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 تطاااّو ا األخيااا   العقاااو  فااا  حّقااا  قااا  الع بااا  المشااا   فااا  ال وائااا  التعبييااا  كااا   إذا
 فااا  أّنااا  لاااوا ذاتااا  التعبييااا  فااا  ّ  ساااوا   حااا ّ  علااا  والتلّقااا  اإلبااا ا  مساااتو  علااا  ملحوظااا 
 علاا  متمّياا   نوعّياا  قفاا ا  وقفاا  لالنتباا   افتاا  حضااو ا اآلخاا  هااو حّقاا  الع باا   المغاا  
 نسابّي  وجيا    منّيا  ماّ   خالل استط   أّن  بْي  المضمو ؛ مستو  عل  كم  الشكل مستو 

 الشاع  كا   أ  بع  األ بّي  الحس سّي  ف  تغيي ا المغ  بيي  والمتلّق  المب   ل   ُيح ث أ 
 .ال م  م  عقو  طيل  عليه  يسيط  ل  المواك  والنق 

 غيا  م  المغ  ب ّ  الثق ف  ال اه  ف  ال وائ  للتعبي  لالنتب   الالف ُ  الحضو ُ  وليس
 علياا  ااقباا ل اّتساا   التلّقاا  مسااتو  علاا  تبعاا  وقاا  خ ّصاا  ؛اعتقاا    أسااب   فاا  وا  الاا 

 ال  اسا  مجا ل فا  أو واأل بّيا  الثق فّيا  الملتقي   سوا  ف  ونق ا؛ ق ا   ب  ااهتم م وتع ظم
 ليطااا ل والنقااا  القااا ا   تجااا و  مغ  بّيااا   ال وايااا  علااا  ااقبااا ل إ ّ  بااال .الجااا معيي  والبحاااث
  .وجذب  استقط ب  األ بّي  المواه 
 ولااو   ياا  ع مواهاا  فّضاال   المغاا  ب  الثقاا ف  المشااه علاا  هيمناا  ال واياا   عاا بإذ 
 ساب  - أخا  مواها   فّضال  بينم  الب اي   منذ الكت ب  ال وائّي  ب   م  اإلب اعّي  الكت ب 

 ف  ؛ال وائّي  أشك ل إب اعّي  والكت ب  -شكل بي  ت او  أ  -كت ب  أشك ل إب اعّي  أخ   له 
 وقاا م (مااثال) النقاا   أو الاانّ  المساا ح  أو القّصاا  كت باا  عاا  اآلخاا  الاابع  إناا ا  حااي 
 .الكت ب   م  غي ه   و  ال واي  كت ب  عل  اإلب اعّي  موهبت  بوْقف

 ضام  م موقا  مك نا  -هاذ  الماّ    - األقصا  با لمغ   ولكا  ذات  تعبي ال ح   وق 
 المغ بّياا   ّياالثق فا الت باا  فاا  اسااتنب ت  تاامّ  أ  منااذ - فتاا  ماا إذ  ؛المغاا  ب  ال وائاا  المشااه 
 وتطااّو  تتااوا   للنظاا  افتاا  خطااوا  خطااوي -الم ضاا  القاا   ماا  الثاا ن  النصااف خااالل

 مساتغاّل  ؛وااقتصا    والسي سا  والثقا ف  الطبقا  التشاّكل فا  وساي و ت  المغ ب  المجتمع
 والاااذهني   الاااوع  أنمااا ط مااا  المتغّيااا  تشاااخي  فااا  ج ا تااا  أثبااا  كفااا ّ  لااا  مااا فااا  ذلااا  



 نّصية -العروي             دراسة سوسيوالنموذج اإلشكالي في روايات             عبد هللا 

 

 -  ب -

 

 التا  العن صا  ومجماو  والسي سا  والثق فا  والمجتمع الت  يخ ف  تجّذ "للا واألمكن  واألشي  
 .(1)"المغ   لقط  الم جعي  القيم منظوم  تصنع

 نظي اته  بي  اآل  عليه  ه  الت  الم موق  المك ن  تبلغ أ  المغ بّي  لل واي  ك   وم 
 الحقال فا  ب ساتنب ته  قا موا الاذي  (الاّ وا ) الا وائيي  ما  ثّلا  جهو  لوا  الع ب  الوط  ف 

 علاا  عماال الااذ  (التأصاايل) جياال ثاامّ  الم ضاا  القاا   خمساايني   خااالل المغ باا  الثقاا ف 
 بع  اجته  الذ  (التج ي ) وجيل نفس  الق   ستينّي   خالل بذات   ق ئم أ بّي   جنس تثبيته 
 .بطبيعت  النه ئ  غي  خط به  يطّو  ي ال وا ذل 

 محّلي  وجو ه  األقص  م  إثب   المغ   ف  ال واي  مّكن  الت  األسب   م  ولعلّ 
" الواقعّيا "مبا أ  حاول الب ايا  مات  منذ انتظ مه  معتب ا  ت اكم  ُتحّق  وجعله  وع لمّي  وع بّي 

 مساأل  علا  اانطال  منذ  لحّ فق  أ والموحِّ   لجميع نصوصه ؛ الواح   الق ع   واعتب  ه 
 فهااايم  انكت بهااا  لط يقااا  منّظمااا  مبااا أ الواقعّيااا  اّتخ ذهااا  عبااا  والواقاااع األ   باااي  العالقااا 

 الواقاع أ ّ  بْيا  .نصوصاه  غ لبّي  عل  والت  يخ  وااجتم ع  والسي س  الوطن  المضمو 
 الذا  واقع ف  اانغم س عب  يصّو ون   احوا الذي  ال وائيي ؛ لجلّ  ُمْلِهم    أصبح المغ ب 
 .متخّيل  شخصي  حي   مس   عل  الت كي  خالل م  ذات  الواقع تشخي  عب  أو الك تب 

 نظاااا    ّ أ الواقعّيااا  مبااا أ حاااول الب ايااا  مااات  مناااذ المغ بّيااا  ال وايااا  انتظااا م يعنااا  وا
لا  الواقاع إلا  المغ  با  الا وائيي   ما  بقا   واحا  اتجا   فا  ك نا   وائّيا  تشخيصا  مساأل  وا 

ممّيا ا   منهما  اّتجا   كالّ  مسا   حّ  وق   .مختلفي  اتج هي  ف  وتسي  متب ين  نظ   ك ن 
ف تجااا  بهم وقااا ائحهم وماااواقفهم مااا  نظااا تهم إلااا  العااا لم واخاااتالتفااا و  اللغوّيااا  و أصاااح ب  

 علا  وفا   المغ بّيا  ال وايا  فيا  نشأ  الذ  الُمْحت م والسي س  ثق ف  -الوضع السوسيو
 بها  ياتمّ  التا  الكيفّيا الا وائيي  بخصاو   خاتالفبْي  أّ  ا .معّين  كت بّي  خي  ا  أصح به 

هاو الع مال الاذ  خلا  تب ينا  واضاح  بيانهم؛ إذ  ال وايا  جسا  إلا  المغ ب  الواقع( تس ي )
 ماا  عناا  يت تّاا  وماا ( اانعك ساا  النقاال) عباا  يااتمّ هناا   ماانهم ماا   أ  أّ  ذلاا  التساا ي  

                                                             
 الطبع  البيض   ال ا  الم ا س  والتو يع النش  ش ك  المغ بي   ال واي  ف  التج ي  است اتيجي   أمنصو   محم  -1

 . 35   م 6002 األول  
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غفاا ل المضاامو  علاا  ت كياا   األخياا  هااذا علاا  الت كياا  عباا وهناا   ماا   ت  يااتّم  للشااكل وا 
 .م  مضمو  عل   اا ب عتب   

وكمظهااا  مااا  مظااا ه  تبااا ي  موقاااف الااا وائيي  المغ  بااا  مااا  الكت بااا  اإلب اعّيااا  فااا  
 الف نساا  ااسااتعم   ماا  األخياا   اللحظاا  واقااعناا ول تتماانهم   غ لبّيااالأجاا  عالقتهاا  باا لواقع  

 ساي و   فا  ح سام  لحظا  يشاّكال  ب عتب  هما  - لالساتقالل األولا  اللحظ  وواقع للمغ  
 السااي و   ح كاا  عناا ه  تقااف سااعي   لحظاا " ّنهاا إ علاا  -الحاا يث المغ باا  المجتمااع وتكااّو 

تلا  اللحظا  بمفا هيم تحتفال ( ساع   )ماع   تع ملا هممنفقط قّل   أج  نم  بي .(1)"ااجتم عي 
 .به  حّق  ولك  بشكل مغ ي  للمألوف
وّقف عنا  حا و  ااحتفا ل با لثو   با لت -ها وها  تحتفال ب -حيث لم تج  نفسه  مل م  

ب ا  م  في لنص  بو  لا م  طويال  (مقموعا )  بطوا  وماثث  ك نا  م  مهعل  المستعم  وا 
ّنما  عّباا  -ب لنساب  إلاا  الشاع  المغ باا لحظاا  ح سام  وت  يخّياا  ك -  هاب هاا احتف لعا      وا 

بي   .ب ألس س تنذا ف  المغ   التوّج  الكت ب  الس ئ   (قمعه )بأ بّيته  الت  عب  ااحتف   
 التسا للإثا    عبا   (2)"ها م المعبا  قبال بن ئا "وقا موا باا (ج م  ) لحظ   أّنهم  فضوا اعتب  ه

 . قبل تخّط  عتبته عل  المجتمع ( اللحظ  السعي  )األعب   الت  تف ضه  القيو  و حول 
الواقاع المغ با  إل ا تهام  عب  إخضا   ؛وق  استط   أصح   التوّج  الكت ب  الس ب 

موضااو  قاا ا  يمكاا  أ  يغّياا  "الكت باا  ال وائّياا  مشااكلتهم األساا س و هااموجعل (ااستشااك لّي )
المغ بّياا   الت  يخّياا  القضاا ي  أعقاا  أ  يفتحااوا الكت باا  ال وائّياا  المغ بّياا  علاا   ذاتاا  (3)"الواقااع
بْي  أّنهم تمّكنوا م  . و يب  والتب س   ين مّي  األكث  والثق ف  وااجتم ع  السي س  بع ه  ف 

والع باا     المغ باا  ال وائاا  الحقاال فاا  المشااتغلي  ه ّماا  ف ضاا  علاا   وائّياا  أعماا ل م اكما 
 .حينه  مغ ي ا كت بّي  اّتج ه  يعتب وه  أ  -عل  ال غم م  قّلته  -

                                                             
 الطبعا  البيضا   الا ا  الثق فا    ا  تكوينّيا   بنيوي    اس  ااجتم ع   الواقع و لي  المغ بي  ال واي  حمي   لحم ان  -1

 .672   م 5893 األول 
مااو يس بالنشاااو  أساائل  الكت بااا   ت جماا   نعيمااا  بنعباا  العااا ل  وعباا  الساااالم بنعباا  العااا ل    ا  توبقاا ل للنشااا   الااا ا   -2

   .20م    6002البيض    المغ    الطبع  األول   
   .     نفس الم جع  -3



 نّصية -العروي             دراسة سوسيوالنموذج اإلشكالي في روايات             عبد هللا 

 

 -  ث -

 

تساامّي  ذلاا  ااّتجاا    فاا  اختلفااوا  ع ياا  المشااتغلي  فاا  الحقاال ساا لف الااذك  أ ّ  غياا 
 سااّم   ماا  وماانهم (الطليعاا  ااّتجاا  ) اساام علياا  اطلاا  ماا  فماانهم .الكتاا ب  المغاا ي  حينهاا 

 أصابح أّنا  علا  اّتفقاوا أّنهام إاّ  (.التج يبا  ااّتجا  )باا  وسم  م  ومنهم (الح اث  ااّتج  )
التحاااّ ث ُمْمكنااا  عااا  تغّيااا   فااا  منطلقااا   الكت بااا  ال وائّيااا   -مسااامّي ت  اختلفااا  وا   - معااا 

       عاااا  قطيعاااا  سااااموح    التحااااّ ث مباااال أصاااابح معاااا. المغ بّياااا  وفاااا  تقنياااا   كت بتهاااا  أيضاااا 
مع ااّتج   الكت بّ  األّول؛ الذ  ك   األساب  ظهاو ا واألكثا  كّما  وظاّل لماّ    منيا  طويلا  

 .يضع التج ي  عل  مستو  الشكل ال وائ  ف  م تب  ث نوّي 
أب   م  يمّثل ااّتج   الطليع   -بحس  ع ي  ال ا سي  -" عب  اهلل الع و "ويعتب  

الساي و   ااجتم عّياا  بجميااع  باا يال فهااو لام يكتااف . فا  الكت باا  ال وائّياا  با لمغ   األقصاا 
 الوطنّيا  األبعا    ساتخال أبع  ه  أهمّيا  قصاو  فا  كت ب تا  ال وائّيا  الع يا   ولام يكتاف ب

 التاا  اانعك سااّي  النظاا   عاا  بعياا ا وُبعْياا   ااسااتقالل لحظاا  المغ بّياا  للشخصااي  شااك لّي اإل
ّنم  طمح غي   كت ب   س     توّجها  وماْنح (النماوذ ) طا بع شخصاي ت  حمانْ  إلا  فحس  وا 

كت ب تاا   مااع أصاابحلقاا   باال .ذاتاا  المغ باا  الواقااع ماا  واقعّياا  أكثاا   واقعّياا ط بعاا  التااأليف 
 ال وايا  فض   ولو  يتأت  ا  ونه  الت  اا تك   نقط  ب عتب    الشكل" ع  ممكن  التحّ ث
 .(1)"وال م ي  األي يولوجي  أبع  ه  بمختلف

ذا  الواقااع اعتباا   حااول المغ  باا  الاا وائيي  غ لبّياا  مااع يّتفاا " العاا و عباا  اهلل " كاا   وا 
  هو با لطبع لالمنط": يقول حي  وذل  الجميع بي  المشت ك  الخ مّ  ال وائّي  م ّ  ال المغ ب 

التج ب  األولا  التا  تالحقنا  ب ساتم ا  . م  نالحظ  يومي  ف  مجتمعن  م  مظ ه  التخّلف
 يمنحها  التا  الفّنيا  القاْ  ا  حجام حاول أيضا  معهام ويّتفا  (2)"ه  تج با  الفاوا  والضاي  

 كيفّيا  فا  معهام يختلف أّن  إاّ   وائّي ؛ الواقع تشخي  ف  الشخصي  عنص  عل  الت كي 
 .ال وائ  العنص  هذا مع الفّن  التع مل

                                                             
 .  22   م 5885  5 ط ال ب ط  المغ    كّت   اتح   منشو ا  ال وائ   النّ    ين مي  اليبو    أحم  -1
 . 55   م 5882  نش  الفن   ال ا  البيض    (حوا ) الحّ   إل  الت  يخ م  الع و   اهلل عب  ال اه   محم  -2
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الااذي   - المغ  باا  ت ّسااب  فاا  وعاا  هااذا البحااث فكاا   مف  هاا  أّ  الاا وائيي بْياا  أّناا  
 النظاا الشخصااّي  ال وائّياا   مااعلاام يتجاا و وا فاا  تعاا ملهم  -ال وائّياا تاا  كبااوا تج باو و أساابقوا 
"     العاا و "أ  فاا  حااي   األحااوال؛ أحساا  فاا  عاا   ّ  أو القيماا  متوّسااط فّناا  كعنصاا  إليهاا 

يمكاا   عااّ   نظ ّياا تع ماال معهاا  وفاا  نظاا   معّيناا  إلاا  العاا لم وب -البحااثهااذا فاا  نظاا   -
  ا   إذك ئاا  فاا أسااهم  ؛حاا  ّ  فّناا  بااوع  معهاا  تع مااللقاا  باال . ااّتكاا   عليهاا  أثناا   الكت باا 

 التاا  ؛(النمااوذ ) م تباا  إلاا  بشخوصاا  ب لسااموّ  يطمحلاا أّهلاا الااذ   ثاا ّ والجماا ل  ال مع فاا ال
    باال أ  يطمااح وهااو يكتاا  الشخصااي  إلاا  تجاا و  كت باا  الكاا ئ   ؛جاا  ّ   وائاا كااّل  ام ماا هاا 
 .ب ألس س للك ئ  (العم  الع طل)أو م  يتكّلم فقط إل  كت ب  فقط 

 ال وائّياا  ثالثّيتاا  فاا وهااو أ  يقااّ م نموذجاا  ) المفتاا  " العاا و " مطمااح شااّكل ومثلماا 
 -الغ با ) ال وائّيا  ثالثّيتا  فا  إنجا    علا   اه  الذ  ال ه     (ع  ّي  شخصي  مجّ   وليس
 القاواني  و  اسا أّوا  فيه  وجو   م  التثّب  شّكل فق   (الذهنّي  إ  يس سي   أو ا   -اليتيم

 المكّونا  الج ئيا   صا  مظ ه  تجّليا  و  وتحليلبن ئ  ث ني   ف  تتحّكم الت الفّني  والمع فّي  
بلوغها  ما  و ائا   ابعا  الك تا   ي وم الت  واإليح ئي ال الّي   األبع   مختلفتتّبع و  ث لث له  

 . ه ن ت  وأهمّ  البحث هذا ف ضي    أب   
  ساّجلف ضي   البحاث السا بق  علا  تحّساس مساب  ما  لا   الب حاث حياث وتنبن  

 تقا يم با  وتامّ  /فا  تحّكم الذ  األسلوب  اإلخ ا  أ ّ   نصو  الت  أهّم ب  استه ال أق أ وأن 
ّنمااا   ثالثتهااا   فااا الم ك ّيااا   شخصاااي ال خااا    عااا   إخااا ا  وهااالااايس إخ اجااا  متمّيااا ا فقاااط وا 

فااا   -ينبنااا  " العااا و " "إ  ياااس"فااا  المتااا اكم ال وائااا  الع بااا ؛ بااال إّ  والمعتااا   الماااألوف 
القتا  وعل  ق ا   مغ ي   للمت اكم الفك   فا  ع م تك  النظ  عل  فهم خ ّ  لل -اعتق   

  .والمصي هوّي  المسأل  ب
 يكاو  أ  غيا  ما  م   وائّي  أعم ل/ عمل ف   وائ ّ  نموذ  تق يم يتمّ  أ  ين   وألّن 

 تق يماا  علا " العاا و "  اها  ذ الاا النماوذ  أ ّ  -أيضا  -يفتاا   البحاث هااذا فا  ّ   إشاك لّي 
     الفّناا  حضااو   شااكل إلاا  باا لنظ  ذلاا  .باا و   إشااك ل ّ   الااذك  ساا بق  ال وائّياا  أعم لاا  فاا 
 إلاا  باا لنظ  أو األخاا   ال وائّياا  المكّوناا   بمختلااف تع لقاا  شااكل أو المع فّياا  حمولتاا أو 
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 عااا  فيهااا  يكااافّ  مالتااا  لااا إلب اع تااا ؛ الموا ّيااا  كت ب تااا  فااا  الم ثلااا  ذاتااا " العااا و " مقاااوا 
نجعااال مااا  المااا    المخااا   هاااو أ  "  أباااعااا  أ مااا  ال وايااا  الع بّيااا  وهاااو يتحاااّ ث  االحااا  

شاك ل ا  واي  با و "ّن  ا  و  (1)"ال وائي  م    إشك لي  الخطا  ب لنساب  "بْيا  أّ   ؛(2)"غماو  وا 
  .(3)"أل  ك ت  هو ااستبع   قبل ااستشك ل

مااا  نصاااو  فقااط أ  يااا  س النماااوذ  اإلشااك ل  فااا  ثالثااا   هاااذا البحااث وقاا  ا تاااأ 
ألّناا   أ  أّنهاا   ؛(أو ا   سااي   إ  يااس الذهنّياا )و( اليتاايم)و( الغ باا )وهاا   ال وائّياا " العاا و "

بصااو   مب شاا   وبشااكل ب لبحااث ( إ  يااس)النصااو  التاا  يحضاا  فيهاا  النمااوذ  المقصااو  
ف ذا ك   النّص   األّول والث ن  قا  تكّفاال بتقا يم ؛  و  البقّي  يكّمل بنيت  بي  النّ  والنّ  

 . والوج ان  لع بتق يم ج نبه  الذهن الج ن  الوق ئع  م  حي ت  ف ّ  النّ  الث لث اضط
عاا   ائاا   ( الف ياا )و( اآلفاا )و( غيلاا )أّماا  وقاا  أخاا   البحااث النصااو  المتبّقياا  كااا

ا يحضااا  فااا  األول وا فااا  الثااا ن ؛ ساااوا  بشاااكل مب شاااا        " إ  ياااس"فاااذل  ألّ    ال  اسااا 
وبشاااكل  -ف ّنااا  ا لشااا   إا ليقاااول  أّمااا  وقااا  حضااا  فااا  الث لاااث حقيقااا . أو غيااا  مب شااا 
إّنااا  سااايغي  عااا  كاااّل أحااا اثه  نظااا ا انبنااا   الف يااا  ال ي ضااا  الاااذ  ي يااا   -خااا طف فقاااط

 . تكوين  ب لعصبّي  والتن بذ والعش ئ ّي  - ميل  الحميم - "شعي "
أّنناا  قتماا  بتوضاايح المعطياا   الع ّماا  التاا   -ماا  خااالل الفقاا ا  الساا بق  -واعتقاا  

( النمااوذ  اإلشااك ل  فاا   واياا   عباا  اهلل العاا و )ياا   هااذا البحااث عباا    تحّكماا  فاا  اخت
منهاا  ماا  يّتصاال ب لم ّوناا  المختااا     ؛وهاا  معطياا   وّلاا ته   واعااا  موضااوعّي . عنواناا  لاا 

للبحث ومنه  م  يّتصل ب لتوّج  ال  اس  للب حث ومنه  م  يّتصل ب لبحث ف  هاذا العنصا  
 :وسيأت  فيم  يل  تفصيل ذل . الج ائ  الس    ب لذا  ف  ال  س الج مع  

      فاااا   (المتمّياااا  )عتقاااا  أّ  اختياااا   الم ّوناااا  ن  اففيماااا  يّتصاااال ب لم ّوناااا  المختاااا     فاااا نّ 
خ صا  إذا ما  أحسا  الب حاث اختيا    ؛م  شأن  أ  يوصل إل  نت ئج ه ّم   أّ  بحث ك  

                                                             
 ال ا  الع ب   الثق ف  الم ك  المع ص    الع بي  ااي يولوجي  كت   ضم  التعبي   صيغ إشك لي  الع و   اهلل عب  -1

 .  658  م 5888 الث ني  الطبع  بي و  / البيض  
 .      نفس الم جع  -2
 .         فس ن الم جع -3
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مكا  أ  أقاول إّنا  بعا  لاذل  ي. الم تك  النظ   وطّب  اإلج ا ا  المنهجّي  ب لشاكل األمثال
تحّسسااا  الُمساااب  لمااا   تجااا و  الم ّونااا  المختااا    لل  اسااا  ماااع النظ ّيااا  والّعااا   اإلج ائّيااا  

ّنما  تمتلا  حس ساّي  مف طا    المنتق   تبّي  ل  أّنه  ليسا  ما  الناو  المتوّساط أو المحا و  وا 
  قيااا م هاااذ  المطااا و  لل  اسااا ؛ مّمااا  سااايجعل إمك نّيااا( النماااوذ  اإلشاااك ل )اّتجااا   موضاااو  

 . األخي   أم ا ُممكن  ف  اعتق   
وأّماا  فيماا  يّتصاال بتااوّجه  ال  اساا   ف ّناا  يمكاا  القااول إّناا  سااب  لاا  أ  تعّ فااُ  علاا  

وذلا  ما  . مفّك ا وملّ خ  وأي يولوجّي  وص ح  تصّو  فا  اإلبا ا  أيضا " عب  اهلل الع و "
أّم  وقا  عقا ُ  العا م علا  . انشغ ا خالل إّطالع  عل  جّل ملّلف ت  الفك ّي  المتنّوع  ا

تق يم   اس  حول ملّلف ت  ال وائّيا  عبا  عنصا  الشخصاي  فا ّنن  أ وم ما  و ا  ذلا  تقا يم 
النماااوذ  )تلااا  الملّلفااا   إلااا  الج معااا  الج ائ ّيااا  فااا  شاااكل   اسااا  علمّيااا  تحتفااا  بمبحاااث 

ج معاا  ذاتها  عباا  تحلياال فاا   ّيا  ال وائاا  لل" عباا  اهلل العا و "ماا  جها  وتقاا يم ( اإلشاك ل 
اعتقا  ا مّنا  أّ  هاذا التقا يم الما  و  ما  شاأن   ؛مختلف تصاّو ات  لببا ا  ما  جها  أخا  

عااا  اسااااه م   تلاااا   -ولااااو بساااايط  -فاااا  تشااااكيل فكااا    -ولااااو بقسااااط يساااي  -أ  ُيساااهم 
فاا  لفاا  األنظاا    الملّلفاا   فاا  تطااوي  المشاا و  ال وائاا  باا لمغ   األقصاا  وُيسااهم أيضاا 

خ ّصاا  وهااا  التااا  أثْاا   الحقااال الفّنااا   ؛الفك ّياا  المّتصااال  بااا لف ّ " العااا و "نشاااغ ا  إلاا  ا
 .والثق ف  المغ ب  والمغ  ب  والع ب  بشكل ع ّم ف  العقو  األخي  

عبا  اهلل "ب لبحث ف  مسأل  النموذ  اإلشك ل  وف   وايا    أّم  بخصو  م  يّتصل
ما  البحاوث  -بحسا  علما  -ف  ال  س الج مع  الج ائا   ب لاذا   ف ّنا  بحاث " الع و 
   (النمااوذ )فقاا  عساا  علااّ  أ  أجاا  شاا ح  ك فّياا  لمصااطلح . أ  نلتقاا  بهاا  فياا ( يناا  )التاا  

أو مصااطلح ( الشخصاي )أو أ  أجا  تحلايال مستفيضا  للفا و  الق ئما  بينا  وباي  مصاطلح 
للممّيا ا  التا  تمّيا   والقاواني  التا  تاتحّكم فا  بن ئا   أو أ  أجا   صا ا وافيا  ماثال( البطل)

ن هي  ع  العثو  عل    اس  تطبيقّي  تب   المقوا  والتصّو ا  النظ ّي     أشكلت ؛وهن س
وذلا  علا  الا غم ما  . المتعّلق  ب ؛ سوا  ف  الم ّونا  المختا    أو فا  م ّونا   وائّيا  أخا  

وتمّيا  الم ّونا  المختا    وغن ها  وت ايا  ااهتما م بها  فا  وج ه  البحث في  وقيمت  المع فّي  
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تج با  إب اعّيا  متمّيا   فا  المشا و    الج مع   المغ  بّي  والع بّيا  األخا   واعتب  ها  هنا  
 .ال وائ  ب لمغ   األقص 

نّصااي  التاا   -أّماا  فيماا  يتعّلاا  بهااذا البحااث  فاا ّنن  أ  جاا  ضاام  ال  اساا   السوساايو
فاا  النصااو  ال وائّياا  ماا  ( ااجتماا ع )ب  اساا  الج ناا   -مااوج  وبساايطبتعبياا   -تهااتّم 

؛ ماااع إياااال  (المجتمعااا )أكثااا  مااا  الت كيااا  علااا  ( لغااا  النصاااو )خاااالل الت كيااا  علااا  
أ  أّ  هااذا البحااث لاا  يكتفاا  ب  اساا  القااواني  . المّتصاال ب إلباا ا  أهمّياا  قصااو ( الفكاا )

وتحليال البنا  ال الّيا  المسا هم  فا  تشاكيل  الفّني  المتحّكم  ف  بن   الشخصي  النموذجّي 
ّنماا  سيضااع فاا  أولاا  أولوي تاا  الوصااول إلاا    واسااتخال  وعيهاا  بااذاته  وب لعاا لم فحساا  وا 

ا  فا  اآل  / األفكا    التصاّو / الفلسف    الفك  / الفلسف  التصاّو ا  الخ فّيا  ولكّنها  الُمنِتج 
 . لنصو  وف  خط ب ته ذات  لتل  التقني   والقواني  الب  ّي  ف  لغ  ا

نّصي  ل  تكو  ُمج ي  ومكتمل  إّا حينم  تنفتح  -إْذ أّنن  اعتق  أّ  ال  اس  السوسيو
السوسيولوجّي  المتوا ّي  خلف التقني   الس  ّي   -عل  األفك   وتنّق  ع  األسس الفلسفّي  

 .لوج السوسيو   وعيوالقواني  الفنّي  الُمنّظم  للنسيج الس    والُمنتج  ل
قّياا  يعضااا  نظااا   وأ بعاا  فصاااول تطبيانااتهج البحاااث خّطاا  موّ عااا  بااي  ماا خل  قاا و 

بتتّبااع الجهاا   المفاا هيم  المشااّكل لعباا     حيااث ُقمااُ  فاا  الماا خل النظاا   .بعضااه  بعضاا 
فا  حقاول لغوّيا  وعلمّيا  ( إشاك ل )ولفظا  ( نماوذ )وذل  م  خالل فح  لفظ   ؛العنوا 

وع بّيااا  والعمااال علااا  تساااييج مااا  لحقهمااا  جاااّ ا  تنّقالتهمااا  باااي  تلااا  ومع فّيااا  وفّنيااا  غ بّيااا  
 وذلاا  بهاا ف الوقااوف . الحقااول المتنّوعاا  والمختلفاا  ماا  تحااّوا  معنوّياا  ومع فّياا  و الّياا 
 .عل  معن  محّ   ي تك  علي  البحث بع  ذل  ف  ال  اس  التطبيقّي 

 أل ّ  يمكاا  ا  هاا    وائاا ال عماالال فاا  ال وائّياا  الشخصااي  نمذجاا  أ ّ  اعتقاا  وألّنناا 
وق يحاا  أ بّياا  ولغاا  متمّياا   وتج باا   فّنياا  موهباا  ماا  تطّلباا ي لماا  نظاا ا تحقيقاا ؛ كاا    وائاا ّ 

 الفصاال خّصصاا ُ فقاا  خاا ّ   جماا ل تاا  يخ  و  ونظاا   إلاا  العاا لم ث قباا  ووعاا حي تّياا  ثااّ   
  .ال وائ  للف ّ " الع و  اهلل عب " تصّو  مسأل  ف  لبحثل األّول التطبيق 
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 وجّل كت ب ت  اإلب اعّي " الع و " كت ب  جمع عن ص  ذل  التصّو  جّل لوق  توّسل  
 أّ  تكااوي  فكاا   تلااّم بتصااّو اعتقاا  ا مّناا   ؛لكت ب تاا  اإلب اعّياا  الموا ّياا ولكّنهاا   ب لااذا  هااو
ماايط اللثاا م عاا  عالقاا   أفتاا   أّنهاا  موجااو   بااي  تأ    ماا  شااأنه للفااّ  ال وائاا  " العاا و "

ت  يخّياا  للمجتمااع المغ باا   -وعيا  العاا م ووعياا  الخاا ّ ؛ أ  بااي  وعيا  للسااي و   السوساايو
 .م  جه  وبي  وعي  للمم  س  اإلب اعّي  المتجّذ   ف  المجتمع  م  جه  أخ  

ماا  لاا    وعاا  تشااكيل مث باا ب  تمحيصااه  وضاابطه  فاا  هااذا الفصاال  ّ وهاا  فكاا   أعاا
ح طااااا الب حاااااث   الفّنيااااا  هااااا م تك اتوب ثق فتااااا  وبمصااااا    "العااااا و "  مقااااا و بمنااااا   ج معااااا  وا 

 وظيفتا تكاو   ما خل أو مقّ ما  نماط أخاذوبأسئل  الكت با  الفّنيا  عنا  ؛ فكا   ت  ي يولوجيّ األو 
الاّلحااا  وبنيااا  الااانّ   الفصااال فااا  النماااوذ  بنيااا  و  اسااا  تحليااال عمليااا  لمب شااا   التمهيااا 

 . والع طف  ذات  السي  واإلسق ط الُمسبق  األحك م ع  بعي ااإلشك ل  ف  الذ  يلي ؛ 
وذلااا  عبااا   .بنيااا  النماااوذ  اإلشاااك ل  الفصااال الثااا ن  ل  اساا  خّصصااا ُ وعلياا   فقااا  

 إلا  ال وائّيا  ثالثيتا  فا  ال ئيسا  الشخصاي  نمذجا  ف " الع و " اّتبعه  الت  تحليل الكيفّي 
العا ّم؛ ا بال  ااجتما ع  الاوع  ع  تعبي ا الخ ّ   الذات  وعيه  ع  تعبي ه  أصبح   ج 
با لمفهوم )  هعكسام حلا  الت  يخّيا  التا  وجا   نفساه  فيها  و اله ّما  فا   مسا ئلبي ا عا  تع

  .بليغ عكس  ( اإليج ب  لالنعك س طبع 
 الشخصااي  عاا  أّولهاا  الكشاافالمبتغاا  عااّ   خطااوا ؛  وقاا  اّتبعااُ  للوصااول إلاا  ذلاا 

  الس  يّ  ب امجه  ط غّي  بصو   ونّشط ْ  النصو  حّي  عل  غي ه  م  أكث  هيمن  الت 
 الث بتا  ه مواصاف تمنها  وث لثها  مالحقا   تشّكل  الت  لم ّ  ل التأليفّي  طبيع ال  ب وث نيه  مق 

 .ته نمذج عملّي  عل الموصف   الث بت  والموضوعّي   ت اعي   وأخي ا فح  والموضوعّي 
 التاااا  والميك ني مااا   الصااايغ مختلاااففحااا  و  والقاااواني  اآلليااا     اسااا  أ ّ  واعتقااا 

 عنااا  بااا لوقوف محكومااا   البحاااث هاااذا م ّونااا  فااا  ال ئيسااا  الشخصاااي  نمذجااا  فااا  تحّكمااا 
. الثالثّيا م  نّ   تخ ف   قوله  النموذجّي  والشخصي  الملّلف ي ي  الت  (األخي   الكلم )

 تلااا   ت بعااملااا م بم -حقاا اّل كماا  فااا  الفصااول ال - الفصااال هااذا فاا  البحاااث أ ّ  يعناا مّماا  
بمعنا  أ  يت بعها   ؛نساب ّ  بشاكل ولاو واحا  نّ  هذ  األخي   وكأّ   النصو  ف  (الكلم )
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 حا الاّل  إل  الس ب  النّ   م  وتتطّو  تنمو -ال  س من ط - الشخصي  أ ّ  غفلأ  ي  و 
الغ ياا  ماا  ذلاا  ك ناا   وا  ْ  والاانّ   الاانّ   بااي  يختلااف والتيماا  الفّناا  حضااو ه  شااكل وا  ّ 

 لهاا  تسااتقّل كااّل صااو   منهاا  صااو  ثااالث لاايس تشااكيل  -فاا  اعتقاا    -ااخااتالف النمااو و 
 .و ق  واح لك ئ  عّ    ولك  ق   م  ه  تشكيل صو  متع  األخ   ب

تماّ   يعاي  ح لا  و  dispersé  مشاّتتيبا و  -من ط ال  س -وبم  أّ  الك ئ  الو ق  
Déchirure   لألضااا ا نشااا ا  ااإشاااك لّي  وملتبسااا  فااا  النصاااو ؛ لعاااّل أبااا   مظ ه هااا 

     حتااا  ولاااو كااا   المنطااا  الاااذ  سااايقو    ؛والمتن قضااا   والساااي  معهااا  إلااا  تخااا  المنطااا 
إل  مالق   حتف   غم أنفا  فا  النه يا  فقا  تاّم تخصاي  الفصال الث لاث ما  البحاث ل  اسا  

تشااااّت  وتماااااّ   النماااااوذ  اإلشااااك ل  وتحليااااال لغاااا  انشااااا ا   لألضااااا ا   السااااّ  الكااااا م  و ا 
وهو النّ  الذ  . هذ  المّ  ( النّ  اإلشك ل )وذل  عب    اس  بني  . والمتن قض   الق تل 

      " اليتاااايم"غ بتاااا  و" الغ باااا "أعااااّ   نااااّ  النمااااوذ  اإلشااااك ل  فاااا  األّول واألخياااا ؛ م  اماااا  
 .  ذهنّي   و  غي  أو ا  سي ت  ال" األو ا "هو ب لذا  و

إلاا  ضاابط وتح ياا   -ماا  ن حّياا  -بح جاا  ( الاانّ  اإلشااك ل )ونظاا ا ألّ  مصااطلح 
ماا  ن حّياا  أخاا    ا يمكاا  ( النمااوذ  اإلشااك ل )ونظاا ا إلّ  ج نباا  كبياا ا ماا  مسااأل  تشااّت  

الخ ّصا  فقاط  فا ّ  هاذا الفصال سايّتج  إلا  تقا يم ( ذاك تا / بنيتا )اكتش فه  با لت كي  علا  
ما  جها  واكتشا ف ساّ  تشاّت  وتماّ   ( الانّ  اإلشاك ل )نظ   بخصو  مصطلح وجه  

 . نّصي  م  جه  أخ   -م   اوي  نظ  سوسيو( النموذ  اإلشك ل )
وق  ا تأ  ال  اسا  أ  تفحا  بنيا  النماوذ  اإلشاك ل  المشاّتت  عبا  مسا  ل   واعا  

بهاذا  -تف علا  المتواصال للوح   والتم س   غم -مثلم  ت ّل عل  ذل  النصو  -افتق  ه  
ك لشااخو  بمختلااف أنم طهاا  واللغاا   الُمحاايط؛ الكّلاا  واقعاا مااع عن صاا   -الشااكل أو ذا 

اعتقاا  ا مّناا  أّ    اساا  تشااّت   وعنصاا   الاا م  والمكاا   وغياا  ذلاا ؛بمختلااف مسااتوي ته  
النموذ  م  ال اوي  س لف  الذك  ب لذا   ا يمكنه  أ  تنحصا  فا  البحاث عا  المضامو  

( انشاط  )التقنيا   ال اّلا  عليا ؛ كااالسوسيولوج  للتشّت  بق   م  تتطّل  الكشاف عنا  فا  
      سااااا م  وانق المكااااا  ( تشاااااّظ )الااااا م  وخطّيااااا  ( تكّسااااا )و العالقااااا  ( انفصااااا م)المحكااااا  و
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القااب  علاا  بنياا  تشااّت  النمااوذ  اإلشااك ل   -حساابم  أخاا ل -فبااذل  يمكاا   ؛(بااي  بااي )
ل  الع لم بشكل أكملاستخال  بكيفّي  أوضح و   .نظ ت  الع ث   إل  ذات  وا 

إلا  تباّ   الاذا  وضاي عه  فا  نه يا   -ما  ن حّيا  -ح ل  التشّت  والتمّ   تقو   أل ّ و 
كّلم  " الع و "النموذ  اإلشك ل  ف   واي   أّ   -أخ   م  ن حي  -المط ف وألّنن   أي  

ا  ا   مع  فااا  ثااا ا  وا  ا   ثق فتااا  تنّوعااا  كّلمااا  ا  ا   الهاااّو  بينااا  وباااي  الواقاااع تع ظمااا  
     وصاااا    عالقتاااا  باااا  ب هتاااا  وضااااب بّي   فاااا ّنن  اعتقاااا  أّ    اساااا  تبااااّ   النمااااوذ  اإلشااااك ل  

 . ف  الفصل ال ابع م  األط وح  أم ا ممكن 
الح صال ( النّصا تف عال ال)  اسا  تحقيا  ذلا  األما  عبا  يمك  بْي  أّنن  اعتق  أّن  

نّصاي  ما  هاو إّا  -ب عتب   التف عل النّص  م  وجها  نظا  سوسايو ؛ف  نصو  الم ّون 
؛ ذوا  بم جعيا   وثق فا   مختلفا  -علا  حاّ  تعبيا  جوليا  ك يساتيف  -تف عال بي  الذوا  

إلشك ل  بأفك   وتصّو ا  ومقوا   اعتق  أّنه  اسهم  بشكل كبي  ق م  ب م ا  النموذ  ا
ها   -حسبم  أخ ل -بل إّنه . ف  تشكيل نظ ت  الع ث   إل  ذات  وتع مل  الب ه  مع الع لم

 . مس ي   الم حل  الت  يخّي  الت  وج  نفس  فيه / وعج   ع / الت  هن س  فشل  ف 
  النّصاي  مختلفا  األشاك ل والم جعيا   كثيا ا وألّننا  احظا  أّ  الك تا  فا  تف عالتا

النصاااو  المتف عااال معهااا  أو استحضاااا   ( عتبااا  )مااا  يكتفااا  ب إلشااا    أو التلمااايح إلاااا  
 النصاو  الم ك ّيا  -بشاكل أو باثخ  -أم جته  الع ّم  فقط ويعمل ب لمق بل عل  اضم   

ها  " با  ال وائّيا  ل يا  الت  ج    العتب   للوشا ي  بها  إلا  القا  إ  فا ّنن  افتا   أّ  الكت
قتضاااا  تب ياااا  ي  النّصاااا أو قاااال إّ  فهماااا  للتف عاااال  (1)" فاااا  العتباااا  هاااا   فاااا  الكت باااا 

لاا فع القاا  إ إلاا  البحااث عنهاا   النصااو  األخاا   المتف عاال معهاا  والعماال علاا  اضاام  ه 
النصاو  المباّ    سيسااّ    ْيا  معناا  / والعثاو  عليها  بنفساا ؛  ّبما  فا  عثااو   علا  الاانّ  

 . ف  النصو  الس  ّي  الم ك ّي  تبّ   وضي   النموذ  اإلشك ل 

                                                             

 . 20مو يس بالنشو  أسئل  الكت ب      -1
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( النصاو  المباّ   )لذل  ف ّ  هذا الفصال سايبحث عا  تباّ   النماوذ  اإلشاك ل  فا  
شااكل ماا  أشااك ل التف عاال النّصاا  هااو اآلخاا  لااوا أّناا  يعتماا   ( نّ  المبااّ  الاا)ب عتباا   أّ  

علاا  ثق فاا  القاا  إ وحصاا فت  وقااّو  م اساا  وشااّ   تف علاا  مااع سااي   النمااوذ  اإلشااك ل  ومااع 
 .النصو  المبّ    بي  ثقوبه  وفجواته  وتشّقق ته  وتمّ ق ته  الع ي   والمختلف 

   مصااااطلح  حضااااو  شااااكل فيهاااا  ق  باااا  نظ ّياااا  بسااااط  تقاااا يم علاااا  ح صاااا ُ  ومثلماااا 
مشااا وعّيت   مااا  الحااا يث والمع صااا  بهااا ف التحّقااا  النقااا   الااا  س فااا ( الااانّ  المباااّ  )

أيضا   ف ّنن  ح ص ُ  خط ب   النصو  ف  حضو   م  التثّب  ف  الش و  قبل التطبيقّي 
 أ  اجتها  ُ  كما  .إليها  توّصال  الج ئّي  التا  النت ئج فيه  ألملم بخ تم  فصل كلّ  أذّيل أ 

  اساات  وتقاا يم  أياا   تّماا  ماا لالبحااث   لياا  فيهاا  لّخصاا ُ  ع ّماا  بخ تماا  ككاالّ  البحااث أذّياال
بهاااذ  " إ  ياااس"علااا  بلوغااا  وهاااو يكتااا  ثالثّيااا  " العااا و "بخصاااو  ال هااا   الاااذ   اهااا  

 العاااااّ   يوّضاااااح ملحااااا  فااااا  البحاااااث وم اجعااااا  مصااااا    تثبيااااا  أغفااااال أ   و  ؛الط يقااااا 
 .مع لم  أب   يوّضح بفه س اتبْعُت ؛ عليه  ا تك  الت  البيبليوغ افّي 
أثقاال ك هاال الهاا م   أا -بعاا  استشاا    المشاا ف طبعاا  -فاا  ال  اساا   ح صاا ُ  وقاا 

   ب لبي نااا   المتعّلقااا  ب لشاااواه  المساااتج    مااا  نصاااو  م ّونااا  البحاااث إّا عنااا  اساااتقط عه  
ساتقطع  للمساتج  ا  المُ  أّم  ف  ب ق    ح   ال  اس  ف ّ  اإلح ل  ؛م  النصو  أّول مّ  

ماا  النصااو  تكااو  فاا  الماات  مب شاا   بااذك  عنااوا  ال واياا  ثااّم  قاام الصاافح  مفصااولي  
 . بنقط  وموضوعي  بي  قوسي  كبي ي 

 الوساايل  والشاا و  اله مشااّي  وقيماا  البي نّياا  أهّمياا  الجاا اول كماا  ح صااُ  أا أتج هاال
 النظا م فا  الاتحّكم علا  كح ص  حس سّي  األكث  النق ّي  الم    ب نتق   تسمح الت  الذوقّي 

 الوثوقّيا  ال وغم ئّيا  ع  بعي ا ال اخل؛ م  وفهمه  النصو  بق ا   يسمح الذ  ااختب   
 ب لبحااث أ  أ خاال ح يصاا  كناا  أّنناا  بْياا  ؛ااجتم عّياا  أو النفسااّي  أو الت  يخّياا  واليقينّياا  

    يبقاا  حولاا  اختلفناا  مْهماا  األماا  الااذ  وهااو النصااو ؛ بنياا  يسااّي  الااذ  النظاا م عماا  فاا 
 .الفق   عمو ه  -اعتق    ف  -
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 للماانهج والتطبيقّياا  النظ ّياا  للسااي ق   وفّياا  أبقاا  أ  علاا  ح صاا  ماا  الاا غم وعلاا 
أّ  عج  أ  منهج نق   مهما  ك نا  عّ تا  النظ ّيا  وتلي تا  التطبيقّيا   إاّ  نّص  -السوسيو

 أمااا م ال  اسااا  بعااا  الصاااعوب   فااا ّ  ذلااا  خلااا أ  يحااايط بجمياااع جوانااا  الااان  بمفااا    
وبناا     -حااّ  علماا فاا   –المطاا و  يّتساام ب لط افاا   خ ّصاا  والموضااو  والتطبيقّياا ؛ النظ ّياا 

نّصاا   -ال  اساا   والبحااوث المتعّلقاا  باا  بشااكل عاا ّم وماا  منظااو  سوساايو( ولاايس انعاا ام)
" العاااا و "   لنصااااو  معّقااااااسااااتثن ئّي  وال التأليفّياااا  بشااااكل خاااا ّ ؛ ن هياااا  عاااا  الطبيعاااا 

 .غي  أّ  تل  الصعوب   اعط  لل  اس   غم ذل  ن اوته  ف  النه ي  ال وائّي ؛
تحلياال النصااو  وبياا   علاا  أ  يحاا فظ البحااث علاا  ن اوتاا  وذلاا  عباا   عملاا ُ فقاا  

     تجااا و  الصاااعوب   كمااا  اجتهااا   ا. خف ي هااا  وأسااا ا ه  بلغااا  مفهومااا  وبعيااا   عااا  اإلبهااا م
ما   ناّ   كالّ  وخصوصاّي  يتن سا  بم  المنهجّي  التع يال  بع   ج ا ب -س لف  الذك  -

ع ضا    خا    نّصاي  سي ق   عل ( بعينه تحليلّي  ف  ح ا  ) وب اّتك  نصو  الم ّون  
واأل بّياا   أو ب اسااتع ن  باابع  الحقااول اللغوّياا  والمع فّياا والتأوياال تحلياال الفهاام و اللمسااأل  
 والتا  يخ العا ّم والتا  يخ األ   ونظ ّيا  والمتخّصصا  الع ّما  والقاواميس ك لمع جم الُمسعف ؛
والت اولّيااا   التنااا ّ   ونظ يااا  النفسااا  والنقااا  التلّقااا  سااايمي ئّي  ونظ يااا  -والسوسااايو األ بااا 

 إنجااا  ا لااايس( أّ  مااانهج)المااانهج  أ ّ  مّنااا  اعتقااا  االغ بّيااا  والع بّيااا ؛  والنصاااو  ال وائّيااا 
 المبطّنا  تلي تها  واساتخ ا  فهمها  ومح ولا  النّصاو  إلا  ولللا خ أّولي  ميث ق  ولك  مقّ س 
 .العميق  األ بّي  صي و ته  لفهم

 مااا  عليااا  انفاااتح فيمااا  - البحاااث انفااتح هاااذا إلااا  أ ّ  العتباا  هاااذ  فااا  أشاااي  أ  وأ ياا 
 ذاتااا " عبااا  اهلل العااا و " نصاااو  علااا  -لل  اسااا  وفّنيااا  ع ضااا   مع فّيااا  وأنسااا   ساااي ق  
وهاا  التاا   -جينياا .   تعبياا  حساا  – Epitexteلنصوصاا  اإلب اعّياا   الموا ّياا  ولكّنهاا 
 وتا و  بها  تتعّلا  ولكّنها  اإلب اعّيا " الع و " كت ب   خ    موجو   ضمنه  خط ب   تن   
 والتعليقا   والشاه  ا  ك اساتجواب   فلكه  وت خل بشكل أو بثخ  فا  لعبتها  الكت بّيا ؛ ف 

بشكل عا ّم   واي ت  حول ت و  الت  تل  أو اإلب ا  عموم  مج ل ف  تص ّ  الت  والق ا ا 
 . خ ّ   بشكل ال وائّي  حول شخوص  أو
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هااو  نصوصاا  كونهاا  ماا  انطالقاا   تلاا  النصااو  علاا  ينفااتح أ  البحااث ا تااأ  وقاا 
 وأل ّ  .مختلفاا  كت بّيا  طبيعا  ذا  أّنهاا  لاوا غيا   نصاو  وليساا  األّول المقا م فا  ب لاذا 
  وائا  غيا  تخا  ناّ   علا  ناّ   انفتا   بمث با  كا   -فا  المقا م الثا ن  - عليه  اانفت  
 بصاو  " العا و " نصاو  أ ّ  ذلا  إلا  ضافْ  .الفّنيا  كت بتا  صاميم لعبا  فا  يا خل ولكّن 
 صااو   مجموعهاا  فاا  وتعكااس -فاا  اعتقاا    - متك ملاا  وجوه هاا  عمقهاا  فاا  تظاالّ  ع ّماا 
 .والذاتّي  والموضوعّي  والع طفّي  والعقالنّي  واأل بّي  الفك ّي  أبع  ه  ف  لشخصيت  ش مل 

ذا  مجتها  لكالّ  وأ ّ  واجتها  حا ول أّنا  فع ال  -ذل  م  ب ّ  وا – ثغ ات  للبحث ك   وا 
 مفاا هيم  جهاا   إلاا  الج ائاا   الجاا مع  الاا  س أنظاا   لفاا  ج هاا ا حاا ول  ّنااأ  ْيااب .نصاايب 
ّناا  والغمااو  لاا   الطلباا  اللاابس يكتنفاا  ظاالّ   ذلاا  مصااطلح   وتحلياال بشاا   يكتااف لاام وا 

ّنماا   حساا ف الجهاا        وائّياا  لم ّوناا    اساا  تقاا يم فاا  ومعقوليتاا   اهنيتاا  يختباا  أ  حاا ول وا 
 البحااث هاذا فعا ا  ؛ذاتاا  الجا مع  الا  س فاا الاذ  يلياا  بقيمتها  الفّنيا   نتشا  اا تعا ف ا
 مق  بته  و ّبم  تتمّ  ل  استه  المج ل يّتسع لم أخ   جوان  وليقول أيض   إّ  فيه  قّ مه  أّن 
 .تخ  ب حث ي ّ  عل  و ّبم  احق    اس  ف 

 إلا  األسات ذ واامتنا   والتقا ي  الشاك  معا ن  كالّ  أقّ م أ  إاّ  األخي  ف  يسعن  وا
 فاا  المنفااتح ال  اساا  ومنحاا   المتمّياا  العلماا  توّجهُاا  جااذبن  الااذ  ؛"ولعاا  صاا لح" الاا كتو 
 و ين مّيا  منفتحا  نق ّيا  نظا   النصاو  إل  -ب و   – أنظ  ك  الس  ّي  ال  اس   مج ل
 ذاتا  وهاو ال وائّيا " العا و  اهلل عبا " نصاو  وثا ا  تمّيا  إلا  نظا   لفا  م  هو أّن  بْي 
 وظاالّ  البحااث هااذا علاا  ُيشاا ف أ   حاا  بصاا   ق ِباال   ماا  وهااو الب اياا  فاا  بهاا   ّو ناا  ماا 
 .التق ي و  ما  تحاافل  مّن  كّل الشك  و نظي ه ؛  يع ّ  بحكم  م احل  مختلف يت بع

كمااا  ا يفاااوتن  أ  أشاااك  أعضااا   لجنااا  المن قشااا  الاااذي  تجّشاااموا عنااا   قااا ا   هاااذ  
األط وحاا  وتقويمهاا  إلاا  ماا  هااو أفضاال وه اياا  صاا حبه  بمالحظاا تهم وت ائهاام إلكماا ل ماا  

 . اعت اه  م  نق  يلول إلي  وح  
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 :ـــمــهـيـدت 
    سعع  -" لععع ج   هلل عبعع "  ج يععة  فعع   إلشععلةل   لنمععج  ) عبععة    لبحعع  هعع   يضعع 
 أنّ  جبمة .  ته  آلن ف   لم لزّي ته ف ضيّ عّ هة أ لت   عبة   ل جه  ؛له عنج نة( سجسيجنّصي 

   لقصعع تح يع  فعننّ  ، لحلعج  إعطععة  أج  ألججبع  بتقع ي   لبع   تبتغعع  لعةّمع  ا   لبحع   خّطع
 سعتخج  معة مجمع  إلع  مجلعجا سعيبق  أمع  لم لزّيع   لبحع   ف ضعّي بةعتبعة     لعنج ن من
شلةلية  ف ضية  من احقة  ل   س  فيه   . ل  س تف ضهة مج    لم ّجن  قي  ف عّي  ج  

  لمفعةهيم  جهعةز ل فع  ينظع   لم خ  أنه     عل يتجّجب أّنه  عتق  فنّنن   آلن، أّمة
يتعّ    لصم  أمعة  سعل لهة نظع    مف     منتت ّلب  ه خةص  ج  عنج ن؛للعبة    لمشّلل  لل

 مضعبجط  تح يع    إلع  -فع   عتقعة   - تحتعة ج  مت  خلع  جقضعةية أسعلل معن  ُتضعم  لمة 
  لمقصعععج  معععة إ    ؛Problématique ( إلشعععلةل ) جمفععع    Modéle ( لنمعععج  ) لمفععع   

 جعععع ت  لتععع  أل بّيععع    لقعععج نين هععع  ةجمععع ؟ إلشعععلةل  لفظ بعععع  لمقصعععج  جمعععة ؟ لنمعععج  لفظععع  ب
مظععةه  حضععج   هع  مععةج  ة؟إشععلةليّ   لنمعج   جتجععع  نمج جععة ل ج لع    لععنّ   فعع   لشخصعي 
 بشعل   ل ج لع   لفعنّ  جفع  عمجمعة فعنّ  ل فع  -ثنعةل   لت ليعب -  إلشعلةل   لنمعج   مصطلح
  ب ج  ؟ (إشلةل  نّ  ) ججج  يقتض   ججج  جه  ؟خةّ  

 ( لعع   )بععع هعع  لععه ع قعع   م ّجنعع   لبحعع ، فعع  (إشععلةل ّ   نمععج ) ججععج   فت ضعع ُ  ج    
 ()"غجلع مةن لجسيةن"  لك إل  ي هب ثلمةم ؛ب ج هة ( إشلةليّ )     ل تلك ه  أب عته؟  لت 

  لسعي   إطعة  ععن نظع   فع  تخع   لع   لت  ؛  لع بيّ   ل ج ي  من"  لع ج " مج قفجتشي  إليه 
تعّبع  ج  ؛(1) لشعةمل   للّليع   ل ج يع  مستجى إل  تص  جا  ل ّق  جع   ج لتج ي  ج ل تةب    ل  تيّ 

 نظع   فع  بع جي  لع    لع بع   لمجتمع    هعنخصعج  بعنه أيضة تص يحةته غي   لمألجف  
ا ع قععع  لعععه أبععع   بةلععع     لتععع  أب عتعععه (  لنمعععج    إلشعععلةل )أ  أّن  ؟(2)بعععع   ج لععع ّ  غيععع 

تهعع ب إليععه بجععبن خشععي   .. جة  ا غيعع ُمشععتةق  إلعع   انسعع(    )إط قععة؛ فقعع  تلععجن مجععّ   
                                                             

-  ليه   إلشلةليين  ألف   " أنّ    ج  حي  من يتمّلنج  أن  جن  لليفي  بةلقي  يتمّسلجن ج لف سف  ج لفنةنجن  لُلّتةب ينتم  ج  
  ل ج يع  سجسعيجلججي  فع  مقعّ مة  غجلع مةن، لجسعيةن: ُينظع  ...". لُمشعّ    لمجتمع  جآثعة   لسعج  تعأثي  من تمةمة  لتحّ  
 .11    ،3991  ألجل   لطبع  سج ية، ج لتجزي ، للنش   لحج       ع ج ل ، ب   ل ين ت جم 

 .   732    لمعةص  ،  لع بي   اي جلججية: لتةب ضمن  لتعبي ، صيغ إشلةلي   لع ج ،  هلل عب  -1
 .ن   ،نفسه  لم ج  ضمن ج لتعبي ،  أل ب  لع ج ،  هلل عب  -2
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للمعة "إّنعه : حعين قعة " جعج   لجلعةت "علع  حعّ  تعبيع   -من تنةقضة   لحية   لمحيطع  بهعة
  .(1)"بّ ح بةألف     لتعّط  إل   لجمة )...(  ز      لحية  قبحة جفسة   ف  عةل   ل أسمةلي  

  لسعةبق   لمصعطلحة   سعتيعةب بهع ف تفّحصهة  لم خ  عل  ه   م سيع أسلل  إّنهة
 نق ّيع  للغع  تأسيسعة  لمنهجع ؛ أفقهعة يحعّ    قيقعة ضعبطة جضعبطهة تحّجاتهة  لمع فّي  جتسييج
 معن جمنهجع ّ  علمع ّ  بشعل  صعطلح لم فع   لتع قي   ي نهة صلب  أسس ج     ج عيّ  ج صف 
 تع  ج يُ   لتع  ج لليفي  فيه تشّل   ل    لمنب  ج     ك ينتظمه    ل بةلمنط   إلمسةك خ  
 .تلك أج  لصج   به   ج أل ب  لمع ف  حقج  ف  بهة

 جفّنيع  مختلفع  مع فّيع ج   لغجّيع حقعج  فع   لتنقيعب معن مفع ّ  ا أّنعه أ ى  لك أج  جمن
 ةتنّق تهععل  متةبعععلعنععج ن ج ل  لمفععةهيم   لجهععةز ملّجنععة  فيععه  تخّلقعع  لعع    لعع ح  عععن بحثععة

 هع فب ج لعك . لتنّقع   لعك جعّ    هةت لتسعب  لتع   ج لمع فيّ    لجمةليّ ج    ل اليّ  هةتحمجا  ص ل
عطة إث  لهة ا جلمة تجضيحهة  .  إلنتةجيّ  ةته ق    عن لإلفصةح أجس  ة يإملةن ةهلج  
 : لفظة النموذجمفهوم  -أّوال
  :سيامو قمعاجم والمن خالل ال -1

 قع    لعكتتم لفظع  هعةأنّ  متنّجعع    جع م فع  نمعج   للفظع  متعةبعت  خع   من ل  تبّين
 جأ بّيعع  مع فّيعع لغجّيعع  ج  حقععج  فعع   إج  لّيعع بععأ ج    لقيععة  علعع  قععة    جعلتهععةمعتبعع    إنتةجّيعع 
  إملةنّيع يحعجز حتع م حقتهعة   لبحع  هع   علع   سعتججب  اا  ععّ   ألسعبهة مّمة ؛ع ي  

 .  لطبيع  ملةنهة ف  جضعهة من فيتمّلن  ستيعةبهة
 لمعععععةج   بععععع  فعععع   ظععععفلل  عععععةن م عنعععع  للجقععععجف  لعنصعععع  هعععع   فعععع  ع سأسعععع لعععع  

 عةّمععع  قععج ميس إلعع  تقسععيمهة جيملععن غ بعع  هععج مععة جمنهععة ع بعع  هععج مععة منهععة  لقععج ميسج 
 تع تبط متخّصصع  جأخع ى لهعة محعّ   بةسعتعمة  تتقّيع  أن  جن عةّمع  معةلج   للفظ  عةلج 
 بعع اا  محععّ    مصععطلحة هععةمن جعلعع    ؛سعع  ية ج ل ج لسععيميةلية   للسععةنية  بحقعع  أسةسععة
 ج لسع    ج لسعيميةل  للسعةن    لع  س فع  جمت  جل  ُمشّغل  ه  لمة جعةلجتهة جخةّص   قيق 

                                                             
 3991ملّسسععع   لجةمعّيععع  للنشععع  ج لتجزيععع ، ببيععع ج ، جعععج   لجلعععةت ،    سعععة  فععع   لج قعّيععع ، ت جمععع  نعععةيف بّلعععجز،  ل -1

 . 1   ، لطبع   لثةلث 
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  بةعتبععة  قيمتععه لععه  ل   سعع  مععن  لقسعع  هعع   أنّ  أعتقعع ج  .ج لمنهجعع   لنظعع    لععجع  مععن بنععج 
  لعك بعع  تة يخيعة معةفه    لللمعة  فهع  محةجلع : أّجلهعة بش جط محلجم  ،مقبجل  ق     ل ّ  أنّ "

 )...( مع  ج  فهعج ، لقع     أّجلية  إلغة  أج  لجه  عل   لمبن   لتأجي  أّمة.  لتأجي  لنة يح ّ 
     .(1)" لفل ي   لفجض  تع ّ   لقةمجس   لمفهج   ستلشةف غيةب ف  ّنهأ إل  إضةف 
  :النموذج من خالل القاموس العربي العامّ لفظة  -أ
عن ش   ُي ل  بخصعج  معة   ()منهة  لق يم   عث  ف   لقج ميس  لع بي  خةصّ أ  ل

  للفظعع  أنّ  خ لهععة مععن ُيفهعع  إشععة   فيععه ج     لعع   " لقععةمجس  لمحععيط" ععع   مععة ؛(نمععج  )
للم  نمعج   فعع" : ألصع  علع  تع  ّ   لت   لنسخ : معةنيهة من جأن   لع بيّ   للغ  عل   خيل 

  لقععج ميس  فتقععة  سععبب يعععج  جقعع  .(2)"ج ألُنمععج   لحععن  . معععّ ب ، مثععة   لشعع : بفععتح  لنععجن
 ِقب  ِ  من تحظ   ل  جبةلتةل   لع بي  عل   خيل   للفظ  لجن إل  نمج   للفظ   لق يم   لع بي 

 ج لمصععععطلحة  بةأللفععععةظ هععععت ّ ي ا  لقععععج ميس تلععععك مثعععع  أنّ  أج  للععععةف  بةاهتمععععة   للغععععجّيين
 بعةلعلج   لخةّصع   لمفع     لتعب هج  ألنسب جملةنهة ُمح ث  ألفةظ أّنهة بحّج   لمتخّصص 

 . لعةّم   لّلغ  قج ميس جليس ج لفنجن
  لمصعطلحة  بعع  فع   لمتخّصصع   لق يمع    لع بّيع  لقعج ميس علع   لمّطل  أنّ  إاّ 

 بعن أيعجب  لبقعة  بع أ"لع  للغجي  ج لف ج   لمصطلحة  ف   لمتخّص [  للّلية  معج ] مث 
 لّشععةف]ج"  لج جععةن  محمعع  بععن علعع  بععن  لشعع يف"لععع[  لتع يفععة  معجعع ]ج "ين  لحسعع مجسعع 

 علعع  ()نمععج   للفظعع   لعع   يجعع  ا"  لتهععةجن  علعع  بععن علعع  محمعع "لععع[  لفنععجن  صععط حة 
هعع    بخصععج    ق ععف   يععع ف  لقعع ي   لع بعع   لقععةمجس نّ نبعع  لقععج  إلعع ن  يعع فع مّمععة ؛ إلطعع  

 .بت  جله يق    ل إ    مصطلح ل

                                                             
  ألجلع   لطبعع  تجبقعة ،     ج إلّتبعة ،  إلبع    بعين  لمنهجي   إلنسةني ، ج لعلج   أل ب ف   لمنهجي   لع ج ،  هلل عب  -1

3991،      37- 31 . 
-   ّللغ  ف   لصحةح - للغ  مقةييس - لع ب لسةن: )ة احقة لت  سيأت   لتهمي  له  لتةلي   لقج ميس بةل ل  أخ  

  (. لز خ   لعبةب

  7001  لثةمنع   لطبعع  بيع ج ،  ل سعةل ،     طبعع   لمحعيط،  لقعةمجس أبة  ،  لفي جز يعقجب بن محم   ل ين مج  -2
 (.نمج  ) مة    لنجن، بةب
- منت ية : ف   لج     ج لصهيجني ، ج ليهج ي  ليهج   مجسجع : بع  لمجسجم   لمسي  ،  لجهةب عب  مجسجع  ف    و 

 لنمة   لأ    "ف   لجز   لخةّ  بع ،www.sona3.org /http. جتمةع  أ ب  فل   إللت جن  مجق   لحية ، ُصّنة 
  لع بي   عل  خيل  لفظ  أنهة فيه ُيثب  "نمج  "، تع يفة للع"سمةتهة جصيةغتهة:  لنمة  "جف  بةبه  ألج   لخةّ  بع" تحليلي 

  ".  لفة سي  ججم عهة نمج جة  جنمة  " نمج  "للم  معّ ب  لمة جة  ف  معةج   للغ  من للم  " نمج  "للم  ": يقج  إ   
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 عملعع    لتعع   ج لمعةصعع    لح يثعع   لعةّمعع    لع بّيعع لقععج ميس  معع  سععيتغّي   ألمعع  أنّ  إاّ  
 فع   لمت  جلع   لمععة ف بمسعةي   جقةمع   لق يمع   لقعج ميس ف   لملحجظ  لنق  تغطّي  عل 

 : لتةل   لنحج عل  منهةأت  سي مة ف  ج     لت  نمج   لفظ  جمنهة عص هة
 
 :نموذج فظةل عليه وردت الذي شكلال لقاموسا

  لع بيععع   للغععع  فععع  لمنجععع ا
 . لمعةص  

 
 
 

 مثعععة  جتعنععع   ألصععع  فة سعععّي   للفظععع  أنّ  فيعععه جعععة    
: لقجلعععك. منج لعععه علععع  جُيصعععن  ُيحتععع ى  لععع    لشععع  
:  لخّيعععععةط يحت يعععععه مقعععععّجى، ج   أج قمعععععة  معععععن مثعععععة 
 . ثجب أنمج  

 مثعععة  أج نمعععط فهعععج  لمثعععةل  أج  ألّج   لنمعععج   أّمعععة  
 ج لشععععع  . لعععععه جصعععععج   أشعععععبةهة  ألشعععععية  ُتعععععع ّ  أصعععععل 

 . نجعه ف   لصفة  أفض  يجم  مة هج  لنمج ج 
 علععع  جملعععّجن مثعععة  علععع   لمهّيعععأ فهعععج  لمنمععع   أّمعععة  

 مثعععة  بصعععفة  مّتسععع  شععع   منمععع   شععع  "عفععع ؛نمعععج  
 .(1)"منم   شخ : لقجلك نمج   صفة  فيه تتمّث 

 
 قةمجس  ل  ل 

 نمج جعة للبنعة  لمهن س  صن .  لش   مثة   لنمج   
 مثةا أج نمج جة  ّتخة   أملن مة: ج لنمج ج . مصّغ  
 . (2)به ُيقت ى

 فععععع   لشععععع   مثعععععة  ج لنمعععععج    ألنمعععععج   أنّ  فيعععععه ج   قةمجس  له ى
 .(3) لمختة   صج ته

 نمعععج   لفظععع  إلععع   نتبةههعععة  لسعععةبق   لع بيععع   لقعععج ميس قّ متعععه معععة خععع   معععن احعععظأ
 حععّ    فقعع   لع بيعع   للغعع  علعع   خيلعع  هععةنّ إ علعع  هة يععألت إلعع  ضععةف بةإل هعع ف .جمشععتّقةتهة

                                                             
 .  3511   ،[ن م ج  ] مة    ،7003  لثةني ،  لطبع  بي ج ،  لمش  ،      لمعةص  ،  لع بي   للغ  ف   لمنج  -1
 .917 -913      ،7002 سبتمب   ألجل ،  لطبع  لبنةن، للم يين، ل  لع      ل  ل ، مسعج ، جب  ن -2
 .197   تة،/    لجز ل ، مليل ، عين  له ى،     جمنّقح ، مزي   ج ي   طبع   له ى، قةمجس قّ ت ، إب  هي  -3
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   لتسعععععجيّ  - لتشععععلي  - اختيععععة  - لتهيلعععع  - لتلّيععععف أب زهععععة مععععن  لتعععع ج  .أيضععععة  ااتهععععة
 معة  جضععيّ  مع   لتلّيعف جبه ف( Modéleur) فةلنمة ج  .ج اقت     احت    - لمطةجع 
 تسعععجي  - تشعععلي  - بتهيلععع  يقعععج  ،معّينععع   لحظععع فععع (  معنجّيععع أج  مة ّيععع) حةجععع   قتضعععتهة
  ختيععععة  خععع   مععععن( Modélisation)  لنم جععع  مجضعععج (  لمعنععععج  أج  لمعععة  )  لشععع  
  عتقععة   ؛بععه  قتعع   ل أج ل حتعع   ( Modéler) ُينم جععه أن بععع  ليقّ مععه  لمتعةلقعع  جزليةتععه

 لسعع ّ  ج ألنسععب م جع للن  لمختععة   لشع   صععج   يمثّع  مععة أفضع  هععج  لُمع ع ّ   لنمععج   أنّ  منعه
  . لطة ل   لمعنجّي  أج  لمة ّي   لجضعّي  ف   افتقة 
 :العاّمة ةالغربيّ  القواميس خالل من النموذج -ب
 :نموذج لفظة به وردت الذي شكلال قاموسال

Dictionnaire de la 
française  langue 

  لقععةمجس هعع   فع  Modèle"  لنمععج  "  لفظعع  ّ  ُحع 
 أن يجعععب معععة أج نحت يعععه معععة هعععج  لنمعععج  : يلععع  لمعععة

 م جعععععععع  بمثةبعععععععع  ليلععععععععجن يقععععععععّ   مععععععععة جهععععععععج .نحت يععععععععه
     .(1)ل حت   

Le petit LAROUSSE 
Illustré 

 ليلععجن يقعّ   معة علع   لقعةمجس هع   فع   لنمعج     ّ 
 للنسععع  إعععع     يعععت ّ  معععة هعععجف ؛ل حتععع    م جععع  بمثةبععع 
   .(2)منج له عل 

Cambridge Advanced 
learner's dictionary 

         لشعععععععخ  بةعتبعععععععة   هنعععععععة،  لنمعععععععج   إلععععععع  ُينظععععععع   
. صعععنفه فععع   لفضعععل   لصعععج   يمثّععع   لععع    للعععةلن أج

 نم جعع  أ "  لنم جعع " فععع  خعع   مععن إليععه نظعع يُ  لمععة
        لشععععم  أج  لصلصععععة  مععععن مععععة شعععع   نحعععع  أج آلعععع 
 للنمععة    ألّجلعع   لنمععج   بةعتبععة   لنسععخه  لخشععب أج

 .(3)منه  لمنسجخ 

                                                             
1- Dictionnaire de la Longue Française, Editions de la connaissance, 1995. P :295.  
2- Le petit Larousse Illustré 2008, rue du Montparnasse, 75283, paris, cedex 06, p 653.  
3- Cambridge Advanced learner's dictionary, Cambridge university press, p:799.  
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Oxford student's 

Dictionary 
 ل   سع     ع  يُ  بنيج  هيل   لقةمجس، ه   ف   لنمج    

 بينهععععععة فيمععععععة تحععععععجز  لتعععععع   لظععععععج ه  مععععععن مجمجععععععع 
 هععععج جأ . ل يةضععععيةت  لععععةلنمج   مععععة ع قععععة /ع قعععع 
 عق نيعع  بليفيعع  مععة مععنهج أج لمسععة  تخطيطعع ّ  تمثيعع 
 .(1) للسةنيةت   لحق  ف  ج    هج مثلمة

 فتتعّلععع   ألجلععع  أّمعععة . لسعععةب   لجععع ج  محتعععجى تخّصعععةن  حظتعععينم تسعععجي  جيملعععن
  لتع  نمعج   لفظ  ُيهم  ل  جهف مجتمعه؛ لغ  تع فه  ل   للتحّج   لغ ب   لقةمجس بمج لب 
 لفظعع  تخععّ   بعينهعة  اا  علعع  بت ليععز  فتتعّلع    لثةنّيعع أّمععة .متنجعع  بعع اا  فيععه جعة  
           لظععععج ه  جقيععععةس ل   سعععع  ُيجضعععع  بنيععععج   هيلعععع -فيهععععة ج   مععععة حسععععبب – جفهعععع .نمععععج  

 ّنععهأ إلعع  بةإلضعةف  فيهععة؛  لععتحّل  بهع ف جفقهععة تنععتظ   لتع   لقععج نين إل   ك منهععة ُيسعتنبط أج
 لنسع  صعةلحة م جععة ُيعع ّ  بع لك هجج  .مة ظةه   أج لةلن أج ش   عن قّ  يُ  مة أفض  يمّث 
 . جتفةصي  ة جزلي من صنفه ف  مة أفض  لجمعه ؛منج له عل  صج 

 مظهعع ين للنمععج   أنّ  إلعع   لسععةبق   لقععج ميس فعع   لععج      لمعععة ف خعع   مععن أِصعع ُ 
 ط يعع  عععن إليععه ُيتجّصعع  جبةلتععةل  ج لظععج ه   للةلنععة ج   ألشععية  فعع  لععةمن إّمععة فهععج :أثنععين

  لععة ّ   للّلع  إلع   لخعةّ    لجزلع  معن  نط قعة ةتظ  جفقهعتنع  لت  ج لمبة ئ  لقج نين  ستنبةط
 تنععجب( نمععة  ) جمخّططععة  هيةلعع  إععع    يملععن ،نظةمهععة إ   ك إلعع   لجصععج  حةلعع  جفعع 
 خعة   هعج أج. ة ستنسعةخه إملةنيع  ُيتعيح مّمعة جزليعة  معن فيهعة معة أفضع  جم هة تألنّ  عنهة
ن -ج لظج ه   للةلنة ج   ألشية  تلك عن  إعع     يعت ّ   لحةلع  هع   جفع  -منهة ينطل  لةن ج  

 .إنتةجهة أج ج قعّي  جظج ه  لةلنة ج  أشية  ج   س  قيةس به ف ج ّق  بعنةي 
 .جثةبتعع   نهةلّيع هعةنّ إ" إنتةجهعة إععة  "ج " لنمعة   إنتعة " عمليتع  معن فهع ن أن يملعن جا

     يملنعععه ا  لععع  "  إلنسعععةن  بعععةلجع    تبةطهعععة جبحلععع  فةلنمعععة   . لصعععحيح هعععج  لعلعععس بععع 

                                                             
1-Oxford student's dictionary, oxford university press, p:456.   
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   ك لمُ " أّمة ؛ج لتحجي  للتطجي  ةستم   ب  ضعةخ (1)"نفسه م   لتشةبه ج  ل  ثةبتة يلجن أن
 .(2)" لفعليين ج ستنبةطه إ   له لحظ  ح ج  يتعّ ى أن يملن  ف منهة ستنبطج لمُ 

 :المتخّصصة ةوالعربيّ  ةالغربيّ  المعاجم خالل من النموذج مفهوم -ج
 :نموذج مصطلح عليه ورد الذي الشكل القاموس   - المعجم
 

معجعععع   للسععععةنية  جعلععععج  
 لغ  ل

 بنيعععع "  لنمععععج   مصعععطلح أنّ   لمعجعععع  هععع   فعععع  جعععة   
 معععن مجمجعععع  ل   سععع  تسعععتخ    يةضعععيةتي  أج منطقيععع 
 .(3)"بينهة فيمة ع قة      ج لظج ه   لعملية 

 
  معج   لسيميةليّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زج يعة ثع   معن  تعه  مصطلح إل   لمعج  ه   نظ   
 : لتةل   لنحج ل ع إيجةزهة يملن

  لمثلع   لصعج   بةعتبعة    لنمج   إل    لنظ يملن -3
  ألمثععع   لشععل  علععع  ُيحيعع  فهعععج ؛مععة سعععلجك أج لشعع  
  لععج ل  فأجم   ألشلة  ل ّ  عن   تنته  أن يجب  ل  

 .      لنمج   يقّ مهة  لت  ه  جأ قةهة جأفضلهة جأحسنهة
  لخطةطعععععة  مجمعععععج ل ،إليعععععه نظععععع  ل يملعععععن لمعععععة -7

 ج لفععععععععععع    ك إل  جخطةطععععععععععة   لملتسععععععععععب    لسععععععععععلجليّ 
 ثقةفعع  إلعع   انتمععة  مععن  آلتيعع   لفععع  ج  ج  ج لممة سعع 

 بين ثل  لمُ   لتجّسط أ    يشبه مة تشّل  فنّنهة جله  . مة
 هععع أج  ي نسعععب هنعععة  لمجضعععجعي ) مجضعععجعي  ع قعععة 
  لممة سعع  جبععين( بعينععه  جتمععةع  سععية  ضععمن لعع لك
 خ   من إاّ  جُتستجعب تُفه  أن يملن ا  لت   لف  ّي 

                                                             
  لثةنيع   لطبعع  بيع ج ، ج لنشع ، للطبةعع   ألنع لس      لشعةع ، حّنعة ت جمع   لطبق ، ع ج لج   لتة ي  لجلةت ، جج   -1

3997،  ،  19 . 
 لبنعةن نةشع جن للعلعج   لع بيع   لع     لجز لع ،  اخعت ف، منشج     ل ج ل ،  لنّ   إنتة  آلية  محفجظ،  للطيف عب  -2

 .311   ،7009  ألجل ،  لطبع 
3- Jean Dubois, dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, paris, édition   

paris, 1999. P: 307.   Larousse,  
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 .   تهةهجيّ  يمنحهة  ل    لنمج   إسقةط
 بةعتبة   ثةلث  جه  من  لنمج   إل   لنظ  جيملن -1

  شععتغة  نمععط علعع   لتعععّ ف مععن يمّلننععة  فت  ضععية بنععة 
 جهعععج ملّجنةتهععة طبيععع  جتح يععع   لظععج ه  مععن مجمجععع 

 معععععن مجمجعععععع    خععععع  بعععععةلنمج    لخعععععةّ    اسعععععتعمة 
 فع   لنظ ية  فل ّ  ج لسيميةلية   للسةنية  منهة  لعلج 
 نمعج   بججعج  يقعج   فتع    علع  تقج   لمجةا  ه  
 تحّققةتهععععة فعععع   لظععععج ه  فهعععع  خ لععععه مععععن ُيملععععن عععععة ّ 

    .(1) لّ متنةهي 
 

  لنقعع  مصععطلحة  قعةمجس
  لمعةص   أل ب 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تععع ّ  للنمعععج   تع يفعععة  ععععّ    لقعععةمجس هععع   فععع  ج    
 هع ج  ج لنقع    أل بع   لحقلعين فع   لمتعجّف  معن  ص هة
  : لتةل   لنحج عل 

 إطععععععة (: Artistique Modéle ) لفّنعععععع   لنمععععععج   -أ
  لسععةل    أل بعع   إلنتععة  لشعع جط يخضعع  جشععلل  لغععج 
 بقج ععععع  ججعععج   جيعععع تبط فيعععه ظهعععع   لععع    لعصعععع  فععع 

 جيتلّجن.  أل بي  للنظ ي   لعةّم   لمبععة ئ تحّ  هة معّين 
 ج لثقةفّيععععع   لفّنيععععع  مع فتعععععه نتيجععععع   لمبععععع    لفععععع   لععععع ى

 . لفعلّي  جممة سته
 جهععج(: Modèle Symbolique)  ل مععز مععج    لن -ب

 تحعّ ك  لتع  ج لنظ ّي   لمنطقّي   لمفةهي  من أبنّي  جمل 
 من مجمجع  منه ليستنبط معّينة نّصة تحليله عن   لنةق 

  .ج لخفّي   لظةه    ل اا 
 جهععج :(conceptuel Modéle)  لتصععّج    لنمععج   - 

                                                             
1-ALgirda julien Greimas et Joseph courtés, sémiotique, dictionnaire raisonné de la 
théorie du langage, hachette, paris, 1993, pp : 232-233.       
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 يسععتخ مهة  لتعع   ج لشععلليّ    لمنطقّيعع  لمفععةهي  مععن بنععة  
 نحععج علعع   لقّصعع  أج  ل ج يعع  تحليعع  فعع   لبنععةل   لنةقعع 

  لليفعع  أج  للّمعع   لمسععتجى علعع  بةلّلغعع  يعع تبط منطقعع 
  .معة ل همة أج
 تصعععّج (: Modèle structural)  لبنعععةل   لنمعععج   - 

 نتيجع  جعة   ع قعة  من نمة   ينشأ أن للنةق  يسمح
 هعع   جأسععةس.  لنظعع   إطععة   تلععجين جنتيجعع  م حظةتععه
 ععن يسعتطي  جلغجي   شلليّ   إنشةليّ  عملي  هج  لتصّج 
حعع     ألثعع  شععل  تبسععيط ط يقهععة  جهععج. فيععه تغّيعع    ج  
 لهع   جُيشعت ط  لنةقع   هعن فع  إاّ  يججع  ا  لمعنع  بهع  

  لتصعععععّج    لفهععععع   لمنطععععع  علععععع  يعتمععععع  أن  لنمعععععج  
  .لشللي  
 نمععط :(Modèle analogue)  لمتمةثع   لنمعج   -هعع

 معععن عععع   بعععين  لمشعععةبه  أسعععةس علععع  يعععنه  خعععةّ  
 مععن جععع   ثقةفيعع  أج فل يعع ج  أ بيعع  لظععةه    لخصععةل 
  .أخ ى ظةه   ف  لهة  لممةثل   لخصةل 

 مصعطلح (Modèle d'analyse)  لتحليل   لنمج   -ج
 فعع  للغجّيعع    ل مععجز مععن ععع   أج صععج   فععكّ  إلعع  يشععي 
  لعةّمععع  خصةلصعععه تح يععع  جمحةجلععع  مععععّين أ بععع  نعععّ  

 مععععن جععععز  معععع  تشععععةبه أج تقةبعععع  ع قعععع  فعععع  ججضعععععهة
  لتقةبعع  محعةج  مععن نمعط إلع  للجصععج   لعنّ   عنةصع 
    .(1)تحليلي  بصج   جتح ي  

 
                                                             

     ألجلعععع   لطبععععع  مصعععع ،  لع بيعععع   آلفعععة       لمعةصعععع ،  أل بعععع   لنقعععع  مصعععطلحة  قععععةمجس حجععععةز ، عي سعععع سعععمي  -1
7003،    99 . 
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 علععع  ز ّلععع"  لّلغععع  جعلعععج   للسعععةنية  معجععع " أنّ   لسعععةب   لجععع ج  خععع   معععن يّتضعععح
 أن  جن أجلهعععة معععن إنججععع   لتععع   لغةيععع  بحسعععب إليعععه نظععع  أ  ؛نمعععج  لل جظيف  لععع جةنعععب ل

       هعععيل    عتبعععة   يتجعععةجز ا لعععه تح يععع   أنّ  أ  .بهعععة ُيسعععتنب ط أج ُيع ععع     لتععع  للليفيععع  يتععععّ  
 ج     لتعع   لتح يعع    بخصعج  أّمععةج  .فحسعب  لظععج ه  ج   سعع  لقيعةس معععّ   مخّططعة أج
 مظةه هعة بلع ّ  عنةصع   تخضع  ثقةفّيعة بنة  لجنه عن تخ جه ا فنّنهة  لسيميةل   لمعج  ف 

 .  ل  ل  للتغّي   لمملن 
  لعج      لتع يفعة  بعين  لمججعج    اخت فعة  معن  لع غ  علع  ّنهإ بةلم حظ  ج لج ي 

  ألمع  جيتعّلع  .بينهة يجم  خيطة أنّ  إاّ  نمج   مصطلح بخصج   لسيميةل   لمعج  ف 
 علعع  تعتمعع   لنم جعع  عمليعع  أنّ  ث ثتهععة مععن ُيستشعفّ  حيعع  ؛ Abstrait"تج يعع " لععع بعنصع 
 بسيط  أشلة  إل  ج ّ هة  لج قعّي   لتج ب  تقلي  ج  له من ُيبتغ  فيهة قة ّ  لنج     لتج ي 

  لعيس بشعل  تسعه   لتع  تلعك  لممّيعز ؛ بةلعنةصع  إاّ   لمجضعجعّي   لمعطيعة  من تحتفظ ا
 : ألفلة   آلتّي   ستنتة  يملن جعليه.  لمجضج  جأ  لظةه   أج  لش   هجّي  بنة  ف 

 فلعع ّ "  إلنسععةنّي ؛  لممة سعع  خععة   تصععّج   يملععن جا ا يسععب   لنسععخ   لنمععج   إن -
 مجعععّ    أشعععلة  فععع  جتثبيععع  جتلثيعععف تلخعععي  هععع  إّنمعععة ج لف عيععع  منهعععة  ألصعععلي   لنمعععة  
 يقععج   لعع    ألسعةس إنهععة.  لفضععة  جفع   لزمععةن فعع  ج لمتلعّ     لمتشععةبه   لسععلجلي  للحعةا 

 متمّيعز  أمع  بعين  لمملنع  للع ج بط  لضعةمن  هع  بع  ج لجمةععة ،  ألفع    بين  لتج ص  عليه
 .(1)"جحضة ية ثقةفية  لبع  بعضهة عن

 مفهععععجمين  سععععتخ   يملععععن فنّنععععه  لثةلعععع   لقععععةمجس فعععع  ج   مععععة بخصععععج أّمععععة  -
 ظهعج   منع   نفعكّ  مة  ل   () ج ل  ل  لنمج   جمنه  لفّن   لنمج   فهنةك: نمج   لمصطلح

 فيهعة ظهع    لتع   لعصعج  لظع جف  لخةضعع    ل ج لّيع  لشخصية  نمة   من  لع ي  يقّ  
  للنظ ّيعع  لعةّمعع  ج ألسععس جللمبععة ئ  لعصععج  تلععك خعع    لسععةل    أل بعع ّ   إلنتععة  جلشعع جط

                                                             
 . 351    ،7001  ألجل   لطبع  سج ية،  لحج  ،      لمعن ، مسةلك بنل   ، سعي  -1
- تة يخّي  نم ج   قت ح أن من  جبةلضبط بةل ج ي ؛ خةّ   نمج  "عن مملنة  لتحّ  " بةختين ميخةلي " بفض  أصبح 

 تجّص  فق . بةلزمن جلع قته"  ألسةس   لبط " لصج    لبنيجي   لمبة ئ عل  تعتم   لح ي   لعص  إل   لق ي  من لل ج ي 
.  لتعّل  ج ج ي (  ل  تي   لسي  )  لبيجغ  فية ج ج ي   اختبة  ج ج ي (  ل حل ) لسف   ج ي : جه  لل ج ي  نمة   أ بع  إل 

 جز    منشج     لحّ  ، يجسف ت جم ،  ل ج ي ، ف   لللم : لتةبه ُينظ . ف عّي  نمة   إل  منهة" نمج  " ل ّ  جيتفّ  
  .11    ،3999  ألجل ،  لطبع   مش   لثقةف 
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   لثقةفّيععع جمع فتعععه   لفّنيععع مع فتعععه ععععن  لنةتجععع   لمبععع    لفععع     جلمعععلهّ   لمتجعععّ      أل بّيععع
 يسعتخ مهة أ    أج  آلّيع بةعتبعة   إليعه ُينظع   لع    لنقع    لنمج   جهنةك .  لفعليّ  جممة سته

  ج لثقةفّيع   لمع فّيع  لمنطلقعة  بعةخت ف  لنمعج   هع   جيختلعف . أل بع   لعمع  ل   س   لنةق 
  .جتحلي ته     سةته  ف  عة   ة  لنقّ  يعتم هة  لت   لنظ  جججهة 
 هععج  ألخيعع   لقععةمجس فعع  للنمععج    لععج      لتح يعع    بععين مععن  لبععة ز  لتح يعع  أنّ  إاّ 
 بين  لمشةبه  أسةس عل  ينه   ل   .(Analogue)  لمتمةث  بةلنمج    لخةّ    لتح ي 

 ظعةه   خصعةل بعين ج  علج م تة يخ  سية  ف  ثقةفّي  أج فل ّي  أج أ بّي  ظةه   خصةل 
 للسلط  نتبةهه هج ، لقةمجس   لتح ي   لك ف  ج لبة ز. أ بّي  غي  أّنهة إاّ  لهة ممةثل  أخ ى

 .  لنمج   تشلي عملّي   ف  تت ّخ   لت  ج لسيةقة 
 بةعتبععة     ل جمةنسعع  أل ب فعع   لمةثعع   لنمععج    ستحضعع    لسععةبق فلعع   ل جلتجضععيح

  لعقع  علع  فع  لعةط تغليعب  ل جمةنس   لنمج   خصةل  من أنّ  علمنة فن   ؛أ بّي  ظةه  
 فتع    فع ضعمنه ُأنعتج  لع  "  ل جمةنيسعك" مجتمع    ج خعبعة ز  يججع  بينعه جبعين  تمةث  فننّ 
  أل ب فع   لمةثع   لنمعج   نعع نفسعه  ألمع  ُيقعة  أن جيملن.  ألج جب   لمجتم  تة ي  من

 بّي  أل    لنمة  تلك عن مّتزن     س  تق ي  ي ج   ل    لبةح  ُيصبح حينل  ؛جغي    لج قع 
ن -بحةجعععع  منفععععتح، نقعععع   منظععععج  مععععن  لتة يخّيعععع    لبنيععععة  إ   ك إلعععع  -أّجليعععع  تلععععن لعععع  ج  

 مبةشع  غيع  بشعل  سعهم   لبع ى بنية  بةعتبة هة ضمنهة؛ ُأنتج   لت   ثقةفيّ  - لسجسيجج 
 .للنمة    لحةضن (  أل بّي   لنصج )  لصغ ى  لبنية  إنتة  ف 

 لفظع  مع  تعةملع   لمتخّصصع   لقعج ميس نّ إ  لقعج  يملعن ع ضه، ت ّ  لمة جلخ ص 
 جشععّ حته هفعّ فتع ملحععجظ بعجع  نةجلتععهت فقع  .  لمع فّيع حمجلتععه تعع  جهعع  لمصعطلح نمعج  
 جتعتحّل    إلنتةجّيع إملةنيةتعه جتضع    لعلمع  مسعة   بع لك لتغنع  . لمختلفع  صج    مستجليّ 

  لمع فع  فع  تحّلع   لج ق  ف  هج  لمصطلح ف   لتحّل  أن" منطل  من أنسةقه؛ مختلف ف 
 .(1")أنسةقهة مختلف ضبط عل  ج لق    إيصةلهة  لم   

                                                             
 عع  لطب  لبيضعة ،  لع     لج يع  ،  لنجعةح مطبعع   لقع    ، إلع   لبنيع  معن  لشعع  ، ج لعنّ    لسعية  أجشعةن، آيع  عل  -1

 . 11    ،7000  ألجل 
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  أّنهعة إاّ   لسعةبق   لقةمجسعّي   لمعلجمعة  قيمع  معن  لع غ  عل  أّنه إل  أشي  أن جيج  ُ 
 لي تلععز  لبحعع  هعع   يهعع ّ   لعع    لتنععةج  جهععج .بةلتح يعع   ل ج لعع   لفععنّ  فعع   لنمععج   تتنععةج  لعع 

بع  ز للنمعج    لمفعةهيم   لجهعةز مقة بع  فع  عليه  جةلع   لتع   ألفلعة  ج صع  خصةلصعه ج  
 جفقهعة جُينعتظ  بهعة ُيعع ّ   لتع  ج لفّنيع   لتقنّي   لليفية  ضبطج  إع     أثنة  ل ج ليين   هن ف 

 معع  تلععك نمععة جه  تج فعع  جمعع ى ج     مععن تحقيقهععة هععلا  يعع ج   لتعع    إلسععت  تيجيّ  ج ألبعععة 
 مج صععل   لفصعع  هعع   علعع  يتحععّت  لعع  . بةألسععةس  تخييلّيعع لممة سعع   ل ج لعع   لجععنس شعع جط
 بععةلفنّ   لمّتصععل   لنظ يعع   لعع  جس فعع   لنمععج   بعععمصطلح  لخةّصعع   لتح يعع    عععن  لبحعع 
  لفعنّ  فع  بعه  لمّتصعل   لتح يع    مختلعف لضبط تمهي   خةّ ؛ بشل  جبةأل ب عة ّ  بشل 

 .خّ  أ بشل  له  لمج لب ج لنق   ل ج ل 
 : يالفنّ الحقل  في ذجالنمو مفهوم  -د
بي    أّن هنعةك . أ ق  أشلة   لتعةم   لجمةل  م   لج ق  أّنه عل  عة    لفنّ نظ  إل  يُ 

شل  خةّ  من أشلة   لجع   اجتمةع  ج لثقةف   ل جحيع  للبشع ي  ظهع  "من ينظ  إليه لع
 إلنسععةن "علعع  أّنععه ةن  لفّنععهنععةك مععن يعع ى إلعع  ج  .(1)"علعع  أسععةس  إلبعع     لبعع  ل   لجمععةع 

  تعع  مععن  نطبةعةتععه جيجعع  فيععه  لقععّي   لمجضععجعي   لعع   يسععتطي  أن يعععةلج مععة هععج خععةّ  
ه    بحسب -   مهّم   لفنّ جتصبح . (2)"جيستطي  أن يعط  تصّج  ته  لشل   ل   ينةسبهة

إن  لعم  بةلنسب  للفنةن عملي  عقلي  ج عي  جليس مجّ    .لشف  لحقيق   لحيةتي " -لنظ    
تمثّعع  هعع    لج قعع  لمععة     ج يعع   للج قعع جهععج عمعع  ينتهعع  بخلعع  صععج   فنّيعع .إلهععة  أج نفعععة  

 .(3)"فهمه  إلنسةن جأخضعه لسيط ته
تتحعّج  إلع  جسعيل  للتعبيع  "أيعن  ؛ لفعنّ جأهّمي   لنم ج  فع    تأت  خصجصيّ من هنة ج 

تع  ظهع   عن  إل   ك  لفلع  ،  لععةطف  ج انفععةل  للج قع ؛  لع   يعنج  ععن  لتنةقضعة   ل
فع   أن ُيعّمع   نةن  لق    جهج يتحّ   ععن إنسعةن ج حع  لف"؛ فتعط  ب لك (4)"  خ   لمجتم 

                                                             
  أل  ن عمععةن،.  لمسععي        لهمعع  ن ، علعع  أحمعع  ت جمعع ،  أل ب، علعع  إلعع   لمعع خ   لعع جس،  للتععةب مععن مجمجععع  -1

 .  12   ،7001  ألجل ،  لطبع 
 3 . 3929 بيععععع ج   لفعععععة  ب ،     م عععععع ، فعععععل    ،  للينينععععع ،  لمة لسععععع   لجمعععععة  علععععع  أسعععععستعععععأليف جمعععععةع ،  -2

 311.   
 .30  ،7    ،3991  لقةه  ، لللتةب،  لعةم   لمص ي   لهيل  حلي ، أسع  ت جم   لفن، ض ج   فيش ، أ نس  -3
 .12   ، ةبلس   ج  م ل  ل جس،  للتةب من مجمجع  -4
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هععع    .حتععع  لعععّ   لنعععةس أج صعععج ته  لفّنيععع  م معععح جخصعععةل  يشعععت ك فيهعععة أنعععةس آخععع جن
 .(1)"   لمف    ُيسّم  نم ج  لتعمي  من خ    لصج    لفنيّ 

 لمفع     لتع  تحعج  لحةلع  تلعك  يملعن  عتبعة     ّن  لنمج    لفّنعإ  لل    لسةب يعن  
أشية  لثي   متشةبه  ف   لج ق  تّم  صيةغتهة بشل  جمةل  نةتج عن جعع   لفنعةن ج     لعه 

    شخصععي ب     لخةّصعع لم مععح  لنمج جّيععممّيععز  لحةلعع   لتعع  يط حهععة فيعطينععة بجسععةل  فنّيعع  ل
 لجصعج  يععّ  "جله   . لح ل   لج ق   من خ   علس خّ   جج   طبق   جتمةعيّ أج  فل  أج
ةن إيصعة   لحةلع  ع    ستطةع   لفّنع ب  إنّ  .لمطلب  ألسم  أل  مب    نم ج   لج ق   إل

     أ ج تععه ُتشععّل  قصععج   فعع    جعع  إب  عععه أج ،إلعع  م حلعع   لنم جعع فعع  عملععه  لتعع  يط حهععة 
 .(2)"جعيه جقّل  تج بته بشللي هة  لحيةت  ج لفّن  أج

ه عل  إث   نتقة   لبشع ّي  معن  إلبع     لبع  ل  نّ إ" من  لُلتّةب  ل جس ع مجمج "جت ى 
 لمجهجبععجن ج لفّعععةلجن إبعع  عّية  - لجمععةع  إلعع   إلبعع     لفّنعع  أصععبح أفعع     لمجتمعع   لج يعع 

ينشععععلجن أعمععععةا ُتعّبعععع  عععععن  لمحتععععجى  لحيععععةت   لج يعععع  جأصععععبحج   -جفل ّيععععة بشععععل  خععععةّ  
 لععك  لعع    سععتخ مه . عععن جععع  فيهععة مبعع أ نم جعع   لحيععة "يسععتخ مجن فعع  أعمععةله   لفّنيعع  

فأصبح  نم جع  . (3)" لمجتم  من  زمن بعي  بصج   عفجي  ف   إلب     لصج    لجمةع 
 للتّععةب جلتّععةب : ظععج ه   لحيععة  تظهعع  فعع   إلبعع     لمسععتقّ   لقععةل  ب  تععه عنعع  أفعع    معّينععين

 . ل   مة ج لنحةتين ج ل ّسةمين ج لمجسيقّيين
من  ى  لجمةع    تهة إّن  لتنةقضة   اجتمةعّي   ل  خلّي  ه   لت  مّلن   لبش ي   تج 

بع أ   لنم جع   لفنّيع  تتشعّل   ،فع  صعج    لمسعتقّل بظهعج     ل   انتقة  إل   إلب     لفّن 
 صعج   جخيعة  إبع  ع  خعةّ  بعةلمحتجى  اجتمعةع  -معّب   ف  حقيقتهة ععن معأ ب فلع  

نم ج  إب  عي  للحية  أخع    معة    لفعّن "فأصبح ُينظ  إل   لنمج    لفّن  لع. ج ي  لفل    ل
 لتنةقضعة   لفل يع  ججتّع   هتمعة   لمجتمع  بةلشخصعي  "مّمة قعّجى  ؛(4)" ألسةسي  معهة تتحّ  

 لشخصعي   اجتمةعيع   ؛ إلنسةني  عل  إّنهة ظةه    جتمةعي  جعل  أّنهة شخصي   جتمةعّي 
                                                             

 . 317   لفن، ض ج   فيش ، أ نس  -1
 .  599    ،7007 ،7ط أل  ن،   للن  ،     أخ ى، جقضةية  لنمج    لس  ي ،  لبن   ضج ن،  هلل عب  -2
 . 19   أل ب، عل  إل  م خ   ل جس،  للتةب من مجمجع  -3
 .  نفسهة  لصفح  ،نفسه  لم ج  -4
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 لتة يخيععع  للحيعععة   -سعععي   لععع  ت   لخعععةّ  للخصعععةل   لعةّمععع   اجتمةعيععع  هععع  ، هععع   لتج
 .(1)"   لعص  لطبقي ،  لقجمي   لت  تمث -ش ي  لب

أين تتعجّف   ؛جتظه   لنم ج   إلب  عّي  بصج   ألث  جضجحة ف  فّن  لللم  أ   أل ب
جهععع  حقيقععع  .   ألبععع إملةنيعععة   لتعبيععع  ععععن  لنزععععة   لفل ّيععع  ج انفعةلّيععع  ج لعةطفّيععع  ب  جععع

آ   -لة  تععةيف  جن ليخععج  - هةملعع  – فةجسعع )منهععة عةلمّيعع  تلّلعع هة عععّ   نمععة   أ بّيعع  
تمّلنج  من خع   نظع ته   لثةقبع  جفهمهع   اجتمعةع   ؛شّي هة أ بة  مجهجبجن ..(ل  مةزجف

  أن يبتع عج  شخصعية  للشخصعية   اجتمةعّيعجق  ته  عل  فه  ججه   لصفة  ج لطبعة  
 ألمع   لع    ؛عب   لتجسي   ل  ت   لمتفّ   للخصةل   لعةّم   لججه يع جغي  مألجف  ي   ج 

 .ف   أل ب مفهج   لنمج  إل  مقة ب   ل   س  يقج  
  :دبياألالحقل  في النموذج فهومم -هـ

ة نظعععع     مجقعععععة هةّمعععع لعةلمّيعععع  ب فعععع   آليحععععجز مصععععطلح  لنمععععج   يملععععن  لقععععج  إّن 
  لج قعع  صعععي  علعع سععج    ملمجسعع  نتععةلج إلعع   لجصععج  فعع   عتهجسعع جظيفّيعع لخصةلصععه  ل
        لعععععةل  تمثيعععع  علعععع   قعععع   " لععععهإ   . أل بيععععي ن ج لتعبيعععع   لتمثّعععع  صعععععي  علعععع  جأ  لمحسععععجس

  لف صعععع   أل بّيعععع  لللفععععة    تععععجّف  يملُنهععععة أن (2)"نمج جيعععع  بليفيعععع  جتجضععععيحه  أل ب فعععع 
  لععععةل  مجتععععة  جفعع  عمجمعععة  لتنمّيعع  نّ أل .  ك أج  لصععععي  هعع   علععع  فةتهععة معععة اسععت   ك

 مععن  ألنمععج   إنّ )...(  قعة   لقةععع    لمخّطعط يّتخعع   أنمج جعة تتطّلععب" خعةّ   بشععل   لثةلع 
 .(3)"ل لك  لمطلجب  لزمن يختز  إ  ، لِبن  مستجى عل   لتخّلف  ست   ك عل  عينيُ  جه ،

لع  نهةيعة  إزمعن يععج   منع    إلنتةجّيع جق  تعه  لنمعج   قيمع  ة ج لنّقع  أل بة  أ  ك جق 
 أ بع ّ  تعة ي  علع  خ لهة هيمن حقب  جه  . لق ن  لثةمن عش  جب  ية   لق ن  لتةس  عش 

   لعظيمعع  فعع  ألمةنيععة بمعنعع   لشخصععي   لعةلمّيعع  سععتخ مه شععيلينج"فقعع   .متعع  خ ج  ععع ي 
جبهععع    مثععع  هةملععع  ج جن ليشعععج  جفةجسععع  ، لتعع  تصععع  فععع  أبعة هعععة إلععع  حعععّ   ألسععطج  

                                                             
 . ن   ، ةبلس   لم ج  -1
 ج لنشععع  للطبةعععع  تينمععع  معتصععع ، محمععع   ألز  ،  لجليععع  بععع ع ت جمععع  ج لج قععع ،  أل ب جآخععع جن، تعععج ج جف تزفيطعععةن -2

 .   1   ،3997  ألجل ،   لطبع  لمغ ب، م  ل ،
 . 795    لمعةص  ،  لع بي   ألي يجلججية  لع ج ،  هلل عب  -3
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 لععع   لعععةن يهعععيمن عليعععه مصعععطلح آخععع  قععع ي  جهعععج  (1)"لمعنععع   نتقععع  إلععع   أل ب  لف نسععع  
  .أج  لخج    لف  ي  caractèreمصطلح 

مععن Augustin Sainte-Beuve Charles (3975- 3919  ) "سععةن  بيععف"جُيععع  
 ت ليعز ججعجب فع  عنع   تعتلّخ  لةنع جق   . لنمج   لنظ ي   لنّقة   ألج ل   ل ين  عج  بقّج 

 مجمجعة  بين  ل جحي   لق  ب     س " تعن   لت "  ل جحّي   لعةل  " عل   لنق ّي   ل   سة 
 . (2)"أ به  ف   لشخصي     س  من ألث   للتّةب من خةّص 

  لنمعج    نظ ّيع ع فع Honnoré de Balzac" (3299-3910  )"" بلعز ك" جبمجع  
  لمستجى فعل  -(3)"ص ح فض "تعبي   ح ّ  عل  - ج لنق   إلب    مستجى عل  نجعّي  نقل 

عععه  عتبععع   ألّج   نّ فعععن  لثعععةن   لمسعععتجى علععع  جأّمعععة أ بعععه فععع   اجتمةعّيععع  نمعععة  لل    سعععة نفس 
 مهةتضخي  ل ج ل  عل   لت   لصغي    لظ جف من مجمجع  إاّ  ه  مة له بةلنسب   لنمة  
 معة بةختيعة  يقعج غي    لصع لظع جف  تلعك فع  ينظع  أن فبعع  . مثةلّيع    ُلع حجع  تبلعغ حت 
 بتلعجين ج ي   لمطلق  ةتهأهميّ  عن  لنظ  بغ  -عليه تت ّتب  لت  للنتةلج طبقة منهة لةن

 يبلععغ حتعع   لشععخ   يضععخت علعع  يعمعع  ثعع ّ  - ج يعع  لعع  قععج   هعع   لتعع   لعع   مة عنةصعع 
ن ؛ ل مز ث ّ   لنمج   مستجى  . ب لك خليقة يلن ل  ج  
 نإ -ف  ملّلفه  لم لج  ف   لهةم  -نّقة  م  جمل  من  ل" ص ح فض " احظ ق ج 
 إلع   ألصع  فع  تنتمع  شخصعية  بعين  لشةلع   لعنةص  بنب  ز سجى تق  ل  "بلز ك" نمة  

ج لععع  فععع  مللفعععه نفسعععه أّنعععه مععع  بععع جز .  ل أسعععمةل   اتجعععة  فععع  مختلفععع   طبقّيععع مسعععتجية 
 ع قتعه فع   لنمعج   مفهعج  ب زHippolyte.Taine "(3979-3991  )" "تين هيبجلي "

 . أل بّي   ألعمة  من للغةي   لعةّم " تين" جب لي "  لخج ّ  " بنظ ي 
 ججه ّيع  لخعج    ل لشعفتلك بقع     لنمعج    لفّنع  علع   "تين"نظ    تلخي  جيملن

  لنمعج  ّ  يبلعغ للع ج  .  تعه  لج قع  فع  عليعه هع  مّمعة جأبع ز أجضعح  بليفيّ   لج ق  ف  مةثل  ل
 " لج قع " معن لنمج    يسي  أن يجب -حسب مة أج    ص ح فض ب -  ل  ج  تلك  أل ب 

                                                             
 .  319   ،3991  لثةلث ،  لطبع  بي ج ،  لج ي  ،  آلفة       أل ب ،  إلب    ف   لج قعي  منهج فض ، ص ح -1
 .ن   ،هسفن ج  م ل -2
  .353،    ج  نفسهم ل -3
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 "خةصععّي " عععن فلعع   تلععجين فعع   أل يععب شعع  ي حععين تبعع أ منّظمعع  خّطعع  جفعع "  لمثععة " إلعع 
  هنعه فع  لّجنهعة  لتع   لفلع   مع  تطعةب ت حتع  هعةتحجيلب يقج ثّ    لج ق  ف  مججج   ججه ي 

 عبيع ت إلع   لفلع   تتحعّج   لعّ ز   لفّنع  تعع ي  ل ط يع  جعن .  لج قعيّ   لخةّصي  يستقب  جهج
 أسةسعّي  خعج   معن  لج قع  فع  معة أهع ّ ألّنهة تُب ز    ته؛  لج ق  من أجضح  لج ق  عن أ ب ّ 
    .إليهة ينتبه أن - لعةلّي  ملّه ته بحل  -  أل يب لغي  يملن ا

 إلعع  لنمععج  ل  لمخّصصعع   ل   سععة   نتقلعع  بعع  ؛ف نسععة حبيسعع " تععين" ة أفلعع تبعع  لعع ج 
 هأّنع   اشعت  ليّ    لج قعّيع" إعع ن" بعع  عليعه  لت ليعز ججعة  . لعشع ين  لقع ن أج لع  فع   جسعية
 ععةلج آنع  ك نةق  أب ز"" مةلينلجف جج  " جُيعتب .  للج قعيّ    لسيةسيّ   لمشلل " محج " يمّث 
 مشعلل ج  قع للج  جتمثيلعه  لبطع  جمشعلل   ج لخصجصعيّ    لعةلمّيع مشعلل   لنمعج   مسعأل  عب 

ععع  .(1)ةأ بّيععع  لفّعةلععع    اجتمةعّيععع    لتغّيعع   علععع  منصعععّبة آنععع  ك أصعععبح  لنقععع    لعع  س أنّ  بي 
 نظعع  فعع  " لفعع ّ "  للةتععب أنبي عع   .لنمععة    خلعع  علعع  جقعع  ته   للتّععةب إملةنيععة  فعع   لبحعع 

عع ُس   لعع   هععج"" مععةلينلجف.  "   لععك عععن جُيعّبعع   لخفّيعع  أعمةقععه فعع   لمجتمعع  يحععّ ك مععة يح 
 .(2)"ج ألفلة   ل لى ج ضح   بش يّ  شخصية  شل  ف   لح س

 نزج   ف  فق  .لبي    ز هة   ع ف  لل سيل ّ   لنق  ظ ّ  ف   لنمج   نإ  لقج  جيملن
 نتةلجه إب  ز عل  ج لعم   اجتمةع   لبح  مج لب ج  " أل ب علمن " إل  ج ل   سين  أل بة 

 لنمج  ةبععع  اهتمععة  تز يعع  إلعع  آنعع  ك   لسععة محععّ      جتمةعّيعع  تجةهععة  تفسععي مععن خعع   
  ألشععخة  جصععف فعع  يتمثّعع  تصععّج  ته  فعع  غعع   حتعع  ؛سععج   حعع ّ  علعع  جب   سععته  أل بعع 

 .ملّيف  مج قف ف  جضعه  خ   من  لمتطّ ف    انفعةليّ  ج تجةهةته 
 
 
 
 

                                                             
 .359   لسةب ،  لم ج  -1
  .317،   ص ح فض ، منهج  لج قعي  ف   إلب     أل ب  -2
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مجمععة ع  لفععنّ  فعع  للنمععج     لتمثيلّيعع  لقععّج  أ  ك  لحعع ي   لعصعع  فعع  نةقعع  أبعع ز جلععع ّ 
 "لجلعةت  جعج  " لمجع    ج لنةق ج لمفّل  ج لمنّظ    لفيلسجف هج ،جف   أل ب بشل  خة 

"George.Lukas( "3991-3923 )(1)   ف  مفهجمه تأصي  ف   لفض  إليه يعج   ل 
 خةّصعع  نظ يع  بشععأنه  يّ شع  لعع   هعجف ؛خععةّ   بشعل  لععه  لمج لعب  لنقعع  فع ج   لعع ل ج  حقع  ل

  لخعة   لحقع  ج   لفّنع ف   لحق    لمت  ج  من جزليةتهة جم  لت   ؛"  لنمج  نظ ي "عب تُنع ُ 
 .ج لعش ين عش   لتةس  ين لق ن خ   فّن  -

  ":لوكاتش جورج" عند النموذج نظرية -و
  أل ب  جتمعة  علع  لع ّ  علع  هعيمن  لع  " "لجلعةت .  " مللفة  من مللف يخلج ا

  لتع  تفةصعيلهة معن جا  لنمعج   صعج بخ نظ يتعه ععن  لح ي  من (2)" لعش ين  لق ن ف 
ععع  .آنععع  ك   أل بّيععع  ل   سعععة  حقععع  فععع  لبيععع   سعععجةا أثعععة    ز  يععع ا بشعععأنهة  لسعععجة  أنّ  بي 
  ُ ِهعأجت   ج     . تخيعي  بةعتبعة    ل ج ل  بةإلب     لنمج    ع ق حج  خةّص  . جمستم ّ   حةض  
 ج    مععن أ ج  ا ن فععننّ " ت لجلععة جععج  " لعع ى  لنمععج   لنظ يعع   لممّيععز   لسععمة  تقعع ي  فعع 

  لمع فعع  حقععج  فعع  ج لبععةحثين لنقععة    ىلعع مع جفعع  بةتعع  تفةصععيلهةف ؛بهععة  لتع يععف تقعع يمهة
ّنمة عةّ ؛ بشل  ج أل ب  :  لتةلّي   لمع فّي   لعنةص  مقة ب   لك ج    من أ ج  ج  

  لسععةح  ةتهشععه  لتعع    نق ّيعع ل  سععجةا ل ألبعع أحعع   فعع  مّثلتهععة  لتعع   لقيمعع  عنعع   لجقععجف -
 . لح ي ف   لعص     لعةلميّ    أل بيّ 

 .تشيي هة من  لغةي  إ   ك -
 .ج هةنةته  لبح م  م  ه   ل بةلنسب    هنيتهةح ج   عن   لجقجف -

                                                             
-   لمجعع  عةصععم  بج بسعع  فعع  جلعع . مة لسعع  مجعع   أ بعع  جنةقعع  جلةتععب فيلسععجف(  3923-3991)لجلععةت  جععج  .

(  لتشعيل) خةّصع  بأفلعة   أسعه  جقع (.  لسعجفيت   اتحعة  مة لسعي  مقةبع )  لغ بّيع   لمة لسعّي  ملسعس  ل   سعين معظ  يعّ  
"  لج قعّيع " فع  معلث    أل بع  نقع   جلعةن خعةّ ، بشل   لمة لسّي  ج لجمةلّي   لمة لسّي   لفلسف  أغنة  ف (  لطبق   لجع )ج

 لتةبةتععه فعع  حععةج  جقعع .  3911 ثععج   بععع   لمجعع  فعع  للثقةفعع  لععجزي  ججيععز  لفتعع   خعع  . أ بّيععة نجعععة بةعتبة هععة  ل ج يعع  جفعع 
لقعة   لمة لسع   لفلع  تج يع   نظ يعع " لتةبعه عبع  سعةه  لمعة .منهععة  لجع ل   لبعع  خصجصعة  لثج يع ؛ جج نبعه علعع  ج  لضع ج  
  لجمعة  علع  فع   لز جيع  حجع  ج ضعع  أحع   لع يع ين عنع  جيعتبع .  لجع ل   أل ب  جتمعة  علع  أسعس جضع  فع "  ل ج يع 

 لخصعجمه بةلنسعب  يعع  هعجف ج يع  ؛ جعنةصع  إضعةفة  معن  لسيةسع  للفلع  ق معه معة إنلعة  يملعن ا أّنعه بيع  ؛. لمة لسع 
 لقع .  لعشع ين  لفع ن معن  ألج   لنصعف فع  فيلسجف أه   لبع  يعتب   ب  ا ،"مة لس" من  مة لس  مفّل  أه  جملي يه

 مععن جيعتبعع   لخصععج  ججععه علع " هيعع ج  مععة تن"ج" لععج تس لعة  "ج" مةنهععةي  لععة  :"مععن لعع ّ  علع  حةسعع  تععأثي  لععه لعةن
 .  29  ، لمعةص   أل ب   لنق  مصطلحة  قةمجس حجةز ، سعي  سمي : ُينظ  . لتجلي ي   لبنيجي  تية  ملسس 

  .317،   ص ح فض ، منهج  لج قعي  ف   إلب     أل ب  -1
 . 331    لعش ين،  لق ن ف   أل ب   لنق  تة ييه، إيف جةن -2
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 جعععجّ  فععع  تخّلقععع  قععع   لنمعععج   بخصعععج " لجلعععةت .  " آ    أنّ   لقعععج  يملعععن جعليعععه
 تصعّج  ته منهعة ج حع  لل ّ  ؛تنةقض م جفل ي  أ بّي  تجّجهة  بين ج لمج جه  بةلص    مشحجن
      نةبعععع  تصعععّج    جهععع  .  ل ج لّيععع  للتةبععع  عليهعععة تلعععجن  لتععع   بةلليفّيععع يتعّلععع  فيمعععة  لخةّصععع ّ 

  غبعععته  مععن ،بةألسععةس جنةبععع    لفعلّيعع أصععحةبهة جممة سععة   جثقةفّيعع  فل ّيعع منطلقععة  مععن
 يتضععّمن خطععةب أ ّ  أنّ " خةفّيععة يععع  لعع  إ    . إلبعع    خطععةب بسععلط   إلمسععةك فعع   لُمضععم  
 جيجععّ ب  لمتلّقعع  أج  لمخةطععب علعع   اسععتحج   إلعع  تنععز  سععلط  هععج ،مععة سععلط  فعع   ل غبعع 
 .(1)"جتقنيةته بجسةلطه  لمجتم  أج  لجمهج  عل   لهيمن 

 نظ يعع  تشععّل  صععةحب   لتعع    أل بّيعع  لتجّجهععة  بععين  لصعع    مظععةه  سلّمععت جيملععن
 أنصعة  بعين      لع    لحعة ّ   لنقعة  صعةحب   لتع  ّيع ج لتقجيم  لتججيهّي   لنب   ف   لنمج  

Natiralisme " لطبيعةني "
()  لح  ثّي   ل ج ي " جأنصة "()  بةلج ق   ل ج ل   لفنّ  ع ق  حج 

 هعج معة لع ّ  بععز  ( لطبيعةنّيع ) فيعه نعة    ل    لحين فف  .هفي ج ج هة " لشخصي " ملةن ج 
 أنصععة   فعع  يحعع  ، مععة لعع ّ  أج لععةلن هععج مععة لعع ّ  تفسععي  عععن  جحعع  أج طبيعععةن  فععج 

 )...( بةلج قعيع   لمتعّلقع  تلعك مقّ متهة جف   لسةبق  للم حل   لفّني   لتقةلي " (  لح  ثيّ   ل ج ي )
     لشخصععي  جععع    خعع  تعع ج   لتعع  ج انفعععةا   لحععةا  علعع  عنهععة بعع ا  انتبععة  ج ّلععز 

       .(2)" لخة ج   لعةل  عل   لت ليز من ب ا  ل ليسي   لشخصية  أج

                                                             
. 329    ،3991 لع ، ألج   لطبعع   مشع ،  لع ب،  للتةب  تحة  مطبع  هجي ، لسل    لح  ث  خض ، مصطف  -1

ّنمععة فحسععب، سععلط  لععيس  لخطععةب أنّ  نقعع أ جفيععه  يقععج  لمععة  لسععلط  علعع   لحصععج  أجعع  مععن صعع    مجضععج  يلععجن قعع  ج  
    ".فجلج ميشي "
-  لطبيعي  Naturalisme، لعم  ف  تطبيقهة إل  ج ل عج   لعلمّي  بةلنظ ية  جمتأث   للج قعّي  م زمة نشأ أ ب  م هب  

 جمععنهج.  لعميقعع   إلنسععةن جحقععةل   لحيععة  حقععةل  لمع فعع  ج لفسععيجلججّي   لعضععجّي  ج ألبحععة  بةلتجععة ب عةن بةاسععت  أل بعع 
 جمععن. قععةل  غيعع  شعيلة يتخّيعع  أن أج عنعع   مععن شعيلة يصععف أن غيعع  معن جيجععّ ب ي حععظ  لعع    لععةل  لمععنهج فيععه  ل ج لع 
  أل ب منعع ج  محمعع : ُينظعع [ (. أ. .ج] فعع    يععز  ج ج تيعع ألمةنيععة، فعع  مععج  جععج   ف نسععة، فعع  زجا إميعع : )ممثّليععه أبعع ز

 .301   ،7005 ج لتجزي ، ج لنش  للطبةع  مص  نهض      جم  هبه

-  لحةلع  علع   انتبعة  فيهعة  ّلعز   لح  ثّيع ؛ بعع  جمعة  لح  ثّيع   اّتجةهعة  بهعة نعة    لتع  ج لمقعجا   ألفلعة  تلعك جهع  
 جقعع (  لمجضععجع   لج قعع )  لخععة ج   لعععةل  علعع   لت ليععز مععن بعع ا  ل ليسععي  ي  لشخصعع جععع    خعع  يعع ج   لعع   ج انفعععة 
   لح  ثعع  إي يجلججيعع  مععن مجقفعه بشععأن للتجسعع .  لطجيلعع  حيةتعه معع ى  لج قعّيعع  مسععةن    لمنطلع ، هعع   مععن" لجلععةت " هةجمهعة
م لعععز  إلنمعععة   ،(مجّلعع ) ةلم  لعععع ج لفلعع   لعععع ب  لنبعع ، عبععع  محمعع  ت جمععع   لح  ثعع ، إي يجلججيععع  لجلععةت ، جعععج  : ُينظعع 

 .91    ،7009 شتة  ج لعش جن، ج ل  ب  ج لعش جن  لثةل   لع   ن لقجم ، لبنةن، 
  مشع  ج لتجزيع  ج لنشع  للطبةعع   لنعج   ملسسع   ليةسعين، نعةيف ت جم   ل ج ي ،    س  إل  م خ  هةجثج ن، جي يم  -2

 .  93    ،3999  ألجل ،  لطبع 
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 تشععععيي  فعععع " لجلععععةت "  نطلعععع  ، لمتنةقضعععع  بععععةآل     لمشععععحجن  لجضعععع  هعععع   ضععععمنف
 لنصععف فعع   سععة   لعع    لتصععّج  بهعع   أبعع ف .  ل ج لّيعع  لشخصععي  بنمععج    لمتعّلقعع  تصععّج  ته
 متقععععّ مة جصععععفة بةعتبععععة  حينهععععة    أل ب إلعععع نظعععع يُ لععععةن حيعععع    لتةسعععع   لقعععع ن مععععن  لثععععةن 

 مج قععف فعع  جضعععه ج    انفعةلّيعع  تجةهععةته  علعع   لت ليععز خعع   مععن  ين لمتفعع ّ  لألشععخة 
       أفععع ز  ألمععع   لععع   ؛سعععلفة محعععّ      جتمةعّيععع  ّتجةهعععة تخعععّ   نتعععةلج إظهعععة بهععع ف  ملّيفععع 

 :أب زهة جلع ّ للتةب   إلب  عّي  بةأضّ     سلبيّ  نتةلج عّ   -لجلةت  بحسب -
 منعلسععتين فنّيتعين لعأ  تين غييبهمعةت أّ ى فقع  :والصــرا  الحـد  عنصـري   تغييـب -1

 بعع ا جأحعع ّ   لنمععج   أضعععف مّمععة .  لج قعّيعع عععن بعيعع   جهمّيعع  أحعع    خلعع  إلعع   لج قعع  ععن
 محّ    نتيج   لح   يعتب ج  أن" عليه  لةن  ل    لحين ف  ." لقيم  متجّسط  إلنسةن" منه

 للتعععأثي   أسةسعععيّ  صعععيغ     لصععع   جيعتبععع ج  لألفععع      لعملّيععع  لحيعععة  فععع   لمتبة لععع  للع قعععة 
 .(1)" لمتنةقضة  بين  لمتبة  
ــاب اختيــار -2  للج قعع   ليجمّيعع   لم حظعع  جمععن: القريــب هــواهم علــ  لألحــدا  الكّت
مّمععة  جممسععج   تيععب بشععل  ج اتجةهععة   لقععجى  جزأّ ى إلعع  بعع  لعع   ألمعع   .لعع لك  لعععة  

  لعك فأضععف .مشعةلله جلب يعة    لعصع أبععة  إ   ك ععن للتةبع   ل ج لّيع    بتععة  إل  أّ ى
 نظع   ؛ج لعمع  ج إل هعةف للحعّ   فةقع   فيهعة بع    لتع   للبيع   تنةقضةته تصجي  عل  ق  تهة

 ".    لعةل  إل   لنظ  "بع" لجلةت " سّمة  لمة ج فتقة هة  لقيم  ع يم  بةلعج    ا تبةطهة
 تج بعععع  هععع : "قجلعععه فععع "  لجلعععةت.  " لععع ى"  لعععععةل  إلععع   لنظععع  "بعععع  لمقصعععج  ججعععة 

 بع    تعلعس جهع   ل  خليع ، مةهيتعه ُيمّيعز تعبيع  أ ق  جه   لف  ، يعيشهة عميق  شخصي 
 إلعع  نظ تعه) هعج للنمعج   ممّيعز أهع ّ  أن أ  .(2)"بليغععة علسعة  لهةّمع   لعصع  مسعةل   لجقع 
ّنمععة صععحيح  غيعع  أج ةمجضععجعيّ  صععحيح  نظعع   تلععجن أن يهعع ّ  ا  لتعع  ( لعععةل   أن  لمهعع ّ  ج  
 .  ل ج ليّ  للشخصية  ( لفل ي   لسيمة ) عل  ت ليز  خ   من  للةتب ةيب زه

 مععن "لجلععةت " عنعع    ل ج لّيعع للشخصععية    لفل ّيعع  لسععيمة  علعع   لت ليععز فلعع   جتنبثعع 
 إبع  ز ط يع  ععن لعيس للج قع ؛ عةلسع  مع آ  عنع  ةل ج يع  ف .ععة ّ  بشعل   لع ج فعّن  للل  ليته

                                                             
 .310   أل ب ،  إلب    ف  لج قعي   منهج فض ، ص ح -1
 . 71  بّلجز، نةيف ت جم   لج قعي ، ف     سة  لجلةت ، جج   - 2
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 بني  تلجين خ   من" ب  -بههجة    لللثي ين يحلج ةلم –  لفّج ج لعيةن   لسطح  مظه  
 ععععن يتحعععّ   أن  للةتعععب معععن"  لجلعععةت" ي يععع  جا. (1)"بةلللمعععة  عنهعععة  لتعبيععع  يعععت ّ   هنيععع 

ّنمعععة مبةشععع  بشعععل   لنمعععج    تختبععع  مج قعععفهنععع س بنيتعععه بج سعععط  جضععععه فععع  ي أن يععع   ي ج  
  لج قع  جنقعة  ب ّقع  تعلس عنه؛ جصحيح  ج ضح  صج  فيتمّلن ب لك من إعطة   معتق  ته

بعضععه  عععن بععع  جيصععي جن أفعع     "فبعع لك يختلععف  ألفعع    . فيععه تخّلعع   لعع    لمجضععجع 
 .   (2)"يمث  ل  منه  ب     لجق  نمج جة

 هعع  لمععة  لحيععة  يصععّج  نمععط:  أل بّيعع   للتةبعع  فعع  نمطععين بععين  تمييععز  مععن ج نط قععة
 ينحععععةز ،( اشععععت  لّي   لج قعيعععع ) محععععّ   مععععنهج جفعععع   لج قعععع  بنععععة  يعيعععع  جنمععععط (  لطبيعةنّيعععع)
 هيملنعع تعبيع  جسعةل  جمبع   أجضعة  خعةل   للةتععب معتبع   ( لنق ّيع   لج قعّيع ) إلع " لجلعةت "
 لععتفه   لمحعع   لفعع     لعععةل  أطعع   لف  يعع   لنععج ز  ت شعع ّ  ليععف حسععّية ُيظهعع  أن بج سععطتهة"

  .(3)"عنهة تعّب   لت   اجتمةعي   لمجمجعة  تة ي  ف  مسّجل  ملمجس  إشلةلي 
  لف  ّيعع   لم مععح بععين لمججععج     لع يعع    ا تبةطععة  عععن يلشععف لّمععة  للةتععبأّن بعع  
  أل بّيع   لشخصعي  -بحسعب لجلعةت  - يجعع  ، لعةّمع   لمجضعجعّي   لمسعةل  جبين لألبطة 

         لخةّصع   لف  ّي  قضةيةهة جلأّنهة تج ي    لعص  قضةية أش ّ  ق  لهة أعين أمة  تحية"
 لعع ى  لنمععج   جيتمّيععز. (4)" ألهمّيعع  حيعع  مععن مععج  أج حيععة  مسععأل  لهععة بةلنسععب  لأّنهععة أج
 : خصةلصه صمي  من همة بميزتين" لجلةت "

 علع  قع  تهة" خع   نم بمصي هة  ل ليس   لشخصي   جع ينشأ :بالمصير الوعي -أ
 .(5)"يعع  لعمجم ملمععجس معععّين مسععتجى إلعع  مصععي هة فعع   لع ضعع   لشخصعع   لعنصعع   فعع 

حيةتهة  تخّط   ل ج ل  يستطي  لجع  بةلمصي  ينشأ ل ى  لشخصي   ل ليس  لّمة  نأ بمعن 
 .عة ّ  ل ج ق بةل ة  تبةطهبجع  من خ    هتعيش جعلهةفي  ل  ت ّ جمصي هة   ل  خلّي 
 

                                                             
  لطبعع  بيع ج  ج لنشع ، لل   سعة   لع بيع   لملسسع   لغعةنم ، سععي  ت جمع   لمعةصع  ،  أل بيع   لنظ يع  سل ن،   مةن -1

 . 10    ،3991  ألجل ،
  .75  بّلجز، نةيف ت جم   ، لج قعي ف     سة  لجلةت ، جج   -2
 .72،  هسفن لم ج   -3
  . 73 لم ج  نفسه،    -4

 . 19   ،3927  لقةه  ،  لمعة ف،      لعيجط ، أمين ت جم   لمعةص  ،  لج قعي  معن  لجلةت ، جج   -5



 نّصية -دراسة سوسيو             عبد هللا العروي                 النموذج اإلشكالي في روايات 

 

- 21 - 

 

 جععععع  لعععع يهة يلععععجن أنللشخصععععي   ل ليسعععع   يملععععن ا :الــــوعي أو الــــذات إدراك -ب
 ملع  تسعتطي  فقعط فبع لك ؛لع  تهة حقيقع  إ   ك لع يهة يلعن ل  مة ج لعة ّ  شخص ل ة همصي  ب

  للةتعب يجّفع  ليعف للعن. مقنع  نحعج علع   لفّنع   لعمع  فع  إليهعة  لمجللع    لم لزيّ   للحظ 
 ؟ لعة ّ  بةلمصي  لي تبط  لف    بمصي هة ا تقة   مطمح جبين ب  تهة  لشخصي  جع  بين

         () لتج يععععع  علعععع   للةتععععب قععععع    فعععع  يلمععععن  لععععك إلععععع   لسععععبي  أن" لجلععععةت " يعتقعععع 
 تع خ   لتع   لممّيعز  بعنةصع هة  احتفةظ م  بسيط  أشلة  إل    لج قعيّ   لتج ب  تقلي  أ 

 بععين للجصعع  هععة ّ  طجسععي ، لز جيعع  هعع   مععن فةلتج يعع  . لنمععج   هجيعع  بنععة  فعع  أسععةس بشععل 
 خلعع  مععنّن  للةتععب بج سععط   لتج يعع  يععتمّلن بي عع  أ ؛ج لعععة ّ   لخععةّ  أج بععين  ج للّلعع   لجزلعع 
 .عة ّ  ل  لج ق  جبين  لتأليفّي   لض ج   بين  إلب  عّي   للتةب  ف   لمطلجب  لتج ف 

 ج لبطععع   لطبيعععع   إلنسعععةن" جبعععين بينعععه جيفعععّ    بةلج قعّيععع  لنمعععج  " لجلعععةت " جيععع بط
   تبععةط علعع  لععجني أن ينبغعع  فععةلنمج   .(1)" لل سععيل   أل ب فعع  نجعع    لعع    لمصععقج 

 مقة نتعععه خعع   معععن" إاّ  تععت ّ  ابي عع  أّن نم جتعععه  .بععه  لُمحعععيط ج لشععةم   للّلععع  لج ق بععة جثيعع 
 شععععللي ن ليسععععة ج لتضعععة  فةلتعععععة  )...(  أخععع ى أنمععععةط معععع  جبتعة ضعععه أخعععع ى بشخصعععية 
ّنمعععة فحسعععب،  لمجضعععجع   لج قععع  انعلعععةس  للتصععععي  جسعععيلتين أيضعععة ُيصعععبحة أن يملعععن ج  

 . (2)" لنمط عن  لتعبي  ج أ من  أل ب 
  لقيمع  متجّسعط  لشخصعّي   جنظع    لنمعج   نظع   بعين  لتف يع  ينبغع  هأّنع أيضعة جي ى

 تصعي   لتع   لعظيمع    أل بّيع  آلثعة  جبعين أ بع ّ  لمعيعة    ليجميّ   لجسطّي  بين ف   هنةك"عف
   ليجمّيعع للشععلجن   لجمعةل  لمظهعع  فيهععة سعتخ  ي مععة   ج ل تيبعع   لبسعيط    ليجمّيعع  لحيععة  فيهعة

        يجععععب ، لمتجّسععععط   لنظعععع   عععععن  لنمععععج   يبتععععع  جحتعععع  جعليععععه .(3) إنسععععةنيّ  نمععععة   لععععع  

                                                             
-  سععجى  لمجضععجعي  ة  لمعطيعع مععن تحععتفظ ا بسععيط  أشععلة  إلع   لج قعيعع   لتج بعع  بعع  ّ  تقععج  تقليصععي  ي ج  سعع:  لتج يع 

  لح  ثعع  إيعع يجلججية لجلععةت ، جععج  : ُينظعع ".  لظععةه   أج  لشعع   هجّيعع  بنععة  فعع  تسععةه   لتعع  تلععك أ   لممّيععز ، بةلعنةصعع 
 .91    لعةلم ، ج لفل   لع ب مجّل  ضمن

   لقععععةه   ب،لللتعععة  لمصععع ي   لهيلعععع  إسعععلن  ، أميععع  ت جمععع   ألج بيعععع ،  أل بيععع   لج قعيععع  فعععع     سعععة  لجلعععةت ، جعععج   -1
3927   71 . 

 .15   لمعةص  ،  لج قعي  معن  ، لجلةت  جج   -2
 . 10  ،نفسه  لم ج  -3
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 صععف  إلعع  بععه ت تقعع  أن شععأنهة مععن  لتعع  ( لصععفة )  لتح يعع    مععن مسععح  علعع  يتععجّف  أن
 :هة بشل  خةّ  جمن .  لججه يّ 
ــة المواقــ  فــي التطــّر  -1  إنسععةن  ععع   قعع ي ت  لنمععج    سعع  يتطّلععب :النموذجّي
  لتطععّ ف ألنّ  .جحععة ّ  م هععف بشععل   لحيععة  تنةقضععة  طعع ح فعع  سععه مععن شععأنه أن ي متطععّ ف

 يقعّ   ، لعك جلتجضعيح. قعهيعمتج   لمعنع  فيعلثف   لمجقف أج  لنظ   إل   لعةل  قة   عل  ت
  لمج قعععف ألثععع  معععن يععععّ  لمجقعععف "  لهعععج   طعععج حين" مععع " ليشعععج   جن" صععع   " لجلعععةت "

 أن غيع عة ّيع   ل  لحيعة  فع   لحع ج  مسعتحي  يلجن يلة  ألّنه ؛ أل ب ف  تطّ فة  لنمج جّي 
 . لعةل  إل نظ   بطله  إلب  ز  ستغّله لفّ    بعبق يته" سي فةنتس"

 يجب  لت    استثنةليّ   لصج   أهمّي  عل " لجلةت " يح   :االستثنائي الطابع -2
  لتجسعي  أثنعة   لصع   بتجّف  إاّ  بلجغهة هلنيم اأّن  للةتب  ي ىج   لنمج   عليهة يلجن أن
  لصعععّح  يعنععع  ا  لتجسععي  فععع  ج لصععع  . ل  تععه جمععع  ك بمصعععي   ج    لنمععج   يجعععع  مّمععة

 يحملعععه معععة خععع   معععن  لج قععع  فععع  جعععجه   هعععج عّمعععة  لتعبيععع  يعنععع  معععة بقععع   ،  لمجضعععجعيّ 
  لج قع  هع  بع    لج قع ععن منعزلع  ليسع  -نظع   فع  -  ألفلعة  نّ إ أ  ؛أفلة  من  لنمج  

  .متمّيز مع ف ّ  شل  ف 
 بةلعمليع   لملتفيع   لخةّصع   لمللعف خبع  " لع ع لعنص   لسةب  ف  " لجلةت "جيعّج  
  لنمعععج   جعععع  علععع   لمسعععةع    أل بّيععع   لمج قعععف خلععع  علععع  ق  تعععهعلععع  ج  (1)" اجتمةعيععع 

 جنمطيتهعة شخصعي  ل هع   م لزيع  لنعة يحعّ    لع  " ألنّ  ؛لمصعي   جم  ك ب  ته جج   م لز ّ 
 .(2)"ل  تهة ج     لهة بمصي هة جعيهة هج  ألخ ى  لشخصية  من غي هة عن

 مقععجا  إلعع   لتطععّ    جن" لجلععةت  جععج  " عنعع   لنمععج   مفهععج  إلحةطعع  ب يملععن جا
 أن أسععةس علعع  . لج قعّيعع  مقجلعع ج   لتة يخّيعع  مقجلعع ج   لللّيعع  مقجلعع : جهعع  بهععةجصععله  أخعع ى
 علع  أت يع فيمعة جسعأعم .  لسةبق  لمقجا مفةهي    م  تعةل  إ   إاّ  يت ّ  ا لنمج    مفهج 

 .للنمج   "لجلةت " بتصّج   إللمة  ف  قيم  منيتضّمنه  لمة تعةل  لك  ل تلخي 

                                                             
 .323   ألج بي ،  أل بي   لج قعي  ف     سة  لجلةت ، جج   -1

  3993ط،/  لللتععععةب،  لعةمعععع   لمصعععع ي   لهيلعععع  لجلععععةت ، عنعععع   لجمععععة  علعععع  غععععةن ، محمعععع  بسطةجيسعععع   مضععععةن 2-
 310   . 
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ــة بمفهــوم النمــوذج عالقــة -أ  عنعع "  للّليعع " بمفهععج   لنمععج   ع قعع  تخعع   ا: الكّلي
  لنظع   فع  تطعّج  معن ةصعةحبه جمعة  لعشع ين  لقع نثقةفع   سعة   لع    لتطعّج  عن" لجلةت "

 جعلمععع  مع فععع  إلععع  يتجعععّزأ ا ُلععع ّ  بةعتبعععة  حينهعععة  إليعععه ُينظععع  أصعععبحفقععع   . إلنسعععةن إلععع 
 نظعع   ألسععةس هعع   علعع ج . عشعع   لتةسعع   لقعع ن فعع  سععةل   لععةن لمععة ؛أخ قعع  أج جسيةسعع 

 ط حهععة فع  لّيع ل تلعجن أن تط حععه  لتع   لع    علع  ينبغعع  أنعه ج أى  لج قع  إلع " لجلعةت "
 .شةم  مجضجعة يلجن أن قبلهة من  لمقّ    لمع ف  لمجضج  يتسّن  حت  ؛له

  أل ب لع ّ  يحلع   لع    لمبع أ"  لللّيع " لجلعةت " عتبع   جقف  لسعةب ، لم منج نط قة 
 معة بين  لج ع   اختية  عل   لق    للمللف يمنح  ل    لتنظيم  ج ألسةس  لعظي   لج قع 

   لملّلعععف       علععع يتجّجععب أى أّنعععه ج  (1)" لمسعععتخ م   لمععة   فععع  ع ضععع  هععج جمعععة جعععجه   هععج
 حتع  لعه  ج لمجضجعيّ   لشةمل  بةإلحةط   تحلّ ي أن -جع ضه  لج ق   ستيعةب إل  لسة    -

  .للحية   للّل   لججه  علسللّنهة قة    عل   ف  ّي  مج قف تصجي  له يتسّن 
  لنةقع  عل إ  .  بطه بةلممة س   لنق ّي  أيضة لسةب  أن " لجلةت "ق  نج  عن مب أ ج 

 أجعز   فع  نفسه عن ُيفصح للّية ليةنة بةعتبة    لفّن   لعم  يتنةج  أن" -بحسب لجلةت  -
 لعه ج فّيع  قع      قع ّ أن ي  لك بمججب مستحي  فيصبح .(2)"شمجلية ت  بطة مت  بط  جعنةص 

 فعع  نُتلععج   ج   مجمجععع   ألجععز   نتلععج  حيعع " ؛ إلجمةلّيعع  صععج ته فعع  إليععه نظعع أن ي  جن
    يلتفعع  أاّ بي ع  أّنعه معن ج جبعه . (3)"للعنّ    لعميقع   ل الع  شعمجليته خع   جمعن  لعمع  نهةيع 

   ج حعع  بملّلععف -مععة أ يععب أ ب عععن شععةمل  فلعع   تلععجينإلعع   ج  لهععة مععن ي معع     سعع  فعع  -
 تلعّجن أجعز   بة هةةعتب  لّلهة  للةتب أعمة  جض " ف  ينظ  أن يجب ب  ؛ملّلفةتهبين  من
 . (4)"للعةل   لمللف  لي  عل  نعث للّ      سته خ   من ج لت   لجمةل   لل ّ 

 
 

                                                             
  لملتبععع  منشععج    ب لعععة ، شعععبةن تع يعععب  لمة لسععي ،  لفلسعععف  أصععج  لعععةفين، جمععج يس بعععيس جعع  بعععجليتز ، ج  جعع -1

 .  357  ،3  تة، /  ، ط /  بي ج ، صي  ،  لعص ي ،
 .351  ،عل   لجمة  عن  لجلةت  غةن ، محم  بسطةجيس   مضةن -2
 .ن   ،نفسه  لم ج  -3
 .   10   ،7003 ،3ط سج ية،  لحج  ،      ج لي ، ل  لملّجنة  تشّل   لمجيقن، مصطف  -4
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" لجلععةت " عنعع   لنمععج  مفهععج   يعع تبطلمععة : التاريخّيــة بمفهــوم النمــوذج عالقــة -ب
 فلّلمععة . لععزمنج   للّلعع   لج قعع  لتعع  تعع تبط بععين  ع قعع  ل خعع   مععنج لععك  ." لتة يخّيعع " بمفهععج 

 لعةن عنهعة  لمعّبع   لتة يخّيع   لحقبع  أج بعةلزمن  التصعة  ش ي   لفّن   لعم  ف   لج ق  نلة
 أن قبععع  -يجعععب  أّنعععه أ ىج .  لعلعععس حععع   عنهعععة بعيععع   لعععةن جلّلمعععة ج قعّيععع  ألثععع   لنمعععج  
أن  سعتع   أّجا  -"لجلعةت "  إ   فع   لتة يخّي  بمقجل   لنمج   ع ق  ع   ف   ستط  
 .     بةعتبة هة مقجل  أثي   ف  أ بيةته ؛"  لتة يخيّ "مةهّي  
ّنمعععة .جلفععع  للحةضععع   خلفّيععع  إلنسعععةن   لتعععة ي  "لجلعععةت " يعتبععع  ا  جسعععيل  يعتبععع   ج  
ّنمعة هج هعة علع  تحع   ا"  لتة يخّي  ح    أل نّ أل  لك ؛بةألسةس  لمستقب  عل  للتعّ ف  ج  
 علعع  يجععب  لتعع   لج جهعع  هععج عنعع   فةلتععة ي . (1)" لتقععّ   هعع  محععّ    غةيعع  لتحقيعع  تحعع  
  لمعةصعع   لعععةل  قضععةية معع   لتفةععع  لعملععه يضععمن حتعع  عينيععه نصععب يضعععهة أن  للةتععب
 يجعع  عن مة -لجلةت  حسبب –  لكللةتب ل جيتسّن .  لحةّ   جتنةقضةته  لعميق  جمشةلله
 لععع  ل ج   لعععةل  فعع  لهععة  لمتةحعع    لتة يخّيعع  للحظعع  تعععي    ل ج لّيعع ج لشخصععية   ألحعع   
  ألسععععةس إ   ك مععععن  لقععععة ئ يععععتمّلنل ج لعمعععع ؛ ج لحععععّ    لشععععغف مععععن مملععععن   قعععع  بأقصعععع

 .ثنةية  ف  تنمج  ل   ج إلي يجلجج   اجتمةع 
 لت ليزهعة  ل ج يع  أنعج   بقّيع  ععن  لتة يخّيع   ل ج يع " لجلةت " فّض   ألسةس ه   عل 

 حجلععه فلعع   جتلععجين ججععج  ل تفسععي  فعع  يسععةع  ألمعع   لعع    ؛ج لملععةن  لععزمن عنصعع   علعع 
 بعةلزمن   تبةطعة ألثع   ل ج ل ّ  لةن فلّلمة . لعةل  إل  معّين  نظ   جف  للتة ي  تلييفة بجصفه

 لعةن جلّلمعة تمةسعلة أشع ّ   ل ج يع  فع   لمعع ج   اجتمةع ّ   لج ق  لةن -لجلةت بحسب  -
 . تصّ عة أش ّ   لمع ج   ّ  اجتمةع  لج ق  جلةن  ل  تّي  إل  أق ب ي ل ج    لةن  لعلس

  لج قعع  فعع  تصععّ عة يخلعع  إّنمععة بععةلزمن إحسععةس بعع  شخصععية  ي سعع   لعع   فةللةتععب
 هع   مجقعف خع   معن  لمجتمع  قضعةية معن  ل ج لع ّ  مجقعف" لجلعةت " حعّ   ل  .  اجتمةع 

 فعععننّ  جبةلتعععةل   لعصععع  إيقعععة  يجّسععع   لعععزمن أن منطلععع  معععن . لعععزمن عنصععع  معععن  ألخيععع 
 قضعععععةية معععععن مجقفعععععة تعلعععععس   محععععع  فل يععععع  بةّتجةهعععععة  مععععع تبط" تجةهلعععععه أج بعععععه  اهتمعععععة 

                                                             
 . 370   7007  مش   لثقةف ، جز    منشج     لمجتم ، إل   إلبستجمجلججية من بك، خي  نةصيف محمج  فل   -1
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 فهع   ستعصعة  عليعه يت تّعب  لعزمن مفهعج  معن  لخعة ج   لج قع  إف  غ"  أنّ  بي   .(1)" لمجتم 
 .(2)"محّطم  ب  ب جنه جةم   فتب ج  لشخصية   ج خ 
 هع ":  عّيع لج ق" جضع  حعج   ل   سعجن يختلعف: الواقعّية بمفهوم النموذج عالقة -ج

 أ بععع ّ   تجعععة  هععع  أ   لمععععةل ؟ بعععة ز فلععع   مععع هب هععع  أ   ألسعععس؟ ج ضعععح  م  سععع  هععع 
 عةصعع  "ج عشعع   لتةسعع   لقعع ن منتصععف فعع  ُجلعع     لجنهععةيّتفقععجن علعع   أنهعع  إاّ  فحسععب؟

 أن  جن  لمع  هب معن غي هعة مجل  جتأّمل  جتجةجزتهة  لطبيعي  جشه   جج ثتهة  ل جمةنسي 
 صعةلب  عنةصع  معن  ألخ ى  لتجة ب ف  مة ج متصة  ج لتجّ   بعة  ان عل   لق    تفق 

 . (3)"س ي   جتح ي   
ع     ل   س عل  يصعب جا م   أغلعب فع  يج هةسع ألّنعه  لج قعّيع  حعج " لجلعةت " آ    ج 
  لفعععنّ  فعع  أفلععة   مجمعع  حجلهععة تعع ج   لتعع    لم لزّيعع  لنقطعع  يعتب هععة حيعع  ؛تق يبععة لتةبةتععه
 ليسعع  أّنهععة عععن فضعع  أسععلجبة ليسعع " ،ل يععهبعع  إّنهععة  . أل ب اجتمععة ج  ج لسيةسعع  ج أل ب
  ل ليسعي   لمشعل   تصعجي  إلع  نعزج   لحقيقع  فع  ه   لج قعي  إن . أل ب  للتعبي  تلنيلة
  اجتمعةع   لج ق  م  جصة ق   لحقيق  عن مخلص  صج   ف  ج لبش    اجتمةع  للججج 

  لج جبععة  هعع   لمثعع   لمنةسععب  لفّنعع   لتشععلي  مععنهج جهعع . جفّنعع  نمطعع  بشععل  ج إلنسععةن 
 . (4)" آلن حت  هجمي جس عه  من   أل يب عةت  عل   لُملقة 

  لخةّصعع  مشععل ته عععن يعّبعع   لعع     ك هععج -لجلععةت  بحسععب -  لععج قع  ج أل يععب
 إبعععع  ز  لععععك فعععع  جسععععيلته ؛ج لشععععمج   لعمعععع  بلععععجغ بهعععع ف  لنجعّيعععع  مشععععل ته ت لعععع  بط يقعععع 

 عب   تة يخيّ  م حل  ف    اجتمةعيّ   لجج نب عن تلشف  لت    لنمج جيّ  ىج لقج   اتجةهة 
  لع    اجتمعةع  للمسعة  جصعفهة خع   معن" شةع   بشل   لحبل  تعلسهة ملمجس  أفعة 
 .(5)" لج قعي   لحية  ف  ج لطبيع  ج لمجتم   لنةس بين  لع قة  تّتخ  

                                                             
 .319  ،عل   لجمة  عن  لجلةت  غةن ، محم  بسطةجيس   مضةن -1
 .52   لمعةص  ،  لج قعي  معن  لجلةت ، جج   -2
 .1   أل ب ،  إلب    ف   لج قعي  منهج فض ، ص ح -3
 .77-73     ألج بي ،  أل بي   لج قعي  ف     سة  لجلةت ، جج   -4
 .323  ، لم ج   لسةب  غةن ، محم  بسطةجيس   مضةن -5
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 علعع  يقععج  ا  لفّنعع   لخلعع  أن  ىيعع حععين ؛نمععج   ل مفهج بععع" لجلععةت "  ج قعّيعع جتعع تبط
 علع  تقعج  جا ( لطبيعّيع ) تعتقع  لمعة   اجتمةعّيع  لحيجّيع  معن  لمجعّ     لتجّسعط فلع   أسةس
ّنمععة (  لح  ثّيعع) تعتقعع  لمععة   تععه عععن إاّ  يعّبعع  ا عععةب  فعع    أسععةس   لتصععجي  فعع  تنبنعع  ج  
 فع  يجمع  خعةّ   ت ليعب" جهعج . ()للحقيقع   لمجّسع   إلنسعةن تصعجي  ضع ج   علع   أل ب 
 صعععج   تقععع ي  جيضعععمن (1)"عضعععجية  لنعععجع  بةلعنصععع   لفععع     لعنصععع   لخصعععةل  مجعععة 
 .ج لتة ي  ج لطبيع   إلنسةن بين للع ق  شةمل 

 ج لطبيعع   إلنسعةن بعين للع قع  شعةم  ت ليببأّنهة  - ل ج ي ل" لجلةت "تح ي  نبن  جي
 G.W.F.Hegel ،3220- 3913" هيجععععع "إ    معععععن  سعععععتعة هة فلععععع   علععععع  -ج لتعععععة ي 
  اجتمععةع  بععةلتطّج   أل بعع   لتطععّج  تعع بطجهعع  فلعع   ".   لجمةلّيعع  لفلععة   تة يخةنّيعع"تخععّ  
 لع ّ  مع  يتنةسعب لبيع  أ بع  شعل "إ  أّن لعّ   .فلسعفّي  تة يخّيع  جع   بلحظع  أل بّيع   ج لبني 
 أصععبح عنعع مة لحمعع  لم محعع ّ   ل ج يعع  حّلعع  فقعع  )...( اجتمععةع   لتععة ي  م  حعع  مععن م حلعع 
  .   (2)"مح   عةل  ف  حينل   إلشلةل   لف   جيظه  )...( إشلةلية  لحية  معن 

 ليسعععع " ،قععععّ مهة  لتعععع ة   لتطبيقعععع أنّ   لنق ّيعععع " لجلععععةت " بأعمععععة   لمهتّمععععجن جيسععععّج 
 فععع  ح يصعععة لعععةن لجلعععةت  ألنّ  )...( للللمععع   لح فععع  بعععةلمعن   أل بععع   لنقععع  فععع     سعععة 
  لع   ج ألسلجب ج لمجضج   لتلنيك متغّي    جسط  لثةبت   لمعةيي  ف  بح  ل عل  ه   سةت

 تحلع  أن  بج سطته يملن  ل    لجمةل   لمعية  عن يبح  لةن أّنه أ  . أل يب يستخ مه
 .(3)"بةإلنسةن ع قتهة حي  من   أل بيّ   ألعمة  ججه  عل 

  لتحعّجل  م جععه معن  قعة نط ل ج ل    لبط  إل  ينظ " لجلةت "نّن ف ن حظ، جمثلمة
 ألعمعععة   تقعععجي همّيععع  لبععع ى فععع  أ  لمضعععمجن سجسعععيجلججيةجل  يعععهعععج  أ  ؛ لمجتمععع    خععع 
 ألثع  لبطع   يلعجن لل ج  . جتمةعيين ألف     ج قعيّ  صج   لبط عتب   ؛  لك عن مة ي  أل بيّ 
 عج طعف لع جع بتعلّ   تتقّ   أن" إاّ  -ه أي بحسب - ل ج ي  عل  مة ،نفسه  لج ق  من  ج قعيّ 

 ج لظعع ف  لعععةل  عععن لّليعع  صععج   تقعع ي  مععن يععتمّلن حتعع   ألحعع    سععي  تبطعع  أن  لبطعع 
                                                             

- لحقيق   صجّ أن ي لفنل  بتغ   ل   فهج( هيج ) لع  ألص  ف   لفل     ه . 

