
                                                                                   

 

 

 

 

 
 
 
 

 يف اللغة واألدب العرب  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه
 

 
 
 

 

 أ.د.عبد العايل بشي  :إشراف              علي بن شريف مصطفى :تقدمي الطالب
 

 أعضاء جلنة املناقشة:  
 جامعة مستغامن رئيسا أ/د. مكاوي خية

 جامعة تلمسان مشرفا ومقررا أ/د. عبد العايل بشي
 املركز اجلامعي النعامة عضوا مناقشا  أ/د. أمحد قيطون
 جامعة سعيدة عضوا مناقشا  د. حاكم عمارية
 جامعة مستغامن عضوا مناقشا  د. عالم حسي 

 جامعة مستغامن عضوا مناقشا  د. بوزيد جناة
 

 2017/2018السنة اجلامعية 

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 مستغامن  -جامعة عبد احلميد ين ابديس  
 كلية األدب العرب والفنون 

شعبة اللغة واألدب العرب    
 

متفصل الفضاء يف رابعية اخلسوف إلبراهيم الكوين مقاربة 
 سيميائية

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3006&m=db


 



                                                                                    

 

 

 

 

 
 
 
 

 يبرعلا بدألاو ةغللا يف هاروتكدلا ةداهش لينل ةمدقم ةحورطأ
 

 
 
 

 

 ريشب يلاعلا دبع.د.أ :فارشإ              ىفطصم فيرش نب يلع :بلاطلا ميدقت
 

  :ةشقانملا ةنجل ءاضعأ
 مناغتسم ةعماج اسيئر ةريخ يواكم .د/أ
 ناسملت ةعماج اررقمو افرشم ريشب يلاعلا دبع .د/أ
 ةماعنلا يعماجلا زكرملا اشقانم اوضع نوطيق دمحأ .د/أ
 ةديعس ةعماج اشقانم اوضع ةيرامع مكاح .د
 مناغتسم ةعماج اشقانم اوضع نيسح مالع .د
 مناغتسم ةعماج اشقانم اوضع ةاجن ديزوب .د

 
 2017/2018 ةيعماجلا ةنسلا

 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
 يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
 مناغتسم - سيداب ني ديمحلا دبع ةعماج

نونفلاو يبرعلا بدألا ةيلك  
يبرعلا بدألاو ةغللا ةبعش   

 

 ةبراقم ينوكلا ميهاربإل فوسخلا ةيعابر يف ءاضفلا لصفمت
 ةيئايميس



 
 ءادهإلا

 
 یتلئاع ىلإ
 یئاقدصأ ىلإ



 

 
 تارکشت

 ىلعو هربصو همهفت ىلع ریشب یلاعلا دبع روتکدلا ذاتسألا ىلإ لیزجلا رکشلاب هجوتأ
  ،لمعلا اذه زاجنإ لجأ نم ایملعو ایناسنإ همدق ام لک

 ىلعو هتبیط ىلع نویل ومیسام روتکدلا ذاتسألل تارکشتلا قدصأب مدقتأ امک
 .ونیروط ۀعماج یف اهجراخ وأ سوردلا لالخ انتعمج یتلا تاشقانملا

 ةریخ يواکم ةروتکدلا ةذاتسألا :ۀشقانملا ۀنجل ءاضعأ ىلإ اضیأ لوصوم رکشلا
 نیسح مالع روتکدلاو ۀیرامع مکاح ةروتکدلاو نوطیق دمحأ روتکدلا ذاتسألاو

  .ةاجن دیزوب ةروتکدلاو
 

 



 
 
 
 

 
ةـم%دقملا



5 
 

 
 :ةـم%دـقـملا
 بدألاو رصاعملا يبراغملا بدألا يف ةيزكرملا تاعضوملا نم ةعضوم ءاضفلا لكشي

 ءاضفلا ةبرجت اهمهأ لعل ،ةدع بابسأ ىلإ رمألا اذه عجرن نأ نكميو .ماع لكشب يبرعلا
 ،ةيلامج وأ ةيقالخأ تناك ءاوس ،ناكملاب ةصاخلا ميقلل يتاسسؤملا رامثتسالاو ،ةيعمجلا
 ةيكلملا موهفم يف حضاو وه امك ،هعيطقتو ءاضفلا كالتماب ةصاخلا ةيدرفلا تالضعملاو
 ةبرجتو ةلودلل يمسرلا ماظنلاو يلpبَقلا ماظنلا ةيلدجو اذكو ،ةصاخلا ةيكلملاو ةماعلا
  .ناكملا ريمعتو رامعتسالا

 اقلطنم ءاضفلا نم اولعج نيذلا برعلا نييئاورلا مهأ نم ينوكلا ميهاربإ دعي
 جورخلاو ،عئاضلا ناكملا نع ثحبلا :الثم أرقن نأ يفكي ذإ .مهلامعأل ىهتنمو افطعنمو
 اننكسي نامز يف هنكسن ناكم يفو ،يربلا رثنلا ناويدو ،ةيوامسلا ىؤرلا نطو ىلإ لوألا
 ةيلاكشإ لب ،ثادحألل زيح درجم سيل هدنع ءاضفلاف .هتاباتك يف ءاضفلا ةيمهأ نيبتن ىتح
 هيمسي ام وأ ،دوجولا رهوج ه%دعي اميف هب صوغيل ناسنإلا هيف لئاسèي سناجتم عورشم
   ."تايفخلا ملاع" وأ "رسلا" وأ "دوقفملا رهوجلا"

 تاءاضفلا مهأ ،ةيفسلفلا وأ ةيئاورلا ءاوس ،ينوكلا لامعأ بلغأ يف ،ءارحصلا لِّثمèت
 يهف .ضpرعلاو رهوجلاو رهاظلاو دوجولا اهيف لصفمتي يتلا ةنونيكلا تايلاكشإلا ىلإ ةليحملا
 ىلع بجو يلاتلابو .َلوألا ناسنإلا سجاهو ،ةباتكلا رهوج اõأ ىلع امومع حرطèت
 يف صوغلاو اهرارسأ كفو ،اهلاغتشا ءالجتسال هسفن بدني نأ ،اصوصخ عدبُملاو ،ناسنإلا
 اهريغل عوضخلاو اهنع لاغشنالاب ناسنإلا اهدقتفا ةليصأو ةرباغ ةفرعم اعجرتسم ،اهنماوك
 نم رثكأ هيف ودعي ال يذلا تقولا يف ،اسيفن ابلطم ،لهج نع ،لثمèي امم )ةنيدملاو ةحاولا(
 ةيلآ ةفرعم الو ،ةاطعم تسيل ءارحصلا زاغلأف .اهميدع وأ ةميقلا ديهز ةعتمو يفرض جر†
 عارصلا نع الإ ىتأتي ال يلوأ سدحو ةبرد يه لب ،ليصحتلا قيرط نع جتنت ةرشابم
 ينوكلا لامعأ يف ،تسيل ءارحصلاف .صوصخلا هجو ىلع ءارحصلاو ،ءاضفلا عم يلزألا
 يعوسوملا يفرعملا كاردإلاب ىتح الو ةيساسحلاب ةنوهرم ةيفارغوبوط ةعوطقم ،امومع
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 ةينامزلا زايحأللو رخآللو تاذلل ةلءاسمو ةدباكم اهيف ةقيمع ةروريس جاتن اõإ .لوادتملا
 رهاظلاو ،توملاو ةايحلاو ،ةماقإلاو لاحرتلا نيب ةيدمرس ةيلدج نع مجنت ،ةيناكملاو
 تالمأتلاو ،بدجلا لثم ةيحورلا براجتلاو ،ةيروطسألا فراعملا لكشèت اذل .نطابلاو
 ،نِّكمèت ،اذه ىلع ،ءارحصلاو .ءاضفلل ةقيمعلا تالصفمتلا ةفرعمل اقلطنم ةميدقلا ةيفسلفلا
 ضماوغل اتبنم اهرابتعاب ءاضفلا لاغتشا ءالجتسا نم ،بحرأ يئاضف ملاع يف اهجامدناب
 ةفلتخملا ا´ايلجت يف لكشؤتو براقت نأ ضرفت اذ† يهو .يلزألاو ينآلا هيدعب يف ناكملا
 ةيناسنإلا تالضعملا ةغايص ةداعإ يلاتلاب ضرفت يهو ،ةيجولوطنأ وأ ةيطنأ تناك ءاوس
 نع يرحتلا ةيلمع يضتقت يتلا ءاضفلا ةبرجت ىلع ادانتسا اهيلع ةباجإلا َةلواحمو ،ىربكلا
 ةحاولاب ءارحصلا ةلباقم هلك اذه يعدتسي .ناكملل ةرشابملا ةيئيشلا ءارو نماكلا رهوجلا
 ةهج نم ةفلتخملا ةيئاضفلا هتايلجتب ربلا نيب كرتشملا رهوجلا نع ثحبلاو ةهج نم ةنيدملابو
 ءاضفلا لصفمت ءاصقتسا يعدتسيو .ىرخأ ةهج نم ملاعلا ةنونيكل ازيح هرابتعاب رحبلاو
 ةيباطخلا ةيصنلا تاد±دحُملا قفو ةيئاضفلا تاعوطقملا ددحت نأ اضيأ ينوكلا ميهاربإ دنع
 موقي يذلا يميقلا رامثتسالا ىلإ رظنلاب الثم تيبلاو ةربقملاو رئبلا لاغتشا ددحèيف ،نوتملل
    .يدقاعتو يعارص راطإ يف لعاوفلا هب

 اهلالخ نم لواحنس ذإ .ا† مايقلا مزتعن يتلا ةساردلا ةيمهأ انل ىلجتت انه نم
 ،ةحاولاو ،رئبلا نم ةنوكملا ،ينوكلا ميهاربإل فوسخلا ةيعابر يف ءاضفلا لصفمت ءاصقتسا
  .قاوقولا ءادنو ،يناثلا نافوطلا رابخأو

 ا† قلعت ام اصوصخ ،سيراب ةسردمل يئايميسلا جهنملا تاءارجإ انليلحت يف دمتعنسو
 كاجل ءاوهألا ةيئايميس هيلإ تلصوت ام ىلع اضيأ دمتعنسو .ةيباطخلاو ةيدرسلا ةبراقملاب
 .ساميرغ لامعأل ادادتما امهرابتعاب ،غربربليز دولكل رتوتلا ةيئايميسو هييناتنوف

 ميهاربإ عورشمب ريبكلا فغشلا وه عوضوملا اذه انرايتخا بابسأ مهأ لعلو
 نأ لواحي يتلا ةيلامجلاو اهل س∂سَأ يتلا ةليصألاو ةديدجلا ةزيمتملا ةيؤرلا ةلءاسمبو ،ينوكلا
 لاغتشا هانكتسا يف ماهسإلا اهمهأ اضيأ ةيعوضوم زفاوح رايتخالا اذهل .هملاوع اهيلع ينبي
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 ةيدرسلا تايلآلا ىلع فوقولاو ةيبرعلا ةغللاب ةبوتكملا ةيئاورلا نوتملا مهأ دحأ يف ءاضفلا
 ةيملع جهانمب رصاعملا يبرعلا يدقنلا نتملا ءارثإ ةلواحمو ،ةهج نم اهيف ةفظوملا ةيباطخلاو
  .ةديدج

  :يلي امك انتيلاكشإ انغص عوضوملا قيوطتلو
  ؟ينوكلا ميهاربإل فوسخلا ةيعابر يف ءاضفلا لصفمتي فيك
 نم ةنك∂مُملاو هيلإ ةليحملا ىرخألا ةلئسألا نم ةعومجم انحرط لاؤس اذه ىلع ةباجإلل

 :يهو هداعبأ ءالجتسا
 ةيباطخلا اهصئاصخ يهامو فوسخلا ةيعابر يف ةلَكشؤملا ةسيئرلا تاءاضفلا يهام •

  ؟ةيئاوهألاو
 هتاعوطقم يف ةلالدلل نيرمثتسملاو هيف نيلæغتشُملا لعاوفلاو ءاضفلا نيب ةقالعلا يهام •

 ؟ءاضفلا ةيهام æديدحت يفو ةصاخلا م´اراسم يف اذه رثأ امو ،ةفلتخملا
 هدعبو راقلا هدعب يف ءاضفلل ةددحُملا ةيئاوهألاو ةيباطخلاو ةيدرسلا تاراسملا يه ام •

  ؟يمانيدلا
 ةنكمم تاباجإ لكشت يتلا ،ةفلتخملا هتارهظمتو ةيلاكشإلا ءاضفلا داعبأ نايبت لجأ نم 
     :ةيتآلا تايضرفلا حرط ىلإ اندمع ،ايلبق اهغوصب سانئتسالا نكمي ،ةيلوأو

 لكشب ةفرعملا اهسفن يه فوسخلا ةيعابر يف ةحورطملا ةسيئرلا تاءاضفلا §
 ةيئايزيفلا دودحلا ىلع ينبم ماع يقالخ روظنمب ةفرعملاو ،يعوسومو يسوماق
 فرعلا فلاخت الو ةلَكؤشم تسيل يلاتلاب يهو ،ةيلوألا ةيفارغوبوطلا صئاصخلاو
 اهصئاصخب ةفرعèم اõأ نيمختلا نكمي اذل .)ةكرتشُملا تايلكلا( ماعلا يناسنإلا
 بجاو سيلو كلمتلا ةدارإ ىلع ينبملا يعمجلاو يدرفلا رامثتسالاو ةرشابملا
 ؛ةفرعملا
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 وأ ةينثإ تناك ءاوس ،فارعألل ةزواجتم يه فوسخلا تايعابر يف تاءاضفلا §
 فراعملل ةفلاخم يهو ينوكلا ميهاربإل ةليصأ ةيؤر ىلع ةسسؤم يهو ،ةيعامتجا
   ؛ةلوادتملا ةيسوماقلاو ةيعوسوملا

 ةفاقث نع جتان يقالخ روصت قفو ةددحم فوسخلا تايعابر يف تاءاضفلا §
 ميهاربإ هيلإ يمتني يذلا لايخملل ةيجولوبورثنأ ىنب قفو لصفمتمو ةكرتشم
 .غارف نم يئاورلا اهعدتبأ ةيدرف الو تافاقثلل ةزواجتمو ةيلك يه الف ،ينوكلا
 ةيئايزيفلا دودحلل ةزواجتم سيزويميس ىلع اذه بسح ينبم وه ءاضفلا
 ةفرعمب ىرخأ ةهج نم ةطبترمو ةنكمألل ةيلوألا ةيفارغوبوطلا صئاصخلاو
 ؛ينوكلا ميهاربإ اهيلإ يمتني يتلا ةفاقثلاب ةصاخ ةيعوسوم

 هجوت يأ الو رتوت يأ ريثت الو ةدياحم يه فوسخلا تايعابر يف تاءاضفلا §
 اõأ ىلع اهنلوانتي لعاوف لبق نم ةبراقèمو ةدياحم ةيئايزيف تاعوطقم اõأل ،يئاوهأ
  ؛مهدوجوو مهرهوجل ةقرافم ةدام

 اهتنلكش نكمي ،ةيئاوهأ لعف دودرل ةريثم يه فوسخلا تايعابر يف تاءاضفلا §
 م† طيحي ام لك عم نولعافتم مه لعاوفلا نأل ،ةصاخ ةيئاوهأ تاينب قفو
 تاءاضفلل دوجو ال هنألو ،ايصن ن%يحèت نأل ةلباق ةيلماع ةينب نم اءزج هرابتعاب
   ؛نيظحالمو ءافكأ لعاوف دوجوب الإ
 ملس يف تايضرفلا نيب ةلضافملاو لمعلا اذه يف ةحورطملا ةلئسألا ىلع ةباجإلل

  :ةمهم تاملسم ثالث دامتعاب انمق ،ةمءالملا
 اذ† زواجتم وهو ،رتراس لوقي امك نيخثلاو حطسملا ناكملا سيل ءاضفلا §

 رشابملا ةيئيشلاب انفرتعا اذإو .ةيساسحلا لاجم يف روصحملا يئايزيفلا ىطعملل
 هتاذ دح يف ،رجديه موهفمب ،يطنألا ىوتسملا ربتعن اننإف ،هزيحو ناكملل
 ةصاخ ربكأ ةيلاكشإ ىلإ ليحي نأل الباق صاخ ايلجتو ،ةيلوأ ايجولوطنأ
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 لوصولا ىلإ ىعست ةيتارهاظ ةبراقمب ىلإ ىتأتت ال يتلا ءاضفلل ةماعلا ةيجولوطنألاب
 ؛ايسدح وأ ايئارجإ ولو )ةرهاظلا تاذ( نيمونلا ىلإ

 هذه .هتاعوطقملو هادمل يناسنإلا يلعافلا رامثتسالاب ايوضع اطابترا ءاضفلا طبتري §
 اهاندمتعا يتلا ةيجهنملا تاحورطلا هل سسؤت يذلا روظنملا نع جرخت ال ةمَّلسملا
 يف سردèت نأل ةلباق ةعضوم ءاضفلا نم لعجت ساميرغ ةيئايميسف ،لمعلا اذه يف
 ةهج نم تاعوضوملا راودألاب هتقالعو هلاغتشا نايبت ىلإ دمعتف ،يباطخلا ىوتسملا
 .)ءاضفلل ةيروصلا تاراسملا( ايبيكرتو ايجولوفروم ةيروصلا هصئاصخ حضوتو
 ةظحالملا اهينبتب اصوصخ ،ساميرغ لامعأ تبقعأ يتلا هييناتنوف كاج ةيئايميس امأ
 يف اروحم هتءافكو لعافلا نم تلعج دقف ،ءاضفلا ديدحتل ةيوضع ةئيه اõأ ىلع
 ؛ءاضفلا لوح روصت ءانب

 æتازكترملا ،èمولعلا ،لقألا ىلع رخآ لكشب وأ ،ىندأ ةجردبو ،نونفلا ربتعèت §
 دحأ انرتخا اذل .هلاكشأو هلاغتشا تايلآ نايبتو ءاضفلا ةيهام ديدحتل ىربكلا
 "اهمسالط" اوصقتو ،هبسحب يرهوجلا ءاضفلا اهرابتعاب ،ءارحصلا اولءاس نم مهأ
  .ءاضفلاب ةصاخلا اياضقلا ءارثإ يف ريسي ءزجب ولو مهسن ىتح ،"اهرارسأ"و
 نايبتل امهنم لوألا لصفلا ص±صèخ :نيريبك نيمسق ىلإ هذه انتسارد انمسق

 .ةيبرعلا ريغ تاساردلاو ةيبرعلا تاساردلا يف ءاضفلل ةيموهفملاو ةيحلطصملا تافالتخالا
 جذامنلا نيزربèم حلطصملا اذهل يموهفملا بارطضالا نايبت ىلإ لوألا يف اندمع دقف
 نيشقانèم ،ةفصاولا ةغللا تانوكم نيب ةلضافملاو لصفلاب تذخأ يتلا ةيجولومتسبإلا
 يف ءاضفلا موهفمل يحلطصملا بارطضالا ىلإ انرشأ امك .ليلحتلا يف اهتعاجنو اهتيعجرمل
 لاقتنالا ةرورضو نمزلا وحن يف ءاضفلا ةيلاكشإ نيزربم ،ةرصاعملا ةيبرعلا ةيدقنلا تاساردلا
 وتراسود لاشيمو وكوف لاشيم تاسارد نيلغتسم ،ءاضفلا يميتسبإ ىلإ يوحنلا ريئبتلا نم
 ةيميميسلا رواحملا انللح ،انتساردل ةمءالم تاحلطصملا رثكأ رايتخا لجأ نمو .امهريغو
 طونملا لاÕا ان%يبو ناكملاو زارpبلاو زيحلا لثم هل ةفدارم ةداع لمعتست يتلا تاحلطصملل
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 ءاضفلاب ةصاخلا ةيفسلفلا تايلاكشإلا اذه دعب انضرع مث .اهنم دحاو لك لامعتساب
 هيف انضرع دقف .ليلحتلاو ثحبلاب هل تدصت يتلا جهانملل ىلوألا تايعجرملا اهرابتعاب
 ءاضفلا ةيئانثو ،نيثدحُملا نييئايزيفلا ىتح نوطالفأ ذنم تحرط امك ةكرحلاو ءاضفلا ةيئانث
 ةلقنلا نيدصار ،نييتالإلا دنع ءاوتحالاو غارفلا يموهفم ىلإ صلخنل ،يطسرألا سوبتلاو
 يف لعافتلا ايجولوطنأ يف اهدعب انثحب .ةديدجلا ةيطسرألاو ةيطسرألا عم تلصح يتلا
 ضوخنل ،)ناويحلاو ناسنإلا( ةيويحلا ىوقلاو ةيئايزيفلا ىوقلا ءاقتلال ازيح هرابتعاب ءاضفلا
 ىلإ نيريشم ،ةيطناكلا روهظ ىتح ةيلاثملا ةفسلفلا اهتحرط امك لثمتلا ةلأسم يف ةمث نم
 .يناسنإلاو يلثمتلا هموهفم ىلإ يئايزيفلا هموهفم نم ءاضفلا لقن يف رواهنبوش ةيمهأ
 نياتشنجتيف دنع عقاولا موهفم يف الّثمم يئانبلا جذومنلا دصر ىلإ لصفلا اذه يف انصلخو
 .هتايعجرمو ءاضفلل يئايميسلا موهفملل هانصصخ دقف يناثلا لضفلا امأ .ءاضفلاب هتقالعو
 ىلإ نيليحم سيتروك يأرو ساميرغ يأر نيدمتعم ثياحملا روظنملا قفو هفيرعتب هانأدب دقف
 سدحلاب هتقالعو دادتمالل ازونيبس موهفم ىلإ ةدوعلاب اهتشقانمو ةيتراكيدلا امهتيعجرم
 رابتعاب ءاضفلاو ناكملا نيب ةرصاعملا تاساردلا قيرفت اهدعب ن±يبنل ،يلقعلا سدحلاو يسحلا
 ،رخآلاو عوضوملاو تاذلا ةيهامل اذ† اقِّقحèم ،لوألل يلعافلا رامثتسالا نع اجتان يناثلا
 ةشقانملاب انلوانت امك .ءاضفلل ةيهيجلا تاغايصلاو تواذتلا تاقالع ناهرو زيح ريصيف
 تاءاضفلا فيرعت يف لّثمتلا ةيمهأب رارقإلا ىلإ ةياهنلا يف صلخنل ،ءاضفلل يرهظملا دعبلا
 ،فوسخلا ةيعابر يف ءاضفلا لاغتشال ةساردل يناثلا مسقلا انصصخ دقلو .اهعيطقت تايلآو
 ،لوهÕا هرس اضيأو دوقفملا هرهوج راهظإ انلواحف ،يحولوطنألا هدعب ءالجتساب هانأدبف
 رهاوج اندصرف ،نطابلاو رهاظلاو لهجلاو ةفرعملا نيب ةيلدجلا ةلأسم قرط نم نكمتن ىتح
 انسردف ،ءارحصلا رهوج ديدحت يف رئبلا ةيمهأ نايبت ىلإ اذه دعب انلقتنا .دوقفملا دعبلا
 ةحاولاب ءارحصلا انلباق ريخألا يفو .يئاوهألاو يقالخلا هيدعبو لعاوفلل ةيدوجولا ةعضوملا
     .امهيلإ لاقتنالل يهيجلاو يغيصلا دعبلاو ةحاولل يلعافلا دعبلا ىلإ نيريشم ةنيدملاو



 ةـــــــمدقملا
 

11 
 

 عجارملا صقن اهمهأ ،تابوعص ةدع ،ثحبلا اذه زاجنإ لالخ ،انقيرط تضرتعا
 .اهنم عطاقم نيمجرتم ،ةيبنجألا تاغللاب صاصتخالا يف بتك دامتعاب انمقف ةيبرعلا ةغللاب
 مجرتèي مل اهضعبف ،ةيبرعلا ةغلل تاحلطصملا لقنب ةصاخلا كلت ةمجرتلا ةبوعص مهأ لعلو
 مهأ نمو .بعصأ ماهفإلاو ابعص مهفلا لعجت ةفلتخم تامجرت نكلو مجرت رخآلا اهضعبو
 نم مغرلا ىلع بكرèم نتم ةساردل جهنملا عيوطت ةبوعص اضيأ انتهجاو يتلا تاقوعملا
 ربكألا يصنلا نتملا يف هجمد ىلإ جاتحت هقيلاغمف ،ةيدرسلا هتاراسم ا† يحوت يتلا ةطاسبلا
    .ينوكلا ميهاربإ لامعأ عيمج ىلع لمتشملا

 ةيبرعلا ةغللاب اهضعب ،عجارمو رداصم ةدع ىلع ثحبلا اذه زاجنإ لجأ نم اندمتعا
 يناجرجلا فيرشلل تافيرعتلا مجعمو روظنم نبال برعلا ناسل اصوصخ ةميدقلا لثم
 تاباتك يتلا ريثك اندفأ دقف صاصتخالا عجارم نم امأ .ةيبنجأ تاغلب رخآلا ضعبلاو
 هفيلأت يف كرتشا يذلا ناسللا مولعل نَلقعُملا سوماقلا اصوصخ ساميرغ نايلوج سادريجلآ
 هيينتنوف كاج لامعأ اضيأو ،هيئزجب ىنعملا يفو يوينبلا ةلالدلا ملعو سيتروك فيزوج عم
 ،ساميرغ ةيعمب هفلأ يذلا سفنلا تالاح ىلإ ءايشألا تالاح نم :ءاوهألا ةيئايميس لثم
 ريبكلا رثألا غرابريبليز دولك تاحورطل ناك امك .باطخلا ةيئايميسو ةيئرملا تاءاضفلاو
 .رتوتلا ةيئايميس هباتك اصوصخ ةساردلا هذه يف
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   :يئاورلا ينوكلا ميهاربإ نتم ليلحتل ةيموهفملاو ةيجهنملا تاقوعملا .1
 نم ةعومجم ىلع ةيفسلفلاو ةيمكحلاو ةيئاورلا ينوكلا ميهاربإ ملاوع سسأتت

 ءارحصلا لهأ ايجولوثيمل ثيرو صاخ لايخمل ًةنيب اهقلاعتب ةلِّكشملاو ةعطاقتملا تايلدجلا
 توهاللاو 1.توهاللا يه ايجولوثيملا حور نأب املع ،صوصخلا هجو ىلع قراوتلاو
 مكحلا ةمظنأ ساسأ يه يتلا ةيجولويديإلل ينوكلا ميهاربإ دنع قلطم لكشب لeباقم
 .objectales "ةيناعوضوملا"ـب اهسفن تعنت يتلا جهانملا كلذ يف امب ،جهانملا يلاتلابو ،ركفلاو
 عوضوملا عاضخإل ةلواحم هنأ يأ ،ةيؤر توسان جهنملاو ،ايؤرلا يلاعت وه توهاللا نإ مث
 ،ةميقلا ةمدعنم وأ ةيهيدب ىلوألا ةلباقملا هذه تدب نئلو .يقيزيفاتيم وه امل ىتح ةظحالملل
 ةيرظنلا اهتيئاغ نم اقالطنا ينوكلا صوصن نم انلماعت اذإ الإ ىلجتت ال ىلوأ ةبقع لثمت اÜأف
 اذه يف ريشن نأ نكمي .ةفصاولا ريغو ةفصاولا هتاباطخو ةيدرسلا هصوصن اçددح امك
 ،ىرخأ ةهج نم رهوجلاو ضeرeعلاو ةهج نم ءافخلاو يلجتلل ةسوكعملا ميقلا ىلإ قايسلا
 موهفمبو ةيرشبلا ىلع ةئراطلا رارقتسالا ةفاقثو ةينالقعلا هتجتنأ امب ميقلا هذه ةقالعو
 ةيعابر يراعتسا لكشب هتصخلو ،ةثادحلا هتجتنأ ام عم ةنراقم ةيرهوجلا تاءاضفلا
 يف- ئدابملا عم ةضراعتم جئاتنلا رهظت دق ،ةلهو لوأل نتملاو جهنملا انلباق اذإ .فوسخلا
 يلوألا ىنعملل ايفانم ُءارجإلاو ،هتاقلطنمل اضقانم ُءاصقتسالا ودبي دقو -اهتميق سيلو اçاودأ
 نأ لواح ينوكلا ميهاربإ نأ كلذ ،يفلؤملا صانملا وأ صوصنلا يف هنع رúبعõم وه امك نتملل
 ايروصو ايتاعوضوم )ةدرفتمو ةديدج( ةليصأ ميهافم نم اقالطنا درسلا ةلأسم حرطي
 اذه .رمألا اذه فشتسن ىتح قمعلاو دهجلا نم ريثك ىلإ ليلحتلا جاتحي نل .ايميهافمو
 يتلا كلت نع ةفلتخم صوصنل جهانملا ةبراقم ةيناكمإ ىدم نع لؤاستلا ةيمتح مامأ انعضي
 وه François Rastier هييتيسار اوسنارف لوقي امك يسيسأتلا لعفلا .جهانملا هذه اهنم تقلطنا
 هيرأ ريبعتب ةطيسبلا صوصنلا نم ةيئايميسلا لاقتنا يف رمألا ناك امك ةيجهنم ةرورض

                                                             
 .8.ص ،2016 ،لاؤسلا راد ،توريب ،ةمومزملا راتوألا ةفوزعم ،ينوكلا ميهاربإ  1
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 2ناسابوم صصقل ساميرغ ليلحت لعل .اديقعت رثكأ صوصن ىلإ André Jolles1 لوي هيردنأ
 نتملا وأ نتملل ليلحتلا لئاسو عاضخإ اهتلواحمب ،دهجلا اذهل ىطسولا ةيلمعلا ةطحملا تناك
 اصوصخ ،ميهافملاو ةزهجألا انربتعا اذإ حضاو لكشب رمألا رهظي ال دق .ليلحتلا تايلآل
 يأ عاضخإ اÜاكمإب نوكي يتلا ةيلكلا ةيعوضوملا ةيئارجإلا تاودألا نم ةعومجم ،ةثياحملا
 لوألا يف يه ةءارق تاودأ نوتملا ىلع ضرفõتس ةلاحلا هذه يف .اهعيوطت ريغ نم نتم
 ءايتراو يقالخ ماظن يه اهسفن ةيعوضوملا .ةصاخ تايجولويديإل جاتن ريخألاو

doxologie اهديحت نكمي ةيركف تاروريسو اهنيعب ةيخيرات بقحو نيعم خيراتل ثيرو عئاش 
 نكلو نوتملا ةبراقم ةيناكمإ يغلي ال ةيجهنملا ةبقعلا هذه ديكأت نإ .ايجولومتسبإو ايخيرات
 نيب ضراعتلا ةيناكمإ ىظحت ال .انايحأ ليلحتلا تايلآ فييكتو رذحب اهلوانت ةرورض ضرفي
 عاضخإ ةلواحم ضفر اريسي ناك اذإف .ةرورضلاب عامجإلاب جهنمللو نتملل يميهافملا زاهجلا
 ىمسي ام نيب طلخلا وأ ةميدقلا تايرعشلا يف ادئاس ناك املثم عئاقولا ةبراقمل لييختلا
 نم سيلو هتاذ جهنملا نم هتيعرش ذخأي ليلحتلا نإف ،يقالخألا قدصلاو ينفلا قدصلاب
 ثبعلا نم ابرض صنلل جهنملا عاضخإ نع ثيدحلا نوكي دق يلاتلابو .نتملل هتقواسم
 .نوتملا ةبراقم ةمءالمو اهساسأ نم جهنملا ةيعرش يغلي يذلا relativiste يوبسنلا ريكفتلاو
 ،اهل جاتنو جاتنإ يه يتلا ةيلخادلا ةيركفلا قاسنألاو اهماظن ضرفت ةيلايربمإ ةغللا نأ امكف
 عاضخإلا اذه نوكي .جهنملا عفريو صنلا )ضفخي( عضخõي ديضنتلا نم اعون ضرفي جهنملاف
 افلس اهددحõي يتلا ةياغلاو اهضرفي يتلا تاوطخلاو اهجتني يتلا ةيحلطصملا ةموظنملل ةجيتن
 وأ هتيؤر ىلع انجرد ام الإ ةلاحلا هذه يف ىرن جهنملا انلعجي ال دق .انايحأ قلطم لكشبو
 .ةداعلا يف اهيلإ صلخي ،ايلبق قئاقحب مِّلسõي ،الثم بدألل يسفنلا ليلحتلاف ،هكاردإ يف انبغر
 مَّلسõم وأ ضرتفõم وه امªل نكلو نتملا يف وه امªل سيل فشكلاو ليلحتلا عوضوم نوكيس
 هنأ ريغ .ةتوافتم تاجردب نكل جهانملا لك يف ةدوجوم ةيجهنملا ةصيقنلا هذه .جهنملا يف هب
 ،دحاو نآ يف جهنملا ةعيبطو نتملا ةعيبط نع جتان عئاشلا ديضنتلا اذه نأ رارقإلا بجي

                                                             
1 Cf. A. Jolles, Formes simples, Paris, Seuil, 1972. 
2  Cf. A.J. Greimas, Maupassant : la sémiotique du texte, exercices pratiques, Paris, Seuil, 1976.  
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 عادبإلا ةئيه نم ةيزملا تناك ذإف .ميمعتلا هتفيظوف يلاتلابو ،ماع يناثلاو صاخ لوألاف
 يقطنملل ءانب يه )جهنملا( ةبراقُملا ةئيه نإف vraisemblable لمتحملاو داتعملاو جرادلا رسك
 ام اذه .ةرورضلاب ايعئاقو اسيلو ايجهنم نئاك وه امو لقعõي ام راطإ يف نكمملاو دئاسلاو
 تناك اذإف .عادبإلل ةقيقحلا ءاصقتسا ةيلمع يف راصتنالاب نكلو ينوكلا ميهاربإ هحضوي
 ةروريس يف لطبلا هفصوب رهظõي نأ رِّكفملا ةلاسر نإف ،يفخõي نأ عدبملا" ةلاسر
 سومانلا ظفح هنكلو ،زاغلإلا وأ ةيمعتلا سيل انه دوصقملا ءافخإلا نإ 1".باوجتسالا
 سيل ءافخإلاف .دقõتفا كردõي مل اذإو هرهوج eدقف فúشكت اذإ يذلا ،دوجولل دحوألا يلزألا
 رهاظلل يطعõيو اهدوجو ةيهاملل ظفحي ايرهوج الكش هذخأب نكلو ،داجيإلا قلطم لب ابييغت
 هرابتعاب يفخملا فشكي نأ يه ،اقحال ىرنس امك عدبُملا ،ةفيظو نإ .يضرعلا هيلجت
 رهاظ هنأ ىلع هرهظõي نأ ىلإ ركفُملا ىعسي امنيب ،هتاذ يف ايعوضوم هفشكي نأ ال ،ايفخم
 اهتنونيك يف ةيهاملا يفخي لوألاف ،رهظõيو يفخõي امهالكف نذإ .هتاذ يف هنكتسõي نأل لباقو
 ئراطلا اهيلجتو ةيهاملاب هلهج ةقيقح يناثلا فشكي امنيب ،فشكõت نأ بجي ال يتلا ةيلصألا
 يكل ال دوجولا بوجتسي نأب ةيهاملا هذهو هتاذ رهظõي لوألا نأ امك .يرهوجلا ريغو
 ،هئاليخو هلهجلف ،يناثلا امأ ،تمصلا ةرورضو قاطنتسالا ةقيقح تبثõيل نكلو هقطنتسي
 يف ةدوجوم اÜأ دقتعيو وه اهجتني ةقيقحل الطب هسفن بصنõيف ،باجي يكل بوجتسي
 يلزألا اههنكب ةقيقحلا عدبملا ظفحي نذإ .تلحمضا الإو ءافخلا اهيف طرتشõي يتلا ةيهاملا
 ميهاربإ رذحõي ام اريثك اذل .لئازلاو قفلُملا اهضرعب اهفشكي هنأ دقتعيف ركفملا امأ يفخملا
 نأل ،ماظنلا يف ةقيقحلاب زوفلا لواحن ًاثبع" هبسحف .ريكفلا قاسنألا قالغنا نم ينوكلا
 روضح الو ،ٌنايب ةغللاو ،ٌةغل دوجولاو ،«دوجو »دحلاو ،∆دح ةميسرتلاو ،ةميسرت ماظنلا
 رهظõي 2".فرحلا سومان قنتعي نايب يف ال ،ةيرحلا يف ةقيقحلا ةيوه نأل ،نايبلا يف ةقيقحلل
 جهنملا نأ يه ،ةماع ةيرهوج ةبقع نع ةجتان ىلوألا ةيجهنملا ةبقعلا نأ ينوكلا ميهاربإ نذإ

                                                             
 ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،1ج ،ةركاذلا فيزن يف ممألا حور ىرسلا سودع ،ينوكلا ميهاربإ  1
 .8.ص ،2012 ،توريب
 .52.ص ،2016 ،لاؤسلا راد ،توريب ،ةمومزملا راتوألا ةفوزعم ،ينوكلا ميهاربإ  2
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 امومع هلبقو نتملا نع اديعب هتايلآ ئشنõي ،ام دح ىلإ قلغõم ماظن هنأ ىلع هسفن حرطي
 اهنكلو ،ءايشألا ةيؤر نم اننِّكمت ةيئاÜو ةيلوأ ةطاطخ ماظنلاف .هتاءارجإو هقطنم ضرفيو
 اÜأ اهيف بغرت/معزت يذلا تقولا يف ملاعلا ينبت يهف ،اهجراخ اهارن الأ اصوصخ اننِّكمت
 قلخت يتلا يه رظنلا ةهجو" روسوس يد لوق ام »دح ىلإ هصخلي ام اذه .هلضفب ينبنت
 اصوصخ عضت نكلو ،ءايشألا هب براقن يذلا لاونملا غوصت ال ةطاطخلا نأل ،"عوضوملا
 اçددح يتلا لبسلا نع جرخت نأ بجي الو اهجÜ يف ريست نأ بجي ذإ ،ةبراقملا هذهل دودحلا
 قاطن يف دجوم وه ام لب ،طقف هنع جرخن ال امõخõت ذئنيح نوكي ال دحلا .افلس اهسفن يه
 ال دودحلا .هتاذ دوجولا يه ،ةيجولوميتسبإ مأ تناك ةيئاضف ،دودحلا نإف اذل ،مختلا اذه
 نيب لصفت يهف .اضيأ دودحم وه املو »دõحeي امل ةنونيكلا يطعت اÜإ .دِجوت لب طقف لصفت
 دودحلاو تاميسرتلاو ةمظنألا هنأ ريغ .ءاضفو ادوجو ةلوصفملا ءايشألا يطعتو ءايشأ
 يطعت لب ريشت ال ةغللا .ةغللا لضفب الإ ةعقاو نوكت نأ اهنكمي الو ققحتت ال دوجولاو
 وأ ميدقلا دهعلاك ةسدقُملا صوصنلا هنيبت املثم ،لوألا يلزأللا لعفلا يف امك دوجولا
 يف امك ميركلا نآرقلا وأ 1)؟–رõمْأeي –مَل “بúرلاeو َنوُكeيَف ُلوُقeي يªذَّلا اَذ –نeم( لثم هتاحورش
 اeمúنِإ﴿ :لحنلا ةروس وأ 2﴾ُنوُكeيَف نُك õهَل َلوُقeي نَأ اًئ–يeش eداeرَأ اَذِإ õهõر–مَأ اeمeّنِإ﴿ نسي ةروص
 يف هرهظت ملاعلا ئشنõي يتلا ةغللا نإ مث 3.﴾ُنوُكeيَف –نُك õهَل َلوُقeن ْنَأ õهاeن–دeرَأ اَذِإ ٍء–يeشªل اeنُل–وَق
 4،ةيلاثملا ةغللا نع ناسنإلا ثحب نإ .ىنعملا ةيلحمو ةقيقحلا ةيبسن هدكؤت امك ،يبسنلا هيلجت
 نم ،رخآب وأ لكشبو ،ام »دح ىلإ بيرق وه ،ةيناسللا تاعوم⁄ا لك اهيلإ تعس يذلا
 نم ةثياحملا هتدرج يذلاو موهفملل يلوألا لاثملا ىلإ دسجتي يذلا ينوطالفألا ةقيقحلا موهفم
 لكشب يه امك رومألا رهظõت ةيلاثم ةغل كالتما ةدارإ نأ ريغ .يلاعتملا قلطملا يف قَّلعملا هلزأ
 ةيريبعتلاو ةيبيكرتلا اهتيبسنب ةغللا هحيتت اميف الإ تأتم ريغ وه هسفن اذهو ،يلكو قلطõم

                                                             
 .37 :3 ايمرإ يثارم رفس ،شúدقملا باتكلا  1
 82/نسي ،ميركلا نآرقلا  2
 40/لحنلا ،ميركلا نآرقلا  3

4 Cf. U. Eco, La Recherche de la langue parfaite dans la culture européenne, Paris, Seuil 
Collection : Points Essais, 1997.  
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 ةغللا نأ داقتعالا يه ةجيتنلا .ايدرف ايناسنإ اطاشن اهرابتعاب ،ةيلامعتسالاو ةيناسلونثإلاو
 .ىرخألا ةيناسنإلا تاكاردإلاو ىرخألا تاغللا هرهظت نأ نكمي ام يفخت اÜأ ريغ ،رهظت
 ال يتلا بجحلا ةقيقحب صاخ بجحلا نوكي .ءافخإ راهظإلاو ،بجح يه ةنابإلا نإ
 قئاقحلاب اصاخ ءافخإلا نوكيو ةغللا دودحو ركفلا قاسنأ نع رئاثلا عدبملا الإ اهكردي
 نم فنصلا اذه نم نوكي نأ ،هصوصن يف ،لواحي ينوكلا ميهاربإو .درفلا كردال ةمزالملا
 ،س»سؤت ملاوعلاو ،ككفت ةغللاف .سكعلا تسيلو مهلاوع ةغللا نم نوئشني يذلا نيعدبملا
 ،ةيرهوجلا تءاضفلاك لغتشت ةغللا .داجيإلاو دقفلا يهو دوجولل ةيزكرملا ةيئانثلا يعو عم
 مل نإ ،ارحب رحبلا يف دجن ال" ذإ ،اقحال اذه حضوتيس امك رحبلاو ءارحصلا رارغ ىلع
 اهدعبب ال ،يفخلا اهدعبب ءارحص ،رحبلاك ،ءارحصلا"و 1"دوقفملا دعبلا رحبلا يف دقفن
 .كلذك هدقتعن ام اصوصخو يلجلا اهدعبب ةحطسم ةيدايتعالاو ةيمويلا ةغللا نإ 2".يلجلا
 ،رثاكتلا ،برشلا ،لكأ( يلوألا يوضعلا دوجولا نع جراخ وه ام دصر نأ اندرأ اذإف
 ةغللا ءاشنإ ةداعإ ىلإ ةجاحب ،ينوكلا بسح ،اننإف )رشابملاو يفرحلا دوجولا راطإ يف ...خلأ
 نوكن امنيح رسيب احاتم رمألا ناك نئل .هضرفت يذلا قبسملا ريكفتلا/ركفلا ةغايص ةداعإو
 ةغوصم ميهافملاو ،ةمراص جهانملا نوكت امدنع ىتح ريسع رمألا نإف ،يرذج عادبإ ءازإ
 يذلا ثحابلا لمع سكع نافرعلا قلطنمو نمو ءاحيإلا وه عادبإلا لمع نأ كلذ ،ةقدب
 ةطلسو سحلا تابتع نم ةصلمتملا ،اÜأ نم مغر ىلع ،ةظحالملل ايؤرلا عاضخإ لواحي
          :ةيونثملا هذfl ينوكلا امهنع ر»بع نيقطنم ءازإ انه نحن .ةغللا ةيدودحمو ساوحلا
  .ةرابعلا – ةيؤرلا قطنم"
  3".ةراشإلا – ايؤرلا قطنم

 اذه حضو امك ةقيقحلل يلك ءافخإ وه ةغللا هحنمت يذلا نايبلا نأ يه ةجيتنلا
 ةليصألا ةبراقملا ىلإ ىعست اÜأل ،ريكفتلل ىلوألا ةبقعلا ةغللا ربتعي امهلكف .رغديهو ريماداغ

                                                             
 .62 ص ،1999 ،1ط ،توريب ،ىقتلملا راد ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  1
 .22 ص ،هسفن عجرملا  2
 .28.ص ،ةمومزملا راتوألا ةفوزعم ،ينوكلا ميهاربإ  3
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 يف ريكفتلا يغبني نذإ .اهركفل )ةليصأ ريغ( ةيرارتجا ةادأ ضرفت اهنكلو )ةدرفتمو ةديدجلا(
 لمعلا ام نذإ .ةبقعلا هذه نم صلختلا ينعي ال لمعلا اذه نأ ريغ ،هسفن ريكفتلا لبق ةيلآلا
 عاو يدقن عجارتب ميهافملا ءاشنإل درّطملا يعسلا امإ يغبني ؟ةيجهنملا ةيمتحلا هذه دوجو
 لاونم ىلع ةغللا اهضرفت يتلا ةلاصأاللا رامثتسا وأ ةليصألا ةبرجتلا ىلإ لوصولا دصق
 يف ريكفتلا ةيمتحل نكلو ةيطمنلا ةغللا تاقبسم ةغايص ةداعإ لجأ نم سيل ،الثم سامرباه
 مهو ةنابإلاو ،ةنابإ ريبعتلاو ،ريبعت ةغللا نإ نذإ .ريكفتلا اذه اهضرفي يتلا دودحلاب ريكفتلا
 جرخت ال ةقيقحلا نأ كلذ ؛اçاذ نم ةعبان اÜأ نيدقتعم ،ةغللا دودحب اهديقنس اننأل ،ةقيقحلا
 يأ ،طقف اçاذ يف ةنماك نوكت نأ اهنكمي الف ،ةغللا اهحيتت يتلا ةيميتسبإلا رطألا نع
 نم تعبن اذإ الإ ةيرهوج نوكت ال ةقيقحلا نإف لباقملاب .يجراخ ديق يأ نم ةررحتم
 ميمص نم وه امنإف اهدوجو ةيناكمإب داقتعا لكو ،نكمم ريغ اذهو ،ةصاخلا اهتيقلطم
  :نيتيناكمإ مامأ نحن يلاتلابو .ةقيقحلا ىلع يلاعتملا يلاثملا مهفلا

 ءازإ نوكنس يلاتلاب ،اهرصح لواحت يتلا رطألل ةزواجتمو اçاذ يف ةقيقح دوجو امإ
 ؛ةيلاعتمو ةيلاثم ةقيقح

 طبترتل اهتيقلطم دقفت اذflو ،اهنع ر‰بعõتو اهجتنت يتلا تاودألاب طبترت نأ امإو
  1.لقعلا ةغللا لثم تاودألا هذه ةيبسنب

 نم اهنِّكمي )ةغللا( لماحب ةنçرم ةقيقحلا تمادام ،ةيناثلا ةيناكمإلا ينوكلا حجري
 نادقفب اقيثو اطابترا ةطبترم ةيريبعتلا ةيمتحلا هذه نأ ريغ .يلجتلا ىلإ رامضإلا نم رورملا
 اهيطعت يتلا تازكترملاو لماوحلاو قايسلا ةيبسن نع لقتسملاو صلاخلا اflاطل ةقيقحلا
 .اهدوجو

 يتلا ةيميقلا ةيبتارتلا رسكت ينوكلا ميهاربإ صوصن اهل سسؤت يتلا ةيعجرملا نإ
 ءاحيإلا ىلع ناينبم توهاللاو ايجولوثيملاف ،يداملا ركفلاو ،ةرصاعملا ةراضحلا اهل تسسأ
 نم ام دح ىلإ بيرق يناحورلا هجوتلا اذه .ةيسحلا ةبرجتلاو ةفرعملا سيلو ،سدحلاو

                                                             
 .ةغللا ىلإ ليحي يذلا logos سوغوللاب ةيقيرغإلا ةغللا يف طبترم هتاذ يف لقعلا نأ انه رشنل  1
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 يتلا ةنراقملا ةيليوأتلا هتجتنأ يذلا )l’imaginal )mundus imaginalis نافرعلا وأ يفوصلا فشكلا
 ىفتحاف ،اصوصخ يناريإلا فوصتلا ملاوع هانكتسال Corbin Henry نابروك يرنه اهل سسأ
 موهفملا اذه نأ انه ركذنل 1.ةيلصألا جذامنلل ةيزمرلا ةفرعملا ىلإ الخدم اهرابتعاب ةروصلاب
 يذلا mythanalyse  ةيليلحت-اثيملا وأ يروطسألا ليلحتلا هل س»سأ كاردإلا رداصمو ةروصلل
 ةعومجمو ام ةفاقثب صاخ ايروطسأ اليلحت Durand Gilbert دنارود ريبليج بسح يعدتسي
 روصلل قلخلا نم عون وه يذلاو 2"دارفألل يسفنلا ليلحتلا هبشي لكشب ام ةرتف يف ةيناسنإ
 ريكفتلا قيرط نع افلس ةفورعملا ريغ تانكمملا قيقحت نم ةنِّكمملا تايساسحلاو تايعضولاو
 ؛اهدقنو ميهافملا جاتنإب الوأ ريكفتلا ةغلل كيكفت وه ريكفتلاف .ينفلا عادبإلاو يفسلفلا
 ملاعلاب ناسنإلا ةقالع ث‰دحõي اديدج اقفد ةغللا حنمت ةديدج روصل جاتنإ وه عادبإلاو
 ةفسلفلا تناك اذإف .ينوكلا ميهاربإ دقتعي امك يلوألا هرهوج ىلإ هعجري وأ هريغيو
 ينوكلا دنع عادبإلا نإف ،ريماداغ دنع امك قبسملا ركفلا نع داعتبالا لوألا يف ىعدتست
 ،اقحال هحضونس امك ،ةيفخم حورلا زونك نأ ريغ 3.حورلا زونك جارختسال ريطخ «رفح"
 امامت ناسنإلا قامعأ يف ةزنتكملا اهتعيبطو يحورلا اهرهوج تدقف ناسنإلل تف»شكت نإف
 اميف ترصتخا اذإ صاخ زيح نم رثكأ ودعت ال يتلا ،ءارحصلل ةبسنلاب رمألا وه املثم
 ىلوألا رهظمتلل رييغت يأ ،رفح وه رهوجلا اذه ءاصقتسا نإف ،اذه ىلإ ةفاضإ .ايدام هيوحت
 ةلواحم نذإ رفحلا نوكيس .ةيفخم ةقيقحو للضم رهاظ :نيهجو يف ةلصفمتملا ةقيقحلل
 ال ذإ :ةريبك تاجارحإ امأ ةلاحلا هذه يف نوكنس .ءافخلا هيف ضرتفم وه ام فشكل
 نوكي نأ بجي ام ريغ ىلع هنكتسا ام نوكيس اذflو ،رهاظ يفخم نع ثيدحلا نم صانم
 انيعسب ،امنيب يرهوجلا ءافخلا زنكلا يف ضرتفيف ؛دحاو نآ يف هريغ نوكيس هنأ امك ،هيلع

                                                             
1 Cf. H. Corbin, Corps Spirituel et Terre céleste, de l’Iran Mazdéen à l’Iran Shî'ite, Buchet-Chastel, Paris, 

1979. 
2 G. Durand, Figures mythiques et visages de l’œuvre, de la mythocritique à la mythanalyse, Berg 

international Editeur, Paris, 1979, p.313. 

 ،2006 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،صوصن/)نوتم( ميم ةنهاكلا تلمأت اذكه ،ينوكلا ميهاربإ  3
 .19.ص
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 اذإو سسؤملا رهوجلا ىغلأ ققحت اذإ يذلا ،يضرعلا روهظلا هيلع ضرفنسف ،هئالجتسا ىلإ
 نم ابرض نوكيس رهاظلا هدوجول معز يأو ،هنع ثيدحلل لاجم كانه نوكي نل ققحتي مل
  .أطخلا وأ ةطسفسلا

 ]حطسلا[و ]قمعلا[ ةيئانثلل رسك وه ينوكلا هنع ثدحتي يذلا رفحلا نإ نذإ
 ةيئاضفلا ةقالعلل ةغايص ةداعإ وهف يلاتلابو ،/يفخلا/و /يلجلا/و ]نطابلا[و ]رهاظلا[و
   .]ةنونيكلا[و ]رهاظلا[و ]ضرعلا[و ]رهوجلا[ـل ةيميقلاو

 امنإو هتاذ يف يفخملا فشكل ةلواحم سيل رفحلا نأ هلك اذه نم جتنتسن نأ نكمي
  :نيرمأ فشكل

 ءافتكالاك ،يفخملا فشك ىلإ لوصولا مدعب اهيلإ لوصولا نكمي يتلا ءافخلا ةقيقح •
 ،ةفرعملا سيلو نافرعلا ىلإ ةداعلا يف نذإ جاتحي رمألا .امهريغ وأ مهوتلا وأ سدحلاب
  .ايقطنم لصحتي نأل الباق دوجولا تابثإ ناك نإو ىتح

 هذه سدحن وأ هدوجو ةقيقح تبثنف ،ايفخم هئاقب ةرورض يفو ايفخم هنوك يف يفخملا •
 صئاصخو هدوجو دَقف كردõمو يرذج رهاظ ىلإ يفخملا لوحت اذإف .ةقيقحلا
 نم اهبحاصي امو رفحلا ةبرجت ةلاحلا هذه يف عادبإلا نوكيس .يرهوجلا هدوجو
 ةلحر وه" عادبإلا نأل ،رفحلا لعف نع ايتامغارب جتني اميف رصتخي نلو .فشك
 ءالجتسالا ةلحر لصفمتت 1".دوجولا اذه نع انبارتغا ةقيقح :ةقيقحلا ءالجتسال
 ةيلاصفنا ةيناثلاو ةيئاضفلا تاعوطقملاب ةصاخ ةيلاصتا ىلوألا نيتروريس يف هذه
 :يلي امك اغاصõت نأل ناتلباق ناتروريسلا ناتاه .)ةقيقحلا( ةميقلا عوضومب ةصاخ

 
 ])ف2م È ف( ¬ )ف1م Ç ف([ .1

       ~                 ~ 
 ])قم Ç ف( ¬ )قم È ف([ .2

                                                             
 .8.ص ،1ج ،ةركاذلا فيزن يف ممألا حور ىرسلا سودع ،ينوكلا ميهاربإ  1
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 نإ ذإ ،يناثلا يليوحتلا ظوفلملل ايلوأ مزالم لوألا يلوحتلا ظوفلملا نأ ظحالملا
 ةيادبب صاخلا قالطنالا ءاضف يأ ،)ف1م( يلوألا يئاضفلا عوضوملاب لاصتالا
 وه يذلا )قم( ةميقلا عوضوم نع لاصفنالا ظوفلمل ئفاكم ءالجتسا ةلحر
 طبترم وهف )ف2م( يناثلا يئاضفلا عوضوملا نع لاصفنالا نأ امك ؛ةقيقحلا
 تالاحلل ةيقطنملا ةغايصلا هذه نأب »رقن نأ بجي نكل .ةميقلا عوضومب لاصتالاب
 نافلاخم امه يميتسبإلا لعافلل ةرشابملا تاراسملل يفرحلا دصرلا نأو تالوحتلاو
 زكترت يتلا ةيئايميسلا ةبراقملا ةبوعص حضتت انه نم .زنكلل ينوكلا ميهاربإ موهفمل
 تبتُك يتلا ةغللا ةفاقث نع ةثوروملا configurations discursives ةيباطخلا تالكشتلا ىلع
flةغللا ضعبل ةيميسلا تاليلحتلا وأ )ةيبرعلا ةغللا( ينوكلا ميهاربإ تاياور ا 
  .ةيبوروأودنهلا
 وه عادبإلاف ،يفارغوبوطلا ءاضفلاب ةرورضلاب اصاخ سيل يئاضفلا لاصفنالا نإ
 يف لاقتنا عم انمازت وأ افلس طبترا نإو ىتح اهنماوكل ًءاصقتسا تاذلا يف ةلحر
 ثوحبملا ةقيقحلاف .ىنعملا اذهل ديكأت دوجولا نع بارتغالا موهفم لعلو .ءاضفلا
 ناسنإلاف .كردُملا ريغ هدوجوو ،ينآلا هدوجو يف درفلا ةقيقح يف ةدوجوم اهنع
 يف لحري نأ بجي اذل ،هكردي مل مأ اذه كردأ ءاوس ،ايئدبم هتاذ نع بيرغ وه
 ةميقلا عوضومو عوضوملا ةميق نيب قرفن نأ بجي انه نم .هتيقح هنكتسيو هتاذ
  .ىرخأ ةهج نم امهمزالتب رارقإلاو ةهج نم
 ةليسو نإف ،ةليحتسم ف“شكتلا ةيفرحو ةيرورض فشكلا ةيلمع تناك اذإ
 ءالجتسال نكلو رسلل ءالجتسال ىعسي ال يذلا ،عادبإلا يه ةديحولا فشكلا
 عوضوملاب لهجلا ذئدنع نوكي نل فوس .هضفحو دوجولا اذه لاكشأو هدوج
 ةرورض يف ةفرعملا قلطم نوكيس اذه سكعو لب .عوضوملا ةقيقحب الهج سيل
 نيصاخ اسيل ءافخلاو لهجلا نأ ىلع ،ءافخلا ةقيقح يف روهظلا رهوجو ،لهجلا
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 اريبعت سيل" ةلاحلا هذه يف عادبإلا ريصيس .ةيهاملا هذه ةدامب نكلو دوجولا ةيهامب
 ىلإ عوزن يه بارتغالا ةدارإ نأ دقتõعي دق 1.بارتغا ةدارإ هنكلو ،بارتغا نع
 نكمي ال يتلا يظشتلا ةبرجت يف يه ةيزملا نأ ريغ ،دوجولا نع وأ تاذلا نع ةبرغلا
 بسح ناسنإلا .اهلضفب الإ ققحتي نأ نافرعللو اهريغ نم دجوي نأ دجولل
 اذه رهوج كردي يك دوجولا يفو الوأ هتاذ يف هوتي نأ ىلإ جاتحي ينوكلا ميهاربإ
 جاتحت ةيلخادلا تايلدجلا هذه .تاذلا فاشتكا ةبرجت بارتغالا نوكيل ،دوجولا
 تاعوضوملا لصفمتو ينوكلا ملاوع لاغتشا كردõن نأ انل ىتأتي ىتح ككفõت نأ ىلإ
   .هدنع
 
  :ءاضفلل ةيئايميسلا ةلكشألا .2
 ةيئاضفلا ليوط دمأل تلمهأ ةيدرسلا ةيئايميسلا" ىلإ لوألا يف ريشن نأ يغبني

 نأ ىلع د‰دشن نأ يغبني امك 2".سردõت نأل جاتحت بابسأل ،é romanesquepatialits ةيئاورلا
 لماش يجهنم زاهج ةغايص ىلإو يموهفم سيسأت ىلإ جاتحت ءاضفلل ةيئايميسلا ةبراقم
 ليوأتللو كاردإلل ةعضاخ ةيخيرات ةروريس يف ةجمدنم ةيمانيد ءاضفلا نأ كلذ ،قواستمو
 يذلا فرõعلل ام »دح ىلإ فلاخم ريخألا طارتشالا اذه 3.ادرجم ايعوضوم ىطعم سيلو
 قفو افلس اهددحت نكمي thématique ةعوضوم سيل ءاضفلاف ،ةيتاعوضوملا تاساردلا هتس»رك
 هدعب نمو Gaston Bachelard رالشاب نوتساغ ىؤر هل تدهم امل ثيرو يتارهاظ روصت
 .Jean Starobinski يكسنيبوراتسو Georges Poulet هيلوبو Jean Rousset هيسور تاروصت
 امه ،نيتفلتخم نيتيئايميس يتيعجرم نيب ةطيسب ةنراقم نم ةقيقحلا هذه فشتسن نأ نكمي
 ىلوألا هيف تدمتعا يذلا تقولا يفف ،رتوتلا ةيئايميسو ةيباطخلاو ةيدرسلا ةيئايميسلا

                                                             
 .هسفن عجرملا  1

2 H. Mitterrand, « Préface », in Denis Bertrand, L’Espace et le sens : ‘Germinal’ d’Émile Zola, Hadès - John 

Benjamins, 1985, p.9. 
3 M. De Certeau, L’operazione storica, (introduzione e traduzione di Luigi Blandini), Urbina, Argalia 

Editore, 1973, p.124. 
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 رريزاك ايجولوبورثنأ ىلع ةيناثلا تزكترا Claude Lévi-Strauss سوارتش يفيل ايجولوبورثنأ
Ernst Cassirer، ةيوناملا نم عونو ةيتراكيدلا ةينالقعلا ىلع تسسأت ىلوألا نأ امك 

manichéisme ةيرتوتلا ةينبلل ةفلتخملا تاليكشتلاب ةيناثلا هتلدبتسا ةيتالوقملا Structure tensive 
 موهفم :sémiosis سيزويميسلل نيفلتخم نيموهفم ىلإ ناريشي ناهجوتلا ناذه .ةجردتملا
 اهتيفاقثب Thomas Short  تروش دنع امك لوقي رخآو اçوبثو اهقالغناو اهتيلكب لوقي
 سيزويميسلا طبر ةرورضو 1،ةيلعفلاو ةيمانيدلا ليلدلا ةعيبطل ارظن اهتيكرحو اهحاتفناو
 نأ لواح امنيح ،اعورشم دامح رانم لءاست رهظي انه نم 2.ةيفاقثلا سيزويميسلاب ةيعيبطلا
 نأ رمألا اذه ققحتل طرتشاو ،ةصاخ ةيئايميس هرابتعاب ءاضفلا ةبراقم ةيناكمإ لكشؤي
 ماظن يأ “دع نكمي ال هنأ كلذ ،ناسلل ةماعلا ةيرظنلا روظنم قفو ءاضفلا عم لماعتلا نوكي
 3".هريغ ىلع الإ ليحي الأو ،هتاذ ريغ رخآ ءيش نع لقألا ىلع "ث»دحت" اذإ الإ ًةيئايميس
 ،لغتشي ءاضفلا نأ ىلإ راشأف ،يئاحيإلا يريبعتلا دعبلا اذه نع جرخي مل Iouri Lotman نامتول
 4.صنلا يف ةيئاضف ريغ تاقالع نع ةر‰بعõم ةغل هرابتعاب ،ىرخأ رصانع عم

 هنأ ىلع هتبراقم ضرفي ،ناسللا مولع روظنم قفو ءاضفلا عم لماعتلا ةيمتح نإ
 نيمهم نيرمأ ديدحت ينعي طرشلا اذه .segmentable عيطقتلل لباق ايفاقث ينبم عوضوم
 ىلإ امهرودب ناجاتحي نارمألا ناذه .عيطقتلا اذه تايوتسمو عيطقتلا تادحو :ايئارجإ
 يلاعتلا زواجتلا اذه ينعي ال .اهل ةزواجتمو ةيعيبطلا تاغللا نم ةعبان ةفصاو ةغل ءاشنإ
 تالوقم سيسأتو اهعم ةيدقنلا ةقرافملا ةماقإ ينعي ام ردقب ةلوادتملا ةغللا ىلع يجولويديإلا
  .رارمتساب اçاذ يف رظنلا ديعت

                                                             
1 J.J. Dines, Dialogic Semiosis: An Essay on Signs and Meanings, Bloomington, Indiana University Press, 

1993, p.60. 
2 Ibid., p.70. 
3 M. Hammad, Lire l'espace, comprendre l’architecture : essais sémiotiques, Limoges, Presses Universitaires 

de Limoges, 2006, p.3. 
4 I. Lotman, La Structure du texte artistique, (tra. d’Anne Fournier, Bernard Kreise, Eve Malleret et Joëlle 

Yong sous la direction d’Henri Meschonnic (1970), Paris, Gallimard, 1973, p.224. 
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 قلعتي امنيح اهعوضوم فيرعت ىلإ ةيئايميسلا ىعست نأ نذإ ناكمب ةيمهألا نمل هنإ
 ،هلاغتشاو هيلجت تايوتسم ددحت ةمث نمو ،ابَّكرم ايعانطصا اعوضوم هرابتعاب ءاضفلاب رمألا
 ديدحت نم نِّكمõي ءاضفلا اهيف لصفمتي يتلا تايوتسملا ديدحتو .هتبراقمل ةمئالملا تايلآلاو
 عيطقت تادحول ةبسنلاب رمألا وه املثم ىوتسم لك يف هل ةلِّكشملا ةيلوألا تادحولا
 ةدحولل قواستلاو لُّكشتلا ةرورض عيطقتلا ةيناكمإ ينعت .ةغللا يف syntagmes تاميظنلا
 نإ .تادحولا نم هريغب طبرõي امنيح ةيلوقعملل كلام ناك ام الإ عَّطقõي الف ،ةماضلا ىربكلا
 صنلل ثياحملا ميظنتلا حيضوت ريسيلا نم لعجي يليلحتلا روظنملا اذه قفو ءاضفلا عم لماعتلا
 ةلَّكشملا ةدحولا لاغتشاو اهماحتلاو ةلكشُملا هتاعوطقم سناجتو ةهج نم هتايوتسم قلاعتو
 ةمئالملا تادحولا نيب زاوت دوجوب رارقإلا ةرورض الوأ هلك اذه ضرتفي .ىرخأ ةهج نم
 عم الثم ايروص ىلجت ام ضراعتي الف ،يديلوتلا روحملا نم ديعصو ىوتسم لك يف ليلحتلل
 *تايوتسم ةسمخ قايسلا اذه يف Hamon ilipePh نوماه دúدح دقل .ايتاعوضوم ققحت ام
 نيدعب قفو ىوتسم لك اهيف قلاعتي ةجردتم ةينب يف لصفمتم نوكت ءاضفلا ليلحتل
 une يمظنلا دعبلاو une dimension paradigmatique يلادبتسالا دعبلا امه نيلماكتم

dimension syntagmatique 1:يهو  
 :يجولوبوط ىوتسملا )1
 ؛ةيساسألا تاءاضفلل ةدر⁄ا ةيقطنملا باطقألا ىوتسم .أ

 ؛قيمعلا يمظنلا لكشتلل غيص اهرابتعاب تاعاقيإلاو تايلمعلا ىوتسم .ب
 :يفارغوبوطلا ىوتسملا )2
 ،نكامألا لثم تافلؤملا يف اهيلع لولدملا ةيرامعملا "تاعوضوملا" ىوتسم .أ

 ؛ةماقإلاو ،نكسملاو
 ؛هدنع proxémique ينادتلا ةئيهو هلقنتو ،ةيجراخلا تارثؤملل لعافلا ةباجتسا .ب
 :يتاعوضوملا ىوتسملا )3

                                                             
 

1 Ph. Hamon, « Texte et architecture », in Poétique ; Lisible/Visible, 1988, n°. 73. 
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 ؛روصلل يغالبلا ىوتسملا .أ
 ّ؛روصلا هذه عامتجاو عسوتو عيزوت .ب
 :يباتكلا ىوتسملا )4
 ؛صنلا هيف فشكتي يذلا "مجح"ـلاو ةحفص ىوتسم .أ

 ةينايبلاو calligrammatiques séquentialités ةيليثمتلا تايعوطقملا .ب
diagrammatiques  ةيسينجتلاو  anagramatiques ؛ 

 :يفانصلا ىوتسملا )5
 وأ ةقباسلا عاونألا وأ ىرخألا صوصنلا عم ةمئاقلا ةفلتخملا "تافاسملا" ىوتسم .أ

 وأ دªجلا وأ ةيرخسلا – ظفلتلا "تافاسم" ىوتسم هنإ نذإ ؛ةيصانتلا هتاقالعو صنلل ةنمازملا
   .هدورسم عم دراسلا تافاسم اضيأو – نماضتاللا وأ نماضتلا

 .ةفلتخملا صوصنلل ةغايصلاو ةباتكلا ةداعإو صاخلا بيكرتلا .ب
 جراخ تاعوضوملا نم اقالطنا ةدúضنمو ةجردتم اÜأ تايوتسملا هذه يف ظحالملا نإ

 قفو ،اديرجت لقأ تايوتسم ىلإ اديرجت رثكأ تايوتسم نمو ةيصنلا تاعوضوملا ىلإ ةيصنلا
 لصفمتو ،ةهج نم صوصنلل زِواجتم ماع وحن راطإ يف غاصي نأل لباق يبيكرت لصفمت
 سيل يبتارتلا راطإلا اذه .ىرخأ ةهج نم ماعلا وحنلا اذهل ةيعجرم نوكي يجولوفروم
 ،ءاضفلا يف ثحبت يتلا تاعوضوملا لك لمشيل ميمعتلل لباق وه لب طقف صوصنلاب اصاخ
 قطنملا يوحي نأ يغبنيف ،يئاضفلا عوضوملل ةيئايميسلا ةيصوصخلا ةاعارم طرشب نكلو
 ةموظنمو ءاضفلل اماع اموهفم Nel Noël لين بسح الثم ايفارغونيسلاب صاخلا يئاضفلا
 اميظنت اريخأو تافاسملا/ماجحألا ددحي ايديلقأ اجارخإو ءاضفلا ةيئايميسل ةليحم ةيزيح
  1.)ةيفارغونيسلا( ةيدهشملا عيضاوملل

                                                             
1 P. Amey, « Mise en scène des débats télévisés : vers une (socio)sémiopolitique des plateaux de télévision », 

Questions de communication, Malades et maladies dans l'espace public, Presses universitaires de Lorraine, 

2007, 11, p. 242. 
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 ،)اهتيسدنه يف ةفúرعملا نكامألا( ةفلتخم تايوتسم يف ةدوجوم تاءاضفلا تناك اذإ
 ءاحنألا ىلع نودوب بسح لصحنسف ،تايوتسملا هذه مرتحي نأ اهمظنõي يذلا وحنلل يغبنيف
 1:ةيتآلا

 )طبارتم ،عَّطقم ،يطخ(  graphématique »يمفرح وحن
 )يمظن ،عطقم ريغ-عَّطقم 2،حطسõم(             figurale يريوصت وحن
  )iecosmogon ةينوكشنلا ،ةنيدملا ،م»يخُملا ،ةيرقلا ،لزنملا(         topique يعقوم وحن
 يلاتلابو ،ءاضفلل نيتسسؤم نيتلماكتم genèses نيتينيوكت نع جرخت ال ،ءاحنألا هذه

 ةماع ةيناثلاو )psychogenèse ةيسفنوشنلا( ةصاخ ىلوألا :topogenèse ةيعقوموشنلل
 3:ةيتآلا ةطاطخلا يف هلّثمو غنابروت اذه نúيب امك )sociogenèse ةيعامتجاوشنلا(

 
 
 
 
 
 
 
 jean هيجايب ةيرظن تككف ةيجولوميتسبإ ةغايص نع جتان ينيوكتلا روصتلا اذه

Piaget موت هينور ةملسم نم اقالطنا René Thom ةلالد وأ ايجولوطنأ لك يف ةطرتشُملا 
 اعوضوم هنم لعجي ال ءاضفلا ةينيوكتب انلوق نأ ىلإ انه رشنل .ءاضفلا ةساردب رورملا ةيمتح

                                                             
1 P. Boudon, « Introduction », Communications, Sémiotique de l'espace, n°27, 1977, p.5. 

 شولف يرام-ناج اهف»رع امك داعبألا ةيئانث عيضاوم اهرابتعاب ةلوانتملا زايحألاب صاخ عباط وه planaire حّطسملا  2
Jean-Marie Floch رظنا:  

J-M. Floch, « Les langages planaires. » in Sémiotique : L'Ecole de Paris, Paris, Hachette. 1982. 
3 J. M. Thornberg, « Remarques épistémologiques sur la sémiotique des lieux », Communications, 

Sémiotique de l'espace, n°27, 1977, p.15. 

 

 كولسلا ريياعم                         ةينهذلا ةينبلا
 
  لدابتلا ميق                         ةيفطاع ميق
 )تايجولويديإلا(                                 
 

        لئالدلا

 ةيعامتجاوشن  ةيسفنوشن

زومرلا  
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 ًءولمم اعوضوم ه»دع ىلإ ،اذه نم سكعلا ىلع ،اعفدي لب 1،"ساسح ريغ"و ايقلتمو ،ادياحم"
 ريغ نئاكلا نإف ،هألمي نمب الإ دوجوم ريغ ءاضفلا ناك اذإف" ،ةيلدج ةقالع بسحب ةلالدلاب
 عضوامت راوحل لعافت وه ءاضفلاف اذه نم رثكأ لب 2".ءاضفلا ألمي هنأل الإ دوجوم
3interobjectif يتواذت راوحو intersubjectif،4 يتوبوليم بسح جاتحت ةعيبطلاف Maurice 

Merleau-Ponty هطبري يذلا ناسنإلا دسج وه طيسولا اذهو ،ايلالد دجوت ىتح طيسول 
 ،ةغللا ربع الإ ،ىرخأ ةهج نم ،ءاضفلا لكشتي ال  .ملاعلا يف ةلعافتملا تاوذلاو ملاعلاب
  5".رخآ "اعوضوم" ةطاسب لكب ريصيف ،الاد ًءاضف" ريصي اذflو

 تايوتسم ةسمخ ىلإ ءاضفلا ليلحت ،نوماه لثم هلثم ،Guy Larroux ورول يغ مسق
 حيضوتل ىنبتو 6.يزمرلا ىوتسملا ىلإ لب يجولوبوطلا ىوتسملا ىلإ ريشي مل هنكل ةجردتم
 ىلإ راشأف ،ةلحرلا بدأ اfl براق يتلا كلتك ،ةيديلقت تايدرسل تاقلطنم تايوتسملا هذه
 ةيؤرلا ىلع ةردقلا حنميو ،ةياكحلا يف modalités تاهيج ةدع كلمي يئاضفلا ليثمتلا نأ
  7.ةفرعملاو

 هحنمن يذلا فيرعتلا نع جتان ءاضفلل ليلحتلا تايوتسم لوح فالتخالا اذه نإ
 يديلوتلا روحملا لوح جهانملا تنيابت نئلو .هب هبراقن يذلا يمهافملاو يجهنملا زاهجلاو هايإ
 ىلع ،رخآب وأ لكشب ،قفتت اÜإف ،هتايوتسمو ءاضفلا لصفمت ةدعصأ يلاتلابو ،صنلل

                                                             
1 G. Grignaffini ; E. Landowski, (2001). L’aménagement d’un espace habitable. Protée, La société des objets. 

Problèmes d’interobjectivité, Vol. 29, numéro 1, 2001, p.18. 
2 A. Moles ; Elisabeth Rohmer Psychologie de l’espace, Paris, Castreman, 1978, p.19. 
3 G. Grignaffini ; E. Landowski, op. cit., p.17. 
4 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 370. 
5 A.J.  Greimas, Pour une sémiotique typologique, in Sémiotique et sciences sociales, Paris, Seuil, 1976, 

p.129. 
6 Cf. G. Larroux, Le cadre : un concept pour la poétique du récit, in Narratologie ; les frontières du récit, 

Publication de la Faculté des Lettres, Arts, et Sciences Humaines de Nice, n° 2, 1999, p.14.   
7 G. Larroux, « Explorer et décrire l’espace ; à propos du récit de voyage en Afrique noire » in Sophie 

Dulucq ; Pierre Soubias (éds.), L'espace et ses représentations en Afrique, Paris, Karthala, 2004, pp.71-75. 
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 ىلوألا :نيتيلحت نيترورض ىلإ ليحي اذه .ةبكرمو ةد»ضنم ةينب هرابتعاب هعم لماعتلا ةرورض
  .اçاعوطقمو تانوكملا ةيناثلاو اهبتارتو ةينبلا ديدحت يضتقت

 ذخأن نل اننأف ،سيراب ةسردمل يديلوت روظنم قفو ليلحتلا تايوتسم انسرد اذإ
 .يديليوتلا روحملا نع اجراخ ءاضفلا اذه ماد ام ،l’espace tensif يرتوتلا ءاضفلا نابسحلاب
 رورملاب ،discrétisation ديرفتلا قيقحت ءاضفلل ةيرتوتلا وأ ةيئاوهألا ةساردلا نذإ انيلع متحتس
 ساميرغ اذه حضوأ امك ءاضفلل ةيدرسلا تاينبلاو ةيلوألا تاينبلا ىلإ يرتوتلا ءاضفلا نم

Greimas يناتنوفو Fontanille.1 يقئالع قسن يف مظتنت نأل ةلباق ىرخأ تايلمع كانه 
 :يهو Sémiotique du visible يئرملا ةيئايميس اهنيب تزيم يتلا تاءاضفلا نيب طبرن امنيح
 هذه ليثمت نكمي .يباطخلا ءاضفلاو sémio-narratif يدرسايميسلا ءاضفلاو يرتوتلا ءاضفلا
   2:يلي امك ةيبيكرتو ةماع ةموظنم راطإ يف تاقالعلا

 
 ديرفت يدرسايميسلا ءاضفلا يرتوتلا ءاضفلا
 راضحتسا يرتوتلا ءاضفلا يدرسايميسلا ءاضفلا
 راضحتسا يباطخلا ءاضفلا ءاضفلا  يرتوتلا ءاضفلا
 صيصخت يدرسايميسلا ءاضفلا يباطخلا ءاضفلا
 صيصخت يرتوتلا ءاضفلا  يباطخلا ءاضفلا

 
 عونتب ،ةيوينبلاو ةيئايميسلاو ،اflراشم فالتخا ىلع ،ةثيدحلا تايدرسلا تعمجأ دقل

 ال عيطقتلل ةيلباقلا هذه .عيطقتلل لباق بَّكرم عوضوم وه ءاضفلا نأ ىلع ،امهسرادم
 فيرعت يف هظحالن ام اذه .هفيرعت ةيناكمإ اضيأ لب طقف اçايلآو هليلحت لامتحا حنمت

                                                             
1 A. J. Greimas, J. Fontanille, Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d’âme, Paris, Seuil, 

1991, p.7. 
2 J. Fontanille, Sémiotique du visible. Des mondes de lumière, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, 

p.16. 
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 ةرورضب لوألا يف رقأف ،يتراكيدلا ينالقعلا روصتلا ىلع زكترا يذلا Greimas ساميرغ
 امك ،يئايميسلا عبرملا ىلع طقست نأل ةلباقلا ةيدضلا تايئانثلا قفو ءاضفلا عم لماعتلا
 تالكشتلاو ةيعيبطلا تاغللا اهجتنت ةيلوأ تالوقم قفو ءاضفلا عيطقت ةرورض ىلع دúدش
 نوكيس ،)عطقنماللا( طسبنملا ىلع عطقنملا طاقسإب أدبت ملاعلا ةفرعم تناك" اذإف .ةيباطخلا
 هطاسبنا يف لوانتملا ،ىدملا نإ لوقنل ،ءاضف/ىدملا ةميدقلا ةضراعملا اتقؤم ذخأن نأ انناكمإب
 ،ةيسحلا تاونقلا لكب انل ةبسنلاب لث–مeي ،ةيعانطصالاو ةيعيبطلا عيضاوملاب ءولمملاو ،هئالتماو
 الكش ريصي هنأ يأ ،ناسنإلا لبªق نم ل»وحõيو لّكشõي امنيح ًءاضف ريصي ارهوج نوكيل
 ىلإ ساميرغ مالك نم ةرورضلاب صلخنس 1".هتالصفمت لضفب الاد نوكي نأ ىلع رداق
 ،ريبعتلا/نومضملا ةيئانثب امهطبر يغبني ،لكشلا/رهوجلاو ءاضفلا/ىدملا :امه نيتمهم نيتيئانث
 ريبعتب-  الاد اعوضوم ءاضفلا لعجي يذلا isomorphisme لكاشتلا نع ثيدحلا نم نكمتنل
 اذهل اقيبطت دجن .ةلِّكشم تايئانث ىلإ عَّطقõي نأل لباق يناسل طمن قفو الصفمتم -ساميرغ
 ءاضفلا نيب الباق نيذللا Félix Guattari يراتاغو Gilles Deleuze  زولود دنع ىتح ىحنملا
 اهرابتعاب ةيلامسأرلل ةفلتخملا تارهظمتلا ةبراقم الواح امنيح 2،سلمألا ءاضفلاو بوقثملا
 تالباقملا هذه نم ةيزملا نإ .ةغلل Louis Hjelmslev فالسماي موهفمل عضخت نأل ةلباق تاينب
 نيب تاقالع راطإ يف تالوقمل لصفمت ةباثمب نوكت ةيلوأ تاينب طابنتسا حيتت اÜأ ىلوألا
  3.ملاعلاو صلاخلا اهلكشب تادحولا

 اÜإف ،ءاضفلا فيرعتل ةيئارجإو ةيجهنم ةرورض ىدملا عيطقت ةيئايميسلا تربتعا اذإو
 تايئانث ىلإ ،ةلباقملا قيرط نع ،ةلادلا تادحولا لِّلحõي يقطنم ماظن قفو هديدحت ىلإ تدمع
 نوكيس انه نم .ةيمجعم تادسجتو ةيوغل تاقيقحت اهل ةيعوسوم فراعم قفو ةيلوأ

                                                             
1 A.J.  Greimas, Pour une sémiotique typologique, in Sémiotique de l’espace, Paris, Denoël/Gonthier, 1979, 

pp.12-13.  
2 G. Deleuze ; F. Guattari, Capitalisme et schizophrénie ; Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, p.518. 

 I. Buchanan, A Deleuzian Century?, Durham, North Carolina, Duke University Press, 1999, p.31. 
3 W.M. Speelman, The generation of meaning in liturgical songs: a semiotic analysis of five liturgical songs 

as syncretic discourses, Kampen, Kok Pharos Publishing House, p.15. 
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 هل ةلِّكشملا ...تاميميساتيملاو تاميسالكلاو تايميسلل نيعضاخ هعيطقتو ءاضفلا فيرعت
 عيطقت ىلع اهساسأ يف ةدªمتعم عيطقتلا اذه نع ةجتانلا ىنبلا نوكتس امك .ايوغل ةققحتملا
 ةيباطخلا تالكشتلا هيضتقت ام قفو لدعõيو رúوحõي نأل لباقو ،تاباطخلا ىلع اقباس يلوأ
 اهحرتقا يتلا كلت تاءاضفلل ةيميسلا صاوخلا تددح يتلا ةيلوألا ةمظنألا نيب نم .ةقرافلا
 :ةطاطخ هذه اهحضوت يتلاو • هييتسار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يئانثلا ماظنلل ازواجتم ايميهافم ازاهج sémiotique tensive رتوتلا ةيئايميس تحرقا

 ،دادضألا نم مزõحو تالباقت يف لزتخت نأ نم دقعأ تارتوتلاو ءاوهألاف .ءاضفلا صاوخل
 ةيساسحلا تايطعم قفو ادعاصتو الزانت تاينحنم قفو دادعتلاو ميمكتلل ةلباق يهف
 Claude  غربربليز بسح ،ءاضفلل يئايميسلا ميظنتلا ليلحت يضتقي اذل .ةيلوقعملاو

Zilberberg، يعسلاe ةيناتحتلا ةيجردتلا تاينبلا ديدحتل jacente-sous قيرفتلاوe وه ام نيب 
 اهضعب نع ةلقتسمو ةداضتم تادحو نيب تالباقم ءازإ نوكن الف 1،مكاح وه امو موكحم
 اذهل .اهلاغتشا نتيتل تانوكملا هذه نيب ةعماجلا تاقالعلا كيكفت ددصب لب ،طقف ضعبلا

                                                             
• Cf. F.Rastier, Essais de sémiotique discursive, Paris, Mame, 1973, p.14. 
1 C. Zilberberg, Spatialité et affectivité, Nouveaux actes sémiotiques, Limoges, Presses Universitaires de 

Limoges, p.17.  

ءاضفلا  

ةيدعبلا ةيدعباللا   

ةيقفألا ةيدومعلا   
 )لفسأ/ىلعأ(

 ةحاسملا
 )س/عساو(

 مجحلا
 )قيقر/نيخث(

ةيبناجلا  
)قيض/عساو(  

روظنملا  
)ليوط/ريصق(  
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 درفتم ىنعمل ةeبّكرõم وه لهف ،ءاضفلل ةينيوكتلا ةعيبطلا ةعيبط نع لؤاستلا مزاللا نم
 1.ءاضفلاب ةصاخ ةيلوأ ةيدوجو ةبرجتل لزتخم ىنعمل ةبكرم هنأ وأ ،ه‰جوõم هنأ ىلع حورطم
 subjectal ينايتاذ جهنملا لهف ،الوأ جهنملا ةعيبط ددحن نأ يغبني لؤاستلا اذه ىلع ةباجإلل
 ةينايتاذلا هذه ةعيبط يهام ذإ ،ةعيبطلا هذه َةعيبط نيبن نأ مث ؟objejtal يناعوضوم وأ
 ةسردم يف ةلثمملا لوألا ليجلا ةيئايميس تراتخا ؟اينايتاذ جهنملا ناك نإ اهودحو اهريياعمو
 الثم 2يكوك دولك ناج سكع ،يناعوضوملاب هتعنن نأ نªك–مي اماع ايقطنم الاونم سيراب
 Émile تسينيفناب لامعأ امfl تلفح نيذللا ظفلتلاو تواذتلا نم ديفي نأ لواح يذلا

Benveniste. روصت دمتعا اذل ،سيراب ةسردم جذومن زواجت يغبني غربربليزل ةبسنلاب 
 ءاضفلا نأ كلذ ،ءاضفلل راقو ماع سدح دوجو مدعب لوقي يذلا Cassire  Ernst رريساك
 .ةرم لك يف هلخاد لكشتي يذلا ىنعملا قسن نم صاخلا هريصمو ددحملا هاوحف هبسح ذخأي
 هنأ ىلع ءاضفلا فرعõت يتلا ةيكيسالكلا ةيئايميسلل فلاخم اذه 3.ريغتي ءاضفلا لكشف
 ةينبلا راطإ يف هلاغتشال ،يدليوتلا قطنم قفو ف»رعõم هنأو ،ةيباطخلا ةبكرملل ةيمتنم ةعضوم
 ينبلل عضاخ وهف يلاتلابو 4،ناسللا مولعل نلقعُملا سوماقلا يف ةفرعم يه امك ةيحطسلا
 ىنبلا عم ةسناجتمو ايتاعوضومو ايروص ةيلجتملا ،راظنملا اذه قفو ،ةيئاضفلا ىنبلاف .ةقيمعلا
 امل ءاضفلل يديلوتلا موهفملا اذه نع بترتي يذلا جرحلا ىلع غبريبليز د»دش دقل .ةيدرسلا
 5.ام ماع يتالوقم ماظن عم ضراعتلا »دح ىلإ لصي دق عونتو ةنورم نم ريخألا اذه هكلمي
 يروصلا لكاشتلا نيب طبارتلا ققحي يئانب لثامت دوجوب هتهج نم دنارتراب هون دقل
 ملاع نيفلتخم نيملاع يف ةعضومتم ةيئاضف تالوقم دجوت ثيح ،يليوأتلا لكاشتلاو
 لوألا نوكي ،intéroceptivité ةيلخادلا ةيساسحلا ملاعو extéroceptivité ةيجراخلا ةيساسحلا

                                                             
1 Ibid. 
2 Cf. J-C. Coquet, La quête du sens : Le langage en question, Presses Universtaires de France, 1997. 
3 5 E. Cassirer, La pensée mythique, in La philosophie des formes symboliques, Paris, Les Editions de Minuit, 

1986, p.35. 
4 A.J. Greimas ; J.Courtés, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979.p.233. 
5 C. Zilberberg, Spatialité et affectivité, Nouveaux actes sémiotiques, Limoges, Presses Universitaires de 

Limoges, p.18. 
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 ،يعيبطلا ملاعلا ةيئايميس يف الباقم ةيميسلا تالوقملا هيف كلمت يذلا يروصلا دعبلاب اصاخ
 وه ءاضفلا نأل الإ دوجولا لثامتلا ةقالعل ىتأتي ال 1.در⁄ا دعبلا اصاخ يناثلا نوكي امنني
 ام ةيقالخل ازكترم ،تايوتسملا لك يفو ،هسفن تقولا يف هنإ ؛ةيفارغوبوط ةقيقح نم رثكأ

axiologie، ةأضفُملا يه ةيقالخلا هذه نإ لوقلا عيطتسن انلعجت ةجردل espatialisé.2 
 ةصاخلا تاءاضفلا نم ددع ىلع يوتحي يعون موهفم وه ءاضفلا نإف ،رمأ نم نكي امهمو
 وأ ةزكرمُملا ف»رعت تاءاضفلا ضعبف .عيطقتلا ةعيبطو يفرعملا قايسلا بسحب ةفرعملا
 تاءاضفلا نم خلأ ،ءايزيفلا ءاضف وأ يعامتجالا ءاضفلا وأو تايضايرلا ءاضف وأ ةيزكرملا
 هنيبتن يوغل ءانب وه ءاضفلا نأل ،يعقاو ءاضف يأ دجوي ال هنإ لوقلا نكمي اذل .ةصاخلا
 سامرباه هحضوأو Wilhelm Von Humboldt دلوبموه هيلإ بهذ ام اذهو 3.ةثالثلا هداعبأب

Habermas Jürgen يب يذلاúاهلكش"و ةغللا ءانب" نيب "كفلل لباق ريغ طبار" ةماقإ ةرورض ن 
 ةيمتحل الو ،ةلالدلاب ةرورضلاب ملاعلا رورمل طقف سيل 4"ملاعلل ةددحم ةروصو "يلخادلا
 وه اقبسم طقسملا ىنعملا قفأ نإ لوقلاب ليجيه اذه ىلإ راشأ امك ركفلل ةيناسللا ةغايصلا
 ةاوتحملا تاءاضفلا دوجو ددحي وهف اذflو 5".ملاعلا موخت د‰دحõي" وهو ةغللا لضفب لصاح
 تالوقملا نم ةعومجم ناينبي اهبيكرتو ةغل يأ مجعم نإ" نذإ .اهصئاصخ ىلإ ريشيو هيف
 6".ملاعلا يف ةيناسللا ةعوم⁄ا دارفأ هفداصي ام لكل ايلوأ ام–هف لصفمõيو ريكفت بولسأو
 نويليوأتلا هامسأ ام دمتعي ،ايدعب اركف ،ينهذلا طاشنلل نمازملا يأ ،ينآلا ركفلا لعجي اذهو
 ةمكحتملاو لامعتسالا ىلع ةقباسلا ةيوغللا ةينبلا هساسأ يف وه قبسملا ركفلاف .قبسملا ركفلا

                                                             
1 Denis Bertrand, op.cit., p.59. 
2 Ibid., p.59. 
3 J-P. Cléro, Le vocabulaire de Lacan, Paris, Ellipses Édition Marketing S.A., 2002, p.41. 
4 J. Habermas, Vérité et justification, (traduit par Rainer Rochlitz), Paris, Gallimard 2001, p.13.   
5 Ibid.   
6 Ibid.    
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 لوألا يف – اÜأ كلذ 1،ةغللا ةيلايربمإب لوقي Roland Barthes ثراب لعج ام اذه .همظن يف
 تاطاطخ ىلإ ريكفتلا عضخت اÜأل طقف سيل ،ركفلا هنع جرخي ال يذلا راطإلا – ريخألاو
 اهددحت ةيوغل ةبراقم وه قبسملا مكحلا نإ نذإ .العف الصاح رمألا ناك نإو ىتح ،ةصاخ
 ال هيلعو ،ملاعلا هلالخ نم كردي يذلا زيحلا يه ةغللاف ،ايلالدو ايبيكرت ةطمنملا تاغايصلا
 نع اديعب براقي نأ نكمي صاخ عيطقت نع اجتان ايلوأ اماظن الإ ةيلكلا تالوقملا لِّكشت
 يرسقلا عاضخإلا ةمءالم ةيبسن اذه رثإ ىلع ىلجتتف ،ةمظنألا ىلع يلاعتملا قسنلا اذه
 يف ملاعلا ةيؤر يف ةددحم ةقيرط ُلªصفمõت ةغل لك" نأل ،ناسللا تايلكل ةيعانطصالا تاغلل
 رغديه تلعج ةقيقحلا هذه Habermas Jürgen.2 سامريباه لوقي امك "همومع

Heidegger Martin اهراوحو اهدئاصق نم اهتنونيك خيرات ىلإ لخدت بوعشلا نأ ىري 
 سيلو ةيدعب ةيلآ وتيجوكلا نم لعجي لكشب 3،ةيمويلا اçايح نم سيلو اهسفن عم ميدقلا
 conscience سكاعلا يعولا نإ مث .اهءاشنإ ةداعإو اهكيكفتو ةغللا ءاشنإو ةلءاسملل ازكرم

réfléchissante وتيجوكلا ققحي امدنع اعوضوم هتاذ نم ذختي ال" رتراس هنع ثدحت يذلا. 
 يذلا يعولا نإ نذإ ]...[ conscience réfléchie سوكعملا يعولاب صاخ هيلإ ريشي ام نإ
 مدع نييعولا نيذه زيامت ينعي ال 4".رِّكفõي يذلا يعولا هسفن وه سيل "رِّكفأ انأ" لوقي
 نذإ .ازونيبس دنع رمألا وه امك ايسدح نوكي هيعو نأ ريغ ،هتاذ يعو ىلع يعولا ةردق
 ةفرعم نع فلتخم ءيش ،هتاذ يف ،يعولا اذه نكلو .هتاذ ةفرعمو ةفرعملا يعولا عيطتسي"
  5".تاذلا وحن ةهجوملا

                                                             
1 R. Barthes, Leçon. Leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du Collège de France prononcée 

le 7 janvier 1977, Paris : Seuil, 1978, p. 14.  

R. Barthes, S/Z, Paris : Seuil, Coll. "Tel Quel", 1970, p. 212.  
2 J. Habermas, op. cit., p.13.   
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4 J-P. Sartre, La transcendance de l’ego ; Esquisse d’une description phénoménologique, Paris, Librairie 

philosophique J. Vrin, 1965, p.25. 
5 Ibid., p.114. 
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 l’aيلبقلا نيب eقيرفتلا تاباطخلا ىلع يلاعتملا يلكلا ماظنلا نع ثيدحلا انيلع بجوي

priori  يلوألاو l’initial ، نفeتعõ دق يتلا ةيجيتارتسإلا ىلإ ةلاحإ وه يلوألاب ماظنلا اذه 
 ةبراقم يف – ةيكيكفتلا يف امك – ال وأ – يوينبلا ةلالدلا ملعلا يف امك – اfl ذخؤي
 يئارجإ وه انه هيلإ ريشن يذلا قبسلا نإ .هيف ةيرهوج ةيصاخ ىلإ ةلاحإ سيلو ،صوصنلا
 ،ةيلوألا( نيتيصاخلا قلاعت لوح شاقنلا يف لصفلا نع امأ .ايجولوطنأ سيلو ينمزو
 يأ يف دمتعõي يذلا يجهنملا رايتخالل كورتم هنأل ،نآلا هيف ةيزم الف امهرفانت وأ )ةيلبقلاو
 يموهفملا هراطإ ىلإ رظنõي دق يذلا يوينبلا طمنلا يف تالباقتلا عم لاحلا وه امك ،ةبراقم
 تاسارد بايغ نع الضف اذه .تاءاضفلا يف يلاتلابو ءايشألا يف ةيرهوج ةقيقح هنأ ىلع
 اتحرتقا دق الثم ةيلوادتلاو رتوتلا ةيئايميس نأ امك .اهتلق وأ شماهلا تاغلل ةيوينب ةيلالد
 عيطقت يه ةغللا نإ نذإ .يئانثلا يوينبلا جذومنلا ةيبسن نايبت اهليبس نم paradigmes جذامن
 ةيلوألا تالوقملا بسحب ةيلالدلا تاعيطقتلا اذه ىتأتت الو .قرافمو صاخ يئاضفو ينمز
 دق اذل .ةيرظنلا رطألا بسحب نكلو ،عجارملاب صاخلا كاردإلا اهلالخ نم ددحي يتلا
 لوقلا بجي ؟عوضوملا ددحت يتلا يه ةغللا نأ مأ ةغللا قلخي يذلا وه عوضوملا له :لءاستن
 ةبسنلاب ،دجوي نأ نكمي ال هنكلو ،لقعلا نع ايعوضوم الالقتسا عوضوملل نإ انه
 يه تسيل ةغللا نأ امك .يكاردإلا لمعلا ىلإ هعاضخإ يلاتلابو ،هتعضومب الإ ،ناسنإلل
 حنمت نذإ .ايدام دوجوم ريغ اعوضوم جتنت نأ اهنكمي الو ،عيضاوملل يداملا رهوجلل ةجتنملا
 القتسم سيل عوضوملا( لاغتشالا ةيناكمإ ةغللا ءاضفلا حنميو ايعوضوم ادوجو ءاضفلل ةغللا
 يعو وه كاردإلا ناك اذإ .)اهدوجو ءايشألا يطعت يتلا يه تسيل ةداملاو ،هرهوجب
 ريغ عيضاوملاب رمألا قلعتي امدنع ىتح ةيساسحلا ىلإ ةرورضلاب جاتحي هنإف ،ام عوضومل
 عيضاوملا قيقحتل راطإلا ةيساسحلا ملاع ةلاحلا هذه يف نوكي نل فوس .ةسوسحملا
 عيضاومب براقت ام ةئيه قفوو ام لكشب ةدوجوم اÜأب اهيعو راطإ نكلو ةرورضلاب
 نع ثدحتن امنيح نيمهم نيرمأب رقن نأ يغبني .اfl اهتلثاممب وأ اهتلباقمب امإ ةسوسحم
  :كردملاو سوسحملا ةيلدج
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 تالوقم ةغايص نم نكمملاو كاردإلل يضفملا يلوألا سدحلا ىلع ةيساسحلا ينبت •
  ؛ءاضفلاب ةصاخلا كلت كلذ يف امب ةيلوألا

 ةيقيفوت ةيتارهاظ ةبرجت هرابتعاب دسجلا ىلإ كاردإلاو ةيساسحلا نيب ةقالعلا جاتحت •
 يتلا كلتك ةماع ايجولوبوط لوح تاباطخ اهيف سسأتتو ةيريغلاب ةينإلا اهيف يقتلت
 ةيئايميس هل ترّظن دسجلاب هطابتراو قلاعتلا اذه Eliseo Veron.1 نوريف اهل سسأ
 2.اهل اساسأ لوقعملاو سوسحملا نيب طبرلا نم تلعج يتلا ءاوهألا
 لوقت لب ،عوضوملاو تاذلا قلاعت يف يئايميسلا دوجولا ةيئاوهألا ةبراقملا رصتخت ال

 هفرع امك صاخلا دسجلا لضفب ةيجراخلا ةيساسحلاو ةيلخادلا ةيساسحلا سناجتب
 عبرأ لالخ نم يناتنوف دنع لوقعملاو سوسحملا نيب ةقالعلا لوانت نكميو .يتنوبولريم
 غيص 4و ،باطخلا ةميسرت 3 ،ميقلا لكشت 2 ،ةيئايميسلا ةفيظولا 1 :يه رظن تاهجو
 نم proprioceptive.4 ةقيمعو ةيتاذ ةيساسحب الإ ةريخألا هذه ةلالد ققحتت الو 3.ةيساسحلا
 سيزويميسلاو ،سيزويميسلل اfl لكشتت يتلا ةغيصلا نيبõب يئايميسلا دوجولا ىرخأ ةهج
 اذهل دودح عضت يتلا ةغللا لالخ نم هدوجو يعو ايموهفم ءاضفلا جاتنإ حيتي ام يه
 وه" هسفن يمويلا ءاضفلاف 5،انكلمت يتلا يه ،ةغللا لب ةغللا كلمن نم انسل اننأل ،يعولا
 لمعيو ،يمويلا لقعلا اهيلإ مكتحي ةيساسأ ناعمل ةيرس "ايفارغج" هنإ ،ءاضف نم رثكأ

                                                             
1 V. Eliséo, La sémiosis sociale : fragments d’une théorie de la discursivité, Saint-Denis, Presses 

universitaires de Vincennes, 1988, p.138. 
2 A.J. Greimas ; J. Fontanille, Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d’âme, Paris, Le Seuil, 

1991, p.152. 

J. Fontanille, Sémiotique du visible : Des mondes de lumière, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, 

p.37. 
3 Fontanille Jacques, Sémiotique du discours, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2ème édition, 2003, 

pp.205-251. 
4 J. Fontanille, Modes du sensible et syntaxe figurative, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 1999, 

p.9. 
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 بسح همكحيو ماعلا يأرلا ن‰وكي يذلا يخيراتلا لا⁄ا وه يموي لقعلا اذه 1".اهاضتقمب
 ةطاطخ هفصوب "يريغيديهلا Man Das "مُهلا" نم اسجبنم هدجن اذل 2،سامرباه
 يذلا يمومعلا مكحلا زاهج وه يمويلا لقعلا نإ نذإ 3".يمويلا لقعلل ةيجولونيمونيف
 ةيرظن ةينب الو ةضحم ةكلمب انه قلعتي ال رمألاف .ةكرتشملا ةينهذلا ةينبلا نم برضك دوسي
 مكحيو ،هل عضخيو نطاوملا هيف كرحتي يذلا يمومعلا ءاضفلا قطنمب لب ،ريمض الو ةرهوجم
 4.هدودح ىلع ركفيو ،هتطساوب

 intersubjectivité ينهذ تواذت دوجو ةرورض ءاضفلل ةيئايميسلا تاديدحتلا يضتقت

*cognitive حالملا ةءافكو ظحالملا ةءافك امه ءاضفلا ققحتل نيتءافك مزالتب لصحيªظ 
  5:انه لجتم وه امك ةردقلا ةهج لضفب ىلوألا ةءافكلا انل ىدبتت .)رِبخُملا( مªلعُملا ةءافكو

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .50.ص ،1997 ،توريب ةعيلطلا راد ،تباونلا ةفسلف ،ينيكسملا يحتف  1
 .هسفن عجرملا  2
 .هسفن عجرملا  3
 .هسفن عجرملا  4

* J. Fontanille, Les espaces subjectifs ; introduction à la sémiotique de l’observateur, Paris, Hachette, 1989, 

p.53.  

  :يف عبرملا رظنا  5
Ibid., p.53 
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 ،)ةفرعملا لعف( يمالعإلا لعفلا لوح روحمتتف لªسرملاب ةصاخلاو ةيناثلا ةءافكلا امأ
 يف لجتم وه امك )ءاضفلا( عوضوملاب ظªحالملا رابخإ لوح اباجيإ وأ ابلس ةلصفمتملا
  :ةيتآلا ةطاطخلا

 
 
 
 
 
 
 
 نيتءافكلا اطاقسإ انيلع بجي هنإف ،تواذتلا ىلع اينبم ءاضفلا ديدحت ناك اذإو

 نايبت نم نَّكمتن ىتح ،نيتطاطخلا نيب طبرلا بجيو ،ضعبلاب ىلع امهضعب نيتقباسلا
 مªلعõملل ةينهذلا ةيلمعلا نيب لعافتلا نيب ةمث نمو ،ظفلتلا ءاضفو ظوفلملا ءاضف نيب طبرلا"
 :انه انل نيبتي امك "ظحالملا ةءافكو

  
 
 
 
 
 
 

 لعف
  ةفرعماللا 

 لعف مدع
 ةفرعملا

 لعف مدع           
 ةفرعماللا           

  لعف              
 ةفرعم              

 
 

 

 

 

 
 الم .ق
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 يتلا تاهجلاو لعاوفلا ةءافك ةنلكش ىلإ ىعسن نأ يفكي ال هنأ ييناتنوف ىريو
 ءاضف  modalisation هييجت ةسارد نأ بجي لب ،ءاضفلا داجيإل اÜوققحõي يتلا تايلمعلا مكحت
  1.ينهذلا ءاضفلل aspectualisation  غييصت ىلإ ماظنلا ريوحت انعسوب نوكيسو .تواذتلا

 تالوقم نم ةَطبنتسõم ةيئاضفلا ةيرهظملل لاونم ةغايص ىلإ يناتنوف ىعس دقلو
 لعاوفب ةصاخلا ةينهذلا تاءاضفلا نيب طبرلا ةيضرف ىلع ةسeسؤõم نوكت ،طقف ةيباطخ
    :يه ليلحتلل تايوتسم ةثالث ديدحتب ىفتكا اذل 2،ظوفلملا لعاوفو ظفلتلا

 ؛ءاضفلاب ةصاخلا ةينهذلا تاهجلا ةغايصلا .1
 ؛ةيئاضف الوقم لضفب ةينهذلا تاهجلا ةغايصل ةيروصلا ةغايصلا .2
 .تالوقملا هذهل يمليفلا وأ ،يوغللا وأ ،يليكشتلا يلجتلا .3
  :ةطاطخلا هذه هحضوت امك كاردإلاو ضرعلا بسحب الصفمتم ءاضفلا اهنيح نوكي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Ibid., p.54.  
2 J. Fontanille, Les espaces subjectifs, Op. cit., p.55.  
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 ينانوف هحرتقا يذلا كلذل فلاخم موهفمب سيراب ةسردم ةيئايميس تذخأ دقل
 تاملسم جرخت مل ىلوألا تايعجرملاف ،ءاضفلا موهفم ىلع ريثأت اميأ تاقلطنملا هذهل ناكو
 ةيؤرو ساسحإلا نيب كاردإلا راطإ يف قيرفتلا بجي هنأ ىلإ بهذت يتلا ةيتراكيدلا ةفسلفلا
 ةغيصلا ةقالع يه ةريخألا هذfl هتقالعو حورلل رثأ وه ساسحإلا نأ كلذ 1،ىدملا
 نإ نذإ .ناسنإلا لخاد لصحي يلخاد رييغتب لجتم وه يجراخلا دوجولا نأ ديب ،رهوجلاب
 ام بسحب ،اذه “دeرeمeو .ةغيصلاب رهوجلا ةقالع نوكت نأ نع ةديعب يه ىدملاب حورلا ةقالع
 لقتسملا دوجولاف ،ةيدصقلاب عوضوملا ىلع حاتفنالا طبر وه ،تراكيد هيلإ بهذي
 اçافصب تادوجوملل ايتالوقم ًءافتكا سيلو ،كردي نأ نمكي امل نومك وه تاكردملل
 يتلا )سروب موهفمب( تانكمملا نمض ادوجوم هلعجي هتاذب ءاضفلا ءافتكا نإ نذإ .ةيلخادلا
     .داجيإلا دوجولا ساسأ نأ امك ،تادوجوملا زيح ىلإ لقتنت الف ،العف نúيحõت ال دق

 ايمتح صلخنس يلاتلابو 2،ئلتممو يدام وه تراكيد بسح ىدم هل ام لك نإ مث
 )ىدملا( يعجرملا رهوجلاو )ءاضفلا( ةيلكشلا تاعوطقملا نيب ةفصلا يف يقطنم ءاقتلا ىلإ
 غراف ءاضف دجوي ال هنأ ىلع ديكأتلل تدمع دقل" :هلوقب هسفن تراكيد هدكؤي امك
 مسجلا اذه نم ةعطتقملا تاءاضفلاو مسج ىدملاف 3"ةلتك وه دتمم نئاك لك نأو ،امامت
 هرابتعاب ءاضفلا )طناك( كردي نم نيب طيسولا رود يف لوقعملا ىدملا رود لثمتيو .ئلتمم
  .ةعسلاب ةصاخ تالوقم ددحي نم نيبو ةيساسحلل ايلوأ الكش
 

                                                             
1 F. Alquié, Le cartésianisme de Malebranche, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1974, p.234. 
2 Ibid., p.236.   
3 R. Descartes, Œuvres philosophiques, Paris, Auguste Desres, p.736. 
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 :موهفملا ىلإ حلطصملا نم ءاضفلا :لوألا لصفلا .1

 ،ءاضفلاو زيحلاو ناكملا تاحلطصم نيب يبرعلا دقنلا يف قرف?ي ال ام بلاغلا يف 
 نوكي نأ ريغ نم اهلك دمتع?ت نأ وأ ،يفيظو ر\ربم الب هريغ نود اهدحأ لمعتسي نأب
 ذخألا نوكيف ،تاحلطصملا هذه نيب قرُف نإف .ةسgسؤم ةيموهفم تباوث اهفيظوتل
 باب نم -امومع- اذهو ،قبس نم ةاراج?م ليبق نم ،مومعلا هجو ىلع ،وه اهدحأب
 ،اذه نم سكعلا ىلع ،اهدحأ ينبت نوكي دق امك .مyاباطخ ةعفرو ،فلسلا ةيسدق
  .اذهل تاغوسم ءاطعإ نود ازيربتو انامز مدقت نم ةفلاخم ليبق نم

 اÇأ ىلع اعيمج تاحلطصملا هذه لامعتسا بلاغلا يف اضيأ ىرج دقلو
 ،ةفلتخم تاقايس يف اهتغايص دنع راصبتسا ريغ نم ،تاساردلا نم ريثك يف تافدارتم
 ةيباطخ انه ةزيملاو .يبولسألا عونتلا قيقحتو دارطالا نم ليلقتلل نوتملا يف اهجمد نوكيل
 هذه نوكت ثيحب ،اطابتعا الصاح رمألا نكي مل نإ اذه ،ةيموهفم تسيلو طقف
 تاحلطصملا نوكتف ،يموهفم سيسأتل الو يغالب رايتخال ال ةريشم ريغ تالامعتسالا
  .هب ةطونم ةيجولويميس تائيه ىلإ وأ ءاضفلاب ةصاخ تالوقم ىلإ ةليحم ريغ

 بدألا يف صاصتخالاب ةموسوملا مجاعملا ضعب نأ ىلإ اضيأ ريشن نأ انب قيلخ
 امك ءاضفلا نع ثيدحلل اهلامعتسا جرادلا تاحلطصملا نم حلطصم يأ دِر?ت مل ةغللاو
 تاءاضفلا فيرعتب ىفتكا يذلا 1بدألا يف لصفملا مجعملل ةبسنلاب رمألا وه
 ةيموهفم ةغايص ءاطعإ ريغ نم نكلو 2للطلل ةبسنلاب رمألا وه امك ةيجولوبوطلا
 فيظوت اهحرطي يتلا ةيلاكشإلا ميهافملل ةشقانملاو ليلحتلاب دصتي مل اذï وهو .ةعماج
 تاحلطصملا مجعم يف يحتف ميهاربإ دنع اضيأ هدجن هسفن رمألا .ءاضفلا حلطصم

                                                             
   .1999 ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،2جو 1ج ،بدألا يف لصفملا مجعملا ،يجنوتلا دمحم :رظنا 1
   .107.ص ،س م 2
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ةيبدألا
 ةغللا يف ةيبرعلا تاحلطصملا مجعم يف سدنهملا لماكو ةبهو يدجمو 1

بدألاو
 امب ءاضفلا حلطصم عم اهيف لماعت?ي مل يتلا مجاعملا عيمج داريإ انه انعسي الو .2

  .ةيلاكشإ ميهافم نم هحرطي
 ءاضفو يكحلا ءاضف نيب ةيبرعلا ةيدقنلا تاساردلا نم ريثك يف اضيأ قرفي ملو

 امك ءاضفلاو cadre de la diégèse يكحلا راطإ نيب اضيأ زييمتلا لصحي ملو لب ةياكحلا
 تينيج راريجل هتمجرت ىلع هقيلعت يف حضاو وه ام لثم ينوتيز فيطل دنع رمألا وه

Gérard Genette يف لعفلا نأل ناكملا رود نم زربأ نمزلا رود ناك اذإ ،نكلو" :هلوقب 
 ىقبي هنود نمو ،ا•نمض ولو اضيأ لعفلا س§بلتي ناكملا نإف ،نمزلا نع كفني ال ةغللا
 انايحأ نكمي ثيحب ،صنلا رßؤ?بب قلعتم رمألا نأ نذإ ينوتيز ن\يبي مل 3".اصقان ىنعملا
 رايتخا درسلا نأل ،راطإلا اذه يفتني نأ ريغ نم نكلو 4،"هراطإ نع ثدحلا لصف"
 هسفن وه سيل ثدحلا ناكم نإ مث .ةيباطخو ةيصن ةيجيتارتسا وه يذلا ،ريئبتلا عونل
 مالك نم مهفي دق امك ةيوحنلا ةلاحإلا وه سيلو ،يباطخلا ءاضفلا الو يصنلا ءاضفلا
 راطإ يف ىتح ناكملا رودو نمزلا رود نيب ةلضافملا ينعت اذام ذإ ،ينوتيز فيطل
 اصوكن نكي مل نإ موهفملا اذï نمزلاب يوغللا لعفلا ةقالع امو ؟يوحنلا بيكرتلا
 يف ىتح لصفلا اذه ةقد ىدم ام مث ؟ةيصنلا تاسارد هتزواجت ايئارجإو ايجهنم
 تاصاصتخالاو ليلحتلا تايوتسم نيب يجهنملا لصفلا ىلإ دمعت يتلا ةلمجلا تايناسل
 ؟اهنيب يرهوجلا طبارتلاب رارقإلاب نم مغرلا ىلع

                                                             
 .1986 ،نيدحتملا نيرشانلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،سنوت ،ةيبدألا تاحلطصملا مجعم ،يحتف ميهاربإ :رظنا 1
 ،2ط ،نانبل ةبتكم ،توريب ،بدألاو ةغللا يف ةيبرعلا تاحلطصملا مجعم ،سدنهملا لماك ؛ةبهو يدجم :رظنا 2

1984. 
 .128.ص ،2002 .1. ط ،نورشان نانبل ةبتكم ،ةياورلا دقن تاحلطصم مجعم ،ينوتيز فيطل .د  3

4 G. Genette, Palimpseste, La lecture au second degré, Paris, Seuil, 1982, p.243. 
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 ايجولومتسبإو ايجهنم ةيعجر ةلاحإ ىلإ عجار ينوتيز فيطل هيلإ بهذ ام لعلو
 هب ذخأو 1ةينانويلا ةفسلفلا هل تسسأ امك يبيكرتلا دعبلاب ينومضملا دعبلا اهيف طلتخي
 كبسلا راطإ يف قبي مل مهدنع بيكرتلاف .سايقلا اودمتعا نمم اصوصخ ةيبرعلا ةاحن
 نم دانسإلاو لماعلا ةلأسم لعلو ،بيكرتلاب ةلالدلا قلاعت ىلع سسأت لب ،يلكشلا
 يلالدلا نيب ةقالعلا بلق يذلا يناجرجلا رهاقلا دبع ىتح لب .اذه ىلع ةلدألا مهأ
 امهنيب ةقالعلا دطوو لب ،نيرمألا نيب لصفي مل ،زاجعإلا نع هثيدح دنع يوحنلاو
 ،هسفن وحنلل يسيسأتلا لعفلا يف اذه اريسفت دجن انلعلو .ديدج ىحنمب نكلو ،رثكأ
 نم §دحلل standardisation ديحوتلاو ةرßيعملا هدامتعاب ،يفيظو ىعسم ىلع زكترا يذلا
 ةيريبعتلا ةفيظولا ßنيمأت ،ةغللا ظفح ىلإ ًةفاضإ ،هرهوج يف ىنبت ذإ ،نحللا
 الثم ينج نباف ،موهفملا اذه بسحب امومع تفر?ع اهسفن ةغللاف ،ةيلصاوتلا/ةيلاصيإلا
 ظفل" مالكلا نأو 2"مهضارغأ نع موق لك اï ربعي تاوصأ ةغللا دح" نأ ىلإ بهذ
 ،اهسوؤرب ةمئاقلا ظافلألا نع ةرابع برعلا ةغل يف ]...[و ،هانعمل ديفم ،هسفنب ّلقتسم
 ديسجتو قيقحتلا ىلإ رامضإلا نم رورم نذإ وه ريبعتلا نإ 3."اهريغ نع ةينغتسملا
 ةيزملاف .نوسبوكاج نامور ريبعتب ةيريبعتلا ةفيظولا نع الضف ةيلاصتالا ةفيظولل
 ىنعملا اذه نع ،هريغ لثم ،بجاحلا نبا جرخي ملو 4.ةدئافلا لوصحب لصحت ةيتامغارب

                                                             
 .مالكلا ماسقأل وطسرأ ميسقت اذه ىلع لاثم مهأ لعل  1
 .33.ص ،1ج ،ةرهاقلا ،بتكلا ملاع ةعبط ،راجنلا يلع دمحم قيقحت ،صئاصخلا ،ينج نب نامثع حتفلا وبأ  2
 .17.ص ،هسفن عجرملا  3
 هب قطن وأ ،ةراشإ وأ ،اطخ وأ ،ًاظفل ناك ءاوس ةدئافلا هب لصحت ]...[ سفنلا يف ام وهو ]...[ ديفملا لوقلا وه مالكلا  4
 ،عئالطلا راد ،ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت ،برعلا مالك ةفرعم يف ،بهذلا روذش حرش ،ماشه نبا ".لاحلا ناسل

   .2.ص .دوصقم ديفم لوق مالكلا ... 52-50 .ص ص ،2004
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 نكلو هسفن رمألا نع يونسألا رgبعو 1".ىنعمل عض?و ظفل لك " ةغللا دح لعج ذإ
 صيصخت عضولا ]و ...[ .يناعملل ةعوضوملا ظافلألا نع ةرابع تاغللا" :لاقف عمجلاب
 يناثلاو ،عضولا ببس اهدحأ :ءايشأ ةتس هب قلعتي يذلاو ]...[ ءيشلاب ءيشلا
 قيرط سداسلاو عضاولا سماخلاو عضولا ةدئاف عبارلاو ،هل عوضوملا ثلاثلاو عوضوملا
 نع ملكتملا ةرابع يه " :ةغللا نأ ىلإ بهذ دقف نودلخ نبا امأ 2".عوضوملا ةفرعم
 ةيئاغب اهطبرف 3"،مالكلا ةدافإل دصقلا نع ئشان يناسل لعف ةرابعلا كلتو ،هدوصقم
 بسحب هنم نِّكمت نأ وأ مهفلا قوعت نأل ةلباق لصاوتلا ةمظنأ تمادام ،ايعامتجا ةددحم
 ضعب اهيدؤي يناعملا كلت نم رئامضلا يف امع نامجرت يه امنإ" هبسحب تاغللاف ،ريبعتلا
 ىلع ماتخو طباورو ،رئامضلا نيب بجحو طئاسو تاغللاو ظافلألاو ... ضعبل
 1 ".ىنعملا ةدافإ يف هحورو هرس امنإ باطخلاو ةرابعلا وه يذلا مالكلا امأو 4"يناعملا

                                                             
 ةكرشلا ،ودامح ريذن قيقحت ،لدجلاو لوصألا يملع يف لامآلاو لؤسلا ىهتنم رصتخم ،بجاحلا نب ركب وبأ نيدلا لامج  1
 .220.ص ،1ج ،2006 ،1 ط ،مزح نبا رادو ةينانبللا ةيرئازجلا
 ،م1986 ،ةيدوعسلا ،يندملا راد ،اقب رهظم دمحم قيقحت ،بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب ،يناهفصألا ءانثلا وبأ
  .150.ص ،1ج
 .1ج ،بتكلا ملاع دوجوملا دمحأ لداعو ض§وعم دمحم قيقح ،بجاحلا نبا رصتخم نع بجاحلا عفر ،يكبسلا نيدلا جات 

 .349 .ص
 ،ةيملعلا بتكلا راد ،يحي قراطو فيصن يداف قيقحت ،يلوصألا ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش ،يجيإلا نمحرلا دبع 
 .34.ص ،2000 ،توريب
 .204.ص ،1ج ،يرمعلا حلاص نب هللا فيض قيقحت ،بجاحلا نبا رصتخم حرش دوقنلاو دودرلا ،يتربابلا دمحم
 بتكلا راد ،يلع دمحم رداقلا دبع قيقحت ،لوصألا ملع يف لوصولا جاهنم حرش يف لوسلا ةياÇ ،يونسإلا نيدلا لامج 2
 .78.ص ،1999 ،نانبل ،ةيملعلا
 ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،روصنم يلع داؤف قيقحت ،اهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا ،يطويسلا نيدلا لالج :اضيأ رظن

 .12.ص م1998
 .367.ص ،2ج ،2004 ،1 ط ،قشمد ،يخلبلا راد ،شيوردلا دمحم هللا دبع قيقحت ،ةمدقملا ،نودلخ نب نمحرلا دبع 3
 .هسفن عجرملا 4
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 لعفلا نع جرخت ال ءامدقلا ةيبرعلا ةاحن دنع ةغللا ايجولوميتسبإ نأ جتنتسن نأ نكمي
يسيسأتلا

 عطاقت جاتن ةغللا ةيهام لعج ةجرد ىلإ ،اعم ةيلامعتسالا تارورضلاو اهل 2
 عبطلا ةيندمب ةغللا موهفم غيوست رمألا اذه زرفأ دقلو .يوحنلا موهفملاب يفيظولا اهدعب
 لوق لعلو ،روهظلا ىلإ رامضإلا نم اهلقنب ةلالدلا نايبتو هليصحت تارورضو يناسنإلا
 لقتسي ال عبطلاب يندم" هبسح ناسنإلاف ،يلج لكشب رمألا اذهل احضوم الثم يتربابلا
 هليصحت هيلع بجي ام ىندأ ليصحت انضرف ول نأل ؛عيمجلا نع الضف هشياعم ضعب رمأب
 ،ةناعإلا ىلإ ن§يعـُملا هجوتيل هدمب ملعلاب ةقوبسم يهو  .هريغ ةناعإب الإ هيلع ردقي مل
 يف امع ةمجرت نوكي ءيشب الإ نوكي ال مالعإلاو ،مالعإلا ىلع فوقوم هب ملعلاو
 لثم امامت هلثم ،يناهفصألا ءانثلا وبأ جرخي ملو 3.ظافلأ وأ ،لاثم وأ ،ةراشإك هريمض
 دحاولا ناسنإلا لاعت هللا قلخ امل" :لاقف ةغلل يعامتجالا دعبلا اذه نع ،نودلخ نبا
 اذإ ر§سيتت امنإ يهو ،هايإ هريغ ةناعإ ىلإ جاتحي لب ،هشاعم حلاصمب لقتسي ال ثيحب
 ءازإب عضوت ظافلأ وأ ةلثمأ وأ تاراشإك ،قيرطب ةجاح نم هسفن يف ام هبحاص فرع
 نم ةيزملا نإ 4".اهمدع دنع مدعو ةجاحلا دنع دجو هنأل ؛ديفأ ظفللا ناكو ،دصاقملا
 هذه نع اوجرخي مل بدألاو ةغللا يف برعلا نيثحابلا نم اريثك نأ هلك اذه
 .ءاضفلا نيبو هنيب ةلضافملاو نمزلا ىلع زيكرتلا نم اذه ىلع لدأ الو .ايجولوميتسبإلا
 قاس يذلا وه هيلجتو ءاضفلا لاغتشا لاجم ديدحت ريغ نم زيكرتلا ىلإ ءوجللا لعلو
 ينوتيز فيطل هيلع قلع يذلا عطقملا ىلإ رظنن نأ يفكيو .ءاطخلا اذه ىلإ نيريثكلا

                                                                                                                                                                                        
 .409.ص ،هسفن عجرملا 1
 بالتخا دعب نحللا نم ةيبرعلا ةغللا ىلع ظافحلا وه وحنلا ةأشن ىلع ثعابلا برعلا ةغللا ءاهقفو ةاحنلا عجرأ دقل 2
 ."مجعلا" نم مهريغب برعلا

 .203.ص ،1ج ،بجاحلا نبا رصتخم حرش دوقنلاو دودرلا ،يتربابلا ب دمحم 3
 .149.ص ،1ج ،بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب ،يناهفصألا ءانثلا وبأ 4
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 نييعت نود نم ةياكحلا §صقن نأ نكمملا نم" هنأ ىلإ راشأ امنيح رمألا اذه نيبتن ىتح
 اهنمز ددحن نأ انيلع ليحتسي دق امنيب ،هنم هيورن يذلا اديعب ناك ولو ثدحلا ناكم
 امإو يضاملا نمز امإو رضاحلا نمزب امإ اهتياور انيلع نأل درسلا نمزل ةبسنلاب
 حضاولا 1".هناكم نييعت نم مهأ درسلا نمز نييعت ناك كلذ ببسب امبرو .لبقتسملا
 ىلع زيكرتلا هقفو ناكمإلاب نوكي يذلا يكحلا تايجيتارتساب صاخ رمألا نأ انه
 ءافتنا ريغ نم ،درسلل اقلطنم ثدحلا ذاختاب نامزلا ىلع وأ فصولا قيرط نع ءاضفلا
 ريئبتلا تايلآ دامتعا وه نذإ انه أطخلاو .récit ةياكحلل ةيوضعلا تان\وكملا دوجو
 يف اعم نادوجوم امÇأ عم ،نمزلاو ءاضفلا نيب ايروص وأ ايتاعوضوم ةلضافملل
 بسح ةيحطسلا ةينيبلاب ًأدب ،ةيوحنلا تارشؤملا هيف دجوت يذلا ريغ رخآ ىوتسم
 ةجمدم ريغ لئالدلاو لمجلا ةينب نإف اذه عمو .ةيظفلتلا تارشؤملا ىلإ الوصو ساميرغ
 رظن الإو aspectuel يغيصلا دعبلل ن\يبملا ليلحتلا ليبق نم الإ يئايميسلا عورشملا يف
 بسح ىلع ىرغص دورس وأ 2 غربربليز ريبعتب ىرغص تاباطخ اÇأ ىلع اهيلإ
 ءاضفلاو نمزلا جارخإ نييئايميسلا دنع يضتقي هسفن لمجلا ليلحت نإ نذإ 3.ساميرغ
 ةجيتنلا .ةلمجلا تانوكمل يلبقو يرظن موهفمب ذخأي يذلا ماعلاو در‘ا امهقايس نم
 ماظنو يعباتت ماظن :نيماظن قفو يدرسلا ليلحتلا يف ةيصنلا تانوكملا لوانت يه
 تلَ�ّ�لح يتلا تاساردلا ىلإ ةراشإلاب سكعلا مع?ز وأ نُظ نئلو 1.يليكشت
 يف لاحلا وه ام لثم تايلاوتملا ساسأ ىلع ناك اهعم لماعتلا نإف ،لمج ىلإ صوصنلا

                                                             
 .128.ص ،2002 ،1. ط ،نورشان نانبل ةبتكم ،ةياورلا دقن تاحلطصم مجعم ،ينوتيز فيطل .د 1

2 Claude Zilberberg, « Rythme et générativité », Études littéraires, vol. 29, n° 1, 1996, p.22. 
3 Cf. J-M. Adam, Le récit, PUF, 1984, p.17. 

