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       مفهوم الموضوع والموضوعاتية   (:1)           انًحاضرة 

 : ط٤ٜٔي 

ٖٓ حُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش حُظ٢ ٝكيص ػ٠ِ حُ٘وي حُؼَر٢ ،        ٣ؼي حُ٘وي أُٟٔٞٞػخط٢

 ك٢ أٍٝرخ ارخٕ  ظَٜك٤ٖٔ ٝكي ٖٓ حُٔ٘خٛؾ حألهَٟ؛ حُـَر٤ش حُلي٣ؼش؛ ٝحُٔؼخَٛس، كوي 

 ٝٛٞ ٖٓ حُٔ٘خٛؾ حُظ٢ كخُٝض ػِٔ٘ش حُ٘وي ٓظ٤٘٤خص حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ٓغ ٓٞؿش حُ٘وي حُـي٣ي،

حالٓظلخىس ٖٓ - رخػظزخٍٙ ٖٓ حُٔ٘خٛؾ حُٔظؤهَس ٗٞػخ ٓخ-حألىر٢،ًُٝي ك٢ ٓلخُٝش ٖٓ أٛلخرٚ

حُٔ٘خٛؾ حألهَٟ ح٤ُٔخه٤ش ٝحُ٘ٔو٤ش،ك٢ ٟٝغ ٓلخ٤ٛٔٚ ٝآ٤ُخطٚ، ًخُٜٔ٘ؾ حُظخ٣ٍو٢، حالؿظٔخػ٢، 

.                             (ٓخ رؼي حُليحػش )، ٓغ ط٤خٍ ٓخ، رٌَ٘ حٝٓظـخٝدٝحُٔ٘خٛؾ حُز٣ٞ٤٘ش؛  

ؿ٤َ إٔ ح٥ٍحء طؼَٟض ر٘ؤٕ طلي٣ي ٓلٜٞٓٚ ٝط٘خرٌض حألٗظخٍ، ُْٝ طظٌٖٔ ٖٓ حَُٓٞ ػ٠ِ 

َٓكؤ حالطلخم؛ٗلٞ ٓلّٜٞ ٝحف ٗخٍف ٝٝحٟق أٝ ؿخٓغ ػ٠ِ حألهَ ؛ٝإ ًخٕ ؿ٤َ ٓخٗغ؛ 

.        ٖٝٓ ػْ رو٤ش اٌٗخ٤ُش ٓخ٤ٛش حُٜٔ٘ؾ ٓطَٝكش؛ٝاٌٗخ٤ُش حٛطالكٚ ٓظَىىس . كال٣ْٜ

ٝح١ٌُ ٣ٜٔ٘خ ك٢ ٌٛح حُٔوخّ، ٛٞ إٔ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ٣زظـ٢ ٖٓ ٓوخٍرظٚ ُِٜ٘ٞٙ حألىر٤ش؛ طل٤ٌي 

ر٤٘ظٜخ رـ٤ش حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٌٓٞٗخطٜخ حألٓخ٤ٓش، ػزَ حُزلغ ػٖ حُ٘ٞحس حَُث٤ٔ٤ش؛ أٝ حُزئٍ 

 . ح٣ًَُِٔش حُظ٢ طٔؼَ حُٟ٘ٞ حُز٘خث٤ش، أٝ حُـٌٍٝ حُيال٤ُش حُظ٢ طٔو٠ض ػٜ٘خ ر٤٘ش حُ٘ٚ  ح٤ٌُِش

    ٝػ٤ِٚ كبٕ حُـخ٣ش حَُٔؿٞس؛ ٢ٛ حُٞهٞف ػ٠ِ حُلٌَس أٝ حألكٌخٍ حألٓخ٤ٓش؛ أٝ ح٤ُٜٔٔ٘ش ػ٠ِ 

ًُي ٓخ طظٞهخٙ ٌٛٙ حُٔلخَٟحص ٖٓ ١َف حُٔخىس ر٤ٖ ٣ي١ ١الر٘خ ك٢ حُٔ٘ش حُؼالػش  .ر٤٘ش حُ٘ٚ