   .333   ،3991 مص ، ج لتجزي ، للنش   لثقةف      جتطّج هة، نشأتهة مة  لج فلسف  مط ، حلم  أمي   -1
 . 332 -331      لعش ين،  لق ن ف   أل ب   لنق  تة ييه، إيف جةن -2
 .392  ،عل   لجمة  عن  لجلةت  غةن ، محم  بسطةجيس   مضةن -3
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 يلععجن أاّ   ألقعع ّ  علعع  أج ةسععلبيّ  يلععجن جأن  ل ج لعع   لمجتمعع    خعع  يحيةهمععة  لعع    لتععة يخ 
 .(1)" عةليّ    ج  إل  ةإيجةبيّ 

  لشخصعي   قع    مع ىب أ  للشخصعي ؛ تهةنم ج بم ى  لفّني   ألعمة " لجلةت "  ُ ج  ق  يُ ج 
   أللثعع هععج نظعع   فعع   لجّيعع   لفّنعع   لعمعع  أنّ  منطلعع  مععن ؛ لعععةل  إلعع  نظ تهععة تقعع ي  لعع ع

  لفّنعع   لعمع  شخصعية  نظع   علع  يشعتم  ا فّنع  تصعجي  أ  فعننّ  جبةلتعةل  للج قع  ت جمع 
  لشعععل  هععع " -حسعععبه -  لععععةل  إلععع  لنظ  فعععة .ةجتةّمععع جّيععع   يلعععجن أن يملعععن ا ، لععععةل  إلععع 

 همعع ي حععين  هنععه فعع   لقععةل   لشععخ  مععن  ألهعع   لعنصعع  يطمععس ج للةتععب للععجع   أل قعع 
 مةهيتعه زيميع تعبي  أ ق  جه   لف  ، يعيشهة عميق  شخصي  تج ب  ه   لعةل ، إل   لنظ  

 .(2)"بليغة علسة   لهةم  لعص  مسةل   لجق  ب    تعلس جه   ل  خلي 
ن -  لععج قع  لنمععج  ل "لجلععةت " تصععّج  أنّ م حظعع  بةل ج لجعع ي   علعع  ينبنعع  لععةن ج  

 - عتقعة   فع  -ينطلع تصعّج   أّنعه إاّ  -  لتمثيلّيع بةلقيمع  لهعة مشعهج    ج لّيع ألعمة  ق    
  لع    لج ق  عن للتّةب  مسة ل  ف      تّي ب غب محلجم   ق    جمن( هج) تصّج   ج ق  من

 تعبيععع  حععع ّ  علعع  - (3)"ِنبةُمععع   " ج قعععة بجصعععفه 3935 حعع ب ج قععع :  جن سععج   (هعععج) تصععّج  
 تخييلع ّ عم    ل ج ل   لنّ   أنّ  إل  ينتبه أن  جن -jean Yves tadié تة ييه إيف جةن"
 فيعه نقع أ متشعةبلة نسعيجة لنعة جُيسعّل  لةتبعه نج يعة علع  يتمعّ  "لثي   معة   ل    لخةّ   ج قعه له

 .(4)" ل شعج  ف  ج لقةب   لجع  ف   لمن    ج لمتخّي ،  لمعي 
 تصععّج  ته" لجلععةت " فيهععة شععّي   لتعع  للم حلعع    لنق ّيعع  أل بيععة  فعع  أقعع  ي مععن يععع   اج 

ي يجلججّيعععع  جثقةفّيعععع   جتمةعّيعععع مسععععّجغة  إيجععععة   ل ج لّيعععع ،  لشخصععععي  نمععععج   بخصععععج    ج  
 بةعتبعة    لشخصعية  مسعتجى علع   لعج قع   لخطعةب إلع  ُينظع " آن  ك لةن فق  .لتصّج  ته
 .  لمجضجعيّ   لمجتم  حقيق  ج    سعية ؛(5)" لمعة ف جت جيج   لشفةفي عن  جمة  لبةح 

                                                             
 .    15    ،3929 ،3ط بي ج ، لطليع ،      ط  بيش ، جج    ، بج جج زي ، لملحم   ل ج ي  لجلةت ، جج   -1
 .71   لج قعي ، ف     سة  لجلةت ، جج   -2
 .   331    لعش ين،  لق ن ف   أل ب   لنق  تة ييه، إيف جةن -3
 .  91    ،7001  ألجل   لطبع   لمغ ب،  لمنةه ،      لثقةف ، جز    منشج     ج لي ، فضة    ب    ، محم  -4
 .   99   ج لج ق ،  أل ب آخ جن،ج  هةمجن فيليب -5
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 تصّج  ته" لجلةت " فيهة شّي   لت   لم حل  ف   لنمج   إل   لنظ   أنّ  ه  خ ص  لج 
 معن  سععي ، لعج قع   للةتعب بيع ّ  هةّمع  فّنيع  (أ   )  عتبعة   ععن ججه هعة ف  تخ   ا ،حجله
 بنيع  لتقع ي  منةسعب  إملةنعة  معن لعه جّف  يع لمعة نظع   ؛جتحجيلعه  لععةل  ف   لتأثي  إل هة خ ل
 تعةليععه بفععع  لععك  ؛  تععه  لج قعع  مععن جح لّيعع  حيجّيعع  جألثعع  جألمعع  أصعع    لج قعع  عععن  هنّيعع 
 . لعيةن   لمشت كج ق   ل تق ي شخصي  جظيفتهة  مجّ  أن يلجن  عل 

 مجّ  تب   ل ج ي   ل ج ل ، ينطل  من فه  يع عمج  نلعل "لجلةت " تصّج  أن عتق   لمة
 محلعععج جهعععج فهععع   .سعععةل   فععع   لمجتمعععع   إنسعععةنيّ  غيععع  مظعععةه  علععع  حتجعععة ل  صعععج 

إ غةمة  ُتعل  من شأن سجسيجلججية  ؛فيه  نجج ن غةمة  أي يجلججّي  شه هة  لعص   ل   ب
جهعععج  ألمععع   لععع   جعععع   لنقععع   لج يععع   .هة  لسجسعععيجلجج   لععع   ّ شعععلل حسعععةب علععع  ل ج يععع  

 -سجسعيجه هج تح  ضغط  إل غةمة   ألي يجلججّي ، ليب ز  لقعي  ج ألبععة   ليج ص  مة أغفل
 نظعع   م حقع  إلعع   لفصع  هع   يعع ف  ألمعع   لع    .ي   لتع  تط حهععة  لشخصعّي   ل ج لّيع نّصع
 أ  ؛"لجلعةت "تصعّج    ل حقع  لّ    لم  حع  فع    ل ج لّيع للشخصي  ج لمعةص   لح ي   لنق 

 .  لس  يّ  ج لسيميةلية   لج ي  بةلنق  تسميته عل  صطلح ُ  مة ف   لنظ   تلك م حق 
 : لمسألة النموذج PH.HAMON)")هامون فيليب"تحديدات  -ز
     ل ج لّيعع  لشخصععي  إعطععة  نععع لل ج يعع  تنةجلهععة فعع   لح يثعع    لنق ّيعع لنظ يعع    بتععع  

 ي ّصععن خعة   حمجلع      مصعطلحة   طع إ معن  فعجتأفّ   لملّجنعة  بقيع  ععن  أفضعليّ  أ ّ 
 أخعع ى مصععطلحة     سعتهةل  ح ثسععتُ ج ُ  . ج لتة يخّيع   اجتمةعّيععج    لنفسعيّ  لةلحمجلعع  عليهعة؛
 مقعجا  مع  تنسعج ج لعك حتع   . لبطع  أج   لشخصعيّ ج   لشعخ ج   لف   مصطلح عن بعي  
 لعع   ُأنععتج   لنفسعع  جأععن  لمعطعع   اجتمععةع    للّيععح صعع  علعع   ابتعععة   لتعع     لبنيجّيع

 لظع ف  لتعة يخ   لع   تخّلقع  منعه  لشخصعي   -بمججعب  لعك -أهملع ف ؛ف  سيةقه  لنّ  
مععن   نط قععة ؛علعع  معطعع  جظيفتهععة جشععللهة ا غيعع  فعع     سععتهة لهععةج قتصعع      ل ج لّيعع

  (.signifie)ج آلخ  م لج  ( signifiant)أح همة   ّ   له ججهةن( signe)عّ هة  لي  
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مععع   لسععع   بجصعععفه متج ليععع  معععن  يتعةمععع "أسعععةس لسعععةن  جظيفععع   ةلهععع ة منطلقععع  جهععع
صعععبح لت ؛يعععه   خعع   لعععتلّفظجينظععع  إلععع   لشخصععي  معععن ز جيععع   لعع ج   لععع   تل ّ  (1)" ألحعع   

 جهع  ا ُتصعبح ممتللع  إاّ    تأخ  فع   امعت   علع  طعج   لعن بمججب  لك ع م  فة غ
صع  أ  أّنهعة تمتلع  معن خع   تضعةف  مجمجعع  معن  لعنة بع مة تقج  للمتهعة  ألخيع   فيعه؛

 .   لملّجن  لبنيتهة  لعةّم  لةاس  ج لصفة  جمجمج  مة ُيقة  عنهة بج سط   لتلّفظ
 ةهع لتنف لع    غمعج ة   لخفع  تستط  إلل   لشخصي  إ  ةبقلس    نظ لججةه   أنّ  إاّ 
 يعتع ف ،زي  فعة فععميشة " ؛ج لعك  لغمع   علع  ةجمعا   أنفسعه نج  لبنيجيع  لنقعة  لعة حي  ي

" هعةمجن فيليعب" إليعه يشعي  نفسعه ج لقج  (2)" أل ب  شخصي  ل تعبي  تح ي   لصعب من أنه
 يعععتب يعن أ" للشخصعي  سعيميجلجج  قعةنجن أجع  معن"بعع  لمجسعج  مقةلعه فع  معّ   من ألث  ف 

 عةلقعة ل شعلّ  لطةلمعة  لتع   لنقع  فع    ألسةسع  ل لعةلز إحع ى  لشخصعي  ليع تح صيغ مسأل 
 يععج  سعي  بشعل  جقُع م  غةمضع  مشعلل " أّنهعة بي ع  ؛ح يثع  أ  لةنع  ق يمع   أل ب لنظ ي 
لعع  جهعع  معععن سععيلجلجج  نقعع   نتشعععة  إلعع  هسععبب  بتصععع يحةته  يخلطععجن  لعع ين  لععع ج ليين ج  

 .(3)"أخ ى جه  من  لتمجي ي   ألبجي 
 لشعععف"  ي قعععت علععع  (4)"مقّيععع  خطعععةب"بعععع  لمجسعععج  مقةلعععه فععع  "هعععةمجن. ف" عمععع  جقععع 

 عنصع     تعه  لخطعةب ف    ل ليس صي  لشخ فيه  عتب  ؛(5)" لج قع  للخطةب نق   حسةب
 عنصععع "  لبطعع  أنّ  بيعع  .ةنغمّيعع جتسععجيته  ل ج لعع   لعععنّ    نسععجة  خلعع  فعع  أسةسععة عنصعع  
  لقعة ئ يشعّلك ا حتع  بعه يهت ّ  أن  لج قع   أل يب جعل  (6)"مة محل  مق جلي  ف  أسةس 
 ط  لعع   بةسععتعمة يبعع ز  أن عليععه لعع لك تفة يععةج  . ل ج لعع   لميثععة  خعع   فعع  فيتسععّبب بشععأنه
 . لج قع   لخطةب م   نسجةمه تضمن محّ     جظيفيّ أخ ى ج  لّمي جأخ ى   ليفيّ 

                                                             
 .301   3999  لقةه  ، للثقةف ،  ألعل   لمجلس محم ، جةس  حية :    لح يث ،  لس   نظ ية  مة تن، ج اس -1
 .371  .  3999 تجنس،  لحةم ، عل  محم      تطبيقي ،    سة   لس  ، ف   ل قي ،  لجهةب عب  -2
  ل بعةط  للع  ،     ليليلطعج،  لفتةح عب  تق ي  بنل   ، سعي  ت جم   ل ج لي ،  لشخصية  سيميجلججي  هةمجن، فيليب -3

3990  .    31- 31.  
 . ت هة جمة 19   ج لج ق ،  أل ب جآخ جن، هةمجن فيليب -4
 .   1   ،نفسه لم ج   -5
 .  91   نفسه،  لم ج  -6
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 بمثةبع  أّنهعة أعتقع  ألنّنع  ؛"هعةمجن"  قت حهعة  لتع   لط  لع  عع   يلع  فيمة جسأحةج 
 شععّي هة  لتعع  "  لمضععمجنيّ   لنم جعع " عععن تختلععف   لج قعّيعع  ل ج ليعع  للشخصععي   شععلليّ  نم جعع 

 أنّ " منطلعع  مععن  لمجتمعع   لمجضععجعّي ؛ بحقيقعع   إلمسععةك إلعع ج  لهععة   مععن عجسعع" لجلععةت "
 علع  ج انفتعةح  لع جح طمأنين  عن جبح    أللف  إل  إ جة  بةألسةس ه   لفنّ  ف   لج قعي 
 . فحسب أ بّية  لج ق  بنس   لقمين    لليفيّ  ُيحجز أن إاّ   ل ج ل ّ  عل  جمة (1)" لمطل 

 ليعف سعل   ععن  إلجةبع  إلع  تسعع  فنّنهعة" هعةمجن"  هةشعيّ   لتع   لشللي   لنم ج  أّمة
 لعبع " أّنعه علع  أل بلع  ليتعه معنجهعج سعل   نعةب    لج قع ؟ يستنس  أّنه نعتق   أل ب يجعلنة
 نم جتععه تشععيي  فعع  نطلعع ي لعع   .(2)"إز  هععة يتبععّ   هععج بعع   لحقيقعع ، علعع  يجيععب ا جهععج مععة،

       مّمعععة  سعععتقة  مفتعععجح شععع جط فت لععع  جضععععه معععن  لعععج قع   ل ج لععع   لخطعععةب فععع  للشخصعععي 
 :للتنقيح قةبل  جعلهة  لت    لتةليّ   لنقةطعل   يحتج هج ج  . لنق ي   أل بية  ف  مت  ج  هج

 . ل ستم   يّ  يخض  جا متطّج ج  غن   لعةل  -
 . لعةل  ه   عن جملتحم  ج ضح  معلجم  أنق  أن بةإلملةن -
 . لج ق  نس  عل  قة     للغ  -
 .إليه بةلنسب   خة جيّ  فه  ؛(تخلقه جا عنه ُتعب  إّنهة) للج ق  بةلنسب  ثةني   للغ  -
 . مملن ح ّ  أبع  إل (  ل سةل " ) لسن " يت ش  أن يجب -
 ...( لصيغ   لتلّفظ،  ألسلجب،) لل سةل   لمنتج   إلشة   تنمح  أن يجب لمة -
 .  لعةل  عن أخبة  نم  لج قع   أل يب ينقله مة حقيق  ف  يعتق  أن ئقة   ل عل  -
 :الواقعي الخطاب في ةالرئيس الشخصية إلبراز الكيفّية قالطرائ -أ
لهة -3 ع   .ةثقةفيّ  عليه مّتف  هج مّمة جلقب جلني   س  عل  تحص  ج 
لهة -7 ع   . لسةل    لثقةف  عن تخ   ا  جنفسيّ   ُخلقيّ  صفة  عل  تحص  ج 
 : الكّمية الطرائق -ب
 .عليهة  لت ليز ف   إلف  ط ع  م   جّ    ت متج  بشل  تظه  لهةجع   -3
 . لج قع   لجه  ف  تقّل  يح   ا حت  تفضيلهة ف   اعت    -1

                                                             
 . 12   ،7007 ،7ط  لبيضة ،  ل     لع ب ، ةف  لثق  لم لز  لع بي ، ج ل ج ي   ل ج ي  نظ ي   ّ   ، فيص  -1
 . 312    ،3993  مش ،  لع ب،  للتةب  تحة   ألسلجبي ، ف  مقةا  عيةش ، من   -2
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 .أجنةسة بصفتهة ج لعجيب  لخة   جبين بينهة  لخلط ع   عل   لح   -5
 . لنظ  لججه   ل  ل   لتنجي  -1
 :ةالوظيفيّ  الطرائق -ج 
 .مسةع ين عل  تحص  لهةع  ج   -3
 . ألّجل   لنق  تح ّ  لهةع  ج   -7
 . ل    - لعةم  جظيف  تشغ  لهةع  ج   -1
 . لشخصية  جمي  لقّي   ل  خل   لنس  ضمن إ مةجهة -5
 .للمحل   إلي يجلجج  للفضة   لمنّظ  لهةع  ج   -1
 . للبس إلبطة  ج لقة ئ  لمللف بين  لمشت ك  لثقةف  نّص  بةلخة   لهةص  ج   -1
 :همة أسةسيتين تيمتين" هةمجن"  ستخل   لمفت ضة  ه   جمن  
 .مة معلجم  تبليغ إعة   تستطي  أن  ل سةل  عل  يجب:   لق جليّ  -أ
 .  لتسميّ  جسه  للجصف قةب   لعةل  ، لج قع   لب نةمج فضمن:  لجصف -ب 
  عتمة هعععة يملعععن  لتععع   لط  لععع  معععن عععع   " هعععةمجن"  سعععتخ   ، لعععك علععع  جبةاعتمعععة  

 ج لتعععة ي   لسععيلجلجج   لتحفيععزج   لمةضعع  إلعع  ا تعع     مثعع  ؛لععج قع    لخطععةب لقيععةس
 أّنعه هع  إليهعة تجّصع   لتع   لخ صع  جلةنع  . ل ... لس     لتجسي ج  للحلةي   لمج ز 

 غي  ج لتعمي   استقصة  ش جط ألنّ  ، لج قع  للخطةب خةّ   نمط تشيي   لصعب من
  لمنطل  مفت ضة  بين (1)"عي  لنج  تنةقضةته"بع يتمّيز خطةب هأنّ  احظ أّنه إاّ  .متج ف  
 مععةه  فم ؛جلتةبتعه بععةلنّ    لخةّصع  بةإل غةمععة    للةفّيعع غيع  ج لمع فعع   لشع جط لعع فت   لملّجنع 
  للتةبععع  إل غةمعععة  تخضععع   إلنجعععةز عنععع  فنّنهعععة جمحعععّ    ج ضعععح   لعععج قع   للةتعععب منطلقعععة  لةنععع 

  :مة يل  تسجي  يملنن  سب  لمة جلنتيج  . ألّجل   لمنطل  تغّي  ق   اا  جتلتسب
 جلّلععع  ج حععع   أّنعععه علععع   ل ج لععع   لنمعععج   مععع   لتعةمععع   لمملعععن غيععع  معععن إّنعععه -1
 نحلعع  إليهععة  سععتنة   مطلقعع   إنسععةنيّ  حقيقعع  ججععج  فعع   عتقععة  إلعع  يععلّ    لععك ألنّ  .جنهععةل 
 .  ألخ ى  لحقةل  ل ّ  عل 

                                                             
 .302    لسةب ،  لم ج  -1
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 سعلفة محعّ    جمقعجا  تع ثةب عنةصع  علع  قعةل  جلأّنعه معه  لتعةم  يملن ا لمة -2
ّنمة   للةتعب بهعة يتجّسعط لتع    لفّني  أل ج    من" أ   " بةعتبة    لبح ، ه   معه سيتعةم  ج  
 معن إاّ  ُيسعتجعب جأ جُيفهع  ُيع  ك أن ُيملعن ا  لجع   لك أنّ  اعتقة   ؛مع ف  جع  لتق ي 
 .نمج جّي  ي بليف تمثيلهج   لعةل  تمييز عل  قة   فّن  نمج   خ  

 جع  لععج   لفلعع    لععجع  بععين تجّسععط   أ    بةعتبععة    لنمععج   معع   لتعةمعع  يعنعع  جا -3
 يعنع  معة بقع  قعط ف  لنمعج   عنهعة يعّبع   لتع   ألفلعة  تتّب س  ل   س  ه   أن لأل يب  لفّن 

    لمججج   لع ق  ف  تتمّث جه  مسأل   .عنةي  خةّص   إلب  ع   لتفلي  مسأل أّنهة ستجل  
 متعج زن جبشعل  زمهمعةت  شعّللهيُ  جمة  إلب  عي   للتةب  ف   لفّن   لجع ج   لفل    لجع  بين
  .إب  عّي  تلجن أن ت ج  لتةب  أل ّ   لفّني  جللهجّي    ل ج ليّ  للمجهب  تح ّ  من

  ينعععةم  طعععةب   ج أّنعععهيشعععي  إلععع   ،أ    بةعتبعععة    لنمعععج   مععع   لتعةمععع  إنّ  لمعععة -4
. ()ةفيهع يججع   لتع  ج لبيلع  ةلعصع بج   إلنسعةن  بةإل   ك اتصةلهج لك نظ     نظ   ؛تطّج  

  لفّنع   لمتحّقع  بعين ع قع  هنعةك أنّ  اعتقعة   فع لكل  معة سعب ، ب  تصةله إل  أ هب ج     
 . لُمن ِتج  لخة ج   لعةل  جبينمة  مجضج  أج فل   أج لش     مز  ع م  بةعتبة  

" لةسععععي   إ نسعععع "  أللمععععةن   لفيلسععععجف إليععععه تجّصعععع  مععععة لعععع ع جهععععج  عتقععععة  ي تلععععز
Ernest.kassirer (3952- 3951  ) بعععععةل مز ع قتعععععه فععععع   لفّنععععع   لعمععععع  بخصعععععج 

 جسعععععيلجلججّي  جفلسعععععفّي  علمّيععععع  ل   سعععععة   سعععععتق  له فهعععععج بعععععع  ؛جبمشعععععلل   إلنسعععععةن عمجمعععععة
 ل   سعععة   تلععك أنّ  إلعع  تجّصعع  ،( إلنسععةن مسععأل ) حععج  مجملهععة فعع       ج نث جبجلججّيعع 

  لمع فعع  فعع ج  بلغتهععة  لتعع   لفجضعع " بععأنّ  فصععّ ح .جتمزيقععه تشععتيته علعع  مجملهععة فعع  تعمعع 
 أنّ  معلنععة   ّ   لعع    لخطعع  نععةقجس هعع   إلنسععةن، مشععلل   ّ حعع فعع  منهععة لعع ّ   سععتق ّ  حععين

 . (1)"لإلنسةن مجّح   نظ   إل  مةّس   لحةج 

                                                             
- جتلمي  ( تة  ستةين) ط ي  عن 3910 من  مملنة  أل بّي   ل   س  مجة  ف   لتطّج ي   لمبة ئ عن  لتحّ   أصبح 
 لتةب صةحب( ب جنتيي  ف  ينةن ) بع همة ججة " تطّج ي  شع ي " تأسيس عل  عم   ل    ألخي  ه   ؛(لجفسل فيز )
  أل بّي   لتطّج ي  بين  لتعةل  أجضح جفيهمة ؛" لف نس   أل ب تة ي  ف  مججز" جلتةب"  أل ب تة ي  ف   ألجنةس تطج "

. تة يخ  منظج  من  أل ب مقة ب  عل  تقج  ج لت  عص   ف   لسةل    لمقة ب  م  ب لك ليتضة ّ   لبيجلججّي ؛ ج لتطّج ي 
  لملسس   لخطيب، حسة  م  جع  صبح ،  ل ين محي  ت جم ،  أل ب، نظ ي  ج  ين، أجستن -جيليك  ينيه: ُينظ 
 .331   ،3993  لثةني ،  لطبع  ج لنش ، لل   سة   لع بي 

 .   39    ،3913 بي ج ،  ألن لس،     عبةس، سةنإح ت جم ،  إلنسةن، ف  مقة  لةسي  ، أ نس  -1



 نّصية -دراسة سوسيو             عبد هللا العروي                 النموذج اإلشكالي في روايات 

 

- 33 - 

 

 ج أىحةط  بمسأل   لجع  إلل ُقّ م   لت   لتع يفة " لةسي  "  ف   لك ضج  جف  
 خع   ن إلنسعة أنّ  بمعنع  .(1)" إلنسعةن  للجع   ألسةسي   لجظيف  ُيشّل   ل مز   لتمثي  أنّ "

 مبةشع  بشعل   لحقعةل  مج جهع  عع    إملةنّيع لعه أتعةح  لع    ل مز بفض   لمة    لعةل  من
 . ا ام  لة  ج ل ل بين ع قة إلقةم   له ةقّ مهنظ   لإلملةنية   لت  ي

 لعك  ؛ إلنسعةن ُيبع   ( ل معز أشعلة  معن شعل  جهج  ل  )  لفنّ  نّ إ  لقج  يملن جهل  
 أّمععة. حّيع  عضعجي  جحعع   فع  مضعمجنهمع   تتطععةب  صعّج  عععن نفسعه  إلنسعةن  ُيلعّجن عنع مة
 أشعععلةله فععع  لل معععز  ل  فعععع   لقعععّج  هعععج  لععع    لخيعععة " فهععع   لتصعععجي    إلنسعععةن فععع  جسعععيل

 تشعّل   لع    لخة ج   لجقةل  عةل  ( ل ج ل   لفنّ  جمنه)  لفنّ  يتجةجز بج سطتهج  (2)" لمختلف 
 أسةسعة يقعج   لع    اجتمةع   لتبة    حتفةلي  ضمن ل خجله"ج لك نظ    بةألسةس؛ لتقجيمه
 ألنّ  لعععك  أيضعععةإلنسعععةن   لععع  خل   لععععةل   تجعععةجز لج  (3)"ج ايجعععةب  منعععه  لسعععلب   لتقعععجي  علععع 

 . لصج   ع يم  ج انفعةا  عج طف ل
 .بةلثقةف  م تبط   اا  من لألشية   ل ج ل  يمنحه مة عل  ينبن   لنمج  لمة  -5

ّنمعة  معزجلع  أشعية  لعيس بعه يحعيط جمعة يجّ به جمة عنه يص   مة بةعتبة  أّن ل ّ   إحعةا ج  
 مة حصيل  إّنه له محةيثة ليس جا  لش   ف  يجج  ا فةلمعن "  لتنّج ؛ بةلغ ت مز ل اا  

  سعتطة  ،ج  خلعه  ل معز خع   فمعن)...( ثقةفيع   قعي  معن  ألشعية  هع   فع   إلنسعةن ععهيج 
 معن جحمعة   للحظع  ف   لتيه جّنبه مة جه    لعةل  عن  نفصة  ف  تج بته ينّظ  أن  إلنسةن

  .(4)"مستقب  جا مةض  جا أف  ب  عةل    خ "  آلن"ج لع"  لهنة" لع مبةش ي  ف   انغمةس
 عععنا يخعع    -فعع   لحقيقعع  -فععنّن  لععك    مععز ، فّنيعع  أ     لنمععج   إنّ  جعنعع مة أقععج 

 سعي   -أج   )لتةبع  نعّ   علع  حّفزتعه  لتع  لألسعبةب"  لعع ج عب   هلل " قّ مه  ل    لتعلي 
   لثقعةف  لجعج جصعف فلع   خعةم تن  عنع مة: "يقج  ف  عتب   لتقع ي  حي  ؛( ل هني  إ  يس

                                                             
1- The Encyclopedia of philosophy, vol1, by poul Edwards, éd; Macmillan publishing Co; 
Inc.  End free press, new York, London. 1976, p: 45.      

 قضعةية  لجمعة  علع : لتعةب ضعمن لةسعي  ، سع إ ن عنع   لفّنع   لعمع  ف   لجمةل   ل مز طبيع  إب  هي ، محم  جفة  -2
 .  29   تة،/  ط،/  للنش ، غ يب     جمعةص  ، تة يخي 

 .  310    لمعن ، مسةلك: لتةب ضمن ج لمجةا ،  ل اا :  ل مز بنل   ، سعي  -3
 .317   ،هفسن  لم ج  -4
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 مفع ّ  ا لعةن. منجز نصف عم  أمة  نفس  جج   إليه  أنتم  ل    لجي  فيه عة   ل  
   .(1)" لجي  ل لك  مز  إ  يس آخ  أن ل 

  لفع   بججع  ن تع تبطفّنيع   تشعليلّي  عمليع  نتة   لنمج   ُأع     ألسةس، ه   جعل  -6
 لعع     أل يععب عععةل : بعععةلمي ن  تبطيعع أّنععه أ  .أخعع ى جهعع  مععن  لخععة ج  جبةلبنععة  جهعع  مععن

 لع     ج خعة ل مظه  ل عل  يعتم  ل     لمة   ج لعةل لتأّم  ج لتشلي   لفّن  يعتم  عل   
    لنمععج   تبعع    لتعع   لفّنيعع    لتشععليليّ   لعمليعع  لهعع   بعع ّ  جا . لعععةل  فعع   ألشععية  بععه تتمجضعع 

  .إب  عه منج لمقص   بةلغةي  ج لجع   لتلثيف عل   لق   ج   لخية  بقّج  تتمّيز أن
 ل ج ل    لنمج   لبح    عتبة  إنّ  لعنص   لبحث ،  ه   ختة   ف  لقج  يملن جعليه

أج صعععةحب نظععع   إلععع   عععع   ج  نةقععع   عتبععع   بنيععع   هنّيععع  أج يفععع   عليعععه أن ي   معععز  فّنيععع  أ   
ّنمة فحسببي   أّنهة نظ   ا تخّصه هج  ؛ لعةل   جتمع أج م تتجعةجز  لعتخّ  طبقع  أج جيع  ج  
 عةل  مجمج  عل  يهيمن جهج" لنمج   ألّن جع   .للغ جمتحةج  معه عب    متفةع  نّص 

 تجسعي  " بةعتبة هعةبج سعط   لّلغع   (2)"آخ  جعية يحةج  أن إاّ  يملنه ا  ل ج ي ، ف   ألشية 
 .(3)" اجتمةع  للتج ص  مة ية

 :اإلشكالي مفهوم -انياث
  لقةمجس"ج (5)" للغ  ف   لصحةح"ج (4)" لع ب لسةن" ف  ج  : في الحقل اللغوي -1
 ج لمشعلل   لتعبس بمعنع  شعلجا  ألمع  ش ل     . لتبس: [ش ل    ] مة   معةن  من أنّ  (6)" لمحيط

 نفسععه  لمعنعع  علعع   لح يثعع   لقععج ميس جحةفظعع .  لملتععبس  لصعععب  ألمعع  هعع   لمشععل  أج
 فيععه  لمشععلجك: problématique لفظعع  معععةن  مععن أنّ  " لمنهعع " قععةمجس فعع  ج   حيعع 

                                                             
  لسة سعع   لطبععع  بيعع ج ،  لبيضععة ،  لعع    بعع ، لع    لثقععةف   لم لععز - ل هنيعع  إ  يععس سععي   - أج     لععع ج ،  هلل عبعع  -1

7005،    1  . 
2- Mikhail bakhtine, la poétique de dostoievski, trd, isabelle kolitcheff, seuil, paris, 1970, 
p. 85.     
3- Mikhail bakhtine, le marxisme et la philosophie du langage, édition minuit, paris, 1977 
p. 25. 

 (.   شل ) مة  تة، /  بي ج ، صة  ،     طبع   لع ب، لسةن منظج ، بن مل   بن محم   ل ين جمة  -4
 للم يععين  لعلع       لغفعج ، عبع  أحمع  تحقيع   لع بيع ، جصععحةح  للغع  تعة   لصعحةح،  لجعجه  ، حمعة  بعن إسعمةعي  -5

 (.    شل ) مة    ،3990  ل  بع ،  لطبع  بي ج ،
 ملسسعع   ل سععةل ، ملسسعع  فعع   لتعع    ملتععب تحقيعع   لمحععيط،  لقععةمجس  لفي جزآبععة  ، يعقععجب بععن محمعع   لعع ين مجعع  -6

 (.  شل ) مة   ،3995  ل  بع ،  لطبع  لبنةن، بي ج  ج لتجزي ، ج لنش  للطبةع   ل سةل 
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 طبعتعه فع   لع بيع   للغع  مجمع  قبع  معن  لمعتمع ) " لجسعيط  لمعجع " فع  جج  . (1)ج لم يعب
  لممةثلععع [  لمشعععةلل ]ج  لتعععبس[ شعععل ] مععة   مععععةن  معععن أنّ  ( 7005 سعععن   لصعععة     ل  بععع 

. غيعع   مععن  ليعع  عليععه يعع  ّ  حتعع  ُيفهعع  ا مععة  ألصععجليين عنعع هعع  ج  . لملتععبس[  لمشععل ]ج
 .(2)هج جنسين ل أ ّ  من يتبّين ا مة  لمشل  ج لخنث 

  "jean Yves tadié" "تة ييععه إيععف جععجن" عنعع ( إشععلةل ) لللمعع    تععه  لمعنعع  جأجعع 
  لتع   لنصعج  معن لمجمجع     سته خ   من فهج .le récit poétique"(3)" لتةبه ف 

 إّنهعة علع  معهعة  لتعةمع  علع  ععةجز أّنعه إل  تجّص   ج ية  إّنهة  ل ج ل  ميثةقهة ف  ُتعلن
  ألمع   لشعع  معن جأخ  بهة   لمع جف قج نينه بع   ل ج ل   لفنّ  من ة أخ  ألّنه. ل لك
 ظععةه  فعع   ألخيعع   فةعتب هععة .ل   سععتهة  لمنةسععب   آلليععة ضععبط  فعع " تععة ي " فةحتععة  .  تععه
فععع    أّنهعععة جقعععة [  لشعععع ي   ل ج يععع ]  سععع   لنصعععج  تلعععك علععع  أطلععع  ثععع ّ  .(إشعععلةلّي ) أ بّيععع 
 . خةّص  بآلية  إاّ  مقة بته يملن جا  ي  ل ج  جنس ف  (hybride): هجين

       problematicج   لف نسعععععععيّ فععععععع    problématique (إشعععععععلةلّي ) للمععععععع  جتقتععععععع ب
  اجتمععععة  علعععع  فعععع  عنعععع تعععع  ت ل ؛problème (مشععععلل ) مصععععطلح مععععن   انجليزّيعععع فعععع  

   لفتعع بععةلبع  بعضععهة جممتزجعع  متشععةبل  جقععةل  أج أحعع    عععّ   مععن تتلععّجن  لتعع   لظععةه  "
 مع فعع  قبعع  حّلهععة جيصعععب ج لجمةععع   لفعع   تج جععه ؛ج للععبس  لغمععج  جيلتنفهععة  لجقعع  مععن

  .(4)"بشأنهة ق     ّتخة  إل  للجصج  جتحليلهة بهة  لمحيط  ج لظ جف أسبةبهة
 صعحيح  تلعجن قع  قضعي  أج حل  سم "  لم  فعة  قةنجن ف  تعن (  لمشلل )بي   أّن 

 يججعععب  لععع    ألمععع  عنععع يف ( إلشعععلة )أّمعععة  .صععع  ح  يللععع هة ا عنهعععة يتحعععّ    لععع   للعععن
 فعععع   لعععع  ت   لعنصعععع  هيمنعععع  لللمعععع   لثةنيعععع  عععععن  ألجلعععع  ب جتتمّيععععز .(5)" لفهعععع  فعععع   لتبةسععععة

 عقععع  يصعععجغهة (ة  إلشعععلةليّ )فعععنّن   لج قععع  فععع  مججعععج   (ل ة لمشععع) لةنععع  فعععن   ؛صعععيةغتهة

                                                             
 .921    ،3999 ،71 ط بي ج ،  آل  ب،     ،(ع ب  -ف نس  قةمجس)  لمنه  إ  يس، سهي  -1
 (.   شل ) مة    ،7005  ل  بع ،  لطبع   ل جلي ،  لش ج  ملتب   لجسيط،  لمعج   لع بي ،  للغ   مجم -2

3- jean Yves tadié, le récit poétique, ed, puf, 1ère édition, paris 1978.      
 . سةب  إللت جن  م ج   لحية ، ُصّنة  منت ية عب   لجهةب  لمسي  ،  -4
 . جن  نفسه  اللت    لم ج  -5
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نّ ج  فلعع   طععةب      إّنهععة علعع  يعع  ّ  ةمّمعع ؛ إلنسععةن  يلععجن أن يملععن جا سععه  سلععي حّلهععة   
ّنمة ةيّ قطع أج نهةلية  . جمة نسب ّ حّ   هج ج  

 ( التبعععععةس)  اا  تحمععععع (  إلشعععععلة )  للمععععع أن سعععععب  معععععة خععععع   معععععن  سعععععتخل 
 تلّلعع  ، لععك علعع  ععع ج  جهعع  .عنةصع هة جتشععةبك  لظععج ه   ت ليبّيعع تلّلعع  لتعع   ( لتشعةبك)ج

 يبتعع  مّمعة . لُمع    ك للشع   جليس  لُم ِ ك لإلنسةن يح   أم   التبةس؛ ألّن  إل   ك    تيّ 
 نمععة   خع   معن  ل صعع  معن بهعة جيقتعع ب  لمجضعجع   ل صع عملّيعع   ععن  للفظع  بع اا 

  .ج لمجضج   ل    بين  نفصة  يجج  ا حي 
 نفسععه يجعع  فنّنععهعقيعع   لت مععن بقعع   يّتسعع  مععة ةمجضععجع أج ظععةه   يج جععه حينمععة فععةلم  

 ط يقهعععة ععععن هأّنععع يتصعععّج  لتععع  تسعععةلا   ل معععن مجمجعععع أج  ( إشعععلةليّ ) لصعععيةغ  مضعععطّ  
عععة   تشعغله  لتع   لظعةه   تفليعك معن سعيتمّلن  عععن تخّلع إ    هّنعبي ع  أ ؛معن ج يع  ت ليبهعة ج  
 تفليعع   جيبقعع  مجضععجعه علعع   لسععيط   عليععه يصعععبتسععةلا ،  ل جطعع ح  إلشععلةلية  جضعع 
 . لل  تيّ  ع ض 

 إلعع  ق يبعع  تح يعع       ج إلشععلةليّ   إلشععلة  ح لعععمصطل  لسععةبق   لتح يعع    أنّ  جيبعع ج
ألّن  أيضة  ل ج ل   لفنّ  تخّ   أّنهة  عتق  إّنن غي   عة ّ  بشل ّ  ج أللة يمّي   لبحثّي   لحقج 

عأ) معن يخلعج ا -فيمة أخة  -  ج ل  عم  أ ّ  فع    لعكيبع ج  ؛ لععة  بنعة   تعلط  معة (لل ش 
 مععن لمجمجععع  خ صعع  إاّ  هعع  مععة لتعع   ؛ق   تععه ج    مععن عععة    ُتسععتخل    لتعع  ( لحلمعع )
  إلشععلةلية  مععن مجمجععع بخصععج    ل ج لعع   لعمعع  ثنةيععة فعع   لمبثجثعع  ج لتصععّج     لى لعع

    ( لمجضععج )  يشععلتسععه  فعع  ت  إلبعع    علعع  تبععع  مثلمععة  إلشععلةليةفة.  لتعع  يف زهععة  لج قعع 
 .  لخةصّ  بط يقته ةمنه مجقفه إب     ل ج ل  ي ي   لت  ( ألط جح ) أج

ن   إلشعلةليّ  مصعطلح عن  ل ل ج   لفنّ  ف   إلشلةل  مصطلح جيختلف  جعز   لعةن ج  
 معععّ   أّج  أشعععةعه  لععع    لنةقععع  لععع ى مفهجمعععه نععع ع أتجّقعععف أن يجععع   ألثععع  جلمقة بتعععه .منهعععة

  لتع  ج لتنقيحعة   لشع جح مختلعف  تةبععم  لبحع  علع  تسعه  حت تسمّيته  ج ج  تفّح أل
 . لك بع  به لحق 
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  :دبياألصطال  اال فيشكالي اإل -2
     ُيعع  إلشعلةل  مصعطلح بعننّ   لقعج  إلع  ج لعع ب  لغع بيين  ل   سعين معن  لع يع  يع هب

  ل ليسي   لشخصي " عل  عن   ي  ّ   ل   ؛()"لجلةت  جج  " إل   أل ب   لحق  ف  مبةش  
 جتبع ز ج لحضعة    لمجتمع  ي بقع تع تبط قضعةية جتطع ح تسةلا  تثي   لت   أل ب ،  ألث  ف 

 جع ج  أّمعة. (1)" لحع ي   اسعته ل   لمجتمع  فع  ج لعةل   لشخصي  بين قةل  تنةق  ججج 
  ينيععععععععه" إلعععععععع  تعععععععععج  أنهععععععععة يعععععععع ى مععععععععن فهنععععععععةك ،problématisation  ألشععععععععلل  فلعععععععع  

  لح يثعععععععع    لغ بّيعععععععع  لفلسععععععععف  سملّسعععععععع( 3191-3110)( René.Descartes") يلععععععععة  
 بحثععة  لعقعع   سععتنهة  إلعع  سععع   لعع   فهععج .(2)  لتنجي ّيعع أج   لعق نّيعع  بةلج قعّيعع  لمجسععجم 

 يمنعع  لععةن جتل يمععه،  لعقعع   سععتنهة  فعع  أّنععه غيعع " ؛ لخ  فعع  مععن مبععّ أ  ج يعع   أحلععة  عععن
  .(3)"متج  ث  طمأنين   إلنسةن

 تععة يخ  زمععن مععنللعقعع  أن ينقعع   لعع      إلنسععةنّي  "  يلععة  " سععتنهةُ  لقعع   سععتطة  
 حةلع  يحيعة جعلعه مّمعة  لفضعيل  ج ّج   لحقيقع   متلعك نهأ  لبط  فيه  عتق  ؛مستق ّ ج  هة ئ

 زمععنجهععج  .لبيعع  حعع ّ  إلعع   ج   فيععه تقّلعع  مغععةي  آخعع  زمععن إلعع  ،  لقععيّ  عععةل  معع   تصععة 
فع   جميععة  لبشع  مع  فيعه جتسعةجيه عنعه ج غت  بعه  لععةل  ععن  لبطع   نفصعة  س ألسعة سمته

 ( التبعععةس)ج ( لشعععكّ ) مللععع  تنشعععيط إلععع فععع  حةجععع   لجميععع  ج   لحقيقععع   معععت ك ععععن عجعععز ل
 .لبي  بشل ف  حيةته   يحتةججنهة بةتج   لت  ( ا تيةب)ج

 يلعععج  لعععةن ،"مججعععج  أنعععة إ   أفّلععع  أنعععة"  لععع يلة ت  مبععع أ ل علععع  يقععع  أن قبععع  ةإلنسعععةنف
 ةأّمع . لحيعة  جتهبعه  لقعّج  تمنحعه لع   لخفّيع  ةلقجىبع جيسعتجي   ألشعية  لعه تُفّس  ل  ةلسمة عب

 أبععج ب عععن  لبحعع  سععبي  فعع  سععيزج  لّلععه  لععك فععننّ  ؛ لشععكّ  فععع  علعع    ةقععأّنععه  أ  ك جقعع 

                                                             
-   ّ صعفح  سعلفة،  لمع لج "  ل ج ي  سجسيجلججي  ف  مقّ مة " لتةبه ف   لفل   ه   ثّب  من أب ز" غجل مةن لجسيةن" ُيع 

  لحعظ لحسعن عليعه أطلع   ج لع  بط  ججج  يمّيز  ل    لشل  هج لجلةت  ي  سه  ل    ل ج ي  شل  إنّ : "قة  حي  ؛35
 ".   إلشلةل  ط  لب مصطلح هج جّ   منةسبة مصطلحة

 . 15    لمعةص ،  أل ب   لنق  مصطلحة  قةمجس حجةز ، سعي  سمي  -1
 . 19    لع بي ، ج ل ج ي   ل ج ي  نظ ي   ّ   ، فيص  -2
 .ن   ،هفسن  لم ج  -3
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 إل "  فع ه   لت   ،  لعق نيّ  أج   لج قعيّ   لفلسف  تلجن هنة جمن.  لمتجّ      لمة يّ   ليقين
 .(1)"هة ب  حقيق  عن  لنةق  بحثه إاّ   لبطجل  من فيه ليس ج ي  بط   ستي  
 علعع   إلشععلةل  لبطعع   لمفهععج  تشععيي   فعع إّتلععأ " لجلععةت " أنّ  علعع   ل   سععجن جمعع جيُ 
 حعج  تصعّج  ته تقع ي  معن فتمّلن ؛()  لمة لسيّ   لنظ ي  جعل    أللمةنيّ    لل سيليّ    لجمةليّ 

 إلع  تحعّج " حيع  ؛ أسعمةل ّ  ل نظعة  ل ظع ّ  فع  ل ج ل بط    ل إليه آ   ل   ( لمأزج   لعةل )
قعي   هيمنع  ظع ّ  فع  معنحطّ  ععةل  فع  أصعيل  قعي  عن بح   بعمليّ  يقج  مأزج  ل إشلة بط 
 تععجثين إلعع   لملّ يعع   لف  يعع   لتبععة   ع قععة   إلنتععةج   لمسععتجى علعع  يج زيععه  لعع   ط لتجّسعع
 .(2)" إلنسةن جتشيي   لسلع 
 أن ىأ  فع . ل ج لع ضعمجن م ل عليهعة يبن  ج  ح  إلشلةل   لبط  بفل  " لجلةت " أخ ف

 تغ يبعه علع   لمتقّ م  م  حلهة ف  عمل ج   لف   بهة بّش      لت  بةلجعج  تف ل    لبج جج زيّ 
 -بحسععب تحليلععه -  ل ج يع فغعع    .تمةمعة أ لةنععه معن يقصععه  لعع  لع    لعععةل ععن   تععه جععن 

 جيسعلب  لفع   يجل ع  ععةل  جععن ،عنعه يبحع   لع    لط يع  أضعة  فع   ععن تحّ     ل  بني "
جلةتبهععععة  "ليشععععج   جن"  ج يعععع جيعطعععع  مععععث  علعععع   لععععك . (3)"يشععععة     لعععع  لط يعععع  منععععه

 فيهععة  هلل أنعع    لتعع   لم حلعع  عتبعع  علعع  تقععف: "شععأن  ل ج يعع  إّنهععةب يقععج ؛ حيعع  "سعع فةتس"
  جحععه فعع  سععجى ج لمعنعع   لجععجه  يجعع  يععع  جلعع  جحيعع   فيهععة  إلنسععةن جصععة   لعععةل ، بهجعع 
 إلعع   أل بعع  عملععه فعع  جصعع  لقعع : "لةتععبيقععج  عععن  لج  ؛(4)"جطععن أ  إلعع  تنتمعع  ا  لتعع 

  ألشعع ّ   لبطجلعع   نقعع ب ضعع ج   جهعع  أا مةهيعع ، مععن  لشععيطةني   إلشععلةلي  لهعع   مععة أعمعع 
 أن معة    ج لعك جنجن، إل  عزيم   ألش ّ   إليمةن تحّج  جض ج   مضحك ش   إل  صفة 
 .(5)"ل ستعمة  صةلح  غي  صة   ق   لمتعةل  جطنه إل   لمل ي   لسب 

                                                             
 . 19  ، بةلس   لم ج  -1
-  لتغع ج بج جج زيع  ملحمع   ج يع  ل أن فلع   لتطعجي   لتعة ي  فع   لعقع  مسعي   حعج   لهيجل   لط ح من" لجلةت "  ستفة 

  ل ج يعع  تطععج   بععط فعع   لمة لسععّي   لنظ يعع  مععن  سععتفة لمععة  . لبج جععج ز   لمجتمعع  فعع   العع   أللثعع   أل بعع   لشععل  عنعع  
  غتعع  ب جمقععجا   لهيجليعع   لعقعع  مسععي   مقععجا  بععين  بطععه خعع   مععن فخلُعع   إلنتععةج   لمسععتجى علعع   لتبععة   بع قععة 
 لجلععةت  جععج  : ُينظعع  . ل أسعمةلّي  ظعع  فعع (  لمعأزج   إلنسععةن) حععج  تصعج  ته جضعع  إلعع   لمة لسعّي  إنتةجععه عععن  إلنسعةن
  .31    ،3992 ،3ط  مش ،  لشجف ، نزيه جتق ي  ت جم  جتطّج هة،  ل ج ي  نظ ي 

 . بتصّ ف طفيف 31 -35      ل ج ي ، سجسيجلججي  ف  مقّ مة  غجل مةن، لجسيةن -2
 .    19   ، ل ج ي  ج ل ج ي   لع بي  نظ ي   ّ   ، فيص  -3
 .91    ،3999  ل بةط،  لت ، منشج    سحبةن،  لحسين ت جم   ل ج ي ، نظ ي  لجلةت ، جج   -4
 . 92   ،نفسه  لم ج  -5
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 إلشلةل  ينطل   لبط  لمفهج  " لجلةت "ضبط أّن   لسةبق   لفق    خ   من حظاأ
ملحمعععع   فتصعععبح  ل ج يعععع  بمججععععب  لععععك.  معععن فلعععع   أّن  أل ب  نعلععععةس للحيععععة   اجتمةعّيعععع

لعع  يععف بجعععج   تجععة   إلنسععةن جلعع  يحّقعع  لععه عصعع  ألّنععه  .ل حتجععة  فعع   لعصعع   لحعع ي 
  علعع  أعقةبهععة ج نشععغةلهة بتععأمين حيةتهععة علعع  حسععةب نظعع   انقعع ب  لبج جج زّيعع ؛ لسعععة  

فسعة   مشعةع   اغتع  ب جسععة   . ألفلعة  ج لمبعة ئ  لتع  نةضعع   لجميع  معن أجع  سععية تهة
لّمععة هج تععه  لمجتمعع  نحععج تععجثين  لسععلع  بعع   تحقيعع   لطمأنينعع  ج أللفعع  مّمععة جعلععه يتشععيل 

أبطععةا هعع   ألخعع ى قععّ   فععةنعلس  لععك علعع   ل ج يعع   لتعع    حعع  ت . ألحةسععيس ج لمشععةع 
ّنعه حثه    ك محّ   يبع  ج لتبعةس أل  بغ ف. إشلةليين يبحثجن عن  لفضيل  ف  مجتم  فق هة

 .ف  مجتمعةته  جمعة ضتهج ق   لمجضجع  ل نق  يقج  عل  
هععج لسععةن حععة  ملحمعع   لعصعع   لحعع ي  علعع   -"لجلععةت "جفعع  تصععّج   -فةإلشععلةل  

يه  لبط  يبح  عن قي   أللف  ج لطمأنينع   لمل ّيع  حّ  قج  ع ي   ل   سين؛ عص  أصبح ف
للعن فع  مجتمع  فقع   إلحسعةس بتلعك  -لمة لةن  لحة  فع   لم حع   لق يمع  -إل   لسعة   

أ  أّن  لفعع   ا يملنععه .  لقععي  أصعع ؛ جععّ    هيمنعع  قععي   لسععج   لمبنيعع  علعع   لتبععة    لسععلع 
هعج مععّ   لفقع  ن قيمع   جتمةعّيع  مقةبع   قيم   جتمةعّيع  إّا بمقةبع  سعلع  جبةلتعةل  حيةز 

سلع  يأخ هة؛ لأن يصبح  لنبي  جضيعة بمجّ    فتقة   للمة    لت  يملنهعة أن تحمع  قيمتعه 
أ  أّن  لف   ف  ظّ  سية   قي   لسج   ل أسعمةل  ا تصعبح لعه قيمع  إّا . جقيمه  اجتمةعّي 

 .()بحسب مة ل يه من  أسمة 

عل  بط   ( إلشلةل )مصطلح " لجلةت "إّن إط    أن أقج جُيجيز  لتحلي   لسةب  
ععععن   ، جعععة  تعبيععع  فععع   لعصععع   لحععع ي   ل ج يععع   لتععع  ُأنتجععع  فععع  ظعععّ   لنظعععة   لبج جعععج ز 

فع   (مع نب)أ  بعين تعة ي   .ف   لعص    ته(  لفّن )ج (  لتة يخ)بين   قةمت     ل لج ليّ 
  جبعين  لفعّن  ل ج لع   لع   جعة  تعبيع    تة ي  أج جبعة  لحع يحّ   لف   ف  م حل  من م  ح  

                                                             
-   ّبييع " قّ معه  لع   للتنعةج  ش حه مع   ف   لنقط  له   مفّص  ش حة" لحم  ن  حمي " لبةح  ج لنةق   أللة يم   ق 

  اجتمععةع   لجسعط فعع  خلقع   لتبععة   قيمع  إنّ : "قععة  حيع  ؛" لضععةل   لعزمن عععن  لبحع " "ب جسعع  مة سعي " ل ج يعع " زيمعة
 مهعّ     لفع   يصعبح إ   لف  يع ،  لهجّيع  إلع   لنظع  فع  Ambivalence  ز ج جيع " ب جس  مة سي " إليه ينتم  لةن  ل  
  لثقععةف   لم لععز  ل ج لعع ،  لععنّ   سجسععيجلججية إلعع   ل ج يعع  سجسععيجلججية مععن: ُينظعع .  أسععمةله فقعع  هععج إ   مععث  نبةلتععه بفقعع 

 .90    ،3990  ألجل ،  لطبع  بي ج ،  لبيضة   ل     لع ب ،
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 لفّني   لت  "  أل   "  ف   ل ج ي   لج قعيّ   لنمج    إلشلةل جمن ثّم  يصبح  .عن  لك  ل نب
 .  اجتمةع تجّليهة   ج ل نب  لحةص  بين  لحقيق   لتة يخيّ  صّج   

 لع  يع فعن  للتسعة   ععن ملةنع  نمعة   أخع ى فع   لفعّن  ل ج  -إن صحّ  –جهج تحلي  
شلةلّي  أيضة ""لجلةت "" تّتص  بلّلي   لعةل   ل   يتحّ   عنه تمظه هعة ينبنع  علع  للعّن  ،ج  

 تععة ي  فعع  خععة  بجضعع  تمتّعع ي"فهعع  تصععّج    تصععّج   هععج؛ل   ج لى تجعلهععة مغععةي   تصععّج  
ععن إشعلةلّي  لع لك جتعّبع   ،بي   أّن  لنمة    لت  لع  يلتفع  إليهعة فحسب؟ (1)" لثقةف   إلب   

شعععلةلية   لتععع  تط حهعععة بج سعععط   لللمعععة  حقيقععع ، للعععن لعععيس بعععةلت ليز علععع  مضعععمجن  إل
ّنمعة بعةلت ليز علع   لشعل   لتعبيع    لمتعجّت  ج لقلع   ؛ لللمة   لع   يجع  صع    فع   لج قع  ج  

 .هج  آلخ  شل  أثب  أّنه يملن أن ي ّ  عن فق  ن قي   جتمةعّي  جحضة ّي ج إلشلةل ؛ 
إلععع  فععع  نظ تهعععة  "لجلعععةت "قعععجا  لبحععع  أن يتعةمععع  مععع  مبمعنععع  أّنعععه يملعععن لهععع    

فقع  أصعبح  .لع  س  لنقع    لحع ي  لعهنظع    لمة يملنه أن يتعةم  مع   نمج    إلشلةل ،ل 
 لنقع   ُيستعم  ف  مختلف أ بيعة   لع  س  -ثنةل   لت ليب -مصطلح  لنمج    إلشلةل  

   خ قععة حعلتُ  ةلج يع   تععأت  ب لّيع لع   تح ثعه لععّ  لتةبع   ج  ( التبععةس)للتعبيع  ععن  لحع ي  
ط  لعع   للتةبعع   ل ج لّيعع          فعع  منطلقععة  ج بعع لك نقلعع  نجعّيععمشععّلل   فعع  جسعع   للتةبعع   لسععةل  ؛

إلععع  " لجلعععةت "أن يأخععع  بععععين  اعتبعععة  نظععع    بحععع  معععةن  أمعععة   لأّننععع   عتقععع  أّنعععه اأ  
  ج   فعع   لمجتمعع   لحعع ي  أج مهعع  بحعع  عععن قععي  مأمجلعع   لنمععج    إلشععلةل  بةعتبععة   عملّيعع

فعع  ج يع   للععن مليع  بحعع  ععن قععي  تع  تعتبعع   ع لنظعع   إلأيضعة،  ألخعع  بععين  اعتبععة  مع  
 .سجسيجلججّي أبعة  ج  اا  ب ج هة قّيمة ج م   لت  تحط  ل   للتةب  

  :وتحّوالته المعرفّية "اإلشكالي" مفهوم تطّور -3
 مختلعععف معععن  اسعععتفة   علععع  "ت لجلعععة" بعععع  جعععة    لتععع   لبنيجيععع   لنظ يععع  عملععع 
 "لجلعةت " آثعة   قتفع  معن أبع ز" غجلع مةن لجسعيةن" ُيعع ّ ج  .هج إليهة تجّص   لت   لتصّج   
 "لجلعةت " مقجلع  معن  لعك فع جقع   نطلع   .قبلعه جصفهة  لت   للب ى  لخطجط  س جج ص  

                                                             
1- L.Goldman, la création culturelle dons la société moderne, Denoël/ Gonthier, Paris 
1971. P: 31.  
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 عليععه طلعع أُ   ج لعع  بطعع  ججععج  يمّيععز   لعع    لشععل  هععج )...(  ل ج يعع  شععل " إنّ  تعع ى  لتعع 
 . (1)" إلشلةل   لبط  مصطلح هج جّ   منةسبة مصطلحة  لحظ لحسن

" لجلععةت " قة بهععة  لتعع    ل ج لّيعع  ألعمععة  بععأن" غجلعع مةن"  م حظعع مععن  لعع غ  جعلعع 
 مقجاتعه تطبيع  مجعة  يجعع  مّمعة  ألعمعة  معن غي هعة فع  تتجّف  ا  ّبمة ش جط عل  تتجّف 

 يبعع ج لمععة لنععة تسععمح ، آلن عليععه هعع  لمععة لجلععةت    تحلععي أنّ " يعتعع ف أّنععه إاّ  محعع ج  ،
"  إلشعلةل   لبطع " بفلع   يقب بي   أّنه  .(2)" ل ج ل  للشل  جّ ي  سجسيجلججي     س  بمبةش  
 "لجلعةت " لغع  معن حّ  هعة أن بعع  ؛إليهعة  لع هةب يحسعن جا  ألصعيل   لقعي  إلع  يتعج   ل  

 . لتشةل ج  بةلتأّس قل  ث لمُ ج  فلسفت ل لُمغ ق  ف  
 جهعع  ت  سعهة أن  ل ج يع  سجسعيجلججية علع  يتجّجعب لعةن لتع    لمشعلل  حعّ   أن بعع ج 

  لشعل  هع   تطعّج   لع    اجتمعةع   لجسط جبني  نفسه  ل ج ل   لشل  بين  لع ق  مشلل "
 مععن  لععك فعع  منطلقععة ؛(3)" لحعع ي   لف   نعع  ج لمجتمعع  أ بعع  لنععج   ل ج يعع  بععين أ  ؛  خلععه
 بجضع  تتمتّع " " إلشعلةل   لبطع "  ج يع  شعل  أنّ  إلع " غجل مةن" يص  ،()"لجلةت " مقجل 
  لتعع   لقععي  يععع  ا لبطعع   لمتعع هج   لبحعع  حلةيعع  إّنهععة ، لثقععةف   إلبعع    تععة ي  فعع  خععة 
 . (4)"تق يبة  ل  هة ينس  جيلة   لقي  يجه  مجتم    خ  عنهة يبح 

 أنّ  مفة هعععة  ف ضعععيّ   ّلعععب ،" لجلعععةت" صعععةغهة  لتععع  ( ألشعععلل )" غجلععع مةن" جليجّضعععح
 جليعع   لف   نع   لمجتمع  فع   ليجميع ، للحيعة   أل بعع   لصععي  إلع  نقع    )...(  ل ج لع   لشعل "

 جبععين لل ج يعع   أل بعع   لشععل  بععين  قيعع  تجععةنس هنععةك أنّ  إ  ؛(5)" لسععج  أجعع  مععن  إلنتععة 
  لنعةس جعع  تبعة بةس تتمّيز ع ق  : لسج  أج  من منتج مجتم  ف    ليجميّ   لنةس ع ق 

  . لتبة   قيم  محّله لتح ّ   لضمن   لمستجى إل  جتقليصه

                                                             
 . 35    ل ج ي ، سيجلججي سج  ف  مقّ مة  غجل مةن، لجسيةن -1

2- L.Goldman, pour une sociologie du roman, Gallimard, 1964,p:23  
 .73   ، لم ج   لسةب  غجل مةن، لجسيةن -3
- نحطةطة منحطّ  مجتم  ف  منحّط  ليفي  جف  أصيل  قي  عن بح  قّص  بجصفهة تتمّيز  ل ج ي  إن: " لمقجل  ت ى  

 ج قعة بجصفهة ج ختفةلهة ضمن  مستجى إل   ألصيل   لقي  جتقلي   لتجسيط عب   ليس  بشل  لبط بة يتعّل  فيمة يتجّل 
 . ن   ،ب ةلس   لم ج : ُينظ ". جليةّ 

4- L.Goldman, Ibid, P P: 31-32.  
 . 77 ،  ةبلس    جلم  -5
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  ل ج يع  إبع    فع  لعيس أنعه جهع  هةّم  نتيج  إل    لف ضيّ  تلك خ   من ص جق  ج 
 علعع   لمعع غمين  لنععةس حيععة  تعّقعع إلعع    ّ  يملععن  شععللهة علعع   لظععةه  فةلتعقيعع  ؛يعع ه  مععة

 أجع  معن جهع  لل  فيه يملن ا مجتم  ف  ج لك" ؛ لتبة   قي  جسط صف  ل ّ  عن  لبح 
 جفعع  جللععن أيضععة هعع  منحطععين أفعع    سععجى ُينععتج أن  اسععتعمة  قيمعع  نحععج مبةشعع   يّتجععه أن

  ل ج لع   إلبع    ععن  لحع ي  يصبح حينل  .(1)" إلشلةل   لف   نمج   هج مختلف، نمج  
  لمجتمعع  فعع   لفنععةن" أنّ  طلعع من مععن ؛مملنععة   اجتمةعّيعع للجمةععع    لعقلّيعع للبنيعع   لمطععةب 
 .(2)"جمعة ضته  لمجتم  نق  يعن  جه   إشلةل  لةلن)...( هج بةلسج   لم تبط
 ع قعة  ععن جتُ ن عت     ل ج لّيع  لبني  إنّ  ج  لق يملن  لسةب  "غجل مةن" ط حبنة  عل  ج 
ّنعه   ل أسعمةليّ ل  ليجمّيع   لحية  ف  ل  لمشيّ  ج لع قة  " إلشلةل "  لف   بين  لتصة      قع مبج  

 يشععي  فنّنععه غةلبععة  لعع ليس محّ لهععة هععج  ل ج يعع  فعع    خلّيعع  ع قعع  إلعع   لفعع    لععك يشععي  مععة
 أنّ  إ  ؛ّنيع  لف  للتةبع  حّيعز إلع    ليجمّيع  لحيعة  نقع   لع    لمب    أل يب إل  نفسه بةلمق   
لعيه "  إلشلةليين  ألف      جن  لليفيع  بعةلقي  جنيتمّسعل ،ج لف سعف  ج لفنعةنجن  لُلتّعةب ينتمع  ج  

 عنع مةبلعه أّنهع   .(3)" لُمشعّ    لمجتمع  جآثة   لسج  تأثي  من تمةمة  لتحّ   من يتمّلنج  أن
  ف  ّيع تج بع  ععن يعّبع جن ا  لتشيي  ضغط تح   لمفقج    لقي  لتلك حةجته  عن يعّب جن
 . عيّ نج  قي  إل  مجتمع ّ  مطمح عن تعبي    لك يفعلجن ب  ،فقط تخّصه  خةلص 

 "لجلععةت " منطلقععة ل جفّيععة بقعع  ، إلشععلةل   لبطعع لمفهععج   "غجلعع مةن" طعع ح أنّ  ظُأاحعع
 لزمعع  سععم  (problématisation)" ألشععلل " أنّ  علعع  يصعع ّ  فل همععة .عنهععة يبتععع  جلعع 
 بنيعع  عععن تعبيعع  أّنهععة علعع  تُفهعع  أن جيملععن عشعع   لتةسعع   لقعع ن منعع   ل ج لعع   إلنتععة  بنيعع 

  ل ج لع   لُمنعت ج أنّ  بةعتبعة ج لعك  . لح ي   لب جج ز   لنظة  ظ ّ  ف    اجتمةعيّ   لتحّجا 
 ط حعهي معةل  نظع  ج لعك  .إشعلةل ّ  للشخصعي  نمعج     ععن لشعف ، لتحّجا  لتلك متةبعته ف 
 .أخ ى  جحضة يّ    جتمةعيّ  قي  م  جمتعة ض  متصة م   جحضة يّ    جتمةعيّ  قي  من

                                                             
 .  75 -71     ، ةبلس   لم ج  -1
 . 11   نفسه،  ج  لم -2
 . 51    لع بي ، ج ل ج ي   ل ج ي  نظ ي   ّ   ، فيص  -3
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؛ بي ع    اجتمةعّيع بةلحقيقع   ل ج لع   إلبع     بطيع" غجلع مةن" نّ  سعتنتة  إ يملعن عليهج 
 بعين  ج لّيع ع قع  ثّمع  أنّ هنةك من  لبعةحثين جنّقعة   ل ج يع  معن  سعتنتجج  فع     سعةته  أّنه 

  نعلعةس  لبطع "فعع بشعل  ععة ؛  لح يثع   ل ج يع  فع   لبطع  جصج    اجتمةع   لبنة  طبيع 
 نفسعععه  لفععع   يلعععجن مععة نّ إ"ج ()(1)"بحتعععة مةعيعععة جت خلقعععة ُيععع ّ  أّنعععه بمعنععع   اجتمعععةع  للج قعع 
 ج إلنسععةن  ألشععية  إلعع  نظعع   جججهععة  جميجلععه جمطةمحععه ج حتيةجةتععه   تععه  لبععةطن  جعةلمععه

 .(2)"جته يبه جنمّج  تطجي   عل  جتعم  به تحيط  لت   اجتمةعي   لظ جف ه  إّنمة
 تجععةجزي ج لمعةصعع  ي  لحعع   ل ج لعع   لخطععةب فعع   ألشععلل  مفهععج  أنّ  أعتقعع  أّننع  إاّ 

 بعع  خةّصع  ج لحضعة  ؛  لمجتمع  بقعي   لم تبطع   لقضعةية ععن أج  لحقيقع  عن  لتعبي  ح ج 
  لقضععةية تلععك  جمشععةعيّ  ج  تيتهععة  لحقيقعع  نسععبي  عععن معّبعع   جفل ّيعع  فّنيعع  أصععج    تعةلعع ن 

  ي  ب   ()بةألسةس   أل بيّ  بةللتةب   لخةّص   انشغةا  إب  ز عل   ج لّية عليهة  لت ليز جعجز
 خعةّ   بشعل   ل ج لع  ج لفعن عمجمعة  أل ب إلع  ُينظع  يعع  لع "  لع جس  لشعل نيين" من  أّنه

 ُينظع  بعة  معة بقع   ج لععةل   لشخصعي  بعين  لقعةل   لتنعةق  إبع  ز  ألسعةس جظيفتعه أنّ  عل 
   .(3)" لج ق  نظ  جبين  أل ب بين  لت   لف ج " عن بحثة بةعتبة   إليه

فعع  لتطعّج   لع   ع فتعه  لنظع   ب - إلشعلةل   لنمعج   إل   لنظ  ف  ُيقتص  يع ّ  فل 
 نقعع جأّنععه يقععج  علعع    لح يثعع   لب جج زيعع  ظعع  فعع   لتبععة   قععي  جليعع  أّنععه علعع  -إلعع   أل ب 

ععع  أّن جمعة ضعععته  لمجتمععع    لقضعععةية جمختلعععف   إلب  عّيععع  للتةبععع  بعععين  لت زمّيععع   لع قععع ؛ بي 
 مج قعف بةّتخعة  لأل يب لز  لمُ ج   لبسيط  لفه  ف  محصج  ل  تع  لج ق ، ت  يف زهة   ل  لعةّم 
  لععك تغّيعع  بعع  - لملتععز   أل بج   لعععةل  إلعع   لنظعع    عععة  بعع لك ُيطةلععب لمععة -منهععة  إيجةبّيعع
 غععع ج للّ    لعة ّيععع غععع  للّ  بعععين  لمججعععج   لتععععة   يتضعععّمنهة  لتععع   لفععع ج  إلععع   انتبعععة  نتيجععع 

                                                             
 . 39   ،3929 ،1ط  لقةه  ،  لمعة ف،      لمص ي ،  ل ج ي  ف   لمعةص   لبط   لهج   ، إب  هي  أحم  -1
-  خت فعععة جععع  ية ععععن يختلععف  ،فعع  ملّلفعععه سعععةلف  لععع ل " إبععع  هي   لهعععج   "يعلعع   لبةحععع  أّن  لبطععع   لععع   يتحععّ   عنعععه 

  .  لشخصي   ل ليس  ف  م ّجن   لبح  جق  تّ   استشهة  بةلمقجل  لتنةغمهة م   لفل    لمط جح  ف   لفق  

 .   31    ،3929 ،3ط بي ج ،  لطليع ،     منشج     ية ، هن   ت جم  ج لمجتم ،  لف   بيخجفسل ،. ب -2
- جل  مجضجعةتهة ل   ستنف   ق   ل ج ي  أن بمجسلج،  أل بة  ملتم   ف" ج ييه  جب أان"  لف نس   ل ج ل  أعلن 

 . لشل  سجى  ل ج ل  أمة  مجة  من هنةك يع 

 أنّ  فيه جة  حي . 72    ،7000  مش ،  لع ب،  للتةب  تحة  منشج    ج ألسلجبي ،  لنّ     ب ، بن ع نةن -3
 تع يفة جعّ فج  بينهمة مزيج أج محةلة  أج تعبي  بأّنه أل ب  تصف  لت   لتع يفة  جمي   ستبع ج "  ل جس  لشل نيين"

 .      لج ق  نظ  جبين بينه  لت   لف ج  من يتلّجن أّنه أ  ف قّية
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  ألشعية  جبعين بيننعة  لتع   أللف   ف  أ  أيضة؛  لتغ يب عل  يعم  أل ب  جأنّ  سيمة"  ؛ أل بيّ 
 . لمجضجع   لج ق  ف  (1)" لمعتة  

 نة   طةلمةل    ل - لتغ يب يع  ل ج  "شلل  أل"لمصطلح  ج ي   مفةهي  ظه   هل  
 بعععععةلج ق  ّتصععععع ت نّصعععععي  خعععععة   ظعععععج ه  -أثنعععععة     سعععععةتهة  لنق ّيععععع    لسعععععةبق   أل بيعععععة  بعععععه

  ألخيع   هع   أنّ  بةعتبعة  ؛  أل بّيع صعمي  معن حأصعب بع  ، أل يعب يعلسعه  ل   ع  لمجضج 
 أ بعععة أل ب  جععع ج   ليعععجم ج  معتععة  ل ععععن  أللفعع  نععز  علععع  أ  ؛أيضععة  لتغ يعععب علعع  تقععج 

  لبطعع  فعع  ينحصعع  ا -تبعععة لعع لك -  إلشععلةل   لنمععج   مفهععج  صععبحلي .إبعع  عة  للتةبعع ج 
  لشعععخ "  اا  يحمععع  أصعععبح معععة   قععع مب مجتمععع  ل فععع   لمتععع هج    لقعععي  ععععن  لبةحععع 
 لعع ّ  (تنسعيب)فلع    مععن  نط قعة ؛   بعلإل مجضععجعة يصعلح  لع  ( 2)"ج لُم يععب فيعه  لمشعلجك

 ُيملععن مععة لعع ّ  جأنّ   ليقععين لبلععجغ سععبي  ا أنّ  يعع ى  لعع   معع هب" لتعع  ي تلععز عليهععة  لععع شعع  
  .(3)" جحةن أج  حتمة  هج بلجغه

 معع   لتطععةب  مفهععج  فعع  محصععج  غيعع بةلنتيجعع ،  ج لعع  ل    لععنّ   إلعع   لنظعع بععة  ف
 لعبععع " إلعع  يشعععي غعع    معععة   قعع مب بةلسععج ،  لم تبطععع    اجتمةعّيعع للجمةعععع    ل هنّيعع  لبنيعع 
لعع  مخلععع   جبععة  (4)"إز  هععة يتبععّ   هععج بعع   لحقيقعع ، علعع  ُتجيععب ا معصععجم ، غيعع  فلعع   ج  
 بةلنزععع  تتقّيعع  أاّ " -"جةلبسععجن" تعبيعع  حعع ّ  علعع  -علمععة تغعع ج حتعع    أل بّيعع  ل   سعع  علعع 

(  أل   )بع تعت ف  أن عليهة ب  ،جتة يخي  جصفي  مقةا  مجمجع   أل ب جع  إل   ل  مي 
 أن   بملعةنضع ج  أّنعه معن  ل  لع ج ليين لمبع عينفأصعبح ج ضعحة لع ى   ؛()"لهعة جحي  لبط 
 .  ّل   تقنيّ  مسأل  بةعتبة    ل ج ل  نّ   ل إل  ينظ ج 

 

 

                                                             
 .  ن   ،ةب لس   لم ج  -1
 .  921   ،(problématique) مة    لمنه ، إ  يس، سهي  -2
 . 921   ،(probabilisme) مة   ،نفسه  لم ج  -3
  لبنةن  لقجم ،  إلنمة  م لز  لعةلم ، ج لفل   لع ب مجّل   لبقةع ، خي  محم  ت جم   لن ، نظ ي  ،بة    جان -4

 .  91    ،3999 سن   لثةل ،  لع  
-   ل    لمنح  م  فل ته جتتطةب . 79   ،"  ب  بن ع نةن"لع ج ألسلجبي   لنّ  : لتةب ف ( جةلبسجن) تعبي  ج  

 عل   ألق   أّنهة  أل يب ي ى  لت  نسبية  لمثل   لتجّسط[ أ   ] بةعتبة   ج لك" نمج   ل" إل   لنظ  بخصج  لتهفضّ 
    . نمج جّي  بليفي  جتجضيحه جتمثيله محّ  ين جملةن زمن ف   لعةل  تمييز
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  :دـــــــيــهــــــــتم: أّوال
  فاللت  لتت   لل  وقي ل  يلتت    لفنمللو ا لكالي ف ّن إفل   فل  لفصصللل لفقل    توّصلت  

يعللّ  لقللت     فّنيلل  تّتصللل لّتصلل    فهللو مللن الل ح لفن  يلل . فتللتك يت  تلل لفتلل تي   لفلل د قلل   
ّن لفعالقلل   للين إ ت  فلل ل  .ك  لع تلل  لفمو لل لفتلل تي   فاللت   وعلل  لفي تلل   ملل     ميمّيلل  
ين لفلللوع  ولفعللل فا ولفعللل فا مقلللل لفعالقللل   للل (ولفعيللل )ولفيت  للل  لك  لعّيللل  لفتللل تي   لفلللوع  
 فإّن    يميلن  ن يو ل  وعل   ون يت  ل يت     ون وع  يمين  ن تو     مقتم  فولفوع ؛ 

 و  ع  الل   لتهلل    ي لل  إ تل  عللن ق صللتك عميلل   مم تقلل  وعلل  غيللت مللن  ّن لفيت  لل " فلل  
 لآل لتين مل  لفتولصلل علن عل      لت  تصييلت يت  ل  غيلت ملن ولفوع  لفم تتص  لفوظيصّي 

   .(1)" ها لفصت  وت  
صوص نلفصّني  وف  فنمو ا لكاي ف   يم  لت  يا  تلق  تتي     نّ  لعت  وعتي  فإّنن  

 ملللن   لف للل ع لللت إ ّ  فهللل ل لف  للل  يميلللن  ن تتللل ّت     فللل ل    لفتولئّيللل " ع للل  لل لفعلللتود"
فل  عالقتلل  لكالي ف   لفنمللو ا د ع لت مقلل  ف  لفلوع  لفصّنل  لف لل ّص لفل د  و ل   ؛لف  ليل 

 . لفوع  لفت تي   لف د ق   فتتك لفيت   م اّي  ونوعّي  و  يع   
مقلل  ف  م اّيلل  لفللوع  لفصّنلل  ونوعيتلل  فلل   وتو لل  ع يلل  لف تلئلل  لفتلل  يميللن قللتيه  ف

م اّيللل  الل  مقلل  ف   -لف  لل فللل  لعت لل   الل ل  -  نقلل  تتلل  لف تلئلل غيللت  ّن  ي تلل  ملل ؛
فلل ف   .لفللوع  لفصّنلل  لفعلل ّا لفلل د قلل    للوت لفيت  لل م اّيلل  لفللوع  لفصّنلل  لف لل ّص مللن  للالل 

لفللوع  لفصّنلل  لفعلل ّا لفلل د قلل   لفيت  للل  منصللل  لفصّنلل  مللن " لفعللتود"لتت يلل أ  ن  قلل  ل وعلل  
  لعت لل  ل مّنلل   . و ق للل لنو لل  ح   تيللل" لفنمللو ا لكاللي ف "لفتولئّيلل  لفمبت ّيلل  ف ظلل  لنو لل   

فّنل   و ق  ل ي ن  مق    عمتي   ولت  -قي  لف ت  - ضوت لفنمو ا لكاي ف  ايل  ّن 
فلل  لفمبللت  لفيت  لل  لفتولئّيلل  قلل    تةيلل  فتيت  لل  لفتولئّيلل  و للين " لفعللتود" للين تةيلل   لت 

 . و ولي ته   لألقص  ف  لفصتتك لفت  ق    تولي ت
ْ   قللع    مللن  للالل " ع لل  لل لفعللتود"لفللوع  لفصّنلل  لف لل ّص  لللم اّيلل  قللت الص ول 

لفوع  لفصّن  لفع ّا لف د ق   لفيت    لفتولئّي  لفمبت ّي  فل   لوت ملن   ولتال  م اّي  مق  ف  

                                                             
 . 2ص ا 7002 لألوف   لف  ع  لفمبت   ولفتو ي   فتنات لف تف  لت ولفوع   لفيت     و ي   لفع ف  ع    -1
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ق قللل  ل تةيللل  تتللل  لفيت  للل  فتييصّيللل  لفتللل  ت    ّنهللل   -فللل  لف  ي للل   -فلللإّنن    لفمصصلللتّي 
 -فل  لعت   الل   - ون  ن ي تلّل   لفصّنّيللفيت  ل  إفلل   لفتل تي   لفلوع قلتمّينه  ملن تقلتي  
ف   وت مهّا  -ل موقف لفيت    لفتولئّي  لفمبت ّي  ئ و قأْل إّنن  ق ق . تول ن      يتيهم 

 لفعولمللل  لل  عللن م تتللف؛ و فلل  ع للت لف "لفتصللويت لفمت علل "مللن إاللي فّي   -مللن   ولتالل 
ولفالليتّي   لفتيمّيلل  لف ضلل ي   لل ااّ  و مللّ ته تلل  لفيت  لل  ت مهلل   اللّيت  ولفقللي ق   لفتلل  ولفقللت 

؛ نظتل فم  ف ف  لفموقف من لكاي فّي   لته " ع   لل لفعتود"موقف ف  لفنه ي   قت تص 
من قيم  ف  فها تةيت  فتيت     لته ؛   عت  تال  فعلال  ضل تّي  يلتت   لتت   ل  وقي ل    فهوّيل  

  .ولف ل  ولفم تم  ولفت تيخ
 تصّ صلله  عتلل  قلل عمل لفتلل  ولفقلي ق   ولفقللت  م تتللف لفينلل  ي  ولفعولمللل  نّ   ل و عت

 لفتولئللل   ولفتنظيلللت لأل  يلللْين ولفن لل  لفتللل تيخ يأقللل ئته   ن لفعنصلللت لف  قلل   يأصتلللت  اللل ل فلل 
لفمو   فتييصّي  لفت   فتمه   م  ت   إع ل  ف   عض   عضه  تقتت ا متض فتك   عت  تا    و 

نمو    لكاي ف  ف  قالقيت  لفتولئّي ؛ لفت  ق   و ن قت  إّنهل  "  لفعتودع   لل"يت   ه  
ْ  ق قلل ئل  . إمتيلل  " لفنمللو ا لكاللي ف "قالقّيلل   لف  للول لفمعتفّيلل   فللإّنن    ت  تملل ا تتلل  ول 

 . صتد      ل وعت صع    لك تل   ّنن   ن و من  
ي ق    فتلت   ّنهلل  اللّيت  قلللفتن يل  فلل  عولمللل وقللت  و  فل   ْد  ّننل  قلل قوا  لل ف صت

لفمت عيل     د قل     فل  .فتنملو ا لكالي ف " لفعلتود"لفوع  لفصّن  فل  يت  ل   متتي ل 
   لل  فيهلل  عللن  .واللو ييتلل  لفتوليلل لفت تي ّيلل  ولفق  فّيلل  ولفصيتّيلل  ولفصّنيلل  لفتلل  مللت  منهلل  

تلل  ي قهلل  لفللنص  فلل  لفنقلل  مللن لألفيلل ت ولآلتل  ولفمعت لل ل  لف"لف للي  لفللتل    ينهلل  و للين 
. لفتولئ  ي ل  وا     ت م  تيون مقت ت  فإنه  م توق  من   ف  معلين الو م ل ل لفلنص

إننل  ن  ل  فل  م تمعنل  . وا ل لفنق  او قن ل  نتم        وفمولقف ف  لفصتلل لف    
 .نصق " لفعتود"عت   ّ  تع يت  ؛(1)"وفي  ف   ن ن لف ت 

ْ   توا  وع  لفصّنلل  فلل   ي تلل  ملل   يقيللتل ملل  لفلللعت لل   ّن فألّننلل   قللت لفمقللت   فلل  ول 
تلل تي   لفقلل ئ  فلل     لل  ت تي ّيلل  معّينلل   -وع  لفصيللتد ولفقوقلليويت  لل  لفللف  مللو       تتللي

                                                             
 .  732ع   لل لفعتود  لألي يوفو ي  لفعت ي  لفمع صتك  ص  -1
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وملن قّمل   فلإّن .   لفلوع  ولف  ل   لفلتولئيين    يعل  لف ل ل  تي   ت صظ  صوصيّ وفين 
ياّيل  فتولئ ي ت  للف  ف   لفيت    لك  لعيّ  Référencesمق   لف لت    ق  ومتل   إ
 إفل  لقلتن  ل لفتولئل  لفلنّص   ت ويلل عل  ك ينتهل  لفل د نّصل  لفقوقيوفو   فتن  "ن ل قوي  ق

 لفعالقل     لل فل    هتل  ي نل  لفل د لفن قل " ْيل   ّن  .(1)"إفيهل  ينتمل  لفتل  لف   ل  مع ي  
   فالللتو   هتللل  ملللن   ّنللل  للل ّ  و )...(  لأل  ّيللل    ي مللل  فللل  يضللللّ  مللل  قلللتع ن لفت تي يللل  
 عتلل  ي للو    لفلل د لفن قلل  إنّ . معللّين فّنلل  عمللل فهللا فلل  لفلل ولا عتلل  قللي    لفت تي يلل 
      يلللنبم   و   لفللل  لفت مينللل   إ لللال  إفللل  يميلللل منهللل    ف تيلللل ييتصللل   و   فتللل تيخ معتفللل 

 . (2)"لفتولئ   ين ا صي  مب متل  ف 
لفمصيلت و في ت  م  قص ح ل  لف  ق ت تي   ف  ا ل لفعنصت -  فوع  لفقوقيو و عن 

واللو  .(3)"لفتلل تيخ اللو لفللو ت لفمصتللت  فتي تلل : " للين قلل ل "ع لل  لفي يللت لف  يلل "لفمبت لل  
لفنصلللوص   ضلللت عتللل  لفللل ولا فللل    يللل وفو ي لأل - لفولقللل  - صللل   ن صلللو  لفتللل تيخي 

غيلت  ّن  .  فتل   ينل  ر لتو   هيلتل  ينل  :  تلئل  و قل في  م تتصل لك  لعّيل ؛ يتقلّت  إفيهل  
ّنملل  ملل    -فلل  لعت لل  د -لفمقلل ف    ملل   فهللا لفيتّلل   فتصللنع  لفتولئّيلل  فهْ فيقلل  لفتقللتي  ول 

لفمت عل    يل   la représntation (لفتمقيلل/لفتال يص)يةّاتها فت  و  إالي فّي  لفتصلويت 
فبويل  تالييال   فيقو فتب  نصوصها لفتولئّي  ن  ع  من لفتاييل لأل    (  ي يوفو ي ) تيون
 .ق ل لفيت   من  ك ومنتهّي  لفصال ّي     يوفو يألي

ييصي   لف تلئ  و لفوأل ت ك لف تلق  ف  ا ل لفصصل ق قوا ف  لفا ت لألّول من   تتّ   
 ( ل  لف يمل  لفتمقيتّيلل )قللتي  لفلوع  لفتل تي   فل   علل  لفتوليل   لفمبت ّيل  ّا  هل  تتللفتل  

 فلل  يلل ن عتلل  لّ للالل  ييصيلل      ّنلللعت لل  ل مّنلل   ؛"لفعللتود"لفتلل  قلل    صلل وت توليلل   
و تلئل   فّنيل  مل  ييصيل    ولت   لتنصوصل  ن    ال  إفل   لّ  لفتلتل   ّن  نّ تقتي   ْي  لف

لف   ل   ن ينت ل  إفل  تتل  لف ولتّيل  ويوفيهل   امّيل   تل  فل ل  ت   ّنل  عتل   .لفيت    لفقل ئ ك
مللن  هلل   -لك   لل   ويللتمّين مللنفلل  موقعهلل  لفمن قلل  م ّونلل  لف  لل  يللتمّين مللن موقعلل  

                                                             
 . 25 ص لفتولئ   لفنّص  قوقيوفو ي  إف  لفتولي  قوقيوفو ي  من ف م لن    مي  -1
 . 54 ص  نظتي  لأل   ولتين   وقتن -ويتي  تيني  -2
 .20ص   ا0890م م   تل ك   لت لفعو ك   يتو   ف ن ن      لفيت    ولفت ت    تت م  ف   ع   لفي يت لف  ي   -3
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ملن قلولنين ورفيل   لفيت  ل  لفتولئّيل  لفتل  " لفعلتود"م  او موقف : عن لفقةلل لفت ف  -ق ني 
قللل    لفظلللتف لفللل د  نلللتا فيللل  نصوصللل  لك  لعّيللل ت الللل  للل    نصوصللل  فتق يللل  تتللل  

 لف ولنين ولآلفي   لفيت  ّي  لفق ئ ك  ا فت ويل مق تا  إف  و ه    ت ت 
لفقلل ن  مللن الل ل لفصصللل   فتن يلل  عللن ينلل  ي  لك لل لل ومتتيلل ل  وقلل قوا فلل  لفالل ت 

ملن ال ن   ن  -ف  لعت   د -ّن لفتن ي  عنه  أل . لت " ع   لل لفعتود"صّن  ف   لفوع  لف
تصلّوتح فتيت  ل  لك  لعّيل  ي مل  ميّونل   لفعن صت لفمالّيت  فتةيتل  فد ل لل عمومل  و تص  ي

فهللا قالقيتلل  لفتولئّيلل  وت تيتهلل  ت تلليال  تملل  فلل  واللو لألمللت لفلل د قيقلل ع   . الليل  لل ّص 
  .                    و إ القه  من غيت قن   و  فيل عي ل عن لفم   ف  ف  إص لت لك ي ا لفن  يّ و مّت ن  

 :المغربّيةكتابة الروائّية الوعي التاريخي في التسريب إشكالية  -ثانيا
 :منها" ويالعر "جذور اإلشكالّية وتداعياتها وموقف  -1

     ضلللوت لفلللوع  لفتللل تي   فللل  لفتوليللل  لفمبت ّيللل  م اّيللل  و  يعللل  فت للل   فللل  مقللل  ف  
منهللل   ق قلللتعيت تقللل ة  قللل   و ن  ت للل  لفن قللل  " ع للل  لل لفعلللتود"فللل  عالقتللل   مولقلللف 

فل  معلت   تلقلت  فتتوليل  لفمبت يل  ع لت تمصصلالته  لفت تي ّيل  " م مل   منصلوت"لفمبت   
الل يميلن فتوليل   ن : "تقل  ل قل ئالف    ."لفتصويت لفمت ع "   إاي فّي  لفي ت  ف  عالقته

تيت  ف  لفمبت  وتقم    لقي  ومبت ي   ون  ن تيون عت  صت   م    لفو و   م  الو 
 ّن لفتولي  لفمبت ّي    يمين  ن تيون مبت ّي  و  لقّي    وقص    ف  .(1)"قةلل ف  لفت تيخت

 . مق  ف  لفهوي  لفق  فّي  فدنق ن لفمبت   وفين   تي    م فّي ف  لآلن  لت   ون  ن ت وا 
و فلل   لل فنظت  -فلل  لعت ل  د -ويصللت   ن ييلون من ت لل  فتت تيلل والو تقلل ةل و يل  

إفل  لف لول  للإّن لفمب ت ل   يل  يل ا  ع يل  لف لتقلين  ؛إفل  لفم لّتتل  لفولقعّيل  لفتل   و  تل 
وا   ."لفتصويت لفمت ع "وت لف  لي   إاي في  لفيت    لفتولئّي    فمبت  عتف  من  متن  

 ين لفت ييت  و  - لفتولئ      لففمول ن   ين متموق  ف  لعو   لكاي فّي  لفت   فت   ص
فتيت  ل   لتهل   لفظهلوت لفم ّيلت ملن لفلتغا عتل ف .لفتل تي   -لفولقع  -لألي يوفو  لف     

  نّ  إ ّ ( موتي  نيل  في يل   لف  لئلت   تلون) لأل لت  لفمب ت يل  نظيتلتهل   م  تن ف  لفمبت ؛ 
                                                             

  .25  ص 0888م م  لمنصوت   تلئ  لفت تي  لفتولئ   م  ع   نصو تلن   لف  ع  لألوف    -1
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ع  ئللل  نصقللل   للل لقّي    يللل ل  ت ّ للل  إالللي فّي  لفتصلللويت لفمت عللل   و ت لللويت ملللتن لف  ليللل  ول 
 . ويت  فتتك  ع  إ ّ  ي     مت  فا ل قت الل م ت  مت ت  م   و لفاّل    لفقنول   الل

 تت  لفصتتك ف  لفمبت ّي  لئّي لفيت    لفتو  ت ويت عمتي  تعّقت لف   قين من لفع ي  ويأت  
  م ّتصلل   لفمتلل ّقتك لفمبت لل  ل قللت الل م تلل  مت تلل  صلل     لفتلل  لفعولمللل" لفم ّيللتك إفلل 
 عصلص  لفتل  لفمال يل إقلت عتل    وفهل   الاّ  فل  لفق  ف  لناالل"و  ه  من (1)"ل قتعم ت

 لأل  ل   فيللّ  لك لتك ول لتالل ل قتصل  ي  ولأل مل  لف ت تي  لفمق ف   ينه  ومن لفمبت   ي مل
  الل ّ  فلل  اللو  تلل  فلل  لفتللتف مللن ضللت   لفيت  لل  مهنلل  فيهلل   صلل    مت تلل  فلل  ولفم لل عين

 مللن (2)"ولألّميلل  لف هللل فتقللّت   للّ ل تضلل  لفتلل  لفصلل ي   لفق  فلل   قلل  لقتنلل   إفلل  لف   لل 
  .  ت   ه 

  تلل " للل  ولفيتّلل  لفم لل عين قللعفيأ  فللالفمبت لل  فلل ل يميللن لف للول إّن م تلل  ل قللت الل 
 ع    وق  يص   وفا لفمبت   لفتولئ  فد  لل   ي  نص  إع    عت  وق  ت ماّ   إ  ت

  ل  م لللل و تها عللللت  ولصللللتول  ن إ ّ  وغيتاملللل  لفتوالللل م   للللن وم ملللل   و  فلللل  لفهلللل  د
 عللن  لل فع    لفيت  لل  لفتولئّيلل   ينهلل  ف ّتقللم  ؛(3)"لفت تي يلل  ولفت نيلل   لف قللي   لف ي يلل  

 لفل د والو لألملت .رنل ل   ييصّيل  فّنيل  لفمبت ل  لفم تمل  يعياه  لفت  لف قي   لفما يل  ت 
 .(4)"ولألاي ل لفمض مين ف  ف    ضعف من تايو لفصتتك تت  ف  لفمبت ي  لفتولي "  عل

لفتلل تيخ  تت ملل  عتلل  - الليل علل ا - لفمت تلل  تتلل  توليلل   مضلل مين لقتصللت  وقلل 
 ()" ن تون لفم ي  ع  "فل( ا0824" )لف صوف  ف " لي تو  ف  لف  ل او فيتّ  ه ؛ مقتم  لف لت 

                                                             
 لف  ع  ون  ت قت  ا  لف يم    ي  لفق ن   لف    لفمع صتك  لفمب ت ي  لفتولي  من م ت تل   واوا    مع   ن  -1

 .   400 ص ا 0887 لألوف  
2- Hassan mniai, introduction a l étude du roman marocain d éxpression arabe, in revue 

de l'occident musulman et de la méditerranée, n° 22, 2emme semestre 1976, p. 56.   
 .  400 ص لفمت   لفق     -3
 . نصقه  لفصص    نصق  لفمت   -4
-   تي  ني  ف   قتت  م   صوفت  قض  فيّن  لف يض     ف لت وف  مبت    ي ت    1919-1981 ن تون لفم ي  ع  
  يولن - تلعا)  (لقت الف  م ت )  (متليت ا ح)  (قصص -لف م   ول د: )مةفص ت  من. ف   إف  ولف ح    ع   قا

 وق . 0858( لفمبت  تق ف )  م ّت   ق وعي   ت    ف  متك ألول ت نا  (تولي  -لف صوف  ف ) لف لتّي  وقيتت ( اعتد
    "  ن تون لفم ي  ع  " يع ّ  لف د لفمبت   لأل   ف  وفت    لفيت    من   ي ل   فون  لفوق   ف  ف  لف لتّي  لفقيتك ي ن 
 ق تئه  تأعتِّفأ  ع اّ   ايل وا  .لفم تتص  لأل  ّي  لأل ن    ين   فتنوي  عموم  يت   ت  لتقم . لفم  قين تول ح  ااّ 

   ل من ونض فها ف  لفمب ت   م  وم  وعن لفصتنق  ل قتعم ت فتتك وعن وق  فت  و ات  لألقص  لفمبت  عن   فيقيت
 (.0840-ينق    وت )  عنولن قصي ك وف ت  ق ل لفمناوتك  عم ف  ر ت وي ن . ل قت الل
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 وتللوّفت   لل فمبت  صلل ت تولئلل  عمللل  ّول لعت  تالل  عتلل  لف لتقللين مللن لفع يلل  يأ ملل  لفتلل 
" غتن  للل  و يلللت" توليللل  اللل ن "لفتللل تيخ"عتللل  لقتصلللت   و ()لفتولئللل  لف لللن  م ّومللل   فيللل 
 توليل  فل  لف ل ل الو يمل   تلمّيل لف لفتوم نقلّي  عتل   و"  و  فل  لفه  د ع  " فل( ا0840)
 تتل  ظّتل  ف ل  لفاليل مقلتو  عتل   ّمل ". لفتوال م   لن م مل "فل( ا0843" )لف  ّ  ض  ي "

  فلت  لفل د لألملت .  فعت قل  لفتل  يّتقلا  قلتو ه  لفماتقّي  لفت تي ّي  فألاي ل وفّي  لفم  و  
 لفتلل  لفمبت يلل  فتتوليلل   ي ّيلل لف  فتنالل ك لفلل قي  لفتلل تيخ  للول ت  يلل  لفمب ت لل  لفن لل   ل للتالف
 .ولفايتّي   لألقتو يّ  وت ني ته  لفتولئّي  لفيت    فاتو  تقت ي 

 ت ملل" يونهل  إف    كض ف  - ع اّ   ايل لف  لي  تولي   وت ف  لأل ت  لفقم  وفعلّ 
تلل تيخ  مللن يت  تهلل  ملل  ك لقللتم ل  الل  -(1)" تصللويتح لضلل تع  لفلل د فتولقلل  معّينلل  تصللّوتل

 توليل  فصل  .لف ضل تد  عل ح فل  لفا صل  مةفصهل  تل تيخ عن عّ ت   ي  لفي ت  ؛" لف ل "
 لفمبلت  ف  قض ا    ت  وفتتك   ن تتتل ع اه   ي ت  من فتتك لفي ت  يتص ( لف صوف  ف )

  وت ل  فل  لف ضل تي  لف ي ك مظ ات  ين م  تن  فع   لفقت  ف  يأتي ه  لفت  لفمق    مقتبالّ 
 ت ت تلل  قللت  ع للت لألصللت  و نلل  فلل  ل  تم عّيلل  لف يلل ك ت  لل  لفتلل  ل ن  لل   ومظلل ات
 .لألن  ت تيخ لقتع  ك  ه ف لفتئيق  لفا صي  م  لفنّص   ل ل   فتم ا  لف لتّي 

 لف لول إفل  فتمةفلف لفتل تيخ لفل لت  ملن يت  تل  مل ّ ك لف  لي  متن لقتم ل  ظ اتك وت ف 
تتل     لت ملن  وفعللّ  لفمال قل   ملن  لفع يل عتفل  ميال ال   لوت فل  لفمبت ّيل  لفتوليل    نّ 

 .ولفتع يت عن  ع ت لفت ت   لف لتّيل  لفمبت    فولق   لف  لي  من ّتص فه  لفوقي  ل: لفمال ق  
 لفتولئ   ين و ت ه  متمّي  فمن     يته   ضول وع ا   فعصوّي  لّتق مه   ضف إف   ف 

( لفبلت ) لآل لت و ضلوت  فع اّ  لل ولف ل ّص   ل فموضوع  فيه  لف لت  وت ل ل  لت  -ولفقيت
  .لف ي  عمتّي  ف  وف عل  ق   ايل 

                                                             
-   من ان    نّ   ي  ؛(لف صوف  ف ) قيم  إف  تتق    لفتمقيتّي  قيمته  نفي   ت  تولي    ت   لفناو   وت ضمن يو 

 لفه  د ع  "فل( غتن    و يت)و" لفو لن  لفته م "فل( لف لوي ) تولي  وا . تولي   يعّ ا  و  لف ّص    ن  ف  يضعه 
 ".لف   ف  لفقالا ع     م "فل( لف ا ي  لفقتقت / لفم هول تول ) وتوليت "  و  ف 

 .   725 ص ل  تم ع   لفولق  وتةي  لفمبت ي  لفتولي  ف م لن    مي  -1
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      و   تهللل   قللل   ه   لللول لفقلللةلل  لللت  عتللل  ت عللل   ن اللل نه  ملللن مال قللل   واللل 
 ومضلللموني  اللليتّي   صللل ئص عتللل   لفقلللت يّ  لفيت  للل  تتللل  لالللتم ل  قللل    فللل  لف  للل   دْ 

  لتللل  -لفقللليت"و لفتولئللل  يلللت عنللل   لللينفللل  لفتع  تأْ ِتللل أ   ّنهللل  إ ّ  لفمبت للل   للل فولق  تت  هللل 
 ماتوع   قئت  وا .   فع ّا  ايل غيت متول ن ولف  ّص    فموضوع  لف لت  فيه  ويت ل ل

 يل ن م تمل   د فل     ل   ن  ألدّ  لألوف  لفو  ك مال ق    نّ    عت  ت -لعت   د ف  -
 .   لفاّل  لفتيّون   ولت  الل وييصي   لفيت    فصيغ ت  ِّ  تاّيل  ن يمين

 مبت للل   يللل  يم  ف   للل   ّوفهمللل   لللت يين لفقللل     لفتقللل ة   علللن وق قلللتعين فد   للل 
 اّيت  ف  : "ص     ي ول لف د لألّول لفت د  عت  و    .  لت " ع   لل لفعتود"فل وق نيهم 
 لفتوليللل  و  ك لقتتنللل    يللل  لألقللل   لفيت  للل  ومت للل  لف يللل  مللل  ك فتي تللل  لفصت يللل  لفللل ل 
  عل  لفقلت  ع لت لفمبت ل  فتمق لف لفا صل  فتتل تيخ لقلتع  ك إّنهل .   ألنل    ّ  ل وع   ت ظ 

 لفن لل    علل  لفم  للو  الل ل مللن و قللت تص. (1)"لفممتلل   لفلل ل  مللال  اللو لفاللعت يلل ن  ن
 :يت  فيم  ق و  ا  لفت  لفه ّم 
 لفولق  اّيل  ي  ولف لت ؛ لفا ص   ع ح ف  لفمبت     فولق  لف  لي  متن لتت    -أ

 فمل نظلتل  ؛فيت  تل  لألقل   ولفمت ل  لف ل اّ  لفمل ّ ك -Subjective لفصوتك لفمأ ّوت   تت و  -
 .مّتصل نق  و د متتل    ي ئ  موضول ت  ياتتي   إمي ني   من عتي  يتوّفت

  ل وتح لفمبت ل  لفمق لف وعل  ظهلوت لفيت  ل  لفتولئّيل   ل فمبت  مل  ظهلوت تل لمنأ  -ب
 عتفلل  لفلل د ل قللتعم تد لفولقلل   صعللل لفلل من مللن ويتلل   فصتللتك منلل  لقللتأت  لفلل د لف ضلل تد

 .لف من من فع و  لف ض تد  وتح  تع يل وق ا و ن 
 والليل يت  تلل  إفلل   ييل  موضللول  للالل ملن قللع  لف  ليلل  ملتن إنّ  لف للول يمل  يميللن

واو . رن ل  م تمع     في ت د ل ت تح ف   .لفبت ّي  صوتت  ف ( لف ض تد لفنمو ا) ت  يا
اللي فّي  لفمبت يلل  لفن  لل " يت  لل  فلل " لف يمللت لفقللالا ع لل " إفيلل   الل  لفلل دنصقلل   لف للت   ول 

 لفمبت لل  لفم تملل    ملل   فلل  تصّيللت لفمبت يلل  لفن  لل  ي نلل  عنلل م " : يلل  قلل ل" لفت لل ي 
   لل ام  – م  و لل  مت عيلل  قللت   ت لل  تصّيللت ي نلل  فهلل   تللول إي لل   م  وفلل  ولن    لل 

                                                             
 .75 ص لفمع صتك  لفمبت ي  لفتولي  ف  لفت تي  لقتتلتي ي    منصوت  م م  -1
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    لفمبت يلل  لفن  لل  لقتنعلل  غت لل  وت لل    قللتص  افنمللو  ولآل للت)...( ت تيلل د  قللتص فنمللو ا
 ف صل     كقتل ل   ل يت  ّنل  قّوت  فمظ ات وما ا لته  ي ح عت  لفمتيّتتك ا لئمه   الل من

    .(1)"و وفت  م تمعه    ضت وما غل ما يل عتي  ت ي  نمو   

 لف لتيلل  تكلفقللي إفلل  لفتي تلفلل  لأل  لل  لكنتلل ا ملل ل: "صلل     في للول لفقلل ن  لفللت د  ّملل 
  ييلل  ملل  ك فهييتلل  لفو يلل ك وقلليتت  ي نلل  لفا صللي  لفي تلل  ت ت لل  ألنّ  م تلل تل   متغملل 

ن. متصلللّ  نقلل  فلل  وتتتي هلل   لفللتلود  ل  فللألنّ  ل ت لل ح   لل  دّ  مقللّ     لفعمللل ظهللت ول 
 فا لف ل  تت  و نّ  قيم  .رف  م ّت  لفبيت يلّ  لفبيت من   عت  لفت ّتي    يلّ  تقت لّ  ي ن 
      لفمميلللن مللن يلل ن. لفهلللول  فلل  معّت لل  ت  لل   ن ملللن ويمنعهلل  إفيلل  يالللّ ا  الل    لل دّ   اتتتلل
 فيّنهلل  ومتنوّعلل  متعللّ  ك  ت لل ت  ق ملل  فللو  هلل  لفم ي لل  لف  يعلل  وغلل لتك  فللولن تقللتعي   ن

 فتللا. تمييلل   لل ون لفقللت   ت ّمللل مللن يلللّ    ملل   و لف ميلل  اللاّ  واللو لفللو ن    ملل  ليتصلل 
  .(2)"لف صوف   يتي    قتع  ك م ع ك إ ّ   ينلفصال ع فا وصف يين

 :يت  م  ف  ق  صتا  لفه ّم  لفن    من م موع  عت    وتح لفت د ا ل وي تود
ت  ت ل     ل  فهلو لفل د فتي تل ؛ لفصت ي  ت تيخ لف ل  ي ن لف  لي  متن موضول إنّ  -أ

 .لفقت ّي  فتيت    ومت ع  م  ك لفمقتع  ك لفا صي 
            للللللللت  وت للللللل ت  ومتل للللللل  ملللللللول  عتللللللل  لفي ت للللللل  لفللللللل ل  صتللللللل  لن عللللللل ا  ّ   -ب

 مقتقلتم  ول ل  لت ل ح فل  وتقليت وقل  ّي  عصوّي  تولئّي  يت    و و  إف ( وع فمّي  م ّتي )
 .لفا ص  ت تي ه  وتصّت ا  تقتعت  وا  لف ل  كغتل ل 
 لفيتّل   فتغ ل  نظتل .لفقت ّي  لفعمتّي  عت  ا    يل لفعتيا ولفق ت  لفقت  ايمن -ج

  بيل ن إفل   ّ   مّمل  تالييته  إ ل لعّي   قل    ي يوفو ي   ل ا ك إفل  لف ل تل عتل  ت  يا ف 
 .(لف واتد) ل قتي ي     ن ه   ق   عت  لفقت ّي  فتيت   ( لفق نود) لفوظيص  لف  ن 
الل  لنت  الل  فعلل ا لفتلل لا  -فلل  لعت لل  د -" لفعللتود" ّملل  لفن  لل  لأل للت  فلل  ت د  -د
  مللتن  للوت لف  ليلل   مع ف لل  مقلل ئل لفولقلل  وقضلل ي ح  ييصّيلل  تللول ن  للين لف  لل    صلل  

                                                             
اي في  لفمبت ي  لفن    لف يمت  لفقالا ع   -1  لألوف  لف  ع  لف يض    لف لت لف  ي ك  لفن    م  ع  لفت  ي   ول 

 .   022 -025 ص ص  7000
 .  775ص لفمع صتك  لفعت ي  لألي يوفو ي  لفعتود  لل ع   -2
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 نض   غيت  يقت  ف  لفمتن ايال يّت    ن لفممين من ف   ي ن .لفت تي   ولف     لفصّن 
 لألفضللل فت لل يا يقلعصها فللا -"لفعلتود"  قلل   - لفقلت ّي  لفيت  لل    لوات "لفللتول " وعل   نّ 

 .ف ق  لفا صي  وتولتي ها  ولتها عن تولئّي  مولضي    يات عت  يت   تها ف قتصت 
فيت  لل  لفتولئّيلل  و  تللول ع لل  لفقللتيني   مللن لف للتن لفعاللتين تبّيللت الليل ومضللمون ل

 لف  ي   لفموف  -  ق  ع ي  لف لتقين -  ص  واو لفع   لف د اه     فمبت  لألقص ؛
 تل  ي ت هل  لفم تمل لف لف ضل ي  صلميا فل فل يقت  يقت  ل   تن ت لفت  ت  لفمبت ي  فتتولي 

وع  لفتلل تي   ولفيت  لل  لك  لعّيلل  لفلل مقلل ف  لفعالقلل   للين  وعيهلل  عّملل  مّملل   ع  الل  نضلل  
  و ل    ه  من لفمبت ّي  لفق  فّي  لفتت   ف    لت  ق ئم   نق  تق يته  مت ت   ف  من      ف
 عهل ا    لقل  ملن لفلتغا  عتل ولفعت ل  لفمبل ت   لفق  ف  لفماه  ضمن وقع  متمّي لم  تلّ ت

فهللل قلليتّا  للالل الل ح لفصتللتك ت ّ لل  إاللي فّي  .   للت   هلل  مللن لفماللتقّي   نظيتتهلل  م  تنلل 
لفتصلويت لفمت علل  وت ل و  صللعو   لفمول نل   للين لف  ل  ين لفتلل تي   ولفتولئل  لفتلل  تّملل  

 مالمقته  ف  متن لف  لي ت
 فقللتيني   مللن لف للتن لفعاللتين للالل ل لفمبت لل  لفق لل ف  يميللن لف للول   ليلل  إّن لفوضلل 

 فل   صلل لفل د لفتبّيلت صلوص  منل   تعّتل  مل    ّصل  لفمتتّ علين؛ ملن لفع ي   ق ت لنت  ح
 لفتع يللللت  اللللي ل  صلللل   "ف لللل   .لفقللللول  عتلللل  ولفمتتّ لللل  لفم لللل ل فلللل   لأل  ّيلللل  لف ق قللللّي 
   لفملتت ولفن ل  لفالعت ظللّ   عل م  عتيل   ي نل  مّمل   قلو   ضلوت  ل  ولفتولئ  لف صص 

 ع ل "فلل ا0844( لفم ضل   فّنل )توليل   وتأعل ّ  .(1)"لفموقل  و ل ح ي تللّ  يي   عصوت  ولل   
 وال  ت  ل  اليل .لألقصل   ل فمبت  تصل ت  لألوتو ل   فمعن  تولي   ّول( )"غاّل  لفيتيا

                                                             
 لف  ع  لف يض    لف لت لفم لت   ولفتو ي  لفنات اتي  ولف      لفتب  ت ّو   لفمب ت ي  لفتولي  ع  ت  لف مي  ع   -1

 .2 ص ا 7000 لألوف  
-   ت ول ي  ع ئت  من يت ّ ت.   فمبت  ف   م ين  ف  ا0808 مولفي  من قصص  وي ت  تولئ  غال  لفيتيا ع  

 ف    معّي  إ   ك ون ل  مصت لف  اتك   مع  ف  لآل ل   يتّي  لفت   قاّ   ص   ولفق نود ولفمتوّق   لألّوف  تعتيم  تتّ  
 لف  ت ّي  و لتك ف  عأّين. لأل  ّي  لفص  ف  ف  عمل قاّ  ولفمبت ّي  لفمصتّي  لفم لت  ف   ي ت  م ت  ف  عّتا. لآل ل 
 لفص صيين لت    ف  مهّم  متلي  ابل. ا0890 ع ا لف يوم  ف  و يتل   و ص   لفم ض  لف تن  ولق  ف  لفمبت ّي 
 ولفت  ي  فتتت م  لفو نّي  ولفمةقق  لفمبت ّي  لفممتي   ي  يمّي  ف  عضول   و ص   لفمبت  يأَت   لت    وتئ  لفعت 

 لفمبت  عن لف ف ل تل    لفمب ت   لف ال  من ع   م  لف  معّي   تلقت   قن   لف  اتك  ف  ّق (. لف يم   ي ) ولف تلق 
   قت الل لفم  ف   ا ف  ي ن لف د" لفعت   لفمبت  ميت " معها يّون قاّ  ولف  لئت تون  من مب ت   ضم  لفت  لفعت  
  قت  ل   لفمبت  إف  عو ت  ف   عمل. فمقتعمتكل لفصتنقّي  لفقت    ق نتها لف ين لف   ك  ع  وت تيت لفمب ت ّي  لف ول

 عن  لتّي  قيتك وا  ا0842   ول  ق ع : منه  تولي    م  فبال . متل  قال  لفق ن ف  ل ومن ضال   وص صّي   
 لفعين قتيت م  : ا  قصص وقال  ا0895 لفتيل ف  ي  ف..  ص    ا 0844 لفم ض   فّن    فق ن  ت ت ت 
  .وفيتّي     ّي   تلق   وعات. ا0822 لف ن  من و  ت ه  ا 0820   ي ت  لألت  ا 0842
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 لفتللل تيخ ملللن   قلللم  فتلللتك تصلللويت  لللول موضلللوعه  ويللل وت لفنهتّيللل   و لفمصللليتّي  لفتوليللل 
ع  ك ل قتعم ت م  وم  ّ  نإ لف  ي  لفمبت    . ولفو نّي  لفصت ّي  لفمبت ّي  لفهوّي   ن   ول 

عتللل  م لللت   لفعتللليا لفقللل ت  ايمنللل  -قللل فص  لفللل يت -ويأال لللظ عتللل    للل   لفتوليللل  
  ّ يلل  إفلل  -ب فلل لففلل   - ا   قللتنول عتلل  لفتالل يص ولف يلل  لفعللت  وتبتيلل  ه   لل لق
 ولفقي قللّي  ل  تم عّيلل  لف تصّيلل  عتلل   صللي ولفا لف لل    نلل   ولعتم  الل  فلل  ولفلل من لفقللت 

واللو يللتوا وفللوا   للل  - لت فهللل يلل ن الل ل لفللنّص لفتولئلل  لفتلئلل   لل   الليل  تلل ؛ ولفق  فّيلل 
الل  ملل  ؛ ولقل  لفمت ّيللعتل   قل   لفلفموضللوع  ملن لفوقلول فل   لتلقن لفولقل   -لفتوليل 

  عي ك يل لف ع  عن لفصّني ت لفت  تيت لفاع تل  و نصق  من لف
 نمو  هلل  صللتلل  للالل مللن  ن يألل ت   ّنهلل  تتملل  (لفم ضلل   فّنلل )يللن ف لل تل توليلل  يم
يمل  يمينل   ن  .لأل يل ل صلتلل موضلول من لفا وص إفل   متت  ف    ل ومن لفم وتد

  لين ق  ل  ي  .فّني  لفموضول  ف  فمع ف  " لفت   ل" ت ني   ّن ي ت ه  لقتعمل  ي ت   يض 
 و  للت " لفتوالل م  لف لل ا" وي للو ح فالقللتعم ت لفمللولف  ف لل يال لف يللل تمقّللل   لل لام   مللتتين
     يمقّلللللل لفللللل د" لفت مللللل ن ع للللل " ل نللللل  وي لللللو ح فالقلللللتعم ت لفمنللللل ا  لف  يللللل  لف يلللللل تمقّلللللل

 صلتلل فل     تهم   ينهم  ت     إ  ل  إف  لف متتين ت   ل  ّ   وق (. لفو ن  لفنمو ا)
 علو ك فل  تمّقتل  (قلعي ك نه يل )همل   ين لللفصت  لنته  وق  .لفتولي  ف  لف تي   وات مّقل

عالن" لفمت "  . ل قت الل ول 
 لفل وت إنهل   إفل  لأل ل ل   فل  ع لت ومآفل  لفصلتلل  فل  ولفمال ظ  ّن لفي تل  عل فا

 فصللل  .لفمبللت  ولقللت الل لفمقللتعمت  للتوا علللن لفتوليلل  فللتعتن ؛لفم ضلل  فت يللل لفتلل تي  
  ّنل   ْيل    يل ؛ ملو  إقلت لفتعل  د( لفلو ن  و الفنمل" )لفت مل ن ع ل " فيل  يت ّ لل لف د لفوق 
 فل : "ل قت الل عن ولكعالن" لفمت "  عو ك في  تح ص ي   ي تي  نصقه   لف فن متلقا  قن  
 صلللوت  ت نللل  لألقللل  وفوعللل  لفمتعلللّ ين يت ّ لللل لفت مللل ن ع للل  يللل ن م للل تك قلللي د م  لللتك  لل  

: يهمل    نل  عتل  ولن نل  ّ يل يأع  ل تضلن وقل  لل ع ل  ص ي   لفمعّ ين  ين و  ل لفمتهّ ا
 . (1)"ل قت الل و أعتن... لفيوا لفمت  ع   ف   ل ات

                                                             
 .    509 ص ا 0890 لفت     لفتق ف   م  ع  تولي   لفم ض    فّن  غال   لفيتيا ع   -1
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 تلمل  ت ل يا -لف لتقلين   ل   فل  إف  ي ا  مقتم  -"غاّل " تولي  فإنّ  لفعموا وعت 
  نّ  إ ّ  .ت تي لل  ملن  ّق قل  فتلتك فل  لفمبت ل  فتولقلل  لكالي ف  لفمضلمون يتّيل  علن صلوتك

 غيتامل   ون لفمقلتعمت مل    فصلتلل وليتص ئهل  لأل يل ل صلتلل ف  نلفمضمو   ف   صتا 
  علل   دّ  تص لل  لفتوليلل   عللل رنلل ل   ل  تم عّيلل  لف يلل ك صللت  فلل  لفي منلل  لفصللتلع   مللن

 إنّ   لل فتولقل    فنق     ف  ي  ت     ف  فا فه  .ل  تم عّي    فصيتوتك يتعّت  فيم    ي  ّ 
 تصعلل وفلا. لفولقل  فل  فعتل     ت ل ا مقل و  الو" فمل  تقل يال ييلون  ن يع و   قّ مت  م 

لفيتّيللل  فهللل ح لفللل يت   لفنظلللتك  نّ  تغلللا  (يتللل تيخ)يللل يت   قلللّ تت   ّنهللل  قلللو  اللليئ  لفتوليللل 
 لأل يل ل صلتلل فل  فتت ّ لت لفل ولا عتل  لفي تل  يل د  لين ملن تصت  ظّت  نصقه  (لفت تيخ)

  .(1)"لف  يل م  لألّم  وصتلل
لفتلل تي   إفلل  لفللوع  ل لفقلل    إفلل  لفييصّيلل  لفتلل  تللّا  هلل  تقللتي  لفت تيللالليت ومقتملل  ي

فللل   لفتولئللل  لفمبت للل  لفت قيقللل  فتملللتن "لفصيتّيللل  لف يمللل "  يضللل  إفللل  مقللل ف ياللليت  يللل  لفتول
ع يلللل  فتقلللل يل لفم لللل ل   فقلللل والللل  لفمقلللل ف  لفتلللل   .عالقتلللل   م تضللللي   لفيت  لللل  لفصّنيلللل 

 توليل " ف مل لن .  " يل  لعت تال    صلوص؛  ف"  فّنل  لفم ضل "توليل     ّ  ف  لفت ّصظ  
   ي ّيل  عم ل    عت  تح لف     لفصتلل تالم   ن عو  -ف  نظتح - ألّنه  ؛(2)فيتي  ف يتك

  عل   تصلويت ق مل قل    ل ف  فتيون ؛لأل ي ل وم   ه  لفمقتعمت  مق  صتللفتتولي  
 وفيّنهلل   صّيلل    للت   ولنلل   قلل   عتلل  ولفمعللتوف  صللال  لف لل يه لفصعتلل  لفولقلل   ولنلل 
 .و واتّي  ف  يّل يت    تولئّي  تتوا تصويت لفولق   م فّي  عمي  

 تبّتللل  إفللل  -فللل  لعت للل  د - لف صّيللل  لف ولنللل " لفم ضللل   فّنللل " إفبللل   قللل   ويعلللو 
  ل ييلون  ن يأصتلت  لفل د لأل يلت ال ل ؛لفتولئل  لفلنّص   يل يوفو ي  عتل  لفي تل   ي يوفو ي 

 فتتل يين ول هل  م لّت  ل  تمل ع  لفصلتلل ف   لألق قيّ   ولن لف ي عل  ن   إنق ن  من ل
 يل   ّنل   ؛(3)"لفصنل ن ف   معوق  ليايّ  لفتمّقل   ّي ك تيون    ين لألي يوفو ي  ف  كفتل ل"فل

                                                             
 043 ص ل  تم ع   لفولق  وتةي  لفمبت ي  لفتولي  ف م لن    مي  -1
 .  042 ص  نصق  لفمت   -2
 . 20 ص  نظتي  لأل   ين ولت   وقتين   ويتي  تيني  -3
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 ي ّ ا  ن ا  لفت في  لألق قي  مهّمت  فإنّ ( تعّم   تمو ) إف  لفيتّ   من ي ت  يصل   فم "
 . (1)"لف  لا  ع فا م    فمب يتك لف م ع  لف ي ت  لفع فا  لفوضو  من يمين م    ي ت

 لف  لال  ف ل   ون  ن ت  ل  فل   ولن ل  لف صّيل  ع فا  عي  لفق    تولي  لف ق م  ول  ْ 
عل ا ق تتل  عتل     ت ال  ؛لفمال ق   ع ي   مل لفت قيق  لفمتن إنّ   قول ي عتن   ف  فإنّ 

فل   -  فل  يعلو  وقل  .فلوع  ولف  ل   لفصّنيلينلفمول ن   ين لفلوع  ولف  ل   لفتل تي يين ول
 creativité لك لل لع  لفتصييللت إّملل :  مللتين أل لل  لفللتول  لفيتّلل    يلل  ك علل ا إفلل  -لعت لل  د

ّم    ل  يأقلها  ن يميلن فيمل  مت ّتيل   لئمل  ال  لفصيلتد لفعمل قيم   نّ  إ " لفصيتّي ؛ لف تصّي  ول 
 .(2)"ق ئ ك إنق ني  غيت قيا عت  ل ت  ا نظتك  ل  تم ع لفولق  إف  لفنظت ف 

وقللل  فللل  مللل    لفتصلللويت  لفتولئللل  لفت قيقللل  لفملللتن  ن  يلللتح قللل   مّمللل  ولقلللت تص
 فتعولمللل لنالل ل ح مللن  يقللت لأل   عللن لف  ت لل  لفعولمللل إفلل  مناللّ ل  يلل  يلل ن لفمت علل ؛

 يقلت  نّصل  -  ل تا الو فمل  لقلت      مق  ل  ولفايت  لفتيم  تاّيت  ي ن و  فت ف  .لأل  ّي 
و  فنتي   ف   ي ن نّص  ما و ل إف  يت     ي يوفو ي   .لف ل تّي  لفنّص  ف ولنين لقت   ت  من

مو للو ك فلل  لفولقلل  لفصعتلل  ولف لل لا   يقللت مللن لنالل ل ح إفلل  تاللييل  ي يوفو يتلل  لف  ّصلل  
 .لفن  ع  من لفتاييل لأل     لت 

 لفماللتول فت للّوت ت لل ّي  قتاللّيل ل قللت     تتلل  ونللول ل نالل ل  فلل   الليل  نّ  ولعت لل 
 لفمت   تصويت ف  عتيه  يتتي   ن ين ب  لفت  لفصّني  لفمن ت    وفمق ف  لفمبت   لفتولئ 
 ولفعلت  بل ولفتّ  ولفتلتل  ولفتل تيخ ولفولقل  لفل ل : تتوين ت  ويلّ  لفو و  فيامل نّص  -لف  تا
 ولف يئلللل  ولألقلللل  يت و ولفتملللل لفعلللليت و نملللل   ولفعلللل  ل   لفاللللع يّ  ولفق  فلللل   لفيومّيلللل ولف يلللل ك

 .            فين  ات  لن يتّا عتض   ييصّي   م فّي  نّص  -  تا او م  ويلّ  ولفميت في ي  
  الليل عالقلل  فهلل   نّ  لعت لل  لفتلل " لفم ضلل   فّنلل " توليلل  فلل  لألاللاّ  لف  صللّي   ن إ ّ 
  تي للل  مللل تعت  ّنهللل  اللل   لفنّصلللي  ميّون تهللل  لالللتب ل ضلللو  فللل " لفعلللتود لل ع للل " توليللل  
   ل   ين ف  ولف   ؛ لفا صي  عن منصصتين ولفمي ن لف من ت ّ ا لفت  لفت تي ّي  لفعت 

 فت    لمت ل ين ولفمي ن لف من  علي  ايل ع اّ  "لفعتود" تولي   لف     لفتولئ  ف  ّن 
                                                             

 .   080 ص لفتولي   فن وفقن  يوفن -1
 .  043 ص  نصق  لفمت   -2
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 ملن لألالي ف  م تولح يقتم ّ   ّن    ظ أ  فيه   لفم قل لفنمو ا  نّ   ل .لفتولئّي  وفتا صي 
 .  ّص   ايل لفم تتص ولي   لت     ع  ح ومن   ألق   ل مت ل   ف 

 لفت قلي  ملتن مل  تالتت " ع   لل لفعلتود" تولي    إنّ  فت ول لفق    لفت تيل وي ف 
   فتولي   يأقّم  فم  مقت  تنتم    يونه  ف  مع  تاتت  يم    ي    لفم تمعّي  لفم ّ ك ف 

 فللل  عنللل  ت تتلللف  ّنهللل  غيلللت  نصقللله   ميتصيللل  م لللّ  ك تكمبللل م فت  لللل تهيللل  لفتللل  لفمبت للل 
 -   ل  قلنت  يمل  - ل لتالف والو. عتضه   تي   وف  لفم ّ ك تت  م  لفتع مل من ت   

 و  يلل ك مأت يلل  صليغ مللن ي ت ل  فملل  نظلتل ." الليتته " َمْيَملن   عت لل تح إفيل  يأنظللت  ن يميلن
 فمللتن لفت تّيلل  لف نلل   للت  تللتوا صلليغ ؛لفصتللتك تتلل   للالل لفمبت ّيلل  لك  لعّيلل  لفيت  لل  عتلل 

 ولف ينّيلللل  ل قتصلللل  ّي  لف يئلللل  مال قلللل   وفلللل  الللل وص ت لللل يا  ي نلللل  يلللل ن لفلللل د لفت قللللي 
ي     قت   قتويه  وتيييف ايته  ت  ي  ف  لفتئي  لفع مل   ف  ولعت  ت ولفقي قّي   . ول 

    ّيلل  -لف لل تا لفمال قلل    تللف لفتل ضلل  لف انّيلل  فت نلل   توّيلل  يملل   ت   ّن لفت للّت 
 لفتولئللل   لفاللليل إفللل  لف نللل  تتللل   ن لللل لفيصيتللل  ولآلفيللل   لأل  ّيللل  لف لللولنين فللل  لفنظلللت ويللل ل

 مللن لفمقللل ئل لفتللل  فلللا يوفهللل  ملللتن لفتولئّيللل     فا صلللي / لف للل   /لفميللل ن/ لفللل من يعالقلل 
    " فعللتودل" فلل   لفتولئّيلل  لفيت  لل  قللت   ح لفلل د لفتوّ لل   نّ  لعت لل  فلل ل .تألل يت  امّيلل  لفت قللي 

 عتل  ت ل فظ  ن الو -لفصتلتك تت  فم تم " لكاي ف  لفمضمون م ن غمه  ت تضمن  ت  -
 فهللا عتلل  لفم نّيلل  يت  تهلل  من ت لل    ت ويللل  لتلل  لآلن فلل  وت للوا  لتهلل  لفم تمعّيلل  لفملل ّ ك
 ف  ف  يتّا ت لويت .و  فت ف   يقت ل ت   ّي  و   ّي  عم    يقت و ه  إف  فالنعي   ق   

 لكاللللي ف  لفعملللل  ملللل  تتن قلللل  صللللي غ    من ت  تلللل  وصللللي غ  لفمبت لللل  لفتولئلللل  اللللتوللفم
 .لفت تي   ولفتولئ : ين ين لف    تتّا فيه  لفمول ن   ؛فتم تمع ّ 

 ا0820"لفبت لل " ملل  صلل وت نللّص  - لفمبت ّيلل  وقلل  تللّا  فلل  فعللال؛ إ  عمتلل  لفتوليلل 
 يلل   ن  .لفيت  لل عتيلل    يت فملل  ي نللعتلل  فصلل  لنت لل ح لفنّ لل    الليل مبلل  -"لفعللتود لل ع لل "فلل

 لفتولئيل  لفا صلي  عتيل  قتصل   فمل   نمو  ل"ص ت    لفا صي  لفتولئّي  م  تت  لفتولي 
 ا ل ّ تأ  ي نل  لفتل  لفا صلي  تتل  إن.  عل ح ومل  لفقل عين  لفع   نه ي  ف  لفمبت  تولي  ف 
  هلل  لفم ي لل  ت تي يلل  -لفقوقلليو لفاللتو  م لل ّ  والل  يعتضلله  لفلل د لفم لل و  لك لل ت فلل 
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   ي   ف فوعيه لفيقي لفنا   م ت  وي ت  لف ل ت   ن ا  يعت  مقتو  إف  قتنت ل  ف  
 .(1)"لفم تم  عن معين  فصوتك ت ا  وف   لفع ي   ف    ص  تظهت

 فينتا فيه  يتتّو " لأل ت  لفت  لفتولئّي " لفعتود"  عم ل و  ن  إن غتي    ل إّن  في 
 وت ل يت  إع    -    لف لتقين قول   ّ  عت  -ت ظ   (2)"مت لول او عّم  من ل   ت ت  
ّنم  ف   لفمعتف  فقتلئه   " قول ؛   ّ  عت  ولفعت ّي  لفمبت ّي  لأل  ّي  لألوق   ف  ي يتين  ول 
 و  لل قه  لفتع يتيلل  لف للت   نقلل  عللن لفصّنلل  لف  لل   هلل    مقلليون  و ق قلل   يضلل  فيونهلل 
 يعت للت( لفقالقّيلل  فلل  لفتئيقلل  لفا صللي " )إ تيلل " ون لل  (3)"ولفمعلل تف تلألفيلل  تتلل  فت تيللغ
 لفمللت  إنّ : "ي للول  للين و فلل  قللييوفو يتين  للين الل  ف ف لل   ف ظلل  عموملل  لفتولئّيلل  لفيت  لل 
 .(4)"ا فت و  دّ  ق تل ألدّ  فين)...(  تولي   ت فيف ف  يقتمتّ   ن  لئم  يقت ي 

كاللللي في  " لفعللللتود"تةيلللل   فتوضللللي  لألنقلللل  لفتولئلللل  لفعمللللل  نّ  غيللللت  ّننلللل  لعت لللل 
 ف  كضل ف  ؛()"ف  ل    ع يل  م مل "فلل ا0842" لفظمل   يلل" توليل  لفتصويت لفمت ع  الو

 فلللإنّ  م  الللتك  "لفبت للل " لفلللنّص اللل  لفقلللن  لفتللل  قللل    نالللت نلللّص  قلللن  نالللت اللل ل  نّ  إفللل 
 لألقلللم   وملللن  فيتقلللوفمصّيلللتل و و     معّيللل يتيهمللل  يلللون فللل " لف  للل   "مللل   يالللتت  "لفعللتود"

 لفعتمللل  ولفتيلللوين لفمق قصللل  ع ملللل ملللن لقلللتص    لفتللل  لفمبت ّيللل  لفن  للل  ق ئمللل  فللل  لف للل ت ك
 يملل ت يالاملل  ف لفيت  ّيلل   لفهللول   نصلل  فيتيهملل   نّ   فلل  عتلل    ْ  .  وتو لل  لفمت ّصللص

 . قول    ّ  عت  ولك  لعّي  لفصيتّي  :لفيت  تين
 تمقيتيلل  قيمل   ل "  لل فمبت   ت قيقليّ  توليل  ر للت تعل   " لفظمل   يللل" توليل  ي نل  ول  ل

  ل  تمل ع لفوضل  إالي فّي " لف     " فيه  ع فا  (5)"لفصّن  لك ق ل صص  عنه  لنتص  لفت 
                                                             

 .     0889  07ل لفمبت    (م ت ) ون    فيت  "لآل ت" م  لفعالق  ف  لفهوي  وض : لفمبت ي  لفتولي  لفم ين     م  -1
 لف  ع  لف يض    لف لت ولفتو ي  لفنات اتي  لف ل   عن لفيت     اي ل ف  قتل ك لفمتت ق   لف  ي   لف لا   م م  -2

 .    28 ص ا 7002 لألوف  
 .   7 ص لفتولئ   لفنّص   تلق  مقتوي   ضمن لفصيتي   لفعتود لناب    عن لفتع يت  وتل    و ّي   لفع ف  ع   -3
 .        097 ص  وتل   لفعتود  لل ع   -4
-  لفتب     توا عت   صل  ين   تي  إف  لنت ل قاّ  م  و   تعتيم  تتّ    ص    0877 قن  لف      ع ي  م م  وف 

 لفعتم  فت    لفمبت   لفو ن    فمتي  مت    عمل. لأل   ف  لف يتوتلح وعت  لفصتقص  ف  لفعتي  لف تلق   و  توا لفاتقّي 
 قن  لفمبت  يتّ   لت    ت قي  ف  قهال. 0829 من  فتصتقص   قت  ل قاّ    فت    لآل ل  فيّتي  عمي ل ع ا   عأّين.  صتنق 
 فت    لف  مع    فمتي  عمل  ي  لفمبت  إف  ع   قاّ    ف  لئت لآل ل   يّتي   قت  ل عمل. ف  تئي   ّول وي ن 0840
 ف  تلق   "  "لفممين إف  لفي ئن من" منه  فيتي  مةفص   وعّ ك" لف ي ك إيقيت"و" لفظم   يل" منه  تولي   عّ ك ف . لفعتم 

  .224 ص  ...وتةي  لفمبت ي  لفتولي  ف م لن    مي : يأنظت". لفولقعي  لفا ص ني 
 . 059 ص ا 0820  0  لفت      7ل لفعتم   فت    لف  مع  لفمتي  مناوتل  لفمبت ي   لفتولي   تل ك  م م  -5
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 ع ل " قالقّيل  قتضل ت  مل  الو  لتل  لفموضلول فلإنّ  ل قلت الل ت ّ   عن لفمتمّ   لف  ي 
 فل  لفمب ت ل   تا ت ّ   تغا"فل .ي مل نصوصه  لمت ل  عت   مع ف ت  لفتولئّي " لفعتود لل

 لألملوت تلتف  إ تيل    ي   م تي  فإنّ .  فضل  ب  لآلم ل ولنتع ت لفقي ق   ل قت الل
 لفم ّف لللل  لف صللللوت تتللللا  : ك تيلللل  تنصلللل  لف  لللل ت وتل  ومللللن. لفه للللتك وت للللّتت ت لللل  يملللل 

 . (1).."نتت   تّ م  غ ل لف ضتل    ت ت  م ض  ف  تبت    لفم  تف   ولفمب ن 
 أل لل ل  لفم لّت  والو - لف  يلل  لفمبت ل  لف يلل يعلف فللا ل قلت الل ت ّ ل   نيل ول  ل

 توليللل   فلللإنّ  لف  يللل ك لفوضلللعّي   متتهللل   إالللي في   ل صللل  لا ملللن -"لفظمللل   يلللل" توليللل 
فللإ ل  .مبل يتك   تلئل  وفيلن لأل يل ل  لين لفصلتلل مقل ف  تتنل ول -لأل لت  ال  -" لفعتود"

       لف  فّيللل  ولفت  فيللل  لفعللل  ل  صلللعي  عتللل ( لفصلللتلل) تنللل ول فللل  ت نللل " لفظمللل   يلللل"ي نللل  
 صلعي  عتل  تتن وفل " لفعلتود" فلإّن توليل   لفعصتي  ولف ي ك لف  ي ك لألفي ت م  ت   ته  ف 

   ولف    ّيلل  لفمظلل ات لفقللت ّي   الل  فملل . ل قللت الل  فللت ح لفلل د لفوضلل  ملل  لفمقّ للف صللتلل
" لفعلتود"ها ف  توضي  لفييصي  لفتل  تع ملل  هل  تأق لفت  يمينه   ن" لفظم   يل" تولي  ف 

  م  إاي في  لفتصويت لفمت ع  ف  قالقّيت  لفتولئّي ت
ي ضلت فل  يتيهمل  " إ تيل " ّن لقلا الو   نت  ح فل  لفلتوليتينمن لفمظ ات لفاّلفت  فال

 ع يلل لاللتتل  لفللتوليتين فلل  ل قللا وفلل  الليل  ضللوت صلل       ملللوي .يا صللي  تئيقلل 
 لف وفلل  ومةقلل  لفمبللت  فلل ت  لقللا اللو" إ تيلل "إ   ّن  .ولكي لل  ل  ويال ولفتلل  فلل    ل

 اليل  فل  فدنت ل ح فلإّن ت ويتل  لفمبت    ف  لفصّن لفتولئ   ضت ّم  وق    .ّوللأللفمبت ّي  
اللل    فللل  لفت قلللي         -فللل  لعت للل  د -غيلللت  ّن لف  فللل  لألنقللل  .   فللل ي ملللل  يقلللت ملللن 

لفتولئ    فمبت   و إع  ك ت قيق  ماتول  لفصنّ فمبت     ّن ت قي   و لكي    إف  لف  تل ل
  .يقت ع  لقت ض ت لقا مةّق  لفمبت  لألّول

 مالتوع  حعت لت واو لقت ض ت ين ن  عت  نظلتك إفل  لفصلّن لفتولئل  تأعتل  ملن الل ن  وت
هلل ف   صللت   عللال ك  فيللتها مالل تيمّملل  يت ّتلل   ؛لفمب ت لل  لفمقّ صللين فيلللّ  مصتو لل  ق  فّيلل 

من ا ح لف لوي  فلي  ت يليال م  لول لف ل وت  صن لفتولئ  فف .ييلّ لفمبت    لفم تم  ت  ي 
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ّنم    فيل  تولصلته  يلتاّ  مل  د  غيلت وق  و ت  لفع فا   نقن  لف ل  في  ت وا و و د فعل"ول 
   .()(1)"  فق  ف  يعتف فيم  لأل ت  لف ول  من غيتا  م 

 تلللين صمق ّ فللل  يونهمللل  ا صللليتين " لفعلللتود( "إ تيللل )مللل   "ف  للل   ( "إ تيللل )ويّتصللل  
   تي     فنق   فألّول ومن لفقوت ون لف  اتك من لفعتي  لف تلق   ف    توا عت تين   صتو 

 .(2)"لفصل  ئف يل ت  يل ن مل  فيقلتك  ّ  إ تي  قم ّ  م "" لفعتود( "إ تي ) ْي   ّن  فتق ن ؛
 فمت  عل   يوميل   من ل  فل  . يتلو ت  ملن لفع الت يلوا  ل تي  إف  ق فت" عت   ف    ّن    ْ 

 صل تم  منه يل  وليتق    ي ل  وق  ف يتاف لأل ن ي   لفم لت  ف  ولن ت  لفعتي   تلقت 
  .(3)"ولفن   فتت تيل

  لفبللت  فلل   تلقلت   تللاّ   ن  علل   و نل  ت  إفلل " ف  لل   ( "إ تيل )ول  ل ي نل  عللو ك 
 وملل   لل فبت  ل تصلل ل  للين ل فلل  لفلل  ن قلل المصلل و    ت تلل  تيلل  و يللتك و  -اللو لآل للت -

 تقلل    لفتلل  لف لل يا لف يللل ت  فيلل  إفلل  و للين ل نالل ل  عصللتي  و فيلل ت ع فيلل  قلليا مللن يمّقتلل 
 تيقيصل  ّن لفعنلولن  ؛   عت ل ت( يلل لفظمل ) لفعنلولن     مقتمل  تل ّل عتل   فل     ّوك؛ إفيه 

 قللت  منلل  فمبللت ل إفلل  ت لل  ف لل ": مقللل لفللنّص مللن ع لل تل  تلل ّل عتيلل   و  لفللنّص  فمضللمون
 (4)"ل  تيل ت إفل  قل يال ي ل     ولفبملو  لف يلتك ملن  نيل  فل  لآلن  ت   لل وم  اهوت 

 ون  ن  و نلل   ت  إفلل   لل وتح يعللو  لفلل د" لفعللتود( "إ تيلل )فللل   فنقلل   نصقلل  فللإّن لألمللت
  .(057 ص. لفبت  ")   ت ف  ق فول اي ل لف ي ك   عا ي   فا": يعتف فت ي ك م لق 

 نصقلل  فللإّن لألمللت (5)"   يلل  ي ت لل  يصلل    ن  إفلل"يقللع  " ف  لل   ( "إ تيلل )ن ول  ل يلل 
 ققلا فل  وقّ ل لف  ّ   تلق  عن ف ظ  ر ت ف  ت ّت "لف د " لفعتود( "إ تي ) فل   فنق  
 .فّنيل  ق  فل  وص    موقوعّي  مقّ ص   ي مته  لفقالقّي  ف  وي  و( 53. ص.  وتل " )لآل ل 

 يعيال ن لف د لفتولئ  لفم تم م   لفت  و  لنع لا نتي  " لفبت  " من  ّن يتيهم  يع ن   ْي 

                                                             
  .20 ص  7008  30  لفمبت   ع  (م ّت )لف ل  ولفمم تق  لفقت ي   عالم    لف  ئ   معن -1
-  لفت  لفتم ي  لألاي ل من منظوم   يونه  لفقميوفو   لف  ل ف  توصف لفق  ف إّن " "لف  ئ "ق  وت  ف  م  ل و 

 .   "  م ك قيونّي  وفيق  لكنق نّي    فمم تق  متت    وتيّوني    في    يع   ل ا  و  لف مع  لف اتد لفع ل يصوغه 

 .000ص ا 7000  4   لف يض    لف لت  يتو   لفعت    لفق  ف  لفمتي   (تولي ) لفبت    لفعتود  لل ع   -2
 .22 ص  وتل   لفعتود  لل ع   -3
 . 03 ص ا 0897 لف يض   لف لت فتت فيف  لفمبت ي  لف معي  مناوتل   (تولي ) لفظم    يل لف       ع ي  م م  -4
 .07 ص  نصق  لفمت   -5
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 ي تتلف ملن لفلنّص إفل  لفلنّص  وفيلتد فّنل   تنل ول وفيلن ل قلت الل  عل  مل  فتتك ف  ضمن 
فّنلل   وعلل  ظهللوت إفلل   ّ   مّملل  لفللتولئيْين؛ فلل   ولفصيتيلل  لفصّنيلل  لفمن ت لل     للتالف نظللتل

 : يمين  صت عن صتح ف  لفن    لفت في  ؛مت ع إت  ح إاي في  لفتصويت لف م تتف
  تقلل ن  وّ ههلل  لفتلل  ل نت لل  ل   علل  مللن لفللتغا عتلل -" ف  لل   ( "إ تيلل ) ي لل و -أ
" عظليا"و" ع يل ك"فلل يقلتم   ملقال فهلو ؛ نصقل  فهل  مقيلت من  يقته   قن  ف مقتمع  -فتولق 
 لفقللتوي    الل ن تن قالل  والل " ع يلل ك" ت للول . ن يقيتالل  اللو مللن  يقللت لفولقلل  ينت لل لن واملل 
 لفتل ل  فيل  تتلوّفت لفت ل   يللّ  فل   يل  يو ل   ّنل  قلي د تظلن وال: "لفق ئ ك لكنق ني  غيت

  ل ئعين  لت ل    صل   ت لتص قل تك عصن   ظص تل ولفعي تد لف  غ  ولت ف  إنّ  لفعملت واةون
 فل  نيصل   و  تل  ف  يض ين ع  ال  و ّمه   ولف  ت   فق  ن يتتلمون يومها ي ضون
 مل    ل ت ينملو ف فيقلل لفم تتم   لف يو  ان   نعا.  ةق  إ ّ  تم تان   قم   ن و  قتك
 .(1)..."عقيت لفهضا وفين لف      من  يقت لفمتوّفت لفاه  لف ع ا ينمو

 مبلت  ولقل  عتل  (ل ت    ) ف ( نق ّي )  ين مّي   يقت" لفعتود" (إ تي ) ي  و  ينم 
 قت ل  عنل م  قلنول  ق لل: "  وفل  لألوضل ل إفيل  رفل  مل  عتل   يعّتل إ  ل قلت الل؛  عل  م 

 فتتهنئلل  لفت لل ل لفوفللو  واللّ    م نينلل   غتلل   ت  يلل  لكالل ع   ويقأللت  نه يتهلل  مللن لأل ملل 
 لفل د فعّمل  ف تل . قلتتعّقت لفمقليتك  نّ  قوّيل  إ ق قل   بتل    قق  لفعو ك  وقالم    فصت 
 فمل    فقل   يت    ن وااّ  لفبصن إف  لفمتل  من قص  لف د لف يت يه ل إّنن :   ضتل ي ن

  ل و  فل  فيلن  ت ل     لتلت ن لن  ي ف .  ص   ي    ألت  يت    ي ن فو يم  لقت  ل
 (.032.ص. لفبت  ")قصص لفولق )...( نتعّ لا   ن فن  ي و   

 ملن لفولقل  عتل   هل  ي تاّ  لفت  لف تيت  يقتمّ   في تح" ف     ( "إ تي )ول  ل ي ن  -ب
 بل  لفنظلت عّمل   ؛"ع يل ك"و" عظليا" وام  لفتولي  ف  لكي       فموقف يتمظهتلن   تين

   تي لل  لفولقلل  إفلل  لفنظللت عللن صللميمه  فلل  علل   ك توم نقللّي  تتقللّا  لل  مولقصملل  مللن مق فّيلل 
 (لف للل ّص ) ت تيتللل  ملللن ل نت   ّيللل  يقلللتمّ   فيللل تح" لفعلللتود( "إ تيللل )فلللإّن   صللليت  لنت   يللل 

 ت صلليت  ملن  فل  فل  مقلتصي ل .ولفم    ل  لفمنل ظتك عتل ( لف لتّيل )  تتل ق وملن فألوضل ل

                                                             
 . 023 ص  لفظم   يل لف       ع ي  م م  -1
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  ول  ف   ف  نتم  مقةوفّي ؛لفو  ت تي  اي ل   ّص  ف  إيم ن  وّ   لف د ولفق  ف  لفعتم 
  للل فنص  لفق للل  نعلللا يعللو  ت اللليئ  إ تيللل  يمتلل  والللل: " اللل ن   ميتتهلل  قلللةلل عتللل " م تيلل "

 يللالا فلل  يضلل   ونتمقلل  .(77. ص. لفبت لل ").كقصلل  ول لفع فلل  مللن ي ملل  لفلل د ولكيملل ن
  نل   ّمل )...( لفبيلت  ْوصت  ت    ص ت  ن  ق ت  وم  فص   تيص  إ تي ": "عمت" غتيم 
  يللت   نلل   يتتلل  وف لل ك)...( لآل   مللن مقتهلل  وعللن عنهلل  غنلل  فلل   نلل  تعت لل  فينلل 

 (.030. ص. لفبت  ")يتعّقت و  يما  لف د لألعم 
 آلفيل   نيتل   لفت ل ت إفل  -لعت ل  د ف  -" لف     ( "إ تي )   ال ت ضعف ويعو 

 فهلو .لفيت  ل  فتلتك فل  لكاي ف  لفمبت   لفولق   ييصّي  فّني  تتن ق  و  يع  لفصيتد لكقن ل
ي ل   لفت تيلت إفل  ي لن  ن ل ح  توته  إف  ل  ت   ّي    فمولقف ي ف   ن عو   لألعل لت ول 
 لك لتّيلللل  لفمةققلللل   لن للللالل  الللل ن ي للللول  يلللل  .ملللل لفم ت فلللل   لللل  وت   لفلللل د فتالللليل

 فنل  ي ل ّ  فلال ول نت ل ل  لفت لّوت ملن  صتتك لآلن تمتّ   متن : "فيه  لفصق   وتصّا  ول  تم عّي 
 يعتلتف  ن علو   ّنل   ْيل  .(1)"ولف ت ل  ولفيم ل   ف يم  يتصصون موظصين منه  نت ت   ن

 تقلل ف " إنّ : ي وفل  مق فّيل  تو يهّيل  مولقلف  يت ّنل تبييللتح ن لو   وفل  ي  لوك لفولقل   مقل ول
 لف للتل  وتضللم  لفت ملل  فللتعاّ  وييلل ف ون ي  الل ون لفلل ين ملل  نت ّنلل   ن الل  ولفق  فلل  لفعتللا
 .(2)"ولفاص   لفع ف   تقا

 ولقللل " ف  للل   " (إ تيللل )  هللل     للل  لفتللل  ولفمولقلللف ولفت تيلللتل  لألعللل لت  نّ  و عت للل 
  ّنه   د .ولقعّي  نعت تا   ن من  يقت توم نق  متم  ل   ي ن  يّته  لكاي ف   ل قت الل

 لفمبت ّيللل  لفت تي ّيللل  لأل للل ل  تلللوتيت إفللل  ت لللن   ن ملللن  يقلللت لفتوم نقللل   للل فصيت تتتلللّ  
 يلللّ  لقللتن لف  لل و  إفلل  تلل فعه  و يوّيلل   للت ك  يقللت تولئّيلل  مولقللف تت ّتلل  لفتلل  لفم  وملل 
 اولال  عتل  ت ل    " لأل ل ل   نّ  من تل  ملن ل قلتمتلتي ؛  عولملل تملّ ا  لفتل  لف  قل  

ّنم   . (3)"م ّ  ك غ ي  فت  ي  ت    ول 

                                                             
 . 004 ص  لفمت   لفق    -1
 . 709 ص  ت   نصق لفم -2
 .  070 ص لفم تم   إف  لك قتوموفو ي  من      يت ن صيف م مو  فةل  -3
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 ي عتهلللا فلللا  ّنللل   د لفت تي ّيللل ؛   ف صوصلللّي  لفتولئّيللل  ا وصللل  يصللل غ فلللا ف في تللل 
 لفالبف ملن مميلن قل ت    قصل لفتولئل  لفعل فا فل  فهلا لفمت  ل  لفت تي ّيل  لفت ظ  يعياون
 .هل في ننملو تل  يلف  ولكي يوفو يّ   ل  تم عيّ  لألق  إ تل  من وليتمّين ت   ولفعم  ولف ّ ك
 -"فوي تت  وتا" تع يت   ّ  عت  – عيني  نص  لفت تيخ يض  فا  ّن  إف   ف  يعو  وتّ م 
 ولفت لل و  لفتص عللل صلليغ عللن   علل ح مّملل  لفمتعلل ف ؛ لفتوم نقلل  لفت تيلل    للي  عمتلل  ف  لل 
 .لفمأنت   لفمت ت  ولق  ف    ّ ك ولفمتن قض  عمي  لف ولفما يل لفولقعّي  لف ض ي  م  لفصّع ل

 تل وت لفتل  - توليللف فل  لفل من عنصت من" ف     " موقف نّ إ لف ول يمين يم  -ه
 قضل ي  ملن لفتولئل  موقلف  نّ  إ ْ  .م تمعل  قضل ي  ملن موقصل  ي لّ   -ول   يوا ف     لقه 
 إي لل ل ي ّقلل  لفلل من  ن من تلل  مللن .لفلل من عنصللت مللن موقصلل   للالل مللن تت للّ   لفم تملل 
فلتل  لفصنّيل  لألعم ل تعيق  دلف  لفعصت  عتيل  يتتتّل  لفل من مصهلوا ملن لف ل ت   لفولقل  ول 

  ضللوت  نّ  ولعت لل . (1)م ّ مل   للل   ونل    ملل ك فت ل و لفا صللي    ول لل فهللا لقتعصل  
 لفا صلي    متل  الت   ل ول لين " ف  ل   " (إ تيل ) ولعتلتلف لفق     ولألع لت لفت تيتل 

  مص ايمل  ل قلت الل  عل  مل  عل فا لفيلوا  عل فا  قل يت  ن  تيل  نعا   ت ّوت   ن  تي : " وف  
 ولفتوتيت ل  ت  ا إف  ي عو م  لنع لا عت  م  اتك   ف  ي لّ   (2)"ومع ييتح وقيم   لف  ي ك

 إاللي فّي  تيللن فللا   واتالل  فلل    متلل   نّ  لقللتنت ا إفلل  يلل ف  لفلل د لألمللت .لفتوليلل  ولقلل  فلل 
ّنم " غوف م ن" ي ّ  ح لف د لفنم  ت ع  .ع وف وم  لتّي  ول 

" فوي تت"  تع يت "من ّ  " ي  و   لفتولي  ف  لفمصّوت ل  تم ع  لفولق  إنّ  يم  -و
  ا صلي  وال .لفولقل  علن تةيت  فت  يا لفي ت    ه توّق  لف دا صي  لف صعي إّ  عت  

 مت تل  فل  لفمبت ل  لفمقّ لف   فل  إفل  تم ت  ؛م ي ه م    فص   لتّي  تيّيف   م  عيتت
تللل    م عللليتي  ن علللو مع وفللل  علللن لفتللل تيخ لف   م تللل  فللل  غللل ت  والللوو نللل   تللل تيخ ملللن

 إنقلل نّي  قلليا عللن ي  لل  اللتل لفلل د ت لل لفمب م تمعلل لفت تي ّيلل ؛ لفتلل    ت للتا عللن   ملل  
 . ولف  صّ  لف لتّي    مت   وي ّنهيعياه   ؛م ت  ل قت الل وض  إفتل ل   ض عته 

                                                             
 .52ص لفمع صتك  لفولقعي  معن  ت فوي ت  وتا -1
 . 773 ص  لفظم   يل لف       ع ي  م م  -2
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م ّون   ف  لكاي ف  لفنمو ا إنّ  -من  الل لفت تيال  لفق     -وعتي  يمين لف ول 
ّنم  فتل  من ي   لف    فا    فنظت و ف  .ق     تولئّي  يت     عت  إ     لعت  تح يمين ول 

" لفظملل   يللل"و" لفم ضلل   فّنلل " توليل   للين تصلل ا  تللاّ  لفتل  ولفقللت ّي  لفصيتّيلل  لفعالقلل   إفل 
 لف للل اّ  لفم تمعّيللل  لفمللل ّ ك إفلل   يضللل  و للل فنظت .  للت   هللل  ملللن" لفبت لل " وتوليللل    هللل مللن

ف   ينهم  لفماتتي    عل  تصل  عتل  ت لوا لفتل  لفمبت ّيل  لفولقعّي  لفيت    إف  لنتم  ام  ول 
  .لفع اّ  لف  ف  لفقي    ل ل معّين    ف  فتت ي  لفم تم     ل 

  ن فلل  لفتولئّيلل  لفيت  لل  وتغ لل  لفمتصّ للت  اللل قللت مبللت  ولقلل  إنّ  لف للول يميللن يملل 
 اّيال  ولفصيتّي  ولفنصقّي  ول قتص  ّي  لفم تمعّي   تن قض ت ت  اوي من يت ّ        ل تأص  
 تل  وضع  وق . لك  لعّي  يت   تها ف   ي يوفو ي تها  ت  عت  فتتولئيين ي يتل م ّص ل مع 

 تقللتي   ييصّيلل  يتعّتلل    قللا منعللتا  ملل ا لفمت تلل  تتلل  فلل  لفمبت ّيلل  لفتوليلل  اويلل  لفتغ لل 
 قليتتّت  ومل  (1)-"ويتيل  تينيل " تع يلت  ل ّ  عتل  -لك  لعّي  لفيت    ف  لألي يوفو   لفوع 
 و يهملل  لأليل يوفو   ولفلوع  لفصّنل  لفللوع  تتليل  ييصّيل  تهلاّ  مقلل ئل ملن لفتقلتي   فل  علن

 ع للت ملل   يلل يوفو ي   تقللتي " مت ملل " يللتكلأل  ال ح  للل اللل لك  لعيلل ت لفيت  لل   للوات يالّيل
 . ه  لف  ّص   ي يوفو يته  فه  ت ييتّي  م ّت  مم تق  ا   ا لفقت ت

 مللن يت لل      لل  ل يت  لل تها تصلل    ن فلل  لفت قيقلليين لفللتولئيين تغ لل  اللّيت  يملل 
 ل ت لل ح عت  تالل    لفولقعّيلل  لفتوليلل   فلل   تتيل    لفعلل  لفمتصّ للت ل قللت الل مت تلل  ولقلل  اوّيل 
 ملن  ينهل  هل ولقع يعتفل  يل ن مل  لقلتيع  و  لفمت ت  ت ّتع   عن فّني  فتتع يت  ق  تيّ  لأليقت

 لفلتولئيين ملن قّتل  ف  لن ت     فولقعيّ  م  ول  لفتولئيّ  لفيت    من نول رن ل  ظهتف.   ّو ت
 ؛"  لف  لل  ع يلل  م ملل "و" غلاّل  لفيللتيا ع لل "   ف صللوص ملنها .لفت تيلل      تلل  فت قلي 

 او م   ين لفتوفي  إاي في  لمت  ن" ول هول لف ين   فمبت  لفولقعّي  لفتولي  تول    عت  تام 
 .(2)"لفنّص  ف  ولفولق  لف  تا ف  فتولق  لفنمو  ي  لفصيب  ي ت  م  و ين وموضوع   لت 

 -لفمبت يل  لفتوليل  فل  لفولقع  فتتي ت يتول  - ت م  لفي ت ين لفت  لف  ع ك ي ن  ول  ل
 ولفللل      للل ف مو   مول هتللل   لللالل ملللن مبت يللل  لفتولئللل  لف لللن  ت قلللي  اللل    اللل 

                                                             
 . 024 ص لفتولي   نظتي  ويتي   تيني  -1
 .55 ص ا 0892  0   لف يض    لف لت لفمبت ي   لفنات  لت لفمع صت  لفمبت   لأل   ف  لفم ين     م  -2
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 لفمللل  ك تقلللتي   هللل  يلللتاّ  لفتللل  لفييصيللل  علللن الللتو   ومقللل  ف  لفمبت للل   للل فم تم  لف  ّصللل 
 علن  قصت  لفمق  ف  تت  عن إ     فّني  ت ّ   م  فإنّ  لفتولي  اتليين إف  لفمبت ّي  لفولقعّي 

  ي لت  اليل لقلت     ييت ل ن لفي ت ْين في  قن   لف د لف ين ف  إ ْ  .ه في  واتي  مال ق  
 تللوّفت لفلل د لفنضللا مت تلل  لقللتبلّ  مللن انلل    ّنلل  ن لل " لفمصلل      لف  ت ّيلل  لف للولنين إفلل 

 لّت ل ح و تل  لفت قلي  فمتن لفت تي  لف       ت  فيم ت  رن ل   لفمبت   لفتولئ  فت ن 
 . (1)"ف إاي       و د ف  مب يت يت   

 يت  ل   ملن" لفت قيقل  فتملتن لفت تّيل  لف   ل    لت  م تقل  لفتل  لألعم ل وتتاّيل
 لفتتييلل   تيلل  علن فللت د  ضللوت ت قلي   و ن لل د موقلف إ للتل  إفلل  يقلعون الل    يتّل  
 توليل   يلت نقلت ي  لفصل   ال ل وفل  .إالي في   نمل   ل تل لل م  وفل   و معلّين  ل   عت 

 .   (2)..."دلفعتو  لل فع  " لفبت  "
 لفت تيل د لفلولقع  لفتوّ ل   ل  لفمبت يل  لفتوليل  ت  لي  ق   لفنّ    من لفع ي  ويأت  

 فتب ف ّي   و   لفت  ؛()فوي تت"  فولقعيّ  لف  ّف  لفمع ن  إف  لنا ل ا  إف  لف م فّي  فتوظيص 
  َ ْعلل ف ل مول حوت قلي  لفمتبّيلت لفمبت ل  لفولقل  لفت ل   عتل     تته  لفمت ت  تت  يتّ   من

 إفل   هل   ّ   مّمل  لفولقل  مل  لفتع ملل  تي ل  وتبييلت لفلوع  تبييلت   ول  ملن"   لك" لفتولي 
 لأل    نالللب ل  صلللال لفلللتلف  لفلللولع  لف يللل   عتللل  لف للل ئا" لف لللواتد  عللل ا  تت  الللل  ن

 . (3)"لف  ّص  لك  لعي  لاتم م ت  عن لفبتي   لفع ّم    ف ض ي 
 لف مللل ف  فت  نللل  لفت قلللي  ملللتن ت  لللي "  لللتل ك م مللل " فمبت للل ل لأليللل  يم  ويلللت  

  يلل  ؛ ينهلل  لفمبللت  عتفلل  لفلل د" لأليلل يوفو   لفالل ن" عللن لفن ت لل " لف  ن ّيلل  لآلقلل ت" للل
 ولفهل  ف" لفمتتل ا لأل  " الع ت ت ل  لفيت     وت تض يا  لفا ن  ف  رق ت من  نّ  قّ ل

                                                             
1- Hassan mniai, introduction a l étude du roman marocain, op. Cit, p: 57.     
2-ibid. p 58. 