J-M. Adam, Le texte narratif. Traité d’analyse textuelle des récits, Paris, Nathan, 1985.  
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 ةياكحل ساميرغ ةسارد يف امك ةيصن تاعوطقم وأ 1وب نالأ صنل ثراب ةسارد
ناسابوم

  .الثم 2
 عم وأ نمزلا ىلع ريئبتلا دوجو عم ءاضفلا يفتني ال هنأ هابتنالا نذإ ديفملا نمل هنإ

 وأ ،ايتاعوضوم وأ ،ايوحن اهلاغتشا ىلجتي لب ،ةيفارغوبوط وأ ةيجولوبوبط نئارق بايغ
 :نيمهم 3نيببسلف ،نمزلا يلجت تارورض نم صلمتلا ةلاحتسا تدبت نإو .ايروص

 ان\وكم نامزلا نم الثم لعجيف ،ايلبق ةلمجلا ف\رعي يذلا يوحنلا ريظنتلا دودح •
  ؛اقحال رمألا دكأتيل ،هدوجو نع ىنغ ال ةلمجلا يف ايوضع

 ناك نإو ىتح انمز يوحت الأ ةلمجل ايوحن نكمي ال ذإ ،ةصاخلا ةيوغللا تايمتحلا •
 ىلع هتلالدب لعفلا مهفيرعتب ةيبرعلا ةغللا ةاحن هيلإ تفل ام اذه 4.امهبم نمزلا
 نم تذخأ ُةلثمأف ،ُلعفلا امأو " :هيوبيس باتك يف ءاج املثم ،نمزو ثدح
 مل نئاك وه امو ،عقي ملو نوكي املو ،ىضم امل تين?بو ءامسألا ثادحأ ظفل
 دحأب ًاعضو نرتقيف لعفلا امأ" :يرضخلا لوق يف هليوأت نكمي ام وأ 5".عطقني
 اذه اوفلاخ ةاحنلا ضعب نأ ىلإ انه ةراشإلا بجي 6".نييعتلا ىلع ةنمزألا
 لد ام" امب لعفلا فgرع يذلا ينميلا ةرديحلل ةبسنلاب رمألا وه املثم بهذملا

                                                             
1 Roland Barthes, «Analyse textuelle d'un conte d'Edgar Poe», dans Claude Chabrol (dir.), 

Sémiotique narrative et textuelle, Paris, Larousse, 29-54. 
2 A. J. Greimas, Maupassant : la sémiotique du texte, exercices pratiques, Paris, Seuil, 1976. 

3  
 .نيلصفنم امÇأ ىلع وأ يناثلا ىلإ اليحم لوألا نوكيف نيرزآتم امÇأ ىلع نيببسلا عم لماعت?ي دق

4  
 ،امامت نمزلا لثم هلثم ،نيعم ءاضف يف الإ ثدح لصحي نأ نكمي الأ ملسن نأك ءاضفلا نع هسفن ءيشلا لوقن نأ نكمي
  .كانهلاو انهلا نع ثدحتن نأ ناكمإلاب ناك الثم عراضملاو يضاملا لثمف .ةيبرعلا ةاحن دنع حرطت مل ةملسملا هذه نأ ريغ
  .40.ص ،1ج ،)تد( ،ةيملعلا بتكلا راد ،بوقعي عيدب ليمإ روتكدلا :قيلعت باتكلا ،هيوبيس 5
 ،1ج ،ـه1359 ،ةريخألا ةعبطلا ،كلام نبا ةيفلأل ليقع نبا حرش ىلع يرضخلا ةيشاح ،يرضخلا يطايمدلا دمحم 6
  .17.ص
 .56.ص ،1ج ،ركفلا راد ،حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرش سي خيشلا ةيشاح ،يرهزألا
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 ةاحنلا روهمج نأ ىلإ انه هبن?نْلو .1"عوفرملا ريمض نمضتو ،صتخمل نامز ىلع
 خساونلا نأ ىلإ بهذ مهضعبو لب ،ةصقانلا لاعفألا ثدحلا نم اونثتسا دق
 ،ريقش نباو 2،يسرافلا يلع وبأ هب لاق ام اذهو ،افورح لب الاعفأ تسيل
 يف ناكملا دوجو مدع ةيناكمإب لوقلا ىتأتي ال اذه عمو .الثم 3جاgرسلا نباو
 ىلإ ةبسنلاب رمألا وه املثم ثدحلل ام زيح ل§وؤي نأك لاد بيكرت يأ
 ةلالدلا هيلإ رشت مل نإف ،ام ناكم يف اعقومتم الإ لعف يأ عقي ال ذإ ،نمزلا
 ةاحنلا رشي مل اذإو .مودعملا سيلو مهبملاب تعنيسف ،ةحيرصو ةرشابم ةعضومب
 نمزلا نئارقو نئارقلا يف ثحبي وحنلا نألف ،مyافيرعت يف ءاضفلا/ناكملا ىلإ
 ءاضفلا سكع )خلأ ،ءانبلا ،ةعراضملا فرحأ( ايبيكرت ةيلجتم يهو ،اماïإ لقأ
 .هنكتس?يل يلالدلا ليوأتلا ةداع يضتقي يذلا
 هتنيب املثم رَّطؤملا ءاضفلاو رِّطؤملا ءاضفلا نيب ريبك طلخ دوجو ىلإ انه رشنلو

 هزيحو ثدحلل يتاعوضوملا زيحلا نيب بلاغلا يف قرفي مل امك .تينيج تايدرس
 نيءاضفلا نيب طلخلا رمأو .اصلاخ يجولوطنأ وأ اماع ايموهفم الاجم هرابتعاب يعجرملا
 ةدحوو يحرسملا ناكملا ةدحوب رمألا قلعتي امنيح احوضو رثكأ وه ريطأتلا ثيح نم
 عم نوكيل صنلا لاجم ىلإ ةيلاطيإلا ةبلعلا موهفم لق?ن دقف .يماردلا ناكملا
 ءاضفلا سيلو  lieu ناكملاب اصاخ لامعتسالا دجنس اذل .ةيصن ةدعاق نييكيسالكلا

                                                             
 :رظنيو ،96,ص ،1ج ،ه1404  ،دادغب ،رطم ةيطع يداه :روتكدلا قيقحت ،وحنلا يف لكشملا فشك ،ينميلا ةرديحلا 1
 .197.ص ،1ج
 ،1ط عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةرانملا ،قشمد ،1ط ،يوادنه نسح روتكدلا قيقحت ،تايبلحلا لئاسملا ،يسرافلا يلعوبأ 2

  .211- 210 ،ص 1987
 .47.ص ،1ج ،1969 ،2 ط ،دوهرف يلذاش نسح .د :قيقحت ،يدضعلا حاضيإلا ،يسرافلا يلع وبأ :اضيأ رظنا

 .290.ص ،2ج ،ى1 ط ،يلتفلا نسحملا دبع .د قيقحت ،وحنلا يف لوصألا ،جا§رسلا نب ركب وبأ 3
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espace ناكملا ةدحو" نإ هلوق دنع رونلا دبع روبج فيرعت يف حضاو وه امك unité du 

lieu ال ةدحولا هذه ةركف نأ فورعملاو ،ثالثلا ةيكيسالكلا تادحولا ىدحإ يه 
 ،رشع سداسلا نرقلا يف ،يلاطيإلا حرسملا نم ةسبتقم يه لب ،وطسرأ دهع ىلإ ىقرت
 عقاو نم ةبيرقو ،عوقولا ةلمتحم نوكت نأ بجي ثادحألا نأب نولئاقلا اï ىدانو
 ىلع متحتي هنإف ،)نامزلا ةدحو( دحاو موي يف اهلك ثادحألا ترج اذإف .ةايحلا
 داكو .ةينمزلا ةرتفلا هذه هيف لوصولا رسيتي ناكم يف كرحتلا ةيحرسملا تايصخشلا
 وأ ،يانروكل )ديسلا( ةدحاو ةنيدم يف ثادحألا §متت نأ ىلع اوقفتي نأ نويكيسالكلا
  1".ةفرغ يف اهرصح ىلإ رمألا مï يهتنا مث ،رصق يف

 :ةيبرعلا تاساردلا يف ءاضفلا موهفمل يحلطصملا بارطضالا .1.1
 ىلإ هيبنتلاب 2تايئايميسلا مجعم يف يحلطصملا ددعتلا ىلإ ةراشإلا تءاج دقل

 وأ ةيلكشلا ةيحانلا نم ءاوس ،برعلا داقنلا نيب افالتخا فرع" ءاضفلا حلطصم نأ
 نيح كلذ و "ناكملا"ـب همجرتي "اسله بلاغ" اذهف ةفلتخم تامجرت مجر?تف ،ةينومضملا
 ،"ناكملا تايلامج" ناونع تحت ةيبرعلا ةغللا ىلإ ]...[ "رالشاب نوتساغ" باتك لقن
 هنأب هفرعو "زيحلا" حلطصم مادختسا رثآ دقف "ضاترم كلاملا دبع" يرئازجلا امأ
 ةثالث هلو ...ةيساسحلا ةديدشلا ةفيطللا ءايشألا هيف عقت دودحم ريغو مجسنم طسو"
 يف "ناكم"و "زيح" يتظفل نيب عمجي "وياروب ديمحلا دبع" دجن نيح يف )...( داعبأ
 يف عئاشلا حلطصملا نكلو ،"ةيرئازجلا ةياورلا يف نامزلاو ناكملا"ـب ةنونعملا هتسارد
 موهفم نع اريبعت رثكأ هرابتعاب "ءاضفلا" حلطصم وه ةيبرعلا تاساردلا فلتخم

                                                             
 .263-262.ص ،1984 ،2ط ،نييالملل ملعلا راد ،توريب ،يبدألا مجعملا ،رونلا دبع روبج 1
  .2010 ،1ط ،فالتخالا تاروشنمو مولعلل ةيبرعلا رادلا ،تايئايميسلا مجعم ،رمحألا لصيف رظنا 2
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 حلطصم لامعتسا عويش ىلإ راشأ دق رمحألا لصيف ناك نإو 1".يبرغلا حلطصملا
 ةمءالملا هذه نيبي مل هنأ الإ ،يبرغلا موهفم ىلع ريبعتلا ىلع هتردق نع مجان ءاضفلا
 ريغ لكشب ءاضفلا عيطقت ،ينادمحل ديمح تمس ىلع اريس ،لواح دقلو .ةيحلطصملا
 ةياغلا نأ ىلإ راشأ دقو .تاياورلا نتم يف ةدراولا نكامألا عومجم ىلإ ايموهفم رgربم
 سبللا يف فاضأ امبرو لب ،هققحي مل ام اذهو .تاحلطصملا نع سبللا عفر وه اذه نم
 امك هيلإ بهذ ام رمحألا لصيف غاص دقلو .ةيفاك ةيفاش تاغوسم هقوس مدعب رثكأ
 "ءاضفلا" نأ لوقن ناكملاو ءاضفلا يحلطصم نيب عقي دق يذلا سابتلالل ارظنو" :يلي
 ةنكمألا فصوو ديدحت ةقيرطو ،ةنكمأ لكش يف عزوم وهف ايلعف اءزجم ارصنع دع?ي ال
 ،فصولا تاظحلب ابلاغ ةلصتملا ناكملا طباوضو ،ةعطقتم ةداع نوكت تاياورلا يف
 رييغت نإ مث ،راوحلا عطاقمو درسلا عم روهظلا يف بوانتتو ةعطقتم تاظحل يهو
 عوضوم ةعيبط بسح اهصيلقت وأ اهعاستاو ةنكمألا ةيددعت ضرتفي ثادحألا
 اهنكلو ،ءاضفلا/دادتمالا ةيئانث نم اهتبارق يه ةيئانثلا هذه يف ظحالي ام نإ 2".ةياورلا
 وه ،لصفمتي نأل لباق يعوطقملا موهفملاب ءاضفلا نأل ،هسفن لكشلاب ةغوصم تسيل
 يف سيلو ةغيصلا يف ةبارق يه نيتيئانثلا نيب ةبارقلاف .ىرخأ تاءاضف ىلإ ،هرودب
 وه ةنكمألا هذه عومجم" نأ وه رمحألا لصيف رربمو .لاغتشالا ةيفيك يف الو موهفملا
 "ناكملا" ةملك موهفم نم عسوأ ءاضفلا نأل "ةياورلا ءاضف" مسا هيلع قلطن ام
 يف ةنكمألا نأ امبو ،)63:ينادمحل ديمح( "ءاضفلا نوكم وه ىنعملا اذï ناكملاو
 فلاخم رربملا اذه 3".اعيمج اهفلي يذلا وه ةياورلا ءاضف نإف ةريثكو ةتوافتم تاياورلا

                                                             
 .24.ص ،2010 ،1ط ،فالتخالا تاروشنمو مولعلل ةيبرعلا رادلا ،تايئايميسلا مجعم ،رمحألا لصيف 1
  .125.ص ،س م 2
  .126-125.ص ص ،س م 3
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 نإ لاقي دق نكلو .اقحال اذه نيبنس امك ،ناكمو ءاضف يمظفلل ةيمجعملا ةلالدلل
 ،رمألا اذه gحص نإ نكل ؛ةيمجعملا تادحولل ةيميميسلا رواحملل زواجم وه حلطصملا
 دامتعا ديفملا نم نوكيس هنإف الإو ،ايموهفم اسسؤم نوكي نأ بجي حايزنالاف
  .تامظفلل ةيعجرملا تالالدلا
 حلطصم نأ ركذ يذلا ضاترم كلاملا دبع رايتخا ىلع قبطني هسفن رمألا 
 يف ايراج هانعم نوكي نأ ةرورضلا نم ءاضفلا نأل ،زيحلا ىلإ سايقلاب رصاق" "ءاضفلا"
 ،لَقَّثلاو ،نزولاو ،ءوت?نلا ىلإ هُلامعتسا فرصني انيدل زيحلا امنيب ،غارفلاو ءاوَخلا
 ىلع ،يئاورلا لمعلا يف ،هَف„قßن نأ ديرن ناكملا نأ نيح ىلع ...لكشلاو ،م‚جحلاو
 تاغوسملا حضوي مل ضاترم نأ وه انه لكشملا ".هßدحو يفارغجلا زيحلا موهفم
 ءاضفلا حلطصم لامتشا ىلإ هتلاحإب اهرربن نأ اننكمي ذه عمو ،قيرفتلا اذهل ةيموهفملا
 زاح?ي عضوم هرابتعاب زوحلاو ]زيحتلا[ ىنعم ىلع زيحلاو ]غارفلا[ يأ وضفلا ىنعم ىلع
 ةدام لب ،"غارفلا وأ ءاوخلا يف ايراج" ،اذه بسحب ،نوكي ال ءاضفلا نأ ريغ ،كلتم?يو
 كلمي ىرخأ ةهج نم .امهنم اءزج وأ امyارهضمت نم ارهظمت لقألا ىلع وأ امهنم
 فقو ببس نع لءاستن دق اذل ،ءاضفلا اهكلمي يتلا ةيميميسلا رواحملا بلغأ ناكملا
 لامعألا ىلع اضيأ ابجسنم رمألا ناك نإو يفارغجلا زيحلا ىلع ةياورلا يف ناكملا
 حضوي ال هنأل ،سبتلم ةياورلا يف يفارغجلا زيحلا نع ثيدحلا نأ امك .ىرخألا ةيدرسلا
 عيطقتلاو ةهج نم يجولوبوطلا ىوتسملاو يجولوبوطلا ىوتسملا نيب فالتخالا
 وتراسود ليشيم لعف ام لثم زيحلا اذهل يلعافلا رامثتسالاو زيحلل در‘ا يفارغجلا

Michel de Certeau  رفيفول يرنه وأ Henri Lefebvre. اضيأ ضاترملا كلاملا دبع دكؤيو 
 تالالدلو ،اضßرع الإ "ناكملا" حلطصم نوعنطصي" نوداكي ال نييبرغلا داقنلا ىلإ
 مهبتك هب نونِو‚نßعي يذلاو عئاشلا حلطصملا امأ ؛مهطاشن نم قيض زيح ربعو ،ةصاخ
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 نإف .هتمجرت يف دمتعا ام ن\يبي مل هنأ ريغ 1".يبنجألا لباقملاب زيحلا وه امنإف مyالاقمو
 تازكترمل س\سؤي مل هنأ امك اهحضوي مل وهف ،ةيموهفمو ةيباطخ تاسرامم دصر
 ملو "نييبرغلا داقنلا" مهامسأ نم تاحلطصملل ةلباقم تاحلطصم دمتعا ذإ ،ةيمجرت
 ناكملاو ناكملاب زيحلا لادبتسا ،ةلاحلا هذه يف ،نكمملا نمف ،ةلباقملا هذه بابسأ ن§يبي
 ةيعجرمب رgربي مل هنأ يحلطصملا رايتخالا اذه يف نذإ حضاولا .يطابتعا لكشب ءاضفلاب
 يف ةتبثم ةصاخ ةيميميس رواحمب اقلعتم رمألا ناك نإ ايلج سيل ذإ ،دقنلا مامأ دمصت
 موهفمب قلعتم رمألا نأ مأ ةلالدلل ةيعوسوملا ةدعاقلل ةسسؤملا ةيباطخلا تالكشتلا
 ةيوغللا تاداعلا يف ةسركم ةلالدب صاخ رمألا نأ وأ حضاو يرظن هجوتب رَّطؤم
 تاغوسم ىلع ينبم هنأب ىدبت نإو ىتح اطابتعإ لصاح رمألا ةطاسب لكب وأ ةدرطملا
 سكعبو ادراو ثالثلا تاحلطصملا نم دحاوب ذخألا ةيناكمإ لعجي اذه .ةيوق
 زواجتل اندمع اذإو .غ\وسملا ةعيبطو غيوستلا ةيعجرم بايغل اذهو ،اهسفن تاغوسملا
 ثالثلا تاحلطصملا نم حلطصم لكل ةيميسالكلا دعاوقلا ىلإ ةدوعلا نإف ،رمألا اذه
 يذلا زوحي زاح نم زيحلاف ،ضاترم كلاملا دبع هحرط امك لكشملا لحي نل فوس
 قفو ،حلصأ نوكي دقف ،ايئايزف تبثي مل نإو ،انه يأنلاو .داعتبالاو نمضتلا ىنعمب
 ىلإ باذجناو ةداملا نع ،ام لكشب ،يأن هنأل ،غارفلا صخي نأل ،يديلقت روظنم
    .ادج يبسن هسفن رمألا اذه نا رغي ،اهجراخ

 ءاوَخلا يف ايراج هانعم نوكي نأ ةرورضلا نم ءاضفلا" نإ ضاترم لوقو
 ،?دعب نم ،هتشقانو لئاوألا نييطارقسلا ذنم ةفسلفلا هل تدصت يلاكشإف "غارفلاو
 ،غارفلل دوجو كانه ناك نإ لءاستن نأ نكمملا نم اذل .ةيتراكيدلا ةفسلفلا باهسإب

                                                             
 ىلعألا ينطولا سل‘ا ،ةفرعملا ملاع ةلسلس ،درسلا تاينقت يف ثحب ،ةياورلا تايرظن يف ،ضاترم كلاملا دبع .د 1
 .122-121.ص ،1998 ،تيوكلا ،بادألاو نونفلاو ةفاقثلل
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 ام لخاد نمضتم وه له ؟غارفلا يف دجوي اذامف ،هتيهامب دوجوم اذه ىلع غارفلاو
 ،هنم صانم ال يقطنم جارحإ نيلاؤسلا نيذه يف ؟ءالملل ن\مضتم هنأ مأ غارفب وه سيل
 عم هلباقي يذلا جرادلا روظنملاب هقرط هنأل ،ةشقانملاب ضاترم كلاملا دبع هلوانتي ملو
 هدوجوبو ،هتنونيكب ءالßم وه ءاوخلا نإف ،موهفملا اذهل انروصت نكي امهمو .ةداملا
 يدوجو لكشل ذختم اذï وهو ادوجوم نوكي نأ امإ وهف .لقألا ىلع يموهفملا
 هنم لَّكشم وه امب طقف سيلو ،وه وه ثيح نم ءالم يلاتلاب وهو )لكشو رهوج(
 ،هتاذب ائلتمم هلعجي امل اكلام نوكي الأ امإو ؛)لكشلا( هبسح لَّكشم وه امو )رهوجلا(
 ناك نإف ،ءاوخلا يف دوجوم ءاضفلا ضاترم بسحو .ادوجوم نوكي ال اذï وهو
 يهامتيس هيلعو )ءاضفلا( هيف دوجوم وه امب هئالتمال ءاوخلا مدعنيسف كلذك رمألا
 ىلإ بيرق دقنلا اذه .رَّطؤملا غارفلاو رِّطؤملا ءاضفلا ايلكشو اييدام لخادتيسو نادعبلا
  .هفقوم هب ررب يذلا يقطنملا جارحإللو ةغلل يقئالعلا دعبلل يلدارب ضفرل ام دح

 ال اذïو ،ةداملا هيف مدعنت يئاضف زيح هنأ ىلع اضيأ ءاضفلا ف\رعن نأ نكمي
 اذه لك نم مغرلا ىلعو .غارفلل يواحلا زيحلا نكلو غارفلا هسفن وه ءاضفلا نوكي
 اذïو ،راطإلا نع هزايحناب افgرع?م زيحلا نوكي نأ ىلع ،ضاترم يأرب ذخؤي دقف ،دقنلا
 ناكملاو ،ءالخلا يأ وضفلا نم ءاضفلا نوكي امنيب ،ةيلكشلا صئاصخلل ان\يبم نوكي
 تافيرعتلا هذه ن\يبت ال .ةيمويلا تاباطخلا يف لوادتم وه امك اماع اموهفم
 ةيرظنلا تاناكمإلاو sémiosis ةقطمسلا وأ سيزويميسلا ةيمانيد ةيلدجلا اهل تاجيرختلاو
 جتان امإ ،روظنملا اذه قفو ،وه هريغ نود حلطصمب ذخألا نإ نذإ .ايجهنم اهحيتت يتلا
 .يموهفمو يجهنم سيسأت ريغ نم ،مهوحن ىلع ايشم امإو قبس نم ةفلاخم نع

 اذه ىلع غارفلا ناكو ،الثم غارفلل دوجو كانه ناك اذإ ،ىرخأ ةهج نم
 ئلتمم وه له ؟لقألا ىلع ةيهام هرابتعاب غارفلا يف دجوي اذامف ،هتيهامب ادوجوم
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 نالاؤسلا ؟دوجوم ريغ يلاتلاب وهو غراف هنأ مأ ؟ساسألا يف اغرف سيل يلاتلابو
 ناينبم امÇأ اذه يف ببسلاو .ةريبك ةيموهفم تاطلاغم ناحرطي امهساسأ يف ناقباسلا
 اذه .امدع ةداملا نم ءالخلاو ةداملا نم ءالخ ءاوخلا يضتقت يتلا ةيوغللا تاداعلا ىلع
 ىلإ رظني هنأ يأ .هلكش يف يطبارتو هساسأ يف manichéen يوينام وه موهفملا
 ريغو ةس§سؤم تالكاشت ىلع ةس§سؤمو ةهج نم ايرهوج ةفلتخم اÇأ ىلع تالباقتملا
 نم بيرق هيلع ةقباسلا تاجارحإلا تسسأت يذلا يدقنلا ساسألا نإ .ضقنلل ةلباق
  .Parmenídês (Παρµενίδης) يليإلا سديمرب يأر

 - دحلا س§سأ يذلاو ضاترم كلملا دبع يأر هحرطي يذلا رخآلا رمألا
 .ةتبلا اموسحم سيل ،ةيفارغوبوطلا دودحلل س§سأو – ءامدقلا بتك يف امك فيرعتلا
 ىلع سسأتي نأ ريغ نمو اضومغ رثكأ رمألا لعج اذه يرظنلا هحرطب هنأ امك
 رمألا ناك نإف ،ءاوخلا يف دوجوم هبسح ءاضفلاف .ةيموهفم الو ةيئايزيف تايطعم
  :نيرمأ امأ نحنف كلذك

 يهامتيس هيلعو )ءاضفلا( هيف دوجوم وه امب هئالتمال ،هتاذب ءاوخلا مدعنا
  ؛ءاوخ ءاوخلا ىقبي الف ،هانحضو امك ايلكشو ايدام نالخادتيسو نادعبلا

  .هتيهام هدقفيو هب سبلتي يذلا ،غارفلا يف ىوتحم هتروريصل ءاضفلا مادعنا
 ال نيلتخم نيعوضوم نيب نمضتلا ةقالعب لوقلا ىلإ جاتحنس لاكشإلا اذه لحل

 لحلا اذه نأ ريغ ،يرهوجلا امهلالقتسا ىلع امهئاقبب ادضنتي لب ،ايهامتي نأ نكمي
  .هيف ىوتح?ي نأ ءاضفلا نكمتي ىتح ًءالم اهرابتعاب غارفلا فيرعت ةداعإ ىلإ انرطضيس

 ةيئايزفلا هتايطعمو هلكشو هرهوجو ريطأتلا دودح ةلكشم حرطتس انه نم  
 ،غارفلا ظافح َةلأسم لوقلا اذه حرطيس امك .ةيضاير ةنلكشل لاح لك يف ةيعدتسملا
 نذإ .امهنيب طالتخالا مدعب ةسسؤملا هتدام اذكو هتيوه ىلع ،امامت ءاضفلا امك
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 ليلد ىلإ يرهوجلا وأ يئايزفلا لصفلاو رِّطؤملا غارفلاو رَّطؤملا ءاضفلا جاتحيس
 هدنسي ام كلمي ال يرظن نيمخت درجم ناك الإو ،ontiques ةيطنأ نئارقو يموهفم
 دصتي مل هنأل ،ضاترم كلاملا دبع هيلإ بهذ اميف رمألا اذه حجر?ن دق .ايعوضوم
  .لكشلا اذï رومألا حرطي نأ هنكمأ فيك ىتح ح\ضوي ملو لب ،اهحرط يتلا قورفلل

 اضيأ ءاضفلا فرعن نأ اننكميسف ،ضاترم لعف امك غارفلا نابسحلاب انذخأ اذإ
 يواحلا نكلو غرافلا ءاضفلا سيل هنأ يأ ،ةداملا هيف مدعنت يئاضف زيح هنأ ىلع
 ىلع .ريبك يموهفم أطخ وه نيءاضفلا نيذه نيب طلخلا نأب ذئنيح مِّلسن دق .غارفلل
 ىحنم سيلو يئايزف روصت قفو غارفلاب ءاضفلا ةقالع لوانتن دق ،اذه نم سكعلا
 اذه حضو امك ايلاجس وأ ايلمأت ازكترم هيف يرعشلا موهفملا نوكي دق ،يمجعم
  .Gaston Bachelard رالشاب نوتساغو رغديه نترام

 ةنئاك ةنونيكلاب لوقلاب  Parménide سدينمراب ىلإ قايسلا اذه يف ةلاحإلا اننكمي
 دوجولا ةمدعنم ريغ ةنونيكال وهف ،ًةنونيكال غارفلا رابتعاب و ،ةنئاك ريغ ةنونيكاللاو
 نألو 2يجولوطنأ أدبمب صاخ رمألا نأل 1،دوجولا ةيناكمإ ىتح كلمت ال لب ،طقف
 نإ لب 3.اقلطم امدع سيل اضيأ وهو ام ةيفيكب لقألا ىلع دوجوم وه ةوقلاب نئاكلا
 نأ نكمي ام„ل دوجو ال هنأل ،قلطم ضقانت اهسفن يه ةنونيكاللا نع ثدحتت يتلا ةغللا
 ةقرافم ىلإ ةريشم يهف اذه سكع يعدت ةغل يأ نإو .اهدوجو مدعل ةنونيكاللا لوقي
 .اهدوجو مدع نم مغرلا ىلع ةدوجوم اÇأ ىلع نكلو اهلوقت ةهج نم يهف ،ةيرهوج
 اهدوجوب سيلو اهدوجوب نظلا وأ معزلاب لصاح رمألاف ،العف اهتلاق اÇأ نُظ نئلو
 ةوقلاب ال ةدوجوم ريغ تمادام لاقنت ال اÇأل اهلوقت ال ىرخأ ةهج نم يهو ،ةقيقح

                                                             
1 F-M. Essai sur Parménide d'Élée, Librairie de Joubert, m dcc cxl, p.45. 
2 P-B. Grene, Ontologie : analyse spectrale de la réalité, Beauchesne, 1959, p.137. 
3 F-M. Riaux, op cit., p.45. 
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 .اyاذ يف عئاقولا سيلو ميهافملل ةيقطنملا ةنيبلا هحيتت ام وه ضقانتلا اذه .عقاولاب الو
 ماد ام قالطإلاب اعقاوو ةقيقح ادجوم ناك ام سدينمراب بسح دوجولا نإ مث
 درجم" وه اهلوقي امو ناكملاو نامزلا لثم يدوجو قايس نهر سيلو هتاذ يف ادوجوم
 1" -ىنعم الب غراف- مسا

 ةنونيكلاب ةصاخلا تالوقملا نإف اذل .ةيمالكلا تاداعلا هتتبث
 ةئفاكم لوألل ةبسنلاب يهف Héraclite سطيلقاريه ىلإ سديمنرب نم فلتخت ةنونيكاللاو
 2.سديمنرب دنع امك أطخلل اذï ةلداعمو ضقانتلل يناثلل ةبسنلابو ةقيقحلل

 نم مغرلا ىلع ضقانت هسفن دضلا نوك ةيناكمإ ةلأسم ةنونيكلا ةلوقم حرطت
 هذه Denis Zaslawsky يكسوالساز لوانت .اذه سكع نيبي يئايميسلا عبرملا نأ
ةلأسملا

 الاصفنا سديمنرب بسح لِّكشي ،"نئاكلا ريغ"و "نئاكلا" ىلإ ةلاحإلاب 3
 ةرورضب لوقن نأ نكمي ال ذإ 4،نايفتني امهداضتبو ،ناداضتم نافرط امÇإ :ايرذج
 يف ةنماكلا ةقرافملا نذإ لحن نأ نكمي فيك .هسفن تقولا يف اهتلاحتسابو ةنونيكاللا
 موهفمب ةنونيكلا دوجوالب ليق نإف ؟اهدوجوب لوقلا نع الضف ةنونيكلا دوجوالب لوقلا
 لماح هيلإ دنسملا نأل ،يد‘ا ريغ دارطالا ليبق نم رمألا ناك ،صلاخ يوحن يدانسإ
 الو ةصيصخلا هذه نع جرخي ال لماحلاو .ادنسم يعدتست ال ةصيصخب هتاذب موسوم
 ضومغ لصحي دقف ،ايتاعوضوم دوجواللاب ليق نإ امأ .ادارطا الإ ةغيصلا ىلإ فيضي
 ال موهفملاو يفنلا يفن اÇأ ىلع ةغيصلا ىنبت?ت نأ امإف :نيتءارق أرقي نأل لباق يموهفم
 ،غيص ام رابتعاب وهف يموهفملا دوجولاف .ايقطنمو ايموهفم هدوجوب ،كلذك الإ نوكي

                                                             
1 F6M. Riaux Essai sur Parménide d'Élée, p.45 . 
2 E. Weil, Logique de la philosophie, Paris, Librairie J. Vrin, 1996, p.104. 
3 D. Zaslawsky, Analyse de de l’être, essai de philosophie analytique, Paris, 19882, pp.113.115 
4  P. Aubenque (sous la dir.) Études sur Parménide I, Le poème de Parménide : Texte, traduction, 

essai critique, Librairie Philosophique J. Vrin, 1987, p.141. 
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 دوجولا امأ .ادوجوم نوكي نأ الإ نكمي الف ،اياجيإ وأ ابلس ،هصئاصخ تناك ام فيك
 هنألف ،نئاكلا ةنونيك مدعب ليق نإف ،باجيإ بلسلا بلس نأ يف نماك وهف يقطنملا
 هنإ ،يهتنيو أدبي يذلا لكلا وه هتاذ يف ،يئاضف وه ءيشاللا" نإ ذإ .اساسأ نئاك
 وأ يرهوج اضيأ وهو 1"ةنونيكلا قلخ ىلع ةردقلا هللا يطعي يذلا ديحولا ءيشلا
 ريغ وه ام لكو دوجوم وه ام لك وهف ،تافصب ددحم" هنأ يأ .يجولونيمونيف
 2.كردتو ءايشألا قلخت ،هتيتارهاظو ءيشاللا ةيرهوجبو .هتاذ تقولا يف دوجوم

 وأ دوجوم ةعيبط هحنمن امدنع ،هتاذبو هتاذ يف دوجوم ءيشال وه يرهوجلا ءيشاللاف
 يذلا در‘ا ريغ لكشلاب دوجوم هنإ .مهمو يساسأو يرهوج وه ام ةزيم وأ رهوج
  4".هسفن عم هيهامتب الإ غارفلا فيرعت نكمي ال" انه نم 3.كرد?ي ىتح هحنمن

 
 :ءاضفلا ىلإ ةريشملا تاحلطصملل ةيميميسلا رواحملا .2.1

 تالكشتلا همكحت يوغل ماظن يف لغتشم مظفل ءيش لك لبق وه حلطصملا
 ةيلالدلا هتالومح يغلي ال صاصتخالا زيح ىلإ هلاقتنا .ةميميسلا رواحملا ةيباطخلا
 ةمءالم ةفصاولا تاباطخلا حنميل ةديدجلا يناعملاب نحش?ي نأ هل ديرأ نإو ىتح ةيعجرملا
 ىلإ ةريشملا تادرفملل ةيميميسلا رواحملا دصر ناكمب ةيمهألا نمل هنإ نذإ .ةيموهفم
  .ةيبرعلا ةيدقنلا تاساردلا يف تافدارتم اÇأ ىلع انايحأ ةلمعتسملاو ءاضفلا

 
  

                                                             
1 J. Nasr, Le rien en architecture, l'architecture du rien, Paris, L’Harmattan, 2011p.51. 
2  Ibid., p.50. 
3  Ibid., p.51. 
4 B. Cassin, Si Parménide : le traité anonyme De Melisso, Xenophane, Gorgia, Cahier de 

philologie, Presses Universitaires de Lille, p.159. 
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 :ءاضفلاب ةصاخلا ةيميميسلا رواحملا .1.2.1
 ىلوألا :نيتيلالد نيتلوقم ىلإ انليحي ءاضفلل ةيميميسلا رواحملا نع ثيدحلا نإ

 لصفلاو لصولا بسحب ةلصفمتم ةقالعلا هذه نأ ىلع ،ةقالعلاب ةيناثلاو فيكلاب ةصاخ
 فيكلا امأف 2.امهيلإ اهليح نم وأ ةغالبلل اساسأ 1يسرافلا امهدع نيذللا ءامدقلا ةغلب
 :لمشيف

 :وه ءاضَفلا نإ ذإ ،اضف ةدام يف برعلا ناسل يف ءاج امك عاستالا  .1
 3ً"ا§و?ضُف و?ضْفßي اضَف لعفلاو ،ضرَألا نم عساولا ناكملا"
  :ةبؤر لاق ؛ٍضاف وهف
  يضافلا ماقَملاب ًامار„ك مُكنßع         ِضاق‚نُملا اه„ض‚يßب ?ض‚يَف ßخßرْفَأ 
 ءاضفلاب انه صاخ رمألاو 4".عستا اذِإ ىضْفَأو ناكملا اضَف دقو

 فيكلاب يه هيلإ ةراشإلاو .اريبك ازيح هذخأ عم ايمجعم نيعملا ريغ يفارغوبوطلا
 رمألا رصتقي الو .انيس نبا ةغلب ةمهبملا نكامألا نم اذï وهو ،مسولاب سيلو
 نيعتيف ،ايلالد نيعم ءاضفب لاصتا هل امب اصاخ نوكيف ،ةمهبملا نكامألا ىلع
 .ضرَألا نم عستا امو ُةحاسلا :ءاضَفلاو" .ةحاسلا لثم اضيأ وه هرثإ ىلع

                                                             
 .279.ص ،يبرعلا قرشلا راد ،بلح ،يبرعلا يبدألا ثارتلا يف يدقنلا حلطصملا ،مازع دمحم 1
 "ماظن الب ئلآللاك تناك لصولا و لصفلا عضاومب ةفرعملا اهتلزتعا اذإ ةغالبلا نإ" :يركسعلا لاله وبأ لاق 2
 بتكلا ءايحإ راد ،ميهاربإ لضفلا وبأ دمحمو يواجبلا يلع دمحم قيقحت ،رعشلاو ةباتكلا ،نيتعانصلا باتك :رظنا
 .248.ص ،1952 ،1ط ،ةيبرعلا

 نيب كرتشم ءاضفلاف سوماقلا يف اذكو ًا§وضفو ءاضف وضفي هديس نبا ةرابعو لصألاب اذك »ًا§وضف وضفي« هلوق 3
  .ناكملاو ثدحلا

 .3430.ص ،5ج ،فراعملا راد ،ةرهاقلا ،برعلا ناسل ،روظنم نبا 4
 ءايحإ راد ،توريب ،يحانطلا دمحم دومحمو يوازلا دمحأ رهاط قيقحت ،رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا ،ريثألا نبا
 .456.ص .3.ج ،نيدلا مولع
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 اطبترم عاستالا اذه نوكي دق امك 1".ءاضفلا ىلِإ تجرخ اذِإ تيضفَأ :لاقي
 ،هريغ نم زربأ هنأ ىلع هنيبتت ةيساسحلا لعجي ريبك زيح لغش نأ كلذ ،ءوتنلاب
 ؛?زِرابلا :ي„ضافلاو ،Ìزارßبو ءاضَف ضرَأو .عساو يَأ ٍضْف?مو ٍضاف ناكم" وهف
 :هسرف فصي مجنلا وبَأ لاق

  هُلßع‚جßن Óطßب‚رßم يف هُلßع‚جßن       هُلِز‚نßم ٍضْف?مَف ىßس‚مَأ اذِإ ا§مَأ 
 ِقاخ‚ن?م ىلِإ اهاضْف?م ءاق‚وßخ :ةبؤر لاقو ؛عßسgتُملا :ىßضْفُملاو .عساو :ٍضْف?م

  :ًاضيَأ لاقو ؛اه?عßسgت?م يَأ
 ىßض‚مَأ ام Ìرَفßس ßىض‚مَأو م„ï      ىßضْفَأ ىتح م‚وَقلاب هت‚زßواج 
 قيرطلا كلذ عطقنا ىتح هيلِإ مï ىßضْفَأ ًاعساو ًاناكم مï غلب ىßضْفَأ :لاق 

 نبا دروأو 2".ةي„ضْفَأ هعمجو ،ءاضَفلا ىلِإ ان‚يßضْفَأ دق :لاقيو .هنوفرعي ءيش ىلِإ
 ضرَألا نم ىوتسا ام ءاضَفلا" ءاوتسالاب هطبر نكلو ةعسلل رخآ اروحم روظنم
 ام وهو ءاس„حلاك ،دودمم ،ءاض„فلا :ركب وبَأ لاق .ءاضَف ءارحصلاو :لاق ،عستاو
3ٌةgي„ضَف هتدحاو ،ضرَألا هجو ىلع يرجي

  :قدزرفلا لاق ؛
 4 ارgجَف?م ًءاض„ف ،ٍراق ي„ذ ِءاحْطßبب       اطَقلا نم „تادِراولا َل‚بَق ن‚حgبßصف 
 .ءالخلا يه عاستالا ىلإ هتلاحإ عم ءاضفلا اهيلع نوكي يتلا ةريخألا ةئيهلاو

 :ربقلا باذع يف ذاعم ثيدح يفو .ضرَألا نم عساولا غرافلا يلاخلا :ءاضَفلاو"
 5".ءاضَف ريصي يَأ هنم ءيش ُّلك ßي„ضْف?ي ىتح هسْأر طßسو Óةفاض‚رمِب هبرض

                                                             
 .1343.ص ،5ج ،قباسلا عجرملا ،روظنم نبا 1
   .ىضفأ ام :بيذهتلا ةخسن يف يذلاو ،لصألا يف اذك "ىضمأ ام" هلوق 2
   .لاعفو ةلعف باب نم هنأ هاضتقمف ءايلا ىلع ةحتف لصألا يفو ،ةلمكتلا طبض اذه "ةيضف هتدحاو" هلوق 3
   .ىضفأ ام :بيذهتلا ةخسن يف يذلاو ،لصألا يف اذك "ىضمأ ام" هلوق 4
 .1343.ص ،5ج ،قباسلا عجرملا ،روظنم نبا 5
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 يف ققحتي دق /عاستالا/ نإ ذإ ايلالد ةسناجتم تاميسلا هذه نأ ظحالملاو
 ادرطم سيل رمألاو .ةعس نع اجتان نوكي دق اهماïإ نإ لب ،ةمهبملا تاءاضفلا
  ./نييعتلا/ـب /عاستالا/ يقتليف افورعم ءاضفلا نوكي دقف ،ةرورضلاب

 ىلع ةيفارغوبوطلا هتنميهل /زوربلا/ هيف ققحت اريبك ازيح ءاضفلا ذخَأ اذإو
 يطغي يتلا ةقيضلا تاءاضفلا نم اهريغب ةنراقم ازورب نوكتس انه ءوتنلا .هريغ
 نأل /ءاوتسالا/ـل الباقم سيل ءاوتسالا نإ نذإ .ءاضفلا اذه زورب اهروهظ ىلع
 /زوربلا/ نوكيسو .ةيئاضف ةنميهل امنإو ةيفارغوبوط ةئيï اصاخ سيل رمألا
 تءاج يتلاو /ولخلا/ ةفص دوجو عم ربكأ /نيعتلا/و /ماïإلا/و /عاستالا/و
  1".كلذك ?ر‚مَألا هيلِإ ىضْفَأو ،هيف ءيش ال يذلا ءارßعلا" .ءارعلا ةظفلب اضيأ

  :يتألاك ةيعجرملا هتاقايسب عاستالا روحم ليثمت نوكيسو 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
 .1433.ص ،هسفن عجرملا 1

 /ولخلا/      /ءاوتسالا/      /زوربلا/        /نييعتلا/      /ماïإلا/
 

/عاستالا/  

ءاضفلا  
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 هتكرت يَأ ًاضَف رمَألا تكرت :لاقي" اضفلا نمف ،ماكحإلا مادعناو ىضوفلا .2
 يه ىضوفلاو 1".ًاضَف مهس َّالِإ هتنان„ك يف يقب ام لاقي :كلام وبَأ لاقو .مَك‚ح?م ßريغ
 :ًاضَف رمتو .بيبgزلا بح" اضَفلاف ،اضيأ ماعطلا يف ناكملاو زيحلاو زاربلا يف امك ةصاخ
  :دشنَأو بيبزلاب طلتخملا وه :ينايحللا لاقو ،طلتخم روثنم

   .?بيبßزو يتßب‚يßع يف ًاضَف Ìرمتو       يتَقان „كَل يتلاخ اي :اَهل ?تْلُقَف
 .ءاوس يَأ ًاضَف مهنيب مه?رمَأو .يتgمßع اي :نيرخَأتملا ضعب هاورو ،روثنم يَأ

 ءاوس يَأ ًاضَفو ىßض‚وَف مهرمَأو :هريغ .كرتشم طلتخم يَأ ًاضَف ىßض‚وَف مهنيب مه?عاتßمو
  :\يرْكßبلا لِّذßع?ملل دشنَأو ؛مهنيب

 اي„دانßت َّالِإ gرgشلا نو?نِس‚ح?ي الو     مه„لاحِر يف ًاضَف ىßض‚وَف ?م?ه?ماعَط  
 ًاضَف م?ه?رمَأو .مهعمجي ‚نßم الو مهيلع ßريمَأ ال اوناك اذِإ ىßض‚وَف ?سانلا :لاقيو

 :لوقت ،طلتخملا ءيشلا :روصقم ،ىضَفلاو .ßرَقßتْفا اذِإ ىßضْفَأو .مهيلع ريمَأ ال يَأ مهنيب
 2".طلتخم ىض‚وَف يَأ ى•ضَف ماعط

 رصانعلا نيب الصو نوكتف ،ةقالعلا لالخ نم ةيفيكلا هذه ىلإ رظني نأ نكمي
 يذلا طباضلا بايغل ،رصانعلا هذه مكحي يذلا ماظنلا يف لصفلا وأ طالتخالل ةلكشملا
 ةقالع لالخ نم فيكلا اذه ىلإ انرظن اذإف .مكحلل ةبسنلاب ريمألا وأ قاستالا وه
 :نانثا نارهظمت انل نوكيسف لاصتالا

 
 يقالخلا دعبلا لاصفنا لاصتا 
 ساسحإ ال ماظنلا - /طالتخا/+/كارتشا/ أ لاصتالا

                                                             
 .1343.ص ،هسفن عجرملا 1
  .هسفن عجرملا 2
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 حرت مكاحلا ىضوفلا - ـب لاصتالا
 

 ،يقالخ مكح هبقعي يذلاو طالتخالاو كارتشالاب صاخ لوألا لاصتالاف
 امأ ؛ماظنلاب صاخ هيف لاصفنالاو aphorie ساسحإاللا روحم يف اعقومتم نوكيف
 نع لاصفناو ىضوفلاب لصو كلانه نوكيل ةيمكاحلا بايغب قلعتم يناثلا
 .niveau axiologique يقالخلا ىوتسملا يف dysphorie /احرت/ ببسي امم مكاحلا
  :يلاتلا لكشلاب رمألا اذه طيسبت انناكمإبو

 /ساسحإ ال/+/طالتخالا/+/كارتشالا/ = أ لاصتالا
  /حرت/+/ةيمكاحال/+/بارطضا/+/طالتخالا/+/كارتشالا/ = ب لاصتالا
 ىلإ انرظنل ،ةقالعلا بابب وأ فيكلا بابب بارطضالا قحل?ن له انلءاست اذإو
  :نيفقومب رمألا

 ةلاح يف قلاعت ال هنأل )مزالتلا مدع( ةقالع لكشت ال ىضوفلا نأ وه امهلوأ
 ،ىضوفلا عم لصو دوجوب احاتم نكي مل نإو .عيضوملل قسنملا طبارلا ماصفنا
 ببس وه لاصتالا نأو لب ،اهلاصفنا لثم ىضوفلاب ةموكحملا رصانعلا لاصتاف
 ؛بارطضالا

 هنأ ميلستلاب اذه ،)مزالتلا( ةقالعلا نع جتني ام يه ىضوفلا نأ وهف يناثلا امأ
  .صاخ عون نم ماظن اهسفن يه ىضوفلا نإ لوقلل عاد كلانه سيل
 يه ىرخأ ةعوطقم ىلإ ةعوطقم نم ءاضفلا يف لاقتنالاب الوأ لصولا ققحتي

 .ةيناسنإ ةددحم ةعوطقم نع امنإو ءاضفلا نع لاصفنا لاصفنالا ةلاح تسيل .هنم ءزج
 هنع لاصفنالا ةلاح نأ امك .قلطملا يئايزيفلا عاطقنالا وه لاصفنالا سيل يلاتلاو
 لوقنس ،هتاحلطصم يناتنوف نم انرعتسا اذإو .هب يموهفلا طابترالا لضفب ةققحتم
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 ىلع ةردقلا/ ةلاح ىلإ /ةظحالملا ىلع ةردقلا مدع/ ةلاح نم رورملاب رمألا لصحيس
 امأف .يعوضوم يناثلاو يلعاف لوألا :نيطرشب صاخ رمألا نأ ىلع ،/ةظحالملا
 ةعوطقملا يف هدجن ام اذهو .ءاضفلاب قلعتمف يعوضوملا امأو ةيساسحلاب صاخف يلعافلا
 هئاضَفو هتßج‚رُف يف راص هنَأ هلصأو ،هيلِإ لßصßو يَأ نالف ىلِإ نالف ىضْفَأو" :ةيلاتلا
  :ًالحن فصي ديبع نب بلعث لاق ؛هز\يßحو

 ىش‚خßت بْئِّذلا الو     يقgتت gرُقلا ال ِراب‚وَألا َةَّثك ‚تßتßش  
 1"هنمو يضْفُملا دلßبلا يهو
 نأ نكمي ةيبتارتلا ىلإ رظنلاب .هتظحالمو )2 ض( ىلإ لوصولاب قلعتم رمألا اذه

 نم لصولا يف ققحت ءاضفلل نوكيف ،ةسمالملاو ءاوتحالا ىلإ يئاضفلا لاصتالا يدؤي
 .ءاوتحالا/)سامتلا هيف امب( برقلا وأ ،سامتلا/برقلا وأ ،دعبلا/برقلا ةيئانث لالخ
 ىضْفَأو .هلهَأ ىلع لخد :لجرلا ىضْفَأو" .يشغ لعفلا يف لجتم ءاضفلا يف ءاوتحالاو
 )...( ßش‚غßي مل وَأ ßي„شَغ ،ىضْفَأ دقف اï الخ اذِإ :مهضعب لاقو ،اهي„شَغ :ةَأرملا ىلِإ
 يهو ،اهضافَأك ًادحاو ًاكَل‚سßم اه‚يَكَل‚سßم َلعجف اهعßماج اذِإ ةاضف?م يهف َةَأرملا ىضفَأو
 :ُةاضفُملاو .اهعماجو اهرßشاب هتَأرما ىلِإ ُلجرلا ىضفَأ :يرهوجلا.ءاسنلا نم ةاضْفُملا
 نيلعاف يأ ،ةرورضلاب عونلا سفن نم نيلماع نيب نوكت ال ةسمالملاو 2" ?ميرgشلا
 .ايفارغوبوط ءاضف ةسمالملا عوضوم نوكي نأ نكمي لب ،anthropomorphiques نيناسنإ
 3".هدوج?س يف هتحار نطابب اهgسßم اذِإ ضرَألا ىلِإ هديب ىßضْفَأو "

                                                             
 .هسفن عجرملا  1
 .هسفن عجرملا 2
 .هسفن عجرملا 3
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 ءاضقناو /ءالخلا/ ءاضفلا ينعم اهل يتلا غورفلا وأ ءاهتنالا يف دابف لصفلا امأ
 ةقيقحلا يف ءاضفِإلاو" .برعلا ناسل يف ءاج اميف لجتم غورفلاو .هلاوزو رمألا
 ىهßت‚نا يَأ ؛ضعب ىلِإ مك?ضعب ىضفَأ دقو هنوذ?خْأت فيكو :ىلاعت هلوق هنمو ؛ءاهتنالا
 ُثَفgرلا ماي\صلا ةليل مكل ّلحُأ( :ىلاعت هلوقك ،لßصو ىنعم هيف نَأل ،ىلِإب هاgدع ،ىوَأو
 مل :ًاضَف هبوَث ىقلَأ" ذإ ،/نادقفلا/و /حرطلا/ يف تأتم لصفلا 1").مكئاسن ىلِإ
 نَأ هانعمو ،ةياور يف ءاج اذكه ؛كاف ُهللا يضْف?ي ال :ةغبانلل هئاع?د ثيدح يفو .ه‚عدو?ي
 ال لوقت برعلا :ءارفلا .ي§رسب نالف ىلِإ تيßضْفَأو ]...[ هيف gنس ال ءاضَف هلعجي ال
 :رعاشلا لاق .ت‚يßضْفَأ نم كاف ُهللا ِضْف?ي

 ?جرفي Ùمهلاو َلتقلا ?فاخي Ìريسأ       يننأك ِريصحلا ِرهظ يف ُططßخُأ
 2 ?جرخم ة§نسألا نيب نم ßنكمأو         „هلهأب ُءاضفلا ßقاض امgب?ر الأ

3هسارضَأ لكو تحت نمو قوف نم هايانث طقسßت نَأ ءاضفِإلاو :لاق
 رمش هاكح ؛

 ؛اهيكلسم نيب يذلا رات„حلا عطقنا اذِإ ةَأرملا ءاضْفِإ اذه نمو :روصنم وبَأ لاق ؛هنع
  :ريهز لوق يف مثيهلا وبَأ لاقو

  ِمßج‚مßجßتßي ال \رِبلا \ن„ئßمْط?م ىلِإ      هبْلَق ِضْف?ي ‚نßمو ممذي ال „فوي ‚نßمو 
 مجمßجتيف هيلع هرمَأ هبتشßي مل رتس هنود سيل ربلا نم ءاضَف ىلِإ ه?بلق رصßي نßم يَأ

 ال ءاضف يف لعافلا دجاوت يأ ،ةلزعلا يه لصفلل ىرخألا ةلاحلا  4"..هيف د§درتي يَأ

                                                             
 .هسفن عجرملا 1
 ةسسؤم/رشنلا راد ،توريب ،نماضلا حلاص متاح .د :قيقحت ،سانلا تاملك يناعم يف رهازلا ،يرابنألا نبا  2
 .177.ص .1.ج ،م 1992 - ـه 1412 ،ىلوألا ةعبطلا ،ةلاسرلا

 _ ـه 1414 ،ركفلا راد ،يواجبلا دمحم يلعو لضفلا وبأ دمحم قيقحت ،ثيدحلا بيرغ يف قئافلا ،يرشخمزلا  3
  .49.ص .4.ج ،م 1993

 .1343.ص ،5ج ،برعلا ناسل ،روظنم نبا 4
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 سيل ًادرْف?م ناك اذِإ ًاضَف مهس :ورمع وبَأ لاقو .دحاو يَأ ًاضَف" .رخآ لعاف كراشي
 رمَألل ليق كلذلو ،يدحو تيقب يَأ ًاضَف ينارْقَأ نم تي„قßب :لاقيو .هريغ ةبان„كلا يف
 ."روصقم ،ًاضَف مكحملا ريغ فيعضلا

 ءاملا" يأ ،ةي‚ضَفلا اهنم )فيكلا( اyايصاخب وأ تاءاضفب قلعتم ءاضفلاو
  :عاقgرلا نب يدع لوق امَأف ؛عارك نع ؛دودمم ،ءاض„ف عمجلاو ،ع„ق‚نßت‚سُملا

  ابßر‚شßم م„ئاوَحلا „نو?جلل gنُك ى•ض„ف      انßد ‚وَأ ُليللا ىلßج‚نا اgمَل ،اهدßر‚وَأف 
 Óةقْلßح باب نم هلعج ى•ضَف هاور نمف ،ى•ض„فو ى•ضَف ىوري :هديس نبا لاق

 صاخلا روحملا اذهو ".ٍرßدِبو Óةßر‚دßبَك هلعج ى•ض„ف هاور نمو ،Óفßشßنو Óةف‚شßنو ٍقَلßحو
 ةعوطقم موختب صاخ وهف يناثلا ءاضفلا امأ ؛/ضوكرلا/ـب زيمتم /يئام/ ءاضفب
 هتينثت يف لاقيو ،فلَألاب بتكي ،هريغو عضوملا 1بِناج :اضَفلا" وه اضفلاف .ةيئاضف
  :ريهز لاق ؛„ناوَفßض

  2"ِر‚د\سلاو ِلا§ضلا „تالُأ ‚يßوَفßض          ‚ن„م „ت„ئاحgنلا ع„فßد‚ن?مِب ًارْفَق 
 :ةيتآلا ةيوونلا تاميسلا نم لكشم ةفلتخملا ةميميسلا هرواحمب ءاضفلا نإ نذإ
 

/ةلزعلا/+/ءوتنلا/+/+/سامتا/+/طالتخالا/+/نادقفلا/+/ولخلا/+/صولخلا/+/ءاوتحالا/+/ءاوخلا/+/عاستالا/
. 

 
 ةيميميسلا رواحملا سفن اهكالتما وه ناكملا ةدرفم ةسارد دنع هانظحال ام نإ

 .ءاضفلاب ةصاخ هرواحم نم هاندروأ امب يفتكنس اذل ،ءاضفلل
                                                             

 لاقيو :هلوق ليلدبو بناجلا ىنعمب يذلا وه ذإ داضلا ميدقتب افضلا هلعلو ،لصألاب اذك "خلإ بناج اضفلاو" هلوق 1
  .ىفخي ال امك وهس انه هدارياف اذه دعبو ،ناوفض هتينثت يف
 .1343.ص ،5ج ،قباسلا عجرملا ،روظنم نبا 2
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 :زاربلاب ةصاخلا ةيميميسلا رواحملا .2.2.1 

 رهوجلا وأ ةداملا وه ناكملا نأ ىلع ،ناكملل ةفص ءاضفلا برعلا تلعج دقل 
 تافصو ةفلتخم ةيجولويميسلا تائيه هل نوكتف ،ةفلتخم تالكشت هيف ىلجتت يذلا
 هذه ىدحإ اذه ىلع ءاضفلا ريصيف ،ايلالدو ايلادو ايعجرم ضراعتت لاكشأ يف ةققحم
 ازرب راص اعساوو اديعب ناكو ،لاخ يأ ،ًءاضف ناكملا ناك اذإف .تافصلاو تائيهلا
 ،عاستالاو دعبلاو وضفلا تافصب عضوم ىلإ ناسنإلا جرخ اذإف .هزوربل 1ازارßب وأ
 سيل يذلا عضوملا" وه اضيأ زاربلاو .زاربلا ىلإ جرخ يأ ،ازورب زربي زرب دق" :لاقي
 نع هب او§نكف عساولا ءاضفلل مسا" وه ناكملا اذهو 2".هريغ الو رجش نم رمخ هب
 نم ةيلاخلا ةنكمألا يف نوزربتي اوناك مÇأل ؛ءالخلاب هنع اونك امك طئاغلا ءاضق
 ءاضفلا ،حتفلاب ،زاربلاو :لاق مث ،طئاغلا وهو ،ءاذغلا لفث نع" هب او§نك امك ".سانلا
 يتلا مسجلا عضاوم هنم زربت ال ىتح 3".ةجاحلل زاربلا ىلإ جرخ :لجرلا زربتو .عساولا
 نم عضاوم نع فشكي نأ بجي يذلا ئضوتملا زربملاب دصق?ي دق اذل ،اهءافخإ دوي
  :يلي امك زاربلل ةيميميسلا رواحملا نوكتسو .ةرتتسم ىرخأ كرتيو اهلسغل مسجلا
 

 /ءافخلا/+،ذ/دعبلا/+/ةعسلا/+/ءالخلا =زاربلا
 

                                                             
 أطخلاو ،رسكلاب هنووري اوناك نيذلا نيثدحملا ءاطخب لاق يذلا يباطخلا كلذ ىلإ راشأ امك ،رسكلاب سيلو حتفلاب  1
 .برحلا يف ةزرابملا نم ردصم ىلإ ةلاحإ رسكلاب هداريإ نأ
 .1343.ص ،5ج ،قباسلا عجرملا ،روظنم نبا 2
 .هسفن عجرملا 3
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 كلذ ،هسفن ميسكيللا يف امئاق "تافصلا" هذهل يميسلا ضراعتلا نوكي نأ ىلع
 ةحيتملا صئاصخلا اهسفن يه /ةعسلا/ لثم ءافخلل ةيجولويميسلا صئاصخلا نأ
 هجرخأ : باتكلا زربأو هريغ هزربأو هيلإ زربف" ،"ىلإ زوربلا" ةغيص هنيبت امك ،يلجتلل
 زاربلا وأ زربلا قبس ام ىلع ءانب نوكيو 1".زربم وهف ،هرشن :هزربأو .زوربم وهف ،
  :يلي امم الَّكشم زاربلا وأ زربلا نوكي ذإ .اÇايبت قبس يتلل ةضراعم ةيميميس رواحمل واح

 
  ./روهظلا/+/جورخلا/+/رشنلا/ = زاربلا/زربلا
 
 صئاصخلا اyاذ يف لِّكشت نأل ةلباق ةئيه هرابتعاب ناكملا عم لماعتلا نم اننكمي

 :يلي امك زاربلل يميسلا ضراعتلل بيكرت نوكيس .زايحألل ةنيابتملا
 

 
 
 
    
 
 هنيبت امك – سيتروك موهفمب – ايجولوفروم لصفمتي يميسلا لباقتلا اذه 
 يدرس بقاعت ثدحي نأب ،ايبيكرت اضيأ لصفمتي هنكلو ،ةقباسلا ةيطيسبتلا ةطاطخلا

                                                             
 .1343.ص ،هسفن عجرملا 1
 ديمحلا دبع قيقحت ،ةيملعلا بتكلا راد رشانلا ،يوادنه ديمحلا دبع قيقحت ،مظعألا طيحملاو مكحملا ،هديس نبا
 .37.ص ،9ج ،م2000 ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،يوادنه

 زارب/زرب

 /روهظلا/،/جورخلا/،/رشنلا/           عت            /ءافخلا/،/دعبلا/،/ةعسلا/،/ءالخلا
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 سيلو لعاوفلل يتاعوضوملا لوحتلاب ةصاخلا زوربلا ةلاح هن\يبت اذه .ىرخأ ىلإ ةلاح نم
 ،هباحصأ ىلع قاف :لجرلا زربو .زرب دقف ،ءافخ دعب رهظ ام لك" ذإ ،ءاضفلا تائيهل
 ]...[ .نازرابتي امهو ،هيلإ زرب :ازاربو ةزرابم نرقلا زرابو .قبس اذإ سرفلا كلذكو
 :ةبؤر لاق ؛هاجن :هسرف هزربو .زربم قباس لك :ليقو ،اهقبس :ليخلا ىلع سرفلا زربو
 ،اهيلع زرب دق :اهقباسل ليق ليخلا تقباست اذإو  ]...[ .سأرم داوج هزربي مل ول
 ةيانك نالف زربت طوغتلا يف ليق امنإو ،ءافخلا دعب رهظ هانعمف ،ففخم ،زرب :ليق اذإو
 دقو ،ذخأ اذه نم زاربلاو برحلا يف ةزرابملاو .ةجاحلل ضرألا نم زارب ىلإ جرخ يأ
 اذإ زربو ،لومخ دعب رهظ اذإ زربو ،رفسلا ىلع مزع اذإ لجرلا زربأو .نانرقلا زرابت
 عطقملا اذه يف ةدراولا رواحملا يف ةتباثلا ةاونلا نإ نذإ 1".طئاغلا وهو ،زاربلا ىلإ جرخ
 وه ام ىلع مدقتلا يف ىلجتي ايروص وأ ايتاعوضوم اروهظ نوكي نأب ،]ءوتنلا[ وه
 نع ثحبلل ]رومض[/]ءوتن[ ةيئانث رامثتسا انناكمإب نوكيف ،يفلخ ءاضف يف Óدبتم
 اديعب ودبي اميف ىتح هلوق هنكمي هسفن رمألا .زاربلل ةيميميسلا رواحملا لك نيب عماجلا
 ةأرملاف .ةأرملاب زاربلا ةفص قاصتلا نع ناسللا يف اضيأ درو يذلاك ةاونلا هذه نع
 نم ةزربلا :يريبزلا لاق :يبارعألا نبا لاق .نساحملا ةزراب" تناك اذإ ةزرب نوكت
 ،ضرألا ىلإ بكنتو كنع هرتست اههجوب كليازت يتلا ةليازتملاب تسيل يتلا ءاسنلا
 اهيلإ نوسلجي موقلل زربت ةلاجتم ةزرب ةأرما :ليقو ،تملك نإ ملكتت ال يتلا ةقمرخملاو
 وبأ ؛اهتبق ءانفب ئبتخت ةزرب ةأرما تناكو :دبعم مأ ثيدح يفو .اهنع نوثدحتيو
 ةزرب ةأرماو .موقلا اهيلإ سلجيو سانلل رهظت يتلا ةليلجلا ءاسنلا نم ةزربلا :ةديبع
 باجتحا بجتحت ال ةلهك تناك اذإ ةزرب ةأرما :لاقيو .اهفافعو اهيأرب قوثوم
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 .37.ص ،ج ،قباسلا عجرملا ،هديس نبا
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 روهظلا وهو :زوربلا نم ،مهثدحتو سانلل سلجت ةلقاع ةفيفع كلذ عم يهو ،باوشلا
 1".يزربلا ةفافعلا وذو زرب :جاجعلا لاق ؛فيفع قلخلا رهاظ :زرب لجرو .جورخلاو
 يف ةيبتارتب اضيأ امنإو طقف ةيميسلا ةلباقملاب ددحتي ال يدرسلا هدعبب زوربلا نإ 
 يف ةدراولا ةيميميسلا رواحملا ةساردب لصحنسو ،ءاضفلل ةبسنلاب رمألا وه امك روهظلا
  :ةيلاتلا ةطاطخلا ىلع برعلا ناسل
 
 
 
  
 
 

 .هل ةف\رع?مو هب ةفgرع?م اذï يهو ،ءاضفلا يف لغتشت اهلك ةيدرسلا تالاحلا هذه
 وهو ءافخلاو داعتبالاو روهظلا تالوحت هيف يلجتت يذلا عضوملا وه زاربلا وأ زربلاف
 لاقتنالاب زاربلا فرع?ي نأ نكمي اذهل .تالوحتلا هذه نم هاوتحم ذخأي يذلا زيحلا اضيأ
 وه املثم ،يئاضف لاصفنا وه دعبلا نأ ىلع ،سكعلا وأ دعبلا ىلإ برقلا ةلاح نم
 دع?ب ءافخلا نوكيف ،Vladimir Propp بورب ريميدالف دنع ىلوألا ةفيظولل ةبسنلاب رمألا
 رواحملل يميسلا لودجلا اذه ىلإ صلخنسو .باجتحا الب دع?ب داعتبالاو باجتحالاب
  :زاربلل ةيميميسلا

 

                                                             
 .1343.ص ،5ج ،قباسلا عجرملا ،روظنم نبا 1
 .37.ص ،9ج ،قباسلا عجرملا ،مظعألا طيحملاو مكحملا ،يسرملا هديس نبا

 )-روشنم- زوربم باتك ،ةزرب ةأرما ،-لومخ دعب داع وأ قوفت وأ ناب-لجرلا زرب( روهظ

 )رفسلا( داعتبالا

 )طوغتلل جورخلا( ءافخلا
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 وأ قوفت وأ يلجتلاب لجرلا زوربب صاخلا ءالجلا لكش ذخأي يذلا روهظلاف

 وأ قوفت وأ يلجتلاب لجرلا زوربب صاخلا ءالجلاب روهظلاو .زورببو ،لومخ دعب ةدوعلا
 ُلاجßم يئايزيف روهظ وه ،لاجرلا مامأ اهفاشكناب ةأرما زورببو ،لومخ دعب ةدوعلا
 هروحم نوكيل ةنميه مث ةي\دنلا ةقالعب نيبم وهف قوفتلاب زوربلا امأ ،ةيساسحلا هكاردإ
 .ماسجألا نيب يئايزيفلا برقلا لاجم يف ءافخلاو داعتبالا لغتشي امنيب .ايراعتسا ايدومع
 ريشت زربف ،نأشلا ولعو لقعلا ةحاجرب رمألا قلعت اذإ يئايزيف ريغ نوكي نأ نكمي امك
 ؛لقعلاو ةراهجلاب نافصوي :ةزرب ةأرماو زرب لجرو .رهاظ نأشلا فشكتم" وه ام ىلإ
 :ريرج لوق امأو

 ردقلا كرطضا ثيح ةزربب زرباو     هب رانملا ينبي نمل قيرطلا لخ
 ،هيأرو هلضفب قوثوم :يزربو زرب لجرو .يميتلا ءاجل نب رمع مأ مسا وهف 
  1".ةزارب زرب دقو
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دومع دعبلا برقلا 

 ي
 يقفأ

    + ءالجلاب روهظ
  +   قوفتلاب روهظ
 +    قبسلاب روهظ
   +   داعتبالا
   +  ءافخلا
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 عاونأ نيب قرفن نأك ،صاخشألا سيلو ءايشألاب ةصاخ ةيميق ةلضافملا نوكتو 
 .زرب نم ليعفإ وه :ينج نبا لاق ؛يبرع ؛صلاخ" وه زيربإلا بهذلا نأ كلذ ،بهذلا
 ،اضيأ يزربإلا وهو ،صلاخلا يأ زيربإلا بهذلاك جرخي ام هنمو :ثيدحلا يفو
 زربأ دقو .بهذلا نم يفاصلا يلحلا زيربإلا :يبارعألا نبا .ناتدئاز ءايلاو ةزمهلاو
 :ةغبانلا لاق ؛يزربإلا وهو زيربإلا ذختا اذإ لجرلا

 1"نضاوحلا تافشرملاو ،ىدنلا عيضر     اهوشجو يزربإلاب ةنيزم
 

 :زيحلاب ةصاخلا ةيميميسلا رواحملا .3.2.1
 لعلو .لاصفنالا/و /لاصتالا/و /فيكلا/ تالوقم نع اضيأ زيحلا جرخي ال

 يروحم ىلإ ةلاحإلا وه نيعلا مجعم لثم ةميدقلا ةيبرعلا مجاعملا يف هدجن ام لوأ
 ُذ„خ§تي ُلج§رلا ه?زو‚حßي عضوم :?ز‚وَحلاو ،?ن§يّللا ?ر‚يgسلا وه" ?ز‚وَحلاف /نمضتلا/و /ةطاحإلا/
 ßت‚مßمßض ٍءيش" لكف /كالتمالا/ وه رواحملا ثلاثو 2".زاوحأ :?ه?عمجو .ةا§نسم „ه‚يَلاوح
 ايرهوج نوكي دق لب طقف ايبسك سيل كالتمالا اذهو 3".هتزتحآو ?هßت‚ز?ح دقف كيلإ
 ?ز‚وßحو" نإ ذإ ناكملاو نمزلا يف هلاصتا سيلو كلتمملا يف ةنماك ةعيبط نع جتان
 هفgرع يذلا /رهوجلا/ ـب انه صاخ روحملاو 4".§رش وأ ٍريخ نم ه?تعيبط :ِل?جgرلا
 ،تاذلاب ةيسحلا ةراشإلل لباقلا وه تاذلاب زيحتملاو ،تاذلاب زيحتملا" ـب نويلوصوألا

                                                             
 .هسفن عجرملا 1
 .274.ص ،3ج ،يئارماسلا ميهاربإ .د ؛يموزخملا يدهم .د قيقحت ،نيعلا مجعم ،يدهارفلا دمحأ نبا ليلخلا 2
 .1069.ص ،2ج ،قباسلا عجرملا ،روظنم نبا

 ،توريب ،يسوسقرعلا ميعن دمحم فارشإب ةلاسرلا ةسسؤم قيقحت ،طيحملا سوماقلا ،يدابآزوريفلا بوقعي نبا 3
 .509.ص ،2005 ،8 ط ،ةلاسرلا ةسسؤم
  .274 .ص ،3ج ،قباسلا عجرملا ،يدهارفلا دمحأ نبا ليلخلا 4
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 نأ نكمي .لصولا يف ةلخاد رواحملا هذه لكو 1".ضرعلا هلباقيو ،كانهوأ انه هنأب
 "ي„طَملا ßز‚وßح اه§زاح اّمل لوقت" نأك حاكنلا ةعوضومب يدسجلا لاصتالا اهيلإ فيضن
 يفف "نع" ةدرفم زوحتلا ىلإ فيظنف لاصفنالاب ةرورضلاب نورقم لاصتالا اذهو
  :رعاشلا لاق .هنع ى§حنت ام :يأ ه„شار„ف نعَ gزßوَحت امف :ثيدحلا"

 َةفاخßم ىßعْفَألا „تßزاحنآ امك       اـهـَفيـضُأ ْنأ ًةيشßخ ي§نع ?زgوßحßت
  2"ِبراض
 زgوحت" لوقنف /ةحرابملا/ يأ لعافل يئاضف لاصفنا لكب امومع صاخ زوحتلا

 ىلإ ًازي§حتم وأ﴿ :ىلاعت هلوق هنمو ،?زÙوßحgتلا :مسالاو ،ضرألا ىلع gرقتسي مل اذإ ُلج§رلا
 ناك ام ىلإ ريشي زيحلاف ةيجولوبوطلا تاءاضفلاب قلعت اميف امأ 3".ًايحن§ت?م :يأ .﴾ةئف
 ام :اهزيحو رادلا زوح" نإ ذإ ،ناكملا يف يساسأ وه امل /ابناجم/و /ادرفتم/و /اقحال/
 نم هلصأو ،ءايلا ديدشتب ،زيح ةدح ىلع ةيحان لكو 4.عفانملاو قفارملا نم اهيلإ مضنا
 ىلع امأف .ردان زايحأ عمجلاو ،نيلو نيلو نيهو نيه لثم زيحلا فيفخت :زيحلاو .واولا
 لاق .نسحلا يبأ لوق يف ،واولاب ،زوايحو ،هيوبيس لوق يف ،زمهلاب ،زئايحف سايقلا

                                                             
 ،2002 ،1ط ،محازلا راد ،ضايرلا ،نييلوصألا تاحالطصا يف نيبملا سوماقلا ،نامثع دماح دمحم .د 1
  .125.ص
 ،نانبل ةبتكم ،توريب ،جورحد ىلع قيقحت ،مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك ةعوسوم ،يوناهتلا يلع دمحم
 .302.ص ،1ج ،1997 ،1ط
 ةبنكم ،ضايرلا ،نادحسلا دمحم نب دهف .د قيقحت ،ةرظانملاو لدجلا يف حالطصالا نيناوقل حاضيإلا ،يزوجلا نبا
  .194.ص ،ناكيبعلا

 .274.ص ،3ج ،قباسلا عجرملا ،ليلخلا 2
 3/275 ،هسفن عجرملا 3
 3/275 ،هسفن عجرمل 4
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 امهنيب اوقرف مهنكلو ،تاومألاو تيملا ةلزنمب زاوحأ نوكي نأ سايقلا ناكو :يرهزألا
 1".سابتلالا ةهارك
 :يتأي امك هلك اذه ةنلكش نوكتسو

 
 
 
 
 
 
 
 

 Óةيحان ّلك" نأ كلذ ،/دارفنالا/و /ةيدحلا/ ةنلكشلا هذه ىلإ فيضن نأ نكمي
 Óت§يمك ،ًازاوحأ نوكي نأ ه?سايق ناكو ،Ìزاي‚حَأ :ه?عمجو .ِءايلا „ديدشßتب ،Óةßد„ح ىلع Ìز\يßح
 2".سابتلالا َةهارك امهنيب اوق§رف مه§نكلو ،تاومأو
 حيحص هسفن رمألاف حاكنلا ةعوضوم يف لصفلاو لصولا قلاعت يف اgنgيßب امكو 
 امك الصاح لاصتالا نوكيف يلعافو يئاضف ديرست اهيف لصحي يتلا برحلل ةبسنلاب
 :يلي

 /رثاكتلا/+/مامضنالا/ = /لاصتالا/
 

                                                             
 .1069.ص ،2ج ،قباسلا عجرملا ،روظنم نبا 1
 .275.ص ،3ج ،هسفن عجرملا 2

1ض  يئاضفلا يوتسملا 2ض   
 "قفارم" "راد" يميظفللا ىوتسملا
 
 
 يميميسلا ىوتسملا

 /قحال/ /سيئر/
 /عبات/ /عوبتم/
 /مومضم/ /ماض/

 درفت -
 ةبناجم زكرمت
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 نgيحم نوكيف لاصفنالا امأ 1".ٍموق ىلإ Ìموق §مضني نأ :ب‚رَحلا يف ز§يح§تلا" انلوق يف
 .2ض يف /عضومت/ و 1ض ـل /كرت/ ثدحيف ،لصفلاو لصولل قلاعت هنأ ىلع
 زاحناو .ßرخآ ٍعضوßم ىلإ اولامو ،مه„لاتق ةَكرعمو م?هßزَك‚رßم اوكرت :اوزاحنا"ـــف
 اذإ زيحتو هنع زوحتو .رخآ عضوم ىلإ اولامو مهلاتق ةكرعمو مهزكرم اوكرت :موقلا
 زوحتو .اهيف تمغدأو ءايلا ةروا‘ ءاي واولا تبلقف زويحت اهلصأ ،لعيفت يهو ،ىحنت
 زوحتلا :ديبع وبأ لاق .هشارف نع هل زوحت امك :ثيدحلا يفو .ىحنت :هشارف نع هل
 .ةئف ىلإ ازيحتم وأ :لجو زع ،هللا لاق .زيحتلاو زوحتلا :ناتغل هيفو يحنتلا وه
 تلعجف اهفاضتسا ازوجع فصي يماطقلا لاقو ،لعيفتلا زيحتلاو ،لعفتلا زوحتلاف
 :لاقف هنع غورت

 2 "براض ةفاخم ىعفألا تزاحنا امك     اهفيضأ نأ ةفيخ ينع زوحت
 ايقطنم بارتقالاو لاصتالل قلاعمو ءاضفلا نع داعتبالل لكاشم وه لاصفنالا

 ءاضفلا اذه ßنم„ض ةعَّطقملا تاءاضفلا نيبو ءاضفلا يف وه )يحنتلا( لوحتلا لعف ماد ام
 وه ازيح تاءاضفلل عماجلا ماعلا ءاضفلا رابتعا يف ببسلا .ازيح ربتع?ي دق يذلا ماعلا
 ]مضلا[ اروحم هنيبي امك ،ةعطقملا تاءاضفلل ماعلا يبيكرتلا راطإلا ةيصاخ كلتمي هنأ
  ]ةيعبتلا[و

 دعب ريغيس يحنتلا نأل ،لماوعلا ملاع يف ايمك اريغت يضتقي لاصفنالا روحم
 نيذلا ددع نمو ]صقنلا[ـب 1ظ يف نيدوجوم اوناك نيذلا ددع نم يدرسلا لوحتلا
 /لاصتالا/ قلاعت هيلإ ليح?ي ام اذه .]ةدايزلا[ـب 2ظ يف نيدوجوم اوناك
 قاحسإ وبأ لاق" ./دارفنالا/ وأ /درفتلا/ لكش /لاصفنالا/ ذخأي دقو ./لاصفنالا/ـب

                                                             
 ؟274 .ص ،3ج ،قباسلا عجرملا ،ليلخلا 1
  .هسفن عجرملا 2
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 نأ الإ :يأ لاحلا ىلع افرحتمو ازيحتم بصن ةئف ىلإ ازيحتم وأ :ىلاعت هلوق يف
 زيحتم لصأو :لاق ،ةلتاقملا عم نوكيل درفني :يأ زاحني نأ وأ لتاقي نأل فرحتي
 ىلع رقتسي مل اذإ زوحتت كل ام لاقي :ثيللا لاقو .ءايلا يف واولا تمغدأف زويحتم
 يف شاير وبأ اهاكح ،موقلا زوحت برحلا :ءازوحلاو .زوحتلا هنم مسالاو ،ضرألا
 :بلعثلا نب رباج لوق يف ةسامحلا راعشأ حرش

 1" رتولا هزفحي ءازوحلا وذو ،تبغش     بصعم يلعن قالخأ ىلع الهف
 ةيدحلاب ةصاخلا يه ةيمجعملا تافيرعتلا هذه يف ةنميهملا ةيميميسلا رواحملا نإ 
 ام" وه زيحلا نإ ذإ ،ةميدقلا ةيفسلفلا تافيرعتلا يف اضيأ حضاو وه امك سامتلاو
 :نيملكتملا دنع وهو .يعيبطلا زيحلا ىمسيو ،هيلع لوصحلا هعبطب مسجلا يضتقي
 دنعو .درفلا رهوجلاك دتمم هريغ وأ ،مسجلاك دتمم ءيش هلغشي يذلا مgهوتُملا غارفلا
   2".يوحملا نم رهاظلا حطسلل سامملا يواحلا نطابلا حطسلا وه :ءامكحلا

 
  :ءاضفلا يميتسيبإ ىلإ يوحنلا ريئبتلا نم .3.1
 ةلمجلا يف ايوضع سيلو ئراط هنأ يأ ،فرظ هنأ ىلع ءاضفلا وحنلا لوانت

 اديعب نئاكلا ايجولوطنأل تسسأ ةصاخ ايجولوميتسبإب اذه رسفن نأ نكمي .ةيبرعلا
 .رغديه Dasein  نيازاد همدق ام سكع ،ءاضفلا نع

 اننكمي ثيحب ،هب صاخلا يفرعملا قايسلاب فgرعم ءاضفلا نإ لوقلا يعيدبلا نمل هنإ
 يذلا روصتلاب اضيأ نكلو ،طقف اهددعب ايمك سيل ةددعتم تاءاضفلا نأ معزن نأ
 بارطضا وأ طقف يوغل فدارت نع يحلطصملا نيابتلا ر\بع?ي ال دق اذل ،اهايإ هحنمن

                                                             
 .274.ص ،3ج ،قباسلا عجرملا 1
 .298.ص ،1 ج ،1999 ،2ط ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،بدألا يف لصفملا مجعملا ،يجنوتلا دمحم .د 2
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 ةددعتم تاءاضف نع ،يلاتلابو ،ءاضفلل ةفلتخم )ماهفأ( تاموهفم نع لب ،يموهفم
 ،ناكملا ىلإ ةراشإلل ةريثك تاحلطصم رغديه مدختسا ةءارق نكمي انه نم .ايموهفم
 يف روصتم وه امك ءاضفلا يف ءايشألا عقاوم ىلع ةلالدلل Ort ةضفل فظو" دق وهف
 يف اضيأ مدختساو .ةقيقحلا "ناكم" ىلع ايزاجم ةلالدلل اضيأو ،ةيضايرلا ءايزيفلا
 .صاخلا ز\يمت ةدرفملا هذهف ،ءيشلل ديجلا "ناكملا" ىلإ ةلاحإلل Platz ىرخأ تاقايس
 Stätteو )ةطقنلا( Stelle اضيأ لمعتسا لب نيحلطصملا هذï رغديه يفتكي مل نكلو

 لثم اهلثم عضوملا نع ريبعتلل تلمعتسا ،"ةطقنلا" ينعت يتلا ،Stelle ةدرفمف ،)عقوملا(
Ort امأ ؛ايسدنه اروصتم ءاضف يف ام ءيش عقوم ىلإ ةريشملاStätte ، عقوم ىلع لديف 
 ةيمجعملا تالاحإلا هذه نأ ظحالملاو 1".نئاكلا خيرات يف مساح عقوم ىلعو قار
 تالامعتسالاب ةطاحإلا ىلع تصرح ،اهساسأ يف ةيفيظو تناك ءاضفلل ةفلتخملا
 بجي" .زايحألاب ةصاخلا ةيقالخلا ةغايصلاو ةيئارجإ ةثياحم نيب ةعماجلاو هيلإ ةريشملا
 ناكم ىلإ ريشت يتلا Kultstätte ةدرفملا عم ةيقاقتشا ةبارق ةدرفملا هذهل نأ ىلإ ةراشإلا
 )يخيراتلا عقوملا( خيراتلا عقوم ىلإ لدي يذلا polis πόλις ينانويلا حلطصملا عمو ةدابعلل

Geschichtsstätte، هلالخ نم يذلا عضوملا هرابتعاب رغديه بسح لغتسي يذلاو 
 ابارطضا يحلطصملا ددعتلا اذه نكي ملو 2".خيراتلا ثدحي هلجأ نمو هنم اقالطناو
 تاقايسلا عم ايشامتم ايئرجإ ارايتخا نكلو ،ةلهو لوأل دقتع?ي دق امك ايموهفم
 يفيظو ساسألا ىلع ناكملاو Gegend ةقطنملا نيب رغديه قيرفتف" .ةفلتخملا ةيلامعتسالا
 .صاخو قيقد غضوم سيلو زيحلا مومع ىلإ ريشت ةقطنملا نأ كلذ ،يعقوم سيلو
 نإف اذل .ءايشألا هب كßرد?ت يذلا راطإلا نكلو ةيسدنهلا داعبألاب ةددحم تسيل ةعسلاو

                                                             
1 M. Inwood, A Heidegger Dictionary, Massachusetts, Blackwell Publishers, in collection: The 

Blackwell Philosopher Dictionaries, First published, 1999, p.199. 
2Ibid. 
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 ديدحت وه ةلاحلا هذه يف مهملاو .ءايشألل ةيفيرعت ةجاح يه قطانملا ىلإ ةجاحلا
 ةداعلا يف ةفرعم ءايشألا نأل ،اهيلإ يمتنت يتلا ايفارغجلا سيلو ةقطنملل ةيلمعلا تاجاحلا
 زيحلا لغشو عقومت أدبم يغلي ال اذه 1".ةصاخ قطانمل ةيمتنم اهرابتعال اهعضومتب
 ةريشم Dasein نيزادلا هجوتب ةددحم يه قطانملا" نأل ،هفيرعتل اساسأ لكش?ي ال هنكلو
 ةقطنملا مزلتستو .طناك دنع صلاخلا سدحلا نع ةداعلا يف ةجتانلا ةيلوألا تالوقملا ىلإ
 صاخ وه ديرستلا نإ نذإ .ام هاجتا يف فورعم ناكم نم ءيشل اضيأ ةمخاتملاو هجوتلا
 ةرثأتملاو ءاضفلل ةلِّكشملا ةيداملا تانوكملل ةزيمملا صئاصخلاب طبترمو قطانملاب
 2.اهنييعت نم ةنِّكمم تالوقم ىلإ ةليحملاو ةتباثلا وأ ةراقلا ىرخألا تانوكملاب

 سونوركلاو .يقيرغإلا Χρόνος  سونوركلا ةثيرو وحنلا ايجولومستسيبأ دعتو
ïيفتنيو هتيلعافب ىقبيف .ملاعلا يف دوجوم لك ىلع يتأي نمزلا نأ يأ ،"لتقي" ىنعملا اذ 
 يه ىرخأ ةيلدج ىلع ةينبملا بقاعتلا ةيقطنم زرفت نيعضولا ةيلدجو .هب طبتري امب
 .بايغلاو روضحلا

 وحن يف سايقلا تايلآ يف اورثأ نيذلا قيرغإلا حرطي ،سونوركلا اذه نم لباقملاب
 انه ركذنل .ةلالدلا راطإ يف طقف وأ ابناج ß τόποςسوبوتلا ،ةينيتاللا تاغللاو ةيبرعلا ةغللا
  :نأب ملسي سوبوتلا نأ

  ؛ةيقطنم اطاقن لب ةقلطم ةيناكم اطاقن تسيل ةرئادلا طاقن
 دنع فهكلا ةروطسأ يف لجتم وه امك ،لهجلا زيحو ةفرعملا زيح وه ءاضفلا

 .نوطالفأ

                                                             
1 Ibid. 
2 Ibid. 
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 نوكي يلاثملا ملاعلا لب ،ةفرعملا زيح وه سيل ءاضفلا هيف ىلجتي يذلا ساسحإلا
 اثياحم لكشلا نوكيسو .هتيهام سيلو يسدنهلا لكشلل اكاردإ ميقتسملا طخلا هيف
 ماسجألل ئراطلا رهظمتلا نوكيو ،دوجولل ةيجذومن ةغيص هنأل ،هل ازواجتمو مسجلل
 نم نِّكمي ام وه لكشلا نإ نذإ .ءايشألل ةيرهوجلا ةقيقحلاو يئاضفلا اهدسجتب
 ةسياسحلا ببسيو اهتيلوقعم ةداملا حنمي يذلا وهو ةنونيكلا ىلإ ةيناكمإلا نم لوحتلا
 وه يعنصلا ببس .ايئاÇو ،ايعنصو ،ايلكشو ،ايدام ءاضفلا نوكي يلاتلابو .اهمظنيو
  .فدهلا وه يئاهنلا نوكيو ةكرحلا

 يصوكن وه ءاضفلا ديدحتل يفارشتسالا قيبطتلا نأ ةثيدحلا ءايزيفلا تتبثأ دقل
 ،داعبألل يضايرلا ديدحتلا ىلإ نمزلا يف يعسلا ىلإ دمعي يذلا كاردإلاف ،هساسأ يف
 انه نم .لوصحلا ةيادب ىلإ وأ لصاح وه ام ريسفتل امإ ،ءوشنلا ةيرظن ىلإ انب دوعي
 يصقتلا ةينآ نيب ةعزوم ةموميدلا نأب ،ينمزلاو يخيراتلا نيب قيرفتلا دنع ،ميلستلا بجي
 قطنملا يف ةنماك لب ،طقف ءاضفلا يف ةدوجوم تسيل ةينمزلاف .عوضوملا ةينمزو
 ،ةنكمم ريغ نآلا/انهلا ةيئانثل ةصلاخلا ةيبيرجتلا ةرورضلا نإ ذإ ،لالدتسالل يئاضفلا
 الكش امنإو ارشابم اعوضوم سيل ءاضفلاف .نآلا/كانهلا ةيئانث عم ةيئانثلا هذه لخادتل
 ىلإ الو ،مهبم زيح ىلإ ةلاحإ سيل نآاللاو .spatialisé أßّضفمو temporalisé انgمزم
 يرظنو يقطنم عيطقت هنأل ،اهنيب بيكرتلا ىلإ لب ،)دعبلا ،لبقلا( ةينمز ةعوطقم
 لخادت ىلإ جاتحن .هتابتع ددحن فيكو ،نآاللا عقومن فيك ذإ .هعوضوم ىلع لاعتم
 نع دوجولا اذه جرخي الو .هدوجو نمزلل يرظنلا ىطعملا حنمل ،يخيراتلاب ينمزلا
 نمزلا يطعي رمألا اذه قيقحت له نكلو .ايضاير اهتنلكش نكمملا ةيقطنملا هتعيبط
 ةديحولا ةغيصلا وه يعئاقولا لهو ؟évènementiel يعئاقولا هدسجت ىلإ هجرخي اموهفم
 فقت مل يتلا -تقولا- تاقيملل ةيلكلا ةغايصلا يف اذه حضون دق ؟نمزلل ةمئالملا وأ
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 ميوقتلا امهيلإ جاتحا اذهل ،نمزلاو ءاضفلل ةزواجتم اهضارتفا لب ةعرسلا سايق دنع
  .الثم شينيرغ تقولل يرظنلا طخلاو

 يف هلعجن مث ،ةيناخيرات نم هيف ضرتفن امل ايبيكرتو ًءولمم هربتعن يعئاقولا نمزلا
 يجولوبورثنألا نمزلا امأ .هيلع ةيلاعتم ةدرجم تايثادحإ يف هرصحل اغراف هسفن تقولا
 اذل .دوجولل يرهوجلا لكشملا ددحيف الثم Marcel Proust تسورب ةبرجت يف هنع ربعملا
  ؟نمزلا جراخ نمزلا سايق انرودقمب فيك لؤاستلا بجو

 يف ةروركم ةقلطم ةدحو هنأ ىلإ بهذن انلعجي ،ايلاثم انوكم نمزلا رابتعا نإ
 ريغو ةراق ةدحو اÇوك نع جرخت ال اذï يهو ،نيقلطم هباشتو هامتب ناسنإلا روصت
 ليبق نم سيلو صقني وأ فاضي ام ليبق نم وهف اهيلع أرطي ام لكو ،ةريغتم
 يتلاو هيف اهرقن يتلا ةلالدلا نكلو ،هتاذ ßنمزلا نمزلا يف لصحي ام لاجم سيل .اهتنونيك
 لعلو .قطنملا اذه نع جرخت ال ةيبرعلا ةيوحنلا تاساردلاو .هنع ةجراخ ،امبر ،يه
 هتاءارجإ يف يئارقتسا هنأ ىلإ ةفاضإلاب ،دارطالا ىلإ ىعسي وحنلا نأ وه ببسلا
 نمزلا رابتعا وه اذه ةجيتنو .نِّوكملل لافغإو ،نßّوكملا ىلإ تافتلا انهو .ةس\سؤملا
 اذه ىلع ىنبلا يف ينمزلا نيابتلاو .دارطالاو قواستلا هتانوكم مكحي ايليلحت ىطعم
 هذه ن\يبت .سايقلل ةلباق ريغ ةيفيك ةقيقح اهرابتعاب ةيلوألا ةينبلا ظفح عم ايمك نوكي
 ةيزملاف .ةرياغم تاقلطنمب هزواجت نكمي ادقن سيلو ،وحنلل يديعقتلا ءارجإلا ةصيصخلا
 هيف جرخي ال يوحن روظنمب نمزلاو يبسنلا نمزلا عم لماعتلا نيب قرفلا نايبت يه
 ةصاخ تسيل انه ةيبسنلاو .يلكلاو در‘ا يرظنلا هجوتلا ةيقلطم نع عيطقتلا
 ىلع قيبطتلل ةيرظن ةيعجرم نوكي نأ ناكمإلاب ناك نإو ،يئايزفلا لاغتشالاب
 .صوصنلا
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 انلعج يذلا وه انركف نأ مأ هيلإ هتمسق ام ىلإ نمزلا مسقت يتلا يه ةغللا له
 انلعجي هنإ الإ ،لاؤسلا اذه ةيعورشم نم مغرلا ىلع ؟اهاخوتن يتلا ةلكاشلاب هيلإ رظنن
 الإ نوكي ال نمزلا ةساردو .اهيف ةغللاب الإ ةغللا يف ركفن ال هنأ وهو ،امهم ارمأ لفغن
 .ةغللا هد\سجت - انيحتو اسيسأت - يبيكرت ثورومب قلعتم رمألاف نذإ .ةساردلا نمزب
 أدبم قفو ،انسفنأ نوكن امدنع ىتح انريغ اننأب رقت ايلعو ةقلطم ةيريغ أشنت انه نم
 فلسلا نع عافدلا يعدن اذل ،).خلإ ،روكير ،سانيفيل( يقالخأ وأ )رتراس( يلدج
 اوضق دق مÇأ امب عافد ىلإ نوجاتحي ال فالسألا نأ عم ،انئاقب ظفح ىلإ ىعسن نيح
 اجشاوت ثدحي رمألا .هوزجنأ ام ßرييغت الو نهارلا ريغت انرودقمب سيلو اوكرت ام اوكرتو
 اذه ىلع لدأ الو .قحلي نمو قبس نم نيب –ةملكلل يمجعملا ىنعملاب– ايجولويديإ
 نمز يف عقاومل نكلو مهنيعب لعاوفب ةصاخ ريغ يه يتلا ،فلخلاو فلسلا :يتيمست نم
 هل ةرهاق ،بلاغلا يفو ،درفلل ةزواجتم ةيقالخ ةينب ىلإ عضاخ رمألا .يلكو درجم
 طقف لحي الأ وه قحاللاب طونملاف .ةفيظو فلخلاو أدبم اذه ىلع فلسلاو .هتدارإلو
 اميف ةنماك فلسلا ةيسدقو 2.هلمعو 1هتأيه يف لولحلا لب ،قباسلا لحم يف اينمز
 طبترال الإو مï قحلي نمل ةيتامغاربلا ةرورضلا لعفب ،اضيأ نوتعني نملو هب نوتعني
 يف ةثياحملاو يلاعتلا ةقالع ن\يب?ي ام عم يقاقتشالا كارتشالاو .ايقالخ ةيبلس ةميقب قحاللا
  .اذه ىلع ليلد ،اصوصخ "يلوصألا" وأ "يفلسلا" ،ينيدلا باطخلا

                                                             
1  
 :رظنا حلاطلا مزجلابو حلاصلا وه كيرحتلا وأ حتفلاب فلخلا نأ يربطلاو يوغبلا دروأ

 .1997 ،مزح نبا راد ،يوغبلا ريسفت ،يوغبلا دوعسم نب نيسحلا 
  .ركفلا راد ،يبطرقلا ريسفت ،يبطرقلا يراصنألا دمحأ نب دمحم
 فلخي اموق : يأ  ]ةفيلخ ضرألا يف لعاج ينإ[ :ريسفت رظنا.ةفيلخلل ينآرقلا موهفملا يف فلخلا قاقتشا رظنا 2 
 فئالخ مكلعج يذلا وهو : [ىلاعت لاق امك ، ليج دعب اليجو نرق دعب انرق اضعب مهضعب
 .]165:ماعنألا[ ]ضرألا
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 ةروريس نع ةجتان ةروريصلا هذهو .ةنونيك تسيلو ةروريص يه ةغللا نإ نذإ
  .يناسل طاشن لك يف امتح ةنيحملا ةيلبقلا ةيعجرملا اهققحت

 وه امك "يوحنلا ريئبتلا" يف قمعتلا ،ايجولوطنأو ايجولومتسبإ ديفملا نمل هنإ 
 ةيليوأت نم قايسلا اذه يف ايموهفم ةدافإلا ناكمإلابو .هيلإ رظ?ن امكو سر?د امك وأ
 ةرورضلاب لوق نم اعيمج اهسيسأت يف ا„مل اديرد ةيكيكفتو رالشاب ةيتارهاظو رغديه
 اهبيوصت وأ اهئيطختل سيل ،ةفصاولا نوتملا صحفت يرورضلا نم هنأ امك .ةيئاضفلا
 تاساردلا يمانت لعلو .اهمكحي يذلا يفرعملا جذومنلا نيبتل نكل ،اهتحصب لوقلا وأ
 زيح سجاه نع جتان 1ةيئايميسلا يف امك هب مامتهالا ةيواز ريغت وأ ءاضفلا لوح
 كولسلا طامنأ ريغت عم ريبك لكشب ايموهفم لكشتي ذخأ يذلا ملاعلاو رخآلاو تاذلا
 تاسارد نم ههنكتسن ام اذهو )الثم لصاوتلا ةمظنأو ةملوعلاو ،ايجولونكتلا( ةايحلاو
 نآلا اننيعنت نكت مل نإف 3.نونجلاو ناكملاو 2باقعلاو ناكملا موهفم لوح وكوف
 وأ paradigme جذومنألا حمالم نايبت ديفملا نم هنأف ،جرعنملا اذه ىلع ثعاوبلا
 ةصاخلا ميقلا ىلع ابالقنا كانه نأ ىلإ راشأ يذلا تينيج ريبعتب ةماعلا ةيجولويديإلا
 ةفسلف امï تعبطنا ناذللا ههاجت ةطيحلاو ءاضفلا رمأ نم ليلقتلاف ،نمزلاو ءاضفلاب
 دحو لك ميق ،هبسح ،تسكعنا دقو لب ،ّىلو دق نمزلا ليبس يف Bergson نوسغرب
 4.قبس امب ةنراقم امهنم
 لب ،هدوجو مادعنا ينعت ال ءاضفلا ىلإ ةلاحإلا نع ءانغتسالا ةيناكمإ نإ نذإ 
 سنرب دلاريج فيرعت يف دري مل ام اذهو .زواجتلا وأ رامضإلا ةيجيتارتسإل هعوضخ

                                                             
 .نارتراب عورشمو هيناتنوف عورشمو غربربليز عورشمو ساميرغ عورشم رظنا  1

2 M. Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975. 
3 M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique  ̧Paris, Gallimard, 1972.  