 .ٝهللا حُٔٞكن.ىٍحٓخص ٗوي٣ش

حُٟٔٞٞػخط٤ش ُـش ٝحٛطالكخ؟   اًح، ٓخ 

 ؟ ٝٓخ ٓلخ٤ٜٛٔخ حالٛطالك٤ش  

                                                                                   ٝٓخ ٓٔخٍٛخ حُظخ٣ٍو٢ ٝحٌُٔخ٢ٗ؟    

                                                                        ٖٓ ْٛ ٍٝحىٛخ ك٢ حُؼخ٤ُٖٔ حُـَر٢ ٝحُؼَر٢ٓخ ٜٓخىٍٛخ ٝ   

                                                            ؟  ُٝـٔخ٤ُشٝٓخ أٜٓٔخ حُلِٔل٤ش ٝحُٔؼَك٤ش   

 ؟ ٝهطٞحطٜخ حُٜٔ٘ـ٤شآ٤ُخطٚ حإلؿَحث٤شٝٓخ   

  ٓخػالهظٜخ رخُٔ٘خٛؾ حألهَٟ؟  

؟   ٝٓخ أٗٞحع حُٔوخٍرخص حُٟٔٞٞػخط٤ش؟    

؟  ٝٓخ ا٣ـخر٤خص ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ِٝٓز٤خطٚ  

    

 لمفهو  الهوهو ه النق  الهوهوعاتّي - 1  

إٔ حُٟٔٞٞػخط٤ش ٖٓ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش حُظ٢ آُض ػ٠ِ ٗلٜٔخ ٓزَ :  ٓزن حُوٍٞ  

ح؛ ٝٓ٘خه٘ش أرؼخىٛخ حُيال٤ُش؛ػزَ حُ٘وي أ٢ٗٞٔ٠ُٔ،  ًَ أؿٞحٍ حإلريحع حألىر٢؛ ٗؼَح ٝٗؼ

ٝحػظٔخى حُوَحءس حُظؤ٤ِ٣ٝش، ٝحُظل٤َِ ح٤ٔ٤ُٔخث٢، ًُٝي  رظ٤ٜي حُٔٔخص حألٓخ٤ٓش، 



ح ُظؼي حُٔؼط٠ أُٔل٢ٜٓٞ  ٌُٜح حُٜٔ٘ؾ . (1)ٝطلي٣ي ٓلخٍٝٛخ حُيال٤ُش حُٔظٌٍَس، ًَ ٝٗظ

 .ٍٝ حُٞهٞف ػ٠ِ ً٘ٚ ٓخ٤ٛظٚ ٓخ حٓظطؼ٘خ ا٠ُ ًُي ٓز٤الحٝحٟطَحرٚ، كبٗ٘خ ٓ٘ق

ً   ُوي ٢ّٔ ٌٛح ُٜٔ٘ؾ ٟٓٞٞػخط٤ّخ ُٓ  ".Thème)" "ط٤ٔٚ" "ٟٓٞٞع:"  ٗٔزش ا٠ُ 

 ؟"حُظ٤ٔش"كٔخ حُٔلّٜٞ حُِـ١ٞ، ٝحالٛطالك٢ ٌُٜٙ 

 :انذالنـــت انهغىيـــت- أ 

 حُٟٔٞٞػخط٤ش ، أٝ حُٟٔٞٞػخط٢ٗـي إٔ" ٝ ٝ ع"رخُؼٞىس ا٠ُ أَٛ حُٟٞغ حُِـ١ٞ ُِٔخىس   

َُ ٣يٍ ػ٠ِ : " ٌٝٛٙ حُٔخىس ًٔخ ٣وٍٞ حرٖ كخٍّ ، ٖٓ ٟٝغٓؤهًٞس حُٞحٝ ٝح٠ُخى ٝحُؼ٤ٖ أٛ

   .ٟي حَُكغ ، ٟٝؼٚ ، ٠٣ؼٚ ٟٝؼخ ٟٝٓٞٞػخ: ٝحُٟٞغ(.  2) ٢ُِ٘ء؛ ٝكطٚ حُولٞ

ٓخ ٍ:  حْٓ ٓلؼٍٞ-ُٔخٕحٍك٢ ًٔخ -  ، ٝٛٞ ؿٔغ ٟٓٞٞػخص ٝٓٞح٤ٟغ:ٝحُٟٔٞٞع

ْْ رٚ ََ ُْٝ ٣ُظٌَِّ ِٔ  ٝك٢ ٓل٢٤ حُٔل٢٤ ٛٞ (.3 )ٓخ أظَٜٙ ٝطٌِْ رٚ:  ٝحَُٔكٞع،أُٟ