-  لفنوعّي  مايالت  تالئا   تي   لف  ّص  مايالت  عن يعّ ت لف د  ل  او" فوي تت"  ت    ق  لفولقع  لأل ي 
 لف ولن  عن تياف لفت  لفنمو  ّي  ولف و  ل ت  ا   إ تل   الل من ولفامول لفعم   تو   ف  وتل  من ا  ف 

 فتمق ت وصصه   الل من ا عتد  ايل لفتولي    ي  تعيقه  متموق   فع ل ف  ت تي ّي  مت ت  ف  ّي ل  تم ع
 م م   ق  ويق  تمض ن: يأنظت .لفولقعّي  لف ي ك ف  ولف  يع  ولفم تم  لفن    ين لفعالق   تّت  ح لف د ل  تم ع 

 .    020ص فوي تت  عن  لف م ل عتا غ نا 

 .  8ص ا 7002  0  لفمبت   لف ني تك  ولفنات  فت   ع  لف تف  لت ولفوع   لفيت     و ي   لفع ف  ع   -3
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  لول   وصلصه  لفولقعيل  ت  يل :  ّوفي   ف   فه   و  ّ " لفتولئّي  لفيت    وّ   لف د لفاع ت واو
ف  لفولق  لف مهوت إف  متوت  . (1)"لفم تم    ض ي  لفمتت ا لف    لأل   من    ول 

  لتل  تملتنف لف م فّيل  لفوظيصل  تتل ل   عّتتل ل  ف"   تويلل ف  مل " لفمبت يل   ّم  لف   ق 
 فلللل   لفتوليلللل  مصهللللوا فللل  فصللللتفل لكيلللل يوفو     ف  نللل   ّو " لفم لللل عين غ ف يلللل    اتمللل ا
 إفلل  وق نيلل . قللولح  ون لفتولئلل  لفن لل  فلل  لفمضللمون   نلل  عتلل   لل ف  ولفتتييلل . فويلل تت
. لفتصلّت   د: فويل تت فل   ع ّمل   صلص  لفتوليل  نظتيل  مّيل  لف د لفقت   لف  ن  لعتم  
 ت تيل  فيلل وتفضلها" لفتوليل  قولعل "  قلموح  مل  لفنّ ل    عل  تالّ   ف   تّي   ف  ويظهت

 .(2)"عتيه  لفمتع تف لف ولع  ييقت تولئ  عمل فيل وا  ها لفتولئي  لفيت    م  ل ف 
 إفلل  لفمبت ّيلل  لفتوليلل  عللن فلل   تلقلل  فل  توّصللل ف لل " عللّ لا م ملل " لفقللوتد لفن قلل   ّمل 

     ملن ي يلتك فني  قص ك ي ن  لفمبت ي  لفت تي ي  لفتولي   نّ " وا  فيه  لفا ّ  ي  ل   نتي  
 لفت ت ل   نّ  فل  تي  و . لف  يق  لفولقعي  لفتولي   ن   إف  ول عتتلف   ولفم     م  م  لف

 لفت تي يل  لفمت تل  علن ومعّ لتك صل  ق  ي نل  لفمب ت   لفت تي يين فتتولئيين ولفصيتي  لف ي تي 
 مت ال  فل  لأل   يقل    مت مقت  ك ظتوف ظل ف  لفتةي  ا ح لقتمتلت وفين لفم صو ك

 تت تل  ولفتل   هل  لف  ّصل  وماليالته  قض ي ا   ض تي  مت ت  فيل إ  ولفتيتلت  لتل  تت 
 تو  عللن مع للتك وغيللت الل ئ   ت لل و لفت تي يلل  لفتةيلل  ي عللل مملل  مأقللت  ك وفنيلل  فيتيلل  تة 
 .(3)"ورم ف  لف  ي  لف يل

 كن للل  ل  لفتنّيلللت إفللل  رنصللل  إفيهللل  توّصلللل لفتللل  لفنتي للل   لللالل ملللن" عللل لا" يتمللل  و 
 لفتن يل   تل  م     ت لألقص    فمبت  لفتولئ  لف ن  ت قي  ف   وتا فو  لفت تي ّي  ولقعّي لف

 فللل  من ت للل تها ومتل عللل  لفصّنيللل    ولتهلللا فت لللويت لفمب ت للل  لفلللتولئيين ومقللل  تك ل تهللل   إفللل 
 لفتولئلل  لفت للّوت و لل  فلل  ع  لل  لفت تيلل د ل ت لل ح ي للف فللا  يلل  ؛لفتولئّيلل  لفيت  لل  صللي غ 

ّنم   لفن قل  وياليت.    ل  لفمقلت  ق  تي تلتل  لفلولقع  ل ت ل ح عتيل   ن  لف د لألق   ي ن ول 
 لفلل د لف تيعلل  لفللولقع  ل ت لل ح  لل يو  لفمقللت  ق  لفولقعّيلل  لفتيلل تل   للين مللن  ّنلل  إفلل  نصقلل 

                                                             
 . 088ص تولئي   فض  ل   تل ك  م م  -1
 .23 -27ص ا 0880 لألوف   لف  ع  لف يض    لف لت لفصن   نات   فمبت   لفتولي  ن   مص ايا   تويل  ف  م  -2
  .730ص لفتولئ   لفع فا وع  ع لا  م م  -3
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 ال  ل   قلتو  ولفمعتوفل  لفق ئ ك لف م في   تت  و    ي ك فّني  ت ني   لقت  لا عت  ي وا
: ع يل ك لّت  ال   إفل   قل    لف تيعل  لفلولقع  ل ت ل ح ويتصلّتل. لفتص  مّي  تب لف عن  عي 

 لكقلل    يقللت  ا و عضلله  لفاللعتّي  يقللت  ا و عضلله  لفلل ل ت  لفمونوفللوا يقللت  ا  عضلله 
 .ع ي ك  ولي  من لفول  ك لف   ق  إف  لفنظت  و لفنق ّي  يقت  ا و عضه  لفت تي  

 لفتوليلل  ممقتلل    للت  مللن" يونلل  -علل لام ملل    قلل   -" لفعللتودع لل  لل " ويتمّيلل 
للّتك ومع ن تلل  لف لتيلل  ت ت تلل  معللين مللن م ت لل )...(  لفاللعتي  لقللت  م  لفتلل  لف تيعّيلل      لفمأ

 ولفلللتة  الأل لللال لنيقللل ت فصللّوت لفلللو ن   ت  وعتللل  لف ضللل تد لفبللت  مللل  مق قصتللل  فلل 
  تبلل  ق تئهلل  ملل  تتع مللل تولئيلل   ت نيلل   للالل مللن لفمأعلل  د  لفولقلل   ت  عتلل  لف ضلل تي 

 .(1)"واعتي  متاص  تولئي 
 لفولقعّيلل   للول لف  ليلل  مللتن منلل  لفمبت ّيلل  لفتوليلل  لنتظلل ا مللن لفللتغا عتلل   ّنلل  و   للظ

ل ك ف ميل  نصوصله  ول ل ك ي  عل ك و صضلل " ل ّت ل ح لف تيعل "إّ   ّنل   صل    صضلل  ومو ِّ
    لفت لللّ   ممينللل  علللن تبّيلللت   -"عللل لا"ممّقتللل  لأل لللت  عتللل   لللّ  تع يلللت  -" ع للل  لل لفعلللتود"

ف  من ت    لفيت    لفتولئّي  لفمبت ّيل  وفل  ت نيل   يت  تهل ؛ فتالّيل  ل ف  ق يعل  مل  وعل  
 .يت    ظّل فمّ ك  ويت  يض  لفت  ي  عت  مقتو  لفايل لفتولئ  ف  متت   ق نوّي 

 ن تولئيلللل ن نّصلللل -فلللل  يت  لللل  لفقلللل     قلللل  عللللّ لا  -( لفبت لللل  ولفيتلللليا)إّن توليتلللل  
 لف م فيل   تت ل و    يل ك فّنيل  ت ني   لقت  لا عت  -     قنت  يم  - ي وم ن  تيعّي ن
ياللّيالن قصلل ل عتلل  لألقللئت  لف  ع ّيلل  ولفصتعّيلل  لفميّونلل   ْيلل   ّنهملل   . ينهلل  ولفمعتوفلل  لفقلل ئ ك

        ي لللم للل   لفلللولقع  لفللل د  لللين يالللتتي ن معللل  فللل  لف ؛فتوليللل  مت تللل  لفت قلللي   للل فمبت 
ل  مهّملل  لفتن يلل  إفلل  صللي غ    يلل ك فلل  لفيت  لل  ضلل الملل  ل    لل  لفتولئّيلل تيينللتظا لف ن 

 . تتتي  عت  من ت    تيمّي  إاي فّي  ومقتت م   فّني  مب يتك فم  او ق ئ 
ت للوا عتلل  فصلل     فتن يلل  فهلل  ()"لفعللتود"إّن لفمهّملل  لفتلل  قيضلل ت  لفللنّص لفتولئلل  

ل لفتولئ  لفمبت   إف  ن     واتّي   امته  لفنّص لفتولئ  لفت تي د نظت لفص عتين ف  لف  
                                                             

  .نصقه  لفصص   لفق     لفمت   -1
-  فتلنّص  (نعل ) (ل قلا) ملن  م تض ا  يأات ّ  لفبت يينلفنّ     عن   قّن  لات ل   فتنّص  ينع " لفعتود"فصظ   لقتعمت 

 م لل ل فلل  متموقلل " لفعللتود" مي نلل   نّ  ولعت لل  .  ف تلقلل  لفم صللو  لفم لل ل فلل  (متموقلل ) ل قللا مي نلل  تيللون  للين و فلل 
 .   ولفعت ّي  لفمبت ّي   يّ ئلفتول لفيت   
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وا  ضتوتك ل عتن     ف ولنين لف ل تّي  فتنّص   فم  لت  لت  لف د يتّا    ل اتم ا   ف ولنين 
نظتل فم  يوّفتح ل اتم ا   ف ولنين لف ل تّي  من ق تل  تتي  فأل ي  م     ت  ل   ؛لف  ت ّي 

 صلليب   يقللت فّنيلل  وعملل  و يوّيلل  مللن ل اتملل ا ( لفولقلل  لفماللتت )تع يللت عللن فدفصلل   ولف
 . قوقيوفو ي  لفمض مين لفت  ايمن  عت  لف  ل لفتولئ   ينه 

"  وتل "فل  توليتل  لفتل عل    لتل  علن موقصل  لفمةّيل  فتيت  ل  لفولقعّيل " لفعتود"وق  عّ ت 
م لاّل  م ل      ن تو  غتييل  عن م       تص ت ف  لفصل ف ولف" ي      فيه   ّن  

  معتنل  نه يلل  عهلل  لفتوليلل  لف ت لييلل  ولفولقعيل  لفت تي يلل   قلل   قللوتك لفم تملل  وتبّيللت لأل ول 
فا ي   فيه  إ تي  ايئ    ي ل غيت م  ي ن ي  و ولضل   فيلل  د ق  فل  قلينم ئي   ملن  ّن 

فلخ  صل    تت ّتل   عتل  لفمص ايا لفت تي ي  مقل لفمضلمون ولألقلتو   لف  يل  ولف لولت  ل
 .  (1)" قّل ت  يت  تعتيص     ي ك

والو لفموقلف  لتلل  لفل د  علل الل ل لف  ل  ينظللت إفل  لفتوليل   قيلل  لفل ت    عت  تالل  
   لللالنظلللتك تت للل و  يونهللل   هللل في لفا صلللي  لفتئيقللل نصوصللل  إالللي فّي  و عتللل  ينظلللت إفللل  

فلتغا ملن ألّن اليل  ضلوتا  عتل  لفل  نظلتح نمو  ل  إالي فّي ؛  ْي   ّنه  .   فمصهوا لفت تي د
يضل ت   مهّمل  فصل  ل نت ل ح إفل  ضلتوتك ت ل و  لفمصل ايا لفتل   تنّوع   ين لفلنّص ولفلنّص 

لفمن ت لل   / وفصلل  ل نت لل ح  يقللت إفلل  لفتعتيصلل   - للّ  تع يللت م ملل  علل لا -الل    عتلل  
 . مول يّ من ن  ي  لف  ي ك لفت  يت ّت ه  لفنّص لفتولئ  لفت قيق  

يعّ لللت علللن   فللل   م  وقللل   ملللن  ّن لفم ّونللل  قيللل  لفللل ت  إالللي فّي  ومأْت يللل   وت  وفتت ّيللل
ال ن "إْ  عت  لفتغا مّمل   لتلح ملن  .ف  م صل لفتتّ  ( لفبت  )لف  ت لفت  لقت  ل  ه  نّص 

و  تبملت  ل  لأل ن  هل تل فهل  قتي ل   امق  لف  و  لن لف  ت    ل ت  عمي  ت  تح لفيتم 
وال ح لفمتونل  لفتبويل  تأالمل  الب ف لف ل تل . إفل  لف ل ي  لفمتتصل  من لف و  لفهل  ل منهل 

وتيتقللل   فصتللل   وقللل  تلللو   فتواتللل  لألوفللل    ّصللل  م ملللل لفتوليللل  و قللل    م تولاللل  إّ   ّن 
ضتوتك  م  تن ق   قن   قتل ت  وا  ضتوتك لف  ت ف  لفتع مل م  ا ح لفتولي  لفت  ت و  فن  

 .(2)" و  من لألفي ت ولفما عت ولف يتي   تتتقت  و  تتت ا يقت مّم  تصتخ وتمتّ   م من   
                                                             

 .    097 ص  وتل   لفعتود  لل ع   -1
 .  752  0890 لألوف   لف  ع  لف يض    لف لت لفمبت ي   لفنات  لت لفيت     ف  لفوع   ت   لفعوف   ن ي  -2
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  للالل قلل   لفلل د لفت تيلل د ل ت لل ح عتلل  فيأ تلل " لفيّ للوتد   ملل " لفمبت لل  لفن قلل   ّملل 
 تأ يلل لفل د لفيتل    لفنول  ف     وي ص  .(1)"لك  ف  ل ّت  ح" لقا ولفق عيني   لفقتيني  
 م   للل موضللوعّي   ولقعّيلل   و ا صللّي   و تي يلل ت :    ّيلل   لل تا ملل  متل لل  إفلل  نصوصلل 

 تمقّلل ملن لن القل  ت ل و ح عتل    ال ل وعملل عتيل  وتملّت  قل  ت  ر لت مبت   تولئ  لّت  ح
 . مب يتك يت  ّي  قيا

 ملل   يلللّ  ؛عتلل  ل ّت لل ح لفيتلل    لفمتمللّت  "لف لل لق  ل ت لل ح" لقللا" لفي للوتد"   تلل  وقلل 
 من ت ل   ل ّت ل ح فل ف    فنق   قتاّيل ؛ولف ك و   ّي   فيتيّ  قيا من(   لق ) مص ت  ي مت 
 فلل    قللم  ف ظلل "  مق  لل  لفق لل ف  لفمالله  فلل   ضللوتح فيبلل و ؛لفت تي ّيلل  لفولقعّيلل  فمبلل يتك
 0827 قن  ولفوت ك لفمت ك  ظهوت لفق عيني   من ل ت ل  ؛لفمبت  ف  لفعت ي  لفتولي  ت تيخ
 لفمل ين  أل مل  0892 قن  ولف ن  ك لفقن  نص  ف  ولف تا لفو  ك  ين و من  ف لف فم م 
 لفقم نينيلل   فلل  ل ت لل ح الل ل وت للّو )...(  لفعللتود لل فع لل  0829 ولفيتلليا 0820 ولفبت لل 
 .(2)"لفعتود لل فع   ولفصتي  ايتد  فم م  0897 لف  ف  لف     ص وت
"   مل  لفي لوتد"  ل ي  ف   ه  لفمقتاه  لفتولي   من قالق   نّ    فمال ظ  ولف  يت 

 فل  يل ن لف د لفتوّ   او"و .لف    ا ل م ّون  تاييل ف  ت  ل لف  ي  لفتولئ  لفتوّ   عن
  ّنلإ ن لول  ن يميلن   يل  ولأل  ّيل ؛ لفق  فيل  لفق    وف  لألي  يم  لفمقتو  عت   ضوت

  فيتيل نظتيل   ملن لفعصلت   ل ل  إي ل ل عت  يعيت( لفتولئ  لفمبت ) ف عل يقع  ي ن
   .(3)"معه  تص عل وف     ي  وقيا

          نّ  عتللللل  لفتعلللللّتف فت  للللل  يتلللللي  لفتوليللللل   تتللللل  نالللللت تللللل تيخ فللللل  لفنظلللللت  نّ   ْيللللل 
  لين لفصّنل  لفقل  ل  ل   وفت ل  لفتوّ ل   فل  ت الين فضلل      لفت  ا ( لفبت  ) تولي 
  تقل    فل ل  لفتل تيخ  ل  فل   ضلوتا  الّيل ف   .لف  ي  لفتولئ  ول ت  ح لفت تي ّي  لفتولي 
 لفيت  ل  فل  ت لّول ن  ل  تمقّلل" ْيل   ّنهل   رن؛ فل  فهل  ولفمولي ل  عنهل  لفقل     لفيت  ل  فصليغ
  ومتهمل  مهيمن  ل  تم ع  -لفقي ق  - لفو ن  لفمضمون ي ن  ن  ع    فمبت   لفتولئي 

                                                             
 لف  ع   لف يض   لف لت  لفم لت  ولفتو ي  لفنات اتي  ولف  ف   لف ني  لفمبت   ف  لفتولئي  لفيت    لفي وتد    م  -1

 . 04 ص ا 7004 لألوف  
 .02 ص  نصق  لفمت   -2
 . 09 ص نصق   لفمت   -3
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 لفتوليلل  فضل   وفلوا يتلل ت     ونهل  لفتل  ل تتيلل   ن  ل  الو لفالليل  صل   لفلتولئيين ف للّ 
 . (1)"ولفتم ي  لألي يوفو ي    ع  ا   م تتف

ول ّت  ح لفتولئ    من   عن لفق  ل لف د  لت  ين لفيت    لفت تي ّي " لفعتود"وفا يين 
مقتمللل  تللل ّل عتيللل   - فللل  لفمبلللت  ولفمالللت  لفلللولقع  لأل   عتللل  إّ العللل    يافللل ؛لف  يللل 

لفيت  ل  لفولقعّيل   ت  لي  ظل اتك  نّ  وت  لن لت  فل  لفقل  ل  -نصوص  لفصيتّي  ولك  لعّيل 
ّنملل   لل ف لفمبت ّيلل  لفتوليلل  عتلل  م تصللتك فيقلل   فتتوليلل  لف م فّيلل  لفت تي ّيلل  فتوظيصلل  الل   ول 

      فهلل  لنت لل  ح فلل    قلل تقلل  و  .لفعت لل   يضلل  لفمتيلل  تعيالل  لفيت  لل  لفتولئّيلل  فلل   للال  ملل   
 قوقللليوفو ي  من قللل    يلللل ي تقلللون ليللل نو  لفللل ين واألللاْ : "فّمللل  قللل ل لفصيتّيللل  يت للل   وفللل  فللل 

 .(2)"لفايل فقوقيوفو ي  - ّوف  وفو – تقا   ف  ول  ك ف ظ  يأصّيتول فا لفمضمون
 "لفبت لل " توليلل " لفعللتود"  لل  صللّ ت لفلل د لفللنّص  فلل   لتلل    لل نتل  عللن لفتع يللت و  لل 

 فل  إفيهل  فمومل ل لأل ل ل  تل تيخ عتل  قنول  مّت : "لألوف    عته  ف  متق ئال نّ    ي 
 لفللوع   اللي ل يلل ف  تتبّيللت  ن لف  يعلل  مللن ويلل ن. وغّيتتنلل  م ي نلل  غّيللت  لفيتلل    الل ل

    انلل  لفمقللتعمت  ولفتصللويت لفقللت  وقلل ئل فلل    يلل  مللن   لل  اللل   تد  . لفتع يللت وصللوت
" لفعلتود لل ع ل " تصلّوت م  ت ل   صل    فهلل. (3)"لفت تيل    لت فل  يّتهل  لف من  غتقه   ا

   يتحت ق   م  يلّ   ع  ممين   متل لفتولئّي    فتيت 
 :للكتابة الروائّية" العروي"تصّور  -2

  عت ّيلللل  ق  فّيلللل ا صللللي " لفعللللتود لل ع لللل " نإ  قتلللل نْ إ لفم   فلللل   لللل   مللللن فللللي 
 .عتيهل  فتعقلوت تأ يت صعو  لفم تتص   ل ت    ت  عن لف     ي  ن وف.   متي   ل ت   ّي 

  معلل  لفتلل  تتلل  فلل   و  ّيلليت ولفص منهلل  ّنيلل لفص ؛لفع يلل ك يت   تلل  فلل   هلل  ل فت لل   يمينلل  إ 
 عتلل  ل ت    تل  علن ت تتلف لك ل لع  لفصلعي  عتل  ل ت    تل   نّ  وفلو م تتصل لف  ولتلتل 

ن لأل ت   لفيت  يّ  لألصع ك  .معه  ت      ي ن  ول 

                                                             
 .  55 ص لفتولئ   لفنّص   ين مي  لفي وتد    م  -1
 .048 -049 ص ص لفمع صتك  لفعت ي  لكي يوفو ي  لفعتود  لل ع   -2
 . 700 ص  0820 لألوف   لف  ع  لف يض    لف لت لفمبت ي   لفنات  لت تولي   لفبت    لفعتود  لل ع   -3
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 لفمولقلف   صل   لفيتّل   ملن   فع ي  لفعت   لفق  ف  لفماه لغتن    من لفتغا وعت 
  نّ  ولعت لل .   ّصلل  وقيملل   ّيللنوع  ل " لفعللتود" ل ت   لل    نّ   ت   ّننلل  إ ّ   ل  ت   يلل 

     مبت لل  ي تلل  فلل   ت تملل  قّتملل  لفتلل   ئيلل  نلفق مللن  متلل  إفلل  يت لل   صوصلليته  َمْيَمللن
  :ت ا للللل   فعلّ    ل  ت   يّ  مولقص فو   لفق  فيّ  فا صيت  قّتك ق ع ك اّيت  قن ئي   ؛عت    و

 .ل قت الل  ع  م  و يل لفمبت   ل قت الل ق ل م   يل:  يتْين  ق  ف  إفم م  -أ
 .ومع صتك ت تي ّي :  لفق  فيّ  لفتنائ  من نوعين من لقتص  ت  -ب
 .وغت   عت  : لفعتم  لفت صيل من نوعين ومن -ج
 .فّن  -  ي  يم و       - عتم : لفتيوين من نوعين ومن -د

 .ول   لعّي  فيتّي : لفيت  ّي  لفهول   من وعينن و مع  -ه
 . و  لقّي  تتلقّي : لف يا من نوعين و مع  -و
ملل  م موعلل  مللن  -قلل  تص عتلل   لفموتوقلل  منهلل  ولفميتقلل   تتلل  لفقن ئيلل   اللّ   ّن و 

  عت لل تح يي نلل  فلل   صوصلليت   لف لل ي لألقصلل  لفتلل  عتفهلل  ويعتفهلل  لفمبللت  متبّيللتل  لف
ين لأل  للّ  لفت تيلل ّد ولف لل ي  مللن  هلل  و  عت لل تح  لل  ل   يت لل   مللن لفعلل فملفم ّتيلل  وتتلقلل  

 ف تضللل   -ملللن  هللل    لللت متوّقللل ي   -ولفبت للل  لفم لللي   ق  فتللل  لألوتولفعت للل  لف  ضلللن 
 . ومق ئت  لك  لعيّ لفيت  ّي  " لفعتود"ت ّ ي  ي يتل  م ا م تتف  ي تل  

عت ل   /م ّتل  : قل    فتق  فل  لفمبت ّيل قول ت لّ ي  ملن من تل   ّن لفتتييل  لفقالقل  لف
 .يبصل   ع    ف  لفتتييل    ّ  ي  واو ييت  لفتولي صت  عتقي  متوّق   - وتو/ و  يل 

لنتملل  ح إفلل  لفتللتل    َ ِ للقْ   لفمبت ّيلل  و ن يأ عللن لف صوصلليّ  -وفلل  رن ول لل  - ن يعّ للت   دْ 
  لفت  ق صه  ع ت لّتص ف    فضص  لأل    لفعت   و ن يتت ا تمّقت  فتتصّوتل  لأل  ّي  لف  لقيّ 

  .  فت  ت لأل ي  لفمتوق  و  ت  قيمه  ف  من  عه  من  الل عمتّي  لفمق قص لفام فيّ 
ت ّ ته  لفم  ات وغيت لفم  ات فل  ت  يل  لف يل تل  لفمصتو ل  ف لنظت  ْي   ّنه  ت ّ ي  ؛ 

  ت يلل  مللن ميّونلل       صللوص إ لل ل  وملل  تصتضلل  عتيلل  مللن مقللةوفيّ تلل  لك  لعّيلل  ملل ا يت  
تتل  لفيت  ل  م ل و  لفت لّ ت  م تمع  لفق  في  لفمتنّوع ؛ قول  والو يصلو  لألقلئت  لف  ّصل  

ف  لفولق  لفمبت    م تتف قض ي ح وتبّيتلتل   و والو يلتوا لفتع يلت علن لنتم ئل  إفل  م  فل  
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 -ألوتولفقوقللليوق  ف  لفعت للل  لفمتيللل د  و والللو ي للل ول ل نصتللل   عتللل  لفم لللي  لفق للل ف  ل
 .متوّق   لف  ضن

" لفعللتود"و تلل    يتللوح مّنلل  لف صلل  لفلل د  توا لفوصللول إفيلل  مللن وتل  تقللا تصللّوت 
فإّنن  ف تو   (ين  ي  لك  لل ومتتي لت  لفصّني  ولألي يوفو ي  ف ي واو م  ت   )  فتيت    لفتولئيّ 

ّمل    صلوص نتل ئا ا   ف      نصق  مض ّتل إف  قت  مقلت  لعت ل   ّنل  قيوصلتن  إفل 
  قل       عل  ل  لفعالقل    فيت  ل  لك  لعّيللفصيتيل    لت  مولقصل  والو مت  عل   .تت  لفم  ت ل 

 صللت ق فللإّنن  وعتيلل  . عللن لفين للول لفمو لل  فتصللّوتلت  لك  لعّيلل  وفوعيلل  لأليلل يوفو   فيهلل 
لفموليل  فهمل    ولفن ل    ولفعت ّيلم  ل رتلئ   ول لفتولي  لفمبت يّ : لفم  ت   ف  م  فين لقنين

 لل فصّن لفتولئلل   الليل   وم لل ل رتلئلل   للول لفم تملل  لفمبت لل  ولفعت لل  فلل  عالقتهلل مللن  هلل 
ييلف  ل   : ينلفتل فيةلفين وفين ق ل ال ل و ل    لّ  ملن م  ت ل  لفقل.   ّص من  ه    ت 

  ت  ف ي إف  لفصّن لفتولئ ت وم   ولف  لفيت    لفتولئيّ " لفعتود"
  :روائيال" عبد اهلل العروي" -أ

 ل ّن لفوضلل  لفل د عتيلل   ا0884فل  لف للولت لفل د  أ للتد معل  قللن  " لفعللتود"يصلّت  
ت علل لفي تل  لفعت ل  ييتل  ف م عل   -  قتقن   وضلعه  فل  مصلت نقل ّي  - لفتولي  لفعت يّ 

واللو لفوضلل  لفلل د ي للّتت لفتولئلل  لفعت لل  مللن لفتع مللل ملل  لفصللّن لفتولئلل  يم تللتف . قتيتلل 
مل فول وملتغا  ولي  وفيّن  يه و   فمعن  لألصت ؛ ألن  ا ص غيت معن  في  ي   ا فتت "

 .(1)"وفين  م   ف  ييت ه  عت  تع  ي  لفتولي 
ولل    لا لفقلةلل لفمأت ل  عتل  عل ت  " لفعلتود"واو لفتصتي  لف د لقتاّف منل   ّن 

و فل  ملن ( لفم تمعل   لفبت ّيل )لفي ت  لفتولئل  فل  لفم تمعل   لفتل  عتفل  قيمل  لفتوليل  
 الل تصتي    ين لفيت    لفتولئّي  ي تف  يتصّت  فه   ان م تتفه  لفم ت  ألقئتته  لفمصيتي  
لفمتت     صال   فهوّي  ولفا صي  و ين لفيت     لته  يهولي    تتل ا صل   ه  في يل  علن 

 .   د قةلل؛ ألّن  مابول عنه   بيتا  يم  او لفا ن ف   لفتولئ  لفعت  

                                                             
 . 09 ص لف ّ   إف  لفت تيخ من لفعتود  لل ع   لف لا   م م  -1
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فلي  و    فإّنل  يصلّت عتل   ّنل   صليل فيهل قتل  الو   فيت  ل  لفتولئّيل ّم  فيم  ي لّص عال
ف ل  قل ل .    ولفيت  ل  لفتولئّيل ف  عت  لفتغا من م لو ت   لين لفيت  ل  لفصيتّيلو  .  يال عتيه 

وفلو فللا ( يت  ل  لفتوليل )إّننل  منل  صلبتد و نل    تلا  ل ف  " :علن نصقل  فل  من قل    ع يل ك
والل  لأل لل ل  لفتلل  عتفهلل   .ت لل  عللن إتل تلل  يملل  ي لل ل  لل ل     يتبّيللت لت لل ا   قلل  

 .(1)"لفمبت  ف  لف مقين    فتّ م  ت ّصص  ف  يت    لفتولي 
  :ة لديهدوافع الكتابة الروائيّ  -ب

 ينل ت  نلفتل   لف  فص لف لتّي   ض ي  من لفعن  لفتولئيين  ولف  لفيت    يمين لعت  ت 
ن فعتول  ففها  . قتلتا   ولي و  الو لفيتمل  مل  تلّا لف لو   ل   ل ّن لفل لت    فإّن  ل ا  ت  ول 

فهل ح لفن  ل  وعت  لفتغا من  فل  فلإّن لفل لت  . ي     مت ف  م   ف  ف  لفموضوللفصصل 
  .لفمو و  لفتع مل م    ف  ع ت   ي   ق يال فتهتو  من لفم  ف ل  
  فيت    لفتوليل  م  ي فعن: "تتولي ت  ف ا ن  ولف  يت  " لفعتود"ص  ا ل لفص   ي ول ف
قتللل  ملللتلتل  نللل  تغلللا قتل تللل    فّتبللل  . لألّول الللو   مللل  لفتبللل  لفعت يللل  ول فتللل ل   هللل :  ملللتلن

 صلل إفل   ت ل  ل ن تي ي  وقتل ت  ويت  ت    فّتب  لفصتنقّي  وتتلّ  د  ل فّتبتين معل   ف نل    
الو  نل    فل لف  لفقل ن  والو لألالاّ و ّم  ل)...(  ل قتت ل  لف د    ح و ن   يت    فتب  لفعت ي 

     قللول   ي نلل  مللن نللول لف  لل  لفتلل تي    فلل  يللل لفتعلل  يت لأل للت  لفتلل  الل  تعلل  يت فيتيلل 
 ل  قول إن   ان   م  ك مصتوض  عت  لفي ت  . ا لف    لفصتقص   ا لفت تيل لألي يوفو  

  إ ل لّت هنل  إفلل   ّمل. فل فمصيت يتع ملل مل   فل  مصلتو  عتيل )...( لألال لف  يضل  م ل  ك 
الو  نهل  ت  ل  علن  الي    ل تا لفمضل مين   لت  ا     ت  فإّن م  يمي  لفيت  ل  لفتولئيل 

فلللإ ن انللل   ت ت للل  نصقللل ني  . لفمع تنلل  ولفمللل يوتك عنللل  لفصالقلللص  ولأليللل يوفو يين ولفمللةت ين
 .(2)" ييصي  من لفييصي   ت عو لفمت  إف  نول من ل قتيا ف

ف  غمتك ل اتب ل لفصيتد  قهو عن   ن  ملن "إّن     ا ر تف  م" لفعتود"ويصّت  
 لت  ف عو  ألصص   وقليت    لت     قلتو  متمّيل   ل ّص  ل   الو لألقلتو  لأل  ل  و تبل  
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م    فل   معن   ّن لفيت    لفصيتّي  عموم  مهْ . (1)"لألّا ألن  لألقتو  لفو ي  لفمالئا فت ص 
   ع   ك عن لك       مي   ولنل  إنقل ن لفعصلت إّ   ّنه  ت   ولن  ع ي ك ف  لكنق ن

 لل   منهلل  عصللّي  عتلل  لفصهللا و  يقلل ت  غللولتح إّ   -م  فلل    -ي  لل  إْ   ؛  ّصلل لف لل ي  
 .   ولفصّن لفتولئ   ايل   ّص   عت  تح مت م  لفعصت لف  ي عموم  لفصّن 

    لف  العوتح  ّن ف يل  لفيت    لفتولئيّ  وفاَ " لفعتود"و فها من لفم  وقين لفق   ين  ّن 
ومل   .يأ تل  لف لّتل  عتيهل و ع لت لفتوليل  فه   قتيالياف عنه   و فت  م  ت عوح ت ت   نصق نيّ 

يوّفت فلل    ول  لفتع يللت لفلل د قلل  لفصضلل   لألت لل  ولألنقلل    وفلل  لف  للل لفتولئلل  إّ  ألّنلل
  تل  لفمولتّيللللفمالئملل  وعولمللل ل قتياللل ف لفمن قلل   ورفيلل   لفمبللل متك ومقلل     ل قللتع

فا ي   ف  إّ  ا ل لفمي لن واو مي لن لفتولي   لف د      فيل  : " ي  ي ول .فتت  لفت ت  
 .(2)"عّم  فا يعّ ت عن  لآل تون  ألنها فا يمّتول  ت ت ت 

  :جدوى الرواية في تصّوره -ج
ت  ّن تصللوّ     قلل لفت ّتلل  مللن  للالل لألفيلل ت لفللولت ك فلل  لفيتلل   لفلل د ضللّا لف للولت ي

فتعمل لفتولئ  ي لتا علن لفنظلتك لفتل  تعت لتح تنمي ل  فّتصلظ وت وي ل  فتبلت  وتتهيل  " لفعتود"
لفتع يلت  صنّيل  :  ه  فيتد وفّن  و    مْضن عن لفموضول لفضل ئ   د" ل إّن  فتمات  ؛ 

و  يميللن إ تل  لفموضللول إّ   علل  . عللن لفع لل  لفموتوقلل  لفمنبتقلل  فلل  لفالاللعوت لف ملل ع 
 .(3)"ي ل لفقت ي   ت  تص   ق  تك عت  عي  لألغتل  لفمالئم ت وي  لألا

    علللل نهلللل   ل  أل .    قللللال   فيلللل ت ا ّملللل  فلللل  لعت لللل  دويتضللللّمن لفم  للللو  لفقلللل
لفمع صلتك و قصل    ت صتأ ف  مق ف   ق ف  لفيقيت من لف  ت ف  لأل  ي   لفعت يّ   ل ت   يّ 

لفمقل ف  لفتل  وال   لألصليل؛ تم  لفعت ل  فم لف  يل  مق ف  لفعالق   ين لفصّن لفتولئ   ه  
 :ولألفي ت لفقال  ا " لفعتود"ف   لفصيتد  "ل  ت  ا"قتاّيل   ت  مظ ات 

 .  ف  لفعقوت عتي ان   موضول ض ئ  فا ت ته  لفتولي  لفعت يّ  -1
 .لفض ئ  او لفتع يت  صّني  عن لفع   لفموتوق  لفمنبتق  ف  لفالاعوت لف م ع  -2
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ع يللت عللن تتلل  لفع لل  إّ   علل  ت ويلل  لألاللي ل لفقللت ي   تلل  تصلل     يميللن لفت -3
 .ق  تك عت  عي  لألغتل  لفمالئم 

مق ف  تع يت لفصّن لفتولئ  عن لفع   لفموتوق  قّ ا قتل ك ع ّمل  " لفعتود"وفي  يوّض  
ا   فل ّن لفتوليل  لفعت ّيلملن  الفهل  فتمتتليا لفتولئ  لفع فم  ف  عالقت    فم تمع   لقتنتا 

إن فيلل اللع  مهمل  يلل ن : "ي لول ال ل لفصلل  وفلل   .فم تمعهل  ع لل  لفموتوقل لفتالمل   عل  
. ت تي    ويال  و قصليتل ع  تل   ويتمل  يل ن لفتل تيخ  لويال ي نل  لفع ل ك  فينل  فل  لفلنص 

ع لل ك لكيلللتلنيين ولضللل    وي لل و فللل   نهلللا توصلللتول  قلل  مللل   قلللت  إفلل  لفتع يلللت عنهللل  فللل  
ولفاع  لفمصتد او لآل ت ف  ع  ك  ع  ك في    فمعن  لفنصق ن   )...( تولي تها واعتاا

لفع للل ك اللل   عميللل   ل لللل لف تللل  ولفو للل لن  نتمقللله  فللل  ت تللليال   عللل  .  و لفصتويللل د
 .(1)"لفع  ك ا  م  يتتي  في  لفت تيخ)...( لأل  ن    ييصي  من لفييصي   

تلئل ك وال  ليل  لفمصلتي  ينص  علن لفتو " لفعتود"يّتض  من  الل لفم وف  لفق      ّن 
ن يل  " فل  ملن  لالل م  ت تل  ألعمل ل و  .هل مالمقلته  فع ل  م تمع عت ي  فل  ال ل لفم ل ل

 ي تل  : " يل  ي لول .  تو من ن تك ل ت   يّ تم  ت      (لف    لفتولئ  لفعت  )" م صوظ
تيّتللا ن يللل  )...( ملل  الل ل لفتولئلل  اللو  نلل  فللا ييالللف فنلل  عللن مقللتو  لفع لل ك لفمصللتي  

. لفتللتل  لفاللع   ومقلل   لف قللين لفللخ  لف لل اتك لف  يلل ك ولف  يملل :  صللوظ عللن عللّ ك  اللي  م
لفتل    ل ا  عنل   وملل     وفيلن مل   فل  فلا   ل  فيل  تتل  لفع لل تك لفمنيلتك فتع ل ك لفمصلتي 

 .(2)"ال او ولل  ه ح لفع  ك  ا  ت: ان   تق  ل. م ن
 لل ئ ك )وصلل     ( يلل  لفعت ّيللتلئلل  لفتول)  صللوص قلل تك   ة ت قللت" لفعللتود"ويولصللل 

 ويل  لألالي ل لفقلت ّي   تل  تصل   قل  تك عت  توغيتح من لفتولئيين لفعت   (نو ل فآل ل 
ي ي   ن تك   ت تو من      قّا  .عت  عي  لألغتل  لفمالئم  فمولّ اا لفم تمعّي  لف  اّ 

ن الللتح  عنللل م  فللل   ن يللل  م صلللوظ   للل ئ ك نو لللل  مللل  ل قللل ل عنللل ":  لللين ي لللولل  ت للل ا 
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ف  لف  ي   او  ا     و   وفين لفمهّا او  ن ن التح ! او فتو يت لآل ل  لفعت ي ت لفصتنق 
 .(1)"نصق  ي ّ م  يم ّت     يم  ل

إ للل ل  ت يللل    صلللوص لفن للل  لفعت للل  لف للل ي  لفموليللل  فتعمتّيللل  " لفعلللتود"وفلللا يبصلللل 
قّ ل  ا ن  لفع ي  من لفمةل  ل   ي   .لفمت ّقت   فتي تل  لفصتنقّي لفن   لك  لعّي ؛   ّص  

تيهلل  فلل  لفت نيلل    فلل  تص صلليل لفم لل  ل   ملل  "ت للّص علل ا ل تص ئلل   لل فصيتك ولفموضللول و
قل  تيلون لفصيلتك معتوفل  وم ت فل   فت ل و . نقي ن لفصيلتك لفتل  وأظصل  تتل  لفم ل  ل  فت ي نهل 

  تضلللمن وي نهلل    تقلللت    ن تللل يت  فينهللل  اللل     لفاللعوت وم لللت  لف يللل ل  اللل  لفتللل
مللن مّنلل  ن للن لفعللت  يأ لل ا عتلل  لفب لل  فلل    للت  وقتويصقللي    . فتي تلل  لقللتمتلتي  لف للّتل 

  .(2)"فو فا ناعت  ييصي   و    ت    ن ع  ت  قتي   من و  لنن ت
  :من اإلبداع الروائي العربي هموقف -د

لفعت ل   عت ت لفايل لفتولئ لفت  تصيتك لففد  لل لفعت   عت  " لفعتود"ين ن  تصّوت 
لألالي ل لفتل  فلا تيلن معتوفل  عنل ن  ولفتل    يميلن  ن نلتيّتا فل  ال نه  عتل  موا ل  "من 

 د مقللل ف   ."  لفاللليلإالللي فيّ : " اّمهللل  لفصيلللتك علللّ ك مقللل ئلاللل ح وقللل  وف لللَ  علللن  .(3)"موتوقللل 
ي ول ف  و  .فايل لفتولئ  لف  يل فتتع يت عن لفو و  لفعت   لألصيل م ا للف  و  لفمت    

ت مل ف   ي ته    ا ح لألاي ل لفتع يتي  لفت  نتي  لفيوا لقتع تته  من لفبيت: "ل لفص  ا 
يملل  ت صللظ لف صللي ك لفعت يلل  فلل   نيتهلل    منلل    موتوقلل  عللن ظللتوف نالل ته  فلل  لفبللت 

 و صين   لفعضوي  ايئ  من لف ي ك لف  وي  لألصيت  فيقت يل  ن ي تل فيه  ا عت او ن د
إ ل   ل ن  تتل  لألالي ل يمل  ال  و فتغنل  فيهل   غتلضلن  . ق  فت  لألّوفي وي    م   ف  وفي  ف

 .(4)"فإّن تت  لألغتل  َقتأ يل ف  لف  ل إف  م  فا نين ن ص ح
وفتت لللّت   يقلللت ملللن      ل  ت للل ا لفللللولت ك فللل  لفم  لللو  لفقللل    ولفتللل  قو تلللل  

و يللين   صللوص مللن رتل  لألوت " لفعللتود"فن لل  لفعت لل   يقللتعت  لفلل  م صللل     قللته  ن
 د لنقللتخ عللن  .؛ إ  يأ لل ل عنلل  انلل   إّنلل  اللّت " فللف فيتلل  وفيتلل "ييتلل  قّصلل  عتلل  منللولل 
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م تمع  لفبت   وتل  يعّ ت علن  غلتل  م تمل  ر لت وفلو ي نل    ل ل  قّصلت  ت لتد فل  
يبلّت   إّن من يت  تولي  عت  منلولل  و   فم  ل نقته ن لف ول":   فيتق  ل اوقت   وت  

ن  ت  وق ئعه  ف  لف  اتك  و ف   وقم    ته  ع   لل  .(1)" و لف قنت ول 
  فلن يأصل   عت ّيل    فت التي   معل  ميق  متيّن لفصّن لفتولئ  ا     تو الص  قوف
ت ويت وت وي  لألاي ل لفقت ي   ت  تص   ق  تك عت  عيل  "فعمتي   إّ   ع  إ ض ع  

يت ّ ل  إّ   تمقّلل لفظلتوف لفمةّ يل  إفل  لك لل لل  لألملت   وال ل.  غتلضلن  فل  لف نل  نصقله 
 عتلل  لفللتولئيين لفعللت   معنلل  إنّ   .(2)"فلل   لل و  ت تي يلل  ونصقلل ني  مصتوضلل  عتينلل   ميعلل 

 .   د إ تل  عالق  ا ل لأل يت  مت ع  ل  تم ع  لف  ّ  إ تل  مق ف  قوقيوفو ي  لك  لل
تظللتوف لفمة ّيلل  إفلل  ل  تيلل ت وفلل   ّوفهلل  فف لل   ّ   ضللعف تمقّللل لفللتولئيين لفعللت  

" لفعللتود"ويأت لل  .  ضلتوتك لنقلل  ا لفموضللول مل  لفالليل لفتولئلل  لفولفل  إفلل  إ صلل قها تولئّيل
 - يم ّ ك تولئيّ  -لفموتوق  لفعت ّي   ين لفع   لفمو و ك ق    ف  إف  ع ا لنت  اها فتعالق  

ت لللويت مللل  ي تضلللي  ا فلللا ينت هلللول إفللل  فهلللا ألّنهللل .  لألالللي ل لأل  ّيللل  يتع يلللت عنهللل و   
لألاي ل لفقت ّي  فإّن  تولف  ومضمون تت  لفع   من  ه   ت  ت وت وي  لألاي ل لفقت ّي 

  .فا تعّ ت  ص   عن  غتل  م تمع تها
  إفلل  لقللتي ن ّ   ضلل  ف  لفتصييللت لك لل لع  إّن   للوللفلعت لل   ّنلل   تل   و ع لل تك   للت 

لألمللت لفلل د  فللت   . ت ييئتهلل  عت ّيللفلل  ي تهلل ول فتللا يلل  لف لل ا ك فت ولفلل  لفبت لأل  لل   لفعللت  
إّ    ضوت  -  ق  لفعتود -واو فن ي ضت . غي   لفموضول لفتولئ  لفعت   لف  ّص 
فلإّن فل  ظلّل غيل    فل   ّمل   .   لفعت ّي   ون غيتالقولف  ايتّي  ن  ع  من لفم ّ ك لفم تمعيّ 

اللا وع ل اا عّ لت عللن  نصقلها و غتلضللها ّنهل  فللن تفيتوليلل   لفلفعلت  قيقلتمّتون فلل  إنتل ا 
اللا ظّنللول ف وفئلل  لفلل ين  علل تواا لف ولفلل   لل لئن  ؛ تأقتد  لل لئن غيللتاا لفتولئّيللقلل  لل ت ملل  

ن يل  "وعتل  لفلتغا ملن  يل  ك  ْيل   ّنل   .علن  نصقلها  فيت  ل  لفتولئّيل  ولامين  ّنها يعّ لتون 
  " ن يللل  م صلللوظ"لألملللت اللليئ ؛ ألّن  فلللإّن  فللل    يبّيللت فللل " نو لللل"عتللل   للل ئ ك " م صللوظ

تتقلا   فقلتل  "مّم   عل  عم فل   ؛  ّي   اّمي  إف  لفوقيت  لفتبويّ  -"لفعتود"  ق   -يعيت
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ولفتيللتلت وتت يلل  نصلل  لفموضللوع   و غ غلل  توّقعلل   لفالل    لف   لل  عللن مهنلل  وم قلل ك 
  .(1)"لفمق ف لف وت ول د لفصبيت

  :ةلرواية العربيّ ل" رويالع"تصّور في  (الموضوع)مسألة  -ه
فللل  ( لفموضلللول)ملللن مقللل ف  " لفعلللتود"ق لللل لفت لللّت  إفللل  موقلللف  - لللوّ د  ن  قلللول 

 -"لفقلةلل لفتولئل "لفتولي  لفعت ّي   و م   أص ت  عت  تقميت  ف  لف ت  لفن  د لف ل ي   لل
وت ي ن   توضي  إّن  يمّي   ّي ل  ين لفت ني   لفتولئّي  ولفموضول لف د وأظص  تت  لفت ني   ف

يلل ت نيل  تولئيل  مةالت عتل  " ّن "   ن  لول قل تتت" ْي   ّن  ي ّت  معّي   .ف  لفعمل لفتولئ 
ولأل يل  فل  نظلتح   ينصلتف إفل  لفيت  ل  لفتولئّيل  و  يتلا عولفمهل  ملن . (2)"ع يل ك فتقلصي 

 يللل ي تلل  يقللتو  " للل  ّن  غيللت ملل ّو     علل ك  م فّيلل  مةّققلل ؛ للول   يلل يوفو    و واللو 
ت ني  معّين  إ  ويتاّ     فصتقص  لفمتت     ه   صال  تض    ف   ا    ح  وع   ل   ا غصلل 

 ل    ت م  يتض  وعي   ه ل لفتال ا  ين لفقت  ولفصتقص      ت م  تيقت  ظوظل  فل  . عن 
 .(3)"ت  ي  م  يتم  إفي  من تول ن ف  عمت  وم  ي مت  من ن    ت ت ت  لفصني 

يونهل   صل    معّ ل ك غ تقل  "لفتوليل  لفعت ّيل  فيقل   قل      مل ويت  او نصقل   ن 
لأل مل  فل  يلون لفيتّل   ... ف  لفت ني    م ل مل  ملن  لتف وقل ئل لكعلالا لف  يل ك  لفلخ

 صللل  ول م لللّت   ّ للل  ين    يتتصتلللون إفللل  لألفيللل ت    ي  قلللون علللن  قللل  لفمعضلللال  
ها  ن  فل  ي لتتاا ملن لفمقل      ملن  ص  ول يتهّي لون تتّمل  لفع ل ك   يل  ع ل ك  ظّنل  ملن

 .(4)"لف ئيق " ل نتم ئي "و" ل اتتليي "قيو  لفمضمون   ع  لفت  ت  

  صل غلفل د  - "مون  فتويل بقلي"عنل  يايت ( complex" )ع  ك"ول  ل ي ن مص ت  
م موعلل  ل تت   لل   ولف  للتل  لفالولعيلل  "إفلل   -لفت تيللل لفنصقلل ألّول مللّتك فلل  ولقللت  م  

ال   عميل  "ا  " لفعتود"فإّن لفع  ك ف    (5)"ت  ل قتو  معينإ  عت لكنق ن  ت لفت  تأ 
 د  فللل  لفمتّيللل  لفمتيلللو  فللل  لف   للل  لفقلللصت  ملللن لفالوعللل   .(6)" ل لللل لف تللل  ولفو للل لن

                                                             
 . 37 -30 ص  (لف   إف  لفت تيخ من) يت   ضمن لفعتود  لل ع   -1
 .755 ص لفمع صتك  لفعت ي  لألي يوفو ي  لفعتود  لل ع   -2
 .  752 -755 ص ص  نصق  لفمت   -3
 .  93 -97 ص ص  (لف   إف  لفت تيخ من) يت   ضمن لفعتود  لل ع   -4
 . عتا لفنص : ا  م وت7002  قن  7058  ل (ا إفيتتون )ك لف صوف   لف ولت لفمتم ن فيتي  ع ي   لف ين وع    -5
 .  52 ص ضمن لفمت   لفق     لفعتود  لل ع   -6



 نّصية -دراسة سوسيو      النموذج اإلشكالي في روايات            عبد هللا العروي          

 

  - 44 -  

 

لف معلللل   و الللل  م مللللول لفتمللللّقال  لفعمي لللل  لفتلللل  تتتصلللل   لللل فموتو  فلللل  م تملللل  مللللن 
ال  تتل   (.لفل ول )لفل د ي  قل  لفتل تيخ فل   ( لف لت )لفع  ك  تع يت ر ت ال  . لفم تمع  

لفنتو ل  لفق  فّي  ول  تم عّي  لفت  تالّيل لفهوّيل   وتوّ ل  لفقلتو  عتل  ن لو ق تل  و  ولل 
فتيلل الع  مهمل  يل ن ت تي ل    لويال  و قصليتل  ع  تل  ويتمل  يل ن "فل ف  . ألّنه  موتوقل 

  .   (1)"لفت تيخ  ويال ي ن  لفع  ك  فين  ف  لفنص 
 ّن يللّل لألمللا لفتلل  ل تصلل    فتوليلل  فهلل  موضللوعه  لفلل د يمّي الل  عللن " لفعللتود"ويللت  
فللل  لفعملللل  "لفموضلللول"و "لفموصلللوف"يصلللّت   لللين وملللن اللل ح لفن  للل    فللل ل  .  للل ق  لألملللا

فتتو  موضوعها لفتولئ  وفألمتيي ن لفام فيين موضلوعها لفل د إّن  يت  ي    لئ  لفتو 
ي ل ح متيئل  لفتولئل  لألمتيي ن  من يعو  إف  إنت ا ل  ّن .  يينيمّي اا عن لألمتيي ن لف نو 
عللن  عضلل  لفلل ع  مللن  هلل  وعللن لأل   لألوتو لل  مللن  هلل   ح  فتقلل ة    للول ملل  يمّيلل  

  تي  إقتتلتي يت  لف صو  لفمتمّقتل  فل  لفتع يلت   لألما لفت  عتف  فّن لفتوليفيّل  .  ت 
 . عتيف  تو ه  لفمتصّت كولفت  ا صيّ اويته  لفع  ته  لف  ّص  و عن 

    فللا تصلل إفلل  فهلا تتلل  لكقللتتلتي يّ  ّن لفتوليل  لفعت ّيلل" لفعللتود"ي ل    وفل  لفم   للل
 ّد غتل   إ ن إ ل " :لفمص و  فيه  (موضول)لفل    يق  عن تِ بْ تَ قْ ت  من يَ م تّ   عصل فيول

  لأل يلل    فللّ  عتينلل  يملل   فللّ  عتلل  غيتنلل  مالليل لفموضللولت يصللف ن يلل  م صللوظ لف لل اتك
اللل ل الللو لفموصلللوف  لفمللل  ك .. لفعتي للل   لف وت ول يللل  لفصلللبيتك  لفمق لللف لفص يلللت لفلللخ  لفلللخ

لفوصصي    ت  فل  لفن ل ت لفصتقلص  ال ل مل  تتت  ل  علين لفيل ميتل  فيلن مل  الو لفموضلولت 
قل  ييلون موضلوعن  . ا ل موضول لفتولي   مل   ّنهل  توليل  فلال  صوصلي  فيل . لف م ن: قيل

 .(2)"ي ل لفموضولاو   فض   ض
نلللت  " :موّضللل   عالقللل  لفموضلللول لفتولئللل   مقللل ف  لفهّويللل  وي لللول فللل  موضللل  ر لللت

لألمتيي ن  ع  ع و  وع و  و ع  يّل م  يت ول و   عول وم   ف  يتق  فون ال فها موضلول 
 ا  ت ي وفون م  ا  لفتولي  لألمتييي ت  د تت  لفت    ياتّا منه  لف  تل  ّنه  تولي  يمين 

                                                             
 .  لته  لفصص    لفق    لفمت   -1
 . 77ص لفمع صتك  لفعت ي  لألي يوفو ي  لفعتود  لل ع   -2



 نّصية -دراسة سوسيو      النموذج اإلشكالي في روايات            عبد هللا العروي          

 

  - 45 -  

 

    للل  يقلللت ي   ن ي لللول إنللل  فعلللال يتللل  لفتوليللل  لفو نيللل  و للل   . ن تيلللون فالللع  ر لللت 
 .(1)"إ ل ي ن ا ل ص ي     فنق   ألمتيي   فا   ييون ص ي     فنق   فن .   فموضول

والللو ي للل وت " إ تيلل "ع لللت   للل    - "لفيتلليا"فلل  عمتللل  لك للل لع  " علللتودلف"ويللوت  
عتل  " لفوصلف"تك لاتم ا لأل ي  لفعت   من  عهو   لم  يمين  ن ي ت  في -"م تي "  ي ت  
؛ يوت   ف   ن تل  لقتصه مّي   ين  ولقتبتل ّي   ينل  ر لت وفيّنهل    ت تلو "لفموضول" ق   

 فللي  مللن ": "إ تيلل "ي للول  .فلل  يللّل لأل يلل ن مللن  لل  ع  لفقلل تّي  ولفللتهّيا ل  ت لل  يين
و ن ييلون   ل  ي ل ت    ل   لفعصلت  لفبتي   ن ييون تلئل  لأل   لفعت ل  لفمع صلت  عمل  

وق  تيون إال تك ": إ تي "فيتّ  . ق  تيون ص ف ": م تي "وت ي   " لفيالقيي   يض   عم ت
إفلل    ي لل   لئملل  والل   ّن لأل يلل  لفعت لل  غيللت م  فلل   لل ك الل عتلل  لفعلل فا لف لل ت   

  لفللتّ  معّ للتل فل" إ تيلل "فيقتتقلل " ملل  الو لف لل يلت: "فتلتّ  الل .  قل   ل نبملل   فل  لفتبلل 
" ل نبمل  "م تتلف عّمل  تعلّو  عتيل  لأل  ل   لفعلت ؛ مصهلوا يت  ل   لل" وصلف"عن مصهوا فتل

علو  ل نبمل   ( نبمتل  لف  ّصل )ولفتع مل مع   تبت  لفت  ت  فظ عت  " لفموصوف"ف  
ل نبم   ف  لف  يع  رح  فو  مينن  : " ي  ي ول   لف  ا ك لفت  فا تأ ت  ف   صالف  لفتب

ولفمت ك إ  تع ن ولف يلت إ  ي يلت ولف نل د  قي    قي    تي   لفصي   إ  يصي ن نصف   
    نضلل  م   للل يللل  تيلل  لفيتملل  لفمن قلل   ولفلل ان فلل ت   ألننلل  مقللل اللة   . إ  ي تلل  لفنلل ت

فألقلف  اننل   لئمل  متل     ألفيل ت .. فيلن.. إ  يصعتون م  يصعتون   ضوت يّت  ف  عمتن 
 (. 22.ص. لفيتيا." )غتل ويتم تن  ما ون    أل

ولن   ل " لفموضول"ويتولصل لف ولت  ين لفا صيتين ويتولصل توضي  فيتك غي   
عنلل م   ؛فلل  لأل   لفعت لل  وملل  فلل  مللن رقلل ت قللت ّي " لفموصللوف"و" لفوصللف"لفعالقلل   للين 

وصللف لف  يعلل  يملل    مو لل  إ ن: "فت للول" إ تيلل "  تتيلل   ي يللت ملل  ق فلل  " م تيلل "تال للظ 
فتولصللل لقللتق تت  ". و لل ون ل مئنلل ن عتلل  لفنتي لل  ولفهلل ف: "ي يلل  اللوف " يلل  كالل   لل ون 

 للل : في ي هلل   الل   مللن لفقلل تّي " تلئلل  لأل   لفعت لل  لفمع صللت  فللا يصللف الليئ ت: "ق ئتلل 
  للل  علللن   للل ل لألفللل  و  يلللتل  قويقلللتكيللل ن يقللل ل  و تللل   و تفي. يلللّت   هللل ح فتوصلللف

                                                             
 . 74 ص لف ّ   إف  خلفت تي من لفعتود  لل ع   لف لا   م م  -1
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مللّتك لفبلل يت .  نهلل  فللا ت تلل  إّ  ف  ملل  لكنقلل نومللتك ي ك ي ّنهلل  فللا تأقللين   لل لويصللصه  مللتّ 
     لفبللل يت مللل  ك  لفبللل يت ع  للل  تعتلللت  لفصلللي    و لفقللل    .  غللل يت  وملللتك لفبللل يت قللليمصوني

 (. 29. ص. لفيتيا.") و لف ّ لف  ا ل م  فا ياعت       ل
 : "العروي"في تصّور  للرواية العربّية( موضوع)مسألة البحث عن  -و 

    لفتولئّي  و قئتته  من  الل م  فع ت  لفع ي ك فم تضي   لفيت" لفعتود"لقت ّت ف   
مللن لفمقلل ام  فلل  تبييللت  -إن لقللتأبت  - ّن لفتوليلل  تمتتلل  قلل تل  ا ئتلل  تمّينهلل   لفم تتصلل 

نتملل   فلل  فلل    يقلل  عنهلل  . و نلل   وتنمّيلل  لفم تمعلل   عتلل   صللع ك ومقللتوي   م تتصلل 
نظلتل فمل   ؛يصّضلل  ن ييلون ملن ييت هل  متصّتغل  فهل  تم مل ت ل   ّنل  إفل    ي  يوفيه   اميل  

فللل  لفمولضلللي  ولفت نيللل    ت ت  للل  ي لللن  يتللل    معّ للل  ملللن عملللل   قللل   ةو  ومقلللتمتّ 
إفل   ي منل  ( فتلو يت)و ص   لأل   يّت  من "  ّص   ع  تصّ ت لفيت    لفيالقييّي   .لفموصت 

 . (1)"   نه ئي  عت  لعت  تح موضوع ف  تت  لفت ظ    ف ل  تيّت  لأل. ا ح إاي في  فب 
فلللإّن  فللل  فلللا يأعلللف  ييتللل  لفتوليللل  والللو غيلللت متصلللّت  فهللل ول  ل يللل ن لفتولئللل  لفعت للل  

  : ترح   ي تا ف  م مت  عن لفمي  ين لفت فّي ف .من لف    ف   ف  لفموضول" لفعتود"
عّ لللت  عنللل  اللو مللل  . لفولقلل  لفملللّت  الللو لفللل د ر لل ح يمللل  ك قلللت ي "فلللل: لفولقلل  لفعت للل  -1 

  .(2)" مايت  لفموضول
قوقيوفو ي  لفمق ف لفعت   في  نعتف "مق ف  لف    ف  ويتمّقل ف  : لفمقّ ف لفعت   -2

 .(3)"  فمولقص  ل نت  تي لف ولف  لف صيّ 
 د لف  للل  عللن مالللتول تولئللل  فتلل ل  لفعت يللل  نصقللله  :  ماللتول تولئللل  فتلل ل  لفعت ّيللل -3
 .(4)"تمن لف    عن لف ل لف    عن لفموضول  في  و ه  "فل

لفيت  للل  صلللن ع   لفصللل ن  الللو "ول  ل ي نللل  لفيت  للل  لفتولئّيللل  ف يللل  تّتصلللل   فصلللن ع ؛ 
يّتصلل  "لفل ل "علن فلإّن لف  ل   (28. ص. لفيتليا" )لفم  ك لفموضوللفي ت  ولأل لك لفتب  و 

ّن   ل  يتيل  ويل  . مق ف  ت وي  لألاي ل ولألق في  لفصّني  لفمقتع تك  و ق وفه  يم  ا ف ي  
                                                             

 .   2 ص ا 7007  0  لف ض تد  لكنم   متي   اص   ن يا م م  تت م   لفصصت   ت   ف  لفيت      ت   تو ن -1
 .  05ص لفعتود  فيت م  وتك ور تون  ع  ت لف مي  ع   -2
 . 72ص  نصق  لفمت   -3
 . 77 ص لفمع صتك  لفعت ي  لألي يوفو ي  لفعتود  لل ع   -4
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والل  إ ل فللا تيللن ف عتلل  فيلل  فللال  . ن ي للول إّن لفتوليلل  تّتصللل لّتصلل   وقي لل   مت عهلل  لف لل ّ 
     لألالي ل يتتتّل  علن وضل   ل ّص  ل فمقّ ف "ألّن ماليل  .ف ئ ك ملن و و ال   صلال

فل    فل  م تمل  ت ئل  مصتل  فلا يعل  ملن . عن م  ييون منع   مه وتل  ل ل م تم  ماّت 
 ل لن القل وتمقّ و ين لقت الل     ين لفتاّ    صوتك متن قتك فولق  متالتإ ّ   مق ف ي ت فت

 .(1)"تعن صت لفال م  كع  ك  ن    ف  لفم تم  لفميّقتفمن فيتح لف ّت لفمقت ّل 
          فلللللا يلللللول  امّيللللل  فموضلللللول ملللللن مولضللللليع  لفصيتّيللللل" لفعلللللتود"ولف للللل يت   فللللل يت  ّن 

  لفتولئّيل   عم فل  يقلتقنلفلإ ل  .   و ال  فموضلول لفمق لف لفعت ل لفتلتتل    مقل  و لفت ييتيّ 
          فلللل   عم فلللل  لفصيتّيلللل "لفمقّ للللف" لفتلللل  يهلللليمن عتيهلللل  لفموضللللول  الللليل  لللل ت  فللللإّن  ضللللوت

  ا0893 -0825ّن لف   للل  لفممتلللّ ك  لللين إتاللليت إفللل   -  للل  لف تلقللل   لفعتمّيللل   قللل   -
 .(2)  متي  " تودلفع"ا       ن   لفق  ف  ولفمق صين عن  

  :لمثّقف العربيل هفي نقد" العروي"رتكزات م -ز
و  ملل  لفتولئلل  لفعت لل    يت   تلل  عللن   ملل  لفمقّ للف لفعت لل " ع لل  لل لفعللتود"لاللتهت 

 ّصلللص قللل  و .   قلللتح رامللل  لنعي قللل  أل مللل  م تمللل وي ّنهمللل    متللل  الللو لف لتّيللل ؛  ْيللل   ّنللل  ت 
  ملل  "ويت  لل    ّصلل  عنولنلل  فمالل ت إفيلل   قللصت  م  فلل  فلل  مةفصلل  لت لل ي  عللن تتلل  لأل ملل  ف

:     فت تيللل  قلل   ه  لفتلل   صللتا  فلل  علل متين  ق قللين واملل مللتنلل ول فيه" لفمقّ صللين لفعللت 
لفمقّ للف   م يقلل"ولقللت تص منهلل  .    لفتيللوين وضللعف لقللتيع   لفعتللوا ل  تم عّيللل  ول ّيلل
مللن لفمقّ صللين إفلل  لفيلل   مللن ي للو  يقيللتل "لفلل د  (لف للة )مته   عللل فلل  م لل ّ لفتلل   "لفعت لل 

 .(3)"إصال  اةون لفم تم 
عتللل   -  ف لل ي  فللل  يت   تلل " لفعللتود"فللل  لفعن صللت لفتلل   ّصللله   -تّيلل  وعنلل م   

  مالمقل  ل ت    تلفل  م ل ت ت  ال ح يلتح ملن لفمقّ صلين فألّننل   توا  ون غ لفتولئل ّ  لفي ت 
ي لل ت  لل  عللن قللت  المقلل   فلل  وفم.   فلل ل  فمقّ ف لفعت لل  فلل  اللّ   لفتولئلل   لل  لفمتعّت لل
يعلليت م قلل ك مللن لفم تملل  لفعت لل    للإنّ لف للول  للّ  إفلل  هلل    يصللل فيتلللفت تيالتلل  مت  علل  

                                                             
 . 758 ص  لفق    لفمت   -1
         ف تلق   لفعت   لفمتي  نمو     لفعتود لف     لفمع صت  لفعت   لفن  د لف       تيل  لفاتيف م توي  -2

 .  04 ص ا 7002 لألوف   لف  ع  في ي    نب  د  لأل ضت  لفيت   و     
   . 020ا  ص  1983لفق فق   لف  ع   يتو  لفعتود  ق  فتن  ف  ضو  لفت تيخ   لت لفتنويت    ع   لل -3
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ويقو   مقتل  ع يل ك علن قلو  لفت ويلل  ل ؛ ف ل  .  الل قو  ت ويل تولئ  فت ت   ص ي  
بتلت  فّم   ّول ت ت   لفمقّ لف لفعت ل  فل     ل  ملن ت تي ل  عتل   ّنل  لفم"     قين"     

لفلل د ي صل  فلل  يلّل مقلل عي  فلال ينصلل    نصقل  و   متلل   ل   ؛لفمتلتّ    لين لفن للو  ولف نلون
" قنل يل  ا ا الا"  وتح ف  ت ويت  ف وت لفمقّ لف لفعت ل  فّمل  فّضلل عتيل  " ي      "و     

لف د ي تل متض  ع   عن مع ف ت  لف   لف  ي  و ف  ألّن  ي  لف ن يل م ّتل  ولف لّ  
فلل  ت ويللل لفت ت لل   لتهلل  فّملل   ّول ا للتك لفمقّ للف " لف يلل  صلل ف "قللتوت  و  صلل  لف لل ي  م

 .(1) ال  لفمقّ ف ألتض  لف ال  واع   لف  ئ "لفعت   إف  لفبت  عت   ّنه  
فهلو يصت لت  .إف  ت ّتف لفم تم  لفعت    يضل   لفعت يّ   فتوليت ّتف ل" لفعتود"يأت   و 

ل عت  ت ّوتال  وام  ع مالن  ق قي ن ف  فم  ق ع  .ل دإف  لفم ين  لفي يتك ولفوق  لف وت و 
لفوقل  لفمالئلا فتتوليل  لف  يقل  الو   فت ييل  لفوقل  لف وت لول د عتل  "فلل .ف   وتو   لف  يق 

وّفلت فهل   من ل  مولتيل  فتولئيتهل ؛   ّصل   عل م  فلت  فهو لف د  (2)"تولف    ولتح لفت تي ي 
هللل  ّيللل  فاو  (3)"تالللييتت  عتللل  مللل  قلللولح فللل  لفم تمللل و وتيتتللل    لألنملللو ا لف وت لللول د  نيتللل "

 . لفت  تمّقل لكنق ن لفقود    ولفنصق نيّ لفتب  لف انيّ فيه  تت ّق  لفت  لف  ضتك لفصقي   
  ألّنهلل  تم للو   لفتولئّيلللألنقلل  فم لل ل لف ن لفم ينلل  لفي يللتك الل  فيقللتنتا  علل   فلل  

لف تللل  لفميتملللل وت  ي  تللل  و ل    لكنقللل ن وقلللو و ت مللل  فللل   ّيللل  م للل و  لفمتيللل  ولآلفللل   
لفم ينل  لفي يلتك منع مل  فل   غتل  لفل ال  لفعت يل   فلإّن  فل  ياليت إفل  "ألّن نظلتل و .  لألوفيّ 

لفع    لفي  ل  لفت  ت عل من ق يل لفمقت يل ن لل لفتوليل  لفولقعيل  إفل  لأل   لفعت ل  ن لال 
فوق  غيت مت  نق   وف   عن ن     تن  لف وت ول ي  قتيت  لفع   نق ي  وف  نص  ل.. متضي 

 فعل  ول ل ك  صللصته  ولتقل  عل فا لأل  نلل  لفمبتل  والل ح لفن تل  لفم  غتل    ت مللل فل   لتهلل  
 .(4)"عنصت لفتولئي  لفم ن   صال عت  لفت وت لف    

" لفقللّيتي " ّملل  لفن للتك لأليقللت ل ت   لل  فلل  الل ل لفقللي   فت للت  مللن  للالل ن لل ح فتوليلل  
عملل ن يلل  م صلوظ تغلا ضل  مت  لفظل اتك ي ضل  فلل  "  يلت   ّن ؛  يل"ن يل  م صلوظ"فلل

                                                             
 .  94 ص  "لف   إف  لفت تيخ من" يت   ضمن لفعتود  لل ع   -1
 . 750 ص لفمع صتك  لفعت ي  لألي يوفو ي  لفعتود  لل ع   -2
 . 753 وصص   757 صص   نصق   لفمت   من م  و ك لفمقت   ل  و  ي  ن  ص  نصق  لفمت   -3
   .755ص   نصق لفمت    -4
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إّن لفتولي  لفعت ي  فل  م متهل  وألقل    ل تم عيل  قل     عتل  . لفعم  فمن   لألقصوص 
 ".ل تي تل  لفي ت   تتضخ ف ني  ا   قت  إف  لفتم ي  منه  إف  لفولقعي   ومقت ت  عن
  يلللت  فيهللل   ّن لفم تمللل  لفعت للل   للل ّ ك  ت تيتللل    الصللل  ل ت   ّيللل" لفعلللتود"وي لللتا 

لألقصوص  ا  لفايل لأل    لفم     فم تمعن  لفمصتّل  " ي   ّن  .م تم  غيت تولئ   ع 
وّظلف لألقصوصل  فتتع يلت    لل  ّن لفي تل  لفعت ل  فّمل   ."لفم توا ملن  د وعل   مل ع 

 ل  لفاليل لف ضلي  لألقل    م   "عن  غتلض   فإّن تع يلتح فلا ي لل ملّتك   لت  ملن إغصل ل 
ي ّت  غيتح فينتا  ب لتك وقهوف  فين   ون تصّو  . فتمضمون  في ت  لفعن ن فتم  ي ك لفعمي  

  لف لللل ّات و ّن فهللللل معنلللل  الللل ل  ّن لفولقلللل  لفعت لللل  ي تللللو مللللن لفملللل ّ ك لفتولئّيلللل. (1)" و ن للللو 
لألا  ص لف ين نتلاا ف  لفم تم  فيقول فل  لفمقلتو  و  يصلت ون فتتقليخ وضل  تولئل  

فل    ّقلل  "  تلل ل " عل   ن يقللتعت  لفا صلي   لفتل  يلل ن يتلال   -"لفعللتود" ل ت ي يل  عت 
إّن " للللل -واللللّيتول مللللول ل فتوليلللل تها "  تقلللل وت "فلللل    ّقلللل  "  وقتويصقللللي "ويلللل ف   " لللل تي "

إ ن ملل  الو لفم للتات )...( لألال  ص لفل ين نللتلاا فل  لفلل لت لف يضل   فيقلول فلل  لفمقلتو  
 .(2)" ك لفتولئي  م  ك إاي في لفم تا او  ن ن عل من لفم 

  :"عبد اهلل العروي"بداع الروائي عند ينابيع اإل -ح
مللن  للالل لك   لل   لفتلل  قللّ مه  عللن  قللئت  م  وتيلل  لفم قوقلل  فلل   -" لفعللتود"ي لل و 

مهللتّا  -لفمةّفصلل   لفتلل   معلل   علل  تصللّوتلت  لفمّتصللت   اللةون لك لل لل لفعت لل  ولفعلل فم 
  عت  تح ميّقت "  توق "ن ت   ف  واو يت ّ   عن  .لفيت  ّي    ف    م   ق في  لفم ض 

واو .   عت  تح عّم  لفتع يت عن لفع  ك لفتوقّي  ونّوعه "  وقتويصقي "لفنم  لف ت لي  وعن 
لف د ي ول عنهم  فّم  ق ت  عمل يلّل ول ل  منهمل  فل  عالقتل   ل فتع يت علن ع ل ك م تمعل  

قيمتهم  لفع فمي  فيق  ف    قيم  ا ل و ل (: "لفنمو ا)لف م عّي  من  الل لف ل  لفصت ي  
لفتع يت ف   عن لفع  ك  ألّن ا ح   ّص   اع  و  ّم  وفيقل  فل  ل  تيل تل  لفت نيل   ألّن 
ّنم  ت ت  ملن إي ل   لفوقل ئل لفم   يل  لفمقلتعمت  فل  يلل  ا ح ت  ع  فتع  ك ومتت     ه   ول 

                                                             
 . ن ص  لفق    لفمت   -1
 . 30ص لف ّ   إف  لفت تيخ من يت    ضمن لفعتود  لل ع   -2
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نعيقللل  فللل   ل  فت يللل   مللل   قلللم ح قلللتين عملللل عتللل   للل ك  فتتع يلللت علللن ع للل ك  م عيللل  م
(céline )  فنبم  لف  ص  (ma petite musique)"(1)(). 

عمل ل  ل ي ل   إفل  لفم ل ل ا ل  ملن لفقلم   ّن لك ل ل" لفعلتود"و  يت    ون تل ّ ت ول 
ّنمللل  ي يئللل  فّمللل  تناللل  ف يللل  مللل  يقلللمي  الللو  لللل لكتل ك " الللن فللل  لفموضلللول لفللل د قلللييت   ول 

 لين مل  لن  ل  فل   ان   تن ا  ق ق  عن لفم   ت  لفت  ت    ت      فل  لفل؛ لفت"لكاي فّي 
لفو لل لن ويتيلل   ن يصلل   مللن لفمقللّتم   وملل  يللتّا ليتقلل     للول تتلل  ل ن   علل   وغيتالل  

ت للل   فللل   لفي تللل   ينمللل  تصللل   " لكتل ك لكالللي فّي " د  ّن .  صعلللل لفم توئّيللل  ولفقلللم ل
فللل   يلللا  -تللل قيت فعلللل لف لللتل ك ولفتص علللل ل  تمللل ع  ت للل  –لف للل يهي   ولفمقلللّتم   ف يللل  

اللي ل  إ  الل  "لفبلل م  ولفمتتلل   ولكاللي ف  عتلل   للّ  قوفلل ؛ فللل   توليلل   لل ون غمللو  ول 
  تيللون ت تلل  موّف لل   إّ  إ ل ي نلل  مصتو لل  . ت تلل  لقتيالل في    فنقلل   فتي تلل  ق للل لف لل تل

  .(2)"ع   ق ل ل قتاي للف  ت   فنق   ألد ي ت  او ل قت )...( عت  لفم هول 
فتيت  للل  " لفعلللتود"تصلللّوت  يقللت ملللن غيتاللل  غلللّ     تلاللل  قالقللل  ينللل  ي ويميللن  صلللت 

تلل ّو  ولقللتيع     ال  لفتنلل ول لأليل يوفو  و  .ه   ل فمتتي ل  لفمعتفّيلل  ولفصّنيلل و مللّ ت تولئيل لف
 .لفولق  لفمبت   ولفعت  و     ولفع فميّ   ولفعت يّ لآل ل  لفمبت يّ 

  :ل األيديولوجيالتناو -1
 "لفعلتود"يأعّ  لفتن ول لألي يوفو   من  اّا لفينل  ي  لفتل    صل     لل لك ل لل فل   

لأليل يوفو   فل  لفق  فل  ف  لعت   د؛ إْ    ي تتلف لقنل ن فل  يونل  ملن   لت   علالا لفصيلت 
فل  لفيلوا ف .لفعت ّي   ن لت  فل  لفقل  ل لفل لئت  لول م تتلف لف ضل ي والو ممنل  لفقلتين   ول 
يبيللتح  –ن تل لل   ل  إفلل  لّتصلل ف  لوقلل   ّ    .  لفمّتصللت    أليلل يوفو ي    ولفعت ّيلللفمبت ّيلل

علن امل    يلا تع يت و ف   .ه   يض فمولي  فل فن     ألعم ل لأل  ّي  و  -من لألي يوفو يين
لفن للل    ّصللل  و  .لفقللل ئ ك فللل  لفم تمللل     ول  تم عّيلللم تتلللف ل ّت  اللل   ولفمللل لا  لفصيتّيللل

يظهللت عنلل ن  فلل  الليل ن لل     لل    د يّت لل  لفتوليلل  ولف ّصلل  " –يملل  ي للول  – يوفو   لأليلل
                                                             

 . 92 ص  لفق    لفمت   -1
- لفيهو ي  لف تي  وعمت    ي   ي ن فتنق   ف  ولفتولي  لفنقت  عالا     او( 0840-0985) فت ين ن  فود قيتين 

 (.  لفتيل عم  ف  ت ت : )منه  لفت  مةفص ت  ف   لفيهو  ا   ا  ا ألن   تي   إ ص   عت 
 . ن ص لفق     لفمت   -2
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    فت  الللل لفن للل  لأل  للل  يعنللل  . ولفمقلللت ي  يوقللليت  فتلللتويا لألفيللل ت لفقي قلللي  ول  تم عيللل 
 .(1)"ف  لفولق  إام ل لف    لألعظا من لفم ّ ك لأل فو ي 

  :ةتذّوق واستيعاب اآلداب العالميّ  -2
لك  لعّيلل  ولفصيتّيلل  ويلل ل  ولتلتلل  لفع يلل ك " لفعللتود"العلل  عتلل  يت  لل   مللن  للالل إ 

ف ل   .  ق تل نها وا ضا  ّي  فم  ي ت يمينن  لف ول و ون  ن   ا  لفم   ف  إنّ   ولفمتنّوع 
قت  يّم  معت تل ملن لفتوليل   لفبت ّيل  ولفعت ّيل  ول ّتل  عتل  مل  ولي هل  ملن ن ل  و تلقل   ومل  

 ل ي  "و" لف ل  ظ"يمل  قلت  فتلل "تل  وفيتل  فلف في"قلت   .و يل يوفو ي   يل ف  لّتصل  ه  ملن فيلت
 لل  "و"   اييللل.ا"و"   للتلن"و" لفمنصتللو  "و" تلفلل  تف علل  لف ه لل ود"و" لف ملل ن لفهملل لن 

" ي لللل   ّ لللل "و" توفيلللل  لف يلللليا"و" ع لللل  لفت ملللل ن لفاللللتق ود"و" ن يلللل  م صللللوظ"و"  قللللين
 ".لف ي  ص ف "و

" قللللل تتت"و" يللللل م "و"  و "و" فتلللللو يت"و"  تللللل ل "و"  يللللل تو"و" قلللللتف نت "قلللللت  فلللللليمللللل  
. ا"و" قلل ن   للون  يللت "و"  يينلل "و"  توقلل "و" فوتقللتت"و"  يقتويصقللي "و" مو  قلل ن"و

" قل تل "يمل  قلت  فلل". قليتين"و"  وم   ا ت د"و" امنبولد.  "و" إفيو .  .  "و"  وي 
ولألملللت "... ل لللن  تلل ون"و" ل لللن تالل "و" ا   ميللل"و"  وتيللل يا"و"  ييلل ت "و"  فال للون"و

يمللل  قلللت  لفمعللل  ا لفعت ّيللل  ولفصتنقلللّي  "... نيتاللل "و" فتويللل "و" مللل تي "و" اي لللل"نصقللل  مللل  
ولألفم نّيلل  ول ن تي ّيلل  ولفصللينّي  ولفع تّيلل  ويللّون فنصقلل  فيللتك م تتملل  عللن نصقللّي  لفاللعو  

 .وتتلقه  وع  لته  وت  في ا  و تلئ  تصييتا 
قللتد مللول    تأ عت ّيلل  وع فمّيللو     مبت ّيللملل ّ ك فّنيلل  ون  ّيلليلل  ك  إفلل   ف لل   فعتلل     تلل 

    وفللي  لآل ل  لفمبت ّيللإفلل  تلل ّو  ولقللتيع   و تلقلل  لآل ل  لفع فمّيلل قلل  ف  لأليلل يوفو  
عموملل  وقلل   وصللت   فلل  إفلل  تيللوين ق علل ك صللت   فلل  تصللّوتح فد لل لل .  قلل   فولفعت ّيلل

تأعتلل  مللن الل ن لأل   ويميللن   ن للتك لقللتص ل يّ  ؛ ق علل ك  ل  الليل  لل ّص  ولك لل لل لفتولئلل 
  إ لل لل  ّ لل   لل ون ن لل  قلل      د  تلقلل  وتلل ّو  ولقللتيع   فللآل ل  ": تت يصلله  فلل  قوفلل 

 .(2)"لفع فمي  وفي  فآل ل  لفعت ي  و  ا 
                                                             

 . 70 ص لفمع صتك  لفعت ي  لألي يوفو ي  لفعتود  لل ع   -1
 .ن ص  نصق  لفمت   -2 
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 : الواقع المغربي والعربياالنغماس في فهم وتحليل بنية  -3
قت من صعي  يت    عت  ت ييت لف  تل  يقت من من ق   وعت   ي ف  "لفعتود"يصّت 

ول  ل يلل ن  .ين تلل   ومل  مللن لفولقل       و فل  يت   تلل  لفت ييتّيل  ّنل  قلول  فلل  يت   تل  لفصيتّيلل
فولقلل  معللّين   يللا اللتو  لفيت  لل  فلل  الل ل لفنللول مللن    ي لل و غيللت منللتا  فلل  يت   تلل  لفصيتّيلل

  تللفمن "  يعتلتف  ل ّن  تل  لفت ييتّيلإّ   ّن  فل  يت   صت  لف ي   ف  لفت تيل د يلفت فيف لف
لفت ت للل  لألوفللل  لفتللل  . الللو  للل ف    مللل  نال ظللل  يوميللل  فللل  م تمعنللل  ملللن مظللل ات لفت ّتلللف

 .(1)"تال  ن    قتمتلت ا  ت ت   لفصول  ولفضي ل
(    ولك  لعّيللللفصيتّيللل)وقللل   تللل  عتيللل  تصلللتي     ناللل ل ح إفللل  لفولقللل  فللل  لفيتللل  تين 

 ق قلل  مللن   لل   علل  لف لتقللين عللن عن صللت لفولقلل  فلل   ا لفيقيللت مللن قللو  لفصهللا لفنلل 
 ون  ن ينت هول إف   ّن   . ف  يت   ت  لفصيتيّ ولق  لفت تيالت  ف ل    من  الل يت   ت  لفتولئيّ 

و ّن ملل  يو لل  فلل  لألعملل ل لأل  يلل  يو لل  فلل  لألعملل ل   يأ  لل  مللن يظللن  ّن لفملل  ك ول لل ك"
 ّن لفعلللتود فللل  ت تيالتللل  "لف يلللا  للللع  إفللل   لللّ   لللل ف للل  وصلللل لألملللت  للل ف  .(2)"لفت تيتيللل 

 عم  و قو  و نص  من  ف  إنت    لفقلت د   لألي يوفو ي  ونظتلت  لفصتقصي  وتن وف  لفت تي  
       .(3)"و ّن ق ت  لفصيتد ولفصتقص  ي    إمي ن ت  لفت ييتي 

ت لل   ن للتك  ل  وقلل   ّ   لّتقلل ا رتلئلل  لفن قلل ك فميّونلل   لفمالله  لفتولئلل  لفعت لل  ولفمب
وغيلتح ملن  ق ل   لأل   " ن ي  م صلوظ"تولي   وّ هه  إف    ّص  تت   ؛     ل ت    

إفللل  إقللل تك لفيقيلللت ملللن     ولفصّنيللل  عتللل   لللّ  قلللول لفعت للل  لفم قوقللل  فللل  قن يللل  يت للل  لفصيتّيللل
ي    ي ا ن  " ي  وصصول رتل ح   ّنه   .لأل     ولفن    لفمب ت   ولفعت من ق ل " ل متع  "

  عت  تاللل   - لل لف  ي للل  عتللل  لفلللتغا ملللن و  اتهللل و قللل ت   فيللل تح  لللول لك للل . (4)"متع فيللل 
ّنمل  ال  إ   ل  عتل  يت  ل  إ  لعّيل   لعتتلف  م  اتل منل  عتل   ّن تولي تل  فلا تل   ملن فلتل  ول 

ت   ّن يلل    لفعت ّيللفد لل لل فلل  لف انّيللر للت  صيظلل  لفيقيللتين فتع تضلله  ملل  تصللّوت  -قلل    
ّنهلل  تنالل   يلل    تنتظللت مقللت ّت  عللن مقللتو  لفتعتلليا ولف ضلل تك لفع  ت " يلل  ققللم  وقلل ت  ول 

                                                             
 . 03 ص لف ّ   إف  لفت تيخ من لفعتود  لل ع   لف لا   م م  -1
 .70 ص مع صتك لف لفعت ي  لألي يوفو ي  لفعتود  لل ع   -2
 . 2ص ا 7005 لف يض    لف لت فتات    فتي ي  لفعتود  لل ع  "  وتل " ف  لف ان  لفع فا لفاييت  م م  -3
 . 70 ص لفمع صتك  لفعت ي  لألي يوفو ي  -4
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     واللل  فيلللتك م ّ نللل  فللل  لفمصلللت ل  لفتللل  وتقن اللل  علللن لفن للل   لف للل لم  إ  تللللتيّتا . ولفت نيللل  
 .(1)" ل نت   عصوي  لك  لل   فق ل    عت  لفموا   ولفمتي  ولفقتي    لفخ

ويلل ل " لفعللتود"ينلل  ي  لك ل لل ومتتي لتلل  فل   فتل  عت     قلصت  عتيلل  موي الصل  فملل
 : يمينن  قول م  يت  -ينلفتولي  لفعت يلفمقّ ف و عت  وض  ل ت    ت  لفع ي ك 

لف  للل "إفلل   للّ   عيلل  يأالل   مللن  للالل رتلئلل  لفصيتّيل  ولفصّنيلل  " لفعللتود" لل ل فلل  ف ل   -أ
 يلل  فللا  . ف  إي لل   غيللت  ّنلل  إاللي؛ "لفبوفلل م ن "و" لفتوي تالل لف للت  " قلل  " لكاللي ف 

لفت  تاّوح و   لفولق  لأل    لفمبت   ولفعت   وفا يتوّقلف عنل  ت ّي  ييتف  تص  لفن    لفق
   لل و  لفتلل ّوح ولفتلل ّفا ولفت ّقللت مللن تلل لعي    فلل  لفولقلل  لفماللّوح عتلل   لتلل  ف قلل ؛  للل  تلح 

هلل      لللل ولقعللل ؛ يقللع  إفيهلل  يفإصت للت ي ق  فّيلل  -قوقللليوعللن قلليا  ةو للل    لل  فلل  ت تلل  
 ون  ن تعتتي   ؛وع ت لفصعل لك  لع  ت تك   ت  ويقتصّ ا  ع ت لفصعل لفن  د ت تكيالمقه  

ما عت لفع   ولف نو  ولفي   من   و  لفيت    لفتولئّي  لفت  يعت تا  ميقل   إنقل نّي  ع ّمل  
 .يمين لفتعويل عت  م  يتي   فتيتّ   من ق تل  فتتع يت عن ع   لفم تم 

ي للو   تصّيل  معتفّيل  وفّنيل  معت للتك قلتةّات  فتتعلّتف عتلل  " لفعلتود"ي ل و  ّن يمل   -ب
  يعلل  لفمللول  لفتلل  يتتّيلل  منهلل  لف للن  لفتولئلل  ول  تل  تنّوع تلل  لفم تتصلل  ولفب يلل   لفتلل  

. يعملل فيل   ملول    ولّصله  غيلت م فوفل  ف يل فلن ف ل لعت ل   ّنل  فلن يت ل  و  . نا  من   ته 
وي متللون ن للتك  إاللي فيين إي لل  يين مقتلل ( مقّ صللين)    لل ل   ّيللئتوليتلل  لف   فلل  قالقتنتهللل قللف

  ل  ت  ا  اص فّي  ووضو  ض  يّل م  الو ماليت  وعل ئ  وغيلت إنقل ن ت  ا إّن  يل يوفو ي
 م  عيهات  لفا صي   لفتولئّي    تعي    فضتوتك  ي يوفو ي

                                                             
 . ن ص  لفق    لفمت   -1
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 : الثالثّية الرئيسة في الشخصية تحديد -أّوال
ن قياادنشخليلياا ن"نعباادنشانشخواارا "هااانشخصيةاايرنشخر يياارنياا نراشيااأ ن"نإدرياا "بمااأنّ  

يا نن-كاأ نابمأنّن هنهانشخمقةادنبمةطلحنشخنماذجنشإلصكأخ ني نهذشنشخبيث،نيإن اهنييارن
نن-شعلقااأد  رندا نّ نّعضاادنذخاا نهااانشخصيةاايرنشخر يياارنياا نشخ   ي اا"نإدرياا "ّ نّقااا نإ  

اما نيكاا نبأخليديادلناخماأذشن"نإدري "ييأ نيأ  نميلاضيأنع نقدننإذن؛رش نشخمؤي دةبر نمبأخ
شخمواأييرنشخلا نشرلكا  نشخمباأد نانصياصلناماأنها نشخهانشخصيةيرنشخر ييرندا نييرهنم ن

نن هنشخصيةيرنشخر ييرنيو لنلقا نإعليهأنشخدرشيرنخ
ضاعي رناشآلخيأ نشإلجرش ي رناشإلييأ ي رنشخل نصك ل نمأنه نشخماشةفأ نشخ أبلرناشخماننب 

ّ نّياااودنبدشيااارنن-يااا نهاااذشنشخونةااارنشخبي ااا ن-بنيلاااهنشخنماذجي ااارلنخاااذشنّر نّن اااهنمااا ناشجبااا 
ن-منأطنشخدر ن-نشخنةاصنيي  نعلدنييرهأنم نّك رنهيمن نشخل نع نشخصيةيرنخلكص 
اااط  أنشخمقةااااادنبأخصيةاااايرنيبهااااذشنيل ضااااحنإجرش ي اااان؛شخيااااردي رنبرشمجهااااأنطأيي اااارنبةااااارةنانص 

ن.نشخراش ي ر"نعبدنشانشخورا "نشخر ييرني ن   ي ر
نن:ّقااا نبدشياارقباا نشإلجأباارنعاا نشخليااأؤق نشخيااأبقرن رلكاا نعلاادنشخفكاارةنشخدرشياارنلهااذهنإ  

نننبأخضااارارةنينيةااارنقن،ياا نشخومااا نشخراش اا نشخصيةااايرندارنلااار نّ  نشخنقدي اارنشخيدي ااارنشخلاا ن
ننننننيأعلااار"نذش "نكاا  ننيصااام نقاادنبااا نير،صيةاانطلحمةااانبااهنيااااي نقاادنكماااأ"نآدماا "نكاااأ  نياا 
ننننجمااأدشننّانيياشنااأنلكااا نكااأ  نن؛آدمي اارنيياارنّمنكأناا نآدمي اارن:ّيدش ااهنمياار نياا انننص نشخاانياا 
نن.مؤي يرنّاننيكرةنّانقيمرنّا

ننخااذش نياا نيقيقاارنشخمصااأركرنشخصيةاايأ نعلاادنصيةاايرنمةااطلحنيااللطل شخدرشياارنيااإ  
نيأعلاارنا ةقانمةااطلحناللطلا نيا نشخنةاااصنمبأصارشخنخلياااشرنيوا ناشخمنص ااطرنشخيارد نشخفوا 

نننناخكن هاااأنشخيااااشرنيااا نللااادي  ناقنشخيااارد نشخيااادثنيااا نلصاااأر نقنصيةااايرنكااا  ننيرعي ااارنعلاااد
نن.عأطفي رنّانذهني رقدنلكا نن؛خهأنمجر دةنيلطرنعبرنييهمأنلؤ  رنذخ نم نشخريمنعلد

ذش نااارشخنيااا نشخ أناي ااارنشخصيةااايأ نكأنااا ناش  علااادنياااأعدنلنلفيااايري رناظيفااارنماااأر لنمدا 
خدنشخوأخمنإخدننظرلهأناع نشخصيةيرنشخر ييرناصر نشيلي ص نشخفأعلرنشخقا نيإ  نن،ذشلهأناش 

نلمللكاهننظارشنخماأمرجوي ار؛ناذخا نناظيفارنلماأر ن-بأعلبأرنصك نيضارهأني نشخنةاصن-
خااا نخهاااأنلجريدي ااارنيااالطرنمااا  نيماخلهاااأنالك يااا نبنيلاااهنلوميااا نيااا نيو اااأقندارشنلاااؤد  نّ نيا 
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نشخقااأر نييلااأرّدرجاارنإخاادننالاجيااهننظرلااه؛ ندقخاارهاا نيولباارهنمجاار دنصيةاايرنر يياارنّان:ن  
نن.(301.ص.نشخغربر")شخليا  نداشع نخيبرنيكرهنيجهد"نمونا  ننرم مجر دنناّنيكري ر

نمااأنبوا نّانكا  ننيةاا "نعلادن-مولاامنهااانكماأن-نشخراش ا نشخوماا نيا نشخلجريادنايقاام
عأدةناشخمبلذ نشخمكرارنشخيطي ناشقوهنع نأخصيةيربنييطي نجديادةنريني انبرؤيرنةيأيلهناش 

ااهنشخمؤخ ااا نرؤيااارنييهاااأندللجل اا ن-يأخباااأن-إخياااهنشخلجاااا ناياالم نن.(1)"شخ قأيي ااارنالجربلاااهنشخفن ااا نايي 
نبهاد نشإلنةاأ نشخمولاأدنا قا نشخاشقعنرلأبرنم شخلجربرنشخفن يرن/ناشخلمل صنعبر/نخ ن يأ نبان

نشخلجاأر نهياي نيا نللم  ا مكا نّ نيننلاب  ؛نّك ارنّيار نمادشي نعبارنخك نذشله؛نشخاشقعنإخد
قرنشأليكأرنصفأيي رني جي دنلليمك نّ ننكمأنشخملرشكمرنشخفن ير ن.نشخي  

رةنشخياأم ننشخبنادنلارب نيأخفرنشخاذكرنشخمدشي ناقدنش بل نشخلجأر نشخفن يرنّن هني  نشخمليار 
نكبربأناشخكص نرؤشهنابنأ نرما هنعلدنهنديرنشخراش  نلوي نشخل نةفأ ؛نشألك رناشخمضأمي 

نجهااارنمااا نشخرماااا نخللااا ناشخيأيي ااارنشخديينااارنشأليااارشرنعااا ناشخومااا نشخاشقوي ااارنمااا نممكااا نقااادر
نمجار دةنمضاأمي نلكااي نإخادنايقاطنشخاشقاعنّصايأ نليمي رنمجر دنم نشخلأخيف نبأخوم ناشقرلقأ 
نجهااارنماا نمااأنياياااياخاجي رنيياارنّانيايااياخاجي رنيأخااارنخفهاامنعليهااأنشقل كاااأ نيمكاا نارمااا 
رنهانيدشخلجرن"يان.ّير  نهاانشخطهاأرة،نهاانشخةافأ نهاانشخااع نهانشألي  ،نجميعنم نشخلير 

ننن(.642.نص.نّارش )ن-ذشله"نإدري "نلوبيرنيد ننعلدن-"نشقيلو  
ناااارنياااا نشخر يياااارنشخصيةاااايرنليدياااادنابيةاااااص ننننننيرجااااأنّجاااادنقنيااااإن ن ن،شخبيااااثنمدا 

ن-شعلقاااأد نياا ن-نييااارهنماا نّك ااارنشخمؤه اا نيهاااان؛خاج شخياايمياننشخنمااااذجنعلاادنشقل كاااأ نياا 
رنبأخذش ؛نشخونةرنهذشنخلأطير ايرن-شخياييانشخمبأد ني نّجدنخمنّن ن نيأة  نشخمطرايارننة 

ن-بااأخوك ن-نباا نشقل كااأ نهااذشنمااعنيلوااأر نمااأن-يااأص ننبصااك ن-"ن يمااأنبيياار"نمؤخ فااأ نياا 
ااالهأنشخلااا نشخمواااأييرنبنجأعااارنةاااويدنمااا نّك ااارنعلااادنيناااا ه"ن يماااأ"ناجاااد لن نشخيااايمياخاجيأنللاي 
ن.نشخدقخرناصكلنرندشخموننخلطاي 

الهأنشخلا نشخمواأييرنّبار نم ناخو  ن ننشخدقخارناصاكلنرنشخمونادنخلطايا نشخيايمياخاجيأنللاي 
نشألياالاب نشخمويااأراننشخياارد ناشخمويااأراشخمويااأرنشخ مناا ننشخمكااأن نشخمويااأرنإخاادنبأإلضااأيرن-

نشخلاا نراشخلوبيري اانرشألياالابي نناشخةااي ناشخااراشبطنغاياارشخل نن شخيااج  ننشيليضااأرنعلاادنيقااامنشخااذ 
                                                             

ن شخلجرياااا)3شخفةاااا ن،م3891نشخ أخ اااارنشخطبواااارنبياااارا ،نشخوااااادة،ندشرنشألد ،ننظرياااارنياااا نمقد ماااارنلليماااار،نشخماااانومنعباااادن-1
 .نننل هأنامأن9نصن،(اشخلجريد
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نعاأدةنبهنيللاي  نشخذ ن؛Actorielنشخفأعل نشخمويأرنّجدن-اصكلنلهنشخنصنبنأ ني نرّهمي ننخهأ
نرجمأعي اانّمنريردي اانّكأناا نياااش ن؛اشخميااأعدةنشخر يياارناشخصااياصناشخواشماا نخفاشعاا شنخليديااد

ننننننننننن.شخيردنلصكي نّانشخيك نلأ يمني ن-شألصكأ نم نبصك ن-ندارنخهأنشخل شخمهم نلل ن
نجاااااردنيااااا نصااااارع لننّانشخلكااااارشرنعنةااااارنعلااااادنشخموياااااأرنذخااااا نيااااا نشعلماااااد لننايااااااش 
ااااادنشخفأعلااااارناشخقاااااا نشخصيةااااايأ  ندعلااااانبوينهاااااأنيأعلااااارنقاااااا ةنّانصيةااااايرنهيمنااااارنمااااا نخللأك 

نننننننننن()شخليمأليكياااااارنشألداشرنرةاااااادنعلاااااادنشعلمااااااد نّايايااااااياخاجيأنشخنةاااااااصنقياااااادنشخليلياااااا ن
نبأخدرشياار"نشخواارا نشانعبااد"نراشيااأ نباادارهأنلنأاخاا  نن(1)ّياارنخدرشيااأ ننلااأ  نماا نشنطلقاا لننّا

نشخمياري ااارنشخصيةااايرنهاااا"نإدريااا "نّ  نناهااا ن.اشيااادةننليجااارنإخااادنيأةااا نياااإن ن ناشخليليااا 
نشخميكا نيلمياارناياخاهنشخيادثنيرلك نيوليهنشخراش ي ر؛"نشخورا نشانعبد"ن   ي رني نشخر يير

نيضاره ارنشخراش ي رنشخ   رندينأمي رنيلوط نشخنةاصنبيدنّ   نشنط قاأنشخيكامنهاذشنّقاا ن.يأة 
ن:خي ةهأنكمأنيل ّناضاعي روطيأ نممنم 

ن.شخقا نّانشخصياصنم نبغيرهنمقأرنر"نإدري "نييلل هأنشخل نشخاشيورنشخميأيرن-أ
ن.ر ي نميار نابصك نشخنةاصني نبأيلمرشرناشخدينأم نشخفأع نيضارهن-ب
"نشخيلاايم"ا"نشخغربار"نراشيلا نياا نشخميكا نينطلا نيمنااهنجميواأ؛نخلصيةايأ نلةاد رهن-ج
ن".ّارش "نراشيرني "نصوي "انشخيأردنبي ناشخليلي ناشخاة نشخنقأشنيدارناياخه
نما نذخا نيايلبعنخمأننظرشن.يذيهنييأا نيينمأنشخ   ي رنقأر نيلقأهأنشخل نشخةوابرن-د

نشخاذ "نشقنلظاأر"نما نشخغأيارنلللغادنيبغيأباهن.برم لهاأنشخ   ي ارنما نشخغأيرنموهنلنودمنيلب نّ ر
ننااص ننيصي ةااهنشخااذ "نشخةاارش "نماا نشخغأياارنلللغاادنكمااأن،"شخغرباار"ننااص ننعليااهناينبناا نينفاالح

نيلاا ن؛"ّارش "نراشياارنياا نذشلااهنهاااناق وهااأنشخلاا "نشألارش "نماا نشخغأياارنبأيلفأ ااهنالنواادم"نشخيلاايم"
ن.ننننعليهنيرل بأنهنّانييل  نهنّانيول قأ نمأ"نصوي "انخليأردنيينهأنيكا 

نهااا ن-شخصاااياصنمااا نييرهاااأندا ن-"نإدريااا "نصيةااايرنإ  ننشخبدشيااارنمااا اننّقاااا نخاااذش
نيااا نشخيااردني خهااأنماا نايلصااك  نشخميكاا نعليهاااأنينبناا نشخلاا نشخر يياارنرشخمياري اانشخصيةااي ر
نن"نشخغرباار"نراشياارنياا ن"شخغرياا "ناهااين.   ي اارشخناعاار نطااا نعلاادنراشخبنأ ي اانرشخدقخي اانلوأريجااه

                                                             
- نا قأيي رنشجلمأعي رنّداشرناه نشخليمأليك ؛نشخفأع نبهأنيقامنشخل نشخيرديرنشخاظأ  نمجماعرنشخليمأليكي رنبأألداشرنيقةد

 .شخيأصنشخولمنبأيمنإنيأني أنالصييةهنشخمم  نبلفريدنلقامناشجلمأعي ر،نانفيي رنّاي قي رنامهني ر
نشخبنيرنالقنيأ "نع شمنميمد"خانشخموأةرةنشخوربيرنشخراشيرني نشإلصكأخ نشخبط :نقنشخيةرنخم أ شنبي ينعلدنمنهأنّذكرن-1

 ".نخيمدشن نيميد"خانشقجلمأع نشخاشقعنارؤيرنشخمغربيرناشخراشير"نعبأ نإبرشهيم"خانشخمغأربيرنشخراشيرني نشخيردير
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نإدريا نيايرةنّارش "نراشيارنيا ن"خذهنيارشنشخيايرةنةاأي "ناهاا"نشخيلايم"نراشيرني ن"شخيليم"ناها
نيضاارهنكاأ نمقلضابأّيضاأ،ن"نشخفري "نراشيرني نييضرنّن هنبي دن."شخذهنير نيياهنقاأ نييارنّ  

نّي ياهأنشخلا نشخريأضاي رنشخجموي ارني نشقنيرشطنع نمير نشأليدشثننليجرنريضهنييغي نإن ه
نشخيضاااااارنذش ناخواااا  نن.اشخوصااااأ ري رنشخلنأبااااذنقاااايمنعلاااادنقنبنأ هااااأ"نصااااوي "ةااااديقهنشخيماااايمن

نرنع نشخراشيرنلل نليلبودنشخدرشيرنهذهنجو نشخذ نهانشخمقلض  نبنفياهأننأ ي ارنشخبياث؛نمدا 
شخ أبلاارناشخماضاااعي رنامااأن"نإدرياا "يمااأنهاا نماشةاافأ نن.لقلااهنخاامنمااأنشخنةاااصنلقاياا نعاا 

نلدشعيأ نشيليأرهأنم نقب نشخمؤخ  نعلدنعمليرننمذجلهلن
 :ودورها في تشكيل بنيته والموضوعّية الثابتة" إدريس" مواصفات -ثانيا
نشقجلمأعي ارنايأخلاهنكأيامهناشخماضااعيرنشخ أبلر"نإدري "نماشةفأ نعندنشخاقا نيفيد

نإخيهاأنيلاةا نشخلا "نشخيأرج نمظهرهناكذشنشخرايي رنام ميهناطبأعهنشخفردي رنايةاةيأله
نخمرلبطااااااارشناشأليواااااااأ نبأخماشةااااااافأ نشخملول قااااااار(نشخلكيااااااايمأ )نشخموجميااااااارنشخايااااااادش نعبااااااار

لاااهنيااالم ننشخاااذ نشخاااذشل ناعياااهناعااا نبنيلاااهنةااالبرنعااا نموريااارنلكااااي نيااا ن(1)"بأخصيةاااير نلأم 
ناما نشخ   ي ارنيا نموهاأنشخملياأارنشخصيةايأ نبقي ارنقبا نهانام نقبلهنم نعليهناشقيلجأج

نلةاابحنشخلاا نشخكيفي اارنعلاادنشخلوار  نياا ن-بأأليااأ ن-نيفياادنبا ن.ّيضااأناشخمللق اا نشخكألاا نقبا 
ننماذجي ارنصيةايرنخلصاكي نماأد ةن-شخمؤخ ا نيادنعلادن-نشخبييطرنشخصيةي رن شخماشةفأنييهأ

نيقبارنيا ن قأيي ارن-يايايانلجربارناشخصاماخي رنشخوما نم نممك نقدرنبأكبرنبإمكأنهأنّ نلؤا  
ن.مولامرنلأرييي ر

نماشةفأ ن-ادا نيا نم نشخمجأ يرن-خذشنيمك نشخقا ن نّلأي نخلمؤخ  "نإدري "نإ  
ا ن-ياياياشخنخلنياي نشخر ي ن شخمير ننجولهنإمكأني ر ناهاان؛رشخ   ي انّيادشثننالظمينشخاذ ننة 
نراشعي انخطبقارن(رما ش)نّرياهأنعلاد"نإدرياا "نيق نفرم ق نني أ نم ن-ّيلبهني ن-نيلكا  ننيي 
نن.رشخميلقبلي ننآيأقهأناليلصر نعليهأناليل  ننهأاليل لنالنأقصهأنرشخمغربي ننشأليدشثنللأبع

ننننشنغماا "نإن ااهن:قااأ نيااي ذشلااهننهااانقةاادهنمااأن(اشعياارنخطبقاارنشرماا ن)"نإدرياا "بااانّاقةااد
حنب نشخمر ةنلجأربهنع نخيوب رنقنشخكلمأ ،ني  نذشلاهنهاانقةدهنامأن؛"شآليري نّيطأ نخيةي 

اررنلجربايرياادنشخلوبيارنعا ننقنبأن اهنلةارييهنّيضاأنيا  نشخلوبياارنيريادنماأنبقادرنمنفااردةاننيأة 
                                                             

ناشخلا يعنخلنصرنشخ قأيرندشرننماذجأ،ناشخيجأج نشخيكأ  نشخنةأ نشألدب ،نخلنص ننشخمنهجيرنشخقرش ةنشخيوكاب ،نشخبصيرن-1
 .نن369نصنم،6002نطبورنشخبيضأ ،نشخدشر
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نعا نشخةاأدقرنشخوباأرةنييبلاهنلكاا نّ نعلدنةم م"نيي نأعي ر؛جمن قأيي رن-ياييانيأخرنع 
بونأياار؛نبي اادنننهماشةاافأل"نشخواارا "خااذخ نيقاادنشنلقاادنن(.618.نص.نّارش ")شخجمااأع نشإليفااأ 
ننننننابنيألاااااهنلأم  لاااااهنايبنااااا خاااااهننإيرشجاااااهنيمااااأر نّ هنخااااانيااااامي بيياااااثنن ااااار ةنااظيفي ااااارّن هااااأن

ايرن-شخيايايا نيياأةن.اشخوما نشخصاماخي رنماا نممكا نقادرنبااأكبرننة  اار"نإدريا "نبي اادنّ   نشخيأة 
نلكاا نّ نخهاأنّمكا ن،شخماضااع نّانشخاذشل نشخميالا نعلادنيااش دينأمي ار؛ننما نبهنلو  ننامأ
ن.اشخوأخمننفيهأنخاع نشخيأخةرنشخاظيفرنعلدنق فأاننهيد نني 

نم مااحشإلياارشج،ننخااذخ ناي ًقااأ"نشخذهنياارنشخياايرة"ا"نشخياالم"ا"نشخغرباار"رشباارنّ نلغااداني نياا
شم نخطبقرنشخم ق في نّانطبقرنشخبارجاش ي رنشخةغيرةنشخرنن؛"إدري "اخنالصييةي رنذهني رن-ياييا

اقاادنلاام نن.ّانطبقارنشخم ااأقفي نشخمغأرباارنياا نيلاارةنلأرييي اارنيي أياارنماا نلااأري نشخمغاار نشخيااديث
"نإدري "نيربرنإ  ن:ناه نشخمؤخ  نبأ نصغل "نيكرة"خانيدمررنين يلاظي نلل نشخم محنبكيفي رن

ملوأرضرننعنأةرنلكاينيلهأني نليك م نشخل "نشخذهنيرنلركيبله"نم نبأأليأ نملأل يأ نايلمه
نكماااأن-نبرم لهااأنشخ   ي اارنصيةاايأ نماشقاا نهااا نشخلاا ن-نخلجواا نماشقفااه نجهادهااأنلضااأيرن
ي نشخفة ني نينر  ن.نشخييمناّنشإلنجأ نعلدنشخقدرةندمج ناعوأخبنلل يمن()-شخ  
شخ أبلاارناشخماضاااعي رنياا نن"إدرياا "شقلاار نّ نّباادّنياا نليلياا نماشةاافأ نعليااهنيااإن ن نان

ن.ع قلهأنبييمأ هنشخفكريرناشخنفيي رنم نبا شبرنشيمهنشخصية 
 : الشخصي االسم -أ

ننباا ناشخ أبلاار؛نشخماضاااعي رنشخراش ي اارنشخماشةاافأ نضاام نشخصيةاايأ نّياامأ نلناادرج إ  
ذشنكأنا .ن(1)"خلصيةيرنشأليأييرنشخيمأ نّانيم   نشخيمرنشقيم" نيأخباأنليارجنقنشأليامأ ناش 
ن.شخاشقاااعنعااا نبويااادةنّانمنفةااالرنّن هاااأنيونااا نقنذخااا نياااإ  ننخلاااراش يي نشإلبااادشع نشخيياااأ ن عااا

نمااعنامنيااجمرنملنأياابرنشخراش ي اارنصيةاايألهمنّياامأ نلكااا نّ نياا نشخراش يااا نشجلهاادنيلطأخمااأ
                                                             

-   ني (ن...قرةنياخيا ،نمأرير،نعمر،نصوي ،)نشيل نأ ؛نّ ندا نام نشخ   ي رني نشخصيةيأ نك  ننماشق نخ نبد
نذشلهأنه (نّارش )نشخجأمورنشخراشيرني نرةك ينّير نصيةيأ ناماشق (نشخيليم)ني (نيمدا نجلي ،)ناماشق ن،(شخغربر)

نإدري "نماشق  نان" نلكاي نشيل  ننليجرنهألاميأرشنعهأشنانّاننشخييبرنأ درجني نشيل  نمعناشخوأج ةنشخيأ برشخمصل لر
نشخكأل نشعلمدهنشخذ نشخميكمنشأليلاب نشإليرشجنإخدننظر ني نذخ نايواد.ناميأرشلهمنشنصغأقلهملصل  ناننشخصيةيأ 

نشألييرةنهذهنيجو نّ ن-شخ   ي رني نشخصيةيأ ناميأرش ناشنصغأق ناع نّنمأطنشيل  نريمن-ن شيلطأنييث
نناشيدةنلجربرني ةر" د نلظأير نعد ةنلجأر نه نب نق)...( نالاي  نّاير نلجربرنبي نير نق"نّن هنبيد" :نيلنظر".