M. Foucault, Les anormaux ; Cours au Collège de France, 1974-1975, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1999.  
4  G. Genette, 1966. Figures I. Paris, Seuil, 1966, 107. 
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Gerald Prince ةدام يف ءاج ثيح space يتلا ةنكمألا وأ ناكملا" ىلع لمتشم ءاضفلا نأ 
 )story space "ةصقلا ءاضف" ؛siting راطإلا"( ةضورعملا ثادحألاو فقاوملا اهيف عقت
 اضيأ انه لوانتم وه ءاضفلا نأ حضاولاو ating instancesnarr."1 "درسلا تايضتقم"و
 ناكملاف "فقاوملا اهيف عقت يتلا ةنكمألا" ةغيصلا يف يلج اذهو ،ثدحلا راطإ هنأ ىلع
 ال ءاضفلاف ،تالوحتلا هذهل اعوضوم اضيأ سيلو ةيدرس تالوحتل ازيح الإ سيل انه
 تاعوطقملا يف اعوضومو العاف هرابتعاب هسفن وه لغتشي لب ،طقف ثادحألا هيف عقت
  .ةيصنلا

 ريغ ةدحو هنم لعجي ثدحلا هيف ققحتي زيح درجم هنأ ىلع ءاضفلا مهف نإ
 يوحنلا موهفملاب – دئاوزلاو تال‚ضَفلا لكيه اهل نوكيف ،اهنم صولخلا نكمي ةيرهوج
 ىلع" ذإ ،سنرب دلاريج فيرعت يف طبضلاب درو ام اذهو .درسلل ةيرورضلا ريغ –
 ،درسلا تايضتقم ءاضفو ،ةصقلا ءاضف ىلع ةلاحإ نود درسلا ةيناكمإ نأ نم مغرلا
 ارود يدؤي نأ نكمي ءاضفلا نإف ،)"مان مث ؛نوج لكأ"( اهنيب ةمئاقلا تاقالعلا وأ
 نأ ،اهنيب ةمئاقلا تالصلا وأ ،ركذلا ةفلاسلا ةيئاضفلا حمالملل نكميو ؛درسلا يف اماه
 ىلوت اذإف ؛صيخشت ةادأ نوكت وأ ةيوينبو ،ةيتاعوضوم ةفيظو يدؤتو ةلاد نوكت
 ،رضتحي هنأ كلذ نم جتنتسن دقف تايفشتسملا ىدحإب ضرملا شارف ىلع وار درسلا
 عطقملا اذه عضي 2".ةينملا هيفاوت نأ لبق narration درسلا ةيلمع يف عارسإلا هيلع نأبو
 مايقلا ةيناكمإو ،ةلالدلا ةيناكمإو ،ماه رودب مايقلا ةيناكمإ( ناكمإلا راطإ يف ءاضفلا
 ىتح ءاضفلا دوجو ةرورض يغلي هنأل ،ةيترهاظلا يأرب ميقتسي ال ام اذهو ،)فئاظوب

                                                             
 .ص ،مامإ ديس ةمجرت ،رشنلل تيريم ،ةرهاقلا ،2003 ،ىلوألا ةعبطلا ،تايدرسلا سوماق ،سنرب دلاريج  1

182.  
  .هسفن عجرملا  2
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 اذه زيمي ام نإ .ةيفارغوبوطلا تاءاضفلاو ةيجولوبوطلا تاءاضفلا نع ثيدحلا بايغب
 نأ كلذ ،يباطخلا هدعبب ءاضفلاو ةيئانبلا هتايلجتب ناكملا نيب هقيرفت مدع وه يأرلا
 يأ ،narrativisation ديرست وأ فنعلا وأ مشولل ءاضف نوكي نأ هناكمإب الثم دسجلا
 عوضوم يأ ىلع هبحسن نأ نكمي هسفن رمألاو ،ةيدرس تالوحت وأ تالاح لوصحل
 ةيصن ةيجيتارتسإ ريربت ىلإ ىعسي دق عطقملا اذه نإ مث .تاباطخلا هدجوت يجولويميس
 ،ءاضفلا اذه يف امب ةصاخ thématique ةعضوم نم اقالطنا ةيئانب ريياعم غوصي دقو لب
 موهفملاب – صنلا نألو ،اروضحو ةميق دقنلا ىلع نتملا ةيقبسأل ميقتسي ال اذهو
 دلاريج سجاه نأ حضاوو .هتاذل ىتح زواجتو لب ،ريياعملل زواجت وه – يعادبإلا
 :عطقملا اذه هيلإ ريشي امك يدرس رايخ ىلإ ةراشإ لب ايديعقت نكي مل سنرب
 يدرسلا قايسلا ءاضف اهيف نوكي ادورس ةلوهسب روصتن نأ كلذ نع الضف ،انناكمإب"
 اثادحأ ،نجسلا يف ةنازنز نم يورأ نأك( narrated يورم ءاضف عم مظتنم داضت يف
 وأ( دعبأ "درسلا ىضتقم" ءاضف اهيف نوكي ادورس وأ ؛)ةعساو تاءاضف يف تعقو
 narration درسلا" هيف نوكي يذلاو ،يورم ءاضف نم درطضم وحن ىلع افالتخا )لقأ
 و ،كرويوين يف تعقو ثادحأ نع ايفليداليف يف درسلا أدبأ( ةقد لقأ وأ رثكأ يلاتلاب
 ةديدعلا نكامألا اهيف دقت ادورس وأ ؛)كرويوين يف هيÇأو ،نوتسنرب يف درسلا لمكأ
 ؛ةفلتخم رظن تاهجول اعبت ،ابيرقت ل\صتم وحن ىلع ةيورملا ثادحألا اهيف تعقو يتلا
 ءاضفو )راطإلا-ءاضفلا( يكحلا ءاضف نيب احضاو قيرفتلا انه ناك نئلو 1".اذكهو
 نيتللا ريئبتلاو ةيؤرلا يموهفم نع اريثك دعتبي ال هنأف ،)عوضوملا-ءاضفلا( ثدحلا
 بايغلا عم ىتح صوصنلا يف ةيئاضفلا ةموميدلاب §رقي مل هنأ امك ،تينيج اهل سسأ
  .نمزلاو ءاضفلا نيب ةيبتارتلا غلي مل يلاتلابو ،يتاعوضوملا

                                                             
  .هسفن عجرملا  1
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  :ءاضفلاو ناكملا ةيلدج.1.3.1
 نافدارتم امÇأ ىلع نافظويف ،ةلهو لوأل ناكملاو ءاضفلا نيب قرفي ال دق

 ةفلتخم ناعمل نالماش امÇأ وأ ،عيضاوملا سفن ىلإ ناريشيو ةلالدلا سفن نالمحي
 الاثم دجن .ةلثامملا ددحت وأ دودحلا مسحت نأ ريغ نم ،ىتش عيضاوم ىلع ناسفانتمو
 هيلإ راشأ اميف يمومعلا/ماعلا ءاضفلا نع ثيدحلا دنع يحلطصملا ددعتلا اذه ىلع
 هيف تلمعتساف Chris Younès سنوي ةيعمب 2اباتك فلأ يذلا Paquothiery T1 وكاب
 اذه يف تقرف يتلا تاساردلا مهأ لعلو .لامعتسالا وأ شاقنلا قفأ حتفل ناتظفللا
 Frédéric de Buzon وزوبو Pierre Dulau ولود اهمدق كلت نيتظفللا نيب باتكلا

  Philippe Hamou.3 ومحو Luc Peterschmitt تيمشرتيبو
 ءاضفلا نيب مساح لكشب ةيدقنلاو ةيفسلفلا تاساردلا نم رثكلا تزيم لباقملاب

 Henri رفيفولو Marc Augé5 هيجوأ وأ Claude Hagège4 جاجآ كلذ لعف امك ناكملاو

febvreLe6 امأ .لاق امك 7امهيمسا يف امهنيب قرف امنيح امهلبق نم تراكيدو 
 ايروص ةلصفمتملا ةعضوملا نع ثيدحلل ءاضفلا تلمعتسا دقف ةيناعوضوملا ةيئايميسلا
 فرعلا اذه نع يناثلا ليجلا ةيئايميس جرخت ملو يباطخلا ىوتسملا يف ايتاعوضومو
    .ءاضفلا لاغشا لاجم عيسوتب نكلو

                                                             
1 T. Paquot, L'espace public, Paris, La Découverte, 2009, p.7. 
2 Ch. Younès ; T. Paquot, Espace et lieu dans la pensée occidentale ; De Platon à Nietzsche, Paris, La 
Découverte, 2014.  
3 Cf. Ibid. 
4 Cf. C. Hagège, « Espace et cognition à la lumière des choix fait par les langues humaines », in (sous la dir. 
d’Alain Berthoz ; Roland Recht) Les espaces de l'homme, Odile Jacob, 2005.   
5 Cf. Augé Marc, Non-Lieux, Le Seuil, 1992. 
6 H. Lefebvre, La production de l’espace, 1974, 4e édition, Ed. Anthropos, 2000. 
7 R. Descartes, Œuvres de Descartes III ; Les principes de la philosophie, (dir. V. Cousin) Paris, F.G. 
Levraut, 1874, p.152.  
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 ،ءاضفلاو ناكملا نيب اوقرف نم مهأ نم وه Michel de Certeau وتراسود لعلو
 لامعتسالا ىلع اهيلاعتل ،اyذ يف يعوضوم دوجو اهل 1ةراق ةدحو هبسح ناكملاف
 تاقالع بسحب ًةلَّكشم ةدمتعملا رصانعلا اهيف نوكت ميظنت" اÇإ .س\سؤملا يعولاو
 ،ةريثك تاقرافم لمحت يتلا jectivitéinterob ةعضاوم انه وه نياكتلاو 2".نياكتلا
 لعاوفلاو ءايشألا نيب ةلصلا لعجي دق دح ىلإ هتيئيش يف الزتخم اعوضوم ناكملا رابتعاف
 يرهوجلا عاطقنالاو يئايزيفلا رواجتلا ىلع ًةينبم ءايشألا هذهل نوققحملاو نوفشكتسملا
 دياحملا ßزيحلا ةلاحلا هذه يف ناكملا نوكيس .دانسإلا وأ ةيبتارتلا يف قيرفت ريغ نم
 ةيرهوجلا ةقرافملا طرتشي رمألا اذه نأل ،تادوجوملا هيف عضومتت ال يذلا يلاعتملاو
 زايحألا نع عطقنملاو روا‘ا دادتمالا ناكملا ربتع?يس اذل .تادوجوملا نيب ةيلكشلاو
 هذه نيب قيرفتلا يف نماك ةلاحلا هذه يف لاكشإلا .هنع فلتخت يتلا ىرخألا
 رهاوجلل هتمخاتمو رهوجلا ددحن فيك ذإ ،اهدودح نايبت ريغ نم اyاذ يف تاعوضوملا
 طناك هل نطفت ام اذه ؟هريغ نيبو هنيب لصاوفلا ةماقإ رهوجلل ديدحت ريغ نم ىرخألا
 اذه .das unsinnliche Sinnliche سوسحملا ريغ سوسحملا ىلإ هتلاحإب ءاضفلا فgرع يذلا
 زييمتلا نوكيس .رفريفولو وتراسود دنع ناكملا موهفم نم ام دح ىلإ بيرق موهفملا
 دقفتس اÇأل ،ةيناكملل ًءاغلإ ،يرهوجلا رواجتلا ةقرافم زواجتن مل نإ ،ةنكمألا نيب
 يف دوجوملا ىتح نأل ،موهفملا اذï ناكم دوجول ىتح ايفن نوكيسو ،اهيلاعتو اyدياحم
 يعولا نأل ،le pour-soi هتاذل دوجوملا وه كردم لعاف ىلإ جاتحي يرتراسلا l’en-soi هتاذ
 عيضاوملا حنم ىلع رداق وه هدحو )خلإ ،انافرع وأ اسدح وأ ناك اكاردإ( يلعافلا
 يف وتراسود روظنمب ناكملا ف§رع?ي ال .ةريغتملاو ةصاخلا اyالالدو يموهفملا اهدوجو

                                                             
1 L. Taverna, « L’espace comme dispositif sémiotique dans La Mère Sauvage de Maupassant », in Synergies 
Pays Riverains de la Baltique (La Mère Sauvage de Maupassant Parcours méthodologiques dans l’analyse du 
texte littéraire Coord. par Stefano Montes et Licia Taverna), n°5 – 2008, p.155. 
2 M. De Certeau, Op.cit., pp. 172-173. 
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 ةنماك تسيل ةيلالقتسالاف ،لعاوفلا هايإ هنحمي يذلا لالقتسالاب لب ،هتاذب هلالقتسا
 ناكملا ديرست مدع يف ةحونمملا ةيلالقتسالا هذه لثمتت .ةيقئالع يه ام ردقب ةيرهوجو
 ءاضفلا سكع 1"،هلالقتسا ىلإ ةراشإلا مزلتسي وهو عضاوملل ينآلا لكشتلا" ريصيل
 ،هاجتالا لثم ،أرطت يتلا تاريغتلا بسحب ريغتت ةيمانيد ةدحو" هرابتعاب لصفمتي يذلا
 ةروريسلا اهلعفت ةيمانيد هنأل 2،ىقالتت يتلا رصانعلا ةكرحو ،نمزلاو ،ةعرسلاو
 ىطعم سيل اذï وهو ،مهليوأتو تاعامجلاو دارفألا كاردإل ةعضاخلا ةيخيراتلا
 يذلا ناكملا هبسح يه يتلا ةنيدملاب موهفملا اذهل وتراسود لَّثم دقل 3.ادرجم ايعوضوم
 وه زيح يف الإ ققحتت ال يتلا هتيناخيرات هحمن نأب 4،انgمßز?م ءاضف هيف قلخن نأ بجي
 يناسنإ سيسأت هنأ يأ ،هتيفاقث ينعت ءاضفلا ةيناخيرات .ءاضفلا وه زيح لضفبو ناكملا
 نكمي ال ةميدقلا ةنيدملاف ،هب اصاخ ًءاضف جتني" عمتجم لكف ،ةصاخ ةيفاقث قاسنأ قفو
 نكمي ال امك ؛ءاضفلا يف نيحورطملا ءايشألاو سانلا نم ةعومجم اÇأ ىلع مهف?ت نأ
 نإ 5".ءاضفلا نع ثدحتت يتلا تاباطخلاو صوصنلا نم ددع لالخ نم اهروصت
 يتلا ةرورضلاب ةغللاب رمي يذلا هديرست لضفب لصحي ،ايلالدو ايعفن ناكملا رامثتسا
 قفألا هيف دgدح?ت اينمز ازيح اذï يضتقي هنإ .ةلالدلا هذه رطأو عفنلا اذه ىنعم ددحت
 ليجه هس§سأ يذلا كلذ نع موهفملا اذه جرخي ال .اهبسحبو اهلضفب فgرعي يتلا

Hegel Friedrich، ةرصتقم ءاضفلا ةيمانيد تسيل 6.نمزلا هنأب ءاضفلا ف§رع ناك يذلا 

                                                             
1 Ibid., p., p.173. 
2 L. Taverna, Op.cit., p.155. 
3 M. De Certeau, L’operazione storica, (introduzione e traduzione di Luigi Blandini), Urbina, Argalia 
Editore, 1973, p.124. 
4 O. Mongin, « Une figure singulière de la pensée », in Michel de Certeau : les chemins d'histoire (sous la 
direction de Ch. Delacroix, A. Boureau, F. Dosse, P. Garcia, M. Trebitsch), Paris, Editions Complexe, 2002, 
p.35. 
5 H. Lefebvre, op. cit., p. 40. 
6 J. Derrida, Marges de la philosophie, Paris, Minuit, coll. « critique », 1972, p.40. 
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 رامثتسالا ىلع اضيأ ةلمتشم اÇإ .هديرستو ةعضومب ةغايص ايوغل ققحملا طاشنلا ىلع
 ققحت ةيكرحلاف .ةيعانطصالا ةيفارغوبوطلا تايلجتلا هحضوت امك ،ناكملل يداملا
 ةيقبسأب ملسي يذلا ،يئايميسلا دوجو س\ركتو ةنونيكلاو نئاكلا نيب يعوضوملا قلاعتلا
 :نيمهم نيرمأ اذه نم جتنتسن نأ نكمي 1.ةلالدلا ىلع ةقالعلا

 ،طقف ةيلخادلا اهرصانع نم اهانعم ذخأت ةيلاعتمو ةلقتسم ةعوطقم ءاضفلا سيل
  ؛هتيئاضف ناكملل يذلا وه لعافلا نأ كلذ

 ريغ نم ،يئاضفلا هدعب ءاضفلا حنمي يذلا وه ناكملل يلعافلا رامثتسالا سيل
   .هققحت ةرورض ءاضفلا ضرفي نأ

 ئ\ضف?ي نأ لعافلل حيتت يتلا ةيلدجلا يف نمكي نيرمألا نيذه نيب بيكرتلا
   .أgضف?ي نأ عوضومللو

 ةدحو هرابتعاب ءاضفلا ةيلالقتسا ةيناكمإ ،ايلعف ادوجو اهرابتعاب ،ةيمانيدلا يغلت
 ةيكرح طبترت ىرخأ ةهج نم .مyاوذب لعاوفلا ءافتكا ةيناكمإو ،ايرهوج ةعطقنم
 نيمزت ريصت اذïو .اهل اليعفت ةنونيكلل اكاردإ هرابتعاب نمزلاب ايوضع اطابترا ءاضفلا

temporalisation ناكملل يناسنإ. 
 اذه قفو ءاضفلاو ناكملا نيب قيرفتلا نع ةجتانلا ةيقطنملا تاجارحإلا دحأ

 لهو دجوم مدعلا لهف .)ءاضفلا( دوجولل يعجرملا )ناكملا( مدعلاب صاخ روصتلا
 وه امل داجيإ هنع انثيدح ناك مدعلا دوجو مدعب انلق نإ ؟دوجولا مدعنم دوجولا مدع
 ءاضفلا نإ انلق نإو .ضقانت هتيمدع نع ثيدحلا نإف دوجوم ناك نإو ،دوجوم ريغ
 الباق اعوضوم هرابتعاب هدوجوب انررقأ ،هل لعاوفلا رامثتسا لبق دوجوم ريغ
 طبرب يأ ،اينامز ةيئانثلا نع ثيدحلا بجي ،ةيقطنملا ةلضعملا هذه لحل .رامثتسالل

                                                             
1 A. J. Greimas, Du sens, Paris, Seuil, 1976, p.22. 
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 امنإو دوجولا ىلإ مدعلا نم لاقتنالاب اصاخ سيل رمألاف .دعبلاو لبقلاب ،ءاضفلاو ناكملا
 ةيناكم نكلو ،ةصاخ ةيناكم هتاذ يف لمحي ءاضفلا .ىرخأ ةئيه ىلإ دوجولل ةئيه نم
  .دي\رستلل لباق نكمم ءاضف وه ناكملاو ،ةدgرس?م

 يلاتلابو ،ةلالد ءاضفلا حنمي ننس دوجو ءاضفلل ناسنإلا رامثتسا طرتشي
 وه امك هكاردإ نم نِّكمت ةيموهفملا تالوقملا نم ةعومجم دوجو طرتشي امك ،دوجولا
 ةلالدلل ل„كيهملاو سيزويميسلل س\سؤملا وه ننسلاو .يسدنهلا ءاضفلل ةبسنلاب لاحلا
 تاءاضفلا لوح ةيلوأ ىؤر اهضفب غاصت يتلا ،ةيباطخلا تالكشتلل س\سؤملاو
 ةفسلفلل Friedrich Nietzsche هشتين دقن نم اقالطنا ةيناينبلا هترقأ ام اذه  .ةيفارغوبوطلا
ةيعضولا

1 
 .ةيساسأ ةلالد اهدامتعاب سيراب ةسردم ةيئايميسل يديلوتلا روحملا هدكأ امو

 حورطم وه امل يعامج وأ/و يدرف سيسأت اذه لك ىلإ رظنلاب ءاضفلا نوكيس
 ،ةيئايميسلا ملاوعلا نم ةعومجم نيب نيب لعافت هنإ .ايتسسؤم لكيه?م وه امبو ايعوضوم
 عوضوملاو تاباطخلاو تاغللا sémiotisation ةأيمسل اعضاخ هموهفم نوكيس اذïو
 دوجولا هيف ققحتي لكشب ،تاباطخلا هذهو تاغللا هذه هلوقت يذلا )ءاضفلا(
 ننس راطإ يف هتغايصو ناكملل نئاكلا يعو لضفب ةيعوضوملا تادوجوملل يئايميسلا
   :ةيلاتلا ةطاطخلا يف اذه حيضوت نكمي .سيزويميسلا راطإ يف لكتشي

 
 
 
 

                                                             
1 F. Nietzsche, Œuvres Complètes : Fragments posthumes (automne 1885 - automne 1887), Paris, Gallimard, 

1979, p.305. 
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 هنأل ،ةغللا راطإ يف دوجوم ءاضفلا نأ وه ةميسرتلا هذه هيلإ ريشت ام مهأ نإ

 لعج ام اذه .ةسسؤم ةيمانيد ماد ام ،هلضفب سسأتتو هسسؤت يتلا سيزويميسلل ةجيتن
 عفد امو processus sémiosique1 ةيزويميسلا ةروريسلا لامعتسا رثؤي Umberto Eco وكيإ
 sémiosis.2 نم رثكأ sémiose لامعتسا ىلإ Gérard Deledalle لادولود سروب
 يه Joseph Courtés سيتروكو Algirdas Julien Greimas ساميرغ دنع سيزويميسلاو
 نيب وأ ريبعتلا لكشو ىوتحملا لكش نيب لدابتملا مازلتسالا ةقالع ميقت يتلا ةيلمعلا"
 تلعج ةيساميرغلا ةيئايميسلا نأ ةراشإلا بجي 3".لئالدلا اهجتنت يتلا لولدملاو لادلا
 يذلا تقولا يف 4،يناسل لعف لك ساسأو ،ةيئايميسلا ةفيظولل ةفدارم سيزويميسلا نم
 Charles Sanders سروب نأ انه ركذنل .ةيكرحو 5ةروريس سروب ةيئايميس هيف اyربتعا

Peirce ةدرفملا نع همجرتو ةيئايميسلا تساردلا يف موهفملا اذه لخدأ يذلا وه 
                                                             

1 U. Eco, Lector en fabula ; Le rôle du lecteur, Paris, Grasset, 1985, p.54. 

U. Eco, la production des signes, Paris, Librairie Générale Française, 1992, p.7. 
2 Cf. G. Deledalle, Charles S. Peirce’s Philosophy of Signs: Essays in comparative semiotics, 2000. 
3 A.J. Greimas ; J. Courtés, Sémiotique : dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 
1979, p.339.  
4 Ibid., p.339.  
5 A. G. Xochitl, « Ivan Darrault-Harris,(dir.),« Semiótica y psicoanálisis », Tópicos del Seminario, n° 11, juin 
2004 (éd.), Puebla : SeS-BUAP, ISSN 1665-1200,  in F. Fontanille (dir.), Pratiques sémiotiques : immanence 
et pertinence, efficience et optimisation, Nouveaux actes sémiotique, Limoges, Presses Universitaires de 
Limoges, 2006, p.165. 

 سيزوميسلا لاجم

ءاضفلا باطخلا/ةغللا كاردإ   

 يئايميسلا دوجولا ققحت
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،sèmeiôsis ةيقيرغإلا
signe- لوثام-ليلد عوضوم جاتنإل ةيقطنم ةيرظن سيسأت دصق 1

representamen،
 :يلي امك اهليثمت نكمي ةروريس قفو 2

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ةغايص اÇإ .هيف انماك ارهوج سيزويميسلل ةيسيسأتلا ةيئانثلا تسيل نذإ

 3،يبتارت روظنم قفو سيزويميسلا فرع يذلا يروسوسلا هجوتلا تدمتعا ةيميهافم
 ةيثالث ةينب قفو اهفرع يذلا Paul John Thibault وبيت ةغاص يذلا كلذ نع فلتخم
 4:ةميسرتلا هذه يف حضاو وه امك عمتسملا-ملكتملا ةطاسو طرتشت

 
 
 

                                                             
1 G. Deledalle, Charles S. Peirce: An Intellectual Biograph, (Translated by Susan Petrilli), 
Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins publishing company, 1990, p.43. 
2 G. Deledalle Gerard, Semiotics and Pragmatics: Proceedings of the Perpignan Symposium, 
Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1983, p.x. 
3 H. Parret, « De l’objet sémiotique », in (sous la dir. Michel Arrivé, Jean-Claude Coquet) Sémiotique en 
jeu : A partir et autour de l'œuvre d’A.J. Greimas, Paris/Amsterdam, Hadès-Benjamin, 198, p.26. 
4 T. Paul John, Re-reading Saussure: The Dynamics of Signs in Social Life, London/New York, Routledge, 
1997, p.182. 

عوضوم  

لوؤم  لوثم  
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 الإ هانعم ذخأي الو ققحتي ال ءاضفلا نأ وه هلك اذه نم هجتنتتسن نأ بجي ام 

 ال اينهذ العف ناطرتشي نيذللا ،ةيزويميسلا ةروريسلاو يئايميسلا دوجولا راطإ يف
 نياتشنغتيف هنع ر§بعو ،فروو-ريباس ةيضرف اذه تدكأ امك اïو ةغللا يف الإ ققحتي

Wittgenstein Ludwig هل سسأو 1،)"يملاع دودح يه يتغل دودح"( ةفورعملا هتلمجب 
 ةيساسأ تالوقمل ميهافملا ءاضتقال لبق نم ايفسلف Schleiermacher Friedrich رخميالش

catégories fondamentales ام نإ .اهميهافمو عيضاوملا كاردإ ققحتي ىتح ايلبق ةماع 
 ميهافملاو عيضاوملا حنمتف ايناسنإ قَّقحت ةلالدلا نأ وه طارتشالا اذه نم هجتنتسن
 رصنعب اهيبش ناكملا ناك اذإ"ـف ،ءاضفلاو ناكملا نيب قرفلا دكؤي ام اذه .ايخيرات
 ىلع ءوضلا طلسيو ناكملا لطبيو كرحي لعافل يمالك لعف وه ءاضفلا نإف ،دماج
 نع ةجتانلا تاليوحتلا لضفب اذهو ،ىنعمو ادوجو هيطعيو هلهاجتي وأ ةِنك‚م?م هتاراسم

                                                             
1  )Grenzen meiner Welt die die Grenzen meiner Sprache sind( 

L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, (tra. de Gilles-Gaston Granger,), Paris, Gallimard, 
1993, §5.6, p.93. 

لاد لولدم   

عمتسم-ملكتم  
)ل\وؤم(  

  ديدج نم ةغوصم تاوصأ
  ةيرهوج تاوصأ اهرابتعاب

ديدج نم ةغوصم يناعم  
 ةيرهوج يناعم اهرابتعاب  
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 ناكملا نومك نم هلقنيو ءاضفلا ل\عفي يذلا وه ناسنإلا نذإ 1".تاقايسلا بقاعت
 نيب تبراق ذإ ،انريفات دنع نيترظانتم نيتلباقم اضيأ ظحالن .يوغللا لامعتسالا لضفب
 ايفرح ةبراقملا هذه ذخأ نإ 2.مالك/ةغللا ةيروسوسلا ةلباقملاو ناكم/ءاضف ةلباقملا
 ال يتلا ،وتراسود ةيئانثل املو ةيروسوسلا ةيئانثلل ةيموهفملا داعبألل يجولوميتسبإ طيسبت
 ناكملا ةيئانثو ةغللا نيب بيرقتلا اذه .ديرستلا ىلع سسأتت لب ،ريبعتلا دنع فقت
 نع ةلوزعم ةملكلا نيب قرفلا ماقأ يذلا وتراسود حرط يف اضيأ دوجوم ءاضفلاو
 :لوقي ذإ ،تاظوفلملا يف لئالدلا نم اهريغ عم ةجمدنم يهو اهنيبو يلامعتسالا اهقايس
 يأ ،لمعتس?ت امنيح ةملكلا هيلع ريصت ام ةباثمب وه ءاضفلا نإ ،ناكملا عم لباقملاب"
 تاحالطصا لمحت ةدرفم ىلإ اذï لوحتتف ،اهثودح ضومغ راطإ يف كرد?ت امدنع
 ةجتانلا تاريغتلا لعفب لوحتتو )امومع نمزل وأ( رضاحل لعف نأ ىلع ةحورطمو ةريثك
 3".ىرخألا تاملكلل ةددعتملا اyارواجم نع

 يرهوجلا قرفلا فشتسن نأ انلواح اذإ
 ةيئانثو )مالكلاو ةغللا( روسوس ةيئانث نيب قرفن نأ انيلعف ،وتراسودو انريفت موهفم نيب
 نأ وه ةلهو لوأل هجتنتسن نأ نكمي ام .)يقايسلا ليلدلا درفملا ليلدلا( وتراسود
 اÇأب ةغللا فيرعت نم اذه ىلع ّلدأ ال ،ةيتامغارب ةيناثلا ةيئانثلاو ةيترهاظ ىلوألا ةيئانثلا
 نيب لباقت ال 4ةيترهاظ تايلجت قفو ،"ةيدرف ةرهاظ" هنأب مالكلاو "ةيعامتجا ةرهاظ"
  .عوضوملا سفنل نيفلتخم نيرهظمت نيب نكلو نيداضتم نيعوضوم

                                                             
1 L. Taverna, op. cit., p.155. 
2 Cf. Ibid., p.156. 
3 M. De Certeau, op. cit., p.173. 
4 Cf. A. J. Greimas, « L'Actualité du saussurisme », Le français moderne, Paris, CILF, 1956, n°24, p. 191-

203. Texte repris dans A.J.  Greimas, La mode en 1830, (texte établi par T.F.  Broden et F.  Ravaux-

Kirkpatrick), Paris, PUF, pp. 371-382. 
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 راطإ يف ءاضفلا عضيس سيراب ةسردم ةيئايميس ىلع مالكلا اذه طاقسإ نإ
 لعافلا نيب عمجي يذلا ةبغرلا روحم قفوو ،ةيساسألا ةينبلا يف يئايميسلا دوجولا
 يميقو يلالد رامثتساو ناكملا يعوب اطبترم ةلاحلا هذه يف ءاضفلا نوكيس .عوضوملاو
 يتلا ةيبتارتلا ةينبلا قفو لوانت?ي نأ ايدرس ءاضفلا ققحت يعدتسي .لعاوفلا لب„ق نم هل
 ،ايفارغوبيت وأ ايجولوبوط اعوضوم وأ ،ايفارغوبوط اعوضوم نوكي دقف ،هانعم هحنمت
 يف يرحتلا نوكي .ةيساسأ وأ ةيلامعتسا ةيدرسلا جماربل ةقِّقحم تاراسم بسحب ،خلإ
 لاصفنالا وأ هب لاصتالا ىلإ لعافلا ىعسي نأب ،ءاضفلا يف وأ ءاضفلا نع ةلاحلا هذه
 زيحلا ءاضفلا نوكي نأ اضيأ نكميو .ةهيج عوضوم وأ ةميق عوضوم ناك اذإ ،هنع
 اهل ةعضوم هنأ ىلع لوانت?ي نأ نكمي اذه عمو ،تاءافكلاو تاءادألا هيف ققحتت يذلا
 عم هقلاعت ءاضفلا طرتشي نذإ .ةيروصلا هتاراسم اهحضوت ةيئاوهأو ةيقالخ داعبأ
 :ةيلاتلا ةميسرتلا هحضوت امك ةبغرلا روحم س\سؤيف ،دوجولا هحنمي يذلا لعافلا
 
 
 
 
 
  

 
 
 نم ءاضفلا لقنت يتلا يه ،لاصفنالا ةدارإو لاصتالا ةدارإ يأ ،ةبغرلا نإ نذإ

 لعفب ةققحمو يقالخ قسن يف ةجمدنم ةيمانيد ةدحو هنوك ىلإ هتاذب القتسم اناكم هنوك

 عوضوم

 لعاف

  ةبغرلا روحم       

  ءاضفلا ققحت روحم
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 نم هgجوم هنإ :هاجتالا )جودزم( فثكم ةبغرلا روحمف .خيراتلا يف دوجو هل يناسنإ
 رداص )ةبغرلا( ةبغرلا عوضومو .ءاضفلا موهفمل ه\جوم هنأ امك ،عوضوملا وحن لعافلا
 وأ )ةيتاذلا ةبغرلا( ايساكعنا نوكي نأ امإف ،manipulation زاعيإلا نع لاوحألا لك يف
 ،يلماعلا مسرلا نم عطتقملا ةبغرلا روحم ةيمهأ نمكت .)رخآلا لب„ق نم بيغرت( ايدعتم
 ،ةرورضلاب ةأيمس ىلإ جتحي ءاضفلا نأ ىلع دكؤي هنأف ،هتطاسبو هتيطمن نم مغرلا ىلع
 ةبغرلا روحم نأ وه اذه نم ةيزملاو .سيزويميسلا رصانع بيكرت نع ةلوؤسم نوكت
 اهيف ذخأي يتلا ةلحرملاو ءاضف ىلإ اهقفو ناكملا لوحتي يتلا ةيلآ ديدحت نم نِّكمي
 :ةطاطخلا هذه يف اذه حيضوت ناكمإلاب .ايجولويوميسو ايدرس هموهفم
                                         
 
 
 

 
 جراخ عوضوملاو لعافلا دوجو وه ليثمتلا اذه يف هب هونن نأ بجي ام لوأ نإ

 وه ناكملا نأل ،ايموهفم لب ،ايئاضف هنع جراخ وه امهدوجو ينعي ال اذه .ناكملا زيح
 ،ميهافملا ةغايص يف دودحلا هذه رثأو يعولا دودح ىلإ ريشي هنإ .دوجولل يلوألا زيحلا
 ءاضفلاو .اناكم لظ اهجراخ يقب امو ءاضف راص دودحلا هذه لخاد ناك امف
 نود اهدحأ دجوي ال ثيحب ،يلدج لكشب اينمازت نودوجوم عوضوملاو لعافلاو
 دوجوم لعافلاو ،لعافلا يعو جراخ عوضوم وه ناكملا نأ جتنتسن نأ نكمي .رخآلا
 نيازدلا  Faktizität ةيثدح د\دحي يذلا ،رغديه موهفمب Geworfenheit ءاقلإ دوجو هيف

ج.م ف ق.م   

ناكملا ءاضفلا   

يلامعتسا س-ب يساسأ س-ب   
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 اكرت ملاعلا يف هقاثبنا نوكيف 1،نيازدلا اذه ىلع اقباس ادوجو Óدوجوم ملاع يف دوجوملا
 ذخأي يذلا زيحلا نم اقالطنا أشني ذإ .نئاكلا هتيناخيرات ققحي لكشب 2،اyاذل تاذلل
 ءاضفلا سسأتف .ءاضفلاو ناكملا نيب لصفي اعطقتم اطخ دجن اذل ،كاردإلا لعفب هانعم
 ،ءاضف رخآلا اذه ريصيف ،ناكملا وحن )ف( لعافلا ههجوي يذلا روحملاب لصحي
 س-ب( يلامعتسالا يدرسلا جمانربلا يف الوادتم )ج.م( ةهيج عوضوم هتروريصب
 س-ب( يساسألا يدرسلا جمانربلا يف لوادتملا )ق.م( ةميق عوضوم وأ )يلامعسا
 يرامعم لبق نم ايسدنه فgرعُملا عراشلاف ،المعتسم ناكملا" ناك ول ذإ .)يساسأ
 هتحضو يذلا يعولاو ديرستلا ىوتسم ريغي اذه 3".ةاشملا لعفب ءاضف ىلإ لوحتيس
 درجم يسدنه ليثمت هنأل ناكملا ىلإ ةلاحإ وه يرامعملا مسرلاف ،ةقباسلا ةطاطخلا
 .ج.م وأ ق.م هرالتعاب ءاوس هنع لصفنب وأ هب لص§تي لعاف دوجو ريغ نم تانوكملل
ïةعضوم يأ نوكت ال اذ objectivation سدنهملا نأ كلذ ،ءاضفلا ليكشت نع ةلوؤسم 
 .ميسجتلا ليبس ىلع ناك اذإ الإ ،يدام قيقحت ريغ نم نكل ايموهفم اعوضوم جتني
 طاشنلل ازيح نوكي يدام عوضوم نم اقالطنا ايتايحو ايدوجو قَّقح?م ءاضفلا نذإ
 نذإ .ادوجو هنوحنميو ،هنور\وح?يو ،نويناسنإلا لعاوفلا ءالؤه هف\رع?يف ،يناسنإلا
 ،ايئاضف ىنعم ناكملل ةيديرجتلا تاطاطخلاو ةيداملا عيضاوملل يطعي هدحو ناسنإلا
 ينهذلا لا‘ا يف دوجوم امهدحأ نيمزالتم نيلعف ءاضفلل .ايتامغارب هرامثتسا نكلو

cognitif رعي ال ذإ ،يتامغاربلا لا‘ا يف رخآلاوgرع?ي الو فßلكف ،ايلعف ققحت اذإ الإ ف 

                                                             
1 P. Michon, Poétique d’une anti-anthropologie : l’herméneutique de Gadamer, Paris, Librairie 

Philosophique J. Vrin, 2000, p.15. 
2 R. Brisart ; Raphaël Célis, L’évidence du monde : méthode et empirie de la phénoménologie, 

Bruxelles, Publications Des Facultés universitaires Saint-Louis, 1994, p.100. 
3 M. De Certeau, L’Invention du quotidien. I Arts de faire, Gallimard, Paris, 1990, p.173. 
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 اذه ريغ لعاف لب„ق نم ،ءاضفلا فيرعتل ايعوضوم ارايعم لكشي ال نطبتسم وه ام
 وأ ءاضفلاب لصتت يتلا ،ةيلعفلا ةسرامملا تسيل ىرخأ ةهج نم .ن„طبتسملا لعافلا
 اهحنمي يذلا راصبتسالا نع اديعب ًةلوقعم ،ايميقو ايهيج هعِ�ضومت يتلاو هنع لصفنت
 ريغ وأ ابغار العاف دِّلوي يذلا ةبغرلا روحم قيرط نع نوكي اذه حيضوت .اهانعم
 نكمي الف ،ايبلق العف ةبغرلا تيقب اذإف :هنع ابوغرم وأ هيف ابوغرم اعوضومو بغار
 ؛هدوجو دكؤي نأ -بغارلا ريغ وأ بغارلا لعافلا هسفن سيل وه- يميتسبإلا لعافلل
 ةبغر نع ارداص نوكي يأ الإ نكمي ال ،هنع لصفنملا وأ هب لصتملا عوضوملا نأ امك
  :حضاو لكشب وتراسود دنع لجتم وه ءاضفلا فيرعت يلاجم مزالت .هنع وأ هيف

 سيلو لعافلا اهددحي يتلا )ناكملا فيظوت يأ( ةفيظولاب ءاضفلا فgرßع دقف .1
 كردت نأل ةلباق يهو ،هليوحت طونملا ناكملا ساسألا يف يه ةينبلا نأل ،ةينبلاب
 ؛ّايفيظو رمثتستف

 ةرورضلاب ريشي الو ايقطنم لعافلاو عوضوملا قلاعت يئايميسلا دوجولا ينعي  .2
 ةعضوملاف ،عوضوملل ةيئايميسلا ةفيظولاو ةيدرسلا جماربلاو زيحلا ةعيبط ىلإ
 دوجو ينعي ال دgرسم عوضومو د\رس?م لعاف دوجوب رارقإلاو ةيفاك ريغ
 نكلو عوضومب العاف طبري ديرست وه يسدنهلا مسرلاف ،ةرورضلاب ءاضف
 لا‘ا ىلع يلاعتمو درجم يموهفم وه رامثتسالاو ،ةيديرجت ةعيبط يذ
  .ءاضفلا ققحتل يتامغاربلا
 ىري Roger Brunet ينوروبف ،ءاضفلاب ديرجتلا ةقالع الع ىلع عامجأ كانه سيل

 دgر‘ا ءاضفلاف ،هتيعجرم ةيعوضوم ىلع ديكأت هدوجو يفو ،دوجوم در‘ا ءاضفلا نأ
،lieux نكامألاو milieux طاسوألل عماج جيسن وه هبسح

 ريغ نم ديرجت ال ذإ 1

                                                             
1 R. Brunet, Sustainable Geography, London, ISTE Ltd, 2011, p.13. 
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 هتيقلطم نكل ،"قلطم ءاضف" دوجوب رخآلا وه لوقي رفيفول .ايلبق نإو دgرج?م عوضوم
 نكامألا يف Óةدوجوم ةعيبطلا نم ءازجأ نم" ن\وكتم هنأل ،هتاذ يف سيلو هموهفم يف
 هصئاصخ نم هغارفإ ىلإ هسيركت صلخيو ،]...[ ةيرهوجلا اهصئاصخل تريتخا يتلا
 نم ُةرامعلا عزنت ثيحب *،ةيسايسلا ىوقلا هؤلمت ةعيبطلا-ءاضفلاف .ةيعيبطلا هتازيممو
  1".ةنيعم ةيزمر لالخ نم يسايسلا يف هجمدتل ام اناكم ةعيبطلا

 دوعنس اننإف ،ةيتراكيدلا هتيعجرملو ءاضفلل ساميرغ فيرعت ىلإ اندع اذإ
 ،نهذلل ةرورضلاب جاتحي عيطقتلا اذه نأ ريغ ،دادتمالا عيطقتب لوقلا ىلإ ةرورضلاب
 اذه لخاد كßردملا دسجلاو ايلوأ ءاضفلا نيب قرف الف .يتنوبوليم اذه دكأ امك دسجلاو
 دنع زيامتاللا ةلحرمب دَّكؤم وه امك ،امهمنيب قيرفتلا نم نّكمت ةيلآ دوجو الول ءاضفلا
 نإ لوقلا يهيدبلا نم .هل قصالملا يعوضوملا ملاعلاو هدسج نيب ق\رفي ال يذلا لفطلا
 نإف اذل ،)قمعلاو ،ضرعلاو ،لوطلا( اهسفن دادتمالا تانوكم نم لَّكشم دسجلا
 ادرفت دسجلا ىطع?ي ،ةز\يمم صئاصخ دسجلا حنمب لصحي ،قيرفت هساسأ يف وه قرفلا
 رئاس نع دسجلا زيمتيو دسجلا تامس ءاضفلا نم عزن?ت نأ دعب امومع ءاضفللو
  .تاءاضفلا

 هرابتعاب ننسلا هينبي ام قفو ملاعلل يبلقلا يوغللا عيطقتلا دمتعي ءاضفلا عيطقت
 زكترت زايحألاو ايفارغوبوطلاب ةصاخ ةيموهفم تانيابت ظحلن اذل ،ةيعامتجا ةسسؤم
Hans- ريمادغ اذه حضوأ امك ةغللا اهسركت يتلا ةقبسملا ماكحألا ىلع امومع

                                                             
 politis ةينانويلا ةملكلا نم ذوخأملا وهف ،لوادتملا يلمعلا سيلو يقاقتشالا هانعمب قفو ايفسلف حورطم ةسايسلا موهفم * 
 عم اهيف شيعلاو )πόλις( pólis ةنيدملا رييست ىلإ ةراشإ اذه يف .ικός ةيجولوفروملا ةقحاللاو )ةنطاوملا( πολίτης نم نوكملا
 ،موكحملاو مكاحلا ةيلدجو مكحلا ماظن ىلع ةسايسلا رصقن نل نذإ .ةيندملا قوقحلل نيكلاملا رارحألا صاخشألا عومجم
 .يئاضفلا زيحلا لخاد ةيناسنإلا تاسرامملا لك لمشيل هعسون امنإو

1 H. Lefebvre, op. cit.59. 
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Gadamer Georg. هجمدتو ،هه§جوت يتلا تايلمعلا نع جتانلا رثألا" وه ءاضفلا نإ نذإ 
 ةدحو هنأ ىلع لاغتشالا ىلع هلمحت يتلاو ،هن\مزتو ،)ناكملاو نامزلا يف( فورظ يف
 لومحم ديرستلا اذه 1".يدقاعتلا برقلا جمارب وأ ةيعارص جمارب ىلع ةلمتشم ةددعتم
 ةغل دوجو يضتقي راصبتسالاو راصبتسا لعفلاف .ايباطخ اذه ىلجتي مل نإو ىتح ايوغل
 لبق نم ايسدنه فgرعُملا عراشلاف ،لßمعتسم ناكم وه ءاضفلا"ـف .ار„صبتسم هلعجت
 ةغللا يف الإ هانعم ذخأي ال يشملا نأ ريغ 2،"ةاشملا لعفب ءاضف ىلإ لوحتيس يرامعم
 كرد?ي ىتح ةفصاو تناك نإو ةغل ىلإ جاتحي اضيأ وه يسدنهلا مسرلا نكل .ةغللابو
 ةلاحإ وه يرامعملا مسرلا نإ لوقلا ىلإ انعفدي لاكشإلا اذه لح ؟يسدنه مسر هنأب
 ةيلاصتا جمارب ققحي لعاف دوجو ريغ نم زيحلل يديرجت يسدنه ليثمت هنأل ،ناكملا ىلإ
 .يعوضوم دوجو اهل زايحأ ءازإ ايتامغاربو اينهذ ةيلاصفناو

 يذلا وه ،يباطخلا قيقحتلاب امتح رمي يذلا ،يميقلاو يلالدلا رامثتسالا نإ
 اهلضفب حبصي يتلا ةروريسلاو ةيلآلا يه سيزويميسلا نأ امك ،ءاضف ىلإ ناكملا ل§وحي
 هطبريف هدودح هحنمي يذلا يفاقثلا زيحلا نع جرخت ال ةيلوقعملا هذه .الوقعم ملاعلا
 لقع ةيناكمإ مدعب لوقلا ىلإ رغديهو لجيه عفد ام اذه .نيصاخ ايفارغجو خيراتب
 هنإ .تاذلا نع ةجراخلا ةنونيكلا كلت" نذإ وه ءاضفلا .انمز هرابتعاب الإ ءاضفلا
 ىلإ عجر?ت نأ ىلع ةرداق ريغ اهرابتعاب يأ ،اyاذ نع ةجراخ اyاذ يف يه يتلا ةعيبطلا
 ةنونيكلل ةدgر‘ا ةيلكلا ]هنإ[ .اyاذل ةدوجوم نوكت نأ ىلع ةرداق ريغ اهرابتعابو ،اyاذ
 ةيلوأ ةروص يف روصحم ريغ اذه نم اقالطنا نوكيس دادتمالاو  3".اyاذ نع ةجراخلا
 ناتلوقم امه نمزلاو ءاضفلا نإ" لوقلا رودقملاب نوكيسو ،تراكيد دنع امك دوجولل

                                                             
1 M. De Certeau, L’Invention du quotidien. I Arts de faire, op. cit., p.173. 
2 Ibid., p.173. 
3 J. Derrida, Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1972, p.45. 
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 حرطي دق اديرد موهفم 1 ".ددحتاللاو درجتلاب موسوملا رشابملا جراخلل ناتيساسأ
 فالتخالا( زيامتلا لصحي نأ هنكمي فيك ذإ ،هسفن وه لءاست دقف ،عيطقتلا ةلأسم

Unterschied( اديرد حرتقي ؟ةزيمتملا ريغ هترشابمب ف§رعملا ءاضفلا يف فيكلاو ديدحتلاو 
 )ءاقنلا( صولخلا اذه يفنب صلاخلا ءاضفلا يف تعنلاو ديدحتلاو قيرفتلا ةماقإب لحلا
 ماكتحالا نذإ اديرد طرتشي 2.ءاضفلاب ءاضفلا يفتني نيأ ،هتاذل هيفنب يلاتلاو ،يلصألا
 نم مغرلا ىلع ،وكوف عمو ةيوينبلا عم اهيف كرتشي يتلا "بلسلا ةيصاخ" ىلإ
 انلعجي .ةيجولاينيجلا تابراقملاو ةيكيكفتلاو نييوينبلا تاقلطنم يف يرهوجلا فالتخالا
 لكشب ءاضفلا ف\رعن ةيميهفملا ةزهجألا يفو تاروصتلا ديدحت يف فالتخالا اذه
  جذومنألاو يقئالعلا  جذومنألا و يوينبلا هجوتلا  جذومنألا–  جذومنأ لك عم فلتخم
 ساسأ ىلع يئانث ماظن قفو فßّرعم ةيوينبلا يف وه ءاضفلاف ،–صلاخلا يجولوطنألا
 امأ 3.ةميقلا ةيرظن روسوس هامسأ امم اقالطنا ،ةلالدلا اهلضفب لكشتت يتلا ةلباقملا
 الكش سيلو ارهوج هرابتعاب ءاضفلا دوجو يف بلسلا ىرت اÇإف اديرد ةيكيكفت
 ًءاضف راص ،بلسلا ةيصاخ ىلع هتاذ يف هلوصحل اسوملم ءاضفلا" ناك املف ،اقرافم
 اناك نيذللا نيقلطملا هجراخو ،هزيامتاللو ،يلصألا هئاقنل هيفنبو ،هديدحتبو ،هعايضب
 يلدارب هب ذخأ يذلا كلذ نع اضيأ نافلتخم ناهجوتلا ناذه 4".هتيئاضف يف هنالكشي

Francis Herbert Bradley لكلا" هبسح نأل ،هتيلالقتسا مدعو ءاضفلا ةيرهوجب لوقي يذلا 
 الو نييوينبلا دنع رمألا وه امك عاطقنالاب لوقي ال وهف يلاتلابو 5".يعقاو هدحو

                                                             
1 Ibid., p.45 
2 Ibid., p.46. 
3 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1989, p.79. 
4 J. Derrida, Marges de la philosophie, op. cit., p.46. 
5 Ch. Godin, La totalité III : La philosophie, Paris, Éditions Champ Vallon, 2000, p.432. 
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 نأ نكمي ال هسفن ]*ءاضفلا[ ناكملا" نأ ىري وهف ،اديرد دنع امك ءاضفلا هتيقلطمب
 اذهو نيناكم نيب اثلاث اناكم لثمت ةقالعلا تراصل كلذك ناك ول هنأل ،ةقالع نوكي
 نكل .ةنكمألا نيب طبرت يتلا يه امنإو ،اناكم تسيل ةقالعلاف كلذلو هقيقحت بعصي
 هتيضق ىلإ ادانتسا ىرخألا نكامألاب ةقالع هطبرت ناكملا نأ لوبق ضقانت ضوع?ي يلدارب
 ىلع در مهأ لعل 1".هب ضقانت دوجو ينعي كلذك هنوكو يقئالع رهاوظلا ملاع نأ
 هلامعأ لك يف ىعس يذلا William James سميج مايليو هيلإ بهذ ام وه يلدارب يأر
 ةجيتنلا 2.ةيئاضف اهسفن يه ةيئاضفلا تاقالعلا نأ ةقيقح نايبت ىلإ ءاضفلاب ةصاخلا
 ،تاقالعلا هذه لعفب ىشالتيو سسأتي ام نيب تاقالعلا عومجم وه ءاضفلا نأ يه
 ضراعتلا اذه .ايرورضو ازواجتم اروصت هرابتعاب يموهفملا هئافتناب ىلجتي هنأ كلذ
 نكمي ال هنأ امك ةقالع درجم نوكي نأ نكمي ال وهف ،ءاضفلا ميمص نم وه يرهوجلا
 نأ املاطو" ءازجأ نم ةلَّكش?م ةبكرم ةدحو ءاضفلا لعجي ام اذه .ةقالع الإ نوكي الأ
 اذه نإف تاماسقنالا رمتست املاطو ،ةياÇ ال ام ىلإ اذكهو مسقنت يهف ةدتمم ءازجألا
 فلأتي يتلا رصانعلا ديدحتب انمق اذإف ،ةمسقنملا ءازجألا نيب طبرت ةقالع دوجوب حمسي
 ضفر نإ 3".تاقالعلا هذه يف ىشالتي لب ،تاقالع ىلإ مسقني هاندجول ناكملا اهنم
 .ةقالعلا ةيئاضفب ميلستلا نع جتانلا جارحإلا وه يلدارب دنع ءاضفلل يقئالعلا عباطلا
 ةقالعلاو ناءاضف دجوي نأ ةلاحلا هذه يف نكمي ال ذإ ،حضاو ةلاحلا هذه يف ضقانتلا

                                                             
 ةرورض ىلإ انه ةراشإلا بجي نكل ،تاسوبقملا ريوحت انل قحي ال هنأل عطقملا هذه يف ناكملا حلطصم ىلع انيقبأ دقل  * 
 .ءاضفلا حلطصمب ناكملا حلطصملا اذه لادبتسا

 .47.ص ،ىوضلا قيفوت دمحم .د  1
2 F. H. Bradley, Appearance and Reality. A Metaphysical Essay, Oxford, Clarendon Press, 18931, 18972, 

p.31. pris de M. Girel, « Relations internes et relations spatiales : James, Bradley et Green », in Archives de 

Philosophie 2006/3 - Tome 69, p.405. 

 .48.ص ،قباسلا عجرملا ،ىوضلا قيفوت دمحم .د  3
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 ةيناكمإب انلق اذإ امأ ،قلاعتلا لعفب دحاو ءاضف وه جتانلا نأل ،نيءاضف نيذه نيب
 ةهج نم .نيءاضف نيب اثلاث ًءاضف نوكتس ةقالعلا هذه نإف ،نيءاضفلاو ةقالعلا دوجو
 يف .نيءاضف دوجوب لبق نم انملس انمد ام ةدوجوم ةقالعلا نوكت الأ نكمي ال ىرخأ
 امÇأ امب نيءاضفلا نيذه نيب اهجامدنا ةلاحتسال ةقالعلا دوجو ةلاحتسا نوكت ريخألا
 اهنيب يرهوجلا رفانتلا نع جتان ةقالعلا ةقيقحل يلدارب ضفر .امهدوجو زيح نالغشي
 نع ىلختتس وأ ،ًءاضف اهايإ ان\دßعِب ةقالعلا ةفص نع ىلختتس نأ كلذ ،اهريغ نيبو
 يف وه ءاضفلا" نأ دكأف ،حرطلا اذï سميج لبقي مل .ةقالع اyروريصب ءاضفلا ةفص
 1".تاقالعلا يف لحمضي ام„ل ةقالع هرهوج

 يدرست لوألا نأ وه ناكملاب ءاضفلا ةلباقم نم هجاتنتسا نكمي ام مهأ نإ
 ىوتسملاو يتامغاربلا ىوتسملا امه نيقلاعتم نييوتسم يف دوجوم لعق قيرط نع يناثلل
 وأ اقلطم ازيح ج„تنت يتلا ةدر‘ا تالوقملا يف اروصحم ءاضفلا ىقبي الأ طرش ،يفرعملا
 ةبراقم .ءاضفلا سيسأتل زكترملا ،اديرستو اباطخ اهرابتعاب ،ةغللا نوكت اذل .ايلاعتم
 اطاشن اهرابتعاب ،ةفصاو ةغل سيسأت ،ةيئايميسلا يف امك ،يضتقت اهسفن ءاضفلا
 حيتيو )عجارملا( ءايشألاو )لئالدلا( تاملكلا نيب ؤفاكت ةماقإ نم نِّكمي اقبسم ايفرعم
 نيب يزاوتلا اذه لالخ نم حضتي .ةيئاضفلا تالادلا هيف لغتشت يذلا ماظنلل اقسانت
  :نادعب يئاضفلا لادلا ليعفت نم نينكمملا نيملاعلا

-ةغللاو ةيئاضفلا عجارملل احالطصا ةليحملا ةادألا-ةغللاب صاخ يزمر دعب .أ
 ؛ةيفارغوبوطلا وأ ةبجولوبوطلا عيضاوملل ايراعتسا ةليحملا عوضوملا

  .يعوضوملا عقاولا يف ةجمدنملا ةيئاضفلا عجارملاب صاخ يراشإ دعب .ب

                                                             
1 M. Girel, op. cit., p.405. 
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 ةهج نم ةلالدلا ىلع يعمجلا حالطصالا نيدعبلا نيذه لعافت نع جتانلاو
   .ةغللا كيكفت وأ حايزنالا ةلواحمو

 ةصاخلا دويقلا عضو نم اضيأ ةيئاضفلا تالدلل ج„تنملا يفرعملا طاشنلا نِّكمي
 نم فَّلؤ?م" وه يذلا عضاوملل ماعلا كاردإلاو كرتشملا سحلا اهيلع نوكي يتلا ةلاحلاب
 اهحنمن يتلا ةيولألا بسحب ىطعم هنوك ىلإ ةفاضإلاب لاعفأ-لامعأ نمو ءامسأ-عيضاوم
 ف\نصُملاو ةلِّكشُملا يناسللا طاشنلل ةجيتن امإو كرتشملا سحلا رابتعاب ملاعلا ليوأتل
 1".ةيوغللا ةيزمرلل اردصم
 

 :يفارغوبيتلا ءاضفلا .2.3.1
 يذلا كلذ وه نيثحابلا دنع يفارغوبيتلا ءاضفلا لاكشأ نم لكش مهأ لعل

 يركفلا راطإلا نأ" رّقن نأ نذإ يغبني 2.يركاملا هحضوأ امك رعشلا يف ىلجتي
 ،ةحفصلا ضايب يفو تايبألا لزعي يذلا ءاضفلا يف هزيح ذخأيو يفتخي ةديصقلل
 هنإ .تايبألا نع هتغايص يف الامج لوقي ال يذلا ر\بعملا تمصلا ةباثمب وه يذلاو
 يلك بايغب انطوحي يذلا تقولا يف هنأل ،لادلا يلختلا اضيأ نكلو ،ربعملا تمصلا
 تمصلا يعدتسي ،اربعم نوكي نأل هنم ايعسف ،ملاعلا يف دوجولا سجاه نم انررحيو
 مل 3".غارفلا ىلع ينبملا لعتسملا حرصلا ضوقي لكشب ارضاح ريصيو ايدام ائيش
 هلوانت نم نكلو ،طقف لاد رصنع هنأ ىلع ضايبلا ماحقإ نم وب نالأ راعشأ نكم?ت
 درجم دعي مل غارفلاو .يرعشلا ريبعتلا هيلع ينبني يذلا زيحلا موهفمل ةلكشؤم ةادأ ىلع
 ةيرصبلا تالادلا بايغ نيب يئاضفلا بوانتلا هلضفب ققحتي ةيئايزيف ةرورض

                                                             
1 A.J Greimas, Du Sens ; Essais sémiotiques, Ed. Du Seuil, 1970, p.53. 

  .1991 ،يبرعلا يفاقثلا زكرملا ،ىلوألا ةعبطلا : يتارهاظ ليلحتل لخدم - باطخلاو لكشلا ،يركاملا دمحم  2
3  M. Blanchot, La part du feu, Paris, Gallimard, 1949, p.44. 
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 نإ ،ىرخأ ةهج نم .ةيوغللا تانوكملل فصرلا ميمص نم راص امنإو ،اهروضحو
 يف قرافو يئاÇ داضت دوجوب لئاقلا نيصتخملا ريغ دنع هلوادت يراجلا وأ ميدقلا معزلا
 احيحص سيل نيرمأ نيب يلوأ لصف هيفف ،ضايبلاو ةباتكلا نيب ةحفصلا ضايب
 هتيلآ نوكي دقو لب ،ةباتكلا ميمص نم وه غارفلا نأ كلذ ،امهنيب زييمتلا ةرورضلاب
 نم لئالدل روضح وه بايغلا نأ امك .ةيرصبلا ةديصقلا يف لاحلا وه امك ىلوألا
 ادوجو نكلو ابلس الو ةيمدع سيل ضايبلاف ،كلذك هنأ ىلع هلوانت ىلع دوعت?ي مل عون
 ضايبلاو ةباتكلاو بايغلاو روضحلا ةيئانث يهني نأ هليبس نم اذه .عجارملاب ارارقإو
 غارفلا لعج ىلع رداق هنأ امك ،صنلل يئاضفلا لاغتشالاب اصاخ رمألا نوكي امنيح
 -اذه نم رثكأ- لب ،)ةءارقلاو ةباتكلا( كاردإلاو ريبعتلل قلطنملا هنأل ايلوأ يئاهنلا
 ميمص نم ،ايئدبم ،ضايبلا ريصيس امك يلالدلا ءالتمالل ايدام ايلجت غارفلا ريصيس
 نأ ىلع ،لوألا صانتلا زيح ريصيف ،ةسسؤملا صوصنلا نمو لب ،سوماقلاو ةيدجبألا
 ايرصب الاد نوكي الف ،صنلا قايسو ةروا‘ا بسحب ددحتي ،ايمانيد ضايبلا اذه نوكي
 لصافلا ضايبلا نإف ،ايجولومتسبإ امأ .ةفيظولا وأ/و ةلالدلا يداحأ ايلكو اماع
 ،ايئدبم كلذك ناك نإو ةيئايزيف ةرورض هنوك ىدعتي صنلا تانوكمل طبارلاو
 كردن ال دق – ءالتماو اروضح ضايبلا ربتعن انلعجي اذهو ،تاغارفلا ءاغلإ ةلاحتسال
 تانوكملا نم هريغب اطبترمو ازيامتم اعوضومو ،ةهج نم – ىلوألا ةلهولل امهدوجو
 غارفلا يلاتلابو ضايبلا ةيئيشب ميلستلا انيلع نامتحي نارمألا ناذه .ىرخأ ةهج نم
 ىلع ققحتي نأ الإ ةدر‘او ةلادلا ميقلا ملاع لخديل كلمي ال" يذلا بايغلا لثم امامت
  1".ءيش هنأ

                                                             
1 Ibid., p.44. 
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 ةداعلا نع جتان صنلا ةيمانيد نم اءزج ضايبلا ربتعت ال ةيرظن ئور كانه
 نم لكشملا ،يباتكلا ماظنلا يف كاردإلاو ةيساسحلا طاشن رصحت يتلا ةيلوألا ةيئارقلا
  .ضايبلا يف اهلاغتشاب الإ ضعب نع اهضعب زgيم?ت ال تاميفارغلا نأ ريغ .تاميفارغلا

 وعدملا يعيبطلا ملاعلل ايزاوم نوكي نأ الإ هتاذ يف دgدحملا يئاضفلا لادلل نكمي ال
 لكشب ةلثمتملا تالالدلا نم ايهانتم ال اددع أرقن هلالخ نمف :ماعلا مهفلا ملاع اضيأ
 زيحلا هذه راطإ يف ،عيطقتلا نإ .كاردإلا نع ةجراخ عيضاوم اهرابتعاب ملاعلل روص
 ريغ وه ،ةيجولوبوطلا ةيئايميسلل اصاخ نوكي يذلا لادلا لاجملل ،عساولا يئاضفلا
   1.هب صاخ لاد دوجوب انملس اذإ الإ نكمم
 

 :لعافتلا ايجولوطنأو ةكرحلاو ءاضفلا .4.1
 يهو ،يلاتتلاب الو عفاشتلاب ال لاصتالاب انيس نبا بسحب ةيناكملا ةكرحلا مودت

 طيسب اذه ريغب لوقلا أطخ نايبتو 2.ديعبتلا وأ بيرقتلا ليبس ىلع تمزل اذإ لصحت
 ك§رحي امسج مهوتت نأ امإ :نيرمألا دحأ نم ]ةلاحلا هذه يف[ رمألا ولخي ال" نأل
 ىلع نوكي نأ امإو .ةياÇ ال ام ىلإ ىدامتيو ،اعبار رخآلاو رخآ كرحي كلذو ،امسج
 اذإ "ج" كرحي "ب" مث ،هيلإ ىهتنا اذإ "ب" كرحي "أ" نوكي نأ اذه لثم .رودلا ليبس
 3".هكرحي و "أ" ىلإ يهتنيف عجري "د" مث ،هيلإ ىهتنا اذإ "د" كرحي "ج" مث ،هيلإ ىهتنا
 :نيرمألا دحأ جرخي ال هرودب رمألا نإف ،امسج كرحي امسج مهوت نم رمألا ناك اذإف

                                                             
1 A.J.  Greimas J. Courtes, Pour une sémiotique typologique, in Sémiotique de l’espace, Paris, 

Denoël/Gonthier, 1979, p.16. 
 ةنطلسل ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ،ينارون هللا دبع قيقحت ،داعملاو أدبملا ،انيس نبا نم 37 لصفلا رظنا 2
   .51-50.ص ،1944 /ـه 1363 ،يمالسإ تاعلاطم هسسؤم ،نارy ةعبط نع اذخأ ،نامع
   .50.ص ،داعملاو أدبملا ،انيس نبا 3
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 ،ةياÇ ريغب اماسجأ تناك" تيقب نإف ،لطبت نأ امإو ىلوألا تاكرحلا ىقبت نأ امإ
 تلطب نإ امأو ؛اهنيبت رسعي ال ةلاحتسا رمألا اذه يفو "ةياÇ ريغب ةكرحلل تاهجو
 ءاقبلا( هيهجوب رمألا اذهو "هذه ريغ ىرخأ تاكرح اÇالطبل نوكي" نأ بجوتستف
 رودلا روظنمب رمألا ذحُأ ول هسفن رمألا لوق نكميو .لوصحلا رذعتم )نالطبلاو
 اهريغ ريغت يتلا تاكرحلا نأل ،ةيلج هتلاحتسا نإف ماسجألا نيب ةكرحلا يف بقاعتلاو
 ةيرسقلاو .ةيعيبط ىرخأ تاكرح اهل تناك ،اهلك ةيرسق تناك نإ ،اهيلإ تهتنا اذإ
 نأ اذï انيس نبا دكؤ?ي  1.اهدعب نوكت لب ةعيبطلا ىلع يلوتست ال انيس نبا بسحب
 نأل ،ةيتاذلا سيلو ةيببسلا أدبمبف ،هسفن كرحملا ءيشلا نم ةرداص تناك نإو ةكرحلا
 ببس نم امأ ةيرسق ةكرح ىمستو جراخ ببس نم امإ هتكرحف كرحتم مسج لك"
 ةهج ىلع اكرحم ناك نإ ببسلا كلذو هتاذب كرحتي ال مسجلا ذإ مسجلا سفن يف
 وأ ةدارإب ىتش تاكرح اكرحم ناك نإو ةيعيبط ىمسيف ريخستلا ليبس ىلع ةدحاو
 ةكرح ةلع ىلإ اهتكرح يف يهتنت ةعيبطلا يف تاكرحملاو  2"اسفن ىمسيف ةدارإ ريغب
 تلصتال الإو ،تاكرحملا هيلإ يهتنت يذلا لوأ كرحملا كرحتي الأ ىلع ،اهنع ةفلتخم ىلوأ
 اذه نع جنتيف ةياÇ ال ام ىلإ اهرودب ماسجألا اذï لصتتف ةياÇ ال ام ىلإ تاكرحملا
 ،اyاكرحو ماسجألا يهانت ال لامتحا نإ مث .ليحتسم اذهو هانتم ريغ دحاو مسج
 ةكرح لخادلا نم ةكرحتمو ايرسق جراخلا نم ةكgرحم اهلعجي ةكرحلا دوجو عم ،الدج
 ايرسق هرابتعاب مسجلا كرحت هيف ضرتفي هنأل ،ليحتسم اذهو ،يناسفن وأ يعيبط لكشب

                                                             
   .51.ص ،داعملاو أدبملا ،انيس نبا 1
   .4.ص ،ةيناثلا ةعبطلا ،برعلا راد ،ةرهاقلا ،يناتسبلا برعلا راد ،تايعيبطلاو ةمكحلا يف لياسر عست ،انيس نبا 2
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 ةيلعلا يبطق نمازتو هنع ةجراخلا ةلعلا ءافتناب هيف لاقي يذلا تقولا يف اكرح?م الولعمو
 1.رخآلاب امهدحأ ءافتنا نم دب ال نيرمأ نيب عمج رمألا يفو .)اهتيتاذ( اهتيعجرو

 اهعم قحلي ال ذإ رودلا ماظن عنمت ةيعيبطلا تاكرحلا نأ ىلع انيس نبا نهربو
 نكستف ،ةيعيبط اهضعب وأ اهلك تاكرحلا هذه تناك نإو .لوألاب دئاعلا ]تاكرحلا[
 2".لاصتالاب ةدحاو ةكرحلا هذه نأ حصو ناب دقف" ،فقتو ،اyاياغ دنع ةلاحم ال
 حطسلل سامملا يواحلا مرجلا نم نطابلا حطسلا" هلك اذهل رظنلاب ناكملا نوكيسو
 .ليقث مسج هيلع رقتسي يذلا لفسألا حطسلل ناكم لاقيو .يوحملا مسجلل رهاظلا
 داعبأ هيف لخدت نكمتملا داعبأل ةيواسم داعبأ يه دوجوم ريغ ثلاث ىنعمب ناكم لاقيو
 ال ناك نإو ،ءالخلا اهسفن تناك نكمتم ريغ نم ىقبي نأ زوجي ناك نإف نكمتملا
 ظفل نم ىنعملا اذه نأ الإ ،ءالخلا داعبأ ريغ داعبأ يه تناك مسج اهلغشي نأ الإ زوجي
 ءامدقلا اهيلإ نطفت ةيئايزيف ةقيقح امنإو ماع ىنعم تسيل ةكرحلا 3".دوجوم ريغ ناكملا
 هطبر وطسرأ نإف ،chaos سوواك وأ اشاوش هرابتعاب flux قفدلاب قيرغإلا اهطبرف
 نع فلتخم لكشب قمعب ايفسلف انيس نبا دعب نم اهقرط .ةيئاغلاو لعفلاب ةروريصلاب
 نتوين ايرذج ضراع Gottfried Leibniz زتنبيال نأ ىلإ انه رشنل .ةينوطالفألا اقيزيفاتيملا

Newton Isaac تاقالعلا نم ماظن وه ءاضفلا نأ ىلإ بهذ ذإ ،ءاضفلا ةيقئالعب هلوقب 
 تراكيد لوانت امك 4.ميسقتلل ةلباقلا ريغ تادانوملا بنج ىلإ ابنج هراطإ يف عضومتت

                                                             
 ملقلا راد و )تيوكلا( تاعوبطملا ةلاكو ،ةيناثلا ةعبطلا ،يودب نمحرلا دبع قيقحت ،ةمكحلا نويع ،انيس نبا 1
   .29.ص ،1980 ،)نانبل(
   .51.ص ،داعملاو أدبملا ،انيس نبا هللا دبع 2
-1146.ص ص ،نانبل ةبتكم ،توريب ،)سيئرلا خيشلا( انيس نبا تاحلطصم ةعوسوم ،يماهج راريج .د 3

1147.   
4 N. Bunnin ; J. Yu, The Blackwell Dictionary of western philosophy, Oxford, Blackwell publishing, 2004, 

p.127. 
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 1 .دادتمالا يف اهتيهام نمكت يتلا ةداملا نيبو هنيب ىgوسف ،يرهوج هنأ ىلع ءاضفلا
 ،لبق نم ،فرع يذلا نوطالفأ هيلإ بهذ امع يرهوجلا هدعب يف جرخي مل اذهو
 وطسرأ يأر نع ريثك دعتبي مل امك ،هتاذ يف ةفص يأ هيدل سيل ءاعو هنأب ءاضفلا
 دقف .اهتيئيش يف ماسجألل ةقصالملا دودحلا هنأب هفرعف ،ءاضفلا نع ناكملا زيمي مل يذلا
 يقتلت يذلا زيحلا هنأ ىلع هاسردي ملو 2ايعوضوم ايواح ءاضفلا دع ىلع نانثالا قفتا
 نم اقالطنا .يجولوطنألا اهدوجو يف اضيأ نكلو اهتيئيش يف طقف سيل ،تاوذلا هيف
 نع ةجراخ اÇأ ىلع الثم اهيلإ رظنف ،فلتخم لكشب ةكرحلا هم لماعتلا أدب ويليلغ
 ءاضفلا يف نوكت يتلا ةكرحلا ىلإ ةفاضإلاب .ءاضفلا يف عقاوملل رييغت اÇأو ماسجألا
 لعفت كانه ،انيس نبا اذه حضو امك يئايزيفلا اهدعب يف ماسجألا اهيف لعافتتو
   .يناسنإلا قلاعتلا ايجولوطنأل سسؤيل ،ةداملا زواجتي

 تاقالعلا ايجولوطنأب امهطبر ناكمإلابف ،لعافتلاب ةكرحلا طبرن نأ انلواح اذإ
 .ماعلا فرعلا يف "ةكرحتملا" وأ "ةدماجلا" ماسجألا اهيف امب تاءاضفلا نيبو ءاضفلا يف
 ،ةيروهمجلا يف ،طارقس دمع ،ةيرشبلا سفنلا ةساردب لدعلا ةعيبط ديدحتل هيعس يف
 ءاضفلا ناكف ψυχή(،3( psukhê حورلاو )polis )πόλις ةنيدملا نيب هباشت حارتقا ىلإ
 هحضو ام اذه .تاذلا هيف يلجتت يذلا يراعتسالا زيحلا يجولوبورثنألاو يجولوبوطلا
 هيف امب ةيناسنإلا صئاصخلل يراعتسالا  spatialisationءيضفتلل هتسارد يف اديريد كاج
 تاداعلا يف ةرذجتملا تاباطخلل ايكيكفتو ايدقن ادريد قلطنم ناك نئلو 4.قالخألا
 لكشتو يجولوطنأ هنأ ىلع رمألا ىلإ رظن  Bachelardرالشاب نوتساغ نأف ،ةيناسللا

                                                             
1 Ibid., p.127. 
2 Ibid., p.127. 
3 T. Staehler, Plato and Levinas ; The Ambiguous Out-Side of Ethics, New York, Routledge  Taylor 

& Francis, 2010, p.4. 
4 Cf. surtout J. Derrida, Glas, Paris, Galilée, 1974, p.123. 
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 يف بهذ دقف ،Levinas سانيفيل ليونامإ امأ .ةغللا قيرط نع هلاغتشا حضتي يتارهاظ
 َلكش ةنونيكلا نمز دع ىلإ ،ةينمزلاب Geschichtlichkeit ةيخيراتلل رغديه طبرل هدقن
 نمزلا اذه ءاضف §دع امك .رخآلا عم ةقالع يف هلوخد دنع نئاكلا عقاوو دوجولا
 وه هنأ امك رخآلاو انألا نيب ةحوتفملا ةكرحلاو شماهو دعبلا هنأل ،دوجولل اقلطنم
 اذه ةيمست ،بناج نم ،ضفري سانيفيل رمألا اذه لعج دقلو .امهنيب ةقالعلل سسؤملا
 نيخرؤملا خيراتو يداصتقالا خيراتلا نيب قيرفتلا ىلإ دمع هنأل ،ةيناخيراتلاب نمزلا
 يف الو يولع ريمضب ثدحلا يعو يف داحتا سيل سانيفيل ةيناخيراتف .يفارغوطسألا
 نهر اذï وهو ،رخآلاو انألا ىلع حتفني ٍنمز ُءاضف وه امنإ نمزلا رهاوظل يدرف كاردإ
 ةيوï تادحو اهرابتعاب ةدوجوم ريغ اهسفن دوجولا تايطعم نإ لب 1.نيريخألا نيذهل
 هلالخ نم فgرع?تف ملاعلا وأ قفأ ىلإ جاتحت اÇإ .طيسب لكشب ىقلت?ت ،ايلوأ ةاطعم
 هيف عقومتت يذلا ناكملا هنأ ىلع لغتشملا قايسلا نوكتل ،)ةدوجوم( ةاطعم حبصتو
 ةغللا لاونم ىلع سانيفيل بسح غوصم قفألا موهفم نأ ىلإ ةراشإلا بجي 2.ةلالدلا
 لب ميهافملا رصحت طقف ةيمجعملا اهتلالد ىلع ةينبملاو ةلوزعملا تاملكلاف ،ةفاقثلاو
 ،ةغلل نكمي ال نذإ 3.ةيئانبلا ةلزعلا أدبم يف اهراصحناب اهرودب يفتنتس اÇأل ،اهيفنتو
 ءاضف يف ةعضومتمو ةلوزعم تادحو لكش يف ىلجتت نأ ،ةيناسنإلا ةبرجتلل امك
 4.اyاذ لالخ نم ةلاد ريصتو ةرشابم رهظمتت نيأ يديلقأ
 ءاضفلا ةيدرس نيب زاوت ةماقإ نكمي ،ةيناسنإلا تالعافتلا ىلإ عوجرلابو  
 ةميقلاب لعفلا طابترا هيف ىلجتي يذلا لا‘ا وه ءاضفلا نأل ،ةيرخآلا ىلع حاتفنالاو

                                                             
1 T. Staehler, op. cit., p.143. 
2 E. Levinas, Humanisme de l'autre homme, Montpellier, Fata Morgana, 1972, p.20. 
3 Ibid., p.20. 
4 Ibid., p.21. 
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،ηθική قالخألاب )كرتشملا شيعلا( Πολιτική ةسايسلا سانيفيل ريبعتب وأ
 كولسلا يأ •

 ةقالعلل انلوانت نكي امهمو 1.ةيرشبلا ةعوم‘ا راطإ يف ايميق غوصملاو ايعمج لوبقملا
 دعبلا ىلع انحرط دمتعا ءوس اهيفن نكمي ال ةقيقح ءاقتلالا زيح نإف ،ةيريغلا/ةيرخآلاب
 شيعلا( اعم-شيعلاب انذخأ نإ .يئانبلا دعبلا ىلع وأ رخآلاب ةقالعلل يجولوطنألا
 وه رمألا نأب رارقإ ،ناسنإلل ةيرهوج ةرورض هرابتعاب ،le vivre-ensemble )كرتشملا
 ريياعم غوصب ققحتي )امهيلك وأ رخآلا وأ انألا( خوضرو جامدنا ءاضفل طارتشا
 هذه نأ ىلإ ةراشإلا بجي نكل .درفلا ةبغر اهددy دق ةيكولس دودح وأ/و ةيميق
 قسنب عيضاوملا لوانت ىلإ يعسلا نع 2،ازونيبس بسحب ،بلاغلا يف ةرداص ةبغرلا
 رخآلا اهغوصي ةيجذومن اÇوك نم ةيوطلس ةيعجرم لضفب ةبغرلا عيضاوم لقنتف يعابتا
 رومألا مسحتل ،عارصلا لصحيو عزاونلا يقتلتف ،ةصاخلا هتبغر عيضاوم اÇوك ىلإ
 دارفألا لعافت ىلع ايلاعتم الو ايفارغوبوط سيل كرتشملا ءاضفلاو .كرتشم ءاضف لضفب
 وه ىنعملا اذï رخآلاب ءاقتلالا ءاضفو .تاكولسلل يميوقتلاو يعجرملا زيحلا وه لب
 ىلع ةقباس وأ/و ةلقتسم ةيسسؤم ةلالد ىلع عيضاوملا لامتشال درفلا ىلع لاعتم
 اذه نأ امك .اعابتإ اهوحن ةريسملا ةقاطلا ىلإ عيضاوملا هذه عوضخلو درفلا دوجو
 حايزنالا ةجرد تناك امهم قلغم قسنب ةموكحم رخآلاب ةقالعلا نأل ثياحم وه ءاضفلا
 روضح يغلي الو ،يوطلسلا هدعب ىلع ليلدت وه حايزنالاو .هنع يميقلاو يكولسلا
 ثدحي لاصفنالاو .لاصفنالا رتراس بسح هساسأ يف ضرتفي روضحلاو ،ةتبلا دارفألا
 ام يفني ال اذه 3.امهريغ وأ نمزلا يف قراف وأ ءاضفلا يف ةفاسم قيرط نع ةداعلا يف

                                                             
 .ήθος شيعلا ناكم صوصخو ةداعلاو ةعيبطلا وه ηθική قالخألا ملع وأ قالخألا ةملكل ينانويلا لصألا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت •

1 Cf. T. Staehler, op. cit., pp.225-226. 
2 B. Spinoza, Ethique de Spinoza, Paris, Presses Universitaires de France, 1994.  
3 J-P Sartre, L'être et le néant, Essai d'ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, 1943, p.113. 
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 انه ةراشإلا بجي .1ماسجألل ةمخاتملا دودحلا هنأب ءاضفلا هفيرعت نم وطسرأ هيلإ بهذ
 ءاضفلا نوكيسو 2دارفألا لاعفأ راطإ لكشي يذلا طسولا وه زولود وتيجوك نأ ىلإ
  .ةطاسولا هذه هيف دسجتت يذلا زيحلا

 يوطلسلا عباطلاب لوقلا جئاتن يف ر§يغي نل رخآلاب ةقالعلل يئانبلا دعبلا دامتعا نإ
 ةعيبط يف ريغي لب ،عيضاوملا وأ ميقلا ىلع يعارصلاو دارفألل يدقاعتلاو ةسسؤملل
 انألا لوح ميهافملا ضراعتت دق انه نم .َلعاوفلا يلاتلابو لعافتلل هحنمن يذلا موهفملا
  .ةقالعلا ءاضف فيرعت يف ىتح فالتخا لصحيف ،امهنيب ةقالعلا ةعيبطو رخآلاو
 يلماع راطإ يف جامدنالا ةرورض ىلإ ءاضفلل يدرسلا يدعبلا نذإ انليحي ال 
 يف لماوعلا كارتشا نم مغرلا ىلع .لعاوف دوجوب الإ ةيدرس ال نأل ،طقف يعجرم
 لعافلا •ةيوه نأل ،ميمعتلل لباق الو ماع ريغ وه انألا نأ الإ ،ةيلوألا ةيعجرملا راودألا
 هذه يف سيل لعافلاف .رخآلا دوجو يعوو ةيلوؤسملا نم هصلمت ةلاحتساب ةموكحم
 moi .3 ةصاخ انأ امنأو Moi  ةماع انأ ةلاحلا
 4.ءاضفلا يف عقوم رمألا ةياÇ يف وه altérité ةيرخآلا ىلع حاتفنالا نإ نذإ 
 ةعضاخ يه امنإو ،ةدرجمو ةيجولوبوط تسيل هتازيمو ،اغراف ازيح سيل عقوملاو

                                                             
1 M. C. Halimi, L’« Anthropologie » dans la géographie physique, in, Kant et la naissance de 
l’anthropologie au siècle des Lumières, ouvrage dirigé par Jean Ferrari, Paris, Librairie Philosophique J. 
Vrin, 1997, p.127. 
2 F. Zourabichvili, Deleuze  une philosophie  de  l'événement, Paris, Presses Universitaires De 
France, 1994, p.73. 

 .illité هامسأ امل سانيفيل موهفم سيلو يطسرألا موهفملاب ةيوهلا ةلوقملا ىلإ انه ليحن • 

Aristote, Métaphysique, Tome I, Livres A-Z, trad. par Jules Tricot Paris, Bibliothèque philosophique, J. Vrin, 

1991, p.29. 
3 E. Levinas, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, Martinus 

Nijhoff, Poche Biblio Essais 1978, p.29. 
4 Cf. T. Staehler, op. cit., pp.225-226. 
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 نم حيطست لقأ ايفسلف اموهفم ةسايسلا موهفم ذخأي انه نم .اهل ناسنإلا رامثتسال
 ةعماجلا تاقالعلاو دارفألل مكاحلا يتسسؤملا ماظنلا يف ثحبلل دمتعم وه يذلا كلذ
 ديرستلا ةيلدج نع جتني ام لالخ نم ةلاحلا هذه يف ةكردم ةسايسلا نأل ،مهنيب
 هموهفم نمزلا ذخأي ثيحب ،دارفألل يلعفلا ديرستلاو ةيلوأ ةيلماع تاراسمل يرظنلا
 عم اهلعافتو تاذلا ققحتل الماعو ازيح ءاضفلا ريصيو يناخيراتلا وأ/و يخيراتلا
  1.رخآلا انأو اهتيرخآ
 

  :ةيطناكلا ىلإ ةيلاثملا ةفسلفلا نم لثمتلاو ءاضفلا .5.1
 رمألا وه ام لثم ةيفرعملا طناك ةيرظن يف يساسأ Vorstellung لثمتلا موهفم نإ

 مغرلا ىلعو .نيبيرجتلاو نيتراكيدلا هفالسأ تايرظنل ةبسنلاب "ةركفلا" موهفمل ةبسنلاب
 نم هيف امل ارشابم امامتها هلي مل طناك نأ الإ ،لثمتلا موهفمل اذهل مساحلا رودلا نم
 امهمو .مكحلاو نهذلاو ةيعوضوملا لثم ةيصوصخ رثكأ ميهافم ىلع ازِّكر?م ،ديرجت
 ةجردل 2،طناك ايجولومتسبأل يلوأ موهفم هنأ ىلع لوونت لثمتلا نإف رمأ نم نكي
 عيضاوملا نأ ىري ناك هنأل ،representationalist ةينالثمتلاب هتفسلف تعني ضعبلا لعج
 قلطنملا اذه مستقي هنأ نم مغرلا ىلع نكل .ةلثمم ةيلخاد تالاح يه يعولل ةرشابملا
 اروصت كلمي هنأ الإ ،يلكريب ةيلاثم وأ تراكيدل ةرشابملا ريغ ةيعقاولا عم ينالثمتلا
 نإف يلاتلابو ،لثمتلل medium طيسولا هبسح لكشت ةيلخادلا تالاحلاف ؛امهنع افلتخم
 هلك اذه ىلإ رظنلاب يه ةبغرلاو 3.طيسولا اذه يف ءيش ىعوي نأ وه ام عوضوم لثمت

                                                             
1 Cf. Ibid., pp.225-226. 
2 A. B. Dickerson, Kant on representation  and objectivity, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 

p.4. 
3 Ibid., p.5. 
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 ىلجتتو .لثمتلا نع ةجتانلا عيضاوملا دوجول اردصم درفلا نوكي نأ ىلع ةردقلا
 ،طقف لثمتلا لضفب عوضوم جاتنإ نع اهيف ثحبن يتلا تالاحلا يف "ةبيجعلا تابغرلا"
 هنإ نذإ .اليحتسم نوكيس حاجنلا نأب ةماتلا ةفرعملابو لب ،حاجنلا يف لمأ يأ نود
 ةبغر وأ ةينمأ لك نإف ،اهعيضاومل ابابسأ اهرابتعاب تالثمتلا ةعاجن مدعل كاردإلا عم
  1.يعولا فده قيقحتل يعسلا نع يلختلا ريغ نم ببسلا ىلإ ليحت

 دحوملا مهفلا قيرط نع اذه ىتأتيف ،تالثمتلا ديحوت ىلإ ملاعلا كاردإ جاتحيو
 ايلع اعاونأ •تالوقملا §دعي يذلا يطسرألا هجوتلا عم اريبك اقرف حملن انه نم 2.اهل
 Ùدعßي يذلا تقولا يف اyاذ يفو اyاذب تبثت الو طباور يأ اهمكحت الف ،تاذلل ةماعو
 تالثمتلل طيسبلا بيكرتلل ةدحولا حنمت ةيرورض ةيقطنم فئاظو تالوقملا طناك هيف
 تالثمتلا نم لعجي يذلا لعفلا ةدحو اذه ىلع ةفيظولا نوكتسو ،سدحلل ةفلتخملا
  3.اكرتشم الثمت ةفلتخملا

 ريصت يلاتلابو .مهفلا ةيلمع نع جتانلا ßبيكرتلا ةفيظولا نوكتس ةياهنلا يف
 لعاوفلا نكمتي اهلضفب يتلا بيكرتلا فئاظو يه ،ىلوأ لكشب ،تالوقملاو ،ميهافملا
 ىلع ،ةنكمملا ماكحألل تادنسم اهرابتعاب ،ميهافملا زكترت نذإ .ةفرعملا نم نوم\وقملا
 اذï ةمهم ةيصاخ Gottlob Frege هجيرف عضو دقلو .?دعب ةددحم ريغ عيضاومل تالثمت

                                                             
1 J. Kirwan, The aesthetic in Kant: A Critique, London, Continuum, 2004, p.104. 
2 G. Boniolo, On scientific representations From Kant to a New Philosophy of Science, New York, Palgrave 

Macmillan, 2007, p.15. 

 نإف يلاتلابو "مyا" ينعي يذلا categorein يقيرغإلا لعفلا نم ةقتشم catégorie ةلوقم ةملك نأ ىلإ انه ةراشإلا بجي • 
 .هفصو وأ نئاكلا "ماyا" لاكشأ يه تالوقملا

3 G. Boniolo, op. cit., p.15. 
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 تادنسملا' يه ميهافملا نأ كلذ ،ميهافملا نم رثكأ ماكحألا ةيولوأب اضيأ هلوقب ددصلا
 1'ةن„ك‚مُملا ماكحألا

 ،تاراعتسالاب ينبم ملاع يف اهسفن دجت ةيرشبلا تانئاكلا نأ ىلإ طناك ريشي
 لعل و 2.ال مأ اذï انرعش ءاوس ،رشابملا ريغ ليثمتلا لاكشأ نم اهريغو ،تاسايقلاو
 ريغ تارابعلاب" طناك بسح ةءولمم يه يتلا ،ةيناسنإلا ةغللا اذه ىلع لاثم خضوأ
 طقف نكلو ،موهفملل ةيلعفلا ةطاطخلا ريبعتلا يوحي ال ثيح ،رظانتلل اقفو ،ةرشابملا
 يهف ،ةيزمر نكلو ةيطيطخت تسيل يه تاملكلا ضعب نإف يلاتلابو .انريكفتل ازمر
 لقنب يأ ،سايقلل اقفو طقف نكلو رشابم سدح قرط نع سيل ميهافم نع ر§بعت
 هرظاني نأ نكمي ال امبر يذلاو ،امامت فلتخم موهفم ىلإ سدحلل عوضوم لوح انريكفت
 لثم تاسسؤملل ةيزمرلا صئاصخ حنم نكمي ،ناسنإلا ةغل ىلإ ةفاضإلاب 3".ةرشابم
 خيراتلا راسم يف رظنن امدنعو .ةددحم ةيزمر اهصئاصخ ،اهعيمج ،اهل يتلاو ،ةلودلا
 ىلع اyردقل ةيزمر ةلالد اهل يتلا ةيخيراتلا ثادحألل عبتتن نأ انيلع بجي ،يرشبلا
 ىلع هبحسن نأ نكمي هسفن رمألاو 4.ةيناسنإلا روطت هب روصتن دق يذلا لكشلا انحنم
 ولعلا لثم( تالوقملا ةيبتارت ىلع ةينبملا ةيوغللا تالكشتلا هيلع سسأتت يذلا ءاضفلا
 .ءاوتحالاو نمضتلا تاقالع وأ الثم )اهريغو يلامجلاو يقلخلا يندتلاو

 يعيبطلا وأ يعوضوملا ءاضفلا عجرأ أدبم قفو ءاضفلل يطناكلا ليلحتلا لغتشي
 يطناكلا ءاضفلا نإف اذهل ،ةيطناكلا ةيتاذلل ةصاخ ةينيب ىلإ يأ ،امامت ةيتاذ ةيئاضف ىلإ

                                                             
1 Ibid., p.15. 
2 H. Bielefeldt, Symbolic representation in Kant’s practical philosophy, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2003, p.180. 
3 Kant, Critique of Judgment, New work, Cosmico, 2007, 227–228. 
4 H. Bielefeldt, op. cit., p.180. 
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 1.ةيلاعتملا ةيلاثملا ةيرظن لَّكش يذلا هسفن وهو ،عساو راطإ يف لغتشي
 هيونتلا بجيو

 ءاضفلا نيب فالخلل رثكأ قيمعتلا قطنم لالخ نم ،لبق نم ،ءاضفلا لوانت طناك نأب
 عابتأل رهاوجلا نيب ةقالع هرابتعاب ءاضفلاو نيينوتوينلل يضايرلا ءاضفلاو قلطملا
  2.زتينبيل

 يف ركف دقف ،طناك دنع ءاضفلا موهفم يف ربكألا رثألا زتينبيلل ناك دقل
 ءاضفلا نوكيل ،ةيرهوج ةوق ةسرامم اهتعيبط نوكت ثيحب ،رهاوج اÇأ ىلع ماسجألا
  3.رهاوجلا هذه ميظنت ةقالع وه

 اï ذخأي يتلا ةطساولا نكلو فالتخالا هيف نوكي ام وه ءاضفلا سيلو
 نايلبق نالكش امÇأب نمزلاو ءاضفلا فيرعت نم مغرلا ىلعو .هلكش فالتخالا
 ةفلتخم ةعيبط كاردإلا ءاضفو يفارغجلا ءاضفلل نأ نيبي طناك نأ الإ ،لعافلا ةيساسحل
 يف ةقطنملا لثمتت ال" هنأ ىلإ طناك بهذي اذïو 4.لكاشتملا تايضايرلا ءاضف نع
 هنكلو ،قيقدلا ىنعملاب فقوملا هب ينعن ام اذهو ،ءاضفلا يف ءيشو ءيش نيب ةطبارلا
 ىلجتي انه نم 5".نوكلل قلطملا ءاضفلا عم فقاوملا ماظن نيب طبارلا يف لثمتم
  .فرصلا يضايرلا يديلقألا موهفملا عم طناكل ةيرظنلا تامدقملا يف فالتخالا

                                                             
1 J-J Delafour, « L’espace et la spatialité chez Kant », in Kairos, De Kant à la 

phénoménologie, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2003, p.11. 
2 M. Puech, Kant et la causalité : Etude sur la formation du système critique, Paris, Librairie 

Philosophique J. Vrin, 1990, p.296. 
3 Ibid., p.296. 
4 M. C. Halimi, op. cit., p.127. 
5 E. Kant, Du premier fondement de la différence des régions dans l’espace, Paris, Vrin, 1970, 

p.92., pris de Michel Cohen Halimi, Ibid., p.127. 
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 نيب ةقالعلا هلضفب دقعت يذلا يئايميسلا دوجولا نع قلطنملا اذï ثيدحلا نإ
 صاخلا ماعلا روصتلا يف ةموسحم ودبت يتلا ةيزكرملا يف رظنلا ديعن انلعجي ملاعلاو ناسنإلا
ïشاقن يعوضوملا ملاعلا ةيراشأو ةغللا ةيزمر نيب ةقالعلا لوح ريثُأ دقل .ءاضفلا ةئي 
 انتاداع ىلإ دوعن نأ يفكي .ًةر\بعم اتاذ عجرملا رابتعا ىلإ ضعبلا لاحأ ريبك يفسلف
 اهيف امب ءايشألا  anthropomorphisation/humanisationةنسنأ اهيف ىلجتت يتلا ةيوغللا
 نإ لؤاستلا اعورشم نوكيس اذل .عيضاوملا نع جتانلا ليعفتلا اذه كردنل تاءاضفلا
 رواهنبوشف .ءايشألا يف نماك رهوج مأ يناسل روصق نع ةجتان تاغايصلا هذه تناك

Schopenhauer Arthur لرسوه اهقحلي امنيب ،ةدارإلاو لثمتلاب رمألا طبري Edmund Husserl 
 ناسنإلا ررقي نأ وه تواذتلا نأ ىلإ بهذي يذلا رتراس تواذت نع فلتخم تواذتب
 يعولل لرسوه موهفم لباقي ام اذه 1.ملاعلا يف نورخألا نوكي نم/امو نوكي نم
 درفلا نيقي ىلإ رظنلاب ،(perzeptiv) يكاردإ ساسألا يف يعولا نأ كلذ ،ملاعلل يدصقلا
  perzeption(.2( اكاردإ هتاذ يف لمحي يعولا لك نأ ىلع ،ملاعلا يف هدوجوب

 ىدص اÇإ ذإ ،يلوأ لاونم ىلع يأ ،رخآ جذومن ىلع ةيرشبلا ةغللا لكشتت ال
 قايسلا اذه يف أرقن نأ انيلع انه نم .يلخادلا طاشنلا جراخ سجبني ،يرهوج
 هنإ ،ةينابرلا ةملكلل قاثبنا هسفن وه هنأ ناسنإلا حورل - 3يليجنإلا موهفملاب - نيوكتلا
 مالكلا يف ةيئرملا ريغ ةملكلل )aussprechen( ريبعتلا عم لباقملاب )einsprechen( عابطنا
  4.يئرملا

                                                             
1 J-P. Sartre, L’existentialisme est un humanisme, Paris, Gallimard, 1996.p.67 
2 E. Husserl, De la réduction phénoménologique : textes posthumes (1926-1935), Grenoble, Jérôme 

Million, collection Krisisi, 2007, p.244. 

 )2:19( نيوكتلا رفس:رظنا  3
4 D. Berlioz, F.C. Nef, Leibniz et les puissances du langage, Paris, librairie philosophique J. Vrin, 

2005, p.46. 
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 ،لئالدلا نم صاخ عون زتنبيال بسح يه ةيعيبطلا تاغللا تاملك نإ
 يف تايهيدب ىلوأ وه فقوملا اذهو ."سوسحم ءيش" يه ،ماع لكشب ،لئالدلاو
 ،ام لكشب نايدصقلا روظنملاو لثمتلا وه ءيشلا ىرخأ ةهج نم 1.زتنبيال ةيئايميسلا
 نمزلا يفو ،يعباتتلا نمزلا قفو جامدنالا امهيف طرتشيو ،امه امك جراخللو ءاضفلل
 روعشلا وه لثمتلل يلكلا طرشلا وأ طرشلا طرشو .طرشلا طرش وه يذلا يلخادلا
    3.طناك ريبعتب "رشابم ريغ طرش" هنإ 2.يلخادلا

 ةقالعلا نأ كلذ ،صاخ وه "ركفأ انأ"و انألا نيب طبارلا" ىلإ انه هيبنتلا بجي
 .ةيتاذلا اهتعيبطو ةيعوضوملا اهتعيبط يف ةعطقنم تاذ لب„ق نم اهيف ركفم ريغ امهنيب
 هذه نم ىطعم اÇوك يف رصتخ?ت نأ نكمي ال يتلا تاذلاب لصاح انألا هذه يف ريكفتلاف
 الو ،ةيئاÇو ةقلغنم ةيعوضوم ةدحو ةلاحلا هذه يف انألا تسيل نذإ .ركفت يتلا انألا
 نكمي انه نم 4.هيف ركفت يذلا عوضوملا نع ةلصفنمو ةصلاخ ةيتاذ ةيركف ةقاط يه
 مل نإو يذلا auto-affection  يتاذلا فطاعتلا نم عون نع ئشان وتيجوكلا نإ لوقلا
 يف اهيعقوم و اهيرود لالخ نم ةررقم اÇإف ،عوضومو تاذ ىلإ ايعوضوم انألا رطشنت
 ساسحإلا" نإ مث .)هيف ركفمو ركفم وأ لومحم/لماح( ريكفتلل ةيلمحلا ةقالعلا
 فيكو ،"َّيف " ـلا اذه نع لءاستن نأ يضتقي "َّيف" وه يذلا كلذ يأ "يلخادلا
 5.ركفلا هايإ انحنمي يذلا انألل طيسبلا لثمتلا لالخ نم د§دحتي

                                                             
1 Ibid., p.190. 
2 J-L Chédin, op. cit., p.106. 
3 E. Kant, Critique de la raison pure, op. cit., p.84. 
4 J. Benoist, Autour de Husserl : l’ego et la raison, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1997, 

p.54. 
5 Ibid.  



 موهفملا ىلإ حلطصملا نم ءاضفلا :لوألا مسقلا
 

 

117 
 
 

 ساسحإلا لكش يف يأ : يطناكلا موهفملاب( ثياحملا نمزلا يف انتالثمت طبترت ال
 ىلع ةباجإلا لرسوهل نكمي انه نم .يترهاظلا هنأ ىلع يدبتملا نمزلا يف لب ،)يلخادلا
 ،ةغراف يه  (Inhalt)نومضم نود نم راكفألا " نأ ىري يذلا يطناكلا حرطلا
 نإ" :ةيتآلا ةلمجلاب ةلمجلا هذه الدبتسم ".ءايمعلا يه ميهافملا نود نم سودحلاو
 ".اضيأ ءيش ال وه– ثياحملا نمزلا –يعولاو ،ىوتحم ريغ نم ءيش ال يه ةغيصلا
 يتاعوضوم لمع ريغ نم انكمم نوكي ال يذلا يسحلا لا‘ا ةدحو امامت هبشي اذهو
  1.يقلتلا ةبرجتل

 هنأل ،يلخادلا روعشلا ةلاحل ءاضفلا يف ةيجراخلا ءايشألا Vorstellung لثمت عضخي
 اهدقعي يتلا ةقالعلا نم طقف زتنبيال دنع ليثمتلاو ةيتاذلا جتنتو 2.بقاعتلا يضتقي
 الو ادكأت رثكأ نوكت ةقيقح يأل دوجو ال هنأ امك 3.يئاÇاللا عم )يليثمتلا( رهوجلا
 هطبري يذلا يمتحلا مزالتلل ةجيتن دوجولا اهيف ربتعي يتلا كلت نم ةهادب الو اقالطإ
 نوكلل دوجو ال هنأ يأ ،ركفلل ةبسنلاب دوجوم وه امنإ دوجوم وه ام لكف" ،تاذلاب
 نم الإ كاردإلا ةئيه كلمي ال وهف .ةنgيعم تاذ ىلإ رظنلاب الإ اعوضوم هرابتعاب هلك
 كانه تناك اذإ مث .طقف لثمت وه ملاعلا نأ ىلإ صولخلا نكمي نذإ .ةكِردم تاذ لالخ
 اجاتن ملاعلا ربتعت يتلا كلت يأ ،هذه يهف ،ايلبق اï دادتعالا نكمي ال ةدحاو ةقيقح

                                                             
1  M. M. Jaramillo-Mahut, E. Husserl et M. Proust : à la recherche du moi perdu, Paris, 

L’Harmattan, 1997, p.48. 
2 J-L Chédin, La condition subjective, Le sujet entre crise et renouveau, Librairie Philosophique 

J.Vrin, 1997, p.110. 
3 Ibid., p.116. 
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 عسوأ موهفم اضيأ وهو ،اهليخت نكمي ةنكمم ةبرجت يأ لكش نع ربعي هنأل ،لثمتلل
  1".هدوجو مزلتست –ميهافملا هذه– يتلاو ةيببسلاو ءاضفلاو نمزلا ميهافم نم ريثكب

 انينب يتلا تاددحُملا ىلإ اذه §دßرßم نإف ،درجم دادتما هنأ ىلع ءاضفلا عم انلمعت ذإف
 امأ ،هب انذخأ يفسلفو يضايرو يئايزف روصت ىلإ رظنلاب ءالخلاب هتقالعو هملاعم اهيلع
 اهاطعأ يذلا وه روصتلا نإف ةعطقنم وأ/و ةدضاعتم تاعوطقم هنأ ىلع هانغص اذإ
 رتراس ريبعتب– اyاذ يف ةدوجوم ريغ ءاضفلل ةيدوجولا ةئيهلا نإف نذإ .دوجولا اذه
 نأ يه ةجيتنلاو .اهلوح هانلّكش يذلا لثمتلا نع ةجتان لب ،اyاذب وأ –هموهفمو
 .تاعوضوملا ءازإ ةيتواذتلاو ةيتاذلا ةبرجتلا هلّكشت ذإ ،ادرجمو ايلوأ ىطعم سيل ءاضفلا
 ةفلاخم اÇإف ،ءاضفلا لثم عيضاوملا اهيلع يه ا„مل ايرظن ةلثامم انألا ةيؤر تناك ول ىتحف
ïأ كلذ ،ةيئدبملا اهتئيÇهنإف هتاذ ناك نإو ىتح عوضوملاف .اهريغ نع ايترهاظ ةجتان ا 
 تناك نإو ىتح ،هيف ارهوج سيلو لثمتلا هف§رع?ي ام يأ ،هريغ هددحي ام نأل ،هريغ
 رواهنبوش بسحب وه ءاضفلا نأ" امبو .ءاضفلل ضرتفملا رهوجلا عم ةيهامتم صئاصخلا
 ىلع قبطم ريغ هنأ ىلعو ،"يتاذ" ءيش هنأ ىلع هيلإ راشأ دقف ،نهذلل قبسم لكش
 ،يه امك ءاضفلا تايطعم ددحي ال قبسملا لكشلاو 2".هتاذ يف ءيشلا هنأ ىلع ةدارإلا
 يأ ،ةسسؤم عيضاوم اذه بسحب تاءاضفلا نوكت .تاذلا هددحت ام قفو نكلو
 ةيساسحل اقبسم الكش raum ءاضفلا ربتعي ناك رواهنبوش نأل"و .objectivé ةßعضومم
 اÇأ يأ 3".ايئاضف ةينبم ءايشألل ةيداعلا انتاكاردإ لك نأ ىلإ بهذ دقف ،ةيناسنإلا

                                                             
1 A. Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, trad. A. Burdeau, Paris, 

PUF, 1966, p.13. 
2 D. E. Cartwright, Historical Dictionary of Schopenhauer's Philosophy (Historical dictionaries of 

religions, philosophies, and movements; no. 55). Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2005, p.159. 
3 D. E. Cartwright, op. cit., p.159.  
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 ةدوجوم اÇأل ،اساسأو ،اضيأ لب ،طقف هيف اهكردن يذلا ءاضفلا يف ةدوجوم تسيل
 ةئيهلاب ةددحم اÇأل ،يسدنهلا اهيدبت هيضتقي امب الإ ىتأتت ال يهف .ةيئاضف ةينب اÇأ ىلع
 ،مظنم اÇأ ىلع كرد?ي نأل الباقو امظنم ملاعلا ناك اذإ مث .اهيلع اهكردن يتلا ةيئانبلا
 اعوضوم يكاردإلا اهلمعب هلعجت ام ردقب تاذلل ىدبتي يذلا ،يئاضفلا هيلجت لضفبف
 ةدماجلا تاغايصلا وأ ةغللا يف ةيراعتسالا تاغايصلا ىلإ دوعن نأ يفكيو .ايلجتم
 امك وأ 1اديريد ن§يب امك ايئاضف ةغوصم يه ،ال مأ تناك ةدرجم ،ميهافملا نأ كردنل
  Gaston Bachelard.2 رالشاب دنع ءاضفلا ةيرعش هتحضوأ
 ام ،ةيببسلاو نمزلا اهيف امب ،ميهافملاو ءايشألا انيعول ةيرورض ةدحو ءاضفلا نإ 
 يف ةفص زÙيحتلا ربتعا يذلا يزارلا نيدلا رخف ةغلب 3ةيزيحت ةينهذلا ةيلمعلا تماد
 رظن امنيح ،لثمتلاب رواهنبوش لثم اهطبري نأ ريغ نم ،يلويهلا اهلحم ةروصو ءيشلا
 ةهج نم 4.دوجولا طرشب رهوجلا ةفص نع هرودصو ثودحلل هتيعبت لالخ نم هيلإ
 سودحلا وأ قبسملا عم لماعتي يذلاو ،دوجولل يفاكلا ببسلا أدبمل هليلحت يفف ىرخأ
 5.ةسدنهلل ةدعاقلا لكشي ءاضفلا نأ ىلإ رواهنبوش بهذي ،نمزلاو ءاضفلل ةصلاخلا
 امك ،ةيببسلاو نمزلا لثم هلثم ،ءايشألل انيعول ةيرورض ةدحو ءاضفلا اذg ïدßع وهو
 ضعبل رواهنبوش دقن نم مغرلا ىلعو .ًةيئاضف ةيعيبطلا ءايشألل انتفرعم لك gدع
 هنأ الإ ،Johann Gottlieb Fichte هتخيفل ةيتاذلا ةيلاثملا اصوصخ ،ةيلاثملا ةفسلفلل لاكشأ
 ةبسنلاب عوضوم وه املاع هÙدعن ام نأل ،ةيلاثم نوكت نأ ةفسلفلا ىلع نأ ىري ناك

                                                             
1 J. Derrida, Marges, op. cit., p.271. 
2 G. Bachelard, La Poétique de l’espace, Paris, Presses Universitaires de France, 2001, p.30.  
3 D. E. Cartwright, op. cit., p.159 

 .156.ص ،2001 ،1ط ،نانبل ةبتكم ،توريب ،يزارلا نيدلا رخف مامإلا تاحلطصم ةعوسوم ،ميغد حيمس  4
5 D. E. Cartwright, op. cit., p.159 
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 تارورض لضفب اذهو ،عوضوملاب طورشم وه ،هتاذ يف ،ملاعلا نأ امك ،ام لعافل
 رثأ ةلاحلا هذه يف ثدحي ذإ ،عيضاوملا سسحتب طبترم كاردإلا نإ مث 1.ةبرجتلل انكاردإ
 موقي ةيلوأ داوم ةباثمب ءايشألا لعجي لكشب لغتشت ةيساسحلا نأ كلذ ،دسجلا يف يدام
 ذخأ دقل  2.ناكملاو نمزلا يف عضومتم ببسل رثأ يف ىلجتي يلآ لكشب مهفلا اهيلع
 ناسنإلا براجتل ًةل„كيهم ةيناسنإلا َةفرعملا „هرابتعاب ةيطناكلا تاملسملاب رواهنبوش
 ءاضفلا نإف يلاتلابو 3.رهاظم وأ تالثمت يه درفلا براجت نإف اذهل ،ءايشألاب ةصاخلا
  4.ةيساسحلل نايلوأ نالكش امه نمزلاو

 ريفشتلاو حالطصالاب نع جتانلا لكشتلا ىلإ ناكملل هفيرعت يف اديرد ليحيو
 ،دلبلا( ةمجعملا زايحألاو دودحلاب ةلص دوجو نأ ىلإ بهذي وهف ،دودحلاو تاقالعلل
 دوقعلاو تافلاحتلا اهيف ىنبت/نيبت يتلا فقاوملاو عضاوملا لكبو ).خلا ،لزنملا
 ام ىلإ ةغللا عضخ?تو رسلا تاملك جتنتو هل ىنعم ال امل ىنعم حنمت يتلا تاحالطصالاو
 5.اهزواجتي

 .الاد نوكي نل هنإف الوقم-اناكم نكي مل نإ ناكملا نأ ىلإ اضيأ بهذيو
 حبصيس ءيش لك ؟ءايشألا يف ادوجوم نكي مل نإ ىنعم ىلإ عزنن نأ انل فيك نكلو
   6.احالطصاو ايطابتعا

 ىنبلاف ،هرهظمتل نِّكمُملاو ناكملل زكترملا يه ضرألا ىرخأ ةهج نم
 ةلَّكش?م اهنكلو ناسنإلا لبق نم يئانبلاو يلالدلا رامثتسالا لضفب ةلَّكش?م ةيجولوبوطلا

                                                             
1 Ibid., p. Xlvü. 
2 Ibid.  
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 J. Derrida, Schibboleth, pour Celan, pour Celan, Paris, Galilée, 1986, p. 54. 
6 Michel Haar, La philosophie française entre phénoménologie et métaphysique, Presses Universitaires de 

France, 1999, p.107. 
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 رثأتم )φύσις( phusis ةعيبطلا لضفب )"يح"( دوجوم ناكملاف ،ضرألا لضفب اضيأ
  2.اخيرات شيعيو ايحي هنأ امك 1،ءامسلاو سقطلاو خانملاب

 ينعي اذه .ادوجوم نوكي نأ هليبس نم سيل طقف تالاحإ نم الكشم املاع نإ
 نإ مث .هدودحل ةيلكش ةغايص وأ تاقالع نم ةدرجم ةمزح نوكي نأ نع ديعب هنأ
 جامدإ وه لب ،ةيطخلا الو ةيناسللا ةقالعلا ليبق نم سيل ناكملا يف ملاعلا "ليجست"
 نايسنلا رÇ نم امئاد ايئزج نماكلا ليجستلا اذه ةنلكش ناكمإلاب سيلو .يئايزف

Léthé زكترم الب ،ضرأ الب ملاع ىنعم ام ذإ .دوجولا )ةيناكمإ( اهحنمت يتلا ضرألل، 
 ءاضف ةباثمبو ،رفق نم لقأ نوكيس ؟اكردم نوكي نأ ريغ نمو ،ةيفخم روذج ريغ نمو
 .يسدنه

 يف كلمي ال ناسنإلا" نأ ىلإ تاعوضوملا لثمت صوصخب تدلوبمه راشأ دقل
 فشتك?ت نأ اهنكمي الو ةغللاب رمتو الإ ،ةعساو مأ تناك ةيفخ ،ةيرس ةقطنم يأ هلخاد
 لثامي ةرهاظ لك" Ùرِسَف ،لثمتو ةدارإ هتاذ يف ملاعلا نأ وه ببسلا 3".اهراطإ يف الإ
 ،ءيش لكل نطابلا رهوجلا يه ةدارإلا نإ لوقن نأ عيطتسن ةلثامملابف ،انيف ةدارإلا
 5)يزيزع قيفو لوقي امك يلاثتما وأ( يلثمت نم اÇأ ىلإ ةفاضإ 4".هتاذ يف ءيشلا يهو
  .ىرخأ ةهج نم 6هتاذ يف ءيشلا يه ةدارإلا نأ امك

                                                             
1 Ibid., p.108. 
2 Ibid. 
3 W. Humboldt, « Introduction à l’œuvre sur le Kavi »,  in Introduction à l’œuvre sur le Kavi et autres essais, 

P. Caussat (trad.), Paris, Seuil, 1974, p. 231., pris de David Pavón Cuéllar, Le révolutio–m’être ; Notions 

lacaniennes appliquées à l’analyse de discours en psychologie sociale, Paris, Psychophores, 2006, p.184. 

 .64.ص ،2008 ،يبارافلا راد ،توريب ،مؤاشتلا ةفسلفو رواهنبوش ،يزيزع قيفو رظنا 4
 .73.ص ،هسفن عجرملا 5
 .186 ص ،)ت د( ،توريب ،ملقلا رادو تيوكلا ،تاعوبطملا ةلاكو ،رواهنبوش ،نمحرلا دبع يودب 6
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 ءاضعأ" اهرابتعاب اهدسج وأ اهتيدام يف تاغللا فصي تدلوبموه ناك
1"ريكفتلا قئارطل )ةيدسج ءاضعأ(

 هنأ ىتح naturaliste ةيناعيبطلا ةفسلفلاب ارثأتم ،
 ةراشإلا يف ةروصحم ةراعتسالا قبت مل 3.ةملكلا دسجو 2لعفلا دسج لمعتسا
 لاقف ةيروطتلا هتيؤر يف دسجلا ىلإ لاحأ لب ،ةلصفنملاو  ةنكاسلا ةيوضعلا تانوكملل
 4"هلكشت دسج وه لمكي يذلا تقولا يف احور ذخأت ةغللا" : نإ

 اهكرحي امنيح
  .ةفسلفلاو ءارعشلا

 يف ثحبلا كرتي هلعجي مل ،ةيوغللا تايصوصخلا نع تدلوبموه ثيدح نإ
 قورفلا الثم اهيف دروأ ثيح ةماع ةفانص ةماقإل ىعس هنأو اصوصخ ةيناسللا تايلكلا
 .langues incorporantes ةجمادلا تاغللا و الثم langues à flexion ةيفرصلا تاغللا نيب

l’hypothèse Sapir- *فروو-ريباس ةيضرف عم عاستالا يف يأرلا اذه ذخأ دقلو

Whorf افلس د\دحت يتلا يه ةغللا تالوقم نأ ىرت ذإ ،ةيناسللا ةيبسنلاب لوقت يتلا 
 لوقي امك ،ةغللا نإ .دحاو عقاو ىلإ ناتغل ليحت نأ ذإ نكمي الف ،لقعلا تالوقم
 ةايح "كلمي ماد ام ،ملاعلل ازيمتم الثمت لب 5"تادرفملا نم نتم درجم تسيل" روسوس

                                                             
1 W. Humboldt, « Introduction à l’œuvre sur le Kavi ». op. cit., p. 121., pris de David Pavón Cuéllar, op. cit., 

p.184. 
2 W. Humboldt, De l’origine des formes grammaticales et de leur influence sur le développement des idées, 

(traduit par Alfred Tommehë), Paris, Librairie A. Franck, 1958, p.12. 
3 Ibid., p.19. 
4 Ibid., p.64. 