 .ل هأنامأن89نصنشخغربر،

نشخبيضأ نشخدشرنشخ قأير،ندشرنّيمأمر،نخيي نلرجمرنشخموأةرة،نريرشخصونشخقةة ،نشخلييي نكنوأ ،نريما نصلامي ن-1
 .ن304نص،نم،3888نشألاخد،نشخطبور
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ناخلصيةاايرنمقرا يلااهنخلاانص ننليق اا نبييااث"نّيضااأنشخملناال  نشخاشقااعنامااعنراشيااألهمنصيةاايأ 
نشخلنقيا ني نشخبيثنهذشنيصر نّ نبمكأ نشألهم يرنم نإن هنّر نخذخ ن.(1)"ااجادهأنشيلمأخيلهأ

نننشخر يياارنشخصيةاايرنعلااد"نإدرياا "نشياامنييلااعناهااانشخكألاا نياا نليك ماا نشخلاا نشخياااشي نعاا 
نعليهاأنشخميلأرناشصلغ نشقيمنبهأنييف نشخل نشخدقق نع نشخكص نب ن.شخراش ي رن   يلهني 

ن.شخل نشيلر نإن هأننماذجي رنبنيلهننظأمناهندير"نإدري "نصيةيرنخنمذجرنشخكأل 
نكلماارنماا نيلصااك  إذننعليقااأنامفااردش؛نشياامأنبكانااهنيلمي اا "نإدرياا "نشياامنإ  ننشخقااا نيمكا 

ااأ.نشخادين نشخيقا نإخاادنلنلما اشيادةننلرش ي ار ن()(Généalogie)شخجنيااأخاج نشخميالا نعلادنّم 
ن نذشكرلاهنليفا نشخلاأريي نشخميالا نعلادنّام أن.بأخدقق نشيمنمل ي "نإدري "يإ   نبلاأري  ننياإ  
نبأخقدرنذشلهنعلادنلنفلحناشخلأريي نشخدين نبورشقرنليب نمأنبقدرنع مرنإن هنبي دن.عري نرم   ن
نإخياهنينظارنّق ننمواهي نلوأملاهننشخبيثهذشننييلل ملننخذش.نشقيليهأمنعلدنالنبل ناشخيلمنشخلرشث
نكمامياأ نمواهنيايلوأم نن اهإنَبَلاهن.بأأليارشرنيأي ننفي نكماضا نب نعصاش  نخيأن نكدخي 

ن.(2)"شخاردةنّكمأمنلنفلحنكمأنإق ننلنفلحنّ نيل منقنمين طر"
ن   يلااهنصااياصنّياامأ نيبلااد نإذ ن"نشخواارا "نأ  نعنااد نباانشعلقااأدنماا ننااأبعنشخلاا شمناهااا
ن ماأننعصااش ي أنييللقهاأنما نمقأمني ننفيهنيضعنقيإن هننشخراش ي ر ّهمي ارنكبار ننليامي رشخيااخ ناش 

نشخفن يارمآرباهننما ندشعياأنّاناش عاأنللارجمنّ نيمكنهاأنقةاا ناخيظرنمول  نمقأمأايولبرنذخ ن
نعلادنشخصيةيرنإخدنإصأرةنم نّبودنشخملنلقدنشخولمنشيمنييهأنيغدانشخل ناشقجلمأعي رناشخفكري ر
نّايقهااأنخياايرلهأناجاههااأنماا ناجااهنياا نمطأبقاارنباادقق نيااأب نيباادانمااأنج شياا نبمقاادشرننيااا

ن.ييي أ نصيةيللجأا نّ نلكا نخلممأي ةنبي نشخنةم نشرنلفظرنكن؛شألنطاخاج 
نشياامأ"نإدرياا "نخفظاارنشيليااأرنبااإ  ن(نشخغرباار)ننااص ننياا نشخيااأردنيصاايرنشإلطااأرنهااذشناياا 
منكاناااهن؛ملَولَّااا نشيلياااأرشنيلواااد ننشخر ييااارنخلصيةاااير نننننننيهاااان.شخ   ي ااارنيااا ن أاي ااارنمقةااادي رنيلااارج 

نإذشنيرشباارنياا ن(333.ص.نرباارشخغ"ن)شخةاايأ  نياادر نكااأ نمااأنخك اارةنإقنإدرياا نياام نمااأ"
                                                             

نبيرا نشخبيضأ ،نشخدشرنشخورب ،نشخ قأي نشخمرك نشخصيةير،نشخ م ،نشخفضأ ،نشخراش  ،نشخصك نبنيرنبيرشا ،نيي ن-1
ن.ن642نصنم،6008نشخ أنير،نشخطبور

-ننيلصه"نشألخمأن نشخفيليا نإخدنشخموأةرنشخفليف نشخفكرني نطلحشخمةنهذشنلدشا ني نشخفض نيوادن "نيريديري 
نعمامأنشخفليف نشخيطأ ني نيد  ننخيةبحنشخدشراين نبأخفكرنملأ رشنشيلومأخهننطأ نجد دنيهانشخذ ن؛(شألي  نجينيأخاجيأ)

ضفأ نلبريرهنبهد نهالطا رننانصألهنخظهارهنمليلي نلأريي نعر نالقديمنمأنماضا نّانمأنيكرةنّةا نللبعنعلد ناش 
نيلنظر.نعليهناشخمصراعي رنشخموقاخي رنطأبع نيلي نشخميكين ن: نلرجمرنالقديم، نشألي  ، يريديريلشننيلصه،ني نجينيأخاجيأ

 .ن6030،ن3مرشجورنميمدنشخميجا ،ندشرنيينألرش،نشخمرك نشخاطن نخللرجمر،نلان ،نطن

2- R. Barthes, le degré zéro de l’écriture, éd, seuil, paris, 1972, p: 125.ن 
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ن.شخلوبيرنابأي لرناشخلأاي ناشخقرش ةنشخمدشريرنجميوهأنبفو نشخنةاصني "نإدري "نشيمنشقلر 
نقنخصيةاايرنامطااأب نذهناا نهااانييمااأنيأملااهنشياالغرقهأنكأملاارنخييااأةنمطااأب نشياامنّن ااهنبي ااد

نضااط  شقناعاا نشخواا  ننممأنواارنعاا نلن ناا ناقناشقيلبةااأرناشقعلبااأرنشخاادر نعاا نلنقطااع
اا )...(ننامضاانيرنصااأقرنميأاخاارنياا "ناشخلوبياارنشخكلأباارنبأياا لر ..نيلااذك رنيليي اا نيلةااا رنيلأم 
نما نابواد،ناقبا ناشخنادم،ناشأليا نشإلرهأ نم نييضمي  ن.نية ناقنيجأهد..نميلمر ةنعملير
ن.(66.نص.نّارش ")شخلوبيرنقأخ نّمأمناشخييرةنشخلرد د

ننم يظارنما "نيا إدرن"شيامننخجينيأخاجياأنشخملاأبعنيوادمناق نعما نيا نضاأربرنجاذارهّ  
نن؛شإلنيأن نشخلأري  لصا نّيضاأنببدشيارنيوا ننشخمغرب م لمأنلص نببدشيرنشخلأري ننذشكرلهبي دنّ  

خريبااارنشإلنياااأني رنشألاخااادنيااا نشقنصاااأ ناشقبلكاااأرنايااا نليايااا نشخمواااأد نشن  فنشخكلأبااارناباااأ
نننيااد نبوياادنياا نضاابطنع قلااهننيفياادنإخاادنيااأخنظرنإخاادنشقياامنجينيأخاجيااأًنن.شخيييياارنإخاادننفيياار

ن.نإنجأ ش  نشخلأري نم نخبمأنييف نبهنذن-كو مرنبأر ةني نشخلأري نشخمغرب ن-
ن-كو مرنيأضارةنيا نشخمجاأ نشخادين نشخواأم نن-كمأنيفيدنشخنظرنذشلهني نليديدنع قلهن

ن. خوماشن يا أايارنشخنشخ ياخاجي ارنهدققلاي نيبرننمهيينأم نمن؛بلأري نشألنبيأ نشخيأي نبأأليرشر
نشخلاق اا ن ندلااعندعأماا نصااأنهنّ نيياان-يااريعنبصااك ناخااان-شخيااأبقرننشخمياالايأ نعناادباا نإ  

نقيلياأرهنها ندياد نيانخلصيةايرنشخر ييارنيا نشخ   ي ارننأشيامشخكألا نخاهننقيلياأرنلرجمرنإيجأد
ن.لهأنمذجرنبنينعلدنلدشعيأ ذش ن

ن يااا نمااا نّرشد"نشخوااارا "نّ نإخااادنيصااايرنماااأنشخ   ي ااارنيااا نياجااادن:األّول إدريسسسس -3
ماا ننذخاا نيل ضااحن.شخقيماارنملاي ااطنشياامأنليماا نصيةاايرنمجاار دنقنأنماذجااّ نيقااد مننلياامي رشخ

نييأل نصريطنشيلويدنإن نخ نقل نإ نةدقن ":ن"صوي "نرييقهنميأطبأ"نإدري "نقا ي  ن
نقنماا نشخيااأخ نّنااأ.نقااطني الااهنّذ نخاامنشخصابأ نماا نعهاادنإخاادنيطاااةنيطاااةنّعااادنموكاياأ
ناشإلبااادش نشإلنصاااأ نبفوااا "نإدريااا "نشيااامنشقلااارش نم يظااارنيمكااا نذإن؛(8ص.نشخغربااار"ن)صااا  

ارنيلضاطلعنشيال نأ ي رنصيةايرنبأعلباأرهنإخياهنشخنظرنيمك نّن هنبموندن؛شقبلكأر نإنصاأ نبمهم 
باادشنماطااا ةنيياارناضااويأ نايلاا نميااباقرنيياارنّيكااأر نعلاادنمطراقاارنيياارنلةااا رش ن اش 

ن.شقجلمأع نّانشخلوبير نّانشخفكر نّانشخفن  نشخميلا 
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نشخمل ةالرنخألدبي اأ ناشخقاأر نشألقةادنباأخمغر نشخراش ا نخلفا  ننشخملاأبعنعلدنيةو ناق
نشإلنصاأ نبفكارةنشخكبار نشخراش ي ارنشخلمفةا  نعبارنشخمغأربارنشخاراش يي نشنصاغأ نليجي نم نبه

نذخااا نمظااأهرنماا ناخواا  ن.نر قأيي اان-ياياايانخااداشع اذخاا ننكلأبااألهمنياا ناشقبلكااأرناشإلباادش 
نشيااامنشيليضاااأرنعلااادنشخفرنياااي رنّانبأخل غااارنخوربي ااارنيكلباااا نشخاااذي نيااااش ن؛لهاااأيلهمنشقنصاااغأ 

نشخمغرباا نشخراش ا نشخملارشكمنيا نيضاارهنّ  ننبي ادن.بيانهمنشخمصاأ نكاأإلرثنيادشنيلادن؛"إدريا "
نشخلاا نرشألياارشنهاا نيمااأ.نإنجااأ شلهمنياا ناشقبلكااأرنشإلباادش نهااأج نإخاادنإصااأرةنبم أباارنّةاابح
نعلاادنّملاا نشخلاا ناشخ قأيي اارنلأرييي اارن-شخياياايانشخااداشع نهاا نامااأنشخو ماارنهااذهنبهااأنليباا 

نننشخراش ي رلنملانهمني نشيليضأرهأنشخمغأربرنشخراش يي 
نننننياااهنعلنخماااأنينطاااا نّ يااارشنمكأناااأنخلمغأربااارنشخلأرييي ااارنشخاااذشكرةنيااا "نإدريااا "نشيااامنيياااا 

ناجادهاااأنامبلكااارنشألا  نشخمغربي ااارنداخااارشخنيهاااانشيااامنمنصااا ن.بأقياااللهأمنجاااديرةندقق مااا ن
ننظارنيا نللوادنشخلا نم299نيانرنشإلدرييارنشخداخارن"شألا  نإدريا "نّي ا نيقادن.نظأمهاأنامبد 

نشخمغربيااارنشخداخااارنّيااا نال بيااا نابناااأ نإلنصاااأ نشألياااأ نايجااارناشخقأعااادةنشخمنصاااأشخمغأربااارن
ن يليضاااأرخنمجااأقن-شعلقااأد نياا ن–نييلةاابحنشخاااذ نشخلااأريي نشخموطاادناهااان.شخموأةاارة
نن.شخراش يي نبي نخ يللهأمنيةبأناميدشنأ

نشخاااراش يي نشخمغأربااارننّ  نقياااللهأمنشقيااامنشيليضاااأرنيااا نراشياااألهمنعلااادنيااايوملا إ  
ننننشإلصاااأرةنملااانهمنياا نيضااارهنماا نشخمقةااادنيةااابحنبييااثن؛بااهنشخمقلاار نشخمرمااا نشقنجااأ 
نّياااةن؛شخمغربياارنشخ قأياارياا ننل بيلااهنإعااأدةنّانال بيلااهنشخفاا  ننهااذشنبلأيااي نشنصااغأخهمنيكاارةإخاادن

نإ  ننشخقا نيمك نّن هنبي دن.شخييأي نشخميلا نعلد"نشألا نإدري "نبهنقأمنشخذ نشخهأم ننبأإلنجأ 
نشخميي لرني نمركا نبنماذجنمقلرنأنشخمغرب نشخراش  نشخملرشكمني نشيليأرهنّةبح"نإدري "نشيم

ن.اشقبلكأرناشإلنصأ نأ اشقنجنشإلبدش ندقق نم نييملهننظرشنخمأنخلمغأربر؛نشخلأرييي ر
نإخاادنشخكألاا نياادعانآياارندشعيااأنشخنبااا  نشخمياالا نعلاادنّاجاادن:إدريسسس اهلل نبسسي -6
ن:"إدريااا "نشانبنبااا نشل ةاا نييماااأنايلم  اا ن.شخر ييااارنخصيةاايلهنشيااامأ"نإدرياا "نشيااامنلفضااي 

لَاااأ  نني ااا نّاذكااار} ياااَ ننشخ ك  ااادايقأًننَكاااأ َننإ نَّاااهلننإ د ر  نننننننقيااا ناقاااد(.ن82.نماااريم.نكاااريمنقااارآ ){ننَّب ي اااأًننة 
نننن."صااي "ناشبنااه"نآدم"نشخنباا نةاايأ  نياادر نكااأ نمااأنخك اارةنشقياامنذخاا نيماا نإن ااهنشأل اارنياا 
نرشخمدني انشخييأيارنمعل انما نّا  اننايايرهأنشخنجاامنعلامنيا نانظارنياأطاننياط ننما ن ّا ننّن اهنبي د
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نشخاادنيأنيياار":نقاخااهنهااأمننشخلاا نبأخيكماارنشصاالهرنكمااأن.شخمااد نلماادي نقاشعاادنخهاامنارياامنخقامااه
ن"شخةاااأخيرنّعمأخاااهنرباااهنعنااادناصااافأعلهننفياااهنإخااادننظااارنمااا نشخياااويد"ا"ننااادمنهأاصااار ننرةييااا
ن.نن(1)"شخظفرنيارثنشإليمأ نمعننننشخةبر"ا

ن شنجاأ ش ننباهنما نيل ةا نماأنايا "نإدريا "نشخنبا نشيامناجادنيا "نشخوارا "خذشنشعلقدنّ  
نيلا نلادعنايياأعدهناشخفكار نشخفن ا نشخميالايي نعلادنخ ياللهأمنيةالحنمأنالجأر ناةفأ 
ننننننننييألهااااأنلياااالغر (نةااااد يقأنكااااأ نشخااااذ نشخنباااا نإدرياااا )بااااانشقلاااادش "نشخةااااد يقير"نماااا نصيةااااي ر

نشخاادر نك ياارنكااأ نشخااذ نشخنباا "نإدرياا "بااانّياااةناشخلأاياا ناشخمدشرياارنخلولاامنطلبااأنشخلريااأ نياا 
ن.شخميالقب ناشيلصارش نشخلوبيارنّايا لرناشقيلبةاأرنبأخيكمارناينصاغ نشخولامناطل ناشخلريأ 
ن يااأمنشخناأ نّيباأرنعلادنشخمط لااعنشألةااخ نشألديا "كااذخ ،نكاأ ن"نشخوارا "ن"يا إدرن"بلاهنّ   نّا
نّارابااأنإخاادنياافرهنقباا نكااأ انن(38.نص.نّارش )"...خلولاامنطلبااأنشألقطااأرنجااأ )...(ننشخواار 
(ن82.نص.نشخغربار..")يرشياأ نكأنا ناش  نيلنفاعنيكمارنكاأ نإ "نبلدلاهنألبناأ نلول مهنمأنيول م
ن(.308.نص.نشخيليم")شخمدينرنيرضم"نشخيفرنم نعادلهنبودنايدش

نرن-"نإدري "نماشق ناللصأبه نماشقا نماعنشخواأخمنإخادنانظرلاهنشخكا نم ن-شخبيثنمدا 
ن-شخيكمي ارننةاةاهنيا  نما ن-نشخ أن نكأ نيإذشن.بدارهنشخوأخمنإخدنانظرله"نإدري "نشخنب 

ناااأةنبةااابرنموهاااأناشخلوأمااا نذشلاااهنماااعنشإلنياااأ ناقفااارنيااا  نمااا نشخياااوأدةنييلبةااار نننننندشبويااانّا
ر"نشخ اأن نيإ  ننندمناصر هأنشخدنيأنييرةنييرنمأدشمنشخدنيأنبلذش ذنشقيلرشرنع  نإخادنيواادنّ نقار 

ااارنشخباااد ننقطااار "نايلاااذك رنشخمأضااا نّارش نيقل ااا "نهااااناهاااأ(ن33.ص.نشخغربااار")ّمااارهنيااا نخيفك 
"نناأدمنّانياأ  نييارنخكا نعاأج شنشخجمياع،نإجأبارنعا نّعرضا :ن"قأ  (ن312.ص.نشخغربر)
ااادنّن اااهنن؛(344.نص.نشخغربااار) نشيلكصاااأيي رنريلااارنيااا ن-اعرضاااهأنشخ   ي ااارنطاااا نعلااادن-بي 

لااهنشخمغرباا نشخاشقااعنخلطااأ نذشلااهنماا نشنطلقاا  نناادمنادا نايياارةنبااأخمني خهااأنشيليضاارن؛برم 
ن.نشخماضاع ناشقوهنيم  ننمأنامنهأنبذشلهنيلول  نمأنمنهأنعديدةنميأ  
نشخميلملاارنشخضاارارش اننشخاداشع نماا ناخواا  نن:بالحكمسسة المثلسس  هسسرمسأو  إدريسس -1
لاااااهنيماخنشخراش ي ااااار،نخ   يلاااااهنشيااااامأ"نإدريااااا "نشخكألاااا نشيلياااااأرنّمااااارنلول ااااا نّ نيمكااااا نشخلاااا 

ن"بأخنومارنخم ل اثشنهرم "خانكمقأب نشخور نشخكيميأ يا نييلوملهنييثن؛شخمر ةنهذهن اخاجي رميشخ
                                                             

 نwww.jeddahbikers.com:نشإلخكلران نبأخماقعنشألنبيأ نقةصن-1
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نننننننننايييااااااااابا ن(trismegisteنHerms"ن)شخهرشميااااااااارنهااااااااارم "ناّن"بأخيكمااااااااارنشخم لااااااااا "ناّ
نطبقأًنن"آدم"نيرذر ننليلي ني نشخيأبعنشخماقعنيصغ نشخذ ن"إيناخ"نّان"إدري "نهان" هرم"نّ 

نن.()(1)شخقديمنشخوهدنم نشخلكاي نخيفر

نهنااااأ نماااا نيولباااارن نشخوريااااأن نشخهرمياااا نخلمااااذه نرماااا ش"نهاااارم "ن-ن"إدرياااا "بياااادنّ  
نشياامهاننخلكلأباارنامؤي يااأ ني اارشخييميأ نشخةاانورنّ نmagnaنArsنشخكباار نياارلبطنبأخةاانورنّ  
ننننلأياااي نناااا ناننChrysopéeشخييييااارنإخااادنعنأةااارننفييااارننشخمواااأد نليايااا نلااارامنشخلااا 
ماأنّن اهنكن.Homunculusّانشخط نشخكان نشخذ نيفض نإخدنشإلنيأ نشآليرن"نشخبنأييأ"م ن

شخكأل نشألا  ناشخميا  نشألا  ناشخمدب رنشألا  نخونأةرنشخوأخمنيلود نم نشخنأيي رنشخ ياخاجي ر
ن.(2)

نماأنيا نشيامنن:لمرآةا/ إدريس -4 ما ن"نإدريا "خمنيودنم نقبي نشخمجأ يرنبودمأنبي ن ل
ارنبأخنيابرنخمؤخفاهنذشلاهنعم نا رش ناجأذبي رنّ نّقا  نخصيةيلهنجأذبي ارنيأة  "نإدريا "ايان.إ  

ن.إخاادنيااد نبوياادناةاافألهنايةأ ةااه"نشخواارا "يماا نم مااحنين-شخنةاااصكمااأنيباادانياا نن-
خك ارةنّاجاهن"نإدريا "ميي نةاارلهنعا نةاارةنعلدنل"نشخورا "اذخ نعلدنشخريمنم نيرصن
نشخلمظهاااارنشخااااذ نيباااادانعليااااهنن.شخلصااااأبهناشقخلبااااأ نبينهمااااأ نننننننيااااديعنشخبيااااثن"نإدرياااا "بلااااهنّ  

بأعلبأرهنهانشآليارن"نشخورا "شخل نيمك نّ ننجدنييهأنجاشن نم نييأةن"نشخمرآة"إخدنلصبيههنبا
ن.ننظرةنإخدنشخوأخمم ق فأنبأر شنادشريأنيذ شناةأي نيكرنان

"نشخكامباأر "ّصبهنمأنلكاا نبو قارنن-ي نشعلقأد ن-امؤخ فهن"نإدري "شخو قرنبي ننإ  ن
ن.نيرابااهنامغأمرشلااهان"ندا نكيصااا "يبااأرنألنأقاا ناشخلااأبعنشخ"نيأنصاااش"بأخبطاا ؛نباا نع قاارن إق 

نمليمااااربن"خاكااااألشنجااااارج"نيهيياااام ننخمااااأنعااااأدةنبهااااأنيلااااؤر خن"يااااريأنل "ناشياااارّن ااااهنإذشنكأناااا نرن
نماا نشألا  نشخفاااجنعااادةنمااعنلاا شم ينشخ   ياارنياا "نإدرياا "نظهااارنيااإ  ننرشألارابي اانشخبرجاش ياار
نماااا نشخوااااادةنللاااا نرشياااا نامااااأ(نشخواااارا ناماااانهم)نيرنيااااأنياااا نل ااااأقفاشنشخااااذي نشخمغأرباااارنشخطلباااار

نشخةااويدي نعلاادنامةاايري رنكباار نّياادشثناماا نشخمغرباا نشخةااويدنعلاادناق قاا نشضااطرشبأ 
ننن.ننةاصشخني نظ خهأنم قأةنشخقأر نيودمنقناشخوأخم نشخورب 

                                                             
مي اخاجيأنّايأطيرنشخصاوا نشخقديمارناموجامنّهامنشخموباادش ن(ن3)ييي ننومر،نماياعرنشألديأ نشخيمأايرناشخاضويرنن-1

 .ن684،نصن3884شخقديمر،ندشرنشخفكرنشخلبنأن ،نبيرا ،ن
-اكلا نشخلفأيايرن"نكاأر نبراكلماأ "الأري نشألد نشخورب نخان"شخنديمنشخفرجنّبانإييأ نب نميمد"فهري نخاشخ:نّيضأنيلنظر ن

 .شخقرآنيرنشخقديمرنمنهأناشخيدي رنعلدنيد نياش 

2- Serge hutin, l’Alchimie, p.u.f. paris, 1981. P: 11. 
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ن يةاار  نبأياامهنشخصيةاا نبااد نّ نيليااد ثنعاا ننفيااهنان"نشخواارا "خااذش،نيمكاا نشخقااا نإ  
الكأدنشألدخ رنللرشكمنبيةاصن.نخيةبيأناجهي نخوملرناشيدة"نإدري "رم نخهأنباني نشخ   ي ر

ش نيقد"نّارش "الؤك دن"نإدري "إخدنيلمن"نشخيليم"ا"نشخغربر"لطأب نشخصيةيلي ؛نإذ نلصيرنراشيلأن
مأ نشخيليمنّان ن:ن"شخيأردنقأ  "نصوي "ّم هني نةغرهنالكف  ناشخدهنبرعأيله؛نييثنييأط ن

ياااايرةنّاجاااادنمااااأنيلطااااأب نللاااا نشخمولامااااأ نبيةاااااصنن.(30.نص.نّارش "ن)اشر ااااهنشخاييااااد
نّم ا نةاغيرشناعصا نماعنّبا نشخاذ ن:ن"يقا ني نإيد نميأارشلهشخذشلي رنيي ن"نشخورا " يقد ل

اهاذشنماأن)...(نّيضأ ناشخد نعل نك يرةن)...(نعةأميأني ن قأيلهننكأ نّقر نإخدنّ نيكا 
اي نّارش نشخل نّادع نييهاأنصاهأدش نعا ن)...(نيلفي رنيضارهنشخقا ني نمؤخفأل نشخراش يرن

ن.ن(1)."طفاخل نامرشهقل 
صيةيلهنمعنصيةيرنشخر ييرني ننةاةهنشخراش ي رنقيدنإخدنلطأب ن"نشخورا "ايصيرن

اها نن".ّارش " نشخل نيف  لاهنعلادنإةادشرنيي نيول  نشأليبأن؛شخصفأيي ربلوبيرنك يرنشخليلي ن
نشخياييا  قأي نشخذ نعأصهناجيلهنمأنيةلحنّ نيوب رنعناهنبطريقارنين يارنن-إن هناجدني نشخجا 

عندمأنيأمرلن نيكرةناة نشخجاانشخ قاأي نشخاذ نعاأشن:ن"اردنذخ ني نقاخهن.م ني  نرم 
نخ نم نّ ن.نفي نّمأمنعم ننة نمنج ييهنشخجي نشخذ نشنلم نإخيه،ناجد نن كأ نقنمفر 

ن(.8.نص.نّارش )"آيذنإدري نرم شنخذخ نشخجي 
ن شياامنيجمااعنبااي نعلأقاارنشخلااأري نا اارش نشخيماخاارنااياارةنشخمقااد رش ن"نإدرياا "اشخيقيقاارنّ  

ناشإليا م نشخواأم نكماأنن.شقيللهأمي ر يقدنيأ نخنفيهنمكأنأنّ يرشني نشخلاأري نشخمغربا نشخياأص 
ن نّن اااهنيااا ن   ي ااارنن.مكأناااأننفيياااأنيااا نشخفكااارنشخ ياخااااج نشإلنيااأن شيلاا   "نعبااادنشانشخوااارا "إق 

شخراش ي رنشيمنيرامنليديدنصيةيرنبوينهأنم نبي نصيةايأ نّيار نك يارةنلصاأركهنشخيارا ن
اااار نننننننييااااثنخاااامنيظهاااارن"نإدرياااا نشألا  "ياااا نهااااانن.نفيااااهأناخكن ااااهنيناااا ش نعنهااااأنبلجربلااااهنشخيأة 

نخامنيبادنعلياهنن"شخنبا نإدريا "دةنلأييياهأناقنهاان نداخرنّانإعاأإن هنمصدادنإخدنيكرةنلأيي إذ 
هناقنهاااانييميأ ي ااااأناقنهرمياااي أنلياااالهايني ااارناشخنبا ي اااارإن اااهنميااااكا نبدرشيااارنشخةاااايأ  نشخدين

نااارن"نإدريااا "اخكن اااهنعلااادنشخاااريمنمااا نذخااا نكل اااهنيبااادانن.شخوريأنياااأ ناشخماااذشه نشخغناةاااي ر مدا 
امياكا نبأخدرشيارن"نإدريا نشألا  "أ ناشخبنأ نعلادننياانميكانأنبفو نشإلنصأ ناشقنجشخبيثن

                                                             
 .ن48نصني ،شخنإخدنشخلأري نم نشخورا نشانعبد:نكلأ نضم نشخورا ،نشانعبدن-1
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هرم ن"اميكا نبأخلدبيرناشخلياي نعلدننيان"نإدري "اشخمطأخورناشخموريرنعلدننيانشخنب ن
ل شمنااا نيااا ناعااا نإدريااا نلجربااارنذاقيااارنب أنيااارنصاااواريرنا أخ ااارنيااالاكيرن"يقااادنن."شخهرشميااار

د نشخل ن(.ن648.نصن.ّارش ")جأر نشخ  ثنبيب نقأيمهأنشخمصلر الاي 
شخاهنشخادش منماعنيماألنمقهادنشخفااك نبجد"شخذ ن"نشخميلر "بي دنّن هنيبدانمفلانأنبصيةيرن

ياالكلمنياا نكاا نعلاامناييطااطنياا نكنااأشنّ ر نآق نعجيباار،نيأ ةاارنياا ننشألمياي ناشخم قفااي 
:نيقاا نخطلبارنشخمادشر نشخ أناياار.نّعماأ نشخبياأرنّانطاأ رةنيا نشخفضاأ نبا نميار ناقنياأ  

نكمنلولملمنصذرش نم نشخفي ياأ ناشخكيمياأ ناقاأنا نكاأرنا،ناخكا نشياأخاشنّياألذةنقللكمنشخص نأل
ع نمنبعنشخقاشني نشخطبيوير،نشخياش نّمنشخوق ،نشخطبيوارنّمنشإلنياأ ،نإياأخاهمنعا ن:نشخفليفر

ّنااأنشنطلاا نماا نعقاا نيياارنشخوقاا نشخيااأخ ،نعقاا نشخياامأ ن.ننظرياارنكااأنطناعاا ننظرياارنشخاارش  
 نشألاخادنشخقريباارنما نشخباأر ،نما نعقاا نيواأ ،نملواأ ،نةااقي نشخياأبور،نبا نما نعقاا نشخيامأ
 ،نشألياف نإخادنياا نشخمأضا نإخادنميالقب ،نشخيديادنإخادنذها:ناش نبذشله،نيينقل نكا نصا  

ن(.ن33.نص.نشخيليم")شخ ق نإخدنيفر
ايا نهذشناذش ،نّجدهني نشخ   ي رنميكانأنبهأج نرؤيرنشخوأخمني ن اا نآيارنارؤيارن

إن اااهنمااا نييااارن"ياااؤم نباااه؛ن"نشبااا نعربااا " نعلااادنيااارشرنماااأنكاااأ نشإلنياااأ نعلااادننياااانميللااا
.نص.نشخيلايم")شخميليي نّ نييل نشإلنيأ نإنيأنأنبليمهنادمه،نبياشياهناعضا لهنامفكرلاه

ن(.ن36 نمأناشيدشناقنملاي طنشخقيمرنبقدرنن-ي نشخنةاصن-قنيبدان"نإدري "إ   مأنيبدانك  
اا نبي اادنإن ااهنشخاشياادنشخااذ نلاام نن.يااب نذكاارهنياا ناشيااد لصااكيلهنماا نشخملوااد دناشخملوااد دنشخااذ نلم 

اارنن.نمذجلااهنياا ناشيااد إن ااهنيوب اارنعاا نشخجميااعناياا نشآل ننفيااهنيوب اارنعاا نلجرباارنذشلي اارنايأة 
ننواايشنعبرهااأنن؛نواايشنعبرهااأنييااأةنيااردنانلطل ااعنماا ني خهااأنإخاادنييااأةنمجلمااعنبكأملااه باا  

نن.نإخدنمجلمعناهانيقطعنمرشي نييألهعبرهأنمرشي نييأةنصيصنانلطل عن
نبصيةايرنمياد دةنيا نشخ   ي ار،نخامن ّاخ ا ننّرهنييق ا نماأنيق قاهنيياره؛اهانكأيمنياأص 

نن؛يقادنّيفا نيا نشإلنصاأ ناشإلنجاأ ناشقبلكاأرن.شخذي نشصالر نموهامنيا نشقيامناشخيايمأ  اخوا  
"نموااأر ناناااشمي نلقل اا نشأليجااأرنإبرياا ش"ّهاام نمظهاارنإليفأقااهنيكماا نياا نعجاا هنعاا نلمل اا ن

"نألن هنخمنيلول منم نشخرما نيا نشخيرا "ّان"نهرم نشخهرشمير"يانعلدنن(ن1.نص.نّارش )
ننننألناااهنخااامنيوااادنيااا نشإلمكاااأ نلغييااارنّ نصااا  ن"ّان"نإدريااا "عكااا نشخنبااا ن(ن89.ص.نشخيلااايم)
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ن"نإدرياا نشألا  "عكاا نمااأنلاااي رنخااان(63. .نم)"ياا نييألنااأنظااأهرشنّانبأطنااأ شخماضااا ن"ّانّ  
اادناشخلغاارنمصاال لرنمنااذنّق نشخيااني نان ن ااهنإلّان(ن88. .نم")شخكألاا نهااأ منياا نّي شنااهيياارنماي 

ن(. .نص.ن .نم")نيلمندنّ نييلف نعأخمنم نعأخميهشخمفةامنق"مفةامنان،ببيأطران
نشيمهنياي نإجمأقنبأخكلأبرنان ربلهنخهذشنيغن.يرنايقلر نبفو نشخلدبيرناشخلياي أخمورنبإ  

ّي ننقطرنشقرلكأ لنّي ن"ن:ي نيرشبرنّ ننجدهنيليأ  نملال رشن.ايلمهنكأنأنمورييأ نبأأليأ 
نن.(88.نص.نشخيليم"ن)يي  نشألد لنكل نأنيليم إصكأخي رنشخلبأيي رنإخادني نمجملهأنييرلهنبيدنّ  

ناييرة نم ق  نمغربا ناعربا نندرجرنّن هنقنيمك نلةا رنيربلهنايلمهناييرله نكغربر نايلم  نإق 
نكنلااأجننينبكمااأنّن ااهنقن.إخاادنيااد نشخمااا ناكااأي  نم ااأق نينصاادنشخمورياار غاا نلم  اا ن   يلااهنإق 

درشياارناليليااا ناشيااالقرش ناشياالبطأ نخلاااذش ناخلاشقاااعناكأياالي صنخااادرا نشخاااذشكرةناشخلاااأري ن
يااأا نماارشرشنّ نيمياا نماا نذشكرلااهنّياادشثن"ميفاا نمغرباا نبي اادنّن هااأنياايرةنم ق اا نن.اشخمجلمااع

ن.نيلرديهنقلي ن(82.نشخيليم")صبأبه،ناشخيامنهأنه نلرلد نعليهنكأخماجرنشخ طمر
نبدخ اا نعليااهنأن لمااياا نلجربلااهنشخييأيااي رنم"نإدرياا "خقاادنّيفاا ن هااأنياا نشخاقااأ عنشخلاا نماار 

ماأقنآمجلمواهنشخاذ نعقادنعلياهنألاهنإخادنعجا نعا نلقاديمنيدمّيا نن"شخيلايم"ا"نشخغربار"راشيل ن
ن.(344.نص.نشخغرباار"ن)عا نإجأبارنشخجمياعنعااأج شنخكا نييارنياأ  نّانناأدم"كبيارةنياأعر ن

نننناشنياارطنياا نمياادش نشخفن ااا نرب مااأنيجاادنييهااأنمااأنييااأعدهنعلاادنشقنلقااأمنيغي اارنميااأرنشنصااغأخهن
شخغيارننيصا نيا نليايلهاأنإخادنايايلرنشنلقاأمنما "ّيفا نّيضاأنياي نخكن اهنن.م نشخغيرناشخلأري 

ن(.643.ص.نّارش "ن)اشخلأري 
نشإليةأ نيأنهي نلجربلهنشخفن يرن"نإدري "اقدنّيف ن نشيالبد ننأل   اشخيبيرنيلبلهناشخو  

نشصاالبأكألهنبأخاا نفصااينبااه شخليل اا نماا نّيكااأرناياا ننعقاادنمةااأخيرنمااعنشآلياارذش ناياا نياا نياا  
ناعطأخاارنشخاشقااعن نشإليفأقااأ ن"شآليااري ناياا نشخلايياا نبااي نإيغااأ نشخفاا   يااأنوشنهااذشنشخوجاا نكاا  

خاامنيكاا نياا نمياالا نطمايااه،نكمااأنخاامنيكاا ن.نييكاامنعلاادننفيااهنبأخيااأ نشخقألاا )...(نشخيااأبقرن
ن(. .نص.نّارش .")كمأنمأ نييرهنم نشخوج ناشخييرةمأ ن.نمجلموهني نميلا نآمأخه

شخل قياا ناشخلهااذي ن"ماا ننإذشنكااأ نشياامهنمصاالق أنماا نشخاادر ناشخمدرشياارنامياالوأرشن،خكاا 
ناعيهنمصلق أناميلوأرشنبدارهلنه نلصك  نهانّيضأنعبرنهذشنيه نن،"اشخلأدي  يصان"يون نّ  

ّ ناعيااااهنن لناش  نشيلرضاااان(.ن66.نص.نّارش "ن)شخفااااؤشدنبأعمااااأ نّاقاااااش ،نبمنااااأظرناماشقاااا ل
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نقمارلناش  نقلا نإن هماأنيها نشخادر ناشخمدشريارننق أناشيلويرشنم نشخادر ناشخمدرشيارشصلن،كأيمه
نايياارهنماا نشخم ق فااي نشخواار نشخااذي نعأصاااشنلجرباارنشخم أقفاارن"نإدرياا "يلمااأذشنمااأ نننااارنانوماار،

يااارنمااا نشخوجااا ناشخييااارةلنّيااا نمكمااا نشخيلااا نبأخضااابطلنهااا نيكمااا نيااا نشخم أقفااارلنّمنيااا نبن
اييااارهنمااا نشخم ق فاااي نشخوااار نشخياياااياخاجي رلنّمنيااا ناعااايهمنشخمفاااأر نخلاشقاااعنيياااثن"نإدريااا "

نننننننّاةاااللهمنللااا نشخمفأرقااارنإخااادنشخوجااا نعااا نليقيااا نماااأنيطمياااا نإخياااهلنّمنّ نشخيلااا نيكمااا ن
ا ننشخمليل  "نإدري "ي نمجلمعنن-يأطرببن- شخذ نخمنلرل نذهنيلهنإخدنميالا نآمأخاهلنّيض 

ن. نبودنشقنلهأ نم نجمعنماشةفألهشإلجأبرنع نهذهنشخليأؤق
نلكااي ني نلدشيل نشخل ناشخماضاعي رنشخ أبلرنماشةفأ شخنام : والنشأة المظهر -ب

يرن-شخياييانهاي لهناليديد"نإدري "نبنير نهذشنلدعنلمي  نيقدن.(1)بفي ياناميلهنشل ة نمأننة 
نشخجبهارنعاري ن،شخصاورنيال نشخاّر ،نكبيرنشخوض  نقا  ننشخقأمرنملاي ط"نبكانهنشخميلا 
نّ  ننعلد"نلد  ننماشةفأ ناه (.ن30.ص.نّارش "ن)شخفمناشيعنشألن ،نيليظنشخويني نّيضر
نماا نشخودياادنياادنياا نقايااأنمااأ ش نشخصيةاايرناياامأ نشخيااأرج نشخمظهاارنبااي نشخكنااأ  نشقرلبااأط
ن.م ميهنش داشجي رنعلد"نإدري "نبنيرنيهند ناهانرك  نشخذ ن؛"شخورا "ننامنهمن(2)"شخكلأ 

نام ماحنلقريباأناشخوار نشخمغأربارنكا  ننييهاأنيصالر نم ماحنباي نمنصاطرناهااند مهيقدنق
نشألجأناا )نخلملاي ااطنشخصاامأخ نشخيااا نيااكأ نخااد نبك أياارنلنلصاار(نشخوينااي نيضاارة)نّياار 
نشخصيةايرنمظهارنبيةاصنشخمؤخ  نمنأقصرنيمك نقنّن هنشخريمناعلد.ن(بأخيةاصنمنهم

نع قلاهنيا نشخياأرج نشخمظهارنعنةارنم نمقأربرنهذشنشخبيثنيمنعنقنذخ نّ  ننإق ننشخيأرج 
نشخصااك نبااذخ نشخياأرج "نإدرياا "نمظهارنارادنّ  ننشعلقاادنيأنااأن؛شخنماذجي ارلهااأنبنينبأيالي ص

ن:همأنهأم لي نخغأيلي نكأ 
نم مياهنيا نشخلادقي نيا  نما اذخا ننايطأبه"نإدري "نصيةيرناشقوي رشإليهأمنبن-1
ن.شخاشقعني نرهأيبر ننمأنخهأنصيةيرنن هإنشخمللق  نيصورنيلد

                                                             
نشخمظهرنشيلوم نشخقةة نشخلييي نبدشيرنمنذ:ن"88نصنيأبقأ،نشخمذكارنمرجوهأني "نكنوأ نريما نصلامي "نلقا ن-1

نشخيايير نشخ ها ناعأخمنشخفيليا نقيألير،نلأ يرش نلي نإقنذخ نيك ناخمنشخصيةيرنيمأ نخلضمي نشخيأرج 
 (".ننننن3903ن-3234)
 .ن300نص،ن،نفيهنشخمرجعن-2
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نشخيأرج نمظهرهنعر ني  نم ناذخ ن؛"إدري "نخد نشقيلصكأ نطأبعنلومي ن-2
نشخاّر نشخوض  ،نشخقأمر،)نمظهرهنم نعديدةنّج ش نعلدنلهيم نعربي رنم محنبي نمنصطرش
ن".شخيضرش نشخويا "ني نينيةرنيريد(نيرب  ن)نّجنب ناملمح(نشخفم ننشألن ،نشخصور،نشخجبهر،

رنبنياانيا نشقيلصاكأ نطاأبعنشخما داج،نشخصاك نباذخ نشخياأرج نمظهارشخنداراننعم ا ناقاد
ننننننكجااا  نيأخويناااأ ن؛شألجااا ش ناباااأق نشخويناااي نباااي نشخلنأيااا نبوااادمنّايااادنياااي ناذخااا ن"إدريااا "

عنادمأننهموانلاشةا شخاننهايهمانهشكلصأياننشخوأخمنإخدنشخنظريقامنبلأمي ننشخيأرج نشخمظهرنم 
(نشخويااا )ابينهااأنابااي ننلمااأ  نشخغربي اارن(يااا شخو)نابااي نأبينهاانيياادثن(شخيضاارة)نبللاا نلااأل 

نن.ي نشخيقيقرنصأ ششخوربي رنن
باااذخ ن"نإدريااا "نبنيااارياااي نيقاااد من"نشخوااارا "نّ  ننولقااادشخليليااا نشخياااأب نشخقاااأر نينيجوااا ان

نشخكصاا نجهااأ نلنأياا ندمإن مااأنيرياادنشخلوبياارنميااأخرنإصااكأخي رنللم  اا نياا نعاانشخمظهاارنشخماا داج
ناشخلرجمااارنشقيااالقبأ نّجهااا ةنماااع(نشخواااي نشخغربي ااار)نأرج شخيااانشخواااأخمنماااعناشخلاشةااا ناشإليباااأر

ننظاارةن.نشخورباا "نإدرياا "خااد نناشقيااله   إخاادن"نإدرياا "اهاا نيكاارةنلقااادهنإخاادنشياالنلأجنإ  
خدنشخوأخمنيمك نّ نلكا ننظرةنمصل لرناملنأقضرنلقلض نّ نيلنلبهنإخيهأ نن.نشخذش ناش 

نمياااالاشهنعااا ناشنصااااطأرشني ااارش داشجنشخقرياااا نبمييطاااهناع قلااااه"نإدريااا "ننصااااأةنلقااا  نناق
ما نجهارننشخفقارنباي نمنصطرشن-شخةويدنهذشنعلدن-ي نشخنةاصننّجدهنييثن؛شخفي يانام 

نبأخاشخاادناشخلول اا ماا نجهاارنّياار نناشخيدش اارماا نجهاارننشخلقلياادبااي نانماا نجهاارنّياار نناشخغنااد
ما نناشعلباأرهننقيضاأنخماأنيلطل اعنإخياهنعناهناشقنفةاأ ما نجهارن(نيياأةنانماطنايالا نكفكار)

ناش  نم داجأ،نصوارشنّبيهننيانيصورنك ي ،نيقيرنمييط"ني "نإدري "نصأننيقدن.ّير جهرن
ناضاوهنهاانهاذش.ندرشيالهنيا نشخلفاا نعلادنع ماهنبياب نيأضرهنم نّيض نييكا نيدهنّ  ن

ن(.ن68.نص.نّارش "ن)شخيأص
ناخكااا نرشألياااري ننّانرشقجلمأعي ااانشخنأيياارنمااا نيااااش ن؛لقلياااد نايااطنيااا نعاااأشبي اادنّن اااهن

نيلاايمنيااأيظمنمنااأخنياا نهلرعرعاانيمنوااهنخاامإذننيدش اار؛شخشخوةاارنانناماشكباارنصااأ شقكلنبطمااا 
ننالاشةااالهنموهااامنن(38.ص.نّارش )"ّمي لاااي ناشماااّرلي نملغطااار نّاخنعطاااا نّ "نماااعنشألم ن
شخل قياا ناشخلهااذي ننعااأخماشخغاار نياا ننهمعااننشقنفةااأمنماا نشخةااد يقيرنبمدينلااهنعليقاارندشرنياا 
ن.نشخملنا عردش ي رنشخينشخ قأيي رنشخمرجوي أ نم نقيلرش اش
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نشخمؤخ اااا  اااا نماااا ناعليااااهنيمكاااا نشخقااااا نإ   نننننننشخفي يانااااام نشخمظهاااارنلاظياااا نم لمااااأنلمك 
نيياالوم نّ "نّيضااأنخااهنّمكاا نشخم داجاارناشإلصااكأخي ر،"نإدرياا "نبنياارناشياالي صنهندياارنياا 

نمييطهااأناكااذش(نشخمديناارنشخصااأر ،نشخمناا  ،نشخغرياار،)نبأخصيةاايرنشخمييطاارنشخفي يقياارنشألصاايأ 
رن؛(1)"خليمرنككنأيأ (نشقجلمأعي رنشخطبقرن،وأ لرشخ)نشخبصر  نبأيواأ نلو ي هاأنلام ننماأنإذشنيأة 
نييهاأناخادنشخلا نشخنأييارنيا نخليالطرنمما   ند هجاناكأ نلأجرشنّباهنكأ "نيقدن.خلصيةيرنّاقاش 
ناشألعاادش نشخيي اأدنادياأ  نشخمكأ ادنبياب ناعا  نن ارش نما نلملا نماأنكا نيقاد نشأليارةنّ نإق
ن(.32.ن32.نص.نّارش )"خلكرش نعلا  ننطأب نذش نشدشرننإق ننهأبيا لنيودنيلم

نشخطبقااارنإخااادن بأقنلماااأنشخمأدي ااارنشخنأييااارنمااا "نإدريااا "نيلمي ااا : المادّيسسسة الناحيسسسة -ج
نارثناقاد.نشخمأد نإر هأنلهّيرننيقد نّ نبودنشخلجأرةنم نليلر  نشخل نشخةغيرةنرشخبارجاش ي ن

نعلريا نةيارنّنإخادنينلم بي دنّن هنن؛اشألاخيأ نصريأ شخناي  نناشخلةا  نشخلدي  نّاجدشدهنّبيهنع 
نإخادنييا يناكريماأنشخجيارةنييا اننمليل قاأاننشخموأصرةنطي  نكأ نكمأن.شخبأط ناعلمنبأخلصا  
نشخميب اارنةاأد ن،اشخمياأكي نشخفقارش نماعنملاشضاوأنكريماأنشانريماهنكاأ "ن؛اشخمياأكي نشخفقارش 
ناكااأ نشانر قااهنممااأنشخ كااأةنيااؤد .ناشرشخجاانمبااأر نشخموأصاارةنطي اا ناشألاخيااأ نشألصاارش نياا 
ن.(38.ص.نّارش ")قلي 

نعلدنبياأطرنصيةايرن نيا نشخوما نن"نإدريا "اهانلمي  نبقدرنمأنيد   يا نشخظاأهر،نياد  
ننننعلااادنماشةااافأ نيمكااا نّ نلصاااك  نلنأقضاااأنمااادم رشنيااا نيااايرلهنشخذهني ااار؛نإذنكيااا نييلةااار  ن

شجا نموأرضارنماأنيم  لاناهنما نمعنميب لهنشخةأدقرني نشألصارش ناشألاخياأ نما نجهارناباي نان
ننننننن-كم ق اااا نط  واااا ن-يكاااارنياااالف ناياااالاكأ نمأضاااااي ر؛نيلمااااأنيااااللوأر نمااااعنطمايااااهن
خدنشخوأخمنقمينرنبلغييرهمأننيانشأليي ل ني نلصكي ننظرةنإخدنذشلهناش 

نإخادنباأخفقرنشخميالا نهاذشنعلاد"نإدريا "نيل ةا  :والوجسداني العاطفي المستوى -د 
ا كماأنكاأ نن.(38.ص.نّارش ")شخمفرطارنييأيايلهنشخاييادةن راله"يان؛شإلدقأ نيد ن نشخبوادنيفض 
ننننننايأصاا نموهااأنشخلوأماا نياا نيأ بااأبي اادنّن ااهنكااأ نن؛بوياادنماا نإخيهااأننظاارايغل اا نشخنشخمااّرةنعاا 
نني  أنرشخغرشمي ننع قألهك   نشخفلاأةماعنان"نمأرير"نمعنقييمأن؛لةر يألهأنم نشخوديدنعلدناميلج 

اااارنهااااذشنيلنااااأظرن يهاااا.نراشإلياااابأني ننراشألخمأني اااانرشخفرنيااااي ن نننننشخوااااأطف ناشخاجاااادشن نشخياااالب ننشخمؤص 
                                                             

 .نن303نص،نشخيأب ،نشخمرجعن-1
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نشخوااأطف نهإدقأعاانهاا نماا  لناع شخاانمياالا نعلاادنآياارنمؤص اارنمااع"نإدرياا "نصيةاايرنياا 
ننننّير لناميلايأ نّةودةنعلدنشملدشدشلهنخهنّمنشخغرشمي رنهلجأربنمجأ ني نمنيةر
نعلاد"نرشمليال ن"نشخميالا نهاذشنعلاد"نإدريا "نيبادا :واالنفعسالي النفسسي المستوى -ه

ناشخايدةنشخو خرنإخدنيمي ن"ّارشقه"ني  نم نّن هنبي دن؛(8.نص.نّارش )ني نّيلأذهنلوبيرنيد ن
نخمنّنهنك مهنم نشخظأهر"يان؛راشقجلمأعي ننرشخوأ لي نناشألجاش ناشخني نبأألة نشقكلرشثناعدم
ننارموي ننرةّيانإخادنينلما نهن ااش ننشخبصارنما نّناهنيولمن.اشخني نشألة نخميأخرنشهلمأمنكبيرنيلور ن
نيم  ننقنخكانهنشرليأيهنع نبأخلوبيرنيكلف ن،اشخمفة نشخمأة نع نينبشنقنهخكن ننني نخهأ

نمصاغ نشخلجاأرةنيل ياذا نشخذي نّبيه؛نم  نشخهاشةنقنشخيقيقيي نأرشخلج ننأرشخلج ننطبقرنإخدنبةلر
ن(.ن39.ص.نّارش )"مكيبأنق

اا نّعمأقااهنياا نيأمضااأ"نإدرياا "نكااأ نمااأك نشخمااا نيااؤ راننهااارشخظنعلاادنشخيمااا نيفض 
نخااااننظااارشنشخباااا ناعااادمنشخةااام نإخااادنإيمأناااهنباااهنّاد نيقااادن.باااهنياااؤم نبماااأنيةاااد نّ نعلاااد

نّن ااهندرجاارنإخاادن؛(38.ّارش )"مييللااهنالغااذ  ننصااأطهنلورقاا نكأناا نشخلاا نشخمفرطاارنييأيايله"
ن(.38.ّارش )ن"ير  ن ش نمأناهانمأ نّنهنشخبو نظ  ننيلدن،شخظهارنعلدنشخيما نيض  "

نشخاذهن نشخميالا نعلادنشكليا نقد"نإدري "نّ  ننيبدا: والمعرفي لذهنيا المستوى -و
نشقبلاااادش  نشخلولااايم:نملدر جاااارلوليمي ااارننميط ااااأ نعبااارنشياااالاعبهأنرمايااااعي نن قأياااارناشخموريااا 

رنبأأليدشثنشيلكأكهنعلدنع اةن؛اشخوأخ نشخجأمو ن م ننشخ أنا ان نةقل نشخل ناشخوأم رنشخيأة 
نّن.نأضجأناجوللهنيكرهناصيذ نقرييله نشخطري نعلدنهذشنشخميلا نهانّ   نّ   كأن ننهم نإق 
نرشإليااا مي ننشخ قأيااارنمااا نخينهااا ..(نياااأ نمااارشكش،)نرشإليااا مي ننشخجاشماااعنإخااادنلديواااهنّ نلأماا 

نإخادنهأبوادنّبااهنّديلاهنخاذشنايلمهاأننذرهأنيليق  نّ نقب نمأل نّن هأنييرناشألةيلرنشخميضر
ن.ناشخموريرنشخولمنمنأ  ني ن رلقخينرشخفرنيي ننرشخيكامي ننشخمدشر 

اارنشخلجااأر نابواادنيرنيااأنياا نشخنأضاا نشخاااع نشمللاا نّ نبواادناهااا اارنشخوأم  نشخلاا ناشخيأة 
نماأنكا  ننعلدنايأضبأنا أ رشننأقمأنةأركأ نمنطقي أنّ نينيجمنمعنشخاشقع؛نييرنّن هننيأضهأ
نإخاادنباا ناشخمياالايأ نشألةااودةنجميااعنعلاادنشإليفااأ نإخاادنشألماارنبااهنآ نّ نإخاادن؛بااهنيياايط
نننننننمناااذنخكن اااهنمل  ناااأنهأد اااأنإدريااا نعريناااأ"ن:خييألاااهنياااد شناضاااعنشألييااارنايااا نبأإليفاااأ نشخللاااذ ذ
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نشطم نأناأنهادا هنيكا نخامن.نفياهنع نمنفة نب نايأض لن أ رننأقملناها،نبنفيهناعدنّ 
نن(.32.ص.نّارش )".يوأدةنيريلهنلك نخم

نيهااا نشنيااارش نمياااأرهنشخدرشيااا نمااا نشخلولااايمنشخصااارع نشخلقلياااد نإخااادنشخلولااايمنشخوةااار 
نشخيدش  نهانيب ننقملهنا ارلهنايضبهناشنفةأخهنع ننفيهنالوأيلهنالبد دهني نشألييرلن

نّطاشرهاااأنبجميااعننفياااهنعلاادنايضااابهنا ارلااه"نإدريااا "ننقماارنّ  ننبأخم يظااارناشخجاادير
نشخيااأ  ننبااأخموندن ااارةنلكاا نخاامنياا نشخنةاااص،نشخمةااا رنشخاضااعناعلاادامرشيلهااأننّاياشخهااأ
ريااأ ننظااأمندعااأ مناش  شياارنّياار نل بياا اننّياا نهاادمنياالم ننّياا ن ااارة؛نخلفظاار نمغااأيرةنندعااأ مناش 
ن ااأ نجااريحنلأا هااأ نإخاادنلكااا نمااأنّقاار نكأناا نمااأنبقادر ناضااعنعلاادنصااأهدناصااهأدةنملااأخ منّا
"نإدريا "يها نيمكا نرد نذخا نإخادناعا نن.مولامارنلأريييارنيقبارنيا نشجلمأعي ارنخطبقارنم ر 

ن  نةنرةااااينرناملكأملاااارلنّمنإلل ااااارةنعلاااادنشخاشقااااعنشخماااا ر نبوااااد نخنيؤه لااااهشخصااااأي ؛نشخااااذ نخاااامن
ن(.68.نص.نّارش )ل"دقيقأنييةأ(نشقعنشخم ر شخان)نبفيةهنمطأخبأنيك نخم:ن""إدري "

نشخماشةفأ نشخيأبقرنّمد  نشخكأل نبأخمأدةنشخراش ي رنشخ   مرنخبنأ ن اعليهنيمك نشخقا نإ  
ايمكااا نيةااارنقيمااارنللااا نشخماشةااافأ نيااا نع قلهاااأنبأخلصاااكي نشخنمااااذج ن.نةااار ننماذجاااه

ن:ي نشخنقأطنشخلأخي ر"نإدري "خا
نّاياا من"نإدرياا "خقاادنمك اا نمأضاا نن-1 نامااآ   شخكألاا نشخلقليااد نامااأنليل لااهنماا نيلاال م 

نمنهاااأنامااا نشخااديأ نعناااهنبةاااارةنخي يليضاارهناهاااانمصااب عنبفكااارنلرش ااا نيم  اا نّةاااأخرنقنمفاار 
اماااأنلضاام نهنماا نيربااارنوةاار نشخولمااا ناشخ قااأي نشخ"نإدرياا "نمك ناااهنيأضاار،نكمااأننماذجي اار

كارنشخيادش  نامط لاعنعلادنّدبيألاهنشخفم نشيليضاأرهناهاانمانغم نيا نناليد يأ ناطمايأ 
ن نيي اهنباأخلرشثنما نجهارقامم أنقي  نخهنشرليأدنآيأ نموريي ارنايياأ نين يارنعم نن؛ي نمنأبوه

ن؛نيه نيييق  نذخ لم نجهرنّير شخيدش  نميأيرةنشخرك نشخيضأر نجوللهنيطمحنإخدنان
اارنما نجهاارنامك نلااهنشخمرلباارنجلماأع نشق"نإدرياا "امك ناهناضااعنن-2 شخقرياا نماا نشخوأم 

شخقااأر نخااهنننماا نجهاارنّياار نّ نيجواا نّياا نشنلظااأر(نشخنيباار)نأةااأرنعليهااشقجلمأعي اارنشخلاا ن
اارنكمااأنعناادنشخنيباارنياا نخيظاارنععليااهناضااويلهنامرلبلااهنفرضااهنمرلفوااأ؛ننظاارشنخمااأنل ناادنشخوأم 

نن.للول  نبل بي نشخهاي رناخيأ ميؤناشجبأ نلل ة نبأخلنمي رنان نيي أيرنم نلأري نشخمغر نم



 ةنّصي -النموذج اإلشكالي في روايات                    عبد هللا العروي        دراسة سوسيو
 

 -999-  
 

نباهنما نييأيايأ ناماأنن-ّييرشن–امك نلهن -3 لفأةي نشخمريلرنشخل نيويصهأنامأنلو  
ننن()يضااطرمنييهااأنماا نلنأقضااأ نعلاادنمياالا نشخييااأرش نشخمطراياارنّمااأمنشخمجلمااعنشخراش اا 
اما نامأنللمي  نبهنلل نشخييأرش نم نياشري رنيةبرناملنا عرناملالرةنعلادنميالا نشخل غاأ ن

اعاا نّياادياخاج نملةااأر نإخاادنيااد نشخلطاار  نعلاادنمياالا نشخليأخفااأ ناشخمصااأر ناشخينااأبيعن
شخفكري اارنمك نلااهنلفأةااي نشخمريلاارنّقااا ،نماا ندماا نشخفكاارةنشخفن ياارنشخيااأ دةنياا نشخلةاااير؛ناهاا ننننننننن

ي مني نشخايطنشخ قأي نشخمغرب ني نيلرةنمياد دةنما نلأنشنجأ يرناشخ  ننشخ  ن ريياهنشكلمأخيرناشخ  
ننننماااعنشخفكااارةنشخلصييةاااي رنشخييألي ااارنشخياااأ دةن(نماااأنقبااا نشقيااالق  نبقليااا ناماااأنبوياااده)شخياااديثن

اارنباااياا ن ذ نشخرؤياارنشخضاابأبي رناشخماقاا نشخصااأي ننن(شخم ق اا ن-إدرياا )شخلةااايرنذشلااهناشخيأة 
نشخمقأيي "ننماذجنإصكأخ  ن"خيلمك  نم نإيرشجناشخقدرةنشخمنودمرنعلدنشخييم،ن ن.بك  

نا نماا نياا  نشخماشةاافأ نشخاعليااهنيمكاا نشخقاا يهاااننيباادانإصااكأخي أ؛"نإدرياا "يااأبقرنإ  
ااادنّن اااهنعااأج نعااا نلفضاااي نّيااادهمأنعااا نشآليااار بيياااثنن؛مفةااامنامنصاااطرنإخااادنعاااأخمي نبي 

للنااأطحنياا نيكاارهنااجدشنااهنقاايمنشخماااراثنشألةااي ناقاايمنشخم أقفاارناشخموأةاارةنالللااب نخدياااهن
الضااطرمنبدشيلااهنّيكااأرنشخم ق فااي ننم نبااأي منشخااذش نشخوااأج ةنعاا نشخيياامآياا نشخاشقااعنشخمغرباا

شخط  ويي ناها نشخفن أني نشخمبدعي نالفل  لنبهنعطأخرنشخياميأ نشخمويصرناليل نخب هنيركي رن
رنبمأن ن(.68.نص.نّارش ")يفرضهنعلدناعيهنم نّنمأطنيأرجير"شخوأخمنشخمليض 

ن ّقا نيا نيأخاارن؛نإ نخامن   ي ارنطأقارنجب اأرةناخكن هااأنيا نيأخارنشنلظاأرندش اامشخ"نإدريا "إ  
ناريامنذخاا نن-ميل اا نلقلياد نموط اا ن:نعاأخمي /نمنإخادنقياامي انفةاامبي اادنّن اهنن.عطأخارنم منار

اا نمرشقبلااهنن-قنيرياادنإعطااأ هنظهااره اآياارنياادش  نني اارناياا نملنااأا نياادهنايفهمااهناخكن ااهنيفض 
نبكيفي اارنرةااينرناملكأملاار؛نبلااهنإن ااهننبيااذرندا نشقنغمااأ نييااه اار    عاا نإجأباارنشخجميااعن"ملو 

ن اادنخااهنّ نيجياا نانن؛(344.ص.نشخيلاايم")خكاا نيياارنيااأ  نّاننااأدمنعااأج ش ييياامنشخماقاا نّا
ن(.88.نص.نشخيليم")شخمفةامنقنيلمن دنّ نييلف نعأخمنم نعأخميه"ا

ن
ن

                                                             
-نييأرنشخركاد،نّانشخنهضرنييأرنشخلبوير،نّانشقيلق  نييأرنشخ   ي رني نبج  نطريهأنلم ننشخل نشخييأرش نبي نم ن

ننننننننشخمدينرناييأرنشخموأةرةنّانشألةأخرنييأرنشآلير،نّانشألنأنييأرنشخيلطر،نّانشخم ق نييأرنشقنغ  ،نّانشقنفلأ 
 ...نننيرهأاينشخري نّا
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  :ودورها في تشكيل بنية النموذج اإلشكالي التأليف طبيعة -ثالثا
نميلمر ننيل "نّن هأنبي دنجدخي ر؛نطبيورنذش ن"إدري "نصيةيرنّ  ننإخدنّصر لننّا نيب 

نجأمواارنياردي رنّدشةنلكاا نّ نّه للهاأنشخلاا نشخطبيوارناها ن.(9.نص.نّارش "ن)ميالمرنالفك ا 
ناييليضاارنشخجمأعي اارنبأإليفأقااأ نشخااذش نخاااشع نعبرهااأنالناادم نبااأخاشقعنشخفكاارنييهااأنيملاا ج

نيياطهاأناللنيا نشأليادياخاج نييهاأنشخمرلكا نشخييأيا نشخهم نناَييلجل ن"شآلير"نضمنهأن"شألنأ"
نب يااأ ن-اشخمدشرياارنشخم أقفاارنعباارنشخمكلياابرنبااأألير نمقأرناارنميااداديلهأنرياامن-نخميل ياارش

نشخمجلمو نقأ ني نشخديينرنشخذش نعقدنشخف  نناييلفهمنشخمكأ نييهأنشخلأري نييأ  نك يرةناخغ أ 
ناشخريبااأ نشخيااينمأ ي رناشخلجااأر ناشألد نشخفكاارنموأنقااأنشخرامأنياا نشخهااأج نعبرهااأنايناابج 
نننننننخكاااا نّماااادنمنااااذ"نشخبيرياااارنعأ صاااار"نموأنقاااارنياااا "نشخيااااأريرنصااااوي نياااايد "نكريباااارنشخةاااايي ر؛

ن.نك يرةنشخواش  نمأدشم ن؛جدا ندا 
نالياالويدنشقيااليطيق نشخقلاا نعلاادنشخفليااف نشخيااؤش نعبرهااأنينفاالحنطبيواارنذش نّن هااأنبي ااد
نشخصاك نبهاذش"نإدريا "ناكاأ  نناشخملصاظ  ؛ناشخمنصاطرنشخماأ امنشخاشقعنلفأةي نشخلييي نمدشرش 

نماأدةنيم  ا نشقيالردشد"نّ  ننمناهنظن اأنةادشه؛نقيالردشدنصاأق ر ننبيث ننريلرني "نةا  ن"نخلأخيف ش
ننننن"نشخديينااارنشخمجلماااعنعقااادة"نعلااادنقاااب جولاااهنيلنّا(ن642.ص.نّارش ")شخااادهرنلقاااأامنذهنيااار

ن.شخ م نياشجعناردم(ن646.نص.نّارش ")شخيني ننغمرنشيليضأر"نّا
ننننننن"نإدرياااا "نعاااا ندرشياااارنلقااااديمنياااارامنر دشنكاااا  ننعلاااادنللاااا نخلااااأخي شنرطبيواااانالفاااار 

نعاأدةنشخراش ياا نييالوملهأنشخلا نشخفن يارناشألياأخي نشخصاكلي رنبأخلقنياأ نموريلاهنخدإنيضي نّ 
"نإدريا "نصيةايرنلاأخي نماأدةنلياص ننآيارنناا نما نأر موان،القاديمهأنهمةانصينبنأ ني 

نننياااااهأبأينشإلخماااااأمنشخقاااااأر نعلااااادنلفااااار نمواااااأر نمااااا نللصاااااك  نيمأدلاااااهن؛بأخليديااااادنشخوأخمااااار
"نييهاااأنييةااا نأمااانيوااار نّ "نييااالطيعنباااذخ نرب ماااأنشخملنا عااار؛ناشخفكري ااارنلأرييي ااارن-شخيايااايا

نعا نيض ن؛شخفليفي راننشخلأرييي راننشخذهني رنهأمرجويألنإخدنذأنفشخنعلدنيقدري(ن9.نص.نّارش )
نشخااذ نشخنظااأمنبيياااطن مياايينشخليييلياارنأشرشلهاماادنفن يااراشخنراشقجلمأعي اانرشخييأيااي ننأموضاا له

نييوار نابأخوأخمنبذشلهناعيهنشيلي صني نيأهم نشخل ناشخطرش  نبنلهنشخل ناشخماشدنهنديه
ن.بأيلمرشرنمنهمأنيصكان ذيلّيرشرنشخضيأ ناشخلصل  نشخ/نير ن
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نلل فا نشخدرشيارنهاذهنكأن نهانإن هنإذشن،اشخجديرنبأخلاق  نعندهني نهذشنشخونةرنشخبي  
نيإن هاأن،شخراش ي ارن"شخوارا "   ي ارننيا نشخمياريارنشخصيةير"نإدري "يدةنلولبرنعدندرشيأ نمع

نن.شألمرناشنلهدنمياريرنكصيةيرنإخيهنه نبأخنظرنلكلف نخم أنموهأنليلل  نشخدرشيارنهاذهإ  
نإذناها ن.نماذجن-ي ننظرهأن-نإن هن؛شخيقيقرني نمياريرنصيةيرنم نّك ر"نإدري "لولبرن
نشخمياريارنشخصيةايرنباي ن-إخيهاأنبأخنيابرنامةاير ندقي نبصك ن-ن لمي ننيإن هأن،كذخ نلولبره
ا نيي  هاأني نإق ننللطا رناقنلنمانقنشخل  "نشخوارا "ننةااصنبقيارنعا ننيابي أنشخميالق  ننشخنة 
ننن.قي ننص ننإخدهأنيينيأب ننص ننم نايلطا رنينمانّن هنشخمفرا نم نشخذ نشخنماذجنابي 

ااأنعليهااأ،نشط لواا لننشخلاا نيأخدرشيااأ  نر يياارنميارياارنكصيةااير"نإدرياا "نإخاادننظاار  ننخم 
نناذخاا نشخصااياصنبااأق نعاا ناشخمياالق  ننشخيااأص ننيضااارهنصااك نإخاادن-شخيقيقاارنياا ن-ننظاار 

نيواا نّ نااأ نشخيضااارنذخاا نلجل ياأ ناقأرباا نشخراش ي اار"نشخواارا "ننةااصنماا نبوينااهننااص ننيا 
ااأن.شخقاارش ة نننننباااأخنظرنميكااامنذش نلنأاخهااأنيااإ  ن"ننماااذج"كااانللنأاخاااهنيااي نيإن هااأنشخدرشياارنهااذهنّم 

نيلياام يهنمااأنعباارنآياارنإخاادننااص ننماا نايلطااا رنينماااناهااانمضاامانهنصااك نياا ن-بأأليااأ ن-
ن.نMatériau"(1)"شخلأخي ننبمأدة"نبأيلي نمييأ ي "

نليجي نشخك م نشخاشقاعنعا نةاارةًننيؤخ ا ناهاا"نشخورا "نّ  ننشعلقدنألن ن ن،شخيأب نّرد ل
ننننننننننننننّخ اااااا ن،م ق فاااااارنصيةاااااايرن  ياااااانماااااا نيقاااااا نلأرييااااااهنماااااا نيي أياااااارنيقباااااارنياااااا نشخمغرباااااا 

ياا نشخااانص ننيكصاا ننماذجي ااارنصيةااي رن-يقيقااارشخنياا ن- نيااا نشخمجهاخااارنّياارشرهأنبوااا نشخ  
ااي  .نامغأمرشلهااأنلجأربهااأنعلاادنشإلضااأ ش نماا نم ياادشنايللقاا (ناشخ ااأن نشألا  )نشخيااأبقي نشخنة 
نعلاادنذخاا نشخنةاااصن-ناشخفكري اارنشخفن ياارنهايلهااأنأل  نن،نماذجي اارنصيةاايرناهاا  ن-كمااأنلااد  
نشخااذ نشخلهااذي نبيااب "ياا نآ نناشخملنااأيرةنشخملآخفاارنبونأةاارهن؛ذشلااهناشقوهااأنهاي اارنماا نللااأخ  
ن(.ن68نص.نّارش ")يأرجيرنّنمأطأنشخاع نعلدنيفر 

نشخاادشر نق ّ نناق"نإدرياا "نخصيةاايرنشخمصااك لرنشألجاا ش نكاا  ننيجمااعنّ نيمكنااهنبياادنّ  
ّ نيكاا ننبوادنّ نبرم لهاأ؛ن   ي ارشخنقارش ةنّ نينلها نما نبوادنإق نن،عنهاأنمكلملرنموريريكا  ن

شألا  ننييهاأنقاأ نشخلا نشألييارة؛نكلملهماأنبقاا نكليهماأنقادنياميأنخنفياهمأ"نشخورا "ا"نإدري "
يرشجاهنشخفن ا نخمنهجاهنشخيلأمي ارنشخ أن نشخنليجارناقأ نياخهنم ناعأخمهننفيهنع نص  نك  ن ناش 

                                                             
1- M. Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, trad: Daria Olivier, ed; Gallimard, paris  ن
1978, P: 69.  
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نيارد نلاأخي نكا  ننيارنهأنيا ناشيلي ةاهناةفهنّانعنهنشخكص نيج نمأنمأدشمن؛شأليلاب 
ن.(1)"عأخمهنايا نبأخذش ننفيهنيا نشألييرةنشخبط نكلمر"نها

ن   ي ااار "نشخوااارا "نابفضاا نإرشدةن-ماا نهاااذشنشخجأناا ن"نإدرياا "ناعليااهنيمكاا نشخقااا نإ  
نيااش ن؛(باخيفاني اأ)نياشري اأنطأبواأننةاةهنإلعطأ نيجلهدنجوللهنشخل ن()شقيلصكأخي رنشخفن ير
ننفيااهأنلطاار ن-بينهااأنييمااأنشخ   ي اارننةاااصنمياالا نعلاادنّانشخاشياادنشخاانص ننمياالا نعلااد

ن ماأنليفا ننل مننفياهأنخلقاأر نعلادنإن هاأنكاذخ اها نقنليان.كَايدةنالريدنّ نللقاّرنككل يارنين يار اش 
ايدلهأناكل يلهأنارش نشألةاش نشخملفر قرناشخيطاطنشخملب همرناشخنبرش نشخميللفرنالصا نخاهنيقاطن

ناياادلهأنخيياا نياا نكلمااأ نشخباا قاارنايااا ننبرشلهااأنننةاااصأ   باا نياقهااأنايااا نّةاااشلهأنشخملفر 
ندخيا نايادهناشخةام نيجاأ ناشخوباأرةنيدعارنشخفا  ن"ب ني نةملهأنّيضأ؛نماأدشمنن(*)شخميللفر
نّ ندا نشخراشياارنياشكاا "نشخااذ نذش نبأأليااأ ؛نشخوااأمنصااوارهأنياا انن(642.ّارش ")شخياا ص

قنبغيأبه،نيؤ  ر.نييهأنمضم نأنيكا  ن(.643.ّارش )."شقيلمأخرنعلدنقدرلهأنيرشخراشنيقد ناش 
نا اارش نخغألهااأنبلناا  نيإن ااهنيمكا نشخقااا نإن هاأنللمي اا ن،"إدريا "نلااأخي ناباأخوادةنإخاادنماأدة

لهأ نشخفن ياارنّيااأخيبهأنايناادنشخصااكلي رنلقنيألهااأنالنااا  نشخليييلي اارنماادشرشلهأنالوااد دنشخمويأري اارنيااج  
اااااالهأنشخلاااااا  ننننندرشياااااارنلقااااااديمنياااااارامندشر نّ  ننّ  نناشعلقاااااادن.اهندياااااالهنإليرشجااااااهنشخمؤخ اااااا نلاي 
اايرن-ياياايا نبأخكل ياارنلل ياامنشخلاا ن-نلأخيفااهنمااأدةنطبيواارنبيكاامننفيااهنياايجدن"إدرياا "عاا نننة 

ايرنكلوبارنمواهنخللوأما نمضاطر شن-شخفلياف ناشخوما ناشخاشقوي رناشخلأرييي ر ناخكا نيقيقارن(2)نة 
نن.كذخ نيكر  ننكإنجأ  قنينضاا نليا ننّن هنمونأهنخي ن،يكر  ننكإنجأ نموهنشخلوأم ييرنّ  

نناخك نشخكلأبرنشإلبدشعي ر نبأعلباأرهنياأص ننبصاك نهاابنيلهناي نبنيلهنني نييضر(نشخفكر)أل  

                                                             
نشخدشرنخلنصر،نلابقأ ندشرنصرشرة،نييأةنمرشجورنشخلكريل ،ننةي نجمي نلرجمرندايلايفيك ،نصوريرنبأيلي ،نمييأ ي ن-1

ن.ن22صنم،3892نشألاخد،نشخطبورنشخمغر ،نشخبيضأ ،
-نشخراش  نلديعنشخل نشإلرشدةنلل نّ نشخراش  ؛نخلكأل "نشإليلصكأخي رنشإلرشدة"نيكرةنعلدنشخفكري رنكلأبألهني "نشخورا "نيرك  ن

نيوأخجهنب نخلجميعناشخمورايرنشخقيمرناشخملاي طرنشخيطيي رنعنأةرهنبإيرشدنمأنخماضا نموأخجلهني نشقكلفأ نعدمنإخدنديوأ
ن"شخورا "نايولبر.ناشخمورا نشخيطي نشخونةرنارش نشخكأمنرناشخمنغريأ نشخديينرندشخوقنع نبأخبيث نصرطأ"نشقيلصكأ "
نطبوأنشخقيمرنملاي ط نشخراش يي نشكلفأ نّ ن؛"شقيلبوأد"نمةطلحنخهنكمقأب نايضعن.شخجد يرنلرامراش ي رننكلأبرنأل نّيأييأ
ني نمنغريرنلكا نمأنعأدةنشخل ناشخيفير؛نشخوميقرنونأةرشخنع نشخبيثناشيلبوأدنشخماضا ني نشخظأهرةنشخونأةرنباة 
نامأنشخفكري رنخليلفي رن-بييبهن-نقيلقأرهمناذخ ...(نييأي ندين ،نلأريي ،نشجلمأع ،ننفي ،)نّناشعهنبصل دنشخماراث
 .اشضيرنخي رإصكأنيوأخ نقنمأدشمن؛ّاطرايلهنشخراش  نشخوم نقيمرنعلدنيلبأنذخ نيينوك نماةلر؛نين يرنلقنيأ نم نيل مهأ

-  نقةا ؛نّهميرنشخراشيرني نخل غرنخيأن ن-شخميطأنشخطأبعنشخوديدةنمؤخ فألهني "نبأيلي "نياخ(métalinguistique).ن
رنعلدنشخدشخ رنشخوبأرش نام  نرننةاصني نشخطر نهذشنةي  نييهنللدشي نشخملدشا ،نشخمضما نييرنموندنخلك م:ن"شخمدا 

ن)اشخليلي  ناشخليمينأ نشخاقأ ع ن49نصن،"خيليمش" ن)بأطنأنشخظأهرنارش نّ نّعلقدنمأ خ "ناعبأرة( (.ن308صنشخيليم،"
 (.نن32نصنشخغربر،)ن،"شألعةأ ناليد رنشخوقا نليل نشخملألخ رنكأأليجأرنياشمضه.نعجي نصأنهنشخيرد"ناعبأرة
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نشخيامي ارنييألناأنيا نلبد يهنّصكأ نميلل ناي نشخاشقعني نشخمليك مرنشخموريرنبأعلبأرهنّاناشقوأ
ن.ننن(1)شخميللفرشخوديدةناننّاةودلهأنبميلايألهأ
نعدياادةنمنأياابأ نياا نّاردننفيااه"نشخواارا "نّ  ننهااانشخكاا منشخيااأب نّيااج  نناا يجولنامااأ

خااااشنشخاااذي نشخوااار نشخماااؤخ في نمااا ن ل ااارنإخااادنشقنلماااأ نعااا "نع اياااه" "نصاااوري ر"ناطاااأةنليااا نليا 
د"نإخاادنشخنةاااص"نييليصااي ر"انشخاادقق  نيبي ااا نقنشأليكااأر،نإخاادنيللفلااا نقنيط ااأطي نمجاار 

ااا نباااا يلهي ننّةااابياشنشخموضااا  ؛نّيااا نعااا  نذخااا نّ  ننمااانهمنظن اااأنعقااادة،نّي ااارنشخوقااادة،نللم 
رهم نخ ل رنمؤشيذلهنآيرنييأ نهانذشلهني نّاارد.ن(2)"شخمضما نقيادنم نشخميبقأ ،نم نيير 

اارنشخواار ؛نشخنق ااأدنماا  نياا نشخلقنيااأ ،نياا نلاايههم"نشخفرنيااي ر،نبأخليااأرش نشخملااأ  ري نّاخ اا نيأة 
ن.(3)"خلبيأنهأنشخمجأ ش نلل ناظف نشخل نشخفكرةننييأ نمعنشخمجأ ش نلفأةي 

نياا نشأليكااأرنقيماارنلجأهاا /نخااا"نمؤشيذلااه"ا/نماا "نع ايااه"نبااإيرشد"نشخواارا "نيكلاا ناخاام
ن مااأنييياا ،نشخماش ي اارنكلأبألااهنيا نخهااأنشخماشكاا ناشخنقاادنشخوربي اارنشإلبدشعي اارنشخكلأبار نياا نّاردهناش 
نيقارش نعلادنشخو اارنما نرشخلأخيفي ا"نإدريا "نخماأدةنشخميالقر نيوادمناقن.ّيضاأنشخراش ي ارن   يله
ناشخميكي ااأ نشخناااشدرنييااأ نعلاادنبأأليكااأرنييلفاا نين اا نكمكااا  نطبيولااهنعاا نلوب اارنبكأملهااأ
ناش در ناعيااهنالةاافيرننفيااهنبلجرياادناشصاالغ نشخنااأدرةنشيلقاار"ن،"إدرياا "يااان.شخلفظاا ناشخلنمياا 

ن(.640.نص.نّارش ")شخلأري نم نّانشخطبيورنم نّكأ نموأنيهنبك نشخمضما نشخماةا ،
نخاي :ن"قاخهني نذخ نّجدناشخلجمي ؛ناشخ يريرناشخمومأرنشخةنأعر"نإدري "نش در نكمأ
ن"اجااد نبنااأ نّ نياا نبأخكلمااأ نشخمييطاارنشخهأخاارنهااانشألياالا نشخكلمااأ ،نلةاافي نشألياالا 

نشخمفااردش نارش هااأنللركااهنشخااذ نشخةااد نهااا"نعناادهنشألياالا نّ  ننبي اادن(.640.نص.نّارش )
نيلاا نشخبيااثن،خديااهنشخماضااا ناياااش  ن.( .نص.نّارش )ن"النياادنلقااّرنّ نبواادناشخمقااأطع،
.نشخغار نهاانشخماضاا نهانذخ نم نقص  نشخ ينر،ننشخمومأرنشخلجربر،:ن"اشخقضأيأنشخميأ  

.نشخماةااا نخااا نليااص ننشخاجاادش ،نليااص ننعبااأرةنعاا نشألمااارنهااذهنيلاا نشخبيااثنماا نبااد ننق

                                                             
-نبانمايامنبمقأ نبأإليلوأنرنشخفكرةنهذهنّط ر لنن نهيغ : ناشقوأنكانهأنشخمورير: نيلنظر. نشخموريرنةارةنهيل ،نري بأل:

نشخوربيرنشخايدةندرشيأ نمرك نلا يعنخللرجمر،نشخوربيرنشخمنظمرنعبيد،نصي ننارشخدي نلرجمرنشخموأةرة،نشخولمنليفرينمقدمر
  .نيليهأنامأن338نصن،م6009نشألاخد،نشخطبورنبيرا 

 .91نصنشخي ،نإخدنشخلأري نم نشخورا نشانعبد:نكلأ نضم نشخورا ،نشانعبد -2

 .نننفيهأنشخةفيرن،نفيهنشخمرجعن-3
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دن،يركرناشخنغمرنيركرناشخلا نيركرنشخاجدش  "نشخهاد نهاانذخا نخا  ث،شنشخيركاأ نلل نخناي 
نن(.643ن.ص.نّارش )

نقاارش ةنّ  ننعاا نشخر ييارنصيةاايلهأنبيااهاخرنلاأب  نيل ياظنّ نشخ   ي اارنخقاأر نكماأنيمكاا 
نمااأد ةنّن هااأنبي اادناليااامنشخفكاار؛نشخفاا  ننليااامبااي ننشخاشقواارنشخلأخيفي اارنمأدلهااأنطبيواارنعلاادندييلاار
ماااأدةننهاا نماااأنابمقاادشرنشخلأخيفي ااارنهااأخطبيولنشخمفأرقااارنشخقرش ي اارنشألداش نعااا نللااأب دنماااأنبمقاادشر

اري ارنملنلجارنماا نقبا نذش نأة  نلباادانماأنابمقاادشرنياأص ننلاأريي ن-ياياايانظار نياا نيأة 
نشخقااص ننخوباارنياا نشخغاار نعاا نبنفيااهأنانأ ي اارنشخيدش ي اارنشخلقنيااأ نبيةاااصنيااذرةللاا نشخااذش ن

نيباارناميدادي اارنشخنااأدرةنابيااأطرنشخيد ا اارناهاا ش (نشخميكاا )نشخماةااا نالفأةااي نشخلقليااد 
نننشآليااأد نباااأخمنظارش ناليلفااا نبأأليكااأرن-ذشلاااهنبأخمقاادشرن-نليلفااا شخصيةاايرنشخر ييااارنياااإ  
"نإدريااا "نماااأد ةنإ  نن؛اشخلأرييي ااارناشخييأياااي رناشخفليااافي رنشخفن يااارنبأخموضااا  نالضاااطلعنشخذهني ااار
نيا نشجلماأع نلأخيفهاأندشع نخك نيكر ؛نإنجأ نه نمأنبمقدشرنليييل نلأخي نه نمأنبمقدشر
نهاانهاذش(ن"641.نص.نّارش "ن)شخجمأعيارنشخيياأةنإليفاأ نشيالجأبر"نّن اهنبي ادننةااص؛شخنك  ن

ن(.639.نص.نّارش ")ّير نإخدننأدرةنم نشخلطارناخي نإدري ،نييهنيأرنشخذ نشخيط ن
نشخذهن ناشخلركي نشخفن يرنشخكلأبرنبي نشخر ييرنخلصيةيرنشخراش  نشخلأخي نارادنّد  ناقد

خادنراش ي ارنعا نشخكلأبارنشخراش ي ارنشخلقليدي ارنشخ"نشخوارا "شن ياأ نكلأبارننإخاد نجاادخ نيوا نياداثاش 
ااأنن؛شخلااأريي اننشخفكاار نلكألاا نابااي ناعيااهخنشخفن اا نشخاااع نبااي  نرنبي ااهنعاا يااهمنياا نلنمي ااشمم 
دنطريقر" نن(.646.نص.نّارش ")اشخمضما نشخصك نبهأنياي 

نباي د نهاذهنشخمار ة؛نجاما نناا نآيارننجاد نإيادشثنإخادنذشلهأنشخلأخي نطبيورنكمأنّد  
نننننشخاشقااعنعاا نراش ي اارن   ي اارنكلأباار)نألأخيفهاانماا نشقجلمااأع نابااي نشخاادشع "نإدرياا "صيةاايرن

نشخلأخيفي ار"نإدريا "نماأد ةنلوميا نإخادنّد  مم أنن؛(صيةيرني  نم نشخمغرب ّانع نشخم ق  ن
نطليوي ارنمهاأمنباأدش نشضاطلو نم ق فارناعا نطبقارنعا نيوب ار"نرم "كاناجادهنصرطنمنيهمم أن
ن.لأرييهنم نيأيمرنخيظرني نشخمغرب نشخمجلمعني 

نن"إدرياا "لااأخي ننشخلربااا نماا نشخاادشع نكمااأنّد  نطبيواارنشخلااأخي نشخيااأبقرنإخاادنلومياا 
ن-خياياايانشخمكااا  نشخيايااياخاج نشخنيااي نخااد نياااش ن؛قيملااهنصاارطنمنيااهنشخااذ ناهااانشألماار

نقاأمشخاذ ن؛نشخمغربا ن’La société DنAccueilنشقيالقبأ نمجلماعنخاد نّانشخ   ي ارنناص ن



 ةنّصي -النموذج اإلشكالي في روايات                    عبد هللا العروي        دراسة سوسيو
 

 -999-  
 

رنياا "نشخذهنياارنإدرياا نياايرةن-ّارش "نشخجأمواارنشخراشياارنبااإدرشج نشخصااوبرن-نشخ أخ اارنشخياانرنمقاار 
اااان-بااااآيرنّانبصااااك ن–نيصاااا  ننإدرشجناهااااا.نشخ ااااأنا نشخلولاااايمنياااال نماااا نشألدبي اااار نلمللكااااهنأعم 

نمغرباا شخنشخراش اا نلاارشكمخلمنمفأرقاارنريني اانشمليااأ ش نماا نري اا شخراش"نعباادنشانشخواارا "نةاااصن
ناموريي ارنين يرنيماخرنم بأخليديد،ن"نإدري "صيةيرننبهنللمي  نامأنشقيلقبأ نيي نورب اشخ

نكمارآةنباهنلوا  نناماأنمريلارن-نطبقرن-نخكأل نشخ قأيي رناشخماشق نشخقيمنم نمجماعرنإخدنلرم 
نبأخنيابرنلأخيفي ارنقيمارنما (نع مار)كانلكلن هنامأنبأخهمامنام ق نمضوضعنجي ننظرةنلوك 
رناشألهدش نشخماشةفأ نذش نميذشخل نخصريير نن.شخيأة 

 :الرئيسة بنية الشخصية الشخوص الثانوّية ودورها في نمذجة -رابعا
نيااا نياادارنقاادنشخراش اا نشخوماا نّ  ننيلجأهاا نّ نراش اا نّاندشر نأل  ننيمكاا نم لمااأنق

ن-بأخمقأبا ن-يإن اهننشأليادشثنياخهاأنالادارنشخميكا نمنهأنينطل نمياري رنّانر ييرنصيةي ر
ننياا نلكلماا نّ نيمكاا نقنشألياادشثناللاا نشخميكاا نذخاا نمكنااهنّ نيلجأهاا نّ  نقني نييااأ ظاا  

ن.نشخيدثنإنجأ ني نالصأركهأنشخيك نعلدنليأعدهأنيرعي رنيأعلرنقا نّان أناي رنصيةيأ 
نننننننننننشخر يياااااارنشخصيةاااااايرنباااااادارنمقأرناااااارن ااااااأنا  نندارهااااااأنأل  نن أناياااااار،نصيةاااااايأ نّقااااااا 

نم ااا نشخنةااااصنيي ااا نيااا نليضااارنألن هاااأنريرعي ااانيأعلااارنقاااا نّاقاااا ن.باااأخيك نع قلهاااأنيااا 
نننننننباااا نإن هااااأنن.يياااارنقنانظرياااأ نالةااااا رش نّايكااااأرنمكقااااي نناخكااا نلمأمااااأنشخ أناي اااارنشخصيةااايأ 

نننناخكااا م ااا نشخصيةااايأ نشخ أنايااارننشخيااااشرنلنصااايطنيااا ناقنشأليااادشثليريااا ننيااا نلصاااأر نق
نشخن؛رشخياردي ننرشخوملي انيا نرؤ  نمانيضاارهأنياإ  ننذخا نم نشخريمنعلد نيا  نقاأر نيإخادندرجارنّ  

ن.للوط  نييأبهأنبمجر دنرشخيردي ننشخبرشم نم نشخوديدنّ  ننبي دنيذيهأنلم ننخانبغيأبهأ
نصيةايرن ذشنقل نياأبقأنإ   ناميار نميكا نهيمنا نّك ارنما نييرهاأنعلاد"نإدريا "ناش 
نللااا نشخهيمنااارنّد  نإخااادنشخنةااااصنّيااادشث نشخفأعلااارناشخقاااا نشخ أناي ااارنشخصاااياصنارادنياااإ  
ارنللاا نشخصااياصندنيلجااأا نخاامنبييااثنشخيااردي ر؛نباارشم شخياا نّيلاا نخهااأنن"ظاا  "كااانشخفرعي اار
ن.نّير نجهرنم نأليكأرهنشخمرجوي رنشخاظيفرنّانجهرنم نخماشقفهنشخلفييري رنشخاظيفرناشخقا 
ننننننننشخراش ي ااارن   يلاااهنكااا  ننشيااالغر "نشخوااارا "نّ  ننشخم يظااارنهاااذهنمااا نيلفهااامنّ نّريااادناقن

نقادخنباأخوك ؛نبا ناشخقاا نشخصاياصنبباأق نشقعلنأ نّاهم نشخر ييرنبأخصيةيرنشقعلنأ ني 
ن-شعلقاأد نيا ن–كظا  ننهاأارادناماأشخر ييارننبأخصيةايرنكونأيلاهنشأليار نه نبهأنشعلند
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نريااع"هنعباارناعياابكيفي اارنلمك نااهنماا نشخلوبياارنعاا ننبنأ ااهناهندياار"نإدرياا "نصيةاايرنخاادعمنإق ن
نن.(1)"رمامي اشخونملماا نمواي  نميالا نإخادنأمةيرهني نشخورض نشخصية نشخونةر بي ادنّ  

نشبنعنأيلهنصد ةنم "نشخورا " ناشخارؤ نشخمضاأمي نبوا نبليميلهأنقأمنّ  نناشخقا نخصياصك  
شألمارنناشخفكار ؛نشخفن ا نشخر ييارنشخصيةايرنمضاما نعا نّييأناأنلقا  ننقنشخلا ناشخفكري ارنشخفن ير
ن.ه نشألير نشخذشكرةني نأم لهنلبقدنجولهأشخذ ن

"نشخوارا نشانعباد"نكلأباأ نيمي ا نشخاذ نشخةاأرمنخ خلا شمنانليجارنّن هنّضي نّ نايمك 
نين ياارنرؤياارنعناادهنّناال نميااد دةنّيكااأرنذ نميااد دنباشقااعنشخا ياا نشرلبأطهااأننأيياارنماا نشخراش ي اار
نشخ أناي ااارنشخصاااياصنباااي نك يااارةنلصاااأبهأ نارادنإخااادنّد  نشقخلااا شمنذخااا نياااإ  ننبااادارهأنمياااد دة
نننشخقااا ةنللاا نّانشخصيةاايرنهااذهنلظهاارنبييااثن؛راشيألااهننةاااصنياا نشخفرعي اارنشخفأعلاارناشخقااا 
ااأن؛شخماشةاافأ نلقريبااأنقياا نباانف ننااص ننياا ننجاادهأنيااأب ن اام ننراش اا ننااص ننياا  نيجولهااأنمم 

ن.نّيضأنه "نشخنماذج"نإخدنّقر 
نبنأ  عبادنشان"يا ن   ي ارننشخر ييرنشخصيةيرنالديون نشخفكرةنشخيأبقرنإخدنيد نشخقا نإ  

نشأليار نشخفرعي ارناشخقاا نشخ أناي ارنشخصاياصناباي نبينهاأنشايارشخمرننعبرنمر نشخراش ي رني"نشخورا 
عباارنلفأعلهااأنمااعنشخصيةاايرنن-نليااأهمنّ نشخمهاام ننجميوااأ؛نلردشدهااأنشألماارنشياالل مناش  يلاادن

ن.ناع نهذهنشألييرةنابنأ نهنديرني ن-م نشخلفأع نممك نقدرنشخر ييرنبأكبر
اااادنماااا نكااااأ نإذش:نهااااانشخياااايأ نهااااذشنياااا ننفيااااهنيطاااار نشخااااذ نشخيااااؤش نخكاااا  نّ  ننشخمؤك 
"نشخوااارا نشانعباااد"ن   يااارنيااا نشخملاشجااادةنشخفرعي ااارنشخفأعلااارنخلقاااا نكماااأنشخ أناي ااارنخلصيةااايأ 

نيهاا ندققلهاأ،نشخر ييارناشياالي صنشخصيةاايرنابناأ نهندياارنيا نايأياامنمهام نندارنشخراش ي ار
رن؛طبيولهناليديدناعيهأنلصكي ننفيهنابنف نشخدرجرني نشخدارنخهأنكأ  نّ  ننعلمناأنإذشنيأة 

ن امنّا  نأماانمغرباا ناشقااعنماا نامياالقأةنشخ قأياارنمياادادةلقليدي اارناننشخ أناي اارنشخصيةاايأ نيأخبي اار
ننلام ناشقعنملطا رنامصع ننعأخمرنمنلقأةنم ن قأيريدش ي رناننشخفرعي رنشخفأعلرنشخقا نيأخبي ر

دنشخلااااا "نشخلرشلبيااااار"نعلاااااد"نشخوااااارا "نياااااأيظنهااااا نبااااا  ن نننننننننننم قألهاااااأنشخوربااااا نشخقاااااأر نلواااااا 
ناميااأ  نقضااأيأنماعن-عااأدةن-نشخر يياارنشخصيةايرنللفأعاا نّياا نشخراش ي ار؛نيياارهننةاااصنيا 

نشخفأعلااارنشخقاااا ناشنصاااغأق نامياااأ  نقضاااأيأنيياااأ نعلااادنشخ أنايااارنشخصيةااايأ ناشنصاااغأق 
                                                             

ن.ن89صنشخموأةرة،نشخاشقويرنموندنخاكألش،نجارجن-1



 ةنّصي -النموذج اإلشكالي في روايات                    عبد هللا العروي        دراسة سوسيو
 

 -999-  
 

نباااي نشخلفأعااا نيااا نّيااادثنش داشجي ااارهاااذهنشخلرشلبيااارنانشقن ياااأ نعااا ننعلااادنعمااا نّمنشخفرعي ااارل
ااأناييرهااأ؛نشخر يياارنشخصيةااير نعملياارنياا نكبياارشنادارشنممي اا ةنمكأناارنا يياانبوضااهأنيجواا نمم 
نشخاابو نايجواا نشخنةاااصنيي اا نياا ناشيااورنبميااأيرنيليظاادنذهنهااأنابنااأ ناعيهااأنهندياار
نننننننننشخمياااادادنخفولهااااأننظاااارشن؛شخيي اااا نذخاااا نماااا نةااااغيرةنّانضااااي قرنميااااأيرنإق ننينااااأ نقنشآلياااار

ن.نيي نإخدنشألي لرنهذهنع نشإلجأبرنلولي نّيض  نذشلهألنشخيأبقرنشخومليرني 
نشألنيياااار نااااأ نهااااانإ  ننماااارنشخااااذ نقنيقباااا نإرجااااأ نشخقااااا نييااااهّ   ننننننلاااادشيل نعدياااادةنمكا 

ااايرن-شخيايااايانبنيلاااهناهنديااار"نإدريااا "نصيةااايرنلصاااكي نيااا  ناشيااالي صنّيدياخاجيلاااهننة 
خدنشخوأخمنإخدنانظرله نييألاهنام محناشخماضاعي رنشخ أبلرنماشةفألهنإخدنيبأإلضأيرن؛ذشلهناش 
يياااأ ش ،دقنمااا نعلياااهنينطاياااأ ناماااأنشخيامي ااار نةاااارنمااا نّيضاااأنبنيلاااهنللصاااك  نّجااادنق ناش 
شخل نييلويدنصاريطهأنشخاذ نهاانصاريطننهأني نذشكرلهلفأع نموهأنالرك نّ رننّير نصياص

نناااص ننيااا نقرةنمأرياار،نياخياااا ،نعماار،نصاااوي ،نشخواام ،ن؛نكأخاشخاااد،برم لهااأننةاااصنشخ   ي ااار
نإخيهااأنينضاأ ن؛"لايمشخي"نناص ننيا ننفياهأنلكارشرنعاادمنعلادنشخيارصنماعنشلهاأذناها ن(شخغربار)
نني "نشخيأرد" ن".نييرةنإدري نشخذهني رن-ّارش "نص 

ذش نخنفيا نلجااأا نماأناش  ناآرش هااأنصيةايرنكا  ننلمي ا نشخلاا نشخج  ياأ نإخادنشخنظارنيامي ل
نعلاادنياادشنبهااأنلنفااردنشخلاا  ننااص  نننشخمأ لاارنشخ أناي اارنشخصااياصنلةااني نبأإلمكااأ نيإن ااهنياا نكاا  
اعياهننلصاكي نيا ندرجارنلادشيلهأنبأألير ؛نبييا "نإدري "ّانشخمأ لرني ناع ننشخ   ي رني 
يرن-بنيلهنشخيايياضبطنان ن:شخلأخيرنشخلةنيفأ نإخدنّيدياخاجيلهناشيلي صننة 

ناللمي ا نمأضااي رنلقليدي ارن قأيارنذش نصيةيأ ناه ن(:األخت العّم، األّم، الوالد،) -أ
نعااا نيكااارةنلقااديمخنشيليضاااأرهأنلااام نناقااد.نيياااأةنانمااطنايااالاكأنيكااارشنشخمأضاا نإخااادنبأنصاادشدهأ
ن.شأليرةني  نم نبقلي نابويدهنشقيلق  نقبي نشخمغرب نخلمجلمعنلربا ن-شخياييانشخجأن 

نعلدنّضفدنمم أنييألهأنانمطنايلاكهأنيكرهأنع نابأقاشخهأنبنفيهأنشخمؤخ  نلوب رنيقدنجولهأ
نما نجهارنّيار نخلمؤخ ا ناخيليان د.ناشقوي اأنطأبواأنشخر ييارنشخصيةايرنبجأن نيضارهأنصك 

نمنصااأهأنياا نشخقأعااد ناعيهااأنالللق اادنالل ق اا نللرب اادناهاا نشخر يياارنشخصيةاايرناعاا نلغطي اار
ياا نضاابطناليدياادننظاارةنن-ياا نشعلقااأد ن-شألا  ؛ناهااانشخاااع نشخااذ نياالكا نآ ااأرهنيأياامرن

ن.نشخوأخمنشخمييطنبهماقفهنشخبأه نم نإخدنذشلهنانشخوأ رةن"نإدري "
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رنيالطشخنشكليا نقالاهنما يضاارنن؛"إدريا "ناعا نيا نقاي اأنيضاارنشخوأ لارنكاأ ناقاد
نللجاأا نيياأة،نانماطنايالا نيه نكفكارنخلوأ لر؛نشخلاجيهي رنشخلرباي رنشخاظيفرنرنذش شخمرجوي ن

خيأنمةدرشنكانهأن-ي نشخنةاصن- نقيقاأنإخادنشخواأخمن"نإدري "نظرةننعليهنيللبندنخلاع نّا 
ياادياخاج  نن قااأي  ننكانهااأنمكااا  نإخااد نابنااأ نهاادمأنيأارلااهمنياا ن"شخم ق اا ن-إدرياا "نجلهديياانّا

خي رنشخلربي رنشخقأر نّ رنخييليلص ناشخم اأق  نشخم ق ا نظارةننعلادن-ّيادياشاج ننكمرجاعن–نشألا 
ن.إخدنشخوأخمناعلدنهاي لهنبصك نيأصنشخورب اننشخمغرب 
نما نيظ هاأننأخا نبكانهاأنللمي ا نمغربي ارنصاياصناها ن(:حمسدو  جليل، عمر،) -ب
.نبقليا نبويادهنشخمغربي رنشخمدشر ناي نشقيلق  نقبي نرشخفرنيي ننشخمدشر ني ناشخلوليمنشخل قي 

ذش ن   لهاأنإ  ننشخقاا نبأإلمكاأ نيإن اهنمنفردشنمنهأنصيةيرنك  ننّر نإخدنشخنظرنلجأا نلم ننمأناش 
ناهااشةناشقيالغ خي ي نشقنلهاأ يي شخميالغربي ناننةا  ننيا نماضولهنيمك ناشيدشنيلاكأنلم   
ن.نشخميللفرنامصأكلهنشخمجلمعنهمامنييأ نعلدنشخمأد نشخربح

نشخجاااا ننعااا نيكااارةنإلعطاااأ نشخنةااااصنيي ااا نإخااادنشخصاااياصنللااا نشيااالج  نلااام نناقاااد
نرنةا رلهأنشخل نشخليظرنامغأربرنخمغر نييأي ن-اشخيايي نيا  نما نايمك .نشخبيثنمدا 

نلنلظارنقنشخف ياا لنهاملنم نشخيامنشخمغأربر:ن"شخجا ننذخ نع نيكرةنلكاي نشخلأخ نشخميلج  
نننيياالطيوا .نقلياا نعااددهمنشخم ق فااا ل.نعماا نّ نعلاادنيقاادماشنخاا نشخمااد لنأرلجاا.نصااي أنماانهم
ن(.82.نص.نّارش ")عليهمنةشخموقادنشآلمأ نييباشناخكنهمنشخنأ ،نعقا ني نيؤ راشنّ 

نماا (نشخضاابأب )"نإدرياا "نماقاا نشياالي صشخكألاا نخهااأنعلاادنشيليضااأرننكمااأنيااأعد
نمااا نماقفاااهنبأطناشيااالنشخمااااشط اننشخااااط نهماااامنيياااأ نعلااادناشقيااال رش نشقنلهأ ي ااارنظااااشهر
انييااارنّنشخمبأصاارنهياااشرننيااا  نماا اذخاا نن؛شقياالومأرنّيااادياخاجيأناماا نشقياالغرش نظااأهرة

نعليهأنشخنةاصنشخظاشهرنخلل نشخمم  لرنشألطرش نشخمبأصرنمع ن.نشخل نلد  
نقطبااأنرشخاذ نيولبا"نيمادا "ا"نإدريا "نباي نشخلاأخ نشخمبأصارنشخيااشرنيا  نما نايمكا 

نيطاااارنشياااالي صن،شخنةاااااصنيايااااياخاجيأنياااا نشخيااااريعناشخااااربحنأ ي اااارشقنلهنّقطااااأ نماااا 
ننمذجاارنّةاايأبهأناميأاخاارنشخيقباارنللاا نياا نشخمغرباا نشخمجلمااعنعلاادناشقنلهأ ي اارنشقياالغ  

نشخاا م نهااذشنياا :ن"يقااا "نيماادا "يااان؛شخضااي قرنمااآربهمنلياادمنبكيفي اارناهندياالهنشخمغأرباارناعاا 
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.نخاا نشياامع)...(ننبواادلنماا نانعقلاا ناليفاا نشخليااأخ نليااهر.ناللوااذ نلقااّر.نلنفااعنمااأنشخقرشياار
ن(.ن332.نشخيليم"ن)شخمومورناشدي نبك ر.نلطا نمأنخك نلأبع،نشخاخهر،ناعند نةغيرنّن 

نشخفكارننأيي ارنما نميللفلاأ نّن همأنإق ننيربيلأ نصيةيلأ ناهمأن(:الرة يوليوس،) -ج
نلطاأنخامنشخ أني ارنياإ  ننبأ شخنخرشيرنطلبأنبهناشيلقر ننشخمغر نإخدنجأ نشألا  نكأ نيإذشن؛اشخمبأد 
ننننن"نإدريااا "نماااعنياشرهاااأنيااا  نمااا يبااادانذخااا نن.شخك يااارنعناااهنلوااار نّن هاااأنييااارنّرضاااهنقااادمهأ
ن.نيرنيأني نشخلقيلأنخم أ"نمأرير"خانشخطايلرنةيبلهأني  نم نّانشخغربرني نكأ نخم أ

ذش نشخغرباا نشخمياالومرنضاادنشخمغربي اارنشخ ااارةنماا "نياخيااا "ناماشقاا نياالاكأ نكأناا ناش 
نن"نقرة"نيااإ  ننشخيقااأ  نالمايااهناشقياالو  نشخقااا ةنعلاادنشخمرلكاا ةنشقياالومأري رنيدياخاجيلااهبأنلبااا 
نقي منإخدنلدعانإنيأني رنبمبأد نلص نماشقفهأنّ  ننإق نن-يربيلهأنه نشألير نم نشخريمنعلدن–

نعلدنّخا نقنبأري نقةد :ن"قاخهأنم نذخ نّيهم.نشخبصرنبن نبي ناشخلكأم ناشخود نشإليأ 
نّخاشنهاااأنشيااال  نعلااادنجمواااأ نشإلنياااأنيرنيبااا ناعااام ننمصااار نةااابأ نذش ن اةااال.نصااا  

ن(.ن34.نص.نشخغربر"ن)ّانغأمهأ
شخغاااربيلي نباااذخ نشخصاااك نشخملناااأق نإخااادنيي ااا ننشخصيةااايلي نهاااألي نشيااالقدشمنلااام نناقاااد
نشخغرباا ن(شآلياار)نخلقاديمن-لصاك  ناعاا نإدرياا نةاااصنشخلاا نهاا نيا نجاهرهااأنن-شخنةااص

نيالم ننكماأن-نشخياط ننطا ناعلدنبكأملهنموأديأنخي نيهان؛شخوم شخلنا  ناننم نممك نقدرنبأكبر
ن ماأن-شخ   ي ارنييرني نخهنشخلراي  رنشخمواأد نشخضاد ننيياهنياجادنكماأناش  ناخيق هاأنشخصاوا نخليار 

.نشخبصاااارنبااااي ناشإليااااأ ناشخلكأماااا نشخلقااااأر نخقااااي منياااادعانماااا نييااااهنياجاااادنشخكااااريمنشخواااايشنياااا 
نخكلي همأنميأارلهعبرنن نم نجهرنّير ؛شخناعي ننم "نإدري "نماق ن-ّيضأن-ناقيلي ص

ن.اجدشنهانننصطأرني ناعيهشقنأق نانصل  ناشخللمظأهرنشخنم نشخياشرنذخ فر نيينامأ
ما نشخيضاارنعلادنشخاريمنن(:األلمانّيسة الفتساة الفرنسسّية، الفتساة ماريسة، مرجانة،) -د

ااأنّد  نإخاادن"نإدرياا "ألن اادنياا نياايرةنشخك ياا نخ نبااأخاش نخوأطفي اارشنلجأربااهنللااا  شخييألي اار؛نمم 
نّ  نن(شخغار )نما ناشخبقي ارن(شخصر )(=نمرجأنرنمأرير،)ناشخغر نشخصر  نشخلجاأر نللا نلناا  نإق 

نيرشياأنخدياهناخ ادنشخاذ ن؛شخواأطف "نإدريا "نإيفاأ اهااننشنيا نشخنهأياراشيادمظهارشننإق نخمنيفار ن
ن.ناشخجمأعرنشخاط نع نبأقنفةأ نإييأيهنعم  
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ن"إدريا "اهاانيقاامنبلةاايرنيايرةنلصاك  ناعا ن(نن ادشأل)نشيالجل نشخمؤخ ا نّ  نناشعلقاد
نننننننظاااارشنخقيماااارنشخاجاااادش نن.شخاجاااادشن نعمقااااهناشيااالكنأهنشخااااذشل نجأنبااااهنعاااا نكل ياااارنةااااارةنخلقاااديم

شخصارقي رننبأخمّرةنيقدنقأمنبور نع قلهن.نيأ نعمامأإلي نليديدنشخنظرةناشخماق ني نييأةنش
نظاارةنشخمااّرةننعلاادنعمياا نبصااك نشخاقااا نماا نشخقااأر نيمك اا نيلاادناشخغربي اارنعلاادنيااد نياااش 

شخو قلي نشخميللفلي نعلدننايق نعلدنّ رني رنإخدنشخو قرنمعنشخرج نم نجهرشخصرقي رناشخغرب
نننننننماقفااااهنياااا نّ رهمااااأنيقاااا نعلاااادنماااا نشخلجااااربلي ناننماقفااااهنشخوااااأطف ناعلااااد"نإدرياااا "نجأناااا 

نشخجمأعاارنلجرباارنعاا نعب اار"ن"إدرياا "يااان.شخجمااأع نماا نجهاارنّياار نشخوماا ماا نماا نشخييااأةنان
ن(.640.نّارش ")شخيينمأنباشيطرنشخي نيليفرناع نشخي ناشيطرب

نطأبواااهنعلااادنلوميااا "نإدريااا "كماااأنعمااا نيضاااارنشخلجربااارنشخوأطفي ااارنيااا ننةااااصن
نشإلدرشكاا نباشقوااهنع قلهااأنياا نشخمليفقاارنشخوأطفي اارنيأخلااهناذخاا نماا نياا  نعاار ن.شإلصااكأخ 

نلكي اار)نشخااذشل نناا خلجأنمااأنلاضاايحنيبااذخ نشخيضااارنلاام نن.شخيأ اا (ناشخييأياا نشقجلمااأع )
نخكاا "نماأدشمنميللفار؛نامياالايأ نةاودنعلادنخاشقوهااأنشخاذش نإدرش نعلادنلااأ يرنما (نشأليا م

نن.(28.نص.نشخغربر")ملما نّة نةارةناخك  ننشخاشقع،ني نبأعثنيلم
نذخا نشرلادشدش نياإ  ننبأإليفأ "نإدري "نإييأ نهندي نقدنشخفأصلرنشخوأطفرنكأن نيإذش
نقاادرةنلاضاايحنعلاادنايااأعد نشخجمااأع نشخوماا ن جااداننباا ناعيااهنباادارهأنندياا هنشإليفااأ 
نيارلبطنشخاذ ناشآليارنكذش نشخورب نشخم ق  ن-شإلنيأ نبي نشخها ةنلاييعنعلدنشخوأطف نشخفرشغ
اارن.كجمأعاارنّانكفااردنبااه نننشجلمااأع نّا(نذشلاا )نياارد نباشقااعنشخااذش نللاا نشةااطدم نإذشنيأة 
ن.مبأد ناّنّي منم نليملهنمأنييأخ يلوأر نّاناننمضأد ننييأي نّا

نناص ننايقاد م.نطفاخلاهنمناذ"نإدريا "خاانةادشقلهمأنيا نيصالركأ ن(:السسارد شعيب،) -ه
نن"شخغربر" نر ييارنباأداشرنيضطلعنلقليدي أنارم ش"نإدري "خانيميمأنةديقأ"نصوي "ن"شخيليم"انص 

نا قأيلهنشخدين نخلكاينهننظرشنشخدي ني نالفق ههنشخاطني رنشخيركرني ننضأخهنمنهأنشخمجلمع؛ني 
يهنا هدهنمأضاي رشخ نّن اهنبي ادن؛ّيضاأنخاهنيميماأنةاديقأ"نّارش "نناص ننيا نلقديماهنايالم ن.نالةاا 

نيكااأدنبلااهن.عليهااأناشخلولياا نالنظيمهااأنلرليبهااأنعلاادناشخقااأ منبهااأناشخولاايم"نّارشقااه"نعلاادنشخيااأ  
نننننننلااانوك نمااارآةنّناااهنّر نكنااا :ن"يقاااا نشخاااذ "نإدريااا "نلوبيااارنياااد ننعلااادنمناااه؛نةاااارةنيكاااا 
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ناااأنرايااا ،نييهاااأ نننننخظلاااهنشخصااابهنقأخاااهنماااأنهاااذش(ن"لل.نص.نّارش ")راياااهنييهاااأنلااانوك نمااارآةنّا
ن(.لل.نص.نّارش "ن)بأردةنخيلرنذش 

ااأ ننااص ننياا نيضااارهنصااك نّ  ننيياارن.باادارهنبرم لهااأنشخ   ي اارنياا نييضاارإن ااهنينشخيااأردنّم 
نيااال مهنشخاااذ "نصاااوي "نريقااارنشخملمي ااا نشضاااط عهنبيكااامن.خ نلباااأهنخفلاااأنشألك ااارنكاااأ "نّارش "
(ن2ص.نّارش ")إخياهنشخناأ نّقار نّن نيذهأنإدري ،نّارش نهذه:ن"قاخهني "نإدري "ن"ّارش "
اارنلقيااأمخ ااأنكااأ نشخاانص ننياا نيضااارهنّ  ننبي اادَنن.اليليلهااأنالبايبهااأنلرليبهااأنبمهم  نننقاااأ نكمااأنمهم 

نيااايرةنلكلااا نّ نشيااالطو .نّارشقاااهنمااا نشياااللهملهنمنطقاااأنخييألاااهنّعطيااا ":ن"صاااوي "نعناااه
خاا نيانجح،نّ ندياارننخامنّانهااانيانجحنخاامنيياثنينجيا  ننااا نإخادنبااهنّيا  ننشخااذ نشإليفاأ نيا 

ن(.ن644.نص.نّارش ")شقنلةأرنم 
ناارننةااصنيا نشخيضااارنيا ناشخياأرد"نصااوي "نشصالرش نيونا ناق نعمليااأ نايا نشخمدا 

ن مااأن.اشياادةنخوملاارناجهااأ نّن همااأنيااأص ننبصااك ناليليلهااأنالرليبهااأ"نشألارش "نجمااع نييللاا ناش 
نشخيااأردنيم  اا نبينمااأنشألةاايلرنشخلقليدي اارنشخرؤياارنيم  اا نرشأليياانهااذشنكااا "نصااوي "نعاا نشخيااأرد
ااا نيااا نلدي  لاااهنهعنااانلوب ااارنيدش ااارنّاك ااارنلمأماااأنمغاااأيرشن قأيي اااأننمطاااأ "نشخيلااايم"ان"شخغربااار"ننة 

نقبااا نمااا نشخميللفااارنشخةاااارةنبللااا نلقااديمهمأنلااام نناقاااد".نّارش "نناااص ننيااا نشخميللفااارناليلي لااه
ن:شعلقأد ني نخلداشع نشخلأخي رنشخمؤخ  
نننناااعي نبااي ن-"إدرياا "نصيةاايرنهاا نشخلاا ن-ناشياادةنصيةاايرناعاا نياا نشخجمااعن-1

نن.شخيأردنيم  لهأنرايربي ن"نصوي "نيم  لهأنرربي نع:ن قأيرشخنم 
نشخملوااااد دةناشخقضااااأيأنشخقااااي منماااا نناااااعي نبااااي نشخصيةاااايرنذش ناعاااا نياااا نشخجمااااعن-2
نّرضايرنها نةاشيادنّرضاي رنياا /نعلادنللياأارخن(ايدي ارنقديمار)نشخميللفرنشخفن يرناشألجنأ 

ن(.318.نص.نشخغربر")بأخقديمندش مأنيذكرنشخجديد"نّ  ننمنطل نم ن؛"إدري "
نعلااادنمبني ااار(نإدريااا نصيةاااير)نشألرضاااي رنللااا نإ  ننمفأدهاااأنخلقاااأر نيكااارةنإيةاااأ  -3
نقنييهاااأنشخنظااارنّ  ننبيياااثن.شخميللفااارنيااايأقألهأناشخلصااال  ناشقنصاااطأرنيااا ناشقخلباااأ نشخلضاااأد ن
ناااأ نبنياارنيااا نبااأخنظرنإق ننيكلمااا نّانياالم ننّ نيمكنااه ن(ياخهاااأ)ان(عليهااأ)نشخقاااأ منشخياااشرنامكا 
ن.لنبن ناعليهنللأي  نمنهناشخذ 
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نرمرماقانرمكأنانييلا  نناجولاهنلرش   ننرم ك"نصوي "نشيليضأرن  نبأنخلقأر شإلييأ ن -4
نيصا نشيالرشليج نشيلياأرنهاانإن ماأ(نمضاأد)نيادش ا نكرما نشخيأردنجأن نإخدننةاصشخني 
نلادشي نعلادناعميقارنكل يارنبةارةنشخلوبيرنعلدنشخو مي رناشخممأريأ نري نشخرم ننشألنيأ نقدرةب

ناعياهناليديادنشخوربا نشخم ق ا نرصيةاي ننهنديارنيا نشخيادش ا شخلقلياد ناناننشخريم اننشخهأمص 
باا نالصااكي نةااارةنين ياارننماذجياارنعاا نيأخاارنلصاال لهناضاايأعهنباااي نن؛اشقخلبأياا نشإلصااكأخ 

ن.ل جأههأّخييمنماقفهنةغيرةنيرةرناخانمنللر نخهنشألنيأ نشخملضأد ةناشخملةأرعرنشخل نخ
 :القوى الفاعلة الفرعّية ودورها في نمذجة بنية الشخصية الرئيسة -خامسا

عباادنشان"ياا نعنةاارنبنياارنشخنماااذجنشإلصااكأخ نياا نراشيااأ ننلبيااثخنيمكاا نّر نّن ااهنق
شخفرعي ارنشخيأضارةننشخفأعلارنشخقاا نما نشخمولبارةنشخود ةنلل نإخدنشخلطر  ندا ّ نيلغل ن"نشخورا 

نشخقااأر نمااأنهاااناشخجااديرنبأخااذكرنياا نهااذشنشخةااددنن.ياا نشخنةاااص كااأ نبإمكأنااهنّ نيللقاا نّ  
با نن؛للجاأا نكانهاأنذشكارةنعأدي اربذخ ؛نيه ن"نإدري "خانخمنليمحنذشكرةنشخفأعلرننبهذهنشخقا 

(نقااا ن-ذاش )شيااهم ننصااريطنيةااا رنلصااك  نذهاا نااعاا نم ق اا نمغرباا يمكاا نشخقااا نإن هااأن
خادن قأي ي رنميللفرنشأل منرناشخلةاا رش ناشخ قأياأ ناشخمرجوياأ نيا نلصاكي ننظرلاهنإخادنذشلاهناش 

نن.ي نلاليرهأناشخديعنبهأنإخدنّلا نمنط نمدم رن-إخدنيد نبويدن-شخوأخم؛نب نشيهم ن
نللا نشخقااا نقنلنلظارنشإلذ نماا نان خيياامحنخهاأنبااأقنف  نماا ن"نإدريا "شخيقيقارنهاا نّ  

يفرهاااأنشخوميااا ننظااارشنخنلهأ؛علااادنشإلنفااا  نمااا نقبضااامذهلااارندرةنقاااذشكرلاااه؛نإذنّن هاااأنلمللااا ن
نأبأإلضاأيرنإخادنماأنلري ا نييهان-بنيرنللصاك  ننلهنشخاجدشني رناشخذهني ر؛اخيناش نطايلرني نبني

للا منميللفارنلنمرجوياأ بناصيةايأ نيكارنرماا ن مان-شخياأبقرنم نيكرنشخصاياصنشخ أنايار
بأخلصاال  ناعاادمنشخقاادرةنااياامهناعيااهننهندياارنياا بصااك نيرياا ننااجدشنااهناللاادشي نه نذهنااياا

ن:ه اننلةا رش نملوأخي رنابي نمبأصرةنشخاشقعناشقنغمأ نييه؛ نمعلدنشخييمنبي نمأنلطريهن
نخنياليلصنّيكاأرهمنعلادناعل ا "نإدري "نخهمنقّرناهمنشخذي ن:سفةفالوال المفّكرو  -أ

لاهن؛اعيهنلصكي ني نشخومي نّ رهأنلوليقألهنم  ارناهاانشخاذ نجر  نخللوبيارنشخمبك ارةنريبلاهنيأة 
رنإخادنقارش ةنشخكلا نشخفكري ا(نشخموأةارنشإلنياأ نعقيادة)نييكامنشخاذ نشخمنطا نعا نين يارنبكيفي ر

نّاصاكأخهنةاارهنكا  ننيا نشخغاأبر،نشخمأضا نإخادنشخيناي "نَدَيَواهلننيقادن.اشخلهأمنشخراش اعنشإلبدشعي ار
نإخاد(ن68.نص.نش ّارن"ن)اشخبارش ةنشإليماأ نعهدناشقخل أم،نشخلمأي نعهدنيم   نشخذ نشخمأض 
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نيليااا نجبااارش "ا"نبرياااأ نصاااأطا"نباااأد نيلاااأ  رنةاااغرهنمناااذنشخرامأنيااا نشخفكااارنيااا نشقنغماااأ 
نياااشهنامااأنرامأنياا نهااأج نشخكلأباارنياا نشخلوبياارنّ  ن"نرشياايأنيأعلقاادنشخرامأنياايي ؛"نجباارش 
ن(.64.نّارش "ن)ةنأعر

نعلادنهمنصا نيا (ن"شخمأياأا نشخبطا )نموضالرنيا نلبياثشخوديدةنخنمطأخوألهنقأدلهنكمأ
"نّي طا نالوأخيم"ن"يقرشطنشنوطأيأ "ني  نم ن؛(11.نص.نّارش "ن)شخقديمرنشخيانأ نّر 

نشخجمياعنّ  ننياجادن."كاأنط"ا"نديكاأر "كاانشخيديثنشخوةرناي يفرنمفك ر نخد ن م ن"نّريطا"ا
نيوار نقناشيالمرشرشنّة نبر  "ن-ببيأطرن-نشألييرنهذشنأل  ننمأيأة؛نّ نع نشإلنيأ نين  ه
،نينكاااارنشخااااذش ،ن   لماااانّباااادش نيااااأدر ن.(11.نص.نّارش "ن)شخلاباااارنشخميأياااابر،نشخناااادم،نشخصاااا  
نمطاااأمعنعاا نكل هاامنعب ااراش"نّةاايأبهأنأل  ننبأطلاارنكأخيدي اارنشخقديماارنشخليلااي  نّ  ن"نإدرياا "

نشإلنياأ نةاميمني نشخنظرنع نشخمأيأة،نع نشخوأخمنشبلودنبهم.نشخهم رنشخنأقصنشخوأد نشخرج 
نن(.11.نص.نّارش "ن)جديدنم نشخمأيأةنيكلص نقنخك نشخيي نصل دنإخدنقج أناشخكا ،

اأنيرماهنهادا نشخارا ناطمأنينارنشخفكارنن؛اهانشقدرش نشخذ نّاد نبييألاهنيا نشألييار خم 
نعاادمنقدرلااهنعلاادنشخيياامنبااي نشخملنأقضااأ نشخلاا ني لهمااأ اياا نهااذشنشخةااددنيقااا نن.ياا نظاا  

ن"نشخواارا " .نانشخبيااثنعاا نمغاا  نمالااهمااأ نبأخفواا ،ناخكاا نماضااا نّارش نهاا"ن"إدرياا "بااإ  
نمااا نإدرياا نعبااأرةنعاا نعاادمن...نمااأ نإدرياا ،نإ نخاامنيياالطعنّ نيفةاا  بموناادنآياار،نإ  

ننيياامنمأدمنااأنياا نمياادش نشألد ناشخفاا ن شقطم نااأ نياا ننفاا نةااأي نإدرياا ،ننياالطيعنّق 
اشخصور،نألننأناجدنأني نشخميدش نقنّيدنينأ عنأني نمادشرنأنشخلغاا ناشألدبا ،ناخكا نقبادنما ن

يااامنشجلمأعياااأناييأيااايأنايكرياااأ،نهاااذهنعقااادةننفياااأنيرنلميااا نكااا نم قااا نعربااا ناش نبذشلاااهنشخي
اهااذشنمااأنيصاايرنإخيااهنمااآ نإدرياا ،نقياا نماارشرشن.نابيأخااه،ناهااذهنعقاادةنقأللاارنبكاا نموناادنشخكلماار

ننننننننننننننن(.1)..."شخكلمرني  ،ناهانك منيأرغ،نشخكلمرنخذة،نيمرناجذ 
"نشخياااقرشط نشقنوطااأ "نلفنياادنماا "نإدرياا "نمك اا لنموريي اارنعااد ةنييااأ ةنشياالل م ناقااد
نجميوهااأنشخمنأقضاار"نكااأنط"ا"نديكااأر "نّيكااأرناهاادمناشألريااطي رنشألي طاني اارنشخلوااأخيمنانقاا 
نذهاا نعلاادننيلصااهنصاام نيااطو "يااان."نيلصااه"نيكاارنيياالاع نّ نشخموأةاارنشإلنيااأ نخوقياادة
نلاا  م)...(نكلصاا ش"يااا(ن16.نص.نّارش "ن)جياادنّاندريااهنيااأرلرنيطااأخعنكااأ نعناادمأنإدرياا 

                                                             

 .ننن26ميأارةنيكرنشخورا ،نصن:نعبدنشانشخورا ،نضم نكلأ ن-1
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اهاانشخااذ نن.خلبطا "نشخملطاار  "نمفهاماهنيأياليلصن."اشخةافأ نشخنقااأاةنامفهاامنشخبطاخارنيكارة
نقنياارشاغ،نقنيليااأه ،نقنشخظاارا ،نكأناا نمهمااأنخهااأناييااأنايبقاادنشخييااأةنياا نطريقااأنييلااأر"

نيا نخيادر ن.( .نص.ن .نم")نقا نةاف نملصاد دنعنيا نبأخلوري نشخبط نيهأد ،نقنيهأا ،
نيااا نشخبااأخ نّ اارهنخاااهنإدرش ناهااان."منااهنلنفجااارنباا نشخمأيااأةنلولرضاااهنق"نشإلنيااأ نّ  ننرشأليياا
نننننخاااألارش نليليلاااهننهأيااارنيااا نشخياااأردنلوبيااارنياااد ننعلااادنظرلاااهنإخااادنشخواااأخمنّانإيمأناااه؛ننلصاااكي 
ننن.(642.نص.نّارش "ن)إيمأنهنبهنّاد نإدري :ن"قأ نيي 

ناشخقيمي ارنشخموريي ارناشخواد ةنرشخفكري ننم نليييرنلل نشخمنظامر"نشخورا "اقدنيكا نهد ن
إخادناقلناأننامفلايارنلصالغ نمصاأريوهنلا ش نقناعاأخم نعأخمن قأي نإرثنم نشخل نشيليلةهأ

نشخمغرباا شخم ق اا ن"نإدرياا "نذهاا نياا نإق ننلصاالغ نقنايكري اارنين ياارنباخيفاني اارنهاااننياا نشخيااأخ 
نذهنااهنياا نللةااأر انن شخياالمنشخمورياانبااهنايلاا نشخغرباارنّنهكلااهنشخااذ شخم ق اا نن.شخمياالمنشخورباا 
نيلارشهن.اموأدي ارنميأخفارّايار نمأخايارناةاديقرننبي اأ نيا نإنلأجهاأنلام نناقي ماأنّايكأرشنموأر 
يبواادهنعاا نيأخاارنشخلنااأيرناشخلصاال  ناشخضاايأ نشخلاا ننمنطقااأنمنهااأنييااليلصنعل ااهننفيااهنيجهااد

نخلاشيا شنخهنضم لهناياطمأنينلهنّخفنييق  نبإيمأ عةأرلهأنيظفرنم نناّلنلأبهنعلدنشخداشمن
نن.اشخييأيرناشخي  نناشخلأري نشخذش نمع

نّ نيالمك  نما نلةاايرهااننشخلاأخي ،نيا نشخمنيادنذخا نما "نشخورا "نهد نيكا ناقد
رنييقادرنعلادنلأايا نلجربان ار نن قاأي  ننبا شدنشخيياأةنيا نامغأمرلهنلجأربهنييا ناها"نإدري "

اارناشخم أقفاارنن؛اهااانياا نّكماا نةااارةنممكناارشخم ق اا نشخورباا ن نميااأخرنإخيااهنبأخنياابرنلم  اا لنيأة 
نلبلغهااأنخاامنشخ قأياارنياا ندرجاارنبلاا "نإدرياا "نإ  نن-ببيااأطرن-نيقااا نّ نّرشدنّان.مااا نّانييااأة

نشخراش ا نشخملارشكمنعليهاأنيصاهدنالجأربهاأنشخم أقفارنريلارنم لاهنيأضا نعربي رنراش ي رنصياص
ننننننةاااد شألنّن هاااأنيولقاادنين يااارنلجربااارنعاا نشخلوبيااارن،ايااا نذخاا "نشخوااارا "نماارشمنييكاااا ن.شخورباا 

نّن هاأنصيةاي أنييارنّن نا نشعلقاد.نلأريياهنم نميد دةنيلرةني نشخورب نشخم ق  ناشقعنلرجمرني 
ننننننشخمللق اااا نبميياااأ ناشن شيااا نشخياااأبقرنشألنياااأ نيليلاااارنيااا ننجيااا نإذشنإق ننكاااذخ نلكاااا نخااا 
رنقرش ي رنعد ةنلأايلهأنيلطل  ن؛مغأيرةناشيلرشليجيأ نذش نمضأمي نلوبيري رنيأخرنإخد ن.يأة 

ا نشخلاأخي نيا نشخمنيادنذخ نارش نم نقةدنكا ينقدنّا نشخلا ن-نشخ   ي ارننةااصنَجو 
نشخولاامننصارنيأيلاهنالرباي ااأني األ قيفنميالكأنلياال ن-شخمطاأ ننهأيارنياا "نإدريا "ننةااصنها 
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نشخياؤش نعنادهنالير  نشقيلصكأ نخديهنليل يرنعل هأن؛شخمفلر نقأر شخنخد نخاع شاننشخموريران
اهانن.آخ نإخيهنشخصيةيرنشخل نيأ  نذخ نشخولمناشخموريرشخمأيأا نشخذ ننّيبأ نشخمآ نع 

ن نشخفاااردنعقأ ااادننظااارشنخماااأنيطرياااهنمااا نمياااأ  نصاااأ كرنلطاااأ ن-يااا نشعلقاااأد ن-ياااؤش نميااالف  
نهااانهاا نإيمأنااهننااا نامااأنّةاا ل"نإدرياا "نآماا نباام:ن؛نكقااا نشخيااأ  نماا  شخمجلمااعمةاايرنان

نننننننن نمأنيقل لاه نياجدني نشإليمأنمنهج لنّانيكر نّانقيم نّانعقد نّاندين 
نشخيااأم نميمااد)كااان:المغسسرب يخر تسسا مسس  جوانسسب لسس إ تحيسسل وشخصسسيات رمسسو  -ب
نإدرياا نشخفاضااايا ،نشخمغأرباارنشخطلباارنمناادي ،نجرمااأ ،نميياايانبانيفااأص،نييلياا نديغااا ،

نياا نمهام نندارنخهااأنلأرييي ارنارمااا نكصيةايأ "نإدرياا "نييلورضاهأن؛...(بنورياارنشخصارشيب ،
قنيقاامنباهننذخا نيفوا نإذ نناهان.ميأرهنلوطي ني نّانشخيديثنغرب شخمنشخلأري نعجلرنليري 
ن ماااأن-يااا نشعلقاااأد ن-نشخمجاااأن نشقيااالورش نخغأيااار نلركلاااهنشخاااذ نشأل ااارنشيااالي صنيريااادناش 

ناع قألااااهنمدركألااااهناضاااابطنمبأد ااااهنبنيلااااهناليدياااادنةاااااغناماشقفهااااأناقرشرشلهااااأنياااا نّيوأخهااااأ
نشألياادشثنماا نماقاا نشل يااأذجلمأعي اارنشقناضااويللهنعليااهنللياال منط  واا نكم ق اا نبمجلموااه؛
ن.نعأصهأنشخل نشخلأرييي رنشخليظرنصهدلهأنشخل نشخييأيي ر

نشخلأرييي اارنشخقضااأيأنعلاادنشخمنفاالحنشخلااأخي نماا نشخجأناا نذخاا نعلااد"نشخواارا "اقاادنرك اا ن
نطأبواااأنيمنيهاااأينشخاطني ااارنهاااأّبوأدان"نإدريااا "هاي ااارنصيةااايرننشيااالي صنمااا نيااالمك  نيلاااد
اهنيا  نماا اذخا نن؛اشقوي اأ اهنمغاأيرنكلااأب نلاج  نشخراش اا نشخملارشكمنياا نمأ ا نآيارنكلااأب نخلاج 

نننشأليياارةنشخليظاارناشقااعنيلنااأاخا ناهاامنّةاايأبهنشعلااأدنعنااهنّانشخماشكاا نخااه؛نشخيااأب نشخمغرباا 
نشقيلصاااكأ نإيفاااأ نخ يااالق  ،نشألاخااادنشخليظااارنااشقاااعنخلمغااار نشخفرنيااا نشقيااالومأرنمااا 

ياا نييااأ ننظاارةنعميقاارنإخاادنشخوااأخمنن-خهااأننلااأايلهمنبي اادنّ ن.رياامنّن هااأنيأياامرن؛بيةاةااهأ
نشخياايرارةنيركاارنعناادهأنلقاا نيااويدةنخيظاار"انهااأنولبرنجولهاامنين-شقيلصااكأخي رنإلرشدةاييااأ نش

ن.نخي نإق نن(1)"شقجلمأعير
نرنّم أ نشخليظارنللا نيا نلارنخام"نيإن هاأنرشقيلصاكأخي ننمؤخ فهاأنإرشدةنابيكمنشخبيثنهذشنمدا 

نبفوا ن(2)"جديادنناا نما نخصاقأ ناقدةنّرلهاأنماأنبقادرنشخياويدةنشخنهأيارنلونا نإن هاأنعلدنيد  ننمأ
نننننيراجهاااأنبوااادنايرنياااأشخمغربااا ننشخملااا نباااي نشخملب رمااار"نشخفرنياااي رنشخمغربي ااارنشخةااادشقرنموأهااادة"

                                                             
 .624نص،نشقجلمأع ،نشخاشقعنارؤيرنشخمغربيرنشخراشيرنيميد،نخيمدشن ن-1
 .نن628ن-624نص،نصن،نفيهنشخمرجعن-2
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(ن88.نصن.ّارش ")شخبلااديأ نليااييرنياا نشخفرنياايي نمصااأركر"نعلاادنلاانص نشخلاا ننشخمغاار نماا 
ني ةارنشخيقيقا نشقيال  نبادّنشآل نإذ نر،شخلقريني  ننخهم"هأنييفظنيينيقاقهمنيضم نمم أ

.نّارش "ن)!عجيا نمنطا .نشخياأ ني نماعنييانااشنّ نشخااطنيي نيولادنشخجميعنيأ نإذش:نشخك م
نل(313.نص.نشخغربر")!يريرنيأ  نخك نييقأنّق"نب ن،( .نص

نشخاااطنيي نبفضاا نليريرهااأنلاام ننشخلاا نشألر نبأيلةااأ نخاامنيكاا نملول قااأنشياال  ناهااا
قااشنعلياهنشخميلومرنمبأصرةنةأرعاشن شخذينشخميلةي  وب ارنعا نشيال  نينشيال  ناخكن اهنالفا 

ايفضايهنشخلناأق ننييبارشيال  نلجي ادهنشخن؛شخميلومرنضد ننشخنضأ نإخيهشخذ نآ ننآ ي نشخم
نيقاا نما نهناأ نّ ندرجارنإخادن؛رم شنخهأ"نإدري "شقجلمأعي رنشخل نيق ننشخصرش حي نماشق ن

نبي ادن.(369.نص.نشخيلايم")شخيايرنإصأرش نيضواشنّ نقب نييا شخفرننري نخألي نيأ"نملأي فأ
نأخميالومربنشخمغربا نشإلنياأ نلربطنّةبي نشخل نشخجديدةنشخو قرنبطبيورنملول  نصقأ نّن ه"

نمجااأ نياا نلليااد شهنّ نلياالطيعشخلاا ننماارملقد نلهنشخيضااأرنبنشخيأضااربويااأكرهناخكن ااهننشخغأ اا 
ن(.ن369.نص.نش ّارن)..."شقجلمأع ناشخليطيطنشخوأم رنشخييأة

يا نناشخ قأياأ ناشقلجأهاأ نشخماذشه ناملواد دةنملنا عارناها ن:ةنقديّ و  ةدبيّ أ أعالم -ج
نشخمنأقصاأ نللا نما نشخقاأر نخيياليلصنخاديهأنشخكلأبارنقضأيأنرنأقصبم"نإدري "خ   ي ر؛نيقامنش

هاهنانظرلاهنإخاادنشخيياأةنشألدبا "نإدريا "نماذه نشخوميقار شخفن ا نايياليلصنشأل ارنشخااذ ننالاج 
ناما .نهماشقفانهنديارنلركهنهؤق نشألع منبمرجوياألهمنشخميللفارنالية ةاألهمنشخملنا عارنيا 

نّناادر نهمنغاااش ،نبريااأ ،نصااأطانبراياا ،نمأريااي نشخيرياار ،نييااي ،نطااه:ن)شألعاا منللاا 
ننويماارنمييأ ياا نجباارش نيلياا نجباارش ،نبلاا ش ،نياااخلير،نقينلااي ،ندييلياييااك ،نمااأخرانجيااد،
ن(.نننناييرهمن...إخاشرنبا نخيكيم،شنلايي نشخصرشيب ،نإدري 
نّاندريااهنيااأدا نجااارج"ّذكاارنماانهمنن:السسسينمائي الفسس ّ  نّقسساد كبسسار مسس  شخصسسيات -د
"نإدريااا "يقااامنن.(ل هااأنامااأن396.نص.نّارش ")يااارناشيلاا نكلياارنار اارنآجاا ناهناار نبااأ  

ناقن.يااينمأ  ننقااد نياا  ننماا نليلااانقنلوليقااأ نعليهااأنول اا ياننشخيااينمأ ي رنلهمّصاارطنبواار 
اعميا ننيأعا نلاأ يرنما نخهاأنماأنشيليضاأرنم ناعيهنشخصية نيي  ني نشيليضأرهأنييلا
نماا نماشقفااهناليدياادنشخذهني اارنبنيلااهنشخفكاار نالااأطيرناعيااهنشخفن ياارناهندياارنذش قلااهنلصااكي نياا 

نن.ماشضيعناميأ  نعديدة
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نياااا نارد ناقاااادن:(فواعسسسسل  منّيسسسسة)تراثّيسسسسة  مرجعّيسسسسة ذات وشخصسسسسيات رمسسسسو  -ه
ااأظنشخرشيواا ،نشخفقيااهنشخبيرياار،نعأ صاارنشخيااأرير،نصااوي نماااق )نم اا ن.شخنةاااصنبك أياار نشخاع 

نم نماقفهنعبرهأنخييلور "نإدري "نييلرجوهأن...(شخصا ش نيأنم،نييد نشألعصأ ،نبأ و 
أنّيكاأرشنعريلهاأنشخبصاريرنقاديمأناخكن هانّانخلقايلهاأنلاأرة(نشخميلقب /نشخيأضر/نشخمأض )نشخ م 

خماااأنخهاااأنماا نقااادرةنعلااادنشخلجاااد دناشقنبواااأثنمااا نجديااادننأضااارقنلاا ش نلماااأر نيولهاااأنيااا نشخي
نن.عنهنيقطنبأخنيأبرناقضأيأنميأ  نخلقامنبأيلورش نكأخيأ ناشقنفةأمناشخليل  ناشخلبوي رنّا

ييهاأننالركا نييألاهني "نإدري "نبهأنمر ننشخل نشألمكنرني ناللم   ن:مكانّية فواعل -و
هاااأنمي ااارنشخوديااادةنشخلااا ن شرهاااأاشخوأخناشخوربي ااارنشخمغربي ااارنم ااا نشخماااد ن.ّ ااارش ناشخمكلباااأ نشخلااا نّم 

شخلا نجلا نناشخمقاأه نشخجأموي رنشخل نقطنهاأناشألييأ ناشخجأموأ نشخل ندر نّانيأضرنييهأ
نشخميللفااارنشخلااا نشخلقااادنييهاااأنبصيةااايأ نّ  ااار نيااا ناعياااهناشخمطاااأعمنييهاااأناعأصااارنمرلأديهاااأ

بي ارناشخوربي ارناشخوأخمي ارنشخلا نيملا نشخمغرنناشأل ق ارنشخياينمأنشخلا نصاك ل نذش قلاهنشخفن يارناقأعأ 
ن.ن...(شخصوبي رناشألياش ناشخنل ل ناشخصاشر نلوأريجهأنيكرهناهمامه

نشخبي اارنللضاام  نييمااأنللضاام نهنشخمكااأ ننشمنشإلنيااأ نشباا نبي لااهنياا نشخنهأياارامااأد ابمااأنّ  
نشخمكااأ نيااؤ  رنياا نشإلنيااأ ناياا نطريقاارنلفكياره بم أباارنشخمكااأ نخااي ن"بياادنإن ااهنمااأدشمنن؛ابماأنّ  

 نع قلااهنبأقنيااأ نع قاارنجاهرياارنللاا منذش نإشخاعااأ نّانشإلطااأرنشخورضاا نشخلكميلاا ،نباا ن
نيضارنشخفاشع نشخمكأني رنشخصرقي رنجنبأنإخدنجن نشخفاشعا نذشلهاأنخان(1)"نيأ ناكيأنهشإل اقنيإ  

نايضاارنشخفاشعا نشخمكأني ارنشخلقليدي ارنجنباأنإخادنجنا نشخفاشعا ن"إدريا "ّن هأنيربي رنيا ناعا ن
ذشلهاأنخاااقنّن هاأنيدش ي اارنايضاارنشألمكناارنشخملغلقاارنبجأنا نشألمكناارنشخمفلايارناشخوأخياارنبجأناا ن

نعلدن رشنخيفلي رش ننشخمكأني رنيقيقر"نإدري " ن قأيرنيد   نذخا نشخيضاارنياد   اخك نبأخمقأب نيإ  
 نشخمقأرنأ نبي نشألمكنرنشخملقأبلرنخييلةفجر نعلدنشخجهدنشخكبيرنشخذ نقأمنبهناعيهناهاني

ن.نمنهأناع نااجدش نشإلنيأ نشخذ نبنأهأنّااجدهأنييدر ني نشألييرنم نيكا نبأخضبط
بااي نمااد نامقااأه ناصاااشر نّا ق اارناصاااشط ناجأموااأ نامصااأي ن"نإدرياا "يوباارنمقأرناارن

ام ج نامنأ  ناعمأرش نامبأن نام ع ناياأيأ نامياأدي نامقاأبرنانا  نيربيارنّايار ن
ييرجاعنذخا نن.رنشخفاأر نخةاأخحنشألماأك نشخغربي ارإخدنصياأعنلاة  يمغربي رناعربي ر،نك يرشنمأن

                                                             

ن.662صن،ن3890ن،يأ نشخمكأ ،نلرجمرنيأخ نهليأ،ندشرنشخجأيظ،نبغدشدا نبأص ر،نجمأخليأين- 1
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جدا نشقيلقرشرنييهنانب نيهمهنخإخدنلول  نشإلنيأ نشخغرب نبأخمكأ نشخذ نار هنع نّجدشدهنان
نن.شخيو ني نلطايرهناقيمرنربطنموأن نشألخفرناشخمير ةنبي نّيضأنه يهامنما ن"نإدري "بيدنّ  

منااذننواماارنّظااأيرهنبااأخهجرةناشخنااأ نبوياادشنعاا ننمقأرنألااهنشخملنأطياارنصااغ نشإلنيااأ نشخورباا 
نش نألخفرناشخيوأدةناطنهناكأ   ن.ننننننننننّاطأ نشخغيري نمصأعرنقنلاجدنإق 

ااأناهاا ن:(فواعسسل تاريخّيسسة)وأحسسدا   وقسسائ  -  نعأخمي اارنّاناقااأ عنّاياادشثنميل ياارنإم 
اقادننأههاألجنماشقا نبصاأنهأنّااجبا نعلياهنشلياأذنشخييأدنعدمن"إدري "جميوهأنعلدننيرض 
نااارنيااا نيضاااارهأنصاااك   هألاااه"نإدريااا "نماشقااا نشخقاااأر نمناااهنيياااليلصنعنةااارشنشخمدا  نالاج 

ن.ميللفرناميلايأ نةودنعلدناشخفكري رنشخييأيي ر
...نشخجاأمو نشخيا  ننشخجأموار،نشخمدرير،نشألم ر،نشخقبيلر،نشأليرة،نامنهأن:مؤّسسات -ح
ننننننن-يياااأةننّانماااأطنّايكاااأرنقيمي ااارنمنظاماااأ نمااا نباااهنلوااا  ننماااأنعبااارن-نبااادارهأنلااادشيل اقااادن
ن.ننننييألهنميأرنشعلرض نعديدةناقرشرش نماشق ني ناليك م ناعيهناهنديرنبنيلهنلصكي ني 

نلاادشيل "نيأعلارنقاا "نبم أبارناكأنا ناملنا عارنملواد دةناها ن:وأحاسسيس مشساعر -ط
ن.ننننننناقرشرشلهنماشقفهنضبطناي نشخاع نذخ نطبيورنليديدني نّا  ر ناعيهنلصكي ني 

نبا نشخاشيدنيا نشخ   ي ارنشخنص ننعلدنشخصياصنابقير"نإدري "نبي نشخلدشي نيقلةرناق
اأنشخ   ي ارنياد نبيياثن.اشخنص ننشخنص ننبي نذشلهنشخلدشي نجدّ نللادشي "نإدريا "خاانيياييأننة 

ااأ ناشأليأيااي ناشخفضااأ ش ناشخماضاااعأ نصانشخصااينييااه ااهناكااأ  نناشخلنأة  نيرياادنشألا  ننة 
نييألاهنّطااشرنللنأيا نامنهماأنمنهماأنيلنأيا ناشخ أخاثنصيةيلهندللمد نناموهنبأخ أن نيملد ننّ 
رنّ نادا نشآليااارنيةاةاااي رنشخااانص ننيللغاا نّ ندا  ننننن"شخوااارا "ناكاااأ  نن.نفياااه"نإدريااا "نيكااار 
نيا نفا لل نن"إدريا "نعا نخرمطا ننكلأبرنإخدنمصدادشننفيهناجدن-طأ لرنشخلجري نلي نرب مأن-

نباهنكاأ ناش  نشخنص ننيلصبهنشخنص ننجو ينّ ندا ناشخماضاعأ نكأن شخ مناشخفضأ نشخصياص
نبويااادشنشإلبياااأرنييااايلهأنخاااهنلااااي رنمط اخااارنكلأبااارنشخبدشيااارنمناااذنرشمنكأن اااهنّاناييلريااا نيل ياااع

ن.اشخضيأ نخييبربأ(نشخم ق فرنشخطبقرنرم "ن)إدري "نصوارنارش نشخكأمنرنوقدةخشنقيلج  
نللود ننخلكأل ،نشخفن  نشإليرشجناباشيطرن-ذكرهنيب نمأني  نم ن-"نإدري "نيصيةير

ناّرياااأًننعديااادةناقاااا نخصاااياصنةاااارنمجماااا نمااا نللاااأخ  نةاااارةنّ ن."نماذجي ااارنصيةاااير"
نك ياارةنّيدياخاجياارنلنادم نضاامنهنّةااش نّياادياخاجًيأناةاالأنملبأيناارنعديادةنآرش نماا نيلصاك  
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نإخادنلطل اعنع نايةاةي ر،نعمامي رنهمامنم نشخاع ني نعم أنصأم نلوبيرنإخدنلطل ع"نإن ه
نبااأنف  نشخ نااأ  نشخصااوار"نذخاا نإن ااهنبي اادن.(391ن.صن.ّارش "ن)بااذشلهأنشخاشعياارنق اارشخينشخييااأة
ندش اارةنياا نبااأخطبعنذخاا ناكاا  نناشخلااأري ،نشخمجلمااعنيظياارةنإخاادنارد هااأنكبيهااأنابضاارارةنشخااذش 
ن(.639ن.ص.نّارش "ن)شخذش 

ذش نّ  ننّعلقاادنيااإن ن نمااأنياالطرنممأرياارنشخمطااأ ننهأياارنياا نياارامنيطااأ نكاا  ننكااأ ناش 
ن:همأنهديي نليقي نيرامنشخلأخيفي ر،"نإدري "نبهاي رناشخيأص ننشخ   ي رني نشخاشردنشخيطأ 
نببنيااارناشخملول قااارنشخمفلااار نشخقاااأر نذهااا نيااا نشخكأمنااارنشخياااأبقرنشخمولاماااأ نيليلااارن-أ
نعا نعاأج ةنابأخلاأخ نمكلملارناييارننأقةارنشخكأمنارنشخبنيارنللا نباأ  نناشخللمايحنشخورب نشخم ق  
ن.نااشقوي رنصأملرنلوميمي رنبكيفيرنالقديمهأناصماخي رنبةد نلجربلهنلأاي 

صاكأخي رنيلادشي نمرك بارنبنيارنها نخلم ق ا نشخوربا ؛نشخلا نشخيقيقي ارنلةايرنشخبنيرن-ب ناش 
نباااأآليرناينااادم نييهاااأنبصاااك نييااارنملناااأيمنشألناااأنشخواااأمنبأخماضااااع نشخياااأص ننشخاااذشل نييهاااأ

نبأخميياا نشخليييلا نفن ا اشخنبأخيادش  ناشخلقلياد نبأقجلماأع ناشخييأيا نبأخواأطف ناشخفكار 
ننأييرنينيرطن؛نمم أنجو ناعيهنمصل لأنامم  قأاشخاشقو  ن.قنيور نإخدنّي نيييرناي نّ  

اشةااافأنخللقأطااا نشخيأةااا نباااي نشخصاااياصنشخ أناي ااارناشخقاااا ناشقلااار نييماااأنيلااا نريااامأن
ن.الصكي ننظرلهشخنماذجنشإلصكأخ ننديرناشيلي صناع نشخفأعلرنشخفرعي رنخه

ن
ن
ن
ن

ناع نإدرياااااااااااااا ننننننننننننننننننننننننننننن
نن
ن
ن
 
 

نشألي ن-شخوم نن-شخاشخدن-
ن-جلي ن-عمرن-

نقرةن-ياخيا ن-يمدا 
ن-نرجأنرمن-أريرمن-

نرشخفلأةنشخفرنيي نن-علير
ن-شخفلأةنشألخمأني رنن-

 .شخيأردن-صوي 

ن.ننمفك را ناي يفرن-
نّع من-رما ناصيةيأ ن-

صيةيأ نم نن-ّدبي رنانقدي ر
نشخيينمأ  نق أدنشخف رما نن-  

ياشع نن-اصيةيأ نلرش ي ر
ن-اقأ عنّايدشثن-مكأني ر

 ن.ننمصأعرنّايأيي ن-مؤي يأ 
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 : أبعاد حضور الشخوص الثانوية والقوى الفرعّية في تشكيل بنية النموذج -ساسا
بواادنّ نياااوي نياا نشخونةااارنشخياااأب نإخاادنشخكصااا نعااا نطبيواارنااظاااأ  نشخصاااياصن

مجلمواارنياا نلصااكي ناعاا ننشخلاا نيااأهم (نشخمجاار دة)اشخقااا نشخفأعلاارن(نشخيقيقي اار)شخميااأعدةن
نننشخصيةاايرنشخر ييااارناعملااا نعلاادنيلااا نعنةااارنشخدينأمي ااارنياا ننةاةاااهأنشخياااردير،نّياااودن

ننشياالج  اذخاا نعباارنن.ياا نهااذشنشخونةاارنإخاادنلياايي نّبوااأدنيضااارنشخصااياصناشخقااا نذشلهااأ
علاادنلصااكي ناعاا نن-باادارهأن-عملاا ن(نلجريدي اار)مااأنّياار هنيضااارهأنماا نقااا نّياار نخكن هااأن

نن.ي نماشقفهناقرشرشلهاشخلأ يرن"نإدري "
ننننشخلاااا نلقااااامنياااا نليدياااادناظأ فهااااأنانن-يأخبااااأن-ايفياااادنشخلواااار  نعلاااادنشخقااااا نشخلجريدي اااارن

ننننايمكااا نشيلااا ش نللااا نشخقاااا ن.نمااا نعدماااهنخاااد نشخصيةااايرنشخر ييااارن(خلااااش  ش)إيااادشثنعلااادن
ن:شخل نمنهأنمأنهاشخليمأ نشخلأخيرن/ني نشخماضاعأ 

؛نيااااش نعلااادن"إدريااا " نعأصاااهأنصاااك ل نشإليفأقاااأ نشخاجدشنيااارنشخلااايقااادن: وجسسسداني -1
ااهن ّانعلاادنمياالا نع قألااهنشخغرشمي اارنشخفأصاالرنمااعنشخمااّرةنعمامااأن(نيلمااه)نمياالا نيقدشنااهنألم 

قااا ةنلجريدي اارنضااأيطرن...(نعلياارن-مأرياارن-شخفلااأةنشألخمأني اارنن-شخفلااأةنشخفرنيااي رنن-مرجأناارن)
نا نللا نشخقاا ةنيياثنلمك نن.مييطاهنعلادنّةاودةناميالايأ نميللفارعلدنلفكيرهنالوأملهنماعن

ارناشقنا اش نبويادشن نمها نم نيايبهنما نشخيياأةنشقجلمأعي ارنشخوأم  بمأنلم  لهنم نيرشغنعأطف  
دنّن اهنليا نضاغطنذخا نشخفارشغنشكلفا نبميأطبارنشخماّرةنيا نمارش نعديادةنبي ن.نع نّعي نريأقه

نن.خرد نعليهأنّانرب مأنخمنللري نقطع نطري نشخريأ  نشخل نقنيلم نش يا ننمنيوادخا"نإدري "اكأ  
نخميأط نيلةغ نإخدنمأنيضطر ني نّعمأقهنم نآقمنّاي ش ناخك نهيهأ  ن.يأجرنإق 

يا ننيااش ناهاان؛صك  نشخفرشغنشخوأطف نشخذ نكأبدهني  نميايرةنييألاه: اجتماعي -2
شخمغر نّاني نيربلهني نبأري نّانبودنعادلاهنما نيربلاهنقااةنلجريدي ارنيأعلارنّد  نباهنيا ن

اها نيأخارنلوأظما ندرجلهاأن.نلماأ نباأقنطاش ناشخركاا نإخادنشخو خارميط أ نعديدةنإخادنشقي
اارنبواادنّ نلوار  نعلاادنيقيقاارنشخغاار نّادر نيولياأناجهااهنشخيقيقاا  شألماارنن.يا نبااأري ؛نيأة 

م ندرا نم نشخكل نّانعنهنشخذ نجولهنينأ نصي أنيصي أنع نشخةارةنشخم أخي رنشخل نصك لهأن
نشكلصااأيهنخلاجااه.نشخغااربيي نهميامول ن شقياالومأر نخلغاار نّياادثنخديااهنصااريأنياا نةااارةننبياادنّ  
ن.عأظمنع خلهنا شدنشنطاشؤهعبرنشخلهذي نمم أنّ نصك لهنانشخذ نيب ن(نشخم أ نشخيضأر )
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اقادنّد  نبااهنآقمنشخصاارخنإخاادنشقيلياا منخمصاأعرنشقنطاااش ناشخو خاارناشخلواا نماا نكااأ ن
نذشلااهناعأكفاااأنشخاياادةنبوياادشنعاا نصااااشي نشخمجلمااعناهمامااهنمكلفيااأنبأقنةاااأ نإخاادنهيااي ن

مااعننشخلاا نيناادرنخلقااأر نّ نيجاادنييهااأنلجياايدشنخو قاارنمااأ"نّارشقااه"علاادنطلاا نشخولاامناكلأباارن
نع خرن.نشخجمأعر ع خرنشخم ق  نشخوربا نن-ه ني نّيدنّبوأدهأن-"نإدري "خذشنيمك نشخقا نإ  

يفأقهني نربطنع قرنيايرنياش نمعنشخمّرةنّانمعنشخغر نّانمعنشخمجلمع ن.ي نه ش مهناش 
اهنديارن"نإدريا "ما نشخقاا نشخلجريدي ارنشخفأعلارنّيضاأنيا نلصاكي ناعا نن:اسيسي -3

بي ني نبنيلهنيقدنجمعنن.الأ يرهمأنعليه(نشخييأي )ا(نشخ قأي )بنيلهنشخنماذجي رنهنأ نمفهامن
شخااذ نشخااذ نيم  اا نماقفااأنمنأهضااأن(نشخييأياا )كانااهنيملاا نّيكااأرشناموااأر نابااي ن(نشخم ق اا )

اا ن ننامنأهضااأنخلمياالومرنياا نمظااأهرهنشخميللفاار(ناشخيلاايمنشخغرباار)خ نلهأ يارنياا ننة  ياا ننااص 
رةنخلييأيرنشقيلومأري رن(نكلأبأ نإدري نشخصرشيب )؛نكرد هنعلدن"ّارش " خبارشم ننهاعرضشخمبر 

ن.إة يي رنخمغر نمأنبودنشقيلق  
يللفااارنبطريقااارنعةاااري رنبرؤيااارنمغااار نجديااادنيياااي رنصاااؤانهنشخم"نإدريااا "خكااا نّيااا من

ارنبوادمأنلأك ادنبوادنعادلاهنما نيربلاهنن. ني نمريلارنماأنبوادنشقيالق  لكي رنناعق ني ر يأة 
نشخمصاريي نعلادنإدشرةنصااؤا ن ما نشيالمرشرنشخراشيا ناشخيالاكأ نشخمأضاااي رنشخيالبي رنّايقا نّ  

نهااامنشخطلبااارنشقنلهاااأ يا ن يأصااادنشخفاضاااايا نشخاااذي نعاااأينهمنبباااأري نالن-شخمغااار نشخميااالق  
اان.شقيلكااأ نبهاام خاادنشخمغاار نهمنإعانرجااين.و خاارناشقنطاااش نعلاادنميااأخطلهم نشخبي اادنّن ااهنيض 

ننننصااك  نق اااةنيأعلاارنديواا ن..نلاادنشخمنأةاا نعااا نشقنكبااأ نعلاادنيدماارنشخاااط همنعالكااأخب
ااااأنخااااادنيقاااادش نشألمااااا نياااا نلغييااااارنشألاضاااااأ نإبااااهن نننننننننّصاااااورهنبأإليفااااأ ناديواااااهنبأقيااااالمرشرنمم 

ن.شخصأ نشخوأم ني نشقنكبأ نعلدنشخليةي نشخولم ناشخموري ناشخجمأخ نبويدشنع نيدمرن
ااااأن"نإدرياااا "كأناااا نريلاااارنن:معرفسسسسي -4 نننننننإخاااادنبااااأري نخلليةااااي نشخولماااا نعااااأم نمهم 

اانظرةنملوأظمرنإخدنشخواأخمناع ننقد نملقد مخي نلكاينهن رناقادنشنيارطنيا نشخمادشر ن؛نيأة 
ذشلهناشخوأخمنشخمييطنميأكمرنشألمرنشخذ نيف  هنعلدنن.لأ  رنبأخ قأيرنشخغربي رنشخيدي رشألجنبيرنان

نشخيضاااأرةنشخيدي ااارّإخااادنميأكمألاااهندنّاةاااللهناقااا.نباااه شجهاااأنشخغربيااارنلصاااك  نعنةااارشنمانن-  
ّ نلفةاا نن-ياا نعمقهاأنايقيقلهااأن- قأيارنليااأا نيماا نألن هااأنلن.امضاأد شنيهااد دنكيأنااهنالرش اه

نشخ قأياارنشخلاا نيأ هااأنبواادنريلاارنن.بينااهنابااي نمجلموااهنايضااأرلهنالرش ااه خااذخ نيمكاا نشخقااا نإ  
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يياارنّن ااهناعاا نن-مااأنياا نذخاا نصاا  نن-يلقاا نياا نذهنااهناعياأنن، شخل قيا ناشخلهااذي نياا نشخغاارن
دا نّ نيكاا نبمقادارهنّ نيوار نن؛عربيارنايربيار:نم داجنامنصطرنامصل  نبي نيضاأرلي 

نشخيضأرلي نينلم ناي نّي همأنينديم ن.نإخدنّ  
اماا نهنااأنلكااا نهااذهنشخمورياارنشخم داجاارناشخمنصااطرةنقاااةنلجريدي اارنعملاا نعلاادنهندياارن

باأخلرد دناعاادمننهأمألل ياقّلجاأهنذشلاهناشخوااأخمنشخبأهلاارنبأخضاايأ نابناأ نماشقفاهنصاوارهنشخملواأظمن
ّ نلكااا نهااذهنشخمورياارنشخملصااظ يرنن-ماا نجأناا نآيارن-يياارنّن اهنيمكاا ن.نشخقادرةنعلاادنشخيياام

يصاالهنشخوااأطف ؛نيقاادنكااأ نن-بةااارةنّانبااأير ن-اشخاااع نشخملصاال  نهاا نشخقااا ةنشخلاا نصااك ل ن
ن.نملاش  نمعننضجهنشخوأطف نشخفكر نطأييأنايير"نإدري "نض ن

اشقلاار نييمااأنيلاا نجااداقناشةاافأنألباار نشخصااياصنشخمااؤ  رةناشخقااا نشخفأعلاارنياا نلصااكي ن
ن:ننننننننناهنديرنبنيلهنشخنماذجي ر"نإدري "اع ن
 مؤّسسات أمكنة تجارب/ أحدا  أفكار/ مشاعر وىق/ ش
نشخي ن-نشألم

نشألخمن-ن
نشخما ن-
خ شخلكاي نن- نشألا 

نشخوأ لرنشخمغر ن

نشخمقأامرننشأليدن-شخغربرنصوي 
نشخلأري نلنك رن-

نشخصو نشخمغر 

نشخةدشقرن-نشخيأرد
نشقيلرش ن-

نشخدرشيرن-
نشأليكأرنلبأد ن-

نشخ أنايرنشخمغر 

نشخينأ ن-نشأل 
نشخيلمنشخموري 

نشخرعأيرن-
نشخلواي ن-

نشخلقأخيدنشخمغر 

نشخوأ لرنشخربأطنشخهجرةنشخغطريرنشخوم ن
جليااااااااااااااااااااااااااااا ن

نيمدا ن
ننشقنلهأ يرن-
نشقيليأ ن-

نشخّريمأخي رنشخربأطنشقيلغ  ن

نشقيل  ننياخيا 
نشخغ ان-

يلاااااااااااااااا نّلبااااااااااااااااأ ن
نخلميلومرننن

نشألمأك نشخمغر 
نشخوأم رن

ن
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لجربااااااااارنعأطفي ااااااااارننشإليفأ ن-نمرجأنر
نيأصلر

نشخي  ننشخمغر 

شخفلااااااااااااااااااااااااااااااأةن
نشخفرنيير

نشخونةريرنن-
نشإليبأطنن-

لجربااااااااارنعأطفي ااااااااارن
نيأصلر

ندشرنشخمغر نبأري 

شخفلااااااااااااااااااااااااااااااأةن
نأني رشألخم

ننشقيل  ن-
نشإليفأ ن-

لجربااااااااارنعأطفي ااااااااارن
نيأصلر

ندشرنشخيأبأ نّخمأنيأ

نشخهجرن-نمأرير
نننشقنلظأرن-
نشخييأنرن-
نشخلجي  نن-

لجربااااااااارنعأطفي ااااااااارن
نيأصلر

شخمغااار ن
ن-

نبأري 

نشخغ انن-
نشقيلومأرن

نصيةيأ ن
نلرش ي ر

نشقيللهأم
نشقعلبأرن-

نشخهجرش 
نشقنفةأمن-

نشخماراثننشخمغر 
نشخمأض ن-

أرش نشخلياااااااااااااااااا
نشخفكرير

نشخاطن  نشخي  
نشخاش  نشخدين 
نميأخرنشقنلمأ 

نشخاع نشخييأي نن-
شخلصااااااااااااااااااااااااااااااااااب ثنن-

نبأإلي م
نلكا  نشخهاي رن-

نكل خشن-
نمللقيأ خش
نأعأ ق

ننشخيينمأ

نشخغر 

نشقل جأهأ ن
نشألدبي ر

نشخجمأخ  نشخي  
نشخذا نشخفن  ن-

نلهذي نشخذا ن-
نل قي نشخوأطفرن-

نشخكل ن-
نشخقأعأ 

نشخغر 

شخيركاااااااااااااااااااااارن
ناطنيرشخ
ن

نشخو خرن
نشقلنااااااااااااااااااااأصن-

نشخفرص
نشخييبرن-

شأليااااااااااااااااااااااااااااادشثنن-
نشخلأرييي ر

نشخماق نم نن-
نشخميلومر

نشخمقأامر
نشخمغربي ر

نشخمغر 

ن
ن
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نّهااام نماااأنيمكااا نشإلصاااأرةنإخياااهن اشخدرشيااارنلااارامنليديااادنّبواااأدنصاااك نيضاااارنن-ييااارنّ  
نن-ناشخقااا نشخفأعلاارنيا نيي اا نشخنةاااصشخصاياصنشخميااأعدةن شخلاا نها نياا نمجملهااأنلةاااير 

خاادنشخوااأخم"نإدرياا " ناعاا نخصااك نخلمكأني مااأ نشخلاا نضاابط ننظرلااهنإخاادنذشلااهناش  نننن-اعاار  
نلأ يرنلل نشخصياص ما نقادرلهأنعلادنجوا نشخقاأر نن"إدريا "اشخقا نينطل نبأخنيبرنخانهانّ  

كصيةيرنر ييارن"نإدري "يا:نبي نيأق نشخلاش  نايأق نشخ لاش  "نإدري "لرد دنييليلصن
نّ  ملهنلصر ني نشقنب أ نبفو نإيفأقألهنشخل نلصك  نذهنيأ نشخصاياصني نشخ   ي ر،نّر نّ  

نم نّبر نلل نشإليفأقأ .نأ اشخقا نشخفأعلرنّطرشيأنر ييرنييهأنبأألي مأنلول ا نبمجاأ نناخو  
ن.م نجهرنّير نشخييأي مجأخهنانم نجهرنشخوأطف ن"نإدري "

يبطاا نّشخلاا ننكمااأنّيفاا نياا نطمايألااهنشخييأيااي رنيفاا نياا نع قألااهنمااعنشخمااّرةيقاادنّ
ن نماااليل صنمااا نكااا   ن(.شخغربااار،نشخيلااايم)راشيااا نشخميااالومرنآمأخاااهنيااا نشخيلااامنبمغااار نميااالق  

يلجاااأنن.شألاخااادنيااا نشخ   ي ااار(نشخ لااااش  )مجلموااارنيأخااارن(نشخاقاااأ ع)يصاااك ل نهاااذهنشخونأةااارن
ن"نإدري " (ننغمار)ماأنّان(ني ةار)بي اأنعا نن"مذك رشلاه"كلأبرننبودنذخ نإخد"نّارش "ي ننص 

اهن اارنيا نين؛بلوبيارنّد  نماأنلية  نماأنشعلما نياا نةادرهناماأنشنطااا ن(نّارشقااه)مذك رشلاهنفج  كا  
نن.عليهننفييله اهناأنلصاك ل ننعا ش نخلانف نالياليرنخلياأطركأن نبأخنيبرنإخياهن"نشألارش "اكأ  

ن.نشألاخدني نشخ   ي ر(نشخلاش  )يأخرن
ملاادهارنع نشخخكا نشخكلأبارنكيفماأنكأناا نقنيمكنهاأنّ نللغا نشخاشقااعنشخاذشل نّانشخماضاان

لياا ناطاأةنإيفأقألاهنشخوأطفي ارناضااغطنشخها ش منشخلا نيألياهنةاادشهأن"نإدريا "يبقادنن.اشخماأ ام
نآقمه؛نلمأمأنكأخبط نشخمأيأا نشخذ نيةأر  طاشيي ننم نشخاشقعنشخمغرب نشخماضاع نيجلر 

ن(.شخ لاش  )ابهذشنيوادنمر ةن أنيرنإخدنيأخرنن.شخهاش نيله مهني نشأليير
نشخيااأرد باارنشنكبأبهمااأنعلاادنميااأاخي نعن"إدرياا "لاادي  نبواادنايااأةن"نصااوي "انيياارنّ  

بقاايمنن يهاارنامصااأعرننبيلاارنن(نإيمأنااه)ّ نييلقااأنماا نإيفأقألااهننةاارشنيوكاا ننلاادشر نمذك رشلااه
بلارشهأني نةد نيي اهنشخااطن نانبا نذش قلاهنشخفن يارناريضاهنشقنغماأ نيا نيلبارنشقنلهأ يارن

بيي نلوبيرهنهانذشلهنن-ن"شخطلبرنشخفاضايا "م  لهأنشخل نناشخاةاخي رناشخجر نارش نشخمةأخح
نهااذشننيياارنّن ااهنعلاادنشخااريمن-ياا نياايرلهنشخذهنياار نذهاا نبييألااهاننكااأ نقااأل (نشإليمااأ )ماا نّ  
نعم نشخيأردنا ن(.شخلاش  )كأ نميأاخرن أنيرنإلعأدةنيأخرنن"صوي "يإ  



 ةنّصي -النموذج اإلشكالي في روايات                    عبد هللا العروي        دراسة سوسيو
 

 -999-  
 

نماااااااد نيلياااااااهمنلااااااارد دنيأخااااااا ننننننننباااااااي ن"نإدريااااااا "رنهكاااااااذشنبأإلمكاااااااأ نّ نن ياااااااظنإخااااااادنّ  
خادنشخواأخمن(نشخلصال  )دقق ني نيل ن(نشخ لاش  )ا(نشخلاش  ) يا ناعياهنانظرلاهنإخادنذشلاهناش 

ن؛نشخاذ نواأم نشخشخ   ي ارننrythmeإيقاأ نيصك  ن(نلصل  )اهان نباهنإق  قنيمكا نخلقاأر نّ نييا  
نن.بودنيمأ نآيرنكلمرنييهأ  نعلادنهانشخذ نيمنحنشخل ذةنّانشخملورنشخل نلياه نشخلصل  نبي دنّ  

مي اأ ن"خنةااصنخليلا نشخقأر نميأيرةنشألرضايرنشخييأياي رناشقجلمأعي ارنشخلا نلنطلا نمنهاأنش
نننننلم  ااا ن"نإدريااا "إخااادنمرشيااا نييأياااي رناشجلمأعي ااارنمااا نيياااأةنباااهنعبااارنشخواااادةننمواااه"نشخقااارش ة

شخوماا نمريلاارنلأرييي اارنعأصااهأنشخمغاار نقبياا نشقياالق  نابوياادهنبقلياا نانلفأةااي نياا نعمقهااأن
ن.بأكبرنقدرنم نشخييأدي رلةايرهأنعلدن

نشخيمك نشخقا ني ناعليهن  ن   يلهنم ق فرنام أقفرنيشيلأرنصيةيرن"نشخورا "يألمرنإ  
ياا نمريلااارنن(شخيااي يفي ر)خيةاااا رنموأنااأةنشخم ق اا نشخمغربااا ن(نشخغرباار،نشخيلاايم،نّارش )شخراش ي اارن

ااادناذخااا نين.؛نمريلااارنماااأنقبااا نشقيااالق  نابويااادهنبقليااا شخمغااار لاااأري نيي أيااارنمااا ن لااادنيؤك 
بأخاااذش نلجربلاااهنشخوب ي ااارنايربلاااهنشخيضاااأري رنايلماااهنشخنفيااا ناشقجلماااأع نيااا نللااا نشخمريلااارن

نن.إيفأقهداشع ناخيبيثنع نّيبأ نمالهنان
نمااا نهاااذهنشخنأيي ااار،نيأخ   ي ااارن خلاشقاااعنشخمغربااا نيااا نمريلااارنمياااد دةنمااا نيااا  نلةااااير 

شخدر ناشخبيثناشخلأم ا ننيرة؛نب نصيةيرنك ذهنيرنااجدشنيرنشملدشدش م ق فرناذش نصيةيرن
نشقيلق  نخيظرنيويدةنامةدشقي رنمقاخرنإ نعج نشخمغأربرنع نماشكبارنن ي ن ي نمقاخرنّ  

ارن.نشخرك نشخيضأر نعقدةنعلدنشخراش يي نشخمغأربارنشقنلباأهنإخيهاأنالةاايرهأ إذشنيال منأنيأة 
نمبد نّاننأقدنيبيثني نشخصياصنشخراش ي رنع نمفهامنشخوج ن نك   بيثنعناهن"ن شخوران"اّ  

عج نإدري نع نإيجأدنشخةايغرنشخمجأ يارنشخلا نلوكا نماأنييا ن:ن"ييثنقأ ن؛"إدري "ي ن
بهنم نيأ ناخكنهنعج نع نشخلوبيرنع نهاذشنشخصاوارنكماضاا ،ناشخوجا نهاانشخماا ،نهاان

ن.ن(1)"اشضحناملما ني نراشيأل 
ن خذشلي ااارنصااا نيااا نلجأرباااهنشمااارشرةنشخاشقاااعنالجااار  نييباارنشقيااالق  ناي"نإدريااا "يقاادنشجلااار 

كاأ نينأضا نما نّجا نشيالق  ناطناهنإن اهن(نيلاق اع)أ ناهانعلادنشخاريمنما نّن اهنكان.اشخذهني ر
اييأارنعلدنشخةويدنشخييأي ناشخقام نخلديأ نع نشألم رنشخوربي رناع نشخيضاأرةنشإليا مي رن

                                                             

 .نن42م نشخلأري نإخدنشخي ،نصن:نعبدنشانشخورا ،نضم ن-1
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رشنخااذخ نايااأ  ننضااأخي رنعدياادةنمنهااأنشخكلماارناشخكلأباار؛نبياادنّن ااهنعلاادن ياا نميأياا نعدياادةنميااي 
أخهم نشخواااأ ل ناشخلرباااا ناشخااااطن ناشخاجااادشن ناشخقاااام ناشخيضاااأر نبااا(نشنصااالغأخه)ريمنمااا نشخااا

يرشي نشخفص نكأ نقدرهني نشألييرنهاش  نّ   نلل نشخهمامني نقاشخ نذشليرناين يرنإق  يصا نندقين.ك  
ااأنعجاا نعاا نإيجاااأدنشخماش ماارنبااي نشخاااذش ناشخماضااا ن بااي نشخفكااارنانبااي نشخفاااردناشخمجلمااعنانخم 

بي نشخوار نانبي نشخلرشثناشخموأةرةنانبي نشخمّرةناشخرج نانض ناشخيأضرنبي نشخمأاناشخاجدش ن
إخااادنشخنةااارنشخمواااأك ؛نعبااارنشخةااام ن:نّانقااا  ننإخااادنشإليفاااأ (نإيمأناااه)اشخغااار نياااأاد نباااهن

ن.مبأصرةنشخاشقعبد نشخبا نان(نّارشقه/نكلأبرنمذك رشله)اشقنكمأشنعلدنشخذش ن
ن يمكا نّ نشعلبارهنبطا ننخراشياريا ننظريارنش"نخاكاألش"لةاا رش نن إذشنّياذ"نإدريا "إ  
يريدنّ ني رعهأني نمجلمعنمانيط نّةيلرنانيم نقي مأننظرشنألن هنين خذانن؛صقي أنباعيهنإصكأخيأ

نشخقااايمنشخلااا نن،ييااارنّ نشخطرياا نيااا نشخمياااأخر.نهااانشآليااارنّي قيااأنايااالاكي أناموريي اااأ هااانّ  
وألااهنشخلاا نإن هااأنعبااأرةنعاا نلماا    نصااك لهأنماا نمطأخن؛خيياا نّةاايلرنلمأمااأ"نإدرياا "ييملهااأن

لبدانمفأرقرنخلاشقعنايريدنّ نير نشخاشقعنعلدنمناشخهأنّانه نعبأرةنع نلةا رش نشيلل هأنم ن
ن.نهألعلادنةاارننّي منيينمأ ي رنصأهدهأنايريدنّ نيصاأهدنمجلمواهنييارنشخياينمأ  نّةا  إ  

نذش ننشخرامأني ؛"نيلابير"يصبهنبط نن-ي نشعلقأد ن-"نإدري " شخاذ نيوا نشخاشقاعنايوا نّ  
هاااناهصأصاارنّكباارنماا نشخاشقااعناخكاا نّمااأمنهصأصاارنشخاشقااعنامأيااأايلهنن-ياا نشألةاا ن-لااهنذش

خااادنشخواااأخم،ن ااا نيواااادنإخااادننظرلاااهنإخااادنذشلاااهناش  نننشقنكماااأشنعلااادننفياااهيجماااهنشخيقيقااا نايفض 
نن.ايما نلأركأنّارشقأنيهد دهأنشخنييأ مأنييلنأربلغيوادنم:نعلدنّ نيةد نبأخقا 

نشخان نصشإلنماذجنعليهنيمك نشخقا نإ   ن: نشخلأخي ربأخيمأيلمي  نقيدنشخدر ،نكأخ  
شخييبارنشخذشلي ارنن-شقيياأ نبأخنةارنشخرامأنيا نن-شإليفأ ناشخللذ ذنبأإليفاأ نن-شخضيأ نن-

خيااالمنشن-نشخغربااارنشقجلمأعي ااارن-شخو خااارنن-نشخيااالبي رن-نشقنفةاااأمن-يقااادش نشخاااذش ن-ناشخذهني ااار
ننننشخماااّرةناناشخمجلماااعننشخااااط  رةنإخااادننظرلهاااأنشخواااأبهاااأننّاد نصيةااايرنإصاااكأخي رإن اااهنن.شخموريااا 

يي نعج نع نمبأصرةنلل نشخميأ  نباشياأ لهأناما نن؛إخدنشإليفأ ناشخما اشخلرشثناشخيدش رن
بي ادنّن اهنعاا نّ نيولار نبوجا ننظرلاهنا يا نإيمأناهنبماأنيكاا نعلياهنشخاشقاعن.ندا نّيجبر

ن.هناطبقلهناعأ للهجيللي نيصلهنعلدنصم أعرنمجلموهنانوقأمنبل



 ةنّصي -النموذج اإلشكالي في روايات                    عبد هللا العروي        دراسة سوسيو
 

 -999-  
 

نلأاياا نهااذشنشخبيااثنخمأيااأةنشخنماااذجنشإلصااكأخ نياا نشخنةاااصنبأن هااأنمأيااأةنناشعلقااد   ّ
نإمكأنيلاهنميالمد ةنما ن.نيا نشخمقاأمنشألا  ،نلفيايرنممكا (نإخدنشخواأخمن ق ن منةنظرن) اشعلقادنّ  

نخلوبااأرةن ن)ناهاا "نّارش "شخلاا نياالمنبهااأنشخكألا نراشيلااهنشخجأمواارن(نشقيالرشليجي ر)يهامنيااأص  إ  
نشخمقةاادنبهاأني(.نإدريا نّاد نباهنإيمأناه نّ   نإدريا نّاد نباهننظرلاهنشخوااأ رةن)قادنيهما ل إ  

نن؛(إخاادنشخوااأخم نكليهمااأنين(شإليمااأ )كااا(نشخنظاارةنإخاادنشخوااأخم)ماا نمنطلاا نّ   مكاا نلأايلهمااأنبااأ  
نن.(1)"شخدشيليرنمأهيلهنيمي  نلوبيرنّرقدناه نشخفرد،نيويصهأنعميقرنصيةيرنلجربر"

نلأايل ن ننظرنشخبيثني نمياأ  نلام نلنأاخهاأنيا نرقبأيخش(نخمنفذش)خلوبأرةناش  نةح  ،نيإ  
بأخبياثناشخليليا نعبارنشخلركيا نعلادن"نعبادنشانشخوارا "درشيأ نخنق أدنآيري نلنأاخاشنراشيأ ن

علااادنن-للةاابحنميااأ  نن،قهاارنشخاشقااعنشخماضاااع نايااطالهنعلااادنشخصيةاايرنشخر يياارنرماايل
اامن. أناي اارن-شخااريمنماا نّهم يلهااأ ّاخايألااهنندخااانّياا ننعضااين ّن جاايشخبيااثنشنذهاان  نّن نااوينأم 

خدنشخاشقعنشخكل  ناخي نليديدننظارةنشخراشيارن ليديدنمأهي رننظرةنشخنماذجنشإلصكأخ نإخدنذشلهناش 
رةادنشخراشيادنبنمانقاين ّن جاينأمكن-اصل أ نبي نشخنظرلي ن-ّانشخمؤخ  نشخمغربيي نإخدنشخاشقع

بمظااأهرنشخلبو اارناشخلو  اارنن-انشخاشقااعّؤخ اا نّانشخماخااي نشخراشياارنن-اشخينااأبيعنشخلاا نّمد لااهنهااا
ذخا نماأنياأيأا ن.ن..اشخلم   نشخل نّيض نإخدنضيأعهنالبد دهندا نييرهني ننهأيرنشخمطاأ 

يقي  ن.نشخقيأمنبهني نشخفةلي نشخ  
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 

                                                             
ن.61صنشخاشقوير،ني ندرشيأ نخاكألش،نجارجن-1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 -الثـــالــــث الفـــصــل- 
 بــــنـــــيــــــة الــــــنـــــّص اإلشـــــــــكـــــــالــــــــي 

  الروائـــّية"الــعــروي اهللا عـــبــد"ثــــالثــــّيــة  فــــي
 



 نّصية -النموذج اإلشكالي في روايات            عبد هللا العروي                دراسة سوسيو

 

- 631 - 

 

 :اإلشكالي تحديد مفهوم النّص : أّوال
 جيهووغصريووكصطةلوو كقصلوو صحموو  صا   وو صصproblématiqueاإلشوولي  صصيحوو مصطلوو   

صيطلةو صّلصغليتبصا ك ايل.ص صا فّنصا ك ائ ّصا ف سفغص ا فّن؛صإّّلصأّةهيصتبكمصبشل صّللتص طثيكصل ص
 وى صا موّكا ؛صسو ا ص  وتصطسوت  صا شول صصيط ك لوتوّ صاسوتههل ص بويتصليطيصص(يبحث)يلتبصصأن

صيووتطّلنصحتووتصلتيبيتوو ص(صيستشوول )لهوو صطحلوو  ص  يوو صأنصص ووك  .صأ ص  ووتصطسووت  صا طنوويطين
ةظكاص ل  بغص ك  صص؛ي متصا كلضصل صحية ص ى صا مّكا صطنصا حل  ص  تصا جىيى؛صا كيصقى

صصريووكصأّةوو صيبمووتصطوونصك وو صط ةووتصجىيووىاصيسووتطّىصقيطتوو صص،ا جىيووىص ركابتوو صلوو صلووّ صطلووينص مطووين
(صاّلستشولي ) لون،صطويصا طملو ىصبطلو   ص.ص  وتصاققو ّصصطنصقوىكقصا ليتوبص  وتصاّلستشولي 

صص؟(ا ةّصصاإلشلي  ) (صاإلشلي ّيغ) طيص هقت صبطل   ص
صصنّصإصيوووك صا تحىيوووىصا ميط سووو صا وووكيصطووونصلووو صاإلجيبوووغص ووونصا تسوووي ّلتصا سووويبمغصاة  ووو 

بط نو  صأ صطسوة غصص-لو صا اي وبص-حّه؛صةظوكاصّلقتوكانصا طشول غصصproblèmeص(غطشل ) ل ّص
نصا تحىيووىص اة  وو صلوو صاإلجيبووغص وونصا تسووي ّلتصكاتهوويصطووص.(1)ا  اقوونصا بووىاه ص هويصطبّككاتهوويصلوو 

ص  وتصط نو غص لوّيغصproblématiqueص(اإلشولي ّيغ)صنّصإصيك صا كيصا  اكىصل صا طكجنصكات 
صإ ووتصا موو  .صا حوو ّص ص  حوو ّصصا ميب ووغص(اقمطووغ)صإ ووتصيلوو نصطوويصأقووكب(صا طشوول غ)طفهوو  صصإنّصصقلوو إ
ص(اإلشولي ّيغ)بيةطويصيمتوكبصطفهو  صص.ا تو صتوتحّل صليهوي اآل يويتصإىكا صاإلةسوينصا مو اةينصصبطجّكى

لو صا اي وبص(صاإلشلي ّيغ)ّلقتكانصص ك  ص؛ ا  ل ص  تصا فه صا طتةّم صا  ننصبشل صلبيكصإ ت
صصصص.ت كحهيص بي  يبنصا كهة صا لّ  ص اّلستثةيئ ص  ط ن  صا ط ك حا ت صصاإلةسيةّيغصبي كات

 تلو نصح   هويصطتنوّطةغصليو صري بويصصاه ص ويىقيفكمهويصا  اقونصا بوى(صا طشل غ) ةظكاصقّنص
 يستصبي نك كقصط ج ىقصل صا  اقنصكات صأ صطةظ كقصطنصقب صا جطيونص(صاإلشلي ّيغ) ةظكاصقّنص

صصصصصصصصهوووويط ووويكوصح  ا ةمصصلوووو صةتيجوووغصا وووصطوووويصتفوووكضصةفسووووهي؛صبْيووووىصأّةهووويصري بووويص  وووتصةحووو صأى ّص
طّطووويصيمّ ووو صطووونصقيطوووغصصل لوووهي؛أ صةتيجوووغص وووى صقوووىكقصا ط ووويكوصا ط جووو ىقص  وووتصاّلقةوووي صب 

 وووووى صاقلوووووكاىصصفنووووو  إصا  ي ّ وووووىصي  جمص ووووو صلّ ووووو صيثيوووووكصاّلحسوووووي صبوووووكإّنصلوووووا ت  يووووو ص  يهووووويص

                                                             
 .صص579سهي صإىكي ،صا طةه ،صصصص-1
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صصصنصتصحوووّىصاإلحوووكاأصلي جوووة صا حيوووكقص ا م ووو صإ ووو صبي جهووو صصشووو  ك يووو قظص ةوووىه صا (صاإلشووولي يين)
ص.صاّلقةي بحثيص نصصا ط يكوصا سيئىق(صاستشلي )إ تص

 و ص هقوغص  يوىقصبو   صاقلوكاىصص(إشولي يغ)أّنصطلو   صصيطلنصأنصةفه صطّطيصسب صكلكه
صصصلطوويصيطلووونصأنصةفهووو صأّنصهةووي ص هقوووغص  يوووىقصص.يبنصاّلسوووتثةيئ ص وو  يه صبشووول ص ووويّصص بي  وو

صصصصصصصصصصصص(صإشووووووولي ّيغ)بْيوووووووىصأّةووووووو صّلصص؛(اّلستشووووووولي )طلووووووو   ص بوووووووينص(صشووووووولي ّيغاإل)بوووووووينصطلووووووو   ص
إّةو ص ط ّيوغصكهةيوغصكاقّيوغص:ص؛صا كيصيطلنصأنصأق  صبشةة (استشلي )طنصريكصص-ل صا تميىيص-

يةشووووةص ووووى صا ووووكاتص حظووووغصصيئ ص وووو صت ييتوووو ص ق اةيةوووو ص كهيةيتوووو ، ل وووو صإةسووووية ص ووووّه ص اسووووتثة
 صلو صا وكهنص ري بويصطويصيفكمهويصا  اقونص  لونصري بيصطويصتتشولّص(صط ن غ)صصص(طفيكقغ)استش يكهيص

بسييسويت ص ط يكلو صصأّنصا  اقونصكاتو صب و .صاي وبلو صا ّلصيتّ صاّلةتبيهصإ يهيصطنصقبو صا  اقونصكاتو ص
 تلو  صتفيلوي صص،حيةهي(صا كات) ةهيصلتةبكيصطمة غص    ط ص لة ة صي جمص نصتمىي صأجيبغص

ص.ا كهيةيتط ي  ص صبيكمقصا تفيلي ص ص ا غصاقس صنحا ص(صإشلي ّيغ)  تصشل ص(صا ط ن غ)ت  ص
صبي تبوويكهصإ يوو صةةظووكصأنصيطلوونصأّةوو ص  جووىةيص يّطووغصبلوو كقصا ك ائوو صا فوونّصصإ ووتصةظكةوويص  وو 

صصصصصلوووإّنصا ك ايوووغصص هووو صقّةهووويصط ك حوووغصطووونصقبووو صكات.صلّةيووويصإلشووولي ّيغصطووويصت كحهووويصكاتصتكليبوووي
صصصصص(ا حميموغ)  وتصصأنصُتجيوبّةو ص وي صبطموى كهيصإبو صصط لو طغ؛صللوكقصإ تصّلصتست ينصأنصتشيك

ّةطيص-"بيكتصك ّلن"لطيصقي صص- صحميمتهويصهو صت وكحصلإّةهويصحميموغصطويصت كحصأنصّلبىّصصلينصإكاص ا 
صصصصصصصصصصبحوووووثصطسوووووتطّكصصحي وووووغصلووووو صيج  هووووويصطّطووووويص.ّلصريوووووك(صاّلستشووووولي )ا ميئطوووووغص  وووووتصصاقىبّيوووووغ

يميةّيوغصصميمتهويصريوكاقطكصا كيصيج  صحص.(ا طهج ك) (صا طهط ) (صا طفم ى) (صا نيئن) نص
incertaineتبمتصا ك ايغصإشلي ّيغصص بي تي  صProblématiqueبيستطكاكص()ص.ص

صاّت وكتصأنصلهو صطةوكص.ا و ّلىقصطةوكصإشولي  ص ويبنصا ك ايوغصكاتصّة صيطلنصا مو  صإنّصإبْيىص
صأةوووويصإكاصألّلووووك،صأةوووي)صشوووو يكص  وووت"صكيةوووو صىيلوووويكت"ص يّلوووغصب ووووىص ثووو كص-صط نوووو  يصا  اقووون
صّةهيصطةكصك  صا ش يكص  إصب  ص. ا ط ّلىصي يمية بصت يشصا حكطينصطنصاّلست كاك ه صص-(ط ج ى

صصصصطحلوو كاصص مووىصألووب ص ط هوويصطةووكصك وو صا حووينص(.إّطووي) ص(إّطووي)صبووينصا م وونص  وو صت ووىصت ووكو
                                                             

-  ص ا اط ضصبي ت ّتكصتشحة صأّةهيصك  صا حىيث،صاقىبصسطيتصأبكمصطنصاإلشلي يغ"صأنّص":ص ّما صطحطى"صا س كيصا ةيقىصيك
صإما ص ي قظ صا ميكئصيثيكصاقىبصبيت)...(صصلّةيغص لة غص  ن حصا طئةينصطنصا مىيطغصاآلىابصل صةجىهصطيص ل ص  ت

صاقهي  صا ط يلكق،صا  كبيغصا ك ايغصل صاإلشلي  صا ب  ص ّما ،صطحطى:صُيةظك".صحّ هيص  تصا مىكقصيّى  صّلصا ت صا طشلهت
 .8صصص ،2551صاق  ت،صا  ب غصىطش ،ص ا ت مين،ص ا ةشكص   بي غ
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ا طت ّمو ص شوحنص  ا فو صبوك حصصكهونص ا  يىيصإ وتصا طة  وصل صDouteصا ش ّصصجطكقصل صةم 
صأنّصصللوكقصت ةو صهو ص لون،.صّ صطويصهو صتم يوىصقيطو ص  وكوصلّةو اّلكتييبص حّ صاّل تبي صل صل

صصبي نك كق؟صإشلي  صك ائ صةّصصصل ّصصأنّصصا  ّلىقصطةكصإشلي  ص يبنصكاتصا ك ايغ
صا ك ايوغصإنّص:ص"يوك صليهويص"ليةوىيكاصطويهن"طم  وغص ووصاستحنكص إلجيبغص نصا س ا صا سيب 

صصص التشووفتصا طاوويطكقصط ةووتصسووكليةت صطوونصأ كبوويصالتشووفتصلمووىص. التشوويليتهيصأ ك بوويصطبووى صهوو 
صب ووما صطوونص التشووفتصا سووكيغصا حيوويقص لوو صا ووىا  صلوو صيووى كصطوويصنكيتشيكىسوو صصلوويط ئي صطوون

صت  سووت يصطوونص  لفووتصا ي طيووغصا حيوويقصأكضصل وو بيكصطوونص سووبكتصا توويكي صلوو صاإلةسووينصتجووكك
صا  حظووغصبك سوتصطونص استملوتصا بشوكيصا سو   ص لو صا موكاكاتصلو صا ه مهةو صتوى  ص  وت

ص  يهويصا موبضصيطلونصّلصا ت صا حينكقصا مطةيغصا  حظغصج ي صجيط ص طنصا طينيغصا مطةيغ
ص.(1)"ا مطنصأ طي صطنصاآلتيغص ه صتهىيصا ت صاقسي يكصى كصطينصت طي صطنص استج بت

صأ  ئو صا وكينصأحوىثتصك ايويته صإّلّصصا وك ائيينصطونصيوكلكص و "صليةوىيكا"صنّصإصيطلونصطهحظوغ
صإبىا ّيوغص  و ا  صالتشويليص-ل صحمبغصطنصحمبصا تويكي صاقىبو ص- طّث تصاةمييحيص نصا طة  وص

  وتصا طسوت  صا ك ائو صيوتّ صص(اّللتشويو)صإنّصصتيأ   يو صيطلونصاسوتةص.لو صا سويب صرفوهصليةت
 ك  ص ّطيصت جمصق اةينصص.بينصتطفل صأىب صسيئىص ت كصةيشئ(صق ن)طيص  و(صلتيبغ)حينصتةت ص

لّةوو صةيشووئصص-اجتطووي  ص-ا ت بيووكص وونص  وو صتوويكي  صص ت يوويتص لوويكصا لتيبووغصا سوويئىقص وون
لتبوووكمصلتيبوووغصك ائّيوووغصطووونصكحووو صا ووو   صا ةيشوووئص  ت بيوووكص ةووو صبمووو اةينص لووويكصلتيبّيوووغصص.بوووى كه

ص. ا فّةيغصاّلجتطي ّيغ،صي ّيغكصتت ام ص حط  ت صا تيطستجّىقص
كصطونصاقطو صص ّلصيطلنصتلّ كصأّنصا م ونصبوينصتطفلو ينصأىبيوينص بوكصا لتيبوغصاإلبىا ّيوغ

اإلكاىقص"بووو"ص بووىصااصا  ووك ي"ّنصك وو صّلصيطلةوو صأنصيتحّموو صلوو صريوويبصطوويصيسووّطي صإبوو صص.ا هّيةووغ
ا بحثص نصاّتليّلص ثيميصبطسة غصص-بحسبصكأي ص-ا ت صتّتل صص. ى صا ليتبص(2)"اّلستشلي ّيغ

يووكهبصألثووكصطوونصك وو ص"صا  ووك ي"ّنصإبْيووىص.صبطسووة غصت  يوونصاقشوولي ص اقسووي يبصا فّةيووغ صا ووكاتص
شولي ؛صإكصهو صكح وغصاستلشويليغصبي ةسوبغص  ليتوبص"حينصيم  ،صإّةو ص ّلصك ايوغصبوى نصرطو ضص ا 

                                                             
اقهووي  ص   بي ووغص ا ةشووكص ا ت ميوون،صىطشوو ،صسوو كيي،صا  ب ووغصص،تكجطووغصبىكا ووىينص ك ىلوو صا ك ايووغ،صلوونصليةووىيكا،صطوويهنص-1

ص.صص59صص،ص2555اق  تص
 .ص89صا حب،صإ تصا تيكي صطنصا  ك يصااص بى:صنطنصا  ك ي،صااص بىص-ص2
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ا   وكص)...(صقب صا ميكئ،ص ه صّلصتل نصكح غصط ّلمغ،صإّّلصإكاصليةتصطفت حغص  وتصا طجهو  ص
ص؟ةّصصاإلشلي  طيصه صططّيماتصا لص.(1)"بي ةسبغصقيصليتبصه صاّلستب يىصقب صاّلستشلي 

 نوو يص(صاستشوول )إّّلصإكاصصا تمووىصأّنصا ووةّصصاإلشوولي  صّلصيطلوونصأنصيلوو نصإشوولي ّييص-أ
صصصصىصإّةوو صبْيووص. تيطيتوو صأسووئ غصُطسووتفّمقص ُطحكجووغصأىبّيوويصسووبم صأ ص البوو ص  ووكحص  ووتصت ييتوو ص ق اةيةوو 

ا تيطوو ص ا شوول  ص  لتيبووغصصإّّلصإكاصأحووىثصةم ووغصة  ّيووغصلوو صا تشووّل صّلصيطلوونصأنصيلوو نصإشوولي ّيي
صاّللتشويوص ط يتويصتحط و صطويصبلو ّصص؛(اّلكتيويى)ص ي وية ص(اّللتشويو)صُيةتجصأيص ةىطيص.ا سيئىق

صصصصليوو ص تسوويكص(ا ط توويى)بوووصتكنووتصا توو صا ةلوو صصأّطووي.صبةووي ا هووى ص صا  ةيلووكصصطوونص اّلكتيوويى
ّةطيصتلتشوص  صأّةهيصحيثصطنصلإّةهيص(ا تلكاك)صحىّصصإ ت صألوهصا طلتشإوصإةتيأصبإ يىقصقيطتص ا 

صبى وغ"صإّلّصصه صطيص-ا حميمغصل ص-صاإلشلي  صا ًةصصأنّصصطة   صطنص.إشلي ّيغصةل ليص يست
ص.صصص(2)"ا سيئىقصاآلكا ص نص  ك أ

صصصصصص(صاحتجيجّيوووووي) ّطووووويصيلتسووووو ص يب ووووويصصاإلشووووولي  صا ك ائووووو صلوووووفغص يسوووووتحّ صا وووووةّصصص-ب
ل  وتصا لو يىصص.أ صاإلبوىا   وتصا لو يىصاّلجتطوي  صا وكيصيطيكسو صسو ا ص (صا سجي ) بكص

ّيغصا ت صيك صأّةهيص ا س  ليتصا طجتط صا حنيكّيغصاقّ  صيةت صا ةّصصاإلشلي  ص طةيهنغصا مي 
يةت ص ةمضصا و   صا فّةو صا سويئىصا وكيصيوك صأّةو صلإّة ص  تصا ل يىصا ثية صأّطيصص.ريكصإةسيةّيغ

ينوونصطوونصصلتيبّيووغص كحوو ص  يوو صطوونصت يوويتص لوويكتسوونص طةتهوو صا لووهحّيغص ك وو ص بووكصطوويصي
  ّلونصصريوكصإةسويةّيغصلو صا  اقونصا ط نو    ه صاشتاي صق اةيةهيصا سكىّيغصإلب  ص  تصقوي ص

ص.صصا لتيبغصا سيئىقصأهط تهيص هجكتهيصأ ص  صتةتب صإ يهيصّللتميكصألحيبهيص     صاإلبىا  صا ّهم 
صصصصةوّصصص هقوغص ونصحوىيثيص،اإلشولي  صتب ويص  تح يو صا سويب صا وةّصصص ونص يلب صا حىيث

.ص(سووجي ّيي)أ صص(جووى ّيي)صب ووىاصتة ووكصط الووب،صأ ص  وو صلّةوو صسوويب ص-بووةّصصص  وو صلّةوو صجىيووىص-
ص    ووغ"صأ   ييتوو صأ  ووتصلوو ص انوو يصيووةت ص ةووىطيص(ا سووجي  )صب ووىهص وونصا جىيووىصا ووةّصصص ي ّبووك

                                                             
 .صنصصصا سيب ،صا طكجنص-1
صت بمووي صىاكصا  وي  ،صبة بوىصا سوه ص بوىصتكجطوغ،صا سويطي   جيي،:صىك صلوو صا وةّص،صإ وتصاقىبو صاقثوكصطونصبويكث،صك ّلنص-2

ص.صصص12صص ،2581صاق  ت،صا  ب غصا بيني ،صا ىاكص  ةشك،
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صصصقسووتةىطصا جىيوىقصا ةّلوويغصا حكلوغصتلوو نص ةوىطيصهووكاصيلو نصطوويص ري بويص.ا سوويبمغصا ةّلويغصا بةيوغ
صص.(1)"ا لتيبغص  ي صتل نصأنصيةبا ص طيصطاييكص له صجىيىصتلّ كص  تصططيكستهيصل 

صصصصصيوووك إكصص.ا ك ائّيوووغص  لتيبوووغ"صميطووويصبييوووك"صةظوووكقصطووونصاّلسوووتةتيجيتصا سووويبمغصتت ووويكضص ّل
صابتلوويكصأثةووي صتسووت ىطهيصطحييووىقصب اووغصلوو غصكاتصتلوو نصأنص وونصب يووىقصا  يي يووغ،صا لتيبووغصأنّص"

صصصط قفوويصطّت ووكقصس سي  سوويةيغ،ص نوو يغصىا وو صتت ووّ كصك وو ص لوو ص  ووتصلإّةهوويصجىيووىق،صتمةيوويت
صتمةّيوويتصيبتلووكصا ك ائوو صا ووةّصصصأنّصصيووك "صميطووي"صنّصإصبط ةووتص.(2)"ا س سووي  هجيت"صنووىّصصأ صطوون

صا توو صا ط اقوووص ووه صطوونص سوويةيغص-ا س سووي صا  نوو ييتصإةتوويأصلوو صجىيووىقص ّطوويصُيسووه صك ائّيووغ
ص.صصص هجيتص-ا س سي صب ضص(نىّص)صأ ص(طن)صيّت كهي

صا ت وّ كصنّصإص-ه صاآل كص-أ ن صص(vladimir.Krisinsky"ص) لكيمةسل.صو"صبْيىصأنّص
صا تشّبنصقية نص-صا تلكاكصقية ن:صه صق اةينصثهثغصإ تصبي ةظكصُطىكليصيل نصأنصيطلنصا ك ائ 

صبتلوكاكصطمّيوىقصتلو نص ةوىطيصتلكاكيوغصتلو نصا ك ائّيغص ي ة صبك  صأّنصا لتيبغ.صا تحّ  صقية نص-
صصصصصصصطكرطوووووغصُتلووووب ص ةووووىطيصطتشوووووّب غص تلوووو نصإةتيجهوووويص وووونصا سووووويبمينص ا شوووول صا تيطوووويتصةفوووو 
ص هطوويتصبي تبيكهوويصا طلووّككقصغاقسوو  بيصا  لوويئصصإظهوويكص  ووتصقوويىكقص ريووكصا تلووكاكص  ووت

ص.(3)جىيىقص شل يغصتيطيغصتشّلهتصألكمتصطتتصتحّ  يغص تل نص هلّيغ
صصصص"صغاإلكاىقصاّلستشووولي يّص" ووونصقيطوووغصلووو صلتيبيتووو ص"صا  وووك ي"ثص ا تموووىصأّةووو ص لثوووكقصطووويصتحوووىّص

لوو صا تجكبووغصا ك ائّيووغصص(ا جىيووى)  لثووكقصطوويصتسووي  ص وونصص ةووىصا ك ائوو صا  كبوو صبشوول ص وويّصص
ص(جوكي) نصا تجيكبصا ك ائّيغص ةىصاقط صاق وك ص  لثوكقصطويصاسوتهجنصص(يطّيمهي)ا  كبّيغص  ّطيص

صصصطوويصتتيحوو صكروو ص(صس سووي   جييصا شوول )ىكقص  ووتصحسوويبصا ةووي صا ووك ائيينصا  ووكبص كا صا حلييووغص
ص ووون(صا طهجووو ك) (صا ط وووم  )طووونصقوووىكاتص  ت بيوووكص ووونصس سوووي   جييصا طثّمووووصا  كبووو ص ووو ص

صصصيج  ةوو صالتووكضصأّةةوو ص سووتصأطووي صصبووى كه،صلووإّنصك وو صلّ وو (صا طتهشوو ) (صا طشووّتت)طجتط وو ص
ّةطيصأ صأطي صأّيغصةل صصصك ائ أّيص صص.أطي صةل صصإشلي ّيغطي صك ائ صإشلي  ص صأ ا 

                                                             
صص3ص صبيووووك ت،صا بينووووي ،صا ووووىاكصا  كبوووو ،صا ثموووويل صا طكلوووومص ا سوووويي ،صا ووووةّصصصا ك ائوووو ،صا ووووةّصصصاةفتوووويحصيم ووووين،صسوووو يىص-1

ص.205صصص ،1001
2- p.v.zima, l'ambivalence romanesque, proust, kafka, musil, le sycomore, Paris. 1980, p: 
صص .50
3-Vladimir krysinsky, carrefours de signes, essais sur le roman moderne, mouton, 1981 
p.81. صص
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صصصصلهووو صالتكانووو ص.ص(1)"سييسووويغ،صلةيوووغصصاجتطي ّيوووغص،حفكيووويتص ا يوووغ،صتيكي يوووغ"بووو صأطوووي ص
 وونصتجكبووغصص-قيووىصا تح يوو ص- لوو صبةيووغصةلّصهوو صسووت ّبكصنصلووينصاقطووكصلووك  ،صا صلو صطحّ وو ؟ص ص

 تطّمقو صا طاكب ص ا  كب صب ىص ك أصاّلست طيكصبليفّيوغصطاوييكقص  طوة  وصتبوكمصتشوّتت صصا طثّمو
صص انطحه  ص تهشي صل صا ةهييغ؛ص بشل صأ ن صطّطيصه صبيىصل صا  اقنصا طيث ص   يين؟

 : الروائّية" عبد اهلل العروي"بنية النّص اإلشكالي في ثالثّية : ثانيا
صصصصصصصص" بووووىصااصا  ووووك ي"  صلوووو صثهثّيووووغصألّنوووو صا شووووك  صلوووو صىكاسووووغصبةيووووغصا ووووةّصصاإلشوووولي

ب لو صصص؛لّككهصلو صلتيبيتو صا فلكيوغص اإلبىا ّيوغص  وتصحوّىصسو ا طنصاّلحتجيأصا كيص ي طيص
 ريووكصا طمة ووغصا توو صتمووّىطهيصا لتيبووغصا ك ائّيووغصا  كبّيووغص وونصا  اقوونص ا طب ثووكقصصا طتةوويثكقا لوو كقص
ص(طتهشوّيغ) ه صا  اقنصا كيصرىتصلي صا لتيبغصكاتهيصص.بحسبص جهغصةظكهص"ا طتهش "ا  كب ص
 نونص وويّصص ونص"هو صاق وك ؛صبْيوىصأّةهويصروىتص ويجمقص ونصا ت بيوكصبفّةيوغص حييىّيوغص  اهّيوغص

ص.(2)"ىا  صطجتطنصطشّتتص، ةىطيصيل نصطة مّلصطهج كاصي طثّموب
 و صيجوىص"إّةو صص-بشوةنصا ليفّيوغصا تو صيلتوبصبهويصا ك ايوغص ه صيجيبصطحي كهص- قىصلّكحص

هشو صأ صاّلة وه صطونصا فلوكصاقنصا طتحيي صهكاصا  اقنصا طشّتتصطونص يويك،صإّّلصا تشوّبثصبوي  ص
بْيووىصأّةوو ص.ص(3)"إل وويىقصبةووي صك وو صا طجتطوونصا طلّسووكصمطووغ صا  ةيلووكصا ّهصسووت ه ص تطثّووّلصا حووكّص

ا ط نو  صريووكصط ّحوىص ا  اووغصطشوّتتغصطةووكصأّلوصا سوةينص ا ليتووبص"صأنّص"صا يتووي "لتوبصلوو صةوّصص
ص(.ص95.صص.صا يتي ")هيئ صل صأحماة 

صصصصصص؟صحّمووووويصا طلّسوووووكصلووووو صك اييتووووو ا طشووووّتتص ص  كبووووو صاا طجتطووووونصص"صا  وووووك ي"شوووووّ صصلهوووو ص
 ةوىطيصيلو نصطة ومّلصصا  كبو ه صاطت  صا و   صا فّةو ص ا تويكي  صا لويليينص تشو يصصا طثّمووص

 طهجوو كاصىا وو صطجتطوونصطشووّتت؟صبوو صطوويصهوو صا موو اةينصا فّةيووغص ا لوويكصا سووكىّيغص ا تشووليهتص
بوو صهوو صهوو صقوويىكصص ا طشووّتت؟صّسووكا طلا  كبوو صصةووي صا طثّمووو وويىقصبت ّسوو هيصإلا توو صا   يبّيووغص

  تصت كيبص ي  صطةهويكص ب يوىص ونصةفسو صإ وتصحوّىصلبيوكص ا  ويىقصبةيئو صطونصجىيوى؟صطويصطوى ص
اةميوويحصتجكبتوو صا ك ائّيووغص وونصا ةووم اتص ا تجوويكبصا لتيبّيووغصا توو صج  ووتصاقىبص ي طوويصطب ثووكاص

                                                             
،صا طكلووومصا ثمووويل صا  كبووو ص(ك يصا ك ائّيوووغقوووكا قصلووو صةلووو صصا  ووو)لوووى  صة كا وووىين،ص بوووىصااصا  وووك يص حىاثوووغصا ك ايوووغصص-1

 .صصص21،صصص2555ا  ب غصاق  ت،ص
 .155صصصا ط يلكق،صا  كبيغصاقيىي   جييصا  ك ي،صااص بىص-2

صص.نصصص،ا طكجنصةفس ص-3
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أّنصا تجكبوغصاقىبّيوغصهو صطونص"غصا تو صتوك ص لم ؟ص طيصطى صاستجيبت ص  اجبصا لتيبغصاإلبىا ّيو
لطي صا تييكصا تب ثك،صه صطميكبغصطويصيةف وتص ونصا  حوىق،صهو صتجكبوغصطويصي وكأص ونصة وي ص

ص.صصص(1)"ا تفيه ص اّلتفي ص ا مية ن،صه صا   ةص ا  يكأ،صه صطيصيست ل صاىكال 
ص :والقّصة نشروالكتابة الالتشّتت على مستوى زمن  -1

ا فووكىيصصا تشووّتتطسووة غص"صا  ووك ي"يجووىكصبوو ص أةوويصأك  صتحىيووىصا ليفّيووغصا توو صتةووي  صبهوويص
طيصصنصطإ تصطفيكقغص كيفغصبىتص  ص ه صيت يط صأنصأشيكصص،ل صةل ل صا ك ائّيغ ا جطي  ص

ا ووكر صل  ووتصص.(ا تلوو يكصا طكج وو صلوو صا لتيبووغصا ك ائّيووغصا طاكبّيووغ)أشووكتصإ يوو صسوويبميصبطسووي غص
نصا وةّصصصيشوب صّلت صا ك ائّيوغصثهثيّصصل صا ةّصصصطنصأنّص صإّّلصأنّصص طةو صيستكسو ،صبو صيطتوىّصصلوينص ا 

هووويصبية(صا تطيسووو ) ةلووكصصكيص  ووو ا وو صهوووص-طهيطةووغص  وووتصا ةلوو صىّل وووغصلص-(صا تشووّتت)
صصصصصلووو صا ثهثّيوووغ(صا تشوووّتت)إّنصا حنووو كصا لثيووووص وووىّلّلتصصكهوووبصإ وووتصحوووّىصا مووو  بووو صأص.جطي وووي
صأطوووكاصططلةوووي(صTotalité)ا ةلووو صصا ثهثوووغصلل ّيوووغصج ووو صا ةظوووكصإ وووتصا  ةلوووكصا وووكيصهووو ص

صصصصتهوووي  وووتصبةيصDominantبووو صا  ةلوووكصا طهووويطنصصهوووي؛ا  وووي صا وووكاب صبية(صا تشوووّتت) ا تبووويكص
صص.صل صا جمئييتصا طلّ ةغص  صبينصا ةّصصا سيب ص ا ةّصصا ّهح ص  ّلصاّل تهو

صصصصصا وووةّصص ا وووةّصصص ا تمووىصأّنصاّل وووتهوصلووو صا جمئيووويتصا طلّ ةوووغص تفيلووي صا تشوووّتتصبوووين
ّةطيصلينصباييوغصأنصتطتوّىصايحي اتو صطونصا وةّصصا سويب صإ وتصا ّهحو ص طةهطويص  صيةتصا تبي ي ص ا 
صبةيووغص وونصا لشوووصيووك  صا ووكيص-صا ىكاسووغصا فلوو صطونصهووكاص  ووتص جووبص ووكا.صتستكسو ص تتةووّ  

لةّةهوويصةووّصص احووىصأ صا ثهثووغص لةّةهوويصصيتةووي  صا ةلوو صصأنص-ا ووةّصصاإلشوولي  صلوو صا ثهثّيووغ
صصصصصنصإرفوووي صى صص.تكيوووىصقووو  صةوووّصص احوووىصطتطيسووو ص بوووكصتشوووّتتهيصبت بيوووكصأى ّصصةلووو صصطشوووّتتغ

نصلينصب صيطتّىص طة صيستكس صإّنصا ةّصصّلصيشب صا ةّصص ص. ب يصحتتص ا 
صا طّتلوو صبةشوووك أحوووىاثصقّلووغصةلووو صص/صتيبووغصل/ص يطلوونصطوونص وووه صطسووي  غصا ووومطنإ

ّنص ك ىهووويصلووو صثهثوووغصصأطوووكصططلووونصحميموووغص(ل ّيوووغ)ا تةّلوووىصطووونصأّنصا ةظوووكصإ يهووويصلووووص،ا طىّ ةوووغ  ا 

                                                             
ص.ص31ط كي صبهةش ،صأسئ غصا لتيبغ،صصصص-1
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لوينصباييوغصصGrahiques()صييص طستمّ غص ونصب نوهيصا وب ضصركاليلّيوةل صصطت يقبغصمطةي
ص.بةلبكصقىكصططلنصطنصا شط  ّيغص ا تةّ  صّلصريكصا تبّىىاست هصصىّلّلتصا تشّتتص ص

صص ُيملووىص وويىقصبووي مطنصا طّتلوو صبلتيبووغصا ووةّصصا ك ائوو صلوو صا ىكاسوويتصا ةمىّيووغصا حىيثووغ
 مطنصا طّتلو صبةشوكهصمطونصاةتموي صي ُي ةوتصبوص.ا فتوكقصا تو صتلويحبص نونصا وةّصص تة يفو صت  

ا  ط صا ك ائ صطنص ي  صا ليتبصإ تص ي  صثيٍنصق اط صطجوي صا ةشوكص طويصيلتةفو صطونصط  يويتص
أّطويصمطونصص.ةّيغص قية ةّيغصط ت فغصلو صإ ويكصأ نوي صثميلّيوغص تيكي يوغصطحوّىىقتمةّيغص  هقيتصطه
ص.ص(1)ا مطنصا كيصتةتسبصإ ي صأحىاثهيص-ص يىقص-ا مّلغصلُيملىصب ص

كاصلينصا ت ّكوص  تصمطنصا مّلغ يفيىص يىقصل صتحىيىصا فتكقصا تيكي ّيغصا ط ّبوكص ةهويصص ا 
 بي ةلووو صصصقتووو صبي شوووك صا ط جوووىلووو صنوووب ص هص-ّلصطحي وووغص-سوووه صلووو صا وووةّص؛صطّطووويصسيُص

ةشوووي ص ةشووووكصص،ا ك ائّيوووغصاق وووك صا طت ووووي  صط هوووي صصصصصلووووإّنصط كلوووغصا فتوووكقصا توووو صالتةفوووتصلتيبووووغص ا 
لو صتحلووي صط  يوويتصيفيوىصاسووتة يقهيصلوو صلهوو صص-إ ووتصحووّىصلبيووكص-تسوي ىصص،ةوّصصك ائوو صطووي

نصاّلسووتةيكقصأيصأةوو صّلبووّىصطوو"ص.لوو صا وومطنصا ووكيصأةشووئصليوو صبي ووكاتصأسووبيبصإةشووي هصهوو صبي ووكات
ص.(2)"ب لكصإةشي صا مّلغص فهطهيص طنصاّلستةيكقصبهيص فه صا  لكصا كيصأةشئتصلي 

قبو صأنصصيتوك ّصط وك وص  يو صا ا ص-()ا ك ائو "صا  وك ي"إّنصطشوك  صص   ي صيطلونصا مو  
لمىصص.طتبييةغصغص أ ك صمطةّيغشك  صطتشّتتصبينصلني اتصركاليليّصطص-ي كأصلتيبيت صإ تصا مّكا 

                                                             
-صهةكيصطتيكان"أ ة صبي فني صا اكاليل صا فني صا ط ن   صأ صا  بي  ص  لتبصا ثهثغ؛ص ه صا فني صا كيصي تبكهص ص"

صا ميكئ ص     صا ليتب ص    صبين صا  مي  ص بكه صحيثصيجكي صا ك اييت؛ صل  صا ط ج ى صا  حيى صا طيّىي صا طلين :صصُيةظوووووووووووووووووووووك.
Henri mitterand, discours du roman, éd puf, 1980, p: 192. 

 .ص52صصصتي،/صىص ،/صىصت ة ،ص  ةشك،صا جة بصىاكصا مّلغ،صتح ي ص كائ صقس طغ،صا ليى :صُيةظكص-1
ص.52صصص،ةفس صا طكجنص-2
-صصتجي متُصص صأّن صللكق ص جيهغ صطن صا  ك ي"  تحّم  ص" صك ائّيي، صطشك  ي صا طاكب ص اقليىيط صا بيحثصةظكص جهغلتب
صلّى  صة كا ىين" صا  ك ي"صطشك  صطنصا ثية صا جم "صبطثيبغصا يتي "صك ايغص تبكيصا كي" صصا ك ائ " صأ كا " ك ايغ ا ةّصص"

صل صك  ص  تصط ييكص صطكتلما ص هطي صتكىاىهي)ا جيطن ص( ص  ش  صصكاتهي؛ ص"يم  صحيثجطي ي صل  يط صلك  صة تبكهيصحين:
ص ه ".صا يتي "صل صاقحىاثصطسكحصإ تصطجىىاصت  ى"صا اكبغ"صل ص طسيكهيصكاتهيص جىتصا ت صا ش لييتصب ضصل نصأسي 
ص قى"صأ كا "صظه كصحتتصا ط لىصاّلستطكاكصه ص بي  بن.ص ا تلّ كصا ك يغصل صاستطكاكاصيطث صطيصبمىكصق ي غصيشل صّلص  ى
صيطتى صا ثميل صا طكلمصا ك ائيغ،صا  ك يصةل صصل صقكا قصا ك ايغ،ص حىاثغصا  ك يصااص بىصلى  ،صة كا ىينص:ُيةظك".

ص.ص57صصص ،2555صاق  تصا  ب غصبيك ت،صا بيني ،صا ىاكص،ا  كب 
ا ش  صصل ص(صتكىاى)ا ت ص ّبكصليهيصطكاكاص نصكلن صأنصيل نص"صا  ك ي" قىصا تطىُتصل صتجي ميصكا ،ص  تصأق ا صصص

صإلثبيتصتكاب هي ص يطهصحيسطي صك اييت  صإلثبيتصا . صا ةل لصبينصا تليط ّيغص هقغلي تطىُت صقيى صل صصىك   ص كى   تصطي
صا  ك ي"لي صصبّينا  كقغصا كيص/صه صا ةّصص صص؛"أ كا "صبلتيبصا ةيشكصأكلم صا كيصا تمىيط صا ةّصص صطشك  )صبلتيبغص ا صأّة "
صت ّصصص أحىاث"ص قيئن"ص  تصيحت يصقس :صقسطينص تإ(صطشك   )صقّس صأّة صك  ص  تص ا ى ي صك اييت؛صطجّكىص  ي ص(ك ائ ّص

ص بتح ي صأى ّصصب لوص  لنصكاتهيص اقحىاثصا  قيئنصيمّى صت كص قس صبتمىيطهي"ص ا يتي صا اكبغ"صةّليصتلّف ص؛ جي  "صإىكي "
ص" ق  صل صك  صىأجص.بتمىيط ص(ا كهةّيغصإىكي صسيكقصأ كا ،)صةّصصصتلّف ص؛أ لبص للكّيغصجطي ّيغص بك  صأ ط  ص ةىطي:
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صغا طاكبّيوصا ةشوكصىاكص ونص 2572صسوبتطبكص12لو قّ  صطوّكقصص(ا اكبغ)لىكتصا ك ايغصا بلكص
صسوةغصقطوكّصص ق ّصلموىصلوىكصص-ثوية ا صا ك ائو ص ه ص ط و ص-ص(ا يتي )أّطيصةّصصص.ا بيني صبي ىاك
صب وىه"صا  وك ي"صةشوكصاق يوك؛صلموىصى نصأنصيلو نصا  طو صا ك ائو ص. ص نصا ىاكصةفسوهي2578
طفت حوغصبي تبويكصصتوما صّلصا ميئطوغبْيوىصأّنصص. 2585سوةغصص"سيكقصإىكيو صا كهةّيوغص-أ كا "ةّصص
ص.لتبصةل ليصك ائّيغصأ ك ص   صيةم نص نصا لتيبغصإ تصاآلن"صا  ك ي"أّنص

ا ك ائّيوووغصلووو صطسوووة غصت ّم هووويص"ص بوووىصااصا  وووك ي" ّلصتةحلوووكصظووويهكقصتشوووّتتصةلووو صص
سوو ا صص؛ى كهيصلوو صلتووكاتصطتبي ووىقبووينصلتووبصطسووتمّ غص وونصب نووهيصا ووب ضص لوو(ص يلووا اكال)

ّةطويصتت وّى صك و ص تلتةووصمطونص   تصطست  صسة اتصا لتيبغصأ ص  وتصطسوت  صتو اكي صا ةشوكص ا 
إكصتتشوّتتصمطةّيويصبوينصص.هو صاق وك (صا تشوّتت)بيةهويص(صي ّحوى)لةحىاثصا ثهثّيوغص.صا مّلغصأيني

ص.ي  احىقصسيبمغص نص حظغصاّلستمه صا طاكب ص أ ك صب ْيىهصبم :صحمبتين
كاصلوووينص إّّلصأّنصبىّقوووغصصا توووةكي صقحوووىاثصا ثهثّيوووغصطووونصاقطووو كصا تووو صيلووو بصنوووب هي ا 

حمبغصاّلست طيكصا فكةس ص  طاكبص بي حمبغصا تو صت وتصاسوتمه  صاستةتيأصأّنصأحىاثهيصتّتل صب
صا  سووولكصحنووو كصإ ووتصتشووويكب يةهووويصصأحووىاثصطوووناة هقوويص ك ووو صص.يبموووتصأطووكاصططلةووويطبيشووكقص
صا طت ووي ةينصا   ةوغصأحوىصنووىّصصلىائّيوغص ط يوغبصا فووىائيينصقيوي  صص و صطمووي طينا ص اجتطوي صاقجةبو 

 اة هقويصطونصاقحوىاثصا تو صص؛(ا اكبغةّصص)  ك أصهكاصاق يكصطنصا طاكبصصاّلست طيكصطن
ا وكيص ّيوبصتطوي ه صحوينصجوي ص  وتص لو صطويصصال ىا صا طايكبغصب اقنصاّلسوتمه تشيكصإ تص

  وووتصلتيبوووغص"صإىكيووو "لبووويبصطووونصاةص-أينووويص-ة هقووويص اص(ةوووّصصا يتوووي )لوووية اصي ّ  ووو نص ووو ص
 ه صأسبيبصطةهيصطيصيت ّ و صص؛ل صا ةهييغص(تهشي ) ص(تشّتت )ا ت صأّكخصليهيصإلسبيبصص(أ كاق )

ا كهةّيغص طةهيصطيصيت ّ  صبإ فيقيتص اقنصاّلستمه صصغصجي  ا ثمي غص  تصتكليبست طيكصبتكلغصاّل
ص.صا طاكب ص تب يتهيص  تص  ي ص ةفسيت 

                                                                                                                                                                                              
صلين.صطةجمصةلوص ط صأطي صةفس ص جىتص،إ ي صأةتط صا كيصا جي صلي ص يشصا كيصا ثميل صا ج ص لوصللكقص يطكتة 

صتيب  اصا كينصا مكا صي   .صطسبميصط ك وصحييت صطنصا  قيئ  صا جيةب.صا جي ص ك  صكطماصإىكي صت كصأنصطنص  صطفكّصصّل
ص  صيب ص  .صإ ي صيلب صلينصطيصا طيىانصهكاصل صيحم ص  ص أة ص،  فنص يتفك صا سييسغصريىكصأة ص،(واليتيم الغربة)صإةتيج 

صطتفي تغصا طنط نصط ت فغصةل ص.صا طلت بغصط  فيت ص ه صطنصإّلص،ك  صيت صليو.صا تح ي  صا جيةبصل صأت سنصأنصإّل
صل صطةث كقصأ كا ص،(طكاج يتص ك ض،صطميّلت،صطكلكات،صطىكسيغصا تبيكاتصكسيئ ،صةم  ،ص  ا ك،صي طييت،)صا    
 (.9ص.أ كا ،صصص") تة يوصةظ صإ تصحيجغ
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حووينصاّلةتبوويهصإ ووتصتمووىيطهيصطب ثووكقصبووينصصتةّلووىصطوونصا وو ك ىصا طشووّتتص  حووىاث، يطلوونصا 
أيوونصص(ا طاووكب)لووي هيصط ّم ووغصبووينصا هةوويص  ووكضصتفيصللوو  صط ت فووغصطوونصا سووةغصطوونصجهووغ

ا  وّ ص،ص قتو ص  وتصا شوي ئصأ صلو صميويكقصاققويكبص تبويى صا حوىيثصطونصا  ا وى"صإىكي "يطن ص
ص.صا اووكبص/ص(لكةسووي)،ص بووينصا هةووي ص"ي  يوو  "،ص"حطووى ن"،ص"يوو ج "،ص" طووك"،ص"طيكيووغ"،ص"شو يب"

صا تو صا  حظوغصطونصليبىأصا حميم صف  ا صأّطيص.كتجص يبكقصأحىاثصس  ص ي ص ل ّصصكاريكصأّنصه
حيةهوويصصيحّ صيحوي صبهوويصلولو صت وو صاقحوىاثص لوو صطويصصةفسو بي بحوثصلوو ص"صإىكيوو "صليهويصيةلوبّص
تشوّتتهيصألثوكصطّطويص(صي ّطو )طيصياّ كصبْيىصأّنصص.ُطشّتتغصه صاق ك صقكالكصصطجك صل صيسب صبةة 
ص.ا طشّتتصبى كهصا  يكج صبي  ي  يم نصاّتلي  ص ص "صإىكي "أنصص ص  ي صل صا ىا  ،ه

ا هةويص ا هةوي صصاآل وك، صصا وكاتبوينصا وىا  ص ا  ويكأ،ص"صإىكيو "لمىصألنتصتشّتتصبحثص
ريكصص؛طي صبحث صحميمغإ تصت ص احى،صا جهيتصل صتنطنصلّ صطنصإلكاكهص  تصا بمي صطّتلهص

(صا وكالكقص-اتا وكص-ا وىا  ص) تشوّتتصصطنصجهغ(صا هةي ص-اآل كص-ا  يكأص)أّة صةظكاص تشّتتص
لوإّنصك و صأّى صص ص ت كصيةلكوصإ تصا حينكبينصطح كصيةلكوصإ تصا طينصبي  ل ص؛

يطت و صا مووىكقصصأنّصصى نص؛ا ووىا  ص ا  ويكأص ا طينو ص ا حينوكص ا هةوويص ا هةوي صإ وتصتشوّتت صبوين
أقو  صأّى صك و ص.صسويةىطجصليو صا مطة صا كيصا جهغصأ صا طح ك/صا فني ص  تصا حس صل صأطك

إ يووو صلووو صصا وووكيصت ص(ا طووو  )ة  ّيوووغصبحلووو ص(صيتة ّ هوووةظكتووو ص صثوووكا ص)  وووي صإ وووتص(صتشوووّتت )إ ووتص
ص.صصر صأةف تبّىىصكصا اّلنطحه ص ص ه صا تهش ص صأّلصص؛ا ةهييغ

ا فنوي صصصطسوت  ص  تصحتتصتلكيس صيت ّصص"إىكي "تشّتتصصا ظيهكق،صه صأنّصصل ص ا  كيو
لهووو صطشوووّتتصبووينص ةيلوووكصا طينووو صا ب يوووىصا وووكيصيطّث ووو ص.صا مطةووو صا  احوووىصا طحووو ك/صا  احووىص
صتوويكي  صصا  ف  وغص كلكيويتصكطو مص،اقلووىقي ص،اقهو )ص هقيتو صليو صيمووي /صأقوي صصا وكيصا  سو 
صا ط ووويشصبوووك صكهتوووكلّصيصا وووكيصبوووي اكبصيلووو  صا وووكيصا مكيوووبصا طينووو  بوووينص ةيلوووكص(صبوووهىه
يبى صلي ط ّ  صبينصص"إىكي "اقطكصا كيصج  ص.صا طليكا ه ّيغص صص نصا ط  ّصص ا تسي  صا ي ط 

:ص طوو ىينصيجكبيةوو صى نصأنصيطت وو صا مووىكقص  ووتصا تيوويكصا  جهووغصا توو صيفّنوو صاّلةجووكابصإ يهووي
تهوّكبص  وتصيىيوو صصا ووكيص(ا اوكب)صإ وتصيةشوىّصصأ صليوو صيموي /صأقوي صصا ووكيص(ا  سو )أيةجوكبصإ وتص

ص. لةّة صكأ صأّنصاةجكاب صإ تصجهغصطنصا جهتينصي ة صا ةتيجغصكاتهيصأيصا تطّم ص ا تبّىى
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"صا لوّىيميغ"صطونصأينوي؛صا وكيصيتشوّل صا حينوكص يتّ صتلكي صا تشّتتصكات ص  وتصطحو ك
صا حبيبغص"غكييط" ص اقبّصص"إىكي "أينصي جىصص؛(ا طاكب)صا ةهكصينا فني صا طشّتتصبص/صىيةغا ط
صا بحووكبووينصا طىيةووغص صص كالووكقصا طةينوو  صصا لووىي ص"شوو يب" "صي  يوو  " ص" طووك" صا  وو ّصصابةووغ ص
ى نصأنصيحوو مصص؛"ّلكق" "صطيكيووغ"طووّكقصأ ووك ص "صإىكيوو " ليهوويص(صبوويكي )أيوونصت جووىصص؛(أ ك بووي)

:صا مىكقص  تصتحىيىصا فني صا حنيكيصا كيصيكيىصاّلةتطوي صإ يو ص"إىكي "بطيصل صك  صصا جطين
صص؟(ا بحك)أ صإ تصلني ص طيصيحط  صطنصىّلّلتص(صا ةهك)ه صيكيىصاّلةتطي صإ تصلني ص

صطهطحووو صكسووو صلووو صا حكّيوووغصأك صأّةووو ص ووو صليطووو ص؛ثي وووثصحووو كطص  مووويكئصإنووويلغص يطلووون
ص ونصيةوتجصطحو كص.ا ب ىصأحيىيّصصتة ي صل ّصصيك يتهصب بي غصكلضت"صإىكي "طيىاطتصةل صص

.صأ كا "ص)إىكي صلوى  لطتص"أ صطنصلطتهي؛صطيصىا صصا سيبمغص ا فني اتصاقمطةغصتحي ك
صبليفيتهوويصت يووىص( أجةبوو صطحّ وو )صطلوويةينصبووينصحووي كتصةم ووغصبي تبيكهوويصلي ةلوو صص(.8.صص

صبووينصتحووي كصةم ووغصبي تبيكهوويص هوو ص(.اآل ووك)بوووص هقتوو صلوو ص(اقةووي)صجى ّيووغصتشوولي صا  يّلووغ
ص"شووو يب"ص،صا  وو ّصص،قبّص،صا"إىكيووو "ي الووو صليوو صصطسووت يىصطووويضصتةووتج(صا حينوووكص/ا طينوو )

كلّب نص يص نيستكج ،صج ي ،صحطى نصا كينص" طك"ص"طيكيغ"صث ّصصكتايّصصل ص نص(ّلهين)صحييته 
صص.حينكصية ط نصلي صبي  طةةيةغص  تصا  ث كصل صأطهصب يىصطيضصطنصبل كص ن يح طصب 

(ص طليةويصمطةوي)صا طسوتمب صاقمطةوغص اقطلةوغصا طشوّتتغصلوإنّصصبوينصحوي كا تص بكص إةّصص ا  اقن
.صص")نوويي صإ ووتصإكنصشوو  صلوو ّص" بوويكقصصلثيووكاصطوويصلووّككصا ووكيص؛"إىكيوو "صطوونصنووينيصطوويصهوو 

251)(1).ص"   ووووصت طوووي "صيشوووكح صصص(Thomas Wolf)صغا  نووو يّصصهوووكهصسووويحكصبشووول ص
ص طوويصطسسووتصطوويصلوو ّصصطوونصجووم ص(حىيثووغصك ايووغصب وو صيموو  )صأةووي:ص"بم  وو ص لتيبووغاصاإلشوولي ّيغصلوو 

صتةئووكصلةتوو صطوويصنطووصط ت  وويصت ووكص ألووب صأ  يتوو صطوويصريووكص جوو ىصطوونص وو ص ووي ص ا ووكيصة طّسوو
.ص(2)"  يو صألوبحتصا وكيصا توكال صهو صأةويص طويصهو صأةويصبطويصا وت  صأة صبطيصأينيص تح ّصص ا كي

ص:صصصل صا ةل ص"صإىكي "ا ت صيليبىهيص(صا تشّتت)   ّ صا كس صا  الوصا تي  صيبّينصحي غص

                                                             
-سةق  صل صا فل صص.(ّلمطغ)ا ثهثّيغ؛صإ تصىكجغصأّة صيطلنص ّىهيصص صةلصل صا طّكاتص شكاتصا  بيكقصهكهص ك ىصت اتكص 

 .صل صا ةل ص(صّلمطغ)بتح ي صتيطغصا نيي صبي تبيكهيصص- ّطيصأتةي  صطسة غصتبّىىصا ةط كأصاإلشلي  ص-اق يكص
ص91صصص،2558ص،21صا  ىىصا طاكب،ص،(طجّ غ)ص ةمىصللكصاآل ك،صطنصا ه يغص نن:صا طاكبيغصا ك ايغصا طىية ،صأحطى -2

 صص.WOLFE Thomas. Look homeward, NewYork, Angel, 1929, p. 162:ص نصةمه
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ص(ا طاكبص-ا لىيمّيغ)ا هووةووووووووووويص
ص

ص  يكأصصصصصصا ىا  صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
صاآل ووووووووووووكصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصا ووووووووووكاتصصصصصصصصصصصص

صا حينكصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصا طين صصصصصصصص
ص(ا اكبص-بيكي )ا هوةووووي ص

 :تباتععلى مستوى ال -2
 : نيو امستوى العنعلى  -أ

صلويىلهييتو صا صت و صاقص  اىا طوصةل لو ،"صا  وك ي"ا تو صيسوّط صبهويصصا  ةوي ينصُت تبك
صا وةصص ويكأصه صإحي غصا طت ّم صإ تصطيصا  ة انص  تص   صت ىصقىكق.صإ يهيص   ج صقب ص ا طت مّص

صصصصص طكلميتوو صاقيموو ة ص ب ووىهص(séduction du public)صاإلركائيووغصظيفتوو  ّلص صصىا  وو صأ 
نْصصا  ةو ان"لووص؛ةل صصا سكىّيغصا كئيسغص يلّيغص  تصا طت ّمو ا صىّلّلتصتبئيكصل  صيموّى صلوينص ا 

صإّلّصصا وةصص وي  صإ وتصا   و أصيطلونصّلصبي طميبو ص لإّةوص،  ةّصصصseuilص تبغصطجكىصبلفت صةفس 
أةظطوووغصىّل يوووغص" طووويص ووو صطووونصص(1)"ا وووةصصطووونصا تفي ووو صلووو صحيسووو صتطفلووو صإةووو ص؛اجتيووويمهصب وووى

يىي   جيغ ص.(2)"سيطي   جيغصتحط صل ص ّييتهيصقيطيصأ هقيغص اجتطي يغص ا 
صلنوو  ص-قيووىصا ووىك ص-  ك ايوويتصصني صي ةوولص"أ كا "،ص"ا يتووي "،ص"ا اكبووغ"صأ فوويظصتسووتفمّص ص
ا  كب ص ت ط ص بكصشل صحن كهيص  تصأرف تهيصا  يكجّيوغص ا ىا  ّيوغص طونص وه صطويصصا ميكئ

شووولي ّيغص  وووتص    وووغص صصصصصتم وووكصبووو صطووونصحطووو ّلتصط كلّيوووغصكاتصىّلّلتصس سوووي   جّيغصسووو بّيغص ا 
ةظوكاص تشوّتتهيصص؛تهيص بكصتكالطيتصتيكي ّيوغصط تبسوغطيصاستمّكصل صكهة صح  هيصطنصط يكوصشّل 

 صطت امنصل صا ظيهكص طشل  صلي صل صا بي نص ت كصطهط ص ط وم  صبينصتيكي ص كب صكسط
؛صط يةويقص تهطويشصيجتهوىص(ا يتوي )تيكقصأ صي يشصا تهطيشص ا  حىقصتيكقصأ ك ص(صا اكبغ)ي ية ص

                                                             
صكجووبص-93 ص-25صطووجص-بجووى،قصاقىبوو صا ةوويىيص-ا ةمووىصلوو ص هطوويتصطج ،ووغصا  ةوو ان،ص ووتإصا ووة،صصطوونصبوو  م،ق،صطحطووىص-1

 .ص508صصهو،2519
صا بينوووي صا وووىاكص، ا ت ميووونص  ةشوووكصا ثميلوووغصىاكصاقىبووو ،ص  وووةصصا طةهجيوووغصا موووكا ق:صنوووطنصا  ةووو ان،صا ي لووو ب ،صا بشووويكص-2

 .ص52صص 1001

ذاكرة 

 إدريس
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طشوّتتغص ّ فهويصطثّمووص"صأ كا "ل صتكتيبصتفيلي هطيص استىكاأصىّلّلتهطيصطنص"صش يب"ا سيكىص 
ص.لة صا نيي   م غص تجّك صليبىصا كب ص/صطاكب 

تمفومصإ وتصكهةو صص صط يت غصىّلّلتص ةوي ينصا ك ايويتلصبْيىصأّنصا ميكئص بطجّكىصأنصيشك 
صي نو ؟ص  طيكاصكسطيصبوي   نصاقحطوكص صا يتي  طنصهكاصصا اكبغصهكهصطيص:قبي صأسئ غص ىيىقصطن

صىّل ووغص طوويصإنوويلغ؟ص أص لوووصى نا  وويّصصبلوو ص احووىصطةهطوويصصا اووهوصق ووبصلوو صيط  حووىه
صطجتط ويص بموغ/صش لويص(ت ّلوين)صهطويأةّصصإ وتصشويكق إلصه ص ا ّه ؟صبيق وينصط ّكلصهطي ك ى
ص ونصي وكأصّلا  ةو انصاقّ  صصطنوط ن هو صصا ةحويق؟صك و صإ وتصيوكهبصريوكهصطث طويصى نصب ية 

طنوووط نصا ثوووية ص ووو ص هقوووغصبوووىّلّلتصاقّ  صص ا تشوووّتت؟ص هووو صا فوووكا ص،ا ب وووى،صا ةووو  صىّلّلت
 اّلةم وي صا تو صت وّجصصا هجكص،،صاّلة ما ا  حىق يّلغص ه صّلصي كأصطث  ص نصط ية صا فمى،ص

صص؟بهيصط يج ص لتبصا تكاثصا  كب 
ا ووكيصص(ا يووت ) طوويصة  ّيوغصصتكيووىصا بو حصبووىّلّلتصا وةّصصاقّ  ا تو صص(ا اكبووغ)صةو  صطوويصبو 

صأ صغاجتطي ّيوووصركبوووغصأ صغطليةّيوووصركبوووغصهووو هووو صص؟ّصصا ثوووية يجتهوووىص   شوووييغصبطنوووط نصا وووة
غ؟صطكلّبوصركبوغغصأ ص ج ىّيوص،غىيةّيوص،غاقتلويىيّصص،غكاتّيوصهو صهو :صت  صا اكبغصشل ص طيصل يهطي؟

للوكيصص/ل صسّنصطبّلوكق؟صأ صهو صيوت ص وي ف  ه صقّط ص"صإىكي "ةيج ص نصلمىانصصيت  ه صه ص
يوووت صلوووكىيصأ صجطوووي  ؟صهووو صهووو صصيوووت ط كلووو صليبوووىهص ي وووغصحييتووو ؟صبووو صهووو صهووو صص/اجتطوووي  
يطلوونصلهطو صبطجووّكىصاإلّ وه ص  ووتصط ةويهصا وو اكىصلو صا مووكتنصا لوكي ص ا سووةغصا ةب ّيووغصصلهسويل 

طستجّىصاةتجت صا حنيكقصا حىيثوغص بي توي  صيسوتحّ صصيت أ صإّة صص؟ ص ا طةث كاتصا مىيطغياط ص ا م
صاّلةتبيهصإ ي ؟ص

طنصا  ة اةينصصا تشّتت  تصاإليحي صبىّلّلتص"صأ كا "مّ صقىكقص ة انصا ةّصصا ثي ثص ّلصت
ص كقوغصطفوكىهصا وكيصا جطونصبلوياغصاسوطيصجوي تص سويةّيغ،ص ا ّيوغصبةيوغلصأ كا صل فظوغص.ا سيبمين

صحموو  ص تموي نصطجوويّلجوي تصصلإّةهويص كلي لطووصأّطويص.  لّةهويصبي طميبو ،صجووي تصاسوطيصةلوكقص رفووه
صا حمووو ص طةهوووي(صا ةبووويتص وووي  )صا  بي ووو صا وووىّل  صا حمووو صطةهووويشوووّتتتصىّلّلتهوووي؛صص وووّىقصىّل ّيوووغ

صأّةهوويبْيووىص.ص ا لتيبووغصبف  وو صا مووكا قصا طكتب ووغصاإلةسوويةّيغصا ططيكسووغص  ووتصيحيوو صا ووكيصا ط كلوو 
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ا تووو صُتسوووه صلووو صاجتوووكاحصط ةوووتصا وووةّصصص()جووو  صبووو ص تةىيوووغص ظيفوووغصطووونصا  ظووويئوص()لوووةّصص
صDénominativeتسوطّيغصا وةّصصص ظيفغصبتةىّيغصتالتفص،ا سكىيص جكبصا ميكئص هقبي ص ي  

Fonctionصص.طميكةغصب ظيئوصأ ك صألثكصةبهصي ّىيهيصا  ة انصا بسي غصّلصريك؛ص
  ووى صصا تشووّ شا توو صتوو ح صبووىّلّلتصا تب ثووكص صص؛(أ كا ) فظووغصصإنّصصا موو  صيطلوونص ووك  

صصصصص  ت بيوووكص-ا تموويىيصلووو ص-صاقةسووبصا  لوووص هووو ص. حيوو ّصصلوويطتص ةووو انصأينووي،صا تكتيووب
صيتفووويةتصأنص  كبووو اصا ك ائووو صا طتوووكال صلووو صأ وووك ص ةوووي ينصا تووويىتص قوووىص يّلوووغص.بةيتووو ص ووون

صصصصصصصصططلوووونصقووووىكصبووووةلبكصتسووووطهيصا توووو صا ةلوووو صصطنوووويطينص وووونصط ّبووووكقصج  هوووويصلوووو صألووووحيبهي
صص.ا ف  ّيغص طنيطينت  صاصقيطغص ن كوصا صباض ك  صصاّلجتكاحّيغصطن

طميكةووغصقّنصحنوو كهصا طتمووّى صص،لوويطتص حيوو ّصص-قيووىصا تح يوو ص-ةووّصصا  ةوو انصق ووتصإّنص
أ وك صلو صا طتوكال صص  صُيسه صل صإبكامصتطّيمصهكاصاق يكص نصأ كا صبي ةّصصا سكىيصا كئي ،

بيوىصص. هحتوكا صطثيّلصياّت كهصا ت "صا ل   صيح صبنصطحطىصبلكصأب "صلة كا صاقىب صا  كب 
 يّلوغص أّنصا وةّصصا سوكىيصا وكئي صص كه؛أ صتةطينصظهوه صكات صأّة ص  صُيسه صل صإبكامصط ةيهص

صصصصصصصبووو صي نوووىهصلووو صك ووو ص وووىىصط وووّينصص صحي وووغصت ّ مووو صاق  وووتصاّّلصةووويىكا،ّلصيموووّى صةفسووو صلووو"ص ووويىق
صصصصصصصصصصصصصطثوووو صاسووووو صا ط  وووووصأ صا  ةوووو انصأ صا ت  ئوووووغصصيطيتصا لهطّيووووغصأ صريوووووكصا لهطّيووووغطوووونصا تمووووى

يئهويصإ وتصهوكاصا وةّصصأ صكا صريوكصأّنص ّلصةل صىائطيصإ تصتحىيىصىكجغصاةتط.صأ صا ت نيحيت

                                                             
-يى  صل صص(ةّصصت ك)  تصأّة صةّصصه صأينيصإّّلصأّة صص-ب ىصت ّسنصطفه  صا ةّصص يلغصص-ا  ة انصألب صُيةظكصإ تصص

صاآل كصا ةّصصصىّلّلتصطحطى،ص ّّلتص:ُيةظكص.جمئّيغصل صبةيئ صا لّ  ا كئي ص يلب صبةيغصا سكىيص هقغصتفي  ّيغصطنصا ةّصص
بْيىصأّنصا  ة انصألب ص  صجيةبيصص.99صصص ،1007صىطش ،صا ثميلغ،ص ماكقصطةش كاتص،ا ك ائ صجبكاصإبكاهي صجبكاص ي  صل 

طفه  صا تفي  صطّ صا تب  كصا كيصاستمه يت صطنصستطّىصا (Titrologie)طستمّهصل صا ىكاسيتصا ةمىّيغصا ط يلكقصُي   ص  ي ص
صإ تصحيثصصا ةّل  صاّلةتبيه ص" كسي تهيصا تلطي يغصا مّ قصل صتتطث ص ا ت ص   تبغصاقسي صا  يليغ"تّ   pigallet :ُيةظك.

Philipe, méthodes et stratégies de lecture, pour un art de lire, e.s.f, éditeur, paris 1996, 
p;91قيطغصسيطي   جيغص"ط ةّييصبمنّيغصإةتيأصا ط ةتصل صا ةّصصا سكىيص بتة ي هيص طيص  صطنصصاآل كصه صا  ة انصلليكص؛ص

شيكيغصتفيىصل ص لوصا ةّصصكات  ص ا ت مينص ا ةشكص  ىكاسيتصا فلكصىاكصاقىب ،ص اإلبىا صا  اغصا  بى،صطحطى:صُيةظك".ص ا 
 ص.ص58صص ،2587صا ميهكق،

-ه ي ص ي "صبحسبصا  ة انص ظيئوصطنص" leo Hoekصلتيب صا  اكىق ص.Marque du titre. Moutor. 1981ل 
P17.:صا تسطيغص ظيفغصF.Denominativeلي  ة انصه صا كيصي ّينصا ةّصص يطةح صتسطّيغصكاتّيغصتحّىىصه يت صا ةّليغصص
،صحيثصيتحّىىصا  ة انصلإحي غصإ تصطنط نصا ةّصصبي جط غص  ي صلطجّكىص F.Referntielle:ا  ظيفغصاإلحي ّيغص.ا  يّلغ

إكصيل نصص؛F.Conative:ص ظيفغصاّلستطي غ.ص هطغص سيةّيغص يكئغصيكس هيصا ليتبصا تبي يصطث طيصيكس صكليلغص يئشغ
 صصص .صصصصصطنصبينصطمتنييتصا ةّصصأنصيا يصا ميكئص يستطي  صإ تصألم صا ىّل  صا  يّصص
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تحوووي صبوووي ةّصص ت ّسووو  ص تظهوووكهص  تبوووكمهصلووو صط ةووويهصاقلووو  ؛صأيص تحييةووو صصهوووكهصا تموووىيطيت
ص.صص(1)"  تةطينصحن كهصل صا  ي  صتمّبهص استههلي

صطويصبموىكصأ وك صأّةو صي ةو صّلصك و صلوإنّصص، حيو ّصصليطتصا  ة انصةّصصصإنّصصأق  ص  ةىطي
صصصصصصصصيسووووي ىص وووو صلإّةوووو صا ط الووووفيتصبت وووو صجووووي صقّةوووو ص هوووو ص. رفووووهصةلووووكقص فظووووغصجووووي صأّةوووو صأقلووووى
صى ّصصأّةوو صبْيووىص.ا لتوويب صجةسوو صتحىيووىصلوو صيسوويه ص  وو ص سووط صا ووكيصا ووةّصصصط ةووتصاجتووكاحص  ووت
صصصصا ووكئي ص  طوو صا ووةّصصصلوو ص(ط ةووت)ص  ووتصيووى ّصصأنص وو ضص(ا ّهط ةووت)ص  ووتصك وو صطوونصبووىّل
صصص ىّ ص(صا لية ةوووغ)بوووى صص(ا  وووى ) طووويك ص(صا لتيبوووغ) ووو ضصتلوووكي صص(ا بيووويض)صتلوووكي ص  وووت
ص(تيههووي) صا  هطوويتص(ارتووكاب) صاقجةيسوو ص(ا تشووّ ش) صا ووكهة (صا تب ثووكص-ا تشووّتت)  ووتص
صص.طنصا ميكئ(صأ فغ)طيصأ صي مىص(صلتيب صجة )أ صيىّ ص  تصصطيص(طحت  )صيلّك صأنصبى 

ا  ةووو انص"بي تبووويكصأّنصص؛تة ي ّيوووغصةظوووكص جهوووغصا  ةووو انصطووونصتةوووي  صتووو ّصصطووويصإكاصأّةووو صريوووك
طل   صإجكائ صةيج صلو صطميكبوغصا وّةصصاقىبو ص طفتويحصأسيسو صيتسوّ  صبو صا طحّ و ص    و أص

ص ك ىهصتة يووووو صبيإلطلوووووينصلةّةووووو ص(2)"إ ووووتصأرووووو اكصا وووووّةصصا  طيموووووغصقلوووووىصاسوووووتة يقهيص تة ي هوووووي
صصصا ةظووكصتوو ّصصطوويصإكاص يّلووغص(.ا تشووّتتصا ووكهة )  ووتصأسووي صإّةوو صإلةتوويأصصا سوويبمغصبي ط الووفيت

صا وكئي صا وةّصصصلو صطحوّىىقصللوكقصإ تصاإلشيكقص كلن صب ية ص طنط نصت يية ص ى صطسة غصإ ت
ص.طيصبط ةتصا تمّيىصكربت صل ص  ى صطحتط صط ةتصل ّصص  تص اةفتيح 
ص ي ّصصتشّتتصطنصةيبنصأّة ص  تص،ا  ة انص ىّلّلتصا تشّتتصا ُطفك صةمكأصأنصيطلةةيصأّة صبْيى

صا حميمووغصصلوو صهو صطوويصا شوول صبوك  ص ك ىهصأنّصصبوو ص.ا ُطةتجوغصا لبووك صا بةيووغصلو صطهطسووت صيطلون
صجطونص ط ّيغصل صب ص ا مأّصصا ميكئص ت كي صقب صا ليتبصطن(صبي ط ةتصاإليجيب ص   ب)ص  بغصإّلّص

صط كلّيووغص لّةيووغص اجتطي ّيوووغص طسووت ييتصألوو ىقص ا طب ثووكص ا طلّسووكص  ووتص ا طةشوو كصا طفّلوو 
  كبو صاصا مويكئصىلونا طملو ىصطةو صصأنّصص  وتصتة ي و صلويطلنصأ كا ، فظوغصصلوطتصأّطي.صط ت فغ

صتة ي و صليطلنصهيئحييصأّطيصب ل صص.ا  كبّيغصا ثميلغصأ كا صل صا ُطْ تطغصا م اييصاستة ي صإ ت

                                                             
 1- Gérard Genétte, seuils, Ed. Seuil, 1987, p7.                        

 ص2557ص،19ا طج وووووىصص،03جطيوووو صحطووووىا ي،صا سوووويطي  يميص ا  ة ةوووووغ،صطج ووووغص ووووي  صا فلوووووك،ص ماكقصا ثميلووووغصا ل يووووت،ص ص-2
 .صص51ص
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صيوتطّلنصحتّوتصا كهةّيوغصا طت ّمو ص ط لويتص اإلرو ا صاإلركا صقّطغكربغصا ليتبصل صب   صصأّة ص  ت
صص.ا   ّصص ةبكص ا طايطكقص ا ت بيكصا ب حصطنص- ا لطتصا حيي صوإصأ  صب ىصأنصص-

صإىكا صلوينص تةشووي ص،بكّطتهويص-قيوىصا وىك ص-بْيوىصأّنصتشوّتتصط وية ص ةوي ينصا ةلو صص
صا اف لت ص صص ت كيوصا ةلكقصا طجه  ص كل بصا ط ف صّلكتييىص  ي صا ميكئصا طفتكضص تحفيم

يووه ص(صا اكبووغ)ص بووكصإ  ووي ص؛ا طهطوو ص ا طهجوو كاّلةتبوويهصإ ووتص صصا لوويطتص اسووتة ي  ىّل ووغص ا 
ص ةووي ينصبمووىكصطوويصتووى  ص-إّةهوويصأ فوويظصص. ط ةووتصه ّيووغ(صاق كا )ص طووة صبيوويض ةييووغص(صا يووت )

صا وو   ص ططيكسووغصل وو صا لتيبووغص تجىيووىص رووم صا بيوويضصا ووكهنصإ طووي صا موويكئصا طفتووكضصإ ووت
ل و صص اسوت ه صةلويتصإ وتصهسوي صاق فويظصا طة  لوغبمىكصطيصتوى  هصإ وتصاإلصبي لتيبغصكاتهي،

صإ تصا ط ية صاشتهي صبْيىصأّةهيصأ فيظصتىلنصإ تصتةشي صركيمقص ا طجتطنصليهي؛صا تيكي ،صاإلةسين
ص-ا ك ائو صا  كبو صا طتوكال صلو صلثيوكقص ةوي ينصلو صا طة  وصريكص  تص-له صص.طىاهيصأقلت

ص(ا طسووّ طغ)صلووى صلوو صي ثووكص ّ وو صا طسووّ طيت؛صطوونص يبووى صبووىاصطوويصإةتوويأص ي يووىصتحّفوومصاإلىكا 
ص.طهج كقصط ةتصطهط صأ ص ل لّيغصأ صط ّج غصلكاىقص  ت(صا طب ثك) ص(ا اف ) ص(ا ةلكق) 

 :ةجناسيّ األ (اتالتعيين)على مستوى  -ب
ص()ا ليتوبصإ وتصبيقسوي صطسو   يتهيصت و ىصا تو صت و ص يّلوغص؛ا  تبويتص ه صطنصيبى 

صنيطيطنوصتسوب ص لةّةهيصتبى صأّةهيصحتتص.اهيطحت ص صصبشل هيص يّلغص ةييغصي تة "صا  ك ي"صأنّص
صتمو  صبوك  صلهو ص.ا  يّلوغصب كيمتهويصيطحت اهوص ونصُط  ةوغصا ميكئص ت ي بصغا ك ائيّصص ل ةل

صصصصصصصصيجطي ّيووووص يب وووويصي ت  يهووووصا لتووووبصتوووومّينصأّةهوووويصبط ةووووتص.بووووي تب يكص اإليحووووي صا تمووووىي صبطهّطتوووو 
صا مويكئصجوكبصلو صسه تُصصfonctionصpragmatiqueصغًصتىا  يّصص ظيفغًصصتكّس صةفس صا  قتص ل 

ص.اةتظيكهصأل ص طحي كقصط يت ت ص كي ص نصاهتطيط ص استم يب
صا ط ّجووو صأىبووو ص طووو صأيصلووو صسووو يجةاقصا ت يوووينصيحوووّىىصا وووكيصا وووةّصصصا تبووويكصيطلووون ص
صغقىبّيووواصجةوووي اقص  لووويئصص احتكاطوووصطوووى  صى ّلوووطا صاإلينووويح ص ا بيوووينص  ةظيطوووصا مكائووو 
صصصصصصصصصصص  ةلووووو صصصسووووو يجةاقصا ت يوووووينص تبوووووغصلووووو ص ا طتةّطووووو .ص لّةيوووووغصغجطي ّيوووووصب كيموووووغصي سوووووطيته

                                                             
-ا فوووووو ق صا ووووووةصص"ص]جيةيووووووت.صأ" ي  وووووو ص  يهوووووويصصطبيشووووووكقصا ليتووووووبصإ ووووووتص نوووووو هيصطسوووووو   ّيغصت وووووو ىصّلص تبوووووويتصهةووووووي ص

ص يووت ّصصا ةشووكص وىاكصا لووحف ص ا ط حو صا طةشوو كاتص قيئطوغصاإلشووهيكصطونصلوو صتحتو ص يةووىكأ(صparatexte éditorial)[ةشوكي
 . ب يصا ليتبصط المغصب ىصا لتيبصتثبيتهيصل صيت ّصصأنص  تصا ةيشكصقب صطنصاقتكاحهي
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ا بيىّيغصصا تكّىىا تشّتتص صصحي غصل صيتطّث صا ل يىصهكاص  تصاستشليّلصيليىوص-قيىصا ىك ص-
صة جوووصطسوووة غصت يوووينص بليفّيوووغصّلص وووب صليهووويصق  ووو صيفلووو صبشووول لهووو ص ووو صص؛  وووتصا ليتوووب

صص؟أجةي صلتيبّيغصأ ك صصأ صسيكصكهةّيغصأ صقلصأ يتصك ايصه صه ص:يت ط ّ ف
صإ وتصيشويكجةيسوّييصأصت ييةويص"ا اكبوغ" وةّصصصا  ويكج صا اوهوصظهكص  تصا ميكئصيجىإْكص

صأنّصصإ ووتصيشوويكصطاووييكاصت ييةوويصيجووىص،ا ووىا   صا اوهوصإ ووتصيطووكّصص ةووىطيريووكصأّةوو صص؛(ك ايووغ)صأّةو 
  لتويبصصاقلوي صسو يجةاقص ت يويناصطيهيوغصلو صيحتويكل!صك ايوغص  ي ص(قّلغ)"صا اكبغ"لتيبص

صا سكّصصاقطكصا كيصيىل  صإ تصاستشلي صا طسة غص ط كلغص.(ا طمّيو)صاقجةيس صا ت يينصطيهيغ ص
 تشووّتتصطوونصجهووغصليهوويصصللوو  صتشووّتتصا ليتووبصبووينصا ت ييةوويتصاإلجةيسووّيغص  ووى ص كا صا لوويطن

صصةل ل صبينصت ييةيتصإجةيسّيغصطتبييةغص ط ت فغصاقةظطغص ا  ليئصصطنصجهغصأ ك ؟
حووينصالتفووتص"صأ كا "قووي صبتلووكي صا ظوويهكقصكاتهوويص  ووتصطسووت  صةووّصص"صا  ووك ي"بْيووىصأّنص

ي وكأص ونصطشوط ّلتص"صأ كا "لهو صةوّصصص."سيكقصإىكي صا كهةّيغ"ه ص"صأ كا "بي كلكصإّنصةّصص
صصصصصصك ايووغصهوو صهوو ص:ا لتوويبصجووة ص وونصط  فوو صلوو "صا  ووك ي"صُي  وونصا ك ائّيووغ؟ص  طوويكاص وو صا لتيبووغ

صصص؟صBiographieط نووووو  ّيغصصسووووويكقصأ صAutobiograhie(صأ   بي ركاليوووووي)كاتّيوووووغصصسووووويكقصأ 
صصص؟"ا  ووك يصااص بوى" ووصت وكص جهووي"صإىكيو "صا تبويكصهو صيطلونص:ا حي وغصاق يووكقصهوكهظوّ صص لو 
صلحسب؟صسكىيص طةظ كص كقّيغصش ليغصطجّكىصأّة صأ 

صأنّصصإ وتص- بيسوتحيي ص-صا وىا   صا فك و صا  ةو انصلو صا ليتبصبيإلشويكقص طيكاصالتفتصب 
إشلي صص-ل صا تميىيص- ه صاإلشيكقصا ت ص ّطمتصص؟"ا كهةّيغصإىكي صسيكق"صه "صأ كا "صلتيب

استشووولي صطسووويئ صصا ليتوووبصطووونصشوووّىقصإياي ووو صلووو صأنّصصبْيوووىص.تجةوووي صا لتووويبص ووو ضصأنصتحّ ووو 
ا تمىيطّيووغص ووةّصصصا ل طووغصلوو صأنصقووي ص،ليهوويصطوونصلووّ صةووّصصصا لتيبووغصاإلبىا ّيووغص تجىيووىص يىاتوو 

لحوووّىثصا ليتوووبصصا ةّمووويىصأحوووىص وووى صاستشوووليّلصأحوووىثطّطووويصصبتثبيوووتصإشووولي ّيغصا تجةوووي ؛ص"أ كا "
ص(.صص9.صص.صأ كا ")إىكي ؟صب  هيصيل نصك ايغصأ صكاتيغصسيكقصطبيشكقصتلتبص  ص طيكا:ص"قيئه

كا صطسوة غصلو صبي بوتّصصمطيةوغا  حوىهيصصه ص ص  ةلصغا ىا  يّصصا طميكبغصأنطتّيمةيصصلةتص ا 
صىل وتصا تو صاقسوبيبص ةوىص  ق وة صّلصأك صطية يصطنصاأةّصصّلّصإصا ت يينصاإلجةيس صقّيصةّص،

.صا طسووت  صهوكاص  وتصا تشوّتتصحي وغصا ت يوينصاإلجةيسو ص تلوكي ص تبوغصاستشولي صإ وتا ليتوبص
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ل طوويكاص وو صيموو صص. أةوويصأ  وو صأّنصا ليتووبصيفّلووكصط ّيوويصقبوو صأنصي ووكضصلتيبيتوو ص  ووتصا مووّكا ص يّلووغ
صقّ ووغصهو صهوو ص.يلتبهوص تووا ةلو صصا صبجووة  هوو صاق  و صص-يوويصتوك ص-صبةفسو صطسووة غا صبحسو 
صطملووو ىقصا طسووة غصأنّصصأ ص؟صGénéricitéاقىبّيوووغصص يجةوواقصبووينصا ط جووو ىقصبووي فك  صا ىكايووغ
صصصصصصصص؟ صجك كهياستجه صص ةهيتةميبصا صيت ّجبصا ت صغثميليّصص-ا س سي ى ا يهيصص  هي

صليهووويص للووو ص وووى  صص ةل لووو صاقجةيسووو صا ت يوووينصطسوووة غ"صا  وووك ي"صاستشووولي صأنّصصأك 
صتشوّتتا صىّل وغصهو صا طسوة غصحط هيتصا ت صاقبكمصا ىّل غص    ّصص.ىّل غصطنصألثكصيحط صطبيشكق

لموىصص.ل صا لتيبغصا ك ائّيغصا  كبّيوغصا سويئىقصبت بيوكصأى ّصصا تشّتتصحي غص  تصاّلحتجيأصىّل غصأ 
أنصتوووىك صا فوووك  صصى نص-لووو صةظوووكصا  وووك يص-صا  كبووو صا طجتطووونص ووونص ّبوووكتصهوووكهصاق يوووكق

اقطكصا كيصص.(س سي   جييصا طجتطنصا  كب ) (صس سي   جييصا طجتطنصا اكب )ا ط ج ىقصبينص
ا  الوووىص بوووينصصا ك ائووو صا شووول صأّى صإ وووتص وووى صاىكا صا لتووويبصا  وووكبصا فوووك  صا ط جووو ىقصبوووين

تيهو نصبوينصا تمةيويتصا سوكىّيغصا  الوىقصيج  هو صا  كب صطّطيصصا طنط نصا س سي   ج ص  طجتطن
للو صتمةيوغصسوكىّيغصلو صا اوكبص هويصص. بينصا  ن ييتصا س سي   جّيغصا تو صُابتلوكتصطونصأج هوي

ص.يبّككهيصس سي   جّييصطي
صا  كبوو صا طجتطوونصإّةوو صلوو صا حووينصا ووكيصيووك صليوو صا لتّوويبصا  ووكبصأنّصصنوووصإ ووتصك وو 

ت ووو صتب ووويص ص-أقل لوووّييصأ صسووويكّييص ي الووو  نصصأ صقللوووّييصطجتط ووويص  وووي صك ائووو ّصصطجتطووون
أّنص وووى صاةتبووويهه صقبسوووو ص"صا  ووووك ي"يوووك صص،لتيبوووغصةلووو صصيم  وووو نصإّةهووويصك ائّيوووغص-ا ك يوووغ

صا وكيصا ب كج اميطجتطنصا "لوص ئك اا صفنّص  صا طهئ ص(ا  س )يبغصا ك ائّيغص طةهيصنك كاتصا لت
صا توو صغ ا ةفسوويةيّصصغ ا كهةّيووصا  اووغصليهوويصتتجّسووىصا توو ص،ا طسووتبحكقصا فسوويحغصا حينووكقصليوو صتتوو ّلك
صص.صهوو صطوويصج  هوو صيلتبوو نص  لوونص ايووكه ص  ووي ص وونصطجووتط ه ص(1)"ا سوو يصاإلةسووينصقيووي صتطثّوو 
ص ا كتيبوغصا كاتيوغصا سويكقصإ ويك"ص ونصت وكأص و صغا  كبّيوصا ك ايوغإّنصصإّة صيل صإ تصحّىصا مو  صب 

ص.(2)"ا شيط غصا لّ يغصا ك ايغصطست  صإ تص تل ص،ا ىّقغص  ى ص ا تجكيى

                                                             
 .ص150صصصا ط يلكق،صا  كبيغصاقيىي   جييصا  ك ي،صااص بىص-1
 .صص152صصص،ةفس صا طكجنص-2
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صا  كبوو صطجتط ةوويصلوو صبي ف وو صي جووىصهوو "ص ي روو صلوو صاستشوولي صا طسووة غصحووينصيتسووي  
صه صاققل لغإّنص" يحكأصا لتيبغصكاتهيصبم   صط ّلىاصص(1)"؟قلل صةم  صّلصك ائ صط ن  
صركابووغصهلوو.ص(2)"جطووي  ص  وو صأيّصصطوونصا طحووك  صا طفتّووتص طجتط ةوويصا ط وويب صاقىبوو صا شوول 
صصصصيتصا  يكجّيوووغصت ييةوووا صةسووو أ صيمووو  صبصت ييةووويتصإجةيسوووّيغصجىيوووىق"صا  وووك ي"أنصيبتلوووكصصحيةهوووي

يو ّلكص  مويكئصإطليةّيوغصتموىي صقوكا قصصطويىا صك و صغصطاوييكق؛ىا  يّصص  كصيتصأبت ييةل صأر فغصلتب ص
ا وو   صا فّةوو ص ووى صا ليتووبصا ك ائوو صا  كبوو صصتشووّتتص وونصطنووط ةهيصأّنصا ليتووبصيكيووىصا ت بيووك

ص.صتنص احىص يك  صاإليحي صبةّة صيحتّجص  تصك  صا    صا طشّتتصل 
ا ك ائّيووغص"ص بووىصااصا  ووك ي"إّّلصأّنصا مووكا قصا سوويبمغص  تبووغصا  ةووي ينصا  اسووطغص ةلوو صص

صصص ووك  صسةسوو تصلوو صا فمووكاتصا تي ّيووغص.صتبمووتصقووكا قصةيقلووغص بحيجووغصإ ووتصا تحّموو صلوو صا تموويىي
صصطوونصا ىكاسووغصإ ووتصا بحووثصلوو ص هقووغصا  ةووي ينصبطحلوو صا ةلوو صصا سووكىّيغصا كئيسووغص  تثّبووتص

 تح يوو صا تمةيوويتصا سووكىّيغصصصصطوونصجهووغّلّلتصا تشووّتتصلوو صطحلوو صا ةلوو صطوونصاطتووىاىاتصى
ص.ص ا ليكصاقس  بّيغصا ت صاّتب هيصا ليتبصّلست هصصت  صا ىّلّلت

 :النصوص الرئيسة ()لى مستوى محكيع -3
ص-لو صلتيبيتو صا فلكّيوغص اإلبىا ّيوغصطةاطسويصلو صا  اقونصا س سوي "صا  وك ي"بمىكصطيصيبوى ص
يبوى صبي موىكصةفسو صطّ   ويصص-لو صا تمويىيص  وتصاققو ّصص- ا  كبو ص ا  وي ط صسييسو صا طاكبو ص

بْيوىصأّةو صيبوى صص.يطو  تصا تمةييتصا سكىّيغص ا لويكصاقسو  بّيغصا حىاثّيوغص ا ف سوفيتصا طّتلو غصبه
  تصبّيةوغصبي  هقوغصا ط جو ىقصبوينصا تمةيويتصا سوكىّيغصص-بشل ص يّصصص-ل صلتيبيت صاإلبىا ّيغص

ص.صبص ا ط ن  صا كيصتل  صت  صا تمةييتص  ت بيكص ة ص كبّييا  الىقصطنصا اكص
صصصصصصصلووو صليتوووبصيسوووت ح صتمةيوووغصط ّيةوووغص:ص" ووونصا فلوووكقصا سووويبمغصبم  ووو "صا  وووك ي" قوووىص ّبوووكص

بوو ص.صإّّلص يتشوّبنصبي ف سوفغصا طكتب وغصبهويصألوه،صكنو صبووك  صأ صأبويه،ص  وتصبو صأ صرفو ص ةو 

                                                             
 .صصصص135صصص،ا سيب صا طكجنص-1
 .153صصصةفس ،صا طكجنص-2
-س يىصيم ين،صتح ي صا   يبص:صُيةظك.صا  ي  صا ت يي  صا كيصيتنّطنصا فني ص ا ش لييتص اقحىاث:صأقلىصبي طحل ص

 .35،صصص 1009،ص5ص،صا طكلمصا ثميل صا  كب ،صا ىاكصا بيني ،صبيك ت،ص (ا تبئيكص-ا سكىص-ا مطن)ا ك ائ ص
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بمووىكصطوويصتلثووكصحظ ظوو صلوو صص-كىص ا ف سووفغبووينصا سووص–بمووىكصطوويصيّتنوو ص  يوو صبهووكاصا ووتهم ص
ص.(1)"تحمي صطيصيكط صإ ي صطنصت امنصل ص ط  ص طيصيةط  صطنصةجيحصتجكبت صا فةّيغ

 وكحصلكنوّيغصهوكاصا  ةلوكصص يطلةّة صأنصأ وّىصا تلوكي صا سويب ص ةلوكاصطسوي ىاص  وت
ّه تويهصأط كلّيوغصةظكّيوغص صيحو مص يقوغصإبىا ّيوغص   فّيوغصص"ا  وك ي"حيثصالتكضصأّنص.صطنصا بحث

 ت ظيوصا تمةييتصا سكىيغص ا ليكصاقس  بّيغصا ّهمطغص  ت بيكص نصحي غصا تشّتتصا ت صي يشهيص
إْكصأّةوو ص.صةط كجّيووغصيووتّ ص نوو هيصلوو ص نوو ييتصط ت فووغصا طجتطوونصا  كبوو صطوونص ووه صش لوويغ

طنصا طجّكبصأنصا فلكقصّلصتتن صل صكهنصليتبهيصإّلصب ىصأنصي يىصلتيبتهيصطكاكاصلو صظوك وص"
ص.(2)"ي يبصط ت فغ أس

صصص طووويصيتب هووويص(صاّلةشووو يك)اسوووت ى صصتمةّيوووغص"صا  وووك ي"بووو صأكهوووبصإ وووتصحوووّىصالتوووكاضصأّنص
 ت بيوووكص ووونصا تشوووّتتصكاتووو صطووونص وووه ص صليّلة لوووي ص ا تنوووطينصطووونصلووويكصأسووو  بّيغصطهمطوووغ

ت طي صىّلّلتصهكاصاق يكصا ةفسّيغص اّلجتطي ّيغصإ تصص- ك  ص بكصتا يكص".إىكي "ش ليغص
صطةك"ص"إىكي "لوص. طظيهكصط ن  ّيغص يّطغ(صبي طفه  صاإليجيب ص هة لي )اة ليسيصصاىكجغصبى
صريوكصإىكيو صيموّىطهيصا تو صا لو كق"صأنّصصبْيىص.(28.صص.صأ كا )صطست يينص  تص يشصا بىايغ

"صةفسووو صةووويقض:ص"  شوووبيب"صةيتشووو "صةلووويئ صك ووو صلووو صشووو يكهص؛(15.صص.صأ كا ")طتجيةسوووغ
صا ش  صطنصيمفمصأينيصا كهن"صنّص ا ص(ص53.صص.صأ كا ")بيققة غص  يل " (ص39.صص.صأ كا )

ص؟لطوويصا طملوو ىصبتمةّيووغصاّلةشوو يكص.ق  وو صحووىّصص  ووت(ص51.صص.صأ كا ") اسوو غصبووهصنووّىهصإ ووت
 ه ص ج ىهيصل صا ةل صص  يىصر ايغصلّةيغصأ صةتيأصكربوغصلو صا تجكيوبصطونصأجو صا تجكيوبص

ص؟صه صاآل كأ صأّة صةتيأص اقنص يّ صيس ىهصا تشّتتص ي ّف صاّلةش يكص
 ":اإلنشطار" مفهوم - -أ

"صا ّ اوووغصلووو صا لوووحيح" "صا  وووكبص سوووين"صلووو (صشووو ك)صا  اووو يصا جوووككصيوووكىص:لغةةةة -1
صا حىيثصل صكاتهيصا  فظغص تى ّص".صجمئينصأ صةلفينصا ش  صج  تُص":صبط ةت"صا ّ اغصطمييي " 

صيلووو نصقوووىصا ةلوووفينصأنّصص،[اإليطوووينصشووو كصا  هووو ك":ص]ا  وووكبص سوووين"صلووو صجوووي صا وووكيصا ةبووو ي
صيظهووووك"صا  هوووو ك" صا بووووي نصبحيشووووّيغصيظهووووك"صاإليطووووين"صقنّصص.ظوووويهكاص اآل ووووكص فّيوووويصأحووووىهطي

                                                             
 .صصص159ص-155صصصصصا ط يلكق،صا  كبيغصاقيىي   جييصا  ك ي،صااص بىصص-1
  .ص59صص 2558ص،5صا ىاكصا بيني ،صبيك ت،ص صا  كب ،صا ثميل صا طكلمصا تيكي  ،ص ا فلكصا  كبصا  ك ي،صااص بىص-2
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صشي كتُص:صلم   صا طشيكلغ؛ص  ت"صا  اغصطمييي "صل صكاتهيصا  فظغصتى ّصصلطيص.ا ظيهكصبحيشّيغ
صبحسوووب"صاّلةشووو يك"صل فظوووغ".صا ةلووووصهووو ص أ وووكصةلوووف صطةووو صا وووكتُصصبط ةوووتصا شووو  صلوووهن

ص.لك  صتميس اّلةمسي ص ا ا طشيكلغص صصط ةتصتحط صا سيبمغصا  ا ّيغصا ط ية 
ص:صاصطالحا -ب
:صطةهويص ىيوىقصبطسوّطييتصا  كبو صل صاّللو هحصا ةموىي(صاّلةش يك)ص فظغصيتّ صتىا   ص
 يملووىصبهوويصللووياغص.صا تم يووك،صا تج يووو،صا تاوو يكصا تشووكيك،صا تشووّظ ،صا طكتتوو ،صاإلكلوويى

صصصصا مللووو صصتفوووّك ص اةشووو يكصا طحلووو صلووو صا وووةّصص"صسوووّطييتأسووو  بّيغصأثيوووكقصلووو ص طووو  صت ووو صا ط
صصص؛صطكتلووماصلوو صك وو ص(ي ّطموو )يووى كصلوو صل لوو ص ياّكيوو ص ياووّ كهصصإ ووتصطحلوو صكئووي ص ت ووكصلك وو 

ص.صréflexité"(1) تمةّيغصاّلة لي صصinclusion  تصتمةّيغصا تنطينص
صا حووىيثصاقىبص  ووتص يكئووغصططيكسووغ"ص-"ا ي سووف صحسوون"صبحسووبص-صاّلةشوو يكص ووي  ص

صا بويك ل صاقىبصإ وتص-Lucien Dallenbachصىي ةبويخص  سويينصحسوببص-صت و ىصةلو   ل
صتطث ووتصأ ووك صلتووكاتصت تهوويص،لتكاتوو صأ لووبصأحنووية صاّلةشوو يكصبووينصطلوو   ص ووكوصا ووكي

صا تو صا ت كيفويتصيأّطوص.(2)"ا جىيوىقصا ك ايوغصثو صا كطميغصا  بي يغ،صا ك طيةسيغ،صل صبي  ل ص
:صطثوي صت كص ط صىا  صيظهكص ط ص ّصل"ص أةّصصطةهي صص ىيىقصه لصأىب صلطل   ص  ص  يتأُص

ص.(3)"(إ  ...ص  حغصل صطكس طغص  حغص/ا شكي صل صا شكي ص/صا حلييغصل صا حلييغ
نصاّلةشوو يكصطلوو    ص صت ا وووىصبحلوو ص-ص ط ّقتووغص ىيوووىقصا  كبّيووغصلوو صطكاىليتووو صليةووتص ا 

ا ووكيصلووينصص(la mise en abyme)ص هوو ص احووىصا فكةسووّيغصلوو صطميب وو صلووإنّصص-ا تكجطوويت
  يووي ص"أّ  صطوونصاةتبوو صإ يوو صلوو صطسووكحصص2889ص-2801(صVictor hugo"ص)ليلتوو كصهيجوو "

إّة صل  صطمى أصي تك صا ىكاطيص ي لسوهيصطلوّاكقص"صل صت كيف ص  "صهيج " قىصكلكص".صكشلسبي
صصصصصصص(4)"لوووإ تصجيةوووبصا  يلوووفغصلووو صا طحوووي صاق  سووو صهةوووي ص يلوووفغصأ وووك صلووو صلوووة صا طوووي 

لمووي صبإثكائهوويصص2592ص-2815(صAndré Gide"ص)أةووىكيصجيووى"ثووّ صاسووته تصا لووياغصكاتهوويص

                                                             
 .صصص59صصص ،2553ص،2 صا طاكب،صلتيبصإتحيىصطةش كاتصا ك ائ ،صا ةّصصصىيةيطيغصا يب كي،صأحطىص-1
 .15صصص ،1003صا كبي ،صا طاكب،صلتيبصاتحيىصطةش كاتصا طكايي،صل صا طسكحصي سف ،صحسنص-2
 .ص130صصصاقىبّيغ،صا طل  حيتصط ج ص   ش،صس يىص-3
 ص.ا حّكقصبي  اغصا فكةسّيغاّل لتك ةّيغصل ص يليبيىييصا ط س  غصص(mise en abyme)صطل   صت كيوصُيةظكص-4
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بىا ي ا كيص كلتصط  صلياغصاّلةش يكصأب يىاصص(1)"  سيينصى  ةبيخ"جي صطنصب ىهصثّ صصةمىاص ا 
ص.إ تصي طةيصهكاص ىّلّلتصجىيىقصّلصتما صتثكيصا ىكاسيتصا سكىّيغص ريكهي

 : نشطار المحكي الرئيس أو تشّتت بنية النموذج اإلشكاليا -ج
ُتسوووه صبةيوووغصا طحلووو صلووو صا ةلووو صصةلووو صصقيوووىصا وووىك صلووو صاسوووت هصصىّلّلتص

ا كهةّيغص ا ةفسّيغصأ ص  تصطست  ص"صإىكي "ت  صبةيغص ك  صس ا ص  تصطس.صا تشّتتص اّلةلسيك
صصصصصصصصلوووووّ نصتلووووو صا ثهثّيوووووغصّلصتصي طحليووووويتصا كئيسوووووغلص.ا  اقووووونصا ط نووووو   صا  ووووويّ صا طلوووووّ كصليهوووووي

ّةطويصصلبك صُتهيطنص  وتصا سوكىصلمو صيتطنصطحلي حليويتصطونصك و صطونصطص(ا تو امي)وتلوّ نصبوت ا 
ص.يكصل صل له صى ّطيصتصا لبك صت ط ص  تصتا يكصىّلّلتلاك ص

 ا ّهلتص  ةظكصل صةل صصا ثهثّيغصه صأّنصطحلييتهيصا لاك ص و صتطويك صاّلةشو يكص
ّةطيصجي تصه صاق ك صطةش كقصإ تصبةييتصطم  ّيغصطشّتتغص  نصا طحلييتصا كئيسغصلحسبص ا 

م نصطنص ّىقصطمي نصيتةي  صلّ صطتشّل صمىص جىتصا حلييغصا لاك صا  احىقصتل.صتّ صتجطي هي
أ ص هقتو ص(صا اكبوغص ا يتوي )لو صةّلو صص"طيكيوغ" ص"إىكيو "طنصأ  اكصا  هقغصبوينصص  كاطةهيص

أيصأّةهووويصطحليووويتص.ص بوووكصا تنوووطين(صأ كا )هووو صكاتووو صب اق ووو صا مكيوووبصأ صا ب يوووىصلووو صةوووّصص
ا حّبصطنصصيتهقت  صا  ّلتصا ت صاةتيبتص تح ّصتتنّطنصل صج هكهيصتفسيكاص (صبةييتصطم  ّيغ)

صصصهوويصلوو صا طهجووكص طوويصت ّ  تص ألوو صحنوونصا  يئ ووغص صإ ووتصا شووبيبصصا  ف  ووغإ ووتصا لووى ىص طوونص
ص.ا ةفس ص ا كهة ص اّلجتطي  "صإىكي "يىصتمي  يتص تبييةيتص لكا يتص  تصل طنص

يجووىصا موويكئصإ ووتصجيةووبصا طحلوو صا ووكئي صا ووكيصيلووّ كص"صا اكبووغ"  ووتصطسووت  صةووّصصل
يميبوو صا ووكيصص"شوو يب" طوويصا ت كهوويصطوونصشووّىص جووكب،صطحلوو ص"صطيكيووغ" "صإىكيوو "ا  هقووغصبووينص

صصصصا توووو صتحلوووو صص"ّلكق" قّلووووغصص(227ص.صا اكبووووغص)صط هوووويصم جتوووو ص ّلصيووووىكيصليوووووصيتلووووّكو
                                                             

 :ط  ف صلطيصي  صطنص71ا لفحغص صص91صغا لفحصل صاّلةش يكصا ليتبصي ّكوص-1
P52: « [...] est mise en abyme tout miroir interne réfléchissant l'ensemble du récit parص

réduplication simple, répétée ou spécieuse». 
P.76: «L'énoncé dont il s'agit n'étant provisoirement envisagé que sous son aspectص
référentiel d'histoire racontée (ou fiction), il apparaît possible de définir sa mise en abyme 
comme une citation de contenu ou un résumé intertextuels. En tant qu'elle condense ou 
cite la matière d'un récit, elle constitue un énoncé qui réfère à un autre énoncé – et donc 
un trait du code métalinguistique; en tant qu'elle est partie intégrante de la fiction qu'elle 
résume, elle se fait en elle l'instrument d'un retour et donne lieu, par conséquent, à une 
répétition interne.». Lucien Dällenbach, Le Récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme 
 Seuil, Paris, 1977.                                                                                           
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 كجوتصإ وتصطسوم صحبو صتيكلوغص كائو صتيويتص"ص:ئ وغقيص نصت ّ مهيصبشيبصإسبية صب هجغصييئسوغ
ليووصا ت و ص.صإنصا ث كقصنىصا ط و صأطوكص سويك.صا ب   غص تثيكصا نطيكص لةةة صش تصباتغ
لةوتصلو ص وىاىصا هجئوينص طويصلوككتصطونصأحوىص.صأطهصجىيىاصب ىصأنصليتصطنصحيويت صطويصلويت

 أ قووووويتصأيووووي صاّلةمبووووويضصصحيوووويت صطوووووّكتص  ووووتصا هووووويطشأىكلوووووتصأنصص. صلم ووووتصإ وووووتصأحووووىأ
ل صجط صص"طيكيغ"تةت ص  تص سينصا ت صص"طكي " ص" طك" قّلغصص(21.صص.صا اكبغ)"اّلةبسي 
  طتصليطيصب ىصأة صاكتطتصبينصأحنية صليكاصطنصطكي صكليمت صل صا سفكصا تو ص"ص:طةهيصسكي غ
صص(.231.صص.صا اكبغ)ص" ستصحّكا:ص  يهيصبج اب صا ىائ صقسي

ا اكبوغص)" ي غصا مليوص يفغصأنصت يبصأطي  صليهوي"قت تصم جهيصص ت تبكصقّلغصا طكأقصا ت 
ي جىصل صطسوت  صت وكصطونصا طحليويتصلطيصص.طنصألثكصا طحلييتصا لاك صإيجيماص(58.صص

يصيلوص هقيتصطت ّثكقصبينصكج ص اطوكأقص  وتصشوي ئصا بحوكص  ةوىطيصا لاك صلي طيصسيةطيئيّص
صصصصص ووو  صا شوووي ئص  كنووو ص ت ثوووكصصهووويصهووو صتبحوووثص ةووو "تسوووتيمظصا طوووكأقصّلصتجوووىصأثوووكاص  كجووو ص

  وتصأثوكصلو صا كطو صلتتب و ص يو ىيصبهويصإ وتصطويص كا صاقطو اأص هو صاآلنصتموتح ص تو  صا بحووكص
ص.(39.صص.صا اكبغ)"ا  طي صبيةطيصي   هيص قكص يئكقصةيل كق

صصصصصصقبووو صأنصتوووةاط صص"طيكيوووغ" طحوووتصليووو صص(ح ووو )لطووويصي جوووىصطحلووو صلوووايكص  وووتصشووول ص
تطووّىصككا يهوويصلوو صهيئووغصاسووت  يوص لووم صتسووتجىيصص..كقصا شووفتينلوو كقصاطووكأقصطحطوو"لوو صا ةوو  ص

ص"ا طو  تصشو يب"ص(أس  كق) طحل صت كصتطّث  صص(58.صص.صا اكبغ)"كقلغصطنصجبيكصطتسّ  
صصا    صا لي  صا كيصجي صطنصطكالشص  تصظهكصسبنص ّينص  و صيمووصأبوىاص  وتصنوفغصا ةهوك

طت ّبوووىاصيةووويج صطووونصب يوووىص يئشوووغصحوووكنصا سوووبنص  وووتصا كبووو قص ةوووم صا  يشووو صا تيئووو صمائوووكاص"بووو ص
صص(.229.صص.صا اكبغ)"ا بحكيغ

صصصص:صقووويئه"صإىكيووو "لفيووو صيلوووّكحص.صأينوووي"صا يتوووي " تتجّ ووو صىّلّلتصاّلةشووو يكصلووو صةوووصص
"صا يتي " لةّنصةّصصص.(95.صص.صا يتي "ص) ي طي صطنص ي  صي تف صأنصيتطّةتصّلصا طفل  صإنّص"

ص(ص15.صص.صا اكبووغ")شوّتتص أحوومانص احوىص  ووي "صإّلّصصهطويصطوويصاقطوكصحميمووغصلو "صا اكبووغ" ةوّصص
صتظوويلكتص ووّىقصتجوويكبصهوو صبوو صّل(ص"98.صص.صا اكبووغ"ص) احووىقصتجكبووغص هلووغ"صلةّةهطوويصأ 

ص(.صص12.صص.صا اكبغ") أ ك صتجكبغصبينصلك "صهةي صي ىصل  (صن.صص.صا اكبغ") ت ّحىت
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:صاثةوينصطحليوينصةفسو صا  قوتصلو صا سويكىصهو صا وكي"صإىكيو "صبوك "صا يتي "يحل صةّصص
كا.صطةووو صيةشووو كصثوووية يص وووكاآل صصكئوووي أحووىهطيص صلوووإّةة صا وووكئي صا طحلووو ص ة ةوووغص ووو صجووويمص ا 
صا مّلوغص هو .ص و ص ة اةوي(صا طفويجئص ا تفيئهويصا طاكبصإ تصطيكيغص  ىقصقّلغ)ص بيكقصسة تيك

ص لوو تصهوو ص احووىصلوو تصكاتقّلووغصص لةّةهوويصبووىتصىكجووغصإ ووتصتفيلووي هي"صإىكيوو "صيسووكىصا توو 
صجيةبويص حوىقصلو ّصصتتةوي  صلوايكقصسوكىّيغص حوىاتص بوكصاقحوىاثص كضصبطهطغصين  نصا كي
ص.اق يكصل ص ة صا تفيئهيصث ّص"صطيكيغ"بوص ميئ /صصاةتظيكهصج اةبصطن

صصصصص:ي وو صلطوويصا ووةّصصصلوو ص كىتصطث طوويصطت يقبووغا طحلوو صا ووكئي صصأحووىاثيطلوونص ووكضص ص
صص.(3ص-2.صا طم ن)ص:ا بيني صطىيةغصل صبي نيي "صإىكي "صاحسي ص-
صص.(25ص-22.صم نطا )ص:ا ط يكصل "صطيكيغ" وصاةتظيكهص-
ص.(25ص-29.صم نطا )ص:"ج ي "بوص  ميئهطيص هي"صإىكي "ص استنيلغ"صطيكيغ"صقى  ص-
صص.(ص11ص-10.صم نطا )ص:بيت صل "صإىكي " "صطيكيغ"ص"ج ي "صاستنيلغص-
ّةطوويص  ميئوو ص يسووتصا طاووكبصإ ووت"صطيكيووغ"ص وو ىقصأنّص"صإىكيوو "صط كلووغص- صيت ّ وو صبحووثصإلجووكا ص ا 

ص.(17.صم نطا )ص:ا لىيمّيغصطىيةغصطجتطنصبحييق
ص.(18.صم نطا )ص:طكالشصطىيةغصإ تصا كهيبص  ت"صإىكي " "صطيكيغ"ص م ص-
ص.(57ص-51.صم نطا )ص:طكالشصإ تص كيمهطيصل ص هطي"صحطى ن"بو"صإىكي " "صطيكيغ"ص مي ص-
ص.(90ص-58.صم نطا )ص:طكالشصإ ت"صإىكي " "صصطيكيغ"ص ل  ص-
ص.(91ص-92.صم نطا )ص:ا فةيصجيطنصسيحغصل صا طفيجئ"صطيكيغ"صا تفي ص-
ص.ص(95ص-93.ص ا )ص:ا بيني صإ تص   ىت "صطيكيغ"صا تفي صبحيىثغصا شك غ"صإىكي "صإ بيكص-
ص.(11ص-99ص.ا طم ن)ص:"طيكيغ"صا تفي صسببصح  "صإىكي "صشل  ص-
ص(.70ص-11.صا طم ن)ص:   بيب"صإىكي "صمييكقص-

ةووّصصصنّصاقّ  صهوو صأ:صجمئيوويتصا طحلوو صا ووكئي صيطلوونصاسووتةتيأصأطووكينبي تووىقي صلوو ص ص
صه وىّصصيطلونبيوىصأّنصطحلو صاقّ  صص."ا اكبغ"صةّصصصطحل ص  تا  يّطغصصبةيت صل صكتلمي"صا يتي "

 اقطووكص.صلوو صا ووةّصصا ثووية "صطيكيووغ" "صإىكيوو "صبووينصىاكصا ووكيص  طحلوو (صتلووكاكاصّل)صاسووتطكاكا
صتتطثّو ص   ّيوغصبةيوغصكاتصحبلوغ"صا يتوي "صك ايوغصسو  ص  وتصتتلوّ نصا حلو صبكا ثية صه صأّة ص 
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"صإىكيو "بوو تتل صص يطيص شكص طسغصىاطتصرييبصلتكقصب ى"صا بيني "صإ ت"صطيكيغ"ص  ىقصل 
صص"صا لووّىيمّيغ"صطىيةووغصطجتطوونص وونصس سووي   ج صبحووثصإةجوويمص  ووتص طسووي ىتهيصا سوويب صا حبيووب

ص.اق يكصل صطفيجئصبشل صه ص ت تف "صطكالش"صإ تصطشتكلغصبكح غتم  صط  صصث ّص
طجط  وغصطونصاّلسوتكليكاتصصا سويب صك صا حبلوغصا    ّيوغصتةش كص نصا طحل صا كئي  ص

كاصجيمص  ص ة ةوغصا طحلو ص.صأ صا ته يطيتصيحط صلّ صاستكليكصأ صته ي صطةهيصقّلغصلك ّيغ  ا 
 هوو صكح ووغص.ص وو ص ة اةووي(صكح ووغصإىكيوو ص بووكصا ووكالكقص ا بووي ن)ا فك وو صلووإّةة صسووة تيكص بوويكقص

ل صلني صا ةّصص تحفّمهصصطحّ مغًص"صإىكي "ةلتشوصتفيلي هيص بكصا ملصصا طةبثمغصطنصكالكقص
 يطلنصكلىصا ملصصا فك ّيغصا ت صتنوّطةتهيصص.  تصا سكىص  تن  صب ضصج اةب صا ط تطغ

ص:صبحسبصا تكتيبصا كيص كىتصب صل صلفحيتصا ك ايغصلطيصي  "صإىكي "استكليكاتص
صصصص.(22.صص.صا يتي )ص:ا نيئنصقّلغصا ط تك ص-
ص.(29.صص.صا يتي )ص:ا بئيسغص"  يغ"قّلغصص-
ص.(21.صص.صا يتي )ص:"  يغ"قّلغصا ط ّ  صا طلةيس ص ا ىصص-
ص.(28.صص.صا يتي )ص:ا جيس سغصقّلغصا طكأقصاقةج يمّيغص-
ص.(12.صص.صا يتي )ص:قّلغصا شي صا  ج مص-ص
ص.(18.صص.صا يتي )ص:ا ت ص  صتة ص  ةهيصقّلغص ي تصا  بةيةّيغص-
ص.(55.صص.صا يتي )ص: تةّلكص  صا تيكي صقّلغصا طةين صاإلي ي  صا كيصقي  صا فيشّيغص-
ص.(77.صص.صا يتي )ص:ّلغصا  يى صلي  ص لكسينصا ىطيكقص-
ص.(81.صص.صا يتي )ص: ك بصا سييسغصقّلغصا فمي صا كال  ص-
ص.(53.صص.صا يتي )ص:ّلغصطىّك صا طىيةغقص-
ص(.251.صص.صا يتي )ص:"إىكي "ب ىصا تفيئهيص نص"صطيكيغ"ا كيصا تمتصب صقّلغصا كج صص-

كا صا سوكىصتحفيومص ظيفتهويص   ّيوغصحبلوغصين ّص"صا يتي "ل صك ايغصصا كئي صا طحل صلينص ا 
صطهطووو صتلتسوووبصأنص ّلصتلتطووو صأنصيطلةهووويصّلص  ظيفوووغت ووو صاصلوووإنّصصا شووو  صصأل وووي ص تةشوووي 

صا كالكقصي يىصأن"صأ (ص39.صص.صا يتي ")ا مطنص طنصا ةف صطنص ا تلي  صا كلك صطنصا تحّكك"
صا  وي ّصصا تيكي صطين ص؛ا طين صإ ت"صإىكي "صاكتىاىص بكصإّلّص(ص88.صص.صا يتي ")ا طىيةغصإ ت
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ص شوووكقص طووو صب وووىصا طينووو ص  ووو صاسوووت كصا طينووو صكائحوووغصاستةشووو "ص:ا ش لووو ص طينوووي 
صكح غصل ص لةّة صاّلستكجي صتمةّيغص ب اس غصا طحل ص ط صل ص ياى (ص39.صص.صا يتي ")سةغ
صبطكلمهيصأ صبةظكتهيصبي ايكّيغ؛ص هقتهيصل صلية ةت صطستى ّييص جك كهص  ج ىهصمطة ص نصبحث
ص.(1)2582ص-2502صJacques Lacanص"ّللينصجي "صت بيكصحىّصص  ت

صتلووغصا ووكالكق"ص جووىصأنْصلية ةتوو ،صصسووتى ي إ ووتصا ووكالكقصّل"صإىكيوو "كجوو  صص وونصتكتّووبص قووى
بْيوووىصأّةووو صص.(23.صص.صا يتوووي ")ا وووكهنصلووو صا ط وووم نصُيةسوووتص ّلصشوووكي ص  وووتصا طسوووج صُيطحوووت
ق صصأ ص ا هةي ص ا هةيص ا طين ص ا حينكص ا ايكصاقةيا كئي ص ا فك  ص صصبينصطةش كق جىهيص

صلوو صهوو ":ص"طيكيوغ"ص  يوو ص كحتو صسوو ا ص  ووتصإجيبتو صلوو صهو صقووي صلطووي؛ص ا وكاتصا  بي ووغصبوين
صّلصأقكاةو ،ص بوينصمطةو صلو صأةوي،:ص"قويئهصلوكىّص"صا وكات؟ص تةسوتصا  بي غصل صتةاط صأنص س  
ص(.98.صص.صا يتي ")ا ة كص ية ص نصتحجبصط ك ثغصرشي اتصقنّص)...(صصأست ين

 ونصا ةّلوينصا سوويبمينص"صأ كا " ّلصتموّ صطظويهكصاّلةشو يكص ىّلّلتصا تشوّتتصلوو صةوّصص
 ووووونصطنوووووط ة صتجوووووي مصأنصيلووووو نص ةلوووووكاصتمةّيووووويصط وووووم ّلص"صأ كا "بْيوووووىصأّنصاّلةشووووو يكصلووووو ص

صصصصصصصا س سوووووي   ج صإ وووووتصتشووووولي صبووووو كقصةّلووووويغصطشوووووح ةغصبوووووىّلّلتصا تشوووووّتتص اّلةلسووووويكصسووووو ا ص
"صإىكيو "صهو صلهويص.  وتصا طسوت  صا ش لو صأ ص  وتصا طسوت  صاّلجتطوي  ص ا سييسو صا  وي 

صا طينوو صل اجونصحوو  صا طجتطونصلوو صيوكّ أص طوويصا  فو يصاّل تمووي صا طبيشوكق،صا  بوويكقصطونصيةتمو "
صيوووك صطووويصطبيشوووكقصي لووو صلووومي غصطوووكتقصي وووىص ووو .صا هيل وووغصطشووول صلي اجووو صتسوووي  يغص بووويكقصإ وووت

صهوكا)...(صصكهةو صلو صا طوة ل صا ط لو وصك و صحو  صبي تسوي ّلتصطوثمهصألوب صب ص يسطن،
ص(.128.ص127.ص.صص.صأ كا ..")بيستطكاكص ا طت ّ نصا طتاّيكصاإلشلي  صا جى  ،صا شل 

صب بي وغصت ّ و طسوة غصتصا بحوثصلويىوص  قيئ و "صأ كا "صةوّصصصأحىاثصإ تص  ب كاص  ةى
  ووتصريوكصا  وويىقصلوو صا طتوكال صا ك ائوو صا طاكبوو صصصص-صيسووتب ىصلوي ةّصص.ص قوويئنا  صصحووىاثت و صاق

صك ووو صطووونصبوووىّلا طّتلووو غصبطحلووو صا حيووويقصا ي طّيوووغص يحتفووو صص اقحوووىاثصا  قووويئنص-أ صا  كبووو 
ص   جوو ىص"إىكيوو "غصك يووص ب ووتصا توو صا طوو ّثكات بووكصتسوو ي صا نوو  ص  ووتصصا فلووكيبووي طحل ص
صا طووة  وصبووي ط ةتصأحوىاثيصيجووىبحووثص و صا صأنّصبْيوىصص. جىاةوو ص ةطو ّصص  يوو صتشولي صلوو ص سويهطت

                                                             
 .صص133صصصاقىبّيغ،صا طل  حيتصط ج ص   ش،صس يىص-1
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ّةطيصévénements  فظغص صOratoireص  ويب /صصMontalصكهةو ص ويبن جىصأحوىاثيصكاتصص ا 
؛ص لووةّنصا ش لووّيغصا توو صيكيووىصا ووةّصصط كلتهوويصش لووّيغصا ي طّيووغصا حيوويقصطحلوو صحسوويبص  ووت

ص.صص(*)   يىقص  يكقغص  ي ط  يكقغص
ص طموو ّلتصتلووّ كاتصطوونصتنووّطة تصبطوويتصهيطةووغصاقحووىاثصكاتصا  وويبنصا ووكهة ص قووىصأىّص
  وووتصص ا تح يووو ص ا فحوووصصبي ط ييةوووغصاإلةسوووية صا  اقووونص-طجط هووويصلووو ص-صتتةوووي  ص أ ك حووويت

طحلو صص  تصRécit de parolesصاقق ا صطحل حسيبصطحل صا حييقصا ي طّيغ،صإ تصر بغص
صيحتفو صإكْص"صا  وك ي"لوو.ص(1)"جيوكاكصجيةيوت"ت بيوكصبحسبصصRécit D’événementصاقحىاث

ص ا فةوويةينص ا فهسووفغص ا طوو ك ينصا طفّلووكينصقوو ا  هوو صيتفي وو صطوونصأصأ صيفّلووكص هوو "صإىكيوو "بووو
صصص طوو ثكهصصاست كانووي صبووصيحتفوو صأ ي وو صّلصه ص ووه صتشووّل صسوويكت صا كهةّيووغ،كصيللووةبصا تمووتصا ووكين

ّةطويبةيىي   جيتو صصتبشيكاصأ  أ صأل ويٍ صصبوةق ا ٍصصيحتفو صأنصإّلّصصيطلةو صّلا وكهة صصا طحلو صقنّصص ا 
بْيوىصص.اق وك صهو  تيكي هويصصطحلييهويص هويصاقللويكصأنّصصطة  و صطنص؛ للكيصكهة ص يبنصكات
ّةطوويصا ي طّيووغصا حيوويقص وونصطةفلووهصأ ي وو صّلصطثّمفووينك ائيينصا   ووصبي ةسووبغ تيكي وو صصا فلووكأّنص ص ا 
صصص.صصصصصا ى ا ص  تصلي صاطفّلكصصاأطكصتاى صبلّ صجمئييتهيص  ط طييتهيصص اق ه صل ا ي طّيغصص حييقا

تشتط صبمتينصسكىيتينصحينصيتنّطنص "صأ كا "يتجّ تصاّلةش يكص  تصطست  صطحل ص ص
"صشو يب" هو صطحلو صص(ا حيشوّيغ)طو إ ركقصا سوكىّيغصا  بموغصا  ويكصأ صاإلطحلو صاق  تص  تصا 

مينص يةيقشينصطنط ةهيص ي  ّص"صإىكي "ص"أ كا " ا سيكىصا ّ كانصيةهنينصبى كصا حل صليحّ هنص
ص(ا طووتن)ُطوو إ ،كقصا سووكىّيغصا  بمووغصا ُطوو إ ،كصأ صا طحلوو صتشووتط صا  بمووغصا ثيةيووغص  ووتصا  صص  يهووي

صىيووىقص ط ت فووغا توو صيتحووّىثصليهوويص وونصقنوويييص "صأ كاقوو "ا طتطثّوو صلوو ص"صإىكيوو " هوو صطحلوو ص
صا ةلوو صصت ووّىىص  ووتصطبةّيووغص،بي ةتيجووغصا ووةّصصصلبةيووغ.صتت ّ وو صبطسوويكقصتشووّل صجيةبوو صا ووكهة 

صةووّصص صصليهوويصيجووكصجووك ص يص طوويصا لووّىيمّيغطىيةووغصص وونصي كلوو ص طوويصا ط ّ وووصةووّصص تفّك هوويصإ ووتص
ص  تصا ت  ي )صش يبصةّصص صص(طحّ  هيطكّتبهيص ص صصاق كا صجيطن)صا سيكىصةّصص صص(أ كاق )صإىكي 
.ص ةّصصا ميكئصا طفتكضص و  كا ص  طويصأحوي صبهويصطونصت  يمويتص تح ويهتص( تثطيةهيصاق كا 

صص(.7.صص.صأ كا ")طتميب غصطكاييصل صا ل كقصاة لي ص  ت"له صةّصصطبةّ ص
                                                             

1- Gérard Genette, Figures III, édition seuil, collection poétique paris, 1972, p: 12. 
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صصصصصصسوووويئىقصليةووووتصا توووو "صا حيشووووّيغ" "صا طووووتن"ص كيمووووغص  ووووت"صا  ووووك ي"صا تطوووويىصه اسووووص قووووى
شووووي تهشووووّتتصا تىّلّلتصصإةشووووي صلوووو ص،تنصلوووو ص ةهوووويص اّلةميوووويحصا تم يىّيووووغصا لتيبوووويتصلوووو  صصصصصصصصي ا 
صصصصصا لتووويبصي تووم صأن)...(صا حووو ص  موويكئ:ص"  ووةّصصصا تمىيطّيوووغغصل طووا صلوو صيمووو  صإكْص.صا ووةّصصصلوو 
صقوكا قصأنّصصريوكص.(7.ص.صأ كا ") ش يبصا كا يصى نصبي ل طغص يستم صلم صإىكي صأ كا صل 

صصصصصصصصص م ووووو صإ وووووتصا تمووووويىيصلووووو صيووووو ّىيصبي وووووكاتصأ كا صةوووووّصصصلووووو صا حيشوووووّيغص ووووونصبط وووووم صا طوووووتن
صطلوووّ ةينصطووونصا مووويكئص حكطوووينص شووو يبصا ت  يمّيوووغص ا  ظيفوووغص  سووويكىصا تح ي ّيوووغصا  ظيفوووغص ووون

صتح يوو ص  ووتصيموو  ص هوو ص يّلووغص.ا جى ّيووغص حي يتوو ص تةيطيوو صا سووكىصب وو كقصلوو صهوويطْينصسووكىيين
صب بي وغصا طّتلو صاّلجتطوي  صا وكاب صكاتصا كهةّيوغصا ةيحّيوغصطونصطاكبو صطثّمووصسويكقص طةيقشغ
صص".إىكي "صبحج صطثّموصسيكقصتة ي صل صقيطغصطنصيطّث  ص طيص ا حيننصا ُطةتجصا طجتطن

صك  صا تبيكص  صجيمصإكا)صا ُط إ ركصا طحل صل صا سكىيصا حىثصيبىأصأنصركابغصّلص ك  
ص  لوويص ت ثيمهوويصبتكتيبهويص ط ي بتوو صا سويكىصإ ووت"صإىكيو "صأ كا صبحطوو "صشو يب"صبطبوويىكق(صحوىثي
صاحتفووويّلصُي تبإوووك"صإىكيووو " ووووصكهةّيوووغصسووويكقصلتيبوووغص وووه صطووونصت ثيمهووويصقنّصص.ا نووويي صطووونص  يهووي

صصصصسووةغص شووكين..صإىكيوو صب شووكيةيغص ةحتفوو صبيقكب يةيووغصا ةووي صيحتفوو "صط توو ؛صب ووىصب شووكيةيت 
ص(.5.صص.صأ كا ")اّلستمه صة كصل صسةغص  شكينصاّلحته صظ طيتصل 

صلووو ّصصجوووكى/صبت  ووويصصسوووةق  "صأ كا "صةوووّصصىّلّلتصا تشوووّتتصلووو صصطووونصألثوووكص  هقتوووكاب
.صبحثوويص وونصتجّ يوويتصتمةيووغصاّلةشوو يكصليوو ص كلووىصتووىا ييتهيص  ووتصىّلّلتوو ص للوو   صأقسوويط 
صب يتطوووغص طةتهّيوووغ(صشووو يبصشوووب )صب ةووو انصبطمّىطوووغصطسوووب قغصأقسوووي صثهثوووغصطووونصيتلوووّ نلوووي ةّصص
صجوووكىصسووويل نص وووك  ص تب وووي؛صللوو  صثهثوووغص  وووتهووويصطةصقسوو صلووو ّصصيحتووو ي ص.ص(ا توووةبين)صب ةوو ان
ص:ا تي  صا ةح ص  ت"صإىكي "صطحل 

ص فظووغص يحطوو "صإىكيوو "صطحلوو صطوون(ص9ص ا  كقووغص3صا  كقووغ)صيتنووّطنص:األّو  الفصةة  -
ص. ط الوفيتهيصب يئ تو صا ت كيووصتتةي ّلنصا  كقتينصأنّصصإ تصإشيكقصك  ص ل ص.  ص ة اةي"صا  يئ غ"

صقنووويهيصا تووو صىكاسوووت ص سوووة اتصتت وووّك ريوووكصأنصا مووويكئصّلصي وووى صاّل تموووي صبطحليووويتصلك ّيوووغص
صأبةوي ص  وتص ت ّكلو صاقسوكقصطةوم صإ وتص  ىتو صإ تصتشيكأ ك ص صص أسيتكت صمطهئ صطنصبطكالش
ص. أ ك صتت ّك صإ تصتجكبت صا  ي فّيغصا فيش غصطنصابةغص ّط ص ط طت 
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"صإىكيووووو "صطحلووووو صطووووون(ص25ص-21ص-20ص-8)صاق كا صيحتووووو يص:الثةةةةةاني الفصةةةةة  -
صطسووويكتّتلووو صبصط نووو  يت"صأ كا صا طىكسوووغ"تحلووو ص ص.ص ووو ص ة اةوووي"صا طىكسوووغ"ص فظوووغص يحطووو 

صتتحووّىثصل سووفّيغصقنوويييريووكصأّنصك وو صا طحلوو صلثيووكاصطوويصيتفووّك ص ط ي جووغصص.ا طىكسوو "صإىكيوو "
ص  كجووو صا طةووويقض"صا   ةسوووين"أ صطفهووو  ص"صا طتفوووّ  صاإلةسوووين"طفهووو  صصأ "صا ب ووو "صطفهووو  ص ووون

يتفووّك صصلطوويص."لووية " "صىيلوويكت" "صأكسوو  " "صأله وو ن"ص ت ووي ي "صةتشوو "صل سووفغصلوو صا  وويىي
صأسومفّيغصةّظطتهويلو صةوى قص"صةتشو "صحو  "صإىكيو "أ ميهويصصطحينوكقطحل صا طىكسغصإ تصطحل ص

صط نوو  صبتح يو "صإىكيو "ليو صصيموو  يةشو كصأينوويصإ وتصطحلو صت وكص صص. 2592صسوةغصا كبوي 
ا  تصطحلو صلك و صت وكصيستحنوكص صصا حنيكيصا ت ّ كص طست  صا ىينصطسييكقصنك كقصيةيقش

صصصص(صا فكةسووو )صا ف سووفغصأسوووتيكصبتشووّل ص يت ّ ووو ص يتةفسوو  وووتصص طيموويصأثوووكاصتووك صىثيطوونص ه وو صحووو
ص.صصصصصصصصصصصل سف صإةشيئ ص ط ن  صلتيبت صب ىصا ط كلّيغصقىكات صل 

يحطوو ص فظووغص صص"إىكيوو "صطحلوو صطوون(ص28ص-21)صاق اك صيحتوو يص:الثالةة  الفصةة  -
يوى كصحو  ص(صا و  ن)ل ص هقت صبطسوة غص"صإىكي " يطلنصا م  صإّنصطحل ص.ص ة اةي(صا   ن)

"صطحطوىصا  ويط "طسيئ ص  ةّيغصشهىهيصا تيكي صا طاكب صقبي صاّلستمه صبي  ل ص؛صلةف ص
صريووكصأّنصك وو صا طحلوو صسووك ينصطوويصيتلّسووكص تتفووّك ص ةوو صطحليوويت.ص طوويصةووتجص ةوو صطوونصقهقوو 

صيوت ّصص  صا ت صا شهيكقصق  ت صبسببصُقت صا كيا طةسي يغ؛صص(ا طتلّ و)"صا حّهأ"صمّلغجيةبّيغصل
صا ك حووو صتسووويطي صإ وووتا تووو صتشووويكص"صااصإّلّصصا جّبوووغصلووو صطوووي:ص"طووونصقبووو صا طجتطووونص هووو صلهطهوووي
ص.صاقكضصل صا طىل نص  طي ص احتميكهص م ل  ّبكص نصتصا ت "صقىط صتحتصط ب ىل :ص" ق  ت 

(ص19ص-13ص-12)صاق كا ص ين ّصص  ص ة اةي"صا  جىان"ص فظغص يحط :صالرابع الفص  -
صقنويييصطنصتتىا  سك ينصطيصص جىاةّيغصإحبي يتصليهيص يسكىص."إىكي "صطحل /صص"أ كا "صطن

ص. ا هميطغص ا فلكص ا سييسغص ا حكّيغصا ث كقصح  ص  ةّيغ
ص17)صاق كا ص ينوو ّص"صا نووطيك"صب فظووغ"صشوو يب" صا سوويكىص ة ةوو ص:الخةةامس الفصةة  -