* 
  Benjamin Lee Whorf  فرووو Edward Sapir ريباس تاماهسا لمحت ةيضرفلا اذه نأ ىلإ انه ةراشإلا يغبني
 .نيلوألا نييناسللا مسا لمحت اÇإ نم مغرلا ىلعAlfred Korzybski  يكسبيزروكو

5 F. De Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1989, p56.. 
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 صاخلا عيطقتلا عوضخب لوقلاب ذخأن مل ول ىتحو 1".ملاعلل ةيوغللا لئادبلاب ةموكحم
 عوضخ راكنإ نكمي ال هنإف ،)بيكرتلاو فرصلا( ايناسل ةرفاوتملا تاودألاب ملعلل
 تاينبلا ضعب بايغف ،)سروب عوضوملا( نم ةغللا لمعتسمل ةحاتملا تايعجرملل ءاضفلا
 ءاضفلا لثم( تايلآلا ضعبو )ةيئادبلا تاعومجملل ةبسنلاب قباوطلا( ةيجلبوبوطلا
 ةيساسح نع )espace cloisonné لوزعملا ءاضفلاو جاجزلا وأ ناردجلا لثم لزاعلا
 نالكش امه نمزلاو ءاضفلا" نأل ،يلقع لاعت عم نمازتي نأ هنكمي ال ةيناسل ةعومجم
-قوف [nunc stans] يدمرسلا-انهلل ناكم يأ ناحيتي ال امهو ،لباقتلاو ددعتلل
 temporel-supra."2 ينمز

 يتلا يه تالوقملاف ،ةغللاب الإ ،هدوجو يلاتلابو ،هتاذ يعي نأ ركفلل نكمي ال
 une عßضوم?م ٍلجت هنأ ىلع هلوانتب نكل و ،اعوضوم ه\دعِب سيل ،ملاعلا كاردإ حيتت

manifestation objectivée تالثمتلا نم ماظن راطإ يف سسأتي هنأل ،ةهج نم ايناسل، 
 ماظنلا نم رثكأ مالكلاو باطخلا ىلع زكر هنأ ىتح ،ىرخأ ةهج نم اضيأ ايباطخو
 ًةينب ةلمجلا يف ةلثمم ةيوغللا بيكارتلا نإ .ةغلل ةيلعفلا تاقيقحتلا ىلع يلاعتملاو در‘ا
 نع ةغللاب طبترم اذه ىلع ءاضفلاو .ركفلا تالوقملو ةيساسحلل بيكرت يه ًامظنو
 ليثمت وه ملاعلل يناسللا عيطقتلاف ،ىرخأ ةهج نم لُّثgمتلاو ةهج نم ليث„متلا قيرط
 عجارم اÇأ ىلع ةحورطملا عيضاوملل يلاتلابو ةيساسحلل ايلادبتساو ايمظن يبيكرت
 صاخ لصفمت يه ةغللا نأ امك ؛يلقعلا مث يسحلا كاردإلا وأ يلوألا سدحلل

                                                             
1 D. Pavón Cuéllar, Le révolutio–m’être ; Notions lacaniennes appliquées à l’analyse de discours en 

psychologie sociale, Paris, Psychophores, 2006, p.33. 
2 S. Camilleri, Phénoménologie de la religion et herméneutique théologique dans la pensée du jeune 

Heidegger ; Commentaire analytique des Fondements philosophiques de la mystique médiévale (1916–

1919), Dordrecht, Springer, 2008, p.318. 
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 لثم( ةيطمنلا بيكارتلا يف يلجتت دق يتلاو ،ةيناسللا تاعوم‘ا اهميقت يتلا تالثمتلل
 تامزالتملا expressions figées ةدماجلا ريباعتلا و )ةيثداحتلا سوقطلا يف اهدجن يتلا كلت
 تامينوملا( ةغلل ىرغصلا ةلالدلا تانوكم امأ .collocations )ةكوكسملا ريباعتلا(
 ،ةيعوضوملا هتقيقح ملاعلا حنمت يهو تالوقملا ايبتارت وأ ايلباقت مظنتف )تاميفروملاو
 اكشم الادر‘ا ماظنلا انه ةغللاب دصق?ي الو .اكردم نوكي ال ةغللا ريغ نم عوضوملاف
 - لئالدلل ينآلا نييحتلاو اهلثمتو ءايشألا كاردإ يف ةكلملا نيب بيكرتلا لب ،لئالد نم
 تامينوملا نذإ .ايئايزف ةرضاح نكت مل نإو – اينهذ عجارملاو -ةروبنم نكت مل نإو
 ةيعوضومو ،كاردإلا قيرط نع هتيعوضوم ركفلا بy *ًةقلاعتم ةيوحنلا تاميفروملاو
 :نيرمأب ةطبترم اهيلإ راشملا

 ،تاعوضوملا ملاع نمض هدوجو ىلع قفتم صاخلا لعجي يذلا حالطصالا .1
 ؛كاردإلل عوضوم هنأ ىلع تاذلا مامأ حورطم هنأل

 يئايزيفلا اهراطإ يف ةلصفنم ةغللا رابتعاب ،تاذلا نع يعوضوملا عاطقنالا .2
  .)تامينوفلا( اقطنو )تاميفارغلا( ةباتك

 لثمتلل يتاذلا عباطلا ءاغلإ ينعي ال يعوضوملا عاطقنالا نإف ،رمأ نم نكي امهمو
،تاملكلاب

 تاذلا لب„ق نم( ةموهفم نكت مل نإ ةغللا تانوكم دوجوب دتع?ي ال هنأل **
 وه Jankélévitch Vladimir شتيفيليكناج ىري امك ءيشلا يعو نإ نإ مث ،)ةكردملا
 ةلكشملا ةنانألا يف ايبسن مهسي عوضوملا نأل ،تاذلل يعو لاكشألا نم لكشب

                                                             
   .يلمع وأ يلآلا عيطقتلا قيرط نع ايئارجإ الإ اذه سكع روصت نكمي الو ةيناسل ةرورض قلاعتلا * 

 ةرحلا تاميفروملا دليمولب اهوعدي امك وأ( تاميفروملاو تامينوملا قلاعت نم الدب "ةملكلا" حلطصم انه لمعتسن **
 :رظنا .هينيترام هيردنأ كلذ حضوأ امك ابجولوفروم ضماغ ةملكلا حلطصم نأل ،ازواجت )ةديقملا تاميفروملاو

A. Martinet, Eléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 1970 p.12. 
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constituante l’égoïté،
 تاريغتب تاذلل لجتم وه عيضاوملل يجراخلا دوجولا نأ امك 1

 لامعتسالاب ةيعوضوم دادزت ةغللا نأ اضيأ لوقلا اذه عم يهيدبلا نمل هنإ 2.ةيلخاد
 تالعافتلل نيسسؤملا intersubjectif يتواذتلا و يتاذلا نيدعبلا يلجت عم ىتحف ،يلعفلا
 لوادتلا دامتعاب ةيعوضوملا قيمعت ةقيقح يغلن نأ انعسوب سيل هنأ الإ ،ةيثداحتلا
 نيببسل ةيعوضوملا عاستأ حضتي انه نم ،تايزكرملا ددعتو رخآلا دوجو ىلع يوغللا
  :امه نيمهم

 هب ةنرتقم ريبعتلا ةادأ لعجي ،اضيأ رخآلل اكلم ةغللا نوك : altérité ةيرßخآلا .1
 دعبلاب اذهل ةققحملا ةيرخآلا و .ةيعوضوم ةادأ اÇأ ىلع ةيلجتم يلاتلابو ،اضيأ
 :ناعون يعوضوملا

 نامزلا ىلع ةيلاعتم ةيلاثم ةئيه اهرابتعاب ةيلاعتم ةيوطلس ةيرخآ .أ
  ؛ايظفلتو ايظوفلم ةينآ تالاحإب ةطبترم انايحأ تناك نإو ناكملاو

 لمعلل ةثياحمو نامزلاو ناكملا يف ةعقومتم ةيعجرمو ةرشابم ةيرخآ .ب
   .يظفلتلا

 نأ درفلل نكمي ال ةيعامتجا ةسسؤم ةغللا تناك اذإف :ةغلل يتسسؤملا دعبلا .2
 ىلع اهعم لماعتيس ةغللا لمعتسم نإف ،ةيلوبقملا قيقحتب الإ اهماظن يف ريغي
 .لقتسم عوضوم اÇأ

 اذï موقن ]...[ مألا انتغلب ةموسرملا كلاسملا بسحب ةعيبطلا عِّطقن" نحن نذإ
 تالالد اهحنمنو ،ميهافم راطإ يف اهمظننو ،ةعيبطلل يجهنم عيطقتب رمألا

                                                             
1 D. Moreau, La question du rapport à autrui  dans La philosophie de Vladimir Jankélévitch, Les 

presses de L’Université Laval, Collection Zêtêsis, série « textes et essais », 2009. 
2 F. Alquié, op. cit., p. 234. 
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 حالطصالا اذه نوكي نأ ىلع" "ملاعلل انتيؤر ددحي حالطصال اقفو اهنيعب
 نوكي نأو ،اهيلإ يمتنن يتلا ةيناسللا ةعوم‘ا ن?دَل نم )هب افرتعم و( افورعم
 ،يلج لكشب غوصم ريغ حالطصاب رمألا قلعتي .انتغل لوانم يف اننقم
 .اقلطم ابجاو لكشي هنكلو ،رتتسم عباط اذ نوكي
 مالكلا نيب داحتا دوجو ددصلا اذه يف Friedrich Schleiermacher ريخميلش ىري

 نم ركفل دوجو ال هنأ كلذ ادوجوم ركفلا اï نوكي يتلا ةفصلا وه مالكلاف ،ركفلاو
 ىلعو 2.ةصاخلا تاغللا يف ةفرعملاو ركفلل objectivation ةعضوم هنأل 1،باطخ ريغ
 ملاعلا يأ ،يعقاولا ملاعلل اقباطم نوكي نأ هنكمي الف ،لثمتملا ملاعلا ةيعقاو نم مغرلا
 نياتشنعتيف ىريو 4".ناسللا وه ركفلل رشابملا عقاولا" نذإ 3"فلؤملا هيف دجوي يذلا
 يذلاو مالكلل ىنعمو ةايح ىطعت يهف اذïو ،ةيدسج ريغ ةروريس سيل ركفلا نأ
 يسفنلا ءاضفلا نأ ىلإ بهذيف Lacan  ناكل امأ 5"ةروريسلا هذه نع لصفي نأ نكمي
 وحني اذه يف وهو ،هرهوج يف يقالع هنكلو ،يتراكيدلا res extensa دادتمالا ءاضف
 هبسح ءاضفلا §دع?ي .اقلطم اعقومت اهرابتعاب رهاوظلا دوجو ضفري يذلا 6زينبيل ىحنم
    7.سفنلل ةيئاضف ةغايص نع ثحبلاب الوغشم يقبف ديورف امأ .هتاذ يف ايعقاو اعوضوم

                                                             
1 M. Simon, introduction, dans : Friedrich Schleiermacher, Herméneutique, traduction de Ch. 
Berner, Genève, Editions Labor et Fides, 1987, p.36. 
2 P. Michon, Poétique d'une anti-anthropologie : l'herméneutique de Gadamer, Librairie 
Philosophique J. Vrin, 2000p.92. 
3 M. Bakhtine, « Formes du temps et du chronotope dans le roman », in Esthétique et théorie du 
roman, D. Olivier (trad.), Paris, Gallimard, 1975, p. 396.  
4 K. Marx, « L’idéologie allemande », in OEuvres, philosophie, M. Rubel (trad.), Paris, Gallimard, 
1982, p. 1324. 
5 L. Wittgenstein, Recherches philosophiques, op. cit., 339, p. 161. 
6 J-P Cléro, Le vocabulaire de Lacan, Paris, Ellipses Édition Marketing S.A., 2002, p.60. 
7 Ibid., p.60. 
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 – امامت ةيلعلاو نامزلا امك - يه ناكملا لوح طناك فقوم ةصالخ نإ
 هدوجو ىلإ طقف ايمتنم نكلو ،] noumène نامون[ هتاذ يف ءيشلا ىلإ يمتنم ريغ هرابتعا
 يه انتفرعم نإف مث نمو ،انتفرعم لاكشأب ةصاخلا ةروصلا ىوس تسيل هنأل ،يرهاظلا
 ةن„كم?م نوكت يتلا ةروريصلاو ةرثكلاب ةفرعم اÇأ يأ ،هتاذ يف ءيشلا ال رهاوظلا ةفرعم
 ءايشأ نأ ،يه نوطالفأ فقوم ةصالخ امأ 1.ةيفرعملا طورشلا وأ روصلا لالخ نم
 ىقبت الو امئاد ريصت يهف ،يقيقح دوجو اهل سيل انساوحب اهكردن يتلا ملاعلا اذه
 2.ةقداص ةفرعمل اعوضوم تسيل مث نمو ،يبسن اهدوجوف ،ادبأ
 

  :عيطقتلاو لثمتلا نيب ءاضفلا .1.5.1
 طيسول ريغتم" اÇأ ىلع Félonneau ونوليف بسح ةيعامتجالا تالثمتلا لغتشت 
3"ىرخأ ةهج نم ةيئاضفلا امyاقايسو ةهج نم ةعوم‘ا وأ درفلا نيب عمجي

 نوكتف ،
 ونرآ اهدروأ يتلا ةيتآلا ةطاطخلا هحضوت امك ةيعامتجالا ةيلوبقملاو ميلقإلاب ةنورقم
روكول

4: 
 
 
 
 

                                                             
 .66.ص ،2008 ،يبارافلا راد ،توريب ،مؤاشتلا ةفسلفو رواهنبوش ،يزيزع قيفو 1
 .66.ص ،هسفن عجرملا 2

3 A. Lecourt ; G. Faburel, Comprendre la place des territoires et de leurs vécus dans les conflits 
d'aménagement : proposition d'un modèle d'analyse pour les grands équipements, in Territoires de 
conflits : Analyses des mutations de l'occupation de l’espace, Sous la direction de Thierry KIRAT 
et André TORRE, Paris, L’Harmattan, 2008, p.40. 
4 Cf. A. Lecourt, G. Faburel, op. cit., pp.77-91. 
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 ققحتو ءاضفلا ةئيy عورشمل ةيعوضوملا صئاصخلا كاردإ نم نّكم?ت تالثمتلاف 
 امهدحأ نيلمع يعدتسي هنع لاصفنالا وأ ءاضفلاب لاصتالا نأل ،دحاو نآ يف هميوقت
 لعاوفلا اï موقي يتلا لاعفألا عومجم لمشي وهف يتامغاربلا امأف .ينهذ يناثلاو يتامغارب
 نم actants لماوعلا فيصوت وهف ينهذلا امأ ايدرس صاخلا وأ يعوضوملا ملاعلا يف
– ةروريسلا ىلع ةباجإلا نوكتس .لماوعلا لالخ نم ءاضفلا فيصوتو ءاضفلا لالخ
 فيكتلاب يئاضفلا لاصتالا ققحي ضعبلاف ؛ةصاخ جمارب ينبتب  –ةيباطخلاو ةيدرسلا
 لوبقلل لباق?م ةيجيتارتسإ ىنبتي رخآلا ضعبلاو ءاقبلل ةئيهملاو ةانبتملا ةعقرلا يف ثوكملاو
 وأ )يبوربلا موهفملاب داعتبالا(  exit جورخلا ثدحيل ،يئاضفلا لاصتالا عورشمب
 لصحت نذإ .)الثم يرسلا رجهلا( free-rider ررحتلا وأ )ةئبعتلا/رهاظتلا( voice تيوصتلا
 يأ ؛نيعم تقو يفو صاخ يئاضفويسويس قايس" يف ميلقإلا ءازإ درفلا تاروريس

 

نمز نمز   

لومش  
ميلقإ  
 ةيعوضوملا صئاصخلا

عورشملل  
 ةيعوضوملا صئاصخلا

عورشملل  

ةيعامتجا تالثمت  

ملقأت  

exit, voice, free-rider  
تايجيتارتسا  

لوبق  
 ضفر

ةيلوبقم  
ةيعامتجا  



 موهفملا ىلإ حلطصملا نم ءاضفلا :لوألا مسقلا
 

 

129 
 
 

 )لبقتسملاو رضاحلاو ،يضاملا( ةينمز ةيمانيد راطإ يف ميلقإلا لغتشي يذلا تقولا
   .ةيميق ةيبتارتب ةموكحم تاءاضفب يأ 1"ىرخألا ةيئاضفلا ملالسلاب ايعجر طبتريو
 اباجيإ هفيصوت ىلعو هكالتما ىلع تاوذلا عراصتت ناهر وه ءاضفلا نإ نذإ 
 ادوجو حنم?ي نأ ىلإ جاتحي ،ايئايزف ادوجو الإ هحنمي ال يعوضوملا هلالقتساف .ابلسو
   :نيمهم نيرمأ يف ةفيظوو افيرعت ءاضفلا ةيمهأ رهظت اذل .ايلوادت وأ/و ايفيظو

 ابلس ةيكلملاب افرعم ايجولوبوط اعوضوم حبصي نأب ال وأ ايدقاعت هعيطقت /أ
 ؛اباجيإو

 اعوضوم هنوك ىدعتيف ،تاذلل دادتما هنأ ىلع عيطقتلا اذه يعو /ب
 ةادأ ريصي نأب ،يفرعلا وأ ينوناقلا هعضوب وأ ةيجولويكرألا هصئاصخب اددحم ايفارغوبوط
 درفلل زييحت اذه نع جتنيف .يئاضفلا عوضوملل ةف̨رعم يه نوكت ام ردقب تاذلل ةفرعم
   .ةيباطخلا تالكشتلا يف لجتم وه امك ءاضفلل ةنسنأو ةعامجلاو
 امنيح اصوصخ ،ةيعاو ةقيرطب امئاد ثدحي مل يذلا عيطقتلا اذه نأ انه رش?نل 
 در‘ لصحت تناك ةيكلملا نأ ةجردل ،تاوذلل ريثم ريغو ةيوضعلل اقصالم ريمعتلا ناك
 تالثمتلا اذه دعب لصحت نأ أتفت ال نكل .)هريمعت وأ هفاشتكا( ايعوضوم هكاردإ
 لوحتيف .ىرخأ تاذب ايتامغارب وأ ايميتسبإ لصتت امنيح اصوصخ ،ءاضفلاب ةصاخلا
 وأ ينآلا هفيصوت هل ققحيو زيحلل ايلاصتا اعيطقت كالتمالا ثدح?يو ،اكالتما ريمعتلا
 ام اذه .)الثم ةراعتسالاو ،ةيروتلا( فصولاوأ )تامينوبوط( ةيمستلا لضفب ،مئادلا
 ةعوم‘ا ،درفلا( تاوذلا طابترا نع ةجتانلا تاعوطقملا لالخ نم افgرعم ءاضفلا لعجي
 عيضاوملاب )ةيرشبلا تاعمجتلا نم اهريغ وأ ،ةينطولا وأ ،ةينيدلا وأ ،ةينثإلا
 يف ةددحملا ...خلا ،ميلقإلاو ،ةيرقلاو ةنيدملاك ميهافم اذه نع أشنتف ،ةيجولوبوطلا

                                                             
1 Ibid. 
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 Le ريبول بسحب وه الثم ميلقإلاف .يئاضفلا دعبلاب اهنم رثكأ يراشإلا دعبلاب ساسألا

Berre "قيقحتو اهرثاكتو اهئاقب نامضل ةيرشب ةعومجم لب„ق نم ذخُأ ءاضف نم ءزج 
 :يتآللا وحنلا ىلع ةلكشلا نوكتو 1،"ةيويحلا اyاجاح
 
 ])م Ç 1ف( ¬ )م È 1ف([ Ü )3ف( 

 
 :يلي امك هلازتخا نكميف عارصلا ةلاح يف امأ
 

 ])2ف È م 1Çف( ¬ )2ف Ç م È 1ف([ Ü )3س(
 
 وهو ،يعامجلاو يدرفلا لثمتلا لضفب ينهذ عيطقت ءاضفلا نأ وه لوقلا بابل 
 عيطقتلا لصحي ثيحب ،نيينمازتم لثمتلاو عيطقتلا نإف هيلعو .ةيئاضف تاعوطقمل لثمت
 امه عيطقتلاو لثمتلا نذإ .يتالوقم عيطقتب الإ ثدحي نأ نكمي ال يذلا لثمتلا لضفب
 ليلحتلل ةلباقلا ايجولوبوطلا ىلإ نيخثلا يفارغوبوطلا هدعب نم ءاضفلا نالقني ناذللا
 هتانوكم يف الزتخم سيل ءاضفلا .اعم ةغللاو ةيلوألا تالوقملل طرتشملا بيكرتلاو
   .هانعم ذخأي ىتح )نئاكلا( هنع جراخ بطق ىلإ ةجاحب هنإ ،ةيلخادلا

 
 
 

                                                             
1 Cf. M.Le Berre, «Territoires », Encyclopédie de la Géographie, sous la direction de : A. Bailly, R. 

Ferras, D. Pumain, Paris, Economica, 1992, pp. 617-638.  
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 :رواهنبوش دنع ليثمتلاو ءاضفلا .2.5.1
 Emmanuel طناك نم اهمهلتسا ،رواهنبوش ةفسلف يف ةيزكرم ةدرفم وه ليثمتلا

 Kant ايفرح ةيناملألا ةدرفملا ر§بعتو .هعم يرظن براقت نم امل Vorstellung ءيش" ىلع 
 ةدرفم رواهنبوش مدختسا دقلو .حالطصالاو كاردإلا لاعفأ بقاعتب يح?ي امم 1،"ل„عُف
 ةمجرتلا هذهلو ."Vorstellung" حلطصمل يطناكلا مادختسالا ةمجرتل  "idea" "ةركفلا"
 كولو René Descartes تراكيد لامعأب لثمتلا طبر امهأ لعل ،ةريبك ةيحالطصا ةزيم

John Locke ةركفلا" حلطصم مدختسا ءالؤه نم دحاو لك نأ كلذ ،يلكريبو" 
 يه "يلثمت وه ملاعلا نإ" :رواهنبوش ةلوقم نإ .اهيعن يتلا عيضاوملا عومجم ىلإ ةراشإلل
 يباجيإ لكش يف تدج?و امك ،تراكيدل ةيكشلا تالمأت يف لعفلاب تدِج?و ةقيقح
 لثمتلا حلطصم مادختسا ىلإ ةداعلا يف رواهنبوشو طناك ومجرتم دمعو .يلكريب دنع
 حلطصملل ةزيم يناث لعلو 2.يموهفملا بارطضالل ابنجت ،Vorstellung ىلإ ةراشإلل
 ىلع ةقباسلاو ةيلاعتملا ةيهاملل ينوطالفألا موهفملا هلوانت وه رواهنبوش دنع "ةركفلا"
  .دوجولا

 لماك لكش?ي لوألاف ؛در‘ا لثمتلاو يسدحلا لثمتلا نيب رواÇوبش قرفيو
 عومجم وهف "تالثمتلا تالثمت" اضيأ ىمسملاو يناثلا امأ ،يجراخلا ملاعلل انتبرجت
 3.ةيسدحلا انتالثمت نم اقالطنا اهينبن يتلا ريكفتلا ىلع انتردقب اهغوصن يتلا ميهافملا
 رشابملا عوضوملا ملاعلا اذه يف يقيقحلا ديحولا نئاكلا وه اذه نم اقالطنا مسجلاو
 نأ يأ ،ركفلل ةبسنلاب دوجوم وه امنإ دوجوم وه ام لك نأ امك ،تاذلل ديحولا

                                                             
1 D. E. Cartwright, Historical Dictionary of Schopenhauer's Philosophy (Historical dictionaries of 

religions, philosophies, and movements ; no. 55). Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2005, p.147.  
2 Ibid., p.147. 
3 David E. Cartwright, op. cit., p.148 
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 ،كِردم ركفل ةقالعلاب كاردإ نذإ وهف ،ام لعافل ةبسنلاب ام عوضوم وه هلك نوكلا
 رمألا لصحي لهف .اyاذل تاذلا لثمت لب?س نع ثحبلا ةرورض ىلجتت انه نم 1.لثمت هنإ
 ايرظن لعجت ةقرافملا نأ روصت?ي دقف ؟اهيهامت ىلع ظفاحت نأب مأ اyاذل ةقرافم نوكت نأب
 امك .تاذلل ةطيسبلا ةيؤرلا هب لبقت ام اذهو ،ةلِّثمتملا تاذلا نع ةفلتخم ةلَّثمتملا تاذلا
 نأ ىلإ روهنبوش بهذ اذل .لثمتلا ثودح ةيفيك ةفرعم حيتي ال ةقرافملا مدع نأ
 وه يقالخألا مازتلالا عوضوم" نأل ،قالخألل يرظنلا راطإلاو لكيهلا هتاذ وه قلاعتلا
 قلاعملا" نم رثكأ نوكي نأ ،هرودب ،ودعي ال يذلا 2"لعافلا عم قلاعتم يئاÇال دادتما
 corrélatif هتخف انأ" نع فلتخم يلاتلاب وهو .3"لثمتلل يرورضلا"de Fichte  Moi يتلا 
 ةيلعف ةجيتن ملاعلا نم لعجيو انأ-اللا مكحي autoproduction يتاذ جاتنإ ةليصح يه
 ديدحت يف رواهنبوش هاحن يذلا يطناكلا وحنلا حضتي انه نم 4.يولع لعافل
 ىنعملا الإ فßرع?ي ال هنأل ،فراعلا لعافلا فرع?ي نأ نكمي الف ،Je انألل ةزيمملا صئاصخلا
 لكش يف هتاذل رشابملا ناسنإلا روعش نع لءاستي رواهنبوش لعج ام اذه 5.يلخادلا
 لوقلا نأ كلذ 7،فgرع?ي نأل لباق ريغ هتاذ يف ءيشلا ىقبي نأ ًا§ر„ق?م 6هتاذ يف ءيش
 ريغ يببس لالدتسا ىلع اعم عوضوملاو روصتلل ءانب وه هتاذ يف ءيشلا ةفرعمب
  8.عورشم

                                                             
1 A. Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, op. cit., p.25. 
2 A. Schopenhauer, Le sens du destin (Extraits des Parerga et Paralipoména), Paris, librairie philosophique J. 

Vrin, 1988, p.11. 
3 A. Schopenhauer, De la quadruple racine du principe de raison suffisante, Paris, librairie philosophique J. 

Vrin, 1991, p.39. 
4 Cf. F. Félix, Schopenhauer ou les passions du sujet, Lausanne, L’Age d’Homme, 2007, p.95.  
5 A. Schopenhauer, De la quadruple racine du principe de raison suffisante, op. cit., p.39. 
6 Ibid., p.14.   
7 Ibid.   
8 Ibid.   
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 نأ هدوجو ملاعلا امهلضفب ذخأي نيتللا )ةدارإلاو لثمتلا( ةانقلا يفرطل نكمي ال
 ال ذإ ،لثمت هنأ ىلع ملاعلا انلوانت اننألو ،ةهج نم ءايمع هدنع ةدارإلا نأل ،الصاوتي
 صاخلا يئدبملا ىمعلا اذه نيب قِّفون فيك نذإ .هتاذ يف ءيشلا كردن نأ اننكمي
 ةرورض دوجو ىلإ ليحي يذلاو ،درفلا ريصم يف ةيدصقلا )ةريصبلا( ءالج نيبو ةدارإلاب
  1 ؟روهنبوش لوق دح ىلع "قالطألا ىلع ءايمع" نوكت الأ اÇأش نم

 
 :نياتشنغتيف دنع عقاولاو ءاضفلا .3.5.1

 هجيرف نع نوكي ام دعبأو Locke كول نم ايئدبم ابيرق نياتشنغتيف ودبي
Frege Gottlob، ةيريوصت صئاصخل ةكلام ةيسفن ةرهاظ" "ركفلا"ـب دصقي هنأل 
 ةنانألاب ركفلا طبرن نم نأ اننكمت ال )كßردُملا( جراخلا ىلإ ةلاحإلا نأ ريغ 2،"ةيرهوج
 نوكي ةفرعم غوصي ايتاذ الثمت سيل هبسح ركفلاف .هل ايجهنم اقلطنم اهرابتعاب ةيرظنلا
 امك عقاولا سيلو عقاولل ةيقطنم ةروص هرهوج يف وه" لب ،اهاهتنمو اهأدبم وه انألا
 لاونم يه ايوغل ةغوصملا ةلوقملا نأ ىلإ باهذلا انل ىتأتي انه نم 3".صاخشألا هكردي

Modell  هغو?صنل عقاولا )يف( "ريكفتلا" ىلا ةجاحب اننأ ينعي اذه .هلثمتن امك عقاولل - 
 ام وه نكمملا نأ انل نبتي اذه نم .اهل ايلجت ةغللا نوكت تالوقم يف - هلِّكش?ن يلاتلابو
 هنيحي ام جراخ نكمملا روصت نأل ،هلُّثمßتب العف انمق ام وهو هكاردإ انرودقمب ناك
 رخآ يف دوجولا ةضرتفمو لب ،ةضرتفم ةلوقم هنم لعجي هيف ىلجتي يذلا عقاولاو لقعلا
 هذهل بحاصملا ماïإلا نوكيسو .مدعلا يرورضو ،مادعنالا نكمم يأ ،فاطملا

                                                             
1 A. Schopenhauer, Le sens du destin, op. cit., p.14. 
2 J. Bouveresse, Le mythe de l'intériorité, Expérience, signification et langage privé chez 

Wittgenstein, Paris, Editions de Minuit, 1987, p.146. 
3 Ibid., p.146. 
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 طقف ضرتفملا هدوجو ىلع رخآ اليلد عقاولا زيح نع جراخلا نكمملاب ةصاخلا تالوقملا
 يعقاو نكمملا نإ نذإ .ةهادبلا لكش ذختي اذهل ،ةيموهفم ةطلاغم وهف هحوضو امأو
 نكمملا اذهل ققحتلاو نكمملا نيب طبرلا رود ةغللو .ةقيقحلا ةصيصخ ذخأي اذï وهو
 نيزيحل اعاطقنا سيلو نيتيصاخ نيب اقيرفت امهنيب لصفلا نوكي نأ ىلع ،عقاولا يف
 امك عقاولا نيب قيرفتلا انيلع متحي عقاولاو نكمملا نيب لصفلا دامتعا نإ مث .نيلقتسم
 عقاولا هسفن وه §وه امك عقاولا نأل ،ةلاحتسا رمألا اذه يفو .وه امك عقاولاو هروصتن
 وه يوغللا لثمتلا زيح نع جراخ وه ام لكو انكاردإب رمي عقاولا نأل ،هروصتن يذلا
 وأ ماخلا دوجولا وهف هل هددحن نأ نكمي يذلا ديحولا دوجولاو 1.دوجوم ريغ
 ناكمإلاب ناك ولو .هدوجو تبثي نأ يأل نكمي الو ينيمخت وه يذلا يضارتفالا
 امع ثيدحلا ىودج ال تنيبتل ،روصتلا نع جتان وه ام عم ةلباقم عقاولا نع ثيدحلا
 امبو ،نئاك وه امل الإ دوجولا يطعن انلعجي ال اذهو .لصاح امل فلاخم هنأل روصتم وه
 هيلعو .ةرورضلاب لصاح رخآ عقاو هنإف ،انروصت يف ولو اضيأ نئاك وه روصتملا نأ
 نم اذه ىلع زاكترالاب نوكيسو .رخآلاب امهدحأ يفتنيسو ناعقاولا امتح ضراعتيس
 اذإ الإ ادوجو كلمي ال اضيأ روصتملا نأ كلذ ،العف دوجوم امهيأ نع ثيدحلا بعصلا
 لثمتلا زيح جراخ هثودح ةيناكمإ انضرتفا ولو ىتحو .اضيأ يعقاولا هدوجوب انملس
 ملعلا عم ،فيرعتلا ليبق نم الو ostension 2راهظإلا ليبق نم ال اذه ىتأتي الف ،يوغللا
 ةلالد ءاطعإ اهالخ نم نكمي نيقيرطلا نيذه ريغ ىرخأ ةقيرط دجوت ال هنأ

                                                             
1 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Franfkurt/Main, 1977, p.89.  

 ةيساسألا طباورلا هب دقعت يذلا لكشلا هب دصقي.ostendere لعفلاو ostensio ينيتاللا مسالا نم قتشم حلطصم  2
  :رظنا عقاولاو ةغللا نيب ليلحتلل ةباقلا ريغو

M. Bristow Hintikka,  J. Hintikka,  M. Jawerbaum, Investigations sur Wittgenstein, Paris Pierre 

Mardaga, 1986, p.208. 
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 لضفب حضتت ليلدلا ةلالد نأ كلذ ،ةغللا لخاد لصحي فيرعتلا نأل . signeليلدلل
 طبريو ةغللا نع جرخي يذلا راهظإلا سكع ،فيرعتلا لبق ةلالد كلمت يتلا لئالدلا
 عقاولا هسفن وه وه امك عقاولا نإ لوقلا انتعاطتساب ،ةقد رثكأ نوكنلو 1.عقاولاب ةغللا
 روصت نياتشنغتيف ضفر نإ .عقاولا طقف وه سيل هروصتن امك عقاولاو هروصتن يذلا
 نيذه نيب ةنزاوملا ةلاحتسا وه هروصتن امك عقاولاو وه امك عقاولا نييزاوتم نيعقاو
 ةيناكمإ ضفر انناكمإب هنإ مث .عقاو هنأ ىلع نكمملا لثمتب رمألا قلعتي امدنع نيعقاولا
 ال هنأ كلذ ،لاعتمو درجم ىطعم هنأ ىلع هعم انلماعت اذإ الإ وه امك عقاو دوجو
 اهدوجو نع ثيدحلا ناكمإلاب نوكيس فيك الإو ،ةغللاو ركفلا يف الإ ءايشألل دوجو
 نكمي ال ذإ ،اهدوجو نييحت ةغللا ةعاطتساب الو ،اهديدحت ركفلا ناكمإب نكي مل نإ
 وه لب عوضوملل اروهظ راهظإلا سيلف ؟)لجيه( ةغللا قيرط نع الإ لصحي نأ ركفلل
 ملاعلاو دسجلا نيب ةيئايميس ةقالع سسؤي يلاتلاب وهو 2هيلإ ةيراشإ ةلاحإو هل نايبت
 ةيدودحم" ةروهشملا نياتشنغتيف ةلمج ديدرت ،اذï انملس اذإ ،انكمم نوكيس 3.ناسللاو
 ماظنلا يف ةمئاق ةعسلا هذهو ،هتعس ملاعلا حنمت ةغللاف 4".يملاع ةيدودحم يه يتغل
 ةادأ يه ةغللا" نإ نذإ .ةيلعفلا تاغايصلا يف ةققحتم ساسألا يف اهنكلو ،يناسللا
 لعاف هنأل كلذك هنكلو ناسل لعاف وه لعافلاف ،تاذلل يجراخلا عباطلا قيقحتلل
 وه ريبعتلا نأب لوبقلاب فارتعا وه ريبعتلا ]...[ .جراخلاو لخادلل قّقحمو ريبعتلا

                                                             
1 Ibid., p.208. 
2 Ibid.  
3 L. Wittgenstein, Recherches philosophiques, trad. F. Élie, M. Autero, J.-L. Janicaud, D. Rigal, E. 

Dastur, Paris, Gallimard, 2004, § 1, p. 27.  
4 Ibid., p.47.  
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 عم لءاستن نأ انب ردجي اذه عمو 1".)ينضرعي وهف( يجراخ و )ينع ربعي وه( يلخاد
 " 2؟يفخملاب ناسنإلل يلخادلا ملاعلا لثمت اننكمي ءيش يأ يف و فيك" :نياتشنغتيف

 
  :يطسرألا سوبوتلا ىلإ نييتالإلا ءاوتحاو غارف نم ءاضفلا  .6.1
 ،atomists نييرذ مÇوكل نكلو ،اغراف ءاضفلا رابتعا eleatics نويتايلإلا ضفري

 وهو .بيكرتلا نم نِّكم?م يقئالع انه غارفلاف 3.تارذلا نيب لصفي غارف دجوب اولاق
 نم نِّكمملا وه اهلاصفنا نوكي ثيحب ،يلالدلاو يئايزيفلا اهلصفب عيضاوملل د\دحم اضيأ
 تانوكمل اددحمو اقراف غارفلا ناك اذإو .اهريغ نع ،ةياهنلا يف ،اهقرتفاو اهلكشت
 هنألو ،هتيصاخب يفتني دق هنأل ،ءاضفلل ارهوج نوكي نأ نكمي ال هنإف ،ملاعلا )تارذ(
 رودقمب نوكي يكلو ،دوجو هل نوكي ىتح يدام رهوجو يئايزيف ءالتما ىلإ جاتحي
 ءاضفلل ريحملا عباطلا Zénon d'Élée نونيز ةقرافم تنيب دقلو .هدوجو ةسمالم ةيساسحلا
 بجي هنأ ريغ 4.ةياÇاللا ةلكشمب ةلص هل ام لك ديدحت ةبوعص تحضوأ امك ،نمزلاو
 نايبتل هدمتعا يذلا ءاضفلاف ؛هلاغتشا لاجمو نونيز aporie جارحإ ةعيبط حضون نأ
 ىلع يضارتفالا يسدنهلا نمزلا ةقباطم ىلع زكترا يئاضفلا لاغتشالا ضقانتل هروصت
 نيابتل نكلو ءاضفلا ةعيبطل ةنيبم ريغ ةقرافملا نم لعجي اذهو ،يعوضوملا نمزلا
 .ةعيبطلاو رهوجلا يف ةفلتخملا تاءاضفلا

                                                             
1 Ch. Chauviré, S. Laugier, J-J. Rosat, Wittgenstein, les mots de l’esprit : philosophie de la 

psychologie, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2001, p.58. 
2 L. Wittgenstein, Grammaire philosophique, trad. Marie-Anne Lescourret, Paris, Gallimard, coll. 

Folio essais, 2001, p.113. 
3 N. Bunnin ; Jiyuan Yu, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, Blackwell Publishing, 

2004, p.652. 
4 Ibid. 
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 ايرهوج ناك نإ ةفرعمل ،ءاضفلل ةسسؤملا ةعيبطلا لوح ريبك فالخ ثدح دقل
 واح hypodochē ءاعو هنأب Timaeus سواميت يف ءاضفلا نوطالفأ فgرßعف 1.ايقئالعوأ
 ىلع ءاضفلل قبسم دوجو ىلع ديكأتلا موهفملا اذه نع بترتف ،تانوكملا نم هريغل
 ةيؤر يف ىدص نونيز جارحإ يقل امك 2.هيف ىلجتت يتلا )phainomena( رهاوظلا
 ،ريبك ضقانت نييعوضوم نيعقاو نمزلاو ءاضفلا رابتعا نع بترتيس هنأ ادب ذإ ،طناك
 ةيرجتلا ءايشأ ةيساسحلا هلضفب م„ظن?ت يذلا سدحلل نالكش نمزلاو ءاضفلا نوكيف
 اذه نإف ،ام ناكم يف ادوجوم يليإلا نونيز بسح نوكلا ناك اذإو .لوقعم لكشب
 روطت كانه نوكيس يلاتلابو ،اضيأ ام ناكم يف دوجوم هسفن وه نوكيس ناكملا
 ،اهريغ يف اهرودب ةاوتحم يه يتلاو ةيواحلا نكامألل – يئاÇال عجارت وأ – يئاÇال
 نع Physics ءايزيفلا يف ثيدحلا وطسرأ لgضف 3.هتيئاÇالب يفنم ءاوتحالا لعجي لكشب
 قبسم دوجو نع هبسح ثيدحلا نكمي ال هنأ كلذ ،"ءاضفلا" نم الدب τόπος سوبوتلا
 نم ايأ ددحت ةيناكمز تانايكل دوجو وه سوبوتلاو .دادتمالل لقتسم دوجو نع وأ
 ىنعملابو ءاضفلل يمويلاو ماعلا ىنعملاب chōra وطسرأ لمعتسا امك .ةدوجوم نكامألا
 نع ثيدحلل حلطصملا اذه اومدختسا نيذلا نييقاورلاو نييروقيبألا لثم ،اضيأ يكلفلا
صاخ ىنعمل هرصح ريغ نم ةيداملا مyاباتك يف "ءاضفلا"

4. 
 ءاضفلا نيب قرفي مل هنأف ،زيحلا نع ريبعتلل سوبوتلا لمعتسا دق وطسرأ ناك اذإو
 ىلإ سوبوتلا هلوانتب اضيأ وطسرأ ىعس امك .ةلاحإلا ديري امهيأ ىلإ رشي ملو ناكملاو

                                                             
1 N. Bunnin ; J. Yu, op. cit., p.652. 
2 A. Preus, Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy, Historical dictionaries of religions, 

philosophies, and movements No. 78, Maryland, The Scarecrow Press, 2007, p.72. 
3  Ibid., p.288. 
4  Ibid., p.72. 
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 امك .نونيز تاقرافم لح الواحم ناكملا ةلأسم لوانتف ،ةكرحلل فاك ردقب ةيمهأ حنم
 ،يبتارت لكشب ةعيبطلا تانوكمل طيحملاو مخاتملا عضومتلا ةركف ديكأت اضيأ لواح
 هناكم )رانلاو ءاوهلاو ءاملاو بارتلا( ةعبرألا رصانعلا نم رصنع لكل نأ ىلع دgدشف
 ايوح نوكيف ءاوهلا يتأيل ،هب طيحي ءاملا نإف لكلا طسوتي بارتلا ناك اذإف ؛يعيبطلا
 ددحت ةفيظو هبسح نكامألا هذهلو .ةطاحإلل ةقلح رخآ يف رانلا نوكتف ،هلك اذهل
 ىعسيو ،يعيبطلا هناكم كالتمال رصنع لك ليمي ذإ :الوزنو ادوعص ةيعيبطلا تاهاجتالا
 ،ادودحم ازيح هرابتعاب نوكلا اضيأ وطسرأ فصوو 1.ةكرحلاو راشتنالا ىلإ اهنيح
 هذه هتيؤر تنميه دقلو .ةيعيبطلا ءايشألاب ةصاخلا نكامألا عومجم يف ءاضفلا رصحو
 ةروثلا ،ربكأ لكشب ،كلذ دعب نمو ،neoplatonism ةديدجلا ةينوطالفألا ترهظ نأ ىلإ
  2.ةيرذلا ةيرظنلا تددجتف opernican revolutionc ةيكينربوكلا
 كرحتملاو يبتارتلاو لماكلاو لمتكملا نوكلاب اطبترم يطسرألا ءاضفلا نإ 
 تلعج نأ ءاضفلا عم يرظنلا لماعتلا اذه ةجيتن تناك .ةيلبق تاهاجتا يف ةرورضلاب
 لماعتلل هكاردإ بوجو نيبت اذل ،ءايشألا مكحي يعيبط ماظن دوجوب Ùر„ق?ي وطسرأ
 لعجي ءايشألاب صاخلا يعيبطلا عضوملا يعو نأ كلذ ،ملاعلا عم رصبتسملا يئايزفلا
 ءامتناب وطسرأ ملسو .اهعم لماعتلا ةيفيكو ءايشألا هذه صئاصخ نيبتي ناسنإلا
 اهعضومتب سيلو ةصاخلا – ءايشألا ةعيبط – اهتعيبطب ةيعيبطلا اهعضاوم ىلإ ءايشألا
 ةماع نيناوق ىلإ ماسجألا ةكرح عاضخإ بجي ال هنأ ىأر امك .يطابتعالا وأ يرسقلا
 يف اضيأ بهذ دقلو .ةقرافلاو ةسسؤملا هتعيبط بسحب ةكرح مسج لكل نأل ،ةتباثو
 ،ميقتسم طخ يف كرحتت ةيضرألا ماسجألاو نأ ىلإ ،ῦρανοὐο ὶΠερ ءامسلا يف هتحورطأ

                                                             
1 Ibid., p.288. 
2 R. Audi, The Cambridge dictionary of philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 

Second edition, 1999, p.867. 
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 ىلإ عزنت ةليقثلا ماسجألا نأو ،يرئاد لكش يف يوامسلا مارجألا كرحتت امنيب
 ةيعيبط تاكرحلا هذه لكو .عافترالا ىلإ قوتت يتلا ةفيفخلا ماسجألا سكع طوقسلا
 وأ قايسلا يف ريغت نع ،ساسألا يف ،سيلو ماسجألا يف ةعيبط نع ةرداص اÇأل
 ءايشألل "افينعت" الإ ءايشألا ةعيبطل ةسكاعملا تاكرحلا نوكت نلف ،فقوملا
 اهحرط يتلا زاغلألا نم ادحاو سوبوتلا ربتعي ،هلوادت ةرثك نم مغرلا ىلعو .اهتعيبطلو
 .امyارهظمتو امyاجارحإو ناكملاو ءاضفلا تالاكشإب اومتها نيذلا نانويلا ةفسالفلا
 يف حرطي هنأ الإ ،ءاضفلل ةيرظنلا صئاصخلا ضعب حيضوت سوبوتلا ناكمإب ناك نئلو
  .اهلح ىلع ارداق ودبي ام ردقب ةيئارجإو ةيموهفم لكاشم ريخألا

 يتلا ةنكمملا تاقالعلل الكش يطعي انgوك?م" ءاضفلا رابتعا ايهيدب ودبي ناك نئل
 ءايشألاب صاخ يموهفم سيسأت ىلإ جاتحي رمألا نأف 1،"ثادحألاو ءايشألا اهيف دجوت
 مسح دقل .ايطابتعا احيرصت وأ رربم ريغ اسدح ةيهيدبلا تناك الإو ،اعم ءاضفلاو
 ةرورضلاب مزلتسي ةيجراخلا عيضاوملل انروصت" نأ رارقإلاب رمألا ،هتهج نم ،طناك
 نوكت نأ – اصوصخ امبرو – اضيأ مزلتسيو ،ءايشألا هذه يوحي يذلا ءاضفلا ةركف
 يتاذ طرش وه يذلا ،ءاضفلا سدح نأ ينعي اذه 2".ةبرجت لك ىلع ةقباس ةركفلا هذه
 نم ام„ل بهذملا اذه طناك بهذو .صلاخ سدح وه ،يجراخ يبيرجت سدح لكل
 يف ةلغتشم اÇأ وأ - ةأيشم وأ ةيئيش - تاءاضف يه ءايشألا نأب معزلا يف ضقانت
 نأ ريغ نم ةيصاخ اهحنمي اهتيئاضفب لوقلا نأ كلذ ،ةلَّثمت?م نوكت نأ ريغ نم زايحأ
 هتاذب القتسم سيل ءيشلاف ؛يعوضوملا اهزيمتو اهتيئيش دودحو ةيصاخلا فßرع?ت
 ةقرافم عيضاوملا نإ نذإ .عيضاوملل ز\يمملا كاردإلا الول ايئايزف اعطقنم الو ايرهوج

                                                             
1 N. Bunnin ; J. Yu, op. cit., p.652. 
2 V. Cousin, Philosophie de Kant, Paris, Librairie Nouvelle, 1857, p.87. 
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 نإ مث .يئاهنلا اهلكشب الو ،يلبقلا اهرهوجب سيلو اهءازإ ةبرجتلا هددحت يذلا موهفملاب
 ةقيقحب لوقلا مدع عم ءاضفلا يف ةدوجوم ءايشألا نإ لوقلا ةهادبب معزلا وأ ميلستلا
 :جئاتن نم امهنع بترتي امعو امهضقنت نم صلختلا نكمي ال نيرمأب رارقإ وه لثمتلا

 معزلا اذه بسحب عضاوملا ريصتف ،عوضوملا زيحو عوضوملا نيب قيرفتلا مدع .أ
 ايرهوج امحتلمو انخث عوضوملا نم لعجي ايلك اقالغناو ،اyاذل ايئاÇال ادادتما
 اداعتباو ايطابتعا نوكيسف رمألا ثدح نإف ،ايموهفم عطقي نأب حمسي ال ثيحب
 دحاو عوضومل الإ موهفملا اذه عم دوجو ال نذإ .هتقيقحو عوضوملا ةعيبط نع
 عمو لكشلا عم ةلباقملاب ددحتي ال يئاÇو يلوأ πρώτη يلويهل قفو لغتشي قلغنم
 تناك يتلا ةيطسرألا ةفسلفلا يف ىتح ءيشلا موهفم ضراعي ام اذهو ،رهوجلا
 ريغ نم ةقلطملا ةداملا نإ نذإ .هلكشتو رهوجلا ريغتل ةيدام ةلع يلويهلا يف ىرت
  .رهوجلل ٍغلم هنوك ىلإ ةفاضإلاب لكشلا ىلع ىتح لاعتم موهفم يه لكش
 لاكشألل ةسسؤملا ةقرافملاب ةيوهلا أدبم ءافتنا يف لكشلا ىلع يلاعتلا ىلجتيو
 وه دحاو لكش دوجوو لاكشألل قلطم بايغ دوجو نأل ،عيضاوملل يلاتلابو
 لاكشألا ىلإ هتجاحل ،هتاذ يف كردي نأ نكمي ال هنأل ،لكشلا اذهل ىتح يفن
 هتاذب لكشلل يموهفملا دوجولا ةلاحتسا نإ .يموهفملا دوجولا حنم?يل هنع ةفلتخملا
 ةقراف ةيوه هل الكش هذخأب دجوي رهوجلا نأل ،رهوجلل ىتح يفن وه طقف
 نع ىتح ثيدحلل رربم كانه نوكي نلف ،اعم رهوجلاو لكشلا ىفتنا اذإو .ةف\رعمو
 ،وهف ،رهوجلا امأ ،اyدامو ءايشألا دوجو طرش وه يلويهلا نأ كلذ ،يلويهلا
 لثمتيو رهظمتي ام لك ،دوجولل ةيلوألاو ةيعجرملا هصئاصخ ىلإ ةفاضإلاب
 .ايموهفم



 موهفملا ىلإ حلطصملا نم ءاضفلا :لوألا مسقلا
 

 

141 
 
 

 امإ ،مهفلل ةيلوأ ئدابم نع رداص يموهفم عيطقت نع ةجتان يه عيضاوملا نإ نذإ
 رابتعال طناك عفد ام اذه .يديرجتلا وأ يداملا discontinuité اهعاطقنا ىلإ رظنلاب
 ءافتنا ىلإ ةفاضإلاب هنأ يه ةجيتنلاو 1.ةبرجتلل نييلوأ نيطرش نمزلاو ءاضفلا
 عاطقنا مدعب – ايموهفم هداجيإو هكاردإ حيتي ال لكشب – رهوجلا ةنوخثو عضوملا
 تواذت دوجو ةرورضب اضيأ ءاضفلا يفتني ،لكش يف ءيشلا يلجت مدعو رهوجلا
 ققحتلا هحنمي يذلا كاردإلا بايغب هدوجو طرش مدعني ذإ ،لرسوه موهفمب
  .يموهفملا
 ريمداغ ةيليوأتلا كلذ ىلإ تراشأ امك ةيجولوطنأ ةرورض تواذتلاب انه دصقن ال
 ال امك ، Karl Popperربوب ةيجولومتسبإ وأ  Paul Ricœurروكيرو سامريباهو
 دنع ةيلوادتلا هيلإ تراشأ امك ناكملاو نامزلا يف يباطخلا لعافتلا هب دصقن
 2.ظفلتلل اهتسارد
 ايرسق ةلاحلا هذه يف انديدحت نوكيسف ،تاذلا بايغ ةلاحلا يف ءاضفلا انددح اذإف
 سدحلا ىتحف .هب لوقلا رسعي ام اذهو ،هديدحت ةيناكمإب انملس نإ اذه ،ايفازجو
 يئاÇاللا دادتمالا ةلاح يف دجوت نأ نكمي ال ةيلوأ تالوقم ىلإ جاتحي يلوألا
 لبق سدحت نأ نكمي ،ةيبسن وأ تناك ةقلطم ،صئاصخل دوجو ال نذإ .ءاضفلل
 يلوأ ىطعم وه عيضاوملا سدح نإ مث 3.ايلبق اهيلإ يمتنت يتلا ءايشألا ءازإ ةبرجتلا
 هيلعو ،ةبرجت يأ ىلع قباسو يلبق وهف يلاتلابو ،يلعف كاردإ يأل قباس نهذلا يف

                                                             
1 E. Kant, Critique de la raison pure, (tra.  A. Tremesaygues et B. Pacaud), P.U.F., Paris, 10e 

édition, coll. Quadrige, 1984., p.233. 
2 J-M.  Adam ; J-P.  Goldstein, Linguistique et discours littéraire Théorie et pratique, Paris, 

Larousse 1976, p. 32 
3 Ibid. 
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 نع ثيدحلا ايهيدب نوكيس ،ءاضفلل ينوطالفألا موهفملاب ميلستلا ةلاح يف ،هنإف
 ايرهوج ةلقتسملاو اهريغ نع ةعطقنملا ءايشألا ةعيبطل ةيهاضم ةينب ىلإ جاتحي سدح
 سدحلا ةيلبق ةرورضب انلوق عم ىتحو .ايئاضف ايلجت كلمت يتلا عيضاوملا يقاب نع
 تانوكم ن\يبن نأ اننكمي ال هنإف ،ال وأ ةدتمم تناك ءاوس ،عيضاوملا ىلع هعابطناو
 ةرورضلاب ليحي ينوطالفألا حرطلا نأب املع ،اهدوجوب انملس نإ ،ءاضفلا دودح
 هرابتعاب ىعوي ناكملا نأ ىلإ بهذ وطسرأ نأ ىلإ انه ‚ر„ش?نْلو .عيضاوملا ةيئاÇ ىلإ
 الو اyاذ يف ءايشألا تايصاخ لثمي ال ءاضفلا نأ امك 1.هيوحي ام لك نع افلتخم
 اهدوجو يلاتلابو اهكاردإ ةيناكمإ يغلي هلك اذهو .اهنيب اميف اهتقالع يف ءايشأ
 دوجولا ةيناكمإ ىتح يسحلا وأ يلوألا سدحلل نوكي ال انه نم اقالطناو ،لوقعملا
  .يرظنلا

 لعج ام اذه .ءاضف ريغ نم ءيشلا ةيئاضف ال وأ ءاضفلا ةيئيشب لوقلا .ب
 ءاضف دوجول ضارتفا وه اذه سكعب لوقلا نأل ،ءاضفلا ةيدام نوفني نييتايلإلا
 2.يداملا ءاضفلا اذه يوحي

 تايصاخل دّ�ِ�دحملا يرظنلا يعسلا اذه رربي نأ نكمي ،رمأ نم نكي امهمو
 يتلا تالاكشإلا لحل ةلواحمب ،يموهفم سناجت نع ثحبلا ىلإ ةفاضإلاب ،زايحألا
-لبق لوانتلا نع ةمجانلا ءاضفلا موهفم تاجارحإو ةيداقتعالا اقيزيفاتملا اهحرطت
 يف ايزكرم اموهفم لّكشي لثمتلا نأ كلذ 3،ءاضفلاو لثمتلا نيب ةقالعلل يدقنلا
 اذï وهو ،ةيدقنلا-لبق اقيزيفاتيملا عم ةيلاعتملا ةيلاثملل ةيرظنلاو ةيموهفملا ةعيطقلا

                                                             
1 H. Nick, Space from Zeno to Einstein, Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology, 

1999, p.53. 
2 N. Bunnin ; J. Yu, op. cit., p.652. 
3 J-J Delafour, op. cit., p.11. 
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 ناك دقف .هب هلوانتن يذلا يرظنلا ءانبلاو ةهج نم ءاضفلا موهفم ديدحت يف يرهوج
 نأ ريغ ،اï ةصاخلا ءايشألا تاطاقسإل عضخي موهفملا نأ ةيدقنلا لبق ةفسلفلا يف اجئار
 ةفرعملاف .ناسنإلا فراعمل عضخت يتلا يه ءايشألا نأ ىلإ بهذو ،رمألا بلق طناك
 هذه وحن ةهجوم امئاد تناك اذإ الإ ءايشألا ةيرخآ كردت نأ اهنكمي ال ةيبرجتلا
 ،وه هكردي ام قفو لكيهتت ناسنإلا اهكردي يتلا ءايشألا نأ ينعي ال اذه 1 .ةيرخآلا
 اÇأ عم اهتغيص نم ريغتس ةلاحلا هذه يف اÇأل ،اهتئيه نم كاردإلا اذه قفو ريغتف
 ،اهيطعتس ةفلتخم تاكاردإ دوجو ةيمتح عم لاحلا ام مث .ةكردملا ةغيصلاب ةظفتحم
 عم لكشلا اذï رمألا ادبأ ميقتسي ال ؟اضراعتم ادوجو ،اهضراعت ةلاح يف ،ةرورضلاب
 .ءايشألل يئايزفلا دوجولا عم بسانتي امب ةغيصلا يف يداملا تابثلاب لوقلا ةرورض
 نأ حضوأ هنأ ريغ ،ءايشألل يعولا ةاعارم اضيأ يعي ناكو ،اذه يعي طناك ناكو
 اهيلع سسأتت ةيلبق ةفرعم ىلع ةينبم ءايشألا ءازإ ةبرجتلا نأ وه ةاعارملا هذه ساسأ
 هذه يف نوكيس هنأل ،ملاعلا كردي نأ نكمي ال اهريغ نم ذإ ،ءايشألل ةيبرجت ةاعارم لك
 هريغ نع اعطقنم نوكيس ثيحب ،موهفملاو ةيوهلا يف ةدج هل عوضومل يلوأ لجت ةلاحلا
      .لقألا ىلع افgرعم وأ افورعم هسفن وه هلعجي ال يذلا عاطقنالا موهفم نعو ايدام
 

 :يلقعلا سدحلاو يسحلا سدحلا نيب دادتمالاو ازونيبس  7.1.
 رشابملا كاردإلا لضفب لصحي ،دادتمالل 2سدح دوجو ىلإ ازونيبس بهذي

 تاذ هنأب اينآ هسفن يعو ناسنإلل هعم ىتأتي ال *،ادرفتم اعوضوم هرابتعاب عوضوملل
                                                             

1 Ibid., pp.11-12. 
 .لقعلا سيلو ةيساسحلا قيرط نع لصحي يذلا يطناكلا موهفملا نع انه فلتخم سدحلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت  2
 ةيوينبلا لبق نم ةدمتعملا ةيتراكيدلا ةفسلفلا سكع ةيزونيبسلا ةيقالخألا ةيرظن يف ةيزكرم ةلوقم وه درفتلا * 
 .ةثيدحلا
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 العف هرابتعاب كاردإلا" قيرط نع وأ ،طقف ايسدح– ةيجولوطنأ ةرورض هنأل – ركفت
 ال وأ يئاÇ عجارت ثدحي نأ نكمي ال هنأل ،لرسوه كلذ نع رgبßع امك "يسدح هجوتب
Çركفي هنوك يف ركفيو ركفي نأ دحأل نكمي ال ذإ ،يكاردإلا لمعلا كاردإ يف يئا، 
 اعوضوم ،رتراس بسح ،conscience réfléchissante سكاعلا يعولا ذاختا ةلاحتسال
 ،عوضوملل اثياحم ءاوتحا ةيسدحلا ةيلمعلا Ùدßع بجي اذهل .وتيجوكلا ققحي امنيح هسفنل
 نيب يلكش هامت كانه نذإ .ريكفتلا ىلع ةصاخلا هتردق نع حازني نأ ناسنإلل ىتأتي الف
 كاردإلا نإ :لوقلا ناكمإلاب ،اذه نم رثكأ لب .رِّكفملا لعافلاو هيف رَّكفملا عوضوملا
 دوجو ال" هنأل ،يلكلا يسحلا سدحلا نم عون ىلإ جاتحي هسفنل دسجلل يسحلا
 الو ماخ وه يسحلا سدحلا نم عونلا اذه نأ ريغ 1،"اï هسحن يتلا ةغيصلاب الإ دسجلل
 ميظنت همكحي ال اروتبمو ابرطضم امهف نوكي نأ ودعي ال وهف ،ةفرعم هÙدع نكمي
 ماعلا راطإلا يف اهجمدت ةيلك تالوقم نم اهددحي امب عيضاوملا طبر هل ققحي صاخ
 ةفرعملا لآم نأ ىلإ ،يلوأ ضارتفابو ،ايئدبم صولخلا ناكمإلاب .ةفرعملا نم نّكمملا
 تافصلا بنج ىلإ ابنج عضت ةيبيرقت تانراقم وه سدحلا نم عونلا اذï ةموكحملا
 ديدحت نأ ريغ ،اهنم ةدحاو لكب ةصاخلا دودحلا ديدحت ريغ نم عيضاوملل ةماعلا
 – ةقرافلاو ةكرتشملا تالوقملا اساسأ هققحت - يلك ريغ لكشب تالاحلا وأ تافصلا
 اذه ازونيبس عجريو .قيقد ريغ لقألا ىلع وأ ،نكمم ريغ اهسفن عيضاوملا ديدحت لعجي
 ةفرعم ةتبلا كلمت ال ةيرشبلا حورلا نأ ىلإ يسحلا سدحلا اذه نع لصاحلا بارطضالا
 ةفرعم كلمت لب ،)اهنع ةعطقنملا( ةيجراخلا داسجألل الو دسجلل الو اyاذل ةمئالم
 سيلف 2،ةعيبطلل كرتشملا ماظنلا راطأ يف ءايشألا اهيف كردت ةلاح لك يف ةبرطضم

                                                             
1 B. Spinoza, Ethique de Spinoza, op. cit., p.55. 
2 Ibid., p.34. 
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 اهيف نوكت ةرم لك يفف ،ىرخألا ميهافملا عم ام ةيصاخل طبار يأ كاردإ رودقملاب
 ئراطلا ىر‘اب الإ رمألا ثدحي ال ايجراخ ةددحم – امامت دسجلا لثم – حورلا
 الف .لخادلا نم ةددحم اهيف نوكت يتلا تارملا لكب سيلو ،كاردإلل ةحورطملا ءايشألل
 نم دعبأ ىلإ ازونيبس بهذي 1.ةرم لك يف ءايشألا لكل ينمازتلا سدحلل ذئنيح دوجو
 ةرشابملا ةيساسحلل ةعضاخلا تاروصتلا نم عومجم نع ةمجانلا ةفرعملا ربتعي امنيح اذه
 نيب قيرفتلا ،ءاضفلا يلاتلابو ،دادتمالا كاردإ يضتقي نذإ .طقف رهاظلا يف ًةيسدح
 "سدحلا"و ،يسدحلا مهفلاو ،يلقعلا كاردإلاو ،ةصلاخلا ةيساسحلا( كاردإلا عاونأ
 طبرلا قيرط نع سيلو ةيلبق تالثمت لضفب ةلصاح ةفرعملا نأ ىريف طناك امأ .)يسحلا
 يف l’a priori يلبقلا صئاصخو ،ملاعلا يف ةحورطملا عيضاوملا صئاصخ نيب يبيكرتلا
 ،ةبرجتلا نع لقتسم هنأ ىلع فgرع?م يلبقلاف ،ةرورضلاو ةيلكلا يه يطناكلا روصتلا
 2.ايرورضو ايلك نوكي ائيش انحنمت نأ اهنكمي ال ةبرجتلا نأل

 سيل هنألف ،دادتمالا كاردإ ققحي نأ ىلع رداق ريغ يسحلا سدحلا ناك اذإو
 دوجوم وه امو ءايشألا نيب كرتشم وه ام ىلإ ةصاخلا ءايشألا ةيهام عجرن نأ انعسوب
 عاطقنا يفتنيو عيضاوملا لك ىهامتتسف سكعلا ضرتفا نإ هنأل 3،ءزجلا يفو لكلا يف
 يضتقي ،لباقملاب .اعم دادتمالاو ءاضفلا نع ثيدحلا ةلاحلا هذه يف ليحتسيف ،اyانوكم
 اهميظنتو عيضاوملا نيب ةكرتشملا تامسلا ßكاردإ هصئاصخ يف ءيشلا لازتخا رذعت
 ددحي نأ لقعلل ىتأتي انه نم .ةماع تالوقم نم ماظن راطإ يف يلباقتو يجردت لكشب
 .دادتما عم ةكرتشمو ةزيمتم ةيفارغوبوط وأ ةيجولوبوط ةعوعطقم هرابتعاب ءاضفلا
 ريغ ةفرعم الإ كلمن ال" اننأ ىلإ راشأ امنيح ازونيبس اهحضوأ امك ةفرعملا نوكتسو

                                                             
1 Ibid., p.37.  
2 G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, Paris, PUF, 3ème édition, 2004, p.20.  
3 Ibid., p.25.   
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 .ةيلوألا هتفصو هتطاسب نع ةرداص سدحلا اذه ةيلكو  1".انداسجأ ةموميدل ةمئالم
 ارهاظ الإ سيل وهف ةقالع ءاضفلا نأ املاطو ،ام ةقالعل امنإو ام ءاضفل دوجو الف" نذإ
 نوكيو ةبرجتلا عضومب ةطساو نود نم قلعتي ديرف لثمت سدحلا نأ كلذ 2،"اضقانتم
 قيرط نع ،ةبرجتلا عوضومب ةطساو ربع قلعتي لثمت روصتلاف .ةيساسحلا هردصم
 ةيناكمإ هسفن وه زواجتي روصت ةركفلاو ،كاردإلا يف هردصم نوكيو ،ىرخأ تالثمت
 وه يذلا قلطملا ةفص وه دادتمالا نأ دكؤي اذه 3.لقعلا يف هردصم نوكيو ةبرجتلا
 4.هللا

 
 

 

                                                             
1 Ibid., p.26.  

 ،فراعملا راد ،ةيردنكسإلا ،يلدارب اقيزيفاتيم يف ةسارد ؛ةقيقحلاو رهاظلا ةفسلف يف نامزلاو ناكملا موهفم ،ىوضلا قيفوت دمحم .د 2
 .48.ص ،2003

3 G.Deleuze, op. cit.,  p.13.  

 1997 ،1ط ،عيزوتلاو رشنلاو تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا ،جاحلا ةماسأ رت ،ةيدقنلا طناك ةفسلف ،زولود ليج :ةمجرتلا رظنا
 .15.ص

4 B. Spinoza, , op. cit.,  p.26. 
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  :هلصفمتو فوسخلا ةيعابر يف ءاضفلا تايلجت .2
 ةهج نم ةيمكLحو ةيدرس تاعوطقم يف ينوكلا ميهاربإ لامعأ يف ءاضفلا ىلجتي

 ،ايئاوهأو ايقطنمو ايباطخو ايدرس لصفمتم وهف .يرثنلا هنتم نم ةفلتخم تايوتسم يفو
 لكشب رمألا اذه صخلت يتلا تاياورلا نم فوسخلا ةيعابر دعتو .ايصانمو ايصن لغتشمو
 ،ةسqسؤم ريطاسأ ىلإ عlجرkتو ايفارغوبوطو ايجولوبوط تاءاضفلا مسقت ذإ .قيقدو حضاو
 ،ةيطنألا اهصئاصخو ةفلتخملا اvاروريسو اهتيهام ددحي ،يجولوطنأو يقالخ راطإ يف مظتنت
 ببسب ،ةعوضوملاو لاحرتلا ىلع ةينبملا قراوتلا ةفاقث هتجتنأ يجولوبورثنأ لثمت ىلإ صلخيل
 تايرغمو ةعيبطلا تاهاركإ مامأ ،ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيفاقثويسوسلا رطألا ريغت
 ةرصاعملا ةراضحلل ادقن ،اذه نم مغرلا ىلع ،فوسخلا ةيعابر تسيل .ةثيدحلا ةراضحلا
 لورتبلل فاشتكاو رامعتسا نم اهتبحاص يتلا ىربكلا تالوحتلل دصر يه ام ردقب
  .ءاضفلا اذه يف ميقملا ناسنإلا ةيهامو ءاضفلا رهوجل نايسنو

 اهرابتعاب ،ءاضفلا ةلكشأل لوألا قلطنملا نذإ ينوكلا ميهاربإ دنع ءارحصلا لكشت
 اهمهأ لعل ،ةيسيسأت تايئانث راطإ يف ءارحصلا حرطي هدجن اذل .ناسنإلا يف الصأتم ارهوج
 يجولوطنألا رهوجلا اهرابتعاب ،ءارحصلاو .ةنيدملا/ءارحصلاو ةحاولا/ءارحصلا :اتيئانث
 ايرهوج ارهظمت فوسخلا ةيعابر يف دعkي يذلا رحبلل اهتلكاشم يف اضيأ ةيلجتم يه ،لوألا
 هلصفمتو ءاضفلا تايلجت هانكتسا نكمي ال هنأ ينعي اذه .ايئايزيف هل افلاخم ناك نإو ءاضفلل
 ةفلتخملا تءاضفلا ديدحتب ،ةيجولوبوطلاو ةيفارغوبوطلا هتايوتسم لاغتشا ةساردب الإ ايصن
 امك ،ايناث اهصئاصخو اvاروريس نايبتو ،الوأ ةيدرسلا مهجمارب لعاوفلا اهيف ققحي يتلا
    .ةيباطخلا نئارقلا قفو اهل تافانص ةماقإ نكمي

  
 :ايجولوطنألا ىلإ ةينبلا نم ءارحصلا .1.2

 لاغتشا ىلع ينوكلا ميهاربإ لامعأ مظعم يف رمألا وه املثم فوسخلا ةيعابر ينبنت
 قلطنملا ءارحصلا لكشتو .هب ةصاخ ةيبتارتو ةيقطنم تايلجت قفو ءاضفلل يقالخو يئاوهأ
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 قئالعلل اقفو ،يهف ،ىرخألا ةيفارغوبفاضtوطلا تاءاضفلا لك هقفو لصفمتت يذلا لوألا
 دنع فوقولا اديفم نوكي نل اذل .هل ةضقانم وأ هل ةداضم وأ هب ةمزلتسم امإ ،ةيقطنملا
 ةقطانملاو ةîيِوlناملا تاءارجإ يف امك فرص يئانث لكشب ءاضفلا تاميسل ةيلوألا قئالعلا
 ةيلوأ ةيقطنم ةينب يف ءاضف لكل ةسسؤملا تاميسلا جمد ايليلحت مئالملا نم لب ،ءامدقلا
 دنع فوقولا اضيأ مئالملا نم هنأ ريغ ،تاينبلا هذه مهأ نم يئايميسلا عبرملا لعلو .عسوأ
 حرkتقا املثم ةيجردت ةينب يف اهجامدإ بجيو لب ،ةيقطنملا ةطاطخلا هذهل ةيئانبلا صاصخلا لك
 يهف ؛رامضإلاو ةيمعتلا ةيجيتارتسا ىلع اهساسأ يف ةينبم ءارحصلاف .رتوتلا ةيئايميس يف
 وأ افرص ءالخ ريصتف اهتيهامل ءارحصلا تدقف الإو ،ههنك يفخي رهاظو رهاظ ريغ رهوج
  .امدع

 ةيعيبطلا نع ةديعب يه ينوكلا ميهاربإ ءارحص ةسارد دنع ةدوصقملا ايجولوطنألا
 ـــب ةداع فرعkت ةيئاضف ةعوطقم ءارحصلاف 1.يتنوبوليم دنع رمألا وه امك ةيلاثملاو
 ةيزكرم وه ببسلا :فوسخلا ةيعابر يف ةيزكرم تسيل ةصيصخلا هذه نأ ريغ /ءالخلا/
 دعبلا يف لثمتملا ،ءاضفلل يرهوجلا دعبلاب ةصاخ ةيزكرملا هذه .هتفرعم ةيزكرمو ءاضفلا
 يذلا 3ضومغلا زيح اùإ 2."دوجولا داعبأب ال ،دوقفملا اهدعبب ءارحص" ءارحصلاف ،دوقفملا
 اذه 4."توكسلاب ءارحصلا انبطاختو ،جيجضلاب رحبلا انبطاخي" ،فرعkي الو سدحkي
 ىطغتي يوارحصلا"ـف .ءارحصلا لهأو ءارحصلا عبطت يتلا ةيرحلا ملاعم نم ملعم ضومغلا
 هنإ .ناكمل عكري الو ،لازغلاك لقنتلاو .حوتفملا ءارعلا دسوتيو ،موجنلاب ةشوشرملا ءامسلاب
  5".خوكلا يف داصحلا مسوم لولح رظتني ةنيهر سيلو ريطلا لثم قيلط

                                                             
1 E. de Saint Aubert, Vers une ontologie indirecte : sources et enjeux critiques de l’appel à l’ontologie chez 

Merleau-Ponty, Paris, Vrin, 2006 p.38. 

 .63.ص ،1991 ،فوساميل ،مالعإلاو رشنلل يليساتو رشنلاو ةعابطلل ريونتلا راد ،يربلا رثنلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  2
 .137.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  3
 .144.ص ،يربلا رثنلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  4
 .13 .ص ،هسفن عجرملا 5
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 ،ينوكلا ميهاربإ نتم يف اهلاغتشاو ءارحصلا صئاصخ يصقتسن نأ اندرأ اذإ

  :نييوتسم يف اهلصفمت لاجم ددحن نأ انيلعف ،فوسخلا هتيعابر يف اصوصخ
 هذهل ةيفارغوبوطلو ةيجولوبوطلا صئاصخلاب صاخ وهو :لوألا ىوتسملا •

 ديدحت نكميو ،ةصاخلا ةيلماعلاو ةينامزلا اvاقايس نع اديعب ةيئاضفلا ةعوطقملا
  :يه ةيدرسلا داعبأ ةثالث لالخ نم اهملاعم
o ايمظنو ايلادبتسا صنلا اهسسؤي يتلا قئالعلا قفو ةلغتشملا ةيئاضفلا داعبألا، 

 ةحاولا لثم هل ةلباقملا تاءاضفلا نع الوزعم ازيح ءارحصلا نوكت ال ثيحب
 ؛رحبلا لثم هل ةلكاشُملا تاءاضفلا نع الو تادامحلاو ةنيدملاو

o لماوعلا رامثتساب ةصاخ يهو ةيلعافلا داعبألا actants ةصاخلا ةيقالخ ميقلل 
 مvالثمت اوددحي نأ دعب ،ةلLكاشملاو ةلباقملا تاءاضفلا نم اهريغو ءارحصلاب
 نم ةيباطخلا تالكشتلا يف ءارحصلل اجمد اذه لثمي .ةيروصلاو ةيتاعوضوملا
 ةثياحم ةبراقملا تناك نئلو .ىرخأ ةهج نم ةيرتوتو ةيئاوهأ تاينب يفو ةهج
 ءارحصلل ينوكلا ميهاربإ لثمت فشتسن نأ اننكمي هنإف ،نييقرو لعاوفلاو
 رمألا وه املثم ،ةلاحلا هذه يف جاتحن نل .اهلصفمتل يناثلا ىوتسملا وه يذلاو
 نامدلغ نايسول دنع امك ملاعلا ةيؤر لثم تالوقم ىلإ ،ةيقايسلا تابراقملا يف

Lucien Goldmann شتاكول جروجو Lukács Georg ءاوضنالاو مازتلالا وأ 
 دنع امك بدألل ةيروثلا ةياغلا وأ Paul Sartre-Jean رتراس لوب نوج دنع امك
 لراش دنع امك ةيصخشلا ةروطسألاو ةيسوهلا تاراعتسالا وأ نييسكراملا
 ةيدرسلا تالوحتلا دصرن نأ يفكي .اهريغ وأ ،Charles Mauron ناروم
 نولصفمتي يتلا ةيقالخلا ةمظنألا نايبت ىلإ ىعسن مث ،لماوعلل ةيباطخلا رواحملاو
  .اهقفو
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o ايدب نإو نيلماكتم نيراطإ يف براقت نأ يغبني يتلا ةينامزلا داعبألا 
   :امهو ةلهو لوأل نيضراعتم
 اهيف امب ،اvالوحتو تاءاضفلا تالاح لوانتي يجولونورك راطإ §

  :نيفلتخم نيدعب يف ،ءارحصلا
ü لماوعلا عم ءاضفلل لوصلاو لصفلا ةلاح دصري لوألا دعبلا 

 اهراطإ يف ةلكاشملاو ةلباقملا تاءاضفلل ةلكشملا تاميسلاو
 1؛séJoseph Court سيتوك ريبعتب يجولوفروملا وأ ،نكاسلا

ü عم ةيلصولاو ةيلصفلا تاليوحتلا/تالوحتلا دصري يناثلا دعبلا 
 يف ةلكاشملاو ةلباقملا تاءاضفلل ةلكشملا تاميسلاو لماوعلا
 ؛يبيكرتلا يكرحلا اهراطإ

 لصولا تالاح نيب طبري يذلا configurationnel يلكشت راطإو §
 هجو ىلع ءارحصلابو ،تاءاضفلاب ةصاخلا تالوحتلا لصفلاو
 سيل هنأل ةيجولونوركلل يناثلا دعبلا نع فلتخي راطإلا اذه .صوصخلا
 ةصاخلا ةيباطخلا تانيوكتلا اضيأ نكلو تالوحتلا هيف يصقتسن ايدرس
 بسح ،فقاوملا فاطملا ةياù يف ددحت يتلاو 2وكوف اهفرع امك هب
 يف سفانتت ايلدج ازيح اهرابتعاب Dominique Maingueneau نانوغنام
  .يبرحو لب يعارص لكشب تالثمتلاو رظنلا تاهجو

 ىوتسملا اذπ نوماه بيليف اهددح يتلا ءاضفلا ليلحت تايوتسم قحلن نأ نكمي
 لاغتشالا ىلإ ليحت اùأل ،تاءاضفلا نم اهريغ وأ ءارحصلا انتسارد دنع
 يصنلا هدعب يف لوألا ىوتسملا اذه نأ ريغ .نماك رهوج ىلإ سيلو يئايميسلا
 ؛ءارحصلا ايجولوطنأ هانكتسال ،ام دحل ،دمتعkي نأل لباق يصانملا وأ

                                                             
1 Cf. J. Courtés, Introduction à la sémiotique narrative et discursive : méthodologie et application, Paris, 

Hachette, 1976. 
2 Cf. M. Michel, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, p.155. 
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 ديدحت ىلإ يأ ،ءارحصلل يجولوطنألا دعبلا نيبت ىلإ دمعي :يناثلا ىوتسملا •
 وأ ةيفارغوبوطلا وأ ةيجولوبوطلا صئاصخلا دنع فقي ال يذلا سسؤُملا هرهوج
 ،وه ىوتسملا اذه .اعيمج اهيوحي ناك نإو ةيغالبلا وأ ةيصانملا وأ ةيفانصلا
 ايتاعوضوم ددحم ،اهاندمتعا يتلا ةبراقملل ةيئارجإلا تارورضلا ىلإ رظنلاب
 قفو الغتشم لب ،نتملا ىلع ايلاعتم سيل وهف يلاتلاب .هتاذ يف ايرهوج سيلو
 ةيجولوطنألا نإ .هصئاصخ حضوت ةقايسلا تاميسو هيلجت ةدرجمو ةينوقيأ روص
    .ةماع ةيتارهاظ سيلو ةيصن نذإ يه انه اùايبت ىلإ ىعسن يتلا
 يضرع وه فوسخلا ةيعابر يف ءارحصلا لاغتشال لوألا ىوتسملا نألو
 ال .نتملل ةيصنلا ةياغلا لثمي يذلا يناثلا دعبلا ىلإ لوصولل هدمتعنس ،ايباطخ
 ،ىعست ،ةساردلا هذه ةنودم اهنمو ،ينوكلا ميهاربإ لامعأ نأ انركذ نإ ورغ
 قيوطت ىلإ ،péritexte يصنلا طيحملا اصوصخ ،يفلؤملا صانمللا يف يلج وه امك
 لالخ نم ،تاعوضوملا نم اهريغو ،رخآلاو ءانفلاو ناسنإلاو دوجولا موهفم
 بسح ،يه يتلا ءارحصلاب اصوصخو ،ءاضفلاب تاعامجلاو دارفألا ةقالع
 نإ .هيلع ءاضقلا وأ هريفعت ىلإ ةيندملا ىعست يذلا لوألا رهوجلا ،ينوكلا
 ةفîرعkم سيل يهف ،ءارحصلل ينوكلا فيرعت نع جتان وه يناثلا دعبلل انءاصقتسا
 ةيجيتارتسا دمتعم رهاظلا نإ :اذه نم رثكأ لب .يرهوجلا اهنطابب لب ،اهرهاظب
 لماوعلا lفرص ،ايمانيد الماع اهرابتعاب ،هقفو ءارحصلا لواحت زاغلإو ةيمعت
 ائراط اضرع لب ،ًءارحص هدع نكمي ال يذلا لِّلضملا رهاظلا اذه ىلإ نيرخآلا
 :نيفلتخم نيجوت قفو لوألا ىوتسملا عم لماعتلا نكمي نذإ .الِّلضمو
o نوكت رشابم لكشب لعاوفلل ةيتاعوضوملا تاراسملاب ذخأي لوألا هجوتلا 

 .ائراط ايلجت طقف سيلو ءارحصلل اضيقن ايجولوبوطلاو ايفارغوبطلا هبسح
 ةيئايزيفلا ةينبلا يف انماك ارهوج ،اذه ىلع ،يفرظلا دعبلا نوكيس
 ىلع ،ءارحصاللاو ءارحصلا نيب ،لكشلا اذπ ،لباقن نأ نكمي .ءارحصلل
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 وه امك ءارحصاللا يناثلا ىوتسملاو ءارحصلا وه يناثلا ىوتسملا نوكي نأ
 :قحاللا ليثمتلا يف حضاو
  
 يناثلا ىوتسملا لوألا ىوتسملا اههلاغتشاو تاءاضفلا يلجت ىوتسم
 ءارحصلا ءارحصاللا ءاضفلا فيرعت/ديدحت
 ءازيفاتيملا ءايزيفلا ءاضفلا ةدام 
 رهوجلا ضرعلا صئاصخ

 
o أ ىلع لعاوفلل ةيتاعوضوملا تاراسملاب لوانتي يناثلا هجوتلاùنيبت تالوحت ا 

 هيف رمثتسkت ازيح تاءاضفلا نوكتف ،اهدنع فوقولا نكمي ال ةراق تالاح
 لك نيب ءارحصلا ةيرهوجلو ءاضفلل يرهوجلا دعبلل ةحضوم ميق
 ىلع ةلاحلا هذه يف ايجولوبوطلاو ايفارغوبطلا دمتعkت نل فوس .تاءاضفلا
 لباقي ال ايضرعو ائراط ايلجت نكلو ،ءارحصلل يعوضوملا ضيقنلا اùأ
 ءايزيفلل يفرظلا دعبلا نوكي نل فوس .اهيلإ لاقتنالل دهمي لب ،ءارحصلا
 وأ ةلصاح لصف ةلاح لب ،ءارحصلل ةرشابملا ةينبلا يف انماك ارهوج ذئنيح
 يناثلا هجوتلا نإف ،ةيئاùو ةيتالوقمو يلكشت لوألا هجوتلا ناك نئلو .ةليآ
 تالاح لثمت ،ءارحصاللاو ءارحصلا نيب ،لكشلا اذπ ،ةلباقملا .يكرح وه
  :نيينعم ،اذهل رظنلاب ،ءارحصلا ذخأتس .ةيئاù تالوحت سيلو ةتقؤم
 دوجو ال يأ ،ءارحصلل نيفلتخم نيلكش نيوتسملا نم لعجي لوألا ىنعملا  §

 نوكي امنيب ايطنأ وأ ائراط ارهوج لوألا ىوتسملا نوكيف ،ضرعلل
 يف ةلوانتم ءارحصلا نوكتف .ايجولوطنأو ايلوأ رهوج يناثلا ىوتسملا
 وأ يطنألا رهوجلا ىلإ يجولوطنألا رهوجلا نم هيف لقتنkي يدرس راطإ
 :ليثمتلا اذه يف يلج وه امك ،سكعلا
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 )لوألا ىوتسملا(                        )يناثلا ىوتسملا(  
  ]يطنأ رهوج[                      ]يجولوطنأ رهوج[ 

 /يئايزيف/                             /يئايزيفاتيم/   
 

 ،ةيهاملاو رهاظلاب امهطبري نكل ،نيرهوجلا نيب ةلباقملا يقبي يناثلا ىنعملا §
 phénomène ةرهاظلا نيب لباقي ،ايتارهاظ اموهفم ايجولوطنألا ذخأتف

 ىلعف .امهطبرت يتلا جئاشولا مصف دعب نكل noumène ةرهاظلا تاذو
 ىلعو ،نييرهوج ءاضفلا اهيف ىلجتي نيذللا نييوتسملا رابتعا نم مغرلا
 لوألا ىوتسملا qدعب ،نيرهوجلا نيذه صئاصخ نيب قيرفتلا نم مغرلا
 اهيدعبب ءارحصلا ربتعتف ،ايلوأ ارهوج يناثلا ىوتسملاو ائراط ارهوج
 يلاتلابو ةيليلضت ةلاحإ ءايزيفلا نوكيس .يئايزيفاتيملاو يئايزيفلا
 لالخ نم الإ كردي ال اسودحم ءايزيفاتيملا نوكيسو ةيرهوج سيزويميس
 ةلباقم ءازإ ةلاحلا هذه يف نوكن نل فوس .ءايزيفلا يف نماكلا ضقنلا
 لقتني نيتلباقتم نيءارحص نيب وأ ]ءارحصاللا[و ]ءارحصلا[ نيب ةيرذج
 ءازإ لب ،ةقباسلا ةطاطخلا يف حضاو وه امك ىرخألا ىلإ امهادحإ نم
 نوكتل هدوجو طرتشkي رخآ يئزج رهظمت ىلإ يئزج رهظمت نم لاقتنالا
 اهل ناك امل الإو ةرشابم ءايزيف تسيل ءارحصلاف .ءارحص ءارحصلا
 يشخ امل الإو اصلاخ ارهوج تسيل اùأ امك ،نالباقتم ايئزج نارهظمت
 وزغلا دص تالواحم رسفي ام اذه .لاوزلاو ريغتلاو وزغلا نم اهيلع

ءارحصلا ءارحصلا   
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 ناكملا ضوقت دق يتلا ةيندملا ،يراعتسا لكشب ،و يلاطيإلاو يسنرفلا
 :ةيلاتلا ةطاطخلاب ىنعملا اذه ليثمت نكمي .هملاعم ريغتو

 
 
 
      

 
 
 
 ءاضفلا نأ ينوكلا دنع ءارحصلا موهفمل ةيلصأتلا ةلواحملا هذه لالخ نم انل ىلجتي

 نيوكت ىلع امنإو ةيبرعلا ةغللا اهيف امب ةيعيبطلا تاغلل ةيباطخلا تالكشتلا ىلع ازLكترم سيل
 تاباتكل ةيعجرم اهلايخمو اهريطاسأب لكشkت يتلا ،قراوتلا ةفاقثل -وكوف موهفمب- يباطخ
 دوجولاب ةصاخلا ميهافملل يفارشتسالاو يلاكشإلا دعبلا فشتسنس هيلعو .ينوكلا ميهاربإ
 ىلع ،رمألا اذه حيضوتل ،دمتعنس .فوسخلا ةيعابر يف ضlرعلاو رهوجلاو ةنونيكلاو
  .ءارحصلا ةيرهوج نم اقالطنا ،ءاضفلا اهقفو لصفمتي يتلا ةفلتخملا تايلدجلا

 يقطنملا ىوتسملا يف انيقب ول ءاضفلل يلاكشإلا دعبلا زواجت انرودقمب نوكي نل فوس
 ةيليوأت رظن ةهجو قفو ينوكلا ميهاربإل يدرسلاو يمكحلا نتملا عم لماعتي يذلا در»ا
 ةيد»ا ريغ ةيفيرعتلا تايضرفلا نم ةعومجم ءازإ نوكنس .ةيموهفملا تانكمملا دنع فقت
 هذه زواجت لجأ نم .فوسخلا ةيعابر هقفو لصفمتت يذلا ثياحملا موهفملا نع ةفراصلاو
 نايبت نم ةنِّكمملاو ءاضفلل ةسسؤملا ةفلتخملا تايلدجلا ةسارد ىلإ ىعسنس ،ةيجهنملا ةبقعلا
 .الثم رحبلاو ةنيدملاو ةحاولاو ءارحصلا موهفم دqدحي نأ نكمي تايوتسملا يأو يناعملا يأ
 ]ةفرعملا[ ةيلدج ةيلدج ءاضفلل ينوكلا موهفم اهيلع زكتري يتلا تايلدجلا مهأ لعل
 ]نلعلا[و ]رسلا[ ةيلدجو ،هنع نيلصفنملا وأ هب نيلصتملا لعاوفلاب نيصاخلا ]لهجلا[و

 /يئايزيفلا/ /يئايزيفاتيملا/

ءارحصلا  
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 نيعطاقتملا ]ضlرعلا[و ]رهوجلا[ ةيلدجو لماوعلا نم رخآلا ضعبلا نود ضعبلل نيLفشكتملا
 ةقالع نيفشاك قيقحتلا عبرم يف ةفلتخملا امvالصفمتب ]ةيهاملا[و ]رهاظلا[ ةيئانث عم
 هذه رودقمب نوكي نل .]ءارحصاللا[و ]ءارحصلا[ دودح نيددحمو ءايزيفاتيملاب ءايزيفلا
 ،ءارحصلل ةيزاغلإلا ةيجيتارتسالا قفو تحرُط اذإ الإ لاغتشالاو يلجتلا تايلدجلا
 ءافخلا نيب ةطبار ًةيلدجو ىمعم انطابو ايمعم ارهاظ – اقحال هحضونس امك - اهرابتعاب
 تايدرس لب ،ةصاخ تارهظمت تسيل تالاحلا هذه نأ ىلع ،نطابلاو رهاظلاو ءالجلاو
 ءارحصلا موهفم لعاوفلا تاءافكو ءاضفلا تايجيتارتسا لضفب نيبتنس .ةسîسؤمو ةِّسسؤم
 رظنلاب اهيلجت ةئيهو اهلصفمت ناددحي نيذللا يريشأتلا ننسلاو يراشإلا ننسلا ىلإ اهعاجرإب
 امهيلع زكترت نيتللا ]ةراشإاللا[و ]ةراشإلا[ نم اقاطنا هرهاظو ءاضفلا ةنونيك ىلإ
 لاقتنالا ةلوهس يه ةجيتنلا .مكلا ةيبسنو فيكلا ةيقلطم نيب اهلاغتشا ددحتيف ،ءارحصلا
 قفو هلصفمت زاربإ ةيناكمإ يلاتلابو ،يجولوطنألا هدوجو ىلإ ءاضفلل يراشإلا يلجتلا نم
 طبريس هنأل ،ادقعم ايبيكرت ىنعم ]لهجلا[ نوكي نأ ىلع ،]دقفلا[و ]ةيلوه»ا[ ةيئانث
 هتيرس دقف فÀشكت اذإ ]رسلا[ـف .سدحي لب فرعkي نأ ةداعلا يف نكمي ال يذلا ]رسلا[ـب
 لهجو ةهج نم اهمعز وأ ]ةفرعملا[ نظ نوكيس اذل .هرهوج يرسلا دقف هتيرس دقف اذإو
 رهاوج يف رثكأ اذه حضتيس .ءاضفلا عم ةيميتسبإلا ةقالعلا يلكش ىرخأ ةهج نم ]رسلا[
 هرهوجو دوقفملا رسلل يناويح رهوج يف فوسخلا ةيعابر يف لثمتم وه يذلا دوقفملا دعبلا
 /ةيرحلا/و /قالطنالا/ تاميسل ايواح هرابتعاب لازغلا يف لثمتمف لوألا امأف ،يندعم
 هتيوه دقف هب كسمُأ اذإف ،هب كاسمإلا ريسعي يذلا ،امامت رسلا لثم /نسحلا/و /ةراضغلا/و
 يف الإ هل دوجو ال يذلا نادولاب نانورقم امهف /هتوق/و رسلا /ةطلس/ امأ .ًارس هتنونيكو
 اهلمحتو اvدباكمو اهدوجو يف ]رسلا[ تاميس لمحت ىرخألا يه قونلا .يراحصلا
 لاحرتلا رربي ام اذهو ،دحأ اهنم وجني ال ةازافمو رفق رابآ الب ءارحصلا نأل ،شطعلا
 ةفاضإ- ةنورقم ةريخألا هذه نأ ىلع يراهملاب ةلباقم قونلاو .فوسخلا ةيعابر ةعوضومو
 سكع ،يميق ماظنو ةيلماع ةروريس ءارحصلا ننس يف يه يتلا ةيسورفلاب -تالالد ىلإ
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 اذإف .لاحرتلاو ةماقإلا تايلآو يلوألا يفيظولا دوجولاب ةطبترم يه يتلا قونلاو لامجلا
 ىلإ ليحي يذلا رامحلاب ةطبترم ةحاولا نإف يراهملاو لامجلاو قونلاب ءارحصلا تطبر
 اهلاغتشا يف ءارحصلل ةقصالملا يعرلا ةلحرمب ةقحال ةلاح يهو ،تاعمتجملل يعارزلا طمنلا
 ةرايسلاب هايإ اهضيوعتل ،يناويحلا رهوجلا نع ةعطقنم يه بلاغلا يفف ةنيدملا امأ .يرهوجلا
 ءاملا ىلع ينبمف ءارحصلل يندعملا رهوجلا امأ .يرضحلا هافرلاو لقنلا لئاسو نم اهريغو
 بورحلا ببسو ،لاحرتلا ىلع هبايغ ةلاح يف ،ثعابلاو ةايحلاو ءاقبلل نماضلا وه يذلا
 ثوكملا ىلع زفحملاو ةيوارحصلا تاءاضفلا زكرم رئبلا لكشkي اذل ،ةيلبقلا تادقاعتلاو
 ةفلتخم تارهظمت هلو ءارحصلل ةنqوكملا ةيئايزيفلا ةداملا لثميف بارتلا امأ .يعرلا دامتعاو
 يف ثلاثلا رصنعلا .اهسيماون فرعkتو كردت نأ بجي اذل ،فحزلا لثم ةيناودع تايكرحو
 الثمم سيل هنأ ريغ ،ءاملا لثم امامت ةيلوأ ةيوضع ةرورض هنإ .ءاوهلا وه فوسخلا ةيعابر
 يف ةيرهوج ةيتايح سوقطب طبترم وهو نوكم عبار يهف رانلا امأ .هيلإ ريشم ينوقيأ ءاضفب
  .ضارمألا ضعبب باصملا يكو ماعطلا وهطو ياشلا دادعإك ءارحصلا

 هنإف ،اهل ةدضعملا رارسألا رهاوجو ءارحصلل ةسسؤملا تايلدجلا ةسارد دعب ضرعنس
 وه رهوجلا ناك نإ لؤاستلاب ،ةغللاب رهوجلا ةقالع نع ماثللا ةطامإ يرورضلا نم نوكيس
 سدح ينوكلا ميهاربإ دنع رهوجلا نأل ،inintelligible كردي ال ام هنأ مأ indicible لاقني ال ام
 هكاردإ مدع نع ةلوؤسملا يه ةغللا له نذإ .ركفلاب الو ةغللاب ال قوطت نأ نكمي ال يلوأ
 مدعو هلوق نم نكمتلا مدع نأ مأ هلوق ىلع ةردقلا مدع ببس وه كاردإ مدع نأ مأ
 ةقالع ددحن نأ لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلل نيربجم نوكنس ؟ءاوس امه هكاردإ نم نكمتلا
 ةفلتخملا تايلجتلا قلاعت دكؤنل نكلو ةيمعتلا ةروريس نايبتل سيل ،رهوجلابو ىنعملاب ءايزيفلا
  .رهوجلا لاغتشا طمنو ءاضفلل

 يف اصقن سيل دقفلا نأ ىلع ،دقفلا ضيوعت طئاسو ديدحت اذه دعب احاتم نوكيس
 ةفرعملا دقف يف وه اذه قفو يناسنإلا صقنلاو .ءارحصلا يف ةيرهوج ةقيقح لب ،هتاذ
 هذه يف دقفلا .هدوجو لهج يف لب ،رسلا لهج يف تسيل ةيزملاف ،رسلا دوجوب ةصاخلا
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 رهاظلاو يلاعتلا ةباثمب يوارحصلا رهوجلا نوكيف ،ةينوطالفألا لثملا ةيرظنل هباشم ةلاحلا
 دحاو لك طبرkي نأ ىلع ،دقفلاو ةيلوه»ا نيب ءارحصلا لوانت متحي اذه .ةثياحملا ةباثمب
 لصفمتل انليلحت ةياù يف صلخنس .ءارحصلل ةقلاعم ةيئايزيف عيضاوم سيلو رسلاب امهنم
 طبريس امك هقمعو هضومغو هدادتما يف هلكاشي يذلا رحبلا هونصب هطبر ىلإ ءاضفلا
 اريسي ذئدنع نوكيس .حورلاب دسجلا لباقي نأ ىلع ،يوثنألا دسجلا اصوصخ دسجلاب
 ةيوارحصلا ةايحلا سومانو لوألا هسجاهو ءارحصلا زكرم هرابتعاب رئبلا تالاح دصر
 ددحتتس انه نم .ةحاولا رئبل فلاخم انه رئبلاف ،ةحالفلا سيلو يعرلا طمن ىلع ةدمتعملا
 ءالجتسا اذه دعب ،لهسيف ،هل نيفqرعملاو هب نيفîرعملا ءاضفلا يف لعاوفلل ةيدوجولا ةعضوملا
  .ةيندملا ةنعلو ةحاولاب ءارحصلا ةقالعو يئاوهألا هدعبو رئبلل ةيدوجولا ةعضوملا

  
  :رهوجلاو ةفرعملا ةيلدج .1.1.2

 مث اهدادتماب يأ ،/ةعسلا/ ـــب لوألا يف فرعkت ةيئاضف ةعوطقم ءارحصلا
 هتادqدحkم يف ءاضفلا اذه رصح نكمي ال هنأ ريغ ،دادتمالا اذهل ةيفارغوبوطلا صئاصخلاب
 ىلع ،ايرهوج يأ ،ريخألاو لوألا يف سسأتي نأ بجي لب ،ةيداملا ةيئانبلاو ةيفارغجلا
 ينوكلا ةيحلطصم يف قرفن نأ يرورضلا نم اذل .زيحلاو ناكملا ىلع ةيلاعتملا تالومحملا
 نأ يضتقي يذلا سسؤملا يجولوطنألا رهوجلاو ءاضفلل ةيطنألا ةيعوضوملا صئاصخلا نيب
 ديدبت وه اهكاردإو هتسيل ام ىلإ اهفرص وأ ةقيقحلل ءافتنا رهوجلا لهجف ،كردkي الو مَلعkي
 :امهريغل ققحت ال نيلوحت ةيمتح مامأ نحن انه نم .اهل

 الإ رمألا اذه لصحي الو .هتاذ يف ملعي نأ ريغ نم ملعي نأ بجي امب ملعلا وه لوألا
 ةيضرعلا ةيئيشلا الإ كردي نأ هنكمي ال يذلاو نماكلا لهجلا ةفرعمب وأ ايسدح
 نع هجوتلا اذه جرخي ال .ءايشأ ءايشألا هذه لعج يذلا رهوجلا سيلو ءايشألل
 تسيل هlب”سlح ءيشلاف .ةينقتلا فرعkي نأ لواح امدنع رجديه هعبتا يذلا كلذ
 اراجشأ راجشأ لك لعجي يذلا وه الثم ةرجشلا رهوج نأ كلذ ،ءيشلا رهوج
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 ةينقتلا نيب ءاقتلالا 1.راجشألا عومجم نيب اهفداصن دق يتلا ةرجشلا سيلو
 بسح وه يذلاو ،يلوألا رهوجلا ةداع ضراعي فشكلا داقتعإ وأ فشكلاو
 اذه يف ىرتو ،توتلا ةقرو نم ملاعلا ةيرعتب ةينقتلا ىهابتت" دق ذإ .يقالخأ ينوكلا
 حوتفملا حضف له ؟اقح حتفلا ليبق نم لمع فشكلا لهف .انيبم احتف زاجنإلا
 قيقحت نكل ،عفنلا ىوتسم ىلع زاجنإ فشكلا نوكي دق ]...[ ؟عفان لمع
 امنيح اديج هكردن رمألا اذه 2".ةرورضلاب ايقالخأ المع سيل ةيعفنلا ىودجلا
 اههنك تدقف وأ ،تددبو تقرس تملع نإ يتلا ءارحصلا زونك فيرعت لواحن
 هذه يف حضاو وه املثم رهوجلا دوجوب لعاوفلا لهجي نأ امإف .قرست مل نإو ىتح
 وعدأ ينأل اهوتعم يننوربتعيو زنكلا دوجوب نوملعي ال يداولا لهأ" ةعوطقملا
 نم نآلا هوديعتسي نأ مهل لق .بارغألا يدايأ نم ءارحصلا تاورث ةيامحل
 اذه ىلإ ةدعاسملا وأ هيلإ لوصولاب رسلا نونوخيس مùأ امإو 3"!ءاهلبلا .مهيديأ
 لوصولل مهدعاست نأ يغبني ناك ام .ءارحصلا تنخ اضيأ تنأ" :لوصولا
 4"!هيلإ
 ملعلا ناك اذإف .هتاذ رهوجلاب املع سيلو رهوجلا دوجوب ةفرعم انه نوكي ملعلا
 اكالتما سيلو دوجولا ةقيقح ىلع الوصح ءارحصلاب ملعلا نوكي ،اكالتما
 ،دوجوملا رهوجلاب سيلو دوجوملا رهوجلا دوجوب املع نوكيس هنأ يأ ،دوجوملل
 ال ءارحصلاف 5".ءامÀسلا لوسرو ةيصو ءارحÀصلا" نأل ،ايلاعتم دوجوملا اذه ماد ام
 ءارحص ،رحبلاك" اùإ .لهجkي نأ بجو امب ملعلاب الإ ءارحص اùأ ىلع كردت

                                                             
1  M. Heidegger, « La question de la technique », in Essais et conférences, 1958, p.9. 
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 ال ىتح ،هبحاص ىلع ىتأ ،اهرس ىلجت نإف 1".يلجلا اهدعبب ال ،يفخلا اهدعبب
  .ارس رسلا لظيو حضتفkي
 ةيلمحلا ةيعضولاب ينوكلا ميهاربإ دنع ناددحم توملاو ةايحلا نأ ىلإ انه رشنل
 الأ ىلع ،لعافلاو ءاضفلا نيب ةصاخ ةيبيكرت ةقالعب لصحت ةايحلاف .ثوكملل
 روصت ةداعلا نم ناك نئلف .ةرورضلاب انqمضتkم يناثلاو انîمضتkم لوألا نوكي
 يلاتلابو ،ينوكلا دنع درطم ريغ رمألا نإف ،اثكام لعافلاو هيف اثوكمم ءاضفلا
 ةيباطخ تاسرامم بسحب امنإو ،ةيرهوج ةيلعافب فîرعم ريغو يزاجم انه لعافلاف

pratiques discursives ةقلخ وأ habitus يفخلا دعبلا ىلجت اذإ ىرخأ ةهج نم .ةيناسل 
 تادوجوملاف .اهدوجو هيلع ةينبملا تاعوضوملا تدقف ههنك دقف اذإو ،ههنك دقف
 دقفتس اهنكلو )ضرعلا ،لوطلا ،قمعلا( ةيعوضوملا اهداعبأو اvدام ىلع ظفاحت دق
 نم اعون نوكي ةلاحلا هذه يف ملعلا .ةداملا داعبأو ةداملا ءارو يفتختو اهرهوج
 امك( درسلا وأ سدحلاب نوكي ملعلا اذه لوصحو .لهجن امب ملعلا وأ مLلاعلا لهجلا
 اماع سيل ملعلا اذه نأل ،صيصختو ةبرد ىلإ جاتحي امهالكو .)اقحال هحضونس
 .ارس ناك امل هءافخ الول يذلا رحبلا رس وه املثم رشبلا عيمج نيب اكرتشم
 ةيروطسألا تانئاكلا نم نئاكب ينوكلا لامعأ نم ىتش عضاوم يف لَّثمkم رحبلاف
 ةيجولوثملا ةفرعملا يف ةروصحم ىقبتف ،اهدوجوب فرتعا نإو يتلا ،شحولا لثم
 !شحولا اذه شابوألا ءالؤه قشعي مك يردت ال تنأ " .ةيناسنإلا تاعامجلل
 ،ءاهلبلا نظي امك اهدحو زونكلل ابلط مهقوشعم ءاقلل نوفهلتي ال مùإ ]...[
 .ارحب سيل رحبلا ]...[ !ينقÀدص ،ةجح الإ يه ام رحبلا فوج يف زونكلا نكلو
 )ةورثلا( ةيساسحلا ملاع همضي اميف نذإ اروصحم سيل رسلا 2".ةايحلا وه رحبلا
 ]زونكلا[ـب صاخ دحاو ،ايباجيإ نيموسوم نيملاعب لاصتالل ةلواحم هنإ .طقف

                                                             
 .22.ص ،1999 ،1ط ،توريب ،ىقتلملا راد ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ 1
 ،2006،توريب ،1ط ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،اننكسي نامز يفو هنكسي ناكم يف ،ينوكلا ميهاربإ  2
 .11.ص



 هلصفمتو فوسخلا ةيعابر يف ءاضفلا تايلجت :يناثلا مسقلا
 

161 
 

 نمل ايقالخ ةيبلس ةلواحملا هذه نأ ريغ ،]ةايحلا[ـبو يناثلل ةيطمو ةجح وهو ةيداملا
 جمانربلا اذه نراقن نأ بجي .يعسلا اذه مÀوقkي نم اضيأو اهقيقحت ىلإ ىعسي
 ىلإ ةليحملا تامظفل هرهظkي اذهو ،ةميقلا عوضومو راسملا يف هلباقي امب يدرسلا
 ]رحبلا[ ةميقلا عوضومب صاخ لوألاف ]هلبأ[و ]شبو[و ]شحو[ يهو لعاوفلا
 .عوزنلا اذهل نيÀموقملا لعاوفلاب ثلاثلاو هب لاصتالا ىلإ نيعزانلا لعاوفلاب يناثلاو
 ربلا باود نم ءيش لك" : وه شحولا نأ اندجول ةيبرعلا سيماوقلا ىلإ اندع اذإف
 وهو 1".سنألا دض ةشحولا نم نالعف وهو :ىشاحو موقو ]...[ سنأتسي ال امم
 رحبلا ةشحوف 2".ةشحوتسملا ضرألاو ،فوخلاو ،ةولخلاو ،مهلا يأ ،ةشحولا نم
 مدعو /كتفلا/ رواحم لالخ نم نكلو ،يناويح رهوجب ءاضفلا اذهل ةقحلم
 وهف .ناسنإلا ةايح عم فييكتلاو ةعواطملا ةيناكمإ كلمي ال هنأ يأ ،/سانئتسالا/
 مادامو ،هتفرعم ىلع رداق ريغ ناسنإلا مادام /ةيلوه»ا/ ةصاخلا تامسيلل لماح
 .لييختلاو ةروطسألا ليبق وه صصق نم هلوح كبحي امف ،ايئايزيف هب لصتم ريغ
 /لاصفنالا/و /ةيلوه»ا/ :تاميسلا هيف يقتلت يذلا زيحلا يه ءارحصلاف
 ./ةفرعماللا/و
 صاخ رمألا .اقحال هنيبنس امك يناسنإلا رهوجلاب ايروص رحبلا طبر يغلي ال اذه
 يف رحبلاف :حضاو امهنيب قرفلاو ،/ةيناسنإلا/ سيلو /سانئتسالا/ روحمب انه
 جمانربلا بسحب نكلو ،طقف نماكلا هرهوج بسحب حرطkي ال ةقباسلا ةعوطقملا
 اذهف .ءاضفلا اذه /ةيشحو/ دكؤي امم ،ءافكأ ريغ ٌلعاوف هَقيقحت لواحي يذلا
 سانئتسالاو لاصتالا ةلواحم لالخ نم الإ رهظي الف ،هيف اليصأ ناك نإو ميسلا
 عطاقتت نأل ةلباقلا يأ ،هل ةمئالملا ]ناسنإلا[ تاميسب رحبلا ظافتحاب نذإ .هب

                                                             
 .7784 ،6ج ،قباسلا عجرملا ،روظنم نبا  1
 .609.ص ،ليجلا راد ،طيحملا سوماقلا ،يدابآزوريفلا بوقعي نب دمحم نيدلا دجم  2
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 غاصي نأل لباق ]ةيناسنإلا[و ]ةيشحولا[ نيب قرفلا نإف ،ايروصو ايتاعوضوم هعم
πلكشلا اذ: 
  
 /ةيÀدنلا/+/ةيناودعلا/+/توملا/+/لاصفنالا/ = ]ةيشحولا[
 /ةرزاؤملا/+/ةملاسملا/+/ةايحلا/+/لاصتالا/ =]ةيناسنإلا[
 
 ناسنإلا ةيزكرم بسحب ةغوصم تاميسلا هذه نأ ىلإ انه رشنل

anthropocentrisme، اهقفأ قفو هينبتو ملاعلا لثمتت يتلا ةغللا وه ةغايصلا عجرم نأل 
 روصت لقألا ىلع ايرظن ناكمإلاب .)نياتشنجتيف( ةيريبعتلا اvاناكمإو ةيلالدلا
 هنيبkي امك ةغللا تاقبسم خف يف عقتس اهنكلو ،ةيزكرملا هذهل ةزواجتم ةغايص
  .ةيليوأتلا ةرئادلا لعفب هزواجت ىلع نيثاح سامريبهو ريمادغ
 حرطي ،ةقباسلا ةغايصلا يف امك تاميس ىلإ ]يناسنإلا[و ]يشحولا[ كيكفت
 يناويح امهادحأ :لاصفنالل نيفلتخم نيرهضمتل وأ ،نيتلصفل ققحkم هنأ ىلع رحبلا
 وأ لعاف وه يشحولاف .شحو مظفلل ةيميميسلا رواحملا هرقkت امك يئاضف رخآلاو
 لثمتملا ،لاصتالا ىلإ عزانلا يدرسلا راسملا قيقحت ةلاحتسا قفو لغتشم عوضوم
 ،ايرهوج /يشحو/ ينوكلا ميهاربإ بسحب وه رحبلا .سانئتسالا ةيلمع يف
 /سنأتسم/ وأ )/يناسنإ/( /يسنإ/ وه ام سكع ،ةوقلاب هيف نماكلا لاصفنالل
 .امهنم دحاو هب طونملا ىنعملا اذخأي ىتح امπ /لاصتالا/ لصحي نأ طرتشkي ناذللا
 دقفيس هنإف ،هعم هريغ جمدي وأ ريغ عم جمدني نأ ناسنإلل تأتي مل اذإف
 ام اذهو ،/يشحو/ نئاك ىلإ لوحتيو ،يلاثملا سيلو يوضعلا موهفملاب ،]هتيناسنإ[
 هلكش يف انسنؤم ناسنإلاب هطبر مت ام نوكي لباقملاب 1.ةيعامتجالا مولعلا هب ملسkت

anthropomorphisé، أكو ةعيبطلا ضيورت لاقيف ،لاصتالا جمانرب ققحتي نيحùا 

                                                             
 :رظنا ناسنإلا sociabilité ةيعامتجا لالخ نم اذه نيبتي  1
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 تدقفأ ىلإ اهسينأتو ،تاناويحلا ضعب نيجدت لاقيو ،سنأتسملا يشحولا
 فئاظوو )...خلأ ،ىعرملا ،لبطسإلا ،نقلا( تاءاضف لاصتالاب اهتيشحو
  .ناسنإلا ةدافإ يف الوأ لثمتت ةصاخ ةيئاغب )يعرلا ،بلحلا ،ةضابإلا(
 يف هب لصتي نم ريصم وه قرغلاف ،هيف لصأتم رهوجب /يناودع/ اضيأ وه رحبلا
 ىلع ةلبجلا مvاوذ يف نوكلمي كلذ ىلع نيرداقلا نيديحولا لعاوفلا نأل ،قلطملا
 ،هرهوج يف يرب نئاك وهف ناسنإلا امأ .ةيرحبلا تانئاكلا يهو لاصتالا اذه
 ،وفطلا( رهوجلل يبسن qدحتو ،ينآو يضرع لاصتا وه ءاوهلاو رحبلاب هلاصتاو
 ينوكلا ميهاربإ هدمتعيو ةيطسرألا ةفسلفلا هيلإ بهذت ام لثم ،)ةيبذاجلا ةمواقمو
 ايجولوثيملا لثم ةثيدحلا تاراضحلل ةسqسؤملا صوصنلاو
 هلإلاو ،سوتنوب برلا( ةينانويلاو )تامايت( ةيلبابلاو ةيداكألاو ةيروشألاو ةيرموسلا
 ،يرسقلا لاحرتلل ةلِّثمُملا روصلا يف رهظي ام اذه .)نوتبن( ةيبنامورلاو )نوديسوب
 بروق دقف .ةحاولا ىلإ هجوتلل ءارحصلا ةرداغم ىلإ ءارحصلا لهأ دمع امنيح
 اذإ كمسلا لصحي امب ،مهل افرعم انايك لكشي يذلا ،لصألا مهنطوم نع مهلاصفنا
 :ريكفتلا يف قرغي وهو لوقي اموغ داع" :يرهوجلا هنطوم نع اضيأ وه لصفنا

 نم نودايصلا هجرخي امدنع تومي رحبلا يف كمسلا نإ ؟ليلخ خيش اي ملعتأ –
 نم انحزن اذإ تومن :كمسلا اذه سكع ْلُق وأ كمسلا اذه لثم نآلا نحنو ،ءاملا
 بلقن نأ عيطتسن فيك ؟ىرت اي ىرخأ ةايح قيطن نأ عيطتسن فيك .ءارحصلا
 ةصاخ رهاوجب ةطبترم ينوكلا بسحب تانئاكلاف 1"؟ةعارزلا ىلع لواطتنو ضرألا
 يذلا )ةايحلا( دوجولا نعو رهوجلا نع الاصفنا اهنع لاصفنالا نوكي ،ةقرافو
  .رهوجلا اذه هراطإ يف ققحتي
 نيتيعضو رحبلاب صاخلا رهوجلا نع لاصفنالاو لاصتالا ةروريس مضت
 يوارحصلا( نيقباسلا نيرهوجلا نم رهوج لكب نيتصاخ نيتيجولوفروم

                                                             
 .214.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  1
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 اعمج نيتيجولوفروملا نيتيعضولا نيب ناعمجت نيتيبيكرت نيتيعضوو ،)يرحبلاو
 رهوجلاب لاصتالا لصحي نأ امإف ،لوحتلا روحم بسحب ايئاوهأو ايباطخو ةيدرس
 نأ ىلإ هيبنتلا بجي .]توملا[ لصحيو هنع لصفني نأ امإو ]ةايحلا[ ققحتتو
 نم ةطبنتسم ،طقف ةيعوطقم يه نيقباسلا نينئاكلل ةيجولوفروملا تايعضولا
 :يلي امك اهتغايص نكميو ،ةسسؤملاو ةيلوألا اvالاح ىلإ تالوحتلا عاجرإ

 
 ]ةايحلا[ ¬ ]رحبلا[ Ü كمسلا =لاصتا ةلاح
 ]ةايحلا[ ¬ ]ءارحصلا[ Ü يوارحصلا =لاصتا ةلاح
 ]توملا[ ¬ ]ءاوهلا[/]ربلا[ Ü كمسلا =لاصفنا ةلاح
 ]توملا[ ¬ ]ةنيدملا[/]ةحاولا[ Ü يوارحصلا = لاصفنا ةلاح
 
 تققحت نإف .ال مأ ايصن تققحت ءوس ايبيكرت حرطkت نأ تالاحلا هذه يضتقتو
 ةقيمعلا تايوتسملا يف اπ طبتري امو ةيدرسلا تاراسملا نايبتل ةماعد نوكتس
 ميهافملا نم يه يتلا ةيكرحلا تانكملا نم نوكتس ققحتت مل نإ .باطخلل
  .mobilité لقنتلا ةيرظنل ةيزكرملا
 ةيدرسلا تانكمملاب نيصاخ نييوتسم ءازإ اننأ وه انه هيلإ راشي نأ بجي ام نإ
  :ايبيكرتو ايجولوفروم رهوجلا نع لاصفنالاو لاصتالاب ةصاخ ةيئاوهألا ةيباطخلاو
ü ن :يقطنم ىوتسمkايصن ةيلجتم يه امك تالوحتلاو تالاحلا هيف لباق، 

 تاقالعلاو ةهج نم داضتلا تاقالع هحضوت امك ةقيمعلا اvانكممب اهطبرنو
 ؛يسيسأتلا عبرملا يف ةيلجتملا

ü ىلإ لقتنن امنإو ،ةنماكلا ةيقطنملا قئالعلا دنع هيف فقن ال يباطخ ىوتسم 
 يبتارت ىحنم قفو تالاحلا طقسن وأ يسيسأتلا عبرملل ةيبيكرتلا تالصفمتلا
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 كاردإلاو ةيساسحلا نيب ةقالعلا هيلإ ليحت ام ىلإ رظنلاب يرتوت وأ يئاوهأ وأ
  .لعاوفلاب نيصاخلا
 ةيميميسلا اهرواحم يف ةسناجتم univers ملاوع ةثالثب ايئدبم ناصاخ نايوتسملا اذه
  :يهو ةلِّكشُملا

v الوحتو ةلصلا تالاح هيف لباقتت يقطنم ملاعvمأ الصو تناكأ ءاوس ،ا 
 يذلا يجهنملا رايتخالا بسحب اذهو ،جردت وأ داضت تاقالع قفو الصف
  .ةيصنلا تارشؤملا وأ/و هب ذخأن

 
v تاعوضوملا ةيصاخل ةددحُملا ةيعجرملا تازكترملا هيف لباقتت يرهوج ملاع، 

 وأ ايويح افرعم كمسلا نوكي ال ثيح ،رهوجلاو ضرعلا نيب هيف قرفنف
 ةزواجتملا ةيهاملا( وه وه هلعجي ام ىلإ رظنلاب لب ،ايفيظو وأ ايحيرشت
 هب طبرkي يذلا ءاضفلاب فرعkم رهوجلاو .هريغ هلعجي ال امو )ءيشلل
 اطيسب ودبي دق رمألا ./·يرحب/ ]kكمسلا[ـف .ينوكلا دنع لعافلا
 مسو نم لقتنن نأ انب ردجي اذل ،دحلا اذه دنع انفقو اذإ ايحيطستو
 .)ةيفوصلا ريبعتب مسرلا ىلإ مسالا نم يأ( رهوجلا ةقيقح ىلإ رهوجلا
 لعجي يذلا رهوجلاب نكلو ]كمسلا[ /ةيرحب/ـب ةقلعتم سيل ةيلاكشإلاف
 رمألاف ،اقراف ارهوج ]كمسلا[ حنمي يلاتلابو /ًايرحب/ /يرحبلا/ نم
 نوكي اذه ليثمتو .ئراط فيصوتب سيلو ةصاخ ةروريس قفو لصحي
 :يلي امك
 
 ]يرحبلا نئاكلا[ ¬ /يرحبلا/ ¬ رحبلا
 نئاكلا   ¬  ةفصلا    ¬  رهوجلا
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 اذإ 1"ارحب رحبلا يف دجن ال " دقف ،هتدام سيلو رحبلا رهوج ءازإ نحن نذإ
 ]يرحبلا نئاكلا[ نع لاقي ام .ارمغو ءام لب ،ةفqرعملا هتيهام كردkن مل
 ءارحصلا نطاق نيب قرفن انلعجي اذه .]يوارحصلا نئاكلا[ نع لاقي
 نإو اهرهوجب فîرعملا ]يوارحصلا[و اvدامب لصتملا اهرهوج نع لصفنملا
 خويشلا بلغأل لصاح وه امك )يفارغوبوطلا ءاضفلا( اvدام نع لصفنا
 مهيوهتست نيذلا بابشلا ضعب سكع ،فوسخلا ةياور يف زئاجعلاو
 2".ةرهوجلاك ألألتت ديعب نم ]ةداعلا يف[ ضموت" يتلا ةحاولا وأ ةنيدملا
 دنع هلحم لحي لب ،)ةرهوجلا( رهوجلا ىلع )ؤلألتلا/ضمولا( رهاظلا بلغيف
 ضمولا نأ نيبي قباسلا سوبقملا يف هيبشتلا .ءاضفلا رهوج فرعي ال نم
 سفن ءازإ نحن نذإ .اهتهيبش ىلع لب ،ةرهوجلا دوجو ىلع اليلد سيل
 كانهف .ءارحصلاب رمألا قلعتي امنيح رحبلا يف ةلغتشملا ثالثلا تائيهلا
 كانهو ،اهتيئيش يف سيلو اهتيهام يف ءارحصلا وه يذلا ءارحصلا رهوج
 نوكيو ءارحصلا رهوج نم لعافلا اهذخأي دق يتلا يوارحصلا ةفص
 .ةفصلاب ريذجلا رهوجلاب فîرعملا يوارحصلا نئاكلا كانهو اقح ايوارحص
 ةماقإلا يوارحص :يوارحصلا نئاكلا نم نيعون نيب اذه بسح قرفنس
 هلامتشال امامت يوارحصب سيل ريخألا يف وه لوألا ،رهوجلا يوارحصو
 ةغيصب ينوكلا لامعأ يف موسوملا يناثلا سكع ،ةيهاملا سيلو رهاظلا ىلع
 سومانلا نم طبنتسملا يعامجلا ننسلا ىلإ ًةلاحإ )ءارحصلا لهأ( عمجلا
 ةيئانثلاب امهانطبرو يقطنملا دعبلا ىلع يرهوجلا دعبلا انطقسأ اذإف .لوألا
 عونو قحلا يوارحصلا نم نيعون ىلع انلصحل قيقحتلا عبرمل ةسسؤملا
  :ةماقإلا يوارحص نم دحاو
 

                                                             
 .63.ص ،رحبلاوربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  1
 ..ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  2
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 رهاظ- + ةيهام = يوارحص
 رهاظ +ةيهام = يوارحص
  ةيهام - +رهاظ = يوارحص -
 
  :يلي ام ىلإ يضفي قيقحتلا عبرم ىلع يوارحصلا رهوج طاقسإ نإ

 
 
                
 
 
              
 ىلع لمتشيل ،طقف ءاضفلاب ذخأي ال يذلا ماعلا رهاظلاب اذخأ اذإف
  :يلي ام ىلع لصحنسف ،تايلجتلا
 
 ةيهام - +رهاظ - = يوارحص -
 

v تالاحلا هيف ىلجتت اباجيإو ابلس نيقباسلا نيملاعلل عبات يعئاقو ملاع 
 اذل .اهمظنت يتلا ةيلوألا تالوقملا بسحب ميهافملا ددحتو ،تالوحتلاو
 ىلإ ،ءاضفلل ةفرعُملا ةيعوسوملا ميهافملا قفو ،هرودب لصفمتم ملاعلا اذهف
  :تاروصتلا نم نيعون
o ازواجتم ءاضف ءارحصلا هيف نوكت )رهوجلا( ةيهاملل ةثياحم تاروصت 

 ،تاياكح( ةصاخ تاباطخ ىلع ةزكترم تالثمتل اسqسؤمو هتئيشل
 )خلإ ،ايجولوثيم

 ةيهام-                          رهاظ-

                            رهاظ                          ةيهام  
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o ت )رهاظلا( ةداملل ةثياحم تاروصتkاهلكشل اقفو ءارحصلا اهيف فرع 
forme موkكشLّاهل formant. 

 ىوتسملاب يساميرغلا روظنملا قفو صاخ اذه عئاقولا ملاع نإ نذإ
 ةرورضلاب مزالم وه يذلاو )ءادألاو ةيافكلا( ةيدرسلا ةبكرملل يتامغاربلا
  .)ميوقتلاو زاعيإلا( ينهذلا ىوتسملل

 ال يذلا ،]رسلا[ نع يرحتلل ةيجيتارتسالا سفن ىلع ينبنت اهسفن ءارحصلا نإ
 الو ،رسلا ةيصاخ دقفي ال ىتح فشكني الأ ]رسلا[ اذه رهوج نإ لب .قلطملاب فشكني
 ىلإ بهذن" نحنف .هرهوج نم ،رحبلاو ءارحصلا لثم ،هيلع سîسkم وه ام/نم دقفي
 الاصتا سيل ةفرعملا هذه نأ ريغ 1".ةيكلملاب تايدابلا ىلإ بهذن ]و[ .ةفرعملاب تايفاخلا
 :نيتفرعم مامأ نحن اذل ،اπ لاصتالا مدع ةفرعمب امنإو ةميقلا عوضومب

 ؛1م ـب اهيلإ زمري نأ نكمي ،كردkت نأ نكمي ال يتلا ةيدمرسلا ةفرعملا •
 ةفرعملاب انلهج ةفرعم يه ةفرعملا نوكتف ،لوه»ا دمرسلا اذه لاغتشا ةفرعمو •

 ،2م ـب اهيلإ زمرن نأ نكميو ،ةيناسنإلا ةيبسنلل اهزواجتو اهتيقلطمل ،ةقلطملا
  :يلي امك ةلثمم اموغ خيشلا كردأ يتلا تايفخملاب ةصاخلا ةفرعملا نوكتسو
 

 )2م Ç ف È 1م(
 
 وه امك ةعيبطلا رارسأ ربخي مل نم بيصن نم يه يتلا ةدقتعملا وأ ةاعدُملا ةفرعملا امأ
  :يتآلاك هليثمتف 2"سطنلطأ سافنأ"ـل ةبسنلاب رمألا
 

 )2م  È ف È 1م(

                                                             
 .69.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  1
 .115-114.ص ،3ج ،ينوكلا ميهاربإ :رظنا  2
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 نأل ،اهل مهكالتما اودقتعا نإو ىتح ،ةفرعملا ”يعوضومب وه لعاوفلا ءالؤه لهجف
 ريغ .نماكلا رÀسلا ةفرعم سيلو ،ةيناسنإلا ةنونيكلل ثياحملا لهجلا ةفرعم يه ةفرعملا
  .تايدابلا ىلإ اوبهذي مùأل ،رمألا اذهل نولهاج مه لعاوفلا ءالؤه نأ
 نأ ريغ ،ةفرعملاب صاخلا رشابملا يصنلا ىطعملل ةفلاخم ىلوألا انتغايص ودبت دق
  :نيببسل ،ضومغلا اذه دÀدبkي دق يفخلل انفيرعت
o امنإو كردي ال يفخلا نأ كلذ ،ءافخلا رهوج دقف ادب اذإ يفخلاف ،ءافخلا فيرعت 

 رثكأ لب .لصولا ىنعي ال باهذلا نإ ذإ ،بهذي لعفلا هزربي امك ،دصقي دق
 ينعي ال لصولا نأل ،لصو وه يرس وه امب صاخلا باهذلا درجم نإ اذه نم
 :نيرمأل كلذك وه يفخلاو .رهوجلا اذه دوجو ةقيقح غولب امنإو رهوجلا غولب

  ؛هتنونيكل نادقف هيدبت يف نأل ،هئافخ رهوجلا يقبي •
 ريغ لعاوفلا فرصل ةدوجوم يه يتلا تايدابلا ءارو يفخم عوضوملا •

 .هكاردإب داقتعالا ىلإ ءافكألا
o ىدبت امب امنإو ءارحصلا نم ادب امب لاصتالا يف نمكت ال يتلا ،ةفرعملا فيرعت 

 يف صاخ كردإلاو .كاردإلاب يناثلا امنيب ةيساسحلاب صاخ لوألا لعفلاف ،اهنم
 نوكت ةفرعملاف ،اعم امπ لاصتا ةياهنلا يف وهو ،1م سيلو 2م ـب ساسألا
    .اعم رهوجلل تاذلا لهجو تاذلا لهج ةفرعمب

 .لاذتبا - ةيفاخلا ىلع ةيدابلا ناضيف" :نإف اذل
  1.لامج - ةيدابلا ىلع ةيفاخلا ناضيف
 ريخألا يف وهو ،"مظعألا ءارحصلا سومان"ـل مالستساو لهجلا نأ يه ةجيتنلا
 يف ةطبغلا لكش ذخأت يتلا ةزاجإلاب ريخألا يف للكي ،حجان يدرس جمانربل قيقحت
 برد" :ةيصنلا ةعوطقملا هذه هنيبي امك ةيئاوهألا ةينبلا يف ةنيكسلاو يقالخلا روحملا

                                                             
 .70.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  1
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 لوأب هل تسمهو اهبلق هل تحتفف هيلإ تنأمطاو اهتقث بسك ىتح اليوط هسفن
 اهيدي نيب نآلا وه .هسفن اهل ملسkي نأ ررقف ةنيكسلاو نامألاب سحأ .اهرارسأ
 اùوكس هل ودبي ]...[ .قشعب اقشع هلدابت يك اهبعاديو اهتغل مهفي نأ لواحkي
 هيوتحت اهل ملستسي نأ ررق نأ دعب نآلا اهنكلو .الوهجم اديدv يفخي ،اشحوم ،افيخم
   1".نانحب اùاضحأ يف
  :اهمهأ ةريثك رومأ نم قاتعنا نذإ ]رسلا[ فاشكنا نإ
 ؛نوكلا رارسأ ةفرعم هداقتعا وأ هئاعداو ناسنإلا قزنب بوجحملا ُلهجلا
  ؛ىتش رارسأل ةكردملا ريغو لهجلا ءارو ةقاسنملا kتاذلا
 ةديعبلا ءايشألا باستكال ىعسي ناسنإلا لعجي يذلا ،رشابملا ملاعلل ةيلوألا ُةفرعملا

  .هسفن باستكا ةلواحم نع ةلفغلاو هنع
 ملاعلا وه ،يذلا حطسملا رشابملا نم قاتعنا هنإ .ةيرح سيل هسفن قاتعنالا نذإ

 لعلو .سومانلا اذهل ةفرعملا درجم نم ربكأ سومانل عوضخ وهو .ةيلوألا هتيئيش يف يطنألا
 ،قاتعنالا تايلجت ىلوأ وهو .سومانلا اذه اهضرفي يتلا تايلآلا مهأ نم عوضخلاو قشعلا
 ةيرحلا هذه 2"؟ةيرحلا وه له .رخآ ءيش ىلإ نحي هنأل ءارحصلا ىلإ ىعسي" ناسنإلا نأل
 ،هرهوج يف ،كالتما لك " نأ وه اهلوأ لعل قئاقحلا نم ةعومجم كاردإ يف لوأ لثمتت
 ال" اذل 4"،انسفنأ كالتما نع زجعن امدنع ،كالتما ديرن" اننأ مث 3،"مثإلا بورض نم برض
 5.هسفن كلتما نم الإ ،ملاعلا كالتما نع ىلختي

 نحن .دحاو نآ يف رqرحُملا رهوجلا رسأ يف نوعقيو لعاوفلا ررحتي يفخلا دعبلاب نذإ
 :نيرسأو نيتيرح مامأ انه

                                                             
 .115.ص ،4ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  1
 .115.ص ،3ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  2
 .105.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  3
 .هسفن عجرملا  4
 .هسفن عجرملا  5
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o  تو ةفرعملاب ةنورقم ةيرحk؛تاذلل اصالخو اقاتعنا لِّكش  
o تو لهجلاب ةنورقم ةيرحk؛تاذلل ءالبو ةيدوبع لِّكش 
o لضفب اهجوتي يذلا قاتعناللو ىلوألا ةيرحلل ارهظمت نوكي ررحم رسأ 

 دوجوب ملعلا ةلاح يف ،رخآ لكشبو ،ملاعلا يف نماكلا رسلا ىلإ لوصولا
 لعجت يتلا ةداملاب ررحتلا هîبشي ينوكلا ةيعابر يف .كردkي مل نإو ىتح رسلا
 يف هنأل ،يونعملا بسكلا موهفمب ارح يداملا بسكلا رايعمب اريقف ناسنإلا
 يداملا ىنغلا ةلاح يف امأ ،هتاذ وهو كلمي ام مظعأ كلتميس ةلاحلا هذه
 .ديدبتلل لباق وهو هل ادادتما سيل هنأل ،هتزوحب ام صخرأ بسكيسف
o رثإ تاذلا هب باصت يذلا ءالبللو ةيناثلا ةيرحلل ارهظمت نوكي رسآ رسأ 

  .ءارحصلل يفخ دعب دوجوب لهجلا
 دق اموغ خيشلاف ،ملعتلاو ةيمألل نيفيدر اسيل انه نادوصقملا ةفرعملاو لهجلا
 لهجلاب اقيمع اكاردإ تاذلاب مولعلا هذπ باصأ هنكلو مولعلا لصح
 ملعلا يقلتل ةحاولا ىلإ تأجل" .ةياهنلا يف ةدباكم دادزاو ملاعلا سيماونب
  1".ءاقش ىلإ يندزت مل بتكلاو ةفرعملا نكلو هلهأ يدي ىلع
 اvانونكمو ءارحصلا سيماونب افراع ناسنإلا اهاضتقمب نوكي ىلوألا ةيرحلاف
 ،ءاضفلل يداملا دعبلا ىلع لاعتم نافرعب سدحkت امنإو اvاذ يف كردkت ال يتلا
 ةرمز يف عضkي نافرعلاب ليحملا سدحلاو .ابارسو المر ءارحصلا تراص الإو
 indicible.2  لاقني الام

 ارهوج يفخت ةدام امامت رسلا لثم يهف .امهم ادعب ةينوقيألا ةروصلا ذخأت اذل
 قلطنيو ةيرحلا ءاوه سفنتيس" :ةعوطقملا هذه هحضوت امك .كالتمالل لباق ريغ
 هل يشفيس يتلا رحبلا ئطاوش ىلع حرطنيو لامشلا وحن فحزيس .لازغلاك

                                                             
 .93.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربا 1
 هنأ يأ ،ابلس ةردقلا ةهجب موكحم لوألاف .dit-non لاقي ال امو indicible  )ةعواطم ةغيصب( لاقني ال ام نيب قيرفتلا بجي 2
   .كلذ عيطتسن اننوك عم هلوق دون دق ام وهف ،ةدارإلا ةهجب موكحمف يناثلا امأ ،انلواح ولو ىتح هلوق عيطتسن ال ام
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 نايدؤملا طيسولاو طرشلا نذإ يه ةيرحلا 1".تامملاو داليملا رس .هرس
 راسمب ةصاخ ةدوصقملا ةيرحلا .)تامملاو ةايحلا رس( رهوجلا ىلإ لوصولل
 ىلإ ليحم سفنتلاب نورقملا ءاوهلا نأ امك .لهجلاو دسجلا ةطلس نم ررحتلا
 وه نمل الإ ،قلطملا رسلا ةمث نمو ،ةيرحلا وحن يعسلا رودقملاب سيلف ،ةايحلا
  .يح

 نإ ذإ ،يناويح لكشت يف رهظمتم )ءاوهلا( يلوأ يسح دعب ةيرحلل نأ ظحالملاو
 ]لازغلا[و ]ءاوهلا[و ]ةيرحلا[ نيب عمجي ةقباسلا ةعوطقملا يف ينوقيألا ريوصتلا
   .]قالطنالا[و
 كاردإلاو .رسآ الو لفآ ريغ هنأل ،نماكلا رهوجلل هتيدوبعب رح ناسنإلا نإ نذإ
 نع الاصفناو قلطملاب اقاصتلا نكلو ةعيجف نوكي الف ،ديعسلا ءانفلا ىلإ ليحي
  .ةقلطم ةيدوبع يف ناسنإلا لعجي يذلا يبسنلا
 نع ثحبلا ءاقش ددصب نوكي هنأل ،لامتكالا ةلواحمب ةياهنلا يف لمتكم ناسنإلا
 نع ثحبي انلك" .اهيلإ لوصولا ىلع ةردقلاب ناميإلا ةداعسو ،ةقيقحلاو ةزجعملا
 ملعلا وأ ملع وه لهجلاو 2".انتايح فده يه ةزجعملا .هتقيرط ىلع ةزجعملا
 ربلا ناويد يف ءاج دقف .رورغلاو ةياوغلاب نوكسم ينوكلا بسح ناسنإلاف .انلهجب
 ليلضتل نوكلا رصانع يربنتف 3.انكلمي – هكلمن امو .هكلمن – هملعن ام نأ رحبلاو
 مسلط" ريصيف 4".دوقفملا دعبلا وغل رتستي ]الثم[ رحبلا مالك يف" ذإ ،نئاكلا
  5".ميدقلا رحبلا Àرس حضفت جوملا ةجاح داكت نإو ىتح .دوجولا

                                                             
  .201.ص ،4ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربا 1
 .208.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ 2
  .73.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  3
  .51.ص ،هسفن عجرلا  4
  .هسفن عجرملا  5



 هلصفمتو فوسخلا ةيعابر يف ءاضفلا تايلجت :يناثلا مسقلا
 

173 
 

 هتيهام نايسنل ناسنإلل يرسقلا وأ يئاقلتلا عوزنلا نذإ فوسخلا ةيعابر نيبkت
 قفو ناويحلاو ناسنإلا( ةيح تانئاك نم هريغب هتقالع ددحي يذلا رهوجلا نع يلختلاو
 نم الإ اهكردkي ال ةيجولوطنأ اداعبأ اvدام ءارو يفخت ةيئايزيف تادوجومو )ةيلوأ تايبتارت
 ريطاسألاو تاياكحلا( ةسسؤملا صوصنلابو )دوقفملا دعبلاو ،رسلا( هلهجب ةقيقد ةفرعم كلمي
 ميهاربإ لامعأ دعت ام ردقبو .ةيرهوجلا اهداعبأل )ةيديحوتلاو ةينثولا ةسدقملا نوتملاو
 طيمت اùإف ،سqسؤملا رهوجلل انينح لقألا ىلع وأ ةرصاعملا ةراضحلا جئاتن ىلع ةروث ينوكلا
 ةفوصوملا تاعمت»ا اصوصخو ةبطاق ةيناسنإلا تسم يتلا ىربكلا تاريغتلا نع ماثللا
 فرصلاو يلوألاو يوضعلا موهفملل صلاخلا يلجتلا اهرابتعاب ،ةيشحولا وأ ةيئادبلاب
 ءاضفلا لثم هلثم ،موهفملا اذπ ناسنإلا نوكي نل فوس .هيلإ يمتني يذلا ءاضفللو ناسنإلل
 لب ايقالخأ سيل- ناسنإلا ءاقنل اديدحت لب ،دوجولل ايلاعتم الو ايلاثم اروصت ،امامت
 توملاو ةيكلمللو ةيريغلاو ةينإلل يزكرملا لاكشإلا يف لصأتملا هيرعو يلوألا -ايرهوج
 ددحت ةيساسأ ةيئانث ىلع هتيعابر ينوكلا ميهاربإ ينبي نذإ .ءايزيفاتيملاو ءايزيفلاو ةايحلاو
 ةيئانثب امهديدحت ناكمإلاب ،امهصئاصخ ديدحتو امهنيمزت نكمي نيفلتخم نيملاع
 يوضعلا قاصتالل ةنونيكلل لوألا لكشلا يه ءارحصلا نأ ىلع ،ءارحصاللا/ءارحصلا
 دوجو مدعلو ،طقف ءاقبلا ظفحل ةليسو وأ شيعملل اراطإ اهرابتعا مدعو ةعيبطلاب ناسنإلل
 ةوقلاو فرعلا لعفب الإ ةيرشبلا تانئاكلاو ةهج نم دوجوملاو دوجولا نيب دودحل
 بسح ناسنإلاو ءاضفلا رهوج وه يذلاو ،ناسنإلل يلوألا مهفلا اذه .يلبقلا حالطصالا
 ىلع ينبم يمسوم قطنم قفو ثعبنت ةايحلا كرتو لاحرتلا ةفاقث يف ىلجتي ،ينوكلا ميهاربإ
 ةروريسلا هذهل لباقملا طمنلا .اهددجت ةريتول رييغت ريغ نم اهارجم ذخأت ةعيبطلا كرتو عجنتلا
 نارمعلا طامنأ تريغ يتلا ،لصاوتلاو شيعلا لئاسوو ةننكملا اهضرفت يتلا ،ةراضحلا جاتن وه
 طمنلا اذه .لقنتلا ةيناكمإ نم اهqدlحو ةماقإلا ماظنل اهضرفو ادج ةقيض دودحل اهميسرتب
 رخآلا موهفمو ناسنإلا موهفم اضيأ لب ،طقف شيعملا لاكشأ الو شيعلا بيلاسأ ريغي مل
 نم ناسنإلا ريرحت ىلإ اهيعسب ةيندملا نأ يه ةقرافملا .ءاضفلا دودحو ةيكلملا موهفمو
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 ناهولكام اذه حضو امك ةيدوبعلا نم اديقعت رثكأ اطامنأ تقلخ ةعيبطلا تاهاركإ
Marshall McLuhan )ةبقارملا( وكوفو 2)مكحتلاو ةباقرلا( زوولودو 1)ةيجولونكتلا ةيمتحلا 

 4)ىنعملل يلخادلا راجفنالاو مالعإلاو كالهتسالا(  Jean Baudrillard رايرد وبو 3)باقعلاو
 ضرعلا( Debord Louis Guy روبودو 5)عامجإلا قلخو ةفثكملا ةبقارملا( يكسموشو
 روظحملاو حابملا حاتملا ريغو حاتملا دÀدحيو ناسنإلا ةايح رسيتت نأ لدبف .خلإ 6)ةجرفلاو
 سسأ ،يرهوجلا /يوارحصلا/ طمنلا امك يف امك )ةوقلاو نيدلاو فرعلا( حضاو لكشب
 ديدحتلا ةريسع اùأ ريغ ،ةلهو لوأل ةحضاو ريغ تاديقعتل /يوارصحاللا/ طمنلا
 راصتنالا ينعي ال اذه .ةبارقلا ةمظنأ يف ةيويحلا فئاظولا يف رهاظ وه املثم زواجتلاو
 لبق ينعي لب ،–فاطملا ةياù يف اضيأ كلذك ناك نإو– رخآ ىلع طمنل ينوكلا ميهاربإ
 دق Gilbert Durand لوقي امك لايخملل ةيجولوبورثنألا تاينبلا نأ حيضوت ءيش لك
 يف امك حالطصالاو لوبقلل عضخت ال ةضراعتم ةمظنأ قفو تايعجرملا ةددعتم تحبصأ
 لك يف اعقاو ارمأ )ةطلسلل عوضخلاو ةطلسلا( يرهقلا دعبلا ناك اذإف .ةيئادبلا ةمظنألا
 اوسيل دارفألاف ،باطقألا ددعتم /ةيوارصحاللا/ ةرصاعملا ةمظنألا يف هنإف ،ةمظنألا
 ىلإو ،ةبلغلا أدبم قفو ،لوبقلاب ىظحت ةفورعم ةيبتارت ىلإ يئادبلا طمنلا يف امك ،نيعضاخ
 لعاوفو ةيفرعلا ةبارقلا ةمظنأل ،نوعضاخ مه لب ،ةمولعم تاينب قفوو ،مولعم يميق ماظن
 ةوقلا اهمكحت تاقايس قفو ةمظنألا هذه قلاعتل اضيأو اهنيناوقو ةيسايسلا ةمظنألا
 يرهوجلا قرفلا .ةملوعلا ماظن يف لصاح وه امك ءاقبلا ظفحو شيعلا دراوم يف ةرطيسلاو
 جذومنلا تايلآ لهجو ةهج نم طمنلا ةطاسب كاردإ يف نمكي يلوألا جذومنلا نيب

                                                             
1 Cf. M. McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, New York, McGraw-Hill, 1964.  
M. McLuhan & Quentin Fiore, The medium is the massage, Harmondsworth, Penguin Books, 1967. 
2  G. Deleuze, Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, Paris, Minuit, 1990.  
3 M. Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975.  
4 J. Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981. 
Le Système des objets : la consommation des signes, Paris, Gallimard, 1968. 
La Société de consommation, Paris, Denoël, 1970. 
5 E. Herman, N. Chomsky, La Fabrication du consentement. De la propagande médiatique en 
démocratie (1988), Agone, 2008 
6 G. Debord, La Société du spectacle, Paris, Buchet/Chastel, 1967. 
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 فرعت الف ،تاهاركإلاو تايلآلا هذه دوجوب ملع نإف ،ىرخأ ةهج نم هتاهاركإو
 هثيدح دنع زولود ليج هنÀيب ام اذهو ،درفلا ةايح يف اهلغلغت ةجردو اvروريس ةرورضلاب
 هتسارد دنع وكوف لشيمو ،تاعمت»او دارفألا يف مكحتلا بيلاسأو ةبقارملا تاعمتجم نع
 دنع يكسموش موعنو ،ةيلقعلا ضارمألا تاحصم وأ ةيباقعلا تاسسؤملا يف ةبقرملا موهفمل
 ،يناثلا طمنلا ىلإ لوألا طمنلا نم لاقتنالا ينوكلا ميهاربإ دصر دقل .ةفَّثكملا ةقارملل هليلحت
 ،لاحرتلا ةرورضب رذنأ فوسخلاف ،يئاضفلا لاقتنالا لالخ نم ،نيتلباقتم نيتبقحل نيلLثمملا
 ةيرود يأ ،ةيمسوم يه يتلا عجنتلا ةبرجت نع فلتخمو ئجافم لكشب ءارحصلا كرتو

cyclique نم ةايح ال نأ امبو ،رئبلا فافج ىلع ةرامأ فوسخلاف .اينمز ةددحمو ةعقوتمو 
 شيعلا ةيناكمإ يلاتلابو ءاملا هيف رفوتي ناكم ىلإ ءارحصلا ةرداغم ةيمتح تءاج ،ءام ريغ
 يئاضفلا لاقتنالا اذه .لمجلا اهسأر ىلعو ءارحصلاب ةصاخلا ةفيلألا مئاهبلل ألكلا رفوتو
 ةلحرمو ديصلا ةلحرم -انمازت وأ اعباتت- لِّثمت ءارحصلاف ،شيعلا طمن يف اضيأ لوحت وه
 /يوارحصاللا/ ءاضفلا سكع ،ينجلا روطب ةطبترم يهو ةيناسنإلا روطت ةروريس يف يعرلا
 يف ءارحصلا كرتلا نألو .ةعانصلا مق ةعارزلا روطل نيلِّثمملا ةنيدملاف ،ةحاولا يف لثمتملا
 وأ ،ةنيدملا وأ ةحاولا يف ثوكملا ةلاطتسا ىلع لدت هتارشؤمو ،ئراط فوسخلا ةيعابر
 نيذلا ةايحلا يطمن ةداعتسا ىلإ دمعي ينوكلا ميهاربإ نإف ،ءارحصلا ىلإ ةدوعلا ةلاحتسا
 طمنلل سسؤملا رهوجلا نايبتو رخآلا ىلإ امهدحأ نم لاقتنالا دصرو ةيناسنإلا امهتشاع
  :رومأ ةعبرأ ىلإ ةراشإ اذه يفو ،اعم نيطمنلا صئاصخو يلوألا

 هذهو ،هتنونيك نم ءزج يه ةروريصب موكحم ،لجيه روصت يف امك ،ناسنإلا •
 :ايمازت نيرمأ ىلإ عزنت ةيناسنإلا ةروريصلا
o هاركإ نم هيف امل يلوألا طمنلا كرت ىلإ ،اريخم وأ امغرم ،نئاكلا يعس 

 ربكأ يه رصاعملا جذومنلا يف ةايحلا قئاوض نأ مغر ،)تابوعصلاو قاشملا(
 ؛باطقألاو لاكشألا ةددعتمو
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o اريس ،نسحأ نوكي نأ بغري لوهجم ىلإ ،ماهتسالا نم عونب ،نئاكلا يعس 
 ناك اذل 1.اهتيثبع ضقانتو اهريصمب اهتيثبع تبثkت يتلا اvاذ ةايحلا طمن ىلع
  2.وماك بسح سردي نأب ريذجلا ديحولا يفسلفلا موهفملا راحتنالا

 ،يلوأ رهوج نع لخت يه ام ردقب يتايح جذومن نع ايلخت ةروريصلا تسيل •
 ايجولوطنأ سيل يوناثلا رهوجلا اذه .يوناث رهوجل سيسأت يهف يلاتلابو
 اضlرع دعي نأ نكمي اذل .طقف يريربتو ئراط لب ،ينوكلا ميهاربإ بسحب
 يفاقث رهوج وه يوناثلا رهوجلا نذإ .ةنونيكلاب رهوجلا طبر اذإ ،ارهوج سيلو
 ؛نيصاخ ةايح طمنو لّثمت ىلع ينبم طقف

 ال نكل ،صاخ يقالخ ماظن نم اقالطنا نيطمنلا نيب ةلاضفم ميقن نأ نكمي  •
 نأ نكمي هنأ وأ افلس موسحم رمألا نأ نيمعاز امهيلع قلطملاب مكحن نأ نكمي
 هذه ،اهرودب ،فوسخلا ةيعابر حرطت .ةكرتشم ةيلك ميق قفو هيلإ رظني
 رهوجلا ىلإ مهعوزنب خويشلا روصت ،نيفلتخم نيرÀوصت لالخ نم ةلضافملا
 ةيندملل نيبذجنملا بابشلا روصتو ،دوقفم رس دوجول مهكاردإ لضفب يلوألا
 يف مهرظتني ام نيكردkم ريغ ةيدسجلا قاشملا نم ليلقتلا ىلإ مهعوزن ببسب
 ةروريصلاف بابشلا امأ يلوألا ةنونيكلا طمنلا نولثمي خويشلاف .ندملاو تاحاولا
  .لوه»ا ىلإ عوزنلاب ةيناسنإلا

 ةمظنألا نأل ،ةيتايح ةروريس قيقحت ةرورضلاب ةيناسنإلا ةروريصلا ينعت ال •
 ناكمإلاب ذإ ،ةنيابتم ةيعامجلاو ةيدرفلا تاناكمإلاو عزاونلاو ةفلتخم ةيقالخلا
 ،دوجولل يناسنإلا رهوجلا قيقحتل يعسلاو ةيندملا تاهاركإل خوضرلا مدع
 نم لاقتنالا عئاقو درسب اهئافتكاب مغرلا ىلع ،فوسخلا ةيعابر هنيبت اذهو
   ./يوارحصاللا/ طمنلا ىلإ /يوارحصلا/ طمنلا

                                                             
1 A. Camus, L’homme révolté, Paris, Gallimard, 1951, p.21. 
2  A. Camus, Le Mythe de Sisyphe : Essai sur l’absurde, Paris, Gallimard, 1941, p.16. 
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 ،اضيأ لاكشألا ددعتم وه لب ،طقف باطقألا ةددعتم يوارحصالللا طمنلا سيل
 ،رسيألاو ىقرألا جذومنلا هنأ ىلع هسفن حرطي هلعجت ةروصب اهضعب ابجاح
 ،ةيداملا تاليهستلا ىلع زيكرتلاو رهاظلاب ذخألا ىلإ تاعمت»او دارفألا فرصيف
 يف ةلوهسلا ىلع زَّكرkي نأك ،تاليهستلا هذه اهقلخت يتلا تاديقعتلا نع افراص
 وه يذلاو هضفر وأ لصاوتلا مدع يف ةبوعصلا نع رظنلا اضاغ ،لصاوتلا وأ لقنتلا
 رهاظم نم ارهظم وأ وكيإ وتربمأ اπ رقي امك ةيدوبعلل لاكشألا رثكأ نم لكش
 .ةيسكراملا يف حورطم وه امك بارتغالا

 
 :ةيزاغلإلا ءارحصلا ةيجيتارتسإ .2.1.2

 دكؤم وه امك لصفلا وأ لصولا امإ يهف ،ةلص ةقالع ءارحصلاب ناسنإلا ةقالع نإ
 ،يدرسلاو يباطخلا اهيلجت يف ،ءارحصلا نكل .ةيدرسلا تاظوفلملا ةفانصو يلمحلا قطنملا يف
 تاذلا ةيلدج روحم يف ايدض اطبر ناسنإلاب اهطبري يذلا يداملا يئانثلا موهفملل ةزِواجتkم
 ريسيلا نم ناك نئلو .لعافلا لاغتشا وأ عوضوملا لاغتشا امإ ةلغتشم يهف ،عوضوملاب
 ةÀصصنم ىلوألا ةئيهلا نإف ،)ءارحصلل يعوضوملا دعبلا( ةيناثلا ةئيهلاب دئاسلا فرعلا يف لوقلا

textualisé ءاضفلا رهوجلل ءانب ةداعإ رمألا اذه يفو ،درطم لكشب فوسخلا ةيعابر يف 
 ظحلن نأ نكمي .2".عئاضلا سومانلا" وأ 1".لوألا سومانلا ةءوبن" ينوكلا هيمسي ام بسحب
 لك اهتيدأت نع تزجع ةمهمب ءارحصلا تماق" :اموغ لوق يف ءارحصلل يلعافلا يلجتلا
 مايقلا( ةيلعافلاب الوأ انه ةفÀرعم ءارحصلاف 3".دوخأ خيشلا اهضاخ يتلا ةيراضلا بورحلا
 يقالخ مسوب اثلاثو ،برحلا وهو ثدحلا ميمص نم وه يذلا لعفلا ةلباقمب ايناثو )ةمهملاب
 اهتطعأ ءارحصلل anthropmorphisation ةيناسنإلا ةنلكشلا وأ ةنسنألاف .حاجنلا وهو لعفلل
  .)دوخأو ءادعألا( يناسنإلا لعافلاو )توملاو برحلا( يناسنإلا ثدحلا نم ربكأ ةيصاخ

                                                             
 .18.ص ،ىلوألا فحصلا ،ينوكلا ميهاربإ  1
 .18.ص ،ىلوألا فحصلا  2
 .170.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  3
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 يف حاجنلا( لعفلا ةيصاخ يفو )يدرسلا جمانربلا( لعفلا يف نذإ ةيلعافلا رهظمتت
 حيضوت نكمأل صنلل ةثياحملا تايطعملا ىلع نيزكترم يمجعملا قلطنملا اندمتعا ول .)ةمهملا
 ىلع ةلاحلا هذه يف اندامتعا نوكيسو .لعاوفلا نم نيعونو عيضاوملا نم نيعون نيب ةلباقملا
 وهو )برحلاو ءارحصلا( نيلماعلا نيب كرتشم لعفلا مادام هتفص سيلو لعفلا ةجيتنو لعفلا
 سîسؤم وهو ادج مهم يلماعلا ديدحتلا نأ ريغ ،انميلست ناك امهم ةتبثم ةيلعافلاو .ءادألا
 لثم العاف برحلا ربتعن نأ امإف .ةيلبق ةيلوقم ةغايص ىلع سيلو يجهنم رايتخا ىلع
 وه رمضم لعاف نع ةجتان اهربتعن نأ امإو ،ةيئايميسلا رايتخا وه اذهو ،امامت ءارحصلا
 لكشت وأ يمجعم ىطعمب طبرkت اهنكلو ةلاحلا هذه يف ىتح ةيلعافلا ىغلkت الف ،براحملا
 ةيئايميسلا هب ملست امLل فلاخم اذهو هيلع نميهمو صنلا ىلع قباس يعوسومو يباطخ
  .ةيباطخلاو ةيدرسلا

 يتلا "ةيدأت" ةدرفم يف ةقباسلا ةعوطقملا يف ةيلعافلا ىلع ةليحملا ةنسنألا ىلجتتو
 نكمي العف ىرخأ ةهج نمو )لتقلا( يدرس جمانربل اقِّقحم العاف ةهج نم يضتقت
 وأ ةيدأتلاف .ةيلعافلا صئاصخ لوح سيل نكلو يجهنملا رايتخالا ىضتقمب هلوح فالتخالا
 ءيشب لوصولا يأ ،لاصيإلا يفف .ءاضق وأ لاصيإ امإ ءامدقلا فيرعت يف امك امه ءادألا
 .يساميرغلا موهفملاب ليوحت وأ لوحت ،لاصيإلا لبق اهيلع ناك يتلا ةلاحلا ريغ ةلاح ىلإ ام
 لاح ىلإ لصو اذإ نبلل" لوقت برعلا نأ ركذ ثيح بئارلا نع ديبع يبأ لوق هنمو
 وهف ءاضقلا وه يذلا يناثلا ىنعملا امأ .1"ًاي”دُأ ،يLدْأlي ىlدأ دق :رثخ اذإ كلذو ،بوؤkرلا
 ىدأ" نأ ناسللا بحاص ركذي ذإ .هب مايقلا نم صولخلا وأ ةلاح ىلإ ءيشلاب صولخلا
 :لاقيو ]...[ هاضق يأ ةيدأت هنيد ىدأو .ءادأ نسحأ نالف :لاقيو ]...[ هلصوأ :ءيشلا
 ىريو 2".ةيدأتو ءادأ هيلع ام نالف ىدأ :لاقيو .هتيضقو هتيدأ اذإ هقح نم نالف ىلإ تيدأت
 نكمي 3".هسفن ءاقلت نم هيلإ هلوصو وأ ءيشلا ىلإ ءيشلا لاصيإ وه" لعفلا نأ سراف نبا

                                                             
  .74 ص ،1 ج ،ركفلا راد ،نوراه مالسلا دبع قيقحت ،ةغللا سيياقم مجعم ،سراف نبا دمحأ  1
 .113.ص ،3ج ،برعلا ناسل  2
  .74.ص ،1ج ،قباسلا عجرملا ،سراف نبا دمحأ  3
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 يذ" لكلف ،ءامدقلا لوقي امك ةلآلا ىنعم ىلع اهئاوتحا يف ةدرفملا ةيلعاف فشتسن نأ
 نم قتشم" ىدأ لعفلا نإ لوقلا نكمأ انه نم 1".هتفرح ميقت يتلا هتلآ يهو :ةادأ ةفرح
 ىلع تيدأتسا بابلا اذه نمو ]...[ .داري ام ىلإ اπ لصوي ىتح الامعأ لمعت اùأل ،ةادألا
 يأ نالف تيذآو .كمصخ نم كنكمت ةادأ هب تبلط كنأك ،هنم تيدعتسا ىنعمب نالف
 هالول يذلا ،حالسلل كرحملا وضعلاب اضيأ نكلو حالسلاك ةادأب نوكي ىذألاف 2".هتنعأ
 كلذ ىكح امك هيدي ىنعمب )Lه”يlدَأ( هللا عطق هنمو" .هانعم يلاتلابو هتفيظو حالسلا دقفل
 ىلع ةردقلاو لعفلا درطم لكشب ايراعتسا ريشملا يناسنإلا وضعلا يه ديلاو 3".ينايحللا
 ،ةادألا نم كلذ لصأ ...هتيفوتو ةعفد Àقحلا عفد :ءادألا" :يناهفصألا بغارلا لاقو .زاجنإلا
 تيدأتساو ،هيلإ لÀصوتkي اπ يتلا ةادألا تلوانت هلصأو ،تلتحا يأ ،اذ لعفب kتودأ :لوقت
 4".تيدعتسا وحن نالف ىلع

 هنأ يزارلا ركذف .نويوغللا اصوصخ هب حÀرص ام اميف ءاجف ءاضفلا موهفم امأ
 )ُءاlدَأْلا( kم”ساLلاlو kهاlضَق )ًةlيLدْأlت( kهlن”يlد )ىlّدَأ(و )...( "هاضق يأ ،ًةيدأت هنيد نالف ىÀدأ :لاقي"
 روظنم نبا دنع رمألا وه امك ،ءاضقلاو لاصيإلا يينعم نيب نيÀيوغللا ضعب عمجو 5"
 ةيدأتلا ىنعم ديدحت يف ءارقلاو ءاهقفلاو نييوغللا نيب يلج فالتخا كانهو .يدابزوريفلاو
 ىطعم نمزلا يف اوأرف ءاهقفلا امأ .نيدلا ةيدأت لثم ءاضق ءادألا نويوغللا لعج ذإ .6ءادألاو

                                                             
 .113.ص ،3ج ،قباسلا عجرملا ،برعلا ناسل  1
  .74.ص ،1ج ،قباسلا عجرملا ،سراف نبا دمحأ  2
 .5.ص ،نانبل ةبتكم ،توريب ،حاحصلا راتخم ،يزاÀرلا دمحم  3
 .16.ص ،1ج ،زابلا ىفطصم رازن ةبتكم ،نآرقلا بيرغ يف تادرفملا ،يناهفصألا بغارلاب  4
 .5.ص ، قباسلا عجرملا ،يزاÀرلا رداقلا دمحم  5
 ملع مجعم كلذ ىلإ راشأ ام لثم وه امك احيرص ظفللا درو دقلو )1("ديوجتلا دنع لعفلا" ءارقلا دنع وه ءادألاو  6
 لماش وهف ،مهنع ذخألا دعب خياشملا ىلع هتياورو نآرقلا ةءارق يه تاءارقلا يف" :يلي امك فÀرkعف ةينآرقلا تاءارقلا
 )2( ".هتاياورو نآرقلا هتبلط خيشلا نيقلتلو ،خيشلا ىلع ضرعللو ،ًاريكفتو ًادبعت ةوالتلل
 نم ةعومجم قيقحت ،عفان مامإلا أرقم لصأ يف عماوللا رردلا باتك ىلع عفانملا ليصحت ،يطيقنشلا يماركلا يلالمسلا )1(
 .175.ص ،2001 ،1ط ،ةبوتلا ةبتكم ،ضايرلا ،نيمألا دمحم دلو دومحملا دمحم فارشإب نيثحابلا
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 يف بجاولا نيع ميلست نع ةرابع عرشلا لهأ فرع يف وه "ءادألاف .نيئيشلا نيب اقراف
 نع اوفلتخاف ءارقلا امأ 1".هتقو ريغ يف بجاولا لثم ميلست نع ةرابع ءاضقلاو .تقولا
  .اهديسجت ةفصو ةياورلا ناك مهمه نأل ىرخأ ةهج نم ءاهقفلاو ةهج نم نييوغللا

 اضيأ ءاضقلا نإ ذإ ،ةيلعافلا ىلإ اعم ناريشي امهف ،نيينعملا فالتخا نم مغرلا ىلعو
 نايتإلا نيب فالتخالا نأل ،هنع ليدبب وأ هسفن ءيشلاب رمألا قلعت ءاوس ءيشلل قيقحت وه
 وه امك هتمهمب مايقلا يف ريغتي ال يذلا هيلإ دنسملا يف سيل يأ ،ةيلوعفملا يف وه انه ءاضقلاو
   .ةقباسلا ةعوطقملا يف ءارحصلل ةبسنلاب رمألا

 ةيمهأ ةيميميسلا رواحملا دحأل نوكيسف ،ييجولونيمونيفلا ركفلا ىلإ اندع اذإو
 لازتخالل ةلباق ريغ •••ديلا نأ ىلإ دسجلا لاغتشا تايلآ يف نوثحبي نم حضوأ دقلف .ىربك
 ريبك يرهوج قرافب نكلو اهريغك ةسqسؤم اùأل ،لعفلل instrumentale ةيتادألا ةفيظولا يف
 ءاطعإ يف لعافلا ةيناكمإ الثم لرسوه بسح يهف .somesthésie دسجلا ةيساسح ملاعل
 ساسحإ ربعو kinesthèsies  ةكرحلاب ساسحإلا ربع ققحتلا ةبرجت يف صاخلا هدسجل ىنعم
 ةيلآ تسيل اذπ ديلاو .2هتاذب يعاولا هدوجو هيطعت يهف يلاتلابو ،ةكرحلا لضفب دسجلا
 نيب لرسوه قرف اذل .اعم لعافللو دسجلل اققحkم praxis العف اضيأ نكلو طقف ةيساسحلل
 نأل motrices  kinesthèses،3 ةكرحملا تاساسحلاو jectivantesob  kinesthèses ةعضومملا تاساسحلا
 ديلاو ةسماللا ديلا نيب قرفن فيك نذإ .ادقعم ابيكرت ةساحلا بيكرت ىلع ينبنت ديلا
 ةيناكمإ راطإل يف اهريغب تكرkح وأ اهlريغ يه تكîرح ءاوس ،لعفلا راطإ يف ةسوململا
 نأو اصوصخ ،ةلهو لوأل ودبي امك اطيسب سيل رمألاف •؟دسج نم ءزج وأ دسجلا

                                                                                                                                                                                        
 .49.ص ،2007 ،1ط ،مالسلا راد ،ةرهاقلا ،ةينآرقلا تاءارقلا ملع مجعم ،لوئسملا يلاعلا دبع .د )2(
 توريب ،يرصملا دمحمو شورد ناندع .د قيقحت ،ةيوغللا قورفلاو تاحلطصملا يف مجعم ،تايلكلا ،يوفكلا ءاقبلا وبأ  1
  .66.ص ،1998 ،2ط ،ةلاسرلا ةسسؤم
    .ةيميميسلا اهرواحم دحأ يف ةيدقلا ةيبرعلا مجاعملا كلذ تنÀيب امك ءادألل يراعتسالا ليثمتلا ىلإ ةليحم ديلا ••• 

2 A. Berthoz, J-L. Petit, Phénoménologie et physiologie de l’action, Paris, Odile Jacob, 2006, p.219. 
3 Ibid., p.219. 

 ىلإ رظنلاب هلك دسجلا يف ايسح امهققحت ةيناكمإب اضيأ نكلو ةسوملم وأ ةسمال ديلا يف رمألا لرسوه رصتخي ال • 



 هلصفمتو فوسخلا ةيعابر يف ءاضفلا تايلجت :يناثلا مسقلا
 

181 
 

 دنع حورطم وه امك لعفلاو ةيدصقلاو يعولاب ةكرحلاب ساسحإلا ةقالع لوح فالتخالا
 ريثك دنع يلوادتلا يزاجنإلا اهدعبو ديلا نيب قلاعتلا اذه سملنو .الثم سانيفيلو يتنوبولريم
 طبترم يلاعتملا هلثمت يف لعفلا نأب املع ،العف ةفسلفلا نم اولعج نيذلا ةفسالفلا نم
 ام رسك نع هثيدح دنع Nietzsche Friedrich هستين كيرديرف هلعف ام لثم ،ديلاب ايراعتسا
 ةفسلفلا ريبعت فظوف ،مانصألا وأ ناثوألا ،هلبق نم ،Francis Bacon نوكيب سيسنارف هامسأ
 لعف" هرابتعاب ركفلا نع ثدحت امنيح هسفن رمألا رجديه لعف دقلو 1.ةقرطملاب وأ قرطلاب
  ."ديلا

 يه تبثkت ةثالث تايوتسم يف نكلو ،ةيلعافلا ةيصاخ "ةيدأتلا" ةدرفم دكؤت نذإ
 :لضفب سسأتت ةيدأتلاف .ةيصاخلا هذه اهرودب

 لقنب ءارحصلا هب تماق ام اذهو ،ةلاحلا رييغت هيف لصحي ،العف هفصوب ءادألا •
 ؛توملا ةلاح ىلإ ةايحلا ةلاح نم دوخأ

 وه لعافلا اذهو .يدرس جمانربب مايقلا هب طونم دؤم لعافل هئاضتقاب ءادألا •
 لصح ناكل ،كالهو بذج ءاضف اهرابتعاب اهيف دجوي مل ول يتلا ءارحصلا
   ؛رييغتلا

 ةنسنأ ةينوقيألا ةروصلا هذه يفو .ايسوماق ديلا يه ةادأ ربع هققحتب ءادألا •
 ىتح ديلاب لتقلاب لوقلا وه ماعلا يزمرلا هلثمت ىلإ لعفلل عاجرإو ،ءارحصلل
 "Àيلع ءاضيب دايأ هل" الثم ةيبرعلا يف لاقي الفأ .ةادأ قيرط نع لصحي امنيح
 ؟"يئادعأ ىلع وأ يعم دي وه" وأ "ةدعاسملا دي ىطعا" وأ

                                                                                                                                                                                        
 :رظنا .)Leibkörpter(يحلا دسجلاو )Handkörpter( "دسجلا-ديلا"

M. Richir, Phénoménologie en esquisses : nouvelles fondations, Grenoble, Jérôme, Million, 2000, p.271. 
1 Cf. F. Nietzsche, Crépuscule des idoles ou Comment on philosophe avec un marteau, trad. par H. 

Albert., Paris, Gontier-Denoël, 1972. 

 "ie man mit dem Hammer philosophiertw" قرطلاب وأ ةقرطملاب فسلفن فيك يعرفلا ناونعلا نأ ىلإ انه رشنلو
 :رظنا ةيبرعلا ةمجرتلا ،هتيمهأ نم مغرلا ىلع ،طقس دق هشتينل ناثوألا لوفأ باتك نم
       .1996 ،1 ط ،قرشلا ايقيرفإ ،يجان دمحمو ةيقروب ناسح ةمجرت ،مانصألا لوفأ ،هشتين كيرديرف
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  :لعفلا ثلثمب ءادألل يثلثلا دعبلا اذه ليثمت نكميو
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 هصاصخل ةلباقم ةيدرسلا هصئاصخ تمادام يقالخلا دعبلا ةقرافم وه انه ظحالملاو

 هذه يف اذه حيضوت لهسلا نم هلعلو .ايعامتجا ةسسؤم ميق اهرابتعاب هيلوادتلا وأ ةيباطخلا
 :تالباقملا

 
 ذوخأ /نويسنرفلا/نايلاطلا ءارحصلا 
 )يعوضوملا( يناسنإلا ملاعلا )س( يئاضفلا ملاعلا يئايميسلا ىوتسملا
 ةلشاف ةمهم ةحجان ةمهم يدرسلا ىوتسملا
 بلاس بجوم در»ا يقالخلا ىوتسملا
 بجوم بلاس  جمدملا يقالخلا ىوتسملا

 
 يذلا لعفلاب نكلو يعوضوملا ملاعلاب ةقحلkم لوألا اهئامتنا يف ءارحصلا نإ نذإ

 ىلع نيظفاحم لعاوفلا يقب نيح يف ،يلعافلا ملاعلا ىلإ ةيمتنم يه ةعوطقملا بسحب هب تماق

 ]ءارحصلا[

 ةادألا
 ]ديلا[

 يدؤملا ءادألا
 ]توملا[
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 ققح ةردقلا ةهج لضفب يذلا ،ءاضفلاب ةنراقم ةءافكلا اودقتفا نكل ،يلوألا مهئامتنا
 قفو ايصن نيررقملا حاجنلاو لشفلا ةبراقم ايناث انيلع .حاجنلا يهو ربكأ ةيناسنإ ةيصاخ
 جمدم يدرس ىوتسمو هيلع قباسو صنلل زواجتمو يلك يدرس ىوتسم :نييوتسم
 .نيياوتسملا نيذه لالخ نم هيلإ انرظن ول يقالخلا ضراعتلا وه ظحالملا .ايصن جمربkمو
 اvاققحت ىلإ رظنلاب ةيمجعملا ةيميسلا اهرواحم قفو تادرفملا عم لماعتي در»ا يقالخلا دعبلاف
 يهف اهحاجنب ءارحصلاو ،يبلس اذه قفِو ةمهملا لشفف .ةلالدلا ديدحت يف ةمئالملاو ةدرطملا
 ،تالاح يف ،مهيف امب دوخأ ءادعأ نم مهريغو نايلطلاو سيسنرفلا سكع ايقالخ ةبجوم
 هيلعو ،يباجيإ وهف يمجعملا سيلو يصنلا يأ جمدُملا هدعبب انه لشفلا نأ ريغ .هسفن دوخأ
 اذه ىلع ليلدلاو .فوسخلا ةيعابر يف توملا لعاوفل ةبسنلاب ةيقالخلا ةينبلا سكعkتس
 1"؟ملح مأ ةقيقح هذه لهف .دبألا ىلإ داوخأ هنم تفطتخا ءارحصلا نإ" :ةيتآلا ةعوطقملا
 ىلإ ةلصلا نم لقتنملا ةلاحلا لعاف هسفن وه يدؤملا لعافلا سيلف ،دعتم وه لعفلا نإ ذإ
  .ةلصفلا

 
  :رهوجلاو ىنعملاو ءايزيفلا .3.1.2

 لوألا ىطعملا نأ ىلع ،"دوقفملا اهدعب"و "ضرألا" :نيفلتخم نيرهظمت ءارحصلا مضت
 رذجي .ةيفرعم سيلو ةيجولوطنأ ةيلوهجم لوهجمو لب ،درجم يرهوج يناثلاو يسح يئايزيف
 ءزج يسحلا رهظمتلا له ؟يسحلا اهزواجتب ءارحص ريصت ءارحصلا له :انه لءاستن نأ
 له ؟اπ هل ةقالع ال لِّلضم وأ ئراط لكش درجم هنأ مأ اvايلجت نم ٍلجتو ءارحصلا نم
 ةيحورلا ةبرجتلا يف رمألا وه املثم هل ءاغلإ وه ،هثودح ةيناكمإ ةلاح يف ،يسحلا زواجت
 ينوكلا ميهاربإ نأل تاءاضفلا لك ىلع طقسkت نأ نكمي ةلئسألا هذه ؟ياتاب جروج دنع
 ةفلتخم تالكشت درجم يه يتلا ،ىرخألا تاءاضفلا لكل لوألا رهوجلا ءارحصلا ربتعي
  2.رهوجلا سفنل

                                                             
 .186.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  1
 .ينوكلا ميهاربإ تاباتك يف بلألا اصوصخ ،لبجلا ةبرجت ىلإ رظني  2
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  :تايضرف ثالث مامأ نوكنس انه نم
 ؛ءارحصلا وه كرتشم رهوجل طقف لاكشأ يه ءارحصاللل ةيمتنملا تاءاضفلا
 رهاوجب لاكشأ اùأ يأ ،ةيفارغوبوطو ةيجولوبوط تالكشت يه تاءاضفلا هذه

 ؛يوارحصلا رهوجلا نع ةلقتسمو ةفلتخم
 اùإ .اهتيئاضفب دقتعن انلعجت اvايناكم تاءاضف ماهوأ درجم يه تاءاضفلا هذه

  .حطسم ءايزيف
 عمج هرهوج يف ءاضفلا له :لؤاستلا عيسوتب ةيلاكشإلا قفأ عسون نأ نكمي

 ليثمت نكمي ؟يرهوجلا دعبلا ققحتو )يئايزيفلا( يلوألا ىطعملا ءافتناب وأ نينوكملا نييطعملل
 نم هزواجت نكلو يسحلا ىلع يلاعتلا مدع يضتقي عمجلاف .نيتيتآلا نيتطاطخلاب نيلامتحالا
   :لكشلا اذه يف حضاو وه امك رهوجلل يفن ريغ
 

  
 

 
 
 
 اذπو ،نÀوكم ريغ يضlرع يئايزيفلا هيف نوكي يذلا زواجتلا لثميف يناثلا لكشلا امأ

 وه ام املثم ،لوألا لكشلا يف امك لصولا سيلو ،لصفلا نع ةجتان ءارحصلا نوكت
   :ةيتآلا ةطاطخلا يف حضاو

 
 

 
 
 

 يونعم                        يئايزيف
 دعبلا                     ضرألا
 دوقفلا
 ءارحصلا ءارحصاللا                 ءارحصاللا

  يرهوج                        يئايزيف
 دعبلا                     ضرألا
 دوقفلا
                 ءارحصلا                   ءارحصاللا
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 امهيتلك وأ امهادحإ رارقإب امهنم دكأتلا بجي نيتفلتخم نيتيضرف مامأ نحن نذإ

 ةيضرفلا يف يئايزيفلا نأ وه نيتيضرفلا نيب قرفلا .نوتملا هدكؤت املثمو تاقايسلا بسحب
 اذل .رهوجلل الخدم امنإو امامت ايضlرع سيل وهف .زواجتلل يضتقُملا ىوتسملا وه ىلوألا
 .هيلإ زlواجتم دعبو زlواجتم دعب :نيدعب يوحت نأ ًءارحص ءارحصلا نوكتل يرورضف
 ال طيسولاو )ضرألا( يلوأ طيسو كانه نكي مل ام يضارتفا رهوجب يفتكت ال ءارحصلاف
 الو صلاخ ضرعل دوجو ال هنأ ةجيتنلا .هل طيسو وه ام ىلإ دؤي مل ام اطيسو نوكي
 ريخألا اذه نأل ،يونعملاب يئايزيفلا لباقن نأ نسحي اذل ،بكرم امهالكف ،صلاخ رهوجل
  :تالداعم ثالث ىلإ اذه عم صلخنس .ايونعم دوجوم ايئايزيف دوقفم

 
 /ليحم/+/يضرع ال/=]ءارحصاللا[ Ü يئايزيفلا
 /هيلإ لاحم/+/يرهوج ال/=]ءارحصاللا[ Ü يونعملا
 يونعملا + يئايزيفلا = ]ءارحصلا[
 
 ضرعاللا ربتعا ول ؟رهوجاللاو يضرعلل عامتجا ةلاحلا اذه يف ءارحصلا له

 نوكتس ةلاحلا هذه يف ،نييلوأ نيرهوج ىلإ نالوحتيسف ،نيتدام يأ ،نيئيش رهوجاللاو
  :يه ةمهم رومأ ةثالثب رقن نأ بجي اذهل .بلسلاب انتباجإ

o ةقالعلا نأل ،يرهوج هنأ ينعي ال يضرعاللاو يضرعلا ينعي ال يرهوجاللا 
 ىرخأ ةهج نم رهوجلاو ضرعاللاو ةهج نم ضرعلاو رهوجاللا نيب
  ؛ةيفدارت تسيلو ةيمازلتسا

o أ ىلع ضرعاللاو رهوجاللاو ضرعلاو رهوجلا مهف بجيùةيبيكرت تايعضو ا 
  ؛ةيصنلا تاعوطقملاو يناعملا تالاح ىلع طقست نأل ةلباق
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o ثيحب ،زواجت عمج امنإو ةفاضإ عمج يونعملاو يئايزيفلا نيب اعمج سيل رهوجلا 
  .هيلإ ازlواجتم ريغ نم زِواجتملا نوكي ال

  :يلي امك رهوجلا ةغايص نكمي هنأ قئاقحلا هذهل ةجيتنلا
 

 ضرعاللا Ç رهوجاللا = رهوجلا
 
 دعبلا دنع فوقولا مدعب أدبي دوقفملا دعبلا نأ دكؤت ىلوألا ةيضرفلا تناك اذإ

 ءارحصلل ىتأتي ىتح امامت هئافتنا ةرورضب لوقت ةيناثلا ةيضرفلا نإف ،هزواجتب لب دوجوملا
 لوحتي يذلا يونعملا سكع يضرع ةلاحلا هذه يف يئايزيفلا نوكيس .ءارحص نوكت نأ
 لصفلا نع اجتان ىنعملا نوكيس اذπو .سÀسؤم رهوج ىلإ صلاخو مات ريغ درجم موهفم نم
  :ليثمتلا اذه يف حضوم وه امك لصولا سيلو

 
 ضرعاللا È رهوجاللا = رهوجلا
 
 :نأ اذه عم جتنتسنس
o هلاصتا مدع ينعي هصولخ .ماتو صلاخ انه وه يرهوجلاو ،يرهوج وه يونعملا 

 ؛لمتكي ىتح رخآ نqوكمل هتجاح مدعو همامتو هريغب
o يفنمو ءارحصلل فان وهف يئايزيفلا امأ πوهو .ا πاضيأ صلاخو مات ىنعم اذ. 

 رهوجلاب هتقالع مكحي ثيحب ،ابيكرت سيلو امامت ايضlرع ربتعkي نأ بجي اذل
  :ةيتآلا تالداعملا امأ ةلاحلا اذه يف نوكنس .مازلتسالا سيلو ،داضتلا
  
 /مات/+/صلاخ/+/يفنم/+/يضرع/=]ءارحصاللا[ Ü يئايزيفلا
 /مات/+/صلاخ/+/+/فان/+/يرهوج/=]ءارحصلا[ Ü يونعملا
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 )يئايزيفلا ~( يرهوج = ]ءارحصلا[
 
 فئاظولا نم ايلآ جتنتسkي دق امك ،اصقن ءارحصلاب قلعتي امنيح دقفلا لثمي ال

   .ءايشألاب وأ صاخشألاب قلعتم صقنلل فدارملا دقفلاو .ةيرهوج ةرورض لب ،ةيبوربلا
ü ةعوطقملا هذه يف هدجن دق لوألا ىنعملاف:  
 .ينقرحي روبج خيشلا نادقف .يذهأ ال انأ -"
 1".هللا ةمحر هيلع -
 رتوت ىلإ ةليحم ةيبلس ةيقالخ ةلاح لثمت ،زيزع صخش توم تبقعأ يتلا ،ةقرحلاف
 دعبو ]رانلا[ يسح دعب ىلع ،ايروص ةغوصملا ،ةلاحلا هذه لمتشت .نزحلل يئاوهأ
 ابلس اسيلو ايميق يبلس هنأل صقن دقفلا اذه .]نايذه[ـلاب تطبر ،]نجشلا[ درجم
 ةلاح هنع ُلاصفنالا ببسي ،ةميق عوضوم دقُف يذلا نأ يأ ،طقف ايعوضوم
 كانه هتدقف .يعم ينبا تذخأو" :نبالا دقف يف وه امك ،dysphorique ةيضابقنا
 برحلل ءاج يذلا ضيرملا لهكلا انأ تيقبو هتراظنو هبابش زع يف تام .انأ تيقبو
 نيتلاح ىلإ نيتليآ نيتضراعتم نيتلاحل لباقت انهف 2"..هضرم جلاعي يكل الصأ
 اهيف لوحتلا ناك امل ،]دقفلا[ اهعم لصح ول ،]ةلوهكلا[ ةلاح ءازإ نحنف :نيتنيابتم
 :يلي امك اذه ليثمت نوكيس .]بابشلا[ سكع ايطبغ ايحارشنا لب ايبلس
 
  ]بابش[             ]ةلوهك[                     
 ]يطابتغا لوحت[    ]ةيباجيإ[              ]ةيبلس[           ةايح ةلاح
 /ةراضن /             /ضرملا/                      
 ]يضابقنا لوحت[     ]ةيبلس[             ]ةيباجيإ[          توم ةلاح

                                                             
  .49.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ 1
 .93.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ 2
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 وأ هئلم نع ثحبkي دق ،نبالاو قيدصلا توم يف امك اصقن دقفلا اذه ناك اذإف
 :ةعوطقملا هذه هحضوت امك صقنلا اذهل ةحLلصُملا يه ءارحصلا نوكت دقو ،هضيوعت
 ءيش لكو ملعلاو ءارحصلاو ءاسنلا تلشف يذلا ضرملل ةسيرف انأ ]ينبا[ ينكرت"
 1"!ةلضفملا يتبعل بورحلا لعج اذه ؟اموغ خيش اي ينمهفتأ .هجالع يف
 اùألف صقنلا اπ ضوعkي يتلا طئاسولا يه ملعلا وأ ةأرملا وأ ءارحصلا تناك اذإو
 ةمثآ ،بحلاب ةسيدق " ةأرملاف ،ةفلتخم تايلجت اهل تناك نإو ىتح اvاذب ةئلتمم رهاوج
 ىلع ةزجعملا نع ثحبي انلك" اننأل ةزجعملا لاكشأ نم لكش ملعلاو 2.ديكلاب
 باجحلا عفري يتلا ةظحللا كلت رظتني انلك .انتايح فده يه ةزجعملا .هتقيرط
 اهدعب تدقف تلصح نإ اùأل ،لصحت ال تازجعملا نأ ريغ 3 ".ةقيقحلا فشكنتو
 داعبأب ال ،دوقفملا اهدعبب" ةددحم يه يتلا ءارحصلا " لثم امامت يزاجعإلا
 4".دوجولا
 

 :يريشأتلا ننسلاو يراشإلا ننسلا نيب ءالخلاو ءارحصلا .2.2
 تانوكم ةثالث ىلإ ةيمعلا تايجيتارتسالل سرادلا يئايميسلا عبرملا نم صلخن

 :ةلِّلضملا ةراشإلل ةنÀيبم تايجيتارتسا بسحب ةلصفمتم
o يو ،لوألا اهروحم يف ءارحصلا : هب راشملاkكمLوكملا اذه ىلإ زمرلا نqن 

 ؛)1ش(ـب

                                                             
 .93.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ 1
 .27.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ 2
 .209-208.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ 3
 .63.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ 4
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o نإ امهلاصفناب وأ اللضم اقلاعت نيروحملا قلاعتب ءارحصاللا :هيلإ راشملا 
 زمرلا نكميو ،يجيتارتسا امنإو ءارحصلا يف ايرهوج سيل رهاظلا نأ انضرتفا
 ؛)2ش(ـب نوكملا اذه ىلإ

o هيروحم قلاعتب لصاحلاو ىمعملا اهرهوج يف ءارحصلا وهو :هيلإ راشماللا 
  .)3ش(ـب نوكملا اذه ىلإ زمرلا نكميو ،ايجيتارتسا اقلاعت

 :يلي امك ثالثلا ةيراشإلا تانوكملا اذه نيب قئالعلا لثمن نأ نكميو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اهنيب ةقالعلاو ةيراشإلا لئالدلا تانوكم لصفمت بسحب ةفرعم ءارحصلا نإ نذإ
  :يلي امك يهو
  :ةيراشإلا تانوكملا نيب قئالعلا

 نم مهسلا هحضوي امك ةلقتنم ليلضت ةقالع يه )2ش(و )1ش( نيب ةقالعلا .1
 يباطخلا يلجتلا )2ش(و ةلِّلضم ةرامأ )1ش( نوكي ثيحب ،)2ش( ىلإ )1ش(
  ؛ليلضتلا ةيجيتارتسال

)1ش(  

)2ش( )3ش(   
)س ض( ]ءارحصلا[   

]ءالخلا[  

  ةيمعت

  داضت

  ليلضت
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  :نيهاجتالا يف أرقت نأل ةلباق ةيمعت ةقالع يه )3ش(و )1ش( نيب ةقالعلا .2
o ءارحصلا( ءاضفلا هب موقي ءافخإلا روحم وهو :)3ش( ىلإ )1ش( نم( 

 ةموميد مهتياغ ،ءاضفلا هنك ظفح ىلع نوصرحي نيذلا لعاوفلا ضعبو
    ؛يمعملا ءالخلا لضفب ءارحصلا رهوج

o يذلا هرهوج يأ ،ءاضفلا هب موقي يفختلا روحم وهو )1ش( ىلإ )3ش( نم 
 ةياهنلا يف هنأل ،ىمعkمو ٍمعkم يلاتلاب وهو ،هزنكو هرس ظفح ىلع ينبم وه
 ءافخلاو ءادبلا ةيلدج نم اقالطنا ةيمعتلا ثدحتو .ةيمعتلا ةلاح ىلع ينبم
 :نييوتسم يف ةلصفمتم اهسفن ةيمعتلا نإف يلاتلابو .يفختلا طقف سيلو

o يذلا )1ش( ــل يراشإلا لاغتشالاب صاخ وهو :ءادبلا ىوتسم 
 ؛)3ش( ريغ ىلإ فرصي هنأل ةيمعت هيدبت يف
o ةيمعتلا روحمل نالكشملا نابطقلا هب موقيو :ءافخلا ىوتسم: 

 ؛)3ش( يفخيف ،)2ش( ىلإ هتلاحإب يذلا )1ش(
       .رتستلاب نماكلا هرهوجب هرودب موقي يذلا )3ش(

 قفو اهديدحت نكمي يرهوج داضت ةقالع يه )3ش(و )2ش( نيب ةقالعلا .3
 :نيتقالع
o يروحم نيب ةقالعلا ديدحتب اهلصفمت صخلن نأ انرودقمب :ةيقطنم ةقالع 

     .هاندأ حرطتسو هالعأ تحرط امك ]نطابلا[و ]رهاظلا[
o ليلضتلا روحم نع جتانلا فيرعتب اهلغتشا ددحن نأ نكمي :ةيدرس ةقالع 

 ىلع ينبم هنأل ،ايفارغوبوط سيلو ينهذ ءاضف وه ءاضفلا اذهف .)3ش(
 تسيل اùأل ،ةلِّلضم ًةلاحإ نكلو هيلإ لاحملا ءاضفلاو ليحملا ءاضفلا يهامت
 وأ )3ش( نع )1ش( لصف يلاتلابو ءارحصلا زومر كف ىلع ةسسؤم
  .)3ش( ىلإ رشابم ريغ لكشب وأ ةرشابم ةلاحإلا
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 يراشإلا داضتلا يبطق وأ نيءاضفلا يأ نيتلاح لباقت يف داضتلا لثمتي الو
 .اعم ليلضتلاو ةيمعتلا ديرست نع ةجتانلا ،ةيلوحتلا ةجمربلا يف لب ،ءاضفلل
    :نيروحم يف ةجمربلا هذه ددحن نأ اننكميو

o م روحمk؛)2ش( لاغتشاب صاخ وهو ِمع 
o م روحمk3ش( لاغتشاب صاخ وهو ىمع(.   
 ،نيلكاشتمو نيدضاعتم اماد ام ،نيضراعتم نيلوحت نيب الباقت انه داضتلا سيلو
 .)3ش( وأ )2ش( ليوحتلاب ةمئاقلا ةئيهلاو لوحتلا روحم ميمص نم وه لب
   :امه لوحتلا اروحمف

 ؛)3ش( ىلإ )2ش( نم لقتنم وهو :يدعتلا روحم
    .هسفن )3ش( ىلإ )3ش( نمف :ساكعنالا روحمو

 نم اπ قلعتي امو ءارحصلل ةيراشإلا باطقألل ةلِّكشُملا تاميسلا صيخلت نكميو
   :يلي امك ةليحمو ةداضم تاءاضف

 
 هيلإ راشماللا هيلإ راشملا هب راشملا
  ]ءارحصلا[ ]ءارحصاللا[ ]ءالخلا[
  /نطاب/ / /رهاظ/
 /قيمع/ /  /يحطس/
  /يرهوج/ / /يوناث/
 /صيخر/ / /سيفن/
 /ليلق/ / /ريثك/
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 يهو ]ءارحصلا[و ]ءارحصاللا[و ]ءالخلا[ تاءاضف ةثالث ءازإ نحن نذإ
 ايجولويميس ةطبترم اهنكلو ،ةيفارغوبوطلا اهتينبو اvاذ يف ةددحم تسيل تاءاضف
  :نيمهم نيدعبب

 دحاو نآ يف ليحيو ءارحصلا ىلإ ةلاحإلا ةينبل سqسؤي :يريشأت/يراشإ دعب •
 اهددحي امك ةراشإلا تناك نئلو .)3ش( ءارحصلا نم تسيل تاءاضف ىلإ
 يف اùإف ،هيلإ راشملاو هب راشملا وأ هيلإ راشملاو ةراشإلا ىلع ةسسؤم وتيرب
 يف وهو ،هيلإ راشماللا وهو رخآ بطق دوجو يضتقت فوسخلا ةيعابر
 )رهاظلا+ةنونيكلا( ةقيقحلا نأل ،ينوكلا ميهاربإ دنع ةراشإلا رهوج بلاغلا
 ىلع اظفحو ،اهيلإ لوصولل ًأرد ليلضتلاو ةيمعتلا ىلع ءارحصلا يف ةينبم
 دعبلا اذه براقي نأ نكميو .ةفqرعملاو ةزيمملا اهتنونيك اهيطعي يذلا رهوجلا
  :نيروحم قفو
o ءارحصلل ةرشابملا ةلاحإلا روحم وهو )2ش ¬ 1ش( ةراشإلا روحم 

 ؛لعاوفلا لبق نم /اكردم/ ارهاظ اهرابتعاب
o يذلا روحملا وهو )3ش ¬ 1ش( ةراشإاللا وأ يفختلا/ءافخإلا روحم 

 ساسأو ءاضفلا رهوج وه يذلاو /كردملا ريغ/ /نطابلا/ لاغتشا هفشكي
 ةراشإاللاو ءادبإلا ةيجيتارتساب لصاح ءافخإلا نأ ريغ .ةيليلضتلا ةراشإلا
 حوضولل اساسأ سيل ءالجلاف .ليلضتلا يه اذه ةيدصقو .ةراشإلاب
 ةفرعمو ءارحصلا ةفرعم( يميتسبإلا فدهلا ةباصإ مدعو ءاطخلل نكلو
 ؛)اهرس

 نم اهل نِّكمملاو ءارحصلل فqرعملا وهو لِّلضم يجيتارتسا يتامغارب دعب •
 يتلا ةئيهلل ةيراشإلا قئالعلا قفو جمربي هنأ كلذ ،ءاقبلاو دوجولا ثيح
 :ةيهاملا يئانث دعبلا اذهو .اههنك اوكردي ىتح لعاوفلا اπ ذخؤي
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o  قفو اهيف ىلجتي يتلا ةئيهلاو لاغتشالا ةيفيك صخي :يجولويميس 
 ؛ءافخلاو ةيمعتلاو ءادبلا تايجيتارتسا

o اذ نوكت ال ءارحصلا نإ ثيحب ،لاغتشالا ةقيقح صخي :يجولوطنأvالإ ا 
    .هب ىمعم وه امم اهريغ نع اهل ةقرافلاو اهل ةفqرعملا ةيهاملاب
 ،ينوكلا دنع ءارحصلل يراعتسالا spatialisation ءيضفتلا ىلإ انرظن اذإو
 قفو لصفمتم اضيأ رحبلاف .رحبلل ةيفارغوبوطلا ةينبلاب اهيزاوي هاندجول
 ،ءارحصلا" :ةعوطقملا هذه يف يلج وه امك ءادبلاو ءافخلا ةيئانث
 ءافخلا نأ ىلع 1".يلجلا اهدعبب ال ،يفخلا اهدعبب ءارحص ،رحبلاك
  .لِّلضم ·رهاظ ءادبلاو اهرهوج
 ىلع ]عذجلا[ـب رهاظلاو]رذجلا[ـب رهوجلا هلامعأ يف ينوكلا lمَظفل دقل
 :ةعوطقملا هذه هحضوت امك /يحطس/ يناثلاو /قيمع/ لوألا نأ
 ىدص يه يتلاو 2"اهروذج ةيدبألاو ،اهعذج ءالخلا ؛رحب ءارحصلا"
 اπذجو ،رمغلا اهعذج ؛ءارحص رحبلا" :اهيلع ةقباسلا ةعوطقملل
 3 ".بيغلا
 ناك نإو – طقف ةيئاضف ةئيه سيل نيتقباسلا نيتعوطقملا يف /قمعلا/و
 ةئراط ةلاح قمعلا راص الإو ،يموهفم ىطعم هنكلو – اضيأ كلذك
 اذإو .]قمعلا[ ىلإ ]حطسلا[ ةحرابم يأ ،قمعتلاب ايسح كردت نأل ةلباق
 لوح هانحضو ام يلج لكشب فلاخنسف ،ةغيصلا هذπ رمألا انلوانت
 ةيمعتلا ساسأ اضيأ فلاخنسو ،ءارحصلل ةقباسلا رواحملا نيب ةقالعلا
 يناسنإلا رهوجلل ةسqسؤملا ةيرهوجلا تاءاضفلاب نيصاخلا ليلضتلاو
 لك راعتساف ،ارحب ءارحصلاو ءارحص رحبلا راص انه نم .هب ةسîسؤملاو

                                                             
 .22.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  1
 .23.ص ،هسفن عجرملا  2
 .هسفن عجرملا  3
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 امك هسفن ىلع ارشؤم نوكيل هريغ ىلإ هب ريشملا ظفللا امهنم دحاو
 ةصاخلا ةيلالدلا تالكاشتلا ىلإ اندع اذإ امأ .دعب اميف كلذ ىرنس
 دحاو لكب ةصاخلا ةيصنلا ةيميس تالاحإلا ىلإ رظنلاب رحبلاو ءارحصلاب
  :نيمهم نيلكاشت انظحالل امهنم
 ال لكشب ]عذجلا[و ]رذجلا[ هيف لباقتي : botanique يتابن يويح لكاشت
 /يفخ/ ]رذجلا[ـف ،ليلضتلاو ةيمعتلا ةيجيتارتسا نع ءاضفلا هيف جرخي
 هيدبتل /رهاظ/ ]عذجلا[و لمرلا وأ ةبرتلا يف هرامغناب /رهاظ ريغ/و
  .ةيساسحلا ةيافك كلمي نمل ايئايزيف
 ىلإ يمتني ال لباقم ميس ىلإ ليحم ءاضفلا هيف نوكي :يفارغوبوط لكاشت
 لا»ا ىلإ متنم طقف وه ايئاضف رهاظلاف .يميسالكلا روحملا سفن
 يفخلا امأ )رحبلل ةبسنلاب رمغلاو ءارحصلل ةبسنلاب ءالخلا( يفارغوبوطلا
  :يلي امك رمألا اذه نيبن نأ نمكي .ىرخأ ةيلالد تالكاشت ىلإ يمتنيف
        
     ]رذج[ عت ]عذجلا[ ¬ ءارحصلا   
  ]ةيدبألا[ عت ]ءالخلا[                 
 /يفخ/ عت /رهاظ/                 
 
 نيصاخلا نيمظفللا نأ انل حضتا ،يفارغوبوطلا لباقتلا انيصقتسا اذإو
 مظفل .نيفلتخم نييلالد نيلاجم ىلإ نايمتني ءارحصلا تانوكم نيب ةلباقملاب
 ال :ءالخ ناكم"( ءاضفلا ةلاحو ءاضفلا ىلإ ليحملا ءالخلا يأ /روهظلا/
 ىلخأو"( ءالخ هلعجي يذلا لوحتلا ىلإ وأ )".هيف ءيش الو هب دحأ
 ليحيف /ءافخلا/ مظفل امأ )"كلذك هدجو :هالخأو .ايلاخ هلعج :ناكملا
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 ةريثك ةيميميس صئاصخ جتنتسن نأ نكمي انه نم .]ةيدبألا[ نمزلا ىلإ
  :]ةيدبألا[ـب رخآلا اهضعبو ]ءالخلا[ـب صاخ اهضعب
 وه اميف اضيأو اهرهاظ يف ءارحصلا ةلاح ىلإ ريشي ءالخلا صخي امف
 ةطولغأ نأف ،رمألا اذه للحي مل نإو .ًءارحص ءارحصلا نوكت يك حاتم
 .ةللضم وأ ةيفخ نوكت دق ءالخلا ةقرافم نأل ءاضفلا اπ سÀبلتيس ةريبك
 ولخي ءيشلاو ناكملا الخ"و الخ نم ولخلاو ،ولخلا وه ءالخلا ناك اذإف
 1".لاخ وهو ،هيف ءيش الو ،دحأ هيف نكي مل اذإ ىلخأو ءالخو اولخ

 نييقطنم نيببسل ميقتسي ال رمألا اذهو ./ءالملا/ وه لباقملا نإف
 :نييتامغاربو
 يئاضف لاصتا ىلإ جاتحي هنأل ،قلطملاب لاخ نوكي ال ءالخلا نأ لوألا
 امإف اذه ىلع .ءالخلا ةلصل ءافتنا وه هب لاصتالاو ،هءالخ كردkي ىتح
 لصاح وه هكاردإ ماد ام كردkي ال اذπ وهو اقلطم ءالخ ءالخلا ىقبي نأ
 كردkتل هب لصتkي نأ امإو ،ءالخلا ةفصل يفن يلاتلابو هب لاصتالاب
 نكمي ال جارحإ ددصب انه نحنو .ًءالم نذإ ريصي اذπ ،ءالخلا ةصيصخ
  :هنم صلمتلا

 نم نوكيس يلاتلابو ،كردkي نأ ريغ نم نكل قلطم ءالخ امإ §
 نأ حيتي ال هتئيه ىلع هكاردإ مدع نأل ،هتصيصخب همسو ليحتسملا
 نأل ةيلوقعملا وأ لوصحلل لباق ريغ رمألاف .ةئيهلا هذه قفو ددحkي
 ؛ةنqوكملا هصئاصخل ناسنإلا ديدحتب لصاح وه ملاعلا

 يلاتلابو ،)ءالملا( هدض ىلإ ءالخلا لوحتيف ،ءالخلا كردkي نأ امإو §
  .هنع ثيدحلا معزن ام ريغ نع ثدحتنسف

                                                             
 ،1254 ،2ج ،قباسلا عجرملا ،روظنم نبا  1
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 ضارتفاو ةهج نم ةيقلطملاب لوقلا مدع يضتقي ةلضعملا هذه لح
 ةيبسن ءالملاو ءالخلا لثم تالوقملا حنمي ةرورضلاب ظحالم لعاف
 تالوقملا ىلع ةلاحإ ةيلاثم ىلع مسيكللا ظافح عم ةيميسالك
 ىلع ،هتلق امنإو دوجولا /مدعنا/ نوكي نل فوس ءالخلا .ةيميسلا
 صلخي يذلا ،ظحالملا لعافلاب ةصاخ لقألا ىلع ةلقلا نوكت نأ
 .ٍلاخ وه كاذ وأ ءاضفلا اذه ىلإ
 

 :مكلا ةيبسنو فيكلا ةيقلطم نيب ءارحصلا .1.2.2
 ةيمكلا ةيبسنلا دامتعا وه ءالخلاب صاخلا جارحإلا نم جورخلل دحوألا ليبسلا نإ

 ةلقو ةردن امنإو امات اولkخ ءالخلا نوكي الف ،اقباس اذه انحضو امك ،اهتيقلطم نم الدب
 فيكلا روحم سيلو يبسنلا مكلا روحم وه دمتعملا روحملا نوكيسو .ائراطو ايضرع ًءالم وأ
 هذه هلثمت امك هب نيلصتملا لعاوفلا ةلقب يئاضفلا دادتمالا ةلحلا هذه يف يقتليسو ،قلطملا
 :ةطاطخلا
 

 
 
 
  

 
 زÀيمتي يذلا يئاضفلا لا»اب صاخ تانيسلا روحم نأ انه حضوي نأ يرح

 زيمتي يذلا يلعافلا لا»اب صاخ وهف تاداصلا روحم امأ دادتمالا وأ /ىدملا/ــب
 نيب ةيبسنلا ةقالعلا نإف ،ةلهو لوأل ايئاù ليثمتلا اذه دامتعا ىدبت نئلو ./ةلقلا/ـــب
 .ةددعتم تالكشت امهل ءالخلا يتباث
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 يعمجلا حالطصالاو بسانتلاب طبترم ءاضفلا ةفص ديدحت نأ اضيأ ةراشإلا ردجتو
 دحأ ىلإ رظنلاب ةددحم ةبسنلا تسيلو ،طقف ايمك سيل رمألاف ،ةفصلل يدرفلا ريرقتلا وأ
 نيروحملا طاقسإب ةددحم لب ،هددع لق امل ةلقلاو هددع رثك امل ةرثك لاقيف ،هدحول نيروحملا
 ددعلاو ءاضفلل لعاوفلا فيصوتو ىرخأ ةهج نم امهبسانت ةجردب يلاتلابو ةهج نم
  :اهنيب اميف ةلعافتم رومأ ةثالث قفو نكلو طقف ءاضفلا ةلاح ددحي رمألا اذهو .امهعطاقتو

 يف اضيأ نكلو ،طقف ءاضفلا مجح يف سيل /قيضلا/ نوكيف :دادتمالا ةلاح •
 .اظاظتكا قلخي لكشب مπاعيتسا ىلع هتردق مدعو لعاوفلل ةبسنلاب هتعس مدع
 يف اضيأ يهف ،ايئدبم ةيلج ةيباسحلا اهتميق يف تناك نإو ،ةحاسفلا نوكتو
 اذه لاثمو .اظاظتكا كلانه نوكي نأ ريغ نم لعاوفلا باعيتسا ىلع اvردق
 ةلاح يف ناكسلل ةبسنلاب ىربك نوكت نأ نع فكت يتلا ىربكلا ندملا
 ؛اهماحدزا

 ءاضفلا ةلاح نإف ،ةتباث ةيسايق ميق ىلع اسîسؤم ناك نإو ددعلاف :دادعتلا ةلاح •
 لباقملابو .ةريبك ةلقلا لعجي الثم دادتمالاف ،هعم ةبسانتم تافص لعاوفلا حنمتس
 دقو لب .ايمك اريثك نكي مل نإو ىتح اريبك lددعلا /kقيضلا/ ُءاضفلا لعجي دق
 لعاوفلا ددعو ءاضفلا نيب بسانتلا قراف بسحب ًةلق َةرثكلا kدادتمالا لعجي
 يف ةرثك ىلإ لوحتت دق ةلقلاو .ةلقلاو ةرثكلل يبسنلا ديدحتلا ىلإ رظنلاب اذهو
 اهيف رشحkي ةنازنز ةلاح يف امك ريبكلا دادعتلا عم ريبكلا /قيضلا/ عامتجا ةلاح
 ؛نيجاسملا ددع عم ناكملا بسانت مدع عم لق نإو عمج

 قلاعتب ةددحم بسانتلا ةفص تناك نئل :دادعتلاو دادتمالا نيب بسانتلا ةفص •
 نكلو هرودب ايبسن ىقبي رمألا نإف ،ايمك رخآلا ىلع امهدحأ طقسkي نيتباث
 نكلو ةيئارجإ ةيمتح ميمكتلا ىلإ لآملا ناك نإو ،ةرورضلاب ةيباسح ريغ ةيبسن
 ساسألا يف قلعتي رمألاف .تافصلا اπ ددحتت ةيلوأ تافانص ةغايص دعب
 ام ذإ ،ةيرشب ةعومجم لكب صاخ يفاقثويسوس سيسأتب يأ يلعافلا فيصوتلاب
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 سكعلاو رخآلا ضعبلل يبسن ءالم وأ ءالم وه ضعبلل ةبسنلاب ءالخ وه
 لعلو .ايفاقث اضيأ نكلو ايباسح سسأتت ةفصلاف .حيحص سكعلاو سكعلاب
 عومجم يأ ،ةيباطخلا تالكشتلا يصقت وه سايقملا اذه دامتعال لثمألا ليبسلا
 ةركاذلا يف ةظوفحملاو افلس ةققحملا صوصنلا ةعوسومو ةرمضملا صوصنلا
 ةيعجرملا صوصنلا ددعت وه ةلاحلا هذه يف ةلكشملا نكل .ةيدرفلا وأ/و ةيعمجلا
 "ةغللا لامعتساب يراوح لكشب دلوkم" عقاولاف ،انايحأ اهضراعتو لب ةسسؤملا
 espace يلكشتلا ءاضفلا نع ثدحتي دنرتراب ينود لعج ام اذه

configurationnel.1 ةصاخلا ةيباطخلا تالكشتلا ةمءالم ةلأسم شقانن نأ نكمي 
  :ةيتآلا قئاقحلا قفو ءاضفلاب

o دامتعا ةرورض يفني ال افلس ةققحملاو ةرمضملا صوصنلا ضراعت نإ 
 ةيعجرم ةعوسوم نوكتس اùأل ،اvرورض Àرقي لب ءاضفلل يلكشتلا موهفملا
 ؛تدجkو نإ تباوثلاو تافالتخالا نيبتل اهيلإ عجرkي

o ت الأ بجيkدعî و ةيلوأ ميهافم ةيباطخلا تالكشتلاùتايعجرم لب ،ةيئا 
 ،ةيرورضلا ةيميسلا رواحملاو ةلِّكشملا تالوقملا اهلالخ نم ىلجتت ةيلاحإ
 تسيلو سيسأتو كاردإ تايعجرم يه رواحملاو تالوقملا هذه نأ ىلع
 موهفملا نايبت نم ةنِّكمم ةقباسلا صوصنلا نتم نأ كلذ ،يئاهنلا موهفملا
 ةداعتسم ةرمضملا صوصنلاف .هنع حايزنالا ةيناكمإ نم اضيأ نكلو
 تالوقمل اعماج ايسوماق ءالخلا ناك اذإف .ةققحملا صوصنلا يف ةخوسنمو
 ةيناب اهرودب نوكتس ةديدج تاغايص ىلع سسؤم اضيأ هنإف ،ةيعجرم
 نم هيلإ رظنkي نأ بجي صانتلاف هيلعو .ةيباطخلا تالكشتلا ةعوسومل
 نم نراقملا بدألا هيلع جرد ام يصقتب سيلو يتارهاظلا مهفلا اذه لالخ
 نم جيسن" وه صنلا :هلوقب ثراب هيلإ بهذ ام اذهو .رثأتو ريثأت

                                                             
1 D. Bertrand, L’espace et le sens : Germinal d'Emile Zola, Actes sémiotiques, Hadès-Benjamins, Paris-

Amesterdam, 1985, p.66.  
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 ةقحاللا صوصنللو فيضي نأ هناكمإب ناك نكلو 1،"ةقباسلا تاسوبقملا
  .اضيأ
 سسؤي ال يباطخلا لكشتلا نأ وه انه هيلإ ريشن نأ نكمي ام مهأ لعلو
 ملاعلا حنمي هنكلو ،سÛسأتلا ىلع ةردقلا هحنمي ناك نإو موهفملل
 يلاتلابو ،هتيلوقعم )سروب ةغلب عئاقولا ملاع وأ ةكردُملا تاعوضوملا(
 ملعت ىتح الو مهافت ثدح امل ةطيسولا ةئيهلا هذه الولو .هدوجو ةيناكمإ
 يلوألا راطإلا نيب قرفkي نم كانه اذل .صوصنلاو لمجلا غوصو تاغلل
 قرفي "ةعوسوملا" وأ "ةفرعملا ملاع" نإ نذإ .يوناثلا راطإلاو باطخلل
 ىلع ةسîسؤم ةغللا لعجي ام اذهو ،ةيباطخلا ريغ رطألاو ةيباطخلا رطُألا نيب
 صوصنلا تراص الإو ،ةيباطخلا ةيلوبقملاو ةيبيكرتلا ةيلوبقملا يأ مظنلا
 ؛تامظفل نيب ايطابتعا اعمج لمجلاو

o اقلاعت مجحلاو ددعلا يتباث قلاعتب الإ هتفص ىلع نذإ لصحي ال ءاضفلا 
 ةماعلا تالثمتلا بسحب ميهافملل ةيفاقثلا ةغايصلاب اضيأو ايبسن
 لاكشأل ةيلوأ ةفانص طابنتسا نكمملا نم هنأ ريغ ،ةسسؤملا صوصنلاو
 دقع دعب موهفملل ةفلتخملا تائيهلا ىلإ عوجرلاب ةيلُّكشت وأ/و ةيرظن
 تالاح ثالث صلختسن نأ نكمي انه نم .موهفملا تانوكم نيب قلاعتلا
 نيلثمتملا ةفصلا يريغتم نيب يمكلا بسانتلا بسحب ءالخلل ةنكمم ةيقطنم
 )يجولوبوطلا عطقملا مجح( دادتمالاو )لعاوفلا دادعت( مكلا يروحم يف
   :يلي امك يهو

  :يلي امك هليثمتو ادج ليلق ددعو ايبسن قيض ءاضف .1
 
 

                                                             
1 R. Barthes, « La théorie du texte » Encycolpedia Universalis, t. XV, 1968, p1013. 
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 :يلي امك هليثمتو ايبسن ليلق ددعو ادج عساو ءاضف .2
 
 
 
 
 
 

 :يلي امك هليثمتو ادج ليلق ددعو ادج عساو ءاضف .3
 
 
 
 
 
 
 مجحلا يتباث قلاعت دامتعاب ءالملل ةفانص طابنتسا انكمم اضيأ نوكيسو
  .ةيباطخلا تالكشتلا وأ/و ددعلاو
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 وهف ،ايقطنم هنوك نع الضف هتافصو ءاضفلا لاكشأ طابنتسا نإ
 دجوت ال ةيقطنم ةعوسوم نع ناجتان امه هيتباث نأل ،هساسأ يف يلكشت
 ةدوجوم ىرخأو ةنكمم لاكشأ نع اهرودب ةجتان ةنكمم نوتم يف الإ
 لاكشألا نتمل ةيلوأ ةينب ساسألا يف وه يطابنتسالا لكشلاف .ايصن
 وه طابنتسالل يقطنملا لكشلل عضاخلا عوضوملا لكشو ةهج نم ةنئاكلا
 نإ لب .تاريغتملاو تباوثلا اهنم طبنتسkت ةقباس تانودم ميمص نم
 وأ دمتعkي يجولوميتسبإ نتمل ساسأ هرودب وه يلكشتلا ءاضفلاب لوقلا
 ةِّلكشُملا ةيميتسبإلا ةركاذلا نم ءزج نذإ وهو ،اساسأ لهجkي وأ كرتkي
  .ميهافملل

 ةيمكلا ةدحولا طاقسإ يفتنيسف ،يفرحلا هموهفمب ءالخلا دLمتعا اذإو
  :يلي امك ليثمتلا نوكيو يئاضفلا روحملا ىلع يلعافلا روحملل
  
   
 
 
 
 
 يقالت مدع مادام ،نيروحملا دحأل ءافتنا هساسأ يف وه طاقسإلا ءافتنا نإ
 نألو ؛رخآلا نود امهدحأ دوجو وه ةرهاظ يأل نيسأ وأ نيريغتم
 ال لعاوفلا دوجو مادام ،ءاضفلل ةبسنلاب يدوجولا kضlرlعلا مه لعاوفلا
 :لكشلا اذπ نوكتس ةطاطخلا نإف ،ءاضفلاو نامزلا يف الإ نوكي
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 امك عيطقتلل الباق ادادتما هرابتعاب هتاذ يف ءاضفلا لكشلا اذه لثمي
 .ساميرغ كلذل سسؤي
 دوجو ىلإ رظنلاب تاءاضفلا نيب انه قيرفتلا ةرورض ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ءازإ انه نوكنسو .هدوجو مدع وأ تانيسلا ىلع تاداصلل طاقسإلا
 :تاءاضفلا نم نيعون

 هصئاصخ يف سيلو هتاذ يف قلطمو يئايزيف وهو :يرهوجلا ءاضفلا .1
 ةلوقم هنأ ىلع هريغب هطبرت وأ رخآ ريغتمب طبرkت دق يتلا ةيئايزيفلا
   ؛هريغل راطإو طقف ةيفسلف

 يذلا قلاعتلا ىلع سسؤملا يلعافلا ءاضفلا وأ :يدوجولا ءاضفلا .2
 هذه يف ءالخلا نوكيسو اذه ىلعو .يئايميسلا دوجولا هطرتشي
 :ةلاحلا

 لاصتالا نأل ،لصفلاو )ءاضفلا دوجوب ةياردلا( ةفرعملا مزالتب ادوجوم امإ
 ةيئايميسلا ةمَّلسملا يف طرتشملا قلاعتلا نوكيو .ًءالم ءاضفلا لعجيس
    ؛يميتسبإ لعافب اصاخ
 العف ادوجوم ءالخلا نوكيو ،لصولاو ةظحالملا مزالتب ادوجوم امإو
 .قباسلا لامتحالا يف امك عوضوملا ىلع ةقباس تسيلو ةنمازم ةفرعمو
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 sujet ظحالم لعافب اصاخ ةيئايميسلا ةمَّلسملا يف طرتشملا قلاعتلا نوكيو

observateur هييناتنوف كاج هسرد يذلا لثم.     
 اذه ةبسن تناك امهم ءالم ءالخلا ربkتعال ىلوألا ةلاحلا تدمتعا اذإو
 .ءاضفلا مجح وأ ءالملا
 دمتعا اذإ امهساسأ يف نايهيدب امه نيمهم نيرمأ انه نم جتنتسن نأ نكمي
  :ءاضفلل يئايزيفلا رهوجلا
 مه لب ايرهوج هنودجوي ال مùأل ايرظن نكمم لعاوف نودب ءاضفلا نإ
 ؛هيف نودجوي يذلا
 بجاو زيحلا هنأل لوقعم ريغ رمأ ءاضف ريغ نم لعاوف نع ثيدحلا نإ
 ِعlن مل نإو ىتح مهدوجو نم طبنتسي يلاتلاب وهو ،مهدوجول دوجولا
 .سكعلا سيلو ،هموهفم
 لمع ةملسم نوكيس نيوحملا مزالت نإف يدوجولا موهفملا اندمتعا اذإ امأ
 عم رثكأ وأ لعافل يئايزيف وأ/و يموهفم لصو لضفب ءاضفلا اπ ددحي
  .يجولوبوط زيح
 عم قواستم وه لقتسملا يرهوجلا ءاضفلا نأ اضيأ جتنتسن نأ نكمي 
 .عوضوملاو لعافلا نيب لصفلا هساسأ نوكي يذلا يفرحلاو در»ا موهفملا
 ءالخلا عم قواستم وه يقئالعلا يدوجولا ءاضفلا نإف ىرخأ ةهج نمو
 دادتمالاو يلعافلا مكلا يريغتم نيب يمكلا بسانتلا بسحب فرعُملا
 .يئاضفلا

   
   :ةراشإ اللاو ةراشإلا ىلإ هرهاظو ءاضفلا ةنونيك نم .2.2.2

 ديدحت ىلإ ةريشملاو ةيمعملاو ةللضملا تايجيتارتسالا قفو ءارحصلا لاغتشا يضتقي
 ةجمربم sémantisation ةللدأ ةروريس اùأو اصوصخ ،هقفو لمعت يذلا يلئالدلا ملاعلا
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 مvءافك اهددحت تاراسم بسحب لعاوفلا اπ موقي ةيدرس تاينبل ةجLمربمو ايتامغارب
 يراشإ ننس بسحب ةلغتشم ءارحصلا تناك ام اذإ ةفرعم يرورضلا نمف اذل .ةيميتسبإلا

signalitique يريشأت ننس مأ indexical لكش ةفرعم اضيأ يغبنت امك .اعم امهقفو وأ 
 ةباجإلا مزلتسيو .انمازت وأ ابقاعت رمألا ثدحي له يأ ،مزالت رمألا يف ناك ام اذإ امهمزالت
 لاغتشاو لعاوفلا جمارب ءاصقتساو ةهج نم نيننسلا نيب قرفلا نايبت ةلأسملا هذه ىلع
   .ىرخأ ةهج نم يئاضفلا عوضوملا

 ايجولوميتسبإب لب طقف يحلطصم سجاπ ةطبترم نيننسلا نيب قيرفتلا ةلأسم تسيل
 يأ - ةيلئالدلا ةيئاغلا تناكف E. Fedda،1 اديف  اذه دكأ امك لوألا ماقملا يف ناسللا مولع
 ،ةهج نم نيننسلل يفيرعتلا قلطنملا - ةينآلا ةيلامعتسالا ةفيظوو ةماعلا ةيلوألا ةفيظولا
 وتييرب سيول دنع اصوصخ ىرخأ ةهج نم لئالدلا ةفانص زكترم ةيئاغلا هذه يلجت ناكو

Prieto Jorge Luis. يلالدلا دعبلا نع لقأ ةجردبو يلصاوتلا دعبلا نع نذإ رمألا جرخي ملو 
 ىلع اضيأ وتييرب زكترا دقلو .ليلدلا ةلالد ىلع حالطصالاو ةيدصقلا ىلإ رظنلاب ليلدلل
 ىلع مîمعkت نأل ةلباق ةلوقملا هذهو .ةيئامنيسلاو ةيفارغوتوفلا ةروصلا ةساردل هباشتلا لوقم
 نيب ةدعابمو ةبqرقم ةيزمر ةسرامم يوغللا لامعتسالا مادام ،يعيبطلا ملاعلا يف عيضاوملا لك
 لثمتلا" نيب هزييمت دنع اضيأ هحضوأو 2هسفن وتييرب هيلإ راشأ ام اذهو .ملاعلا تانوكم
 هنأ ىلع فظوي نأ ،ةروص نوكيل ،ءيشلا يف طرتشا اذل ،يداملا عضوملاو ءايشألل "ينهذلا
 امع ةفلتخم ةيزمر ةسرامم راطإ يف ،اينهذ اعوضوم اهيف فدهلا نوكي ةسرامم يف ةليسو
 هنأل الباق ةيريشأتلا تاسرامملا يف هيلإ لاحملا عجرملا ناك اذإو 3.ةيداملا تاسرامملا اهامسأ
 ةداع وه املثم ،ايدام اعوضوم امئاد رشؤملا نإف ،اينهذ اعوضوم وأ ايدام اعوضوم نوكي

                                                             
1 E. Fedda, « Le lieu théorique de la sémiologie de L.J. Prieto », Colloque international "Charles Bally", 5-6 

décembre 1997, p.397. 
2 Cf. L. J. Prieto, « L’interprétation d’indice et son rôle dans la communication », Cahiers Ferdinand de 

Saussure, Genève, 1997, n° 50, p.46. 
3Cf. L. J. Prieto, « Entre signal et indice : l’image photographique et l’image cinématographique », in Cahiers 

Ferdinand de Saussure, Genève, 1997, n° 50, p.22. 
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 لكش هانكتسا ،سروبل اضيأ رمألا وه امك ،ناك وتيرب سجاه نأل ،ةسرامم لك ةليسو
    1.يئايميسلل ماع

 ليوأت يفف .تارشؤملا ليوأتو لصاوتلا " :نيعون نع ةيزمزلا تاسرامملا جرخت ال
 ىلع ،يدام عوضومب يسحلا لاصتالا لضفب ،لqوؤملا يأ ،لLمعتسملا لصحي ،تارشؤملا
 لوح ةفرعم باستكا ىلع ارداق عضوملا اذه لضفب نوكيو .عوضوملا اذه لوح ةفرعم
 ثدح "وتيرب بسحب ،وه هسفن رشؤملاف 2".هب الصتم نكي مل نإو ىتح رخآ عوضوم
 رهاوظلا طبرت ةيلالدتسا يه ةيزمرلا ةسرامملا نإ نذإ 3".رخآ ثدحب انفرعي ةرشابم كlردم
 يعوضوملا دعبلا زواجت ىلع ةرداق ةيلقعلا تاطاقسإلا تمادام analogie ةلثامملا لضفب
 مهف رمألا مادام ،قيقحتلل ةلباق ريغ هسفن كاردإلا راص الإو ،يزمرلا اهدعب ىلإ ةرهاظلل
 رù هنع ربعي املثم ،هتيئيش سيلو )نمزلاو ءاضفلا( هقايس يف نذإ ثدحلا ةدِجف .ةرهاظلا
 هرابتعاب رهنلا هسفن وه رهنلاف .هشتين دنع ةيدبألا ةدوعلاو ،ءاضفلل ةبسنلاب سطيلقريه
 انيمونو اعوضومو اثدح هراتبعاب ريغتم تقو لك يف هنكلو ةرهاظو اموهفمو ةلوقم

noumène. ميمعتلا أدبم طبري ،مئالم سايقب الإ ةياهنلا يف لصحي ال رمألاف généralisation 
 لqوؤملا هدمتعي يذلا يداملا عوضوملا نإ" .ةاهاضملاو دارطالا دمتعت ةماع ةيقطنم طورشب
 ةيزمرلا ةسرامملل ةليسو هنأ يأ ،رqشؤملا وه هب يسحلا لاصتالا لضفب ةفرعم باستكال
 لqوؤملا هبستكي رخآ عوضوم لوح/ـــل ةفرعملاب لكشملا ينهذلا عوضوملا امأ ]...[
 ،ةفرعملا عوضوملا امأ .هيلإ رîشؤملا ىمسي ةسرامملا فده وه رشؤملا لامعتسا لضفب هرودب

                                                             
1 AM. Farýba-Reber, « La revanche de la stylistique : Hommage d’Albert Sechehaye à son prédécesseur et 

ami Charles Bally » Colloque international, in cahier de Ferdinand de Saussure, Genève, Librairie de Droz, 

n° 54, 2001, p.392. 
2 L. J. Prieto, « Entre signal et indice : l’image photographique et l’image cinématographique », Op. cit., 

p.22. 
3 L. J. Prieto, « La sémiologie » Le langage, Paris, Gallimard, 1966, p.95. 
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 عجرم اضيأو رشؤملا عجرم ىمسي يذلاو ،ةفرعملا هيلإ ليحkت يذلا عوضوملا يذلا يأ
 1:يتآلا لكشلاب نوكيس رمألا ليثمتو .ةلاحإلا

 
 

 
 

 
 وهف :هيلكشب كاردألاب ةطبترم ةلاحإلا اهيف نوكت ةيطابنتسا ةينب ددصب نحن نذإ

 فظو نئلو .هيلإ رشؤملاو ةلاحإلا كاردإ ثيح نم ينهذو هب رشؤملا كاردإ ثيح نم يسح
 لكشب "هب رشؤملا"ـب رqشؤملا ضوعي نأ نسحألا نمف ريشأتلا ةليسو ادصاق رشؤملا وتيرب
 سيل ،افده هيلإ رشؤملا لعج نإ •.ةلاحإلا ةليسوو ةلاحإلا نيب طلخ لصحي ال ىتح درطم
 ايدصق نوكيس ريشأتلا نإف ،ةياغ فدهلا ناك نإف .هلآم هنأل نكلو ،ريشأتلا ةياغ هنأل
 ددصب نوكنسو .ةيدصقلا تارشؤملا يهو تارشؤملا نم ادحاو اعون ةلاحإلا لمشتسو
 .تارشؤملا عاونأ لكل ةلماشو ةماع يه ةميسرتلا نأ ريغ ،ايئاغ ةلاحإلا لعف مادام ةراشإلا
 لعفلا وتييرب هيمسي ام لوصحل ناترورض ةيريشأتلا ءافكلا كالتماو رهاوظلاب ةفرعملا نإ
 نإو ايعوضوم ضعبلا اهضعبب ةطبترم تسيل )اهيلإ رشؤملاو اπ رشؤملا( ثادحألاف .يميسلا
 ناخدلا( اهنيب –يقيقحلا ريغ وأ– يبسنلا نمازتلا وأ )الثم دعرلا مث قربلا( بقاعتلا ثدح
 ،يمزالت ريغ لقألا ىلع وأ يقطنم ريغ بقاعتلا ادبل ةيزمرلا ةسرامملا الولف .)الثم رانلاو
  2:ةميسرتلا هذه يف يلج وه امك .ةرورضلاب هلاغتشا ةيلآ رشؤملا دقفلو

 

                                                             
1 L. J. Prieto, « Entre signal et indice : l’image photographique et l’image cinématographique », Op. cit., 

p.22. 

   .ةقباسلا ةميسرتلا يف حضاو وه امك ةطاطخ وأ سوبقمب رمألا قلعتي امنيح أدبملا اذه دمتعن نل فوس • 
2 L. J. Prieto, « Entre signal et indice : l’image photographique et l’image cinématographique », op. cit., p.23.  

 هيلإ رشؤملا                     
                   )لوح/ـل ةفرعم =(                 رشؤملا
 عجرملا
  )فدهلا(                   )ةليسولا(
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 هيلمعتسم ىلع قباس يلبق ننس قفو اهاهجو مزالت اذإ الإ ةلاد تارشؤملا نوكت ال
 نيب قلاعتلا ةفرعم" لاوحألا نم ةلاح لك يف نذإ بجيف .هتلالد ىلع فرعتم وأ حلطصمو
 رمألاف 1".تالولدملا لِّكشت يتلا ىنعملا عاونأو تاميسل تالاد يه يتلا تاراشإلا عاونأ
 نكلو )يناسل ريغ مأ يناسل( ننسلا ةعيبط هيف مv ال acte sémique يميس لعفب نذإ قلعتم
 2 "باطخلا ملاع نم ةدحو هرابتعاب نكلو ،الوزعم لمعي ال رشؤملا نأ كلذ ،هلاغتشا

 
 
 

  
 
 
 

 يف لصفلا نم ،ةيراشإلا اهتجمرب قفو ءارحصلا لاغتشا ددصب نحنو ،انل صانم ال
 وتييرب لعلو .ةثيدحلا ايجولويميسلل ةيموهفملا جذامنلا ىلإ اندع اذإ الإ ليلدلا ايجولوميتسبإ
 Indiqué هيلع رشؤملاو Indiquant هب رشؤملا نيب ةقالعلل ،ددصلا اذه يف ،سسأ نم مهأ نم
 فاشكتسا مئالملا نم لعجي لكشب 3،نيينqوكملا نيب ةقالعلا دضعي يليوأت لعف لضفب

                                                             
1 L. J. Prieto, Pertinence et pratique, essai sémiologique, collection « le sens commun », Paris, éd. de Minuit, 

1975, p.34. 
2 L. J. Prieto, Message et signaux, Paris, Presses Universitaires de France, 1966, p.34. 
3 M-C. Capt-Artaud, « Bifacialité et arbitraire », in Cahiers Ferdinand de Saussure, Volumes, Genève, 

Librairie Droz, n ° 50, 1997, p.68. 