ا موووويكئصلوووو صطحلوووو صنووووطيكصص ثووووكي ص"صإىكيوووو "صطحلوووو صطوووون(ص15-30-32-31-33-39
ريوكصاّةو صسووك ينصطويصيوتّ صتلسوويكصص.ا لتيبوغص احتووكاوصا  وبّصصاطتهوينصبووينصهتوكّىىص  وت"صإىكيو "

ص:ا  ىيىصطنصا طحلييتصا فك ّيغصطةهيص كضهكاصا طحل صب
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ص.صةسكت بصا اكب صا شيبص هقغصطنصبي طميكةغصأسكت صطنصا  كب صا شيبص هقغطحل صص-
ص."ا كات صا ةمى"صلى كصب ى"صا فيس ص ّه "صإ تصب ثهيصل "صإىكي "صتكّىىص(كسي غ)طحل صص-
صاّلسوت طيكيصا ط قووص  وتص ه و ص طون"صك شصإطيو "ص  وت"صإىكي "صلي صيكىّصصمي طحل صطص-

صطشول غل صحينصأّةهيصص حىهيصا فكةسّيغصبي حل طغص يّلغصا طاكبّيغصا طشل غصج  صيحي  صا كي
ص.صاإلسهطّيغصا ى  صبل ّصصطكتب غ

ص لتيبوو "صا شووكايب صإىكيوو "صا طاكبوو صا ليتووبص  ووتصب ةووو"صإىكيوو "ليهوويصصكىّصطحلوو صكسووي غصص-
إلكريطو ص  وتصا تكاجونص ونصط اقفو صا تو صاسوتا تهيصصLe passé simple"صا بسوي صا طينو "

ص.صا حل طغصا فكةسّيغص تبكيكصسييستهيصا كج ّيغصبي طاكب
ص. نص يىصا  كشصبي تبيكهصكطماصّلةتليكصا حّ ص  تصا بي  "صإىكي "طحل صص-

صصصصصصصصصصصصصصص ينووووووووّ صاق كا صكقوووووووو ص ة اةوووووووويص"صا ه ّيووووووووغ"يحطوووووووو ص فظووووووووغص ص:صالفصةةةةةةةة  السةةةةةةةةادس -
به يتووو صا  كبيوووغصاإلسوووهطّيغصا تووو ص"صإىكيووو "يتةوووي  صطحلووو ص  ووو ص ص(ص55ص-51ص-50ص-37)

بووىأصيفهوو صط ةووتص.ص  يوو صب ل لوويت صا حنوويكيغصامىاىتصتجوّككاص ةووىطيصجووي صإ ووتصبوويكي ص ماى
ريكصأّنص ّ صهوكاصا طحلو صسوك ينصطويصيتلّسوكصب وكضص(.ص219صص.صأ كا "ص)أةيصطس  :صق   

ص:طحلييتصلك ّيغص ىيىقص ط ت فغصاقشلي ص ا طنيطينصطةهي
ص.طحل صلتبصلثيكقصيى كصطنط ةهيصح  صطيصيسّطتصبةهنغصاإلسه ص-
  ليتوبصا ك طوية ص"صا سوي غصا  يطسوغص ا  شوك ن"انص طحل صت كصيتةوي  صقّلوغصتحوتص ةو صص-
ص".ليكجي صجي كجي "
ص.ا  هقغصبينصا شك ص ا اكب ت كص نصصا  هقغصبينصا   طيةّيغص ا ىيطمكا ّيغطحل صص-

صصصصصاق كا ص ينووووو ّص"صا  ي فوووووغ"صب فظوووووغص"شووووو يب" صا سووووويكىص  سوووووطص:السةةةةةابع الفصةةةةة  -
ص أ ووك صأ طيةّيووغصشوويبغصإ ووت"صإىكيوو "صلتبهوويصكسوويئ ص يتنووّطن(ص55-92-93-99-91-97)

صصصصصص  ووو صيسووو  ص وووّ صهوووكاصا طحلووو صبوووى كهص.صا  ي فّيوووغصأمطتووو صت ّ وووصصكسووويئ صأّةهووويصيبوووى صلكةسوووّيغ
"صشو يب"صلوىيم صإ وتصبويكي صطونص ّجههويصكسوي غ"صإىكيو "ست كضصيطنصا تلسيكص ك  صحينص

ص.ا   نصأ بيكص  نصأح ا  ص نصليهيصيسة  
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صصصصصصصصصصصصصصصصاق كا ص يتنوووووووووووّطن"صا وووووووووووك  "صب فظوووووووووووغص ة ةتووووووووووو صتّطوووووووووووتص:الثةةةةةةةةةةةامن الفصةةةةةةةةةةة  -
ص  وووتصت  يميتووو "صإىكيووو "صليهووويثّبوووتصصأ كاقووويصطحلّيووو ص يحتووو ي(ص95-12-11-13-15-11)

طبّيةووويصا ليفّيوووغصا تووو صتشوووّل تصبهووويصصبهووويص توووةّثكصشووويهىهيصسووويةطيئّيغ حفوووهتص ط تميووويتصصأشوووك غ
ا تةوويقضصبووينصا حيوويقصص  ووتصطبّلووكا.ص وويشصطةووكصلووبيهصلوو صجوو صسوويةطيئ "ص"إىكيوو "لووو.صكائمتوو 

 ا  يووي صثوو صأىك صبيكتيوويىهصا مي وويتصا طظ طووغصأنصك وو صا تةوويقضصهوو صط نوو  صاقشووك غصا توو ص
  صي ىصيىكيص  تصأيصتةيقضصيى كصلهط ،ص نصتجكبت صا طبيشكقصأ ص نصلو كتهيص.صيشيهىهي

ا طة لسووغص  ووتصا شيشووغ؟صهووكهصتلّيوووصت وو ص ت وو صتنوو  صهووكهصى نصأنصيت ّقوووصأبووىاصا تووةثيكص
لثيكاصطيصيتلّسوكص(صكائمغصإىكي )ريكصأّنص ّ صطحل ص(.ص282.صص.صأ كا "ص)بيى صبيةهطيا طت

طحلو صسويحغصسوينصّلماكص:صه صاآل كصبف  صتشّ بصطمي نصطحلييتصلك ّيغص ىيىقصطةو ،صطثو 
 طحلوو صا وو ميكص"صليووكا" طحلوو صا فتوويقصا طكحووغص طحلوو صطاةيووغصا حوو ص طحلوو صا فتوويقصاق طيةيووغص

ص...صص ص بىصا ةيلكص طحل صا  هقغصبينصا طلسيليينص اقسبيناقّ  صا هةىيص طحل صجطي
-71-70-18)صاق كا ص ينوو ّصص ة اةووي"صا ت بيووك"ص فظووغص يحطوو ص:التاسةةع الفصةة  -

ص-ا لوو ط غص ةي يةهويصقللوّيغت بيكّيووغصصطحوي ّلتصليو ص أجووى"صإىكيو "صطحلو صطون(ص75-71
  ووو صيسووو  صهوووكاصص.حتفووو لتيبتهووويصقبووو صأنصي موووتص"صإىكيووو "حوووي  ص.صا  جوووىانص-ا  يئ وووغص-ا لهوووو

ا فل صبى كهصطنصتمّ نصا طحل ص تلّسكهصطنص ه صاست كاضصطمي نصطحلييتصطةهويصطحلو ص
ا فميوو صا كال وو ص طحلوو صطمووي صحوو  صى وو  صا جوويشصاإلسووكائي  صإ ووتصبيووك تص طحلوو صقّلووغص
شكلينصل صأ وص ي غص  ي غص طحل صا جيس  صاإلسبية صا كيصى  صا طاكبصل ص هىصا ط  تص

صإحووى صةّظطتهوويصةووى قصلوو صطشوويكلت ص قوويئنصليهوويص ّ ووص"صإىكيوو " وووصطحينووكقصسوو يطينص طحلوو 
ص.إلكيمييصتيكي صىكاسغصتجىيىصح  صط ن  هيصيى كصا اكبّيغصأ طيةييصجيط يت
ص أّ كهي"صإىكي "صلتبهيصا ت صاق كا صيتنّطةتهت صا صيتا   يب/صاقحىاثصأه ّصصه صت  

ص طوو تص حيوويقصط ةووتصإ  وي صبهووىوص تم يطهوويص طةيقشووتهيص تح ي هويصب ة ةتهوويص ا سوويكى"صشو يب"
صا  ّ و ص  ت يقوبصا  نو  صب وى ص-لطيصسب ص كلوكتص-"صإىكي "صطحل صتطّيمص قى.صليحبهي
 بووكص ط ّيووغصأشووب صطوويصصاإل ويكصا طحلوو صلوو ص تكتيبوو "صشوو يب" صا سويكى هوو صطوويصىلوونصص.ا طةوتظ 
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صا طت الو صتجومي ص  وتصتمو  صا تو ص.ا سيةطيئ صا فنّصصل صا طست ط غص()"ا طةتيأ"صبتمةيغتل نص
صإ كاجّيووغصاسوتكاتيجّيغص لوو صا فوي  صُ حطوغصستشووّل صا تو صت و صاةتمووي صيوت ّصصثو ّصصطمووي نصإ وتصا في طو 

صصسةكاه؟ص ليوصسةك ؟صطيكاصجى ّيغص  تصتم  
 ونصا طحليوويتصا كئيسووغصتشوّ بص اةشوو يكصا طحليويتصا لوواك صطث طويصُيةيووكصأّةوو صص ا  اقون

لوإّنصصغص ُيةّ  هي ُي ّ نصبةييتهيصا حليئيّصثهثّيغص  ص"اق ك ح "ا  يبنصصل صا ةل صصقيىصا تح ي 
،صيطثّووو صطووويصيشوووب ص"إىكيووو "ا طحليووويتصا تووو صتمتوووكنصلووو صري بيتهووويصبشووو صصتشوووّ بص اةشووو يكص

 ت تموو ص.صا ووكيصينوو  صهشيشووغصا ش لوويغص تةّمطهووي(صطحلوو صاقللوويك)أ ص(صا سوويكقصا تح ي ّيووغ)
صصص()شووويبهغصأ صا تلثيووووصأ صاإلكهووويصا طحليووويتصا لووواك صبوووي طحل صاإل ووويكص ووونص كيووو صا ط

Amorceطةووو صلوووّ نصا وووكيصتص"كح ا ووو"بوووةّنصا طحليووويتصا طةشووو كقصإّطووويصأنصتلووو نصا وووكيصُيفيوووىص؛ص
 لو صهوكهصا حي وغصتلوب صا طحليويتصا لواك صبطثيبوغصص. أ صأّةهيصطتشوّ بغص ةوطحل صا كئي صا 

ص.ل تصةب ئّ صيحل ص نصا طستمب صل صلياغصا طين ص نص كي صاّلستشكاو
طووويص كا صص-إ وووتصحوووّىصلبيوووكص-ىيكصبي وووكلكصهووو صأّنصا طحليووويتصا طةشووو كقصأنوووي تص ا جووو

لهو صبطثيبوغصطوكتقصيوك صا طحلو صاإل ويكص.صا حىثصا ك ائ صاقل  صطنصىّلّلتصكطميغص طيمغ
 قوووىص كىتصتووويكقص.صليهوويصكاتووو صأ صط نوو   صطلوووّاكاصأ صطلّبوووكا،صطفّلووهصأ صطلثّفووويصأ صط ّ لووي

  كىتصطبث ثوووغصبشووول صطتوووىّكأصي توووك صللووو  ص(صطحلووو ص  يوووغ)ىل وووغص احوووىقصلطووويصهووو صشوووةنص
   بوووتصهةووويصتمةيوووغصا ت  ووويصص(.صطحلووو صا فميووو صا كال ووو )ا ك ايووويتص شوووكاكاتهيصلطووويصهووو صشوووةنص

 ظيفوغصا تشو ي صا توو صأّطةوتصطمك ئّيووغصا ةلو صصطونص ووه صتكتيوبصا طشووّتتص ا طب ثوكص ةظوو ص
ص. تة ي هيصا طةث كص ا طلّسكصبليفّيغصتة شصكالكقصا ميكئص ت ّجه صل صله صا ةل ص

صا تووو ص؛ا سووويةطيئّيغا طةتووويأص/صاّلةشووو يكصبتمةّيوووغص ا "صا  وووك ي"   يووو صيطلووونصا مووو  صإّنص
طوونصجهووغص  ا صطوونصجهووغصأ ووك صب  بووغصص ووي ّصصبشوول صا جىيووىقصا ك ايووغصططّيووماتصطوونصألووبحت

                                                             
-طلوو   صطوونصطلوو  حيتصا لووةي غص(ص اق  ووتصأقووكبصإ ووتصطة وو صا  كبيووغص    هوويصطوونصا سوويلةين)ا طةتوويأصأ صا ط ةتوويأصص

 ّلصي ت ووصا طةتويأصا ك ائو صلثيوكاص ونصا طةتويأصا سويةطيئ ،صّلصلو صتمةيتو ص ّلصأهىالو ص ّلص.صا سيةطيئيغصا ت صاست يكتهيصا سكىيغ
 هوكاصا تكتيوبصيطلونصأنصي الو صا ومطنصا  بي و ،صلطويص.صيصيكسوط صا ط  ووله صجطنصقجما صا وةصص لو صا تكتيوبصا وك.صةتيئج 

  يووصميتو ة ،صط جو ص...".ص يطلنصأنصي ي وصتىكأصا مطنصا  بي  صلطيصل صا ك ايويتصا حىيثوغ)...(صل صا ك اييتصا تم يىيغص
 .ص211،صصص1001،ص1طل  حيتصةمىصا ك ايغ،ص كب صاةج يميصلكةس ،صطلتبغص بةينصةيشك ن،ص بةين،ص 

29ا طكجنصةفس ،صصص".صإشيكقصّلصيلتط صط ةيهيصإّلصّلحميصل صا ةص:ص"اّلكهيصص-ص. 
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صشوظيييصشول ص  وتصتج  و صتة وكهصا وكيصا شل صهكا:ص"يم  إكصص.ا شل صا ك ائ صا س سي   جّيغ
 ووكاصأك صأّنصتةووي  صص.(1)"ا  يّلووغص كيمتوو ص  ووتص تلّسووكهصا طجوومأصا طجتطوونصهووكاصليهوويصيووة ل 

ةظوكصإ وتصي ص ل ة ص.ص طسة غصا تل يكصا طكج  صلينصتةي ّلصيتس صب   صلّةّ صألي "صا  ك ي"
تمةيوغصاّلةشو يكصبط وم ص ونصطكج هويصا س سوي   ج صا حوّ ص  و صيمو صبط ي جوغصظويهكقصا تشوّتتص

ّةطووويلّجوووغص(صاة ليسوووّيغ)بليفّيوووغص(صا طكجووون)ا بيىيوووغصلووو ص صبوووىّلّلتصا تمةيوووغصشوووحن طووو ص  وووتصص ا 
ص.ا طشّتتص ا طتلّسكص ا طتشّظ صبى كهصا ُطةتجصا طحي صلطي صطنص تيكي ّيغصاجتطي ّيغ

صصصصصصصتلوووو يكصحي ووووغصا تشووووّتتص صاقةسووووباّلةشوووو يكصا تمةيووووغصصتمةّيووووغي تبووووكص"ص  ووووك يا"بْيووووىصأّنص
صّلصا طاكبصل صا حي صه صلطيصطةسجطيصا طجتطنصيلنص  صإكا:ص"إكصيم  صا طاكب ص طجتطنل صا
صاّلةسوجي صلو كقصت  و صلليووص،ا شو  كصلو ص ّلصا ت بيوكصلو ص ّلصا  م يوغصلو ص ّلصا طظهكصل 

صصصصصصصصصصصإطووووويصطسوووووت حتص ووووويى صهووووو ص،لتيبةووووويصب وووووضص ةوووووىصا طهحوووووظصليّلةسوووووجي صيفتموووووىه؟ص طجتطووووون
طيصا  اقن،ص نصا طةفل غصا فلحتصا  اغصاةسجي صطن صأس  بصأيصا ملل ،صا ط ك ثصطنص ا 
طيص  ي غ،ص ي غصأ و ص.(2)"اق كبيغصا  اق يغصا ك ايغصطنص ا 

  :لى مستوى الخّط الزمني للمحكيع -د
ص قو وا ص  وت"ص  لويتشجو كأص"صبحسوبصا فّةو صا  طو صلو صا ومطنص ةلكصتح ي صيسي ى

ص ا توويكي صا  لووكصط كلووغلطوويصُيسووه صلوو ص.صا ليتووبصإ يوو صيكطوو صا ووكيصاقيووىي   ج صا ملووىةووىص 
صصصصصصصصصا ك ايووووغص اق ّيووووغصطووووى صحىيووووى يسووووي ىصأينوووويصلوووو صت.صغا ك ائّيووووصا شوووو  صصليوووو صتتحووووّك صا ووووكي

صت وّ كاتص تميوي صا طتاّيوكصطجكاهويصلو صاإلةسوية صا سو   صأةطوي صكلوىةيهيو ص ونص.صكاتيتهويصأ 
صصصا ليتووبقوووص صطصتحىيووىنوووصإ ووتصك وو صأّةوو صُيسووه صلوو ص.صقا ووك اصلوو صبي ف وو صا ط جوو ىقصاقةطووي 

ص.(3)  ي  إ تصاصك يت ص ةىص ا  ق وص قنيييهصا  لكصطن
صصصصصلط  رووووص  ةلووو صصقيوووىصا تح يووو ص ووووكوص"صا  وووك ي" وووكاصيطلووونصا مووو  صبىايوووغصإّنصمطووونص

 ر كسوغص(صا شوطي )طنصطجتط ويتص(صا جة ب)  تصا طست  صا سييس ص ى صتليل صطجتط يتص
إسكائي ص ا حك بصاقه ّيغصلو ص بةوينص تشوكيىصا شو بصا ف سو ية ص ثو كقصأ فوي صا حجويكق؛صإ وتص

                                                             
 .ص35صصصا حب،صإ تصا تيكي صطنصا  ك ي،صااص بىص-1
صا مووويىكص بوووى" "سوووي وصااص بوووى" "ص ّمووويكصا حطيوووىص بوووى"صط ووو صأجوووكاهصحووو اكص ا ىيطمكا يوووغ،صا تحوووىيثصا  وووك ي،صااص بوووىص-2

 .صصصص25صصصا  ك ي،صللكصطحي كق:صنطن"صا شي ي
    .78ج كأص  ليتش،صىكاسيتصل صا  اق ّيغ،صصصص-3
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جيةوووبص وووكّلنصاإلةسوووينصا  كبووو ص كج ّيوووغصاقةظطوووغصا تووو صتس سووو ص ا تطيىهووويص  وووتصسييسوووغص
ص.صطبيىئص ا مي صا ةيب غصطنصه ّيغصاإلةسينصا  كب ا طلي  صبى صاّل تطيىص  تصا 

أّطوويص  ووتصا طسووت  صاّلجتطووي  ،صلمووىص ووكوصمطوونصا ط  روووصكاتوو صميوويىقصا فوو اك صا  بمّيووغص
 تةيط صاّلستاه صريكصا طشك  صلو صا طجتطونصا طاكبو ص ظهو كصا شوكليتصاّلحتليكيوغص بوكص

اقسوو يكص انوووطحه صصا   للووغص ا    طووغ؛ص وووه قص  ووتصتوووكّىيصطسووت  صا ط يشووغص اكتفوووي 
أّطوويصاقتلوويىييصلموىص ووكوصتتوويبنص.صقوىكاتصا  بمووغصاّلجتطي ّيووغصا طت ّسو غص سووح صأىةووتصحم قهوي

اقمطوووويتصاّلقتلوووويىّيغصلوووو صا طاووووكبصإ ووووتصجيةووووبصاسووووتفحي صطشوووول صا جفوووويوص لثووووكقصا ووووىي نص
 استفحي صا ب ي وغص  جومصا طيومانصا تجويكيص توةّم صاّلقتلويىصبف و صا تهكيوبص اة وىا صا طةيلسوغص

ص.ص شكيفغص اة ىا صا تلةينا
أّطيص  تصا طست  صا ثميل صلمىصكالو صا ومطنصسوي وصا وكلكص يبوغصتطوي صا طثّمووصا طاكبو ص
 اةهيويكصكجو صا ت  وي صةفسووّييص اةح ي و صكهةّيويص تطّ وصصا ى  ووغصطونصتىا صةفمويتصق وي صا ت  ووي ص

طسوت  صا ةشوكصص ت  يكهصأ صتحىيث صبتمةييتصحىاثّيغ؛ص ه قص  وتصلسويىصا سويحغصا ثميلّيوغص  وت
إبووينصلتووكقصا لتيبووغصلوو صسوويحغصإبىا ّيووغصق اطهوويص"صا  ووك ي"أّطوويصإبووىا ّييصلمووىص وويشص.ص اّلسووتهه 

ا طثيقفغص ا تاكيبص استهه صا طةيهجصا حىيثغص اّلهتطي صبيقشلي ص ا تجكيبص تةلي صا فة نص
ص. اقجةي صاقىبّيغ

طوونصةهييووغصا حووكبصصأّطوويصليطوويصي ووّصصمطوونصاقحووىاثصىا وو صحّيوومصا ةلوو صصلإّةوو صيطتووىّص
حيووثصيووتّ صا تمووي صأحووىاثص هووىصا حطييووغصا فكةسووّيغص.ص 2519ا  ي طّيووغصا ثيةيووغصإ ووتصرييووغصسووةغص

لطويص.ص  طاكبص أحىاثصةهييغصا حكبصا  ي طيغصا ثيةيغص ةتيئجهويص ط ي بوغصا طايكبوغصبيّلسوتمه 
حوىاثصت تم صأحىاثصاقمطغصا ت صشهىتهيصا طفي نويتصبوينصا طاوكبص لكةسوي؛ص وه قص  وتصاق

 اّلحتفووي صب يووىصا  ووكشصا طاكبوو ص طوويصتكتّووبص وونصأحووىاثص"صطحطووىصا  وويط "ا طّتلوو غصبةفوو ص
إ ووتصجيةووبص وو ىقصا ط وو صا شووك  صإ ووتص.ص؛صأيصثوو كقصا شوو بص ا ط وو ص  ووتصا طسووت طك(رشووت)

لنوهص ونصأحوىاثصطويص.صا طاكبصب ىص  نصا ط  صا كيص ن  صا طست طكص تحميو صاّلسوتمه 
صص.صصصصصصصصصصاقحىاثصا   ةيغصا طاكبّيغص ا م طّيغص ا ى  ّيغص ا تيكي ّيغب ىصاّلستمه ؛صطنصاستمكا ص
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  بحوثص هو صيوك  صتح يو صا ليفّيوغصا تو ص ي جوتصبهويصا ةلو صصطسوة غصا تشوّتتصيطلنص ص
يت ّ وو صت وكصصاأطوكص،صأنصُينويوص"إىكيوو " ا تلّسوكصلو صا طجتطونصا طاكبوو صطونص وه صش لويغص

  تصاستبىا صا شل صا ك ائ صا تم يىيصا كيصيم  ص  تصاحتكا صا تتيبنصا مطة ص"صا  ك ي" ط صب
بشووول صك ائوووّ صت وووكصجىيوووىصيمووو  ص  وووتصا تةيسووو صا حلووويئ ص تلسووويكصا  ّ يوووغصا مطةّيوووغص تهشوووي ص

 احىصص صي تم صب ّ صمطة ّصه ص ل.صا تفي هتصا ةّليغص-بى صك  ص-ا تتيب يتصا سكىّيغص تلثيوص
صس ا صت  صا طّتل غصبوي طحل صا وكئي ل صةل ل صا ثهثغ؛صةي ص كن ص  حىاثص طستمي صأث

ّةطويصصبي طحليويتصا لواك صا طتشوّ بغت  صا طّتلو غصأ ص  تلسويكصصقمطةوغتشوتيتصاألوّكص  وتص ا 
اقطوووكصا وووكيصأسوووه صلووو صتهشوووي صا تتووويبنصا سوووكىيص   ووو صطموووي نصأ صطشووويهىصسوووكىّيغص.ص ّ يتهوووي

ص.طشّتتغص طب ثكق
تصاقمطةغصل صا ةل صصإ تصتلّسكصا  ّ يغصا مطةّيغص  طحليويت،صلموىص طث طيصأّى صتشتي

ّةطيصجي تص  تصص.غصتجكيصبي  كيمغصا طتس س غصا  يىيّصا ك ائّيغصليهيصجطي يصّلحىاثصج  صاق  ا 
قصلتكصطشهىصص-لّ صطم نصتةي  ص طب ثكقصيغصتبى صلشككاتصطتةيثكقصسكىيّصصطشيهىصص-شل صطمي ن

 ل صلتوكقصقىصتتىا  صأ صتت ام ص لنصى نصأنصُيسه صك  صل ص صقىصتتمي نصطنصريكهيصغصي يّصتيكص
"صا  ووك ي"ْيووىصأّنصبص.مووبضص  ووتصتفيلووي هيصبسووه  غ  موويكئصأنصييطلوونصبحيووثصب يةهوويصتيكي ّيووغص

صصصصصصغصلوووو كصكطمّيوووو ْبووووكصتمةّيووووغصتلسوووويكصمطةّيووووغصا طحلوووو ص تهشووووي صا  ّ يووووغصا سووووكىّيغصقووووي صبتمووووىي ص
تموىي صقوكا قصلهطهويص صل صحية ص ُب ْيوىهصّلصيطلونص نصت اكي صت ّصصطاكبصطيصقب صاّلستمه ص ص

ص.غا شككاتصطنصىّلّلتصكطميّصص- هيصإّّلصب ىصسبكصطيص كا صت  صاقحىاثل ّيغص
ا طفيكقووويتص"لطووويصأّى ص وووك صا  ّ يوووغصا مطةّيوووغصإ وووتصبوووك مصطووويصُيلووو   ص  وووتصتسوووطيت صبوووو

نصليةوووتصتموووّى صإشووويكاتصتشووويكصإ وووتصأّةهووويصتة  ووو صطووونصةم وووغصطووويهىص"ا مطةّيوووغ ؛صلي ةلووو صص ا 
صصصريووكصأّنصهووكاصا تكتيووبصيووتّ صا تكاقوو ص(صا تووةبين)ل ف  توو صثووّ صشووبيب ص لوو ّلصإ ووتصط توو ص"صإىكيوو "

صصصيبتووىئصا ليتووبصلوو صطمووي نصسووكىّيغصلثيووكقصب ووكضص حظووغصحينووكقصبحيووثص.صلوو صلووّ صا ةلوو ص
تيكي يووغصأ صط كلّيووغصأ صلّةيووغصيطلةهوويصأنصتحووّك ص(ص  فّيووغ)ثووّ صيكجوونصإ ووتصا طينوو صبيحثوويص وونص

ليووتّ صبووك  ص.صطشووي كصا شوو  صص هوو صلوو صا وومطنصا حينووكص تووىل ه صإ ووتصاّت وويكصط اقوووصطةهووي
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صصصصصصصصا وووووتلّ  ؛صاقطووووكصا وووووكيصي  ووووو صا تووووويكي صا طينووووو صلوووو صمطووووونصص-ا طشووووهىصص-إرووووكا صا حوووووىثص
ص.إ تصا طكجنصحي يت ص ةىا ت ص ي   صا حينكص طم صليلب صلهط صأطكاصططلةي

كاصلوينص.ص ا ش اهىصا ىاّ غص  تصلّحغصاقحلي صا ةمىّيغصا سويبمغصلثيوكقصجوّىاصلو صا ثهثّيوغ  ا 
لو صةوّصصصّلبّىصطنصكلكصشيهىصىاّ ص  تصلّحتهيصلإّةة صاقتكحصطستم  يصطونصا لوفحغصاق  وت

ص:ص؛صحيثصيم  صا سيكىصا   ي صبل صش  "ا اكبغ"
ص:صقي تصا م جغص ه صططّىىقص  تصا سكيكصبى نصر ي "
صه صأةتص يكأصا  ي غ؟صص-

ص.صة  :صق ت
ص.صتةهىتصا م جغ.ص هلكاصستل نصا  يي  ص  تصا ت ا  ،ص ك أصىائ ص اةتظيكصىائ ص-
جطي ي،صكص ل  صلىي ص ميمص  يةيصإةةيصةةتظ.صاسط  صييص يئشغ،ص يستصا  ي غصلسيبميتهيص-

ص.ّلصبىصأنصةجتطنصطنصقب ،صةحنصاقلحيبص ةتشي كصل صاقطك.صلىيم ص لىيم صأيني
ص(.7.صص.صا اكبغ."ص)ّلصبىصأنصت كأص ّلصبىصأنصاةتظك.صا ي  صلىي ص رىاصكح غص ا بيكحغصطةيقشغص-

طووونصيطلوونصطهحظووغصأّنصا سووويكىصلوو صا طسووتم نصا سووويب صقووي صبةموو صطشوووهىصطسووتّ صطوونصمص
ا ّ وكانصابتوىأصبهطويصا طشوهىص ق ويص(صق وت)ثّ صا ف و ص(صقي ت)طنتص اةمنت؛صبي تبيكصأّنصا ف  ص

ا طةبثو صطونصا   فّيوغصا طشوهىّيغصا  اق وغص"صشو يب"ريوكصأّنصط فو ظصم جوغص.صل صا مطنصا طينو 
لو صا طينوو ص ا ط ّبووكص وونصطشووي كهيص ط قفهوويصطوونص كجوويتصم جهوويصا طتلووّككقصطوونصا بيووتص وويهص

ا ىاّ ووغص  ووتصتتووي  ص(صهلووكا) ك وو ص بووكصاسووت طي هيص فظووغص(صأيصا حينووك)ا ووتلّ  صيموونصلوو صمطوونص
ا طةلكوصبوى كهصإ وتص(صستل ن)حي غصا  ك أص استطكاكهيصل صا حينكصطكل قغصبف  صا لية ةغص

ص.إ تصا ف  صل صا طستمب صأيني(صىائ ) (صا ت ا  )مطنصا تلّ  صا ططتّىص بكص فظت ص
ا حينووووكص  ووووتصا طمووووي نصصصصصصصصصصا وووومطنصلوووو صصغا طينوووويّصحووووىاثصاق ّلصتت ّقوووووصتمةيووووغصإرووووكا ص

ّةطوويصتتجووي مصك وو صإ ووتصإرووكا صأ صا طشوويهىصا سووكىيّص غصلوو صحّيوومصا لووفحغصأ صا لووفحتينصلموو ص ا 
صصهةووي صأقسووي صلا ته ووبصبووي مطنص تشووتيتص ّ يتوو ؛ص ط يووغصلوو صبكّطتهوويصأحووىاثصللوو  ص أقسووي ص

أحىهطيصيةلكوصإ وتصا طينو ص اآل وكصص؛تةش كصإ تصش كينص-قيىصا ىك ص-ل صا ةل صص
ص".صصصصصصصصصصصا اكبغ"يةلكوصإ تصا حينك؛صطث طيصه صا حي صل صا مس صا ثي ثصطنصةّصص
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ا حينوووكصلووو صتشوووّتتصمطووونص وووكضصا ووومطنص قوووىصأسوووه صإروووكا صأحوووىاثصا طينووو صلووو ص
اقحوووىاثصبووووينصا طينوووو صحيةوووويص ا حينوووكصحيةوووويصت ووووك؛صاقطووووكصا وووكيصج وووو صا ةسوووو صا مطةوووو ص

ص-لو صا تمويىيص-قروكاضصتّتلو  ك و صص.ل صشوىيىصا ت ميوىص ا توىا  ي ّسو صبشوص،  ةل ص
ا وكيصيكيوىصأنصي ّلوىصحيوكقصا شو  صص ا وته صا موي صا تو صيت ويط  نصط هويصطونصص؛بطهي صا سيكى

صصصصصص طهووووووي صا ليتووووووبصا ووووووكيصيووووووك  صإبووووووكامصىّلّلتصا تشووووووّتتص ا تلّسووووووكص  ووووووتصا طسووووووت  صص،جهووووووغ
ص.ةّل صطنصجهغصأ ك ص-ا س سي 

حييةيص    ىقصإ تصا و كا ص تموىي صط   طويتصسوب ص أنصُأرف وتصأ ص تموىي صلي سيكىصين ّكصأ
 هوو صطوويصُيسووّطتصلوو ص  وو صص؛ت نوويحيتصت ووّصص قوويئنص وو صيووت صا  قوو وص ةووىهيصبطوويصليوو صا لفييووغ

قبو صأيوي صلةوتصا تموىصأةو صيجوبص":ص"أ كا "؛صلم  صا سيكىصل صAnalépseا سكىصبيّلستكجي ص
:ص لم  و (ص15.ص.صأ كا ")ىصإ وتصللكتو صاق  وتاآلنصأ و ص)...(صا ةظكصإ تصطشل صا طاوكبص

ص(.ص78.صص.صأ كا ...")ا سةغصا طينيغصلةيصة جةصإ تصح طغصا ةسي "
إ ووتص قوويئنص أحووىاثصسوو وصتموونصلوو صطسووتمب صلثيووكقصأحيووينصلوو صيوو طئصا ليتووبصلطوويصأّنص

سةلوووصليطوويصب وووىص:ص"لم  وو (صProlépesأ صطوويصُيسووّطتصبيّلسووتبي صأ صاّلستشووكاوص)ا مّلووغص
هوو صللووكقصشووا تة صأةوويصأينوويص  فتووكقص:ص" ق  وو (ص88.ص.صأ كا "ص)يوو صبووي فنصا سوويبن هقووغصإىكص

صصصصصصصصصصصص(.ص52.صص.صأ كا "ص)  ي غصسة  ىصإ يهيصليطيصب ى
 ونصكربوغصا ليتوبصي ّبوكصص،حوىاث ّ يغصا ومطنصأثةوي ص وكضصاقل صلسيكص ا تمىصأّنصا ت
 ك ووو ص بوووكصطميكةوووغصطموووي نصص ا طلّسوووكق؛غص ا كهةّيوووغصا طشووّتتغصا ةفسووويّص"صإىكيووو "لوو صإبوووكامصحي وووغص

 طثي ص.صتتةي  ص ن يغصط ّيةغص  صبطمي نصأ ك صتتةي  صطيصست   صإ ي صا  ن ّيغصكاتهيصّلحمي
ريوكصص2591إّنصإىكي صا كيصحّجصإ تصط ةيطكتصقبو صأنصياويىكصبويكي صأ ا وكصرشوتص:ص"هكا

جووي تص؛ص(71.صص.صأ كا ")2593إىكيو صا ووكيص ووك صىاكصا طاووكبصلووبيحص يشووكصألتوو بكص
  ص:ص" طثي هيصأيني.صببيكي صقّ  صطّكق"صإىكي "هكهصاإلشيكقصل صط كضصا حىيثص نصا تحي ص

يت ّيوو صإىكيوو صأنصا ل طووغصا بسووي غصا توو صلوويهصبهوويصى نصك ّيووغصستسووّج ص  يوو ص تتب وو ص  اقبهوويص
ص(.53.صص.صأ كا "ص)سةينص سةين
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 طنووويطينصاصتووو ّتك وووتص ص-هوووكهصا طوووّكقبشووول صطبيشوووكص صص-لطووويصقوووىصي ّبوووكصك ووو صا تلسووويكص
طيصيش كصب صطنصحيكقص ية صجّكا صا طن كبغص صص"إىكي "حي غصا طت ّ مغصبت  ص يّلغصص ت ّمىهي

 تىا  صقّي صا اكبصطنصص"ا هةي "وبص"ةيها و" اقةيصبيآل كص ل صكهة صتىا  صا طين صبي حينكص
صصصلي ت ميوىصلو ص كيموغص وكضصاقحوىاثص؛بمّي ص تمي يىص أ وه صا  وكبصطونصةيحيوغصأ وك ص،ةيحيغ

؛صا وكيصّلصي وكأصةفسو "صإىكيو "بةيوغص  و صلو صميئ صا شّتتصت نصا ص-ا تميىيل صص–ّلصي كأص
ص. نص   صس سي   ج ص يّ صطشّتتصبى كه

 :(التخييلي)فضاء الروائي على مستوى ال -ه
لني ص ويكج صتطّث و ص:صلني انصطتمي  ينص-طةي صا ىك ص-ل صك اييتصا  ك يصي جىص

:ص هو "صإىكيو "ا طاوكبصبطىةو صا لبوك صا تو صاكتيىهويص) ت كصىا   صيطّث و ص(صبيكي ص-لكةسيص)
 يّتسو صا فنوي انصبي  ط طّيوغصبيةطويصتّتسو صاقطلةوغص(.صا كبي ،صطكالش،صا ىاكصا بيني ،صألويىيك

 لوووو صا   وووو صص-يهطوووويصيشووووّلهنصل (صا  وووويكأ) (صا ووووىا  )إّّلصأّنص.صا طتنووووّطةغصبي  ل لووووّيغ
(صا تطوّم ) (صا تشوّتت)جى ّيوغصص-ل صةسجصةل ل صا سوكىّيغ"صا  ك ي"ا ليكطغصا ت صا تطىهيص

 هوو صص؛(شوو كيغصا فنوي )لو صلتيبو ص"صبيشووهكريسوت نص"  وتصحوّىصت بيووكص(صا ووّهص) (صا وة  )بوينص
ص:ل صا ةل صصإ تص ّىقصثةيئييتصتميب ّيغصأكلكصطةهيتتفّك صجى ّيغص جىتهيص

:صط ّنووحيصهووكهصا ثةيئّيووغصبت بيووكصشووفيو"صإىكيوو "يموو  صص:الةةد ء / الغربةةةثنائّيةةة  -1
لةوتصبوينصسوليةهيصا  حيوىصا وكيص.صطيكاصحل صبينصا بيكحغص ا ي  ؟ص  صأ ىصأحبصهكهصا طىيةوغ"

ريوكيص.صريوكيصي ويشصليهويص يسوتب ئصيو  صلكاقو ص هويص كج  و صإ وتصطةبونص جىاةو .صأحبهيصل وه
صصصص أةوويصأحببتهوويصطةووكص فوو  ت ص.ص طوونصك وو صيووكلضصأنصيةتطوو صإ يهوويي ووكوصأةوو ص وونصيايىكهوويصأبووىاص

سويحغصا مةلو يغ،صىكبصب   يو ،صطمويه صلوكىان،صىكبصاإلةج يوم،صسويةطيص:صل صل كصطت يقبوغ
أةويص.صا م  ص كي صا طسب صا ب ىي،صلةتصأق  صإةهيصاإلسلةىكيغص بيك تص أثيةيصل صحيمص احى

حجوبصا سوطي ص ألوبحتصطثو صريوكيصأةسوحبصطونصا يو  صأظ و صا جوّ ص ص.صليهيص ا  يهويصإ وتصاقبوى
ص(.20.صص.صا يتي ")ا بيني ص أ تجئصإ تصش اك صتكيستيص جةيو

ص
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أر و ص":ص ّبوكصا سويكىصا   وي ص ونصهوكهصا ثةيئّيوغصبم  و ص:المعاصةر  / ة األصالةثنائيّ  -2
هلووكاصتةمنوو صا  يووي  صلوو ص:صلوو صةفسوو صكّىى.صا بوويبصطوونص كائوو ص اسووت متص  ووتصا سووكيكصا  شووب 

اةتظيكصإشيكقصططنصيلّكص  تصا لطت،ص هلكاصتتو ا تصاقيوي صليتطوغصلو ص ّيهويصتاّيوكاصطسوتطّكاص
ة ووو ص ووو صتتاّيوووكصا ب وووىقص لووونصسوووليةهيصتايوووك اص هووو صيظةووو نصأةهووو ص ةوووىص.صىقيمووويصّلصيىكلووو صا ووو   

 (.ص210.صص.صا اكبغ")ليوصأق  ص ش يبصإة صتاّيكصقنصا ب ىقص  صتتاّيك؟.صطينيه ص اقف ن
 :بم  ووو "صإىكيووو " قوووىص ّبوووكص ةهووويص :(الواقةةةع) التخّلةةة  /( الحلةةةم) التقةةةّدمثنائّيةةةة  -3

روويىكصبووويكي صكلموووي صا سوووة اتصاق  ووتص ا   بوووغصا وووكينصجوووي  اص.صلووو ص م وووغصتيّطوووغ أ وويشصاآلن"
إكاص و صت وكص.صيةظك نصإ ّ صلكج صأ  ةصط  ىهصطنصاقحىاث.صب ىه صّلصي تبك ة صأحىاصطةه 

أتطةووتصأحييةوويصأنصأ وو ىصإ ووتص.صيوو صا حيوويقصا م جيووغصمّ ىةوو صبة بوويكصا طىيةووغص أ بوويكصا وو  ن  
ح طةوويصبطاووكبصشوويبص.صطووىيةتةيصا  تيووىقص أنصاشووتا صط  طوويصلوو صا طىكسووغصا توو ص كلتهوويصت طيووكا

  شّبينصطاكبص ويى صحويم صيةظوكصإ وتصاقطوي ص ي طو صبهّطوغص  طو ح،صللشووص ةويص ونصطاوكبص
لةيص في يينصلو صطاوكبصاقجيةوبص هويصةحونصأجيةوبص.صيي صا  لكشي ص  شي خ،صيةبكصل صطمي
 لونص.صهكاصطيمانصا ل ن،صهكاص ج صطنص جو هصاّل توىا :صقىصتم  .صل صطاكبصاقشبيحصا  يئىق

هوووووكهصاكتسووووويطيتصكجووووو صريئوووووبص ا وووووكأيص طوووووونص.صاقيوووووي صتطوووووّكص ا  وووووي  صيتموووووّى ص ةحووووونصةتفووووووّكأ
  "   (.صصصصصصصصصصص215.صص.صأ كا .")حنك

ط ّبووكاص ةهوويص"صإىكيوو "ستكسوو صاوقةةد  (:الحيةةا )األمةة   /( المةةوت)يةة س ال ثنائّيةةة -4
إّةوو ص.ص وونصأكالموو صاآلنصإ ووتصا لووىيميغ.صلمووىصتطةيووتصأنصت  بوو صطةوو صألثووكصططوويصل  ووت ص:ص"بم  وو 

لةووتصأكيووىصأنص.صأةلووكصا طىيةووغصلطوويصهوو صاآلنص ا طىيةووغصا توو صأ كلهوويص وونصتلتشووفيهيصأ  صاقطووك
 وو صأةجوو صإ وتصحووىصا سووي غ،صإّطوويص  ووى ص.صهيصلطوويصأىكلتهوويأحوتفظصبطووىيةت صا  يّلووغصحتووتصألو كص

لو صا  اقونص..صإكاصكالمتو صاآلنص ونصاستحنوكهيصأبوىا.صا مىكقصأ صقةهيص يستصإّلصت ويهتصلوب 
ص(.13.صص.صا يتي .")قىصأ ح صب ص قىصّلصأ ح .صإةة صطتكّىى،صأتةكج صبينصاقط ص ا ية 

ص
 ص
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طست نوحيص ونص"صإىكيو "تسوي  ص: (الُهنةا ) الحميمّيةة /( الُهنةا) العدائّية ثنائّية -5
طونصصت و صا  سوي غص ليووصظوّنصأّةو صيجوىهي 91  صيجىصل صطاكبص ليو :أتسي  " :سّكهيصقيئه

لتوويقصطوونصريووكصج ىتوو ؟ص أةوويصأتسووي  صليوووصيجووىهيصلوو صلتوويقصطوونصج ىتوو ،صلوو صسووّة ص حي وو ؟صّلص
.ص سوي ت صت  صليةت.صتحّم صا ح  :ص كجتصطنصا سجنص ق ت.ص91 كلتصأةتصطاكب.صأ ال 

أّطويصشوّىت صهو صسوجة صهو ،صللوينص.صليةوتصشوّىت صا سوجن.صب وىصا شوّىقصا فوكأ:صه صىاطوت؟صق وت
ّلصيطلونصأنصيمو  صلويىقيص كجوتصطونص.صحي تو صهةويص حي تو صهةوي :صشيئيصةسبيًيصيمي صبحوي تين

ص(.صصصصصصصصص25.صص.صا يتي "ص).سيلنصا بيني صريكصطكتب صبطىيةت "(.ص295.صص.صأ كا )".ا سجن
طوونصا شوو اهىصا ىاّ ووغص  يهوويصلوو ص: (المتحّضةةر)غةةرب ال /( الهمجةةي)رقالشةةثنائّيةةة  -6

يت وووّكضص طشووول غصصهوووكاصلتووويب" :طست كنووويصأحوووىصا لتوووبصبم  ووو "صإىكيووو "ا ةلووو صص  ووويبص
يةّبهةوويصج كجيوو صأنص.صحنوويكّيغصتهووّ صا شووبيبصا طاكبوو صا حوويئكصبووينصاتجوويهينص بووينصحنوويكتين

 و صي وىص.ص2585يصلوينصي شويهصأ ّك صلو صلتيبو صا اكبصقىصى  صبي ف و صا طة وكأصا   يوكصا وك
ج وو صطةوو صلييةوويصطسووّ حي،صكاصب ووىص.صا اووكبصيةظووكصإ ووتصاإلةسووينصإّلصطوونصا  جهووغصاّلجتطي يووغ

لتويبصج كجيو صطتشويئ ،صل و ص.ص احىصأق صطنصت ميىاصطنصاآل غصا ت صيبى هيص يتفّةنصل صاتميةهوي
 صأحوىصأب وي صا مّلوغص هو صيمو ص.صبلي ص ةحيبص  تصطيصنوي صطونصاإلةسوينصا اكبو صإ وتصاقبوى

طيصتسطي ص:صلتجيب صيه ىيغ.صهكهصحكبصبينصا اكبص ا شك ،صبينصا حنيكقص ا هطجّيغ:صأطكيل 
 لووونصا شوووك صيطوووّكصا يووو  صبةمطوووغصللكيوووغص)...(صا شوووك صإةطووويصهووو صا مسووو صا طت وووّكوصطووونصا اوووكبص

يكص  يوو صأنصي توو.ص ا طاووكبصي جووىصبووينص ووي طين.ص ى وو صا اووكبصبي تكا يتوو صا طاكيووغ.ص ك حيووغ
  (.211.صص.صأ كا ."ص)بينص ّلصش  صأثم ص  تصا ةف صطنصاّل تييك

بةيوغصطح ّيوغص:ص   ي صيطلنصتمسي صلني صاقحىاثصلو صا ةلو صصإ وتصبةيتوينصطتمويب تين
ص. أ ك صحنكّيغ

ص
ص
ص
ص
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ص: تتشّل صطنص:البنية المحّلية -أ
ا حىيموووووغصص-جووووويطنصا فةووووويص-ا ىا  ّيوووووغص-ا ثية ّيوووووغص-ا طىكسوووووغص-طوووووكالشصص:المدينةةةةةة -1

ا مةيكيووغصص-ا حي ووينص-ا كيوويضص-اقجطوويتص-حوو صل يوومص-ا ططووّكاتصص-ا شوو اك صص-ا  ط طّيووغص
ثية يوووغصطوووو ّليصص-ألوووويىيكص-ا ووووىاكصا بينوووي صص-ا كبوووي صص-ا سوووويةطيص-ى كصا  وووكضصص-ا بكيوووىص
ص...ا طميه ص-ألىا صص-ي سوص
ا ةوو ا كصصصصص-ا  ووك صا لووي ىقصص-طحّ ووغصلووايكقصطة م ووغصص-صا ةيئطووغصا ب ووىقص:البلةةد  -2

ا ايبوغصصصصص-ا وىاكصا طهجو كقصص-ا ىاكصص-ا ل اطنصص-اقجّةغصص-ا هنبيتص-ا حم  صص-ا ةهكصص-
ص...بيتصهيطش ص-قكيغصحميكقصص-ا طةتمهصص-ا بيتصا طة م صص-ا تكابصا طكش شصص-ا ف  لغصص-

ا لهووصصص-ا طةويكقصص-أك قوغصا طسوجىصص-اطنصا ل صص-ا جة بص :سطورياألفضاء ال -3
أ  يووغصا طووكاب ينصصصصص-ا ما يووغصا ط تيكيووغص-بووكأصا سووك ينص-لووح نصا طووىاك ص-طسووي  صا طموويبك

ص...إلكيمييص-بيبصا لحكا ص-طاكبصا جة بصص-ح صا ما يغصص-ا طحك سغصص-ا لىيمّيغص
رينووبغصا  بي ووغصص-اقجّةووغصص-ا هنووبغصص-ا ةوو ا كصص-ا ةهووكص: الفضةةاء الطبيعةةي -4

                ...صا طةيظكصا  بي ّيغص-ا م كاتصص- يلفغصطط كقصص-ا ظه صص-ا ايبغصص-أ كا صا شجكص
صصصطموووووّكصا ىا  ّيوووووغصص-طموووووّكصا حووووومبصص-ا ثية يوووووغص-ا طىكسوووووغ: الفضةةةةةاء المتّسسةةةةةاتي -5

طمووووووّكصا طج وووووو صص-ا طىكسووووووغصاإلىاكّيووووووغصص-ا طىكسووووووغصا   يوووووويصص-ا جيط ووووووغصص-طلتووووووبصا بكيووووووىص
ص...ا ىست كي
ص: تتشّل صطنص:بنية حضرّية -ب
ا سوووووويحيتصا  اسوووووو غصصصصصصصصصصصص-ا حوووووو صا جوووووويط  ص-ىاكصا طاووووووكبص:بةةةةةةاريس -المدينةةةةةةة  -1

ا  طوويكاتصا نوو طغصا طشووّيىقصص-ا بةييوويتص  ووتصأشوولي صا ط يبووىصا ي ةيةّيووغص-ا شوو اك صا  كينووغ
حىيموووووغصص-ا حووووو صا هتيةووووو ص-سوووووينصطيشوووووي ص-شووووويك صسوووووينصجكطوووووينص-بيقحجووووويكصا طةح توووووغ

حووووو صص-ا لةووووويئ ص-ط ةبكةوووووي ص-ط ةطووووويكتص-شووووويك صجووووو كىانص-  لسووووو طبك صصبووووويبصأ  يوووووين
ةهووكصا سووينصص-ا سوويحيتص-اقبوو ابص-ا فةوويى ص-ا اووكوص-حووىائ صا حوو صا جوويط  ص-ا سووكب ن

اقمّقوووغصص-اققووو ا صا طمووويه ص-ا طسووويكحص-ا ملوووكصا ط لووو ص-ا ة الوووكص-ا طيتوووك ص-ى كصا سووويةطي
ص...ا طتيحو
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 .أك قووغصا بوويكى صاإلسووبيةّيغص-لكاةلفوو كتص-كى  صبووص-طكسووي يي :مةةدن حضةةرّية أخةةرى -2
إسوبيةييصص-لوي طاكبص؛ يّطوغ   تصلني اتا ميكئص ثكصيبصهكهصا فني اتصا  يّلغص ا  تصجية

ص.أ طيةيي؛صبي تبيكهيصلني اتصت ّ كصأحىاثصا ش  صصل صا ك اييتص-لكةسي
   ي صيطلنصل صا جى  صا  الوصا تي  ،صاسوتةبي صا  ىيوىصطونصا ط  يويتصا ىاّ وغص  وتص

لوو صا ةهييووغ؛صتشووّتتصةووويج ص"صإىكيووو "ا تشووّتتص ا تطووّم صلوو صبةيووغصا ةلووو ص؛صا توو صهوو صبةيووغص
ص:بيقسي ،صطنصا تميبهتصا ت اجهّيغصا  ىيىقصبينصا فني اتصلطيصسةك 

 المعطيات الداللّية الفضاءات المتقابلة
صالحضارة≠ ا بىا قصصبيكي ص≠ا لىيمّيغص
صالتحّرر≠ ا تب ّيغصصفرنسا≠ ا طاكبص
صالعلمانيّة≠ ا ىينصصالكنائس≠ ا ل اطنص
صالعلم≠ ا  كالغ،صاقس  كقصصالمدارس≠ ا م اييص

صالعقل≠ ا ىينصصالجامعات≠ ا ج اطنص
صالغربة≠ ا ىو صصالخارج≠ ا ىا  ص
صالتحّضر≠ الهمجيّة  -الماّدة ≠ ا ك حصصالغرب≠ ا شك ص
صالعدائيّة≠ ا حطيطّيغصصالغربة≠ ا   نص

صالتخلّف -الطبيعة ≠ ا تمّى صص-ا ثميلغصصالغابة، األنهار ≠ ا  طيكات،صاقةىيغص
صاالنفتاح≠ اّلةاه صصأندية السينما≠ ا لهو،صا ل اطنص

أّلحظصطنص ه صا ط  ييتصا ت صي ّلكهيصا جى  صا  الوصا سيب صأّنصا تميبو صحيلو ص
 احوىقصطحّ يوغصطةا موغص تّتسو صبي  ويبنصا تم يوىيص ا  كالو ص اقسو  كيص:صبينصبةيتينصلني يتين

 تّتس صبي  ويبنصا ثمويل ص ا تمةو ص ا فّةو ص اّلحتلوي صإ وتص هيطةغصا ت ّ وص أ ك صركبّيغصطةفتحغص
 ا جووىيكصبي ووكلكصهةووي،صهوو صأّةوو صبووينصا بةيتووينصا فنووي يتينصا طتموويب تينص.صا  موو ص ا طة وو ص ا فوونّص

يتوةكج صبوينصا فنوي صا شوكق صتويكقص(صا ةو ا )ا ةطو كأصاإلشولي  صلوو"ص/صإىكي "ا سيبمتينصيموص
شووّتتص ا تطووّم ص ا  جوومص  ووتصتفنووي صإحووى صا  وو ا  ص ا فنووي صا اكبوو صتوويكقصأ ووك ص يليبووىصا ت
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ا طفلو  صّلصيتطةوتصأنصي تفو ص وي  ص" ليوص  صأنصيحس صا ط قووص .صا فنيئّيغص  تصاق ك 
ص(.95.صص.صا يتي ")طنص ي طي 

 لوو صطحي  ووغصطوونصا بحووثص  مووبضص  ووتصا  هقووغصبووينصا فنووي اتصا توو صتووّ صكلكهوويص  ووتص
أ صا طكج  ،صيطلنصا م  صإّنصا فنوي اتصا ت يي ّيوغصا طست  صا ت يي  ص بينصا فني صا  اق  ص

نصاّت وووكتصطسوووّطييتص يةتمووو صطووونص"صإىكيووو "لوووو(.صكطميوووغ)لووو صا ثهثّيوووغص هووويصطكج يووويتص اق ّيوووغص ا 
طوكالشص ا كبوي ص) بكصلني اتص سوي غصلوو(صلكةسي)إ تص(صا ت صه صأمط كصحي ّييص-ا لىيمّيغ)

ا   وووو  صا سييسووووّيغص اّلجتطي ّيووووغص  ىكاسووووغص اّلةتهووووي صطوووونص(صبوووويكي )ةحوووو ص(ص ا ووووىاكصا بينووووي 
 اإلسوووهطّيغص ا تيكي ّيوووغ؛صقلوووىصتحنووويكصشوووهيىقصا وووىلت كاهصا تووو صسوووت ّه  ص  طشووويكلغصلووو صبةوووي ص

ص.لكحص  ة ص ا طسيهطغصل صتشييىهصثميلّييص للكّييص حنيكيي
   ي صيطلنصاستةتيأصإّنصا فني اتصا طحّ يغص ا  بي ّيوغص اقسو  كّيغصا تو صسوب صكلكهويص

بيةطويصت لو صا فنوي اتصا حنوكّيغصلكةسويص.صا طاكبو صقبيو صاّلسوتمه ص ب يوىهت ل صا فنوي ص
 ةظووكاصقّنصا فنووي صا طاكبوو ص".صإىكيوو "ا توو صتوو ح صبي اكبووغصا حنوويكّيغص ا ثميلّيووغص ا ةفسووّيغص ووو

يا بص  ي صا ت ّ وص ا جهو ص ا تب ّيوغصا سييسوّيغص اّلقتلويىيغص اإلىاكّيوغ؛ص وه قص  وتصا تفليوكص
 ةظووكاصقّنصا فنووي صا فكةسوو صيطثّوو صا  جوو صا مبووي ص هسووت طيكصا طبيشووكصصا  كالوو ص اقسوو  كي

 يشص  تصا طست  صا كهة ص ا  جىاة صطشّتتيصبينص"صإىكي "سيبميص ريكصا طبيشكصّلحمي،صلإّنص
ب ووىصاّلسووتاه ص) بووينصا فنووي صا فكةسوو ص(صب ووىصا طةسوويقص ا  يبووغص اإل فووي )ا فنووي صا طاكبوو ص

صصصصصصصصصصصصصصصص(.ص سح صا ه ّيغص ةهبصا  يكات
طونصلوهحص"صإىكيو "لو صظوّ ص يبوغصأطو صص-ا فكةسو صألوب ص(صاآل وك)بْيىصأّنصا فنوي ص
لني صيهوكبصإ يو ص  ت و يضص ونصإ فيقيتو صا كهةّيوغص ا  جىاةّيوغص بوكصص-حي صا فني صاقل  

اّلةشاي صبي حّبص ا  هقيتصا اكاطّيغصتيكقصأ ص بوكصتمجّيوغصا  قوتصلو صططيكسوغصا ثميلوغصا  ي طوغص
طفيكقغص   اقنصأ صططيكسغصا لتيبغصا ت بيكّيغصكاتصا  يبنصا ك طيةس صأ صطتيب غصا فّنص أ بيكهص ا 

لّ صك  صحتتصيتسّةتص و صا ةسويينص  وى صتوكّلكصا  اقونصا طاكبو صا وكيصلوىط صب وىص.صتيكقصأ ك 
 لونص.صطونصأجو صت و يكهصلو صطحينوكات ص طسويجهت صا  ىيوىق(صأ صت ّقنصأّة صةينو )أنصةين ص
    (.صصصص53.صص.صا يتي ")ا ةسيينصيحتفظصبجكث  صا كلك "تص  صا ةسيينص ليوصيتسةّص
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طووونص وووه صا طلّ ةووويتصا ط ت فوووغص  فنوووي صا ت يي ووو صلووو صةلووو صصا ثهثّيوووغصص-لي ليتوووبص
أكاىصأنصيشوووّ صصظووويهكقصتشوووّتتصا شووو  صص تلّسوووكصا  هقووويتصبيةهوووي؛ص بوووكصجى ّيوووغصص-بكّطتهوووي
طي يئيو ص"ا طةا و صبطفهو  ص/صثةيئّيوغصا طةفوت ص  بوك"صريست نصبيشوهك"ا  يكأصبطفه  ص/صا ىا  
ا ت ّ ووووصبوووي طفه  صا س سوووي   ج ص  بوووكصإشووولي ّيغصاّلّتلوووي ص/ص  بوووكصإشووولي ّيغصا تموووّى "صبوووي تين

 هووكاص.صا طيوويىينصلوو صا بينووي صق ي ووغصأ صقوو صطة ىطووغ" اّلةفلووي صبووي طفه  صا ةفسوو ص ا ووكهة ؛صلووو
 صطثو صطوكاحصا وىاك،ص ا بينوي صطىيةوغصا طيىانص وي  صطمفو.صسيلنصا بيني صريكصطكتب صبطىيةت 

لو صهوكاصا يو  صا طظ و ،صلو صهوكاصا طمهوتصا فويك صأ وّ ص.صطفت حغص  تصا طستمب صريكصا طتةيه 
ا طيوىانصا  حيوىص.ص  تصشيك صلويطتص أتةّلوكص طىيةوغصا طسوتمب ،صتسووصّلة وىا صا طيويىينصليهوي

أيوي صةو ةبكص تل طةو صصهةي صت قفتص  يغصي طيصطون.صا كيصيستح صهكاصاّلس صأطي صطمهتصا مىح
ص(.25.صص.صا يتي ") نصحييتهيصا بيئسغصث صق  تصمقي صابنصىحين،صقيئىصا لىيميغصا سيب 

 ا ّهلتص إلةتبيهصل صتش يصصا ليتبص  ثةيئييتصا نّىيغصب اس غص اغصا فني صا ت يي  ص
بتموىي صأّة ص  صي جةصإ تص اغصا تميينصا ىيل كيصا ميئطغص  تصا  لوصا حّس صا  يكج صب صقوي ص

ك الوكصا شوو  صصصصص-ت و صا فنوي اتصلو صثوو بصكطوميصشوفيوص طلووّفتصيةبثو صطونصةبوونصكالوكقص
اقطوكصا وكيص طو ص  وتص.صأ صطنصشبليتص ي ةه ص تموىيطهيصلةّةهويصتجويكبصط يشوغص طحس سوغ

ت طيوووو صاقللوووويكص تشوووولي صا طنووووطكاتصا   يبّيووووغصا ط ّبووووكقص وووونص نوووو ييتصكهةّيووووغص ةفسووووّيغص
ص. اجتطي ّيغص ثميلّيغصطحّىىق

قوووّى صلووو صثهثيتووو صا ك ائّيوووغصلنوووي اتصش لووويغصريوووكصص-أكيوووىصأنصأقووو  ص-"صا  وووك ي"إّنص
ك  صقّةهيصتسه صإ تصحّىصب يوىصلو صإنوي قصطشوي كص ط اقووص أللويكص.صطةجمقص بي تي  صإشلي ّيغ

لوو صأطة ووغصطشووح ةغصبووي ت ّتكص ا م وو ص اّلنوو كابص(صبووينص-بووينص)ا شوو  صصا ووكينصي يشوو نص
ا تطووّم صا توو صص-ىصأّةوو صلووّ كصبةسوو  بصطةسووي يصحي ووغصا تشووّتت  ووكحصاقسووئ غصا طلوويكّيغ؛صبْيوو

(صا طاوكبص-ا لوىيمّيغص)ليبىهيصطثّموصطاكب صجّكا صتو ّم صكهةو صبوينصلنوي صطةا و ص طت ّ ووص
ى نصأنصي وومبص وونصبي وو صتمووىي صطوو  صك وو صا تشووّتتص(صلكةسوويص-بوويكي ) لنووي صطةفووت ص طتمووّى ص

ل صاق يكص تمىي صا طو  صكاتو ص  لونص"ص إىكي(ص"تكّه ) (صتهش )  تصا طست  صا فكىيص ه ص
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أيوىي   ج صطومطنصبوينصا كيووصص-  تصا طست  صاّلجتطي  صا  يّ ص ه صحي غصلكا صحنيكيص
ص.ص ا طىيةغصأ صبينصا شك ص ا اكبصأ صبينصا ك حص ا طيىقصأ صبينصا تم يىص ا حىاثغ

 ّلصأّة ص قىص ّظوصا ليتبصإ تصجيةبصطلّ ةيتصا فني صا ت يي  صا ط ى ج،صلني صت كص 
إ ووتص"صا  ووك ي"شووي كيصتت ووييشصليوو صاقطلةووغصطوونصم ايوويص طةظوو كاتصط ت فووغصةيب ووغصطوونصةظووكقص

  وووتصحوووّىصص-(1)"ةووىا ص  فلوووك"أ صبي تبيكهووويص"صحلووي غصثميلّيوووغص  يوووي"ا لتيبووغصا ك ائّيوووغصبي تبيكهووويص
صطيشي "أ صةيب غصطنصةظكت صا  طيمغص  ةلكصا طلينصا ت ص ّبكص ةهيصص-"طيهنصليةىيكا"ت بيكص
ةحوونصا يوو  صّلصة وويشصلوو صطلووينص احووى،صلي طلووينصا ووكيصةمووي صليوو صط ّمووى،ص هووكاص:ص"بم  وو "صب توو ك

ص.(2)"ي ة صأةةيص ةىطيصةل نصل صطلينصطي،صةفلكصىائطيصل صطلينصت ك
 قىصاسوه صتجوي مصا ليتوبصا ةظوكقصا لهسويلّيغصا تو صسويىتصمطونصلتيبوغصةل لو ص ا تو ص

ط ّبكاص اةتهتصاقطكصإ تصا تبويكهصط نو  يص  ت بيوكصليةتصت تبكصا فني اتصا ت يي ّيغص ةلكاص
 نصط اقوصا شو  صص سوكيينصاقحوىاثصبي ىكجوغصاق  وت،صلو صإنوفي ص ويبنصحو اكّيصطتطّيومص
أب ووىصا ةلوو صص وونصطووةم صا تلوو يكصا طكج وو صا ووكيص كلوو صطووتنصا بىايووغص ا تةسووي صا ك ائوو ص

 ةىصل صط ت وصت يبيووووووكهيص  تا طاكب ص  تصحّىصس ا ص قّكبهيصطنصا  اق ّيغصا جىيىق؛صا ت صتست

قكيحووووغصا ش لوووويغصأ ص  وووووتصطماجهوووويص شووووو  كهيص بووووكصا تكليوووومص  وووووتصا ح وووو ص ا وووووك  ص
  صص.صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ا كلكييتص ا تةسيبص تشتيتصا ّ اغص ا تشّظ ص ا تفي  صا ةّليين

 : التشّتت على مستوى العالقات القائمة بين الشخوص -و
لإّةووو صبيإلطلوووينصا تبووويكصصقصا ميئ وووغصبإّةووو صّلصسوووكىصى نصشوو  صإكاصطوويصتوووّ صا تسووو ي صبووي فلكص

 ىيووىقص بةيووىي   جييتص قوو  صلي  ووغصطلووهكاصتتفي وو صليوو صشوو  صصصا ك ائّيووغ"صا  ووك ي"ثهثّيووغص
صهيةّصل ص هقيتصا ش  صصإّّلصأا ت ّىىصا ظيهكصطنصكر صريكصأّة ص  تصا .ص طتليك غصط ت فغ
لّ ةويصكاهبو نصإ وتصطوكالشص  يئوى نص"لوو:ص ا هجوكانصا تبي وى صصةفلوي يلتةفهيصا تشّتتص اّلجطي يص

 لووّ صطىيةووغصحّيهوويص"؛صبْيووىصأّنص(255.صص.صا اكبووغ")طةهوويص  لوو صطّةوويص يئشووغصيةيجيهوويصطوونصب يووى
صص(.221.صص.صا اكبغ")ا مىي ص حّيهيصا جىيىص لةّنصا ىةييصل صاةفلي صىائ 

                                                             
ص2تكجطوووغصبووىكصا وووىينص ك ىلووو ،صاقهووي  ص   بي وووغص ا ةشوووكص ا ت ميوون،صىطشووو ،صسووو كيي،ص صطوويهنصليةوووىيكا،صلوونصا ك ايوووغ،ص-1

 ص.221،صصص2555
صبيوك تص،  يوىاتصىاكصاة  ةيو  ،صلكيوىصتكجطغصا جىيىق،صا ك ايغصل صبح ثطيشي صب ت ك،صبح ثصل صا ك ايغصا جىيىق،صص-2

 .ص12صص، 2572
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  مووويكئصأنصص ا ّهلوووتص هةتبووويهصأّنصا تشوووّتتص  وووتصطسوووت  ص هقووويتصا شووو  صصّلصيطلووون
ا ظويهكص  تشوّتتصإّّلصصت وّىىا كرو ص ةو صأّةو صيطّطيصص؛"إىكي "  ّلصاةبثيق صطنصكالكقصيت ّكوص  ي ص
أّةهوويصكالوووكقصُتنووطكصا تشوووّتتص وووتصيشوويكصإص"إىكيووو "لوو صكالوووكقص احووىقصهووو صكالووكقصأّنصاجتطي وو ص

  :ش  ص  هقيتصاا ط ّ كص تشّتتصا يبّينصا تي  صا  الوصا جى  ص   ّ صص  ي  تمتيتص
 عالقةال الطر  الثاني الطر  األّو 
صتشّتتص اةفلي ص يئشغصا بحكيغصط ّليصش يب
صتشّتتص اةفلي صاطكأقصا في  صكج صا في  ص

ا مووووووووويئط نص  وووووووووتصشووووووووو  نص
صا  يّطغ

صتشّتتص اةفلي صا  يّطغ

صتشّتتص اةفلي صم جت صش يب
ا فتوووووووووويقصص-صطيكيووووووووووغص-طكجيةووووووووووغصص-صإىكي 

ص.صا فتيقصاق طيةّيغص-ا فكةسيغ
صتشّتتص اةفلي 

صتشّتتص اةفلي صّلكقصا فتتصاإلسبية 
صتشّتتص اةفلي صطكي ص طك

طوويما صشوو يبصيةوويج ص وويهص ةهوويكاص"؛ص" يئشووغصا بحكيووغ" وونص"صطوو ّليصشوو يب"لمووىصاةفلوو ص
لطويصاةفلو صكجو صص(255.صص.صا اكبوغ"ص) يئشغصا بحكيغصا ت صأتتصطنصأج هيصيمّ  صسبنص ّين

ر بهوويصا  يووي صليرفووتص"إكصب ووىصأنصا فووي  ص وونصا طووكأقصا توو صت يةموو صتحووتصأحووىصا ووته صا كط ّيووغص
"ص هويصهو صتبحوثص ةو ص و  صا شوي ئص  كنو .صإرفي قصث صاستيمظتصلهحظتصرييبصا كجو 

ص ا  ننصةفس صيهيطنص  تصا  هقوغصبوينصا  يّطوغص ا مويئطينص  وتصشو ةه (.ص31.صص.صا اكبغ)
 ا يو  ص.صقب صأ  ا ص جمةيص نصأ كصاقط كصبحم صل  صةسيه صلو صسويكصاقحوىاث"لوص؛(ا شك غ)

هوويصهوو صا شووك  صي  ووبصا ليكتووغص ةحوونصةاشووتصا مقووغص وويهص ططث وو صا حكلووغصيت يلووط نصليطوويص
ص(.ص22.صص.صا اكبغ")بيةه ص ا بيشيصةيئ ص يهص ةهيكاصبينصةسيئ ص بينصا طشتلين

طويكاصألوةنصط هويص هو ص:ص" م جتو صإْكصيمو  "صيبشو " اقطكصكاتو صبي ةسوبغص   هقوغصبوينص
طلّططغص  تصا لطت؟صقب صأ  ا صق ي غصليةتصت طيكقص  صتةلوتصبيهتطوي ص طويصأقو  صلظةةوتص
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طيكاصأل  ص.ص هيصه صاآلنصتةظكصإ ّ صةظكقص تيبص استلايك.صأةهيصستظّ صلك  ص   صا  طك
طيكيوووغصابةوووغص":ص"طيكيووغ"بوووو"صإىكيوو "تص هقوووغصطث طوويصاةفلوووطص(.73.صص.صا اكبوووغ")إما ص ةيىهووي

 طو طت ،صةيئطووغصجةبوو ،صريئبووغص ّةوو صطشيلسووغص وو ،صةوويلكقصطّةوو صب ووىصأنصليةووتصكانوويغص ّةوو ،ص
":صّلكق"بووينصا فتووتصاإلسووبية ص حبيبتوو صحووىثص اقطووكصةفسوو صص.(200.صص.صا اكبووغ")ط ا يووغص وو 

 م جتو ص"ص طك" ا  ننصكات صي اتص  تص هقغصص.(29ص.صا اكبغ")سةل نصهةيص ه صهةي "
ات ّي صم جت صطوكي صتبحوثص ةو صا بيكحوغصلو صلو صط وي  ص حيةويتص طجوي  صا طىيةوغص":ص"طكي "

ص(.ص231.صص.صا اكبغ")ت  صه ص ةىل ص طك؟صه صكأيت ص طك؟:ص" تكلكهصبط  ىصا كح غ
ميئطووغصبووينص الوو صا  هقوويتصةفلووي صتشووّتتص اّل ىيووىقصرووّكتصحي ووغصا ى ا وو ص ا تمووىصأّنص

 باوووضصا ةظوووكص ووونصا تفيلوووي صص-لووويق كاوصا طاكبّيوووغصجطي هووويصص.ا شووو  صصلووو صا ك ايووويت
 يئمينصبويكمينصسكصتمنصل صأص- ا جمئييتصا ت صتطّيمصتجكبغصلّ ص كوص نصا تجيكبصاق ك 

ا فلوووكصا تم يوووىيص:صآل وووكص هطوويا  ووكوصا ووونصلوووّ ص ووكوصةفلووي صتشوووّتتص اقيطوويصبتاكّيوووغصحي ووغص
ص.صتاكيب صأ صا طستاكب ا فلكصا "صا طين ي"

شل صطسيكاتصىّل ّيغصتةن يصتحتصل صطسويكص وّىقصص تّت كصت  صا   ائ صل صا ةل ص
"صإىكيووو "صصأ صألووو اتصأيىي   جيوووغصي كلهووويصا مووويكئصطووونص وووه صطووويصتسوووط صبووو صكالوووكقص صشووو 

كاتوو صأ صيشووّل صبةيووغص"صإىكيوو "يهةووى صبةيووغصص أ تجتطوونصلوو صاق يووكصلوو صطسوويكص احووىصيشووّل ص
ا ط ّحوىقصص سوة ط صليطويصي و ص  وتصت نوي صت و صا طسويكات.صي ّيغصبت بيوكصأى ّصاإلشل"صا ةط كأ"

ص.ل صا ظيهكص ا طشّتتغصل صا  ط 
 : مسار األيديولوجيا التقليدّية الماضوّية -1

طوونصشوو  صصتكب هوويص هقووغصصا فلووكصا تم يووىيصا طينوو ّيصلوو صا ةلوو صيتشووّل صطسوويكص
 تشووتك صلّ هوويصلوو صاّلةحيوويمصإ ووتصا طينوو ؛ص ووي صلوومطنصلموو ص"صإىكيوو "قكابووغصأ صلووىاقغصطوونص

ّةطيصلإيىي   جييص هيصطةظ طتهيصا ميطّيغص ةط صتفل :ص هو ص.يكهيص سو  ليتهيصا  يّلوغصبهويصأينوي ا 
نصا ةووي صنوْوصإ وويه صا مويئطينص  ووتصشو  صص.لووىيم ص ا  يّطوغ"صشو يب"  يئ توو ص ص"إىكيو " ا وىص

ص طسيكهكاصا يفيىصا ت ّكوص  تصأيىي   جييصاق كاوصا طشّل غص ص.طنصا  بمغصا حيلطغص أ  اةهي
طنصجهغصصا ش ليغصا كئيسغهيص بينص بيةطنصجهغصبيةهيصليطيصا تفي هتصا حيل غصنب ص صل
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كاهوووونصا ليتووووبص  ووووتصىّلّلتصا تشووووّتتص ا تهشوووو صا توووو صطّطوووويصسيسووووي ىص  ووووتصنووووب صص.أ ووووك 
ص.صصيتصا ميئطغصبينصا ش  صص  تصاطتىاىصةل صصا ثهثّيغ  هقةط صا كا صاست هلهيصطنص

قحوىصا مو اىص ا شوي خصا جوىىص" ه صا كيصلينصلميهيصثوّ صلوّييىاصلليتبويص": إدريس"والد  -أ
.صا اكبوغ")اقطّيينصثّ ص ى ص نصكأي صقة صأىك صأنصا فمهي ص  صي ىص ه صشةنصل صا طىنصا  تيموغ

ا طينوو يص ا طووىال ينص وونص شوو  صصا حيط ووغص  فلووكصا تم يووىيصطوونصايبووى صّلص هوو صص(.59ص
ّةطيصصقيط صلحسب اصحويىّص  تصا طسوت  صا وكهة صتشوّتتيصيبى صأينيصطنصا ش  صصا ت صت يشص ا 

ا ت ّ  ص نصتل يةو صا تم يوىيصبْيىصأّة ص  صيجىصحكجيصل صص.بينصا فلكصا  كال ص طت ّ بيتصا  اقن
ا  نوونصا جىيووىصا ووكيص وو صي ووىصيسووط صقلووحيبصصسووييكقلوو صسووبي صطاقّ  وو صا ووكيصتكّبووتص  يوو ص

ص.صا  تي صبي  ط صل صكحيب ص تل ية
ّة ص  تصا كر صطنصىل  ص   وىهص  تحلوي صا   طو صإّّلصأّةو صّلصيو طنصلو صقوكاكقصةفسو صب  صإ

ص جووى اهصلوو صريوويبصتحلووي صلوويحب ص  طووي ص ا طليةووغصاّلجتطي ّيووغا   طوو صبميطووغصا تحلووي ص
طووكّىىاصص  وتصا وىةييص تووك صا ىكاسوغ  وتصاإلقبووي ص"صإىكيو "صتو ّك صلو صحووثّصي ص وك  ص وو.صا طكط قوغ

 وو صابونصل وونص طثموووص  لةوو ص  سوووصّلصيووما صيجووكيص كا ص":صبتةّسووص بوويكقصا  يّطووغصا توو صتموو  
صص(.225ص.ص.صا اكبغ")إ تصأينصا   ب؟صإ تصأين؟.صا    

 جىت صل صطّكاتص ىيىقصل صا ةل ص،صي   صبينصا ىينص ا تفليكصا  كالو ص ىطوغصص  مى
صيمتن ص جيبصبطة  صا سييسغصططيكسغصإ تصةظكك  صحينصي.ص(1) طةظ طغصا مهكص اّلستبىاى
صا  اقووووونإشووووولي ييتصصط اجهوووووغصطووووونصيوووووتطّلنصحتوووووتصا  طوووووكصشوووووكبصلووووو أنصيوووووةاط صططيكسوووووهيص

صيطلوونصّلص بي تووي  صططيكسووت ص وونطوونصألووكاىصا طجتطوونصصلووينصأيّصصي جوومأطووكصص  هووص. طسووتجىات 
                                                             

صا  كبو صا طجتطونصلو صا  كالو صا تفليوكصروّكتص ا حينوكصا طينو صلو ص ىيوىقص ثميلّيوغصغاجتطي يّصص طتايكاتص  اط صت جى  -1
صإ وتص ي ّطوصأنصهةويصيلفيو ص وكاصا بحوث،صهوكاصإطليةّيويتصيتجوي مصلبيوكصجهوىصإ وتصيحتويأص ا طتايكاتصا   اط صت  صكلىصأنّصص أك 
صبتوةثيكص ا تكاجونصب ا تلو ّصصا جطو ىصطسوتةمنصلو صا  كب صا طجتطنص قنصلمى.صهاةتشيكصص  تصت ط  ط تص صصا ت صا   فييتصب ض
صا  يّطغصا حكييتصرييبصث ص طنص ي صستطيئغصاستطّكتصا ت صاّلست طيكّيغصا سي كقصطةسيقصل صسم   :صأهّطهيصشّتتص  اط صطن

صيطلوونينصا  ووكبيّصص ا ثميلووغصا  موو صتحّجووكص  اطوو صأهوو ص طوون.ص ا طتحّجووكقصا جيطووىقصا  موو  ص هيطةووغصاإلةسووينص حموو  ص ا ىيطمكا يوغ
صهووكاص لوو .ص تج ييتوو صأشوولي  صبط ت وووصا  سوولكيص ا  ايووينصا سييسوو صا جبووك تص سوو  قصا  طيووي صا تمي يووىصهيطةووغصإ ووتصاإلشوويكق
:صقويئهصا  كبو صاإلةسوينص ةوىصا طلويكص  وتصا  كالّيوغصا سوي كقص ظويهكقصتفسويكهصط وكضصلو "صحجويميصطلو ف "صيمو  صا سيي 

صا تلووىيص وونصي جوومص ةووىطي(صا طمهوو ك)صيت سوو هطيصطوويصت ووكصهطوويصبي طلوويكصا سووحكيص ا ووتحل صا  اقوونص  ووتصا  كاليووغصا سووي كق"
صا  كالغصاةتشيكص يتةيسب.ص  صاق يكقصا ىلي ص    صأحىص،بي تي  صا سي كقصهكهص تشل .ص يستلينصيةهيكصأنصقب ص ا طجيبهغ،
ص:ُيةظوك."صا  سوي غص اة وىا صا حي وغص ق وغصبوي  جمصاإلحسوي ص  تن ّصص ا حكطينصا مهكصشىقصطنص،طيص س صل صا سحكيص ا تفليك
ا وىاكصا بينوي صصا  كبو ،صا ثمويل صا طكلومصا طمهو ك،صاإلةسوينصسويل   جيغصإ تصطى  صاّلجتطي  ،صا ت  وصحجيمي،صطل ف 
 .259صصص ،1009صا تيس غ،صا  ب غبيك ت،ص
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صلئووغص  ووتصحلووكاصاق يووكصهووكاصيظوو ّصلصا  اقوونصتاييووكا طشوويكلغصلوو ص صصا سييسووغصططيكسووغصلووينصقيّص
.صا وكا صتسو ينصطونص هويصّلبوىّصصلو بغصا سييسوغ:ص"يمو  صإكْصص؛ا  اقونص ونص طةفل غص     صليقىق
ص(.53.صص.صا يتي ")ا  جيبصا طة  ص هكاص يبتس صجي  ص ا   

بوينصا موي صا تو صتفوكضص  يو ص"صإىكي "تشّتتص  تصص طنصا  بيكاتصا ىاّ غصل صا ةل ص
ص ميطوغ تو صاأيىي   جياحتكا ص ا ىهص بينص اجبو صلطثّمووص هئ و صطفوك ضص  يو صأنصيوكّىص  وتص

يويصأبوتصإنصسوب صا طينو ص و صت وىصةيلوكقصليتكلةويصةبحوثص ونصطسوي  ص:ص"يو صقويئه  ا حيّ صكّىهص
بْيووىصأّنصكا صا تشووّتتصبوويتصص(.229.صصص.ا اكبووغ") جطيوونص ط مطووغص  جطيوونطفت حووغص .صجىيووىق
 يحّسسوو صب ووى صص(12.صص.صأ كا "ص)ينصا جسوو ص ا ووكهنبفجوو قصي ّبووكص ةهوويصبيةفلووي صبوو"يشوو كهص

جوي صك و ص.صأ صا مبو  صلو صا طينو ص اجتوكاكصا وكلكييتصطسوييكقصا وكاهنبينصحس صا مىكقص  تصا 
..صّلصأما صألّلوووكصأكاجووونصأتوووكّلك:ص"لةجووويب"صكاصتةووو ي؟ اآلنصطوووي"ص:لووو صج ابووو ص  وووتصسووو ا ص ا وووىه

ص(.221.صص.صا اكبغ")  صأحس صل صا طسة غصب ى.صاست ه صهكاصا طمي 
ل ةهوويصص.ريطنووغص شووىيىقصا ت ميووىصا  ووي  صإ ووت"صإىكيوو "ص ا ووىصةظووكقا جووىيكصبي ووكلكصأّنص ص
ّةطويصجوى  صتفليوكةيب وغصطونصصأ ص  وكهنصإ طوي صق  يىص يست هو صصي جوىصأنصقبو صط جو ىقصهو ص ا 
صأنّصصبْيىص؛(59.صص.صا يتي ") ا حةلغصا    صألحيبصط  فيتصل "صطسّ كقةهيصليةتص صلص.أله

صليج وغصلو صسوببصأن"ص تموىإْكصيص.(1)ا ايبّيوغصا تفسويكات  وتصص  وي  اصلهو صل ةظكت صت  صت تطىص
"صإىكيو " ووص ةلوح اقروكبصطونصهوكاصلّ و صص.(53.صص.صا يتوي ")ا طو طةينص ق غصا طةيلمينصلثكق
:صقوويئهصا فمهّيووغصا تم يىّيووغصا   وو  صإتبووي حثّوو ص  ووتص صصطجىّيووغصريووكل ةهوويصصا حىيثووغصا   وو  صبتووك 

ص.(59.صص.صا يتي ")ي ةي صّلصطيص اتك ص  ي صبسيىيص  ي "
صلوووينا جوووى صلووو ص اق ووو ص بوووكصا ط يكنوووغص ا طحيججوووغص"صإىكيووو " ووو ضصأنصيطووويك ص ص

ص أح صا كطي صلثبينصل  صا  يلوصا كي صهىيكصاقشبيح،صل ت ا ىه،صصل تصإ تصُيةلت"
إ ووتص(ص59.صص.صا يتوي ")حجوويبص كا صطونصي ووي بة صا شوي ينصلووةنصلو اىيصلوو صتةوى صببوك ىق

                                                             
ص   اطو صتيكي ّيوغصحي وغصإ وتصا  وكبيينص ا ثميلوغصا طجتطونصي يةيهيصا ت صا س بّيغصا ل كقصهكه"صا ىاي ص بىصااص بى"ص يكجنص-1

صةفسيغصطم طيتص طنصطت ّ فغصطفيهي صطنصا   ي غصاّلةح ي ص ل كصتكلت صبطيصطحط غصا  كبيغصا ثميلغ:ص"يم  صحيثصحنيكيغ
صا طنوووط نص  وووتص ا طظهوووكصا شووول ص سوووي كقص  شووويي صا سوووحكيص ا تفسووويكصا ت الووو صطثووو صطووونصا تموووى ؛صى نصتحووو  ص اجتطي يوووغ
صك وو ص ريوكص ا ط كلووغصا طهةوغص ونص اقحجووي ص ا مسوكصا تسو  ص سووييىقصا طوكأقصى كص ت  يوو صا سو   صج اةوبصشووتتصلو ص ا جو هك

صا طسوتمب صطجّ وغ.صا ثميلويتص حو اكصا ثميليتصلىا صبينص ا    صا  كبصا ىاي ،ص بىصااص بى:صُيةظك."صا مائفغصا س   صأةطي صطن
 .33صص،2551صيةييك/صا ثية صلية نص،103ص ىىصا  كب ،
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صري  ص كا صطةيجيتةيص ا تفتصيط تصأنصقب صطّىقصأب ص بينصبية صا ط ىقصحب صاةم ن"رييغصأنص
صةلوويئ صيووىّ كص وو صأّةوو ص  ووتصتووى ّصصا مووكائنصلوو ّص"أىك صحيةهوويصأّنص.ص(59.صص.صا يتووي ")ا طينوو 

ش لوّيغص"صإىكيو "صأنّصص  وتص  بكهةوغصى يو صبمو صلهو ص(.51.صص.صا يتوي .")ا كشىصب  ر ص ي  
إشوولي ّيغصطشوووّتتغصبووينصطةظ طوووغصثميلّيووغصط يلوووكقصتةبوووكصا تفليووكصا  كالووو ص بووينصطةظ طوووغصقيطّيوووغص

ص.طين ّيغصت مط صبيحتكا صقي صا  يئ غص ا  ّل ص هيصحتتص  صليةتصحيط غص فلكص كال صتسن
  وتصص- ونصط يكنوغصللوكصا  يئ وغصا طينو يص ا  كالو ص"صإىكيو " ت  ىصأسوبيبص جومص

هيطةوغصص-ا كر صطنصاطتهل صثميلغصط يلكقصبإطليةهيصأنصتطّىهصبي مىكقص  تصا طحيججغص ا تاييك
طووونصهوووكهصا ةيحيوووغصلهووو ص)...(ص  طينووو ص  ووو بص)...(صا  ي فّيوووغصا تووو صتوووكتب صبي  لوووي ص"ا موووي ص
 كّبطوويصهووكاصهوو ص.صلموو ،ص ل ةو صّلصيكيووىصأنصيحسوو صا منوويغصطونصألوو هي لةوو ،صتم يووىي،ص.صتم يوىي

هةي صقنّيغصت  ىصبيستطكاكص ه صقنيغصا   و،صا كيصيتنّطنصط ةوتصا تو ّىىص.صسببصإ فيق 
.ص طحي  ووغصتفّهوو صا ايووكص طحي  ووغصا تمووّكبصطووةه ص،ص هووكاصطوو ك ثص ةووىةيصطوونصسوو   صاقطهوويت

ب وىص.صىائطوي،ص  وتصأةو صلو صحطوتصاق صاقط طغصه صأسي صا   و،ص ا  ف صا طاكبو صيحوّ ،
ىكيو صيتوي )ك  صيةت صاقب،ص  طويصيلو نصيتيطويص .ص،صلويقبصيلو نصلو صا  قوتصةفسو صأبويص أّطوي( ا 

صصصصصصصصصص.صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص(1)"إ  ...لحيةئكصي  وص  ي ص يظهكص  صا   وص ّلصيكيىصأنصيلىط 
إىكيو ص"  وتصهوكاصا طسوت  صحوينصتوك صا  يّطوغصإّنصا  هقوغصيتجّسوىصتشوّتتص: العاّمة -ب

هكاصسو ا هيصقوىيطيص حوىيثيصص.ا    صّلصيةفنصا ي  "قّنص(ص251.ص.صا اكبغ")  صيك ص   صا حييق
ا  ظيفووغصا كلي ووغص" تووم صلوو صطجووّكىصتهيصلي حيوويقص ةووىص(.225ص.صا اكبووغ")بي  سووينصأ صا حووي 

ّةوو صإ"صإىكيوو "بيةطوويصي لووىصص(.251ص.صا اكبووغ")ا طنووط ةغص ا  وويشصا كرووىص ا طليةووغصا طكط قووغ
يكنه صطث طيص و صيوكضص ا وىهصا وكيصص أنصهكاصا تةليىص صريكص ي صططنصي هث نص كا صك  صلّ  ؛

 ّلصتةسوتص" "صل و اص أشوكب ا"أحي  صبحّىقص  تصتيتينصقكتةيتينصتحثّينص  تصاإلقبي ص  وتصا وىةيي؛ص
صُيفه صطة صتةّسف ص  تص"صةليب صطنصا ىةيي ثإ   ص(.ا ىطيي  )إ تصىكاسغصت ّج صابة ص أكىلهطيصبطإ

ا ت ّط صص-"ا اكبغ"ةّصص"صا  ك ي"بحسبصا شكحصا كيصكّي صب صص- فظغصا ىطيي   ة ص ت
طوووونصأتووووّ صا مووووكتنص":صبةوووو ّلا  ا ووووىصحيووووثصقووووي صص.لوووو صأسووووكاكصا   وووو صبووووي ت بيكصا   طوووو صا حووووىيث

                                                             
 .صصصصص91 بىصااصا  ك يصطنصا تيكي صإ تصا حب،صصص:صلتيبص بىصااصا  ك ي،صنطنص-1
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 ووو  ص اقجك طيوووغص سووويىيص  يووو ،صلوووت صااص  يووو ص طووونصت وووي تصا وووىطيي  صلووويحب صا وووم  ص
إّةو صإ تصىكاسغصا     صا حىيثوغص ه صا كيصت ّج صص"إىكي "صةىك لص.(225.صص.صا اكبغ")حييت 

 .(225.صص.صا اكبغ")ألحيبصا ىطيي   كثغصأنصطثمف صا ي  صه ص"طيىا صصي م  ؛ا طمل ىصب
ُتحيو صغصكطمّيوحط  وغصي تومنصاسوط صبيوىصأّنص.صا حطوي ص"إىكي " ه صلىي صص:شعيب -ج
هكاصا ش بصا ت ي صا كيصاةتهجصا ةحيبصىيةيص أقي صا طاةييتصا ةيىبيتص  وتص"ص؛(ش ب)إ تصا و

تتاّيووكص.صيموو  صبي ى ييووغص ا ك ييووغ"طووكصُ  وو ص هوو ص هوو ص(.ص11.ص.صا اكبووغ")! م سوو صا طبتى ووغ
اق ج ص ت ت وصاق ني ص ه ص حىهصثيبوتصلو صطليةو ص لوّ ص طهطتو ،صتمّطوصصلو صى كص تمّيويص

  ةوىطيصأ فئوتصا طلويبي ص كلونصلو ص.صجّبويكصطت وي  صبل صميصة  صبلو ص هجوغص هويج صلو 
ص(.ص229.صا اكبغ")لكىصإ تصطسلة صُأهط صطكقصأ ك ص ظّ صلميكاصطهج كاصلطيصلينصبيىئصأطكه

صصحيوويمصإ ووتصا فلووكصا طينوو ّيصلوو صا ةلوو صألنوو صطوونصيطثّوو صاّلة"صشوو يب" ا تمووىصأّنص
 صةووي م صا وو  ظ ص ت   ووتصا ووكر صطوونصةشووي ص.وصتم يووىيص لميوو صيطيوو صإ ووتصا تلووّ ولهوو صطثّموو

 صطونص ا  هل صل ص ط و ص طشويكلت صلو صتحكيوكصا وبهىصطونصا طسوت طكصإّّلصأّةوصاق في صا مكتن
 هئمهوو صبي طينوو صلتووكاه صطهط ووينصلوو صم ايوويصا ةسوويينصقووىصص وو صتحسوو صا نووك كق"مطهئوو صا ووكينص

صيلتةفهويصا تشوّتتأسوكّيغصغص نو يلطيصي ويشص(.ص11.صص.صا اكبغ")كلة اصإ تصأةينص نصيةمن 
.صط هيتلكوصم جغصّلصي كوصليوصييمن صأ قيت صل صطهةغصحميكقصجةبص"إكص.ص ي ّفهيصا ت ّتك
صصصصص(77.ص.صا اكبوغ)"أ وىاىصا طسويجينص يحمو صلو صأسوطيئه هيصه صا ي  صيحل صلينصسجيةيص ص

أ ايمهوويصلنوو صصقص لوو صحوو ّصلوو صرط نووهيص ووكّص"ا لتووبصا لووفكصا توو صيجووىصصأ صيمنوويهيصلوو صقووكا ق
ص.ص(8.صص.صا اكبغ") ة طغ،صطةهيصاةته تصأ  صطّكقص ا  يهيصأ  ىصل طيصأ جمتة صا حي غ

للوكه صا تم يوىيصا طينو يصلشو صإ تصص مطهئ ص" يبشُص" يطلنصكّىصا  جمصا كيصُطة صب ص
اقطكصا كيصىل ه صإ تصاّلّتلوي ص  وتصص.ل صا تلّىيص  طشيل صا ت صألكمتهيصطكح غصاّلستمه 

ا  يئوىصطونصلكةسويصب وىص طو صسوة اتصطونص"صإىكيو "ص لىيمها ميىطغصطنصا اكبص بكصا ح   ص
ا توو صفوغصا  هسوّكصهوكاصطويصي ّنو صص؛حبو صا ةجويقص هي وإطثّو صبي ةسوبغصلي ثميلوغصا اكبّيوغصت.صا ىكاسوغ

قبو صأ و ا صط وى ىقصلةويصةتجطونص:ص"حيوثصيمو  لوىيم صا حطوي صقص و ى"شو يب"يةتظكصبهيصص الية
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ةت موصاق بيكص ا ي  صةةتظكص يئىاصةستفسكه،صقب صأ  ا ص جمةيص نصأ كصح  صتّلتصاإلكا غص
ص(.22.ص.صا اكبغ")كصبحم صل  صةسيه صل صسيكصاقحىاثاقط ص

؛صبي تبوويكهص"إىكيوو " مطهئوو صبووو"صشوو يب"اسووتةجيىص لوونصا حووّ ص وو صيووةتص  ووتصا ووكر صطوونص ص
بة صطوونصب يووىصلةووتصلوو صا سوويب صتلوويت"":صشوو يب"جووي صك وو صلوو صقوو  ص.صنووك كقصأط تهوويصا طكح ووغ

 يبووووغصا ص ا ي يشوووو.ص(78.صص.صا اكبووووغ")ّلصبووووّىصأنصتسووووي ىة صبةلوووويئح .ص اآلنصجووووي صى ك 
؛صجوووّكا ص مووو صا فلوووكصا وووكيصيحط  ةووو ص اةفلووويط ص ووونص اقووونص  وووتصألووو ىقصط ت فوووغص فوووي  اإل

بينصا طين ص ا حينكص  جمهص نصتموىي صا ح و  ص"صإىكي "اّلستمه صطنصجهغص تشّتتصللكص
ص.صتصا ت صي كحهيصا  اقنصكات صطنصجهغصأ ك ا طمة غص نصاإلشلي يي

لّ طوويص"صشوو يب"ا ووكيصي جووةصإ يوو ص"صا شووي "بطثيبووغصيبووى صلوو صا ةلوو صص"صإىكيوو "بيووىصأّنص
لووّ صطّةوويص.صتهص وو صلةووتصليطوو صاإلحسووي :ص"نأ جمتوو صا حي ووغص ي ووتط صطةوو صا سووليةغص اّل طئةووي

أحوّنص.ص  صكاحوغصط قتوغأتلف صا ي  صهكهصا لتبصلهصأجىصليهيصسو.صطكيىص ّلصبّىصطنصشي ص طكيى
صي تبوكهب و صإّةو صص(.8.صص.صا اكبوغ")إ وتصك يوي ص سوطي صطة مو صلوىيم صأسوك صإ يةويصةشوي ك 

:ص؛صإْكصيم  ا  يّطغصإ تصا ميئطينص  تصش  نا  بمغصا ىةييصإيلي صهط  صا  ةلكصاققىكص  تص
سوووي  نصا وووم ي ص  وووتص.صسووويهحظ صطووونصأح ا ةووويصهووو صيسوووي ىةيصل وووه؟ص  وووتصاققووو صسووويب كصطوووي"

صص(.21.صص.صا اكبغ")ّلصش صأنصإىكي صي كوصليوصيمة  (ص).. ل طيتةيصا ت صّلصتةته 

لو صا طكح وغصا تو صتلوّ كهيصص-"صإىكيو "إ تص"صش يب"حيجغصبيإلنيلغصإ تصك  ،صتبى ص ص
تثويقوصلطثّموص هئ  ص ليحبصتجكبغصحّلو هيصطونصا طيّسغص تتطّث صل صقىكت صص-ةل صا 

  تصطسوي ىقصا مو  صا   ةّيوغص  وتصتةمّيوغصا سويحغصا طاكبّيوغصطونصا وىجي ينص اّلحتلي صبي اكبص
طونصصا مو  صا   ي ّيوغ ا طت ف ين؛صأ  ئ صا وكينصاةتهوم اصريويبصا ط كلوغصا ليط وغصبي  نونص وى ص

ريووكصتبهوينصبووةّةه صهو صا ووكينصصأجو صإقلوي صا وو  ةيينصا حميميوينصطوونصسويحغصا سووجي صا سييسو 
ص.صطس   ّيغصتحكيكصا طاكبصطنصاّلست طيكص-ى نصريكه ص-  تص يتمه صحط  اص

قّةهوويصتتوو ّم صبووينص حظووغصطوويصقبوو صصسووغحّسيا طلووّ كقصلوو صا ةلوو صصطكح ووغصأقوو  صإّنصا 
اّلستمه صا ت صثيكصليهيصا جى صح  صجى  صا ث كقص  حظغصطيصب ىصاّلستمه صأينصثيكصا جى ص

ك و ص"صشو يب" قوىص لووص.صطشويكلغصليو يوغصا ح  صليفّيغصتسييكصشو  نصا طاوكبص طونص و صأحمّص
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ةةووويصلةووويصةنوووكبصاقبكيوووي ص ىطوووغص:ص"بم  ووو  تهصيظووونصا جووويه  نصأنصاقطووو كصليةوووتص شووو ائيغص ا 
طوووونصيلوووى صبوووي ح ص ي يووووىهصإ وووتصةلووويب ؟صي اووووتصا يووو  صلوووو تص)..(صقروووكاضصش لووويغص

ىكيوو صةفسوو صيجهوو صا لثيووكصططوويصقطةوويص..صا ووىجي ينصا طت ف ووينص  ووتصا حكلووغ صبوو صليووىالنص ةووي ا 
ص(.91.صص.صا اكبغ")بى نصقةي غصا  يكو

ط قفو صطونصطسوة غصاةاطيسو صلو صكاهةو صا جىيوىصا وكيص"صإىكيو "طث طويص و صيحسو صريكصأّةو ص
ص. كليق صإ يو صأينوي"صش يب"  صيحس صط قف صإتجيهصحيجغصصل صا فمكاتصا سيبمغصسة  ص ة ص ا ىه

تصبوي م  صطةيجيويصةفسو صلو صكّىص  يه صطبيشكقص  جهيص  جو ص التفو ب صإّة صالتمكصإ تصا شجي غص 
أ كنووُتص وونصإجيبووغصا جطيوونص وويجماص:ص"بشوول ص وويّصص"صشوو يب"شوول صكّىص  ووتصا جطيوونص   ووتص

تفّتحوتص و صتلوي صثو ص.صإةطيصحمة ص  تصش يبصقنصا تيكي صقوىص يةو .ص لنصريكصييئ صأ صةيى 
اةسوووووىتصلووووو ص جهووووو ص  ووووو صيوووووىكصأنصكجووووونصا وووووكي صهووووو صا وووووكيصطةووووونصم جووووو صأنصتلوووووا صإ وووووتص

ص(.صصصص255ص.ص.صا اكبغ")ل ت 

ت ّ وو صا موويئطينص  ووتصا شووةنصصةلوو صتلووّ كصا : القةةائمون علةةى شةةتون الشةةعب -د
ا  وويّ ص ووونصأىا ص اجبووويته صةظوووكاص تفيهوووغصةظوووكته صإ وووتصا  اقووونص التمووويكه ص  وووك  صا تمىطّيوووغصا تووو ص

سووووتجيبغص حيجيوووويتصا ةووووي صاسووووتبى  هيصبي   ووووبصا كّةيةووووغصطّطوووويصج  هوووو صّلصيمووووىك نص  ووووتصاّل
أ جووبص هووكهص":ص هوو صُيكثوو صحووي صا طىيةووغصب ووىص  ىتوو صقوويئه"صإىكيوو "طوويصأّلووىهصصهووكاص.ا طتجووّىىق
إةةوويص ّلووىصتا كسووطيغصا   ووبصصلوو لوو صحووينصأنصقبوو صسووةينصتكلتهوويصصلطوويتطيطوويصأجووىهيص.صا طىيةووغ
 تلب صطهّطت ص ا حي ص  تصطيصص(.228.صص.صا اكبغ)" فكقص أيغص فكقصل صحييقصبهىةية يشص

اةهوما ص" مطهئو صطونصطما و صا تلوّ و؛صطويىا صا تلوّ وص"صبشو ي"إةمويكصطشوّتتغصبوينصه ص  يو ص
إلهحصشو  نصا طىيةوغصا ايكقوغصلو صا تفيهوغص اإلهطوي صبينص ص(ص225.صص.صا يتي ")أطي صا حييق

ا طيّكص  صي ىصيك صس  صأكضصبو كص جوك  ص ميطوغصربوكا ص  و صيبو صطونصا هي وغص"إ تصىكجغصأّنص
مووووويظص محووووووصا كطوووووي صإّلصةتووووووص ا  نوووووكا صا تووووو صليةوووووتصتحوووووي صبي طىيةوووووغص تحطيهووووويصطووووونصا

ص(.251.صص.صا يتي ")طتفّكقغ
ا طشووّتتصبووينصا فلووكصا حووّكصا ووكيصثيقفوو صلوو صا اووكبص بووينصا  اقوونصا طمّيووىص"صإىكيوو "إّّلصأّنص

 مطهئوو ص ّلصطهّطووغصإلووهحصشووو  نص"صشوو يب" وو صُيةجوومصطهّطووغصاةموويكصا ووكيصألووكمهصاّلسووتمه ،ص
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ّةووو ص(ص239.صص.صا اكبوووغ")ا  اقووونصقفوووص"ص التفوووتصبوووي م  صإنّصص؛ا طىيةوووغصا ايكقوووغصلووو صا تفيهوووغ  ا 
إةةوويصلهووكاص:صلم ووتص  طوو صا ووكيصلووينصحينووكا.صأّنصا طسوويكقصسووتت ّثك"أحووّ ص حظووغصاّلسووتمه ص

لطويصاسوت ي صلطويص و صلوينصص،ا  يكصا كيصقفمصطنصا طكاحصإ تصا النص هّ صأنصي حو صبي سو  
أنص لوووونصلوووو صحووووى ىصّلصيجوووو مصصلووووك  صةحوووون،صأحووووكاكص  مووووي .صيكب وووو صبوووويقكضص ووووي ص فوووو 

ص(.ص239.صص.صا اكبغ")ةت ىاهي
  :مسار األيديولوجيا الغربّية واأليديولوجيا المستغربة -2

تةن يصتحتصهكاصا طسويكصشو  صصألثوكصتةيرطويصطونصا حينوكص أشوّىصإقبويّلص  يو صطونص
ةّلوويغصّلصتمووّ ص وونص هقوويتصا بمّيوووغصص-إّّلصأّنص هقيتهوويصا س سوووي .صصصا طسوويكصا سوويب  صشوو 

ةلو صص ا .ص"حطوى ن" "صج يو " ص"ّلكق" "صغطيكيو" "صي  ي  " "ص طك" ه صص.تشّتتيص اةفليطي
نصليةتصّلصت بكصبي ش  صا لثيكص نصأ ني ه ص ةّةهويصبي طميبو ص و صتمّلوكصلو صجتطي ّيوغصلاّل ا 

ا طشوّتتغصبوينص ط حويتص تطوي ص طلوي  صطجتطونصطاوكبصاّلسوتمه ص بوينصإبكامصإيوىي   جيته ص
بحلو صص-ا وكيصيحوّثصصطتةّثكصبوي فلكصا اكبو ا كستمكا  صّلااشتكا يتصا فلكصا اكب صأ صا فلكص

 .  طجتطنص يّطغا   ص  تصحسيبصا طل حغص  تصتطجيىصا اكبص صص- بي ت صا تسّ  ّيغ
بي  لو صص"صا اكبوغ"ةوّصصحتوّ صطليةوغصبويكمقصلو صت ش لويغصركبّيوغ  ه : يوليوس -أ

ا وكيصلوينصلوّ ص"ص طك"صي  ىصسببصلت كهيصإ ت"صإىكي " هقغصلىاقغصليتكقصطنصلي صإْكصتكب  ص
نصلوينصص. احىصطةهطيصيةيل صاآل كص  وتصاسوتم يب  يحوي  صإ فوي صتشوّتت صا وكهة ص"صي  يو  " ا 

 بووكصت وو ينص  يبيتوو صبطسووحغصحنوويكّيغصلووةّنصا موويكئصّلصي سووكص  يوو صطهطسووغص ط وو صا ووى  بص
ص.ص  تصمك صا تشّتتص تةلي  صل صكهةّيغصريكهصطنصا ش  صصا طاكبّيغ

،صينوطكصلوو صا بووي نصطسووحغصحنويكّيغصإةسوويةّيغا وكيصت  وو هصص لهطوو وكاصيطلوونصا مو  صإّنص
قيلوىاصبوهىصا شوط  ص ا  لوي ص"لموىصجوي صإ وتصا طاوكبصص.ةم غصاساه ّيغص  ش  بصا طستنو فغ

بسووببصريوويبصا مووي ص تكاجوونصص"لكةسووي"لوويّكاصطوونصبووهىهص صصطوونصجهووغص(51.صص.صا اكبووغ")  تمي يووى
  ووتصطوونصاّلمىحووي ص ا تووىالنص يئسووتصطوونصط:ص"إكصيموو  .صطوونصجهووغصأ ووك صا حي ووغصاّلجتطي ّيووغ
يكيى نصطتي ص:ص" ل صأ ك بيينصت كينصقلى اصا طاكب(ص51.صص.صا اكبغ")ا اي  ص ا طىا ن

ص(.51.صص.صا اكبغ")هةيصيت س صبي ايكص تحمي صأطةيت لص،ا ىةيي،ص أةيصأك  صكاحغصا بي 
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إكصيوك  صاقّ  ص.صا تيبنصبي طتب   هقغص(صا طاكب "ص) طك" (صا فكةس "ص)ي  ي  " تكب ص
بْيوىصأّنصص.تشتيتصللكصا ثوية ص ونص اقونصطجتط و ص طت ّ بويتصا طكح وغصا تيكي ّيوغصا تو صيطوّكصبهوي

 اكثصللوووووكهص صابةووووو صا ك حووووو ص"ا ةجيوووووبص "صي  يووووو  "ت طيوووووكصي تبوووووكصص- طةوووووكصسوووووةينص-"ص طوووووك"
طيصإ تصجيةبصا ةل ص؛صل ق له ك  صلثيكاصطيصتتمي نصتكا هطيصل صص(.97ص.صا اكبغ") كلكه

له صل صةظكصص.ا كيصقت  صا ثّ اكص  ق لهطيصنّىصا ث كقص  تصاّلست طيك"صبيئنصا  يط ن"ا  يئنص
إّنص":ص"ي  يوو  "جووي صك وو صلوو صقوو  صص.  جوو كص ا  طوو صا ثوو كيصكىيوووص  بي وو كىيوووصص،ل يهطووي

ط ّبوووكاصبوووك  ص ووونصص؛(91.صص.صا اكبوووغ")ا حكيوووغصّلصتحطوووتصبوووي ج كص ا حووو صّلصيوووى  صبي بي ووو 
ص.يحط صأيىي   جييصاست طيكّيغج هكهص صظيهكهصإةسيةّ ص  لّة صل صط قوصل
طونصي تبوكهص"صإىكيو "بْيوىصأّنص.صبي تلّسكص ا تمّ ن"صي  ي  " "صإىكي "تتسّ صا  هقغصبينص ص

"صي  يو  "بيةطيصيةظوكص.ص(57ص.صا اكبغ")،صا كينصيست ج  نصا ية ا  يكئينص  تصهكاصا ب ى"
ةغصا  تيمغص لشوص نص فيييهي،صا كيصا  نص  تصلمكهيصا كج صا كيصجيبصكب  صا طىي" ه صص-

أللوويكهصا تووو صطووونص ووه ص"صإىكيوو "إ ووتصص-(51ص.صا اكبووغ")ا طووىقنص لحووصصطينوويهيصا ب يوووى
ك و صصةفهو ص. و "ص طوك"تمّ ضص ّل صأنص يّلغصب ىصص.تهىيىاصقيىي   جيت صاّلست طيكيغي تبكهيص

أ  و صأةو صّحككهويص ةّسومهيص.صّلصت اجهة صييص طكصبةلليكصلوىيم صإىكيو ":ص" طك"ل ص  يب ص و
ص(.ص98.صص.صا اكبغ")طنصت مي صةفس صأ صبإ يةغصريكه

كر صطويصتبىيو ص صص.هصل صتن ركطي ص"صإىكي " ه صألىقي صص:حمدون -جلي   -عمر -ب
تلوي ص اّلشوىيىقصصغسو بيّصغص اق ّيوهويصريكصأّنصا ميكئصبإطلية صأنصي ط صأةّصص  يبيته صطنص اق ّيغ

ّةطوويصي ووويشص"ص طووك"لووووص.() ا ل طبك ى كّيووغصّلةتهيمّيوووغّلسووتاه ص ابي ّلصي تفوووتصإ ووتصا طينووو ص ا 
بْيووىصأّةو صّلصي فوو صتةّلفوو صطونصشوو ب ص تووةّثكهصصبةةيةّيووغصا حينوكصب طوونصكاةيويصب يةيوو صإ ووتصا طسوتمب 

نص ه صط قفو صطونصطألليكهصا س بّيغصصتّتن  صص."ي  ي  "بي فلكصا اكب صا كيصثمف صطنصأستيكهص

                                                             
-ص ا يسيكّيغصاّلشتكالّيغصا لتيبيتصل صاست طي  صيلثكصسييس صطل   صّيغا ل طبكاى كصص صط س  غ"صبحسبص-ص ا ل طغ.

ص ا تجيكّيغص اّلقتليىّيغص اّلجتطي ّيغصاإلىاكّيغصا طل  حيت صا طحة صةيلكصحسينصهيش " و" "ص يليبيىيي"صل صا  اكىق"
صشتكيا طُص"ص ت ة صإسبية صأل صكاتص-( ثميل صط كل صإ لتك ة صط قن)صا حّكقصا ط س  غ "Compradorصألبحتصث ّصص

صكاتصا لبك صا ب كج امّيغصطنصاكتب تصأنص بثتصطيصا ت "صا   ةّيغصا ب كج امّيغ"ص  تص ا تيب غصا ُطست طإكقصا ُب ىانصل صُت   
كقصا  هقغ .صا بهىصاقتليىاتص   تصا طح ّيغصا ّس  ص  تصا س،ي كقصطنصتطلية صبهىوصاقجةب صا طي صبكأ صا ُطبيش 

صاّلست  طيكصبينصل سي ٍصصاّلست طيكيصا ت سُّنصاشتىاىصإّبينص ط تصلمىصش  بهي؛صطنصس ب ّصصتيكي صا ل طبكاى كّيغص   ب كج امّيغ
  .ا   جيستيلّيغص ا بشكّيغصا بي ةّيغصش  بهيص طمىكات
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ا ةنوي صا طاكبو صنووىصاّلسوت طيكصا فكةسو ؛صحيووثصا تبوكهصطنوي غص   قووتص طميوىاصطونصسووف ص
أ ةو صلو ص طو صّلصيستسويا ص)..(ص و صا فتو صطيكيوغص:ص"طيكيوغ"جي صك و صلو صكّىهص  وتصص.ا ىطي 
صص(.13.صص.صا اكبغ")ا  بن؟

ةةيةيتو ص تفنوي  صطلو حت ص  وتصطلو حغصتبّجحو صبا سو بّيغصأينوي،ص"ص طك" طنصط اقوص
 ك و ص ةوىطيصقوي ص هويصبلو تصص."طيكيوغ"ش ب ص تسبيم ص يج صةفس ص  تصتج صطجتط و صأطوي ص

إةوو صأ ووّمه،صلوو صطينووي ص طسووتمب  ص لةوو صأك ص.ص هوو صت تمووىينصإةوو صأهووتّ ص ايووكصشوو ب :ص"هوويىئ
نصا شوبيبصإكاصطيصى كةيصةحو.صإةةيصب ج ئةيصإ تصا  ةوصةبىىصا طيكاثص ةننصا طستمب صل ص  ك

ص(.ص15.صص.صا اكبغ")  صةةّب ص  تص ىا صا حينك؟
ووولثيوووكاصطووونصإيوووىي   جييصا اوووكب؛صا وووكيصيإص"ص طوووك" تتموووي نصتكا ص ا ةنوووي صنوووّىهص ووويىقصص ُصس 

لطوووويصتتمووووي نصطوووونصا فلووووكصص.بسووووف صا ووووىّ ص يلوووووصا ثوووويئكينص  يوووو صبووووي ط ّكبينص ى وووويقصا  ةووووو
  بموويتصا شو بّيغص يووكلضصاإللوواي صاقكسوتمكا  صا  الووى؛صكا صا وكيصيتووةّلوصطوونصاّلحتلوي صبي

ّلصتوكلكص و صأبوىاص":ص"إىكيو " يتجّ تصك  صل ص  يب صا طت وي  ص هو صيوكّىص  وتصركيطو صص.إ يهي
.صا اكبووووغ") وووونصأ  وووويه صا فكلووووغص يلووووط اصجهوووو ىيصبيإل فووووي .صا جطهوووو كص وووونصاةموووويىص   يطووووغ

 طحيسووبغص"شووىيىصا طيوو صي ببي تشووّتتصي ّبووكص ةوو صريووكصأّةوو صيشوو كصلوو صقووكاكقصةفسوو صص.(232.ص
ص.(13.صص.صا اكبغ")لمىصنيقتصب صاقكضص أش كصأيةطيصاتجهتصأة صطةب ك)..(صا ةف 

 طنصاقيىي   جييصا تاكيبّيغصا تو صيحط هويصلاي بويصطويصيوتّ ص"ص طك"طنص"صإىكي "أّطيصط قوص
 ه صت ّ  ص"صطيكيغ"لو.صأ صا سيكى"صّلكق"أ ص"صطيكيغ" كن صل صتنطيةيتصطشّتتغصبينص  يبيتص

بت بيوكص"صإىكيو " أشبيه صا كينص قف اصلو صلوّوصا طسوت طكصتتحوّىثص ونص"ص طك"ط اقوص  تص
ب وىصا وى  ص)...(صاب صيويصظوي  ،صإّةو صلويى صا بلوي ص:ص"ةفه صطة ص ق لهيصل صلّف ؛صطث صق  هي

 ظّ و اص.صا ماهكقص ا ةظ صا طتمةغصبيت اصكيهصل  صطنيكبه صيشويهى نصطسوكحيغصّلصى كص هو صليهوي
.صطتفووكجينصحتووتص ةووىطيصكل ووتصبجوو اكه صشوو يكاتصجىيووىقصهووّمتصا ووكضصهووّماطوونصا طشوويهىينصا 

يمو  صبويقطكصكاتو صحوينصي ّ و صصا سويكى ص(.ص11.صص.صا اكبوغ")اب صييصظي  ،ص ه صا وىهكصيسو ك
أّلصسوووحميص لووو ص ووويئنص:ص"ا وووكيصسووويةىصا  ووويئنصا وووكيصقت ووو صا ثوووّ اكصليمووو  "ص طوووك"  وووتصط قووووص

ص.ص(232.صص.صا اكبغ")ركيك
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شوي كص طونصريوكهصإّّلصطونص وه صط"ص طوك"يطلونصطهطسوغصط اقفو صطونصصلوه"صإىكيو "أّطيص
تووةت صطنوووّطةغصلوو صتةّ هوويتصط ة   جّيوووغصّلصبووّىص  ووتصا مووويكئصأنصيجتهووىصّلسوووت هصص(صحيّيووغ)

 كاصيطلنصا م  صإّنصط قف صطونصاّلسوتاه ص اّلةتهيمّيوغص و صيتجوي مصا   ويبص.صىّلّلتهيصا س بّيغ
ى نصأنصيلوو نص وو ص  يبوويصيحطوو صط قفوويصصا نووطةّيغ؛ط ة  وو ج صاقحوويىيصأ ص  يبوويتصريووكهصا 

صص.طةيهنيصطبيشكقص ب ن حص كي  صاّلست طيكص ح فيئ 
 وونصا  بمووغصاّلةتهيمّيووغص"صا يتووي "أللوو صطوونصي ّبووكصلوو صةووّصص"صحطووى ن" "صج يوو " ي تبووكص

ا ت صاستفيىتصطنصا فلكصا اكب صأثةي صت اجىصاّلست طيكصبي طاكبص طونصحي وغصا جهو ص اقطّيوغص
حي غص قفتص يئمويصأطوي صطاوكبصاّلسوتمه صص.   يهيصا طجتطنصا طاكب صب ىص ك جصا ت صألب 

صا تةطّيوغص ط ّيوغص بطويصأنّصص. ه صيحي  صا تلوّىيص طسوة غصا تةطّيوغص ا  ويىقصبةوي صا ى  وغصطونصجىيوى
صبف  ا طاكبصطت ل،كاص حظغصاستمه صصيلنصا تةهي ص  صقنّصص ةظكاصتست م صإ يكاتصط ّه غص  طّيي

ص اّلةتهوويميينصأشووبيهصا طثّمفووينصلووإنّصصا شوو بص  ووتصاّلسووت طيكصطيكسووهيصا توو صهيوو ا تجص ط يوويت
صطوون صتتو ّك ص وكاهونصا طسوت طكص  ووتصأنصي  فو هصب وىص ك جو صصا وكينص؛ ا طلو حيينص اقةويةيين

ص  وتلو صا ى  وغص اّلشوكاوصصا حّسيسوغصا طةيلوبصط ت وولو صصا ةفيك بكصصبيآلج صا  يج صبين
ص.اجتهىتصل صا ته بصبطمّىكاتصا طجتطنص استةماوص يكات ص طنصهةي .صا تةط ّيغصا طشيكين
ركابوو صا شوو ك،صةحيسوو صا بشووكق،صطملوو صصا  حيووغ،صإةج يووميص" هوو ص"صج يوو "صتطّلوونصلمووى
  وتصا وكر صطونصص؛ا مية ةّيوغصا   و  صلو ص ي ّيوغصشوهيىقصتحلوي صطون(ص19.صص.صا يتي ")ا  بي 
أطّكصأطي صا طمهتص  وتصا سوي غص:ص"يم  ص ة صإّة ص  صي اظبص  تصى   صا طىكسغ"صإىكي "أّنص

أكهووبصإ وووتصا طىكسووغ،صاسووتطنصإ ووتصا ىكسوووينص)...(صا تيسوو غصلووةكاهص  وووصا مجووويأصقووىا صلووة ص
ص(.ص19.صص.صا يتي ")اق  ص ا ثية صثّ صأكجنصلةجىهصل صا طلينصةفس 

شهيىقصل صا     صا مية ةّيغ؛ص ي ص بكصا تحلي صا   ط صص حلّصص-ل صاق يكص-ص   لةّص
ّةطوويص ص وو صتيب ووغصة بووغص تووك صا  ووّىقصي ووىّصصلووينصا ووكيصبي طسووت طكصيئ توو  ص هقووغفنوو صبا جوويّىص ا 

صكاتّيوغصطو ّههت بفن صثك قصا  يئ غص بفن صطيصيطت ل صطونصصاكبطا صطنص ك ج صب ىصت ىط 
صاّلةتهيمّيوووغصأركانووو ص ىطوووغ  ى  وووغص صصا حّسيسوووغ اقووونصا طصلووو صا تا اووو ص  وووتصي ىت سوووص سيسوووغ

ص(.71.صص.صا يتي ") بكصا تك يجص  سييحغصا جةسّيغصبي طاكب"؛ص   صا نّيمغص طلي ح 
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صطوونصلثيووكاص  ووتصطّ   وويصكلّيووي،"صلووينص،"إىكيوو " وووصقووىي صىكاسووغصمطيوو صلهوو "صحطووى ن"صأّطووي
صا ىكاسوغصتوك ص وك  ص.(229.صص.صا يتوي ")ا ىا  يوغصحيويقصيتحّط ص  .صطسّةيصلينص لة صاقط ك،

صىحوينصابونصحط وغصلو صشويك "صحيوثصاّلسوت طيكص وىط اصطّطنصلينصجّىهصأنّصصبْيى.صطبّلكقصسنّصصل 
 قووىص(.ص221.ص.صا يتووي ")هو اكقصلوو ص اسوتمكّصصتوومّ أصا  ىطوغصطوونصُسووكحص طويصثوو صكبو صطكبيوو صنوى
صق ي وغصسوة اتصب وىص  لّةو صا بكيوىصطلو حغصلو صط ّظوصطجّكى"صا ىكاسغصتكل صب ى"صحطى ن"صلين
ص(.ص215.صص.صا يتي )"طكالشصل صأ ك ب ص لكيصبح ص يسلنصاةتم 

صيتشووّب "إ ووتصىكجووغصأّةوو صصطه سوويصبي طظوويهكصا اكبّيووغ؛صطحلّيوو ص ووه صطوون"صحطووى ن"ص يبووى 
ص.(225.صص.")ا سو  ق صا ا يو نصا جمطغ،صا ج ىيغ،صا جيلتغصط ف لغ،صا  يقيغ:صني غصبةيظك

صتب ت صا فكةسيين،صا جةكاّلتصقحىص يىطيصليةت"صاطكأقصطنصأكنيصاشتك لمىص.صبيىصأّة صاةتهيميّص
صأ وكوصّلصلطويصحطوى نصبهويصاّتلو صليووصأىكيصّل)...(صصا تمي وىص  وتصأحيو صحينصلكةسيصإ ت
صهو صا طكاسوهت؟صب وضص فوضصا بكيوىصلو صطكلومهصاستا صه .صاإلكثصقنيغص  تصا  نصليو
صةّموبصحوي صلو ص  وتصا طة موغ؟صأسو ا صلو صتج ا و صأثةوي صبي حيىثوغصأ بوكهصشو صص  تصت ّكو
ص وو صتةيم هويصطميبو صحييتهوويصطوى ص  يهويصيلووكوصأةو ص  وتصط هوويص اتفو صا طوكأقص  ووتص ثوكصحتوت
  (227.صص.صا يتي ")سهطهيص ن

ص جهوووغصا بكيوووىصطلووو حغصلووو ص اشوووتاي  ص  ىكاسوووغصتكلووو صب وووىصاّتجووو "صحطوووى ن"صأنّصصبط ةوووت
صطوونص شوكليئه صا فكةسويينصا ط ّطوكينصيووىبصليةوتصا تو صاقكانو صاطووته تمو  ص  وتصصب كج امّيوغ

صظوك له صطةتهوماصط ت ّيوغصب وك صاّلست طيكص كثغصطنصيشتكيهيصا طايكبغ؛صا لايكصا ب كج اميين
صلموى.صطوةه ص اةتم هيصا حميمينا طايكبغصصا طّهلينصأطّيغصا طست طكصاةتهمصطث طيصتطيطيصا ل بغ؛

صطونصالتكاهويصطوكالشصبيشويصشوكي صا ط طوكين،صأحىصتلكوّصصتحت"صبح مت صا ت صا ني غصليةت
صّلص هو صبيونص موىص  وتصل ّق  ا.صأّطيته صاةتهمصا لكا ص  مىصتجىيىصأ  ص ةىصث صألحيبهيصب ض

نص-صي وىطهيص لو صّلص؛هو صاشوتكاهيصثو ّص(ص227.صص.صا يتوي ...")  اشصيةتبه اص  .صيش ك ن ص ا 
ّةطيص-(210.صص.صا يتي )طتبّجحيصك  صصيّى  صلين ص.صألثكصصيىلنص طنصبي هيص ي يىص ا 

صبمش كص ت ّ م "صحطى ن"أكستمكا ّيغصصاستةبي صبيإلطلينصلإّة صط اقو،ا صطست  ص  تصأّطي
صيوووكاهصلوووينصإكْصص.اق ك بووو صا حووو صلووو صيوووم كهصلوووينص ّطوووي"صإىكيووو "صطووونصح اكتووو صطووونب كج امّيوووغصا 
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صبيونصلو صط هو صأّة ص انحيصلين.صا ط ا يىص ه ص ينكبصب يىصطنصاقطكيلينصا جة ىصي ي ب"
صا سوكينص ا لسوبصا تجويكقصيّت وكصأنصقب هوي،صلثيوكاص  يو صأ  ّصصأّة صبْيىص.(221.ص.صا يتي ") شكا 
)...(ص تت وكبصتموكا.صتةفونصطويصا مكايوغصا مطنصهكاصل :ص"قيئهصا ىكاس صا تحلي ص  ضصاهطشْص
صبو ص؛(221.صص.صا يتوي ")اقكضصطونصريوكصا ب وىصهوكاصل صيج صطيص ا طي صكأسطي صطنصبىصّل

صطووونصتطّلووونصا تووو صاقكضصلم  وووغصريبيوووي؛صتفسووويكاصاّلةتهيمّيوووغصتفسووويكصلووو صحكجووويصيجوووىصّلصأّةووو 
ص اشوووتكيتصا فكلووغصليرتةطووتصبووإكث"صتووكّلكهصا ووكيصااصطوونص(هبووغ)صتّلوو كهصلوو صهوو صاطتهلهووي

ص(.ص210.صص.صا يتي ")حيجغصل صليةتصأكط غصطنصأكضصق  غ
ص ا تموىص.اّلسوت طيكيغص  ب كج امّيوغصا شوك يينصا  كثوغ"صج يو " "صحطوى ن"ص ىّصصيطلنص ك  

صنووطنصإّلّص"صا يتووي "صةووّصصصلوو ص"ا يوت "صبطسووة غص هقتوو صلوو صاّلةتهويميّصصللكهطوويصلهوو صيطلوونصّلصأّةو 
صُابت و صا كيصاّلست طيكيصاإلكثصل صا طتطّث غص ا تيكي ّيغصسييسّيغص-ا س سي صا ةّليغصا سييقيت

ص ا  شوكينص شكصا تيسنصا مكنص ه صا ثي ثصا  ي  صطجتط يتصطنصلايكهصا طاكب صا طجتطنصب 
صلوو ص  يوو صُيلوو   صبوويتصطوويصظهوو كصلوو صتطّث ووتصجيةبّيووغصتثوويكصطوونص  ك جوو ص جوو ىهص ّ فوو ص طووي

ص(.15.صص.صا يتي ")ا ل طبكاى كّيغصا ب كج امّيغ"بوص ط طيصا سييس صا فلك
تتلوووووّ نصصيأّةهوووووصا طاكبّيوووووغ"صا ل طبكاى كّيوووووغصا ب كج اميوووووغصطلّ ةووووويتصلووووو ص هةتبووووويهص ا ّهلوووووت

صشوووكي )صا بيشووويص  كثوووغ(صاقكضصاحت ووو ا)صا مبي وووغص كجوووي (صا طحتووو ّص)صا ط ّطوووكصإ وووتصبيإلنووويلغ
صا ما يووغصي تتلووّ نصأينوويصطوونصشووص،(ا طحتوو ّصصإكثص وونص طووىالنصاسووتاه  )ص ا طحوويط (صا طحتوو ّص
صإ ووتص يةلووت نصهووكاصلوو صيف  وو ن.صا سوولينصطوونصاقكضصاشووتك ا"ا ووكينصصا فمهووي ؛صطوونص  كثتوو 
صا ى ي صطنصيت ّك صّل"صحطى ن"صاّلةتهيميصأنّصصب (ص212.ص.صا يتي ")  كحطين؟صتسب صاقكض
ص لوووووو صا ووووووىةييصلوووووو صإىكيوووووو ،صيوووووويصإكن،صكبحووووووت.صا فمهووووووي صهوووووو ّل صطوووووونصااصحشووووووكة :ص"قوووووويئه
ص(.ص212.صص.صا يتي .")اآل كق

إ وتصىكجوغصألووبحتصص.اّلسوتمه صطاوكبصلو صبْيوىصأّنصا تشوّتتصروم صلوّ صطظويهكصا حيوويق
)...(صجطي وغصىاكص ّلص ط طيوغصطلتبوغص ّلصثميليوغصجط يوغصت جىصّل.صغطط ّصصا حييقصل صا لىيميغ"
صاإلىاكقصقنصطة ىطوووغصا  يطووغصا حيووويق)...(صا سوويح ص  ووتصط ق هووويصطوونصحتوووتصا طىيةووغصتةتفوونصّل

صا ح طوغص ّلصا وىكبصّلص ا سولينصاإلىاكقصبوينص سوي غصهيئوغصأيصت جوىصّلصاقةشو غ،صبل صتستم ّص
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صّلصلكىيوغصا لوىيميغ،صطجتطونص  وتصا اي بغصا سطغصه صا فكىيغ.صحميميغص حىقصتلّ نصا  يئ غص ّل
صص.(57.ص.صا يتي ")ة  صأيصطنصتلت صيحّىىهي
صإّلّصصيهطهووووووو صّلصا تجووووووويك"لووووووووصتهووووووويبحي صيهوووووووت صطووووووون ووووووو صتجوووووووىصطوووووووكالشصحتوووووووتصطىيةوووووووغص ص

صبوينص ا تةويلكصا تمويكب:صا حميمو صاّلسوت طيكصبجو "ليهويصصتح ص؛(58.صص.صا يتي ")طلي حه 
صبب سوووووووهيصا طىيةوووووووغصبيةح وووووووي "صتشووووووو كص؛(211.صص.صا يتوووووووي ") ا تةيبوووووووكصا توووووووما أصاقجةوووووووي 
صلميووكقصب ووىق:صحميمتهوويصإ ووتص  وويىتصكا ةّيووصكىا هوويص   ووت"صلمووىص.(217.صص.صا يتووي ") شووميئهي
صيمتلوى نصأةفسوه صا   بوغ" (ص233.ص.صا يتوي ")ا س احص تست  وصا طين صتستثطكصجيئ غ
ص(.ص58.صص.صا يتي ") أطهيته صتبي ه ص ي ية اصطةحه صطن

صا جطوويهيكصيبهووصح طووتتوو صا (صا  حظووغصا سوو يىق) صاقلنوو ص ا اووىّصصا  اقوونصهوو صهووكاصلهوو 
صا طجتطونصيليبوىهصا وكيصا يوت صطونصأبشونصا  اقونصل صيت صي جىص ه صا طست طك؟صب كىصتم  ص ه 

صصصاّلةتهوويمّيينا تفليووكصا  كالوو ص سوو  ليتصصط كقووغصبووينص يموونصبوو صُأ موو صمووى ص؟ا طسووتم ّصصا طاكبوو 
ص.طسيةىصأ صطايثصريكصطنصا حي صا تشّتتص ني صب ص يفت صا فكىّيغصتة كهصطحي صل 

 تكب هطوويص هقووغصقكابووغص حووّبص اةسووجي ص"صإىكيوو " هوو صطاكبّيووغص   يبووغصص:ماريةةة -ج
يّ  وونصا موويكئصص.؛صلطجيبهووغصا طسووت طكص ا  قوو وصنووّىهلثيووكقأللوويكصحي طووغص  ووتصط وو ص ت الوو ص

ّنص هوو صتشووكحص"ص طووك"طوونص ووه صكى ىهوويص  ووتصك وو ص  ووتصلووّ ص  وو صأّنصا فووىا صريووكصا متوو ص ا 
 ه صلتلةيصحمي؟صأ  و صةميبو صة  ويصطونصا فتو صبةو  صت وك؟ص:ص"استكىاىصا حم  صيت ّ بصا تنحّيغ

كاصق ووتصإنصأبةوووي صا حموووىص ا بانوووي صيلبوووك نصةحيلوويصريوووكصطتلووويط ينصأجبةوووي صإةةووويصّلصة طووو ص صص ا 
ص(.ص15.صص.صا يتي ")إ تصا لطي صب صة ي بصبحمةيصل صا حييقصلم 

كصل ط وتص  وتصتاييو"ص طوك"ل طوغصقي هويص تلّسكصبف  صّنصا  لي صبيةهطيص  صيستطّكصريكصأ
نصا  ي فووغصركيوومقصحي اةيووغصتجووكبصاإلةسووينصا وو ا  صإ":ص هوو ةهيئّيوويص"صإىكيوو "  ا فهوويصاتجوويهص

ا طس   صإ تصى غصا كح ،ص أة صي ط صقنصيةمكصط ا ةي صطنصسوبيته صا  طيو صحتوتص  و صلوينص
ص(.17.صص.صا يتي ")ل طغص احىقصطة صريكتصحي  .صل صك  صشمي ه 

ت  يووتص وونص:ص"ا ت فيوووصطوونصتووةثيكصهووكهصا ل طووغصبم  هووي"صّلكق"   ووتصا ووكر صطوونصطحي  ووغص
ا شومي صبيةهطويصحوىثص كاحصيومىاىصإّّلصأنصص( .صص.صا يتي ")طشيكي  صبسببصل طغص احىقصل 
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 ص طونصا  هقوغصبوينصا كجو صطونصا تويكيا طسوت بص اّلسوتاكاب ص يّلغصحينصأ  ةوتص وو صط قفهويص
(ص30.صص.صا يتووي )لووكأ صهوو صأّنصا كريئووبصتةطوو ص ا شووه اتصتسووت كصلوو ص طوو صق بهوويص. ا طووكأق

لهويجكتصهو صإ وتصبويكي ص ت يوىصا ةظوكصلو صط اقفهويصا سويبمغصط و صص.  بيص حّبصطنصةو  صجىيوى
ص.صيطّة صةفس صب  ىتهيصإ ي ص؛ هيا  يثكص بمتصه ص  تصحّب ص

"صطيكيوغ"تكب هويصبووص".ي  يو  "ا ثيةيوغصلو صا ك ايوغصب وىص ه صا ش ليغصا اكبّيغصص:الر  -د
ليووصأتومّ أص"ص"ك أ تهويصا لبو"؛صإْكصت تبكهيص"إىكي " "صش يب" هقغصلىاقغصحطيطغصللىاقغص

لطوويصتبووى صطشووي كهيص(.ص10.صص.صا يتووي ")  ّطوويصتمّ ىيةوو صبطوويصألهوو صبوو صةفسوو ص سوويئكصا ةووي 
  وووّ صحّبووو ص)..(ص لووو ت.صقلوووىُتصبووويكي صّلصأ ووو يص  وووتصشووو  "؛ص"ي  يووو  "إةسووويةّيغصطثووو ص

أىكلتصإنصا ةوي صطونصحو   صط طئةو نصأنص.صاإلةسيةيغصجط ي ص  تصا تهوصأ  اةهيص أةايطهي
 لوووّنص(.ص25.صص.صا يتووي ")لةسوويتصا هطوو  ص اقهوو ا .صبي حووبص اإليثووويك..صيمهووكا وومطنصجبوويكص

طشووي كهيصاهتووّمتصبف وو صحووّىقصا لووكا صلوو صا اووكبصطّطوويصالمووىهيصاإليطووينصبي  ىيووىصطوونصا طبوويىئص
هلووووكاصقي ووووتصّلكقصإنص:ص"ا حىيثووووغ؛صلي حكيووووغص اق ووووّ قص اّلّتحوووويىت صا توووو صقيطووووتص  يهوووويصحنوووويكص

نصى إ وتص..ص يقصا فكقغص ا شومي صّلصطحي وغصطحج جو نص طا  بو نا ليئةيتصإ تصح   ص اتحيىص ا 
أنصاةح ووتص مووىقصا تفوويه ص تط هووتصةم ووغصاّلكتلوويمص تج ووتصأنصا  حووىقصليةووتصقفلوويص اإل ووي ص

ص(.ص21.صص.صا يتي ")الينصلبتيص قسكص
 ووووتص كيموووغصتفليووووكص "صّلكق"تووو ّثكص،ص" طووووك"لووو ص كيمووووغصتفليوووكص"صي  يوووو  "ص طث طووويصأثّوووك

إنصرووويبص ةووو صشووو صصطيكيوووغصلسةسوووت ح ص:ص"هوووكهصاق يوووكقلووو صقووو  صيبوووى صك ووو ص صص؛"طيكيوووغ"
 ص ووّىقصط اقوووص   ووتصطوونص ووهبْيووىصأّةوو صص؛(28.صص.صا يتووي ")أشووبيحهيصطوونصجووىكانصهووكاصا حوو 

ّلص"صّلكق"طجوّكىصطوكّىىقص ط اقووصصأطوي صألثوكصاقحوىاثصطلويكّيغ"صيكيوغط"تبى صصألثكصطنصل يى،
طاكبّيووغصنووىصا طسووت طكص طوونصتجكبتهوويصلطةهوويصاسووت هطتصط قفهوويصا سوو ب صطوونصا ثوو كقصا ص؛ريووك

صصص."إىكي "ا  يثكقصل صا حّبصطنصا شيبصاإلسبية صأ كتصط قفهيصا ييئ صطنص هقتهيصبو
صشويبصبشوب صاسوتحيي ص بوى نصطوكقصأ  ص جهو صلو صحوّىقتص ّطوي"ص"ّلكق"ص"إىكيو "صكّلكص قى
ص ا توصكاتهويصا  يئبوغصا تجكبوغص هو ص.(29ص.صا يتوي ")ا ةهييوغصلو صحّبهطيص  يبصأحّبت صإسبية 
ص ويىيصريكصح اكصبيةهطيصليةشةصلثيكاصا طكأتينصنبيصسيمّكبصطّطيص؛"إىكي "صطن"صطيكيغ"صهي يشت
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"صقّلكص"صقبوو صطوونص"يووغطيكص"صبيسووتهبص يةتهوو ص ا تجوويكبص اقحووىاثصا طشووي كصطسووت  ص  ووتصيووت ّص
يوووىي   جيتهي صا  بوووثصحيووويقصتحيوووي حبيبهووويص صص   ةهووويصأه هووويصانهجوووكصصاق وووك صهووو صت تووويك ص؛ ا 

ص(.25.صص.صا يتي ")! ا حم صا هّطغصأسكاكصحّميص  طتة ص  ص!ّلكقص!ّلكق:ص"ط هيص ا نيي 
لو ص يتطوغصهوكاصص- بةي ص  تصا  لوص ا تح ي صا سويب ،صيطلونص  بحوثصأنصيسوت  صص

إّةو صإما ص:صةتيجغصتت ّ ىصطةهيصطجط  غصطنصا ةتيئ صا هيطوكقصلو صسويك كقصا ىكاسوغص هو ص-ا فل 
  ووتصطويصلوينص  يوو ص وه صا فتووكقصص-ا طلوّ كصلوو صا ةلو صص-اّلسوتمه صثبويتص اقونصطاووكبص

اّلست طيكّيغص  تصأل ىقص طست ييتصط ت فوغ؛صإ وتصىكجوغصأّةو صبوىاصجيطوىا؛صريوكصأّنصطهحظوغص
أّنصش  ل صت كوصحكلّيغص تكحي صطستطكينصأطكاصططلةي؛صبو صإّةهويصشو  صصتتبويى صاقطلةوغص

ا طاكبوو صيشوووّىص"صإىكيوو "ةسوو صيكتحوو صإ ووتصا طاووكبص ا فكص"صي  يوو  "لووو.صبليفّيووغصّللتووغص إلةتبوويه
"صطيكيوووغ"طووونصأ ك بووويصا شوووكقّيغصتةتمووو صإ وووتصأ ك بووويصا اكبّيوووغصبيةطووويص"صّلكق"ا كحوووي صإ وووتصلكةسووويص 

ص.ا طاكبّيغصتهيجكصإ تصلكةسيص ج ي صيمفمصطنصب ىصإ تصت كصى نصأنصيحّىهصحّىصأ صيمّيىهصقيى
أّنصطهحظووغصأّنصاةتمووي صأ صتكحووي صا شوو  صصا ك ائّيووغصلوو صةلوو صصا ثهثّيووغصيووتّ صصبيووى

للووّ ص.صبشوول صط لوو  صأطووكصططلوونصأينووي؛صأيصطوونصا طلووينصإ ووتصا طلووينصا ةموويضصأ صا طنوويى
ا اووكبصا كأسووطي  صلوو بصا شوو  صصا طكتح ووغصتةتموو صإّطوويصطوونصا شووك صاقشووتكال صا طت ّ وووص

ّطويصطوونصا جةو بصا  ا شووطي صا طتموّى صأ صا  لو صأ صتةتموو صلو بصطت ّ ووصا طتموّى صأ صا  لو ص ا 
 لووةنصا سوو يىقصط موو ىقصلوو صاقطوويلنصص؛ب ووىصا طسووت طإكصأ صا  لوو بإّتجوويهصطوونصا ب ووىصا طسووت ط كص

ص.صا طنيىقص ا  ئي صطكب  صبيقطيلنصا ط يىّيغص ا ةمينغ
ريوكصأّنصاّلةتموي ص ا تكحوي صا وكيصت كلو صا شوو  صص  وتصطسوت  صاقطلةوغ،ص و صيلونص وو ص

 وو صاةتمووي ص تكحووي صأثووكص  ووتص اقوونصاقطلةووغصا طت ّ فووغص ا طتوو ّتكقصبشوول ص وويّص؛صب وو صأّةوو صصأىةووت
  وووتصا طسوووت طكصصهي  وووتصا وووكر صطووونصاةتلووويكصشووو  بص؛يحّمووو صا سووو يىقصلووو صةفسوووّيغصش  لوووهي

؛صل  وتصا وكر صطونص"إىكيو " ا ّهلتص إلةتبيهصأّنصاقطكصةفس صيحىثصطونص.ص تحميمهيص هستمه 
ا شوطي ص طونصا شوطي صإ وتصا جةو بص   وتصا وكر صطونصتثيقفو ص ت الو  صصتةّم  صطنصا جة بصإ وت
إّّلصأّنصكا ص و صيسو ف ص  وتصلهو ص اق و صا وكيصهوّ صبيسوتة يق صلو صةووّصصص،طونصا طلوينصا ُط ويىي

ص(.ا بلكص-ا اكبغ)
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ص وووتّةووو صمائوووىص   وووتصا وووكر صطووونصحّ ووو ص تكحي ووو ،صإّّلصأّةووو صطووويصلتوووئصيحوووّ صبة"صإىكيووو "إّنص
 مىصأت بو صص؛(202.صص.صا اكبغ")هحظصّلصى كص  إىكي صإ تصطجكىصطاستحي ص"؛صلمىصا حيجغ

 ووو صأتجوووي مصب وووىصا ثيطةوووغص"ص:ا تشوووّتتص أنوووةيهصاإل فوووي ص اة مووو صا  جووومص يموووّككصطةيجيووويصةفسووو 
بوو صهوويصهوو صيمنوو ص(.ص239.صص.صا يتووي ") ا  شووكينص ألوويىصأجووم صأّنصى كصحيوويت صقووىصاةتهووت

.صص.صا يتي "ص) ّلصاقش يكص ّلصت ىيهتصا  م ص حيىاصطنصاق  ص ا ية ،صّلصا ىط  صتةفن" قت ص
لو صا  بويكاتصا سويبمغ،صيج  ةو صأ وكحصسو اّلص"صإىكيو "إّنصا ةتيجغصا ت صت ّل صإ يهويص(.ص295

 طويكاصلو بص  وتصهوكاصا بحوثصإىكاجو صاسوط صنوطنصص:لكضصةفس ص  وتصا ىكاسوغصلكنويص هو 
صطسيكصطنصا طسيكينصاقيىي   جيينصا سيبمين؟ص

 لوووىيم صا حطوووي ؛صطّطووويصيشوووّجنص  وووتص نووو  صنوووطنص"صشووو يب"لوووة ص"صإىكيووو "أ وووي ص
ا طسوويكصاقيووىي   ج صا تم يوووىي؟صأ ووي صهوو صطووونصتثّموووص تهوووّكبصلوو صا اووكب؛صطّطووويصيووىلنصإ وووتص
ط ق ت صنطنصا طسيكصاقيوىي   ج صا اكبو صأ صا طسوتاكب؟ص لونص طويكاصاّل حويحص  وتصطسوة غص

إشلي  ص يجمصحتتص نصط ق غصا طسيكاتصاقيىي   ّجيغ؟ص  طيكاصاّل حيحص  تصط ق غصةط كأص
ةفسووو صنووووطنصطسووويكصأيووووىي   ج صب يةووو ؟صهوووو صقنوووّيت صلوووو صطىّ ةوووغصا بحووووثصقنوووّيغصطسوووويكاتص

صتجكبوغأيىي   جّيغصطتليك غصأ صقنوّيغصةظوكقصطثّمووصطاكبو صإ وتصا  وي  صقيلوكقصأ صقو صقنوّيغص
يليبوىهيصصهيّطوغصطسويئ صا  قوتصبوكاتص ت لو صغا ىا  ّيوصطيهيتو صطّيوم تصشهيي ص طيمغصش ليغ
صص؟ب يايص لسيا طجتطنص

ا طث ةوغص"صصإىكي "اقتب ص إلجيبغص  تصهكهصا تسي ّلتص  يبيصاستكاتيجّييصطنص  يبيتص
جطي هوويصبي ووىّلّلتص اّليحووي اتصا كاطوومق؛صّل تموويىيصأّنصقكا توو صستسووي ىص  ووتصتة يوو صتجكبتوو ص

أينوويص ىكاسووغصا ش لووّيغصلوو ص هقتهوويصبووي  اقنصاّلجتطووي  صا  وويّ صتووة يهصطوونصشووةة صأنصيطّهووىص
 جوىصا طاكبو صلو صاسوتة ي صا  اقونص ّطويصشوك ص صإّةوإكصيمو  ص.صطسة غصتبّىىهصلو صا فلو صا ّهحو 

ي سو  ص حو صب هو ،صأنصيصقفومصطونصا طوكاحصإ وتصا الونا كيصصلي  يك(ص ه صلي )صا  اقنصقفص"
ص.ص(239.صص.صا اكبغ)" ف ي صلطيصاست ي صلطيص  صلينصيكب  صبيقكضص 

  يبصكر ص اتو صا طث ةوغصبي كطمّيوغص  ب سو صا طثمو صبي ك طيةسوّيغ،صإّّلصأّةةو صا تموىصص ه 
"صإىكيو "أّنصتح ي صكط مهص لّ صشفكات ص استة ي ص ات صا ثي يوغ،صيطلونصأنصيج  و صيبو حصبةظوكقص
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.صإ ووتصكاتوو ص ا  ووتصا  ووي  ص يشوو صبط قفوو صطوونصا  اقوونصا طاكبوو ص حظووغصاّلسووتمه ص ب يووىهصبم يوو 
 ّطوويصهوووّ صبيسووتة ي صا  اقووونص"صإىكيوو "يكيووىصأنصيمووو  صأّنصص-لووو صا تموويىيص-صلي   وويبصا سوويب 

 بي طميب ص جوىص(.صا  اقنصقفص)ا طاكب ص لهط ،ص جىصا طجتطنصطلّبهصبمي ىصا مهكص اّلستبىاىص
بهوىوصب و  ص(صا الون)إ وتصاق  وتص(صا طوكاح)طونصاقسوف ص(صيمفم(ص)لي  يك)ةفس صحّكاص  يميص