 

 عجرملا                   هيلإ رشؤملا                   رشؤملا
  ىنعملا                    لولدملا =              ةراشإلا =
 

  لولدم                   
 عجرم            )لوح/ـل ةفرعم(             رشؤم
 )ىنعملا( عجرم       ىنعم =                                                 
 ...خلا ،)ىنعملا( عجرم                                                                
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 سكعلا ىلعو .ةنونيكلاو رهاظلا ةيئانث دامتعاب اهل ةلكشملا تايئانثلا قفو تاءاضفلا لاغتشا
 signe ليلدلا ةلكشأ لالخ نم تايناسللا ايجولوميتسبإ ربتعي يذلا روسوس ود دناندرف نم
 – indice رشؤملا لاكشأ نم لكش وه" ليلدلا نأ ىري وتييرب نإف ،ايلوأ اموهفم هرابتعاب
 ةسرامملا موهفم لالخ نم صلخنو .ةيزمرلا ةسرامملل الكش هليوأت نوكي – يدارإ رشؤم
 اهطابترا دعب اهتيصوصخ وتيريب ايجولويميسل يطعي ىحنملا اذه 1.لعافلا موهفم ىلإ
 لراش وأ ،Eric Buyssens سنسيوب كيرإ دنع امك – اπ هرودب طبتري يذلا – لصاوتلاب
 .وكيإ وتربمأ كلذ حضو امك Charles Morris سيروم لراش ىلإ ةفاضإلاب سروب سردنس
 نم بورهلل جمربملا ديحولا يجولويبلا نئاكلا" ناسنإلا ربعي وتييرب نأ وه رمألا اذه درمو
 نم عوضوم وحن ةيدصقلل يدارإلا هيجوتلا ةيناكمإ كلمي وهف 2".ةيجولويبلا ةرورضلا
 3.اهل ةسqسؤم ةيؤر رايتخاو اهبيكرتو عيضاوملا كيكفتب ،ًةرورضو ًةردق هريوحتو عيضاوملا
 اذπ ةصاخلا تاراشإلا طبنتسيل لqوؤملا هفظوkي عوضوم هنأ ىلع رشؤملا مدقي" اذπ وهو
 ،هب راشملا/رÀشؤملا ديعص ىلإ طقف ىلإ يمتني رشؤملا نإ اذه قفو لوقلا نكمي اذل .عوضوملا
  4"هيلإ راشملا/رشؤملا ديعص فرعkت ثادحأب طبرkي امنيح العف ارشؤم ريصيس وهو

 :نيتصاخ نيتقالع طبنتسنس هلك اذه نم
 ؛ملاعلل يزمرلا سيسأتلاو رشؤملا نيب ةقالعلا
 .سنسويب سكع ،ةيدصقلاب رشؤملا نيب ةقالعلا
 نأل 5،ةيدصقلا لئالدلاب الإ سنسيوب بسحب ايجولويميسلا متv نأ بجي ال

 رخآلا ىلع ريثأتلل ةفَّظوملا لئاسولا يأ ،لصاوتلا تايلآ ةساردب صتخت ايجولويميسلا
 نكمي ال ةيدصق كلمي ال ام لكو 6"،هيلع ريثأتلا ىلإ ىعسن نم لبLق نم ىنعملا اذπ ةَكردملاو

                                                             
1 E. Fedda, op. cit., p.397. 
2 L.J. Prieto, Message et signaux, op.cit., p.11. 
3 Cf. E. Fedda, op. cit., p.397. 
4 Cf. M-C. Capt-Artaud, op. cit., p.68. 
5 Ph. Verhaegen, Signe et communication, Bruxelles, Boeck, 2010, p.63. 
6 E. Buyssens, op. cit., p.11. 
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 يتلا تارشؤملا نمض هجامدإ بجي يوناث انه ريبعتلاف .ايريبعت ادعب لمش نإو ايلصاوت هÀدع
 يدصق دعبل اvاذ يف ةيواح نوكت نأ ريغ نم نكلو ،ايدارإ ال ةنيعم ةلالد ىلإ ليحت دق
  .لئالدلل يجولويميسلا راطإلا يلاتلابو يلصاوتلا دقعلل رطؤم

 كلذك سيل وه امو يجولويميس وه ام نيبو لئالدلا نيب نذإ قرافلا دعبلا نإ
 بويعب باصملا ربن ةسارد ىصقأ اذهل ،لئالدلا ةيدصقو لصاوتلا وه سنسيوب بسحب
 ،ةيناسل لئالدب انه رمألا قلعت نإو ىتح ،يبنجأ صخشب صاخلا قطنلا وأ ،الثم ةحاصفلا
  .ةيدصقلا لئالدلا نم عونلا اذه يف طرتشkي هنأب املع

 ثدح ل”وح ام ءيشب انفرعي نأ ىلع رداق ةرشابم ظحالم ثدح امومع وه رشؤملا
 نأ نكمي لصاوتلا يف دصقلا ،رشؤملا نم سكعلا ىلع ،لئالدلا ضعب يضتقتو .رخآ
 نإف اذل .رشؤملا لاغتشا لغتشتل ادصق تجتنُأ لئالد يه ةراشإلاو .تاراشإلاب اهيمسن
 صخش ىعسي امنيح هنأ ىلإ وتييرب هبنيو .ةراشإ رشؤم لك سيلو رشؤم يه ةراشإ لك
 معزkي نأ بجي ال هنإف ،ةحيحص ريغ ةيئاقلت يئاقلت رشؤم لضفب ام ءيش ىلإ ةراشإلا ىلإ
 لِّكشkي ىتح ايدصق رشؤملا جتنkي نأ يفكي ال نذإ .كلذ نم نكمت نإو ىتح لصاوت هنأ
 ايلجت سيلو ،ةليسو " هنأب رخآلا لبق نم هيلع فîرعتkي نأ ،كلذك نوكيل ،بجي لب ،ةراشإ
 ارشؤم نوكت نأ عيطتست ال ،اهيف ةيدصق ال يتلاو ،ةيعيبطلا تارشؤملا ىتحف 1"يدارإ ريغ
 يف ذخأت يتلا ةلالدلا تارشؤم لثم اهلثم ،ةيعامتجا الإ نوكت ال ةروريس لالخ نم الإ
 ةلاحلا هذه يف رشؤملا نوكيف ،تارشؤم نوكت نأ ىلع اvردق ةددحم تاعمتجم
  2".ايحالطصا"

 كاردإ يف لعاوفلا ةءافك سحب فÀرعي يذلا يراشإلا دعبلا ىلإ هلك اذه دعب صلخن
  :لعاوفلا نم نيعون ىلع لصحن ثيحب ،ءاضفلا هنك

 :يتآلا لكشلاب هليثمت نوكيس ،ةيميتسبإلا ةهجلاب لصتم لعاف
 

                                                             
1 L.J. Prieto, Études de linguistique et de sémiologie générales, Genève, Droz, 1975, p.128. 
2 Ibid. 
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 ) إم Ç ف (
 
 :يتآلا لكشلاب هليثمت نوكيس ،ةيميتسبإلا ةهجلا نع لصفنم لعافو
 

 ) إم È ف (
 

  :يجولوطنألا دوجولا ىلإ يراشإلا يلجتلا نم ءارحصلا .3.2.2
 ريغ لقألا ىلع وأ يقطنملا بقاعتلل ةسسؤم/ةحضوم ةيزمرلا ةسرامملا تناك اذإ

 هلاغتشا ةيلآ ليعفت نم رشؤملل ةنكمملاو ةيريشأتلا ةينبلا يف ثادحألا نيب يمزالتلا
 هدوجو َّمث نمو يعوضوملا هدوجو هيطعي العاف مزلتسي يميسلا لعفلا نإف ،ةرورضلاب
 نكلو ،اvاذ يف ةيعوضوم تسيل رهاوظلا نم ةرهاظ يأ نأب ميلستلا بجو هيلعو .يزمرلا
 ةيلرسوهلا ةيترهاظلا كلذ ىلع تدكأ املثم عوضوملا ةفص اهتحنم تايتواذتو تايتاذ نأل
 :ةيريشأتلا ةسرامملا يضتقت نذإ .ىحنملا سفن يرتراسلا ركفلا اهدعب راتخاو

  .يترهاظلا ملاعلاب صاخلا يلاحإلا يقطنملا طبارتلا •
 يه ةيزمرلا ةسرامملا نأ كلذ ،يئايميسلا ملاعلاب صاخلا طبارتلا اذه ةفرعم •

  :ةيئانث ةفرعملا هذهو .ملاعلل ةأيمس
o اذ يف رهاوظلا ةفرعم يف لثمتتو :رهاوظلا ةفرعمvةيبيكرتو ةيليلحت ةفرعم ا، 

 :يضتقتو
 ؛ملاعلل يسحلا كاردإلا §
 ؛ةقرافملا ةيعوضوملا هتيصاخ يعوضوملا ملاعلا حنم §
   .عوضوملاو تاذلل يتارهاظلا نيب زييمتلا §

o نيب يلالدتسالاو يسايقلا طبرلا لضفب لصحيو :رهاوظلا طابترا ةفرعم 
  :يأدبم قفو لصحيو .ثادحألا
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 نم لصحت مل نإ ىتح ىرخأ ةرهاظ ىلع ةرهاظ لمح يأ :سايقلا §
 سيلو ةلثامملاب اسايق رمألا نوكيسف تلصح دق تناك نإف .لبق
  ؛اديدج ثدحلا اهيف نوكي يتلا ةلاحلا يف امك يدعتلاب

 نم ةيزمرلا ةسرامملا تانوكم نيب ةقالعلا ممعت سايقلا ققحي :ميمعتلا §
 لك سردت نأ طرتشkي ال ذإ ،ىرخأ ةهج نم سايقلا دامتعاو ةهج
 ةيلآ دمتعkت مل نإف .ةقرافkمو ةصاخ ةيوπ ةدرفتم اùأ ىلع ةرهاظ
 انِرتقم مهفلا مادام ،اهساسأ نم ةرهاظلل مهف لصح امل ،ميمعتلا
 يفو ،يفيظولاو يئانبلا لثامتلاو ثادحألا نيب يترهاظلا طبارتلاب
 هابشألا ىلع هابشألا طاقسإو ثادحألا نيب ةبراقملا ريخألا ماقملا
 مدع ةلاح يف اضيأ لصحيسو .ءامدقلا ةغلب رئاظنلا ىلع رئاظنلاو
 نكلو نسلألا فالتخال سيل( لبابل يلعف ·ديسجت ميمعتلا دامتعا
 اهسفن ةغللا تماد ام ،اvاذ يف ةغللا عايضو )رهاوظلا فالتخال
 اليصأ انوكم يناسل نوكم لك نوكيسو ،•يوغل ثدحو •ةرهاظ
 .هπاش نإو هريغل هاضم ريغو
 ةدج اذهل ثداوح اهرابتعاب رهاوظلا كاردإب الإ نارمألا لصحي الو
   :لضفب سايقلل ةلباق نكلو
ü نمزلاب ارطؤم ماد ام هتاذ يف رركتي ال ثدحلاف :دارطالا 

 بقاعتلا لصحيف .ةلثامتم عئاقو ةسلس هرابتعاب عقي لب ،ناكملاو
 نم ثودحلا ةدعاق ممعت اذل ،اهضعب نيب ينآلا نمازتلاو رشابملا
     .ثادحألا ماظتنا

                                                             

 يذلا ،يروسوسلا موهفملا يف رمألا وه امك يتاسسؤملا روصتلا ىلع ةداعلا يف ينبني ةغلل يتارهاظلا دعبلا • 
  .يعامتجالا دعبلا ىلع ينبم وه مالكلا يف امك يدرفلا ديسجتلا امو ،"يعامتجا ثدح" اùأب ةغللا فرعي
  .يلوادتلا ركفلا كلذ حضوي امك لعاف لعفبو ناكملاو نامزلا يف لصحي ثدح يه ةغللا • 



 هلصفمتو فوسخلا ةيعابر يف ءاضفلا تايلجت :يناثلا مسقلا
 

212 
 

ü ي مل ول دوجو دارطالل نوكي ال :ةلثامملاkلثامتلا ىلع فرعت 
 ،ىنثم ىنثم لغتشت يهو .رهاوظلا نيب يثدحلاو يفيظولاو يئانبلا
 يف تانوكملا نيب طبرب ةريشأتلا ةروريسلا ميظنت بجي ال هنأ كلذ
 هب رشؤملل ةطقسم ةلاحإلا نوكت الف ،ةلاحإلا ةينبل ةدحاو ةبتر
              .ةلثامم ةرهاظ يف هيلإ رشؤملا ىلع ةرهاظلا يف

 مل ول الصحت نأ ةيزمرلا ةسراممللو يميسلا لعفلل نكمي ال :ءافكأ لعاوف •
   .ايناث رهاوظلا طبارت كاردإ مث الوأ رهاوظلا كاردإ نم ةلاحإلا لعاوف نكمتي

 نأ ،موهفملاو ىنعملا نيب هقيرفتل اقفو ،اننكمأل سنسيوب ةيجولويميس ىلإ اندع ول
 ةروريسلا هيلع مسقنتسو .رهاوظلا هذه نيب يراشإلا طبرلاو رهاوظلا لاغتشا كردن
 :ليثمتلا اذه يف حضاو وه امك ملاوع ثالث ىلإ ةيميسلا

 
  
 
 
 
 
 زيح :نيزيح نيب طبرلا وه ةيراشإلا تاروريسلل سنسيوب فيرعت يف ظحالملا نإ

 طبري يزمر زيحو يئايزيفلا ملاعلا يف اvروريس يف يه امك ثادحألاب صاخ يعوضوم
 سسأ" هنأل بهذملا اذه سنسيوب بهذو .يتالوقملا اهدوجو اهيطعي نأ دعب رهاوظلا نيب
 ينهذلا يلجتلا هبسح مزلتسي ال لصاوتلاف ."لصاوتلا" موهفم ىلع ايجولويميسلل هموهفم
 دق 1."ىنعملا" ذئنيح ىمسيس يذلا ،موهفملا اذهل يدارإلا يلجتلا نكلو ،طقف موهفملل
 لصاوتلا ماد ام ةلالدلا ىلع لصاوتلل يطعأ دق قبسلا نأ يموهفملا زكترملا اذه يف ودبي

                                                             
1 L. J. Prieto, « La sémiologie », Cahiers Ferdinand de Saussure, Genève, 1997, n° 50, p.17. 

  يزمرلا زيحلا              يعوضوملا زيحلا 
 

 ىنعملا                موهفملا              ثدحلا    
 

 ملاعلا         ينهذلا ملاعلا      يتارهاظلا ملاعلا
       يراشإلا
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 اذهل سكاعم وه رمألا نأ ريغ ،ايجولويميسلل يجولوميتسبإلا سسأتتل ةيلوأ ةيعجرم
 :ةيتآلا بابسألل

 نأ كلذ ،ثدح قبس سيلو فده قبس وه سيسأتلا اذه يف قبسلا نإ •
  ؛ينامز سيلو يئاغ وه يجهنملا ىحنملا

 وأ هقيقحتل ىعسن ايفارشتسا روظنملا ماد ام ،ةقحال ةياغلا لعجي ةياغلا قبس •
    ؛هققحت ديكأت

 الو .ةلالد ريغ نم لصاوت الأ يأ ،ساسألا يف حنمkت ةأيمسب الإ لصاوت ال •
 لاعفألا ىلع ينبم يزمر ىنعم ريغ نم ةمث نمو ينهذ موهفم ريغ نم ةلالد
 ؛ةيميسلا

 ،يزمرلا ماظنلا َةلالد لصاوتلا ُةدارإو ،لصاوتلا َةدارإ ُلصاوتلا مزلتسي •
 lحالطصاو ،رهاوظلا طبارت lكاردإو ،ةغللا لضفب ،رهاوظلا lكاردإ ُةلالدلاو
 رمألا اذه 1.رهاوظلا هذه ىلع ةليحم ةيزمر ةمظنأ ىلع ةيناسللا تاعوم»ا
 وه يذلاو )ةغللا( ركفلا ةادأ بلطتي يذلا ركفلل يليجيهلا فيرعتلا ىلإ ليحي
 دسجتو هتاذل ةادأ وه ،ةغللا وه يذلا ،ركفلا نأ يأ .ريخألاو لوألا يف يه
 ال نحنف .تاملكلا لخاد ركفن نحن" ذإ .هتاذ تقولا يف ةادألا هذهل يلعف
 2.ايعوضوم الكش اهيطعن امنيح الإ ةيلعفلاو ةددحملا انركف/انراكفأ يعن
 يليثمتلا دعبلا زواجت Àمَث نمو الوأ هلثمتب الإ ىتأتي ال يعوضوملا لكشلا اذهو
 .ةغللا ليعفتو تاذلا نم اقالطنا ملاعلا  objectivation ةعضومو لئالدلا ماظنل
 درجم ،رجديهل يتنوب ولريم دقن بسحب ،اذه قفو مالكلا نوكي نل فوسو
 الف يلاتلابو 3.ملاعلاو ناسنإلا نيب ةقالعلل ءانب نكلو ةلالد ىلع رشؤم
 ةردقلا مدعف ،اهنع ريبعتلا عيطتسن الو اهكلمن اننأ نظن امنيح ةركفلل دوجو

                                                             
1 F. Hegel, Philosophie de l’esprit, tra. par A. Véra, Paris, Germer Baillière, 1870, t2, p.191. 
2 Ibid.   
3 E. de Saint Aubert, op. cit., p.155. 
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 اهودجو مهوتن يتلا ةركفلل ىتح يلاتلابو ةرابعلل دوجو مدع وه ريبعتلا ىلع
 l’ineffable هلوق ىلع ةردقلا كلمن ال يذلاف .اهيلع ريبعتلا ىلع ةردقلا مدعو

 يتلاو ،رمخت ةلاح يف ةركف ،ةضماغ ةركف وه "لاقني ال ام" وأ الوقماللا" وأ
 دوجوم ريغ تيقب الإو اهنع ربعت يتلا 1"ةملكلا دجاوتب الإ ةحضاو ريصت ال
 نمازتملا يهامتلاب ءاوس ،ريكفتلا قلاعت نم انفقوم نكي امهمو .̂دوجو مهوو
 يأر يف امك ينمزلا وأ/و يترهاظلا بقاعتلاب وأ لجيه يأر يف امك امهنيب
 مهو ةغل ريغ نم ركف نع ثيدحلا ةيناكمإ مدعب لوقلا نإف ،يتنوب ولريم
 لوقلا دنع ىتح دكؤم مزالتلاف .نايذه ركف ريغ نم ةغل نع ثيدحلاو
 وهف .يتنوب ولريم نع امك ةباجتسالاو ةراثإلا طبارتو يلجتلاو ءافخلا ةيلدجب
 اهنم دحاو لكف .رخآلاب دحاولا نايفتخي مالكلاو ريكفتلا نأ ىلإ بهذ
 2.رخآلل ريثمو عبات امهنم دحاو لكف .لصاوتم لكشب رخآلا لدبتسي
 نأل ،ءالجلاو ءافخلا ةموميد لعفب اذهو ،ناتينمز اتسيل انه ةراثإلاو ةيعبتلاو
 بقاعتلا نوكي ةلاحلا هذه يف نذإ .ايلعف بقاعتلا ناكل ةيلدجلا ةموميد الول
 لب يناثلا روهظب طقف سيل امهنم دحاولا يفتخي ال يلاتلابو .طقف ايقطنم
 سكعلاو سكعلاب سكعلاو ،روهظلل نمازملا هئافتخا لعفو هءافتخا ةيناكمإ
 .يليجيهلا يأرلا ىلإ عوجرلا نم هلك اذه عم انل صانم ال .حيحص
 ام ردقبو ،دوجوم وه املثم ،هسفن ءيشلا يه نذإ ةملكلا"ـــــف
 يف ءيشلا ىلع فÀرعتتو كلمت ةِجتنملا ةركاذلاف .لّثمتلا لقح يف هينعن
 جراخ ريشأتلل دوجو الو ةغللا جراخ ركفلل نذإ دوجو الف 3".ةملكلا
 ،ساسألا يف ،ىعست ،ىنعملل ارهوج مالكلا نم ذختت يتلا ةيزمرلا ةسرامملا
 بهذ ام اذهو ،ىرخأ ةهج نم هقفو ملاعلا ةنلكشو ةهج نم هتنلكش ىلإ

                                                             
1 F. Hegel, Philosophie de l’esprit, op. cit., t2, p.191. 
2 Cf. M. Merlau-Ponty, Extrait de Signes, 1960.  
3 F. Hegel, Philosophie de l'esprit, op cit. , t2, p.191. 
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 ةروصلاو ةنلكشلا هذه أدبم نيب قرفي مل" يذلا فالسماي سيول هيلإ
 ةيلآلاف 1".تاغللا نم ةغل يإ يف أدبملا اذه اهذخأي نأ نكمي يتلا ةصاخلا
 يلك أدبم نكلو يلك ميظنتل دوجو ال" ذإ ،ةفلتخم نوتملا نكلو ةلثامتم
  2 ".ميظنتلل
 قيرط نع ينهذ لثمت ريغ نم ركفلا نع ثيدحلا نإ لوقلا يهيدبلا نمل هنإ
 رهوجلل ةنلكش ريغ نم ينهذلا لثمتلا نع ثيدحلاو ،نكمم ريغ يزمر ماظن
 تيقبل سكعلاب انملس نإو .ققحتلل لباق ريغ )ىوتحملاو ريبعتلا( هييوتسم يف
 ريبعتب – ينهذلا موهفملا لاجم يف ةروصحمو – ايرظن – ةرمضkم ةغللا
 .سوغللا لاغتشا قفو ةقطمسلاب الإ دوجولا هل ىتأتي ال يذلا – سنسيوب
 ماظنو راكفألل ةيقئالع ةينب هنأل ،دqدحم طيسو لجيه بسحب وه سوغوللاو
 مالكلا" الو "تكاسلا فكشلا" سيل وهف يلاتلابو 3.ىنعملا ديدحتل
 ".ام ءيش هنأ ىلع ام ءيش ديدحت امئاد وه لوقلاو ،لوق نكلو ،"تماصلا
 ريغ ركفو لوألل ةبسنلاب دqدحم ركف يهف رجديهو لجيه نيب قرفلا وه اذه
  4.يناثلل ةبسنلاب دîدحم
 نم ةدعاسم نودب ،نوكنس اننأ امئاد نويوغللاو ةفسالفلا قفتا دقلو
 ركفلاف .مئادو حضاو لكشب نيتركف نيب زييمتلا ىلع نيرداق ريغ ،تامالع
 دوجو الف .اددحم ءيش يأ نوكي ال ثيح ميدسلا لثم وهف ،هتاذ يف ذوخأم
 يأ يف" نأ امك  5".ةغللا روهظ لبق حضاو وه ءيش الو ،ةقبسم راكفأل
 ،يذلا executant ذِّفنملا لمع نوكي ،يميسلا لعفلا يأ ،ةيلصاوتلا ةسرامملا

                                                             
1 J. Giot, J-C. Schotte, Langage, clinique, épistémologie : Achever le programme saussurien, Bruxelles, 
Boeck, 1999, p.269. 
2 L. Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage, Paris, Minuit, 1968, p.105. 
3 B. Mabille, Hegel, Heidegger et la métaphysique : recherches pour une constitution, Paris, J. Vrin, 2004, 
p.290. 
4 A. Boutot, « Compte-rendu de l’ouvrage de Bernard Manille, Hegel, Heidegger et la métaphysique : 
recherches pour une constitution, Paris, Librairie Philosophique, Vrin, 2004 », Idée et idéalisme, dir. 
Kim Sang Ong-Van-Cung, Paris, Vrin, 2006, p.243.  
5 F. Saussure. Cours de linguistique générale, Paris, Payot, p.56. 
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 رشؤملا ليوأت نأ يل ودبي هنأ ريغ .رشؤملا ليوأت ىلع ارصتقم ،قلتمك لخدتي
  1 .ةراشإ سيل رشؤملا مادام ةسرامم اضيأ وه لكشي
 اذه عونلا ةفرعمو ،حالطصالاو ،ةلاحإلا ةيداحأ ،حوضولا يضتقيو 
 وتيرب صرح ،يئايميس وه ام لكل ماعلا لكشلا ىلإ ةفاضإلابف .حالطصالا
 inférence sémiotique يئايميسلا طابنتسالل ماع لكش" دوجو ىلع ليلدتلا ىلإ
 .ةيئايميسلا تاروريسلا لك اهيلإ عجرن نأ نكمي ،)ةينهذ ةيلمع هرابتعا(
 وتيرب دنع امأ سروب دنع abduction يأنلا وه ،ملعن امك ،ماعلا لكشلا اذهو
 2".ةيزمرلا تاسرامملا لكل ةدعاقلا وه يذلاو تارشؤملا ليوأت وهف

 هنإف ،فوسخلا ةيعابر يف ءارحصلاب ةصاخلا ةيريشأتلا تاسرامملا ىلإ انرظن اذإو
 لك زكتري ،نيضراعتم نيملاع نيب لباقتلا لالخ نم ءاضفلا هانكتسا ناكمإلاب نوكيس
 صاخ لوألا ملاعلاف .ةيهاملا هذهل ةسqسؤملا لعاوفلا ءافكو ءاضفلا ةيهام ىلع اهنم دحاو
 ،رهاظلا هدعبب طقف سيلو ايجولوطنأ ءاضفلل ةفqرعملا ةيميتسبإلا تاهجلل نيكلاملا لعاوفلاب
 اوسسأ نيذلا ةازغلا ةبسنلاب رمألا وه املثم ،تاهجلا هذهل نيكلام ريغ لعاوفب صاخ يناثلاو
 اذه ىلإ ريشي عطقملا اذهو .نيلوألا لعاوفلا عوضوم هسفن وه سيل ةميق عوضومل ايدرس
 وزغ يف مهتين ]...[ .ديعب نمز ذنم ءارحصلا وزغ نووني نوناك نويسنرفلا" :رمألا
 3".طفنلا همسا ايمنهج الئاس ءارحصلا نطاب نم اوجرختسي نأ نووني مùإ .ةميدق ءارحصلا
 عوضوملل ءاضفلل يدرس ءانبب صاخ لعاوفلا ءالؤهل ةبسنلاب يميتسبإلا عوضوملا نإ
 ريغ ىلع بوجحملا نطابلاب سوسحملاو كlردملا رهاظلا طبري يجولوطنأ ءانبب سيلو يئاضفلا
  :يلي امك رمألا اذه لثم نأ نكميو .لئاوألا لعاوفلا

 
 )2م Ç 2ف ( عت )1م Ç 1ف (

                                                             
1 L. J. Prieto, « L’interprétation d’indice dans la communication », op. cit., p.45. 
2 A-M. Farýba-Reber, Op. cit., p.392. 
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 ةفرعملاب هلاصتا ىلإ ةفاضإ 1م ءاضفلا رهوج ةفرعمب لصتم وه 1ف لوألا لعافلاف

 ةيعوضوم ةفرعملاب طقف لصتم وهف هنإف 2ف امأ ،يعوضوملا هدسجت وأ 2م هتيئيشب ةصاخلا
  :ةيتآلا ةغايصلاب اذه ليثمت نكميو .2م ءاضفلل

 
 )2م Ç 1م È 2ف (
 

 وه اضيأ يدرس ءانب نع جتان 1م عوضومب نولصتم اضيأ مه 1ف لئاوألا لعاوفلا
 ىلع نالغتشم ناعضوملاو .طفنلا سيلو 1 ".ضرألا فوج يف ةدقارلا اديتنالطأ زونك"
 ةفرعملا ثيح نم نيتفلتخم نيتلصب نكل ،يدرسلا ىوتسملا لضفب نيلكشم ةلكاشلا سفن
 2ف ــل ةبسنلاب يلصوو 1ف ــل ةبسنلاب يلصف وهف ،فاشكتسالا ةروريس يأ
 :انه لجتم وه امك

 
 ) ''1م Ç 2ف ( عت ) '1م È 2ف (

  
 ينبي 1ف نأ كلذ ،نيلعافلا دنع ةضراعتم ةميقلا عوضوم نع يرحتلا ةجمرب نإ نذإ
 ةيدرس ىلع اهينبيف 2ف امأ )عقوملا لهاجتو لب ،زونكلا عقوم لهج( نادقفلا ىلع هتيدرس
  .)طفنلا عقوم لهج( باستكالا

 نأل ،الهج هنم رثكأ الهاجت نوكيس هنأف ،1مو 1ف نيب لصفلا ةعضوم اندرأ اذإ
 نطابب لاصتالا مدع نإ ذإ .اهتيهام ءارحصلل ظفحت يتلا ةجمربلل ديحولا ليبسلا وه اذه
 ءارحص نوكت نل ءارحصلا نكلو " :عطقملا اذه هحضوي امك )اديتنالطأ زونك( ءاضفلا

                                                             
 .97.ص ،هسفن عجرملا 1



 هلصفمتو فوسخلا ةيعابر يف ءاضفلا تايلجت :يناثلا مسقلا
 

218 
 

 نإ نذإ 1".اهرحسو اهرس دقفت اùإ .اهقامعأ يف اديعب اهيفخت يتلا اهزونك تدقف اذإ اقح
 :نيمهم نيرمأل نكلو هتاذ يف ارهوج ال 2م نأ كلذ ،2م لكشت نم نِّكمملا هسفن وه 1م

 ،1م زونكلا وه ئراط عضومب لاصتالا نإ ثيحب .ةيدرس ةجمرب كلمي هسفن ءاضفلا
 ،هزونك بّالط رحبلا جردتسي" امامت ءارحصلا لثم ذإ ،2م يرهوج عوضومل دْقف وه
 وه ]نطابلا[ ــب لاصتالا نإف يلاتلابو 2".ةيقيقحلا هزونك مهنع يفخيل ،ةيفوجلا هزونكب
 وه ،ريخألاو لوألا يف ،نطابلا ناك نإو ىتح ]رهوجلا[ سيلو ]ضرعلا[ـــب لاصتا
 ظفح ىلع ليلضتلا نم عونب ينبنيو 1ف لعافلا رودب موقي ءاضفلاف هيلعو .رهوجلا عقوم
 اذه حيضوت نكميو .يضرعلا نطابلاب لاصتالا ىلع 2ف نيرخآلا لعاوفلا هلمحب ،هرهوج
   :ةيتآلا ةنلكشلاب

 
 ] ) 2م È 2ف Ç 1م ( ¬ ) 2م Ç 2ف È 1م  ( [ Ü 1ف
 
 ]رهاظلا[ ةيئانث لالخ نم ىصقتسkت نأل ةلباق يهف لعافلا ةءافك ىلإ انرظن اذإو

 :ةعوطقملا هذه هيلع لدت املثم /ةردقلا/و /ةفرعملا/ يأ ،نييحتلا يتهجب نيتصاخلا ]نطابلا[و
 لكشلاب نوكي اذه ليثمتو 3".رحبلا زونك نع ىلخت نم الإ ،رحبلا زونك فشتكي ال"
 :يتآلا

 
 
 
 
 

                                                             
  .98.ص ،هسفن عجرملا 1
 .167.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  2
 .هسفن عجرملا  3
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 اضقانت يوحي قباسلا لكشلاب اهحرط نأل ،قمعأ فيرعت ىلإ نييحتلا اتهج جاتحتو

   :امه نيببسل اذهو ،ةءافكلل يلاكشإلا دعبلا حضوي ال
 ،)عوضوملا دقف( ايعوضوم اهكالتما يضتقي ]ةيقيقحلا زونكلا[ ةفرعمب لوقلا نأ •

 لح نإ .لاصتالا مزلتست ةريخألا هذه نأل ،ةفرعملا ىلع ايقطنم ليحي ال دقفلاو
 نكلو هنكلاب لهجلا يضتقي ال زونكلا هذه ةفرعم نإ لوقلاب وه ةقرافملا هذه
 ،وه وه ثيح نم هب ةفرعم وه رمألاب لهجلا ةفرعم نأل ،طقف عوضوملاب
 حيضوت نذإ يعدتسي يقطنملا جارحإلا اذه .ةفرعملا مدعب ةفرعملا نع لصفلاب
 1م نيقاسلا نيعوضوملا نم عوضوم لكل نيعوضوم ددصب نوكنف ،ةفرعملا ىنعم
 ددصب نوكنس 2م ـــل ةبسنلابف .]ةيقيقحلا زونكلا[ 2مو ]ةيفوجلا زونكلا[
 لضفب ةلصاحلا ةفرعملاب يناثلاو لاغتشالا رهوج ةفرعمب صاخ لوألاف ،''2مو '2م
 عوضوملا ةيجيتارتساب صاخ وه لوألا عوضوملا نأ يأ ،لاغتشالا رهوج ةفرعم
 ةفرعملا نأل ،ةيعوضوملا ةفرعملا لصحت الأ ىلع ،ةيجيتارتسالا هذه ةفرعمب يناثلاو
 ةردقلا ةهج امأ .طقف هلاغتشا ةفرعم نكلو عوضوملا ةفرعم مدع يضتقت ةقحلا
 .ةيميتسبألا ةءافكلا بسحب ةميقلا عوضومب لاصتالا ىلع ةردقلاب ةصاخ يهف
 لاغتشا ةفرعم يف أفكألا هنأل يناثلا لعافلاب رثكأ ةطبترم ةلكشألا هذهو

 /ةردق/+/ةفرعم/  
]ةيقيقحلا زونكلا[    

ةنونيكلا   رهاظلا     

رهاظلا ةنونيكلا   

]ةيفوجلا زونكلا[  
 /ةردق/+/ةفرعم/ 
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 نود اعوضوم لوانتنس نكلو ،1ف ةفرعم دمتعن نأ نكمي يلاتلاب .عوضوملا
 امك .2م دوجوب ىتح ملعي الو ،1م ــب لاصتالل لباق لعافلا اذه نأل ،رخآ
 امك يئاضفلا عوضوملا لعجت الو ةفرعملا حطستس لعافلا اذه ةءافك دامتعا نأ
 /يرهوج/ نطابو /يضرع/ نطاب هنأ ىلع الصفمتم هربتعي هنأ كلذ ،صنلا هرقي
      .يرهوجلا نطابلاب ةفرعملا ىتح 2م كلمي ال نيح يف

 عوضومب لاصتالل يدرسلا راسملاب قلعتم رمألاف ،تاهجلا ىوتسم ىلإ ةفاضإ •
 هقفو نوكي يدرس راسمب طبترم يئاضفلا عوضوملا هنك ةفرعم نأ كلذ ،ةميقلا
 وه امك يضرعلا عوضوملاب لاصتالا مدع وه يرهوجلا عوضوملاب لاصتالا
  :ةنلكشلا هذه يف حضوم
 

 ) 2م Ç ف( ~ ) 1م È ف (
    

 ةيدرسلا ةجمربلا ىلإ نييحتلا يتهجو عوضوملا نيب ةيلاكشإلا ةقالعلا نذإ عجرت
 يضرعلا هيف لباقتي يذلا ،نطابلا ينوكم ضراعت اريخأو نطابلاو رهاظلا ةيلدجو ءاضفلل
  :يتآلاك عبرملا هحضوي امك يرهوجلاب

 
 
 
 
  
 
 
 

 /يضرع/         /يرهوج/ 
]زونك[  ]زونك ال[  
ةنونيكلا   رهاظلا     

رهاظلا ةنونيكلا   
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 نطابلا نكلو /يعوضوملا/ نطابلاب لاصتالا يف ةنماك ةفرعملا تسيل نذإ
 ،رحبلا لاغتشا يف حضاو وه امك يداملا لاصتالا يف تسيل ةفرعملا هذهو ،/يرهوجلا/
 1 ".نطابلا زونك هنع تباغ ،ناعيقلا زونك رحبلا نم جرختسا نم" ذإ ،ةفرعملا يف نكلو
 نيتلباقم ددصب نحن نذإ 2".دوجولا داعبأب ال ،دوقفملا اهدعبب ءارحص ءارحصلا" نأ امك
 ءاضف وه ]عاقلا[ـــف .]دوجولا[و ]دقفلا[ اضيأو ]نطابلا[و ]عاقلا[ امه :نيتمهم
 صوغلا قيرط نع يداملا ديدحتلاب اضيأو يدومعلا روحملا بسحب ايميس كردي يفارغوبوط
 ءاضف لكشيل ايفارغوبوطلل زواجتم وهف نطابلا امأ ،فاشكتسالاو صوغلا لعفبو رفحلا وأ
  :يلي امك اذه ليثمت نكميو .)...خلا ،اينهذ وأ ايزمر( ايميق

 
 ]نطابلا[       ]عاقلا[   

 /يجولوبوط/   /يفارغوبوط/ 
  /يميق/    /يعوضوم/  
 /درجم/     /يدام/     
  /يزمر/      /يلمع/          
 
 :هيدعبب )قمعلا( ءاضفلاب لعاوفلا ةقالعب ةصاخف ]دوجولا[و ]دقفلا[ ةيئناث امأ

 لاصتا لصح ول ذإ ،امهنيب ةيسكع ةقالعلا نوكت ثيحب ،يجولوبوطلاو يفارغوبوطلا
 ال اكالتما سيلو ًةفرعم ]نطابلا[ـب لاصتالاو ،]نطابلا[ نع لاصفنا جتن ]عاقلا[ـب
 وأ ةنونيكلا ينعت ةيفسلف ةلوقم ]دوجولا[ـب دوصقملا سيلو .]عاقلا[ لاصفنالاب الإ لصحي
 :يتآلا وحنلا ىلع نوكي اذه ليثمتو .نماكلا رهوجلا وه لب ،يتاراكيدلا وتيجوكلل ةلاحإ

 
 

                                                             
 .166.ص ،هسفن عجرملا  1
 .هسفن عجرملا  2
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 ]دوجولا[  دض  ]دقفلا[                      
   لاصتالا  دض لاصفنالا    :يبيكرتلا يوتسملا
 رهوجلا  دض   ضlرعلا   :يتامغربلا يوتسملا
 
 نم نوكيس هنأف ،ةيضlرع وأ ةيرهوج تناك ءوس زونكلا ةعَقوم انيصقتسا اذإو

 يعوضوم نأ ىلع ،]قمعلا[و ]حطسلا[ امه نيميميس نيروحم نيب لباقتلا ديدحت ريسيلا
 ال" :عطقملا اذه هحضوي امك حطسلا سيلو قمعلا يف امه /ةيقيقحلا/و /ةيفوجلا/ ةميقلا
 رمأ فرعت تنأو ،ةراقلا ءافتخا عم تفتخا اهل رصح ال ازونك ءارحصلا نطاب يف نأ كش
 نل ءارحصلا نكلو .ليبس رباع نم رثكأ اهيلع رثع يتلا ةميركلا راجحألاو بهذلا رارج
 اهرس دقفت اùإ .اهقامعأ يف اديعب اهيفخت يتلا اهزونك تدقف اذإ اقح ءارحص نوكت
  1 ".اهرحسو

 يف قرفن نأ نكمي نذإ .اهروحم قمعلا نإف ،نطابلا وه ةميقلا عوضوم عقوم نألو  
  :ـب صاخ ايئاضف اروحم هرابتعاب قمعلا

 ؛ءاضفلا رهوجل نادقف وه هكالتما نأل 1م ـب لاصتالا مدع •
    .يئاضفلا عوضوملل لاغتشا اذه ةفرعم •

 )2م( ايميتسبإ كردملاو عيمجلا ىلع ايعوضوم بوجحملا رهوجلا اذه ىلإ ةفاضإلاب
 )ءارحصلا ردق( ءاضفلا ةروريصب ةصاخ ىرخأ ةفرعم كانه نأف ،1ف ندل نم طقف
 نوكت نلو ىلوألا ةكرعملا نكت مل – " :عطقملا اذه يف لجتم وه امك وزغلا وه يذلاو
 .دوجولا نم اهسفن ءارحصلا تفتخا اذإ الإ فقوتت نلو ءارحصلا ردق كراعملا .ةريخألا
]...[ 
  2" .ءارحصلا يف يهتنت نل كراعملا .قح كعم –
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 اذه فرعي الو 1.دقفلا وهو ربكألا سومانلا الإ هريسفت لوح فَلتخم ءيش لك
 ،دقتعي دق امك وتيجوكلا تايلآ قفو اكاردإ اعم ناسنإلاو ءاضفلل يرهوجلا سومانلا
 )•فاشكتسالا سيلو( فشكتلا/فشكلا اذه يف عضخي ال رمألاف .ًةياورو اسدح نكلو
 يه ثيح نم ةركاذلا يلاتلابو ،يجاحأو تاياكحو تاياور جاتن وه لب لقعلا ىلإ
 مسلط هنكتسي نأ هنكمي ال يذلا لقعلا يأ ريسفتلا سيلو درسلا قطنم قفو ملاعلل سيسأت
 .تايفخلا ملاعو ناكملا

 همازتلاب ةنلقعلا نع فلتخي وهو .ليوأتلا ملاع سسأتي ةركاذلاو لقعلا نيب نذإ
 ثيح نم يسدحو رهاوظلل ريسفت وه ثيح نم ينالقع وهف اذل .فلسلا دورسو ةياورلا
 ةركاذلا لعجي ام اذهو ،نيضيقنلاب سملا ةنعل ريسفت يف هظحالن ام اذهو .ةيدرسلا هتيعجرم
 لكلا اهيف ىأر ةبوجعأ يهو" :ةعوطقملا هذه يف يلج وه امك ،ايدرسو ايليوأت ةحوتفم
 سومانل اقرخ اهيف ىأر ةاهدلا ضعبف .اهتقيقح ليوأت يف مهفالتخا مغرب اليلج اثدح
 ةراشب ريذن اùأ اولاقف .Àدضلاب رخآ قرف اهرÀسف نيح يف .Àرش ريذن اهوربتعاو ،ءارحصلا
 ".لوسرلا بقلب زوفي نأب ريدجلا هدحو ،كلهي نأ ءافخلا هل دارأ موي ايحي يذلا ديلولا نأل
 :لودجلا اذه يف يليوأتلا ملاعلاو يدرسلا ملاعلا لاغتشا تايوتسم نيبن نأ نكمي  2

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .11.ص ،هسفن عجرملا  1
 افشك امإ لصحي رمألاف .ةفرعملل بلطل ةحاولا ىلإ جرخ امنيح مظعألا سومانلا كردي مل هسفن اموغ خيشلا • 
 .)انيمخت وأ اسايق( اكاردإ وأ )ةهفاشملاو ةياورلا( ادرس نورخآلا هبهي افشكت وأ ،فوصتلا ةبرجت يف امك
 .17.ص ،)ديرملا( سيلوأ يثارم ،ينوكلا ميهاربإ  2
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  يليوأتلا ملاعلا يدرسلا ملاعلا
 3 س ب 2 س ب 1 س ب يدرسلا ىوتسملا
 يبلس        •• 2 دعبلا 1دعبلا لبقلا يروصلا ىوتسملا

  يباجإ                  
 ةمالعلا صقنلا عنملا قرخ يفيظولا ىوتسملا
 ىوتسملا
      يتاعوضوملا

 مؤش             ريذن توملا ةنعللا ءاضفلا سيندت
 ةراشب                 

 
 نإو ةينبلا يفارشتسا لقعلاف .لقعلا سيلو ةركاذلا ميمص نم جاجLحلا ةيعجرم نإ

 مل ام ىلع ىتح همكح ينبي لقعلا نأ يف نماك فارشتسالاف .يصوكن هيف لالدتسالا ناك
 كلذ ،ةفرعم ةيلأ نكلو ،املع سيل قطنملا نأ وه ببسلاو .هيهاضي ام عقو نإو دعب لصحي
 يأ ،ليلدتلل ةلباق ريغ اهسفن يه )تايهيدب( ئدابم قيرط نع اهتيلجتو اهئانب نم نّكمي هنأ
 نيمزتلا ةيلدج يف هفشتسن نأ نكمي هسفن رمألا 1.ايقطنم ،اهسفن يه ،ةرربم ريغ اùأ
 ةيصوكن ةكرح اهفصوب ةروطسألا ىلإ ةدوعلاب ةينالقعلا دقن ىلع سسأت يذلا يلايرسلا
 يف مهتجحو" :افلس هانقس ام ىلع ليلد ةقحاللا ةعوطقملا لعلو 2.ةيمدقت ةيوابوطلا ىلإو
 ىأر دقف ءافخلا لهأ دي هتباصأ ام نأ لوقت لايجألا اهتثراوت ةميدق ةيصو ىلإ دوعت كلذ
 ثدحي الف كلذ مغر شاع نإف ،شيعي نأ هل بتكي نلف ءافخلا هينيعب رصبأ نمو ،ءافخلا
 رادقألا نأ موقلا دكؤي يذلا مسلطلا اذه .ماÀيألا همسلط Àكفت فوس للج ٍرمأل الإ كلذ
 ىوثم لئابقلا فرع يف راص يذلا ناكملا هل رتخت مل ول ناسنإ فوج يف هÀسدتل نكت مل
 مساوم يف ابضغ هلزنت اهنكلو ،ةنكمألا ةيقبك رثاكتتو رشاعتتل رئاشعلا هلزنت ال ايعامج

                                                             
   .ةقباسلا ةلاحلل ريسفتو ةلاح يه ••

1 G. Hottois, Penser la logique : Une introduction technique et théorique à la philosophie de la logique et du 
langage, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2ème édition, 2002,  
2 H. Behar ; P. Mourier-Casile, « Le vent du souvenir et de l’avenir », in Mélusine, L’Âge d’or – L’Âge 
d’homme, n° VII, pp.12-13. 
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 ،تاوهشلاو ءاوهألا اùادبأ يف عمقتو مجحتو عنتمتل فايصألا لاوهأو بدجلاو تاعا»ا
 ةحاس هلعجي نأ سومانلا ءاش يذلا ناكملا كلذ نم اقولخم ييحت نأ دتعت مل ةيفخلا ةوقلا نأل
 À".1رسل هرتخت مل ول ةايح ةحاس ال كاله

 
 :دقفلاو ةيلوه»ا •نيب ءارحصلا .3.2

 ددحتي ايلاكشإ ادعب ءارحصلاب نيتصاخلا )ةيلوه»او دقفلا( نيتيرهوجلا نيتصيصخلل
  :ةيتآلا تاجارحإلا يف

  ؟مولعم وهو الوهجم لوه»ا نوكي فيك :لوألا جارحإلا
  ؟دوجولا ىلع اليلد دقفلا نوكي فيك :يناثلا جارحإلا
  ؟ةمولعم ةيلوه»ا نوكت نأ بجي هنأ وأ لوه»ا وه دوقفملا له
    ؟دقف لوه»ا اذإ ءارحص ءارحصلا ىقبتس له
 ةركاذلا نوكت دقف هنكلو ،لعاوفلا ةزوحب ناك امع ايدام الاصفنا دقفلا سيل نذإ

 الإ )ءارحصلا( ءاضفلا ققحتي ال ذإ ،ايرهوج وأ ،ايدارإ نايسنلا نوكي ثيحب ،هكرحم يه
 ةيجولوطنأ ةرورض نوكيس دقفلا نإف ،ناسنإلا رهوج ءارحصلا نألو ،]دقفلا[ ققحتب
 يف هنايسن ركذتتو اهركذت ىسنت اضيأ نكلو ىسنت ال ةركاذب قلعتي اذه .ءارحصلا ققحتل
 انناكم نزتخت ةركاذلا نكلو ،بسحو دوقفملا اننامز ةركاذلا لقتعت ال" ثيحب ،دحاو تقو
 ءارحصلا تراص امل الإو ،ةزايحلا سيلو ركذتلا نازتخا وه نازتخالا اذهو 2".اضيأ دوقفملا
 دوقفملا سيلو دقفلا ةركاذ يه ةركاذلاف .دوقفملا دعبلا اùأ ضِرتفُا هنأ امب ،هيلع يه ام ىلع

                                                             
 .71.ص ،)ديرملا( سيلوأ يثارم ،ينوكلا ميهاربإ  1
 نع فلتخم ةيلوهجملل يروصلا دعبلا نيب فالتخالا نأل ،نيابتلا ةينيب نكلو ضراعتلا ةينيب انه ةدوصقملا ةينيبلا تسيل • 
 يميميسلا روحملا بسحب نادحتي نيدعبلا نأل لصو ةينيب يه لب ،لصف ةينيب اضيأ ةينيبلا تسيلو .دقفلل يروصلا دعبلا
  .دعب لكل سسؤملا

 .67.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  2
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 دقافلاف .ةفرعم لوصح وه رمألا اذه لوصحو .طقف هدقف ةقيقح يف نكلو ،هتقيقح يف
   :ام نإ ذإ .هدقف ام فرعي ال ناك نإو ،دقاف هنأ كردي

 .هكلمن – هملعن ام"
  1 ".انكلمي – هكلمن ام
 ةيكلملا نأ ىلع ،ةيكلملاو ةفرعملا نيب ينوكلا ميهاربإ دنع ةيزكرم ةيلدج كانه نذإ

   :ناعون لعافلا بسحب
 رqبعkي ام وهو ،كلمتلاب هتيمست نكمي ام وهو ةيكلملل العاف لعافلا هيف نوكي كالتما •

  ؛ةيونثملل لوألا عطقملا هنع
 وهو ،ةيكولمملاب هتيمست نكمي ام وهو ةيكلملل اعوضوم لعافلا هيف نوكي كالتما •

 بسحب نيمسق ىلإ هرودب مسقني عونلا اذهو .ةيونثملل يناثلا عطقملا هنع رqبعkي ام
  :كلمتلا ةيدرس
o  ةيكولمملا نوكت الف ،ةفرعملا كلتما هنأل كولمم لعافلا نأ يأ ،كلمتلاب ةيكولمم 

 ،فراع هنأب ادîدحkم لعافلا هنك ريصيف .صالخ ةيكولمم نكلو ةيدوبع ةيكولمم
  .هيف ارهوج تراص هتفرعم نأبو
o نوكت ثيحب ،هتفرعم نهر هنأل كولمم لعافلا نأ يأ ،ةيكولمملاب ةيكولمم 

 هبشي امب ادîدحkم لعافلا هنك ريصيف .اصالخ سيلو ةيدوبع ةيكولمم ةيكولمملا
  .Albert Camus وماك موهفمب بارتغالا
 ةلص ةادأ انْلÀوأل ةيكولمملا نم يناثلا عونلاو لوألا عونلا نيب قرفن نأ انئش ولو
 ،واولا يأ ،لصولا لوألا عونلا يف نوكيف ،يناثلا عطقملاو لوألا عطقملا نيب
 لعف نوكي الف ،"امنيب" وأ "امأ" لمعتسنف ،لصفلا ليبق نم عونلا نوكيو
  .ىنعملا سفنب كلمن لعفلاب هنع رîبعملا ةيكلملا
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 دقف يناثلا ىنعملا نع امأ ةيكولمملل لوألا ىنعملا نع ناتقباسلا ناتيونثملا رِّبعkتو
 خيشلا لثم لعاوفلا اهنهر راص يتلا عايضلاو يظشتلا تاعوطقم ىلإ ليحن
 ىلع ملعلا يقلتل ةحاولا ىلإ تأجل" :ةيتآلا ةعوطقملا يف حضاو وه املثم ،اموغ
 ،ءارحصلا ىلإ تدعف .ءاقش ىلإ يندزت مل بتكلاو ةفرعملا نكلو هلهأ يدي
 سانلا عمجتل ريخلاب يبنلا دبع خيشلا لسر ءاج ىتح ينبذعي رمتسا ضرملا نكلو
 ةءارق يحاتفم لعلو 1".ددرت الب مπ تقحتلاف تاحاولا وزغ نع نايلطلا دصل
  .]ينبذعي[و ]ءاقش[ نامظفللا امه ةعوطقملا هذه

 ]دقفلا[ يأ ،ةيمعتلا يئانث اذπ وهو ،روظنملا يئانث وه يئاضفلا دادتمالا نإ نذإ
 وه ةفرعملا نأ عم ٍلوهجم ةفرعم ةيفيك نع لءاستن نأ الوأ ديفملا نم هنأ ريغ ،]ةيلوه»ا[و
 يقطنم جارحإب قلعتي ال رمألا نأ ريغ ،دقفلل ةبسنلاب هلوقن هسفن رمألا .لهجلل ءافتنا
 لهف ؟هدÀدحkم كالتماب وه هرهوج نأ عم هدقفن امب ائيش فرعن فيكف .يموهفم نكلو
 نأب ريدج ةلاحلا هذه يف يفنلا يفن لهو ؟هدقف يف وأ دوقفملا اذه كالتما يف هكالتما
 ؟ةيلوألا ةيقطنملا تاملسملل عضخkي

 زونكلا نع تثدحت يتلا ةياكحلاو ةروطسألا ىلع ينبم هنأ نأ ،يدرس وه دقفلا
 دنع ةمقن ابلاغو ارارسأ يفخت يتلاو )لورتبلا( اثيدح ةكردملاو اميدق ةدوقفملا ةيداملا
 ةيئانث ىلع ينبنت اùأل ةايحلا ىنعمو ةايحلا لÀوحتو ،بورحلا لثم اهفاشتكا ةلواحم وأ اهفاشتكا
 يف فينم نمحرلا دبع اضيأ نكلو ينوكلا ميهاربإ رمألا اذه حضو دقلو ]ىنغلا[و ]رقفلا[
 .حلملا ندم

 امك .ةيفيرعتلا ةرورضلا نوكيس ثيحب يرهوج دقف ىلإ لوحتي يدرسلا دقفلا اذه
    .]رئبلا[و ]ضرألا[ ضيقنلل كاردإ وأ ،كاردإلا مدع نكلو نادقف سيل دقفلا نأ
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 حضونس امك اضيأ يدرس وه -ةيروصلاو ةيتاعوضوملا هتالاحإ نع اديعب- لهجلا
 هنأ ىلع فرعkي فيكو ،فرعkي فيكف ،الوهجم لوه»ا ناك اذإ نكلو .دعب اميف كلذ
 :نإ الوأ لوقلا بجي لاؤسلا اذه ىلع ةباجإل ؟لوهجم

o  رئبلا[ يه ةينوقيأ ةروصب هيلإ لاحملا )قمعلا( يدومع دادتمالا يف يه ةيلوه»ا[ 
 ؛ رسلل يزمرلا ءاضفلاو ءاملا عضوم هنأل عاقلا ىلع ريئبتلا هيف نوكي يذلا

o  اذهو .يئايزيفلا لاصتالاب ايسح كردم ءاضفلا نأل يقفألا يف يه ةيلوه»ا 
 يدبتلاب اهربخي مل نم دنع ءارحصلا طبرو ،أطخلا ىلع ثعابلا وه لاصتالا
  .يجولوبوطلا
 قفو segment spatial ةيئاضف ةعوطقم اهرابتعاب ءارحصلا كاردإ رصحن ال انلعجي هلك اذه

 نأ لعافلل نكمي امو ةهج نم ءاضفلا هحيتي ام قفو نكلو ،يلاثم ظحالم لعاف تاناكمإ
 نم سيفنلاب رهاظاللا نيب طبرلا دجن اذل .هينتنوف كاج هعم لماعت امك )ةءافكلا( هكردي
 ءارحصلا ريصت نارمألا ناذه دقُف نإف .ىرخأ ةهج نم سدحلاو ةيلوه»اب سيفنلاو ةهج
 ةروريص تذخأ وأ ءالخ ريصت تأدب اهرهوج اهحنمت يتلا ةداملا تكردُأ نإو ،ءالخ درجم
 هنم نوذخأي لعاوف هل يربني نأ دعب بضني ام ناعرس هنأل ،لوصحلا يف ءالخلا اذه
 كش ال" :ةعوطقملا هذه نم اذه ىلع لدأ الو ،ريخألا يف ذفنيف امامت بلسي ىتح هرهوج
 رارج رمأ فرعت تنأو ،ةراقلا ءافتخا عم تفتخا اهل رصح ال ازونك ءارحصلا نطاب يف نأ
 نوكت نل ءارحصلا نكلو .ليبس رباع نم رثكأ اهيلع رثع يتلا ةميركلا راجحألاو بهذلا
 .اهرحسو اهرس دقفت اùإ .اهقامعأ يف اديعب اهيفخت يتلا اهزونك تدقف اذإ اقح ءارحص
 :نيروحم ىلإ ةعوطقملا هذه قفو ءارحصلا مسقن نأ نكمي انه نم 1"؟كلذك سيلأ

 
 /ريثك/ + /يفخم/ + /قيمع/ + /سيفن/ + /نطاب/ .)أ(
 /ليلق/ + /لجتم/ + /يحطس/ + /صيخر/ + /رهاظ/ .)ب(

                                                             
 .98.ص 1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  1
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 .رامضإلاب صاخ )ب( يناثلاو يلجتلاب صاخ )أ( لوألا روحملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

  :نيتضراعتم نيتيؤر يلاتلابو فيرعت يتضرف مامأ نوكنس انه نم
 رمألا ودبي ال ناك نإو ىتح يئاù لكشب رهاظلا/ةيونيكلا ةلباقملا دمتعkت نأ امإ .1

 نيب عمجت ةقِرافم اهتنونيك يف ءارحصلا نأ ببسلاو .ةلهو لوأل ايلالد امئالم
 /صيخر/و /للضم/و /ئراط/ رهاظ اùأب فرعت يهف ،اعم نيقباسلا نيروحملا
 ىلإ رامضإلا نم لاقتنالا ثدح اذإو ./سيفن/و /ىمعkمو/و /يرهوج/ نطابو
 كالتمالاب لعاوفلا نم لعاف اهققحي ةلص ثوkدحب اهتنونيك ءارحصلا دقفت يلجتلا
 نيب لصف لصحيس هنأل ،ءارحصلا lرامعتسا نييسنرفلا ةلواحم يف رمألا وه املثم
 يرهوج )ب(و )أ( نيروحملا نيب قلاعتلا نإف يلاتلابو .نينqوكُملا ءارحصلا يدعب
   :ليثمتلا اذه هحضوي امك ائراط سيلو
 
 
 
 
 ءاضفلا نأف ،قيقحتلا عبرم هيضتقي امك داضتلا روحم ىلع ءارحصلا تطقسُأ اذإو
 )أ( نيروحملا لاصفناب فîرعم نكلو ،ايصن )س ض( امظفلم سيل اهل لباقملا
 (È) لصفلا يهو – ةلصلا ىضتقمب افرعم )س ض( اذه ىلع نوكيسو .)ب(و
  :)س ض( ددحيسو .ءاضفلا يروحم طبرت يتلا –  ةلاحلا هذه

 ؛هفِّرعي رهوج الب رهاظ هنأب امإ *
  ؛ايجولوطنأو ايدرس للضkمو ايراشإ ليحkم رهاظ ريغ نم رهوج وأ *
   .ايباطخ وأ ،ايدرس ،ايصن ددحم )س( يفارغوبوط/يجولوبوط ءاضف وأ *

 س ض ءارحصلا
 )ب( È )أ( )ب( Ç )أ(
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 مهسلاو .ءارحصلا ريغ رخآ ًءاضف ريصي نيروحملل قلاعت نود نم ءارحصلا نإ نذإ
 ىلإ رهاظلا نم اقالطنا أرطي دق يذلا يدرسلا لوحتلا نأ ىلإ ريشي ةعطاقتملا طاقنلاب
 ،رمألا رخآ يف نايفتني امهلعجيو نيروحملا نيب ةيدمرسلا ةقالعلا يهنيس نطابلا
 قفو ءارحصلا ةنونيك يروحم نيب ةقالعلا نإ نذإ .اهدوجو ءارحصلا دقفت يلاتلابو
 ةلصاح ريغ يهف ،/ةيقفأ/ /ةينيوكت/ تسيلو /ةيدومع/ /ةيديلوت/ مهفلا اذه
 يف سسأت دق ناك نإو ىتح ،هدض ىلإ بلقناو ءاضفلا ىفتنا الإو ،ديرستلاب
 هنهار ىلع ةينبم ىنعملا اذπ ءاضفلا اذه فيرعت يف ةيزملا نأل ،ايدرس هرهوج
 نمزلا أدبم ىلع يلاعتملا يرهوجلا هموهفم وأ/و هرامضإ سيلو هققحت يأ يدرسلا
    .درسلاو

 اهرهاظب سيلو "هرحسو اهرسو اهزونك"ـب يأ اهرهوجب ءارحصلا فرعت نأ امإو .2
 يهو ]رحساللا[ وأ ]ةعاشبلا[و ]ءالجلا[و ]رقفلا[ يأ تانوكملا هذهل داضملا
 دنع اهريغو 1ةميدقلا ةيبرعلا مجاعملا اهيلع تفقو ةيروص تانوكمو تاعضوم
 ةداضملا َةنونيكلا نطابلا روحم ةلاحلا هذه يف نوكيسو .ءارحصلاو ءاضفلل اهفيرعت
 اùادقف ةلاح يف ءارحصلل يروصلاو يتاعوضوملا لباقتلا يف نيبتي ايميق داضت يلجتلل
 اهتيجيتارتسا يف ءارحصلا نهار لكشي ةلاحلا هذه يف قلاعتلاف .اهرحسو اهرسل
 /زنكلا/ـب ةفرعم اهتيهام تمادام يئاهنلاو يلوألا اهرهوج سيلو ةيراشإلا
   :قباسلا ليثمتلا سكع اذه ىلع ادامتعا نوكيس ليثمتلاو ./رحسلا/و /رسلا/و

 
 

 
 

 

                                                             
 .زاربلاو ءالخلاو ءاضفلل ةيميميسلا رواحملا رظنا  1

 نطاب رهاظ 

~ ~ 

 س ض ءارحصلا
 )ب( Ç )أ( )ب( È )أ(
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 قفو ءاضفلا ةيلولدم نايبتل قيقحتلا عبرم kرامثتسا اضيأ روصتلا اذهل اقفو نكميو
 ةرامأ رهاظلا نوكي نأ ىلع ،ةيدرسلا اvانكممو ءارحصلا تاميسل ةيقطنملا ةينبلا
 رهاظلل نوكتف .ءارحصلل يرهوجلا ءانبلا ميمص نم ايئانب انوكم تسيلو ةللضم
 ةينبم ءارحصلا تمادام ءارحصلا ريغ ءاضف ىلإ اضيأ نكلو ،هب راشملا ءاضفلا ةئيه
 وه يذلا /نيمثلا/و /يرسلا/ ءاضفلا نع ةفراصو ةللضم ةيجيتارتسا ىلع
    :يلي امك ءارحصلا يف رسلا لصفمت ىلجتي .ءارحصلا
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 

  :ةيلوهجملل يروصلا دعبلاو رئبلا .1.3.2
 اùأل ،ةياغلل ةمهم لهجلاو ةفرعملاب ءارحصلا ةقالعب ةصاخلا تايوانثملا نيب ةلباقملا نإ

 نيتيروصلا ءارحصلا يتصيصخ نيب طبرلا نع ةلصاحلا تاجارحإلاو تاضقانتلا نيبتس
 تاجارحإلاو تاضقانتلا نيبت اùأ امك ،)دوقفملا دعبلا( /دقفلا/و )لوه»ا دعبلا( /ةيلوه»ا/
 نم نيتصيصخلا هذه نم ةصيصخ لك بابسأ يف حضاو وه امك ،امهنيب لصفلا نع ةجتانلا
  :يه نيتصيصخلا هذه بابسأو .ىرخأ ةهج نم امهتقالعل يلاكشإلا دعبلا يفو ةهج

رحس/رس/زونك  

ةنونيكلا   رهاظلا     

ةنونيكلا رهاظلا   

ءارحصلا  

س ف ءارحص        

 س ض ؟ 
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 تايونثملاب /ةيلوه»ا/و /دقفلا/ طبر بابسأ يصقتسن نأ ناكمب ةيمهألا نم هنإ
 .هتيئاغل هانكتسا نكلو طبرلا اذه ريربتب انه رمألا قلعتي ال .ءارحصلاب ةصاخلا
 •.اباجيإو ابلس اπ قلعتي امب نيتروصلا نم ةروص لك طبرن نأ اضيأ ديفملا نم هلعلو
 ةيروصلا صئاصخلا يلاتلابو ،فيرعتلا لاجم نأ انل نÀيبتل ىلوألا ةيونثملاب انأدب ولف
 ةثالث تالباقت يف يلج وه امك ةيساسحلا وه ،اهعم ضراعتي امو ]ءارحصلا[ نيب
    :يه
 ،باجيإلاو بلسلاب ايفيرعت الباقت ]ضرألا[و ]ءارحصلا[ نيب لباقتلا •

 اذإ الإ رمألا اذه ىدعتت ال يهو اضرأ نوكت نأ يفنب يه ]ءارحصلا[ـف
 كاردإ لاجم وه ةلباقملا هذه يف مهملا نإ .]رئبلا[ـب اهتلباقمب اهفيرعت تزواجت
 ةيناينثب ةصاخلاو سروب اهيمسي امك عئاقولا ملاع وه لا»اف .هتليسوو ءاضفلا

secondéité، ةللوقم يه يتلا catégorisée وأ ةمواقملا وأ لعفلا ةدر بسحب 
 ملاع يفو )ساوحلا( ةيساسحلا ملاع نم يه اهكاردإ ةليسوو ،ةقالعلا
 ىدملا نم ةأزتجم ةيفارغوبوط ةعوطقم ضرألا نأ وه ليلدلاو .ساسحإلا
 فالتخالا نع الضف ايئايزيف ىتح هلوح فلتخkم ىدملا ناك نئلو .)نوكلا(
 ءارحصلاف .ةظحالملل لباقو سيقم يجولوبوط زيح ضرألا نإف ،يفسلفلا
  :يلاتلاك ةلباقملا نوكتس يلاتلابو ،ايئانب ادوجوم ائيش يأ ،طقف ضرألا تسيل

  ضرألا دض ءارحصلا
      /دوجوم/ دض /دوقفم/

 
 لوقي امك قلاعتلاو ةقالعلا ىلإ متنم يميق وه انه دوصقملا ]دوجولا[ نإ
 ]مدعلا[ نأ ىلع ،]مدعلا[ ]دوجولا[ـل لباقملا نوكي ال ثيحب ،سروب

                                                             
 هلعجت يتلا ةيرهوجلا ةصيصخلاف باجيإلاو ،دوصقملا ءاضفلا ريغ ءاضفلا لعجت يتلا ةصيصخلا يفن وه بلسلا • 
  .ع ـــب س وه ض ةيناثلاو ،ع ــب س سيل ض ىلوألا ةلاحلل ةغايصلا نوكتف ،دوصقملا ءاضفلا
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 نمض نم وه انه حورطملا مدعلا ماد ام ،دوجولل ءافتنا سيل دوصقملا
 ةبوعصلا نيبي لكشلا اذπ مدعلا لوانت نإ .دوجوم مدع هنأ يأ ،تادوجوملا
 نم جارحإ هنأ ىلع لِونkت اذل ،هدوجو لاجمو هموهفم ديدحتل ةيئارجإلا
 سيدقلا ذنم قيمع لكشب ةفسلفلا اهتحرط يتلا ةمهملا تاجارحإلا
  1؛نيطسغوأ

 ،لوألا لباقتلا ىوتسم سفن نم اضيأ وه ]رئبلا[و ]ءارحصلا[ نيب لباقتلا •
 وأ كاردإلا لاجم لوح نإ اهسفن ةيموهفملا صئاصخلا جتنتسن نأ نكمي يلاتلابو
 ،ةيونثملا هذه يف ءاضفلا كاردإ لاجم يه ةيساسحلا تناك اذإو .هتليسو لوح
 لب دوجولل ايفن سيل اذπ بلسلاو .ءارحصلل دqدحُملا سايقملا وه بلسلا نأف
  .هديدحتل ةيلآ
 تانوكم اندجول ،ةيونثملا هذه يف ءاضفلل ةفqرعُملا تالوقملا نع انثحب اذإو
 )،فوجلا ،رئبلا ،ءارحصلا( ءارحصلا فيرعتل ةئِّطوُملا يأ يلبقلا باجيإلا
 وه ،رخآ ىوتسم يف ايتالوقم ةفلتخم اهنكل ،ةيساسحلا ملاع ىلإ ةيمتنم
 non pertinentes ةمئالم ريغ يه ةيفالتخالا تالوقملاو .يجولوبوطلا ىوتسملا
 نيب زيمن دقف .ايجولوطنأ سيلو ايلكش الإ diacritiques ةزيمم تسيل اùأل
 ددحت ةيونثملا نأ ريغ ،لاكشألاو ماجحألاو داعبألا بسحب رئبلاو ءارحصلا
 ايفنو لب ،)فوجلا( ةيفارغوبوط ةينب هرابتعاب رئبلا نع اديعب ءارحصلا موهفم
 نأ ريغ ،طقف ضرأ رئبلاب ءارحصلا نأ كلذ ،ةينبلا هذهل فيرعتلا عاضخإل
  .ضرأ نم ربكأ يه ءارحصلا
 ايئدبم ةمهم ريغ ]رئبلا[و ]ءارحصلا[ لباقت نع ةجتانلا تالوقملا نكت مل اذإو
 يلاتلابو ،ابلس امهفيرعتل ةمهم اùإف ،ءاضفلل يجولوطنألا موهفملا ديدحت يف
 يفن دمتعملا يباجيإلا فيرعتلا أطخ نايبيتب وأ ةياهنلا يف اباجيإ امvالوقم ديدحت

                                                             
 .مدعلل يباجيإلا موهفملا يتنوبولريم رظني  1
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 اهتلباقم نع ةجتانلا اهتصيصخب تسيل اùأب ]ءارحصلا[ فÀرعت نأب ،ةلباقملا
 الإو ،ةلباقملا ةصيصخلل اضيأ ةرورضلاب سيلو ،]رئبلا[ـل ةيساسحلا قفو
 دوعن نأ انيلع رمألا اذه نيبنلو .ايجولوطنأ سيلو ايلكشو ايئزج بلسلا ناكل
  :ةيتآلا تالوقملا ىلع لصحنسف ]رئبلا[و ]ءارحصلا[ نيب ةلباقملا ىلإ

 
  ]رئبلا[ دض ]ءارحصلا[ 

   /قيمع/ دض  /يحطس/
  /رِسحنkم/ دض    /دتمkم/  

 
 هنإف قمعلاو حطسلا ىلع ىوتحا نإو ]رئبلا[ ىلإ انه ريشن نأ بجي

 نأ ىلع ،دادتمالا يف ةزيمملا يه ةصيصخلا اذه نأل ،قمعلاب فîرعkم
 اذهو ،يدومعلا روحملاب ]رئبلا[و يقفألا روحملاب رثكأ ةدîدحkم ]ءارحصلا[
  :نيسيئر نيببسل
 بسحب ءاضفلل ةيفيرعتلا تاداعلا دمتعي يجولوبوط لوألا ببسلا .1

 تاوصألا فئاظو ملع يف ددحم وه امك trait pertinent ةمئالملا ةيصاخلا
 يف يه ةمئالملا ةيصاخلاو .امومع ةثيدحلا ةيوينبلاو فالسماي تايناسلو
 يف واح وه ءاضف لك نأل ،ةنميهملاو ةزيمملا ةيصاخلا ةدمتعم ساسألا
 رثكأ دمتعي دق نيعوضوم نيب لباقتلا نأ ريغ ،تالوقملا نم ددعل ةداعلا
 زيكرتلا سيياقم يهام لءاستن دق اذل .ايموهفم ةمءالم ةيدضلا تايئانثلا
 ةباجإلل ؟ةيهاملا ديدحتل طقف ةسqسؤملا تالوقملا ىدحإ ىلع ةداعلا يف
 دنع تالوقملل ةماع وأ ةيقايس ةيبتارت عضو بجي لاؤسلا اذه ىلع
 ميلستلا بجي هنإف ،ادحاو أدبملا ناك نئلف .مظفل لك عم لماعتلا
 نيب يتالوقملا ضراعتلا يف رظنللف .تامظفللا نيب قلاعتلا ةيصوصخب
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 ،لوطلا( ةيئاضفلا داعبألا يأ ىلإ تافتلالا بجي ،]رئبلا[و ]ءارحصلا[
 ةزكترم نيئاضفلا نيذه نيب ةقالعلا نإ .ةمءالم رثكأ )قمعلا ،ضرعلا
 يف فÀرعkي الثم بعلملاف ،ةيئاضف ةنيب لكل ةبسنلاب نيروحملا لوطأ ىلع
 لوطلاب باحسلا ةحطانلاو )يقفألا روحملا بسحب لوطلا( ةعسلاب ةداعلا
 دحاو لكل يناثلا روحملا ناك نإو ،)يدومعلا روحملا بسحب لوطلا(
 هذهل ةردان تالاح يف ،ءانثتسا اضيأ نوكي دقو ،اضيأ مهم امهنم
 ،]ءارحصلا[ يناثلا روحملا ىلإ حملن نأ اندرأ اذإو .ةيجولوبوطلا ةدعاقلا
 سيل ءاضفلا اذهف ،داهولاو داوطألا انركذل ،رابآلل انئانثتسا عم ىتح
 نكمي هسفن رمألا .ىرخأ ءازجأ دجنkتو هئازجأ ضعب روغت لب احطسم
 هقمعو .اضيأ حطس هيف لب طقف ايدومع سيل هنأل ]رئبلا[ نع لاقي نأ
 ضراعتي ثيحب ،يقفأ روظنم قفو لوانتkي نأ نكمي ءاضف وه اضيأ
 هذه يف نوكيس حطسلا نأ ىلع ،رخآلا نم ىلعأ امهدحأ ناحطس
 دامتعاب ةلباقملا يف ظحالملا .ايجولوبوط الكش نكلو اعقومت سيل ةلاحلا
 امأ ثلاثلا هدعبب هساسأ يف فÀرعم ]رئبلا[ نأ وه ةمئالملا ةيصاخلا
 امùأ ىلع امهعم لماعتkي نأ بجي هنأ ريغ ،نيلوألا اهيدعببف ]ءارحصلا[
 امأ ،ةمئالملا داعبألا قفو امهضراعت عم نكل ،داعبألا ييثالث نيئاضف
  ؛ايموهفم ةيضlرع ادوجو ةيرورض يهف صئاصخلا نم اهريغ

 فرعي رئبلاف ،هرهوج اùأ ىلع هب طبترت ةيميميس ةرؤبب فرعم ءاضفلا( .2
 لكشت لصحي اذπ .قيمع ريغ رئبو قيمع رئب لاقي ،الثم هقمعب
 ةتتاوصلا ملع يف امك ةمئالملا ةفصلا صيصختب )هييناتونف( ةظحالملا
 روظنملاب ةينبلا طبر هنأ ريغ ـ)Nikolai Trubetzkoyيوكزتابورت(
 رؤبلا صئاصخل ةلباقملا ةيميميسلا رواحملا لباقن انلعجي ةيجاودزالاو
 ،رئب ال .ايفارغوبوطو ايقطنم حطسلا يضتقي رئبلا يف قمعلا .ةيلالدلا
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 ،هيلإ تفتلي ال حطسلا نأ ريغ .حطسب الإ ،هقمع وأ هلكش ناك امفيك
 .دوجوملا ريغ وأ هيف دوجوملا ءاملا يف رئبلا رهوج نأل ،ةرؤب لعجkي الو
 ةيلالدلاو ةيزمرلا ةميقلا حنمي يذلا وه ةيميقلا عوضوم دوجو عضومو
 ،اعافترا يه اvرؤب نأ ريغ ةدعاق اهل يتلا ةعموصلا لاثم .عوضوملل
 املك رثكأ اهنم قلطنملا توصلا رشتني يكلو ،ىرتل عفترت اùأل
 ةصيصخ نوكي دق رئبلا حطسف ،ةيلآو ةدرطم تسيل ةرؤبلا .تعفترا
  .الثم ارطخ حطسلا لثمي امنيح ،ةمئالم

 نيب لباقتلاف ]فوجلا[ يه ةيمظفل ةينيرق يف لثمتي يصن ببس .3
 جتنتسنف ،يناثلاب صاخلا ]فوجلا[ لضفب يهف ]رئبلا[و ]ءارحصلا[
 يلاتلاب نوكيسو ،لوألا ىطعملل الباقم نوكي ايفيرعت ىطعkم لوألل
 ةبونثملل ىلوألا ةيلمحلا ةمدقملا قفو ]ءارحصلا[ نوكتسو .]حطسلا[
    :يلاتلاك

 
  ]رئبلا[  دض ]ءارحصلا[ 
  ]فوجلا[  دض  ]حطسلا[
  /قيمع/  دض  /يحطس/
 /نطاب/  دض     /رهاظ/
 /يفخ/  دض     /يلج/

 
 قفو /يفخ/ هنأ ىلع هعم لماعتkي نأ بجي نكلو ،/يلج/ وه ]رئبلا[ نإ
 ول هنأل ،ديدحتلاو نييعتلاو دوجولا روهظ وه هروهظو .ةمئالملا ةيصاخلا
 وهف هؤافخو .هعقوم ديدحتو هدوجو كاردإ نم اÀنكمت امل ارهاظ نكي مل
 ]ءارحصلا[ـب صاخ وه يذلاو روهظلاب ددحتي يذلا ةلباقملا ءافخ
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 وه فوجلا نأ ناسللا يف ءاج دقلو .ايجولوطنأ سيلو ايجولويميس
 نبا .فورعم– هنطب :ناسنإلا فوجو .ضرألا نم نئمطملا"
 نافتكلا هيلع تقبطنا ام فوجلاو .نطبلا نطاب فوجلا :هديس
 :افوج هفاجو .فاوجأ :اهعمجو ،نالقصلاو عالضألاو نادضعلاو
 نم رهظي ملو هفوج يف مهسلا لخدأ :ديصلا فاجو .هفوج باصأ
 طلاخت :ةفئاج ةنعطو .فوجلا غلبت يتلا ةنعطلا :ةفئاجلاو .رخآلا بناجلا
 باصأ :اπ هفاجأو اπ هفاجو .هذفنت يتلا يه :ليقو ،فوجلا
 باب يف يئاسكلا نع هاكح ؛اπ هتفجو ةنعطلا هتفجأ :يرهوجلا .هفوج
 وهف ءاودلا هفاجو .هتفجف هتنعط :لاقيو .هب تلعفو ءيشلا تلعفأ
 ام وأ نطبلا( مسجلاب رمألا قلعت ءاوسو 1".هفوج لخد اذإ فوجم
 وأ ديصلا وأ )نالقصلاو عالضألاو نادضعلاو نافتكلا هيلع تقبطنا
 .الوحت وأ ًةلاح /ءافخلا/و /قمعلا/ ىلإ ريشت اعيمج يهف ءاودلا وأ ةنعطلا
 ةيصاخب تفصو يتلا ،اضيأ )ءاضفلا( ضرألاب صاخ هسفن رمألاو
  ./رعقتلا/و /ضافخنالا/ ىلإ ريشم فصولا اذهو ةنينأمطلا
 هنمو ،]غارفلا[ ىلإ ليحي فوجلا نإف /قمعلا/و /ءافخلا/ ىلإ ةفاضإلابو
 .فوجأ هتدجو :ناكملا تفجتسا" اضيأ هنمو فوجألا لعفلا ىنعم
 ىلع ةنيرقلاو 2".فوجأ ءيش كلوق ردصم :-كيرحتلاب- فوجلاو
 ،ءاعولل" اùأ هيوبيس ركذ يتلا 'يف' فرحلا لامعتسا يه اضيأ /قمعلا/
 يف وه كلذكو ،همأ نطب يف وهو ،سيكلا يفو بارجلا يف وه :لوقت
 يفو ،ةبقلا يف وه :كلذكو ،هل ءاعولاك هيف هلخدأ ذإ هلعج هنأل ،لغلا
 امأ 1.لثملا ىرجم يرجيف اهيف عستي دق " لامتشالا عستي دقو 3".رادلا

                                                             
 .782 ،2ج ،قباسلا عجرملا ،روظنم نبا   1
 .هسفن عجرملا   2
    . 226ص ،4ج ،1988 ، 3ط ،ةرهاقلا ،يجناخلا ةبتكم ،نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت ،باتكلا ،هيوبيـس  3
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 ،ءاعولاو ةيفرظلا" فرحلا اذه ىنعم نأ ىلإ راشأ دقف يواخسلا
 ناك امنإو ،هب الحو ءيشلا ىلع المتشم ناك ام ءاعولاو فرظلاو
 ،هل ًءاعوو ءيشل افرظ ناك ام ىلع لخدت اùأل ،ةيفرظلا اهانعم
 ناديملا :كلوقو ،لحمو هل فرظ ديز ضرأف ،هضرأ يف ديز :كلوقك
 اذه يف عستي دقو ،ناديملا يف ضكر كلوق يف هل ءاعوو ضكرلل عضوم
 راص هيلع هرصقو هيلإ هرظن فرصي ّمل هنأل ،باتكلا يف رظني ديز لاقيف
 دق يقلاملا بسحب لامتشالا نإف يلاتلابو 2".هرظنل ءاعوو هناكم باتكلا
 ةيلقع ةنيرق ىلإ جاتحي يناثلا نم لوألا جيرختو 3"ا̆زاجمو ةقيقح نوكي
 فرح لامعتسا زيجي ضفخلا مادام ،اهريغ عضوم ىلإ ةادألا عاجرإو
 نأ ىلإ يدارملا بهذو .يوارهلا اهدروأ عضاوم ةتس يهو رخآ نم الدب
 لوألا نيلاثم دروأو 4،ةيفرظلا اهيف لصألا يناعم ةعست ةادألا هذهل
 ةيفرظلل يناثلاو ،5﴾تادودعم مايأ يف هللا اوركذاو﴿ وه ةقيقحلا ةيفرظلل
 ةادأب ةلومحم نوكت دقو 6.﴾ةايح صاصقلا يف مكلو﴿ وهو ةيزا»ا

                                                                                                                                                                                        
 ،2ط ،قورشلا راد ،ةدج ،يبلش ليعامسإ حاتفلا دبع .د قيقحت ،فورحلا يناعم باتك ،ينامرلا يلع نسحلا وبأ  1

  .96.ص ،1981
 ،ةفاقثلا ةرازو ،ةحقنم 2 ط ،يكشحلا فسوي .د قيقحت ،فورحلا باب ،لصفملا حرش يف لضفملا ،ـيواخسلا نيدلا ملع 2

 .59.ص ،نامع ،2002
 ،2002 ،3 ط ،قشمد ،ملقلا راد ،ارخلا دمحم دمحأ قيقحت ،يناعملا فورح حرش يف ينابملا فصر ،يقلاملا دمحأ  3
 .450.ص

 بتكلا راد ،لضاف ميدن دمحمو ةوابق نيدلا رخف قيقحت ،يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا ،يدارملا نيدلا ردب  4
 .250.ص ،)1992 ،1ط ،توريب/ةيملعلا

  .202:ةرقبلا 5
 .179 :ةرقبلا 6
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 ةيآلا لوح 1يدارملا هدروأ ام وحن يف فرح ليوأتب نكلو ،ىرخأ
  2.﴾ناميلس كلم ىلع نيطايشلا ولتت ام اوعبتاو﴿
 يفخم وهو ،لومشم هنأ يأ نîمضتkم وه ىلوألا ةيونثملا يف رئبلا نإ نذإ
 يLف ”مُكîنlبُل”صَأَل﴿ ةيآلا ةاحنلا لîوأ املثم براقي نأل لباقو ،هُّفkحي امب
 ةلمتشم ةلخنلا نأ ىنعملاو" ليوأتلا قطنم بلقب نإو ﴾ِل”خîنلا ِعوkدkج
 هل تراص امنأكف ،اهيلع ال اهضارع يف بلصkي امنإ هنأل ؛بولصملا ىلع
 ايزاجم سيل ةيونثملا يف لامتشالا نأ انه رشنلو 3".هيلع تلمتشا وأ ءاعو
 زا»ا ليبق نم هساسأ يف ]رئبلا[ ىنعم قالطإ ناك اذإ الإ ،ايليوأت الو
 ،ةزيمملا ةيجولوبوطلا ةيصاخلا يف ةيفارغوبوطلا ةينبلا لزتختف ،يئزجلا
 دوجو نم مغرلا ىلعو .]حطسلا[ ةعوطقملا هذه يف لباقت يتلاو
 ،يدومعلا روحملا ىلإ رظنلاب يولعلا هزيح وهو ]رئبلا[ يف اضيأ ]حطس[
 /ءالعتسا/ـل ةلباقملا /لافتسالا/ انه يه ةقرافلاو ةمئالملا ةيصاخلا نإف
 ةصيصخلا غوصن نأ انئش ولو .'ىلع' ةادألاب اهنع ربعkي يتلاو ]ءارحصلا[
 ]رئبلا[و /ىلع/ ]ءارحصلا[ نإ انلقل ،]رئبلا[و ]ءارحصلا[ـل ةيئاضفلا
 ]ءارحصلا[ نع فتنم ريغ نمضتلاو لامتشالا ناك نإو ىتح ،/يف/
 نع لاقي نأ نكمي هسفن رمألاو .ةماض زايحأب اهداعبأ لك نم ةطاحملا
 ادضعم وأ هلفسأ وه ام ىلع /ءالعتسالا/ ديفي هرودب وه يذلا ]رئبلا[
 وه ام وأ هنم ءزج وه يذلا ]رئبلا قمع[ هنأب اذه لqوُأ ءاوس ،هدوجول
 لماح زيح ىلإ جاتحي هسفن ]قمعلا[ نأل ،]قمعلا[ اذه لفسأ
 ،داعبألاب ةصاخلا ةيئاضفلا تالالدلا لك حيتي ليوأتلا نذإ ./لفتسم/و
 داعبألا سفن ىلع ةلمتشkم يه الثم ءارحصلاو رئبلا لثم تاءاضفلا نأل

                                                             
 .759.ص ،1 ج ،قباسلا عجرملا ،يدارملا نيدلا ردب 1
 .102 :ةرقبلا 2
                        .96.ص ،قباسلا عجرملا ،ينامرلا نسحلا وبأ 3
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 تناك ءاوس ةصاخلا تاقايسلاب ةدîدحkم تالالدلا نأ ريغ ،اددعو ًةينب
 ةيلاتلا ةعوطقملا هحضوت ام اذهو .ةمئالملا ةيصاخلا قفوو ،ال وأ ةدرطم
 :اياوح ةلصفمتملا

  .ءيش لك ريغتل اماع نيرشع ذنم يحارتقا تلبق ول –"
 ةناسنإ انأو ناسنإ تنأ .ًادبأ ءيش ريغتي نل هنأ مزجأ لب .دقتعأ ال –
 هللا هجو نع كثحب !رئبلا عاق ىلإ فاطملا يب ىهتنا امبر لب .ىرخأ
 ةاحنلا دنع ينعت يتلا 'ىلإ' ةادألاف 1".رخآ ءيش ةيؤر نع كامعأ
 مظفل دكؤيو رخآ ىلإ زيح نم لوحتلا ىلإ ريشتف 2"ةياغلا ءاهتنا"
 هاجتا ىلإ ليحي ]عاقلا[ مظفللا امأ ،يئاضفلا لاقتنالا ىنعم ]فاطملا[
 لعفلاو ]لفسأ[ ىلإ ]ىلعأ[ نم /يدومع/ هاجتا وهو ،لوحتلا اذه
 ىنعم ىلإ ريشملا aspectuel يغيصلا دعبلا نمضتي ]ىهتنا[
 انه توملاو .]توملا[ وهو duratif /يموميد/و terminatif /يصولخ/
 .ام زيح 'ىلع' عقومتلا سيلو ،/ءاعولا/و /نمضتلا/ ىنعمب نوكيس
 ،]د”عlبلا[ ةلاحو ]ل”بَقلا[ ةلاح امه ناتلاح يدومعلا لاقتنالا يفف
 دعبللو لوحتلا هاجتاو روظنملا نئارق دوجول ةدوصقملا يه ةيناثلا ةلاحلاو
 نأل ةيفرظلا ىلإ ريشم ةعوطقملا هذه يف توملاو .لعفلل يغيصلا
 مهم ريغ 'نم' لاقتنالا نأ املع ،'يف' صولخو لآم هيف 'ىلإ' لاقتنالا
 وه ]رئبلا[ نإ نذإ .'هيف' ءاقب وه ]رئبلا[ عاق 'ىلإ' ءاهتنالاف ،انه
 يفو زيحلا اذه يف الومشم نوكيس لعافلا نأل ءاعولا ىنعم نqمضتم
 اذه ىلإ ةيتآلا ةعوطقملا لدتو .]ةيفرظلا[ ىلإ ليحم هنأ امك اضيأ توملا
 مظفلف 3".رئبلا يف ازفق ،اعم راحتنالا ىلع اقفتا دقل .معن" :دعبلا

                                                             
 .208.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ 1
   .115.ص ،قباسلا عجرملا ،ينامرلا نسحلا وبأ 2
 .120.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ 3
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 وحن /يدومع/ وه لاقتنالا روحمو 'ىلإ' 'نم' لاقتنالا لمشي ]زفقلا[
 الإ ]لفسألا[ وحن لاقتنالا اذه ثدحي ال لاقي دقو ./يلفس/ زيح
 ثيح نم اطوقس سيل زفقلا نأل ،ةيادبلا يف ]ىلعألا[ وحن لاقتنالاب
 يذلا امف نذإ .يوهي نأ لبق الوأ يقتري لب ،ةيادبلا يف مسجلا دجوي
 يف ةيزملا نأ يه ةباجإلا ؟]لفسألا[ وحن طوقسلاب زفقلا طبرن انلعجي
 وحن زفقلاف ،لاقتنالا ةيلمع يف ةنميهملا تالوقملاو يغيصلا دعبلا
 وحن لاقتنالا سكع /يئاغ ريغ/و طقف /تقؤم/ /يفرظ/ وه ]ىلعألا[
 لاقتنالا اذه سكعب يتالوقملا ريئبتلا سايقم لّثمن نأ نكميو .]لفسألا[
 ىلإ ءاقترالا دعبف ،يولعلا زفقلا نع ىوقلا باعلأ يف ثدحتن امنيح
 هنإف اذه عمو ،لفسألا وحن طوقس لصحي نأ دبالف ،]ىلعألا[ وحن
 نألو ،يلفسلا زفقلا ةضايرب قلعتم رمألا نإ لوقلا ثبعلا نم نوكيس
 نإف عيمجلل هسفن وه هيلإ ىهتنkيو ]لفسألا[ هنم زفقkي يذلا ناكملا
 تايطعملاب رمألا قلعتي ال نذإ .هيلإ )ةياغلا( ىعسkي اميف وه زيمتلا
 تدمتعا ول هنأل ،لوحتلا وأ/و ةلاحلا ةيئاغب نكلو لاقتنالل ةيئاضفلا
 /ةيعورش/ /ةيئدبلا/ وأ /ةموميدلا/ لثم ايغيص ةيئاضفلا ةنميهلا

inchoativité  ىلإ ءاقترالا نأل ،يلفسلا زفقلا ةضايرلا هذه تيمسل 
 زيحلا يف ثدحت ام فصنب ةيلعفلا هوحن/هيف لصحت /تقؤم/ ]ىلعألا[
 دنعو زفقلا لبق /لافتسالا/ لمشي هنأ يأ ،)'ىلإ'و 'نم'( يلفسلا
 ال لاقتنالا نأل يلفسلاب زفقلا يمسي نأ رودقملاب نوكي نلو .عوقولا
 نم ةطبنتسم ةصيصخ اذه ىلع /لافتسالا/و ،لفسألا وحن ثدحي
 ىلإو ]لفسألا[ نم لاقتنالاب زفقلا هوحن ثدحي يذلا ]ولعلا[ـب ةلباقملا
 ىتح ]فوجلا[ ىلإ لاقتنالا أدبمب صاخ هسفن رمألاو .اريخأ ]لفسألا[
 اضيأ هأدبم سيلو لوحتلا ىهتنم وه رئبلل ةبسنلاب لفسألا ناك نإو
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 اننكمأل ،ةقباسلا ةيصنلا ةعوطقملا ىلإ اندع اذإو .يولعلا زفقلا يف امك
  :يئاضفلا لاقتنالل ةيتالوقملا رؤبلا نايبيتب ةليفك ةطاطخ غوصن نأ
   
 
 
 
 
 
 
 سفن ىلع لامتشالا وه يدرسلا لوحتلا يئاضف يف ظحالملا نإ
 كلذ ،يموهفم ضقانت هنأ ىلع رمألا ىلإ رظني دق .ةسqسؤملا تالوقملا
 ءاضف وه 1ض لوألا ،يدرسلا قطنملا قفو نيضراعتم نيئاضفلا نأ
 لحل .]دعبلا[ ءاضف وه 2ض يناثلاو هنم لَقتنملا ءاضفلا يأ ،]لبقلا[
 حضوت بجي يئاضفلا لكاشتلاو يدرسلا لباقتلا هحرطي يذلا لكشملا
  :ةبراقملا يايوتسمو تاءاضفلا لاغتشا لاجم
o نيب لباقتلا دمتعي يذلا يدرسلا ىوتسملا وه :يبيكرتلا ىوتسملا 

 ةلاح نم الإ نوكي ال يدرسلا لاقتنالاف ؛لوحت لصحيل ،تالاحلا
 عضولا نم لاقتنالا لقعي ال ذإ ،ىلوألا ةلاحلا عم ةضراعتم ةلاح ىلإ
 نم رثكأ ضراعت ىلإ جاتحت ةيدرسلا تناك اذإف .هسفن عضولا ىلإ
 ناك اذإو ،ىرخألا ىلإ اهادحإ نم لاقتنالا ةرورضو نيتلاح
 ارمأ يدرسلا ىوتسملاو يباطخلا ىوتسملا نيب يتالوقملا سناجتلا
 ىرخأ ىلإ ةلاح نم ضراعتت نأ بجي ةسسؤملا تالوقملا نإف ،اعقاو
 نحن يذلا لوحتلا عم قطنملا اذπ لماعتلا نإ .ايروصو ايتاعوضوم

]لبقلا[  
   /ءالعتسالا/؛/ةيفرظلا/

 

لاقتنالا روحم
 

   /يموميد/+/يئاغ/+/يصالخ/
  /ءالعتسالا/؛/ةيفرظلا/

 ]دعبلا[
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 ةطاطخلا يف أطخ دوجوب دقتعن انلعجي دق هعم لماعتلا ددصب
 يف ةلوقملا تعضو اذإ ادج ريسي لكشملا اذه لح نأ ريغ ،ةقباسلا
 لاقتنالا ةيدرس ىلإ رظنلاب عقاو رمأ لباقتلا نإف اذل .اهلاغتشا لاجم
    :يتآلاك ةطاطخلا ةغايص ةداعإ نكميو .رئبلا ]فوج[ ىلإ

   
 
 
 
 
 

 
 قطنم قفو يئاضف وه ةطاطخلا هذه يف ظحالملا لباقتلا نإ نذإ
 امإ وه يدومعلا لاقتنالا نإ ذإ ،ةيدرسلا أدبم هيضتقي يذلا ضراعتلا
 انه ]لافتسالا[ نإف يلاتلابو .سكعلا وأ ]لفسألا[ ىلإ ]ىلعألا[ نم
 ،ايبتارت ةلوقملا عم لموعkت نإو ىتح ،لوحتلا يئاضف ىلع ابحسنم سيل
 ةيصنلا ةعوطقملا يف لكشلا اذπ قرطkي نأ حصي ال يذلا رمألا
 نم وه لاقتنالا نإف ،"طوقسلا" وه لوحتلا ميجعت نألو .ةقباسلا
 ،ناتيبيكرت امه نيتيعضولا نيتاه نأ ىلإ رشنلو ./لفسألا/ ىلإ /ىلعألا/
 نوميرب هيلع قلطي ام هطرتشي ام اذهو ،امهيتاذ يف نيتفîرعم اتسيلو

Claude Brémond "ءاضف نم نوكي دق لوحتلا نأل ،"درسلا قطنم 
 دق امك /اولع/ لقأ نوكي نأ طرش رخآ /يولع/ ءاضف ىلإ /يولع/
 يف /لافتسا/ رثكأ رخآ /يلفس/ ءاضف ىلإ /يلفس/ ءاضف نم ثدحي
 ىلإ /يولع/ ءاضف نم ةلصاح يه ةيدرسلا نأ ريغ ،"طوقسلا" ةلاح

  /يولع/

 

لاقتنالا روحم
 

   /يموميد/+/يئاغ/+/يصالخ/
 /يلفس/

 ]دعبلا[

]لبقلا[  
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 ىلع دمتعي ال تاءاضفلل يتالوقملا فيصوتلا نإف نذإ ./يلفس/ ءاضف
 ،ريغتم وأ تباث روظنم قفو وأ ايدرف رقُأ ام وأ ايعمج هيلع حلطصا ام
 يفنت ال دق ةيتالوقملا ةيبتارتلا نإ .سqسؤملا ضراعتلا بسحب نكلو
 تدمعkت نأ بجيف ،ايجهنم تدمتعا اذإ اهنكلو ،اهدكؤت لب ةيدرسلا
 نع ثدحتkي الف ،ةيتارتلا أدبم ىتح هقفو يفتني ،يئانث قطنم قفو
 نكلو ،الثم رخآ عضوم عم ةنراقم /رثكأ/ وأ /لقأ/ ىلعأ عضوم
 ايمك سيل انه قالطإلا نأ ىلع ،قلطملاب ىلعأ زيح ىلع مالكلا ردجي
 الإ سردkت نأ نكمي الف ةيبتارتلا ىلإ ايصن ريشُأ نإو ىتح .ايعون نكلو
 ةيتاعوضومو ةيروص يه ةيبتارتلا ةمءالملا نأل ،ايدرس سيلو ايباطخ
  .سيراب سردمل يئانثلا روظنملاب ذخألا ةلاح يف اذه ،ةيقطنم سيلو
 نيضراعتم نيئاضفلا لعجي تالوقملل يئانبلا قلاعتلا دامتعا نإ
 ىوتسملا يف تالباقتلاب مزتلن نأ يفكيو .ايباطخ اضيأ نكلو ،ايدرس
 :يلاتلا ليثمتلا يف حضاو وه امك يغيصلاو يدرسلا

  
  2 ض      1ض

 ]دعب[     ]لبق[
 /يلفس/  /يولع/
 /يصالخ/  /يئدب/
 /يموميد/ /تقؤم/

 
 اهرقkت يتلا ةثياحملا تايطعملا دمتعن نأ بجيف ،يباطخلا ىوتسملا يف امأ
  ؛نوتملا
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o هتينب بسحب اددحم ءاضفلا هقفو نوكي :يجولوفروملا ىوتسملا 
 نكلو ،لعاوفلا اهققحي يتلا جماربلا قفو وأ ،ةصاخلا ةيفارغوبوطلا
 نل لوحتلاف .يئاضفلا لوحتلا ةيدرسل سqسؤملا ضراعتلا نع اديعب
 ،]يف[ ققحتلاب لب ،]ىلإ[ ]نم[ لاقتنالاب ةلاحلا هذه يف هيلإ رظني
 لكشب اذوخأم درسلا نوكيل ،يلاعتملا ةيدرسلا زيح ءاضفلا نوكيف
 القتسم العف اذه بسحب ةيدرسلا جماربلا نوكتسو .يرذ يئيزجت
 ةيصاخ اهيف فالتخالا نوكي ال تالاح نيب اعماج ،هتاذب
 لثم هلثم اصلاخ ]انآ[ ريصيس ]لبقلا[ نإف هيلعو .ةمئالم
 ،رخآ ]نآ[ ىلإ ]نآ[ نم ايليجيه الاقتنا ةيدرسلا لوحتتل ،]دعبلا[
 قطنم اهضرفي يتلا تالباقتلا نهر اذه ىلع تالوقملا نوكت الف
 Àرقkي امنيح ىتح ةلكاشتملا تاءاضفلا حبصت دق هيلعو .درسلا
 ةميقلا ةيرظن قفو ايقئالع لوانتkت نل اùأل ،ايبكيرت اهضراعتب
 تالوقملا نوكتف ،صلاخ يموهفم لالقتساب لب ،ةيروسوسلا
 ءاضف ىلإ رظنن نأ نكمي انه نم .قلاعت يأ ىلع ةيلاعتمو ،ةيلوأ
 ىلع اعم نالمتشم امùأ ىلع ]دعبلا[ ءاضف اضيأو ]لبقلا[
 /امهيدبت/و ،/امهيدبت/ يف /امهتقيقح/ نأل ،ءالعتسالا صئاصخ
  :يتآلا لكشلا ىلع رمألا جيرخت بجو اذل ،/امهتيحطس/ يف وه

        'ىلع' ىلع ]لبقلا[ ءاضفل ةبسنلاب 'ىلع' نم طقس
 :نأ ىلإ ةراشإلا بجوي ءالعتسالا نأ ىلإ هبنن نأ بجي
o ي نأ لباق ءالعتسالا ىلإ ليحي يذلا 'ىلع'ـلاkقوفلا[ـب مجع[، 

 ىلإ 1ض ]قوف[ نم طقس :ةقباسلا ةلمجلا نوكت ثيحب
 ءاضف 2ض نم لعجي يبيكرتلا دعبلا نأ ريغ ،2ض ]قوف[
 ؛1ض ـل ]قوفلا[ ةصيصخ يقبيو ]تحتلا[
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o يئزج ]قوفلا[ ىلإ ليحملا يفارغوبوطلا هفيرعتب وه 'ىلع'ـلا·، 
 نأ كلذ ،يوحم وأ واح هنأ ىلع هيلإ رظني نأ نكمي ءاضفلا نأل
 هتينبب يأ ،هنم نîوكم وه ام ىلإ رظنلاب /يولع/ وه حطسلا
 لعافب ةرورضلاب هطبري هكاردإ نأ ريغ ،ةصلاخلا ةيفارغوبوطلا
 جمدملا ءاضفلا يف طرتشkي .ىرخأ تالوقم هحنمي يميتسبإ
 يلاتلابو ،/ىلعأ/ زيح يف نوكي نأ  compact et massifيلتكلاو
 ،/ايلفس/ ءاضف امامت 2ض لثم هلثم 1ض نوكيس
 يذلا زيحلا ءاضفلا نوك يف اضيأ احضاو نوكيس ]لافتسالا[و
 ؛]هيلع[ ققحتت يذلا يأ ،ةيدرسلا ]هيف[ ققحتت

o هدوجو يف زكترا اذإ الإ احطس نوكي نأ حطسلل نكمي ال 
 امك ،/ايولع/ نوكيس يلاتلابو ،هنم /قمعأ/ وه ام ىلع يداملا
 يأ( /نمضتلا/ نأ املع ،تالوحتلا هيلع الإ ثدحت الأ نكمي ال
   ؛/ايلفس/ حطسلا نوكيس يلاتلابو ،/ءالعتسالا/ يفني ال )'يف'

 ·رارقإ وه ام زيح ]ىلع[ دوجولا نأل ،/َةيفرظلا/ /ُءالعتسالا/ يغلي ال
 ةميركلا ةيآلا يف 1ءامدقلا ةاحنلا هل جرخ املثم /نمضÀت/ـلاب اضيأ
 ةكرشم اذه ىلع ةيفرظلا نوكتسو 2 .)ِل”خlّنلا ِعوُذkج يLف ”مُكlّنlبLّلlصُأَلlو(
  .2ضو 1ض نيب
  .يدرسلا لوحتلاب صاخ هلك اذه

                                                             
 .251.ص ،يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا ،يدارملا :الثم رظنا 1
 ةيبرعلا ةغللا عمجم تاروشنم تاعوبطم ،يحوّلملا نيعملا دبع قحت ،فورحلا ملع يف ةيهزألا باتك ،يورهلا دمحم
 .267.ص ،1994 ،قشمدب
 .96.ص ،قباسلا عجرملا ،ينامرلا نسحلا وبأ
 .71/هط 2
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 ،ايقفأ الوحت ةيدومعلاب ةموسوملاو هالعأ ةروكذملا تالوحتلا ةجمرب يضتقتو
 سيلو لوحتلا – يئاغلا سيلو يدرسلا موهفملاب – cible فده وه ]رئب[ـلا نأل
 هنإف هبرق رقتسُا نإو ،ةايحلا /ةموميد/ زيح سيل هنأل /كانهلا/ لثمي اذπ وهو ،هأدبم
 ىلع علطن نأ يفكي .)هيف سيلو همامأ رارقتسا( نمضت رارقتسا سيلو وند رارقتسا
 امدنع قونخملا نخونخأ توص ركذي لاز ام" :اذه دكؤن ىتح ةيتآلا ةعوطقملا
 ]توملا[ لعفف .1"!ينعأ ام مهفت تنأ .اعم رئبلا ىلإ بهذنس .اعم اهلعفنس" :لاق
 )اعم اهلعفنس( ماع لعف ةغيصب ءاج ىمعkم رئبلا رعق يف تاذلاب ءاقلإلا دنع لصاحلا
 ولف .)!ينعأ ام مهفت تنأ( لاؤسلا سيلو رابخإلا هيف يماهفتسا حيملتب بوحصم
 ةيفرحلا ةراشإلا رمألا دمتعال ،الثم ءاوترالا وأ ءالدلا ءلمب اصاخ رمألا ناك
 يجولويسيف ريغتب بحاصملا رتوتلا اذπ يئاوهألا دعبلا نوكي نأ ريغ نمو ةرشابملا
 ةعوطقملا هذه لوحتلا لعفلا اذه ىلع ليلدلاو .)قونخملا نخونخأ توص( لكاشkم
 دعب هيلع انقفتا ام ذيفنت ىلع ؤرجن مل .بقع ىلع اسأر انتطخ بلقيس ثدح ام" :
 حضوي يذلا 2".ةلاحم ال نجتس اùإف اضيأ انيف تعجف اذإف .انيبأ يف انمأ تلكث نأ
 اذإف( اضيأ نيوخألا توم نع جتني دق امو )انيبأ يف انمأ تلكث( بألا توم
  .)انيف تعجف
 ،لوحتلا ةليط لعاوفلا عقومت بسحب تءاضفلا نم نيعون نيب يقفألا لوحتلا لباقي
 .دعبلا/برقلاو كانهلا/انهلا :نيتيئانثلاب ناددحم ناعونلا ناذه .لاقتنالا روحم بسحبو
 الثم ]انهلا[ـف ،درسلا ةروريس بسحب ناتأضفم امùأ يأ ،ناتيبيكرت ناتيئانثلا ناتاه
 لوحتلا راسم رطؤت يتلا ةيدرسلا ةينبلا فقو ددحي اعقوم نكلو ،هنيعب ًءاضف سيل
 راد .رئبلا ةيحان ىشم" ةعوطقملاف .يئاهنلا خوسرلاو يلوألا ancrage خوسرلا عقومو
 تاقلاعتل سqسؤن نأ بجيو .رمألا ايلج حضوت 3".رباقملا وحن هجتا مث نيترم هلوح

                                                             
 .120.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ 1
 .121.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ 2
 .120.ص ،هسفن عجرملا 3
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 )و ض( يلوألا ءاضفلا وأ ءدبلا ءاضف ]انهلا[ نوكيف ،اذه نيبتن يكل ايبيكرت ةيدرس
 قلاعتلا نوكيف .لوحتلل )ه ض( يئاهنلا ءاضفلا ]كانهلا[و ،يدرس جمانرب يأ يف
  :يلي امك
 

  كانهلا   /  انهلا
~     /  ~    
 ـه ض /  و ض

 
 ةيلاثملا درسلا ةعوطقمب صاخو يئانثتسا هنوك يف ةنماك قلاعتلا اذه ةيدودحم نكل
 ينعي اذه .يدرسلا جمانربلا لامتكا مدع ةلاح يف الإ ثدحي ال هنأ يأ ،ةماتلا يأ
 يف .لوحتلا قيقحت يف لشفلا وأ يدرسلا راسملا يف ريغتب لصحي الأ لوحتلل نكمي هنأ
 ةيناثلا ةقلاعملا ةيئانثلا ىوتسم رييغتب قلاعتلا اذه رييغت لضفألا نم نوكيس ةلاحلا هذه
 .تالوحتلا دارطا مدع مغر لامتشالل ةلباقو امومع رثكأ ةيئانثب )ـه ض /و ض(
 ءاضف ]كانهلا[و )ق ض( ققحتلا ءاضفل امزالم ]انهلا[ نم لعجتس ةيئانثلا هذه
 راسملا ةيادب يف ةرورضلاب اننيحم نوكي ال وأ نîيحkم ريغ هنأل ،)ض ض( رامضإلا
  :يلي امك قلاعتلا نوكيسو .هتياù يف اضيأ انايحأو يدرسلا
 

  كانهلا   /  انهلا  
   ~     /  ~    

 ض ض /  ق ض
 
 امه قيقحتلاو رامضإلا نأ يأ ،ايبيكرت الوانت نيتيئانثلا لوانتن نأ بجي نكل
 ةرورسلاو يدرسلا راسملل اقفو تاءاضفلا ءازإ لعاوفلا عقوم ىلع ناسسؤم
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 ةقباسلا ةعوطقملا نيبت .قيقحتلاف ،نييحتلاف ،رامضإلا لع ةلمتشملا لعفلل ةيلماعلا
 :هلوصحلو لوحتلا راسمل غيص ثالث كلمن ذإ ،ديج لكشب ةينمانيدلا هذه

o رئبلا ةيحان ىشم.  
o نيترم هلوح راد.  
o رباقملا وحن هجتا.    
 ىلإ ليحت )يشملا( لوحتلا ىلإ ريشملا لعفلاب ةنورقم ]ةيحان[ ىلوألا ةغيصلاف
  :نيلباقتم نيئاضف
 

   ]رئبلا-[  /  ]رئبلا[
 
 ،نتملا يف ايصن ددحي ال دق وهف ،ةرورضلاب هنيعب ءاضف سيل )رئبلا -( رئباللاف
 ءاضف لك وه ]رئبلا -[ نأ يأ ،]رئبلا[ يأ هل لباقملا ءاضفلاب مزلتسم هنكل
 لاقي نأك ايباطخ غيص نإف ،مÀجعkي ملو ايباطخ نيحي مل ام ]رئبلا[ ءانثتساب نكمم
 :يلاتلاك راسملا نوكيسو .ةنكمملا تاءاضفلا لك وهف الثم ]ءالخ[ ،]ةحاولا[
 

   ]رئبلا[  ¬  ]رئبلا-[
 

 نإ لاقي دق هنأل ،لوه»ا ءاضفلاو رمضملا ءاضفلا نيب انه قرفن نأ بجي
 وه فالتخالا ىلإ ريشن نأ بجي هنأ ريغ ،مولعم ريغ مادام اضيأ رمضم ]رئبلا-[
 رمضملاو يباطخلا ىوتسملاب ناصاخ لوه»او مولعملاف ،نيتلباقملا لاغتشا ىوتسم
 مجعأ هنأل كلذك وهف الثم مولعملاب مسوي ام نأ يأ ،يدرسلا ىوتسملاب ققحملاو
 رمضملل نكمي .ايدرس ايباجيإ هب لصتا دق ناك امف ققحم وه امو ايباطخ نÀيkب وأ
 ايروصو ايتاعوضوم رLمثتسا اذإ ،يباطخلا ىوتسملا يف ارهظمتي نأ ققحملاو
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 /مولعملا/ طبرب اضقانتم رمألا ودبي دق ىرخأ ةهج نم .صنلا يف ايئاوهأو
 طيسب اذه جيرختو /ققحملا/ـب /لوه»ا/و ةلَّلحملا ةعوطقملا يف /رمضملا/ـب
 لصحنس .نيتيئانثلا نم ةيئانث لك لاغشا ىوتسم يف فالتخالا ىلإ دودرمو
 .قئالعلا نم نيعون ىلع لصولاو lexicalisation ميجعتلا وأ ماجعإلا لضفب
 امك لصفمتم راسم يف ةلغتشم يهو يدرسلا ىوتسملاب ةصاخ ىلوألا ةقالعلا
  :يلي

 
   ]رئبلا[ / ]رئبلا-[
     ~   /  ~    
  كانهلا   /  انهلا   
     ~    /  ~    
 ض ض /  ق ض 

 
 يغيصلا دعبلاو لوحتلا وحم نع جتان كانهلاب ]رئبلا-[و انهلاب ]رئبلا[ طبر نإ
 ،يعورشلا دعبلاو قالطنالا ءاضف رهظي "رئبلا وحن هجتا" لوقلاف ،لوحتلا لعفلل
 تاعوطقملا نيب ةقالعلا هيف سكعن نأ بجي يذلا "رئبلا ىلإ لصو" انلوق سكع
 نأ ىلع ]كانهلا[ ىلإ ]انهلا[ نم لاقتنالا لصح نذإ .كانهلاو انهلا ةيئانثب ةيئاضفلا
 سكعلاب سكعلاو هب لاصتالا روف ديدج /انه/ ىلإ لوحتيس ريخألا اذه
 ناكملا نم لعج هتيادب يف لوحتلا نأ امك .]انهلا[ـل ةبسنلاب حيحص سكعلاو
 قيقحتلل الباق ارمضم اناكم ]رئبلا[و ةرورضلاب اققحم اناكم ]رئبلا-[ هنم لَقتنملا
 دعبلا هحضوي امك ،لعفلاب لصح ام وهو .يدرسلا جمانربلا ققحت ةلاح يف
 "وحن يشملا"ـف .يضاملا وه يذلا ةيوحنلا ةغيصلا نمز يف ىلجتي يتلا يغيصلا
 ليثمتلا ىقبيسف ،يدرسلا جمانربلا ققحتي ملو الثم ثدح نإف .لعفلاب لصح
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 ]رئبلا[ـف ،يدرسلا جمانربلا ققحت دقو امأ .وه امك قيقحتلاو رامضإلل قباسلا
 هوحن هجتملا رمضملا ءاضفلا نوكسي ريخألا اذه نأ ىلع ]رئبلا-[ لحم لحيس
  .درسلا راسم هررقي ام قفو
 ]رئبلا-[ نم لعجت اùإف يباطخلا ىوتسملا يف تاءاضفلل ةسسؤملا تالوقملا امأ
 ىلع ليثمتلا نوكيسو .ةمولعم ةعقوم وأ هب صاخ مظفلب ددحم ريغ مادام الوهجم
  :يلي امك اذه
 

   ]رئبلا[ / ]رئبلا -[ 
     ~   /  ~    
  كانهلا   /  انهلا   
     ~    /  ~    
 ع ض /  ج ض 
 

 يف كارتشالا ىلإ عجار نيقباسلا نيليثمتلا نيب ]كانهلا[و ]انهلا[ يف لكاشتلا نإ
 اننكمي .اررقم ارمأ لاغتشالا تايوتسم يف فالتخالا ناك نإو ،يدرسلا راسملا
  :يلي امك لاقتنالا لاغتشا ييوتسم نيب طبرلا غوصن نأ ذإ
 
 قيقحتلا ةيلآ ]رئبلا[ / ]رئبلا -[ 
 )Ç / È( ةلصلا /كانهلا/ / /انهلا/ يدرسلا راسملا
 )Ç( لصولا ض ض / ق ض يدرسلا ىوتسملا
 ةبطخألا/)ةمجعألا( ماجعإلا ع ض / ج ض  يباطخلا ىوتسملا
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 ةصاخلا ةثلاثلا ةغيصلا ىلع ةيجولوبوطلا صئاصخلا هذه لك طقسن نأ نكمي
 نذإ لصحنسف .رباقملا وحن هاجتالاب ةصاخلا ةيصنلا ةعوطقملا نم ريخألا عطقملاب
 وه امك امساح يغيصلا دعبلا نوكيسو .]رباقملا[ / ]رباقملا -[ ةيئانثلا ىلع
 يناثلا عطقملا يف ]وحن[ وأ لوألا عطقملا يف ]ةيحان[ـف .تاباطخلا يف ايوحن ررقم
  :باطقأ ةثالث دوجو ىلع نارشؤي ذإ ،طقف لاقتنالا روحم نانيبي

ü و ض( ىلإ ليحي هنأل ،]نم[ ةغيصلاب هيلإ ريشن نأ نكميو ءدبلا بطق(، 
 ؛هنم لقتنُملا ءاضفلا وهف

ü د ض( ىلإ ليحي هنأل ،]يف[ ةغيصلاب هيلإ ريشن نأ نكميو لوحتلا بطق( 
 ةموميدلا هذه نأ ىلع ،نييحتلا هيف ثدحي يتلا نيحلا وأ ةموميدلا ءاضف
 ءاضفلا وه ءاضفلا اذهف .طقف لوحتلا نمزل ةبسانم نكلو ةقلطم تسيل
 ؛هيف لَقتنملا

ü ه ض( ىلإ ليحي هنأل ،]ىلإ[ ةغيصب هيلإ ريشن نأ نكميو ةياهنلا بطق(، 
 ؛هيلإ لقتنُملا ءاضفلا وهف
  :يلي امك يطيسبت لكشب ايدرس لوحتلا اذه لثمن نأ نكمي
 

  ه ض  ¬  د ض   ¬    و ض
 
 لوحتلا ناك امهم ماع لكشب ايلماع لوحتلا اذه لثمن نأ نكمي امك
  :يلاتلا لكشلاب
 
 قيقحتلا ىوتسم  ¬  نييحتلا ىوتسم   ¬    رامضإلا ىوتسم
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 اهنسح نع اريثك عمس" :ةعوطقملا هذπ لصفمتلا اذهل لثمن نأ نكمي
 راوجب ةفدص هيف اهلباق يذلا مويلا كلذ ءاج ىتح .اهري مل هنكلو رسآلا
 عمسلا ةلاح يفف ،اتاب ىلع ناتسمأ فرعت ةروريس رهظkت يتلا 1".رئبلا
 نكمي .ةيؤرلا تققحت امنيح ققحت هتئيه يف ارمضم نسحلا ناك ةيؤر الب
 ام نكلو .رخآ لكشب نسحلل هتاذ يف دوجولا ةروريس لوانتن نأ اضيأ
 لصفمتلا اذه بسحب الإ لاوحألا لك يف ققحتي ال رمألا نأ انه انينعي
   .ةنوكملا تائيهلل انليوأت ناك امهم يقطنملا يلماعلا
 نيب ايقئالع سسؤملا يئايميسلا دوجولا ىلع نذإ اهلك تاءاضفلا ينبنت
 ةيجولوبوط وأ ةيفارغوبوط تاعوضوم يهو .تاعوضوملاو لعاوفلا
 يلماعلا ىوتسملا نيب طبرلا نأ انه رشنل .ءاضفلاب رمألا قلعتي امنيح
 ساسأ نأل ،ةيلاتلا ةطاطخلا بلق نم نِّكمي يلعافلا اهاوتسمو تالوحتلل
 نم مغرلا ىلع ،لصولا وه ةغيصلل ةبجوملا ةغيصلاو ،ةلصلا وه ءاضفلا
 .ايقطنم انîمضتkم هنوك نع الضف ،لصفلا يأ سكعلا لوصح ةيناكمإ
 اننإف ،اهءازإ نحن يتلا ةعوطقملا نم نيللحملا نيعطقملا ىلإ انعجر اذإف
         :يلي ىلإ صلخنس
 

    رlمضم ض  ¬  نÀيحم ض   ¬    قَّقحم ض
 ]رئبلا[                           ]رئبلا -[
 ]رباقملا[                        ]رباقملا -[
 

 هب لاصتالا جمانرب ققحي امنيح )و ض( ىلإ ]رباقملا[ لثم امامت ]رئبلا[ لوحتيسو
     .هنع لاصفنالا جمانرب وأ

                                                             
 .144.ص ،هسفن عجرملا 1
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 ةصاخلا ةعوطقملا نم يناثلا عطقملل ةبسنلاب اهسفن رومألا لوصح نع الضفو
 ]انهلا[ لباقي روحمب ةصاخ تسيل ةغيصلا نإف ،نيترم رئبلا لوح نارودلاب
 ةيشماهلاو ةيزكرملا تسيل ./يزكرملا/ـب /يشماهلا/ لباقي لاقتنا لب ]كانهلا[ـب
 وأ فراوصلاو يعاودلا بسحب رخآلا ىلع امهدحأ ةلضافمب نييميق نييطعم انه
 ناصاخ امùإ .الثم شيمهتلا مظفل يف امك صاخ روصت وأ ماع يميق ماظن
  :نيتلباقملا نيتاه هنيبت امك دحاو تقو يف لعفاللاو لعفلل رذجتلا ءاضفب

 
  شماهلا     دض   زكرملا 
     لعفاللا ض   دض   لعفلا ض

 
 .ةرئاد لكش ايضارتفا ذختي يذلا شماهلا /يف/ نوكي )نارودلا( لعفلا نإ نذإ
 .لعفلا /هءازإ/ ثدحي ءاضفو لعفلا /هيف/ هدحي ءاضف .نيئاضف اذπ يضتقيو
 هيف نوكي الو شماهلا يناثلاو نمضتلا ةيفرظب موكحملا زكرملا نوكي لوألاف
 نيضراعتم نيئاضف يف ثدحي نأ لعفلل نكمي الو ،لعفلا هيف ثدح الإو نمضت
 صئاصخ نوكتسو .ةلاحلا هذه يف هنأ نارودلا لعف يفتنيس امك ،دحو نآ يف
  :يلي امك ةلباقملا هذه
 

  شماهلا  /  زكرملا    
 لعفاللا ض  /  لعفلا ض   

  /ءازإ/ ةيلعف  /يف/ ةيلعف   
  لعفلا نمضت – ض  /  لعفلا نمضت ض
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 اذإف ،ءاضتقالا هيعدتسي ام لب ،هتاذ يف لعفلا تسيل هالعأ ةدوصقملا ةيلعفلا نإ
 لعفب ىضتقم هنإف ،لعفلا /هءازإ/ ثدحي يذلا ءاضفلا /يف/ ثدحي ال لعفلا ناك
 يضتقت ةيلعفلاف ./لوح/ الإ نارود الو /يف/ الإ نارود ال ذإ ،هسفن نارودلا
 هذه يف .لعفلا نمضت زيح الإ يضتقي الف لعفلا زيح امأو نيئاضفلا نيقطنم
  :ةيلعفلل نييوتسم ددصب نوكنس ةلاحلا
 

  لعفلا زيح   دض   ةيلعفلا روحم
 /يف/     دض  /ءازإ/       
 

 وهف لعفلا زيحو لعفلا /هلوح/ ثدحي يذلا ]زكرملا[ وهف ةيلعفلا روحمف
 لعفلا اذهل نوكيسو .ايئاضف يرئادلا لوحتلا /هيف/ ثدحي يذلا ءاضفلا
 :الثم لاقي دقف ؛لعفلل ةنيبملا ةادألا بسحب اذهو ،يئاضفلا رذجتلل نيقلطنم
 طيحملا ]شماهلا[ /يف/ لوحتلا نوكيف "ام سدقم ناكم باحر يف راد"
 يذلا لعفلا زيحو ابياطخ ةققحملا ةادألا مهف قلطنم اذπ نوكيو ،]زكرملا[ــب
  :لكشلا اذه هحضوي امك ]شماهلا[ وه
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 لامعتساب لعفلا روحم ىلإ ةليحملا ةادألاب ايباطخ نارودلا لعف قَقحkي نأ نكميو
 نوكتسو ،لعفلل يدرسلا زكترملا وه ةلاحلا هذه يف زكرملا نوكيسو .)لوح(
  :يلاتلا لكشلا ىلع ةطاطخلا
 
 
 
  
 
  
 
 نارودلا نوك نع لصاح وهو .هلعفل طاقسإ مدعو مسجلل أيضفت رمألاف نذإ
 انطقسأ اذإو .ىرخأ ةهج نم /لوح/و ةهج نم رادملا وهو /يف/ الإ لصحي ال
  :يلي ام ىلع لصحنسف ،]شماهلا[و ]زكرملا[ ةيئانث ىلع نيئاضفلا نيذه
 

  ]شماهلا[  /  ]زكرملا[
 ]رادملا[  /  ]روحملا[

 
 ال هنألو .روحملا ءاضفو رادملا ءاضف نيب هامت "هسفن لوح راد" ةغيصلا يف نإ نذإ
 يف هريغو هسفن امهنم لك نوكيس هنأل ،ةيوه يهامت ناءاضفلا ىهامتي نأ نكمي
 قباطت وأ ةبراقمب صاخ رمألا نأ يأ ،ةيلعف يهامت وه يهامتلا نإف ،دحاو نآ
 هيف رسعي ةجرد ىلإ هسفن زيحلا يف وأ قيض زيح يف نارودلا لصحيف ،يتامغارب
 تاذلا لوح انارود رمألا سيل نذإ .امامت ليحتسي وأ رادملاو روحملا نيب قيرفتلا
 رمألا اذه ليثمت نكميو .رادملل امامت قباطم روحم لوح نارود وه ام ردقب
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 هعم ددحن نأ ايتامغارب ليحتسي ثيحب روحملا ءاضفو رادملا ءاضف نوكت ةطقنب
 عقوم يف ةيدضلا ةيئانثلا يبطق دحأ نوكي نأ ةلاحتسال ،]شماهلا[و ]زكرملا[
 امك اريسي ليثمتلا ناك نإو .ايسدنهو ايقطنم هتاذ ةصيصخب هظافتحا عم هدض
 :يلي
 
 
 ]زكرملا[ ةيئانث اندمتعا اذإ احاتم اذه نوكيسو .جيرخت ىلإ جاتحي رمألا نإف
 دض /يف/ يهو لعفلا ةيفرظ اهيضتقت يتلا ةيئانثلاب ةهج نم امهانراقو ]شماهلا[و
 ]زكرملا[ نوكيف امهنم دحاو لك ييوتسم نيب انلصف ىرخأ ةهج نمو /ءازإ/
 ريشن نأ بجي .)هلوح رادkي( عوضوملا ءاضف ]شماهلا[و لعافلا وأ لعفلا ءاضف
 اùأل ،ةيدضلا يرصنع نيب طبرت نأل ةلباق ،عوضوملاو تاذلا ةيئانث نأ ىلإ
  :نيمهم نيببسل ،طقف ةيئاضف تسيل
 )عوضوملاو تاذلا ةيلدج( يقطنم لوألا
 دجن ال اذل /رحتنملا/ ةيوه يهامت تاذلاو عوضوملا ىهامتي ثيحب يتامغارب يناثلا
 .رlحتنملا لوعفملا مسا
 نئلو .يرئاد لكشب لصحي يذلا لعفلاب الإ نارودلا نوكي نأ نذإ نكمي ال
 ةثالث نيب قيرفتلا بجيف ،تاذلا لوح نارودلا ريبعت لامعتسا ىلع جرkد
 ]رادملا[و ]روحملا[ امهو نايئاضف امه نانثا :نارودلا لعفل ايلوأ ةلِّكشم باطقأ
  .]رئادلا[وهو /ءازإ/و /يف/ نارودلاب موقي يذلا لعافلا وه ثلاثلاو
  :نيمهم نيرمأ ىلإ دودرم نارودلا لعف نإ نذإ
o لاقي امك تاذلا "لوح نارودلا"ـب نإو ،ايرئاد الكش ذخأي يذلا لعفلا. 