؛صقّنص(لطوويصاسووت ي )ريووكصأّةوو ص وو صيحّموو صك وو صلوو صاق يووك(.ص  ا سوو)ا   ووتص اكتيوويىصا ط ووي  ص
بيووىصأّةوو ص جوومصأنصيحووّىىصطيهيووغص(.صاقكض) تجكبوو صإ ووتصاقسووف ص(صتكب وو )قيوو ىاصليةووتصتشووّىهص

ص(. ي ص ف )صت  صا مي ى
لثةيئّيوغص:ص يطلنصطهحظغصأّنصا   يبصا سويب صتتجيكبو ص وّىقصثةيئيويتصنوّىيغصطتةي حوغ

(صصصصصصصصصا جهووووو /صا   ووووو ص)،ص(ا فشووووو /صا ةجووووويحص)،ص(اق  وووووت/صاقسوووووف ص)غص ثةيئّيووووو(صا حكّيوووووغ/صا ميوووووىص)
ا طثّمووووص لووويحبصا فلوووكص"صإىكيووو " هووو صثةيئيووويتصيطلووونصتة ي هووويصبكربوووغص(.صا  جوووم/صا مفوووم)

ا طتحكّكصل صاستة ي صا  اقنص ا مفمصب ص ي ييصّلكتيويىصطفوي مصا   وتص ا ةجويحص ا   و ص اّلقتوىاكص
 يئمووويص فّيووويصيجه ووو ،صلوووينصيلوووب صجطووويحصكربتووو صت ووو صإ وووتصص طسوووييكقصكلوووبصا حنووويكق؛صإّّلصأنّص

 ا حووي ص  ووتصطوويصهوو صص-"صإىكيوو "ا حنوويضص اقسووف ؛صحيلطوويص  ووتصتجكبتوو صبي فشوو ؛ص يبمووتص
ص.جيههص طةم يي،صي   صطكاكاتصاّل في ص يتجّك ص يبيتصا  جمص-  ي 

ة يق صا كيصحّ  صكربغصا طثّموصل صله صا  اقنص اسوت(صا  ي صا  ف )لطيصه صا طمل ىصبو
إ تصلش ص حّ  ص ط ح صإ تصا تح ي صب ص ي ييصإ تصاةم ا ص  جم؟صإ تصىكجغصأّة صكاحصيلّكحصصصصص

"صل صش  صيبى ص لةة ص  تص شو صاّلةهيويكص ا نويي "بإّنصص-  تص   صا ثهثّيغص  كنهيص-
(ص10.صص.صا يتوي ")ليوصاإلييبصب وىصا نويي ؟" يتسي  صليهيصطحتيكاص(ص210.صص.صا اكبغ)

لووّ صحووّ صةتلوو كهصيموو ىصإ ووتص" أّنص(ص253.صص.صا يتووي ")إ ووتصنوويي أّنصلووّ صشوو  ص" يحلوو صبووو
طهطووويصليةوووتصب ا ثهووويصصإنصا جهووو ى" (ص231.صص.صا يتوووي ")ا ةتيجوووغصكاتهووويص هوووكهصهووو صا طةسووويق
ص(.259.صص.صأ كا )" أهىالهي،صتةته صحتطيصبيإل في 

ا تهووكيبصصصا تثميوو"طونصإ وتصا  اقوونصا طاكبو صا تو صحّلوو هيص(صةظكتو )هو صا طملو ىصبوو ص
  و ص؛صةظكقص جمتص(11.صص.صأ كا ")ا تةىيب،صحش صا ف اىصبة طي ص أق ا صبطةيظكص ط اقو

تمووىكص  ووتصاسوو يل صلوو صا  حظووغصا تيكي ّيووغصا حيسووطغصبيآل يوويتصاإلجكائّيووغصا ّهمطووغص طوويصهووّ صأنص
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أ صا سو  ليتصريوكصاإلةسويةّيغصا تو صليبوىهيص(صا مهوك)هو صص-ببسوي غص-يف   ؟صأ صأّنصا طمل ىص
 طجتطووونصا طاكبووو صب وووىصاّلسوووتمه ؟صبووو صليووووصيلووو نصا مهوووكصهووو صا طملووو ى؟صأ وووي صبطموووى كصا

أنصيحوّ  صا مهوكصإ وتصص-إنصت لّكتص ىي صا ةظكقصا مطيةغصبتاييوكصا  وي  صةحو صاقلنو ص-ا طثّمو
س يىقصأ صيحّىصطة ص  تصاققّ ؟صأ ي صبطمى كهصل صظوّ صحييمتو ص  وتصك يوغصألوي غص   اقونصأنص

كاصت ّ وووصا طثّموووص وونصيمّ وصصطوونصحجوو صا سوو  ص ليتصريووكصاإلةسوويةّيغصا توو صسوويىتصطجتط وو ؟ص ا 
تىا صا ووى كصا طةوو  صبوو صتيكي ّيووي،صلطوونصكا صا ووكيصبإطليةوو صت  وويصصا  بموويتصا شوو بّيغصطةهووي؟ص

ةظووووكقصا ةطوووو كأصاإلشوووولي  صإ ووووتصا  ووووي  صأ صقهووووكصا سوووو  غص:صأّيهطوووويصا  ووووي صا  فوووو صبي تلوووويك
 .إلجيبغص ة ص ا تى ي ص  ي صل صا فل صا ّهح  س  ليتهيصريكصاإلةسيةّيغ؟صهكاصطيصسةحي  صا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 -الــرابــــــــــــع الفـــصـــل- 
 تـــــــفــــــاعـــــــل الخـــــطــابــات وتــبــّدد الــنــموذج اإلشـكــالي

  فـــــي ثــالثـــّيـــة عبد اهللا العروي الروائّية 
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ناقت دد ن ددأننددا نقالتقددا نناقأحاتددانبدد نبحننتدداناقنندد ن دداننل دداناقلبدددت  ن اعتقددأنّ ا
ناإلشدكاقاناقناتد  نتند ا ن  مبدانبدأشنتشدتا نتتبدلاهنكن مبدانحقد نبحنندان اإلشكاقانتنل اناقلصا

اقنندد ن ددانأتاعددان قددتناقتشددتا نتاقتبددلاهنتتأاع اتددننعندد نشت ادداناقلبددت  ناإلشددكاقانتعندد ن
قددد نا تا  نّحتوناقق ددداونندد قتّن ألادددننّبدددحن.نقعدداقونتبددداني نحق ددنن ددداناقلما ددالظحتددننحقددد ن اتددننتا 

اقد  نحاشد ن(نEnjeuن-اقحشدا )تنأ دأنعبن ادانقتض ننت تتنلبننبلطهناقلصتصنب نجمانتن
ن.نتشتن قأاونلبت جننحق ناقبتنقاانن قتناقشك ناقبشتا نب نجمانّخحش"ناقعحت "عن نن

نأحاتدانبدت نتشدتا ناقلبدت  ناإل شدكاقان دأننالد ّن د لالانّ صدأنند قتنتعلأبانّ دت نح ا
أحاتدداننل ددانتنددأاأينتتاشدد ننتضدد اعننندد  ناقبتلا ضددا نتالضددأاأناقتددانتن دد ننمددانتجحنتددنن

دد اّن بكدد نّ نتتنقاددهنن-تاعتقددأنّ نأحاتددانتنددتناقنل ددانبدد نتجمددانلظددحنتتتدد ت.ناقن ات اددا لصا
ن مدانّ ن قدتأنعنحناقتحك لنعن نعأاةنبأاخ نحتتحات ج اان اناقلصتص؛نبد نشد  ناقتحك دلنع

حق ن مونتنأاأينتكشفنأتاعانتاش ننتتحشانننتبقاحنانتأاع ا ن قتنكناننعن ناقحشالا ناقتان
ن.حاش ناقكاتبنعن نح صاقمانحق ناقبتنقاا

تلظحانقبانتن  ننننلصتصناقلبت  ناإلشدكاقاناقبحكلا دانبد نلصدتصنّخدحشنبةتدتناان
ثا اننضتحشانتطغ الننعند ننل دانتلظحانقكنب نبصاأحنبغا حةنبعاصحةنقمانّتنتانقانعلماّ

نتع مددددان ّصددددنرنبتددددحنان تدددد نانن-اقدددد  نشددددتنتع ددددنننالتددددا ن-لصتصددددن؛نحقدددد نأحجددددانّ ا
عدد نتبثادد نتجدداحبنّجلن ددان"قت دداعا نتتلاطنددا نلصدد ااننبحجع ددا نثقا  اددانبختن ددا؛نلاتجددان

نأحاتدددانتندددأاأناقلبدددت  ناإلشدددكاقان(142.نص.نّتحاه")تنقااشدددانّثلددداتنأحاتدددتن ننن؛ن ددد لالانّحشنّ ا
ن.نشتناقبأخ ناإلتتحات جاناللتب(ناقت اعا ناقلصا اا)ب نبل  ن

ناقلبددت  ناإلشدكاقان قدون تنددأاأن قدطنجددحااتناقتلددا  نن-  ددأناقتنن دد ن-نْ دأنّلالدداناعتقدأنّ ا
ن تددد احنن-كبثقاددفن  نتطل اددانطا نددان-اقدد  ننصدد ن ددانتع ددنن ندد  نننبددنننبغددحبنبتددتق ا

دددذنشدددهتلننن دددأينتنددد  نتا دددذناختدددتقا ناقددد  نخ ادددبن اقمدددتاةننددد  ناقتا دددذن"ننبدددننتناقتددداقانتتا
ّ ن ددددلغب ن دددداناقبتدددد حةّنّ ن ت ددددننندددد  ن"تجعنددددنن ددددح  ن(ن221.نص.نّتحاه"ن)تالبددددالا

لابدددداننصدددد ننالتددددا ّنجددددحااتن(141.نص.نّتحاه")اقبحاندددد نتاقبلددددال  اقتدددد  ن(نتبثانددددن)ّنتا 
نننننقتجددداحبنتلصدددتصنننغدددا نّتشدددكا نتبحجع دددا نثقا  ادددانبختن دددانخدددا نحنندددانتثا  دددن؛ناقتدددا
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ّنعأتدددننعددد نبن طدددنناقعدددا نان"؛نللامدددان(1)"خنتشددد حنناقضدددحتحةنحقددد نثقا دددانعب قدددانتبتكابندددا"
تتشناخل صدا نعد ناقتا دذنتاخلغبدا ن"تقون ج نب نتحاتشان(ن144.ص.نّتحاه")تاقطن عا

ن(.ن37.نص.نّتحاه") انننونبتتاص ن اأينبناشحةنحق ناق لات
قلبت  ناإلشدكاقا نتبدانشدانّشدكا نتجنا دننا(نتنأاأ) با ان قصأنش اناقعلصحناقننثانندد

 نتك فن بك نّ ن كت نَبْعَنحانقأحاتانتنأاأن(اقت اع ناقلصاا) اناقلصتص نتباناقبقصتأنند
اقلبت  ناإلشكاقا نتش نتنأاأينكا نلت جاننتب اانقبلطٍهنتشكا نت قننتعاناقبثقافناقبغحندان

حين دداناقلصدتصن عتنددحنبت  ددانتاقعحندانخددا نبحننداناقكتقل اق اددانتبداننعددأشا نند نشدد ننضدتن
ناقطا دا ناقتدانتبدأاينناختدتبحاح اانتبم دأانقبد اأن ب ناقكاتبنقنأ ذنندننحقد نندأاناتدتللافنكد ا

ددددأناقدددد ش نتاقتجددددأا  نّون علددددان نن-ناختصدددداحن-تعددددانعحنددددانجأ ددددأن ثنادددد ناقمت اددددانت تنا ّ ا
لدددانشددد اناقبت دددفن دددأ علانّ)...(ن ددد  نبددد نّ ن كدددت ناقبثق دددت نتتددد نانتندددأ  ن"ن"اقعدددحت "

نناقبثقدفّنحقد نبماجبدداناقبثق د  ؛نحقد ننددأانّلدانطاقند نناقق دداوننتتتد تقتج اناقبثقدفناقعحنددا
ن نن(2)"قكانلعحفناقأتا ذناقخ  اانقبتا  نناخلتناح ا

 :  في النصوصأشكال تمظهرها و بّدد تالمقصود بلفظة ال -أّوال
دحي) د ناقلبت  ناإلشكاقان اناقثاث ادان  دأناقتننDissipation ّ صأننتنأاأن عند ن(نتنخا

ققدأنصدتح ن دانّعبداقانالأن دانتعاتدان:ن" دانندتاحيناقبدتال نند  ن دا "ناقعدحت "نأانتعن دحن
ددحن دداناقمددتاتنتقددون لتنددح.ناقبثقددفنتقكلددانقددونّجددتالنّنددأاناق دد   شدد ين لدداعتانن.نحأح دد نتنخا

ن.ن(3)"اقثقا انتهقونتته  نتقكلمانتش انّ ضاّنن نشاناقطح هناقتن أنقنش ات
عندد ننددأان(نبتتددن)ت(نت كاكددن)ت(نضدد اعن)ّ صددأننتنددأاأناقلبددت  ناإلشددكاقانّتن دد نحلالددان

"نكد نشداتنحقد نضد ا (:ن"277.نص.ناقغحندا)تعن حينشتن اتنن داناقثاث ادانن د ن قدت ن دان
اتتشددعحن.نّجددتبناقشددتاح نّتددحلونن تدباتنقددون عددأنقمددانبتددب (:ن"21.نص.ناق تدد و)ت تقدنن ددان

تلتا نن  نضا نالب نتنكوناققأحنّ نناق تونبانشعح نننن ن نخب نتلتا نت ن نثا 

                                                             
 .11اقعحت ّنضب نبناتحةن كحناقعحت ّنصنعنأناهللنن-1
 .ن13صناقبحجذنل تنّن-2
   .12ّنصنل تناقبحجذنن-3
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ن"اق ددحأنخنددهنبتددتبحنتت كاددتنبتدددتبح(:ن"8.نص.نّتحاه)ت تقددنن دددان"ناق تدد ون تدد ونّنددأناقددأشح
ننن".حأح  نبا نكبانبا نغ حينب ناقعجلنتاقنتحة"ن(:142.ص.نّتحاه)ت ت ناقتاحأن ان
ن لصددتصننبثنبدانشلدأ ننل دانتشددتا ناقلبدت  ناإلشدكاقان دانثاثدا"ناقعدحت "تاعتقدأنّ ا

ننننقنحتا ددا ن(ناقعدداأ )تا  انكددا ناققدداح ن.ننكابنمدداّن  لاددننشلددأ نّ ضدداننل ددانتنددأاأين ددانالخ ددح
ناققداح ن ن بكالددنن(ناقبتبدحا )خن عدأونبا داةنعأ دأناقعنداحا ناقأاقادانعند ناقتندأاأنصدحاناّن د  ا

ت دانن اتننقدتخنّلادننبد نلدت نيخدح؛نكتلدننبضدبحن دان جدتا ناقلصدتص(ناقتنأاأ)ّ ن كتشفن
اقلصدتصن(نخنبقدت )غحاتمانت نتا نحق نعبن دا نن دحنتتلق دبنكن دحة؛ننْ دأنّلادننتندأاأن قتقدننث

اق  ن تتأعاناتتنضاحنخطانا ناتمب ننشك نكن حن انشلأتانتنأاأناقلبدت  ناإلشدكاقان
ن(.251.نص.نّتحاه")اقصب نعبتنتاقكاونلقبا"ت قتقننّ ضانصبتما؛نباأاون

ن:اقلصتصنعن نتنأاأناقلبت  ناإلشكاقانبان ناتب نالق اظنتاقعناحا ناقأاقاان ان
 الصفحة النّص  العبارات الداّلة على التبّدد الرقم
ناقغحنان"أبعانعن نشابنخالنناقتاح خنتخالنناقنب"ن2

ن
ن25

كنبدددانخنددد نتناشددد حناقت ددداهنندددحل ناقعتا دددهنبددد ن"ن1
ن"طت ناخلتظاحنتاق   ناقبالونتاق حصناقضا عا

ن75

ن211ن"عن نتشتناخلم احنتاقض ا نك نشاتن نأتنتك لن"ن7
اقت ددد نحأح ددد نحقددد نشدددع بن ددد أحتن ددداناقنددد  نّ ن"ن4

لننق ن تتط ذناتتباقتن ن"اق حصان أنضاع نتا 
ن212

حلدننبنكدانتضد ا نكد نبدان:نّبان ن نقل تتنّن الا"ن5
ن."تتاي

ن212

عددالقلانننددحاحةنك لددنن ددتأا ننناددنناقضددا ذنّتنابددنن"ن1
حة ن"اقبتنخا

ن277

ن241ن"ك نشاتنحق نض ا :ن  ا نحأح "ن3
ن241ن"ك نشاتنحق نض ا "ن8
ن247نن"ك نشاتنحق نض ا "ن2
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.نّجددتبناقشددتاح نّتددحلونن تددباتنقددون عددأنقمددانبتددب "ن21
اتتشدددعحناق دددتونبدددانشدددعح نندددنن نددد نخبددد نتدددلتا ن
ت ن نثا نتدلتا نند  نضدا نالبد نتنكدوناققدأحن

ن"ّ ناق ت ون ت ونّنأناقأشح

ن21ناق ت و

ك ددددفناإل ددددابننعددددأن:نانبدددد نال دددداوتتتتددددات ن تبدددد"ن22
ن"اقض ا نك فنحلقا ناق هاأنب نالناط   

ناق ت و
ن

ن11

للظدددحنحقدد ناقبدددت نتلنددد ن:ن)...(ن ندد ن دددانل تددا"ن21
اق حهنن للانتن  نب نتنقلانّللانلطناهناقأل ان.نّبتا 

ددددح نبنكا لددددحتنطنناقن دددداةنبتندددداط   ن.ناق ددددتون ددددانتدددد ا
ن"تللتنخنعلمانبتحع  

ن12

نعددأنخبتددانعابدددان)...(ناقباضدددانناتتلشددهنحا نددا"ن27
ن"ب ناقتلق بنع ننقت لاناقضا عا

ن75

قتخ افنب نت ذنالخناحناقبهقبدانتنصدأشناابدا ن"ن24
ن."اقضا عا

ن11

حنبانكال نبتجتأةنثونضاع نل نناألانخنتمدتون"ن25
ن"نعأنن بحا ناقنضاحة

ن252

نّتحاهن"اق حأنخنهنبتتبحنتت كاتنبتتبح"ن21
ن

ن8
بعدداحفنتقناددبنالنجدداحن"عدد نتبناددتن"نحأح دد "عجددلنن23

ن"نحنح لا
ن27

اقجباعددان ددانّتضددا ناقبغددحبنتبددحنن لبددانتك لمددان"ن28
ن"ن ا أةناقتعانتاقحتح

ن11

دددددانالشددددد اتن"كالددددد نن19 الشدددددناحنتحا قدددددننناتدددددتبحاحّنّبا
تالشدددخاصناقبن طدددانندددنن كدددا ن حاشدددانبددد نخدددا ن

ن"ضناب

ن32
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 نتددتشناخل صددا نعدد"بدد ناقثقا ددانقددون جدد نحأح دد نن20
تاخلغبددا ن ددانننددونبتتاصدد ن دداأينبناشددحةننناقتا ددذ

ن"نحق ناق لات

ن37

بتد حةنعدداأ نعند نّعقانمددان"بتد حةنحأح د ناق كح ددانن21
نن"تالعكت نعن نل تما

ن222

حأح  نن  ناقعق ناق  ن قند نتاق دهاأناقد  ن تنتادحن"ن22
ن"نعن ناقت  ناقضا ذ

ن244

لتمدانح ناقجمدتأّنبمبدانكالد ننتاعثمدانّتشدأا ماّنت"ن23
ن"ننتبانناإلخ اه

ن245

اق ش نححاأةنخن دأحّنالكتداحن...ناخخ ا ا نبتتاق ا"ن24
ن"نتاقصب نعبتنتاقكاونلقبا...نخنكتح

نننننن243

بتدد ن.نكد نشدداتنخا ددبننددا خّناقباضددانتاقناضددح"ن25
ّبددان...ن نبتددلانط ددحنالبدد  نعددلوناقلعبدداتنتلعبددتا

 عنبدت نّ نكدد ن دتون ضدد ذن ل ددأنبد ناقبتددا اناقتددان
ن"نجبناتتأحاكما 

ن251

بدد ناقبتددهت نعدد ناقعلددفنتاقضدد ا نتاقخ ندداّنعدد ن" 26
ن"اقحأاةنحق نعمتأناقجاشن اا

ن111

تقددوننانّ كدداحنلقشد ن ددان شلددنضددن ان"نحأح دد " شدبنن13
 تدددددتطذنّ ن دددددتخناصنبلمددددداّنحغدددددونعبن ددددداناقلجدددددحن

ن"نتاقتلق اناقتانبان ت ن جح مانعن نتع ن

ن175

ن142ن"ناقنتحةبا نكبانبا نغ حينب ناقعجلنتن" 18

ن143ن"حأح  نّتأشننننح بالن" 12



 نّصة -النموذج اإلشكالي في روايات                عبد هللا العروي             دراسة سوسيو

 

- 102 - 

ننن بكدد نّ ناتددتلت نبدد نخددا نعندداحا ناقجدددأت ناقتاصددفنقشددك ننضددتحنت بدداناقتندددأاأن
نب نّنحلشا ن:ن اناقلصتصّنعأاةنبانظا نقع ا

اقضد ا ّناقت كادتّناقبدت ّناقضدن اان:ن حأناقتندأاأن داناقلصدتصننعدأاةنّق داظنبلمدان-1
حّناقتكتادحّناقصدب ّناقتنتادحّناخل صدا ّناق لداتّن قدأا ناقددتعاناإلخ داهّناق شد ّناخلكتدا

دحّناخلتظداحّناق د  ّناخلم داح نجبدذنأخختمدان...نتاقحتحّناقعجدلّناقتنخا تشدانّق داظنّحشنّ ا
ن:ّبحنببك ؛نتشتنبان جعنلاناتتلت نّبح  (ناقتنأاأ) انق ظان
قددأنبعددن-أ ناقتنددأاأنتة نققددأنصددتاح ناقلصددتصناقلبددت  ناإلشددكاقانتكدد  ا ننتخلبددنن ددانكدد ا

بحان نتكت لن؛ننت نغأ نت اص  نتنتناقبحان ّنبجحاأننحكانن تاجايناقتنأاأنّتناقبت ؛نند ن
ناقن داة ناقتنأاأنغأاناقتجحناناقتانتتجابنعن ناقلبت  ناإلشكاقانّ ن ع شماننتد نتتدتبحا .نح ا

ناقخ ندددانبلددد نتخأتدددن" قدددأن دددحنبناطددداننتثددداحناخلنطدددا.نعددداين دددانظددد ا نننننن".نطتحناددد نتتعنادددونت كا
قد  ناقبدت ن:ن"قنتنأاأنّتناقبت ؛نن  ن قدت "نغاتتت نناشاح"تشتناتتلتا ن تباش نتحه ان

لما اناقبطافن انن اةناق حأّنن نشتنبحتنطنناقتجتأناقلبلدانقنلتدا ّن دلن نلبدت نتلن دان
ن.(1)"اقباضانتاقبتتقن :ن اناقلب ّنل ناقلب نقنظا نبعنقانن  نعأب  

نتحك ددلناقثاث اددن-ب نلصتصددمانح ا  دداننق قددانن-انعندد نت بدداناقتنددأاأّن جعنلددانّ ددت نح ا
ننن-البددح بدد ن"تشددتننندد ن ةعددأاننتنددأاأناقلبددت  ناإلشددكاقا؛نّتددنابن ددا لادداننندد بددانشددانحخا

للانن تعحا نن-اباوناق تاحنعنأناباونتعن حننأاننعن ن-(2)"اخلعا ننأاننحق ناقصعنان تننناق
نّلادنننّ(3)"اقبدت ن ا قدانل د نكد ان":نّنققتقدننتعداق بطنقدانكن ااننتاطانقظاشحةن ناقدحغونعند حخا

نّلامددددانتاقبطنددددهناقكناددددانمدددداطانعنبدددد  نننننننننتشخصددددان ددددحأ ان دددداقبت ننجل  اددددا؛نطانعدددداننبدددد ّنحخا
ن.(4)"بحاةن ّتاننخنقلاكونكبان حاأشنج تبتلانتققأ:ن"تعاق نققتقن اناقلما ا؛ن

تندددأاأننّتدددناب ددداننننددد نشدددتنناقلت جددداّاقلبدددت  ناإلشدددكاقاننتندددأاأنّتدددنابن ددداناقننددد تن
نالتددنابن ةِجدد  ننبدداننقددأحننندد نشددتنّتناقتدداقان؛اقبجتبددذن-اقناضدد ن(اقكدد ان)نضددب (ناقجددلت)

                                                             
 .ن2ّنصنو2281غاتتت نناشاحّننأ ناقننظاّنتعح بّنحضانعلتلّنعنأناقعل لنلبلوّناقأاحناقتتلت انقنلشحّنن-1
ننتدد  ن تتددفنكابدد نتتحجبددانحت شدتننجددات:نتدد ق فناقغحندداّناق كدحن دداناقبددت :نكتددابنبقأابدانبدداوّحناق تدداحنعنددأنبداوحن-2

نّ ح دد ناقكت دد ّنتااأابّنتاق لددت نقنثقا دداناقددتطلاناقبجندد ناقبعح دداّنعدداقونتنتددنانبدداوّحناق تدداحنعنددأنبدداوحنتتقددأ ونتبحاجعددا
 .ننن2نصنو2284ّ

 .نن53ناا اناقعلكنت ّنتتحةنكح وّن حي ن-3
 .ننن24ناا اناللعاوّنتتحةنكح وّن ّح ن-4
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نّلاننن حأ ااّنظاشحةناعتناحينن؛قنبت  حأ ااناق نتجداتلح اننحخاننعب قداننثدانن كت نّ ن بكلننخحخا
انالتناب نْ أن.ناقبتجأنعاواناقناقت اهثلا انن اناقكابلاننبتناناتناناقبت نعا تتلات نناقخاصا

دد نجمداّنبدد "ناقبدت "نند  اقبتجددتأةننقنعا دانلظددحانّ ضدا؛ببتددذنننند ّلادنن ناقن دداةن دانتاقت با
ننكبتددننل :ناقبددت نشددتناقنددحانناقحجدد ن  ددنن  كاددحنبددانيخددح" دددنّخددحش؛نجمددانبدد عنددحناقبددت ن

نن.(1)"اتنلتلا"نتعن حننأاننعن ن؛"قنن اةنت باانن نقنبت نت بانق ت 
(نشاقدددانلغب ادددا)شددداحناقكث دددفنلق ددداظناقتندددأاأنتأخختدددننتا ناتاتدددننكبدددانّضددد  ناخلتن-2

لبا)تاضنانعن ناقلصتص؛نتجعنلانّعتنحين اقعابااناقبتاكنانقجب ذننحابجمداناقتدحأ اان(ناقاا
نغ انننع نتنتناقنحاب ّن هثاحن  مانت  قأشان أحتمانعن ناختتباقا ن.نحق نأحجانّ ا

لبددا)ت شدنننبصددطنرن غدأ ناقتجددأا نّ ابدداننعددأنبطاقعدداناقعبدد ناقصددأشناقدد  ن أ(ن"اقاا
بصدطنرنبتدتعاحنبد ناقبتتد ق نتنخاصدانبد نأحابدان"؛نند نحلادنن(142.ص.نّتحاه")اقحتا ا

عندداحةنح قاع ددانبتب اددلةننن:ن دداجلحناقبتتدد ق اّنتبعلدداينطنقددانلنددأناققددتاب  نالبح ك دداناقبعتبددأة
نمددانتتصددنبنّتن طعددان صدد حةّنتعنددحنعدد ن كددحةنبع لدداّنّتنشخصدد انّتنبت ددفنّتنتتصدد ن

ن لننصدتحةنن-نعأنّ نالتق نحق ناقبصطننا نالأن ان-ت أن عحفنش اناقبصطنرن.نظمتحشا
ن.ن(2)"بتكححةنّتنحبلّنّتنكنباّنّتنعناحةنتنب ناحتناطانثانتانن كحةنبع الانّتنبتضت نبع  

ن بصددداننان(نخلبدددا)اعتبدددأنعنددد ناقعنددداحا ناقأاقادددانعنددد ناقتندددأاأنكدددد"ناقعدددحت "تاعتقدددأنّ ا
قلبددت  ناإلشددكاقانتتددكلاتننعندد نطددت ناقثاث اددانتعحضددماّننتدد ن ضددب نتنددأتمانقنحكددا نا

ت ددهنالتددنتبناقدد  ناتانعددننن-ت جعدد ناقلظددحنحق مددانككنا ددانّبددحانببكلددا؛ن لصددتصناقثاث اددان
تتجدداتلناقننكددانتاققتاقددبناقتقن أ اددانتتعتبددأن ددانبتضددتعمانعندد نتتناددذنن-اقكاتددبن دداناإلخددحا 

نتنددتناقن دداةن.نقاناق شل اددابتدداحنتشددكا نن دداةناقلبددت  ناإلشددكا اقتنددأةن  مددانبتددتن نان"تنبددانّ ا
ت قتنننتاطاّنلظحانقطن عداناقد ش ناقتدانشدانق تد نبلظبداننعلا داّناقتدانشدانبتندححةنبد ن

 دد  ناقعبد ناق لدداناقدد  ن ندات نّ ن كددت نّب لددان)...(ناقب داش وناقتقن أ ددانعدد ناقلبدا نتاقبكددا 
ن.نننننننننننننننن(3)" اقبنباقطن عاناقعبن ا ناق شل انخننأنّ ن  ح نعن نن

                                                             
 .نننن2صناقغحناّناق كحن اناقبت :نكتابنضب ناباوّناق تاحنعنأناباونبقأابا:نع نلقان-1
    .ن248وّنصن1111حتنح نشب ح ّنت احناقتعان اناقحتا اناقنأ ثاّنتحجباّنبنبتأناقحن عاّنأاحنغح بّناققاشحةّنن-2

 .ن243ّنصنل تناقبحجذنن-3
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ن دددانعبدددأنحقددد نتتظ دددفنتنكثا دددان"ناقعددحت "ّتحشنّ ا ّندددأ ن دددانلصتصدددنن  دددأناقتنن ددد نقبا
لبا )تأحا انتن شكا نبتنا لان جدحااتن قدتنن-اقن ظ اداناقأاقادانعند ناقتندأاأ؛ن قدأنتتدلا نقدنن(ناقاا

نمانتتقان ناقتانخضع نقتكتاحناللبلانتتأاخن-ضنطننحاب نلصتصنناقتحأ اانن-اقتتظ ف
البكلانتتش احن ضاتاتمانتالشطاحناقبنكدانتتغدت حنأخختدننتتشدتا ناقعا دا ناققا بدانند  ن

ددأننننن-اقشددختصنتال صددابما   صددنرنن بكالددنناقتعن ددحنعدد نحهايناق كح اددانتاقشددعتح ااناقتددانتجتا
تلنتتند(ناقتندأاأ) ان(ناقن اة) أحتنناق ل اانعن نص اغاننحاب نتحأ اانتبتنتنن- انالخ حن-
ن.؛ننع أانع ناقننكاناقخاضعانقنتتنت ناقبلطقا(اخضبنا )ت(ناقتاشا) ان(ناإللجال)

تبثنبدددددانخلوناقشدددددعتحنناقتندددددأاأناقلبدددددت  ناإلشدددددكاقانطدددددت اّنخلونّ ضددددداناقتا دددددذنن-3
ناقتندأاأنشدتناققاتدوناقبشدتحتنند  ن(ننشختصننّتنأاثننت ضاتاتن)اخجتباعاناقناض ن تكد  ا

اخجتبداعانّتنك لادننعصداحةناقتجحنداناق حأ اداناقتدانتتكشادفنعنحشدانناقتجحناناق حأ اانتاقبص ح
نعلمددانتنددأاأا؛نناجتباع ادداخننل ددااق نبتددتت   نعندد نعددايناقنأا ددانبلدد "ن"حأح دد " ددداقتددانخنتقدد ا
شدددد اناقشددددك ناقجددددأقاّناإلشددددكاقاّناقبتغ اددددحنتاقبتنددددتا نناتددددتبحاحنغ ددددحن"ّن(28.نص.نّتحاه)

.نّتحاه.")قكاتددددددبنّ ن كددددددت نصددددددا اناقددددددتعابتددددددتن  نندددددد نشددددددتنتنددددددأينببكدددددد ّنح انّحاأنا
ن.ن(121.ص

ددددنناإلنددددأاعاناإلشددددكاقان ددددانتصددددح رن  ددددانكتددددابن"ناقعددددحت "ّتجددددأنصددددأشنشدددد اناقتتجا
ن:ن"؛نندد  ن ددا "ال ددأ تقتج اناقعحن دداناقبعاصددحة" ننددأاننخناقثاقدد ناقعدداقون ددانتصددأحنحه ددانّ ح ا

دد نبتضددتعمانتكددت نّت  ن.ن(1)" حأ ددانتجحنددانعنددحناجتباع دداننل ددانعدد ناقكشددفناقب ضا ندد نح ا
؛نّتحأشدددانتشدددتن"قتكدداتي.ن "قدددد"نبعلددد ناقتا ع ادداناقبعاصدددحة"اق كددحةن اتمدددانبتجدددتأةن ددانكتدددابن

ن لشدد ننبصدد حشاناقشخصد انتعددان انح:ن" تدتعح نعا دداناقلبدت  ننبتدد قاناقدتعا؛نن دد ن دا 
نبعدد ا نبتددتتشنحقدد نابصدد حشن دداناقعحضدداناقشخصدداناقعلصددحنح ددذنندد عنتما ددأحننخددا نبدد 

تبدان(ناقدأاخنا) بانشانتجنا ا ناقتنأاأنتأتاع ننعن ناقبتتتشناقد اتانن.(2)"ااقعبتب اننبنبت 
 نتك دفنّأاشنت اعد ناقجدالن  ن(اقخداحجا)شانتجنا اتننتتأاع اتننعن ناقبتتتشناقبتضتعان

نبنأاأ ن(ناقخاحجان-اقبتضتعا/ناقأاخنانن-اق اتا) نحق نشلأتانلبت  نحشكاقاا
                                                             

 .نن133نصناقبعاصحةّناقعحن انال أ تقتج اناقعحت ّناهللنعنأن-1
ن.ن58صناقبعاصحةّناقتا ع انبعل نقتكاتيّنجتح ن-2
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  :الدالالت -الدواعي  -ت التجليا: على المستوى الذاتيتبّدد ال -ثانيا
  ددأن"نعنددأناهللناقعددحت " قتضددانحصددأنتجنا ددا نتنددأاأناقلبددت  ناإلشددكاقان ددانلصددتصن

اقتنن دد نتتتدد   نبختنددفنأتاع ددننتأخختددنّنّ ن نددواناقناندد ننبتدد حتنناقن ات اددانعنددحناخلتندداين
تشتنالبحناق  ن  دح نعن دننّ ن.نحق نتتت تقتج انلصتصننب نّتا نكنبانحق نيخحنكنبا

اقتاناكتل د ننل داناقلصدتصننشدك ننتاقبضبتل ااناقشكن ااناقعقنا نعأ أنجاتل جتمأنقكان ت
عدداوا؛ن  مبمددانشددانناقدد ا نتتكددت  ن كددحةننتقمددانتددهتا نن دداةناقلبددت  ناإلشددكاقانقدد  ننددالبحن
دددانقظدددتاشحنتندددأاأين اقمددد ا ن ددداناقنق قدددا؛نلاش دددتنعددد ناقت دددتفنعلدددأن دددتال  ناختدددتأخ ناقلصا

ن.لصا ان-غاقننتأخختننب نتجمانلظحنتتت تتأتاع ننتتيق ا ناشت
ق اددانعدد نن دداةناقلبددت  ناإلشددكاقاّنّصددنرن  نعددأنّ نتبكادد ناقنندد نبدد نتكددت  ن كددحةنّتا

ن تشددتن.ن عددأانّبددحانببكلددانح  تددانبنطاددا تنددتناقن دداةنحقدد نثددا ننتقتدد ون بكالددننّ ن قددت نح ا
ب؛ن اقلصددتصنقنلصددتصن  ددأناقتنن دد ن نتددناقثاثددانبددذناقتقتدد ونتطددانهببكدد نقدد  نللاددنن 

لابدانشدتنكد قتننداقلظحنحقد نتطانقدننبدذنبتد حةننان انلظحناقنن نتشدكا ننل دانك دا؛نتا   دانبتحاصا
ناقتدد حنحخصددان لتظددحنتشددتنتددتاتنتجأالددننتتع ددن؛تكددتا نتناناقلبددت  ناإلشددكاقانعقن اددتشددكا ن
اقبنطادان)نمداننو قد تنتشتن شأاناقحنا نحق ن حلتاننّت(ناقبنطاانالتق )نن حلتانأحاتتننقبلاتقا
تت  تون  بان نانن.(اقبنطااناقثاقثا)اقعن انأحاتتننّلم ت أننتطلننق تأتننحعنعأننّت(ناقثال اا

ن.نناتتجاتنتجن اا ناقتنأاأنتحصأنأتاع ننعن ناقبتتتشناق اتان اناقبنطاا ناقثا 
 : التبّدد الذاتي ودالالته في المحّطة األولى -1

ناقتعن ب ادددداناقبحننددددا ناإلشددددكاقانالتقدددد نبدددد نبنطاددددا نتنددددأاأناقلبددددت ناقبنطاددددانتغطاددددا
نتددلتا نكدد نبدد ن شلددنن ددانحتددخنبددا"نتبثادد نكتلمددانتتتب اددل.نن اتددننبدد نثالت ادداتاقناخنتأا  اددا

نعن مددانقاوتةنتددناقتدداناقننلددانعددأاشاقمدد اناقنندد ّنّ ن ن بكدد نّلاددننْ ددأنن.(23.ص.نّتحاه")اقصددنا
ق اناقتدانتد لنلانعن مدا نّلادننحقد نندأانناقشخصدانك الدننتنأاأاتنناقبتتقنن اا؛نكتلماناققاعأةنالتا

ننصدد نبددانعند نلددأو"ن قدأنتشددعتحي؛ن كدحينعندد نت ث حشدانبدد ناقدتخناصنعندد نبتدتقنان قددأحنقد 
ن شلدننبد نتاقتثق دفناقت أ دبنيثداحن لدل نّ ناقتجداتبّنعند ن أحتنن جت اننّ ناتتطا نقتنتتأان
ن(.11.ص.نّتحاه.")ت ننن
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نتنأاأناقلبت  ن انش يناقبنطان اقتان(ناقلتاة)انناق ا ّنت شكا نتنعناحةنّخحشّناعتقأنّ ا
نقدا  قدأنّأاشن.نتتت حا نبلمانتنأاأاتننعن نّصعأةنتبتتت ا نبختن ان انبنطادا نن اتدنناقاا

 حأنكدا ن(نبشحت )تتعن بننحق نتنأاأننتلش تنننخصتصنّبان(نل ح)نتنق هتنن انعا ننهاخ ح
 دان ن نتدننّتنتطلدننعابان انبن طنّن انعا نتننّتن"ّ ن كت نن- اناعتقاأ ن-ناإلبكا ن
شخص انحشكاق اانبلشطحةنبلد ننأا دانن-عك ن قتنن-؛نتنحتلن(141.نص.نّتحاه")ّتنّبتن

.نبشتاحشاناقن اتانحق نشطح  نبتلاطن  ّنّ ض نتلاطنمبدانحقد نتندأاأين دانلما داناقبطداف
ددنن لدد ح نتشددتن دداننطلمددانّ نخنتأخنددننبددأاح ناقلصدداحشنّت نتت ا ددننعندد نشدد ت ن ددا ن"  با

ننحق نغ حنبدانّحاأ قك.نتبحاكي دانتك لادن؛ن(25.نص.نّتحاه")لامانبات نتشتنصغ حن تجا نقبا
ن(.ن25.نص.نّتحاه)."تعناون  باننحكاناهللن جع نقونتاقأتننححاأةنخاقف"

 بكدد نتنن دد نتنددأاأناقلبددت  ناإلشددكاقانعندد نشدد اناقبتددتتشّننخضددتعنناققتددح نبلدد نتن
قتقن أ ادداناقتددانكالدد نتتددتأناقبجتبددذنقبلظتبدداناققدد اونان-غاقن اددانبجا ن ددننبددذن-نأا ددانن اتددنن

نبد ن نادااقبغحنانخا ناقنقنداناختدتعباح اانبد نجمداّنتخضدتعنن داناا ن اتدنّنتقكد نبدذن
تبان نبنننب ن  وننأاث اان داناقظداشحنتقكلامدانناق حلتاناقعصح ننتعن وش يناقبحاةّنقنبجا ن ن

ا ناقطدحفناقغدال ناقتدانبد نت قتنلظحانقبانحا قمدانبد نبم بلد.نتغح ن ااناتتان اان اناقناط 
ناخخددتاطنتبلددذناخنددتا نجلددتأنن تددباتنتاقشددتاح نالل اددانتتددب اا:نبظاشحشددان دداناقلصددتص

حا نت ددح نقمددوناقأتل اددانتاقلظددحةنناقبغاحنددا عدداأا ناقنعدد نغح نددانغحن اددانتعن ب اددانتنددحاب نبقددحا
نن.عن مانتلش تنن انتحغبنتاقأتننكال ناقق وناقتاتن

نددونالواّنتجددأناقلبددت  ناإلشددكاقانّختدد  نّب اتدد  نّتخددانبتغطحتدداننْ دأنّلاددننبقاندد نتنددأاأنن
ن تاننعن نتاعأياقنأ  ؛ناق  نب نش لننّ ن ناقجأقاناقت ك حننتق ا ّتنانعاجلانع نتلت أين

نتاح خ ادانشخص ا نع ننبحت ا  بأاينن-عت ن قتن-اقتاقأننحاح ن.اقبتتجأانناقتا ذنطاتو
نبحت دددا نتكددد  ان(ن...ا عددداّن حتدددا ناقلددداحّناقشددد خناقحنعندددانّعبدددح)نلبلمدددانتالقضددد نبضددد 

نن.بتتجأااتننتتنن  اقبعقاأنناقحاش نق مونتصنةرناقبلقض اانالتاف
اناقتا ذ؛نبذناقتعاب نع نعاجلا"نال لاو"نن  نتاش انتتحكننبا نّلانننْ أ نغأانت أنخاصا
ددانتنتدد ن(.31.نص.ناقغحنددا)"أت نغ ددحشونال ددلاونتا ددذ"ناختددتقا ننعددأنبددانبغددحب نكددا نقبا
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ناقتدد حتحةبصدد ح اان ددان مددوننتتاح خ اددانت اتدد اانبتددا  نتخددصاننّتددحاحنعدد نّندداين تدد  ناخندد 
نالبثنددانتبدد .ناقصددب ن ددالونّتنتاقخحا دداناقغ ددبنحقدد ن نجدد نالبنكددا ناقبغحن ادداّناقتاح خ اددا

.نص.ناقغحندا")اقلصداحش نجد ينبد ناإلعالداناقن د ظنطندبنعاي"ن:نتهاقن قتناقأاقاانعن 
ن(.ن27.نص.ناقغحنا")صنانتها نع ن جبنتقونّنانّطحه"نّ(21

ن ابضفنحق ننغننشك نتتاجمانبل ناقنأا ا؛ناقبتقان ناقن اتانقتضذت أنّأاشننحتلنا
نّتنابدننشبتبدننق دت ماونصدأا تننقد حن تطنادذكدا ناقلبدت  ناإلشدكاقانناق  ناللثت ناقعلصح

نكدا نّتدحتننابيشدنعند "ن عداينّنابدن؛ن نقادهنبدانا  مدن جأنقوحق نّ ن ناكونعا نتنناقتان
ن تجدأشونجا ن دنثدواننداكونب(ن11.نص.نّتحاه")  مدانبلغبتدان كد نقدو)...(نناقنأا دانبل ن حاشا

ناقشدد خ"ن تجددأناقددأ  نعندد ناققددا ب  ثددوانندداكون(ن12.نص.نّتحاه")ناشدد نعدداقون ددان ع شددت "
ناقطنقداّتخ حانناكون(ن11.نص.نّتحاه") نتا نت ا ن ا ن ا .نعن ننت عناهنعت قانكتانان  خ 

ن حلتددانق مبدد (نخ)نتانددأنننتددا نت دداقتاناقبغاحندداناتا ددهنقددت":نبشددتاتان قددا ن تجددأشاناقت اتدد اا
(ن51.نص.نّتحاه")اققح دبن دان تنقادهنتقد ناق دتونبتجدتأنغ دحناخت داه.ناقدناأنب نتخحج 
دددددانن دددددا(ن12.نص.نّتحاه")ّعنددددد نبثددددد نالعدددددأاو"نددددددنشدددددعحنّ ن ندددددأ  ننننننننننشددددد يناقبنطاددددداناقمابا

ن.ن قتأ ننن(نبثا )اقتان كت ناقبحتن  مانعاأةّننناجانحق ننب نبنطاا نن اتن؛
انتددد اتيناقتدددتال نتجدددتأينتن ةشدددكا ننّ ن بكددد ناقددد  ن؛(العنددد ناقبثددد )نغ دددابنّأاشنت دددأ
ناقثقا داناقغحن ادان دانعلدنناقنند تعت ضدننننحقد نقجد نّ ناقلبت  ناإلشكاقاّنن اةناقغا بن ا

ن تاظددبن؛(15.نص.نّتحاه"نتعنابمددانتددااقناقنغدداننمددانأتددنلتان(نّلباطددا)نتصددحا ننتندد ن تجددأ"
نت  مدداناقتجتأ اداناق نتد انبعدننعدحفناقد  ن؛"تدداحتح"ن دحاتةن دانتالمبدتناقتد لبان اعدا نعند 
نّلأح دن"قدد(نالح نّطعبدا)ن دّحنكبدانّ(71.نص.نّتحه")اقغ حنشتناقجن و" كحةننعن نتعحاف
دتحناقكدت )ت"نج أ حاأةنتصا نّ انن عدحفن؛"غتن لدت"قدد(نالتد ت انال اصد ص)ت"نشدتنلماتح"قدد(نتا 
نتصدددت حناقتعن دددح"نتا  ان(ن17.نص.نّتحاه")اقحتبالتددد    نعلدددأنحخانن تنندددتحنقدددوناقددد ا نب مدددتو"

حن انقأش اتّنببالعتمان اناق ا  نتتعدحاف(ن17.نص.نّتحاه")علمانتاختتعاتنبلماناقتنحا
ن.(اقحتناناقتجاتبناقخ ا ّناقكتناّناقعلقاّ)كدناقحتبالت اانبقتخ نبختنفنعن 
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"نل تشدن"نعد نت  د نكةتدبنباقون قّحنقمونكبان ّحننتقكلاننّ ضاّنشهختنقغ ح"نحأح  "نت ّح
دننحطداحن دانحخاننشداتنّ ن قدّحن عدأنقدونّلادننأحجانحق  (ن71.نص.نّتحاه)اق كدح "نل تشدن"نتتجا

نّ انناكتشدفنبثنبان؛(71.نص.نّتحاه")تاقص اتناقلقاتةنتب متوناقنطتقان كحةنتالو"ن اكتشف
ددا(ن77.نص.نّتحاه)نعدداطان ةصددنرناقنطدد  نتنقاددهناقدد اتاناقدد شلاناقشددحطنتنقاددهن ةددالونخنقبا
ناقتتددطنحجدد ننلقددأ"ن شلددننتعناددهنن لمددان؛(74.نص.نّتحاه)اخجتبدداعاناقبتضددتعاناقشددحط
نح ضدنن  لدنناق دتبانبن طدنن داناقغاقدبنشدتنشد انّ نتنبداناقنتد طاّنشدمتاتننن حضداتناققالذ
ن.ننن(75.نص.ناتحاه")ت  ونّعحافنب ن بثانننبانبذ

 انن اةناقلبت  ناإلشدكاقان(ناقشخص ااناقبثا )ّتن(نالعن ناقبث )نغ اب بك نعأانتن
مددد ننننننننناق عن اددداناقنأا ددداننبثاندددانّناجتدددننحق دددننقتدددأانبددد نخددداح نن  تدددنننّخدددحشنبصددداأحنحقددد ننتتتجا

ناقبنددد طنعددد ناخلتدددا "تناقثقدددا انبن طدددننعددد ن(تندددأاأاق)نعددداقوننقتقتجدددن-اعتقددداأ ن دددان–
نتبن طددننل تددننحقدد ن لظددحنّصددنرنّلاددننأحجددانحقدد ن؛(17.نص.نّتحاه")نااقعددا ناخجتبدداعا

نبت  دنن تندأاأنتندأشاننمدانتحنبداننمدا.ن اكحتنن اناقبن تظان-اقتباث  ن–ناللباطنخا نب "
ن(.17.نص.نّتحاه").اقن اةنب 

ن  اللباطنتاقتباث  ناقتاناكتتنمانب نبطاقعاتننقنثقا داناقغحن اداّنجعنتدنن عد ين دانجدتا
قانتاقبثاق اددانتاخل صداوناقتدد كتقتجا؛ن مدتنقدون عددأننبقدأتحيناخنتددا ننثقد ناقجتددأنبد ناقتعدا

نعند نتجح "حق نأحجانّلاننن  نّحشننن نتنننتللتاتننتخننبقأتحينبعالقاناقتا ذن انبناشحتن؛
نحقد ناقصدنرنبذنّخحجانّ نصاأ انحه ان انحق مانّةتنانقتنكبا)...(نعتحتمانكاش اناقننح

نباندظنبجدحأنحقد ناتدتنا )...(نّتنند ننّتضدرناقجدّحةنقتكدت ناقبدأّنحق نتالكش اناقشاط 
ن.(212ن.ص.ناقغحنا").تتنأا مانعلاأشان انقننأتحنتخناق تاةنانتجا ن انقننأتحنخ

ققددأنّضددن ناقلبددت  ناإلشددكاقاننعددأنّ نّصددنرن لظددحنحقدد ن اتددننتاقعدداقوناقبندد طنبدد ن
اقونبد نالشدناح؛ناقتدانخنتظ  دانخا ناللباطنتاقتباث  ّنّشنننبان كت ننب ن ع ين دانعد

نتعب ددهنغحنتددننعدد ن اتددننتتجدد  حنال صدداقننعدد نتا عددن نحه تددنن.نقمددانحخا ننننقدد ان بكدد ناققددت نح ا
ق ناقعاقوّنقونتك نّنأانحه انش اا انتبناشدحة؛نند نكالد نبد نخدا نحبدتلنّتلبداطن حق ن اتننتا 
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تد طنتبد نتحاتننجدابنّتتثا نتتباث  نبتتعاحةنب ناقكتبنتال او؛نّ نكال نحه انعندحنتن
ن.نحص لانتبتكابنان-حغون قتنن-ت انق تمانكال ن

  دداناقلصددتصناقتددانتتعناددهننبنطاددانن اتددننالتقدد ّن نددأتناقلبددت  ناإلشددكاقانبعتددلاان
اح؛ن (.ن13.نص.نّتحاه")اقتان شب لننت نب ن كدحناتدبما"نكتلننخن لتتبنحق نطنقاناقتجا

(ناقتاجح)اقن نحاق ااناقغحن اا؛ناقتان غأتن  مانتشتنبت فنبتتعاحناتتبأاينب ن حاتتننقأأن ا ن
ناقتدداجحن ددانتنددتنالأن ددا ن عندد ننددأانتعن ددحنن-شخصدد انب اح ددانقتطناعددا ناقبجتبددذ؛نن ددأنّ ا

نبشدددحت نندددأاثانتاضدددرنتبتدددتال ّنحلادددنن"جندددا ؛نكتلدددننن-اقعدددحت  خن دددحتوناخلخدددحاطن دددانّ ا
ن.(1)"شخصنالتمال نتاتاكاقانتبتعناهنن شأابناقأتقا

نا قصددتحةناقتددان شددكانمان دداناقلصددتصنعدد نن دد ناقعا نددانتعدد نشددكننناقبعبدداح نكبددانّ ا
اتتبأانباأتننب ن حاتتننقبهقا ا نن- اناعتقاأ ن-شانّ ضانصتحةنغ ح اانّتنتبثا نبتتعاحن

 مدتننمد اناقلندتّن شدكا نلبدت  ناقبثقاددفن.نتاح خ ادانغحن ادانتعداأ ناقطنقداناقتتددط ن-تتتد ت
بلطقمدددان:نغ دددحنبحتنطدددانعضدددت انناقن ددداةناخجتباع دددا"عنددد نثقا دددانبتدددتتحأةن(ن قتدددا )اقددد  ن

أنعن نناقبجتبذنالصنا عت نّ ن...نبختنفنتتعان حشانبختن اّنت ت مانبختنفّنعبانتعتا
تعك نتنتناقثقا انتنتخ ناقبجتبذناقع ت انّت نتت ثحنبناشحةننتلا ضاتنّن ماناقتدانتندات ن

ن.(2)"انقبلطقماّ نتغ احناقتنتتنتاق تهنتاقتعن حنق عتأناقبجتبذنبطانق
كبدددان ندددأتناقلبدددت  ناإلشدددكاقان دددانشددد يناقبنطاددداناقنتااتدددانبددد نن اتدددنّنبجدددحاأنبقنادددأن

اقتعن دحن داناقكتاندانشداج ن"قأأن ا ناقحتبالت اانتبتدكتلاننتباث نمدا؛نحقد نأحجدانّلادنن عتندحن
ناقحتبالتدد اناقتددان تددأثاحننمددان(.ن14.نص.نّتحاه")حتبالتددانتبددانتددتاينصددلاعا تاقغح ددبنّ ا

ةنبدد ناقصددتحةناقبأحتدد انقنكاتددبناقحتبلتدداّنبدد نتنددتناقحتا ددا ناقتددانتتاخدد نّتددباتنبدد خت "
ناقلبت  ن(14.نص.ّتحاه")ّنطاقمانعلات  نقما بانكا ن  مدون"؛نن أنّ نالغحبنب ن قتّنّ ا

؛نقدددد قتنخن بكدددد ناعتندددداحن(14.ص")بلمددددانّكثددددحنببدددداناتددددتتعنلاينبدددد نبقتط اتلدددداناقبأحتدددد ا
لابددانشددانناقددانتعن ح اددانتلبددطنتجددتأ نقندد ا ناتاجاشددانّأن اددانحصدد ل(نحتبلتدد تن) انتبتكددابا؛نتا 

                                                             
1997. P 48. ,A.LAROUI, islamisme,modernisme,liberalisme.Centre Culturel arabe -1ننن 
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اتدتعاتنعند ن/نّ نتنتناقناقاناقتان ص حن  ماناقتعن حّنقنظانشحتبنبد نن()ن ا ناقتا ذ
خن تنتلاناقنق قا"اقنق قانخت انب نشحاتتما؛ن د ن(.71.نص.نّتحاه")اق  نت اتنتا 

ن تهناقلبت  ناإلشكاقانتنتات نتتخنحناقلصتصنّ ضاّنّ ا  تنناق لا اّنقدون تشدكاانحخا
 انعتبان اعا ناقت لبا؛نتقك نبانشانلتع ااناققاعا ناقتانكا ن حتاأشا نتباناقق باناق لا ان
تاقبعح  اانقأ اوناقتاناتمب نبلد ناقنأا دان دانتشدك  ن ا قتدنناق لا دا نققدأنكدا ن حتداأنتح ا دنن

ح نال دداونالبح ك دداناقبتخصاصددان ددانعددنفااوك ت دانّغنددبناقت دد ن اعدداننروايااالتد لبان"
ّنّ ناقتانتكتتبنجا ن اننتكدحاحنبتضدتعاتماّنال داوناقتدتأاتناقتتدتح ّنّ داونبب نلت ن

كلاانلشاشأنش ينالعبا ناقبتتاضعاناقتان شاحتن  مان..ناقبغابحا ّناقكتب أ ا ناخجتباع ا
ونحغدونّلمدونخنكناحناقببثند  نعلدأبان ندأّنلجبمدون خندتّنكبدانقدتنكلادان دانل داحةنل حنداتنلندنام

ن(.47.نص.نّتحاه") تبعت نبانلقت نت ج نت نعن نغ حنبانلت  
ن اعددا نتدد لبا  اانبتتاضددعانكتنددتناقتددانكددا ن حتاأشددانتبجددا نتينّت ابددانكتنددتناقتددان ح ا
كددالتان تاظنددت نعندد نبشدداشأتمانقتشددك  ن ا قددتموناق لا ددانتبتدداتقتماننشدد  نتا عمددونخددا ن تددحةن

التد نان دانّ شدا ناقشدنابننشد  ناقد ا نتاقتا دذنتاقبصد حننننتااتانب نن اتمو؛نّ د نتتدلانو
ّ نتبدددأاشونناقبعح ددداناقبلاتدددنانتاقجدددتابناقبقلدددذنق مدددون تاتمدددونن- ددداناعتقددداأ ن-خن بكلمدددان

نددددد ننددددداقعك ؛نحلامدددددانتدددددتعب نعندددددحنثقا تمددددداناقبتتاضدددددعان.نتاقتصدددددأا نقتتددددداهخ نبنددددد طمو
ن.ننننلقتمونعلنتبتاض عماناقناشتانعن نتعب هنغحنتمونع ناقتا ذنتتتط أنع

ناقددد  نتدددوانا تناتدددننبددد نتددد حةناقلبدددت  ناإلشدددكاقاناقن ات ادددان ن ددد نبددد نكث دددحنتصدددتاحين ح ا
ناقلبدددت  ناإلشدددكاقانشخصددد اانتددد  نتنددد نعجدددلنبدددلأت .ناقلصدددتص دددأنّ ا عجدددلن:نتشدددتن هكا

                                                             
-اقثداب نعشددحن دانّقبال ددانضددأن نتد اناقعقدد نتتدنطتنناقشددبتق اناقتدداناننحكددان كح دانظمددح نبلد نّتاخددحناققددح ناقحتبلتد انن

تتاكبن.نلأن اانناقخصتصا انالعبا ن(نشتنلمتح)حق ن(نغتتن)ت أنالتعش نش يناقنحكانب ن.نلاأ ننمبان نت اناللتاح
 انكالد ناقنحكدانتا ن.نتاققدتشناقت اتد انالخدحشن(اختدتنأاأناقبتلدتح)دظمتحشانانتدأاوناقصدحا نند  نبه دأ نبدانتصدفنن ل د نند

؛نتشدتنعقد نقدون قطدذن(تدنلتلا)اقحتبلت ان أنلاشض نعق ناللتاحن اننأا انتشكانماّن  لامانّننا نبنننناقعقد نكبدانتصدتحين
حلنناقتعن دحنعلدأشونعد نتضدتحناقحه دانن؛اقظنبا ن( نأاأ)تاقعق نعلأن ات اناللتاحنلتحن.نصنتننناقتجأا نتاقشعتحناقأ لا

اقتندأةناقبتجن ادان دانتلاتدهنن؛ةناقخندهنتتندأةناقكد انتبذنظمتحناق نت اناقأ اقكت ك انّصدنرن علدان دتان.نتال كاحنتتأاأناقنكو التقد نبحكدلناقثقد نبد ناللدانحقد ناقطن عدانتقدون عدأنبحكدلن قدأنّن(لتشدن)ت(نشنلمتح)تبحتحانند(نغتتن)نبذّباان.ناقكت نتجاقن
ّتصدددنرن.نن ددداةناقطن عدددانشدددانبحكدددلناق كدددح:نطن عدددانددد نّصدددنن ناق(نأ كددداح )كبدددانكدددا ناقشددد  نعلدددأن(ناللدددا)اق كدددحنشدددتن

اقحتبلتدد ت ن لظددحت نحقدد ناقطن عددانعندد نّلمددانصدد حتحةناقتجددتأناقبتجنددانقنددلب ؛نلبدد نخنحجعددان  ددنّنبندد ناقددتخأةنتاقبددت ن
ت عدأاناإلنتدا ن.ناقت ك دحن دانعظبداناقكدت ّنحأحاتنتنأتدننّاقنجابناق  ن خ دانتلداشاناقد ا نتأتاوناإلحاأةنتاققدتةناإلقم ادا

 تتأعانحأحاتناقلظاوناقكناناقعتأةنق انن.بجال انخط حةنناقلتنانقب نخن تتط ذنّ ن تن  نلظابنناقكنانّلن ناقن اةن  نن
 .تب نلتا  ناقبت فناقحتبلتاننحتلناقن ناقتاح خانتتشك نلظح ا ناقتطتح.نحق نالص نتحصأنتنتناناقكا لا 
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علاصحناقتا ذناقع الانببثانان اناقعا نانتاقبّحةنتاقبجا ن  نتشد ت ناقدأ  نتاقطنقداناقت اتد اان
ينناقبثدد نالعند ناقدد  نبدد نشد لننّ ن شددكا ننضددتحين دانن اتددنناختاددلا ناقبطنددتبنعد نحبددأاأ

تعجددلناقتباث دد نتاقحبددتلنتالتثددا ناقتدداناتددتعاحشانبدد ناقثقا دداناقغحن اددانقتغط اددانناجتددننحقدد ن
نعداجلانعد ن.ناقبثا نع نحبأاأينشانالخحشّننااق ا ناققب لانن موناقتا ذناقبتضدتعا  ظد ا

نبدد نخددا ناتددتعاحا ن مددونبن طددنناقطن عددانتاقتدد اح خانتغ ددحن دداأحنعندد ناقعنددتحنحق ددنّنحخا
ن.تتباث  نبن تظان ان اكحتننّتنب نخا نبحا انااخح  نّتلباطموناقتعن ح اا

 ددددانتعابندددددننبددددذناقتا دددددذنن-ت شددددتحتناقلبدددددت  ناإلشددددكاقاناقبصدددددتاحن دددداناقلصدددددتصن
ح ن":ن"عددحت اق"بددذناقبثقاددفناقعحندداناقبعاصددحننشددك نعدداوا؛ناقدد  ن قددت ننشدد لنننن-تاقبندد ط

ت علدان.ن(1)"بن طناقبثقفنشتنبن طنثقا تننخنبان ن طننننباأ انّتأن ان اناقت  ناقناضدح
نبددد نخدددا ن ناقبثقاددفناقعحنددداناقبعاصددحنخن دددأحتنبن طدددنناقطن عددانتتا عدددنناقتدداح خانحخا ّ ا

نننْ أنحلانن انلظحيّنبثقافنبقناأنكاقلبت  ناإلشكاقا؛نكتل.نثقا تننتلظابنناقحبل ناقبتتعاح  
نبدد نخددا نّلبدداطنخاحج اددانتتباث دد ن ن ددانبحا ددانااخددح  نتخن  مددونتا عددننحخا خن ددحشن اتددننحخا

قد ناقعداقونن-ناقلت جدان-بن تظا؛ن عاقبنناقد شلانتاقثقدا ان عداقونبتدتعاحنتح  تدننحقد ن اتدننتا 
ن.حه انضنان اانتبغبابانتعاجلةنعن ناقل ا نحق ناقتا ذنتغ حن اأحةنعن ناأحاتنّش ا ننبناشحة

 :في المحّطة الثانيةودالالته التبّدد الذاتي  -2
ناقتداناقجابع اداناقتعن ب اداناقبحنندانن داةناقلبدت  ناإلشدكاقاّنبد ناقثال اداناقبنطاانتضوان
ننكتب دداننبلنددان ددال.نّكتددتنحنبدد ناقعاشددحن ددتونندداح  نحقدد نتددا حنن دد "ن.ن حلتددانت قضدد ما

نعداتةننمداّناق تلنعن نتاعأي.ن ااإلأاحنناقبأحتانقتقت ناقعابااناقبناحاةن ماتنّ نشحطنعن 
ناقت حنتنم ا(.ن35.نص.نّتحاه.")شاأ انصغ حةنقبأ لانالتباهيناخبتنالا ّن انت ت ننعن 

ددانلتع ادددا؛ن  دددلةاقلبدددت  ناإلشدددكاقاننتدد نقاه ناقثقدددا اننددداقبتحت نعا تدددننبتدددتتشنعنددد نخاصا
ن.اقبغحن   نتاقثقا اناقتا ذقنعا اناقتانتحنطننننكناانشننن"تنأاأ"نبقان ناقغحناّنتاقنضاح 
ناقتعن ب اداناقبحاند نخدا ناقغحنانتاقنضاح ناقثقا انناقبتحت تننعا نكال نّ ن نعأ

ناقددأحت اقدد  نكددا ن صددنننعنددحنن؛تلظددح نبأحتددانشددتن  بددانبلنصددحةثالت اددانتبددان ننمدداّناق
                                                             

 .237صننعنأناهللناقعحت ّنثقا تلان انضتتناقتاح خّن-1
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بدد نبعناب ددننّتتددات تننأت نّ ن قطددذنعا تددنننتا عددننتثقا ددانن تنقااشددانكددا ناقتددانتاقبناضددحا 
اقثقا ددددانتاقتا ددددذننبدددذناقبناشددددحةنعا تددددنن طدددذن ددددأنطاددداناقبنشدددد ين ددددانّجدددأين دددد لالان؛بعدددنبجت

دددانناتدددتبحاحّنتحا قدددننّشدددناح"كددددنحخانعلدددأيننا  نضدددحننخّلامبددداننأحجدددانحقددد ن؛اقبغدددحن   نكنا دددا نّبا
ددان.(33.نص.نّتحاه")ضددنابنخددا نبدد ن حاشددان كددا نّنددنناقبن طددانتالشددخاصنالشدد ات نببا
ن.اق شل اانتصعتنانكن حةن انجالننناقل تانبت حتنن انحاخط نلتع اانتنتاخنت شكا 

نقنتغنادبناقبنطادانشد يننأا دان دااقلبدت  ناإلشدكاقاننند قماناقتداناقبضل ااناقجمتأنتحغو
نل تدد اانبعالدداةاقتنددتا ناقلددتعاناقخط ددحناقدد  نقنددهنبتدد حتنناق شل اددانّت ددحلنقأ ددنننيثدداحنعندد 

ن اددنالجددتاتنعدد ّأا نحقدد نالعلاقددنننتعقن اددا نناقتنصدد  نتاخشتبدداونندداح  ن دداناقبغحن اددانااقطاا
نحأح  نت  اش)...(نناقبغاحناناقطننانب نعأأناقبغحبنأاحن اناجتبذ"نحلاننتحأن قأن؛تاقتثق ف

دد نّلددنننتدد نجددتاحشونبدد  ن عددحفنّ ن بكدد نخنن دد ناق انددا نأاحنحقدد ن لتقدد نّ نتددلاننعددأن ضا
ننعقندنّعبداهن دانتتشدكا نّخ  خط حةننل ت اانّلباننتاأحنّ اننحخانن؛(81.نص.نّتحاه").ّنأا

ن.نننتتتشتنّ نت تتنننتتجأال
نL’ageعبدددحننبتدددتتشنعنددد نصددداأ  نّلامدددانّاللبدددانتندددتتدددع حننتددد جا نبددد نلاأنت دددأ

بحننددداناقبحاشقدددا؛ننكددد نبدددان ةصددداننمانبددد نتندددتاخ ن  ل تقتج ادددانتل تددد ااناقلبدددت  ناإلشدددكاقان
نقددددننناحقدددد ناإل بددددا نندددد لان"تددددح عانتخط ددددحةن دددداناقت دددد نل تددددن؛نانتددددا ن  مددددان جددددلتنبدددد نكدددد ا

نناإلضددا انحقدد نّلامددان انندد نعنددن؛(87.نص.نّتحاه")بتددتقن   ناقبتددتتشناقتدداح خاناقخدداصا
نبدددانصددداننمانبددد نتطدددتاحا ننننندددأي تدددح عانبصددد ح ااناشدددتأاأناللبددداناقبغحن اددداناق حلتددد ااننكددد ا

نتبتانقدددا؛نّحشن  مدددان ب ددد نتتعنادددهّنبددد نلدددأوناقتطل دددانقم دددبن ندددحهنبدددا اناق دددهاأنبددد ن"ح ا
ن(.87.نص.ناهّتحن")ّتت 

ن شل اددددانناقتنن دددد ناقتددددانهّت علددددان تددددتكت ن ددددانشدددد يناقلبددددت  ناإلشددددكاقانتل تدددد تننّ ا
ّحنذنتلتا نبقان نتنذنعشدحةنن:عن ن صحنبأاتمانبقاحلاننتلتا ناقبنطااناقتانقا)اقبنطاان

نحقددد نأحجددداننبتدددحنانقت ددداعا نبعقادددأةنتخط دددحة؛(نتدددلا  دددانالم ددداحن" اتدددننتدددتنأتنخاقمدددانّ ا
نتنتدننخدطاننأ دأ نّتن تتدحابنحقد نّتد نننك ن تون.نبتجأاأ  لمأان تونبلمانكنل ا نعت هن بدحا
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(نتنددددأاأي)؛ن بددددا ان قصددددأناقلبددددت  ناإلشددددكاقاننالم دددداحين(87.نص.نّتحاه").تدددد  نبدددد ناقبددددات
ن تونب نّ اونش يناقبنطاان لمأان تونب ن اتن ننن  اقبتجأاأ نتبا ان علانن لانن انك ا

ن  ددانبنطاددانن اتددننالتقدد نت  ناإلشددكاقاناقبغحنددانتنددأاأناقلبددح انجددالنقددانّ نّ ددت نح ا
ن(اقشح  اان-اقبغحن اان)ع نن  تننننتاخجتاأينال  انبنطادانتنأاأينّن  لانن بكللانّ نّ ت نح ا

ددأتننعن اتددنناقثال اددان ن؛نتقكدد نتشددتن ددان نددبنندداح  نحقدد نتنددتناقن  دداتددننتأجتا ندد  نّأحتنّ ا
 ختنددفنعدد ناقغددحبناقدد  ننّقجابع اددااقغددحبناقدد  نالنمددحننددننخددا نبحاندد نأحاتددتننبددان ندد نا

ننددا اقلبددت  ناإلشددكاقانتنددأاأن د  انكددا نن.بتحتثددنناقثقدا انتاقنضدداح نعدد نكثددبننتثددا فننتدتا
نن.ّتحتنا نبنن  نشحاهنتشتن انتنأاأنغحن اان  لانننبغحن اانن  نغحابن اناقبنطاانالتق 

 ناإلشدكاقانمب ناقتقانا ناقعأ أةناقتانعقأشاناقكاتدبنند  نبتاصد ا ناقلبدت اتت أن
 دانحندحالنأخخ ناقتندأاأن دانن ناقتا ذناقبتضتعاناقجأ أبتاص اناقثانتانتاقبتضتع اانتن  

 ندن نبعط دان"ن  نكا ننت حتنناق شل اان انش يناقبنطاا؛ن ب نخا ناقتقان نن  نقت نث انن
نتن  نالقتا ناقناشتاناقتانتطغد نعند (ن35.نص.نّتحاه")ّلحهنضات انتن اتنبنباعانّنبح

اقعبدداحا نتدددتأاتّنالشددجاحنشل ندداّناقلتددداتنقددت ناقتدددب ن"ضددان انندداح  ناقجلتن ادددا؛نن دد ن
.نص.نّتحاه")كد نالقنتدانناشتدداّنخنتخدح نعد ناققمددت ناق داترنّتناقنجدح ناقبق دد .ناقبعتاده

نقناتننخن تا هنّحضانتعاأ نالقتا "اقلبت  نالشكاقانّأحتنن(35 نن(.35.ص.نّتحاه.")ّ ا
ثقا دددداناقلبددددت  ننددددانتتا ددددهنتخنالتددددجاونناقبثا  دددداننأا ددددانحننددددانتشددددتنحأحاتن شددددانبلدددد 

ددان علددانن.ااقغحن اددثقا دداناق حلتدد اانبددذناقاقبغحنددانتاقعحنددانناإلشددكاقا نالنمدداحينندداقبتحت نببا ّ ا
.نقددون صددبأنطددت ان-اقدد  ن ددّحنعلددننتشددتن ددانبحاندد نن اتددننالتقدد ن-اقحتبالتدداناقغحنددان

ددداننعدددأنحأحاكدددننّلادددنن نبددد نتلا ضددداتنن دددان حن(نلظح دددا) اتدددن؛نح ن دددأعتنخاصا حقددد ن ددد وناقتندددحا
تاخل تداحنتاخنتدحاوناقبتنداأ نندد  نثقا دا ناقعداقوّنتناقبقاند ّن بدداح ن داناقتا دذناقبتضددتعان

ّ نتنش انّكنحنب نّ ن نصحناقبدحتناإللتدال ان دانل تدننت ل  مدان"تنتكا نغ حنحلتال اا؛ن د
لجدددالنّت نعدد نغ دددحينكبدددان  عددد نالتحتن ددت نعلدددأبان دددأاعت نّلمدددونتنددأشونّ صدددنابنعقددد نتا 
ن.(222.نص.نّتحاه").غ حشونلا ونناقونخن كاأن صنتنب نت طحةنالتشاونتالتاط ح
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ت بك ناعتناحنبنكاناق تاةناق حلت ااناقتانكا ن  اكحشان انن  نلب ننّنبثداخن صد نان
شلأابدددننن-صدددحانان-عددد ناقتعابددد نالتحتندددانغ دددحناإللتدددالانبدددذناقغ دددح؛ن مدددانقدددونتنتدددحون

اقتانخأشد نل تد تننتشدكان ن(ناقتنتت)تشاناقعناحةن(.ناقنصا )حنانتشنامتنننداقبغحنانتاقع
تمأ ددأانعندد نيأب تددننتشت تددنن دداني ؛نلظددحانقبددانتتضددبالننبدد نبعددالاناخنتقدداحناأب اددانغ ددحن

نبدان نبندننبد نبدحاحةنند  ن دا .نالتحتنانتثقا تن :نت دأن داوناقتداحأننتدحأن قدتناقبنكداننكد ا
كنابانخطد نخطدتةن.نباذنبقتاشن انجالبناقكعبننقطعاننأ أكا نن اتنحأح  نالنبحناقبن"

 عندونحأح د نّ ن تهناقبغددحبنخنن!بصد رنكاقنصددا :نخنظد ناق تدداةنبالندا.نتلعدل ناقدأح 
ن(.31.نص.نّتحاه") تا هن تهنناح  

ناقلبددت  ناإلشددكاقاناقبغحنددا؛ن اقدد  نتددحتنتطلددننتتددا حنحقدد نتعن ددنّن بكدد ناققددت نح ا
ننعندد ناكتتددابنّ كدداحنجأ ددأةنق قددانناقغددحببنتع ددنّنتدداعأينندداح  نقبتاصددنانأحاتددتننتتمدد  

ناقبكتتنا ناقجأ أةناتمب ن حق ننأاننع أن انتم  بنتع ننتتطت حنلظحتننحق نل تنننْ أنّ ا
ن قتنقون ك نشأ اانّتن نّ ا ق ناقعاقو؛نحخا ا عطاتنتا  ن(ل تدال تن) قدأنأ دذن؛ن داناعتقداأ نناقبجا

نن حنالدددانثبددد ن قدددت؛ ّلادددنناكتتدددبن ت دددانناقددد  نطدددّحنعنددد نل تدددال تننشدددتناقتندددتا ناقنق قدددا"ل ا
ننبنأاأة ن(نل ت اا)؛نقك نبان  باناق تهناقجأ أنن  ن تكبن ان(31.نص.نّتحاه.")جأ أا

 قددأن كددحناقلبددت  ناإلشددكاقان ددانلصتصددنّنّلاددننقددون تصددأانقتددها ناقتعن ددحنتقددون ددأحتن
نعنددحن مداأا نكندداحنلقدداأناجت"اق دحتهنندد  نبختندفناقشددعح ا نتاقخطانددا نّتجلدا ناققددت ّنحخا

ددان"نددالا "ت"نتداأت "ت"نيجدد "ت"نك نددح"ت"ن دتح"بثدد ن(ن242.نص.نّتحاه")اق د ناقتدد لبا ا ؛نببا
نت لبا انتتكلنناقظا   كالد ناقصدتحنتالشدناحناقبتباتجدانعند ن.ن علانّلاننعاين انجتا

لمدانتتشدكا نتع ددننتتلبا دننتتشددن نت تا دننتتم ان نددننشاشداناقتد لباّنتك اددفنتجحنتدنناقبناشددحةنتتنتا
تقكلامددانكالدد نناقبقاندد ّنتقددتونن تددحين ددانقعنتمدداناقتددنح اناقتددانتقددتونعندد نخنددهنتا ددذنخ دداقان

ن(نتددتح اقا) قددننحقدد نبجددحاأنخ دداخ نخنتكددفا  بنددتنصددنتنننتا عددنناقبغحندداناقبتضددتعانتتنتا
ونغحنتننتعباهنعلقتننّتتأشننن اتنن انالخ ح.نصتحشانعن ناخلبناتنتاقغ اب ن.نبباانضخا

ننّبانشتن اناقنق قدانّاقجأ أناق  ناكتتننناق تهن اناعتقأةنّ انق بظمدحانبد نبظداشحنحخا
نحقدد نبتلددابح ن ندد نّ ن غدداأحنندداح  ن"ل تددا؛ن دددبتددتتشناقاقندد نعناقتنددأاأ حأح دد ناقدد  نندد ا



 نّصة -النموذج اإلشكالي في روايات                عبد هللا العروي             دراسة سوسيو

 

- 122 - 

غ دددددحنحأح دددد ناقددددد  نطدددددحهنأاحناقبغددددحبنصدددددناحنعاشدددددحنّكتدددددتنحنن2251ّّتاخددددحنغشددددد ن
ننحضدداشانتقددتنعشدد حتنّن دداحهناح نكددا ّنبمبدداناق تدد ّنّ ان"؛نن ددأن(33ن.ص.نّتحاه.")2257
ن قددتننتددنبنّنضددالماّنحقدد ناقعددتأةنعدد نتدد عجلنتاقبعح دداّناقعنددوننمددأفنتقددتنبلمددانتا  عددال
عتنناقتددداناقعا نددانضدددأن  ثدددتحننددنّنت تتدددباوننددننتددد ت قو.ناقعنددو نجمددداناقعندددونتلددات نعنددد نشددجا

ن(.124.نص.نّتحاه.")اقظاشحةننبلا عننتا تلالاننبخاطحي
نعقددأنشددتنبقددانا ن اتنددانندد  ن شددكاقاّنتنددأاأناقلبددت  ناإلت تتاصد ن ندد  نعاط دداناقنددبا

ناقمددأفننتغدأ لتدد   ؛نّ دد ناق حنقدأشن تندد  ناقعاط دداننالتدب نقنن دداةناقتددان تدعت نحق مددااقنددبا
ن لددانبدد نّبنتجددأاةنّتخددتة" اتمددان ددانظدد ا نناقتحن دداناقتددانتنقااشددانحأح دد ن دداننظ ددحةنعا نددانبكتا

بدا انعتداين كتشدفنتدتشن.نتانعانّتناقثابلداتحن انخنتنعبن  ماناقبّحةنّ نأتحننعأناقتلاناق
ّ ناقن دداةناقعبتب ددان"نْ ددأنّلاددنناكتشددفنندد  نتددا حنحقدد نندداح  نن(.82.نص.نّتحاه")اقنددب 

اقبغحندانمد ب نعند ناقبجتبدذنن لبدان (ن82.نص.نّتحاه.")اب دابنل انكنماننت ناقعا داناقغحن
ن.(22.ص.نّتحاه)"اقنشبا"اق  نتحعح ن  ننتقن أن

قبددا ان:ن" تتددات نبلنمددحاّ نن-تشددتن ددان نددبن حلتددان-ّبندد نعن ددنننتشدداناقب اح دداناقتددا
ناقدتاعلنشدتناقبدا نّتناقجداينّتناقل دت نّتناقب د نحقد ن  أ ذناقلدا ننعضدموناقدنع ّنتظد نّ ا
اقبخداطحةنّتناقدد شت نعد ناقدد ا ننتتدد ناناقخبدحنّتنغ ددحيّنثددونتكتشدفنّ نّتق ددتناقبتددأا ع  ن

 جاشدأت نق ندا ظتانعن دنن.ناقندبناقبتنداأ  عتقأت نّلمدون جدحت نتحاتنشدأفّنتحاتننندونشدتن
اقبأحتدددان:نكددد نشدداتنندددتقمون خددداطنمونننغددداناقندددب.نح نابتنكددتينتق عثدددحتانعن دددننح نا تقدددأتي
ن(.21.نص.نّتحاه..")اقبتححّناقت لباّنالشماحّناقكل تاّناقكتابناقصن  اّناقبتنف

بح دحاننتاتدانان نتنتناقب اح ان انل ت ااناقلبت  ناإلشكاقاناقبغحنانتاقعحندات أنخنق
نندننن اتدننن أحتنشت ناقتعنقلتط؛ننْ أنّلامانجناق   نتاق ّجدأن قدتن.ن حا ناقعداط اناقد  نتبدحا
اقعق ن  مونتاققنبن.نب نّ  ناقموانتاقغوا ناقلض ناق كح نخن علاناقتتال ناقعاط ا"ن: ان تقن

 ناقكن حنعن ناخختات أنتا تننتنتناقناقاناقبح حةنحق ناقت تفنن.(241.نص.نّتحاه") ثتح
ننجالندنتدابنن ن تبتنعاق كح ناقعقالانننجالنن  نتجأنن؛اق  ن عح ننتكت لنناقشخصا

نتجاحندددنناقعاط  ادددانناق شددد خدددتا نااختشدددتناقعددداط اناقتجدددأالا؛ن  ددداننقددد  ننكدددونعنددد نكددد ا
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خنّجدددأن ددداناق كدددحنّ نتدددنبن دددأعتنحقددد ن..ن دددا  ن دددالط:ن"اعتقددداأ ؛نحْ ن قدددت نبلاج دددانل تدددن
اقت اتددانقعندداّناقنددبنتصددابن..ناقدد ا نبتلاعددانندد  نبطاقددبنبتلا  ددان.اقتددك لانتاخطب لددا 

ن(.ن81.نص.نّتحاه...")اقكتانانبغابحة
اقباضدان"حقد ننعن نش اناقصع أناقنتادا ن لتطننت  تناقلبت  ناإلشكاقانت أنّحجذن

قدد نحغنتددنن ددان(ن82.نص.نّتحاه)ن"اقدد  ن نبدد نجددحاث وناقبددت  نبنددتكا"تا  قدد ن"ننددبا ن لددانتا 
؛نّجأن قتن دان تقدننتشدتن لداجانل تدننت دأنتعثادحنننادننن لانيخح(ناقنشبا)اقظحتفنتتقاق أن
نبددحاة .ناعتددحفنّلددتنتتناشدد نّلظدداحناقغ ددح..نخنّنددأنبتددهت نتددتشناقظددحتف:ن"كبددان ددانكدد ا

ت انل  ناقت  نكل نخنتح أن.نكل نتتبل نّ ن  موناقنضتحنّ ناقغحانانبلمانتبلمانتنأشا
ن(.ن88.نص.نّتحاه.") ب نشلانجاتناقضعفنتاقتماتن.نجححنعتاط ما

اإللددلتاتننتّنوندداالاجتددحاحنحقدد نن قجدد مددتنعددت نّ ن جانددنن  تددننت لتطددنننتا ع ادداّن
اقننونّتنندداخلعلا ّن قددأن  تددنننددتقكلاددننتددتاتنعناددحنعدد نن.اقبظنبددااقتدد لبانتن ددأان ددان اعددا ن

 اتددد نتب اح دددانبدددأباحةنقطاقبدددان تكددد نندددتعاناإللتدددا نعنادددحن ددداننق قدددانالبدددحنعددد نتلدددا  ن
تتتبثاد ن داناقصدعتناناقتدان تاجممدانناتدتبحاحن داناخخت داحنند  ن.ناقشح انعبتبدا(نفاقبثقان)

اقددد  ن ب ادددلن(ناقنشدددبا)اقحضدددت نقتقن دددأننتّنكتدددا حنّ دددحاأناقنشدددح اا(ناقندددبان)اختدددتجانانقلدددأاتن
حقد نن- اناعتقداأ ن-ن انّأانتاقاناقب اح انتشن.اقبجتبذناقشح انأت نغ حينب ناقبجتبعا 

ناخل صاونعن ناقبتتتشناقعاط انبظمحنب نبظاشحناقتنأاأنال صاونتع ن؛نناعتناح ن.ّ ا
نعندددد نال صددداونشخصدددد اناقلبددددت  نالشدددكاقانبدددد نّلادددننِعددددَتَ نّ ن جانددددنن تقددد  نّأ ا

ّعد ين دانندحبنأا بداّن دانظد نكتندانخننّتلا ضدانندتخح"تلا ضا ناقتا ذننبناشحتنّنجاننن
ثلداتناقن د نّنندو.نلما انقما دانن.(38.نص.نّتحاه")!شدمتةننبد  نقدتنكلد نندانحغندانندا.نّت ّبا

ددان كددت ن ننقاعددا ناخجتباعددا نبضدداتةنصددا  انببنددتتةنناقطننددان"قبا عا ددأنبدد ناقتدد لباّنّبددحا
 نحقد ن اعدانبظنبدانتانعد ن  مدانّأتاحن قدونّشداحكمون دحنتموّناقتجدن!اقبنت ند  ننع دأناقبد اأ

مددونّتظدداشحننانتقدداحنلبا ددانلل.ن صددانبنت قددانأغددأغ نعددتاط انّتط دد  نشددمتا نل تددا
 نمثت نتحاتناللث ّنقك نعلدأبانّجدأنل تدانتن دأانبمجدتحان دان اعدانبكتظاداننداللتا نّكداأن

ن(.33.ص.نّتحاه.")ّ ت نحلننت لاح تنّبثانننناتتبحاحنقل تا.نّتغ اظنغباا
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جدأالاّنند نطدا ناقتنننعلدأنجالندتنأاأناقلبدت  ناإلشدكاقان دانشد يناقبنطادانقون تت افنتن
دددناناقدددأحت ناقلظح ادددت قدددتنجدددحاان.جالندددنناق كدددح نّ ضدددا انتناقتلدددا  ناقددد  نندددأ ننددد  نبنصا

تاقبطاقعددا ناقبأحتدد ااناقتددانشددكانمانتشددتن ددتنبا ناقبددتحت ناقثقددا انتاقنضدداح ناقغحنددان ندد ن
ددنننبدد نّ كدداحنتبعدداحفنتطحا ددهنت ك ددحن بغاأحتددنناقبغددحبنبتاجمددانحقدد ن حلتددانتندد  نبدداننصا

نالصدددن اانشددد يناقبدددحاةنننننننن ن دددانبتاطلدددنتبلددداش نننث ادددانتشدددتن تعابددد نبدددذناقبدددتحت ن اتدددننتقكددد
ن.لتجنااق  ناقبجتبذنتا ذن انجح النن حا بن اناقغحنانّ نتشتن

اقبدلم ناقد  ناكتتدنننبد ن"ن ضد ننلضجانبلمج اانتعبقدانعنب ادا"نأح  ح" نعأنّ ننالن
ةنتاقنضداحنانّصدنرنبدهشاانقنلظدحنحقد ناقثقا دنّ(245.نص.نّتحاه")حاتاناقتاح خنتاخ تصداأأ
دددصت نصدددمت  نقغدددحن انا ناقغدددحبناقددد  نن.باننعددد  ناقنانددد ناقبتضدددتعاناقبتخصا  تنددد ا نقدددننّ ا

ن نعاشدحينتالغبد ن دانثقا تدننعد ن دحباقد "ناقغدحب"غ دحنن دأنعبد نالنمحننثقا تننتنضداحتنن
ن ددحنققدد ون ددا ن ددان تددحةنتددانقانّلمددانحلتددال انثددونتخنادد نعلمددانعلددأبانحيشددان" دد أحتنح ا اقغددحبنتلكا

.نص.نّتحاه")ح عت نقتاتشدانت د كاحت ناقلدا ننمدا تحتناقضنا ان نّتخأونبصاقرناقبتتغن  
نندد نن(.244 ؛ن قددأنننشددذتجددننّتحتنددانّ ا ّخضددع نكدد ناقشددعتبنقنقمددحنتاختددتغا ن"تتنشدداا

ن(.نن245.نص.نّتحاه")نت نشعتبنّتحتنان اتمانّ اوناقطغ ا ناق اشا
اقدد  ن دداحهنعا نتددننتالتددنخنتشددتنن-اقلبددت  ناإلشددكاقانبددأحكا ناقتددانقانت ددأنجعندد ناقةن

اقبتتجلتا ناقلظح اناقتانضغطنتناقغحنانبجتبعننتن نتط ةناقنحلاب ناقأحاتانبتونشع ن
خصتصددد تنننحقدد نّ ن ددلأاأنتع دددنننتطل تددنناقبغحن اددانتنن- ددانبنطاددانن اتدددننالتقدد تاجمتددنن

حنّ ن ندد نحلادننشدح ن ددان؛ن(23.نص.نّتحاه)" عدتأنحقدد نّنضدا نّتدحةنّتتدذ"اقنضداح اانت قدحا
بثنمددانعددت نّ ن صدد رن"تشددانشددتنن االتددحننقدد اونااقبعاأ اددانقاق حلتدد اانتعدداق وناقتخناصنبدد ناقدد
 كدددا ن قدددتنعلدددتا ناقعدددتأنحقددد نّنضدددا نالتدددحةننّّكحشدددتن دددان حلتدددا:نّبقتدددتن دددانّتدددحةن دددا "

ن(.23.نص.نّتحاه.")اقكنحش
 :الثالثة المحّطةالتبّدد الذاتي ودالالته في  -3

ننعدأنبدان تدحةكاقاّناقلبدت  ناإلشدنن اةنب ناقلبلاناقبتتتشنعن ناقبنطاانش ينتتشب 
نعند ناقبغدحبننصدت ناقتاح خ اداناقلان اانب نصاأ  ناقتانن حلتا؛ناقجابع اانحاتااقأن نالما
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ّنتندأت نجدأ نكن دحنعند ناق شل ااتننت حنن اتطتاحا نجأ أةننتجتأن  تح نببااناختتقا ؛
ن تدد احنشددهن تلننبتددتتايناقل تددانندد  نطبتناتددننكبثقاددفنبغحنددان تطناددذنحقدد نحه ددانننددأينبتددتقاا

ن.تنتناقطبتنا ناقبشحتعان-نبتتجأااتنناإلشكاق اان-ن أينتتا ذناختتقا ناق  ن عاح ن
ن ناقبتدتعبحنبغداأحةنقنظدانبدذةناقلبدت  ناإلشدكاقانق حلتدانبغداأحننقنظدانتدلاب غ حنّ ا

تددننبغاأحننبتعددأن  ددنننددا ناقدد  ناقت دد ن داح ن.نقددون دد  نناقجأ ددأناقبغحن اددانقأحاضدداناق حلتدا
نحقدد نت عددتأنندداح  نّجددتاتن تددحتنّ نحخانناقتدداقاننعن ددننتبدداننمددانأحاتددتننمنددابنّتددواننللاددنن حلتددا

بتعدأننندا اقد  نناقت د ت داننّ(تشد انبدانكدا نبد بتخ)ننلا دنن انقنبتاشباناقبتتق انناقبغحب
نعدد ن(ّ ضدانبدد بتخنكدا نبدانتشدد ا)نلما  ادانندد قتنق تخناد ناقبغدحبناق حلتدداناإلتدتعباحنبغداأحة
ننّتاقخاحج اداناقأاخن اداناقبغحن اداناقشدهت ن اناقتأخا  نّ ا نقدواقبدلأت نناقتدلاب نشد انبد نشد  احخا

ن.اقتا ذنّح نعن تنقاهن 
نابدكن-ناقلا د ةنبد نتقكد نّخحشنبحاةنعاأنّاقنابنب نختتعباحانخح ناق  ناقن  ن ا 

نتتدا  "نباأابد ن؛اقجأ دأةنعندحناقدتنكاون داناقشدعتبنبد ننع دأناإلبنح اق دانعمدأنق نأّن- اق ةن
ن اتنن؛(215.نص.نّتحاه") كانخ انتنعضمان  اننتاضرننعضمانبتلتاعان حاقغن اناقتنكاو
ناقطبدذن قدتن دان ند تشوناقبغدحبنحقد نقعدتأةان ندعناقبغاحنداناقطنندان  دننتتانهناق  ناقن  
ن(.243ن.ّتحاه"). لتظحنّ ن ضا .نحأح  ننمون قتأنقو"ناقجأ أةّناقبحننانغلا ونا تتاو ان

نّ "بد ننقنناتاضر ن؛ّقبال اان تاةنعن نتعحافن أناق تحةنتنتن ااقلبت  ناإلشكاقاننكا 
ن(253.نص.نّتحاه")اقتجأال دددانتحن تددننبتدددتتشن ددانتكددد نقددوناق كح دددانتحن تددن ددان علدددانّ ا ؛نببا

نقدانكنامدان ب تاتنناقتجأال ااناقتانلش  ن داناقبغدحبننداكحاّناتدتطاع نّ نتصدن نن اتدنناقاا
ق ناقعد نعجلنّ ن ل نننب نلظحتننحق ن اتننتا  تبثاد نتجداحبنّجلن دان"اقو؛نحغدونّلادنننب اهنبحا

ن(.ن142.نص.نّتحاه")تنقااشددداناثلددداتنأحاتدددتن .نتدددنبنب تددداتننكالددد نخ الدددانباح دددا"تاعتقدددأنّ ا
تلتا ّنّلجبّناشدتغ ن اهنبدحاحةناقن داةن.نتصتاح نّلنننات ن انك نعب ن اوننننّ ن لتاشا

.نكال ناققاضد انص عتننص عا.نثونعاأ نباح اّننأت نتانهنحل احنتغأح ننننثال ا)...(ن
ن اناقمتاتنغ حنغاضبنتخنبتتغحب ن(.172.نص.نّتحاه.") احهنحأح  نالح ّنالن ا
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ننننن"ناقضدددا ذناقدددلب نعددد ناقننددد "نحتا دددان ددداناق تدددحةن اتمددداناتدددتعاحالشدددوانبددد ن قدددتّنّلادددننتن
A la recherche du temps perduن دحا نناقدان دا"نتشدتنت ّحشدا"ننحتتد نباحتد  "قددن

نكبملقددددانكنغددددل"ن ّحشددددانثددددوانن.(253.نص.نّتحاه")تجأال ددددانتدددد نانقددددانانّ تتشددددتاننتال ددددا 
ماتمدان تشدناذ(ن251.نص.نّتحاه")تاقبدح ناقنمدتنعن دنن ض نحج نكب تاةنّاجتباع ا ننتتجا
ن.ندداح  ن دانتاقتددتااحناقطنندانندد  نتشدتناقطت ندداننجبنمدان تغلادد نكدا نّلاددننأحجدانحقدد ناق ا تدا؛
اقل تدداننما نعددأن دداناقشخصدد انتجحنتددننتندد  نلمددان ناقددأخقاناقتقدداطذنحقتقدداطن ح ددأننددننتكدد لاا

نكددا .نبخاتدد نت انبمدداجون ات.نقنحتتدد نتاتتتددنونل تشددننبدد نال ندد "نّلاددنننْ ددأن؛اخجتبدداعا
ن(.258نص.نّتحاه.")قنثالان الخأ ناق هاأنن  عنّالت نع ن اتتق انناقعق نلا  نحأح  

نتجبدذنند  نخق اداأنبدان دأن تجدأنبد نتقاطعدا نحقتقاط"نحأح  "نتعن ناقحغونب نبناتقا
نتنددددتناقحتا  ادددداّ"ننحتتدددد "نحا عددددانتندددد  ناقب تددددات انتجحنتددددن نّ ا اقبناتقدددداننددددات نناق شدددد ننحخا

تاعتقدداأننجمددانبدد ن"نحتتدد "نحا عدداناقتددانتةضددبحشانقنلغبدداناقتشدداهب اانلظددحانت قددتن.كتددانقاتما
ن.ب نجمانّخحشاإلشكاق اان انخنجأتاشاننخصتصنحبكال اانتعن حشانع نب تاتنن"نحأح  "

نت نبت قاناقعا انند  ن"ننحتت باحت  ن"ت أتحناخختافنن  ناقلبت  ناإلشكاقانت
ن" اتماناقن اةنخأ نب نخأعانخأعاّ"ناق  انن عتنحاقلبت  ناإلشكاقان ن(.اقتا ذ)ناقن اةتنن اناق 
ددان علدددان(242.نص.نّتحاه) ن؛نببا ن عتندددح ةعدددأانّبدددحانببكلددداّنن لبددداننقتا دددذقتغ  دددحناتتظ  دددننّ ا
نّلمبدان ظد نكدا .ن د نحقد ن اتمدانبد نتتندت ناقن داةنّ نّتناقن داةن دانكداب "ناق د ان"ننحتتد "

نن.(242.نص.نّتحاه")بتناعأا نبل صا نعاقبا 
ن علددانتن نعبتبددانتاقكتاندداناق لا ددانخصتصددان"ننحتتدد "اقتنن دد ناقتددانهنّ ا خن ددحشناق دد ا

ناقتجحنداتتا  نقتغ  حناقتا ذ؛نل ق لداتنابتقمدانن؛اصدلتناقتجحنداناقصدت  ان داناعتقداأينناق لا دان ا
نعن نّت ناقتاناققاض ااناقضحناش اناقبت فنب ناقكتاناناق لا اننبثاناننكا ت أنن. انالخ ح

 دددانحعطدداتنبعلدد نقنن دداةنعندددحننالبدد ننخ ددتطنقنتبتاددتاقلبددت  ناإلشدددكاقاننبندداتخ نيخددح
؛ن دددااقكتانددداناقتعن ح ادددانعنددد نال ددد ا ذنتنلندددحةناقبتطنادددذنحقددد نتغ  دددحناقتا دددن دددا ناقددد  نتشدددتنخاصا

ن.(25ن.ص.نّتحاه").كاتنانّكت نّ نّننونّتلانصنا نبل "ن:اقبغحنانعنحناقكتانا



 نّصة -النموذج اإلشكالي في روايات                عبد هللا العروي             دراسة سوسيو

 

- 112 - 

ققدددأنتندددأاأناقلبدددت  ناإلشدددكاقانح  ّنأت نّ ن نقادددهنننبدددانتاندددأانبددد نّنددداونبنطادددا ن
نناقغ حنشق  ن  لانّلانّبا:ن"ن اتنناقثا ؛نح ن قت نبعناحانع نشعتحينن لاننلا أنعن ناقناجا

ن دد طحأنّتدتح رنّ نّح دأننتد نّتننادهنّط دح.نبلمدتحنبتدتعطفنبمجدتحّنبندبانناقغ دحّنتبدذ
نلاّنّنأنخ.نبنطانك نب  نشد انبتد نحقد ناخلأحات نشد انبتد نحقد .نحقداانن نتدا نّنأنخن قحا

ناقكددداب نتحاتن.ن(125.نص.نّتحاه")اقتجاشدد   ناقعجدددلنغننددننتشددتن ندددات ن مددوناقتددحا نْ ددأنّ ا
 تدتغنامانكبداأةنبن ادلةنعند ناقتمد  بننجب ذناخ ا اتن؛نتشاناقتانكدا ن تدتنبنمانعلدأبانكدا 

علددأبان شدد ن ددانتنت نمددانحقد نتتدد نانالتقدداونبدد ناقغ ددحنتبدد ناقلتددا  ن"اقتلق ادانتاقتثق ددفّنقكلاددنن
ننننقددون كدد ن ددانبتددتتشنطبتنددننكبددانقددون كدد نبجتبعددنن.ن  لددنننكددونعندد نل تددننناق دد  ناققاتدد 

نن(.142.ص.نّتحاه.")با نكبانبا نغ حينب ناقعجلنتاقنتحة.ن انبتتتشنيباقن
نب تاةنتنأاأينكال نبحكانانبد نجدّل   ننكوناقلبت  ناإلشكاقانن  ا  اتدا؛نكتلدننقدون:نح ا

 ك ن انبتتتشنطبتننناقشخصانتبتضتعا؛نكت نبجتبعنناقناض نقون ك ن انبتتتشن
نقدددانبددد نبتدددتتشناقننددد ن دددان ناقأحاتدددان ددداناق قدددحا ناقاا يباقدددننتطبتناتدددنن تدددتنلونّ نتبدددحا

ن-بتتتشناقنن ن دانالتدنابناقبتضدتع ااناقخاحج اداناقتدان اأتدننتجنا ا ناقتنأاأناق اتانحق ن
ن.حق نتن  ناقتنأاأنتاقض ا ن-حغبانعلن
 :وتداعياته على الذات لتبّدد الموضوعيتجّلي ا -ثالثا
نبطبددرناقناندد نقن صدد نندد  ناقتنددأاأنعندد ناقبتددتتشناقبتضددتعانتشددتنناققددت ن بكدد  ح ا

ناقلبدت  ناإلشدكاقان.ن اتننعن ناقبتتتشناقد اتاّنقد  نندالبحناقمد ا  صدباون"ت قدتنلظدحانل ا
ت علدان(.ن172.نص.نّتحاه")عن نّ نتكت نخ نتنناقعناحةناقصداأ انعد ناإلخ داهناقجبداعا

ننددأ  نعدد نأخخ ناقتنددأاأناقبتضددتعاناقخدداحجانتحصددأنتأاع اتددننعندد نبتدد حةن نّ ا شدد انّ ا
تندددأاأشان دددانندددأ  نعدد نتعددداناقدد ا ننن- دداناعتقددداأ ن-اقلبددت  نالشدددكاقاناقن ات ادداّنشدددتن

ن.نعا تنننتا عماناقبتضتعاناقخاحجا
اقلبدددت  ننتعدددانندددأ ننددد  اقددد  نن؛اقتدددتاجمانب متبدددننناقتقانددد نْ دددأنّلادددننندددأ  نعددد ن

ط نددانبتدد حةنناقعدداواناقدد  نعا شددنننمدد يناقطح قددانّتنتنددتناقبتضددتعاناقتا ددذنتندد  الشددكاقان
حنعندد نبظدداشحناقتنددأاأناقعثددتنت بكدد نن. دداناقلما دداتتنددأاأينالتمدد ننخ نددانّبنددننتاخ ا ددننتننن اتددن



 نّصة -النموذج اإلشكالي في روايات                عبد هللا العروي             دراسة سوسيو

 

- 112 - 

قآلبدا نعند نجب دذنالصدعأةنتاقبتدتت ا نبنخ ادعن نش اناقبتتتشّن داناقتا دذناقبغحنداناقب
اقبغاحناناق   نتثقا تانقنبتاشبان اننلاتناقبثقا   نب نج  نطا ناقتمب يناق  نت انبظاشحن

مدانعندحنكبدان بكد ناقعثدتحنعن .نقد قتن دانالخ دحناتنتدتأعاقتط ننعأناختتقا نتقكلامونقون 
ناقتكدت  نلتع ادا دانتناقلبت  ناإلشكاقانت ناانب نبجا ن نننتنقااشانقتااناقتحن اانلبطاقلظحن ان

ن.تاقتجأال ااناق شل اانشوت حننتشكا نحننانط نانننتانتشناعناق  
 :الدالالت التربوّية والتكوينّية للتبّدد -1

ّتلظبدددان كح ادددانتنقاددد نناعتناحشدددانبهتاتدددا ناجتباع اددانن؛تكددت  تاقناقتحن ددداعبن اددداننقعندد 
شدكاق اان اقلبت  ناإلشكاقانتعاق بمانتبضاب لماننك   اانّتنن خحشن ان تحةنتاح خ ادانناتدبانتا 

نّ ن لنغداننبدانعا تنن انيت ك حننبابرنتشك  ن اخط حانناأتحنب نتاح خناقبغحبناقنأ  ّن
نلبددطناقتحن ددانتاقتكددت  ناقدد  ن ةددح نعن.ناقتا ددذن ددانالبددتحنعن ددننتكددت  ننْ ددأنّ ا  ددنن ددانظدد ا

(نناقدددتحأ )ت(ناقنددداقو)ينت ك دددحننل دددانن- ددداناعتقددداأ ن-اقتتاجدددأناختدددتعباح ّنشدددتنبددد نشلدددأ ن
.نتجعنددنن تعدداط ناقتا ددذننتق ددا نبثاق ادداّنبتعاق اددانتعدداجلةنعدد ن مبددننتاختحا ددنننتق اتددنن اتمددا

ددانتاقتا ددذناقبغحنددانن لمدداّنقددون كدد نبم ادد نق البددحناقدد  نن.ّصددانّتننتدد نققنتقددنننت ك ددحخاصا
لادننغ دحننجع  اقلبت  ناإلشكاقان   نتن نتط ةناقشدعتحنند  ناقبجتبدذنقد  ننناجدانحق دننّت

نناقبشاحكان انتغ  حنالتضا ناخجتباع ااناقعاباانا ن.اتاقتتأات انناقناشتبعلاا
دانتتشدكا ن  مداناقننلدا نالتقد نقنشخصد ا؛نند نحلامدانتن تعتنحناقعا نانبهتاتانتحنت اانشابا

تاقاا دد نقالتندداين ددان.نندداناقلبددت  ناإلشددكاقاننعلصددحناقب تددات اااقحا ددأنالتا ناقدد  نّبددأانتجحن
ننعندددد نتجحنددددانّخددددحشنبتددددتناانبدددد ناإلح نالأندددداناق حلتددددا(نتتلدددداصان)تنددددتناقتجحندددداّنّلامددددان

نL’éduction Sentimentale(ناقعاط  ادددداناقتحن ددددا)نحتا دددداننطدددد "نبددددتحتن ح ددددأ ح ت" ددددد
ااخددحناقشددعتحناقندداأانن نشددتعددالن(2881-2812)نG. Flaubertّن" نددتن حنجتتددتاف"قددد

الشددطاحنت ك دحينندد  نالندداوناقتحأ ادانتاقطددانذناقتددتأات نقتا دذننقندداننتااتددان"ت جددانندأاأنلناقت
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اقتحن دددان" صدددلافنحتا دددان"نقتكددداتيجدددتح ن"؛نالبدددحناقددد  نجعددد ن(1)بددد ننقدددبن حلتددداناقنأ ثدددا
ن.()"حتبالت انخ نانالب "ضب نخالانبانتبااينند"ناقعاط  اا

لبددطنبدد ناقعا ددان ةمدد ب نن-ننتددبنقتكدداتين–انخ نددانالبدد نلتدد انت تددتأنحتا ددا نحتبا
حقد نّ ناقدحتحنّتتدذنّتحندبنبد نجب دذن"  مانعأوناقدتاهونند  ناقد ا نتاقتا دذ؛نتعدتأنّتدناننن

شدتنّ ننّتاق دحهناقنل دت ناقناتدوناقلداجونعد ن قدتن.حناقتان تذناقن اةنّ نتقأبمانقمااقبصا 
عاناقتنقدهننتاتددطانال عددا نتجددايناقن داةّن ددأان ننددانبجدحأنبت ددفنالبدحنقددون عدأن تعنددهنشلدانن

لبدانتناقتانتبلرنصحاعاتننبذناقعاقوناقخاحجان قنحتا انتحت بناقت ا ذناقد  ن صدلذنقنبتمداّنتا 
نتا ددذنأاخنددانخدداقصنبكتبدد نّتنلدداجلننددأحجا نبت اتتدداّنغلددانناقبضدداب  ننّ تعنددهنالبددح

ن.ن(2)"تبضطحنانت أخ ن انتلا  نبذنتا ذناقعاقوناقخاحجانقننن اةنخاصاننننغل ا
نلصتصناقثاث ااننحباتمدان اقتحن دان"حشداحا نحقد نتتضدبا نتاقجأ حنناقتت افنعلأينشتنّ ا

دانتدحأ اان تلدات ناإلشدكا نل تدنن نتددبن"جتتدتافن ندتن ح"نقدد"ناقتجأال ادا ؛نقد  نناعتناحشددانلصا
لابددانقكتلمددانتطددححنشددانّ ضددان ضدد ااناقتحن اددانتاقتكددت  نتاقتمدد  بنتاقتثق ددفنكعل دداتا  ناصددحنشابا

لابدان ددان دانتشدك  نك دا ناقشخصد ان دان تدحةننتااتدانبد نتاح خقد  ننا؛ّتتاتد مدان نتدبنتا 
دددان جعددد ن.المدددأابمانتتندددأاأشانتاضدددبناقمانّ ضدددا  دددانن-ّشدددنننبدددانتكدددت نن" ندددتن ح"تحن ددداننببا

تغدت حاناقلبت  ناإلشكاقاناقبغحندانتنصتحةنبصغاحةنقنكا اننبعاأ نبتضتعانّتنن-اعتقاأ 
ند كنحن دأحننقخ  ادااقل تد اانتاق شل ادانتاخجتباع اداناّنعاأشداناع اتمانتنأتاع مدانتتدأنتتضد رققمان

ن.نببك نب ناقعبهنتاقشبتق اا
دان"ن ندتن ح"خن عأوناققاح نب نبا اةنصأشنتحن دانتن  داناقلصدتصن  دأناقتنن د ؛نخاصا

اقلبدت  ن دانضدبا نّح نتتاقتدان(ناقتح دا)نشد  ن"نشدع ب" اناقنتاحناقد  نأاحنند  ناقتداحأنت
ناقدتتتقصداناقتدنبنتن"ن ندتن ح.ن "قدد(نتحن ااناقتجأال ادااق)حتا ان ن د نن.أاينقنطنمدا  نشداقخ داا
تاقبتد قانشدان:ن""شدع ب"  ج ندنن"نلتد حنتلتد حنثدونلعدتأنحقد نبتد قاناقتمد  ب:ن"تداحأ قدت ناق

                                                             
ن.نو2287ن2ّطنن حت ّنعت أا ّنبح ا ّنأاحنخن  ّنباحت نح نا:ن ناقعاط  اّناقتحن ان نتن حّنجتتتافن-1
-ننأاننحق ن  شبنب نتشلات.نناإلخ اهنتاإلنتا نناقمل باناقشعتحنب نتتقاأ نّالأبن اناقتا ع اانّ انن عتنحنب نشلاتن

ناقشدعن اانالتتداطن دانندحل ناقتدانالبد نخ ندانعند ن عد نحأاةننبثاندانعشحّناقتاتذناققح نخا ن حلتان انظمتحشاناعتناح
نتددلاناقتددنطانعندد "ننتلددانح نلددانن ت "نتاتددت ات"ن  ن ددبنقددت  "ناقبنددتنحنعدداأنعلمددانلددت ناقتددانو؛2848نثددتحةنحخ دداهنعقددب

 تحجع اانط  ن ااننتحجتال انتلابانحق نّأاشناق  نالبحنو؛2852
 .ننن211نصنتننا ّنقنت  انتحجباناقحتا اّنلظح انقتكاتيّنجتح ن-2
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حينثوانشخاصن.نناقضنطنبتضت ن نتن ح اقتحن داناقتجأال داننكا دانحغندان:ن"تداحأّن  ج ندنناق" حا
 ات ددانبكتتنددانن تددنتبنلقددأ ناتددتملا اّنّ صتصددانحأح دد نّ ضدداننكا ددانقددونتتنقاددهّنتدد حةن

اقتحن انتأح بنعن نتعقابنالط افن.نحخ اهنشاب نتلما اّناقن اةنكنامانخ ا ّنعقون انعقو
شكد ان نكدونحأح د نعند ناقتحن داناقتدان.ناقتانتتتأح ناقخنهننتتاطاناقمتشنحق نعداقوناق لدات

ن(.31.نصن.ّتحاه.")نبضبتلمانتتعا ما..نتنقاشا
ن ق انخن تتغحبناققاح نح نتجأناقلبت  ناإلشكاقان عتندحنل تدنن ت بدانبعح  ادان دانلدصا

نناقعا نددددات صددددتاحن(ناق تدددد و) ناققن نددددان نددددأانبدددد ننحكتددددننتكدددد قتنعلكنتتددددا"(نّتحاه) ددددانلددددصا
دددنناقأحاتدددانحقددد ننالتدددا ّنتدددنبنب تددداتنن عدددتأننّ انننْ دددأن.(122.ص.نّتحاه)"تاقدددتط  اقتتجا

 قدأنخاطدبنن.قعا نا؛نلظحانقبانتحتابنعلننب ناتتابنق كدحينتبتدخنقمت اتدناق  ناختاحتننقننا
نن.(11ص.نّتحاه")اقبعنب   نتتشنشهختنب ننا ن عنتانبانحق نالظح:ن"تاقأين ا ا

نق ددتعناونأخنتددنّتننددننخداطح نّتبدد نّجد نتنق ددهنبتحنمدداناقباأ اددان-لظددحين ددان-ن اقعا ندا
ددحن دداننالجلن ادداناقبددأاح ن دد  قددونقدد قتنن.ب ناقدد  نتدد أ عننتنددأينبقاندد ن قددتاقددثأت نّ نت كا

نقبدددا اناقتعنددد و نقبدددا ا.ناقغددداأحنقندددلب ن ددأابتبتلانندددانخددداطحتو:ن" دددا انمددداتخاطن تددتحا نبددد نب
نننننبلددننشدد  انتتددتحأاتانّ نّتحأتددوناإلح نّضددعتونّ ددأ كو نندد  نكددا ن  بدداناقت ددح طنقبددا اناقددتعا 

ن(.124ن.ص.نّتحاه")تيخبانّنلالانبقان ن تات ننبانّت
اقتددانالتتددذنان كح اددتاح خ اددانتاقن-تتتدد تقانل دداناقنتصنحنددطناقلصددتا  انبددانجددالنقددان

انق مونأتحناقتا دذناخجتبداعانتاقت اتدانتاخ تصداأ نتاقثقدا ان دانحضد اتنأخخ نتن طننم
ددد  لادددننناإلبكدددا نن-اقتدددانشدددانلصدددتصناقلبدددت  ناإلشدددكاقان-اقتنددأاأنعنددد ناقلصدددتصن  نتنبا

ّتشوانبدانتقدتأنحق دنن.نضبلمانّلت اناقتانتاح خ انن-اقتتت تبحننانقاقتنأاأناق اتان انعا تنننا
كبانتوان اقلبت  ناإلشكاقان.نتصقأابماناقلصتاتتخاصنحه اناقعاقوناقتانناعبن انشش يناق

ن داناقبجتبدذناقبغحنددانددأاأةنشددتنتعن دحنعد ن  دانبنانننث ادانتدانقاّتنأ دأنبابندنن دانبحنندد
ن.اناقصغ حةقبثقا انأاخ ناقنحجتال انشاناق  انان انبحننانتاح خ ااننع لما؛
ندانقنق داونندأتحنح د  نبهشانن-نننكونبدانتنبندننبد نثقا دانتتعدان-ت أنكال نش يناق  ان

ننننننكالددد نبندددطانيبدددا ن  دددا نتاتدددعانكبدددانن. ددداناق تدددحةناقتدددانّعقنددد نلما ددداناختدددتعباحنبناشدددحة
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نعأ ددأناقبغحنددانبدد ناقشددعبن ننناددحنت ع.نقبشدداك ناقبطحتندداااقتددانكالدد نتلتظددحنبلمددانّ نتندد ا
نع نش يناق  ا ناقتاتعان اناق ن.(شدعب)اق  ن  خد ناتدبننبد نتصدغ حنكنبدانن؛"شع ب"لصا

ناقلخندداناقبثقا ددانكالدد ننختددتقا نن ضدد نتضددن اتماالجددل ناتا  انكالدد نشدد يناق  ددا ن ددأن  دد  ا
 دانحتداقانتجممدانحقد ناقلبدت  ناإلشدكاقانتشتنالبحناق  ناعتدحفنندننن.بلمبكان اناقلقاي

نن.(31.نص.ناقغحنا") مل  انقكوننباننققتون..بلانّتلتونعبنتوحلبانتكنان:ن" قت ن  ما"نشع ب"
 انهنعلهناق  اناقبثقان طتانن(أْ  )نبثانانكا ننّاقبكتبناق  نتوانتنق قنننم اناقشك نح ان

نأ:ن"اقلبت  ن اتننن  ن دا قك ناقتها نالتا نطحنننن.يتكا نعن مانّ نتتأاأ  د نقدتنعنداا
تخناصنتددك ددفنن:شدد انشددتناقتددها نالتددا .ن(223.ص.ناقغحنددا") كا  ددتك ددفنّ ددانشددع بن 

نن ددأنّلجددل نأتحشدداننبدد نشدد اناقددأْ   ن دد  انكالدد ناق  ددا ناقتاتددعانبدد ناقشددعباقطنقدداناقبثقا ددان
ثن د نت خد ننلبداوناقبنداأحةنقتنند  ْنّكثدحنبد نغ حشداناق  اناقبثقا انبطاقندانن   اننعن نّكب نتجن

لقا نتنتناق  ا نب نن حتمانتن  قدتنن مد نتدوان.ن مدااخلتظداحناقتدانتهحاننناقداب ن قتناقبكتبنتا 
ن نعن نبتتتشناقتا ذناقبتضتعا

ددا تاجتبددداعانتثقددا انتا تصددداأ ننت اتددااننجدددتانن ددانتجددأينحقدد نتطلدددن"نحأح ددد "عدداأننقبا
نت اتدداناتانددا "نندد  ناخخت دداحنتجددتبن ددان تبثادد نتقن ددأ اانبشددكان اقنكتبددانتتاجددننبضددطحب؛
.نّتحاه")تاققلدتطناق د  نعن دنن اتدتتق (ن"214.نص.نّتحاه")اقبصاقر نت اتانّوناقعتاطف

درنّلادننحخانن قدتنتحاتناقنق قداناقتنبناقتاحأن عنونتخن.(253.نص نطن ع دانن لبدا"نبدحتحينحجا
.نّتحاه")تجتب ان كح ان ك نقونح نّتجأال اناقبتهتق انتنبا ن تتط ذنخنجعنتننتلاننبث ن ا
نن.( .نص.نحاهّتن")اقل دددت ن دددانبناقدددانخنتدددهثاحناخلنطددداطنيأاب" ددددن؛(253.نص غ دددحنّ ا
(ن231.نص.نّتحاه")ااخدح  نن داةنّ ناقثقا دانشدانحق ننناقلتناناقن اةنكال ناق  "نحأح  "

نبلدد .نغ حلددان ددأن ددانّل تددلانب ددات ر.نعلاددانخاحجددانشدد  ان عكدد ن  لددانشدداتنكدد "نّ انن شددعحكددا ن
نننننن(.231.نص.نّتحاه.")تالتحاهناقجأحا نعن ننحت مانلكتبناقتاننح تلانصتأح نتخأتلا

نانتاتدنننداققلتطن بكدد نحأاينحقد نعتأتدننحقد ن نحقدد نا؛بشدتاتبغددحبناقد  نتجدأيناقنْ دأنّ ا
ناقبتاضدذنكثدحةنبد ناقدحغون عند ن؛(232.نص.نّتحاه")حق دنن ند اننبتضدعان جدأنقو"نّلاننأحجا

ا  (ن237.نص.نّتحاه")بنغتبدانتدانان دان بشدانّلادننج دأانّأحت"نّلاننحخاننناأيّن انتاقنجا
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ناققح ددبناقباضددان كددحشن ددانبلغبتدداناقضددتانانحقدد نالنددالنندد ناقددناأنب نددن ددان بكدد ن نددو
ّنقد  نتدانا نتاقتدانا نشدتاح ناقشدتاح نّ نشدعحنللدنناختلدهن دلطنتد قاوّ"نتاقنع أ؛ نتا  نحخا
.نص.نّتحاه..")حخنقد  نباجد نتاقعبداحا نبتداك ناقن دت نّت نبظناندانبل اتانبنناطانكال 
ددان(.281 ننننتعددانتكددت  ن ددانشدداحكتا"نّلامددونندداأينّأندداتنعحنبدد  شددنقددونّلاددنن لتطددنن ددانلاأنتببا

ن.(281.ص.نّتّحه.")تاققلتطنتاق حا نتاقنل ناقكتنانشلانتب ن تهنّتن  نّت
نحق مددان دداناقتنن دد ناقتددانه؛نندد  نا ددن ة تددتأقن نتتددتاتنالطنقدد نبدد ناقلتددا  ناقتددانتتصا

ناقلبت  ناإلشكاقان نتلنثقا دانغ دحنحصد لانتخنبتكنناقلصتصنتاتتلتج  ابنداناكتتدنمانح ا
اق كدحةنحبتلنّتلباطنتتباث  نب نبصاأحنخاحج اانب اح دانقتا عدننّتنّلطنقد نبد نب نتجب ذن

اقتددددانتددددحشنّلاددددننقددددون ددددتواناتددددتأعاهينقنبشدددداحكان ددددانتغ  ددددحناقتجددددنناقناشدددد نتاقتددددتأات نقتا ددددذن
تصاننانأتحنطا عدانتتداح خانن  انبثقا اكن- عتنانّ نهباانكا نباختتقا ؛نتشتناق  ن

دددانن-اتبددداناختدددتعباحناقغحندددانتأنددد نبشددداح عننعنددد نبتدددتتشناقددد شل ا  دددانبق   ددداأةنبلصا
ناقلبددددت  ناإلشددددكاقانناقبجتبددددذّنتتج ددددناقددددناأنتن نبدددد ن دددد  ا (ناقتعدددداقا)اقدددد  ن عدددد ين ددددانجددددتا

؛نتشدددتن اتدددنناقددد  نعددداح ناقتضدددذناققدددا ونتتعدددحا نجدددحااتن قدددتن(اخل صددداوناقتددد كتقتجا)ت
نّ نقنتمبد ينتاقغحندانتاقعلقداّ  تندأاأنت غ ددبنعد نبتدححنالندأا ؛نغ دحنيتددفننخن بكلدننحخا

ن.(222.نص.ناقغحنا")بان ا ّنن نعن نبانشتن ا وناق توعن ن"
ن عتندحخنغحانانّ ن جبذناقلبت  ناإلشدكاقان دانك الدننبتلا ضدا نعأ دأةنجعنتدنننق ان

نبتددتعطفنبمجددتحّنبنددبانناقغ ددحّنتبددذنندداقغ حنشددق  ن دد لانّلددانّبددا:ن" قددت نح ْننشددق اا؛ن تددنل
نلداّنّندأنخ.نبنطدانكد نبد ن د طحأنّتتح رنّ نّح أننت نّتنناهن حّط.نبلمتح نّندأنخن قحا
نعجدددل"ن قدددأن.(125.نص")اقتجاشددد  نشددد انبتددد نحقددد ناخلأحات نشددد انبتددد نحقددد .نحقددداانن نتدددا 
نقددو)...(نناقتددانقاناإلخ ا ددا نكدد ناقعجددلنشدد ان دد لعيناقبتاكندداناقلغبددانا تلدداصنعدد نحأح دد 
نبد نغ دحينبدا نكبدانبدا .نيباقدننبتدتتشن دانعدنبجتبن ك نقونكبانطبتنننبتتتشن ان ك 

ن(.142.نص.")تاقنتحةناقعجل
ن قدحننندقعنامدننأبدناتدقانتباث د قاتننلبداطلاننتع دننتنناتك فنخن تنأاأ نتشتناقد  نشدق

ن داني نبح دت قاتننحا  قدانْ دأنّلادننكدا نن؛طغ نجالننناق كح نعن نجالننناقتجأالان ّنأانن
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نغ دحتنتخدأونقد :ن"ن د نتاجدن  قداتنننتحن تدنوظتلد ن اكدن  قا(نأتتتحيناقصغ ح)جاتن قتن ان
.نتددحابنّتنددتاقمونّ ددتاقمو)...(ن تددتجأ نبدد نحقدد نتتددتبذنخ.نأتددتتحتنغ ددحنعندد نتعبدد نقدد 

:نقتددا نندداقمون قددت ن!بملقددانبدد نقمددان ددا..ناخجتدد اب..ناإلغددحات.نناقك ددافنتشددونناقح عددانتننددو
تا  ان ندد نقتدد ن.نقتخشددانبددانعح لدداناق بدد  نبدد ناق تدداحنّلندد نحجددا ناقناجدداّننمددانلقددتونتلقعددأ

قتأتتدتنتتد قاتّنقتضدا قتنتتخلقدتننتد ننتم لدتنطحنتتن انلنونالشد اتنقتعد انتنتننّبلكو
تتبلد نّ نتكدت نتندأتن داناقدأل ان.نتندات نتخنتتدتط ذن د فنبدان دانجت دت.ن عنتتناقغث ا 

ن(.255.نص.نّتحاه")باناقتعانتتشنشهاناقشاتن اناقك ا .نتخنتن  
 :تفاعل الخطابات وتبّدد النموذج اإلشكالي -رابعا

ا نتحأ اانعن نتقل ننناقحتا  اااقتنأاأن انلصتصختتخاصنأخخ ن"ناقعحت "اعتبأن
عأ أة؛نبلمانبانتواناقتعحا نقمانناقتنن  ن اناق ص ناقتانهنكتقل اانالشطاحناقبنكانتتقل ان
تكت حنخطا اناقلب نتتشظااناقعا ا نن  ناقشختصنتتتتاحشانن لمونشون اتمونتن  نالبكلان

ق صدد نقتلاتقمدددا؛نكاقتلتدد بنتاقنددد فناقتددان تنحكددت ن  مدددانتبلمددانبددانقدددون تتددذنصدددأحنشدد انا
نصأحناقنن نق ن ضد هن.نتتشت  ناقتحأنتتمج لننتتنأ أناق ضاتنتالتننانتاقناحتأ ا نّ ا حخا

نكثا دانتشدتن قدتونناتدتخاصناقدأخخ ن اتمددان"ناقعددحت "قتلدات نتقل دانتظا مدانن-كبدانّخدا ن-
ا ن. انلصتصننتا صأننمانتقل اناقت اع ناقلصا

تن تدددتخنصنأخخ ناقتندددأاأنتاقضددد ا ن دددانلصتصدددننتقل ادددانتشددد"ناقعدددحت " قدددأنتظادددفن
دددان نكثا دددا؛نحقددد نأحجدددانّ نصددداح نلصتصدددنناقبحكل اددداننL'intertextualitéاقت اعددد ناقلصا

دد انبختن ددانالشددكا نتاقبضدداب  ؛نبلمددانبددانشددتن لدداجون(ن اتددا)خاضددعانقتددنطانت دداعا نلصا
نهنتبلمدانبدانع نت اع نلصتصناقكاتدبناإلنأاع ادان  بدانن لمدا؛نننتدبناقتدانهنبلمد ان داقاا

لاجونع نت اع نلصتصناقكاتبنبذنلصتصنغ حيناقبعاصحةّنتبلمدانبدانشدتن(نأاخنا)شتن
ن.لاجونب نت اع نلصتصناقكاتبنبذنلصتصنغ حينتقك ناقتانقانع نحنأاعاتن(نخاحجا)

تشددددتن ددددتنبا ناقك   ادددداناقتددددانالنثقدددد ننمدددداناقلصددددتصنالخددددحشن ددددانن-ت بكدددد نقنقدددداح ن
 ن اكددحةناقلبددت  نبددّ ن انددظنّلامددانتلنثددهن دداناقغاقددبنن-تنن دد اقلصددتصناقبحكل اددان  ددأناق

 متنن  ن تدت كحنشدح طنن اتدننخن تدتحجذنّندأاثانتاح خ ادانتت اتد اانتاجتباع ادانن؛اإلشكاقا
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لابدددان تدددتحجذنتنصدددتحةنخ تدددانقنلتندددايننّ قدددط ّخدددحشنبختن ددداناقثقا دددا ن(ن تا )قدددد نندددااطختا 
مددا ؛نخنق أت نمددانّتنق تددحأشانعندد ناققدداح ننننتددح ع تددتعح نبتاقبحجع ددا نتال كدداحنتاقتتجا

لابانق نحلنت اعنننبعمانتق ن ا نّثحشانعن نتكتا نت حتنناق شل اانتاقتجأال اا؛نن نق ن ا ن بقان نتا 
ق ناقعاقونأ نأتتننتنت شب عتقمان انضنطن ن.نلظحتننحق ن اتننتا 

اناق  ن ندأتنعند ناقت اع ناقلصا  نتدطرناقلصدتص؛ناقتدانتعتندحنق قتن بك ناققت نح ا
نت داعانناصددان دان شلددنننّلصدتصناقلبدت  ناإلشددكاقان دانالخ دح بددانشدتن دداناقنق قدانحخا

ددان قددتأنحقدد نن.غحن اددانتبغددا حة(نّخددحش)بدد ناقثقا ددانالصددن اانت تا ن(ن تا )تتجأالددننندد  ن ببا
ناقثقا ددانق تدد نبجبتعددانبدد ناق لابددانشددانّ نّاقثانتددانتالتمدد نالبددحنصصددتنلاققددت نندد  ا ضددانتا 

ناقلصدتصنن؛(1)"بجبت ناقتظا فناقتانتهأ مانش يناقلصتصن اناقن اةناخجتباع ا" نْ دأنّ ا
(نكنل نثقا  اانصغحشنتتشكا نبلماناقثقا انكنل انكنحش)اقبتتنضحةنحق ناقلصتصناقبحكل اان

ن.نلص اان اناقثاث اانبلاطناقأح ن- بك نّ نتهأا نتظا فنتتت ت
نثباانعا انن  ب نجمانتن لننشتن اتنن(ناقثقا ا) ناقت اع ناقلصاانتن نحلالاناعتقأنّ ا

ناقت اع ناقلصاانك عاق اانثقا  اانن؛ب نجمانّخحش(ن)(اقتثا ف)ت تتثا   اانبباان جعنلانّ ت نح ا
نأاع اان اني ّن بكلمانّ نتكت نبْعنحانقأحاتانتنأاأناقلبدت  ناإلشدكاقان دانلصدتصن عندأن"تا 

نت قددتنناقدد ا ؛ن"ناهللناقعددحت  تعلدداننكبصددطنرن ح ددبّنبقتقدداناجتباع اددا(ناقنتاح اددا)قدد  نل ا
دا(نّتنن  ناقبصاقرناخجتباع اا)تعن حنع ناقعا ا نن  ناق  ا ن"اقد ن(2)"عن ناقصع أناقلصا

ددا)ب مددتونن نتددبّنتقدد  نل ان نتلق نددانقب مددتون(ناقتلدداصن-اقت اعدد ناقلصا ت اعدد ن)بددانشددتنحخا
ددا(ناقدد تا  ناقت اعدد ناقلصا اناقبعدداحفناقتددانتجعدد نبدد ناقببكدد نجبندد"اقتلدداصنن-ناعتندداحنّ ا

                                                             
 .251ّنصن1111ّن1بنبأنعانأناقجانح ّناقبثق ت ن اناقثقا اناقعحن اّنبحكلنأحاتا ناقتنأةناقعحن اّنن حت ّنطن-1
-تحأن ددددانشددددنكاناقلندددد ناقبعنتبات دددداننwww.annabaa.orgاقتثددددا فن:نبصددددطننا نّلتحتنتقتج ددددا) ددددانبقددددا ننعلددددتا نن
ناقصد ا ناكتتدابنطح قمدانعد ناقجباعدانّتناق دحأن تتط ذناقتاناقعبن انشتقتثا فنح نا"نAculturation(ناقتك فناقثقا ا)

ناجتبداعانتعنونعبن انشتنقن حأنناقلتناناقتثا فنّ نغ ح.نن لمباناقت اع نّتناختصا نخا نب نّخحشنقجباعاناقنضاح ا
ناقق ونالتشاحنعبن انشتن اقتثا فنقنبجتبذنناقلتنانّبا.نجتشح ا ننأتحا نناقنغان  مانتنعبناقتاناخجتباع اناقتلش اننعبن انّشنن

نظددحتفنبددذنبلتددجبانتجعنمدداناقتدداناقتنددأ نقعبن ددانتعحضددمانبددذنالخددحشناقبجتبعددا نحقدد ناخجتباع ددانتالنكدداونتاقبقددا   
نبدانغاقندا نناقبجتبعدا نشد ينحقد نأخند ناقتدانتالنكداونتاققد وناقبقدا   نشد ينّ نغ دح.نحق مدانأخند ناقتداناقبجتبعا نّتنتا 
 ننن".اقأخ نانتاقق ونالص ناناقق ونن  ناقصحا نّ ناقنضاح ناقصحا نظاشحةنماقنتتنب

2 ن- Piérre zima, l’ambivalence romanésque, proust, kafka, musil, le sycomore, 1980, p 
 ن.50
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تبدددانّ نل كدددحن دددانبعلددد ناقدددلصنناعتنددداحينبعتبدددأانعنددد ن.نقنلصدددتصنّ نتكدددت ن ا نبعلددد 
ن.(1)"اقلصتصناقتاناتتتعنمانتتبثانمان  لالانلتتنأ نب متونت اع ناق تا ننب متوناقتلاص

ددانّبدددحانببكلددانقددد  نل نأحاتددانتندددأاأناقلبددت  ناإلشدددكاقانعنددحناقت اعددد ناقلصا ننْ ددأنّ ا ن ا

اقت اع ناقلصاان انالأبناقعحناناقنأ  ّنظمحنّتا نبحاةن اننق نالأبناقبقداح ن"بنن ن
ناقلبت  ناإلشكاقان(2)"تاقبثا  ا نبانشدتنثقدا انت ت اعد نن-  أناقأحاتان-ّنّتنل ا  نت اننك ا

نبدانشدتنثقا دانشدح  اانّتخدحشنغحن ادان نبانشتنتثا  انتبتكت ننعقدأناقبقاحلدا نند  نكد ا بذنك ا
لان اّن بكد نّ ن ةلظدحنحق دننتا  ناقت اع ناقلصا ناطدانشدابناننظداشحةن(نكبت دفنت تد ح )بانل ا تا 
نبنطاددانبدد نبنطاددا نن اتددننجددحااتن(ناقتنددأاأ) اقتددانتجددحا ناقلبددت  ناإلشددكاقانبحاحتددنن ددانكدد ا

...(نّ كدداحّنتصددتاحا ّنبقددتخ ّنّنددأا نّ ندداطاخ)حقغا ددنناقنددأتأناق اصددنانندد  نلصددتصن
أت نّ ن تددع نن قددتنن؛عحن اددانّصدد نانثق مددان ندداطاخن-نأاث اددانغحن اددانثا  مددانتندد  نلصددتص

ن.ناققب لاننتغ  حن اتننتاقعاقوناقناض نلنتنال ض (ناقلظحة)ّتن بأايننداإلقغاتننتثن  نشت تنن
الخددددحشناقبتلتاعددددان ننددددااطخقن(نابتصاصددددن)نْ ددددأنّ ناقلبددددت  ناإلشددددكاقانكنابددددانالأاأن

أ نبعاح نّنكنابانانتعأنع ناقتا دذناقبصاأحنتاقبختن اناقتصتاحا نتكناباناتاتع نثقا تننتالأا
تصددداح نعا تدددننن اتدددننتناقعددداقوناقبنددد طنّكثدددحنضدددنان اانتاتدددتعات؛نحقددد نأحجدددانّ نظناددد ن

قبتددتجننانحقدد ن شلددن؛نت ددأنعجددل نعدد نحتددعا ننندداقلظحةناقتددانتهشانددننقنعنددتحنحقدد نانا ندداطخاق
(ن عمداناقبلدت حغونبانتنتلينب ننكبانت  بان عن ادان دانتا)اقتا ذناقبغحناناقن   نتبناشحتنن

بجحاأنحبتلّنتباث  ّنّلباطّنّتثا نب اتانتنانحتح؛نّثقن نكاشنننّتشقتنن قطّن كا نبص حين
ن.اقض ا نتاقبت :ننع اتنقانح ا بتشاننناقضنطكبص حشانن انلما اناقبطاف

ن اناقبحصتأن اناقلصتصن ات ادانّتنأاخن ادانّتنخاحج اداّن د  ا تتتاتنكا ناقت اع ناقلصا
ن ندداطاختقغددح نحجحا ددان مددأفنحقدد نحنددحالنبت ددفناقلبددت  ناإلشددكاقانبدد ناق)شدد اناقنندد ن

                                                             
نبقتن نب نتحجبان-1 شاح ا ناقعب نالأناّنع دت ناقبقداخ ن:ناقلصا  حطنداناقدأاحنّنأاحن(بجنادا)صنح ننا ظّناقتلاصنتا 

 Tout texte se construit comme mosaique de“.ن27وّنصن2281اقن ضداتّناقبغدحبّناقعدأأناقثدالاّن
citations, tout texte obsorption et transformation d’un autre texte a la place de la notin 
d’intersubjectivité sinstalle celle déintertextualité”. Julia kristeva, semèiotique, recherché 

pour une sémanalyse, éd, seuil, Paris, France, 1969, p,146ن                                       
ون2221ّن7ن ضداتّنطاقتلداصّناقبحكدلناقثقدا اناقعحنداّناقدأاحناقناتدتحات ج اناقشدعح ّناقخطدابنتنن د نب تداحّنبنبأن-2

 نن.212صن



 نّصة -النموذج اإلشكالي في روايات                عبد هللا العروي             دراسة سوسيو

 

- 122 - 

دددانننتدددبنلتع اددداناقلصدددتصناقبتدددتقأبانحقددد ننّ(قبت اعندددان دددان شلدددنا دددوناقت اعددد ناقلصا ت قتا
دان:ن تب    تون لتبانحق ناقبتحاكوناقثقا اناقبغحنانتاقعحنانت بكد نتتدب تننناقت اعد ناقلصا

ن لابدانللامدانن"اقعدحت "ا نبعاصدحةنإلندأاعا نبتتجننانب نكتاندنتننااطخاقأاخنا؛نق  نل ا تا 
ّت نحق ناقلصتصناقبحكل اانب ناقدأاخ ؛نّ نبد ناقثقا داناقبغحن ادانتاقعحن اداناقناضدلانعندحن

ن.ن لتا ناقتحن انتاقتكت  نتاقن اةناق تب اا
ت بكد نن؛تبعدا ناقضد اانالخدحشنبد ناقبتتتادطت تون لتبدانحقد ناقبشدتحتناقثقدا انقبج

دداناقخدداحجاتتددب تننناقت اعدد ن ننّاقلصا ننبتددتجننانبدد نلصددتصنتددانقانعدد نتدداناطخقدد  نل ا
لابانللان"اقعحت "حنأاعا ن اقتدان(ناقبثا  دا)عندحنعبن دانن(ّتحتندا)مانّت نحق مانبد ناقخداح ن؛نتا 

ن.شمأشاناقبجتبذناقبغحنانتاقعحنانبذناقبتجاناختتعباح ااناقغحن اان اناقعصحناقنأ  
نعن نبشحتع ااناقتقت وناق ناقلبدت  ناإلشدكاقانتق  نّأ ا نن-تدانهنبد نّ ا بثنبدانّشدح ة

نننل تن  ع ينعند ناقبتدتتشناقد شلانتاقتجدأالانتاخجتبداعانن-حق ن قتن اناق ص ناقخاصا
لاننّناقددانالشددطاحنتتشددتا نقددونتكتددفننتبل قددننشددتن نتددبنحقدد نشددطح   بددانطاقدد نبجتبعددننتا 

؛نند  نبدان(  ند  نتند)تشدانناقدانلاجبداننالتدا نبد نعجدلينعد ناقنتدونّتناقتت  دهنن؛ّ ضا
دددنننبددد نعا نتدددننتبأحتدددتننتبجتبعدددنناقناضددد  نتنددد  نبدددانشدددتنتثدددا  انشدددتنثقدددا انّصددد  ننصا

نننعنحنحنناناقبثا  انتاقبأاحتانتاقتم  بن انّتحتنانأخ  (نغحنا) ن.نننصا
ناق اقتددانتددواناتددتقأابمانحقدد ناقلصددتصناقبحكل اددانتتشددعابنن اندداطختعندد ناقددحغونبدد نّ ا

ددأ نن لمددانحقدد نثقددا ت  نبختن تدد  نتبتصدداحعت  ن نأخقدداننع لمددانشدداناقتددانتنا نّ ا  دداني ّنحخا
اقلبت  ناإلشكاقانن/نلصتصناقبحكل ااقاّتعلاننمانأخقاناقتنأاأنتاقض ا ناقتان حضتمانعن ن

ناق.ن حضددا  ابدد نحغددوناختا مددانتتصدداحعماننبجدداتحةناقلصددتصننّاقبتددتقأبان اندداطخندد نح ا
اقندداخ ن ددأاب نل تددماننتصدد مانناقبحكل اددانن لددانتبصدداحعتمانّن الددانّخددحشنتقكلامددان ددانكدد ان

نبلمانأخقتنناقخاصانننCohernt Singystemsّلظبانعابا نبتباتكان" تقكلامانن(1)"ّنقك ا
نّلاماناتمب نبتضا حةن انخندهنلظداونتحب دل ن انحخا  نبد نعند ننCodeحغونأخقتماناقخاصا
ن.عاتقننعبتنحلتا نبعل ناقتنأاأنتأخخ ناقض ا ن اناقلصتصناقجأ أة

                                                             
 .نننن54ن-57ّنصنصن2227ّن1ّن ن1عنأناقلناناصط فّناقتلاصّنبجناانحا انبهتاّنجابعانبهتاّنالحأ ّنونن-1
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ا ن أنتنهنقم اناق ص ن ان قحاتننالتق نّ ن احبناقأخخ ناقتا حةنتاقصح نانا  انكتن
قتنأاأنتض ا ناقلبت  ناإلشكاقانعنحنحصأنتتنن  نّشواناقعنداحا ناقأاقادانصدحانانعند ن قدتن

نقاننا ن  لاننت قتون اناق قحا ناقاا قتدنطانناضدعانحباتمدانخاقثاث ادانلصدتصنقتدأق  نعند نّ ا
ددان شددكاقاناتدموننددأتحنكن دحن ددانشلأتدانأخخ نتنددأاأنتضد ا ناقلبددت  نبدلأت نتا نت اعد نلصا

ن نأتاعانعجلينتتنأاأين بك نحأاشانحق نعدأون أحتدننعند ناقنتدونند  ناقدلصا  اتننتاإل ناتنن  ا
ن.اقأخ  نحناغاقنقتثا  االص  نتن  ناقلصناثقا اناق

أنقاتدددتأخ نعنددد نتندددأانن- ددداناق قدددحا ناقتدددانقان-تا  انكدددا ناقننددد نقدددون جدددأنصدددعتنان
ناقددأخخ نعندد ن قددتناقبتددتتشنق ظ اددانتناأ ددانعندد ناقتددطرن اقلبددت  ناإلشددكاقا؛نناعتندداحنّ ا

ناختدددتأخ نعنددد نتندددأاأينعندددحناقتحك دددلنعنددد نتقل اددداناقت اعددد ننّتبعال مدددانكابندددانتتدددا حة نّ ا حخا
لابدانتدحتنطنندد(نالق داظ)اقلصاانّبحنصعبننق قدا؛ن قدتنللامدانخنتتاصد نندد اقتدان(ناقبتا دف)تا 

اقتددانخنتقددأاونل تددماننشددك نكابدد نن؛تكددت نجبنددانبدد ناقبعددالاناقبن ت ددانتاقبضددبحةنعدداأةنبددا
لابدداننقددأحنكن ددحنبدد ناقتبلاددذنتاقبحاتنددانندد  ناقنددتحنتاإلخ دداتنتاقتصددح رنتاقتضددب  ن تصددح رنتا 

ن.نتاقظمتحنتاقكبت 
ح ن قددددأاونأخخ نتنددددأاأناقلبددددت  ناإلشددددكاقان ددددانلصتصددددنننتنددددتناقصددددتحةن"ناقعددددحت "ت

ننشأبدددتن لشدددأنَ ْمدددونت طلددداناققددداح نن- ددداناقنق قدددان-اقبتبلاعدددان  لادددنن اتدددتجانتننت اعن اتدددننتكددد ا
خنحاتددننتطا اتددننكددان صدد ننل تددننحقدد نبددانتددوانحخ دداتينتتعب تددن؛نّ نّلاددنن عددتا نعندد ناجتمدداأن

نندددد قتنبتددددتثل  انّاقخاصدددداننطح قتددددن"اققدددداح نقتددددأاناق حاغددددا ناقبنثتثددددان ددددانثلا دددداناقلصددددتصن
نتدددأانننك   ددداناقخددداصن دددحاحين صدددلذنتدددتفن قدددّحنعلدددأبانت مدددناقبختن ددداّنخدددحشالناخنتبددداخ 

اقتانق ن تتدلا ن(ناقتنأاأ)ب ناققن نعن نأخخ نن- انالخ حن- تبكا ننت نن(1)"اق حاغا 
نن  ن تبكا نب ناققن نعن نن- اناعتقاأ ن-قنناققن نعن مان ن(.اقلصتصناقبنأاأة)حخا
ناقبنأاأ)تبصطنرن اناقأحاتدا ناقلقأ اداناقتدانبصطنرنتج ننت كثحناتتعباقنن د(ناقلصا

نتاقبهقادفنتاققداح ؛ن قدأنّتخين حبنحتدتن"تبد ننعدأين"نح دلح.نف"تمتواننبت قاناقت اع نن  ناقلصا
ددا؛نحقدد ننددأان ددت ن"نح كددت نناققدداح ناقلبددت جاناقدد  ن"نح كددت"علا ددانخاصا يننضددتحَن شددتحطناقددلص 

                                                             
  .744 ص و2288ّن4ّ   21ّب  ّ(بجناا)ن صت  عناّ ع   ا ّتحجبا اققحاتةّ عبن ا   تق ال ني لحّنن-1



 نّصة -النموذج اإلشكالي في روايات                عبد هللا العروي             دراسة سوسيو

 

- 122 - 

شددنا ناقغ ددابنندداقبعل  بددذنبصددطننا نكبددان كثددحناتددتعباقننن.()قبدد تناقن ددا نناقأخقددانتا 
نن:ن)ّخددحشنبثدد  دداّنبعباح دداناقددلصا دداّناقتحجبدداّناقتعناددهناقلصا ناقغا ددبّناقتددحانطناقلصا اقددلصا

لدانقنت اعدد ن...(ناقب تدالصّناقتلداص  دداناقأحاتدا ناقتدانتمددتواننتنأ دأنّلبداطناقعا ددا ناقبكتا
ناقتحأ نتغ حي ن.ناقلصاان اناقلصا

ناقبنأاأن دانتندتناقأحاتدا ّن قدتن ن"ت ةقصأنناقلصا اقبتدتلا ن داناقثقدتبنتاقثغدحا ناقدلصا
بقدت ننلتشحةنشلدانتشلداتنعند نن دا ناقصد ناتاق جتا ناقلص انتاقلقاطناقب شدتنلدت نبد ناقاا

دد انتقددتوننبدد تنشدد يناق جددتا نتت تدد حنشدد ين.ناقناضددحن ددانكدداوناققددت  ناققددحاتةناقتلاصا تقعدد ا
نددأا نشدد يناقلقدداطننكنبددا  إللتاج ددانكبددانحلامددانلددت نبدد نتتددأ أنأ دد ناقبعلدد نّتنا.ناق حاغددا نتا 

 دداقلصن بتنددتن ددأحةنكابلددان  ددنّنّبدداناققدداح ن مددتناقبلددت ن.نتتددب مانكح تددت  انتبدد نثددونح  ددات ح
نن.(1)"قطا اناقبعل ناقكابلان اناقلصنت صنرناقلصنشحاكانن  ناقبهقفنتاققاح 

ناقبنأاأنت تلاتهناقتنأ أناقتانهن ن"عحت اق"ّأق ننننبذناقتصح رناق  نقبصطنرناقلصا
بد ن":ن دد"نحأح د "نهننتصدفنشخصد اتعنادتاقحتا دانن ان ندند  ن دا نن؛"ّتحاه"انحتا دانبقأبدان 

تأعدداناققددداح نحقددد نن".تتجدددأنشخصدد انحأح ددد …نتحاتناقتتدداهخ نندددت ناقبتضددت نتالتدددنتب
قغدلنبد ننحق نند اناققاح نكب ن أعتننّ نلت نب ناقتنأانعناحتنن"ناقعحت " ا نن؛اقكشفنعلما

أوناإلكت اتننتصفنبان لتصبنّبابنننبان عحفن؛نّتنكب ن أعتينحق نعاالقغالناقبتتعص ان
شدنرنحأح د نااخدحّنحأح د ناقثاقد ناقنداأ ن"ب نب حأا نتتحاك بّنن نعن ننّ ن نن نعد ن