 لعفلا ماد ام نارودلا موهفمل حناملا وه ]رادملا[ نمضتلا زيح نوكيس انهو
 ؛/يف/ نارودب الإ نارود ال ذإ ،هدوجوب الإ لصحي ال ققحت ءاضفب اطورشم
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o ردجي .لعفلا /هءازإ/ لصحي يذلا ءاضفلا πعوضوم هل نوكي نأ ءاضفلا اذ 
 هنأ ريغ .يئايميسلا دوجولا ةيئانث هررقت امك هل ةداضم تاذ هرودب يضتقي
 نوكيس ،نارودلاب موقي لعاف دوجول عوضوم اضيأ وه ]رادملا[ نإ لاقي دق
 قلاعتلا تايوتسم نم رخآ ىوتسمب صاخ هنكل ،حيحص رمألا .تاذلا وه
 .لعفلا ءاضفو رذجتلا ءاضف ةيئانثب انه صاخ وه رمألا نكل .يقطنملا
 ،تاذلا ءاضف وأ لعافلا ءاضف وهف لعفلا ءاضف وأ نمضتلا وأ رذجتلا ءاضفف
 َءاضف مادام عوضوملا ءاضف وهف ]روحملا[ امأو ايئايزيف هب طبترم لعافلا مادام
 :نيببسل هلوح رادkي يذلا وأ /ءازإلا/
o اذإ ،ةرورضلاب يرئاد لكشب نارودلا لعف لصحي ال ذإ يتامغارب لوألا 

 "موقلا ىلع راد" انلوقك الثم /ىلع/ ةادألاب هاننرق
o ءالم روصت بجي اذل ،نكمم ريغ غارفلا لوح نارودلاف :يسدنه يناثلا 

 .ءالخب طيحم
 لاضفنالا وأ لاصتالا ىلإ لعاوفلا ىعسي تءاضفلا رهوج وه يذلا دقفلا ضيوعتل

 عم لصح امك ،ارحسو ةزجعم ملعلا نكي مل نإ .ملعلاو ةمكحلا لثم عيضاوملا ضعب نع
  1".انكلمي – هكلمن ام .هكلمن – هملعن ام" :ذإ اكالتما هذه يف نوكيس هنإف ،اموغ خيشلا

 .هناطلسل اعوضخ وأ ام ءيش ىلع الوصح نوكت دق ةعوطقملا هذه بسحب ةيكلملا
 ىلع ناينعملا لمتشي نأ ىلع يونعم رخآلاو يدام امهدحأ :ناينعم ةيكلملل نوكي اذπو
 ةيكلملا ريصت اذل .ينمضت موهفمو ةعفرلاو كلمتلل ةيجردتلا ةينبلا يف descendant يلوزن روحم
 :ةطاطخلا هذه يف يلج وه امك تاقايسلا اهددحت بتر قفو كولممو كلام نيب ةلصفمتم

 
 
 

                                                             
 .73.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ 1
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 يناثلا امأ يدام وه ام ةيكلمب صاخ لوألاف .كLلتمlي امو كLلمlي ام نيب ينوكلا قرفي

 نم اعون يناثلا ريصي ررحتلا نم اعون لوألا نوكي نيح يفف .يونعم وه ام ةيكلمبف
 : نذإ .ةيدوبعلا

 .انكلتما – انحاورأب هانكلتما ام"
  1 ".انكلم انيديأب هنكلتما ام
 نم لك نيب كرتشم ركفلا .نادجولاب لب ركفلاب كردي ال رهوجلا نأ يه ةجيتنلا

 ةلاسر نإف ،يفخkي نأ هتلاسر تناك اذإ" عدبملاف .يسدحف نادجولا امأ ،لقعلا ةكلم كلمي
 ةلحر" وه عادبإلا نأل 2"،باوجتسالا ةروريس يف لطبلا هفصوب رهظkي نأ رِّكفملا
 بايغو لهجلا عم ريخألا لآملا 3".دوجولا اذه نع انبارتغا ةقيقح :ةقيقحلا ءالجتسال
 نع ةيرسق ةرجه يف لّثمت يرهق رخآ بارتغا" وه يذلا يرسقلا بارتغالا وه عادبإلا
 لّثمت لمشأ بارتغا يف بارتغالا اذه لصاوتيل )ءارحصلا( نيوكتلا ةحوجرأو سأرلا طقسم

                                                             
 .هسفن عجرملا 1
 ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،1ج ،ةركاذلا فيزن يف ممألا حور ىرسلا سودع ،ينوكلا ميهاربإ  2

 .8.ص ،2012
 .8.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  3

 /عLضخم//نqمضتم/

تارتلا روحم
  كالتمالل ب

 كلاملا

 /عضاخ//نîمضتم/  كولمملا
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 ،عادبإلا نأل ،نايبلا ديرم نطو يه بارتغالا يف ةماقإلا ريصتل Àمألا نطولا نم جورخلا يف
 روضحلا دصر انلواح دق انك اذإ" نذإ 1.بارتغا ةدارإ هنكلو ،بارتغا نع اريبعت سيل ،اذإ
 انل قحي الفأ ،نآلا ىتح ةرداصلا ةيراعتسالا لامعألا تارشع لالخ نم دوقفملا هدعب يف
 نأل ؟اضيأ بناجلا اذه نم ةلحرلا لمأتب دوجولا دعب يف روضحلا دصر دهشن نأ ريخأ
 2"؟ىرkس سودlع اهيف انم لك بارتغا ةهاتم نكت مل نإ انايند يهام

 وه كالتمالاف .دقفلاو كالتمالا ةيلدج يه ينوكلا ميهاربا دنع لجرلاو ةأرملا ةيلدج
 نإ ذإ ،اهلثمي يتلا ةيزئارغلاو ثياحملا ملاعلاب لجرلا نادجو يف ةطبترم اùأل ةأرملا ةصيصخ
 اهل دقتفم وهو اهل هدقفب لجرلا كلتمت ةأرملاف 3".ةأرملا ةلاسر - ايندلا نوتآ يف انب جزلا"
 دعبلا( امامت ءارحصلاك اهدقفب الإ ةأرملا كالتما لجرلل لصحي ال نذإ .اهكالتما ةلواحمب
 ،لجرلا كلتمت نأ ةأرملا عيطتست" ذإ ،ةأرملا توم ةلاح يف الإ اذه لصحي الو ،)دوقفملا
 ،عدخملا يف لجرلا كلتمت نأ عيطتست ةأرملا نأل ؛ةأرملا كلتمي نأ عيطتسي ال لجرلا نكلو
 يف الإ ةأرملا كلتمي نأ عيطتسي ال لجرلا نكلو ،رخآ ناكم يف هكلتمت نأ عطتست مل نإ
 يه ةيلدجلا هذه 4".ةأرملا كلتمي نأ ءاش اذإ ،ةأرملا دقفي نأ لجرلا ىلع امازل راصف ،توملا
 اهكالتما نيحتي ،اصانق لجرلاو ةسيرف ةأرملا اهيف نوكت يتلا •ديصلا تاعمت» ةيلوأ ةروص
 ناوخ نود .اهنع يرحتلا مئاد ريصي هنأل هحور كلتمت يهف اذπو اهدسج الإ كلتمي الف

Don Juan 5.ةأرملا كالتما ةلاح يف ىتح اضرلا مدعو طابحإلا شيعي وهف ،جذومنلا اذه لثمي 
 عيرسلاو ئراطلا ىلع لصحي هنأل ،لجرلا وه ينوكلا بسحب كالتمالا ةبعل يف رساخلا نإ
 يف " ذإ ،ةدالولاب رارمتسالا اهل ققحي ام ىلع لصحتف ةأرملا امأ ةوهشلا وهو لالحمضالا

                                                             
 .هسفن عجرملا 1
 .هسفن عجرملا 2
 .59.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ 3
 .82.ص ،هسفن عجرملا 4
 ةيئادبل هومم لجت يه ،نييجولوبورثنالا بسحب ةرصاعملا تاعمت»ا نأل ،يخيراتلا بيقحتلا زواجتت ديصلا تاعمتجم •
   .لوألا ناسنإلا

5 Sh. G. Shoham, Le Sexe Comme Appât, trad. par J. Bieder, Lausanne, L’Âge d’Homme, p.152. 
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 ةيلدجلا انليحت اذπو 1 ".ديلولا لجرلا نم يه لانتو ،ةوهشلا ةأرملا نم لجرلا لاني عدخملا
 :نيتيلاتلا نيتغيصلا ىلع كالتمالاو دقفا

  ]دقف[ +]ةوهشلا[ = لجرلا
 ]ذخأ[ +]ديلولا[ =ةأرملا
 

  :ءاضفلاو رئبلل ةيئاضفلا سيزويميسلا .4.2
 2".ءالخب سيل هنكلو ،ءالخ ءارحصلا يف" نأب ينوكلا ميهاربإ عم انملس اذإ

 يف رشتنملا ]لوطلا[ يه ]ةعسلا[ هذه نأ ىلع ./ةعسلا/ـب ةفصتم ايجولوبوط نوكتسف
 تناكل يلوألا موهفملا اذه دمتعا ول .ةعطاقتملاو ةسامتملا لاوطألا عومجم هنأ يأ ،هاجتا لك
 ءالم ىلإ جاتحت )ءالخ( ةرفحلا نأ ريغ ةعساو ةرفح نوكيس هنأل ،ةدوجوم ريغ ءارحصلا
 روظنم نع ةجتان ةقرافملا هذه .هلك ناكملا ذخأي ءالخ نوكيس هنأل ،هرودب يفتني

perspective وهو ،ةعسلا هاجتا هنأ يأ ،/قمعلا/ ىلإ ليحم ةعوطقملا هذه يف وهو .ىدملا 
 :يلي ام ةعسلا روظنم نم جتنتسن نأ نكمي .رئبلا مظفل اذه ىلع ليلدلاو /يدومع/

 ءاضفلا ضومغ ىلإ ةراشإ يه ءالم ىلإ جاتحي يذلا عساولا ءالخلا ةلاحإ نإ  •
 سيل دقفلا اذه نأ ىلع ،"دوقفملا دعبلل" هقيقحت يلاتلابو ،ةيساسحلا نع هباجتحاو
 ؛يئايزيفلا دعبلاب اصاخ

 /قمعلا/و /حطسلا/ نيب ةلباقم يه يقفألا دادتمالا مدع عم قمعلا يف ةلاطتسالا نإ •
 بيرلا ىلع ينبني هنأ يأ ؛نيمختلا دلوي /يفخلا/و ./يفخلا/و /رهاظلا/ نيب يأ
 ؛ىرخأ ةهج نم هضومغ ىلعو ةهج نم ناحجرلاو

 طبر وأ يرهوجو ضماغ وه امل سدح امإ يه نيقباسلا نيموهفملاب ءارحصلا نإ •
 ،طقف يدام قمع وه يذلا ]رئبلا[و ]ضرألا[ يأ /حطسلا/ نييئايزيف نيئاضف نيب

                                                             
 .82.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ 11
 .24.ص ،ةمومزملا راتوألا ةفوزعم ،ينوكلا ميهاربإ  2
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 ليحي امبو الوأ ]ةايحلا[و ]توملا[ــب طبر ول يجولوطنألا هموهفم ىطعي دق
 اذπ ءارحصلاو .ينوكلا ميهاربإ نتم اهررقي امك ىرخألا تامزالتملاو ةيناث امهيلإ
 وأ يلوأ يموهفم ىطعم يهف يلاتلابو .ةقباسلا ةيونثملا هرقت امع جرخت ال موهفملاب
 امل ةصاخ ةيموهفم ةروريص ىلإ جاتحي اذل .صقانو préconceptuel يموهفم-لبق
 يصقتسن نأ بجو اذل ،دحاو نآ يف اهحضوت ملو ةعوطقملا اهيلإ تراشأ
 موهفملا ققحي امب ةيمعم وأ رثكأ رمألل ةحضوم نوكت اهلعل ىرخأ تاعوطقم
 لثم طقف ىرخألا ةيئاضفلا ريظانملا وأ ةيضرفلا ةلاح يف نآلا وه يذلا يجولوطنألا
    ./يقفألا/ روظنملا
 هيف دحاو ̂دعkب ىلإ الإ ليحي ال ةقباسلا ةيونثملا بسحب ىدملا نأ ىلإ ةراشإلا بجي
 ةقيقحلا اذه يفو .)ىدملا( زيحلا اذهل ةنكمملا تافاسملا لك يف يقفأ ىدم نيب ةلباقم
 ةجتانلا ةلباقملا اندمتعا ولف .ةظحالملا روظنم هددحي رخآ دعkبب الإ ال نيرمأ نيب ةلباقم
  :يلي ام ىلع انلصحل طقف ةيونثملا هذه نع

o قيضلا/ ةيئانث نيب لباقي يذلا يسدنهلا موهفملاب ةعسلا وه ىدملا/ 
 ليحي ]رئبلا[ مظفل نأل ،]ضرألا[ــب هنع ربعملا ىدملا وه اذه ./عاستالا/و
 نكل .هنع رqبعkت نأ ضرألل اضيأ نكمي يذلا /حطسلا/ هلباقي يذلا /قمعلا/ ىلإ
 ام نيب لباقنسف الإو ،دحاو يميميس روحمو داضتلا روظنم ديدحت ىلإ ةجاحب نحن
 :يلي امك ليثمتلا نوكيف لباقتلل الباق سيل

  
 ]رئبلا[ دض ]ضرألا[
 )ةيجولوبوطلا ةينبلا( /قمعلا/ دض /حطسلا/

 )ةظحالملا روظنم( /يدومع/ + /يقفأ/     
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 ةينبلا يأ موهفملا سايقم بسحب نينيابتم نييوتسم يف نيلباقتملا نيمظفللا نإ ةفاضإ
 مظفلل ةلباقملا ةفصلا امهيتاذ نع نايفنت ال نيتئيه نيب قلطم لكشب لباقت يتلا
 روظنمل ةبسنلاب حيحص هسفن رمألاو .ةقباسلا ةلباقملا يف ادمتعا نإو لباقملا
 هعقومتو ظحالملا لعافلا ةءافك دامتعاب يه ةينوقيألا ةروصلا نإ ثيحب ،ةظحالملا
 وه يذلا ]قمعلا[ نع ايفنم سيل الثم /يقفألا/ نإ ذإ .درطملاو يدايتعالا
 ثيح نم هيلإ رظن اذإ حطسم عاق هنأ كلذ ،ةيرهوجلاو ةيلوألا رئبلا ةصيصخ
     ؛ةيروصلا ةزيملا هذه كلمي هسفن وه ]حطسلا[ .وه
o بجي ال روظنملا نأ ريغ تايوتسملا لك يف لوبقم انه ضراعتلا نأ دقتعي دق 
 ةلباقملا زكترم يف قافتالا بجي هنأ يأ ،ضراعتلا زكترم هنأل ،هيف ضراعتkي نأ
 نيب لباقن نأ زاجل الإو ةيجولوبوطلا ةينبلا يف قواست كلانه نوكي ىتح
  .ايجهنم زئاج ريغ اذهو ةددعتم تازكترم قفو تاءاضفلا
  :نيرمأ يف ةيلجتم يه ةلباقملا هذه ةمءالم مدع ىلع ليلدلا نإ

 ةلباقم زوجي الف ،ةلباقملا زكرتم يف داحتالا يف لثمتي يجهنمو يرظن لوألا §
 ءاقبإلا عم رخآ ىوتسم نم روحم عم يبلسلاب يقالخ دعبل يميميس روحم
 ؛ضراعتلا ىلع

 :نيتقيقح قفو لصفمتي يفارغوبوط وه يناثلاو §
v ىلع انلصحل ةظحالملا روظنم يف لباقتلا انيقبتسا ول هنأ وه ىلوألا 

 ىلع انلصحل /حطسلا/ــب هانطبر نإف /يدومعلا/ ىوتسملا يف /قمع/
 :نيرمألا دحأ
 .]ضرألا[ يأ عساولا /ةعس/ـــب ]رئبلا[ يأ /قيمعلا/ رثأت .أ

 نكلو رئبب سيل ،هقمع ناك امهم ،ةلاحلا هذه يف رئبلا نوكيس
 وأ ]ضيضحلا[ـــب ينوكلا هيمسي ام وأ ،ايضرأ اضفخنم
 ةجرد ىلإ دتميس رئبلا نأل ،برعلا لوقت تناك امك ]ضمغلا[
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 ىلإ ءاضفلا لوحتيل ةظحالملا دنع /قمعلا/ ةصيصخ اهيف دقفيس
 ،]قمعلا[ ةظحالم نم لعافلا نِّكمي ال /عاستالا/ــف ./ضفخنم/
 ةدعابتم هفاوح نوكت ثيحب ،ءاضفلا يف دتمم ضفخنمب نوكيس هنأل
 روظنملا نأل .اهادحإ تظحول نإ ةلباقملا ةفاحلا هقفو ظحالت ال لكشب
 هلبقت يذلا concavité /رعقتلا/ نييميس نيروحم ىلع ليحي يدومعلا
 .plat /طسبنملا/ نالباقي ناروحملا ناذهو .convexité /بدحتلا/
 نوكي نأ نم الدب /اطسبنم/ نوكيس ،قباسلا موهفملاب ]رئبلا[ــف
 اريثك )عفتري( ايدومع حازني نأ ىلإ نذإ لعافلا جاتحيو ./ارعقم/
 صئاصخلا دقفي دق /رعقتلا/ اذهو ،/رعقتلا/ ةظحالم نم هنكمي لكشب
 ،/رعقتلا/ زيح نم ربكأ نوكيس طاسبنالا زيح نأل ،رئبلل ةينوقيألا
 .]ةفاسملا[ وهف يناثلا سايقم امنيب ]ىدملا[ وه لوألا سايقم نأ املع
 /ءافخلا/ــب لجتم ]قيمعلا[ وأ ]رئبلا[ نأ اذه نم جتنتسن نأ نكمي
 /قمعلا/ نيثدحملا ضعب ىتح ءامدقلا برعلا داقنلا طبر اذل
 ةبسنلاب رمألا وه امك /ةملظلا/و /ضومغلا/و /باجتحالا/ــب
 ةيضفت وه برقلاو 1برقلاب ةلوهسلا الثم يدمآلا طبر دقف .يناعملل
 ضومغلاو ىنعملا فاشكناو ىتأملا برق نع ثدحتو ،ةيموهفم
 لوقي امك ايزاجم ابلط يبلط لعف جارختسالاو 2،هجارختسا ةرورضو
 لوق يف حضاو وه املثم ،يدومع وه جارختسالا روحمو .ءامدقلا
 يولت الو ،ةركفلاو صوغلاب جرختست يتلا ةضماغلا يناعملا" :يدمآلا
 ]قمعلا[ ىلإ ]حطسلا[ نم لاقتنا وه صوغلاف 3"كلذ ىوس ام ىلع

                                                             
 ،1ج ،ةرهاقلا ،ةعبارلا ةعبطلا ،فراعملا راد ،رقص دمحأ ديÀسلا قيقحت ،يرتحبلاو مامت يبأ نيب ةنزاوملا ،يدمآلا مساقلا وبأ 1
 .5ص

  .هسفن ردصملا 2
 .هسفن ردصملا 3
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 نيب طبرلا يف 2يناجرجلاو 1يقوزرملاو هيلإ بهذ امل قفاوم اذهو
 ىلجتي 3.يناعملا فاشكناب حوضولا طبkر لباقملابو .ءافخلاو ضومغلا
 ،برعلا ناسل يف درو امك ةملكلل يسوماقلا ىنعملا يف اضيأ ىنعملا اذه
 وبأ لاقو .ضرألا نم ضفخنملا نئمطملا :ضماغلاو ضمغلاو" :نإ ذإ
 ،هيف ام ىري ال ىتح نئمطي انماطت ضرألا دشأ ضمغلا :ةفينح
 :رعاشلا لاق ؛ضامغأو ضومغ هعمجو :لاق ؛ضمغ ناكمو

 اضمغ وأ ةوهر انفستعا اذإ            
  :ةبؤرل يرب نبا دشنأو
  4"ضامغأ الو ساندأب سيل     ضاحمألا بسحلا نب اي لالب      
 /رعقت/يأ يدومع روغ عم /يقفا/ /دادتما/ وه ضرألا نم ضفخنملاو
 ام اذهو ./قمعلا/ يف /لوطلا/ يأ /رعقتلا/ يف /دادتشالا/ عم يئاضف
 ضمغ عمج" :يه ضامغألاو ضومغلاف ،قحاللا عطقملا هيلإ ريشي
 دشأ وهو ،ضمغم اهدحاو ضماغملا يهو ،حضاولا فالخ وهو
 ضمغي ضمغو ءيشلا ضمغو ضمغو ناكملا ضمغ دقو .اروغ
 ضمغي ضرألا يف نالف ضمغ :ينايحللا .يفخ :امهيف اضومغ
 ىلع ةالفلا تضمغأ :هريغ لاقو .اهيف بهذ اذإ اضومغ ضمغيو
 ؛هبويغ يف اهبيغتو اهايإ لآلا بييغتل اهيف رهظت مل اذإ صوخشلا
  :ةمرلا وذ لاقو

                                                             
 ،1951 ةرهاقلا ،نوراه مالسلادبعو نيمأ دمحأ قيقحت ،)ةمدقملا( ةسامحلا ناويد حرش ،يقوزرملا يلع وــبأ1
 .1/18ج
 .210 ص ،1981 توريب ،ةفرعملا راد ،اضر ديشر دمحم ديسلا قيقحت ،زاجعإلا لئالد :يناجرجلا 2
 .10ص ،قباسلا عجرملا ،يدمآلا مساقلا وبأ 3
 .3299ص ،5ج ،قباسلا عجرملا ،روظنم نبا  4
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 يضغملا ضامغإك هيلع     تضمغأ لآلا هزه اهيف صخشلا اذإ
  1"اهلوجه

 نوكتس .]رئبلا[ يأ /قمعلا/ــب ]دادتمالا[ يأ /ةعسلا/ رثأت .ب
 اذπو ،]رئب[ــلل ةيلاثملا وأ ةدرطملا ةعسلاب ةلاحلا هذه يف ]ءارحصلا[
 يتلا صئاصخلا يلاتلاب دقفتو /اهعاستا/ نم ءارحصلا دقفتس لكشلا
 اùأ يأ ،ةيتامغارب تسيل ىدملا ةيلاثمو .ءارحص ءارحصلا نم لعجت
 ،ةيئانب اضيأ اهنكلو ،طقف هكاردإو هئاشنإ ىلع سانلا جرد ام تسيل
 دقفي هلعجت ةجرد ىلإ دتمي الأ بجي ،هالعأ حضاو وه امك ،رئبلا نأل
  ./ضفخنم/ ىلإ لوحتيل /قمعلا/ ةصيصخ اهيف

v يقفألا/و /يدومعلا/( دادتمالا يهاجتا نيب ديحوتلا بجي هنأ وه يناثلاو/( 
 ايناثو ،ةقالعلا هذهل جيرختلا مث الوأ لباقتلل يلوألا ىوتسملا نÀيبت ةلواحمو
 هانكتسا ةلواحمو ةيناثلا ةعوطقملا ىلإ ةيونثملل ىلوألا ةعوطقملا نم لاقتنالا
 يف بلسلا موهفم انه حضتيس .]ءارحصلا[ هب فرعkت يذلا رهوجلا
 ،/اضرأ/ ءارحصلا نوكت نأ يفنب صاخ لوألا عطقملا يف بلسلاف .نيعطقملا
 يناثلا عطقملا يف امأ ؛]رئبلا[ يأ فوجلل الباقمو اطبترم ]احطس[ ضرألاو
 نإ نذإ ./ءارحص ال/ /ءارحصلا/ لعجي يذلا /دوجوملا/ــل يفنب صاخف
 لعجي امل تيبثتف يناثلا امأ ،هتسيل امب ءارحصلا فيرعت وه لوألا بلسلا
 نوكل يفن هيف يئانب وه لوألا بلسلا نأ امك .فتني مل اذإ اهlريغ اهlريغ
 نوكل يفن هيف يرهوجف يناثلا امأو ،)فوجلا( هدوجوب ءارحص ءارحصلا
 نيبلسلا نيب طبرلا نإ نذإ .)دوقفملا دعبلا( هدوجو مدعب ءارحص ءارحصلا
 فيرعتلا روظنم ددحي يذلا اضيأ وهو .ءارحصلا موهفم ددحي يذلا وه
      .ةلباقم سيلو ةفاضإ داحتا نيروظنملا داحتاب

                                                             
  .م ن  1
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  :نأ وه قبس امم هاجاتنتسا نكمي ام نإ
Ø امهلباقت ناك نإو لباقتلا طبر سيل نيقباسلا نيروظنملا نيب طبرلا 

 يف ةعس ىلع لصحنسف .عمجلا طبر هنإ .هساسأ يف يعجرم وه يقطنملا
 حضاو وه ام لثم ،حطسلا طاقن اهلباقت قمعلا طاقنو ةهج نم حطسلا
  :ةيلاتلا ةطاطخلا يف

 
 

 
 

 
 )ع(و )س( ناتطقنلا امأ ،لا»ا لك يف يقفأ اهدادتماو ةعسلا يه ةرئادلاف
 فيرعتب نيليفكلا امه نيذللا ]قمعلا[و ]حطسلا[ نيب ةلباقملاب ناتصاخ امهف
  :حيضوت ىلإ جاتحي رئبلل يئاضفلا موهفملا نكل .]رئبلا[
ü اذب ةيفتكم ةيفارغوبوط ةينب وه رئبلاvدحم نكلو ،ايئانب اÀدvةيموهفملا ا 

 يه الثم طيحملاو حطسلاو قمعلاف .)ظ ف( ظحالم لعاف ىلإ جاتحت
 .ءاضفلل ةيئانبلا صئاصخلا ددحيل ناسنإلا اهأشنأ ايلقع ةسسؤم تالوقم
 نأ ريغ ،تالوقملا ىلع لاعتم يئيش دوجو وه ايفارغوبوط رئبلا دوجوف
 طقف اذπو .ةيتالوقم ةقيقح ىلإ ةيئيشلا هذه ليوحت ىلإ جاتحي ناسنإلا
  ؛ءاضفلا أشني

ü ظحالملا لعافلا عقوم ىلإ رظنلاب وه يقفألا روظنملا نع ثيدحلا نإ 
 يلاتلابو ،روظنملل يسدنهلا لكشلاو ةيساسحلا فدهو ةظحالملا ةطقنو
 incliné /لئام/ روظنم نع ثيدح ةداعلا يف وه /ةيقفألا/ نع ثيدحلا نإف
 نأ وه ببسلاو ،قباسلا لكشلا هحضوي ام لثم امامت /ايقفأ/ سيلو

 ع

 س . .  ظ ف

. 
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 سفن يف ظحالملا لعافلا ناك ول نايحألا بلغأ يف ةنكمم ريغ ةيساسحلا
 دعkب وأ ةيدام قئاوع دوجو ةيناكمإل ةظحالملا عوضوم عافترا ىوتسم
 يبيرقت وه /ةيدومعلا/ نع ثيدحلا نأ امك .عوضوملاو لعافلا نيب ةفاسملا
 نأ الثم اندرأ ولف ،ةداعلا يف /ايلوقش/ سيل ةظحالملا هاجتا نأ كلذ ،اضيأ
 يف هعقوم ذخأي نأ ظحالملا لعافلا ىلع نوكيسف ،ايدومع روظنملا نوكي
 ليحتسم اذهو .س ةطقنلا ىلع فقي نأك حطسلا طاقن نم ةطقن يأ
 .ةيبذاجلا ريثأت ةرورضو غارف دوجول ع ةطقنلا ىلع طقسيس لعفلا نأل
 تالوقملا نم اهريغو ةيدومعلاو ةيقفألا ةلوقم نأ جاتنتسالا نكمي هيلعو
 فيصوتلاب ةددحم اùأل ،ةبرجتلاو ةيساسحلا ىلع ةيلاعتم يه ةيسدنهلا
 ءاضفلا نأ ريغ ،ءفك لعافب هطبرب سيلو ،هتاذ يف ءاضفلل يوينبلا
 ةثياحملا زواجت ىلإ جاتحت ،زيحلل ةيلوادت ةغيص يأ praxis ةسرامم هرابتعاب
 ؛ةيسدنهلا

ü ضويqنأ ركذ ذإ ،دادتمالا يروحم طبارت يناجرجلا يضاقلا فيرعت ح: 
 ةصاخ تناك هتراشإ نأ ريغ 1".ضرعلاو لوطلل عطاقلا دعبلا وه قمعلا"
 ةدتمم ةفاسم دوجو يأ /رعقتلا/ يضتقي قمعلاف ،ءاضفلا تارورضب
 يف ظحالملاو .رئبلل ةبسنلاب رطقلا لثمي قمعلا اذهل ازيحو ةهج نم ايدومع
 تkدمتعا اذإ ةللضم نوكت دق تاحلطصم لمعتسا هنأ فيرعتلا اذه
 امومع هب دصقkي لوطلاف .صلاخلاو يلوألا يسدنهلا اهموهفمب يأ ،ايفرح
 .ةداع ةيواستم امهيتحاسم نأل قمعلا اضيأو حطسلا ضرعلاو عافترالا
 ةمءالم لقأ نييرخأ نيتيفيرعت نيتيضرف مامأ انعضي فيرعتلا اذه ضومغو
  :احضوت نأب نيتريدج نكلو

                                                             
  .132.ص ،ةرهاقلا ،ةليضفلا راد ،يواشنملا قيÀدص دمحم قيقحت ،تافيرعتلا مجعم ،يناجرجلا فيرشلا 1
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 لوط ةداعلا يف هسفن وه يذلا قمعلا وه لوطلا :ىلوألا ةيضرفلا -
 يتلا ةلاحلا يف ،عافترالا وه ضرعلاو )رطقلا ىلإ ريشيو( حطسلا
 ةيسدنه يه ةيضرفلا هذه .رئبلا رطق نم رصقأ عافترالا نوكي
 ؛ةتبلا ةيحالطصا تسيلو ةصلاخ

 ،حطسلاو قمعلا ةعسب نيصاخ امه ضرعلاو لوطلا :ةيناثلا ةيضرفلا -
  .ةرورضلاب لكشلا يرئاد سيل رئبلا نأل

 تاعس يوحت /عاستالا/ـب ةفوصوم ةعس ءارحصلا نأ ىلإ انه هيبنتلا بجي
 اùإ لوقن نأ زوجي ال .)رابأاللا( اهريغو رابآلا نيب ايفارغوبوط عزوتت ىرخأ
 يف لومشم وه رئبلا نأل ،ةداع لاقي امك ،ءارحصلاو رابآلاب نيب ةعزوتم
 /عاستالا/و /بدجلا/ نيب يأ ةيتلوقملا صئاصخلا يف يه ةلباقملا نأل ،ءارحصلا
 نم هريغو رئبلاو .ىرخأ ةهج نم /قيضلا/و /ةعويملا/ وأ /ءامنلا/و ةهج نم
 نوكت نأ نع Àفكت رئب ريغ نم ءارحصلا نأل ،ءارحصلا ميمص نم زايحأ
 ةيعابر هيلع تنبا يذلاو ،ءاملا وه يذلا يفتنيس ةايحلا طرش نأل ،ءارحص
 دجوي ءاضف ىلإ عوزنلاو رئبلا فافج نع جتن ءارحصلا ةرداغمف ،ةيلك ينوكلا
 يرهوجلا فرظلا وه رئبلاف .)لامشلا ىلإ ،ىرخأ تاياور يفو ،ةحاولا( ءاملا هيف
 امك ناسنإلا شيع الب ءارحصلاو .ءارحصلا يف شيعلل لقألا ىلع وأ ،ءارحصلل
 نيب ةلباقملا نوكت انه نم ،ءارحص تسيلو بارخو رفق يه ينوكلا حضو
 سيلو saturation /ءالتما/ سيل  plénitude ]ءالملا[ نأ ىلع ]ءالملا[و ]ءالخلا[
 امك يبسن دوجو وه يناسنإلا دوجولا نأل ،ةرورضلاب vacuité /اولخ/ ]ءالخلا[
 ول ،دوجولا هيلإ لوؤيس لاخ يأ" نإ ذإ ،نماكلا رهوجلاب طبترم ءاضفلا نأ
 لك نيلباقتم نيزيح ءارحصلا يف كلمن نحن نذإ 1".دوقفملا هدعب دوجولا عاضأ
 افرص ءاضف نوكت ]ءارحصلا[ـف .رخآلا زيحلا لالخ نم اهيف فîرعم دحاو

                                                             
 .63.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ 1
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 اضيأو ةنوقيألا هتروص وه رئبلا ناك اذإ ،توملاو ]بذجلا[ ىلع اليحم )ضرألا(
 ]ةايحلا[و ]ةبوصخلا[ يأ ةفصاولا هتلوقم دمتعن امنيح ،سسؤملا هرهوج
 ققحتي اسqسؤم ارهوج نكلو ،ةيفارغوبوط ةينب سيل ءارحصلا نأ ريغ ،]ءامنلا[
 يف ةحوتفم ةهوف ،عاق درجم .ةرفح درجم ءام الب رئبلا" نأ كلذ ،بلسلاب
 ًءاضفو ،اتوم رئب الب ءارحصلا رابتعا نم نذإ صانم ال 1".ةدئاف الب ،ءاضفلا
 ةيفارغج ةعقوم وأ ايفارغوبوط سيل ءاضفلا نإف يلاتلابو .طقف ىتومللو توملل
 يوتحملا نيب قيرفتلا يغبني اذل ،ةسqسؤم صئاصخ ريخألاو لوألا يف نكلو

contenant ىوتحملاو contenu ءارحصلا لثم تاءاضفلا نم ءاضف يأب قلعتي امنيح 
 ةطبترم ءاضفلل ةسسؤملا صئاصخلا نأ ىلإ اضيأ ةراشإلا بجي .امهريغو رئبلاو
 نيب ةيئايميسلا ةقالعلا ةعيبط ىلإ رظنلاب اذهو ،نيسqسؤم يلاتلابو نيكِردم لعاوفب
 اننكست توملاب .ةنكمألا نكسن ]الثم[ ةايحلاب"ـف .)زيحلا( عوضوملاو لعافلا
 اضيأو لب ،ةيئايميسلا ةقالعلا ةعيبط ددحت يتلا يه ةيلمحلا ةقالعلاف 2".ةنكمألا
 .عوضوملاو لعافلل يموهفملا دعبلا
 حلطصمل ةيموهفملاو ةيجهنملا لكاشملا لحب اليفك نيروظنملا نيب طبرلا اذه ناك نئلو

 ىلع ةسîسؤملا ةيلمحلا ةلمجلا نإ يأ .طقف اهتيهامل طقف لوألا ىوتسملا هنأف ،ءارحصلا
 ءارحصلا نأ ريغ ،ضرأ ،فوجلا يف رئبلاب ،ءارحصلا" :يلي امك اهتغايص نكمي ،بلسلا
 سيل ،رخآ ىوتسمب فîرعkت نأ بجي ءارحص ءارحصلا نوكت يكلف ".ضرأ درجم تسيل
 ام اذهو .ءاضفلا ةيئيشل سيلو ةفرعملل بلسلا هيف نوكي ،ايجولوطنأ لب طقف ايئانب
  .ىرخألا تاروظنملا هحضوت

 تايطعم دامتعا ةرورض نيبkت ةقباسلا ةيونثملا اهحرطت يتلا ةيجهنملا لكاشملا نإ نذإ
 ةيونثملا هققحت ام اذهو ،ظحالملا لعافلا روحم يف صقان وه ام ةفاضإب ةصاخ ىرخأ ةيسدنه
   :ةقحاللا

                                                             
 .9.ص ،هسفن عجرملا 1
 .75.ص ،هسفن عجرملا  2
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 .ىدم ،ةفاسملا يف اهدادتماب ،ءارحصلا"
 1".ءارحص ،لوه»ا اهدعبب ،ءارحصلا
 نأ تفن )رئبلا( قمعلاو )ضرألا( حطسلا ىلإ اvراشإب يتلا ةقباسلا ةيونثملا سكعف

 اميف اهلامجإ نكمي ةريثك تالالد رمألا اذهلو ،ةيلوه»اب ةفîرعkم ءارحصلاف ،ايدام دقفلا نوكي
 :يلي

 دوصقملا ]ضرألا[ ءاضفلا نأ وه ىلوألا ةيونثملا يف دقفلا دامتعا مدع يف ببسلا نإ •
 سكع ،ئفُك ظحالم لعافب اسيح كرديو دصري نأ نكمي هنأ يأ ،ةيقفأ ةعسب وه
 بسحب اذهو اسح هكاردإ رسعي – لقألا ىلع – وأ ليحتسي دق يذلا ]رئبلا[
 ىلإ ليحتست دق يتلاو /قمعلا/ يه يتلا ،ءاضفلا ةيصوصخو ظحالملا لعافلا ةءافك
 ؛اضيضح اvروريصب /طاسبنالا/

 لك يف تافاسملا لك لمشي ىدملاو ،ىدملا يه انه ةدوصقملا ]ةعسلا[ نإ •
 عومجم وه ىدملا نأ ىنعمب .لوطلل افدارم ىدملا ناك الإو ،ام زيحل تاهاجتالا
 نكمي ءاضفلا اذه نأ ريغ ،ةدحاو ةطقن يف تافاسملا هيف عطاقتت عساو ءاضف طاقن
 ايرئاد ءاضف سيل ءارحصلا نأل ،عطاقتلا اذه ةطقن يه هنم ةطقن لك نوكت نأ
 نكلو ،توملاو يظشتلا طاقن ،ينوكلا لامعأ هحضوت املثم ،يهو ،ةرورضلاب
  :ةرئادب ءاضفلا لثمنس رمألل احيضوت
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 ةفاسملل ةلثمم طوطخ ،ىرخألا راطقألا ىلإ ةفاضإلاب ،يه ]ج[و ]ب[و ]أ[ــف
 – ةلLّكشم طاقن اùوك نع الضف – ءاضفلل ةرباعلا طاقنلا اùأ يأ ،زيحلا لخاد
 ىصقألا نم طوطخلا قالطناب يأ ،تافاسملا لك ققحتب الإ ىدم نوكي ال يذلا
 زيحلا نأ ىلإ انه رشنلو .ةفاسملل لثمملا نوللاب هلك ءاضفلا ريصي ىتح ىصقألا ىلإ
 ،هل ةلِّكشملاو ءاضفلل ةرباعلا طوطخلل ديج لكشب ةحضوم اùأل ،ةرئادب لLّثkم
 طوطخلا نأ ىلع ،طوطخلا لك هب ربعت يذلا زكرملا نايبت نم ةنكمم اضيأ اùألو
 نم روبعلا ةيناكمإ يأ نوكت ثيحب ،ةلمتكم سيل قباسلا لكشلا يف ةرهاظلا
 يغبني نكل .ةعقاو ةفاسم ةقيقحو ،روبع طخ ةيناكمإ يه ىصقألا ىلإ ىصقألا
 برضمف ،ايجولوبورثنأو ايسدنه زكرم ةيناكمإ يه زيحلا يف ةطقن نأ ىلإ ةراشإلا
 هذه نأ ىلع ،ءارحصلا زكرم يلاتلابو زكرم يه سدقم ناكم وأ ،رئبلا وأ ةليبقلا
 ،رخآ زكرم وه ىرخأ ةليبق عضوم نوكيس ثيحب ،ةيبسن ةيزكرم يه ةيزكرملا
  .ةليبقلا هذهل ةداع دحوألا زكرملا يأ

 
 :يئاضفلا لاقتنالل يقطنملاو يئاوهألا لصفمتلا .5.2

 ىلع لاغتشالاب ةنيدملا ىلإ مث ةحاولا ىلإ ءارحصلا نم ءاضفلا ربع لاقتنالا طبترا دقل 
 اهبس ىلإ لاقتناب رمألا وه امك )هلفسأ رظنا( نيمهم نيدعب يف لصفمت الاغتشا ءاضفلا
 يف لمعي بيرق يدل .جرفلا انرظتني تاحاولا سورع يف" :ةعوطقملا هذه هحضوت املثم
 ةجاح نع نيموي ذنم ةلاسر يف يل دكأ .لمع ىلع لوصحلا يف اندعاسي فوس ءانبلا
 قلاعملا /ةطبغلا/يقالخلا هدعبب فîرعم ديدجلا ءاضفلاف 1 ".ءانب ىلإ اπ لمعي يتلا ةكرشلا
 ريسيلا نم هلعلو .ءانبلا وهو يفيظولا هدعببو ]جرفلا[ ىلإ لوؤت يتلا ةيدرسلا ةروريسلل
  :لوحتلا ييوتسم حيضوت
 

                                                             
 .59.ص ،2ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  1
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 ىلع ةقباسلا ةلاحلا يأ لبقاملاب نكلو ةرورضلاب ءارحصلاب ةصاخ ]ةدشلا[ تسيلو
 لاجمب اضيأ هانقحلأل ءارحصلا نع لاصفنالا ببس ىلإ اندع اذإ نكلو .ةنيدملاب لاصتالا
 رطاخ بيط نع ثدحي ملو ايرايتخا سيلو يرارطضا وه لاصفنالا نأ كلذ ،]ةدشلا[
 .)رئبلا فافج(
  1 ".ةريبك ةربخ ىلإ ءانبلا جاتحي نل .ملعتن فوس"

 ،ءاضفلا اهيف امب ميهافملا هيف ددحت يذلا دعبلا وهو :ءاضفلل يدوجولا لثمتلا 
  :نامهم نارمأ اهيف طرتشkيو

 لثم ام عوضوم ةيهام لوح يعامج وأ/و يدرف روصت ةغايصو ةيساسحلا زواجت •
 :هتاذ عوضوملا لوح ميهافملا نم نيفلتخم نيعون ىلع ةرورضلاب لصحنف ،ءاضفلا
o موهفملا اذه يف ةسناجتم ةعومجم نيب كرتشملا روصتلا يف لثمتي يعمج موهفم 

 ؛يناثلا عونلا اهددحي قراوف عم لقألا ىلع
o روظنملا نإف ،ام عوضوم موهفم ىلع نانثا قفتا ول ىتح ذإ ،يدرف موهفم 

 .دحاو لكل ةيدوجولا ةبرجتلاب فلتخي
 ىتحف ،روصتلا اذه غوصي لعافب روصتلا ددحتي ال ثيحب ،تاذلاو عوضوملا لعافت •

 .ارِّظنم العاف تطرتشا ،قالخألل طناك ةيلاثم وأ عئاقولاب ةصاخلا نوطالفأ ةيلاثم
 ةقلطم ةفصب سيلو ثياحم لكشب اضيأ ةدوجوم يه اvاذ يف ةدوجوملا ميهافملاف
 :اضيأ نيمهم نيئيش حضوي اذهو .ةيلاعتمو

                                                             
 .60.ص ،هسفن عجرملا  1

ةنيدملا ءارحصلا   

ةدشلا جرفلا   

ءاضفلا يف لاقتنالا  
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o ىتح ،لعاف ريغ نم دجوي نأ عوضوملل نكمي ال هنأ يأ ينيوكتلا يلدجلا دعبلا 
 يأ ،ةيهاملل حناملا كاردإلاب انه قلعتم رمألاف ،ايهيدب يئيشلا هدوجو ناك نإو
 هتقيقح نع اديعب- عوضوملا ةيهام هنإ مث .يئايزيفلا سيلو يئايميسلا دوجولا
 نإف لباقملابو .ةيعوضوملا هتيوه هحنمي لعافل ةبسنلاب عوضوم وه -ةيداملا
 هنع يئايزفلا وأ ينهذلا اهلاصفناب نوكت عوضومل ةبسنلاب الإ اتاذ تسيل تاذلا
 نذإ ققحتت تاذلاف .عيطقت ريغ نم ايلك ادتمم ءاضف ملاعلا ناك الإو اتاذ
 ؛اهل لصفنم عوضوم هنأ ىلع هددحتو اهطيحم نع حايزنالاب

o يدعتملا نيوكتلا سيلو يلدجلا نيوكتلا. 
 دهشملا نqوكي زكرم ذاختاب ىلع انلمحل امئاد نايعسي انكاردإو انمسج نإ نذإ
 نوكأ نأ يننكمي ذإ .انتايح دهشم يرورضلاب سيل دهشملا نأ ريغ ،هناحنمي ناذللا
 ءاضفلاب انتقالع لمشتو 1".انه ءاقبلا نأ نيح يف انه ءاقبلا عم "رخآ ناكم يأ يف"
 تتبثأ دقل .allocentré زاحنملا ءاضفلاو égocentré زكرمkمـلا ءاضفلا نيب lقرفلا
 مهسأر ىلع neurosciences باصعألا مولع يف نيثحابلا نم ةعومجم اπ ماق براجت
 تالاحلا ضعب يف جتنkي ءاضفلا اهيف امب ءايشألا كاردإ نأ Rossetti	Yves يتيسسور
 ةيريئبتلا ةيؤرلا :ةيؤرلا ناعون هيف لخدتي ليوأتلا نأ كلذ ،ةدوجوم ريغ تايطعم

interprétation	focale ةطيحملا ةيؤرلاو interprétation	ambiante. 
 تاهجلا طبرو ظحالملا لعافلل ةحازإ وه يذلا يحايزنالا ءاضفلا نع الضف اذه
 لضفب ءاضفلل يلوأ عيطقت ساسألا يف وه رمألا نأ عم ،ءاضفلاب ةصاخلا ةينبلاب الثم
 ،يئاهنلا ءافتنالا سيلو يرظنلا ءافتخالاب يه ىلوألا نيتفلتخم نيتئيπ دوجوم لعاف
 ةعوطقم رايتخاب الإ ددحتت ال قرشلاو برغلاو لامشلاو نيميلا لثم داعبألاف
 وه ءاضفلا ديدحت نإف يلاتلابو .اهريغ نود ةفرغ وأ رادج وأ ةنيدم لثم ةيئاضف
 ةئيهلا امأ .اهسفن ةعوطقملا لضفب اهنيب اميف ةددحم داعبألا تناك نإو ىتح يناسنإ

                                                             
1 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 2002, p. 330. 
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 سسأتت يتلا امهريغو برقلاو عافترالا لثم تالوقملاو ميهافملاب ةصاخ يهف ةيناثلا
 وأ/و ةيدرفلا تاروصتلاو ةيوغللا تاغايصلاو ةيجولونومونيفلا ةبرجتلا ىلع
 .ةيعمجلا
 صاخلا كلذ يأ ،يمويلا ءاضفلا لثمت نأ Arbib	Anthony	Michael بيبرأ نîيب دقلو
 نم ءاسفيسف وه لب ،اماع الو اقلطم سيل ،يدايتعا لكشب اπ موقن يتلا لامعألاب
 لماعت امك .لعفلاب ةيساسحلا طبرت ةيئزج تالثمت نم ةَلكîشملا ةيبيرقتلا تاءاضفلا
 ةبراقم نم نينكمم ةلاحإ يماظن امهرابتعاب نمزلاو ءاضفلا عم سورتس يفيل دولك
 ىلع ةينوسكسولجنألا ايجولوبورثنألا وسسؤم صرحو .ةيعامتجالا تاقالعلا
 نم يأ ،عماجلاو سناجتملا ريبكلا زيحلا وأ ةقطنملا ىوتسم ىلع ءاضفلا عم لماعتلا
 اماع اماظنو اعماج ايفاقث ًءانب هرابتعاب هلومش يف هلوانت يه ةيزملا نأل ،هعيطقت ريغ
  .ةلِّكشملا يئاضفلا ينبلا هيف لصفمتت
 نيتفرعمو نيتقلاعتم نيتيجيتارتس قفو ينوكلا دنع اذه نم اقالطنا ءاضفلا لغتشي
  :امه نيدضاعتم نييوتسمب نيتصاخ
 يف )3ش( عم ءارحصلا ضراعت يف امك تاءاضفلا لباقتت هقفو :يميسلا داضتلا •

 ىلع لاثم وه يلاوملا عطقملا .ءافكألا ريغ لعاوفلل ةبسنلاب ةمئالملا امهصئاصخ
 ]...[ !ءادعألا عارصلا يف دعاسي شارفلا يف ءاسنلا عم عارصلا نأ ودبي" :اذه
 ]...[ ةأرملا نإ .حيحص اذه ]...[ .اموغ خيش اي ربصلا ىلع بردت ءاسنلا
 ىلع ةثعاب ،ةيساق ،ةلحاق ودبت .دبألا ىلإ كمامأ دتمت يتلا ءارحصلا هذه لثم
 جاتحي اهفاشتكاو .ةايحو ازونكوً ارارسأو ًارحس يفخت اهقامعأ نكلو سأيلا
  1".ينم رثكأ اπ ىردأ تنأو ءارحصلا ةمكح هذهو .ةربخلاو ربصلا ىلإ

 ؛نطابلاو رهاظلا نيب يدرسو يتامغارب نماضت •

                                                             
 .213.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  1
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 راشملا ءاضفلا وه 4 ش نوكي ثيح يلكش ضقانت ىلإ نايوتسملا ناذه ليحي
 اذه ذخأيس لوألا ليثمتلاو .هيلإ راشملا يذلا وه 2 شو هنع فرصي يذلا هنع
  :لكشلا
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :يلي امك لثمي نأ نكميف يناثلا لكشتلا امأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1ش(  

)2ش( )3ش(   
)س ض( ]ءارحصلا[   

]ءالخلا[  

  ةيمعت

  داضت

  ليلضت

)4ش(  
]ءارحصلا[  

  ليلضت

  لكاشت

  ةيمعت

  داضت

  ليلضت

)1ش(  

)2ش(  

 

)3ش(  

 
)س ض( ]ءارحصلا[   

]ءالخلا[  
  ليلضت

 

  لكاشت

)4ش(  

 

]ءارحصلا[  
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  :يلي ام ىلع لصحنس
 
 ؛ةللضملا ةراشإلا ثلثم 4ش+2ش+1ش
 ؛ءافخإلا ةيمعتلا ةراشإ ثلثم 3ش+2ش+1ش
 ؛ةحازإلا ةفراصلا ةراشإلا ثلثم 4ش+3ش+2ش
 ؛ةراشإلا ثلثم 4ش+3ش+1ش

 
 للدن نأ نكميو ،ءارحصلا يف ةدوجوملا عيضاوملا بلغأب صاخ لاغتشالا اذهو
 ،ةريثك ةيصن تاعوطقملا هحضوت امك ،ياشلاو أمكلا امه نيعوضومب اذه ىلع
 هتحئارو ،ةرحاسلا هتهكن دقف ففج اذإ أمكلا" :لوألا ءزجلا يف هدجن ام لثم
 ةضماغ يه مك !أمكلا ةحئار نم ىكزأ ةحئار متشأ مل يبر اي .ةيروطسألا
 يف ءيش لكك ،ادج ةضماغ ةهكن .معن ]...[ !مظعألا يهالإلا رسلا اùأك
  1 "!اهسفن ىربكلا ءارحصلاك ةضماغ .ءارحصلا
 ،/الولبم/ ناك اذإ ،/مظعألا/ /يهالإلا/ ]رسلا[ ــــك ،أمكلا نإ نذإ
 وه ظحالملاف ./ةضماغ/و /ةيروطسأ/ ]̂ةهكن[و /رحس/ )ةراشإ( ردصم راص
 ءافخلا ةلاح قفو اققحتم نوكي ىتح ءاضفلا وأ عوضوملا يف ام ةلاح طارتشا
 رييغتو اهنطابب ام جارختسا مدع يضتقت ءارحصلا تناك ذإف .ءافخإلا جمانربو
    .دحاو نآ يف هظفحيو هرس ققحي ىتح ]للبلا[ يضتقي أمكلا نإف ،اهرهاظ
 فيضن دق اننإف ةيليلضتلا اهتيجيتارتسا لمع ءاصقتساب ءارحصلا ىلإ انرظن اذإو
 امك ليلضتلا لمع نأ كلذ ،رخآ افيرعت ثلاثلا بطقلا فqرعن وأ اعبار ابطق
 اذإ اقح ءارحص نوكت نل ءارحصلا نكلو" :ةعوطقملا يف ءافخإلا لعف هحضوي
 سيلأ .اهرحسو اهرس دقفت اùإ .اهقامعأ يف اديعب اهيفخت يتلا اهزونك تدقف

                                                             
 .137.ص ،هسفن عجرملا  1
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 امك 1ف لعافلاب نيصاخلا دقفلا يلكش ىلإ دوعن نأ نكميو .1"؟كلذك
 intuitions ةلصلا سودح" ميمص نم هرابتعاب ةيسايميرغلا ةيئايميسلا امهتلوانت

jonctionnelles تاهيجلا كردن انلعجي لكشبو ،لعاوفلا نيب عيضاوملا لقن لوح 
 ىلع يدانسإ لكشب رمألا طقسن نأ ىلعو 2،"هسفن ليوحتلا ثدح قفارت يتلا
 نكتلف .عوضوملا ةئيه ربتعkيس يذلا )نطابلا( اهرهوجل )ءارحصلا( ءاضفلا دقف
 :ةيلاوملا ةنلكشلا

 
 ])2 ف Ç م È 1  ف( ¬ )2 ف È م Ç 1 ف([ Ü )ف(
  
 العاف وأ اناسنإ ةرورضلاب نوكي الو ،يدؤملا لعافلا وه )ف(ـف
 1فو .يساميرغلا عورشملا يف هب مَّلسkم وه امك ةرورضلاب ايويح/ايح
 اتلاحف .عوضوملا م عم ةلصلا ريغت ىضتقمب نالوحتم نالعاف امه 2فو
 لوحتملا لعافلا هنأل 1ف ـب ةنلكشلا هذه يف نيتصاخ امه privation دقفلا
  :امه دقفلا اتلاحو .لصفلا ةلاح ىلإ لصولا ةلاح نم
 عم هامتم ريغ )ف( لqوحملا لعافلا اهيف نوكيو dépossession كاكتفالا -

 وه عوضوملا نع لصفنملا لعافلا )1ف( نأ يأ ،)1ف ¹ ف( )1ف(
   ؛لصفلا لعفب مئاقلا لعفلا هسفن

 هامتم )ف( لqوحملا لعافلا اهيف نوكيو renonciation يلختلا وأ لزانتلا   -
 لعفلا هسفن وه سيل لوحملا لعافلا نأ يأ ،)1ف = ف( )1ف( عم
  .عوضوملا نع لصفنملا

 

                                                             
 .98.ص ،هسفن عجرملا  1

2 P.A. Brandt, La charpente modale du sens : pour une sémio-linguistique morphogénétique et dynamique, 

Amsterdam, John Benjamins, 1992, p.350. 
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  ])2 ف Ç م È 1  ض( ¬ )2 ف È م Ç 1 ض([ Ü ف
 

 هامتم ريغ ف لqوحملا لعافلا اهيف نوكيو attribution حنملا كلانه لباقملابو
    )1ف ¹ ف( 1ف عم
 زعوملا لعافلا عم لعافلا يهامتب ليحيف renonciation يلختلا وأ لزانتلا 
  )1ف = ف(
 هب موقي دعتم لعف نع جتنت دق privation نادقفلا ةلاح نأ ىلإ انه رشنلو
  1.)يلختلا( يساكعنإ لعف نع اضيأو )كاكتفا( رخآ لعاف
 :يلي امك نوكي هلك اذه ليثمتو

 
      
 
 
 :يلي امك وأ
 
      
 

 
 
 ]ازونك[ اهرابتعاب يأ اهرهوج دامتعاب داضتلا روحم ىلع ءارحصلا تطقسُأ اذإو
 وأ ]ةعاشبلا[و ]ءالجلا[و ]رقفلا[ يأ داضملا اهرهاظب سيلو ]ارحس[و ]ارس[و
 نكلو ايصن )س ض( امظفلم سيل وه يذلاو ،اهل لباقملا ءاضفلا نأف ،]رحساللا[

                                                             
1 E. Landowski, Pour une approche sémiotique et narrative du droit, Actes sémiotiques, Institut national de la 

langue française, III, 71, 1986, p.19. 

 )ف È 1ف( ¬ )م Ç 1ف([

 )م Ç 2ف( ¬ )م È 2ف([

 "يلختلا" ...

  "حنملا" ...
 ةبه )1ف( ع

 )ف È 1ف( ¬ )م Ç 1ف([

 )م Ç 2ف( ¬ )م È 2ف([

  "يلختلا" ...

  "حنملا" ...
 رابتخا )1ف( ع
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 ام (Ç) لصولا ىلع ايقطنم اسسؤم نوكيس ،)ب(و )أ( نيروحملا لاصفناب افرعم
  :هنأ ىلع هتازيمب )س ض( ددحيسو .ةيلك داضتلا يف ةلكاشملا تماد

  ؛هيلإ ريشيو هفِرعي رهوجل قلاعم رهاظ *
  ؛ايجولوطنأو ايدرس لِّلضم ريغ لكشب ايراشإ هيلإ لاحkم رهوج *
   .ايباطخ وأ ،ايدرس ،ايصن ددحم )س( يفارغوبوط/يجولوبوط ءاضف *

 يه ةيئاضفلا ةلباقملا نأل ،ايئدبم ىتح الو ايئاù سيل يقطنملا ضراعتلا نأ ريغ
 بسحب دÀرسkم ةيعابرلا نتم يف رمألا اذهو .ايصن ددحت ةيفارغوبوط اهساسأ يف
 عضاوم يفو ةنيدملا ىرخأ ةراتو ةحاولا ةرات يهف ،ةميقلا عيضاومو لعاوفلا
 هنإف كلذك رمألا ناك اذإو .خلأ ،ةيلامشلا ءارحصلاو ةدامحلاو لبجلا ىرخأ
 نيءاضفلل نيتيئايميسلا نيتئيه نيب يقطنملا لباقتلا دامتعا حيحصلا نم سيل
 نكمي ءارحصلل لباقملا ءاضفلا نأ كلذ ،ةلصلا بسحب )س ض( عت ءارحصلا
 .ايقطنم ءارحصلا عم ضراعت نإو ةيئانبلا صئاصخلا سفنل ايواح نوكي نأ
 تايوتسم يف ضراعتلا نع ثحبلا اذه ىلإ رظنلاب يرورضلا نم نوكيسو
       .ىرخأ تاميس نيبو ىرخأ
 ءاضف ءارحصلاف .ىربك ةيفيرعت تالكشم ةقباسلا ةطاطخلا حرطت نذإ
 اطابنتسا الإ ةيصنلا تاعوطقملا يف يعوضوملا هلباقم ددحي مل يجولوبوط
 يباطخلا رامثتسالاو تالوحتلاو تالاحلاو يدرسلا راسملا ىلإ عوجرلاب
 نيينعمب ةيناثلا ةيضرفلا هذه قفو ددحت نأ ءارحصلل نكميف اذهلو .اهل يقالخلاو
 :نيفلتخم

 نأ ىلع ةنونيكلاو رهاظلا نيب قلاعتلاب اققحتم نكل انطاب اهرابتعاب ءارحصلا *
 يدرس جمانرب لضفب رهوجلا نع ةفراصو ةللضم اهيلجت يف ءارحصلا نوكت
 .اههنك ىلإ لوصولا ىلإ لزألا ذنم نوعسي يذلا نيداضملا لعاوفلل داضم
 ظفحي ام وه هنأل ءارحصلا ةنونيك نم اءزج اذه رابتعاب رهاظلا ريصيف
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 لوصولا لصحل للضملا رهاظلا الولف .اهققحت نمضي يلاتلابو اهدوجو
 وه انه ركذلاب ريدجلاو .اههنك ءارحصلا تدقف يلاتلابو يرهوجلا نطابلاب
 تالباقملا ساسأ ىلع يركفلاو يئاورلا هملاع ينبي ينوكلا ميهاربإ نأ
 ؛ضرألا /ءارحصلا ؛حطسلا /قمعلا( اعم ءاضفلاو ناسنإلل ةسسؤملا
 ايجولوطنأ ازكترم رامضإلا/يلجتلا ةيئانث لكشتو ).خلأ رحبلا/ءارحصلا
 .يمتحلا امهئاقتلاب ناسنإلل ةققحملا حورلا/دسجلا ةيئانثل قواسم ،ايعجرم
 ]ـف[ حورلا ]امأ[ تايدابلا ىلإ حورلا ةلاسر" دسجلاب امامت ءارحصلا لثمف
 كلذ يرهوج نيتيئانثلا هذه ىلإ ةلاحإلا نإ .1"تايفاخلا ىلإ دسجلا ةلاسر
 ةيئانثو ءارحصلل ةيجولويميسلا ةئيهلا حضوت رامضإلا/يلجتلا ةيئانث نأ
 يف لجتم وه امك ءاضفلل ةيعجرملاthématisation  ةعضوملا حورلا/دسجلا
 اهانعمب ،ةقيقحلا لصفمتف اذل  .ءاضفلل يناسنإلا لكاشلا دارطا
 .اهدوجو ءارحصلا تدقف فشكنا اذإ يذلا رسلا يف لثمتت ،يجولوطنألا
 يجولوطنألا رسلا اذهو ةيقطنملا ةقيقحلا هذه لضفب لصاح ضراعتلا نذإ
 :نيقحاللا نيليثمتلا يف حضاو وه امك
ü يلي امك لثمت نأل ةلباق ةيقطنملا ةقيقحلاب صاخ لوألا ليثمتلا: 

 
  ةقيقح                      
  س ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ءارحصلا

 
ü يلي امك لثمت نأل ةلباق يجولوطنألا رسلاب صاخ يناثلاو: 

 
 

                                                             
 .60.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  1
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  رس                    
 س ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ءارحصلا

 
  :يلي اكم نوكي نيروحملا نيذه عطاقتو 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 رهاظلا نيب قلاعتلاب اققحتم نكل انطاب اهرابتعاب اضيأ ءارحصلا لوانت نكمي

 نم انجرخ اذإو .ايصن سيلو ايدرس ةددحم ]ةحاولا[/]ءارحصلا[ نوكت نأ ىلع ةنونيكلاو
 :ىلع انلصحل ءارحصلل ينوقيألا ريوصتلا ىلإ ةدر»ا تاميسلا

 
 /ددعتم/ /يئرم ريغ/ /زنك/ /نطاب/ .أ

 /يرارتجا/ /يئرم/ /لمرلا/ /رهاظ/ .ب
 
 :يلي امك رمألا لصحي نذإ
 

 )م È ض( Ü ص  Û  )م Ç ض( Ü ص ~ 

يجولوطنأ روحملا  

ةنونيكلا رهاظلا   

ةنونيكلا  

يقطنملا روحملا
 

رس
 

رس  
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 نأ يف وه ءارحصلا رس نأل ،سكعت نأل ةلباق اهرهوج يف يه ةنلكشلا نأ ريغ

 .ايجولوطنأ اهكردت نأو ايعوضوم اهسئافن لهجت
  
 )م È ف( Ü ص  Û  )م Ç ف( Ü ص ~
 
 فيرعتلا .نيفلتخم نييحنم قفو نذإ )ص( ءارحصلا فيرعت انناكمإب نوكيس

 امهدحأ نيروحم ضراعت قفو ةلصفمتم ءارحصلا تمادام ءاضفلا ةقرافم لباقي ،بلسلاب
    .رامضإلاب صاخ رخآلاو يلجتلاب صاخ

 ىقبت نأ امإ .بلسلاب ةفرعم يهف ،ءارحصلا ءاضفل قرافملا دعبلا ىلجتي انه نم
 الاصفنا ،)أ روحملا( اهيف ةميقلا عوضوم نع نيلصفنم لعاوفلا ىقبي يلاتلابو اهسفن
 ةميقلا هنأ ىلع )أ روحملا( رهوجاللا ىلإ ةلاحإلا ىقبت يلاتلابو .ايميتسبإ سيلو ايعوضوم
 .ةلوهجم ىقبت يتلا اهتيهامل داضم رهاظب ةفرعم ءارحصلا نوكت ةلاحلا هذه يف .اهل ةفرعملا
  .ءارحص ال ىلإ ءارحصلا لوحتتو ايئايزيفو ايفرعم لصولا لصحي نأب ةيهاملا كردت نأ امإو

 تانوكملاو ةيدرسلا ةروريسلا دمتعا نكمي ءارحصلل ةداضملا تاءاضفلا ديدحتلل
 ميهاربإ صوصن عم نتملل ةيصانتلا ةقالعلا ىلع زاكترالا نكمي نكلو .اπ ةطبترملا ةيباطخلا
 يف طبترم ينوكلا تاباتك يف يجولوطنألاو يتاعوضوملا سجاهلا نأل ،ىرخألا ينوكلا
   :ةيونثملا هذه اذه نÀيبت يتلا صوصنلا نيب نم لعلو .ءارحصلاب هساسأ

 .رئب - ءارحصلا فوج"
 1".دوقفم دعب - ءارحصلا قمع

                                                             
 .64.ص ،هسفن عجرملا 1
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 لوألاف ،]قمعلا[و ]فوجلا[ نيب ايرهوج لباقي يدومع يئاضف روحم كانهف
 سسؤم دوقفم /يجولوبوط/ وأ/و /يجولوطنأ/ وهف يناثلا امأ رئبلاب مظفلم /يفارغوبوط/
  .ءالخ ىلإ ءارحصلا تلوحت يلاتلابو اهتقيقح ءارحصلا تدقف دجو نإف ،ءارحصلا Lه”نُكل

  
 /دوجوم/ /سوسحم/ /يئايزيف/ /يفارغوبوط/ /قيمع/ ]فوجلا[
 /دوقفم/ /سوسحم ريغ/ /يئايزيف ريغ/ /يجولوطنأ-يجولوبوط/ /قيمع/ ]قمعلا[
 
  .]رهوجلا[و ]قمعلا[و ]فوجلا[ نيب ةقالعلا هذه نادكؤت ناتقحاللا ناتيونثملا
 .ضرأ ،فوجلا يف رئبلاب ،ءارحصلا"
 1 .ءارحص ،دوقفملا اهدعبب ،ءارحصلا
 اذه نأ ريغ .ءارحص ايفارغوبوط اهلعجي ام مادعناب ضرألاب ايئاضف لباقت ءارحصلا

 ايفتنمو ائراط اضيأ )دادتمالا( لكشلا نوكيس اذل .سqسؤم رهوج وه يفارغوبوطلا طرشلا
 .ىدم ،ةفاسملا يف اهدادتماب ،ءارحصلا" نذإ .رهوجلاب

 2".ءارحص ،لوه»ا اهدعبب ،ءارحصلا
 ،]ىدملا[ يأ دادتمالابو ]رئبلا[ يأ /قمعلا/ ــب فرعي ءارحصلل رهاظلا ءاضفلا

 ريغ ةلوهجم ةنونيك ةنئاك اùإ .ةيلوه»ا يأ /نادقفلا/ يف يه اهتنونيك يف ءارحصلاف
  .ةسودحم وأ ةكردم لب ةسوسحم

 ام ةيهام مqوَقkي يذلا يميتسبإلا لماحلل يلالدلا ليكشتلا ىلإ قيقحتلا ةدرفم ريشتو
 يف رظنلا ديعن انلعجي هيلإ لسرملا وأ ظحالملا لالخ نم قيقحتلا حرط نإ 3.مدقم وه
 ةسسؤملاو ةدمتعملا نوتملا نأ كلذ ،يساميرغلا عبرملا هيلع ىنبنا يذلا يرهوجلا ساسألا

                                                             
 .هسفن عجرملا  1
 .هسفن عجرملا  2

3 P.A. Brandt ; R. Flores, Niveaux et stratégies de la véridiction, Nouveaux actes sémiotique, Limoges, 

Presses universitaires de Limoges, 1995, p. 5. 
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 ةيحالطصالا ةموظنملا يف فيزملا لطبلا وأ لطبلا( لسرملا لبLق نم ةداعلا يف تلكشت
 يكاحلا ابلاغ هيف ىهامتي يذلا ،يئاكح ننس بسحبو يكحلا ةئيه يف يلجتملا )ةيبوربلا
 نأ ريغ ،يعانتقالا سيلو يعانقإلا لعفلا بسح ةلصفمتم اهساسأ يف يهف .هيلإ يكحملاو
 سيسأتلا ىلإ برقألا يه هيياتنوف كاج اهملاعم حضو يتلا ظحالملا وأ ةظحالملا ةيئايميس
 هيقش يف قيقحتلا اربتعا امنيح اضيأ سيرولفو تدنارب تحضوأ ام اذه .ءاضفلا ةيئايميسل
 عبرملا اضيأ عضخ دقل .ةيهاملا ىلإ رهاظلا نم اقالطنا ققحتلاب ادهعت )لصاوتلاو ةظحالملا(
 نأل ،ةيرهوجو ةسوكعم ةفصب نكلو اضيأ دهعتلا قطنم ىلإ لوألا ليجلا عم يئايميسلا
 عبرملا يف تادرفملا عقومت ىلإ رظنن نأ يفكي .رهاظ نم سيلو رهوج نم اققحت ناك رمألا
 نم 1.اذه نيبتن ىتح ،يئارقلاو يباتكلا هاجتالا قفو اذهو ةقباسلا تاعوطقملا يف اصوصخ
 نيب طبارلاف ،ةبجوملا ةنكمملا ةدرفملاو ةبجوملا ةيثودحلا ةدرفملا نيب قئالعلا ىتح ريغتت انه
 هيلإ هابتنالا بجي ام مهأ نإ 2.يتامغارب رهاظاللاو رهاظلا نيبو يلمح وه ةيهاماللاو ةيهاملا
 لصفمتلا رواحم يف ىلجتت ةيلوأ ايجولويديإب نكلو صلاخ يميتسبإ قيقحتلا ساسأ نأ وه
  :ادج ةمهم رومأ ةثالث هلك اذه نم جتنتسن .يقطنملا

 يف قيقحتلل يجولوميتسبإلا ءانبلا يف مظعألا رثألا ةسسؤملا نوتملل ناك دقل .أ
 وه امل فلاخم رخآ ءيش اùأ وأ ةدوجوم ريغ اùأ ودبت ايجولويديإ خيسرت
 .يداقتعا
 نأ كلذ ،اهتينب اضيأ نكلو طقف ريظنتلا يف ةرثؤملا يه نوتملا ةعيبط نكت مل .ب
 لبق ةيهاملا نÀيبت يصنلا اهئانب يف لوألا ليجلا دنع ةدمتعملا ةطيسبلا لاكشألا
 ءاهتنا نيب هضيقن ىلإ رمألا لوحتيل )]ةمالعلا[ اهيلع ليلدلا لبق ةلوطبلا( رهاظلا
 لصحي ام ةداعلا يف ذإ ،)ميوقتلا( ةيديجمتلا ةمهملاو )ءادألا( ةيساسألا ةمهملا
 رهاظلاو ةيهاملا قباطتب يناثلاو رهاظلاو ةيهاماللا روحمب صاخ لوألا :ناميوقت
 طقف ايئارجإ رمألا ودبي .فيزملا وأ داضملا لعافلاو لعافلا ىلع فرعتلا يلاتلابو

                                                             
1  Cf. Ibid. 
2  Cf. Ibid., p. 6. 
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 ميمعتلا ةروطخ نيبتن ىتح ةلاحلا مظفلن نأ يفكي .اذه نم رثكأ هنأ ريغ
 امك ،ساميرغ لبق نم ةدمتعملا تاياكحلاف .لكشلا اذπ لصفمتلل نانئمطالاو
 ةيزكرمو ،ةياغلا ةيميوقتو ،كولسلل ةلجدأ يه ،ةميدقلا ةطيسبلا لاكشألا يه
 سيلو ايفاشكتسا لكشلا نم نالعجي يئامغودلا ءانبلاو ةيئاغلا نإ .morale ةربعلا
 ةلاحلا ناسكعي مث رهاظلل ةيزكرمب اهفيز مث ةلاحلا ناحرطيو لب ،ايفارشتسا
 مدع نطبم لكشبو ةيهاملاو رهاظلا نيب قفاوتلاب "ريخلاو قحلا راصتنا" ــب
     .رهاظلل )قيقحتلا( مكحلا يف خوضرلا
 روظنمو ةيميتسبإلا تاهجلل اعضاخ يئايميسلا عبرملا ىقبي الأ ديفملا نم .ت
 .ادج مهم ةظحالملا روظنمو لاسرإلا روظنم طاقسإ ةيناكمإف .طقف لسرملا
 ريغ وأ ابعص نيروظنملا طاقسإ ناك نإ روظنملا رييغت لقألا ىلع نذإ انب قيلخ
 اùأل ،يليلحتلا قلطنملا ددحت يتلا يه ايصن ةيدارإلا ةهجلا نإ مث .ايئارجإ نكمم
 زاغلألل ةبسنلاب رمألا وه امك ةماعو ةيعون وأ اπ ةصاخ ةيجيتارتسا ىلع ةينبم
 لوألا اهئزج يف يهف ،لحلا نع يقلتملا فرصو ةيمعتلا اهيف دصقت يتلا الثم
   .رهاظلا ىلع وأ/و ةيهاماللا لوح لصفمتت
 تايلمعلا هاجتال ةقفاوم ةيسكعلا تامازلتسالا نم ماظنب موكحم ءادألا نأ انه ركذنل
  :قيمعلا ةيبيكرتلا
 
 1 س ب  ¬ 2 س ب ¬ 3 س ب
 
  :ةيدرس تاظوفلم ةثالث ءادأ يأ يف عباتتت يلاتلابو
 عارصلا( ايدرسو )داضتلا( ايقطنم الباقت )ف- /ف( لباقتلا هيف لصحي :1 س ب
 لعافلا راسمو لعافلا راسم :نالباقتم نايدرس ناراسم هيف طرتشkيو .)م ىلع
 ؛داضملا
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 ةحازإل ائفاكم بلسلا نوكي ثيح ،)ف ¬ ف-( قوفتلاب صاخ :2 س ب
 ؛داضملا لعافلا
 عوضوم حنمل ائفاكم حيرصتلا نوكي ثيح ،)ف ¬ م( حنملاب صاخ :3 ب س
 1.ةميقلا
 ةيصنلا ةجمربلا عم لماعتلا ةرورض ىلإ ةراشإلا يف تاظحالملا هذه ةيمهأ نمكتو

 دقعم رمألا فوسخلا ةيعابرل ةبسنلاب .ليلحتلا يف ةدمتعملا ةيجيتارتسالا ىلإ مث ،قيقحتلل
 رهاظلا نيب ةقالعلا نأ الإ ،يكحلا يف ةطيسبلا لاكشألا ةينب اهدامتعا نم مغرلا ىلع .ادج
  .اهل ةπاشم ريغ ةيهاملاو

 .قالطإلاب اضقانت نيلباقتم امه مدعلاو ةنونيكلا نأ ىلإ بهذ لجيه نأ ىلإ انه رشنل
 فكيف انئاك نكي مل نإو ،هتنونيك ةعيبط امف كلذك ناك رمألا نإ ؟نئاك ريغ مدعلا له
 ةيادبلا يف ملسن مل ول يقطنم عبرم ةغايص ةبوعص انل حضتت انه نم ؟هتنونيك مدع نوكتس
 اهل يدصتلاب الإ اذه ىتأتي ال .ةيفسلفلا اهتمءالم ةشقانم ريغ نم ةيلوألا تالباقتملا أدبمب
   .ايئدبم اهيف نماكلا ضقانتلا ىلإ رظنلا ريغ نمو اهنيعب ةميميس رواحم لالخ نم

 حيرصلاو بحاصملا يفنلاب الإ ائيش ةنونيكلا ــل بجوملا بطقلا تابثإ ينعي ال
 ةيجولوطنألاو ةيفسلفلا ةقالعلا كلمت" 2 )ةنونيكاللا وأ( مدعلا ـل يبلسلا بطقلل الكش
 نوكتف 3"توملاو ةايحلا نيب ةقالعلا وه ماع لكشب الوبقم ايدوجو ابحاصم مدعلا/ةنونيكلا
  .دحاو ءيش امه صلاخلا مدعلاو ةصلاخلا ةنونيكلا

 ىوتسملا ىلإ يمتني وهف ،يسيسأتلا عبرملاب ىمسي يئايميسلا عبرملا نأ مولعملا نم
 ساميرغ هلوانت دقلو .اهيلجت لبق مظتنتو ةيدرسلا عضومتت نيأ ،يديلوتلا روحملا نم قمعألا
 ايندلا طورشلا ةنqمؤمو ىوتحملل يلوألا لصفمتلل ةجتنم ىلوأ ةيبيكرتو ةيفانص ةينب هنأ ىلع
 ال ةقِرافم تاحايزنا درجم اùأب اهفرعيو ةيساسألا ةلالدلل ةيمتنملا تاميسلا" كرحي "هكاردإل

                                                             
1 Ibid. 
2 E. Cosinschi ; M. Cosinschi, Essai de logique ternaire sémiotique et philosophique, Berne, Peter Lang, 

p.26. 
3 Ibid., p.25-26. 
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 لوقلاو يسيسأتلاب عبرملا مسو نإ 1.ةيئانثلا ةيلالدلا تالوقملا نيب قئالع ماظن ىلإ اهل دوجو
 .يجهنملا رايتخالل ازواجم حرطلا لعجي قيمعلا ىوتسملا يف هتعضومو ةلالدلا ةيساسأب
 ،ايدرس اهطاقسإو اهلصفمت كاردإ نم نكمملاو ةلالدلل يقطنملا سيسأتلا وه قمعلا نوكيو
 ةمظنم ةيقطنمو ةيلوأ ةيلكش ةطاطخ كانه نوكت مل نإ هسفن درسلا كردي نأ نمكي ال ذإ
 امنإو طقف ايقطنم سيل يئايميسلا عبرملاف اذه ىلعو .اهتيلوقعم اهيطعت تالوحتلل
 Gaëtan Desmarais يرامسيد حضو دقل .اهنيب تاقالعلاو ءايشألا هقفو ددحتت ايجولوطنأ
 نيذللا اضيأ )يرشب يويحلا( يرشب-ويبلا لكشلابو لب يرشبلا لكشتلاب لايخملا ريثأت
 هسفن وتيتوب نوج صرح اذل .ريظنتلا دنع اهعم نايهامتيو ةيساسألا ةلالدلاب امتح نايقتلي
 ديلوتلل ةماع تايضاير نم ديفت نأ ىلع ،اهتيفرحب ةيجولويبلا ةيعجرملا ذخؤت نأ ىلع
 .René Thom موت ينورل ةيلوألا ثراوكلا ةيرظن ىلع دامتعالاو  morphogenèse يلكشلا

 ىلإ ليحت نأل ةلباق اهسفن ةيجولوفروملا تالاحلا نإف ،صوصنلا ىلإ اندع اذإو
 هتحضوأ ام اذه .يئايميسلا عبرملل يسدنهلا ليثمتلا قفو ةروا»ا وأ اهل ةلباقملا ةيعضولا
 ىلع بجي نذإ 2.ميدقلا دهعلا يف رازالل ةايحلا هتداعإو حيسملا تومل ةيلالدلا تايعضولا
 ،صوصنلا يف ةيباطخلا تالكشتلاو ةيقطنملا تانكمملا لك رابتعالا يف ذخأت نأ ةنكلشلا
 ةيعجرم نوكت ةلالدلل ةيلوأ ةموظنم نوكت نأ اذπ ودعت الو .سيسأتلا ةدعاق يه يتلاو
 ةيفانص ةئيه" هساسأ يف وه يئايميسلا عبرملاف .صنلا ةيلولدمو ةلالدلا يصقتل ةمهم
 نم ام اذهو ،لّكشت املك صوصنلا بسحب روحتي نأل لباق يقطنم زكترم هنأ يأ 3،"ىلوأ
 .اهدمتعا يتلا ةيليلحتلا تاءارجإلاب ذخألا عم لوألا ليجلا ةيئايميس قفأ عسوي نأ هنأش
 عونل مئالم وحن ءانبب نكلو صاخلا اهجاتنإ يف ةلوبقم ةيلكش ةغل ءانبب قلعتي ال رمألاف
  .عئاقولا نم صاخ

 
                                                             

1 G. Desmarais, op. cit., p.43. 
2 cf. F. Bousquet, « Carré logique et carré sémiotique » in L'Ancien testament approches et lectures, n° 24, 

Paris, 1977, p.70. 
3 G. Desmarais, op. cit., p.56. 
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  :ءاضفلا يف لعاوفلل ةيدوجولا ةعضوملا .6.2
 ةنونيكلا امه نيلباقتم نييروص نيليثمت قفِو ساسألا يف ةيدوجولا ةعضوملا لصفمتت

 طاقسإلل ةلباقلاو ةضراعتملا تايعضولاب اهحضون نأ نمكي ،ةديدع تارهظمت امهل ،مدعلاو
 ةيئانثب ةعضوملا هذه lexicalisation ةمظفل عئاشلا نم هلعلو .يئايميسلا عبرملا ىلع
 ءاوهألل ةيرتوتلا تاريغتملا بسحب تايعضولا ددعتت نأ اضيأ نكميو .]توملا[/]ةايحلا[
 ةيئايميسلا تدمتعا نئلو .صوصنلا اهل سسؤت ميق بسحب ميمكتلل ةلباق تمادام
 ةصاخ ةيبيكرت جذامنو ةراقلا ةيجولوفروملا تايعضولا نايبتل قيقحتلا عبرم ةيسايميرغلا
 ىطعم تسيل ةنونيكلا نإف ،ةيدرسلا تالوحتلا هاجتا حيضوتل اهرامثتسا ناكمإلاب
 اذه ىلع نوكيسو .ايئاù الو ايلبق سيل تايئانثلا ماظنف .طقف رهاظلل الباقم ايجولوطنأ
 ةيعابر يف ]توملا[و ]ةايحلا[ يتعضومل يئايميسلا عبرملل يقطنملا ءارجإلا دامتعا اديفم
 تاعضوملل ةفلتخملا تائيضفتلا اذكو اهيف لصفمتت يتلا تاءاضفلاب اهطبرب ينوكلا
 نيتسسؤملا نيتلاحلل يقطنملا لباقتلا ىلع اينبم يلوألا عبرملا نوكيسو .ةيعابرلا يف ةفلتخملا
   :لكشلا اذه ىلع ةطاطخلا نوكتسو ايمجعم

 
 
 
 
 
 
 
 ةلاح نإف ،يلاوتلا ىلع ،ةايحلاو توملا الِّثمkي نأل نالباق ةنونيكلاو مدعلا ناك اذإو

 امأ نييذوبلا دنع خسانتلاو ديهشلا فيصوت وأ نيملسملا دنع ربقلا ةلاحب طبرت دق مدعاللا
 ةركس وأ راضتحالا وأ ءامغإلا وأ ةزكرملا ةيانعلا يف ةبوبيغلا تالاحب مظفلkت دقف ةنونيكاللا

ةنونيكلا مدعلا   

ةنونيكلا مدعلا   
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 sémantisation ةللدأو ةمظفللا اهدحو صوصنلاو تافاقثلاو تاغللا ددحتو .اهريغو توملا
 ةدر»او ةماعلا ةيروصلا ةغايصلا ةيمهأ رهظت انه نم .ةطاطخلا يف ةحضوملا تالاحلا
 مدعلاو ةلاح هرابتعاب مدعلا :نييلوأ نيلكش ذخأت ةيعابرلا يف توملا ةعضومو .تالاحلل
 لîوحتملا ةئيه ذخأيل ًالqوحتم نوكي وأ ،لوحتي نأ اذه قفو مدعلل نكميو .الوحت هرابتعاب
  .مدع يأ ،هيلإ

 وأ ىلإ مدع وهف : aspectuel يغيصلا هدعب بسحب لاكشأ ةثالث ذخأي لوحتلا-مدعلا
  .يف مدعلا وأ نم مدعلا

 ،ايئارجإو ايموهفم ادج مهم وه "مدعلا ةلاح" سيلو ةلاحلا-مدعلا لامعتسا نإ
 يناثلا حلطصملا لامعتسا ةلاح يفف .مدعلا-لوحتلاب رمألا قلعتي امنيح اديج اذه حضتيو
 حلطصم يف ايلالدو ايوحن ةفاضإلا اهل سqسؤت يتلا ةلاحإلل اريبك ايموهفم اضومغ ثدحيس
 ال نيح يف ىلإ لوحتلا هب دصقي يأ لوحتلا-مدعلا هلباقي ةلاحلا-مدعلاف ."مدعلا لوحت"
  .ةنلكشلا نم مهم مسق طقسي يلاتلابو ،نم ىلإ مدعلا لوحت ريشي

 ديدحت دنع مهم ساميرغ اذπ رقأ امك ينامز وه امو يئاضف وه ام لوانت نإ
 ةسارد نوكتو .دحاو ةبكرم ىلإ نييمتنم نييطعم امهرابتعاب نكل ،ةيباطخلا تالكشتلا
 :اهنم دحاو لكل ةيتالوقم ميق عبرأ نيبkت نأ ىلع ةرداق ةيئاضفلاو ةينامزلا عطاقت

   ؛ايتاعوضوم ىطعم هرابتعاب ءاضفلا
 ؛ايتاعوضوم ىطعم هرابتعاب :نمزلا
 ؛اديرجت وأ اينوقيأ ايروص ىطعم اهرابتعاب أضفملا نمزلا
 ؛اديرجت وأ اينوقيأ ايروص ىطعم اهرابتعاب نمزملا ءاضفلا
 نيمزتلاو ءيضفتلا يروحم عطاقت عم لماعتلا ناكمإلاب ميقلا هذه ىلإ ةفاضإلاب

 يروصلا ىوتسملا يف نايقبي الف ،لاغتشالاو يلجتلا راطإ يف امهنيب لصفي لكشب
 لقألا ىلع وأ يجولوطنألا ىطعملا ىلإ انديعي فلتخم لكشب نالوانتي لب طقف يتاعوضوملاو
 يئاضفلا امنيب ةيدرسلا ةبكرملل اسqسؤم رمألا اذه ىضتقمب ينمزلا روحملا نوكي .يتاعوسوملا
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 ىلع نيروحملا نيذه ذخأ ،ةلاحلا هذه يف ،بجي ال اذل .ةيباطخلا تالوقملا ةعضومب صاخ
 نأ ىلع ،ةيدرسلا جماربلاب ةيادبلا يف صاخ رمألا نأ كلذ ،ةيمكلا ميقلل نيتسسؤم امùأ
 يف لباق يداصلا روحملا هدحو .قحال تقو يف يباطخلا ىوتسملا يف ليلحتلا جئاتن رمثتست
 وه امك تادودعملا ةطقنو تاسيقملا ةطقن :طاقسإلا يتطقن قفو ددحتي نأل ةلاحلا هذه
 تايوتحملل يئاوهألا دعبلا ىلإ لقتنن ةلاحلا هذه يف نكلو ،رتوتلا ةيئايميس يف ررقم
 :ةيتآلا ةطاطخلاب رمألا اذه ليثمت نكميو .ةيلالدلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 زاكترا ةطقن يأ ةلالدلا ةيفارغوبوط ىلإ ريشي )ف( روحم نأ ىلإ انه ةراشإلا بجي

 ةيدرسل ةيديرجتلا تايعضولا لثميف )ز( روحم امأ .ةممكم ةميق سيلو ىوتحملل ةدرجم
 تالاحلا ديدحت نكمي روحملا اذه قفوو .ىرخألا تايوتحملا لكل رمألا وه امك ءاضفلا
 عطقتملا طخلاب حضوم وه امك ءاضفلا ديرستل نيروحم دجويو .ايجولوبوط تالوحتلاو
 وأ/مث /كانهلا/ ىلإ /انهلا/ نم لاقتنالاب رمألا اذه حيضوت انوردقمبو .نيمهس ىلع هئاوتحال
 يروحم ليثمت ءاج دقلو .حيحص سكعلاو سكعلاب سكعلاو /كلانهلا/ ىلإ ةمث نم
  .ةيئاوهأ ميقب قلعتم ريغ رمألا نأل ،دعاص وأ لزان سيلو يقفأ عطقتم طخب تالوحتلا

 يثادحإلا يتطقن عطاقت يف الثمم نوكيسف ،ةلاحلا-مدعلا ايسدنه لثمن نأ انلواح اذإ
 امك عطاقتلا جرخي ال ثيحب ،لصألا ةطقن يف ordonnée يداصلا يثادحإلاو abscisse ينيسلا

 ز

 ف
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 اذه قفو حجرأتيسو .قالطنالا ةلاح ىتح يفتنت اذπو ،قالطنالا ةطقن نع تالوحتلا يف
 يجردت يتقو ماظن قفو اضيأو ]ةينآلا[/]ةموميدلا[ امه نيتيولع نيتلوقم نيب يلالدلا ىوتحملا
  .درجت لقأ لكش ىلإ يديرجتلا وأ يلعفلا رهظمتلل القان نوكي ايرظن هيلع حلطصم

 :يتآلا لكشلاب اذه لثمن نأ نكميو
 
 
 
 

 
 
  
 

 الثمي نأل نيلباق ابلسو اباجيإ يدومعلاو يقفألا لاقتنالل يليثمتلا روحملا ناك ذإ
 .يثادحإلا روحملا ءاقتلا عضوم بسحب

 لثمي ينوقيأ لب هيتراكيدلا تايثادحإلا هتددح امك ادرجم ايسدنه سيل لكشلا اذه
 اvدش وأ اهرتوت سيلو ةهجلا حيضوت وه لا»ا نأل ،هتسيقأ نم رثكأ لاقتنالا روحم

tensivité، روحمو تالوحتلاو تالاحلل يئاضفلا دعبلا حضون نأ دعب اهيلإ صلخنس يتلا 
  .اهميمكت لب ،ةعضوملا لكش حيضوت بجيف الف ءاوهألا ددصب ناك اذإف .لوحتلا

 دقو .يساميرغلا عبرملا رواحم ربع هاجتالا سفن يف نايلوحت ناليثمت ةايحلا امك ثعبلل
 ةنونيك ¬ مدع نيضراعتملا نيبطقلا دحأ نم لاقتنالاب لصاح رمألا نأ ىلإ بهذي
 ةروريسل عضاخ رمألا نأ تحضوأ صوصنلاو نايدألاو تايجولوثيملا ضعب نكل ،ةرشابم
 لكشتلا ةلحرم ىلع داقتعالا بسحب ةلمتشم ةايحلاف .مدعاللاو ةنونيكاللا يتلاح اهطسوتت
 امهماجعإ بعصلا نم نيتلحرملا نيتاه نأ ىلع ،ةنونيكاللا حورلا ةخفن ةلحرمو مدعاللا

2ف  

'2 ف  
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 .ةيدئاقعلاو ةيجولويديإلا ةعانقلاو داقتعالاب اطبترم رمألا مادام universel يلك ليثمت قفو
 اهدسج يف ريصملا كالتماب ةأرملاو ضاهجإلا قحب نيبلاطملا يأر ضراعت يف يلج رمألا
 ال ضاهجإلا نأ لئاوألا ةجحف .ةينيدلا تايعمجلا ضعب لثم ةايحلا يف قحلا يلضانم يأرو
 وأ مدع ةلاح يف يه مهبسح ةنجألاف يلاتلابو ،ةايح ال ةلاح يف تمادام ةايحلا عزنب قلعتي
 .ةنونيكال ةلاح يف لقألا ىلع
  

 
 
 
 
 
 
 فيرعت يف هسفن ردقلاب فلتخيو عضاوملا ةميق يف ام دح ىلإ ناقفتي ناقباسلا نايأرلا

 هلوقي يذلا تقولا يفف :ةيرحلا نع عافدلا الثم معزي امهيلك نأل ،اهلثمتو عيضاوملا هذه
 رايتخا يف نينجلل ةيدرفلا ةيرحلاب يناثلا يأرلا لوقي ةأرملل ةيدرفلا ةيرحلاب لوألا يأرلا هيف
 يطعي لوألا يأرلاف :دسجلا سيدقت اضيأ نامعزي نايأرلا .ءاقبلا ةزيرغل اكلام مادام ةايحلا
 يف يناثلا يأرلا لوقي يذلا تقولا يف لمحلا اذه ضفر Àقح نينجلا لمحت يتلا ةأرملا دسج
 .خلأ ،حورلا ةميق نع لاقي هسفن رمألا .ومنلا يف )نينجلا( لومحملا دسجلا قح

 وأ ةايحلاب ةصاخلا لوحتلا رواحم ةنلكش ناكمإلاب ةقباسلا ةميسرتلا ىلع زاكترالاب
 :يلي امك ثعبلا

 
 3 ¬ 2 ¬ 1 :لوألا لكشتلا

1 

ةنونيكلا مدعلا   

ةنونيكلا مدعلا   2 

3 

4 
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 ةياكحل ةيلوأ ةينب ىلع ينبملا قاروألا ومن زفاحلل هباشم وه 3 ¬ 1 :يناثلا لكشتلا
  1.ةايحلل ةينوقيأ ةروص اهيف ةرجشلا

 4 :ثلاثلا لكشتلا
 عزنو ةنجألل لتق ضاهجإلا يف ىري فلاخملا يأرلا نإف اذه نم سكعلا ىلع

    : ةنونيكالل ىلإ مدعاللا نم لاقتنالا يلاتلابو ،ةايحلل
 

 
 
 
 

 
 
 جمديف ،قيقحتلاب ةصاخ تالباقت نمض عضوت نأ ةيناكمإ ةيجولوفروم ةلاح لكل

 نمزلا ىلع قبُط هسفن رمألا .ةيهاملاو رهاظلا نيب تالبقتلا نم ةلسلس نمض تاعضوملا نيب
 يف نمزلا تادقعت سرد امنيح ةايحالل توملا ةأفاكم مدعب ادهشتسم تربيه سيول لبLق نم
  2.ةينمزلل ةينيطسغألا ةيؤرلل هتسارد

 اصاخ سيل رمالا نأ ريغ ،لوحتلاب مدعلا طبر يف ضقانتلا نم عون انل نودبي دق
 نيتيثادحأ ىلع ةطقن مدعلا يف نوكي ،يكرح يبيكرت لكشتب لب يجولوفروم رهظمتب
  .قباس لوحتل لآملا ةلاحو عضوم اضيأ نكلو

 ،رفصلل نيتيواسم يداصلا يثادحإلاو ينيسلا يثادحإلا ةطقن نوكت الأ وه لاقتنالا
 .لصألا ةطقن اهسفن يه عطاقتلا ةطقن تناك الإو

                                                             
1 N. Everaert-Desmedt, Sémiotique du récit, Bruxelles, De Boeck, 3e édition 2000, p.143. 
2 L. Hérbert, « Typologies et segmentations du temps ; les courbes d’euphorie esthétique, in Signes des 

temps : temps et temporalités des signes (sous dir. Lucie Guillemette et Louis Hébert), Québec, Presses 

Universitaires de Laval, 2005, p.70. 

ةنونيكلا مدعلا   

ةنونيكلا مدعلا   
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  :رئبلل ةيدوجولا ةعضوملا .1.6.2

 اعوضوم ريخألا اذه هرابتعا رئبلاو لعاوفلا نيب ةقالع لمشت رئبلل ةيدوجولا ةعضوملا
 .ةنيدملا لهأ وأ ةليبقلا لثم نييعامج وأ ،راغمأ وأ اموغ خيشلا لثم اوناك نييدرف ،لعاوفلاب
 ةطبترملا تالوحتلاو تالاحلا ىلع هتالوحتو هتالاحب هطاقسإ رئبلا بجي لاغتشا نيبتل
 ناتليحم نيتيئانثلا نيذه نأ ىلع ،]رهاظلا[و ]رهوجلا[و ةهج نم ]مدعلا[و ]دوجولا[ـب
  .ةفرعملا مدعو ةفرعملا بسحب لصفمتي يذلا رسلا ةعضومو توملاو ةايحلا ةعضوم ىلع

 لاقتنالاو /مدعلا/ دض /ةنونيك/ ةيدوجولا ةلاحلا هيف ىلجتت يذلا ءاضفلا رئبلا لثمي
 الإ نوكي ال يتلا ةيساسألا تارابتخالاب قحاللا توملاف ،رخآلا بطقلا ىلإ اهيبطق دحأ نم
 ىلع راغمأ هوخأو نخونخأ نيعراصتملا نيلعافلا قافتا يف لاحلا وه املثم اπ اقحال
 نخنونخأ هل لاق" .امهنم دحأ نيب رايتخالا يف اتاب يساسألا لعافلا لشف امدعب راحتنالا
 ةرئاح اùإ" :ليللا رخآل يف اهتيب مامأ هب ىقتلا امدنع اتاغ برح يف كارتشالل رفاسي نأ لبق
 .ديرت ال ام ىلع اهربجأو اهبلق رسكأ نأ ديرأ الو ةيقشو ةساسح اùإ .اننيب رايتخالا يف
 نع دعتبن نأ الإ انمامأ سيلف ددرتلا يف ترمتسا اذإو .كلذك تنأو اهقشعأ يننإ
 نيروحم بسحب ئضُف هسفن /مدعلا/ ةلاح ىلإ /ةنونيكلا/ ةلاح نم لاقتنالا نإ 1".اهقيرط
 لاقنا وه يذلا داعتبالا ةعضومل يروصلا رامثتسالا يف ىلجتي /يقفأ/ لوألا نيفلتخم نييلعاف
 ىلإ /بيرقلا/ نم اضيأ لاقتنالاب نيعراصتملا نيلعافلل كرتشم يأنو /كانهلا/ ىلإ /انهلا/ نم
 ىحوتسم رايتخالا اذه نأ ىلع ،قباسلا سوبقملا يف "اقيرط" مظفل اهنيبي ةيقفألاو ./ديعبلا/
 لوقلا ميقتسي ال ذإ لاقتنالل ةيلعافلا ةيناكمإلاو ةرمضملا ةيسوماقلا تالكشتلا نم
 )ةيبذاجلا( ءايزيفلا اهتحضوأ بابسأل ايقفأ لاقتنالا اذه روحم ناك ول اقيرط لاقتنالاب
 مادام ،مجعأل يدومع لاقتناب قلعت ول رمألا نأ امك .نويناسنإلا لعاوفلا اهرِبlخو اهنمخو
  .ةيدومعلا تالوحتلا نمض فنصم هعافتراو هرادحنا ةجرد تناك امهم قيرطلا

                                                             
  .120.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  1
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  :يئاضفلا لوحتلا ةيجولوطنأ .2.6.2

 ،بهذ( ةماعلا لاعفألاب ةداع نوكت ةغايصلا نأل ،هتيقفأ يناسنإلا لاقتنالا يف لصألا
 ةيدومعلا .ضرألا )ةطيسبلا( يفارغوبوطلا هلكشو لاقتنالا زيح اهيف طبنتسي( )رفاس ،جرخ
 لقتنملا ناكملا وأ )ةرئاطلا نتم ىلع( لوحتلا ةطساو لاقتنالا لعف مومع ىلإ فيظنف ،ةئراط
 لاقتنالا ىوتسم يف ةفîرعkم تسيل ةيدومعلا نأ امك .هيلإ لقتنملاو )حفس وأ ،لبج( ىلإ
 ض(و قالطنالا ءاضف يأ )ق ض( :لاقتنالا يفرط يف نيعقاولا هيئاضف ىلإ رظنلاب نكلو
 ةيئاضفلا تالوحتلا نمض عضوي الثم ةرئاطلاب رفسلا نأل ،لوصولا ءاضف يأ )ص
  :يلي امك اهلثمن نأ نكمي ascendante ةيئاقترالا ةيدعاصتلا ةيدومعلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 هتقيقح يف وه لاقتنالا اذه نأل ،لكشلا اذπ امئاد يدومعلا لاقتنالا نوكي ال

 ميس عم /ةيرادحنالا/ وأ /ةيئاقترالا/ ميس عمتجي نأ نذإ بجي .ايسدنه oblique /لئام/
 عالقإ روحم عم ىتأتم اذهو ،يلاثملا اهلكش يف ةيدومعلا ىلع لصحن ىتح /ةيلوقاشلا/
 :يلاتلا لكش ىلع عالقإلا ةلاح يف نوكيس رمألا ليثمتو ،اهطوبه وأ ةيدومعلا ةرئاطلا

 
 
 

. 

 ص ض .

 ق ض

 /يولع/= ]دعب[

 /يلفس/= ]لبق[
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 ذخأيف ،ايلفس )ن ض(و ايولع )أ ض( نوكي دق نيلكشلا نيذه نم سكعلا ىلعو

 نم ةبلصلا ماسجألا طوقس لثم ايلوقش نوكي نأ نكمي ،/ايرادحنا/ اهاجتا لاقتنالا راسم
 اذه ليثمت نوكيو ،نهسفن بلصلا مسجلا ةعرس وأ رخآ مسج ةكرح لثم ايقفأ ةعفاد ةوق
  :ايلوقاش ناك اذإ يلاتلا لكشلا ىلع

   
 
 
 
 
 
 
 
 هنم لقتنملا ءاضفلا تاميس عيمج ىلع ظفاحيف /يرادحنالا/ /لئاملا/ لوحتلا امأ

 نوكيسو )ص ض( ىلع )ق ض( ـل يسدنهلا طاقسإلا ةيناكمإ مدع عم هيلإ لقتنملاو
  :يتآلاك ليثمتلا

/يولع/ = ]دعب[ ص ض  

ق ض /يلفس/ = ]لبق[  

§  

§ ض

  

/يولع/ = ]بق[ ق ض  

ص ض /يلفس/ = ]دعب[  

§  

§ ض
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 لقتنت دقف ىوصقلا ةيداعلا اهتعرس ىلإ اهلوصوو اهعالقإ دعب ةرئاطلا نأ عمو

 ىلع ىقبت دقو ،يقفألا لوحتلا لكش ذخأت اذπ يهو عافترالا سفن ىلع ظفاحي لكشب
 ذخأ ولف .طوبهلا دنعو عالقإلا دنع لصحي يذلا يدومعلا لوحتلا نم ربكأ ةدمل لاحلا هذه
 الوحت ةرئاطلاب رفسلا رابتعاب ةلاحلا هذه يف نيرطضم نوكنسف هلكشو لوحتلا نمزب ايمك
 :نأ يه ةغيصلا هذπ رمألا حرط ةمءالم مدع ببس .ايقفأ

 ىلإ رظنلاب ءاضفلا يف لاقتنالا لوانتت ةماع ةيقطنم ةينيب دمتعي يئاضفلا لوحتلا
 ريغ .ةيئاهنلا ةلاحلا /سكع/ ةيلوألا ةلاحلا :ةيدرسلل نيتسسؤملا نيتلباقتملا هيتلاح يف هروحم
 مهملا نم نوكيس اذهل .ةلاحلا هذه يف نييواستم نيعافتراب نوكت دق نيتلاحلا نيتاه نأ
 ةلاح ىطسو ةلاح ىطسو ةلاح ةيلوأ ةلاح :نييرخأ نيتيئانث ىلإ نيتيئانثلا نيتاه ميسقت
ùطوبهلاب ةصاخ ةيناثلاو عالقإلاب ةصاخ ىلوألا .ةيئا.  

 :يتآلا ليثمتلا نع جرخي ال اقيرط لاقتنالل يجولويمسلا لكشلا نإ
 
 
 

 

 ق ض /يلفس/= ]دعب[ .

 . /يولع/= ]لبق[ ص ض
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  )أ ف( ةفص لثمي الو لاقتنالل يدرسلا ىوتسملا تاميسب صاخ لكشلا اذه

 لكش وهو .ةماعلا ةيلوألا لاكشألا نكلو ةيدعبلاو ةيلبقلا الو ولعلا ثيح نم )ن ف(و
 تالاحلا رواحم لك ليثمتلل اضيأو ةدماعتملا دادعألا يطخ عطاقتل طقف يعوطقم
 انودقمب .تاهيج عبرألا يف لكشلا ددمي نأ اذه ىلع ءانب نكمي ذإ ،ةيئاضفلا تالوحتلاو
 لثمملا ع لا»ا لماك يف ةعقاولا تايثادحألاب ايرظن يقفألا لا»ا ديدحت اذه نم اقالطنا
 ةيواسم ريغ يداصلا يثادحإلا ىلع ةطقسم ةطقن نوكت نأ ةطيرش ،ءولمملا ريغ طخلاب
  .لصألا ةطقن نم اقالطنا رفصلل

 /كانهلا/و /انهلا/ ةيئانث ىلإ فاضيف ،داعتبالل نيتيروص نيناكمإ ةعوطقملا هذه نيبتو
 مظفل اهيلإ ليحي يتلا /ةيقفألا/ عم ققحتيف ،ةيصن ةرورض ةمث سيل هنأ ىلع /كلانهلا/ ميس
   .قيرطلا

 ةينوقيألاو ةيديرجتلا ةروصلا يف لب هعوضوم يف ةيلعفلل يدومعلا روحملا فلتخي الو
 لاقتنالاف .طوقسلاب الإ نوكي ال رئبلا يف راحتنالاف ،/مدعلا/ ىلإ /ةنونيكلا/ نم لاقتنالل
 هدصرت يذلا ،توملا لعفل يئاهنلا ءاضفلا وه عاقلا نوكيل ،لفسأ ىلإ ىلعأ نم ثدحي
 .اعم اهلعفنس ":لاق امدع قونخملا نخونخأ توص ركذي لاز ام" :ةعوطقملا هذه
 سيل يدومعلا يئاضفلا لاقتنالا نأ رشنا 1"!ينعأ ام مهفت تنأ .اعم رئبلا ىلإ بهذنسن
 دقل .معن" .ينامتئالا دعبلا هيف ققحت لب طقف يرابجإ دقع نع يدرسلا راسملا اذه يف اجتان

                                                             
 .هسفن عجرملا  1

 

1ف 2ف   

'2 ف  
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 وهو نيلعافلا دحأ دقعلاب ردتبا نم ناك نئلف 1".رئبلا يف ازفق ،اعم راحتنالا ىلع اقفتا
 اربجم 2ف نوكي مل اذإ ىتح هنأ انه ركذلاب ريذجو .هيلع قفاو دق سيآ نإف ،نخونخأ
 ايئاوهأ اعارص قلخي ام اذهو ،هنم افقوم ذخأي نأ الإ هعسوب نكي مل هنإف ،دقاعتلا لوبق ىلع
       .ةيرتوت راثآ اهل نوكت الإ نكمي ال ةيبتارتل سسؤي هنأل ،ايصن ىلجتي مل نإو

 رمألا وه امك تالاحلاب صاخ رئبلا ءاضفب /مدعلا/و /دوجولا/ ةيئانث طابترا نإ
 ةبارق هل رخآ لعاف تومف .راحتنالا نع 3فو 2ف لوذع يف اذه رهظي .تالوحتلاب
 عبارلا مويلا يف" .يديجمتلا رابتخالا لكش يف رظنلا ناديعي امهلعج 3فو 2ف ـب ةوبألا
 .رئبلا ىلع ةلطملا ،ةوبرلا فلخ ]...[ .ءاسم رئبلا دنع ادعاوت .دارفنا ىلع نخونخأ هبلط
 ءاج ليلق دعب ]...[ .ةدوربلاب ةعبشم ةشعنم ةمسن تبه لامشلا نم ،تهاب رمق عفترا
 لامرلا يف هيدي اتلك سرغي وهو لاقو هسأر قوف هماثل لدع .هراوجب صفرقتو نخونخأ
 هيلع انقفتا ام ذيفنت ىلع ؤرجن مل .بقع ىلع اسأر انتطخ بلقيس ثدح ام - :ةدرابلا
  2".ةلاحم ال نجتس اùإف اضيأ انيف تعجف اذإف .انيبأ يف انمأ تلكث نأ دعب

 ىلع ةيساسألا ةمهملا قيقحتل ينامتئإ دقع ىلع ةدحولا ةفاضإ وه انه هظحالن ام نإ
 اهقفو لصحي يتلا /لفسأ/ ¬ /ىلعأ/ )بلقلا( لوحتلل يرشب لكشب لصاح ءيضفت نأ
 فرطلا ناكم فرط لك ذخأب لصاح ءيضفتلا مادام ةغايصلل سوكعملا لكشلا ايقطنم
  .يناثلا

 ينوطالفألا موهفملاب( nouménal ايلانيمون اموهفم ينوكلا دنع امومع توملا ذخأيو
 ةيئانثلا عضختو .ةدرطملا تالاحلل ةزواجتم ةموميد ىلع سسأتي .)يطناكلا ىتحو
 وهو لوحتلاب الو ةلاحلاب رمألا سيل يلاتلاب .ايجولوطنألا نم عونل نذإ ]توم[/]ةايح[
  .تقولا سفن يف نارمألا اضيأ

 ال يذلا narrationnel يئاكحلا ننسلا ثراب هيمسي امب صاخلا جهنملا ةلأسم حرطت انه
 دعب اميف أدبيو هتانوكم هنم دمتسي يذلا ملاعلا نم الإ هانعم ذخأي نأ هقفو kيكحلا عيطتسي

                                                             
 .هسفن عجرملا  1
 .121.ص ،هسفن عجرملا  2



 هلصفمتو فوسخلا ةيعابر يف ءاضفلا تايلجت :يناثلا مسقلا
 

301 
 

 ىحنت روكير ةيليوأت 2ةيئارقلا ةئيهلاو ىوتسملا اذه نيب ءاقتلالا يف وأ 1يكحلا ىوتسم
 ال يتلا ةغللا ةرماغمو ،ةغل نكلو ةيؤر اهقفو سيل ةياكحلاو ةثياحم تسيل اùأ امب رخآ ىحنم
     3.اضيأ اهئافتحاب ءافتحاو اvاذب ءافتحالا نع فقوتت

 يتايحلا ءاضفلاو يرحسلا ءاضفلا يف يئاوهألاو يلعافلا باطقتسالا ةرؤب رئبلا 
 ةئيهلا نع هرهوج يف اجتان الاصفناو الاصتا لعاوفلل يئاضفلا لوحت نأ كلذ ،لعاوفلل
 ةلاح يف وأ /ةعويم/ ةلاح يف نوكي نأ امإف ،اهيلع نوكي يتلا ةيجولوطنألا/ةيجولويميسلا
 ةئيه نم عبان يرود لكشب ةلصاح ةلصلا هذهو ./تاوملا/ وأ /ةايحلا/ يلاتلابو /فافج/
 رئبلا ةئيهلا نع رداصلا ريغو ئراطلا باطقتسالا سكع ،نمزلا يف اريبك ازيح ذخأتو رئبلا
 ىلع رئبلاب ةلصلا ققحتتسو .ديصلا وأ برحلا ىلإ جورخلا وأ ناتسمأ ةرجه وأ يفنلاك
 :يتآلا وحنلا

 
 رئبلاب ةيئاضفلا ةلصلا عون

 يجولويميس 
  يجولوطنأ يدرس
  يعوضوم  يلعاف
 ةيرود  ةئراط

 سايقمب نكلو لئاط/تقؤم س 
 وه يذلا ءاضفلا سيلو ةايحلا

 قمعأو ربكأ

 لئاط

 
                                                             

1 F-X Amherdt ; Ph. Secréta, L’herméneutique philosophique de Paul Ricœur et son importance pour 

l’exégèse biblique, Paris, Cerf, 2004, p.401.  
2 R. Bouvet, Etranges Récits, Etranges Lectures : Essai Sur L'effet Fantastique, Presses Universitaires du 

Québec, 2007, p.91.  
3 F-X Amherdt ; Ph. Secréta, op. cit., pp.402-401. 
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 لكشب لعاوفلا هنمو هيلإ وحنيو ةليبقلا ميق رئبلا يف رمثتست يتايحلا ىوتسملا يف
 رتاوتتو .يتامغاربلا يلجتلل ةبحاصملا ءاوهأللو صنلا ةيدرسل ةيرتوت ةرؤب اذπ وهو .درطم
  .اهنيب اميف لكاشتت ةدع تاعضوم

 لاقتنالاو /مدعلا/ دض /ةنونيك/ ةيدوجولا ةلاحلا هيف ىلجتت يذلا ءاضفلا رئبلا لثمي
 املثم همامأ الإ نوكي ال ةيساسألا تارابتخالاب قحاللا توملاف ،رخآلا ىلإ اهيبطق دحأ نم
 لشف امدعب راحتنالا ىلع راغمأ هوخأو نخونخأ نيعراصتملا نيلعافلا قافتا يف لاحلا وه
 رفاسي نأ لبق نخنونخأ هل لاق" ذإ ،امهنم دحأ نيب رايتخالا يف اراز يساسألا لعافلا
 رايتخالا يف ةرئاح اùإ" :ليللا رخآل يف اهتيب مامأ هب ىقتلا امدنع تاغ برح يف كارتشالل
 اهقشعأ يننإ .ديرت ال ام ىلع اهربجأو اهبلق رسكأ نأ ديرأ الو ةيقشو ةساسح اùإ .اننيب
  1".اهقيرط نع دعتبن نأ الإ انمامأ سيلف ددرتلا يف ترمتسا اذإو .كلذك تنأو

 نيروحم بسحب ئضُف هسفن /مدعلا/ ةلاح ىلإ /ةنونيكلا/ ةلاح نم لاقتنالا نإ
  :نيفلتخم نييلعاف

 نم لاقنا وه يذلا داعتبالا ةعضومل يروصلا رامثتسالا يف ىلجتي /يقفأ/ لوألا
 ىلإ /بيرقلا/ نم اضيأ لاقتنالاب نيعراصتملا نيلعافلل كرتشم يأنو /كانهلا/ ىلإ /انهلا/
  .قباسلا سوبقملا يف "اقيرط" مظفل اهنيبي ةيقفألاو ./ديعبلا/

 ةينوقيألاو ةيديرجتلا ةروصلا يف لب هعوضوم يف فلتخي الو /يدومع/ يناثلاو
 ثدحي يذلا طوقسلاب الإ نوكي ال رئبلا يف راحتنالاف ،/مدعلا/ ىلإ /ةنونيكلا/ نم لاقتنالل
 ،/لفسأ/ ىلإ /ىلعأ/ نم ثدحي لاقتنالاف .]توملا[ ةلاح ىلإ ]ةايحلا[ ةلاح نم رورم هعم
 ركذي لاز ام" :توملا لعفل يئاهنلا ءاضفلا وه عاقلاو لوحتلا ءاضف وه رئبلا طيحم نوكيل
 ام مهفت تنأ .اعم رئبلا ىلإ بهذنس .اعم اهلعفنس ":لاق امدع قونخملا نخونخأ توص
  2"!ينعأ
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  :اهيف نئاكلا ةيدوبعو ةحاولا ةيضlرlع تايلجت .7.2
  –ةميق سيلو ًةيهام– ىقرألاو ىقنألا يلجتلاو نماكلا رهوجلا ءارحصلا تناك اذإ

 الوحت ةحاولا ربتعي لوألا ،نيفلتخم نيرهظمت فوسخلا ةيعابر يف لِّثمت ةحاولا نإف ،ءاضفلل
  .ايرهوج الوحت يناثلاو ايلكش

 
  :ضlرlعلا لوحت .1.7.2

 يلكش لوحتب لصحي ائراطو ايرارطضا اروطت لوألا رهظمتلا اذه قفو ةحاولا ربتعkت
 ،لحمضت ام ناعرس ةيفشك وأ ةيعفن بابسأل ،لئاز لذتبم ضlرع ىلإ يلزألا رهوجلا نم
 نأ كردأف ،ةمكحلا ليصحت ادصق ةحاولا ىلإ لحر امنيح اموغ خيشلا عم لصح امك
 نأل ،قلطم لكشبو هتيئيشب كردي يدام عوضوم ةباصإ مدع يفو لاحرتلا يف ةمكحلا
 رِبخlي مل نمو 1"!ايندلا تاينتقمو لاملا رش انق مهللا ]...[ لاحرتلا يف ..لقنتلا يف ةيرحلا"
 رهوجلا نع لاصفنالاو هب لاصتالا رسع وأ هرسع كردي ال ضlرعلا اذπ لاصتالا
 هسفن برد دقل .اظح اندعسأ اموغ خيشلا" :ليلخ خيشلا ةلمج نع منت امك ،يوارحصلا
 لصفنا ام ةميق هتلحر دعب كردأو لحترا اموغ خيشلاف 2".نامز نم تاحاولا يف ةايحلا ىلع
  :نييميتسبإ نيلعافو نيمهف ءازإ نوكنس اذل .هب لصتا ام ةميقالو هنع

o  أ ىلع )1م( ءارحصلا ىلإ رظني )1ف( ؤفك لعافùبجوم اعوضوم ا 
 ؛ ايميق ابلاس )2م( اعوضوم ةحاولاو ايقالخ

o  دنع لصاح وه امك امومع ةيقالخلا ميقلا سكعي )2ف( ؤفك ريغ لعافو 
  .ايباجيإ 2مو ايبلس 1م نوربتعي نيذلا بابشلا
 صاخ دحاو ،نيضراعتم نييدرس نيجمانرب نائشنت ناتلباقتملا ناتيقالخلا تاينبلا ناتاه
 :يلي امك نيراسملا نيذه ليثمت نوكيس .)2ف(ـب رخآلاو )1ف(ـب
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 ])2م È 1ف Ç 1م ( ¬ )2م Ç 1ف È 1م ([ 
 /سكع/                           
 ])2م Ç 2ف È  1م ( ¬ )2م È 2ف Ç 1م ([

 
 اπ موقي جمارب يه سكعلا وأ ضlرعلا ىلإ رهوجلا نم لاقتنالاب ةيلزألا ةكرحلا هذه
 نونوكي ام ةداع 1ف ـف ،ءايشألا ميقل مهديدحت يفو مهعوزن يف نوفلتخم لعاوف
 ربع ةقيقحلا قفدو نافرعلا اوتوأ نيبوذجم وأ ءايبنأ وأ 2 م ضlرع اوكردأ ءامكح
 رسلا" يف "اوصوغي" مل نمم 2ف نوكي امنيب .لقعلاو ةيساسحلا ىلع ةيلاعتم طئاسو
 ىلجتت اvاذ يف ءايشألا ميق ةيبسن .رشابملاو يروفلا يلجتلاو رهاظلاب اوقصتلاو "دوقفملا
 لك نمو ءارحصلا نم ةايحلا تباغل هالول يذلا عوضوملل يلوألا ةفيظولا يف
 ةحاولا يفو ،رئبلا يف ءاملا بوضنو فافجلا اندرط ءارحصلا يف" .ءاملا وهو :تاءاضفلا
 يف امنإو هتاذ يف اميق ]ءاملا[ يوحي ال 1"؟ابيرغ اذه سيلأ ءاملا ةرازغو ناضيفلا اندرط
 بسح عفدت ]ءارحصلا[ـف ،هب ناسنإلا طبرت يتلا ةقالعلا ةعيبط اضيأو هفئاظوو هتئيه
 ءاملا ةردن نوكت اذπ .]ةورثلا[ ليصحت ىلإ ةحاولا وعدت امنيب ]فافكلا[ ىلإ ينوكلا
 ةطلس نم ررحتلا يلاتلابو لمحتلاو ربصلا ىلع ارابتخا :ةيوارحصلا ةموظنملا ميمص نم
 ءارحصلا لهأ ةمكح هنع رqبعت ام اذه .ءاملا اهيف امب ،ةيداملا ةرفولا يه ةبارغلاف .ةداملا
 يف .ناضيفلا نمو فافجلا نم دراطم .ايح ماد ام دراطم ناسنإلا .ةبارغ يأ ىرأ ال"
 وكشن ءاقستسالا تاولص يف هللا عكرن نحنو تاونس شيعن انك ءارمحلا ةدامحلا
 ةفراج لابجلا سوؤر نم لويسلا انيتأت Ûنحي امدنعو .ءاملا بلطنو فافجلاو طحقلا
 يف نوري سوفنلا فاعض ضعب نأ ىتح انايحأو حاورألا ضعبو لب باودلاو يشاوملا
 /بيرغلا/ اهيف ضراعتي ةيميق تاموظنم دوجولا يف نذإ لباقتت 2".ةنعلو ةمقن ليسلا
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 ةيبلس ةميق ]ةرفولا[ ءارحصلا لهأ ةموظنم لعجت .]ذوبنملا[و ]بوغرملا[و /بيرغ-/و
 هلعجتو ناسنإلا رسأت اùأل ،]هافرلا[ ىلإ ىعست يتلا ةيوارحصلا ريغ تاعمت»اب ةصاخ
 قواسم وه ىنعملا اذπ ؤفكلا لعافلا .ةريغتملا اهتعيبط ىدحتيو ةعيبطلا تاوزن ىسني
 اذه يف يلج وه امك ةنيدملا وأ ةحاولا ةعيبطل راجم ؤفكلا ريغ لعافلاو ءارحصلا رهوجل
 :ليثمتلا

   
 2ف 1ف لعاوفلا
 )2م Ç( )2م Ç( ةيدرسلا ةلاحلا
 ]تابث[ ]ريغت[ ءاضفلا ةعيبط
 عوضوملا ةعيبط

  يرهوجلا
 ]ةرفولا[ ]ريغتـلا[+]فافكلا[

 ]رارقتسا[ ]لاحرت[ يدرسلا لوحتلا
 

 وه ام ردقب ،ايئامغد اكسنت ،ءايشألا يف ادهز سيل ]فافكلا[ نأ انه ظحالملا 
 يذلا وه سومانلا اذه .يلج لكشب هرهظتو ءارحصلا هنزودت يذلا ةايحلا سومانل كاردإ
 ؤفكلا .دوجولا ميمص نم سيل ميقلل هتايح ناvرا نم هصلخت ةيناكمإو ةيرح ناسنإلا حنمي
 ،نافوطلا( انايحأ ةرمدم نوكت دق يتلا ]ةرفولا[ ةيناكمإ هريغت يفو ريغتم دوجولا نأ كردي
 اجذومن اموغ لثمي .)فافجلا( اضيأ نايحأ ةتيمم نوكت دق يتلا ةلقلا ةيناكمإو )خلإ ،لويسلا
 لاملا" يف رشلاو 1".لاحرتلا يف ..لقنتلا يف ةيرحلا" نأ ىري وهف ،ءافكألا لعاوفلا ءالؤهل
 ام كانه سيل ذإ ،ةضورفم ريغو ةدارمو ةدوصقم اهيلإ ىعسي يتلا ةيرحلا 2"ايندلا تاينتقمو
 لعجي نأك ،هلضفب ررحتي نأ يغبي امل اريسأ نوكيف ،ةيرحلا نم ناسنإلل ادابعتسا رثكأ وه
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 اذه يف حضاو وه امك ،ةيدوبع نوكي دق هسفن ]فافكلا[ .ةيرحلل اقلطنم ]ءارثلا[ نم
  :لدابتلا

  ؟دهزلا :ةماعلا هيمسي ام اذه سيلأ - "
 هارأو ،فوصتو دهز اذه نأ نوري ءاهلبلا .ةماعلا سيلو ءاهلبلا :اموغ جتحا -

 1".ةيرحو اصالخ انأ
 وه املثم ماكحلاو بابشلاب فوسخلا ةيعابر يف نولثمم ءافكألا ريغ لعاوفلا

 .ةكلمملا ىلع ريبك ءبع تاحاولا" :ةعوطقملا هذه هنيبت امك ،كِـلَـملا دنع رمألا
 لزالزلاب ةددهم ةقطنم ربكلا ءارحصلا نأ لالقتسالا دعب ينربخأ نوتسجنيك دروللا
 انأ .ينصلخيو كنم عمسي انبر .ءامسلا باب ىلإ كف نم ":هل كل تلقف نيكاربلا عالدناو
 طفنلا نأ الثم نوري ءارحصلا لهأ ناك اذإ 2"يلحاسلا اهطيرش الإ ايبيل نم ديرأ ال
 هنولثمتي ءافكألا ريغ لعاوفلا نإف ،نتفلاو لقالقلاو تاروثلل ريثم هنأل "يناطيش لئاس"
 دض هسفن هللا" :ىري يذلا كلَـَملا دنع لاحلا وه امك ةورثلاو ءاخرلا ىلع اليلد
 رمغي نأ يف لمأ كانه له .لحاسلا ىلإ هب ىتأو طفنلا نم ىتح اهمرح .ءارحصلا
 رابتعا وه لثمتلا اذه ببس 3"؟عادصلا نم انيفسيو لخاودلاو تاحاولا لك نافوطلا
 لصنتلا نع يلاتلابو ،]فافكلا[ ىلإ يعسلا مدع نع لوؤسملا ]هافرلا[ رِّفوت ةدام طفنلا
 .دوجولل يرهوجلا سومانلا نم

 هيلإ رظنkي نأ نكمي ،يجولويميس وه نيداضتملا هيلثمتب لوألا رهظمتلا اذه
 :نيفلتخم نيراظنمب

o الماعت هعم نولماعتيو ةديدج يناعم لعاوفلا حنمي ثيحب ،ءاضفلل يميق لوحت 
  ؛صاخ يميق قسن نم اقالطنا ،اديدج
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o ةتباث ةيوارحصلا ةموظنملا قفو ءاضفا ةميق نأ كلذ ،ةميقلل يئاضف لوحت، 
 .هراطإ يف لعاوفلا تاسرامم تناك ايأو ءاضفلا ناك ايأ ءارحصلا اهتيعجرم
 نأ نكمي .هرهوج سيلو ،ءاضفلا تاليكشت يف ريغت ءازإ ةلاحلا هذه يف نحن نذإ
  :نيتقيقحب لوحتلا اذه نع ربعن
 وضفلا ءاضفلا لصأ نأل ،ةحاو ىلإ ءارحصلل يميق/يئاضف لوحت يه ةحاولا §

 ىرخألا تاءاضفلاو ةيرقلاو ةنيدملاو ةحاولا امنيب ،رافقلاو ةوادبلا هرهوجو
 ؛ةيضرعو ةئراط تارهضمت درجم يه

 ريغ( امومع لعاوفلا كاردإ ريغ نم ،ريغتم لكشلاو يلزأو تباث رهوجلا §
 ةيضlرعو ،انماك ارهوج سيلو ايرهاظ الدبت الإ تسيل ةحاولاف .)ءافكألا
 لثم ؤفكلا لعافلاف .ايفخم ارهوج هءارو يفخي يذلا طقف اهلكش يف ةحاولا
 ،رارقتسالا ةايح عم هملقأت مدعو ةحالفلا يف هتراسخل حرف الثم امومغ خيشلا
 ىلإ شطعلا .رارقتسالاو ةيكلملا عم ةيرح الو ،ةيرحلا ناسنإلا يف لصألا نأل
 لقنتلا نوفرتحي موقل ةفدارم ةطلسلا نوكت نأ نكمي ال .رارقتسالا مزالي مكحلا
 ال نكلو .نورجاهيو نولقنتي اورمتسا املاط ةيرحلا نوسرامي مùإ .لاحرتلاو
 يف نوؤدبيو رارقتسالا اوضتري نأ درجمب مهقانعأ يف ديقلا اوعضي نأ نوثبلي
 .دجوي مل ولو ىتح مهمكحي مكاح نع اوثحبي نأ Àدب ال انه .ءايشألا ءانتقا
     1"..تاينتقملا عم للستت ةيدوبعلا

 رهظمت كلانه ،تباثلا رهوجلل يجولويميسلا رهظمتلا اذه نم سكعلا ىلع نذإ
 .سqسؤملا رهوجلا يف امنإو لعاوفلا ةسراممو لكشلا يف اريغت سيل ريغتلا نم لعجي يجولوطنأ
 الو سدحkي رهوجلا نأل ،فاشكتسالا ةلواحم دنع اهرهاوج يف نمكت ال ءايشألا ةيوهف
 .تباثلا رهوجلا يف ائراط ارÀيغت تسيلو اvاذ يف ةحاو يه ةحاولاف .ايسح وأ ايلقع كردي
 ءاضفلا وهو ةحاولاو ءارحصلا اهيف امب تاءاضفلا نيب كرتشم رهوجلاف هيلعو
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 نايجولويميسلا نالكشت امه امامت ةحاولا امك ءارحصلاو يفارغوبوطلا/يجولوبوطلا
 .نالباقتم

  
  :رهوجلا لوحت .2.8.2

 ءاضف نأ كلذ ،هل الادبتساو ،يلوألا رهوجلل اقنرت ةحاولا هقفو ربتعkت يناثلا رهظمتلا
 اùألف ،يحولا طبهمو ةوبنلا نطوم ءارحصلا تناك اذإف .رحبلاو ءارحصلا وه هساسأ يف
 هد”عkب يف هللا صن – حورلاو ،ّيفرحلا هد”عkب يف هللا صن – ةعيبطلا" تماد ام ،رسلا ءاضف
 يلاعتم دوجوو )ةعيبطلا( ينوقيأ لجت هل ،هساسأ يف )يهالإ( يرهوج نتم ملاعلاف À."1يزمرلا
 رس كاردإ طرش نإف ،)بيذكتلاو ةوعدلاو يحولا( ةدباكملا ةوبنلا طرش ناك اذإ .)حورلا(
 ]و[ Àسحلا ةءوبن – عجولا"ـف .ةلزعلاب أدبت يتلا ناسنإلا ةاناعم ىرخألا يه ءارحصلا
 ىلوألاف extensité ىدملاو intensité  ةدشلا ةوبنلا ةدباكم يف عمتجت 2 .حورلا ةءوبن – نزحلا
   :ةيتآلا ةطاطخلا هلثمت امك يكاردإلا دعبلاب ةيناثلاو يسحلا دعبلاب ةصاخ
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 سحلا
 

 

                               )ةدش(  
 نزح

 عجو

      ةءوبن                                              حورلا
 )ىدملا(                              
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 اهلباقت ةيسح ةدباكم يه ةلزعلا نأ كلذ ،لكشلا سفنب ةلصفمتم اهسفن ءارحصلا

 ةلزعلا" نإ ذإ ،ةلهو لوأل ةناعم تدبت نإو قاتعنا ،امامت ةءوبنلا لثم ،ةلزعلاف .ةيحور ةطبغ
 ةيبدألا ناسنإ توكلم يف اروضح لباقملا يف ينجنل ملاعلاب اهيف يÀحضن ةيرح ةبرجت –
 ةلزعلا قلاعت ليثمت نكمي 1 ".اننكسي هنأ لاب ىلع انل رطخي ملو ًاليوط هنع انثحب يذلا ةلوه»ا
  :يلي امك ةيرحلاب
 

  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 دوجولاف ،ةيدوبعلا قلطم وه يذلا توسانلا ملاع يف ةلزعلا ةطاطخلا هذه يف ىلجتت

 املكف .يعامتجالا دقعلاب ىمسkي امب رخآلا اذهل مازلإو تاذلل مازلإ امومع وه رخآلا عم
 .ةرورضلاب احيحص سيل سكعلا ،دقعلا تاهاركإ تدادزا نيدقاعتملا ددع )Àدتشا( دادزا
 تناك امهم ةيدوبع تراص ايئامغود اقوت ةلزعلا تناك اذإف ،ايمهافم اديقعت رثكأ رمألا
 تاذلاب اطابترا لب ايرسقلا الازعنا تسيل ةلزعلا ةبرجت نإ ذإ ،ةقالعلل يسحلا دعبلا يف ةدشلا

                                                             
 .17.ص ،هسفن عجرملا  1

 ةيرح

 ةلزع

      توكلم                                              حورلا
 )ىدملا(                              
    

  توسان   

 
 

 

 

 

            

  سحلا
 

 

    )ةدش(  
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 ىلإ اننينحب ىلختنل ،ةلزعلا ىلإ عرù" ،ءارحصلا لهأ روظنمب ،نحنف .اهعم احلاصتو
 نم )ةيدوبعلا( طابترالا لقتنيف ،ربكأ ةجاحبو رخآ اهاركإ ةلقلا نوكت انه نم  1".نطولا
 دتشي دق ،باصنلا لؤضو ةكرتلا تلق نإ ثرإلا يف رمألا وه املثم ،عونلا ىلإ مكلا
 عضاومو لعاوفلا يف ةرثكلا .ةثرولا لقي امنيح انايحأ نايس رمألا .رثكأ امهيلع صرحلا
 ايقطنم سيل رمألا نذإ .ثاريملا ىلع صرحلا ]ىدم[ ةدايز ىلع ثعاب اضيأ يه ثرإلا
 راتخا اموغف .رتوتلا ةينب سكع ،هحيضوت يئايميسلا عبرملل نكمي ال صاخو يئاوهأ امنإو
 رهوجل سسؤملا أدبملا دصقت يتلا ةلزعلاو 2".ةيرحلاو ةلزعلا طارص ؛بعصلا طارصلا"
 ةحيصنل نوكي انه نم .ءاوطنالل يعيجف لكشو ةيدوبعلا قلطم يه )ةيرحلا( ءارحصلا
 أدبم اذه .داوخآ موحرملا أدبم اذه ،كتجوز عدخم ىلع ىتح نمدت ال" :ىنعم اموغ
 ]لبنلا[ ةلزعلاب ةصاخلا تالباقملا مهأ نم 3".ديق لك نم ررحتي ليبنلا لجرلا .ءارحصلا
 لعاوفلاو ءايشألاب طابترالا مدع وأ طابترالا بسحب نالصفمتي نيذللا ]ةماشغلا[و
 ،ةيرحلاو ةيدوبعلا ةيئانثل ةسسؤملا اضيأ يه ةلباقملا هذه .ةيرهوجلا ميقلا نم الدب لاعفألاو
 دهزو ةخيشملا يف رهآ عمط يف اذه حضتي امك ،)دوقفملا رسلا( حورلاو )تاينتقملا( ةداملاو
 ديلاقت هذه ]...[ .رخآ لجر هدلقتي بصنم يف اندحأ عمطي نأ فلأي مل" ذإ ،اهيف اموغ
 مل تآجافم عقوتت نأ كيلعف ،تاحاولا لظ يف ،مويلا امأ .نامز مايأ ديلاقت هذه .ءالبنلا
 وه لبنلا ..لبنلا لقنلف وأ .ةهاجولا بلجت )ةخيشملا( اùأ )رهآ( دقتعا امبر]...[ .اهفلأت
 دوجو انه حضاولا 4"!لاجآلا يداو يف لبنلا ىلع يترسح اي .مايألا هذه ةعئاضلا ةلمعلا
 ةيناثلاو ةليبنلابو ،ةيعجرملاو ةيلوألا ىلإ ،ةميدقلاب تعنت ىلوألا نيتيميق نيتموظنم
 ال ،ءارحص ةيرحلاب ،رحبلاك يه يتلا 5،ءارحصلا لهأب ةصاخ ىلوألا ؛ةثيدح/ةديدجلاب

                                                             
 .180.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  1
 .155.ص ،2 ج ،سو»ا ،ينوكلا ميهاربإ  2
 .55.ص ،4ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  3
 .22-21.ص ،هسفن عجرملا  4
  .اهرهوج اوكردأ نأب ،اπ لهأ مه نم مل ،اهتنكاس اوسيل ءارحصلا لهأ  5
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 نم يتأت ةبيهلا نأ دقتعي " يذلا ،رهآ خيشلا اهلثميو ندملا لهأب ةصاخ ةيناثلاو 1،لمرلاب
 ينديرتو ]...[..رهآ نيكسم .هيلع قفشأ يننإ .ةهاجولا نم يتأت ةمكحلا ىري .بصنملا
 فده ال ]...[ ..ملعي ام ريغ نم ةمدخ يل مدقيس ]...[ ةماشغلاب هفصأ الأ هلك اذه دعب
 بغيو ةلوطبلا اهيف بيغت ةايحل ةميق ىرأ الو .ةخوخيشلا ىلع لياحتلا ىوس نآلا يل
  :نيتموظنم ءازإ نوكنس 2".لبنلا

  ةيوناث ةموظنم           ةيلوأ ةموظنم   
 ]ةديدج[                ]ةميدق[               نامزلا
 ]ةحاولا[              ]ءارحصلا[    ءاضفلا
 /ميشغ/                  /ليبن/    لعافلا
 /ميكح/-              /ميكح/     
 /عيضو/ ~ /هيجو/-               /هيجو/     
  /لطب/-                 /لطب/     
  /لياحتم/               /لياحتم/-   

 
 سيلو )هتشين( يجولاينيجلا امهدعب ىلإ رظنلاب ةيوناثلاو ةيلوألاب ةموظنملا تعنت

 ام سفنب ةلصفمتم اهسفن اùأل ،ةيرحلا وه نيتموظنملا نيب قرفي ام مهأ نإ .يميقلا
 ،اهئايلع نم لزنت نأ تءاش امدنع ،اùأل ،رباكم رس ةيرحلا" نأل ،ناتموظنملا هب تلصفمت
 رحبلا :امهتلاحتسال قلخلا امهركنتساو نينطو تراتخا ،اتيب ضرألا ىلع اهسفنل ينبتو
 /لاعتم/ ءاضف :نيلباقتم نيئاضفب نكلو ةيلوألا ةموظنملا سفن ءازإ نحنف 3.ءارحصلاو
 دنع ةيرحلا .)ضرألا( /ثياحم/ ءاضفو 4"ومسلا نايك" وأ "ومسلا تيب" ىلإ متنم )ءايلعلا(

                                                             
 .91.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ ".ءاملاب ال ،رحب ةيرحلاب ،ءارحصلاك ،رحبلا "  1
 .22.ص ،4ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  2
 .99.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  3
 .19 .ص ،نوتم – ميهاربإ فحص ،ينوكلا ميهاربإ  4
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 ىتح فاشكتسا راسم ىلإو ءافكأ لعاوف ىلإ جاحت ةبوجحمو ةدرجم ةميق ينوكلا ميهاربإ
 هذه هرهظت امك spatialisé ةأضفم اùإ .)رباكت( اسكاعم ايدرس اجمانرب جتنت اùأل ،كردkت
  :ةطاطخلا

 
 
 
 
 
 

 
 

 يروص ليكشتب اضيأ نورقم يرهوجلاو يناسنإلا اهيدعب يف ةيرحلل ءيضفتلا اذه
 .]رهاظلا[و ]نطابلا[ـب امهرودب نيئضفملا ]رونلا[و ]ةملظلا[ نيب لباقي lumineux يئوض
 ،لفاسألاب يلاعألا لدبتسي نايكب نمؤي نأ ناسنإلا ىلع اذامل" :لاؤسلا اذه هنع رqبعي اذه
 اذه ىلع ةباجإلا 1"؟ضرألا حطس قوف امقمق اهيف ميقيل ضرألا نطاب نم ةملظلا ريعتسيو
 " لهف ،]لفاسألا[و ]نطابلا[ ملاعب نورقملا /ينينجلا/ عضولا ىلإ صوكنلا نيب نرقت لؤسلا
 يف اقيمع ةثوثبملا نيوكتلا تانيج ىلإ يقيزيفاتيم قوش وه له ؟مألا محر ىلإ نينحلا وه
 ضرألا ليلس ةقيلس اهبلق يف شيتفتلاو مألا ردصب ثبشتلا له ؟ءايمعلا ةعيبطلا تاملظ
 ةقيقح ديلا لوانتم يف دجي مل هنأل مألا ردص ىلإ نكرف ،ةليحتسملا ءامسلا ةوبأ هتركنأ يذلا
 اضيأ وه يذلا لوألا هتبنم ىلإ نينحلا لكش ذخأي يزيرغ وه صوكنلا اذه 2 ".اهاوس
 الو مvوسق نهربت" لاجرلاف .ةيرحلا يه يتلا ىلوألا دوجولا ةميق اهيف دسجتت يتلا ةلاحلا

                                                             
 .105 .ص ،هسفن عجرملا  1
 .105 .ص ،هسفن عجرملا  2

 ]يولع ملاع[
 )ءايلعلا(

 ]يلفسلا ملاع[

 ]ءارحصلا[/]رحبلا[

ةرباكم  راكنتسا/  فاشكتسا 
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 يف الإ ىلجتي ال ةيرحلا سودرف ىلإ نينحلا فرعت نأ رسعتسي حور نع مهشيطو مvالابم
 هنع تربع ام وه ةملظملاو ةقيمعلا ملاوعلا ىلإ يقيزيفاتيملا باذجنالا اذه 1".ةلوفطلا
 مل سويفرأو ،اùاضحأ يف الإ دولخلا ةبشع نع ثحبي مل" شماجلجف ،اميدق ايجولوثيملا
 نأ ريغ 2 ؟اهرايد يف الإ ءالخألا ءاقلب معني مل سيلوأو ،اهعابرأ يف الإ هتقوشعم بلطي
 لشفلاب امود يهتني يذلا فاشكتسالا جمانربو راكنتسالا جمانرب يه ناسنإلا ةاسأم
 ةبشع دقف شماجلجف" .يضرعلا ىلإ /يرهوجلا/ نمو /لفسأ/ ىلإ /ىلعأ/ نم رادحنالاب
 فلاخ هنأل هسفن دقفو ةدوعلا قيرط يف هتقوشعم دقف سويفروأو ،ةدوعلا قيرط يف دولخلا
 دبعلا نأب رÀبخُأ امدنع ةيساقلا لخلا ةءوبن عمس ةعاس اضيأ قفخأ هتلحر يف سيلوأو ،ةيصولا
  3 ".تاومألا لالظ ىلع كلم نم لضفأ ءايحألا ايند يف

 ددحي لعاوفلاب صاخ جمانرب :نايدرس ناجمانرب دجوي يئايميسلا دوجولا روحم يف
 راسم ددحي )ةيرحلاو رحبلا( ءاضفلاب صاخ رخآو راكنتسالا وأ فاشكتسالا راسم
 ،امومع ةداضتملا جماربلا يف امك ةرورضلاب اعارص ناجتني ال ناداضتم ناجمانربلا .ةرباكملا
 جاتنإ ةرورضو يرهوجلا ءاضفلا جمانرب نيلهاج اوناكو ءافكأ اونوكي مل نإ لعاوفلا نأل
 لب ةيدوبعلا نادلوي نايساق امùأ ىلع رحبلاو ءارحصلا ىلإ نورظنيس مùإف ،داضم جمارب
 وأ نايسن هتقيقح يف وه لهاجتلا 4.ةيرحلا يف نمكت يتلا ةقيقحلا ةيوه نيلهاجتم ،توملاو
 مكتقيقح .مانأك مكتقيقح ىلع ناهربلا اومدقت نلف متيسن مكنأب اوفرتعت مل نإ" .سانت
 لئابق مامأ ةركاذلاب اوهابتت نأ يف اجرح نودجت ال مكنأ مغرب نايسنلا اهتنايد تاقولخمك
 مث ةركاذلا زنك لين نأ نيسانتم ]...[ ماعنألا لئابق مامأ اوهابتت نأ اوثبلت ال مث ،ماعنألا
 عم لاحلا وه امك ىلوألا ةقيلسلاب ةبهلا هذه نادقف نم ةرم فلأ أوسأ ةبهلاب ةناهتسالا

                                                             
 .39.ص ،2005 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،ةنعللا نول ،ينوكلا ميهاربإ  1
 .105 .ص ،نوتم – ميهاربإ فحص ،ينوكلا ميهاربإ  2
 .105 .ص ،هسفن عجرملا  3
 .52.ص ،ةمومزملا راتوألا ةفوزعم ،ينوكلا ميهاربإ  4
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 امو رهآ هكردي مل ام ميق نيب قرفي ام تاذلاب يه ةيسنملا وأ ةَلهاجتملا ةموظنملا 1"ماعنألا
 نأ دقتعا /ليبن ريغ/ /ميشغ/ امهدحأ ،ةفلتخم ةخيشملل امvرظن تناكف ،اموغ هكردأ
 رخآلاو ]هاجلا[و ]لاملا[ كالتماب نوكي ةجاحلاو رخآلا نم ررحتلا نأو ةعفرلا وه مهألا
 اعيمج ملعن نحن" :ةليبقلا نايعأ هكردأ ام اذهو ،لئازلاو يضرعلا يف دهز /ليبن/و /هيبن/
 عسوب فيكف .اهلوبق ىلع كوربجأ .كيلع تضرف .دهج دعب الإ يضاملا يف اهلبقت مل كنأ
 اركنت سيل ةخيشملا لوبق مدع 2".كيدي نم اهذخأ يف ركفيو رساجتي نأ رهآ ريغ وأ رهآ
 نكي مل اموغ نإ مث .يرهوجلا اهتقيقحل اكاردإ نكلو ،ةيلوؤسملا نم ابوره الو ،ريخلل
 ام ضفختو ناسنإلا عفرت يتلا ةيرحلل كلام ماد ام ةعفر ىلإ ،هتءافك ىلإ رظنلاب ،ةجاحب
 يلوألا قسنلا ميقل نوكلاملا لعاوفلا اضيأ هكردأ ام اذه .]ةعفرلا[و ]لاملا[ اذه يف امب هنود
 تنأ .كيف نكت مل ةدحاو ةليضف كبv اùأ ،ملعت اهّلك ءارحصلا ،اضيأ ملعن نحن" :ميدقلا
 أدبي ررحتلا 3".كلبق نم نورخآ اهالوت امدنع هب عتمتت مل اديدج انأش اهتبهو يذلا
 لخدم اùأل نكلو ايناسنإ اطرش اهرابتعاب سيل توملا لوبقو ،ةايحلا ةطلس نم ررحتلاب
 ءارحصلا نأ كلذ 4".كاله ،ملاعلا ديرمل ،توملاو .نطو ،ةيرحلا ديرمل ،توملا"ـف ،ةيرحلل
 ريخألا اذهو ،بارشلاو ماعطلا :ةايحلا يطرش يف ةلق بدجلاو ،بدج ساسأ يف يه
 يأ ،نافوطللو فافجلل ةضرع رئبلاو ،رئبلا يه ءارحصلا يف ءاملا ةنوقيأو ،ءاملاب نوهرم
 نم ررحت ةيرورض ةيرهوج ةقيقح هرابتعاب هب لِبَق نإف ،نئاكلا دصرتي توملاف ،توملل
 حبش"ـف اذل .فافج وأ نافوط لصحي امنيح ديفت ال يتلا ةيداملا تاينتقملا نمو هسجاوه
 انترذح اùأل .انعدخت مل يه .ءارحصلا رايتخا ىلع ؤرجي نم لك دعوتي طرش اشطع توملا
 اذإ 5".لمحتت نأ كيلع نكلو ةيرحلا تدرأ اذإ لاعت" :ةلئاق انتدان امدنع ةيادبلا ذنم

                                                             
 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،تمصلا ناسلب ينوكلا انأ ةريس :برلا ةلفط توكلم ،ينوكلا ميهاربإ  1

 .9.ص ،2005
 .21.ص ،4ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  2
  .22.ص ،هسفن عجرملا  3
 .90.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  4
 .59.ص ،4ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  5
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 لبُق نإ ريصملا اذه نأ ريغ ،امهراتخي نم هيلإ لوؤي يذلا ريصملاب نافيخم رحبلا امك ءارحصلا
 ،رحبلا يف انفيخي ام يه رحبلا قامعأ" تسيلف .ةيرحلا قلطم وهف يلزألا هدعب يف وه امك
 هسدح ام طبضلاب اذه 1".رحبلا يف انفيخي ام يه ،رحبلا قامعأ يف ةءوبخملا ةيرحلا نكلو
 هتنقل ام وهو ،اباش ةحاولا دصق امنيح اπ ماق يتلا ةمكحلل ةيفاشكتسالا هتلحر يف اموغ
 اهموي نم .توملا راقتحا يف اسرد روبج يننقل دقل" .روبج خيشلا لثم /ءالبن/ لعاوف هايإ
 ينعفصي نأ ظحلا ءاشي مث ..مث .ةلوطبلا ةبترم لنأ مل ينأل يسفن راقتحا نع فقوتأ مل انأو
 ىتح درجت .ةيقدنبلا نع ىلختي نأ نود اشطع داوخآ تام .رهش يضمي نأ لبق رخآ سردب
 ةايحلا ةيثبع كاردإب الإ ىتأتي ال توملا نم ةيرخسلا 2".ةيقدنبلاب ثبشت هنكلو ،سابللا نم
 لبق ةسيفن ةيده ودمهم يل مدق" .اموغ خيشلا هنم دافا رخآ سرد اذهو ،ودمهم لعف امك
 هرlدق لبقتسي نأ ءرملا ىلع نأ لاق .حازملا نع فقوتي الو كحضي ناك .ليلقب راردآ قرغ
 هسفن نم رخس نأو ثبل ام هنكلو ةيادبلا يف ةراغملا كرتب هعنقأ نأ تعطتسا .اكحاض
  3".هرlدق نم ناسنإلا بهي نأ كحضملا نم :لاق .]...[ هيبيقع ىلع داعو

 ةيمتحو يناسنإلا طرشلا نم سجوتلا نمو ةايحلا ةطلس نم ررحتلا ىلإ ةفاضإ
 ةطبترم يه يتلا ةخوخيشلا ررحتلا اذه رسو ،ةجاحلا ىلع ءاضقلا يضتقت ءارحصلا ،توملا
 ]...[ .ةخوخيشلا يف رسلا .ةخوخيشلا" وه نامدإلا نع عالقإلا رس"ـف ،ميدقلا قسنلاب
 - ]...[ .ةيدوبعلاو فعضلا نع نوهÀزنم طقف ةكئالملاو ةهلآلا .ام ءيشل دبع ناسنإ لك
 .ةداعلا نم صلختلل دهاجأو نامدإلا دناعأ تنك ةيضاملا تاونسلا لاوط ؛كيلع يفخأ ال
 ناسنإلا ةيدوبع لوأ" نأ انه ريشن نأ دب ال 4".ةحاولا يف برجأ تأدب .يÀرس اذه ]...[
 – ناسنإلا ةيدوبع يناث ]و[ .ناسنإلا دسج يف لولحلا ناسنإلا لوبق ]وه ينوكلا بسح[

                                                             
 .97.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  1
 .22.ص ،4ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  2
 .هسفن عجرملا  3
 .56.ص ،هسفن عجرملا  4
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 ربكأ اهتيهام يف ةيدوبعلا نأ ريغ 1".ءاملا عبانم قوف ناسنإلا عم عامتجالا ناسنإلا لوبق
 ةورثلا لثم ،هسفن عوضوملاف ،ساسألاب عوضوملا اذπ طابترالا ةركف يف اùإ ،اهعوضوم نم
 وهف ةدلاخو ايلع ةميق اهرابتعاب اهيلإ يعسلاب ،ةيدوبعلا يف ببسلا تسيل ،الثم ةخيشملا وأ
 2".ناسنإل ادبع نوكن نأ نم ءوسأ ،ىوهل ادبع نوكن نأ" نذإ .اديق اهنم لعجي يذلا
 ىنعم ،)ةميدقلا ةموظنملا( نيلوألا ريطاسأو سدحلاو ةخوخيشلا لعفب ،كردأ يذلا ناسنإل
 وه له .رخآ ءيش ىلإ نحي هنأل ءارحصلا ىلإ ىعسي" هنإ .ررحتي يك اهدصقي ،ءارحصلا
 اهبلق هل تحتفف هيلإ تنأمطاو اهتقث بسك ىتح اليوط هسفن بÀرد دقو ]...[ ؟ةيرحلا
 نيب نآلا وه .هسفن اهل ملسي نأ ررقف ةنيكسلاو نامألاب سحأ .اهرارسأ ىلوأب هل تسمهو
 اùوكس هل ودبي ]...[ .قشعب اقشع هلدابت يك اهبعاديو اهتغل مهفي نأ لواحي .اهيدي
 هيوتحت – اهل ملستسي نأ ررق نأ دعب – نآلا اهنكلو .الوهجم اديدv يفخي ،اشحوم ،افيخم
 لكشب فشتسي نأ نكمي anthropomorphique يناسنإ رهظمت ءارحصلل 3".نانحب اùاضحأ يف
 اذه .)نضحلا ،قشعلا ،ةغللا ،ديلا ،بلقلا( يلالدلا لقحلاو يمجعملا لقحلا يف حضاو
 ،لعاوفلاب صاخلا جمانربلا يلاتلابو ةيرهوجلا تاءاضفلل يدرسلا جمانربلا دسجي رهظمتلا
 نيعون نيب قرفن انلعجت ةبرد ىلإ نوجاحي لعاوفلا ءالؤهف .ءافكأ نونوكي امنيح اصوصخ
 )بÀرد( مظفللا اهانع ربعي dupliqué ةروركملا تالوحتلا اضيأ تاظوفلملاو ،تالوحتلا نم
 تالوحتلا ةداعإ رهظت ىلوألاف ،)ىعسي( مظفللا هنع ربعي dédoublé ةانثملا تاظوفلملاو
 يعارصلا يدقاعتلا عباطلاو لباقتلا ىلع يناثلا لدي امنيب ،ءافكلا ليصحت وأ ءادألا قيقحتل
 جمانربو يدرس جمانربو داضم لعافو لعاف ءازإ نوكنس اذπ .تاظوفلملاو تالوحتلل
 ءادألا نألو .ءارحصلا ]ةقث[ لعافلا بسك اذإ ايباجيإ ةياهنلا يف ناك ءادألا .داضم يدرس
 نأ ناكمإلاب ناكو ،يحور عباط وذ وه sanction ءازجلاف ،]ةقثلا[ يحور عوضومب طبترم
 ملاعلا لوح ةلصفمتم ةعوطقملا نأ ريغ ،ايعوضوم الباقم كلمي اضيأ وهو ،ايدام نوكي

                                                             
 .126.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهارب  1
 .13.ص ،ةمومزملا راتوألا ةفوزعم ،ينوكلا ميهاربإ  2
 .115.ص ،4ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  3
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 rétribution ةزاجإ وه رسلا نألو .اضيأ رارسألا تبنم وه يذلا ،)ةنينأمطلا( يئاوهألا
 سمهلا اذه .سومهم هنإف ،يرحتلا ناهرو يدرسلا جمانربلا قيقحت يف حاجن ىلإ جاتحيو
 .ىرخأ تايرحتو ىرخأ تابرد ىلع جاتحي رارسألا نم اهريغ نأل رارسألا ىلوأب صاخ
 وه ،اضيأ يدؤملا لعافلل ةيئاوهألا ملاوعلا نم تعطاقت ةيباجيإلا ةيئاوهألا ةزاجإلا
 لاكشأ نم رخآ لكش وه يذلا مالستسالاب يهتنملا "ةنيكسلاو نامألاب ساسحإلا"
 ىلإ ىعسي لعافلاف ،طقف كاردإلا سيلو ءاوهألا ةقاط لامعإ ررحتلا يف طرتشkي .ررحتلا
 يف" نأل ،"قشعب اقشع" ةعيبطلا ةلدابم ةزاجإلا عوضوم نوكي يك "اهتبعادم"و ةغل مهفي
 ةزيرغلا" تماد ام 1 ،"لقعلاب هتقيقح كردن ال اننكلو ،حورلاب هتيميمح رعشتسن رس ةعيبطلا
 لوبقلاو ةعيبطلل مالستسالا ةجيتن نإ 2 .حورلا ةسوسو - سدحلا ]و[ .دسجلا ةسوسو -
 امك ةيناسنج ةيناسنإ ةراعتساب اهنع رîبعم ةيطبغ ةيئاوهأ اهتمكح ىلإ نوكسلا اهسيماونب
 مألا دهدù امك انبولق يف اهدهدù ةيرح ةءاجفلا " يه يتلا ةءاجفلل ةبسنلاب لاحلا وه
 نم ةراعتسا وه يذلا مألا ةعيبطلا ريبعت وأ 3"!اهنطب نم هدلت نأ لبق اهبلق تحت اهديلو
 يذلا بابلا وأ مفلا ةباثمب ةعيبطلا نأ انل لوقي نأ دارأ يذلا يئدبلا بابلا وأ ،مفلا ىنعم
 4".حور هنكلو ةعيبط سيل دوجولا ةقفص يف وهف بألا امأ ،دسجلاب هنم انقثبنا

 
  :ةحاولل يلوحتلا دعبلا.3.8.2

 ./ئراط/ يئاضف لوحت نع اجتان ءاضف لب ،ةماقإلل /ايرهوج/ ءاضف ةحاولا تسيل 
 قفو لصاحلا يعامتجالا ءانبلا نع اديعب يأ ،يلاعتملا هموهفمب يف ناسنإلاب طبترم رهوجلاو
 نئاكلا ةلوقم :نيتيساسأ نيتلوقم ىلع لصحن انه نم .يمويلا دوجولا فراوصو يعاود

                                                             
 .146.ص ،5020 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،ريطاسأو نوتم – ىلوألا فحصلا ،ينوكلا ميهاربإ  1
 .هسفن عجرملا  2
 .26.ص ،2007 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،هؤانبأو بوقعي ،ينوكلا ميهاربإ  3
 ،2006 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،صوصن/)نوتم( ميم ةنهاكلا تلمأت اذكه ،ينوكلا ميهاربإ  4
 .9.ص
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 يرهوجلا ءاضفلا ةلوقمو "ءارحصلا لهأ" ينوكلا هيمسي ام وأ ]يوارحصلا[ وه يرهوجلا
 ءاضف اذه ىلع ةحاولا نوكتسو .يرهوجلا نئاكلا اذه هيف ققحتي يذلا ]ءارحصلا[
  :امه نالوحت لوحتلاو ./يعئاجفلا/و /يصوكنلا/ لقنتلل يأ لوحتلل

 2م ىلإ يئاضف لوحت
 ف ـل يلعاف لوحتلو
 2م ـب لاصتالا هنع جتني يتلا يئاضفلا لاقتنالا لعفب ناطبترم امه نالوحتلا اذه

 هيلإ لوحتلا وأ )لوألا رهظمتلا( ضرعلا ىلإ لاقنالا دلوي لكشب ،1م نع لاصفنالاو
 ةπاشمو ايجولوبورثنا ةرياغم ةيريغ دوجو ةقيقح مامأ انعضي رمألا اذه .)يناثلا رهظمتلا(
 هاسن وأ هلهاجت يذلا ،هرهوج نع هزايحناب نمزلاو ءاضفلا يف فلتخا فلتخملاف .ايرهوج
  .)هالعأ رظني( هاسانت وأ

 نأل ،ءاضفلا رهوج يف رهوجو ءاضفلا يف لوحتلا يه ةحاولا صئاصخ لوأ نإ نذإ
 دوقفملا اهÀرسب ءارحصلا يع ةولخلاو ،ةولخلا وه رهوجلاو ،رهوجلا وه دوجولا يف لصألا
  .اهعبطت يتلا ةيرحلاو

 :مويلا اهيمسن يتلا ةولخلا هذه نع ةيانك "يئادبلا بارتلا" وأ ،"ىلوألا ضرألا"
 تايادبلا ناسنإل نوكت نأ لبق ،ةوبن دبعمو ،ةيرح ةحاو لايجأل تناك يتلاو "ءارحص"
 نأل ،ةيبوبر ةسوبي اهتسوبي نأل نكلو ،تسبيت ةعقب لوأ اùأل ال ،ةيويندلا ةايحلا نطو
 مل ولو .طيلقاريه لايجألا ميكح دكؤي امك ،ةسبايلا مرج يف الإ ىفختت ال ةيهلإلا حورلا
 )امرح بلقنا ىتح ءيش لك نم درجت دسجك( ءارحصلا تراص امل كلذك رمألا نكي
 كلت يف الإ نامئتلت ال نيتضيقن نيتفصك ايميمحو ايساق ابارتغاو ،هللا ىلإ نيئماظلل انطو
 لضفب ءارحصلا نيب ةحاتم ةلباقملا نوكتس 1 !ةيرح اهيمسن يتلا ةيقيزيفاتيملا ةبرجتلا
 ،ايلج ءاضفلا narrativisation ديرست لعجي لكشب ،ىلوألا ضرألا تاميسل ةداضملا تالوقملا

                                                             
 .21.ص ،رموسو ةنعارفلا يزغل فشكي قراوطلا زغل :2 ميهافملا ةمحلم ،ينوكلا ميهاربإ  1



 هلصفمتو فوسخلا ةيعابر يف ءاضفلا تايلجت :يناثلا مسقلا
 

319 
 

 قباسلا سوبقملا بسح ةلصفمتم يه يتلا 2م تاميس ىلإ 1م تايميس نم رورملا لصحي ذإ
  :يلي امك
 

 2م               1م   
 ةريخأ/؛/ةيلات/         /ىلوأ/
  /ةيصولخ/          /ةيأدب/
 /ةدبعتسم/           /ةررحم/
 /ةيوبن-/             /ةيوبن/
 /ةيناطيش/؛/ةيناسنإ/          /ةيهلإ/

 
 سكع ،ةعومجملل ةيبتارتلا ةينبلا يف ىقرألا لعافلا لبLق نم هب حÀرصم يئاضفلا لاقتنالا
 وأ )اتاب( ءازهتسالا وأ ماهفتسالا ليبس ىلع تءاج يتلا نيرخآلا لعاوفلا تاظوفلم
 قيدصتلا مدع عمجت ةيبلس ةيقالخ ةميق قفو ضفرلاب حيرصتلا اذه زيمتي .حصنلا
 نأ عيطتسأ نل .ةرجهلا يه ،نذإ" :ةعوطقملا هذه يف رمألا وه امك خوضرلاو )شاهدنالا(
 رمألا نأ انه ظحالملا 1".ءارحصلا ةايح دعب ةحاولا يف شيعن نأ اننكمي فيك هللاو روصتأ
 لقنتلا يف ثحبت يتلا تاسردلا هتحضو امهنيب قرفلاو .ةلحرلا سيلو ةرجهلاب قلعتم

mobilité، لب مولعم ريغ ةرجهلا نمزف :ةدارإلاو نمزلا يلماعب ةلحرلاو ةرجهلا نيب تزيمف 
 ام اذه .امامت ةلحرلا سكع لعافلا ةدارإ نع اديعب رمألا لصحيو ،ايئاù لقنتلا ةداع نوكيو
 يفضي نأ الواحم ليلخ لاقف تمصلاب اموغ ىمتحا :ليلخ خيشلا ىلع هدر يف اموغ هدّكأ
 يف ةايحلا ىلع هسفن برد دقل .اظح اندعسأ اموغ خيشلا :حرملا نم احور رتوتملا وجلا ىلع
 بلطل ةحاولل ءوجللا :لاقو اهيلع ئكتي يتلا هديب هسأر اموغ دنسأ .نامز نم تاحاولا
 اي فالتخالا لك نافلتخي نارمأ اذه .رخآ ءيش دبألا ىلإ ةحاولا يف ةايحلاو ،ءيش ملعلا

                                                             
 .213 .ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ 1
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 ةيقالخلا ةميقلا نم ليلقتلا نم ةلواحم يه اموغ نع فيفختلا ةلواحم نإ 1".ليلخ خيش
 ليلقتلل ةلواحم يلاتلابو ،دصق ىرخأ ةهج نم يرهوجلا ءاضفلا كرتو ةهج نم ةرجهلل

atténuation نمو ةيبلسلا ءاوهألا ةدش نأ امومع داتعملا نم هنأل ،لوحتلل ةيئاوهألا ةميقلا نم 
 ةرجهلاب قلعتم رمألا نأ حضوأ اموغ خيشلا نأ ريغ .اقباس ةلحرلا برج نم دنع اهادم
 ةرملا هذه رمالا نكلو .ءارحصلا ىلع دئاع يننأ اقبسم ملعأ انأو تبهذ" :ةلحرلا سيلو
 تنك نّإ الإ مهللا .تيبأ مأ تئش دبألا ىلإ اهرجv نأ ليلخ خيش اي رطضتس .فلتخي
 ةلحرلا نوكت دق  2"!ماع ةئامثالث دعب عافترالل ءاملا دوعي ىتح رظتنتف حون رمع يف عمطت
 ةيرهوج سدح وأ فرع هنأل ،ةرجهلاب صاخلا يبلسلا ىوهلل amplification ةفعاضمل اردصم
 ءارحصلا هايم" نإ ذإ .ندعملا سفن نم نيئاضفلا هايم ىتحف ،ةحاولا ةيضرعو ءارحصلا
 دعبلا امأ دوجولا لصأ وه يوامسلا دعبلاف 3".ضيضح هايمف ةحاولا هايم امأ ،ءامس هايم اهدحو
 يناسنجلا دعبلا اذه .هقمعو هتملظب مLحرلاب ينوكلا ميهاربإ دنع براقي ئراط وهف يضرألا
 نأ لواحي يتلا يناسنإلا دوجولا "ةاسأملا ةقيقح" ينوكلا ميهاربإ هيمسي ام حضوي ةحاولل
 ثحبت ةأرما نيبو مئادلا لاحرتلاب صالخلا نع ثحبي لجر" ءازإ اننأل ،ليبنلا اهمسحي
 ةنورقم ةرهاصملا نوكت انه نم 4".ناكملا يف رارقتسالا ريغ هققحي ال نامأ نع اهتيرذل
 نم جاوزلا نم الدب ةمكحلا نع ثحبلا رثآ امنيح اباش اموغ هققحي مل ام اذهو ،ةحاولاب
 .ثادحالا ىرجم ريغأ نأ يعسوب نكي مل امبر" :وه حجري امك  رطضا وأ -اهبسح– اتاب
 وه ةأرملا هدشنت يذلا رارقتسالا 5.اهتقو ينعفدت تناك يتلا ىوقلا هجاوأ نأ عطتسأ مل
 ارطخ رارقتسالا ناك اذإف 6.دسجلاب نانيرقلا اهيف ذذلتي مائو ةحاو - عدخملا" لعجي يذلا
 ةمكحلا بيصي الف ،هسفن هدقفkي دق لاحرتلا نإف ،لوألا هرهوج هدقفي هنأل ،ناسنإلا ىلع

                                                             
 .هسفن عجرملا 1
 .214 .ص ،هسفن عجرملا 2
 .60.ص.9.ص ،2005 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،عئاضلا ناكملا نع ثحبلا ،ينوكلا ميهاربإ 3
 .53.ص ،2005 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ، )ديرملا( سيلوأ يثارم ،ينوكلا ميهاربإ 4
 .209 .ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ 5

 .130.ص ،ريطاسأو نوتم – ىلوألا فحصلا ،ينوكلا ميهاربإ  6
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 .اهبيصي نأ دارأ يتلا ةياغلا ىتح الو ،هعارأ يذلا رهوجلا نم لصنتلا الو اهيلإ ىعس يتلا
 اتاب هتكردأ اذه 1 "!هسفن صنتقا – صنتقي ام مدع نإف ،صاÀنق ايندلا ةلحر يف ناسنإلا"ـف
 يف تعض امبر .ءاشت ام يب لعفت نأ عيطتست .ءارحصلا هلإ تنأ" :اموغ خيشلا هب تتعنو
 ]...[ ..تنأ امأ .ةدحاو ةرم عيضأ يننأ هفرعا يذلا نكلو رجينلا رù ينعلتبا امبر .ءالخلا
 .انه كعايض .دبألا ىلإ عئاض ،نآلا عئاض ،نامز ذنم عئاض تنأ
 ]...[ !ةقفشلاب كنم قحأ كانه سيل .اموغ خيش اي نيكسم تنأ .عايض ىسقأ هنإ ]...[
 2"!فافجلا ىلع فرشي رئبلا يف ءاملا .كرمأ ربدت نأ بجي

 ةلحرلا هطرتشت تقؤم عون :ناعون رارقتسالا نأ ريغ نأ ىلإ انه ريشن نأ يغبني
 يف اعبعب هيف اوأر مùأل ءارحصلا لهأ هنعلي يذلا رارقتسالا" كانهف .ةرجهلا هضرفت رخآو
 حمسي يذلا ءارحصلا لهأ رارقتسا"و 3".ديبع ىلإ هببسب اولوحت نيذلا تاحاولا لهأ
 وأ ،ألكلا مسوم لولحب ءافتحا ميمح عجن يف ةليبقلا لهأ عÀمجت مساوم يف سافنألا طاقتلاب
 يراحصلا تومتو Àرحلا اهيف Àدتشي يتلا فايصألا يف ةيلفسلا نايدولا عوبر يف رارقتسالا
 اهنكلو ةضمو قرغتست يتلا ةلوليق ةءافغإب هبشأ رارقتسا .توبنلاو بشعلا بورض ايلعلا
 رارقتسا .ليوط ليبس يف ةريصق ةهجعب هيبشلا ةلاجعلا رارقتسا .دوقفملا هاوق ندبلل ديعت
 ةبه ال لقعو مدو محل نم ناسنإ هنأب هسفنب هتقث رجاهملا بv نأ عيطتست يتلا ةفقولا
 /قرفت/ الو /عمجت/ ]ةحارتسا[ـلل /ةتقؤم/ ةلحرلاب صاخلا يناثلا رارقتسالا اذه 4".حير
 /يموسوم/ cyclique /يرود/ رارقتسا هنإ .ةحاولا لهأ رارقتسا يف لاحلا وه امك لبسلا
 دمألا /ريصق/ )يراحصلا ،بشعلا بورض( /يعقوم/و )فايصألا ،ألكلا مسوم(
 يرارطضالا رارقتسالا دقفي لباقملاب .ناسنإلا ةيناسنإ دكؤي هنأ اذه نم مهألاو /لجعتم/
 خيش اي ملعتأ" :ليلخ خيشلا هنع رÀبع ام اذه .هتيهام نئاكلا ئراطلا لاحرتلاب طبترملا

                                                             
 .16.ص ،ةنهاكلا تلمأت اذكه ،ينوكلا ميهاربإ  1
 .110-209.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهارب 2
 .53.ص ،ةنهاكلا تلمأت اذكه ،ينوكلا ميهاربإ  3
 .هسفن عجرملا  4
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 اذه لثم نحنو ،ءاملا نم نودايصلا هجرخي امدنع تومي رحبلا يف كمسلا نإ ؟اموغ
 نأ عيطتسن فيك .ءارحصلا نم انحزن اذإ تومن :كمسلا اذه سكع دق وأ كمسلا
 1"؟ةعارزلا يف لواطتنو ضرألا بلقن نأ عيطتسن فيك ؟ىرت اي ىرخأ ةايح قيطن
 ،امهنيب يجولوطنألا مزالتلا ىلإ ليحkت لب ،طقف ةيلامج تسيل ةيرحبلا ةراعتسالا
 اهنكلو - هايم ءارحص رحبلاو ]...[ .ءارفص هايمب رحب هنكلو - لامر رحب ءارحصلاف
 ةنيفس ءافتحا اميأ ينوكلا اπ ىفتحا يتلا ةقانلا ىمست اذل 2 "،ءاقرز لامرب ءارحص
 سيل هنكلو ءالخ ءارحصلا يف ]و[ .ءامب سيل هنكلو ءام رحبلا يف" يف نذإ .ءارحصلا
 /ءالخلا/ لثم ةيلكشلا تافصلا ضعب يف نمكي ال امπاشتو نيئاضفلا مزالت 3".ءالخب
 "ذإ ،دقتفملا يأدبلا وأ يعجرملا ءاضفلا امùوك يف نكلو ،/ةعسلا/و

 .هاندقف يذلا انتيب هنأل ،رحبلا انيوهتسي"
 .هاندقف يذلا انتيب اùأل ءارحصلا انيوهتست
 .هانيسن يذلا اندسج تيب رحبلا
  4 ".هانرجه يذلا انحور تيب ءارحصلا
 )رحبلا/دسجلا( هوسن ام راكذتساب ،لعاوفلا ررحت ساسأ وه "دوقفملا تيبلا" اذه

 ةعيبطلا يبطقل مظعألا كرتشملا مساقلا يه ةيرحلا" نأل ،)ءارحصلا/حورلا( هورجه امو
 هتدام يف ءاضفلا رصتخا ،ةقيقحلا هذه كردت مل اذإف 5 ".ءارحصلاو رحبلا :نيدلاخلا
 ،ةيلك هدوجو دقفي دقو لب ،دبعتسيس ناسنإلا ررحتي نأ لدبف ،هل ةزيمملا ايفارغوبوطلاو
  6 .امهيلك يف ًآمظ كلù اننأ ليلدب ،رحبلا يف ءام الو ،ءارحصلا يف ءام ال" ذإ

                                                             
 .214.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ 1

 .12.ص ،ةمومزملا راتوألا ةفوزعم ،ينوكلا ميهاربإ  2
 .24.ص ،هسفن عجرملا  3
 .36.ص ،ةنهاكلا تلمأت اذكه ،ينوكلا ميهاربإ  4
 .13.ص ،ةمومزملا راتوألا ةفوزعم ،ينوكلا ميهاربإ  5
 .هسفن عجرملا  6
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 وأ هنايسن نأ ريغ ،نوكلا سومان كاردإل ةيرطف ةفهل ،ينوكلا بسح ،ناسنإلا كلمي
 عم راهصنالل قوت يه ةفهللا هذه .ىقرألاو لبنألا هاعسم نع هفرحي يذلا وه هيسانت
 رحبلا انميمح ىلإ ةدلاخلا" ةفهللا يتلا كلت هبشي قوتلا اذه .ىلوألا اهتيهام قيقحتو ءارحصلا
 اهقشعن يتلا ةيرحلا نأ يأ .انتيرح هيف ىشخن هسفن نآلا يف اÀنكلو ،انتيرح هيف قشعن يذلا
 ةأرملا لثم اهلثم ،ةقيقحلا لثم اهلثم ةيرحلا نأل .رحبلا يف انفيخت يتلا اvاذ يه رحبلا يف
 هذه 1 ".اهنع اديعب ايحن نأ عيطتسن ال اننأ امك ،اهراوج ىلإ ايحن نأ عيطتسن يتلا ،ةقوشعملا
 رس كلمي هدحو رحبلا" نأل ،دوجولا يف نماكلا رسلل اضيأ نكلو ةيرحلل ةفهل يه ةفهللا
 .رسلاب هجوتيس .ةقيقحلاب هصخيو رشبلا نييالم نيب نم هراتخي فوس .ةايحلا رس .دوجولا
 لمجأ ام .هدحو هل سمهي يكل .هل حوبي يك اصيصخ ءارحصلا ةهتم نم مودقلل هاعد دقل
 تاءاضفلا نع لاصفنالا يف ةرورضلاب تسيل ناسنإلا ةاسأم 2!"ةايحلا لمجأ ام !رحبلا
 تاءاضفلا عم لماعتkي امك اهعم لماعتلا وا اهريوحتو اهتيرهوج نايسن نكلو ةيرهوجلا
 ناردج يف انسفنأ رشحنل ءامسلا حانج تحت انناطوأ نم بجتحن نأ انزحم سيلأ" .ةيضرعلا
 ،اضوح هيمسن اعيضو لقتعملا راوجلا يف رفتحنل رحب باحر نم رفنو ،اتيب هيمسن لقتعم
 3 ".اناتسب اهيمسن اشارحأ يقشلا لقتعملا راوسأ لخاد عرزنل ربلا انسودرف نم برùو
 يررحت جمانرب ىلع ينبم هنأ رحبلاب /بابشلا/ لعاوفلل يئاضفلا لاصتالا يف ظحالملا
 رحبلا ئطاوش ىلع حرطنيو لامشلا وحن فحزيس .لازغلاك قلطنيو ةيرحلا ءاوه سفنتيس"
 ةيرحلا فلتخت دق ةيرحلا هذه نأ ريغ 4".تامملاو داليملا رس .هرس هل يشفيس يتلا
 ةليبقلا فارعأ نم ررحت لب ،ءارحصلا رِبlخ نم الإ اهكردي ال يذلا ةيجولوطنألا
 ةينبو ايجولوبوط صئاصخب يئاضف زيح نم ربكأ يه ءارحصلا نأل .اvاهاركإو
 ةيفاشكتسا تاراسم قيقحت اùإو دقف ةدباكملا طرتشت ال ةيعارص ةيمانيد اùإ .ةيفارغوبوط

                                                             
 .12-11.ص ،نوتم – ميهاربإ فحص ،ينوكلا ميهاربإ 1
  .210.ص ،4ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربا 2
 .159.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ 3
  .201.ص ،4ج ،ينوكلا ميهاربا 4
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 يليلدلا .مvالوحتو لعاوفلا تالاحل ةداضم ةيدرس راطإ يف ةحورطم اهدجن اذل ،ةصاخ
 اهفويس ءارحصلا حرطت" :ةعوطقملا هذه لثم ةيبرحلا تاراعتسالا ةرثكو اهتنسنأ اذه ىلع
 ،ابونج جوملا جوملاب رحبلا عفادتيو ؛رحبلا اهقوشعم طوطش غولبل ةتيمتسم ،الامش ةيلمرلا
 موكحم يمانيد وه يلزألا قوتلاو مزالتلا اذف 1 .ءارحصلا هتقوشعم موخت كاردإل افهلت
 عازن رحبلاو ءارحصلا ةقالع يف رفلاو ركلا نوكي نل" يبرح مجعم قفو ددمتلاو راسحنالاب
  2 .اورفانتيف لصولا نوقيطي الو ،اولصاوتيف اقارف نوقيطي ال قاشع عازن لب ،دادضأ

 ءارحصلا نايك امهيف ققحتي نيلماكتم نييروص نيراسم نيب نمزالت كانه نذإ
 ىلع يلاهألا قفي مل" :عطقملا اذه يف لاحلا وه امك /يئام/و /يرحب/ يناثلاو يعارص لوألا
 اوعقوت امك قرغت مل ةنيفسلا نأ اوفشتكاف :ةرجهلل عباسلا مويلا يف الإ ثدح ام ةقيقح
 يذلا رهآ نأ ىتح .مههوجو ىلع حايترالا ىري نأ اموغ ىلع بعصلا نم سل ]...[
 هوجو .اهتعيبط ىلإ دوعتو حتفتت نآلا هسفن تأدب لبق نم هيف اهدهعي مل ةمتاق ةبآك هتمجاه
  3"!ةايحلا انيرتشاو انسفنأ انيدتفا دقل :دحاو توصب لوقت نآلا عيمجلا

 ]فافجلا[ وأ ]قرغلا[ هلثمي /يعئاجف/ دحاو نيلكشت قفو /يئاملا/ رصنعلا لصفمتي
 وهف 4".ةايحلا ءام" ءاملا ءامدقلا يمسي الأ ،ةيرحلاو دوقفملا رسلا هلّثمت /يطبغ/ يناثلاو
 :نإ ذإ ايناكمو اينامز دسجتم

 .نامز ،ددبتلاب ،ءاملا
  5 .ناكم ،دسجتلاب ،ءاملا
 نأل ،ءاقبلا ظفحت اùأل ،ءاملا ةرورض ىلع زكري مل ينوكلا ميهاربإ نأ انه ددشنل

    :ةيونثملا هذه هنع ربعت يذلا ،اههنك يف اذإ ةيزملاف ،6ضيضحلا ام هنكلو ،ًءام كلمت ةحاولا
                                                             

 .110.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ 1
 .111.ص ،هسفن عجرملا  2
 .262.ص ،2ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  3
 .141.ص ،اننكسي نامز يف هنكسن ناكم يف ،ينوكلا ميهاربإ  4
 .135.ص ،،ريطاسأو نوتم – ىلوألا فحصلا ،ينوكلا ميهاربإ  5
 .60.ص ،2005 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،عئاضلا ناكملا نع ثحبلا ،ينوكلا ميهاربإ 6
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 .دسجلا ةيرح - ءاملا"
 1".حورلا ءام - ةيرحلا
 الإ هلزنتست ال ،ةيرح موقلا ةاهد هيÀمسي يذلا حورلا ءامب دوجت يتلا ءامسلا" نذإ

 بسح ناسنإلا عفدي ام اذه 2"!لباقملاب ءاملا مساب ةبّقلملا دسجلا ةيرح اπ لانت ةقفصب
 دعبلا "ـف .ةبهرلل اريثم ناك نإو ىتح رحبلاب صاخ يباجيإ يئاوهأ ملاع قلخ ىلإ ينوكلا
 يف انفيخي ام وه ،رحبلا يف دوقفملا دعبلاو .رحبلا يف انيوهتسي ام وه ،رحبلا يف دوقفملا
 ناكملا اùأل ةيرحلل افيدر ءارحصلا تراص نأل ،اضيأ ءارحصلا صخي ملاعلا اذه 3".رحبلا
  4".هيلإ نكرن نأ عيطتسن ال يذلا

 ]ةيردقلا[ نم عونب ةلوبقملا ]ةيرسقلا[ـب ءاضفلا يف يلعفلا لوحتلا زيمتي
 ىلإ هب عفدو ءارحصلا نم هدرط ردقلا" .ةايحلا ةيمتحو ةعيبطلا سومانل مالستسالاو
 لبقتسملا يف رطضا امبرف ،يردي نمو .ةميخلاب خوكلا لادبتسا مواقي وه اهو .تاحاولا
 ةحاولا لهأ اπ يمتحي يتلا نيطلا ناردج لدبتسيف ،ةدلبلا ىلإ .مامألا ىلإ فحزي نأل
 دلو دقل 5"!ايرع مايألاب فحتلملا نأ اولاق امدنع اوقدص دقل .هل نامأ ال نمزلا .خوكلاب
 ىتح ،ءايشألا تالحلل ةضقانم ةيئاوهأ تالاح هل مالستسالاو لوحتلل يرسقلا عباطلا
 ثالث تضم دقل" :يصنلا عطقملا اذه يف حضاو اوه امك ،هيناتنوفو ساميرغل اريبعت ريعتسن
 ىتح هسفن ىلإ ليبسلا فرعي مل رارقتسالاب روعشلا نكلو هتليبقب ةحاولا لزن ذنم تاونس
 ببسلا اذهل امبر .ءالخلا يف لقنتلاو لاحرتلا يف رارقتسالاب رعشي نأ دوعت يذلا وهو نآلا
 خوك راوجب اهبصني يتلا لامجلا ربو نم ةجوسنملا ةميخلا كلت لخاد ةايحلاب اثبشتم لازي ام

                                                             
 .24.ص ،ةمومزملا راتوألا ةفوزعم ،ينوكلا ميهاربإ  1
 .234.ص ،2015 ،1ط ،توريب ،رشنلل لاؤسلا راد ،هللا ةقان ،ينوكلا ميهاربإ  2
 .83.ص ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ  3
 .131.ص ،ريطاسأو نوتم – ىلوألا فحصلا ،ينوكلا ميهاربإ  4
 .14.ص ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ  5
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 لولح عم ةرمو سمشلا ميحج نم اπ يمتحيل ةلوليقلا يف ةرم اهيلإ يوأيو زوجعلا ةيجنزلا
 :يلاتلا لكشلاب ضقانتلا اذه نيبن نأ نكمي 1".ليللا

 

 يئاوهأ رارقتسا-    يئاضف رارقتسا
 يئاوهأ رارقتسا        يئاضف رارقتسا-

 

 ءاضف يف لثمتي ]رارقتسا-[و ]رارقتسالا[ــل ينوقيأ يروص ققحت ضقانتلا اذهل
  :ليثمتلا اذه يف رهاظ وه امك ةماقإلا

 
 ةحاولا ءارحصلا 
 /رارقتسا/ /رارقتسا-/  ايئاضف
 /رارقتسا-/ /رارقتسا/  ايئاوهأ
 خوكلا ةميخلا اينوقيأ

 
 ،خوكلا بناج ىلإ اπ ظفتحي مل نإ ةميخلا لدبتسا نم رخآ مه خويشلا نأ ظحالملا

 رداب نم مهنم .ةفلتخم ددم يف ميخلاب خاوكألا – تقولا عم – اولدبتسا ةليبقلا دارفأ "لكف
 بهسلا تسك ديرجلا خاوكأ نكلو .رخأت نم مهنمو رَّكب نم مهنمو ،لهمت نم مهنمو
 ةميخب ديرجلا خوك لدبتسا نم رخآ رهآ خيشلا ناكو .ةياهنلا يف ةحاولا طسوتي يذلا
 نلو لوطتس ةحاولا ةايح نأ نقيأو ءارحصلا ىلإ ةدوعلا نم سئي امدنع يضاملا يف رعشلا
  2 ".بيرقلا تقولا يف يهتنت

 :يلي ام ىلع انلصحل ءارحصلا ةحاولا نيب ايميس نراقن نأ انلواح اذإو
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 ةحاولا ءارحصلا 
 ةعارزلا ديصلا لمعلا
 ةحالفلا ةيسورفلا ةفيظولا
 لوستملا لامسألا سرافلا سابل ةئيهلا
 سأفلا ةيقدنبلا ةادألا

 خوكلا  ةميخلا 
 دوكر/ةماقإلا  لاحرتلا 
 ءالملا ءالخلا 

 

 ./ئراط/ يئاضف لوحت نع جتان ءاضف لب ،ةماقإلل /ايرهوج/ ءاضف ةحاولا تسيل
 قفو لصاحلا يعامتجالا ءانبلا نع اديعب يأ ،يلاعتملا هموهفمب يف ناسنإلاب طبترم رهوجلاو
 وه يرهوجلا ناسنإلا نأ ىلإ ةراشإلا ىلإ ردجت .يمويلا دوجولا فراوصو يعاود
 ةحاولا نوكيسو .]ءارحصلا[ وه ناسنإلا اذه هيف ققحتي يذلا ءاضفلا نأو ]يوارحصلا[
  :نالوحت لوحتلاو .لوحتلل ءاضف اذه ىلع

 
  ]ض[ ىلإ لوحت
 ]ف[ ـل لوحتلو
 

 اهكاردإ نكمي ال ]ةجيتن[ وه لاقتنالاف .لقتنملاب طبترمو يئاضفلا لاقتنالا لعفب طبترم وه
 ةبسنلاب وهف .ةماقإلل inchoatif /ايئدب/ سيلو terminatif /ايصولخ/ العف اهرابتعاب ايغيص الإ
 :ةعوطقملا هذه اهحضوت نأ نمي ]ضرملا[ هبشت ةضماغ ةلاح لوصح دعب لصح اموغل
 انه ناك .بيرغ ضرمب تبصأ بابشلا تاونس ،ميدقلا نامزلا يف ؟داوخأ خيش اي يردتأ"
 مل ىتح ،نونجلا ىلإ ينعفديو رانلاك يبلق قرحي – ىرسيلا هدي ةبابسب هردص ىلإ راشأو –
 يف ءافشلا نع ،ءازعلا نع ثحبأو هنم برهأ نأ تلواحف ضرألا ىلع اناكم يل دجأ دعأ



 هلصفمتو فوسخلا ةيعابر يف ءاضفلا تايلجت :يناثلا مسقلا
 

328 
 

 يقلتل ةحاولا ىلإ تأجل .لوه»ا نع ثحبلاو ةرجهلا يف ..ةعساولا ايندلا يف ،رخآ ناكم
 نكلو ،ءارحصلا ىلإ تدعف .ءاقش ىلإ يندزت مل بتكلاو ةفرعملا نكلو هلهأ يدي ىلع ملعلا
 نع نايلطلا دصل سانلا عمجتل ريخلاب يبنلا دبع خيشلا لسر ءاج ىتح ينبذعي رمتسا ضرملا
 نم اهريغو ةعوطقملا هذه يف ظحالي ام لوأ نإ 1".ددرت الب مπ تقحتلاف تاحاولا وزغ
 رمألا لعلو .ةيراوح ةغيص يف اهيلجت وه ةرجهلا ]ةرجهلا[ ةعوضوم ريثت يتلا تاعوطقملا
 لاقتنالا ناك نإف .يعامج لولحلا نوك ىلإ – ةيليلحتلا تاليوأتلا نع اديعب – عجار
 ةيراوحلا ةغيصلا ناجرخت ال ناتغيصلاو ،اهاركإ نوكيسف ةروشملا دعب لصاح ريغ يئاضفلا
 ينامتئالا دقعلا لوألا ىلع بلغيف ،/يرسق/ يناثلاو /يعانقإ/ لوألا نأ امهنيب قرفلاو

contrat fiduciaire  لوألا يمالعإلا لعفلا ىلع بلغي يلاتلاب .يرابجإ دقع نع يناثلا ىتأتيو 
 يلاتلا يفو لوألا يف يمالعإلا لعفلا نوكيف .هقيقحتب زاعيإلا يناثلا يفو لعفلا بلط
 .يعئارذ
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 : اخلامتة
أخبار  و، الواحةو البئر،، املشتملة على م الكوينيراهبإل اخلسوفعية ميثل الفضاء يف راب

فهو  . أداة حتقُّق الذات ومبدأ استكناه جوهر اإلنسان والزمان نداء الوقواق، والطوفان الثاين
حبسب الدواعي والصوارف  وقائع ويتموضع فيه الفواعلالليس جمرد حيز فيزايئي حمايد حتدث فيه 

. إنه اجملال الطوبولوجي والطوبوغرايف الذي تتفاعل فيه هذه القوى ووفق سريورات الوجود
  اشتغاله نيها القارة واملتغرية، بفضل اأخذها، هي بدورها، مع ن منحه معناه و ن م جمتمعة، ومتك   

أيخذ مرجعياته من   فكري وإبداعي شروع الكوين ملإبراهيم عند  وخيضع هذا املفهوم  .هو
النصوص املؤسس للبشرية كما توحي هبا مناصات الكوين، مثل صدائر رواايته ومتونه الفكرية. 
وأيخذ هذا املشروع مشروعيته وعمقه ومن النصوص املقدسة التوحيدية وغري التوحيدية، ومن 

جودها مثلما  املنت احلكائي واألسطوري للمجتمعات اليت مازالت قريبة من األشكال األولية لو 
هو احلال ابلنسبة للتوارق الذين جيعلون من الرتحال اجلوهر األصيل لإلنسان واالستقرار متظهرا  

 .  املسط ح واملتغري الظريفو  للمعيشثقافيا مستحداث حيصل بفضل حضارة االستهالك واخلضوع 
ضاء واملكان ولعل أهم ما جيب أن ننوه به هنا هو ضرورة التفريق يف األول واألخري بني الف 

حبسب التشكالت اخلطابية اخلاصة   بشكل قاموسي وموسوعي ابعتبار األول قابال ألن يُعرَّف 
ُط ردة مثل الصيغ اجلامدة 

بكل لغة واحملاور السيميمية اليت ميكن استكناهها من االستعماالت امل
انيها من أصالتها  وابلتايل أتخذ مع ، لمفاهيم األولية للمكانهي متجاوزة لفالفضاءات مثال. أما 

ومن استعماالهتا املختلفة. وعليه فإن ميكن عدُّ مفهوم إبراهيم الكوين يف رابعية اخلسوف صادرا،  
ن إشكالية عامة حتاول أن تساءل اجلوهر  و ، يسعى ألن يك إثينعن مفهوم  يف منطلقاته،

نعوتة ابلبدائية "بعدا مفقوداً" إال يف بعض احلضارات امل ، حسبه،صارالذي اإلنساين املشرتك، 
 اليت تعتمد املشافهة وااللتصاق مبعدن الكون. 

س  لرؤى فلسفية حتاول أال تقف عند الطوبوغرايف  الفضاءات يف رابعيات اخلسوف وتؤس  
املباشر وال الطوبولوجي املستنبط منطقيا من العقالنية اليت هتيكلت عموما حول مقوالت 
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رب الروحية البديل عن هذه التصورات احلديثة  األرغانون وآلياته. وميثل احلدس والتجا
ستحدثة اليت تعتقد أهنا، ابخرتاهلا الفضاء يف شيئيته، متكنت من حصر مفاهيمه والولوج إىل  

ُ
وامل

جوهره. لذا فإن أعمال الكوين كلها، وبشكل واضح رابعية اخلسوف، ُتسل م بوجود جوهر 
يل إدراكه يف ذاته. يطرح هذا اجلوهر  مفقود، من الضروري إدراك وجوده حىت وإن كان مستح

إحراجات كثرية متعلقة ابملعرفة. فاجلوهر ال يُعرف، ألنه لو ُعر ف لفقد خاصيته اجلوهرية املتعالية  
على احلساسية واإلدراك. هذا ال يعين أنه جيب أن جُيهل اجلوهر أو عدم احلاجة إىل السعي 

أن يُدرك، ويف هذا بداية صريورة اإلنسان  إلدراكه. فهو يقتضي أن يُدرك على أنه ال ميكن 
إنساان. يقتضي إذن اجلوهر أن يُعسى إليه مع أنه ال ميكن أن ميتلك. فالسعي هنا هو تطلع  
المتالك الذات بتجربة السعي، وليس بنتيجته املوضوعية، ألن يف كل حتر أصيٍل معرفٌة، 

 حالة معرفة اجلواهر. خصوصا معرفُة اجلهل الكامن يف اإلنسان والتواضع أمام است
حبسب تقطيع مفارق، تكون تبايناته املوضوعية  يف رابعيات اخلسوف مقسمة  الفضاءات

مدخال لتباينات جوهرية كربى. فالصحراء تقابل املدينة والواحة يف مستوايت خمتلفة، لعل أوهلا  
املستوى الثقايف )ابملفهوم األنثروبولوجي، خصوصا البنيوي منه(. فاملقابلة توضح جمموعة من  

ه وبعضها اآلخر خاص ابلفواعل املتحركني فيه  التمظهرات املختلفة بعضها خاص ابلفضاء نفس
واملستثمرين لقيم خمتلفة يف مقطوعاته. املستوى األول للتباين الفضائي حييل إىل مستوايت سردية  
وخطابية تبني احلاالت والتحوالت املختلفة، مشكلة مسارات ميكن أن نبني موضعاهتا والصور  

د هذه املوضعات. املستوى الثاين حييل بدروه إىل مستوى آخر خاص ابألبعاد األهوائية  اليت ُُتس  
فيما بينهم ومع الفضاء  الفواعل هم متفاعلون للفضاء وبنيات التوتر املصاحبة هلذه األبعاد، ألن 

سونه وفق مبدأ امللكية، فالفضاءات إما مملوكة أو غري مملوكة، وبفضلها هو إما   املباشر الذي يُؤس  
ا. فالتحري عن الفضاء هو عند الكوين هو حتري انعتاق وليس عبودية مملوك هلا أو غري مملوك هل

بتملك الشيئي اآلفل والعرضي. وهو حتر عن إدراك حقيقة وجود جوهر متجاوز للمعرفة الظرفية  
 واملوضوعية للعامل. 
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متثل الصحراء عند إبراهيم الكوين اجلوهر األول لكل الفضاءات ولكل ما يتعلق هبا. فهي 
علومة. جمهولة ملن يعتقد أنه أدرك كنهها، معلومة مبعنيها: إما علم اجلاهل الذي يعتقد جمهولة م 

خفائها ألسرارها  أو علم العارف الذي يدرك حقيقة إ أهنا مسطحة ال ختفي طالمسها يف ذاهتا،
مع علمه بعدم إمكانية كشف هذه األسرار. ابملقابل متثل املدينة احليز الذي يفقد فيه الفضاء  

قه، إذ حيجب العمران مبفهومه املادي، بفعل الثقافة من بناء وزينة، كنه الوجود، الذي ميثل لعم
ع حبسب امللكية، وحبسب إمكانية احليازة والتموضع، ليأخذ  الفضاء أحد مرتكزاته. فاملكان يُقطَّ 

مفهوما مؤسساتيا، ختتزل أنظمة احلكم معناه حبسب أنساق قانونية تعتمد جهات الفعل من  
ربع السيميائي الذي يوضح و 

ُ
اجب وإرادة ومعرفة وقدرة. هذه اجلهات قابلة ألن ُتسقط على امل

اإلمكاانت املروفولوجية والرتكيبية اخلاصة به، فيقابل ابلوضعيات الفعلية اليت تتجلى يف احلاالت  
لسردي  والتحوالت السردية. األمر نفسه يقال على الواحة، ولكن ابعتبارها الوسيط التارخيي وا

 الفتقاد اجلوهر املؤسس. 
  سويُعترب البحر الصنو األزيل املالصق للصحراء، فاختالفه معها هو اختالف الشكل ولي

اجلوهر، واختالف املادة وليس اختالفا يف االشتغال. بل إن الواحد منها عند الكوين هو متظهر  
اء، فإن اختز ل يف رمله خمتلف لآلخر. فالصحراء عنده حبر من الرمال والبحر صحراء من امل

والثاين يف مائه فقد كينونته والتحامه العضوي مع صنوه. والتايل سيكون من يربط هذين 
ا  التشظي واملوت عطشابلنسبة للصحراء هو للضياع واهلالك، ف وهنما املادي ُعرضةً ك الفضاءين مب

صريين إال ابالعرتاف  وابلنسبة للبحر فهو الغرق واملوت ارتواًء. ال سبيل للنجاة من هذه امل
بوجود سر  خلف الشيئي املباشر )الرمل واملاء( واالعرتاف بوجود "بعد مفقود" ولغز "جمهول". 

فإنه يف الصحراء هو   ،وإذا كان املاء يف البحر مصدر شقاء اإلنسان )امللوحة، عدم صالحيته(
واملوت والرتحال. فرابعية   أساس احلياة. فوجوده مرادف للحياة واالستقرار، وانعدامه يعين النفوق

بدأت بنضوب البئر، حمداث حالة النقص، بتعبري فالدمري بروب، أو التدهور بتعبري كلود  اخلسوف
برميون. ولقد ارتبطت هذه احلالة األولية، اليت بسببها تعاقبت االتصاالت واالنفصاالت الفضائية 
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ضرورة البحث عن   اسوف معل نفيما بعد، بتمظهرات الكونية استثنائية، متثلت يف حدوث خ
مكان أخر فيه املاء وابلتايل بداية التشظي وفقدان اجلوهر املؤسس الفضاء األويل، الذي هو 
الصحراء. إذن إن جفاف البئر كان إيذان ابلسفر وترك الصحراء واالستقرار يف الواحة، وهو  

اجلوهر حنو العرض ومن  هبذا يوضح سريورة البشرية اليت حصلت من الطبيعة حنو الثقافة ومن 
 امتالك الذات حنو امتالك األشياء وابلتايل فقدان الذات.   

بشكل جلي الُبعد األنطولوجي للفضاء والتوجه األنطي   اخلسوفإذن توضح رابعية 
لإلنسان الذي جيعله يسعى بشكل آيل وغريزي إىل حفظ بقاءه بدل من حفظ سر كينونته، 

و رمزية أولية للجوهر )املعرفة( والعرض )البقاء(. من جهة فيأخذ يف البحث عن املاء الذي ه
وفق نظام معقد بني املعرفة واجلهل أخرى ينبين العامل الروائي والفلسفي للكوين على جدلية مركزية 

متجاوز للعقالنية املهيمنة على احلضارات احلديثة بعدها اإلطار اإلنساين املثايل. تتجلى هذه  
حيوية مثل رمزية احليواانت املبنية على خصائص الفضاء املنتمية إليه،  يف عدة جواهر اجلدلية 

 مثل الغزال والودان والناقة ابلنسبة للصحراء واحلمار ابلنسبة للواحة.
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 يف تدرو امك ةينيتاللاو ةيقيرغإلاو ةيناملألاو ةيلاطيإلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا ا2الباقمو تاحلطصملا
 .ةلاسرلا
 

 : ةينجألا تاغللا ىلإ ةيبرعلا ةغللا نم ايئاجيه ابيترت ةبترم تاحلطصملا •
 

 Altérité  ةيرخآ

 Rétribution  ةزاجإ

 Abscisse   ينيس يثادحإ

 Ordonnée   يداصلا يثادحإلا

 Aporie  جارحإ

 Unterschied  فالتخا

 Hthikή (ηθική)  قالخأ

 Perzeptiv  يكاردإ

 Sémantisation   ةللدأ

  Doxologie  ءايترا

 Siting   راطإ

 Cadre de la diégèse  يكحلا راطإ

   Ostension  راهظإ

 Dépossession  كاكتفا

 Neoplatonism  ةديدجلا ةينوطالفألا

 Geworfenheit  ءاقلإ

 Eleatics  نويتايلإ

 Saturation  ءالتما

 Égoïté constituante  ةلِّكشم ةنانأ
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 Euphorie   يطاسبنا

 Descendant  يرادحنا

 Humanisation  ةنسنأ

 Einsprechen  عابطنا

 Ontologique   يجولوطنأ

 Ontique  يطنأ

 Dysphorique  يضابقنا

 Discontinuité  عاطقنا

 Paradigme  جذومنأ

 L’initial  يلوألا

 Manipulation  زاعيإ

 Programme narratif  )س ب( يدرس جمانرب

 Anti-programme narratif   داضم يدرس جمانرب

 Dimension paradigmatique   يلادبتسالا دعب

 Dimension syntagmatique   يمظنلا دعب

 Structures sous-jacentes  ةيناتحت ةيجردت تاينب

 Structure tensive  ةيرتوت ةينب

 Historicité  ةيناخيرات

 Geschichtlichkeit  ةيخيرات

 Manifestation objectivée  ع|ضوم}م ٍلجت

Modalisation  هييجت    

 Convexité  بدحت

 Véridiction (carré de)  )عبرم( قيقحتلا

 Renonciation  لزانت/يلخت

 Proxémique  ينادت/ينادتلا
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  Intersubjectivité   تواذت

 Intersubjectivité cognitive  ينهذ تواذت

 Intersubjectif  يتواذت

 Temporalisation  نيمزت

 Narrativisation  ديرست

 Isomorphisme  لكاشت

 Configurations discursives   ةيباطخ تالكشت

 Ascendant  يئاقترا/يدعاصت

 Aspectualisation    غييصت

 Expressions figées  ةدماج ريباعت

 Collocations  ةكوكسم ريباعت

 Auto-affection  يتاذلا فطاعت

 Aussprechen  ريبعت

 Lexicalisation  ميجعت

 Généralisation  ميمعت

 Discrétisation  ديرفت

 Spatialisation  ةيضفت /ءيضفت

 Concavité  رعقت

 Co-existence  نياكت

 Genèse  نيوكت

 Interobjectif  يعضوامت

 Vorstellung  لثمت

 Representationalist   ةينالثمت

 Topos (τόπος)  سوبوت

   Morphogenèse   يلكش ديلوت
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 Secondéité  ةيناينث

 Copernican revolution  ةيكينربوكلا ةروثلا

 Sanction  ءازج

   Essence  رهوج

 Modalités  تاهيج

 Narrating instances   درسلا تايضتقم/تاهيج

   Faktizität  ةيثدح

 Intuitions jonctionnelles  ةلصلا سودح

 Kinesthèses objectivantes  ةعضومم تاساسح

 Somesthésie  ةيدسج ةيساسح

  Kinesthèsies  ةيكرح ةيساسح

 Extéroceptivité  ةيجراخ ةيساسح

 Intéroceptivité  ةيلخاد ةيساسح

 Proprioceptive  ةقيمعو ةيتاذ ةيساسح

 Trait pertinent  ةزêيمم/ةمئالم ةيصاخ

 Axiologique  يقالخ

 Axiologie  ةيقالخ

 Habitus  سوتبأ/سوتيباه/ةقلخ

 Terminatif  يصولخ

 Vraisemblable  لمتحم/داتعما/جراد

  Dasein  نيازاد

 Signe  ليلد

 Flux  قفد

 Signe-representamen  لوثام-ليلد

 Cyclique  يرود
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 Duratif  يموميد

 Subjectal  ينايتاذ

 Atomistes  نويرذ

 Cognitif  ينهذ

 Interprétation focale  يريئبتلا ليوأتلا/ةيريئبتلا ةيؤرلا

 Interprétation ambiante  طيحملا ليوأتلا/ةطيحملا ةيؤرلا

 Ancrage  خوسر

 Psyche psukhê (ψυχή)  حور

 Narration  درس

 Sémiotisation  ةأيمس

 Code indexical  يريشأت  ننس

 Code signalitique  يراشإ ننس

  Politikή (Πολιτική)  ةسايس

 Processus sémiosique  ةيزويميس ةروريس

 Sème   منعم/ميس

 Sémiotique tensive  رتوتلا ةيئايميس

 Sémiotique narrative et discursive  ةيباطخلاو ةيدرسلا ةيئايميسلا

 Sémiotique du visible   يئرملا ةيئايميس

 Sémio-narratif  يدرسويميس/يدرسايميس

 sémiose  زويميس

 sémiosis  سيزويميس

 Intensité   ةدش

   Inchoativité  ةيعورش

 Forme  لكش

 Anthropomorphique   يناسنإ لكش
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 Chosalité   ةيئيش

 Aspectuel  يغيص

 Naturalisme  ةيناعيبطلا

 Phusis (φύσις)  ةدام/ةعيبط

 Topographique   يفارغوبوط

 Topologique   يجولوبوط

 Phénoménologie  ةيترهاظ

 Phainomena  رهاوظ

 Actant  لماع

 Imaginal (mundus imaginalis)   نافرعلا

 Vivre-ensemble  كرتشملا شيعلا

 Sujet observateur   ظحالم لعاف

 Espace  ءاضف

 Raum  ءاضف

 Space    ءاضف

 Chōra (Cηōρα)  )نييقاورلاو نييروقيبألاو وطسرأ( ءاضفلا

 Espace tensif  يرتوت ءاضف

 Espace cloisonné  لوزعم/لوصفم ءاضف

 Espace égocentré   زَكرم}م ءاضف

 Espace allocentré   زاحنم ءاضف

 Spatial  يئاضف

 Spatialité   ةيئاضف

 Praxis  ةسرامم/لعف

 Privation  دقف

 Supra-temporel  ينمز-قوف
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 Segmentable  عيطقتلل لباق

 L’a priori  يلبقلا

 Chaos Kháos (Χάος)  سوواك

  Chronos (Χρόνος)  سونورك

 Être   ةنونيك

 Lexème  ميسكل/مظفل

 Oblique  لئام

 Indiquant   هب رشؤم

 Indiqué   هيلع رشؤم

 Manichéisme  ةيونام

 Dédoublé  يجاودزا/يئينثت/أ£نثم

 Contenant  ىوتحم

 Contenu  يوتحم

 Axe sémémique  يميميس روحم

 Péritexte   يصنلا طيحملا

 Extensité   ىدملا

 Polis (πόλις)  ةنيدملا

 Anthropocentrisme  ناسنإلا ةيزكرم

 Narrated  يورم

 Temporalisé  ن£مزم

 Parcourt narratif  يدرس راسم

 Formant  لّ¶كشُملا

 Chosifié  أيشم

 Inhalt  نومضم

   Corrélatif  قلاعم
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 Standardisation  ةر|يعم

 Spatialisé  أّ|ضفم

 Préconceptuel   يموهفم-لبق /يلوأ موهفم

 Segment spatial  ةيئاضف ةعوطقم

   Séquentialités diagrammatiques    ةيسينجتلا تايعوطقم

 Séquentialités calligrammatiques   ةيليثمتلا تايعوطقم

 Catégories fondamentales  ةيساسأ تالوقم

   Lieu  ناكم

 Dupliqué   روركم/روركم

   Plénitude  ءالم

 Lexicalisé  مَظفل}م

 Pratique discursive  ةيباطخ ةسرامم

 Acteur   لِّثمم

 Diacritique  زêيمم

 Attribution  حنم

 Perspective  روظنم

   Modell  لاونم

 L’en-soi  هتاذ يف دوجوملا

 Le pour-soi  هتاذل دوجوملا

 Objectivation  ةعضوم

 Objectal  يناعوضوم

 Thématique  ةعوضوم

 Grammaire figurale   يريوصت وحن

Grammaire graphématique   ™يمفرح وحن    

  Grammaire topique   يعقوم وحن
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 Psychogenèse  يعامتجا ءوشن/ةيعقوموشن

 Relativiste  يوبسن

 Topogenèse  يعقوم ءوشن/ةيعقوموشن

 Psychogenèse   يسفن ءوشن/ةيسفنوشن

 Syntagme  ميظن

  Noumène  ةرهاظلا تاذ/نيمون/نامون

 Nouménal  يلانيمون

 Prώth (πρώτη)  يلويه

 Unité du lieu  ناكملا ةدحو

 Milieu  طسو

 Medium  طيسو

 Fonction instrumentale   ةيتادأ ةفيظو

 Hypodochē  ءاعو

 Conscience réfléchissante  سكاع يعو

 Conscience réfléchie  سوكعم يعو

 Évènementiel  يعئاقو

   

 : ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةينجألا تاغللا نم ايئاجيه ابيترت ةبترم تاحلطصملا •

   

 Abscisse   ينيس يثادحإ

 Actant  لماع

  Acteur   لِّثمم

 Ancrage  خوسر

 Altérité  ةيرخآ

 Anthropocentrisme  ناسنإلا ةيزكرم

 Anthropomorphique   يناسنإ لكش
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  Anti-programme narratif   داضم يدرس جمانرب

 L’a priori  يلبقلا

 Aporie  جارحإ

 Ascendant  يئاقترا/يدعاصت

 Aspectualisation    غييصت

 Aspectuel  يغيص

 Aussprechen  ريبعت

 Auto-affection  يتاذلا فطاعت

 Atomistes  نويرذ

 Attribution  حنم

 Axe sémémique  يميميس روحم

 Axiologie  ةيقالخلا

  Axiologique  يقالخ

 Cadre de la diégèse  يكحلا راطإ

 Catégories fondamentales  ةيساسأ تالوقم

 Chaos Kháos (Χάος)  سوواك

 Code indexical  يريشأت  ننس

 Code signalitique  يراشإ ننس

 Concavité  رعقت

 Convexité  بدحت

  Co-existence  نياكت

 Configurations discursives   ةيباطخ تالكشت

 Cognitif  ينهذ

  Chosalité   ةيئيش

 Chosifié  أيشم

  Chronos (Χρόνος)  سونورك

 Contenant  يوتحم

 Contenu  ىوتحم
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 Collocations  ةكوكسم ريباعت

 Copernican revolution  ةيكينربوكلا ةروثلا

 Chōra (Cηōρα)  )نييقاورلاو نييروقيبألاو وطسرأ( ءاضفلا

   Corrélatif  قلاعم

 Conscience réfléchie  سوكعملا يعولا

 Conscience réfléchissante  سكاعلا يعولا

 Cyclique  يرود

  Dasein  نيازاد

 Dédoublé  يجاودزا/يئينثت/أ£نثم

 Dépossession  كاكتفا

 Diacritique  زêيمم

 Descendant  يرادحنا

 Dimension paradigmatique   يلادبتسالا دعب

 Dimension syntagmatique  يمظنلا دعب

 Discontinuité  عاطقنا

 Discrétisation  ديرفتلا

  Doxologie  ءايترا

 Dupliqué   روركم/روركم

 Duratif  يموميد

 Dysphorique  يضابقنا

 L’en-soi  هتاذ يف دوجوملا

 Einsprechen  عابطنا

 Égoïté constituante  ةلِّكشم ةنانأ

 Eleatics  نويتايلإ

  Être   ةنونيك

  Euphorie   يطاسبنا

 Espace  ءاضف

 Espace allocentré   زاحنم ءاضف
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 Espace cloisonné  لوزعم/لوصفم ءاضف

 Espace égocentré   زكرم}مـلا ءاضفلا

 Espace tensif  يرتوتلا ءاضفلا

   Essence  رهوج

 Évènementiel  يعئاقو

 Expressions figées  ةدماجلا ريباعتلا

 Extensité   ىدملا

 Extéroceptivité  ةيجراخ ةيساسح

   Faktizität  ةيثدح

 Fonction instrumentale   ةيتادأ ةفيظو

 Formant  لّ¶كشُملا

 Forme  لكش

 Flux  قفد

 Genèse  نيوكت

 Généralisation  ميمعت

 Geworfenheit  ءاقلإ

Grammaire graphématique   ™يمفرح وحن    

 Grammaire figurale   يريوصت وحن

  Grammaire topique   يعقوم وحن
 Geschichtlichkeit  ةيخيراتلا

 Habitus  سوتبأ/سوتيباه/ةقلخ

  Historicité  ةيناخيرات

 Hthikή (ηθική)  قالخألا

 Hypodochē  ءاعو

 Humanisation  ةنسنأ

 Imaginal (mundus imaginalis)   نافرعلا

   Inchoativité  ةيعورش

 Indiquant   هب رشؤملا
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 Indiqué   هيلع رشؤملا

 Inhalt  نومضم

 L’initial  يلوألا

 Intéroceptivité  ةيلخاد ةيساسح

 Interobjectif  يعضوامت

 Interprétation ambiante  طيحم ليوأت/ةطيحم ةيؤر

 Interprétation focale  يريئبت ليوأت/ةيريئبت ةيؤر

 Intersubjectif  يتواذت

 Intuitions jonctionnelles  ةلصلا سودح

 Intensité   ةدش

  Intersubjectivité   تواذت

 Intersubjectivité cognitive  ينهذ تواذت

 Phainomena  لكاشت

 Actant  ةعضومملا تاساسح

 Imaginal (mundus imaginalis)  ةيكرحلا ةيساسح

 Lexème  ميسكل/مظفل
 Lexicalisation  ميجعت

  Lexicalisé  مَظفل}م

   Lieu  ناكم

 Manichéisme  ةيوناملا

 Manifestation objectivée  ع|ضوم}م ٍلجت

 Manipulation  زاعيإ

 Medium  طيسو

 Milieu  طسو

 Modalités  تاهيج

   Modell  لاونم

Modalisation  هييجت    

   Morphogenèse   يلكش ديلوت
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 Narrated  يورم

 Narration  درس

 Narrating instances   درسلا تايضتقم/تاهيج

 Narrativisation  ديرست

 Naturalisme  ةيناعيبطلا

 Neoplatonism  ةديدجلا ةينوطالفألا

 Nouménal  يلانيمون

  Noumène  ةرهاظلا تاذ/نامون

 Objectal  يناعوضوم

 Objectivation  ةعضوم

 Oblique  لئام

 Ontique  يطنأ

 Ontologique   يجولوطنأ

 Ordonnée   يداص يثادحإ

   Ostension  راهظإلا

 Paradigme  جذومنأ

 Parcourt narratif  يدرس راسم

 Phainomena  رهاوظ

  Phénoménologie  ةيترهاظ

 Péritexte   يصنلا طيحملا

 Perspective  روظنم

 Perzeptiv  يكاردإ

   Plénitude  ءالم

 Politikή  (Πολιτική)  ةسايس

 Polis (πόλις)  ةنيدملا

 Privation  دقف

 Le pour-soi  هتاذل دوجوملا

 Processus sémiosique  ةيزويميسلا ةروريسلا
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 Proprioceptive  ةقيمعو ةيتاذ ةيساسح

 Prώth (πρώτη)  يلويه

 Phusis (φύσις)  ةدام/ةعيبط

  Pratique discursive  ةيباطخ ةسرامم

 Praxis  ةسرامم/لعف

  Programme narratif  )س ب( يدرس جمانرب

 Préconceptuel   يموهفم-لبق /يلوأ موهفم

 Proxémique  ينادت/ينادتلا

 Psyche psukhê (ψυχή)  حور

 Psychogenèse   يسفن ءوشن/ةيسفنوشن

 Raum  ءاضفلا

 Relativiste  يوبسن

 Renonciation  لزانتلا/يلختلا

 Phainomena  رهاوظ

  Phénoménologie  ةيترهاظ

 Péritexte   يصنلا طيحملا

 Perspective  روظنم

 Perzeptiv  يكاردإ

   Plénitude  ءالم

 Politikή  (Πολιτική)  ةسايس

 Polis (πόλις)  ةنيدملا

 Privation  دقف

 Le pour-soi  هتاذل دوجوملا

 Processus sémiosique  ةيزويميسلا ةروريسلا

 Proprioceptive  ةقيمعو ةيتاذ ةيساسح

 Prώth (πρώτη)  يلويه

 Phusis (φύσις)  ةدام/ةعيبط

  Pratique discursive  ةيباطخ ةسرامم
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 Praxis  ةسرامم/لعف

  Programme narratif  )س ب( يدرس جمانرب

 Préconceptuel   يموهفم-لبق /يلوأ موهفم

 Proxémique  ينادت/ينادتلا

 Psyche psukhê (ψυχή)  حور

 Psychogenèse   يسفن ءوشن/ةيسفنوشن

 Raum  ءاضفلا

 Relativiste  يوبسن

 Renonciation  لزانتلا/يلختلا

 Representationalist   ةينالثمت

 Rétribution  ةزاجإ

 Sanction  ءازج

 Saturation  ءالتما

 Secondéité  ةيناينث

   Plénitude  ءالم

 Politikή  (Πολιτική)  ةسايس

 Polis (πόλις)  ةنيدملا

 Privation  دقف

 Le pour-soi  هتاذل دوجوملا

 Processus sémiosique  ةيزويميسلا ةروريسلا

 Proprioceptive  ةقيمعو ةيتاذ ةيساسح

 Prώth (πρώτη)  يلويه

 Phusis (φύσις)  ةدام/ةعيبط

  Pratique discursive  ةيباطخ ةسرامم

 Praxis  ةسرامم/لعف

  Programme narratif  )س ب( يدرس جمانرب

 Préconceptuel   يموهفم-لبق /يلوأ موهفم

 Proxémique  ينادت/ينادتلا
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 Psyche psukhê (ψυχή)  حور

 Psychogenèse   يسفن ءوشن/ةيسفنوشن

 Raum  ءاضفلا

 Relativiste  يوبسن

 Renonciation  لزانتلا/يلختلا

 Representationalist   ةينالثمت

 Rétribution  ةزاجإ

 Sanction  ءازج

 Saturation  ءالتما

 Secondéité  ةيناينث

 Segment spatial  ةيئاضف ةعوطقم

 Segmentable  عيطقتلل لباق

 Sémantisation   ةللدأ

 Sème   منعملا/ميسلا

 Sémio-narratif  يدرسويميس/يدرسايميس

 Sémiotique du visible   يئرملا ةيئايميس

  Sémiotique narrative et discursive  ةيباطخلاو ةيدرسلا ةيئايميسلا

 Sémiotique tensive  رتوتلا ةيئايميس

 Sémiotisation  ةأيمس

 sémiose  زويميس

 sémiosis  سيزويميس

  Spatial  يئاضف

  Spatialité   ةيئاضف

  Séquentialités calligrammatiques   ةيليثمتلا تايعوطقم

   Séquentialités diagrammatiques    ةيسينجتلا تايعوطقم

 Signe  ليلد

 Signe-representamen  لوثام-ليلد

 Siting   راطإ
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 Sociogenèse  يعامتجالا ءوشن/ةيعقوموشن

 Somesthésie  ةيدسجلا ةيساسحلا

 Space    ءاضفلا

 Spatialisation  ةيضفت /ءيضفت

 Spatialisé  أّ|ضفم

 Structure tensive  ةيرتوتلا ةينبلا

 Structures sous-jacentes  ةيناتحت ةيجردت تاينب

 Standardisation  ةر|يعم

 Sujet observateur   ظحالم لعاف

 Subjectal  ينايتاذ

 Supra-temporel  ينمز-قوف

 Syntagme  ميظن

 Tensivité  ةدش

 Temporalisation  نيمزت

 Temporalisé  ن£مزم

 Terminatif  يصولخ

 Thématique  ةعوضوم

  Topographique   يفارغوبوط

 Topogenèse  يعقوملا ءوشن/ةيعقوموشن

  Topologique   يجولوبوط

  Topos (τόπος)  سوبوت

 Trait pertinent  ةزêيمم/ةمئالم ةيصاخ

 Unité du lieu  ناكملا ةدحو

 Unterschied  فالتخالا

 Vivre-ensemble  كرتشملا شيعلا

 Véridiction (carré de)   )عبرم( قيقحتلا

 Vorstellung  لثمت

 Vraisemblable  لمتحم/داتعما/جراد

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 عجارملاو رداصملا ةمئاق



354 
 

 عجارملاو رداصملا ةمئاق
 
  :ةيبرعلا ةغللاب عجارملاو رداصملا
 .ميركلا نآرقلا
 .سدقملا باتكلا
  :ةنودملا
 .1991 ،مالعإلاو رشنلل يليساتو رشنلاو ةعابطلل ريونتلا راد ،1ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ
 .1991 ،مالعإلاو رشنلل يليساتو رشنلاو ةعابطلل ريونتلا راد ،2ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ
 .1991 ،مالعإلاو رشنلل يليساتو رشنلاو ةعابطلل ريونتلا راد ،3ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ
 .1991 ،مالعإلاو رشنلل يليساتو رشنلاو ةعابطلل ريونتلا راد ،4ج ،فوسخلا ،ينوكلا ميهاربإ
 :ىرخألا ينوكلا ميهاربإ لامعأ
 .1992 ،توريب ،مالعإلاو رشنلل يليساتو رشنلاو ةعابطلل ريونتلا راد ،سوZا ،ينوكلا ميهاربإ
 .1999 ،1ط ،توريب ،ىقتلملا راد ،رحبلاو ربلا ناويد ،ينوكلا ميهاربإ
 ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،1ج ،ةركاذلا فيزن يف ممألا حور ىرسلا سودع ،ينوكلا ميهاربإ

2012. 
 .2005 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،عئاضلا ناكملا نع ثحبلا ،ينوكلا ميهاربإ
 .2005 ،1ط ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،نوتم – ميهاربإ فحص ،ينوكلا ميهاربإ
 .2005 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،ريطاسأو نوتم – ىلوألا فحصلا ،ينوكلا ميهاربإ
 .2005 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،ةنعللا نول ،ينوكلا ميهاربإ
 .2005 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،عئاضلا ناكملا نع ثحبلا ،ينوكلا ميهاربإ
 .2005 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،)ديرملا( سيلوأ يثارم ،ينوكلا ميهاربإ
 .2006،توريب ،1ط ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،اننكسي نامز يفو هنكسي ناكم يف ،ينوكلا ميهاربإ
 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،رموسو ةنعارفلا يزغل فشكي قراوطلا زغل :2 ميهافملا ةمحلم ،ينوكلا ميهاربإ
 .2006 ،1ط ،رشنلاو
 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،صوصن/)نوتم( ميم ةنهاكلا تلمأت اذكه ،ينوكلا ميهاربإ

2006. 
 .2007 ،1ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،هؤانبأو بوقعي ،ينوكلا ميهاربإ
 .2009 ،2ط ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،اديعب ناك ام ءادن ،ينوكلا ميهاربإ
 ،1ط ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،صوصن/)نوتم( طايخلا ~مسب س~ندي مل بوث ،ينوكلا ميهاربإ
 .2012،توريب
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 ،توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،1ج ،ةركاذلا فيزن يف ممألا حور ىرسلا سودع ،ينوكلا ميهاربإ
2012. 

 ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،تمصلا ناسلب ينوكلا انأ ةريس :برلا ةلفط توكلم ،ينوكلا ميهاربإ
 .2005 ،1ط ،توريب
 ،1ط ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،صوصن/)نوتم( طايخلا ~مسب س~ندي مل بوث ،ينوكلا ميهاربإ

2012. 
 .2015 ،1ط ،توريب ،رشنلل لاؤسلا راد ،هللا ةقان ،ينوكلا ميهاربإ
 .2016 ،لاؤسلا راد ،توريب ،ةمومزملا راتوألا ةفوزعم ،ينوكلا ميهاربإ
 
 :ةميدقلا رداصملا
 دمحم دومحمو يوازلا دمحأ رهاط قيقحت ،رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا ،ريثأ نبا نسحلا يبأ نيدلا زع
 .)ت د( ،نيدلا مولع ءايحإ راد ،توريب ،يحانطلا
  .2010 ،1ط ،فالتخالا تاروشنم و مولعلل ةيبرعلا رادلا ،تايئايميسلا مجعم ،لصيف رمحألا
 .)ت د( ،ركفلا راد ،حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرش سي خيشلا ةيشاح يرهزألا
 رداقلا دبع قيقحت ،لوصألا ملع يف لوصولا جاهنم حرش يف لوسلا ةياî ،ميحرلا دبع نيدلا لامج يونسإلا
  .1999 ،نانبل ،ةيملعلا بتكلا راد ،يلع دمحم
 .)ت د( ،زابلا ىفطصم رازن ةبتكم ،نآرقلا بيرغ يف تادرفملا ،بغارلا يناهفصألا
 ،ةيدوعسلا ،يندملا راد ،اقب رهظم دمحم قيقحت ،بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب ،ءانثلا وبأ ،يناهفصألا

9861.  
 ،فراعملا راد ،رقص دمحأ دي~سلا قيقحت ،يرتحبلاو مامت يبأ نيب ةنزاوملا ،رشب نب نسحلا مساقلا وبأ يدمآلا
 .)ت د( ،ةعبارلا ةعبطلا ةرهاقلا
 ةسسؤم/رشنلا راد ،توريب ،نماضلا حلاص متاح .د :قيقحت ،سانلا تاملك يناعم يف رهازلا ،يرابنألا نبا
 .1992 ،ىلوألا ةعبطلا ،ةلاسرلا
 راد ،يحي قراطو فيصن يداف قيقحت ،يلوصألا ىهتنملا رصتخم ىلع دضعلا حرش ،دمحأ نب نمحرلا دبع يجيإلا
 .2000 ،توريب ، ةيملعلا بتكلا
 ،يرمعلا حلاص نب هللا فيض قيقحت ،بجاحلا نبا رصتخم حرش دوقنلاو دودرلا ،دمحأ نب دومحم نب دمحم يتربابلا
 .)ت د(
 .1997 ،مزح نبا راد ،يوغبلا ريسفت ،دوعسم نب نيسحلا يوغبلا
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 ،نانبل ةبتكم ،توريب ،جورحد ىلع قيقحت ،مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك ةعوسوم ،يلع دمحم يوناهتلا
 .1997 ،1ط
 .1981 توريب ،ةفرعملا راد ،اضر ديشر دمحم ديسلا قيقحت ،زاجعإلا لئالد ،رهاقلا دبع يناجرجلا
 ،ةليضفلا راد ةرهاقلا ،يواشنملا قي~دص دمحم قيقحت ،تافيرعتلا مجعم ،فيرشلا ديسلا دمحم نب يلع يناجرجلا
  .)تد(
 .)تد( ،بتكلا ملاع ةعبط ،ةرهاقلا ،راجنلا يلع دمحم قيقحت ،صئاصخلا ،نامثع حتفلا وبأ ينج نل
 دمحم نب دهف .د قيقحت ،ةرظانملاو لدجلا يف حالطصالا نيناوقل حاضيإلا ،نمحرلا دبع نب فسوي يزوجلا نبا
  .)تد( ،ناكيبعلا ةبنكم ،ضايرلا ،نادحسلا
 ،ودامح ريذن قيقحت ،لدجلاو لوصألا يملع يف لامآلاو لؤسلا ىهتنم رصتخم ،ركب وبأ نيدلا لامج بجاح نبا
  .2006 ،1 ط ،مزح نبا رادو ةينانبللا ةيرئازجلا ةكرشلا
 ،ةريخألا ةعبطلا ،كلام نبا ةيفلأل ليقع نبا حرش ىلع يرضخلا ةيشاح ،ريهشلا يطايمدلا دمحم يرضخلا

  .ـه1359
 .2004 ،1 ط ،قشمد ،يخلبلا راد ،شيوردلا دمحم هللا دبع قيقحت ،ةمدقملا ،نمحرلا دبع نودلخ نبا
 .)تد( ،نانبل ةبتكم ،توريب ،حاحصلا راتخم ،رداقلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم يزا~رلا
 راد ،ةدج ،يبلش ليعامسإ حاتفلا دبع .د قيقحت ،فورحلا يناعم باتك ،ىسيع نب يلع نسحلا وبأ ،ينامرلا
                 .1981 ،2ط ،قورشلا
  .1993 ،ركفلا راد ،يواجبلا دمحم يلعو لضفلا وبأ دمحم قيقحت ،ثيدحلا بيرغ يف قئافلا ،يرشخمزلا
 ملاع دوجوملا دمحأ لداعو ض~وعم دمحم قيقح ،بجاحلا نبا رصتخم نع بجاحلا عفر ،نيدلا جات يكبسلا
 .1999 ،1 ط ،توريب ،بتكلا
 2 ط ،يكشحلا فسوي .د قيقحت ،فورحلا باب ،لصفملا حرش يف لضفملا ،دمحم نب نيدلا ملع يواخسلا
 .2002 ،ةفاقثلا ةرازو ،ةحقنم
 .ةلاسرلا ةسسؤم ،1ط ،يلتفلا نسحملادبع .د قيقحت ،وحنلا يف لوصألا ،دمحم ركبوبأ جا~رس نبا
 ،ةرهاقلا ،يجناخلا ةبتكم ،نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت ،باتكلا ،هيوبيـس ،ربنق نب نامثع نب ورمع ،هيوبيس
    .1988 ،3ط
 بتكلا راد رشانلا ،يوادنه ديمحلا دبع قيقحت ،مظعألا طيحملاو مكحملا ،ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ ،هديس نبا
 .2000 ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،يوادنه ديمحلا دبع قيقحت ،ةيملعلا
 ةعبط نع اذخأ( نامع ةنطلسل ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،ينارون هللا دبع قيقحت ،داعملاو أدبملا ،انيس نبا
   .1944 ،يمالسإ تاعلاطم هسسؤم ،نار∞
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   .2ط ،برعلا راد ،ةرهاقلا ، ،يناتسبلا برعلا راد ،تايعيبطلاو ةمكحلا يف لياسر عست ،انيس نبا
 راد توريب ؛تاعوبطملا ةلاكو ،تيوكلا ،ةيناثلا ةعبطلا ،يودب نمحرلا دبع قيقحت ،ةمكحلا نويع ،انيس نبا
   .1980 ،ملقلا
 ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،روصنم يلع داؤف قيقحت ،اهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا ،نيدلا لالج يطويسلا

1998. 
 دمحم فارشإب نيثحابلا نم ةعومجم قيقحت ،عفان مامإلا أرقم لصأ يف عماوللا رردلا باتك ىلع عفانملا ليصحت
 .2001 ،1ط ،ةبوتلا ةبتكم ،ضايرلا ،نيمألا دمحم دلو دومحملا
 ،ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم و يواجبلا يلع دمحم :قيقحت ،رعشلاو ةباتكلا ،نيتعانصلا باتك ،لاله وبأ يركسعلا
 .1952 ،1ط ،ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد
  .)ت د( ،ركفلا راد ،نوراه مالسلا دبع قيقحت ،ةغللا سيياقم مجعم ،دمحأ نيسحلا وبأ سرافلا
 رشنلاو ةعابطلل ةرانملا ،قشمد ،1ط ،يوادنه نسح روتكدلا قيقحت ،تايبلحلا لئاسملا ،يلع وبأ يسرافلا
  .1987 ،1ط عيزوتلاو
 .)تد( ،لالهلا راد ،يئارماسلا ميهاربإ .د ؛يموزخملا يدهم .د قيقحت ،نيعلا مجعم ،دمحأ نبا ليلخلا يدهارفلا
 ةسسؤم ،توريب ،يسوسقرعلا ميعن دمحم فارشإب ةلاسرلا ةسسؤم قيقحت ،طيحملا سوماقلا ،يدابآزوريفلا
 .2005 ،8 ط ،ةلاسرلا
  .)تد( ،ركفلا راد ،يبطرقلا ريسفت ،يراصنألا دمحأ نب دمحم يبطرق
 .)تد( ،ةيملعلا بتكلا راد ،بوقعي عيدب ليمإ روتكدلا :قيلعت ،باتكلا ،ربنق نب نامثع نب ورمع هيوبيس
 .د قيقحت ،ةيوغللا قورفلاو تاحلطصملا يف مجعم ،تايلكلا ،ينيسحلا ىسوم نب بويأ ءاقبلا وبأ ،يوفكلا
  .2ط ،ةلاسرلا ةسسؤم توريب ،يرصملا دمحمو شورد ناندع
 ط ،قشمد ،ملقلا راد ،ارخلا دمحم دمحأ .قحت ،يناعملا فورح حرش يف ينابملا فصر ،رونلا دبع نب دمحأ يقلاملا

3، 2002. 
 ،لضاف ميدن دمحمو ةوابق نيدلا رخف .قحت ،يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا ،مساق نب نسحلا نيدلا ردب ،يدارملا
 .1992 ،1ط ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد
 يلع نمحرلا دبع قحت ،كلام نبا ةيفلأ حرشب كلاسملاو دصاقملا حيضوت ،مساق نب نسحلا نيدلا ردب ،يدارملا
 .2001 ،1ط ،ةرهاقلا ،يبرعلا ركفلا راد ،ناميلس
 نيمأ دمحأ قيقحت ،)ةمدقملا( ةسامحلا ناويد حرش ،نسحلا نب دمحم نب دمحأ يلع وــبأ ،يقوزرملا
 .1951 ةرهاقلا ،نوراه مالسلادبعو
 .فراعملا راد ،ةرهاقلا ،برعلا ناسل ،لضفلا وبأ روظنم نبا



 عجارملاو رداصملا ةمئاق
 

358 
 

 تاعوبطم ،يحوّلملا نيعملا دبع قحت ،فورحلا ملع يف ةيهزألا باتك ،ه 415 يوحنلا دمحم نب دمحم يورهلا
 .1994 ،قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم تاروشنم
 ،عئالطلا راد ،ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت ،برعلا مالك ةفرعم يف ،بهذلا روذش حرش ،ماشه نبا

2004.   
 .ـه1404  ،دادغب ،رطم ةيطع يداه :روتكدلا قيقحت ،وحنلا يف لكشملا فشك ،ةرديحلا ينميلا
 :عجارملا
 .)ت د( ،توريب ،ملقلا رادو تيوكلا ،تاعوبطملا ةلاكو ،رواهنبوش ،نمحرلا دبع يودب
  .1999 ،ةيملعلا بتكلا راد ،توريب ،2جو 1ج ،بدألا يف لصفملا مجعملا ،دمحم يجنوتلا
   .نانبل ةبتكم ،توريب ،)سيئرلا خيشلا( انيس نبا تاحلطصم ةعوسوم ،راريج يماهج
 .2001 ،1ط ،نانبل ةبتكم ،توريب ،يزارلا نيدلا رخف مامإلا تاحلطصم ةعوسوم ،حيمس ميغد
 .2002 ،1. ط ،نورشان نانبل ةبتكم ،ةياورلا دقن تاحلطصم مجعم ،فيطل ينوتيز
 ،ةيردنكسإلا ،يلدارب اقيزيفاتيم يف ةسارد ؛ةقيقحلاو رهاظلا ةفسلف يف نامزلاو ناكملا موهفم ،قيفوت دمحم ىوضلا
 .فراعملا راد
 .1984 ،2ط ،نييالملل ملعلا راد ،توريب ،يبدألا مجعملا ،روبج رونلا دبع
  .2002 ،1ط ،محازلا راد ،ضايرلا ،نييلوصألا تاحالطصا يف نيبملا سوماقلا ،دماح دمحم نامثع
 .)ت د( ،يبرعلا قرشلا راد ،بلح-توريب ،يبرعلا يبدألا ثارتلا يف يدقنلا حلطصملا ،دمحم مازع
 .2008 ،يبارافلا راد ،توريب ،مؤاشتلا ةفسلفو رواهنبوش ،قيفو يزيزع
 .1986 ،نيدحتملا نيرشانلل ةيبرعلا ةسسؤملا ،سنوت ،ةيبدألا تاحلطصملا مجعم ،ميهاربإ يحتف
  .1991 ،يبرعلا يفاقثلا زكرملا ،ىلوألا ةعبطلا : يتارهاظ ليلحتل لخدم - باطخلاو لكشلا ،دمحم يركاملا
 .2001 ،1ط ،ةبوتلا ةبتكم ،ضايرلا ،نيمألا دمحم دلو دومحملا دمحم
 ىلعألا ينطولا سلZا ،ةفرعملا ملاع ةلسلس ،درسلا تاينقت يف ثحب ،ةياورلا تايرظن يف ،كلاملا دبع ضاترم
 .1998 ،تيوكلا ،بادألاو نونفلاو ةفاقثلل
 .2007 ،1ط ،مالسلا راد ،ةرهاقلا ،ةينآرقلا تاءارقلا ملع مجعم ،يلاعلا دبع لوئسملا
 .2011 ،توريب ،لوادج ،لقعلل يليوأتلا رصعلا نم جورخلا فيك وأ رغديه دعب ريكفتلا ،يحتف ينيكسملا
 .1997 ،توريب ةعيلطلا راد ،تباونلا ةفسلف ،يحتف ينيكسملا
 .1984 ،2ط ،نانبل ةبتكم ،توريب ،بدألاو ةغللا يف ةيبرعلا تاحلطصملا مجعم ،سدنهملا لماك ؛يدجم ةبهو
 :ةمجرتملا عجارملا
  .2003 ،1ط ،ةرهاقلا ،رشنلل تيريم ،مامإ ديس ةمجرت ،تايدرسلا سوماق ،دلاريج سنرب
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  :ةلاسرلا صخلم
 يف انفظو دقل .قاوقولا ءادنو ،يناثلا نافوطلا رابخأو ،ةحاولاو ،رئبلا نم ةنِّوكتملا ،ينوكلا میھاربإل فوسخلا ةیعابر يف ءاضفلا لصفمت ةسارد ةلاسرلا هذھ يف انلواح
 ءاضفلا ةلكشأ انلواح لب ،ایخیرات میھافملا درسب مقن مل يرظنلا مسقلا يفف .يقیبطت يناثلاو رظن لوألا نیریبك نیمسق ىلإ انثحب انمسقف ،يئایمیسلا لیلحتلا تایلآ انتبراقم
 :تامظفلل ةیمیمیسلا رواحملا جارختسا ىلإ مث ،ةیبرعلا تاساردلا يف ءاضفلا موھفمل يحلطصملا بارطضالا نایبت ىلإ الوأ اندمع .انتساردل يزكرملا موھفملا هرابتعاب
 انقرفف ،ءاضفلا اھحرطی يتلا ةیموھفملا لكاشملا يصقت ىلإ انلقتنا ةمث نم  .ءاضفلا يمیتسبإ ىلإ يوحنلا ریئبتلا نم دوجوملا ةلقنلا نّیبتل ،زاربلاو ناكملاو زیحلاو ءاضفلا
 ةسِّسؤملا ةیلدجلا انللحف يناثلا مسقلا يف امأ .سدحلاو عیطقتلاو غارفلاو لثمتلاو ةكرحلاب ءاضفلا ةقالعو يفارغوبیتلا ءاضفلا لاغتشا ةیفیك انددحو ناكملاو ءاضفلا نیب الوأ
 رحبلاو ءارحصلا( ةیرھوجلا تاءاضفلا يف دوقفملا ّرسلا ىلإ نیلیحم ،ةنیدملاو ةحاولل يضرعلا دعبلاو ءارحصلل يجولوطنألا دعبلل اھانكتسا ،فوسخلا ةیعابر يف ءاضفلل
    .ناكملاب ھتقالع ایجولاینیجو نئاكلا ةیناخیرات صخلت يتلا ةیئاضفلا ةروریصلاو ،)ةنكمأو زایحأ نم امھمزالی امو
  :ةیحاتفملا تاملكلا
     .رھوجلا ،ءارحصلا ،ایجولوطنألا ،لّثمتلا ،ةیئایمیسلا ،ءاضفلا

Abstract: 
The purpose of this thesis is to study the articulation of space in the tetralogy of Ibrahim Al Kouni composed of : The Well, The Oasis, News of 
the second flood and The call of the cuckoo. In so doing, the tools of the semiotic approach were utilized. The design of this work is made of a 
theoretical and a practical part. The theoretical part attempts to problematize the historical concepts so as to make them operative and dispel any 
confusion where the first task is to account for the terminological fluctuations of the concept of space in language search in Arabic, 
then  extraction of  the sememic axes of the following terms: al-faḍā', al-ḥayyiz; al-makān and al-barāz is made  afterwards to show the passage 
of the grammatical focus of the episteme of space, then the conceptual problems of space is explored and then distinction between space and 
place takes place  in order to dispaly the functioning of the typographic space and the relation between space and movement, emptiness, 
representation, segmentation and intuition. The practical part encompasses an analysis of the dialectics that constitute space in the tetralogy 
Eclipse. This makes it possible to unveil the ontological dimension of the Sahara and the accidental dimension of the oasis and the city, as well 
as the lost mystery of the essential spaces (the sea and the desert) and finally the spatial evolution that summarizes the historicity of the human 
beingand the genealogy of his relation to the space. 
Keywords : 
Space, semiotics, representation, ontology, Sahara, essence. 
 
Résumé 
Nous avons tenté dans cette thèse d’étudier l’articulation de l’espace dans la tétralogie L’éclipse d’Ibrahim Al Kouni qui est constituée de : Le 
puits, L’oasis, Nouvelles du deuxième déluge et L'appel du coucou. Pour ce faire nous avons exploité les outils d’analyse de l’approche 
sémiotique. En effet, nous avons divisé notre travail en deux parties : une théorique et l’autre pratique. Dans la partie théorique, nous nous ne 
sommes pas contentés d’exposer historiquement les concepts, nous les avons problématisés de façon à les rendre opératoires et à dissiper les 
éventuelles confusions. Notre première tâche était donc de rendre compte des fluctuations terminologiques du concept d’espace dans recherche 
de langue en arabe, après quoi nous avons tenté d’extraire les axes sémémique les termes : al-faḍāʾ, al-ḥayyiz ; al-makān et al-barāz, afin de 
montrer le passage de la focalisation grammaticale l’épistémè de l'espace. Ensuite nous sommes passés à explorer les problèmes conceptuels 
posés par l'espace. Nous avons alors distingué entre l'espace et le lieu afin de montrer le fonctionnement espace typographique et la relation entre 
l’espace et le mouvement, le vide, la représentation, la segmentation et l'intuition. Dans la deuxième partie, nous avons analysé les dialectiques 
constitutives de l’espace dans la tétralogie L’éclipse. Il nous a été possible alors de dévoiler la dimension ontologique du Sahara et la dimension 
accidentelle de l'oasis et de la ville, ainsi que le mystère égaré des espaces essentiels (la mer et le désert) et enfin le devenir spatial qui résume 
l’historicité de l’Être et la généalogie de sa relation au lieu.  
Mots-clés 
Espace, sémiotique, représentation, ontologie, Sahara, l’essence.  
 
 
 