ن(.ن144.نص.نّتحاه.")قع  ناقغ ح
خنددفنتقل ددا ننشخصدد انبنجتندداّنتتددتاحنشن- دداناقنق قددان-قنقدداح ن"ناقعددحت " قددأن ددأاون

 مدونشدتناقنتاعتندحنبندتانن؛ بتل ن  ماناقصأهنناقتبت دناناقتاناقتحأناقحتا انّتشكاقنناقتعن ح ان
عددداأةننلا مددداننّاققدددأحةنعنددد نخدددحهناقنجددداب .نبددد نجأ دددأقنت دددتفنعنددد نعلاصدددحناقشخصددد انتا 

نحعدداأةناقنلدداتنتن نناخعتبدداأنعندد ناقخ ددا نختددتلناطناقننقددا ناقب قددتأةنخانحتددتق ونتخناعتقددأنّ ا
ّتحاهنحأح  نشانن اتنن":نعلنننقتقنحن قتنبانعنانن؛أناقبهقفنالتلاعمانب ناقتنتنااقتانتعبان

                                                             
-ن2تحجبدددانّلطدددتا نّندددتنل دددأّناقبحكدددلناقثقدددا اناقعحنددداّناقدددأاحناقن ضددداتّنطنحبنحتدددتنح كدددتّناققددداح ن ددداناقنكا ددداّ:ن ةلظدددحن

 .ننننو2281

دد اّناقلظح ددانتاقبددلم ّناقم  دداناقعابددانققصددتحناقثقا دداّناققدداشحةّناقطنعددانن-1 لمنددان  صدد نالنبددأّناقت اعدد ناقلصدداّناقتلاصا
 ن.نننن271وّنصن1121التق ّن
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نخاصداناقشدابن؛ نق نبجا نتاتذن حتذن  دننخ دا ناققداح نّمان انّتحا نقك نن اتننق ت نكنان
ن.(8.نص.نّتحاه)."حنبانكا نتبانقون ك ّنتبانكا ن بك نّ ن كت  تصتان

اقأاخن اددداناقبتددددتقأبانحقدددد نن اندددداطخاقنعددد نحنااتتنضددددتتددداعب ن  بددددان نددداّنعندددد ن
اقح  تددانقنأخقددانعندد نعجددلنتتنددأاأناقلبددت  ناإلشددكاقانعدد نتغ  ددحن اتددنناقلصددتصناقتددحأ اان

ن اقعحا  د نننااصدبقاحلداننن-اقلظحةناقتان بتنكمدانناشاششتاقعاقوناقبن طنلنتنال ض ؛نل ا
خن بكلمانّ نتتع ننعن ن ع ن قتناقتغ  ح؛نبباانت ضذنقد  نلظحتدننن-اقبتجتأةن اناقتا ذ

لابانشت تنننّحق ناقعاقون قطن انبتضذناقتها  ن.ناقثقا  ااننحباتماتا 
 :تجّليات التبّدد ودالالته من خالل التفاعل النّصي الداخلي -2
تتجددأن ددانلصددتصناقثاث اددانكث ددحنبدد ناقخطانددا ناقأ ل ادداناقتددانن:الخطاااب الااديني -أ

ددد نّتدددننتمانتتددد ت نمان دددانقغدددانتاندددأةنأت نّ نتلتددد نبتاطلمدددانالصدددن اانّتنتتت ادددفنعددد ن تبا
نْ ددأنّلاددننعندد ناقددحغونبدد ننتددحنتنددتناقخطانددا نتتضددعمان ددانتدد ا ا ننحصددأاحنحلااتمددانالتقدد ؛

نّلامددانختددلا نبنا ظددانعندد نيثاحشددانتعاباتمدداناقتددانقا مانت ددأانتددواناتددتقأاب.نجأ ددأةنتبغددا حةنحخا
ناقصت اناقكح ونق ناقلصتصناقبحكل اانحباانب ناققحي نح ّتنب ناقنأ  ناقلنت نّتنب ناقلصا

ن.نقصنتنناقتط أةنناقأ  
عجدلننند عقخطانا ناقأ ل ااناقبتتقأبانحق ناقلصتصناقتحأ ااناقح  تانقنأخقداناتب ن

ن ن"اقغحنددا"اقلبددت  ناإلشددكاقانعدد نبناشددحةنتا عددننتتغ  ددحينبدداتحأنعندد نقتددا ناقتدداحأن ددانلددصا
ّتح دأن دانّأح د نّ نّ دت نقدتن دت ن:نح ع نباح انّحتدمانبد نعند ناقبقعدأنت اقد :ن"ن  ن ا 
اقتدان قدت ن(نشدتأ)بد نتدتحةنن41تن دت ن شد حنحقد ناا دانتشدن(.24.نص.ناقغحندا") تونلتح 

ن".ن اقتان انلتحن أنجاأقتلان  كثح نجأاقلا:ن"  ماناهللنتعاق 
نشدد يناقتددتحةنناقدد ا ّنتنضددحننشددك نخ دد نقنلتندداين ددانجب ددذنلصددتصن تاقطح ددفنّ ا

ناقتصددددأ ح نقددددلصن.ناقثاث اددددا :نبدددد نخددددا ن تقددددننتعدددداق "ناقغحنددددا" قددددأننضددددح ن دددداناقددددلصا
لددتونقمددانكدداحشت ّلنلبكبتشدد" حناقكاتددبناتتنضدداحشانبشددكاان(ن18.ناا ددا.نشددتأ.")نانّت ثددوانكددحا

ن ن"ناقغحندا"ن قتنت اعانلصا ان ات اانن  نلدصا تشداني دانبتدتقطعان(.ن12.نص"ن)اق تد و"تلدصا
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 ا ن ان تونّّح تونح نكل نعن نن الدانبد نحنادانتيتدالان":ن"لتح"ب ن ت ناهللنتعاق نعن نقتا ن
ن".عن كونّلنلبكبتشانّتلتونقمانكاحشت نحنبانب نعلأين عب ا 

دداناقددأاخنان-ت جددأناققدداح نل تددنن بضددطحاانحقدد ناقنندد نعدد نن-حلاتنشدد اناقت اعدد ناقلصا
ناقبنأاأ؛نت قتنعنحنتأان اقتانلتج نعد نت اعد ناقلصدتصناقتدحأ ااناقبحكلا دان(ناقثغحة)اقلصا

دددانتاقكاتدددبنقدددون قدددأاونأخ نيخدددحنقدددننتدددنطتنن ددداناقثقا ددداناقناضدددلا؛نخاصا خ ن قدددتنبدددذنلدددصا
ن.ناقت اع ننشك نكاب نتعنلا تب نخن مداناقبجتبدذناقبغحندان"نباح ا"  هتا ناققاح ن قتّنن  ا

 دان(نجداأقمو)اقد  ن(ناقلبدت  ناإلشدكاقا)قون  مبتاناقنكبانتاقن الاناقتانجاتشوننمداناقبثقادفن
نتا عمددوناقن دد   ندد نحلامددونعددت نّ ن  مبددتينتلكاددحتانقددننتقنكبتددن؛نالبددحناقدد  ن.نّبددتحنتبدد ا

(نلددتح)بددذن(نلددتح)جعنمددانتضدد ذنتجعنددننشددتن تنددأاأن ددانلما دداناقبطدداف؛نتبابددانكبددان عدد ن ددتون
نعن دننّ ن اقلناناقبحت ناق  نجاتشونناقن الاناقحناال اان تلكادحتانقدننتقمدا؛ننْ دأنالامدونكحشتشدان عدلا

ن-حغدونّشتاقدنن- حكبناق نتنت صدأناقنندحنن-حغونبان  مانب ن  بان-  حضمانعن مون حضان
ن.مون  ضاعتينّتضاعتاناقنكبانّتناقمأا اناقحنال ااناقتانجاتشوننمابغتحنانعل

ناقخطددابناقددأ لاناقتددانهنجدداتنحقدد ناقلصددتصناقتددحأ ااناقبحكل اددان ت بكدد نّ نّ ددت نّ ا
قت تدد حنناقدداناقتنددأاأنتاقضدد ا ناقتدداني نحق مدداناقلبددت  ناإلشددكاقا؛نكبثقاددفنطا عددانبتددكت ن

جددداتنحقددد ناقلصدددتصناقبحكل ادددانقنناطددداننّتن ددد نحلادددننلدددصان.ننتغ  دددحناقتا دددذنلندددتنال ضددد 
ناقتضدددذناخجتبددداعاناقددد  نخددد  ناقلبدددت  ناإلشدددكاقا؛نح نقدددون كتدددفننعدددأونحبدددأاأيننددداقلظحةن

لابانّعا ننع نبباحتانبانقأ ننب نّ كاحنعن نّح ناقتا ذ ن.اقحص لانق مون اتننتاقعاقونتا 
قلظدددحةنت ددأن عدددتأنعجدددلناقبجتبدددذناقبغحنددانن لمدددانعددد نبدددأاناقلبددت  ناإلشدددكاقاننتندددتنا

تبتاعأتننعن نبباحتدتمانعند نّح ناقتا دذّنحقد نعجدلينعد ناتدتخاصناقعندحةنبد نتداح خن
ناققدحي نعند ن عد ناخعتنداح؛ن ندتن البوناقتاق اناقتاحأن كحشان اناققحي ؛نعن ناقحغونب نند ا

ناقبثقدفنصدلتناقلندان(نلدتح)اعتنحناقبجتبذنق مونّلاننخن جتلنتحأاأنبان اونننن تون تق مدونّ ا
ناددص؛نتقددذنعندد نعاتقددننبتددهتق انتخندد صناقبجتبددذنبدد ناقضدد ا نتناقتدداقانخن جددتلنّتناقبخ

نماننبشقاانعنحناقبأاحتانتاقلجحنتاقتم  ب ن.ناقتلكاحنقحتاقتنناقتاننصا
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ناقخطدابناقدأ لاناقتدانه؛نحغددونّلادنن نبد نتجحندانّلتدال اانتضددحبن تاقا د نقنلتنداينّ ا
ناتتقأ نّ ا ابننحق ناقلصدتصناقتدحأ اانتت اعنمدانبعمداننج تحشان انعبهناقتاح خناقنشح ّنحخا

ددد نبددد نت أ ادددانتظ  ددداناجتباع ادددا؛نت قدددتنعندددحناإلناطدددانناقتضدددذناقن ددد  ناقددد  ني نحق دددنن تبكا
ن ددان قددتّنحقدد ن.ناقبثقاددفناقبغحنددانتشددتنندد  نبجتبعددنن دداناقعصددحناقنددأ   ت ددأن عددتأناقتددحا

تأنحقد نتشدانننتشانننبصا حناقبثقا   نتاقبخناص  نعندحناقعصدتحنتاللبلدانبد نجمداّنّتن عد
ّتن ددأن عددتأنننن(نلددتح)بت ددفناقبجتبددذناقبغحنددان ن دد ناختددتقا نتنع ددأيننقن دد نبددذنبت ددفن ددتون

حق ن   ناقبجتبذناقبغحنانتاقعحنانب نجأ ناقبثق   ناقعق ونتلظحتمونن-تش انبانّحجانننن-
ن.نننننناقعاجلةنع نتغ  حناقتا ذ

ن شدددكا ننشدددعن اا ا خطانددد كبدددانتتجدددأن دددانلصدددتصناقثاث ادددا :الشاااعبيخطااااب ال -ب
ّتداط حنتنكا دا نّتبثدا نتنكدونّتأن دا نشدعن اانبصداننانقعداأا نتتقاق دأن:نتعن ح اانبختن دا

نقمدددانبقابدددا نتبتاضدددذنبندددأاأةن دددان.نتتدددنتكا نّتلشدددطانبختن دددا تشدددانعنددد ناقدددحغونبددد نّ ا
دددانتدددوانابتصاصدددمانبددد ن نددد ناقلصدددتصناقجأ دددأةناصدددطنغ ننب تدددبمان نّلامدددانقبا اقبجتبدددذنحخا

تقكد نحغدون قدتنقدونتتدتطذناقلصدتصناقجأ دأةن.نتمدانقتعنادحنعد نأخقداننع لمداتأخن ن داننل 
ن.بنتناقمت اانالتق نقنخطانا ناقبتتقأبا

ن"ناقعحت "تب ناقخطانا ناقشعن ااناقتاناتتصحخمان تبدحاةنّخدحشن"ناقغحندا"بحاةن انلدصا
ن ظدحةنقكانتتدع نن دانت تد حنناقداناقتندأاأنتاقعجدلناقتداناكتل د نل(ن84.نص")اق ت و" انلصا

اقلبت  ناإلشكاقان ان مبننق اتننتتغ  حشانتاقعاقوناقبن طننننلندتنالنتد ّنخطدابناقدتقان
دددانّلادددننندددابانبأ لدددان"اقتددداح ا"اقبنقادددبنندددد"نّندددانشدددع بنّ دددتب"اقصددداقرن ؛ناقددد  نتعتقدددأناقعابا

خن لا ن لاجانق انتلماحانعا شاناقننح ااناقتانّت ن"تاق  ن تجنا ن اناقلصا  ننكتلنن"ّلبتح"
ن(.ن244.نص.ناقغحنا.")جنمان قناننتنذنط اذب نّ

ن اقبحكدل ن"ناقغحندا"تب نالبثناناقأاقاانعند نابتدأاأناقخطدابناقشدعناناقتدانهن دانلدصا
لظددحن.ن شند نعلدأناقشدتاف.نلاح نّبدنناقبتتددونتشدان دانشدمحشاناقثاقدد ":ن"حأح د " دت نعدوان

)...(نتقاناقصداقرن اناقحب نتنشاحشانّ ناقبتقتأن كت ن كدحانت صدأهن ق مدانت تدبا نناتدوناقد
.نص.ناقغحندددا.")تأ لددد نالوناقبصدددحا ن دددانضدددح رنبدددتخ نشدددع ب.ن صدددأهنكددداوناقشدددتاف
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تشدتنخطدابنبن ادحنناقلتدنانحقدد ناققداح نند  ن نند نعدد ناقنكبداناقتدانتجدثونخنددفن(.ن272
اتتقأابننحق ناقلصتصناقتحأ ااناقح  تانّتنن  ن نن نع ناقبعلد ناقد  ن صدأينبد نتحاتن

ن.نت اعنننبعما
نقم اناقخطابنابتأاأا نكث حةنبنثتثان انّحجداتنّخدحشننت لأاأ اققاح نن حةنقباان جأنّ ا

ددددأينبدددد نتحاتن قددددتن قنلصددددتصناقتددددحأ ااناقبتنق اددددانأت نّ ن قددددأاوناقكاتددددبناقبعلدددد ناقدددد  نتقصا
ددانجعدد ناقثغددحا ن دداناقلصددتصناقبحكل اددانتكثددحنتاق جددتا ن اقنضددتحنتتنددتناخبتددأاأا ؛نببا

ناقبنأاأنخنفناقثقتبنتاقثغحا تلأاأ؛نالبحناق  ن أ ذناققاح ن ن.أ عانحق ناقنن نع ناقلصا
ناقبنأاأن ناقلصا اناقتدانهنن  نتطتحناح ا شدتنن-شد اناقنند  داناعتقداأنن-قت اع ناقلصا

ناقكاتبنّحاأن .ناقجالدبناقتجدأالانقنلبدت  ناإلشدكاقااإلناطداننن-اقشعناخطابنعنحناقن-ّ ا
ن.نا ناقشددعنات قددتنبدد نخددا ناتددتعحا نبددان قاندد ن قددتناقجالددبن دداناقتددحن  دد  اناعتنحلدددانّ ا

تحا ناقشدعناننل دانصدغحشن داننل دانكندحشنشداناقثقا دا؛ناقتدان لظدحنحق مداناقبعتقدأناقشدعناناق
اقددددتقاناقصدددداقرناقلاصددددح ناق ق ددددنن"كنددداٍونقنبجتبددددذنتبددددلظاونقتددددنتكننعنددددحنشخصددد ا نبثدددد ن

نح ددددت نّ  لادددننناإلبكددددا نّ نن(254.نص.ناقغحنددددا")اقبتددد طحنعندددد نتدددنتتناقلددددا ناق دددتبا  ا
لابدان شدنننالتق داتناقصداقن  نّ ضدانخن شننناللن اتنتاقبخناص  ن قطاقلبت  ناإلشكاقان .نتا 

ددددد نّ ن نبدددددانشدددددتنّ ضددددداننثقا تدددددنناقحتدددددب ااناقدددددتط نتاقبجتبدددددذ؛ننددددد نت تددددد طحننننننننننن ناقبهبا ل ا
نن.عن نتنتتناقلا نتلظحتمونحق ناقعاقون-ناقب متوناإل جانانقنت طحةنن-

باحتدداناقتظ  ددان"نحأح دد "تخناقلبددت  ناإلشددكاقان"نشددع ب"صدداقرناقددتقاناقغ ددحنّلاددننخن
عند ناقبتدتتشننا  ع شدن-ننتداطان-للامبدان.ناقبلتطاننموناجتباع اانتشاناقنبا انتاقتد طحة

تبلاجداةناقثدالاناقتدانخن"نعا شداناقننح ادا"داقبلبلانقدةنالتا نتهكاأينبلاجاناأ عباقتجأالان قحان
ن قدددتن.ن نّتحتنددااقتددانشجحتدددننحقددد"نباح دددا"تلقطددذنقدددد نتاندددأنبلمبدددان ددداننأت نّ ن ددتبكا كددد ا ّ ا
كددتلانعا شددتان ددان.نقكدد نبلاددانعا شددان لاج مددانبدد ننع ددأ" ددد؛نطح ددنناقثددالان نتصددا الخ ددحنبدد

ناإلأ ا ناقتجأالاناق  ن ع شالننتد هثاحن(245.نص.ناقغحنا.")باح ا ؛نبباان جعنلانّ ت نح ا
ق ناقعاقونتت جن-نتبان- ن.عنمبانغ حن اعن  ن انتا عمبا انلظحتمبانحق ناق ا نتا 
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دداناقناصدد نندد  ناقددلصناقشددعنانتاقلصددتصناقتددحأ اان كبدان بكدد نت ت دد ناقت اعدد ناقلصا
  أناقأح ّننحغنداناقكاتدبن دانت تد حنناقداناخل صدا ناقتدانتخد اونعند ناقعا دانند  ناقتدحا ن
نكبلظبتبدددانبددد ناققددد وناقباضدددت ااناقبتتاحثدددانتنددد  ناقنأاثدددانكبلظتبدددانبددد ناققددد وناقبعاصدددحة

ن:ت بثا ناقجالبناقتحاثان انش يناقعا انشخص تا .ناقبكتتنانب ناقغحبنعنحناقبثا  ا
ت دددحتنطنضدددح نننناقعددداأةن"نشدددعب"اقددد  ن ن ددد ناتدددبننحقددد نق ظدددان":نبدددتخ نشدددع ب"ن-

 ددانضددح رن"نحأح دد "اقشددعن ااناقتددانباحتددتمانتاقددأةناقلبددت  ناإلشددكاقاناقتددانأ لدد نبصددحا ن
ن".نشع بن-اقشعب"

حخنّ ن.نبقناأن قطتنحأح  نبقناأن"ناعتناحينبقناأانشتنااخح؛ن دن:"أح  ح"ت بثانننّ ضانن-
ن(.ن14.نص.نّتحاه")تناقتت ناناقتن أةنخكتشافناق ا اقتقن أنعلأينش

اقتددان ن دد ناتددبمان"نعا شدداناقننح اددا"ّنن لبددان بثادد ناقجالددبناقنددأاثان دداناقعا ددان اتمددا
حقدد ن(ناقجلددتب)ّتن(ناقصددنحات) نتقدد ندداقننحن(نع شددما)ت ن دد ناحتندداطن(ناقعدد ي)حقدد نق ظددان

غداأح ناقبغدحبناقتدان"نباح دا"ت بثانننّ ضدانن.اقبجتبعا ناقغحن اانصانناناقنأاثاناقبعاصحة
ناتبمان ن.نناحلةن نب نلغبانغحن ااتاتتقحا ن اناقغحب؛ننْ أنّ ا

ناقبنأاأناق  ن بك نّ ن  تاحناقج تةناقناأ ادانعند ناقعا دان ناقلصا تعن نن بك ناققت نح ا
"نباح ددا"ت"نعا شداناقننح دا"تاقلبدت  ناإلشددكاقانبد نجمدانتند  ن"نشدع ب"قدتقاناقصداقرنند  نا

نخدافن دأحةناللتدداهناقشدعن اانتاقمابشد اانعند ناإلناطداننجتالدبن كح ددانن-بد نجمدانّخدحشن
(نننننّتحتنددا)تاقنأاثددان(ناقبغددحب)شددتنضدد ا نتتنددأاأناقعا ددانندد  ناقتددحا نن-ّت أ تقتج اددانبعقاددأةن
.نحبنّتنن  نالصاقانتاقبعاصحةن اناقبجتبذناقبغحندانتاقعحنداناقندأ  ّتنن  ناقشحهنتاقغ

تشددتنتنددأاأن شددننن صدد ناقتجددأا نعدد ناقعقدد نّتن صدد ناقجتددونعدد ناقددحتح؛نتبددان شددكاننن قددتن
نننننن.نننننننننننناق ص نب نتنأاأنتض ا 

ددد نلصدددتصناقثاث ادددان دددانتا   مدددانخطاندددا نتاح خ ادددانن:تااااريخيال الخطااااب -ب أتا
تحغددونبدددانتتاتددوننددننتندددتناقخطانددا نبدد نّثدددحن.نلبلتمددانت ضددداتاتمانتبحجع اتمددابتنا لددان ددانّ

تا عاّنغ حنّلاننقباانتواناتتقأابمانحق ناقلصتصناقتدحأ اانّصدنن نبثنمدانبطنتعدانناقخ دا ن
ت انندددانقنت ت ددد ننتددددبنبدددانتقتضدددد نناقتددد ا ا ناقجأ دددأةنتنتددددبنعا تمدددانبددددذناقددد ا ناقتددددان
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.ناق تددد و)تحتا دددان(ن211.ص.ناقغحندددا)ب نحتا ددداناتدددتقأ قدددأن.ناضدددطنع ننددداقتن اظننمدددانّ ضدددا
خطاندددانثقا  ادددانبددد ناقددد اكحةناقتاح خ ادددا؛نبنأثددداننددد قتن(ن115.ص.نّتحاه)تحتا دددان(ن83.ص

دد ان ات اددان عناددحنعدد ن  بدداناقخطددابناقبتددتقأو؛ناقدد  ن تعناددهننددد اقب كاددحن"اختددتقأاونت دداعانلصا
ن2242اناقجأ أةناقبتت اانتلاتاق ق نناقبغحنانبنبأنن نّنبأناقحا عاناقلبتح ّنتاك نبأ ل

ناقماب)ن."تاقبةتبا نناق  نتتفناقعصابا ن.(254.نصيّناقغحناّنلصا
ن نت حتننأخخ ناقض ا نتت تتننجل  اتمانبعدالاناقتندأاأ؛نحغدونّ ا تشتناق ق نناق  نتنفا

  تتلددددننندددد تخأشون.نتصدددداحتان تتشدددد حتلنن دددداناقجن دددد نتاقنق ددددحنبدددد نّبددددتحشو"اقتددددكاا نّنناددددتين
  ع ن قدتنتخن طندبنشد  اّن دح  نح ضدان اطعدانكد ن.نلظحن انناقتموناقصن اّتلتاجمونق 

نْ ددأنّلاددننأا ددذنعدد ناقبغددحبنتعدد نن ددا نأ لددننعنددحن(.ن115.نص.نّتحاه..")ّلددتا ناقمددأا ا
بتاجنتنناقبتتب تانقنتاجحناقبداقطانتبكاد نقنتدنطا نعحشدننتعنادوناقشدناا ؛نتقكد ننعدأنت اتدنن

دددبنتبثددداخن  خطدددبنناقصدددأ ق اانّبددداونعدددأأن ن ددد نبددد ن"خنادددأن كدددحينتنددد  نّحاأنّندددأشونّ ن لصا
شناددددد نح دددددرنننح دددددانطددددداحأ نكنبدددددا ناقخط دددددبن عجدددددلن.ناقبتدددددتبع  ن دددددان صددددد ناقخح دددددف

ن(.83ن.اق ت و"ن)اقناضحت نع ناقتقاطمانتتبعماناقص اأت نتاقنطانت نب نتحاتناقلمح
اقتددددان بكددد ناتتخاصددددمانبدددد ن(ناقبعلددد )قددداح نعدددد ناقنكبددددانتتددددات ناقخنغحاندددانح ن

ناقتدحأ ناقبحكدل نتن  ننأ ن اع ناقاقت ند  نشد اناقخطدابناقبتدتقأونبد ناقد اكحةنند  ناقدلصا
اقتاح خ اان ان جأنّبابننب نتن  نقتأانبانتوانتنأ أينب نبعالانتأخخ نغ حناقتعت  نعن ن
دددنمانبددد نحطااعدددننعنددد نبختندددفناقندددحاب ناقتدددحأ اانقنلصدددتصن لدددننبددد نبعنتبدددا ننصا بدددانخلا

ناقبنددأاأنعنددحنشدد اناقت اعدد ناقلصدداناقددأاخنانخنن لمددان بكلددننّ.ناقبحكلا ددا ناقددلصا  ن قددت نح ا
 خح نع نت بانتنأاأنتض ا ناقبثقا   ناقبغاحنانتتلكاحناقتا ذنقمونتعأونصبتأنلظدحتمونّبداون
عتا قنناقعأ أة؛نتشاناقت باناقتان بك ناعتناحشاناقناقاناقبلبلان انتاح خمو؛نن أنّلامان أحشون

ن.ا ناعنحناقعصتحنتاللبلاناقبتع
دد اناقتددانقان ددأنن ح انكالدد :دبااياألخطاااب ال -ج اقكاتددبن ددانن اتددع اقت دداعا ناقلصا

ناقدد ا نتاقعجددلنت تدد حنناقدداناقتنددأاأن اقبغحن ادداناقبثقا ددانتددتاتنعندد ناقبتددتتشناقددأ لانننناقتددانتنددفا
نّتناقشددعنانّتناقتدداح خانعدد نتغ  ددحناقتا ددذنلنددتنالنتدد ن أنددانبددذنالخطددابناقت اعدد ن دد  ا
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تاإلناطدددانعددد نت تددد حناقناقدددان اتمدددانشدددتنااخدددحنخن خدددح ن  دددأناقأحاتددداناناقلصدددتصناقتدددحأ ان
نبدد نخاقمددانّأننضدداحنلصددتصنعنددحناتتاقعب قددانتاقكنا دداننمددا؛ن  اددان بكدد نقنقدداح نّ ن تددتأ ا

ن.اقتا ذاق ا نتنب نعن نبت فنالأناتناقعحبناقن   ن
دد انالأن ادداناقتددانانددأث نت دداعا ن ات اددانعأ ددأةن ددانا قلصددتصنتبدد ناقت دداعا ناقلصا

تجددات نقت تاددحنبت ددفنالأندداتناقعددحبنبدد ناقتا ددذنتقتندد طنناقك   اددانن()اقتددحأ اان  ددأناقتنن دد 
ّقدد  نبدد ناقغح ددبنّ ن كددت نحا ددأنالأبن:ن" ددت ناقلبددت  ناإلشددكاقا:ناقتددان لظددحت ننمددانحق ددن

اقعحندداناقبعاصددحنّعبدد نّت ن كددت نّنددأنكندداحنّأندداتناقعصددحناقكاتدد كانّ ضددانّعبدد  ن ددأن
تكددت نحشدداحةنحقدد ننق قددانأا بددانتشددانّ نالأ ددبناقعحنددانغ ددحنبطاقددبننت ددأ.نتكددت نصددأ ا

ن(.53.نص.ناق ت و.")ناخطاا نعن ناقعاقوناقخاحجاّننتننناخلغبا ن اناقنغا
تشتنخطابن  تاحنب نجمانبت فنالأناتناقعحبنبل ناققأ ونبد ناقتا دذناقعحنداناقد  ن

غددظاناقلظددحنعدد نن دداةناقلددا نخن مبامددونّبددحين ددانشددات؛نح ننتددنموناخشددتغا نعندد ناقنغددانن
ن قدأشون قناتداناقنصدحننن(نّندتناقعداتناقبعدحا نتطدنننتد  )تبشاغنموناقتا ع اا؛نحق نأحجدانّ ا

قونن-تبانتبثانننك أاةنبحكل اان اناقلظحنحق ناقتا ذنتتكت  نبعح انأ  قانتبتضتع ااننتقنن-
ن(.قعحناعب أنالأبنا) شكا نعا قانّباونتنت مونبحاتبنعن ان انالأبناقعحنان

اقبثقافن/نت  تاحنب نجمانّخحشّنناقاناق توناقبعح اناق  نانتنانننناقبت  ناإلشكاقا
 لطندددهنبددد ن(نلبدددت  )اقعحنددان ددداناقعصدددحناقنددأ  نتشدددتن ننددد ن ددانبتحاكبدددننالأندددانعدد ن

يين:ن"حلجالاتننالأن اانتاقبعح  اانق مون اتدننتتدنحنّغدتاحنتا عدنن دان عثدحنعن دن؛ن  قدت نبتاقابدا
ّ نلصفنأ  قانأ  قاننحكا ناقص اأنح ن ص أنتاقبّحةنح نتعج نتاقط حنح ن ط حنقتنّبكللان

لضددذنبقاندد نكدد ننحكدداناقكنبدداناقبلاتددنانتاقدد ش ن دداح نلللددانبثدد ن.نتاقجلددأ نح ن طنددهناقلدداح
تقكدد نقأتددفّن شللددانأا بددانبندداتن..نشددهختنح ن  عنددت نبددان  عنددت ّننضددتحنكناددان ددانعبنلددا

ن(.نننننننن53.ص.ناق ت و..")غحا نال كاحنتكنباتلانبشنتلاننال

                                                             
-مددنناقتدداحأنحقدد نن نن"شدع ب"جداتن دداناقخطددابناقدد  نتجا نددت ناق ددحهنندد  ناقكاتدد ك اانتاقحتبالتدد اان ددانالأبناقعحندداّنح ا شد نبد ناقصدأ انّلدنناختداحنشدهختنأت نغ دحشو نّحاأنا ن كدت ن.نّنطدا نّتدتا تناقعب دأ"ن"اقبعدح "تن"اقبتلندا"تن"ابّحناققد  "

 ن (.17.نص.ناهّتحن."ن)..قلان عبأنحق نحبلتانشهختنجاعانبلمونّنطاخنثا ح  نعن ناقأشحنتالعحافنتاقعقا أ
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اقثقددتبناقكث ددحةناقبنثتثددان ددانثلا دداناقخطددابناقتددانه؛ناقتددانتعناددحنعدد ن حاغدددا نّبدداونتن
تثقتبنّعبهنقتخنّلامان انجتوناقبتحاكوناقثقا انتالأناناقعحنداّنخن جدأناققداح نبد نتدن  ن

.ن دد نثددواناقت ت دد قتددأانأ دد ناقبعلدد ناقدد  نّحاأناقكاتددبنح صدداقننحق ددننتددتشناقتعت دد نعندد ناقتنن
نالأناتناقعحبن بقان ن ب اح انعج نان جأناققاح ننع ناقتا ذقنظاناقتعن حناقعجلناق  ن نفا

تشداناقب اح دانن؛(عب دأنالأبناقعحندا)تتدبانتالققدابنعند مونالاقبجتبدذنحغدأاهنتتبثا ن ان
للاننتننّباوناقتا ذناق  نعجلنع ن مبننتبناشحنناقتنأاأحق ناقلبت  ناإلشكاقاناقتانّتصن ن

 دددانتعناددوناقنغدددانت  ددأناقتددانن(اقندددحتف)تشنتددنّقبتدددحاكوان(حبددتل)قددون دددتعناونبدد نن-ننتدداطان-
ناقبتددحاكونلنددتنالنتدد نينتغ  ددحنك  نددانتا ددذنتتكددت  نلظددحةناقمددوننت  ددأن ددان تقكلامددانخ ؛ننْ ددأنّ ا

ن(.58.نص.ناق ت و")غشاتا نبتحتثانتنجبنع نع لاناقلتح"الأنانكا ننبثانان
 : بّدد ودالالته من خالل التفاعل النّصي الخارجيتجّليات الت -1

بددد نتحاتنحصدددأنتجنا دددا ناقتندددأاأنتتتددد   نّشدددوانأخختدددنن ددداناقلصدددتصنعندددحنخنّشدددأفن
دداناقخدداحجانحقدد نحصددأناقخطانددا ناقخاحج ادداناقأاقاددانعندد ن قددتن نتددبن بقاحندداناقت اعدد ناقلصا

لابان قد ناقعداقونلظدحةناقلبدت  ناإلشد ان(ناقتثا ف)ن ا نت ث حناق كحناقغحنانتا  كاقانحقد ن اتدننتا 
بدد ناقنندد نبناتقددانتاعتنددحن قددتن.نتعجددلن دداناقلظددحةنهن دداناقدد ا بدد نتبددلانننبنعلددتبددانتحتادد
ن دددان قدددحا اقبشدددتاتانتاقبنعثدددحةنبددد نخدددا نجبدددذنشدددظا اشاناناقلبدددت  ننلددداتنشخصددد إلعددداأةن

دن- داناعتقداأ ن- نت بكانتشتنالبحناق  نن.اقلصتصننحباتما انندت نبد نتشدك  ن كدحةنعابا
ن. انلما اناقبطافنقبضبحةماناتاقكشفنع نّشأا تننت حنتننلظحتن

لظدحةناقلبدت  ناإلشدكاقانن دانتكدت  (ناقتثدا ف)ح انت ث حناق كحناقغحندانبعتاعتقأنّلاننق
قد ناقعدداقونخن جدبنعندد ناقنندد نّ ن كت دان اقخطانددا ناقتددانتحأ نناإلشدداحةنحقد نحقد ن اتددننتا 

اقلبت  نحننموناق   نت ثان   نتالأناتناقغحن   نتاقلقااأناقت لبا ّتباتناق ات انتاقب كح  ن  مان
اقتعح دفنن-ناإلضدا انحقد ن قدتن-ند ن جدبنعند ناقنند نننبحان نتكت لدتعاح  نبختنفن ان

للالانّعأاشانخطانا نشدكان نن؛ ان ش ناقبهقفن-فنشك نبكثانن-ن نضحناقتان نت ا ناقن
ق ناقعاقوننالت ن.ا تعانتشت اانتلظحةناقلبت  ناإلشكاقانحق ن اتننتا 

ن
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 :وامتدادته الرومنسيي الفلسفتفاعل النصوص المركزّية مع الخطاب  - 1
 ااناقتددددانتنضددددحن دددداناقلصددددتصناقتددددحأ اان  ددددأناقتنن دددد ن نتدددد خطانددددا ناقاقنقعدددد نّشددددوان

قد ناقعداقون ك صأاتنخاحج اانَتَبثََّنماناقلبدت  ناإلشدكاقاننكثا دانتشدتن شدكا نلظحتدننحقد ن اتدننتا 
أحجانّلالاناعتنحيناقبتك ناق لااناللتبنقنناطداننبتد قانناقخطابناق نت اناقحتبالتا؛نحق 

كبدددانتحتدددبننن- ددداقلبت  ناإلشدددكاقان.نتندددأاأنلظحتدددننتعجلشدددانعددد ناق عددد ن ددداناقتا دددذنتتغ  دددحي
اضطنذننتم  بن اتننتت أ نمانتتلق تما؛نتشتنالبحناق  ن ح نعند نتع دننّ نن-اقلصتص

ن(.15.نص.نّتحاه")احج ااّلباطانخ" تنحاتنجأق ااّنخكتتابنتاتتنطا نتتبثا ن
ت بكدددد ناعتندددداحناقنحبددددا ناقدددد  نكانددددأيناقلبددددت  ناإلشددددكاقا؛نتددددتاتنتشددددتن ددددانّتددددحتننننننننن

ّتنبأحتدددتننّتن ح تدددننّتنتشدددتن ننددد نعددد نصدددأهناقتجحندددانالأن ادددان دددانالأبناقكاتددد كان
اقعحنددانبدد نّندددحلناقعتابدد ناقتدددانبماددأ ناقطح دددهنّبدداونت تعدددنن ددانّتدددحناللبدداطناقخاحج ادددان

؛نحقد نأحجددانّلادننقددون عدأن ددحشن اتددنن(نشدك نتددننا) نبعمددانتتبثانمدان ددان  بدننتتددنتكننتاقت اعد
نعنحناللباطنتاقتباث  نتاقحبتلناقبتتعاحة ن.نتتا عننحخا

نّتددحتنن نددأتنبل صددانعدد نل تددننتغا نددانعدد ن اتددننتبناصددحانناقصددب ن  مددتن ددانظدد ا
؛نالبددحناقدد  ن(25.نص.نّتحاه")ن جددتةنن لددننتندد  نّ ددحاأنّتددحتن"اقبن ددتفنناقكتنددانتاقشددعتحن

بناطدداننددلباتن"ت ددأنكددا ن ددحشنل تددننتشددتن ددانبأحتددتنن.نجعنددننخن  نددنننالصددت نتاللتدداب
؛نبباانّشعحينناقعجلنع ناقتتاص ناق عاا نبذناقبند طن(21.نص.نّتحاه")ج اةنّتتات ةن تاة
ن ددانتشدتن(.ن23.نص.نّتحاه.")ن داةناقأاخن ادداناقحت ندا"اقناضد ن دانظدد ا عندد نشدابين ح ددان"ّبا

  لادننكدا ن شدعحن(ن12.نص.نّتحاه") قأنبتاطلتشانك نبناأحةن انتت  حنشهتلمو)...(نق حةن
دداننندد ن ددانكاتدد ك ا نتتا ع ددا ن.نّلاددننغ ددحنبعلددانن نددصنشددهتلمون نصددانأ  قددا تشددتنقبا

  مبدانخضدتعانتالق داأانخنّحشن  مبدان"الأبناقعحنانع ناقتعن دحناقصداأهنعد ناقد ا نتجدأن
ن(.ن17.نص.نّتحاه..") اّنثقا اّنخنّحشن  مبانتعن حّحشن  مبانأحاناّننحن.ن اتا

نحالشدداننشدددك ن دددبنّتبدداونحغنتدددنناقطا نددان دددانتمدد  بن اتدددننتا  لاتن قددتناقنحبددا ناقبحكا تا 
بب اددلّنتجددأناقلبددت  ناإلشددكاقانتندد نتصددحا نناقناغدداناق حلتدد ااناقتددانعددالهنبدد نخاقمددان تلددان

نن-ننكدددونطن عتمددداناقج ااندددان-اق نتددد اناقحتبالتددد اا؛ناقتدددانتبدددأانّ كاحشدددانتتصدددتاحاتمان حقددد نكددد ا
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 كنبدان"تح أناقنحتلنتاقتب الننغظاناقلظحنع ناق تحةناقلبل اانتاقبكا ناقد  نتتتاجدأن  دن؛ن(ن ا )
نددددددددحل ناقدددددددد ا نكددددددددا ناقلتددددددددا نشددددددددنننحتبالتدددددددداننتدددددددد ن دددددددداناق تددددددددحا ناقنع ددددددددأةنتاقنقددددددددذن

.ن خنعجددددبنح انتجاتندددد نبددددذنّشددددأا مانّتتدددداق نمانل دددد نحأح دددد" دددددن؛(12.ص.ّتحاه")اقلا  ددددا
ددد ن قنددد نّ ن عددد ينأا بدددان دددانعددداقونناشددد  ددد نخن تجددداتبنبعمدددانببا ناقعجدددبنكددد ناقعجدددبنببا

ن(.11صن.ّتحاه")كغاقبنح ا ن
اقنحبدا ناقد  نكاندأيناقلبدت  ناإلشدكاقانعند نّصدعأةنتبتدتت ا نح نق ان بك ناققدت ن

 نحن.اقحتبلتد اا"نلتشدن"تتنب د ين"نتحاشدتنلم" نتد ان  تدت ننق  نّتصدننناقطح دهناقدنتشدبختن ان
تتدددتاق ننننددداطنتعلدددأبانحبدددا نتاقبعالددداةنت شدددتأاناخنتدددا نناخعلدددأبانتتكددداثحنعتابددد ناقّلادددنن

يحثدتحن" ندت نن نتد اننقأ دنّتتظنوناقأل ان انعد  ناق دحأنتت قدأناقن داةنبعلاشدانتجاحبناإلخ اهن
تا  نقدون كد ن اندأنننعد  نعن مدا تتتدنونقمدانح انكدا نبد ناقبطانتن"ن ح أ ح تنلتشن"تن"تحاشتنلم
ن.كبانقتنكا نصاننمان؛ت هنبناأ ماناقكنحشتقك نانينتجحنتنن اناقن اةنتنقا  انّ ن ع 

اقتدددحأ اانلصدددتصنتاق"ناقلتشدددت "اناقحتبلتدددان نتدد اقت اعددد ننددد  ناقخطدددابناقتا  انكددا ن
نن-بثنبدانت شدححن قدتنخنقدان-اقبحكل اانظاشحنتغ دحنبضدبح ت اعد ناقلصدتصناقتدحأ اان د  ا

ققددأن.ناق نتدد  اانقددون ددتونناقطح قددانل تددما(ن2811ن-2388"ن)يحثددتحنشددتنلماتح"بددذنخطانددا ن
ضددباحنغاقن ادداناقت اصدد  ناقتددانا ناقبحجددذن قددطنتنن-حقدد ناظمدداحنعلددتا ناقكتدداب"ناقعددحت "عبددأن

تش حنحق ننبناشحةنعن ناققاح ؛نن أنّلانناتتعا نعلماننتقأ ونلظحةناقلبدت  ناإلشدكاقانتشدان
ن.ننناقبتشا بانحق ناق ا نتاقعاقواقحتبالت ااناقعاثحنتنلظحت"نشتنلماتح"بن ت اننبلا ن نت ان

نننناقددد  ن كثدددحن(ناقتبثاددد )اقكث دددفنقبصدددطنرناقكاتدددبنننددد نحلادددننعنددد ناقدددحغونبددد ناتدددتعبا 
قنعددداقون دددان"نشدددتنلماتح"اق نتددد  اانتعنددد ناقدددحغونبددد نتتدددحابنلظدددحةنن"شدددتنلماتح" دددانكتاندددا ن

ناقبعبدداح ن اقلصدتصناقتدحأ ااناقبحكل دانتعند ناقدحغونبد نعندتحنبختندفنتصدتاحاتننعد ناق د ا
نتاقلن نتاقتصت حنتاقشعحنتاقبتتد ق نحق مداّن نّ ا ضدبحنندتعان لاداننق قدَانّ نّ"ناقعدحت "حخا

حاأة:ناقعاقو)طانذنعن نكتابناقلبت  ناإلشكاقانّ كت ن ن.ّتنت ثاحننن"نشتنلماتح"قدن(تبثا نتا 
ققأناكت  نناقتنب رنق قتنتنب نانخ   دان قدط؛نند  ناتدتقأونعلدتا ناقكتدابنبكتتنداننخدطان

ناقبحكددل غددابهن ب ادد ت ددأنجدداتن قددتنعندد نقتددا ناقتدداحأناقدد  نحا ددهناقلبددت  ن.نلينعدد ناقددلصا
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ت نتصددددتاحانّنددددأنّجددددلاتنبهقددددفنشددددتنلماتحناقكدددد"اإلشددددكاقانحقدددد نشددددقاتنن ددددّحشنعندددد ناقبا ددددأةن
حاأة أت نّ ن نتحنقنقاح نن بحنبطاقعاناقلبت  ناإلشدكاقانقدننّتنند بحن(ن71.نص.نّتحاه")تا 

التد اانّتنتد ثاحيننمداننشدك نعداو؛نند نتدحتنقدنناكتشدافناقحتب"نشدتنلماتح"حطااعننعن ن نت ان
ن".نجتق انكح تت  ا" قتننل تننكتتأ أنبلننقأْ  ناقبعل نعن ننأانتعن حن

ن نتدد ان اقحتبالتدد ااناقتددانخنتل صدد نعدد نتشدداهبنن دداناقن دداةن"نشددتنلماتح"قدد اناعتقددأنّ ا
ناق  نتوانتنأ أينن  ناقتدطتحناقتدانتنكدانتد حةناقلبدت  نتتتدتع ح نلظحتدن؛نن دأنشاناقلصا

نق نتد ان ن حاتةنبع الانت مونخاصا  ح دأ ح تن"ت نتد انتنب د ين"نيحثدتحنشدتنلماتح"ّلالانّخا نّ ا
ناق  نّبأانلظحتدنننداقبلا ناقعداثحنّتتدأ نعند ن"نلتشن ب ن ن ناقلبت  ناإلشكاقاّنشاناقلصا

نن.ت ك حيناقلظحةناقبتعاق ااناقعاجلةنع نتغ  حن اتننتاقعاقوناقناض نلنتنال ض 
ن اق  نتدددددتفناقعنقدددددح ّناقندددددل  ّناقبتشدددددا وّناقبددددداتحا اننن-"نشدددددتنلماتح"تاقبعدددددحتفنّ ا

؛نتباش انبدذن نتد تنناقتداناتدتبأاشان(ن تا نب تا  ل قا)تاقعأباّناق  نتصفناإللتا نن لانن
بدد نبلاجددنناقعصددنانت ددحا نن اتددننتعلقتددننتتنأتددننتالطتا ددننعندد نل تددنناقدد  نطنددذنن اتددنن"

ن(1)"وناققدداتونطددانذناقتدد ونتاقبندد ناقبعددت نّت ن(ناقعدداقو)؛نن ددأنّلاددننشددتن اتددننبدد ناعتنددحنّ ا شددحا
 دددأن(نكاقشددقاتناقدد  نكانددأيناقلبدددت  ناإلشددكاقان دداناقلصددتص) عدد ين ددانشدددقاتن(ناقعنقددح )

حاأة:ناقعداقو:ن)اقبحجدذن-اتتعاحنبعاأقانكتاننن "نّ اطدت "قدد(ناقبةثةد )ّنبد نلظح دان"(تصدتاحنتا 
ن.(2)"ّصنن ناقبث نأحجا نتجتاأشاناإلحاأةنتقكلننتظ مان انلظح تننع ناق  ّننت "

انأعتنناق ا ن انابتثاقماّنتخنتجتأنقنن"ّنننبان"شتنلماتح"ققأنغأاناقعاقون انبهقا ا ن
ثددونقددونتتددك نحق ددنناقدد ا ّنندد نحاندد نتددتنب نجددتشحناقتجددتأناقنق قددان.نخدداح نشدد اناخبتثددا 

بحكددلنالشددعا ن دددانتبدددانقنثدد نّ نجعندد نبلمددان.ن تضددع ن ددأشانعن ددنّنتكددا نححاأةناقن دداة
ح ان(ن قصدأناقد ا )حلمدان.نلظحتمانحق ناقتجتأّن ندأانكد نشداتنتند نضدت مانلاصدعانكداقبحية

قغلناقتجتأّنتقكلمانعب اتنشتجاتنبلتا ان انالأ ا نشدأ أنحقد نغ دحنبدانشدأفنتخنبقصدتأن
ن.(3)" اقتجتأنبعلاينالقو.نتقتا نب ناقنحبا نتب ناقنحبا نب اأنااخو

                                                             
حاأة)بح ت داننبنندهن تضدبا نكتدابنشدتنلماتحنت  هنعل ل ّنشتنلماتحنت نت اناقتشداهوّنن-1 تحجبدانتدع أن(ناقعداقونتبثاد نتا 

 .ننننن25وّنصن1118ّننعانالتق طاقأاحناق احانانن حت ّنتت  هّن
 .نننننن54ّنصنل تناقبحجذنن-2
 .نن23ن-21ّنصنصننت لاقبحجذنن-3
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نصددددددتحةناقعا ننننننننننننناقعدددددداقوناقبندددددد طننمددددددانانتنتددددددمل انشدددددد ددددددانندددددد  ناقدددددد ا نت اتمددددددانتنندددددد نح ا
تعنتشداناقظنبدانللمدان"صدتحةنبحعندانتبحتاعدا؛نح نن-اقحتبالتد اا"نشتنلماتح"ننتبن نت انن-

صاأحةنب ناإلعباهّنتتتح ن  ماناقحعأةّنللمان شعح حةن نبن لن نتجتشحناقتجتأّنت  مدان
تبد نّجد نشدد ان.نبد نعدد  ناقن داةنبدحاحةن اتد اّنللمدانتدق  نبدد نصدابناقعنداحا ناقبتد تنا

ن شدددانخصدددناننتددد ناقتلدددا  ّنتتدددتط ذناقعددد  نّ نتنبدددرن  مدددانقدددت ناق ددد  ناقصددداب ناقبندددرا
ن.ن(1)"اقبلتمانعاأةنناخلتناح

ّن  لاددننقدد  نشلدداتن"لتشددن"تغلدد ن نتدد انتنب دد ين"نشددتنلماتح"تندداقلظحنحقدد نثددحاتن نتدد ان
قعدداقونبدداأاةنخصددنانقكث ددحنبدد ن  نتددت ا نكالدد نن اتمبددانّت كاحشبددانتلظحتمبددانحقدد ناقدد ا نتا

"نيحثتحنشتنلماتح"اقبهق ا نالأن اانتغ حنالأن اانبثنبانكال نن اةنّت كاحنتتصتاحا نتلظحةن
تتنب دد ي؛ناقتدداناعتقدددأنّلامددانعندددح نحقدد نلصدددتصناقثاث اددان  دددأناقتنن دد نتت اعنددد نبددذنلظدددحةن

إلندددأا ناق لادددانننننشخصدد تماناقبحكل اددداننكثا دددا؛نقدد  نكبدددلم نحتبالتدددانّتنك تاجددداينبنددأاأن دددانا
لابددان نتالأبن ددانبحننددانلبل اددانبنددأاأةنتبلظددتحةنتا  ناق دد ا ّتنكظدداشحةنتاح خ اددانبنبتتددانتخددصا

 علدداناقبندداأ نالخددحشنقنحه ددان"؛ننتصدد ننعلصددحانبدد نعلاصددحناقحتبالتدد ااّن(حتبالت ددت)كددد
ن.(2)"اق لا انتإلأحاتناقتا ذننتص ننتطنعانحق نّ هنبنأأّنتا  نقون ك نتا ع اننأحجانكا  ا

دمان شد ناقلبدت  ناإلشدكاقانتتد ثاح ننمدانلظحتدننحقد ن ناقحتبالتد ااناقتدانابتصا ّتن  نح ا
اعتندددددحنب مددددددتوناقددددد ا ّنك صددددد نقأندددددأا ّنقددددددون تنندددددتحنت تصددددد ا نحخنقددددددأشن"أحجدددددانّلادددددنن
ن(ن17.ص.ّتحاه")اقحتبالتددددد    اقتعن دددددحن ددددداناقكتاندددددانشددددداج نحتبالتدددددانتبدددددانتدددددتاين"ّت ا

 لظددحنحقدد نل تددننتبن طددننبدد نخددا ن"ّلاددنننددا نن؛نندد نحقدد نأحجددا(14.ص.نّتحاه")صددلاعا
تحنبددداننمدددانتندددأشان تندددأأنبت  دددننبددد نن-اقبن تظدددان دددان اكحتدددن؛ننمدددان-اقتباث ددد ن-اللبددداط
ددداب  ن(ن17.ص.نّتحاه")اقن ددداة تتجددداتلناقحتبالتددد ااناقبعحت دددانقدددأشنالأنددداتنتاق لدددال  نتاقحتا

ن(.اقحتبالت ت)تاقبتت ق   ّنحق ن نت ان

                                                             
 .ن21صننّهناتقااقبحجذنن-1
ننّنتحجبدددانلت ددد نل دددتفّنأاحناقتكدددت  (ّقبال ددداّنالكنتدددحاّن حلتددداّنا طاق دددا)أب تح دددفّنلظح ددداناقحتبلتددد اناقغحن دددان.ن .نّن-2

 .45وّنصن1113ّن2تتح اّنطنّأبشه
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نبد ننتتعب ن نت اناقحتبالت ت عن ناختحاهنصب وناقتجتأناقشخصانتاخجتباعانقكد ا
ددانتختددحهناقتجددتأناقشخصددانخنتبددأايننقصددأ اانبنددأاأةنّتنشددأفنبحتددتون.ن  تددت ننمددا تشددانقبا

نبددانتقددأحنعندد نبددأايننددننشددتناقننددوناقدد  ن حلددتنبدد نخاقددننحقدد نحنددأا نتلدداغونندد  ن لابددانكدد ا تا 
ناقحتبالت دتنن.ناقجالبنالخا انتاخجتبداعا تصدت حنقند ا ن دانببالعتمدان"بثاندانّتن د نح ا

ن(17.نص.نّتحاه")قأشددد اتن ددداناقتندددححنبلمدددانتاختدددتعاتنعلمدددا اقحتبالت دددتن"؛نناعتنددداحنّ ا
 تبثادد ناق ددحأن ددانبلاجددنناقعدداط اناقحتندداناقبنددأأنت ددانطبتنددننحقدد نبثددا نبددان تب ددلنعدد ن

نلما  داناقظحتفناقتا ع اناقبن طانننّن دانللتعدنناقدأا ونلندتناقجأ دأّنت دانطبتندننحقد نخ
ن.(1)"بكلتلاّنت انح ضننتكتل ااناقتجتأناق تبا

نعن نابتصاصناقلصدتصناقتدحأ اناقح  تدانقنخطدابناق نتد اناقحتبالتدان تق  نّأ ا
 دددانجالندددنناقحتبدددالت كانتتبثاددد ناقلبدددت  ناإلشدددكاقانلبلجدددان قدددتناقجالدددبناقعددداثحةنّتشأا دددنن

نناقبتشددكاكانحقدد نبتدداحيناق كددح ناقعق بددانّتتدداق ننناقبتشددا بانتاقبللت اددانتعندد نعنددتحنتصددتاحات
(ن15.ص.نّتحاه")قبانكا ن ت ثحننالأبناقحتبالتاناقبكتدتبنناق حلتد ا"تاقتجأالانب نحلانن

نخاص اان قتنالأبن(72.ص.نّتحاه")حأح  نحق ناخلعكافنتاخللتات"الأ ذن اقنلد  ن"ّنل ا
اتدتنتاخقت داونحق ناقباضاناقغانحّن انكد نصدتحينّتشدكاقنّناقباضداناقد  ن بثد نعمدأناقتب

.نّتحاه")خنعجددبنح انتجاتندد نبددذنّشددأا مانّتتدداق نمانل دد نحأح دد .نعمددأناإل بددا نتاقنددحاتة
ن(.11.ص.نّتحاه")قون ح نناققأح..ن)...(..نتشكات"؛نحق نأحجانّلانن(11.نص

ددان تعدداأنخن قددّحنّ نكاتددبن)...(نتددطع نشددب نلتشددننعندد ن شدد نحأح دد ن"نْ ددأنّلاددننقبا
قون)...(نّتنج أنّتنّتتكحنتا نأّنحخن انظناننتناقبقاحلانبعنننغ حيّنتقتنكا نأتتتت  تكا
ن(77.نص.نّتحاه") عأن اأحانعن ن حاتتننناق ع  .ن شلدننخدا نحخنبد نبتا دفناقنطتقدا"ّنل ا

؛نبتا فنحاكبمدانبد نبحت دا نبجتبعدنن(11.نص.نّتحاه")شاناقبتال ّناقبعا  حّناقبقا   
عل دفنبتشدأاأن" اقنطد نعلدأنشد انالخ دحن.نقننط "نلتشن"اقتقن أ نتتتعاح نج ح انبذنلظحةن

ن(.ن71.نص.نّتحاه")ص انلقانخنتعتحضنناقب تاةنن نتل جحنبلن

                                                             

 .ن41ّنصناقتانهاقبحجذنن-1



 نّصة -النموذج اإلشكالي في روايات                عبد هللا العروي             دراسة سوسيو

 

- 122 - 

عن نتجأا نت شل ااناقلبت  ناإلشكاقانكا نعب قا؛نحق نأحجانّلادنن"نل تشن"  ثحن نت ان
تددنننكددونعندد نل نّالددت خنتقددون تقددتّنالعددل نتقددون تددتق ّنانتقددحناقتدداح خنتاقثقا ددانتقددون لتددمبا"

حّنّتنندات ن" نص نن(173ن.صن.ّتحاه")ناإلخ اهنقبانّخط ناقتشخ ص   بداننعدأنّ نتندحا
حنبددددد ناقحتبالتددددد ا دددددانّأحتنّ ناقشدددددحتطناق ات ادددددان(11.نص.نّتحاه")ّ ن تندددددحا دددددانقبا ؛نخاصا

اق  ن ن اناقب تداةننالعلنسانظمتحناإللتا ناقبت تهّن"تاقبتضتع ااناق شل انتاخجتباع انقد
دددبنناققدددأحنتخن خشدددايّن تدددتقن ناقبدددت نتخن تجلاندددنناقكتل دددان دددانّعنددد نبظا شحشددداّناقددد  ن حنا

 ت تهناقبدت نتخن بتاشدنّن تن ادلنقنصدحا نتخن تم اندنّناقد  ن عندونّلدننقدتنكالد نقنكدت نغا دان
ن(ن74.نص.نّتحاه")قنقاقمددددددانبلدددددد نّبددددددأنطت دددددد  اقنطدددددد ن"ّبددددددحنغ ددددددحنببكدددددد ناقتنقادددددده؛نل ا

ن(.74.نص.نّتحاه")نن حت ناخلنطاطخنا تنن انل ت"ن ع نبان(ن77.نص.نّتحاه")عاط 
ناقت اعدددد ناقدددد  ننددددأ نندددد  ناقخطددددابناق نتدددد اناقحتبالتددددان تعن ددددنن بكدددد ناققددددت نح ا
تاقلصتصناقتحأ اّنقون كتفنناإلناطاننلظحةناقلبت  ناإلشكاقانق اتننتك   اانتبثاندننقنعداقون

لاباناتتطا نّ ن ن طننبأشن أحتننتنجونححاأتننعن نتغ  حنتا عننّ ضا ن.ن نتبنتا 
نكدد نبددان تجددأن أجددد ن":ن"شددتنلماتح"تا  انبددانجددالنقمدد اناقنندد نّ ن تددتع حنبقتقدددان ح ا

ددأِحتن اقبعح ددانتبدد نثددوان دد  نبجبدد نشدد اناقعدداقونشددتن قددطنبتضددت نناقلتددنانقدد ا ّنّ ناأحاتنبة
اقعدأبان:ن"قنلتدا ناقعدأباناقد  ن دحاين  دن"نل تشدن"تاتتعاحةنتعح دفنن(1)"تبثا :نتنكنبانتانأة

بددان كددت نّبدداوناقعدداقونكبددانشددتنبتجددتأّن نكددونعن ددننن لددننخن لنغددانّ نشددتناقبددحتناقدد  ّنن ل
ن(ن2)" تجددأّنتن لبددان كددت ننصددأأناقعدداقونكبددان لنغددانّ ن كددت ّن نكددونعن ددننن لاددننغ ددحنبتجددتأ

نتبثا ناقلبت  ناإلشكاقانقنخطابناق نت اناقحتبالتاّنقون ك نتبثاانتدن بانتناقتداقانقدون    ا
قأحنبدانكدا نتقن دأانللبداطنتتباث د نتحبدتلنغحن ادان نن ادان ك ن انبتتتشنتطناعا نبجتبعننن

 ددانغحانددانّ ن قددت ناقتدداحأن ددانتنن نددننقتح ددانبدد نّتحاهناقلبدددت  ن.نخن صددأنقمددانتخنشددأف
ن(.14.نص.نّتحاه")حأح  نبقناأنتبقناأن قط:ن"اإلشكاقا
ن

                                                             
حاأةّنتن-1  .ننن55صننوّشتنلماتحنت نت اناقتشاهن:نتع أنتت  هّنضب نحجبايحثتحنشتنلماتحّناقعاقونتبثا نتا 
نو1122 ح أ ح تنل تشنّنححاأةناققتةّنبناتقانققنبنك ناقق وّنتحجبانتتقأ وّنبنبأناقلاجاّنح ح ق داناقشدحهّناقبغدحبّنن-2

  .27صن
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 :جودي وامتدادتهالو ي الفلسفتفاعل النصوص المركزّية مع الخطاب  -2
حاتنبقاحنانت اع ناقلصدتصناقبحكل ادانبدذناقخطدابناق نتد اناقتجدتأ نب نتنخنّشأفن

لابانّشأفننالتا ن حق نحصأنتجنا ا ن قتناقخطابنتتت   نّشوانأخختنناق نت  اان نتبنتا 
ننننننلددداجونعددد ناقتثدددا فنعنددد نلظدددحةناقلبدددت  ناإلشدددكاقانغحندددان نتددد ان كدددحنينكتددد ث حنحقددد نحندددحالن

ق ناقعاقون ننتعجدلن داناقلظدحة؛نح ناعتقدأنّلادنننهن داناقد ا بدلانبد نتننبنعلدتبدانتحتادحق ن اتننتا 
ددانتجناد ن  ددنناقناقدداناإلشددكاق اانقنلبددت  ننقدأحنكن ددحنبدد ناقأ اددانتاقتضددتحن بدانبدد نت اعدد نلصا

ن.بثنبانتجنا نبذناقخطابناق نت اناقتجتأ 
"نتدددداحتح"ّ"شا ددددأغح"تبثنبددددانعكتدددد نخطانددددا ناقتجددددتأ   ناقغددددحن   ناق نتدددد  اانّبثددددا ن

انقباانان-"كابا"ت ّلبانتشدتاج نعداقوناققدح ناقعشدح  ناقحتن اداناقتدانن-بتلج ننالأبخاصا
بقاحندانشبدتوناقتجدتأناإللتدالانالعبدهنتالكثدحنعح داّنشبدتوناقبعالداةن"أ عتمونتغ دحشونحقد ن

تاقبدددت ّنشبدددتوناقتندددأةنتاقمندددذّنشدددتاج ناقشدددعتحنناقددد لبنتناقتلدددا  نتنددداقختاتناقحتندددان
ّنَعَكَتدد ناقخطانددا ن(1)"شدداناقعقدد ناإللتددالااإللتددالاّنشدداج نت ا(ناللطتقددتجا)تاقاّبددا ن

حطاا ناقلبت  ناإلشكاقانن-  أناقتنن  ن-اقتجتأ ااناقتانت اعن نبعماناقلصتصناقبحكل اان
قدد ناقعدداقو؛نقتددتنانحقدد ناققدداح ن عندد نبندداأ ناق نتدد اناقتجتأ اددانتتبثانددننقلظحتمددانحقدد ناقدد ا نتا 

عنددد نجالندددنناقددد شلانتاقتجدددأالاننضدددحتحةناخلتنددداينحقددد نجددد تحنّلبتدددنناقحتن اددداناقتدددانطغددد ن
ن ن انتشك  نلظحتنناقعاثحةنحق ن اتننتاقعاقونتتمأ أنشت تننتبص حي ن.تتأخا

ن-ننتبنبانتحأن داناقلصدتصن-تتضحبنّلباناقلبت  ناإلشكاقاناقحتن ااننج تحشان
انقباانكا ن هتبنحق نننأتنننعأنّشمحنب ناقأحاتدانن-حق نتلتا نشنانننالتق   تقاتدون"خاصا

ددان لتظددحين دداناقن دد ن ددهاأيناق كالدد نثحتتددنناقتن ددأةن)...(ن ددححننلما دداناقبعالدداةّنتاإلشدد اهنببا
 عنونّ نّخاينت حغبنننعأنّ اون.ننتات تنناقب حطاناقتانكال نتعح  نلشاطننتتغ ا نبخ نتن

قكد نخنشدتنتخنغ ددحين تدتط ذنّ ن بلعدننبدد ناقنجدتتنحقد ننددح ن.ن ن ندانعند ناتدت لافناقأحاتددا
.نق ن أيناقبلحتح اننالننا ناقدأونتتعجدبنبد نكتلدننخن شدعحنند  نّقدولظحنح)...(نّنابنن

ت قضد مانتن دأانخنصدأ هنقدنن.نّ متوانق أينتغ حينخن متوانققننن ن كاحن انال داوناقتدانتلتظدحي
                                                             

ح تشداحأنتاحلدا ّنيخوناقعقدد ناقغحنداّن مددونال كداحناقتددانصداغ نلظحتلدانحقدد ناقعداقوّنلقنددننحقد ناقعحن دداّن اضد نجكتددحنن-1
 .ننننن441ّنصو1121نكاناقعحن اناقتعتأ اّناقطنعاناقعحن انالتق ّنبكتناناقعن كا ّناقبب
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ن.نّأحتنّعنددد ناقمضدددنا.نتخنح  ددده اقت ددد ن ب لدددانلندددتناقنندددأةناقبن ت دددانن شدددجاحنالجلاددداّن ندددون نبدددرنبلمدددانحخا
.ننتد ناقطن عدانغاضدنا.نأ نقنناقدأاحنجلدبناقلمدحّنبلعلقدانك  ندانب صدتقانعد نكد نجبدذثونن.ناقصتابذ

ن(22.نص.نّتحاه.")شلددانبددحا نّ دداونشددناننّنشدد انبتددححنن اتددنّننددانبددأخ نتخنبخددح   تتالددننلبدد ناّن دد  ا
ن.ناق نت اناقتجتأ اان عتأنحق نبحننانأحاتتنناقثالت ااننبحاكي

تكددا ن.نقعددانكتددابن نتادطنلظح دداناقتجتأ ددا ندد نّ ن غدداأحنبددحاكيّنشدح ن ددانبطا" مدتن
ّتجدلن:ن اقد .نتاق حالتن أنحتشنقلانجتانننعن نتها نطحنتدننعن دننّتدتا ةناقنغداناإللجن ل دا

ت أتاّناقعبحن ص حن ان:ن  جاب.نقانب ن ضنتنّ كاحنتاحتحنش اناق  نكثحنعن نناقكاو
:نثونعناهن!تبانشتناقعأوّتتط ذنّ نّتخنا نع نثا نّتنّحنذنتلتا نلت ماونبانشتناقتجتأن

طتا نّتان ذنتبعلانحأح  ن دحأاأناق دحهنند  ن.ن قا نّ نتاحتحن شنملان متنح  ن ب وناقخنقا
حخنّ ناقجبنداناقتدانعنقد نن شلدننشدمتحانند نتدلتا نقدون..ناقبتجتأن دان اتدننتاقبتجدتأنق اتدن

ن(.71.نص.نّتحاه")!اقجن ونشتناقغ ح:ن قط مانب نكتبنتاحتحنن نب نحنأشنبتحن اتن
نبهقا   نعن نال  نب نّشمحنبانكتبن "نجا ننت نتاحتح"ت بك نقنقاح نّ ن انظنّ ا

ناقلبددت  ناإلشددكاقانن-اقتددانتعددأانكتنددننبحاجددذن دداناق نتدد اناقتجتأ اددان- دد ناإلشدداحةنحقدد نّ ا تبا
(ننندد ن دداناللطتقتج دداناقظاشحت اددان-اقتجددتأنتاقعددأو:ن)اطانددذنعن مددانتقددنن كددحةننتقمددانتشبددا

ناقكتدابنالخ دحنظناد نعناحتدنناقشدم حةن2241ّن(اقجنتاناقبغنقدا)تبتحن اانن2247 ؛نند نح ا
ن.نعاققانن شلننتتجأالننلبلانطت ا"ناقجن ونشتناقغ ح"

دد اناقتدانقاّن دداونخددا نت اعدد نلصتصددنناقتددحأ اان"ناقعددحت "تكعداأةن  ددانت اعاتددنناقلصا
ناق نت اناقتجتأ نّ ضاّننتنأ أنت اصد  نشد انالخ دحنتتبت دنننق ا قدننعد ناققداح نبذناقلصا

نبدددحاة؛نق قدددفننل تدددننعنددد نتقاطعاتمدددانبدددذن كدددحن إلحغابدددننعنددد ناإلطادددا نعن مدددانكبدددان دددانكددد ا
ننننتتجددأا ناقلبددت  ناإلشددكاقاننتدد ن ددتبكا ن ددانالخ ددحنبدد نبعح ددانّثحشددان ددانتنأ ددأنلظحتددنن

نمان انتكت  نشت تن ق ناقعاقونتضنطنبأشنتأخا ن.حق ن اتننتا 
ناقعندداحةناقددتاحأةن دداناقبقتددن ن لظددحنحقدد ن ددأيناقبلحتح دداننالننددا ناقددأون:ن"اقتددانهنْ دأنّ ا
نننننتشددد حنتنجددداتن"نّ مدددتوانق دددأينتغ دددحينخن مدددتوانققنندددن .نتتعجدددبنبددد نكتلدددننخن شدددعحننددد  نّقدددو

حق نالثحناقعب هناق  نتحكتنناق نت اناقتجتأ اان انلظحةناقلبت  ناإلشكاقا؛نحق نأحجدانّلادنن
ننننننننن نضددددددتتنتنندددددد ا نتبدددددد ناقبجتبددددددذناقناضددددد نعندددددد(نجتددددددبن)ّصدددددنرن ننادددددد نبت  ددددددننبددددد ن
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؛نتشدتناقبتضدت ناقد  نتضدعننعلتالدانقن صد ناقثدالانبد نكتاندنن(جتدو)قندد"نجا ننت نتاحتح"
ن(اقتجددتأنتاقعددأو)تدداقفناقدد كحن بشددكناناقجتددونتعا تددننناقشددعتحنكث ددحانبددان"؛نن دد ن ددحشنّ ا

ن.(1)"عقأشانتضذناقجتونّتخ؛نكشاتنبانقنن تال لنناقخاصانت قن ناقتنأ أنب ناقخاح 
اقجند ون"؛ناقتاناتتنا نبلمانعناحةن"اقجنتاناقبغنقا"طذناقناص نن  نبتحن انّبااناقتقا
ناق نتدد اناقتجددتأ نبددذناقلصددتصناقتددحأ اان(2)"شدتنااخددحت  ؛ناقتددانتعناددحنعدد نت اعدد ناقددلصا

نبتاطلننكث حة لاناقنن ّن شنننحق ن.ن  أناقتنن  ّن   ا نبتضت نلبت  نبأتا نن  ا  ك انّ نّ حا
نطد ناقبتدحن اانتدداق ان(نصدن انّتأ دب"ن)غاحتد  "قانبتضددت نندأاننع دأن دانطانعدنناإلشدكا

ّشنننبدانتكدت نند اكحةناقلبدت  ن"ن)ن وجاق"بثا نتقنتع  بنحق نغح اننأختقنننأّناق كح؛ناقتانت
تنتت نعن ننماننابنتانأنقنأخت ن قطنتخنن(اإلشكاقاناقتانقج نحق مانإلتتعاأةنشح طنن اتن

ةنتنعددأنبددأان.ن(3)"حلالددان دداناقجندد ون ددانصددغ حتا:ن"ّتنتددح حنّتننتدد ن طعددانتحهنلتا دد نّتنبددحية
نن.اقنابعن نثاثتمونت ق  ن"ن تت ا"تن" ا لا" ننحقنلضوان خح ناقخاأونتت

ننبدد ناقب تددح نننّلادد دد أحكتانن؛ دد تاخنعدد ابناقتقكدد نننتاعددت نّ ن ةعدد ان تت انتكددا ناقثاثددان
حننتاننعضددموناقددنع  عدد اننّ  انناقلتددنانح ناقجدداأنشددتنكدد نتانددأنبلدد"ن"غاحتدد  "؛نن دد ن ددحا

نوحغنددداتم دددانحةنعددد نطح دددهناقتنق دددهن دددان لدددتنمونتن قدددتننطح قدددانبدددهثانتان  عنددد ن؛(4)"قآلخدددح  
نلعددلا نعد نالح نتعدد ناقلددا ن  مدداتشددتناقتنق ددهناقد  ن دداأشونحقدد ناخن.اقبهقبددانوت كح داتم

ت دترن اقخدحت نن"احتد  غ"اّن طندبنت دحبنلما داناقبتدحن انن.انّل تدموان دحن د كّكثحنتنا صننتنق
نن.أحجاناقنحاحةناقعاق اان اناقخاح نتنبننا ناقخحت تتطشتنتخناقنق ااناخنناقنابنتقك 

نعدددددأونخدددددحت نّنطدددددا ناقبتدددددحن اانبددددد ن ننننننننبتعنانددددد  ننأحجددددداناقندددددحاحةن(ناقجنددددد و)غ دددددحنّ ا
ن د داناقخدداح ّنبددانشددتنحخا تجتأ اددانتلددأاأننمددانانل تدد انناقداننتخ ددان دداناقعبددهنتاش دداانبجددحأننجا

ناقبدحتن"تكتد ناإللتدا نبد نبتاجمدان كدحةنختفنن نتنجتتتبثا نتنتناقناقان ان.ناقبتحن اا ح ا

                                                             
جا ننت نتاحتحّناقتجتأنتاقعأوّننن ن داناللطتقتج داناقظاشحات داّنتحجبدانعندأناقدحنب نندأت ّنأاحنااأابّنن دحت نن-1

 .نن422وّنصن2211اقطنعانالتق ّن
ّنتددم  نحأح دد ّنأاحنلقنمددانحقدد ناقعحن دداّن(تدداحتحصددب نبتددحن ا ن)ّن(بتددحن اا)جددا ننددت نتدداحتحّناقجنتدداناقبغنقددانن-2

 .نن251تاّنصن/طنأ/ااأابّنأ
 ن.212ّنصل تناقبحجذنن-3
 .217اقبحجذنل تنّنصن4
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لاننق  نش  ا)...(ننشتنبان ح أ قد ن صد نحقد نبدان ح دأنعندحننلادنّن دأنن؛(1)"يخحنغ حنن اتدننتا 
لابان حنبان ح أيناقبحت"اقننونناقنطتخ ؛نتا  ن.ن(2)"العبا نتنأشانتقحا

كالددنناخطاددا نت ددأنكددا نبدد ناقب ددحت نّ ن جددأناققدداح ن دداناقلصددتصنبثقا ددانبتلددتاحا؛نب
قدد ناقعدداقونتلاأينح ددأابانعندد ناقن دداةن عندد ناق نتدد اناقتجتأ ددانبدد نتعب ددهنلظحتددننحقدد ن اتددننتا 

ناقتجتأ اددانشددان اقتددان"تت دداعانّكنددحنبددذن عتددح نتددن نننبدد نعحا  دد نتبعتا ددا ؛نناعتندداحنّ ا
تهكدددأنعنددد نّ نابدددتاتناقتجحنددداناقنشدددح ان نطدددونندددتاجلناقت ك دددحناقتصدددتح نّت ناقعقال ددددان

ددحنعندد نّ نشلدداتنجتالددبنغل ددانكث ددحةن ددان)...(ن بكدد نّ نتلددتقصنبدد نن اتلدداناقضدد قا تتصا
اقتجتأناقنشح ن جبنّخنلتجاشنمانّتنلنطنب نش لمانقبجحأنّلمانخنتتلاتبنبدذنبقتضد ا ن

نعك ن قتنتبابانشتنباننص (3)"بلطهناقح اض ا نّتنبلطهناقعنتوناقتجح ن ا ن.؛نغ حنّ ا
نننصددتصنبتدد باحانبدد نن اتددننتبةنجبددانعدد ناقت اعدد نققددأننددأاناقلبددت  ناإلشددكاقان دداناقل

بدددذناقمبدددتوناخجتباع ادددانتاقت اتددد ااناقتددداناعتحضدددتن؛نن دددأنّ نا تتالدددننناق نتددد اناقتجتأ دددانقدددون
ش ن ح أناقتعابد نبدذناقتا دذناقبغحندانتاقعحندان:ن تصنننحق ننتونبت  ننبباان ح أن اناقن اة

ن نققأنّتصدنننا تتالدنننب اح انقنتا ذ ّون ح أننشتنتع ننت هاأينننطتخ نخ اق ااننننكبانشتن
؛ن مانشتناقتاحأن"اقجن و"شونننمانحق ننأاناقتعاب نبذن اتننّتتحتننتعا نتننتبجتبعننتك لامو

نننننعح لدددانحأح ددد نشاأ دددانبتاللدددانتقكلدددننبلددد نّ نتعددد ننل تدددننتشدددتنلدددا و نثدددا حنغاضدددب ن:ن" قدددحان
ن(.23.نص.نّتحاه")ةقون ك نشأتهيناطب لالاّنقونتك ن حنتننتعاأ.نن نبل ص نع نل تن

ناطاا ناقلبت  ناإلشكاقانعن ناق نت اناقتجتأ اانعت نّ ن عباهن ق ان بك ناققت نح ا
اقظاشحنب نكابننّلننقون عدحن"لظحتننت ثح نتجحنتنّنلاأنب نال صاقننع نّصنننت صنن؛ن د

ن عنونّلدننبد ناقنشدحّنّلدنن لتبدانحقد نّتدحةنبع لداّنّ .نكن حناشتباونقبت قانالص نتاقلتب
 كت اننداقتعن حنعد ناحت اندننقكتلدننخن.نش ينقمانلتبنقكلننخن لنينع ناقب ص نتاقب ص 

ننصنانحق نطنقاناقتجاحّناقتجاحناقنق ق   ّنخناقمدتاةنبثد نّن دنناقد   ن تاخد ت ناقتجداحةن  ب ا

                                                             
 .ن251ّنصناقتانهاقبحجذنن-1
 .ناقبحجذنل تنّنصن ن-2
اقبجن ناقتطلاننجت نباكتح ّناقتجتأ اّنتحجباّناباونعنأناق تاحناباوّنتبحاجعاّن هاأنلكح اّنتنتنانعاقوناقبعح اّن-3

   .125وّنصن2281ّنّكتتنحن58قنثقا انتاقعنتونتااأابّناقكت  ّناقعأأن
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 نبدددا انشددد اناقتلدددا  ناقناصددد ننددد  ن كدددحناقلبدددت  ن(.ن28.نص.نّتحاه")بشدددغانخنبكتدددنا
ق نتا عن اإلشكاقانتن  ن عن نن نقبا انش يناخلأتاج اان انلظحتننحق ن اتننتا 

نا تتا ناقلبت  ناإلشكاقانناقخطانا ناق نت  ااناقتجتأ ااّ ن- داناعتقداأ ن- تجاتلننح ا
ا تتددا ناقبددحتنن نتدد انّجلن اددانبنددأاأةن دداناقددلب نتاقبكددا نحقدد ناخ تتددا نندداق كحناقكنادداناقدد  ن

ن لجرنأا بانت انّ نن  انكال تنبنن؛ن كحنقننن  تنناقتانالتجتننتخن  .نعلانلجاننن  مانّ ا
عند ن دأحنكن دحنبد نالشبا دان عال مداناقبثدا فنن-ت قتأنش اناقتنن  نحق ناإلشاحةنحقد نبتد قان

ّخنتشدددانبتددد قاناخلأتاج ادددانّتناقتلدددا  ناقتجدددأالانن-اقعحندددانعبتبدددان ددداناقعصدددحناقندددأ  
قد ناقعداقونجدحااتناقب اح دا نتاق كح نتاقثقا اناقبننتظن انت حتننتن اتدننتلظحتدننح قد ن اتدننتا 

تاخختا ا ناقتا عانن  ناقلظحنحق ن اتدننتشدان دانتا عمدانالصد  نتاقلظدحنحق مدانشدان اتمدان
ن.نب نخا ن كحنتثقا انتا ذنيخحنّجلنا

نلظددحةناقلبددت  ناإلشددكاقانحقدد ن اتددننتتا عددننعنددحنّ كدداحنتتصددتاحا نتجأال اددا نّجلن اددانح ا
اقتدان نبنمدانتا عدننت د ون(ناخعتدحاب)تجدأال اانت كح ادانند  ن د ونبدانجعنتدنن عد ينتلا ضداننشا
تشتناقتلا  ناق  نعب نعن ناقنأانب نلشاطنن.ناقتان نبنماناق كحناق  نثا  ن(ناخغتحاب)

البددحناقدد  نجعدد نّنددأن.نتددتاتنبددذناللددانّتنبددذنااخددحناقدد شلانتعح نددانت اعنددنناقتجددأالا؛
نالج ددا ناقعحن:ن"اقأاحتدد  ناقعددحبن قددت   ادداناقجأ ددأةنتعدد ينالأتاج ددان كح ددانبلدد ناقط تقددانح ا

اقنداكحةنتنتد نبحاند ناقحجتقداناقكابنداّنتخنشدتنّ ناخلأتاج داناقنغت داناقتدان ع شدمانحلتداللان
اقتددانتددتكت نلت جتمددان)...(ناقعحندداّنتتددمونحقدد ننددأنكن ددحن ددانخنددهنشدد يناخلأتاج دداناق كح ددا

ن.(1)"الم احنشخص تننتأباحشاناقكاب 
ناقبثقادددفناإلشدددكاقاناقددد  نتقأابدددنناقلصدددتصن قدددأنبصدددأا  تننت اعن تدددننتندددا ن:نتبختصدددحناققدددت  ح ا

شدتناقد  نّصدنرن نتدا نحقد نّ ن تلدتاحنت ع دأنتثق دفن"ند نحلادننن؛ّعجلنب نّ ن قتوننتلدت حناقلدا نتتثقد  مو
قتعح ددانالتشدداوناقتددانالنلدد ننمدداننل تددنّننلقددأنأتحينتت ك ددتنخطانددننعدد ناقعقدد نتاختددتلاحةنتاقتنددححّنت قددت

ختننتتجام نبتاحاتنّنتاقتانالتجد نكد نشد اناقمدلا ناقبعح دانتاقتجدتأ ناقد  ني نحق دننتضدذناقبثق د  نبقتن
ن.(2)"اق تون اناقعاقوناقعحنا

                                                             
عندددأناقبعطدددانتدددت أّناقتلدددا  ناقتجدددأالان ددداناقشخصددد اناقعحن ددداناقبعاصدددحةّنأاحناقندددتاحّناقا   اددداّنتدددتح اّناقطنعدددانن-1

 .نننن71ونصن2221التق ّن
    .87صننّو1114ّن7ناقثقا اناقعحناّناقأاحناقن ضاتّنن حت ّنطعناننحبّنّتشاوناقلخنانّتنلقأناقبثقافّناقبحكلنن-2
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 :ةااااماااااااالخات
ناللبداناقتداننققأنّصنرنتاضنا ب نخا ناقتنند ا ناقدتاحأةن داناق صدت ناقتدانقانّ ا

اقحتا  اداّنحلابدانشدانّلبدانبتشدعانان"ناقعدحت عندأناهللن" عال ماناقلبت  ناإلشكاقان انلصتصن
ن حاتةنتت ت   ناققدحاتةناللتدبنقمدان.نتبتعأاأةنتب تتنانعن نك ا نّ ا شدانن- داناعتقداأ ن-حخا

تنتناقتانتلظحنحق مانعن نّلامانّلبانبثقافنبغحنانتعحنان اناقعصحناقنأ  نّتبااناقت ت د ن
ددلن ددانن-نتددنبانّخددا ن-الصددنرنقمددان مددتن نن مبددننتت تدد حينقمددانعندد ناقجدد تحن قددتناقدد  ن ةحكا

ن.اقتانّبأاتمانناقطانذناإلشكاقانتاقبنتن 
ناقلظحةنق ا اقعداثحةناقتدانكدا ن لظدحننمداناقلبدت  ناإلشدكاقانحقد ناقد ا نن  لالاناعتقأنّ ا

قددد ناقعددداقونشددداناقتدددانّبأاتدددن نبظددداشحنعدددأوناقتلدددداغونن-عندددد نطدددت ناقثاث ادددانتعحضدددمان-نتا 
نعدداجلانتغ دددحن دداأحنننكدددونتاقاالتددجاونبددذناقبتضدددتعا ناقتددانبدددا  ت نتا عددنن  حلشددا؛ن ظددد ا

نلظحتددننتنددتن.نعدد نتغ  ددحن اتددننتاقعدداقوناقناضدد نلنددتنالنتدد نب اح ددانلظحتددننقنتا ددذ ننن ددأنّ ا
نتبنتن نشاناقتانطنع ننضتحين اناقلصتص ن.نطانذنحشكاقاا

تشانلظحةنخن بكد نأحاتدتمانتتكدت  نبعح داننشد لمانأت ناقتعبادهن داناق لدان ذنتاقحتا دأن
ّبدددأاتماننتدددن ناقن ددداةنتاقبدددت ن ددداني نتاندددأ؛نّ نّلادددننخن بكددد نقنقددداح نّ ن  مدددونلظدددحةناقتدددان

اقلبدددت  ناإلشدددكاقان ددداناقلصدددتصنأت ناقغدددتصن دددانعبدددهناقتلدددا  ناقتجدددأالانتصدددب ون
اخلأتاج ادداناق كح ددانتاق شل ادداناقتددانشددكان نتدد حتننتن اتددنناقبشددتاتانتاقببلا ددانتنكبدد نعن دددنن

ن.اقبطافنناق لاتن انلما ا
اقلبددت  ناإلشددكاقانجدددحااتنحصددأنبظدداشحناقتشددتا نتاقتنددأاأنتاخلم ددداحناقدد  نقنددهنتنعددأن

اقتلدددا  ناقناصددد ن دددانجالندددنناقتجدددأالانتاق كدددح ؛نتشدددتناقتلدددا  ناقددد  نّتددد حنعددد نلظدددحةن
دنمانبد ن اقتثق دفّناقتمد  بّناقت أ دبّننشدتناق دهاأن"بلأتجانبد ن نندننحقد ناقتا دذ؛نلظدحةننصا

؛نبلمددانبددانشددتنبتددتخنصنبدد ناقثقا ددان(11.نص.نّتحاه")ن عبددا نّت ددتا ننبلدداظحنتبتا ددف
اقعحن اانتبلمانبانشتنبتتخنصنب ناقنأاثاناقغحن اداّنخنّجدأنبد نتدن  نقكدنرنجبداحننعد ن

بدد نتحاتن"ناقعددحت "التدد ناناقتددانحاتأ ناقنندد نتشددتن تدد  نعدد ناقحشددا ناقدد  نحاشدد نعن ددنن
ن.تقأ بننقبثقافنبغحنانتعحنان انصتحةناقعاجلنع ناقت ك حننل تن
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نننْ ددأ  ددأاونقنقدداح ن ددانلصتصددنناقثاثددانبثقا ددان ددانصددتحةنبدد نتددتقا ناقغ ددحن"ناقعددحت "ّ ا
اقت ك دددحنعلدددنّننددد ن دددانصدددتحةنبددد نتلدددال نعددد ننقادددنن ددداناقت ك دددحنقصددداقرناقغدددحبن(ناقغدددحب)

نّ كداحناقغدحبنصددن نانأت نّ ن الصد اعانّتنالنمداحا؛نننددننققدأن أابدنن ددانصدتحةنبد نتددتشاونّ ا
نتطن قمانعن نّح ناقتا ذ اقبغحنانّتناقعحنانضحبنب نضحتبناقعن نتاخلتناحنن عنونّ ا

ناقتنأاأن اناقلما ا(ناقتطن ه)ق ن ج نب نتحا نن ن.حخا
ننننشدد نلندد ناقتددحا نتتقن ددأناقنأاثدداناقغحن ددانّتنتقن ددأنحتنمددان بكدد ن:نحلامددانّتدد نانبدد ن ن دد 

 دانّ ن قتأناقبثقافناقعحنانحقد نتكدت  ننأاثدانعحن ادا نشد ن بكد ناتدتلنا ناقنأاثداناقغحن ادان
اقن  دداناقعحن اددانأت نخشدد انبدد نّ اددانتنعددا ن اتنددا نّقدد  ن قددتنضددحنانبدد نضددحتبناخلتندداح ن

ن  دداوناقنأاثددان ددانبجاقمدداناقتددأاتقانالتا ن ددانح انعح لددانّ ا  قددتونعندد نبدداننددا ن(ناقغددحب)خاصا
بتنابا ناقتطن ه؛ناقتانتعلدانبتدنابان:ن ةعحفن انالأن ا ناقتانتلاتق ناقبت قانناقتنن  نند

ن(1)ح ناقنأاثددانشدداناختددتقا نعدد ناقتصددا اناقأاخن اددا"بلمدداّن ؛نّ نعددل ناقبجتبددذنعدد نكدد ا
انتنطاناقأ   ن نتنطانتخاصا

نشدد يناقبتددنابانناقدد ا ّنتددلوانعدد ن مددون اصددحنبدد ن ندد ن ّتقددون ثندد نناقددأح نتاقتنن دد نّ ا
نقدونتبداح ن  دنن ناقتدنطاناقأ ل اداننشدك نخداصا اقغحبنقنبجتبذناقعحناناق  نثند نتاح خ ادانّ ا

ن"ناإلكن ددحت "كاقشددططناقدد  نباحتددنننشددططنتددنطت نّ ان نن ددانتدداح خنّتحتنددانبدد نجمدداّنت ددأ ا
ن عند ناقبجتبدذناقعحندانكبدان  مبدنناقغدحبنغ دحن"ناقتطن دهناقندأاثا"ب نجمانّخحشنعن نّ ا

"ناقعدحت "ببك ناقتنق ه نتعن دنن بكد نّ ناتدتلت نّلادننبد نند  ناقحشالدا ناقتدانحاشد نعن مدان
ن:نطنمانبثقافنبغحنانبان نانعنحنكتانتننقثاث اانحتا  اا

اقنددأ  نبدد نخددا ن دداناقعصددحنتشددخ صناقتضددذناإلشددكاقانقنبجتبددذناقبغحنددانن-2
اتتعاأةنشح طنن اةنبثقافنبغحنانب نقنظاناقب اأنحقد نقنظداناقت داة؛نتشداناق تدحةناقلبل ادان
ناختددتعباحناقغحنددانتبثنمددانتقح نددان اقتددانتددتال نخبدد نعشددحةنتددلان ضدداشانبجتبعددنن ددانظدد ا

ناختتقا  ضاشان  ن.انظ ا

                                                             
ن دحت ن/نطننعنأناقحنب ّنحتحناقنأاثاّنبدأخ نحقد نت تد  ننأاثدانحتداب اّناقبحكدلناقثقدا اناقعحنداّناقدأاحناقن ضداتن-1

 .نننن71ّنصنو1111اقطنعانالتق ّن
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تجاتلناقلظحةنحق نتدحشن داناختدتقا ناقبغحندانقنظدانتدع أةنتاقتحك دلنندأ ن قدتنن-1
بدددان خ  دددنناختدددتقا نبددد نّقغددداونتبدددتلهنتتندددأا ا ن انندددانن-تنشدددك نجبددداقان-عنددد ناندددحالن

نقنظددا؛نندد نت دداأحةنعندد نت ح دد ناختددتقا ن بدد نتددعاأتننتبصددأا  تننل تددننقال جدداحن ددانّ ا
ددانبددانتعناددهن نبتدد قاناقمت اددانتبتدد قانعا دداناقبغاحندداننددااخحنالجلنددانتبتدد قانلظددحتمونخاصا

ق ناقعاقوناقبتغ اح ن.ناتتبحاحنحق ناق ا نتا 
نبان توانتلاتقدننن-7ن اخعتباأنعن نعلصحناقتجح أنخ ماوناققاح ناقبغحنانتاقعحنانن  ا

ن طعددانبدد نصددب وناقتا ددذناخجتبدداعانتاقت اتددانتاقثقددا  اناقبغحنددان دداناقحتا ددا نبددانشددتنحخا
نتتددح نان تشددتنالبددحناقدد  نجعدد نعأ ددأناقأاحتدد  ن عتقددأت نّ نبتضددت ناقلصددتصنبددانشددتنحخا

ن.بذناقكتاناناقتا أةنيل اتنتبذناقطححناقلقأ ناقبتاكبنقمانااش انتبباققأطحتنا ناقتا ع اان
ناققدددحاتةناقتتتددد تن-4 نكتاندددانن-غ دددحنّ ا ددد انتةثنددد نّ ا اقتددداح خانتاقت اتددداناقدددتعانلصا

نننننن"ناقعددددحت "ننتددددبنلظددددحةنن-اقدددد  نتددددنهناختددددتقا ناقبغحنددددانتتدددداينبناشددددحةنتاخجتبدددداعان
توانعنددحناقن ددحنتاقتلق ددبن ددان اكددحةنتتعددانتتجددأا نتدد جددبنّ نن- ددانعا تمددانندداق  ناقحتا ددا

ن قدتن ل نلظحتنن انظ ا اقتداح خانتاخجتبداعانتاقت اتداناقدتعانبثقافنتبثا فنبغحنانتكتا
اللددانتااخددحنتندد  ناقتقن ددأنتاقنأاثددانّتنالصدداقانناقبشددتا نتاقببددلاهنندد  ناقملددانتاقملدداتنتندد  

ن.نك   اانجباق اانتاقبعاصحةنأت نّ ن قأحنعن نتشك  نشت اانثانتانّتنبعح انبا ان ح أ
ن قتناقبثقافنخن  كاحننل تن؛نن نالنحشنّ نّ ت نحلاننحاش ن"ناقعحت "ققأنتجأنن-5 ّ ا

ن أحتددننعندد نعندد نتقأ بددننحقدد ناققدداح نتشددتن ددانصددتحةناقبثقاددفناقعدداجلن عدد ناإلنددأا نّتنّ ا
ناقتقن ددأنعلددأينشددتناإلنددأا ن دداننددأان اتددن؛ن أابددننتشددتن تتددات نبنتدداحا :ناإلنددأا نبعطانددانّتنّ ا

لماّنّعأاقما " ن(.ننن141.نص.نّتحاه)با انّ ع ننتجحنتا نك فنّهطحشاّنّ طاعماّنّحتانماّنّقتا
ع نا تلاصناقلغبدان"لناقبثقافناإلشكاقانحق ناققاح نتشتنعاج"ناقعحت "تقون قأاونن-1
لابددان أابددننتشددتنبندداطنن تددنابناقعجددلنّ ضددا؛ن قددأن(ن142.نص.نّتحاه")اقبتاكنددا  نتددبنتا 

ن(.ن142.نص")الأحشناقبضددبت ننكددد نبعال دددنّنّكدددا نبدد ناقطن عدددانّتنبددد ناقتددداح خ" نْ دددأنّ ا
ن نّ نتع ينبان أاحنند  ن" شل تنن ت حاع ننالنطاطناقبجتبذن ح ض نّ نتتعاب نبعننت ضا
تشددددتنعددددت نّ ن ددددلغب ن ددددانتا عددددننت عناددددحنعلددددنن(ن144.نص.نّتحاه")تالشددددناحاقظددددا ن
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ننننننقدددد  نالتددددنتبنتصدددد  فناقكنبددددا ّنالتددددنتبن:ن"نكنبدددا نبناشددددحةنبدددد نغ ددددحنّصددددأاتّن دددا 
شتناقماقاناقبن طانناقكنبا ن انّ ننلاتنتجأ ّنالتنتبنشتناقصأشناق  نتتحكننتحاتشان

ن(.نننننن142.نص.نّتحاه.")اقب حأا نتاقبقاطذننعأنّ نتةلت 
ناقلبددددت  ناإلشددددكاقانعجددددلنعدددد نا تلدددداصناقلغبدددداناقبتاكنددددانن-3 قددد ان بكدددد ناققددددت نح ا

نن نحتحناإلندددأا ناقتدددانتنناتدددتننعندددحناقبثا  ددداننشدددك نخددداصا قتندددتاخ نبجتبعدددننتتطناعاتدددننل ا
حتحنن-ناختصداحن-غح نانع نتا عننتخن بكلمانّ نت مونتطناعاتنناقتجأال ادانتاق كح ادا؛نللامدان

بثادددد نتجدددداحبنّجلن ددددانتنقااشددددانّثلدددداتنأحاتددددتنّنتكالدددد ننطنعمددددانّتددددّتنتتدددد نانعدددد نت"لاتجددددان
ن(.ن12.نص.نّتحاه")ختتنضاحنلغباناقنل  ّنللمانخنتتجاتلنّنأاننأتأناقعق 

نتغ  ددددحنن-8 قدددد ناقعدددداقونلظددددحةن اصددددحةنعدددد نحنددددأا نّ ا ننننننن لظددددحةناقلبددددت  نحقدددد ن اتددددننتا 
نددأاعا نتتبددثاا ناقغ ددحن قددطنللامددانلاتجددانعدد نحنددأا نلا دد نإلن- دداناعتقدداأ ن- دداناقتا ددذن

نتجاحنددنن.نتق تد نلاتجدانعد نحندأاٍ نبةنددأٍ نّتصد   نقل تددانّت دت نبدذناقتداحأّنح ا قد قتنّةَجدتالة
تقن أ اددانتددطن ان شددبنضددن انّ كدداحنلقشدد ن ددان شلددننتقددون تددتطذنّ ن ددتخناصن" دداناقن دداةن

ن(.ن141.نص.نّتحاه")بلما
حقدد نأحجددانّلاددننقددون تددتطذننت بكدد نتقتدد ونال كدداحناقتددان ناددأشانتلةقشدد ن ددان شلددنن-2

نتدتتاحنتاقتندا نند  ن طند  ناثلد  ؛نتدتتاحنناقتخناصنبلمانحق ن طند  ؛ نن اتدننبدانشدانحخا تكد  ا
تعكتننثلا  ا نكث حةنتةتتعب نعاأةن انالأن ا ناقعحن اانقتصفناقثقا اناقعحن اداننشدك نعداوانن

ن:نكاقتقن أنتاقنأاثانتالصاقانتاقبعاصحةنتاققطن  نشبا
ن.ّعبا نّت تا نتبلاظحنتبتا فنّت كاحنب ناقثقا اناقأاخن ااتقن أنن-ّ

ن.تقن أنّعبا نّت تا نتبلاظحنتبتا فنّت كاحنب ناقثقا اناقنأاث اان-ب
ّن  لادنن ندأتن(الصاقانتاقبعاصدحة)ّتن(ناقتقن أنتاقنأاثا)تعن نحغونبان قا نع نثلا  اان

عندددأناهللن"اقددد  نّخحجدددننبددد نخدددا ناقلصدددتصنّلامدددانخنتعبددد ن دددان شددد ناقلبدددت  ناإلشدددكاقان
نعندد نننددتحةنثلا  ددا ن عن اددانتتجددا بنن اتددننتتبتددأانحقدد نتا عددنناقبعدد ينتصددنبن"ناقعددحت  حخا

دننّحاأ نّ نتأخندنناقبأحتدان نقدننعد  نلح داتنتعد  نخضدحاتنّتبا ن اتنناق تب اا؛نحق نأحجانّ ا
د نعنتبدننننغتد  نع حن دانتغحن داناقتقن أ اانغ حنّ نتاقأينّحاأنقنناقبأاح ناقغحن انتكا ن نصا
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تقننتجاحبنعأ أةن اناقن داةنتداحةنتند نتدنطان د ونبجتبعدننالصدنانتتداحةنتند نتد ث حن د ون
بددحغونعندد نّ ن نددن ن":ن"عنددأناقتدداوننلعنددأناقعدداقا"اقبجتبددذنااخددحنتك لاددننعندد ننددأانتعن ددحن

قنات  نت لتع نلعن  نت  ك نّكنت  نت تلت نلتاج  ّنت تكنونقغت  ّنت ن انتن  ت  ّنت غلان
 تد  ّنت ددح صنح صددت  ّنت دأح نأحاتددت  ّنت ددأخ نجدابعت  ّنت ددهح نتدداح خ  ّنت تددك نّغل

بتددكل  ّنت هثدد نّثدداث  ّنت نعددبنقعنتدد  ّنت قددّحنّأندد  نت طدداقذنصددن  ت  ّنت شدداشأن لددات  ن
نددد  ناقشدددح انتاقغحنددداناقعحندددانتالتحتنددداّناقتقن دددأ ن"نبخ دددح"حلدددننأا بدددان.نت شدددحبن مدددتت  

ن.ننننن(1)"تاقبنأ 
نن-21 ناخلأتاج اناقتان ع شماناقلبت  ناإلشكاقانغ حنّ ا اقخط حن اناقبت قانشتنّ ا

نبحتحينبد ناققطدبناقتقن دأ ن لابانكتتتاحنتخصاو؛ننن  نّ ا قون ك ن ع شمان ان تحنتتاونتا 
لابان خنافنتحاتينتشدتاتانتتبلا دان عن د  نعند ن(نح نتوان)حق ناقنأاثان خنّحاين توانن با نتتتا هنتا 

نّت ن.ن نبتتتشنتاقتجأا بتتتشناق كحنكبانعن عند نندأانن-"نح دصنح صدت  "للاننح انصدرا
نن-تعن دحناقبقندت ناقتددانه البددحن.نشدداناقتدانتضد ذ...(نح صدتنّنقناتددنّنّغل تدنّنّأندن) د  ا

 دد شبناق ددتونحقدد ن" ددانخالددانبدد ن"ناقعددحت "ّ ن ضددذن"نعنددأناقتدداوننلعنددأناقعدداقا"اقدد  نأ ددذن
ند نثقا دانغ دحنثقا تدنّنّ ن قدتناقد  ن عد ينتنأ أناقبثقفناقعصح نن لنن قتناق  ناطنذنع

.نناق ع ناقتدتتحنند  ناقثلا  دا ن  جتدأناخلأتاج دانعند نبتدتتشناقن داةنتعند نبتدتتشناقدتعا
ن.(2)"تحنبانكا ن قتنتنبنّلبتنناقأا با

دددانلاأنبددد نحتدددت ناقتقن دددأننلتع دددننن-22  دددان شددد ن(نتقن دددأناققدددأ ونتتقن دددأناقندددأاثا)تببا
نتقن دأانند نّحشن  دننتتجأا ناقلبت  ناإلشكاقاّنحلان ننقون حن دانتقن دأناقبندأث  ننشدك نخداصا

نعد نضدححن.نتجأ أان  ترنقنننابناقأخت نحق ناقنأاثدا نضدححنشد اناقتقن دأنخن قد ا تاقتا دذنّ ا
تقن دأنبد نقد  نبد نّصدنننتخن دانن-ننتداطان-تقن أنال كاحناققأ بان انثقا انبجتبعننللانن

نابناقتصحافن  ننننتدبنظحت دننتبتطناناتدن؛ن ضدانتاح خننّتنتا عنّن ان بتنتنناقتاقانّت
ناقعب ننننعن نتجمننتاجبن  حتا نل تننت ا قتننت شلننعن ن ن تتشاونح ا ن.نع نّ ا

                                                             
اقنأ ثددداّنأاحنتتنقدددا نقنلشدددحّناقدددأاحناقن ضددداتنعندددأناقجن ددد نلددداظونتجدددا ناقنكبدددات ّنلصدددتصنبددد ناقثقا ددداناقبغحن دددانن-1

 .ن112ّنصو1118اقبغحبّناقطنعانالتق ّن
 .ن121ّنصنل تناقبحجذنن-2
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قد ناقعداقونن-21 نلظحةناقلبت  ناإلشكاقانحق ن اتدننتا  ن-كبدانندأ ن داناقلصدتصن-ح ا
ن انالخ حّنعن ن مدونتدق ونقباش اداناقنأاثدانّتنباش ادانحتنمدا؛ن مدو ن  قدتأنبد ن دهب نندنننتأ ا

حأح دد ن" ددد.نحقدد نبصدد حنتانددأنتتن ددأنشددتن قددأا ناقمت اددانتاقتنددأاأننع ددأانعدد ناقتدداح خنتاقبجتبددذ
نتقن ددأناقنأاثدداناقغحن اددانتلندد ناقتددحا نشددتن(ن143.نص.نّتحاه")ّتأشننددننح بالددن اقضددن نندد  ا

ن.اقتن  نحق نتطت حن اتننتتغ  حنبجتبعننلنتنال ض 
شدد نبدد ناقبتددتن  نّ ن ع ددأن:نحناقتددها نااتدداتاتددبرنقل تددان ددانالخ ددحننطددحنن-27

ناقبتددد قانن"ال بدددا "اخعتنددداحنق عددد ن"ناقتثدددا ف" ت جعددد ناقعددداقونببكلدددانت دددانانقنتتددداك  نّونّ ا
تلنصحن انبجحاأنتجحنانبثقادفنعحندانتثقادفنتتمد ابننك   ادانخاط دان قدط؛ن دّحشنجدحااتن قدتن

 نّخن(1)"قماأ نتعأوناإلحاأةّلننخنطا  نتخنجأتشنب نّ نشاتنتا  نال ض نشتناقخبتأنا"
اقتثددا فنببكلددانعلددأبانلنددات نّ نلجددأنحانطددان مددونتتتاصدد نندد  ناقمت ددا ناقبختن ددان" كددت ن

ن (2)"تاقعتاقوناقببكلانتاقتا ع اننت نلضذن اناقبكا ناقبلاتبنش  انبشتحكانن  ناقلا 
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                                             
ن داحنش نددحنتددت ح  ّنلحاأشدد نل تشددنّنتحجبدداّنّتدداباناقنددا ّناقبهتتدداناقجابع ددانقنأحاتددا نتاقلشددحنتاقتتل ددذّنن ددحت نن-1
 .نن251ّنصنو2224ّن2ط
    .101اليومية، ص فتحي التريكي، فلسفة الحياة  -2
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نحغا دانتندأةنّاقبطنع ادانلدت قن ناقتطل اداناقبهتاتدانلدا ذّنعد نتحيننحتا داناقكح وّناققحي ن-
ن.و2228ناقجلا حّ
 :المصادر: أوال

ناقن ضددداتناقدددأاحنن دددحت ّناقعحنددداّناقثقدددا اناقبحكدددلنّ(حتا دددا)ناقغحنددداناقعدددحت ّناهللنعندددأن-2
نن.و1111نتاأتاّاقنطنعااق
ناقتاأتددداناقطنعدددانّن ددحت ناقن ضددداتّناقددأاحناقعحنددداّناقثقدددا اناقبحكددلنّ(حتا دددا)ناق تدد وّن-1

ن.و1111
ناقطنعانن حت نّاقن ضاتناقأاحناقعحناّناقثقا اناقبحكلن-اق شل انحأح  نت حةن-نّتحاهن-7

ن.و1114نّاقتاأتا
 :المراجع: ثانيا
 : الروايات -أ

نعت ددأا ن–نبح ددا نأاحنخن دد ّنبدداحت نح نددا:ن ناقعاط  دداّناقتحن ددان نددتن حّنجتتددتافن-2
ن.نو2287ن2ّطنن حت ّنتاقطناعاّنقنلشح

ن.نو2281ناقحناطّناقحتاقاّنبطنعاناقباضاّنأ لاانغابّناقكح ونعنأن-1
ن.تا/أنط/أناقن ضاتّناقأاحناقكتابّنأاحنبطانذناقط تقاّن اننلجنت ّناقبج أنعنأن-7
ناقددددأاحّنقنتدددد ق فناقبغحن دددداناقجبع ددددانبلشددددتحا ناقظبدددد ّنج دددد ناقنندددداناّنعل ددددلنبنبددددأن-4

ن.و2281نّاقن ضات
لقنمددانحقدد نّن(حن ا نتدداحتحصددب نبتدد)ّن(بتددحن اا)جددا ننددت نتدداحتحّناقجنتدداناقبغنقددانن-5

ن.نتا/طنأ/ّنتم  نحأح  ّنأاحنااأابّنأاقعحن ا
 :العربّية المتخّصصة الكتب -ب      

ناققدداشحةناقبعداحفّنأاحناقبصددح اّناقحتا دان دداناقبعاصدحناقنطدد ناقمدتاح ّنحنددحاش ونّنبدأن-2
ن.نو2232ن7ط
ناقن ضدداتناقددأاحناقبغحن دداّناقلشددحنأاحناقبعاصددحّناقبغحنددانالأبن دداناقبددأ لاّنّنبددأن-1
 .و2285نّالتق ننعاطاق
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ناقطنعانناقحناطناقبغحبّنكتاابناتناأنبلشتحا ناقحتا اّناقلصاننأ لاب اّنبأناق نتح ّنن-7
ن.و2227نالتق 

ناقددأاحناقبددأاح نتاقتتل ددذناقلشددحنشددحكانتاقأخقدداّناقنل دداناقبغددحبّن دداناقحتا  دداناقكتاندداننن-4
ن.نننو1111نالتق ّناقطنعانّاقن ضات

ناقددأاحنّتاقتتل ددذنقنلشدحناقثقا ددانأاحنالأنداّنقنددلصانناقبلمج دداناققدحاتةناق عكددتناّنقنشد حان-5
 .ننو1111نطنعاناقن ضاتّ

نن دد ناقثددالاّناقجددلتناقبعاصددحةّناقبغاحن دداناقحتا ددانبدد نبختدداحا ننتشتشدداّنجبعددانندد ن-1
ن.نننو2221نالتق ّناقطنعانتتل ّن حطا ّناقنكبا

ناقثقدددا اناقبحكدددلناقشخصددد اّناقدددلب ّناق ضددداتّن ددداّاقحتاناقشدددك ننل ددداننندددحات ّننتددد ن-3
 .نو1112ناقثال اّناقطنعانّن حت ناقن ضاتّناقأاحناقعحنا

 .و1117ناقحناطّناقبغحبّنكتابناتناأنبلشتحا ناقبحا اّن اناقبتححن تت اّننت ن-8
ناقبحكدددلناقحتا ددداّناقددلصاننتتتددد تقتج انحقدد ناقحتا دددانتتتددد تقتج انبدد نقنبدددأالاّننب ددأن-2

ن.و2221نالتق ّناقطنعانن حت ّنّاقن ضاتناقأاحنقعحناّاناقثقا ا
اقحتا اناقبغحن انتحه اناقتا ذناخجتبداعاّنأحاتداننل ت دانتكت ل داّنأاحناقثقا داّناقدأاحنن-21

ن.ننو2285اقن ضاتّناقطنعانالتق ّن
ن.نو1111نّالتق ناقطنعانتتح اّناقنتاحّنأاحناقبعل ّنبتاقتننلكحاأّنتع أن-22
نعانطاقناقعحناّناقثقا اناقبحكلنتاقت اهّناقلصانناقحتا اّناقلصاننال تاح ّنتع أن قط ن-21

ن.و1111ناقثاقثاّ
ّناقبحكددلناقثقددا اناقعحندداّناقددأاحن(اقتن  ددحن-اقتددحأن-اقددلب )تنن دد ناقخطددابناقحتا ددانن-27

 .و1115ّن4ناقن ضاتّنن حت ّنط
اّنتنن  نطحا هن تتباّناقصاأهن-24  .نتا/نأنطّ/نأنتتل ّنقنلشحّناقجلتبنأاحناققصا
ناقطنعدداناقعحنداّناقثقددا اناقبحكدلناقحتا داّنتنأاثدداناقعدحت ناهللنعنددأنلتحاقدأ  ّنصدأتهن-25

 .ننننو2224نالتق 
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نن دددحت ناقجأ دددأةّناا ددداهنأاحنالأنددداّناإلندددأا ن ددداناقتا ع دددانبدددلم صددداحن ضددد ّنن-21
ن.و2281ناقثاقثاناقطنعا

نتاقتتل دذناقلشدحنشدحكانتاقخطدابّننغدااقنتندتاخ ناقبغاحن داناقحتا انعقاحّناقنب أنعنأن-23
ن.و1111نالتق ّناقطنعاناقن ضاتّناقأاحناقبأاح ّ

ناقبغحبناققل طحةّنتاقلشحّنقنطناعاناقنحفنأاحنتاقتعاّناقكتاناننتط بّناقعاقانعنأن-28
ن.ننو1113نّالتق ننعاطاق

نا أحاتدددنتنتدددنانبغحن دددانقلبدددا  نتطن ق دددانبقاحنددداناقحتا ددداّناقدددلصاننأحاتدددانبتدددتت ا ن-22
ن.نو1111ناقبغحبّنّ(1)نّتننا 

ناقجلا ددحناخخددتافّنبلشددتحا ناقحتا دداّناقددلصاننحلتددا نيق ددا نبن ددتظّناقنط ددفنعنددأن-11
ن.و1118نالتق ّناقطنعانقنلا ّنلاشحت ّنقنعنتوناقعحن اناقأاح
نالحأ ناقكلددددأ ّنأاحنّخددددحشّنت ضددددا اناقلبددددت  ناقتددددحأ اّناقنلدددد نحضددددتا ّناهللنعنددددأن-12
ن.نو1111ننعاناقثال اّطاق

ناقثاقثددداناقطنعددانن ددحت ّناقعدددتأةّنأاحنالأبّنلظح ددان ددانبقأابدددانتن بدداّناقبددلعونعنددأن-11
ن.ننننننننننننو2287

نتددتل ناقندداباّنعندانبنبددأنأاحنتطن ق داّنأحاتددا ناقتدحأّن دداناقح  دهّناقتشددابنعندأن-17
ن.و2228

عدتأةّنن دحت نعنأناقكن حناقخط ناّن اناقكتانانتاقتجحناّنتحجبانبنبدأنندحاأةّنأاحناقن-14
ن.نننننو2281قنلا ّنطنعان

نأبشددددهناقعددددحبّناقكتددددابناتندددداأنبلشددددتحا نتالتددددنتن اّناقددددلصانن ّ دددد حننندددد نعددددألا ن-15
ن.و1111

ناقلجدداحنبطنعدداناققددحاتةّنحقدد ناقنل ددانبدد ناقشددعح ّنتاقددلصانناقتدد اهنّتشددا ّني دد نعنددان-11
ن.و1111نّالتق ناقطنعاناقن ضاتّناقأاحناقجأ أةّ

ناقطنعدداناقن ضدداتّناقددأاحناق لددتّنلشددحنندداقبغحبّناقحتا ددانلقددأناش وب ددنّلحت دد ّن اطبددان-13
ن.و2221نالتق 
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ناقن ضداتناقدأاحناقعحنداّناقثقا اناقبحكلناقعحن اّنتاقحتا اناقحتا انلظح انأحاا ّن  ص ن-18
ن.و1111ننعاناقثال اّطاق

نلشدحاقنشدحكاناقد ا ّنعد ناقكتاندانّشدكا ن دان دحاتةناقبنتنتداّناقنق قدابنبأناقأاشاّنن-12
ن.و1113نالتق ّناقطنعاناقن ضاتّناقأاحنتاقتتل ذ

ّنلشدحناق لدتّناقدأاحن(ندتاح)ناقندباننحقد ناقتداح خنبد ناقعدحت ّناهللنعنأبنبأناقأاشاّنن-71
ن.و2221نّاقن ضات

ناقبغددحبنقنشددحهّنح ح ق داناقعددحت ّناهللنعندأ"نّتحاه"ن دداناقدد شلاناقعداقوناقشدد كحّنبنبدأن-72
 .نو1114

ناققدداشحةنتاقتتل ددذّنتاقلشددحنقنأحاتددا ناق كددحنأاحنالأندداّنتاإلنددأا ناقنغدداناقعنددأّنبنبددأن-71
 .نننو2283

نتاقتتل ددذناقلشددحنشدحكاناقبغحن دداّناقحتا دان دداناقتجح ددبناتدتحات ج ا نّبلصددتحّنبنبدأن-77
ن.نو1111نالتق ّناقطنعاناقن ضاتّناقأاحناقبأاح ّ

ن.نو2222نالتق نطنعااقنناقبغحبن ا ّنّل تنحال ّنبطنعاناقحتا اّناقتجح بنخحا طن-74
ننعاطاقنقنلا نتاقلشحّنقنطناعانحشأنان نأاحنتي اهّنتا ذناقعحن اناقحتا اننحاأةّنبنبأن-75

ن.نو2282نالتق ّ
ننالتقدد ناقطنعدداناقبغحن دداناقببنكدداناقحندداطّناقثقا دداّنتلاحةنبلشددتحا نحتا  دداّن ضدداتا ن-71

ن .و1117
نتاقلشحنقنطناعانالشاقاناقبعاصحةّنحن ااقعناقحتا ان اناإلشكاقاناقنط نعلااوّنبنبأن-73

ن.نو2221نالتق ّناقطنعانأبشهّنتاقتتل ذّ
ناقعددحبناقكتاددابناتندداأنبلشددتحا ناقبغحن دداّناقحتا ددان ددانأحاتددا ناقحتا دداّناقعدداقونتعددان-78

ن.و2221نأبشهّ
ناقعحنداناقثقدا اناقبحكلنّ(اقتلاصناتتحات ج ا)ناقشعح ناقخطابنتنن  نب تاحّنبنبأن-72

ن.ننو2281ناقثال اناقطنعاناقبغحبّ
لا نتشكا ناقبت ق ّنبصط  ن-41 ن.و1112ن2ّطنتتح اّناقنتاحّنأاحناقحتا  اّناقبكتا
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ن.و2222نأبشهّناقعحبّناقكتابناتناأنالتنتن اّن انبقاخ نع اشاّنبل حن-42
ناقطنعداناقن ضاتناقأاحناقبغحن اّناقلشحنأاحناقكتاناّن اناقتعانأحجاناقعت اّنلج بن-41
ن.ن2281ن ّالتق
دد اّناقلظح ددانتاقبددلم ّناقم  دداناقعابددانن-47 لمنددان  صدد نالنبددأّناقت اعدد ناقلصدداّناقتلاصا

ن.و1121ققصتحناقثقا اّناققاشحةّناقطنعانالتق ّن
ناقعدددحت نلصدددتصن دددان دددحاتةناقحتا ددداّنتنأاثددداناقعدددحت ناهللنعندددأنصدددأتهّنلتحاقدددأ  ن-44

 .ننننو2224نّالتق ناقطنعانت ّن حنناقن ضاتّناقأاحناقعحناناقثقا اناقبحكلناقحتا  ا
 : الكتب العربّية العاّمة -ج

نتاقتتل دددذنقنلشدددحناقثقا دددانأاحنتتطتاحشددداّنلشددد تماناقجبدددا ن نتددد انبطدددحّنننبدددانّب دددحةن-45
 ن.و2287نّبصح
ناقعابداناقبصدح اناقم  دانقتكداتيّنعلدأناقجبا نعنونغالوّنبنبأننتطات تانحبضا ن-41

ن.نو2222نقنكتابّ
ّنحتحناقنأاثاّنبدأخ نحقد نت تد  ننأاثدانحتداب اّناقبحكدلناقثقدا انطننعنأناقحنب ن-43

ن.و1111ن حت ناقطنعانالتق ّن/ناقعحناّناقأاحناقن ضات
عنددأناقجن ددد نلدداظونتجدددا ناقنكبددات ّنلصدددتصنبدد ناقثقا ددداناقبغحن دداناقنأ ثددداّنأاحنن-48

 .و1118تتنقا نقنلشحّناقأاحناقن ضاتناقبغحبّناقطنعانالتق ّن
شدددكاق اناقبغحن دداناقلخنددداناقن بددحّنواقتدددانعنددأن-42 نناقجأ دددأةناقلجدداحنبطنعددداناقتنددأ  ّنتا 
ن.و1112نّالتق ناقطنعاناقن ضاتّناقأاح
ناقدددأاحناقعحنددداّناقثقدددا اناقبحكدددلناقبعاصدددحةّناقعحن ددداناخ دددأ تقتج اناقعدددحت ّناهللنعندددأن-51

ن.و2222نّاقثال اناقطنعانن حت ّ/ناقن ضات
نتتنقددا نأاحنّتاإلتانددا ناإلنددأا نندد  ناقبلمج ددانلتددال اّاإلنتاقعنددتونالأبن دداناقبلمج ددان-52

ن.و2281نّالتق ناقطنعا
ن.و1983نّاقثاقثاناقطنعانن حت ّّنثقا تلان انضتتناقتاح خّنأاحناقتلت حن-51
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عنددددأناقبعطددددانتددددت أّناقتلددددا  ناقتجددددأالان دددداناقشخصدددد اناقعحن دددداناقبعاصددددحةّنأاحنن-57
نن.و2221اقنتاحّناقا   ااّنتتح اّناقطنعانالتق ّن

عندداننددحبّنّتشدداوناقلخنددانّتنلقددأناقبثقاددفّناقبحكددلناقثقددا اناقعحندداّناقددأاحناقن ضدداتنن-54
 .و1114ّن7نن حت ّنط

 تنددداناقتح كددداّن نتددد اناقن ددداةناق تب اددداّناقدددأاحناقبتتتدددط انقنلشدددحّناقطنعدددانالتقددد نن-55
 .و1112

نتلاحةنا بلشددتحنناقبجتبددذّنحقدد ناإلنتددتتبتقتج انبدد ننددتّنخ ددحنلاصدد فنبنبددتأن ددهاأن-51
ن.نو1111نّأبشهناقثقا ا
ناقعددددحت ناقخطددددابناقبعاصددددحّناقعحندددداناقلقددددأ ناقخطددددابنجنح دددد ّناقشددددح فنبنحتكددددان-53

نالتقد ناقطنعدانق ن داّننلغدال ّنالخضدحّناقكتدابنّتنندا نقأحاتدا ناقعحنداناقبحكلنلبت جا
ن.و1115

ةناقعحن ددانبنبددأنعانددأناقجددانح ّناقبثق ددت ن دداناقثقا دداناقعحن دداّنبحكددلنأحاتددا ناقتنددأن-58
 .251ّنصن1111ّن1ن حت ّنط

ن.و1114نتاقتتل ذنتاقلشحنقنطناعانبصحنلمضانأاحنّتب اشنننالأبنبلأتحّنبنبأن-52
ناقبقمدددتحناإللتدددا نتدد كتقتج انحقددد نبددأخ ناخجتبددداعاّناقتخنددفننجدددال ّنبصددط  ن-11

ن.و1115ناقتاتعاّناقطنعاناقعحناّناقثقا اناقبحكل
ننأبشددددهناقعددددحبّناقكتددددابناتندددداأنبطنعددددان دددداّشتننكتددددها ناقنأاثددددانخضددددحّنبصددددط  ن-12

ن.نو2221نالتق ّناقطنعا
نقنلشدددحنغح دددبنأاحنتبعاصدددحةّنتاح خ دددان ضدددا انّاقجبدددا نعندددونحندددحاش وّنبنبدددأنت ددداتن-11

ن.نتان/أنطن/أناققاشحة
 : الكتب األجنبّية المتخّصصة المترجمة إلى العربّية -د

نددتنل ددأّناقبحكددلناقثقددا اناقعحنددانحبنحتددتنح كددتّناققدداح ن دداناقنكا دداّنتحجبددانّلطددتا نّن-17
ن.و2281ن2اقأاحناقن ضاتّنط
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نبنبددددأناللأ ّناقجن دددد .ن نتحجبددددانتاقتا ددددذّنالأبنتيخددددحت ّنتددددتأتحتفنتل  طددددا ن-14
ن.و2221نالتق ّناقطنعاناقبغحبّنبحاكيّنّتاقلشحنقنطناعانت لب نّبعتصو

نبحكددلن اشدداّعنبلدد حنتحجبدداناقعشددح  ّناققددح ن ددانالأندداناقلقددأنتاأ  ددنّنح ددفنجددا ن-15
ن.و2224نالتق ّناقطنعانننبّنتاقلشحّنتاقتحجبانقنأحاتاناقنضاح ناإللبات

نقنطناعداناللدأق نأاحناقشداعحّننلادانتحجبداناقطنقاّنتاقتعاناقتاح خنقتكاتيّنجتح ن-11
ن.و2281نّاقثال اناقطنعانن حت ّنتاقلشحّ

ن2طنن دددحت ّنعدددااقطن نأاحنطحان شددداّنجدددتح نتحجبددداّننتحجتال ددداّنكبننبددداناقحتا دددان-13
ن.نو2232

نقنكتدابناقبصدح اناقم  دانحتدكلأحّنّب دحنتحجبانالتحن اّنالأن اناقتا ع ان انأحاتا ن-18
ن.نو2231نّاققاشحة
اتدددا نتاقلشدددحنأحناقبهتتددداناقجابع دددانقنننندددتلّنلدددا فنتحجبددداناقتا ع ددداّن دددانأحاتدددا ن-12

 .نو2285نّقثااقثاناقطنعانتاقتتل ذّنن حت ّ
ن.و2231نّاققاشحةناقبعاحفنأاحناقع تطاّنّب  نتحجبانعاصحةّاقبناقتا ع انبعل ن-31
ن.ننو2283نن2طنأبشهّناقشت اّنلل ننتتقأ ونتحجبانتتطتاحشاّناقحتا انلظح ان-32
ن.و2288ناقحناطناقت ّنبلشتحا نتننا ّناقنت  نتحجباناقحتا اّنلظح ان-31
ناقلدتح نبهتتدان ّاق اتد نلدا فنتحجبداناقحتا داّنأحاتانحق نبأخ نشاتثتح ّنج ح بان-37

ن.و2228نالتق ّناقطنعانّأبشهنتاقتتل ذّنتاقلشحنقنطناعا
ناقعحن دداناقبهتتدداناقغددالباّنتددع أنتحجبدداناقبعاصددحةّنالأن دداناقلظح ددانتددنأ ّنحابددا ن-34

ن.نو2221نالتق ّناقطنعانّن حت نتاقلشحّنقنأحاتا 
ناإللبدداتنحكددلبنخشدد اّنلجدد ونبنبددأنتحجبدداناقصدد حّنأحجددان دداناقكتانددانندداح ّنحتخ ن-35

 .نو1111نالتق ناقطنعانننبّناقنضاح ّ
ّنحقدد نالأنددانالثددحنبدد ن-31 ننلعنددأناقتدداونعنددأنتحجبدداّناقتدد ب تقتج اّنأح ن دداناقددلصا

ن.نننو2281نالتق ّناقطنعاناقن ضاتّناقأاحنقنلشحّنتتنقا نأاحناقعاقاّ
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عددداّنأاحنحتندددح نشب دددح ّنت ددداحناقدددتعان ددداناقحتا ددداناقنأ ثددداّنتحجبددداّنبنبدددتأناقحن ن-33
 .و1111غح بّناققاشحةّن

نبحاجعددانصددنناّناقددأ  نبن ددانتحجبدداّنالأبّنلظح ددانتاح دد ّنّتتددت ن-ت ن ددتنح ل دنن-38
ن.و2282ناقثال اّناقطنعانتاقلشحّنقنأحاتا ناقعحن اناقبهتتاناقخط بّننتاو
شدددنتب  نح بدددت نكلعدددا ّناقتخ  ددد ناققصصددداّناقشدددعح اناقبعاصدددحةّنتحجبددداّنقنتددد نن-32

ن.نو2225قثقا اّناقأاحناقن ضاتّناقطنعانالتق ّنّنباباّنأاحنا
نعنددأنتقددأ وننلكددحاأّنتددع أنتحجبدداناقحتا  دداّناقشخصدد ا نتدد ب تقتج انشددابت ّن  ن ددبن-81

ن.و2221نّاقحناطنّاقكاونأاحنك ن نطتّناق تاح
عنددددأناقجن دددد ناللأ نتبنبددددأناقبعتصددددوّنت لبدددد نّنالأبنتاقتا ددددذّنتحجبدددداتيخددددحت ّنن-82

 .و2221نّاكيّناقطنعانالتق قنطناعانتاقلشحّنبحن
نأاحنّعحتأكداننأحاقدأ  نتحجبداناقحتا داّنتتت تقتج ان انبقأابا نغتقأبا ّنقتت ا ن-81

ن.و2227نالتق ناقطنعانتتح اّنّنتاقتتل ذنقنلشحناقنتاح
ناقمبدأالانعندانّنبدأنتحجباّنالأبّنعنونحق ناقبأخ ناقحت ّناقكتابنب نبجبتعان-87
نن.و1115نالتق ّناقطنعان الحأنعبا ّ.ناقبت حةنأاح
بتح  ننالشتّنّت ناناقكتاناّنتحجبانلع باننلعنأناقعاقانتعنأناقتداوننلعندأناقعداقانن-84

ن.نننو1114أاحنتتنقا نقنلشحّناقأاحناقن ضاتّناقبغحبّناقطنعانالتق ّن
ناقثقا دانتلاحةنبلشدتحا ناقندااهّن تتدفنتحجباّناقحتا اّن اناقكنباب خا   نناخت  ّنن-85

ن.و2288نالتق ّناقطنعانأبشهّ
شدددعح انأتتتت  تدددكاّنتحجبددداّنجب ددد نلصددد فناقتكح تددداّنبحاجعدددانن ددداةنشدددحاحةّنأاحنن-81

ن.نو2218تتنقا نقنلشحّناقأاحناقن ضاتّناقبغحبّناقطنعانالتق ّن
نعت ددأا نأاحنالطتل ددت ّن ح ددأنتحجبدداناقجأ ددأةّناقحتا ددان ددانننددت ننتتددتحّنب شددا ن-83

ن.و2232نّن حت 
 نكالددأ حاّن دد ناقحتا دداّنتحجبدداننددأحناقددأ  نعحتأكدداّنالشدداقانقنطناعددانتاقلشددحنبدد ان-88

ن.نننو2222ّن2تاقتتل ذّنأبشهّنتتح اّنط
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نالعندد ناقبجند نبنبددأّنجاتدونن دداةنحجبداتناقنأ ثدداّناقتدحأنلظح ددا نبداحت ّنتاخ ن-82
ن.و2228ناققاشحةّنّقنثقا ا
  :الكتب األجنبّية العاّمة المترجمة إلى العربّية -ه
تحجبداننّ(بال اّنالكنتحاّن حلتاّنا طاق اّق)أب تح فّنلظح اناقحتبلت اناقغحن ان.ن .نّن-21

ن.و1113ّن2تتح اّنطنّأبشهنّلت  نل تفّنأاحناقتكت  
ّحلتدد ن  شدددحّنضددحتحةناق ددد ّنتحجبددانّتدددعأننندد وّناقم  ددداناقبصددح اناقعابدددانقنكتدددابنن-22

ن.و2281اققاشحةّن
نن ددحت ناللددأق ّنأاحنعنددا ّنحنتدا نتحجبدداّنا ّاإللتددن دانبقددا نكاتدد ححّنّحلتد ن-21

ن.و2212
نناقطن عددددانأاحنبلشددددتحا نح ددددا ّنشلددددح نتحجبددددانتاقبجتبددددذّناق ددددحأنن خت تددددكاّ.نبن-27

ن.نو2238ن2ّطنن حت 
نشد خنلتحاقدأ  نّتحجبدانّاقبعاصدحةناقعندونق نتد انبقأبانّاقبعح انصتحةنش ناّنناتح تن-24

ن2طنن ددددحت ّناقعحن دددداّناقتنددددأةنأحاتددددا نحكددددلبنتتل ددددذنّقنتحجبدددداناقعحن دددداناقبلظبددددانّعن ددددأ
ن.1118

ن ددداحنش ندددحنتدددت ح  ّنلحاأشددد نل تشدددنّنتحجبددداّنّتددداباناقندددا ّناقبهتتددداناقجابع دددانن-25
 .و2224ّن2قنأحاتا نتاقلشحنتاقتتل ذّنن حت نط

نأاحنبحعدداّن ددهاأنجبدداتحنناقن ل لدداّناقباحكتدداناقجبددا نعنددونّتدد نجبدداعاّنتدد ق ف -21
ن.و2238نّن حت ناق احانا

نتتقدأ ونتبحاجعداننت  ن تتفنكاب نتحجباناقغحناّناق كحن اناقبت نشتحت ّنجاتن-23
نتااأابنتاق لدددت نقنثقا ددداناقدددتطلاناقبجنددد ناقبعح ددداّنعددداقونتنتدددنانابددداوّناق تددداحنعندددأنابددداو

ن.نو2284نّ ح  ناقكت  ّ
جددا نندددت نتدداحتحّناقتجدددتأنتاقعددأوّنننددد ن دداناللطتقتج ددداناقظاشحات دداّنتحجبدددانعندددأنن-28

ن.و2211نأت ّنأاحنااأابّنن حت ناقطنعانالتق ّناقحنب ن
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نشدعنا نتعح دبناقباحكت اّناق نت انّصت نكا   ّنتبتح  نن  نجاننتق تلحّنجتح ن-22
ن.تا/أنّنط/أنن حت ّنص أاّناقعصح اّناقبكتنانبلشتحا ننحكا ّ
جدددت نبددداكتح ّناقتجتأ ددداّنتحجبددداّنابددداونعندددأناق تددداحنابددداوّنتبحاجعددداّن دددهاأنلكح دددانن-211
ّنّكتتنحن58تنانعاقوناقبعح اّناقبجن ناقتطلانقنثقا انتاقعنتونتااأابّناقكت  ّناقعأأنتن

نن.و2281
ت نناشدددداحّنجباق ددددا ناقبكددددا ّنتحجبددددانغاقددددبنشنتدددداّنأاحناقجددددانظّننغددددأاأنتغاتدددن-212

2281. 
نددأ ناقننظددداّنتعح ددبّنحضدددانعدددلتلّنعنددأناقعل دددلنلبدددلوّناقددأاحناقتتلتددد انقنلشدددحنن-211

ن.و2281
حأنتاحلا ّنيخوناقعقد ناقغحنداّن مدونال كداحناقتدانصداغ نلظحتلدانحقد ناقعداقونح تشان-217

بكتناناقعن كا ّناقببنكاناقعحن اناقتعتأ اّناقطنعاناقعحن اننّلقنننحق ناقعحن اّن اض نجكتح
ن.و1121التق ّن

 ح أ ح تنل تشنّنححاأةناققتةّنبناتقانققنبنك ناقق وّنتحجبانتتقأ وّنبنبأناقلاجانننن-214
ن.و1122 ح ق اناقشحهّناقبغحبّنح

بح ت داننبنندهن تضدبا نكتدابنشدتنلماتحنت  هنعل ل ّنشدتنلماتحنت نتد اناقتشداهوّنن-215
حاأة)  .و1118ّننعانالتق طاقأاحناق احانانن حت ّنتحجبانتع أنتت  هّن(ناقعاقونتبثا نتا 

 و- المراجع األجنبّية:
106 - A. LAROUI, islamisme,modernisme,liberalisme.Centre 
Culturel arabe, 1997. 
107 - Gérard Genette, Figures III, édition seuil, collection 
poétique paris, 1972. 
108 - Gérard Genétte, seuils, éd. Seuil, paris, 1987.ننن 
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109 - Hassan mniai, introduction a l étude du roman marocain 
d éxpression arabe, in revue de l'occident musulman et de la 
méditerranée, n° 22, 2emme semestre, 1976. 
110 - Henri mitterand, discours du roman, éd puf, 1980. 
111 - jean Yves tadié, le récit poétique, ed, puf, 1ère éditionن
1978.  
112 - Julia Kristeva, problèmes de la structuration du texteن in 
Théorie d’ensemble, éditions du seuil, paris, collection « Tel 
Quel », 1968. ن 
113 - L.Goldman, la création culturelle dons la société 
moderne Denoël/ Gonthier, Paris,ن.1971ن 
114 - L.Goldman, pour une sociologie du roman, Gallimard  
Paris, 1964. 
115 - Lucien Dällenbach, Le Récit spéculaire. éssai sur la 
mise en abyme, Seuil, Paris, 1977. 
116 - M. bakhtine, la poétique de dostoievski, édition seuil, 
Paris 1981.ن 
117 - le marxisme et la philosiphie du langage, éd minuit, 
1977. 
118 - Esthétique et théorie du roman, trad, daria olivier, éd   
gallimard, paris 1978. 
119 - p.v.zima, l'ambivalence romanesque, proust, kafka, 
musil,نle sycomore, Paris, 1980. ن 
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 Philipe pigallet, méthodes et stratégies de lecture, pour - 120ن
un art de lire, e.s.f, éditeur, paris, 1996.    
 نR. Barthes, le degré zéro de l’écriture, éd, seuil, paris -ن121ن
1972. 
122 - Serge hutin, l’Alchimie, p.u.f. Paris, 1981. 254 
123 - Vladimir krysinsky, carrefours de signes, essais sur le 
roman moderne, mouton, 1981.  

 ثالثا- القوامي  والمعاجم:         ن
 :القوامي  والمعاجم العربّية المتخّصصة -1

نأاحنتتحجبداّنتتقدأ ونعدح ناقبعاصدحةّنالأن اناقبصطننا نبعجونعنتيّنتع أن-124
ن.و2285نالتق ّناقطنعاناقن ضاتّناقأاحنتتشنح  ّ/ناقننلالاناقكتاب
ناا ددداهنحأاناقبعاصدددحّنالأنددداناقلقدددأنبصدددطننا ن دددابت ننجدددال ّنتدددع أنتدددب حن-215
ن.و1112نّالتق ناقطنعانبصحّناقعحن ا
لاّنبعجونبصطننا نلقأناقحتا اّنعحنانالجن ل ن حلتاّنبكتنانقنلا نتنقط فنل تن-211

 1111ّّن1لاشحت ّنقنلا ّنط
 :القوامي  والمعاجم العربّية العاّمة -2

نندددابن نعددد  ناقمدددأشّنأاحنبلقانددداّبل دددأةنتننطنعددداناقمدددأشّن دددابت ن ااتددداّنحندددحاش ون-213
ن.تا/نأناقجلا حّ
ناقتَّداونعندأنتضدنطنتنق دهناقناغداّنبقدا   ةننلَكِح اداّنند ن داِح نن نّنبأناقنت  نّنتن-218
ن.و1117ناقعحبّناقكتابناتناأنطنعانت ّشاحننبنبأ
ننأ دبنبصدط  نتتعن ده تتخدح   ضدنطناقصدناحّ بختداحنبعجدوناقدحال ّننكدحنّندتن-212
ن.و2221ننعااقحاناقطنعاناقجلا حّنبن ناّنع  ناقمأشنأاح

تا ناقنغدانتصدناحناقعحن داّنتنق دهنّنبدأنناقصناحّناقجتشح ّننباأنن نحتباع  ن-271
ن.ن2221ن4ّطنن حت ّنقنبا   ناقعنونعنأناقغ تحّنأاح
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ن.و1112ناقثال اناقطنعانن حت ّناقبشحهّنأاحناقبعاصحةّناقعحن اناقنغان اناقبلجأن-272
ن.و1113نتنتبنحنالتق ناقطنعانقنلا ّن  ّقنبا ناقعنونأاحناقحا أّنبتعتأّنجنحا ن-271
ن.ن حت نصاأحّنأاحنطنعاناقعحبّنقتا نبلظتحّنن نبكحونن نبنبأناقأ  نجبا ن-277
ب ثتقتج ددددانّتتدددداط حن(ن2)نتدددد  نلعبدددداّنبتتددددتعانالأ ددددا ناقتددددبات انتاقتضددددع انن-274

 .2224اقشعتبناققأ بانتبعجونّشوناقبعنتأا ناققأ باّنأاحناق كحناقننلالاّنن حت ّن
ن.و2222ن17ّطنن حت ّنااأابّنأاحنّ(عحنان- حلتا)ّاقبلم نحأح  ّنتم  ن-275
ناقتدحا نبكتدبنتنق هناقبن طّناققابت ناق  حتليناأ ّن عقتبنن نبنبأناقأ  نبجأن-271

ن.2224ن4نطنقنلا ّنّن حت ناقحتاقاّنبهتتا
ن.و1114ّن4طناقأتق اّناقشحتهنبكتناناقتت طّناقبعجوناقعحن اّناقنغانبجبذن-273
 :األجنبّية والمعاجم القوامي  -ب

 1 - المتخّصصة:
138 - ALgirda julien Greimas et Joseph courtés, sémiotiqueن
dictionnaire raisonné de la théorie du langage, hachette, parisن  
1993. 
139 - Jean Dubois, dictionnaire de linguistique et des sciences 
du langage, édition Larousse, paris, 1999. 
140 - The Encyclopedia of philosophy, vol1, by poul Edwards, 
éd Macmillan publishing Co; Inc.  End free press, New York, 
London. 1976. 

 2- القوامي  والمعاجم األجنبّية العاّمة:ن
ن141 ن- Cambridge Advanced learner's dictionary, Cambridge 
university press. 
ن142 ن- Dictionnaire de la Longue Française, éditions de la 
connaissance, paris, 1995. 
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ن143 ن- Le petit Larousse Illustré 2008, rue du Montparnasse 
75283 paris, cedex 06. 
 .Oxford student's dictionary, oxford university pressن- 144

 :األلكترونّية والمنتديات المواقع -خامسا
نتاق متأ دددداناق مددددتأنبتتددددتعاناقبتدددد ح ّناقتشددددابنعنددددأ:نwww.sona3.org/httpن-245

ننن.تاقصم تل ا
  ن دددبنعط دددان:ناقبتبدددأا ناقندددتاحنبت دددذ:نwww.ahewar.org/debat/wr.aspن-241

ن.ّن تونعنوناقل  و1113تلانن1142ّاقأ  نتعقأةناقط تقاّناقعأأن
 .(حتنتقتج اثبصطننا نّل)نشنكاناقلن ناقبعنتبات انwww.annabaa.orgن-243
 :والدوريات المجاّلت -سادسا
نتلقدأن كدحنّ"ااخدح"نبدذناقعا دان داناقمت دانتضدذ:ناقبغحن اناقحتا اناقبأ لاّنّنبأن-248

ن.ننن2228ن21ّناقعأأناقبغحبّ
ن17ن ناقكت دد ّنثقا ددااقنتلاحةناق كددحّنعدداقونتاقعلتلدداّناقتدد ب تط قاننبددأات ّنجب دد ن-242
ن.نننننننو2223ن15ّناقبجنأ
نتاق كدددحناقعدددحبناقلنددداّنعندددأنبنبدددأنتحجبددداناقنأاثددداّنح أ تقتج دددانقتكددداتيّنجدددتح ن-251

نشدتاتنتاقعشدحت ّنتاقحاندذنتاقعشدحت ناقثاقد ناقعأأا نقنلا ّناققتباّناإللباتنبحكلنناقعاقبا
ن.و1118
ناقعدداقبانتاق كددحناقعددحبناعاّاقنقددنخ ددحنبنبددأنتحجبدداناقددلصّنلظح ددانندداح ّنحتخ ن-252
 .ننو2288نتلاناقثاق ّناقعأأنقنلا ّناققتباّناإللباتنبحكل
نبجناأن53ّ نن حت ّنبعاصحةّنكتانا ناا ّناقبغحن اناقحتا اننتط ابّناقعاقانعنأن-251
ن.نننن1114ن21

ن.ن1117نلت بنحن57ناقعأأناقبغحبّنتلقأّن كحنتحشالاتماّناقبغحن اناقحتا ان-257
نعددد نتصدددأحن صدددن اّنثقا  ددداناقكحبددد ّنّ(ندددتاح)ناقحتا دددانال دددهناقعدددحت ّناهللنعندددأن-254

ن.نو2284.ن22ناقعأأ نتط  ّنناق نتط ل   ّنتاقصن    نقنكتاابناقعاوناإلتناأ
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ناقبتدتقن ناقثقا دا ّنتندتاحناقثقا دا نصدأاونند  نتاقعندوناقعدحبناقدأا وّنعندأناهللنعندأن-255
ن..2221ن لا ح/ناقثالانكالت ن117ّنعأأناقعحنا
ن1ّن ن1عنأناقلناناصط فّناقتلاصّنبجناانحا انبهتداّنجابعدانبهتداّنالحأ ّنونن-251

 .و2227
شددداح ا ناقعبددد نالأنددداّنع دددت ناقبقددداخ نن-253 ّنأاحن(بجنادددا)صدددنح نندددا ظّناقتلددداصنتا 

ن.و2281 حطناناقأاحناقن ضاتّناقبغحبّناقعأأناقثالاّن
ني لحّن-258  ن21ب  ّ(بجناا) صت  عناّ   اع  ّتحجبا اققحاتةّ عبن ا   تق ال 

 ن.و2288ن4ّ أأعاق
ن1ناقعدأأناقعنبداّنقننند ناقجابعاناقبحكلنبلشتحا ناقبغحن اّناقحتا اننحاأةّنبنبأن-252

ن.نو2232نالتق ناقطنعاناقحناطّ
ن.نو1112ن72ّنعأأناقبغحبّنعابا ّناقتحأ اّنتاقبباحتاناق ا ناقطا اّنبع ن-211

ن
نن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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نصن-ّ الماااااقّدماااااة
 :مااااااااااااااااااااااااااااااادخاااااااااااااااال

 المااصااطالااح والماافاهااااوم: النااامااوذج اإلشاااكاااالي
ن:ب متونق ظاناقلبت  : أّوال -

ن اناقنق ناقنغت ن-1 -
ن اناقنق ناق لاانتالأنان-2 -
ن".جتح نقتكاتي"لظح اناقلبت  نعلأنن-3 -
ن.ننقنلبت  "ن   ن بنشابتن"تنأ أا نن-4 -

 :ب متوناإلشكاقا :ثانيا -
ن اناقنق ناقنغت ن-1 -
ن اناخصطاحنالأنان-2 -
نتطتاحناقب متونتتنتاختنناقبعح  اان-3 -

ن
ننن2-44
نن
ن1-21

ن21-23
ن23-18
ن18-77
ن

ن74-73
ن71-72
نن72-44

 :الافااااااااااصاااااااااااااااااااال األّول
 خي والوعي الفّني في كتابات العرويإشكالية العالقة بين الوعي التاري -
ن.تبم أن:أّوال -
نحشكاق انتتح بناقتعاناقتاح خان اناقكتاناناقحتا  ااناقبغحن اانن:ثانيا -

نتأاع اتمانتبت فناقعحت نبلماو ج تحناإلشكاق اان-1
 تصتاحناقعحت نقنكتاناناقحتا  اانن-4

ننن
نن

ن45-43
ن

ن43-12
نن12-88

 :ال الاثاااااانيالافاااااااااااصااااااااااا
 الروائّية" عبد اهلل العروي"بنية النموذج اإلشكالي في ثالثّية 

نتنأ أناقشخص اناقح  تان اناقثاث اان:أّوال -
نبتاص اتماناقثانتانتاقبتضتع اان:ثانيا -
نطن عاناقت ق فنتأتحشان انتشك  ننل اناقلبت  ناإلشكاقان:ثالثا -
نلب جاننل اناقلبت  ناإلشكاقاناقشختصناقثالت انتأتحشان ان:رابعا -

ن
نن

ن82-22
ن22-213

ننن213-221
ن227-222
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ناققتشناق اعناناق حع اانتأتحشان اناقلب جان:خامسا -
نّنعاأننضتحناقشختصنتاققتشنعن ننل اناقلبت  ناإلشكاقان:سادسا -

ن211-213
ننن218-275

 :الافااااااااااااصااااااااااال الاااااثااااااااااااالاااااااااث
 "عبد اهلل العروي"بنيااة النّص اإلشاااكالي في ثالثّية  -

ناإلشكاقان:أّوال - نتنأ أنب متوناقلصا
ناإلشكاقان اناقثاث اان:ثانيا - ننل اناقلصا
ان-1 نعن نبتتتشنلب ناقكتانانتاقلشحنتاققصا
ن:عن نبتتتشناقعتنا ن-2

نعن نبتتتشناقعلات  نن-أ
نعن نبتتتشناقتع  لا نالجلات اان-ب

ن:عن نبتتتشناقبنكان-3
نب متوناخلشطاحن-أ
نالشطاحناقبنكاناقح   نّتنتشتا ناقلبت  ناإلشكاقان-ب
نعن نبتتتشناقخطاناقلبلانقنبنكان-ج
نعن نبتتتشناق ضاتناقحتا ان-د
نعن نبتتتشناقعا ا ناققا بانن  ناقشختصنن-ه

ن
نن
ن241-271ن
ن

ن242-241
ن

ن243-252
ن252-257

ن
ن254-251
ن251-213
ن213-231
ن231-232
ن232-111

 :الاااااااااااااافااااااصااااااال الااااااااااارابااااااااااااااااااااااع
 تااااااافاااعااال الااخطااااباااات وتااابااّدد الااانااااااااماااوذج اإلشكالااااااااااي -

ن اناقلصتصّشكا نتبظمحشاناقبقصتأننن ظاناقتنأاأنتن: أّوال -
ناقأخخ ن-اقأتاعان-اقتجناا:نبتتتشناق اتااقتنأاأنعن ناقن:ثانيا -
نتجنااناقتنأاأناقبتضتعانتتأاع اتننعن ناق ا ن:ثالثا -
نت اع ناقخطانا نتتنأاأناقلبت  ناإلشكاقان:رابعا -

نن
ن

ن112-111
ن111-112
ن112-113
ن113-111

ن153-151 الخاااااااتااااااامااااااة
ن132-158 مصادر البحث ومراجعه
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