٤ّش" ّٔ ُٔ٘خٍ ا٤ُٚ اٗخٍس ك ، (4) "ح٢ُ٘ء ح١ٌُ ُػ٤ِّٖ ُِيالُش ػ٠ِ حُٔؼ٠٘، ٝح٢ُ٘ء حُـ

(. 5)"حُٔخّىس حُظ٢ ٣ز٢٘ ػ٤ِٜخ حُٔظٌِّْ أٝ حٌُخطذ ًالٓٚ:"ٝك٢ حُٔؼـْ ح٢٤ُٓٞ 

حْٓ ٓوٜٞٙ : ٝحُٟٔٞٞع. ٝعٓٞٝحٍ ا٠ُ سٗٔذكٜٞ  ،ٟٓٞٞػ٢،  ٓئٗغ،ٟٓٞٞػ٤شأٓخ حٍ

ٟٓٞٞع حُز٤خٝ ٝحُٔٞحى، ٝؿ٤َ ًُي، ٝال ٣وخٍ ٟٓٞٞع حُـَٞٛ، رَ ٓلَ : رخُؼَٝ،  ٣وخٍ

(6).ٝٛٞ ػزخٍس ػٖ حُٔزلٞع رخُؼِْ ػٖ أػَحٟٚ حٌُحط٤ش..حُـَٞٛ  

 حٌُحص  ؿ٤َحُٟٔٞٞػ٤ش ٌٓٛذ ٣َٟ إٔ حُٔؼَكش طَؿغ ا٠ُ كو٤وش" حُلِٔلش" ك٢ ػِْ ٝ 

حُٟٔٞٞع ٛٞ حُلٌَس حُظ٢ ٣َطٌِ ػ٤ِٜخ حُؼَٔ حألىر٢أٓخ . (7 )حُٔيًٍش ٝػٌٜٔخ حٌُحط٤ش  

( 8)  ٣ٝ٘طِن ٖٓ حٌُحص ٝحُٔل٢٤ ٌَُٝ ػَٔ أىر٢ ٟٓٞٞع       
 ٖٓ أًؼَ حُٜٔطِلخص  ١ٙ ف ٓؼ٤ٖ،ٗوي١ ٜٓ٘ؾ رٜخ  ْٝٓحُظ٢ (ٟٓٞٞػخط٢) ًِٔش ٝأٓخ   

"  ؿ٤َٔ كٔيح١ٝ" ك٢ٜ ًٔخ ٣وٍٞ حُظ٢ أػخٍص اٌٗخ٤ُش ٖٓ ك٤غ طو٤ٜٜخ ك٢ أُٜٛٞخ حُـَر٤ش

 ":ك٢ ًظخرٚ ، حُٔوخٍرش حُ٘وي٣ش حُٟٔٞٞػخط٤ش

ك٢ حُلوَ حُٔؼـ٢ٔ حُل٢َٔٗ  ٖٓ  (thématique"  )ُٟٔٞٞػخط٢ح" ٣٘ظن ٜٓطِق  "  

، ٝطَى ٌٛٙ حٌُِٔش رؼيس ٓؼخٕ ٓظَحىكش  ًخُٟٔٞٞع، "حُظ٤ٔش"، ٢ٛٝ (thème)ًِٔش 

ٝحُـَٝ، ٝحُٔلٍٞ، ٝحُلٌَس حألٓخ٤ٓش ،ٝحُؼ٘ٞحٕ، ٝحُلخكِ، ٝحُزئٍس، ٝحًَُِٔ، ٝحُ٘ٞحس 

 .حُن...حُيال٤ُش

؛ ألٕ (Rhème)ػ٘ي حُِٔخ٤٤ٖٗ حُٞظ٤ل٤٤ٖ حُـيى ٜٓطِق حُظؼ٤ِن  (thème)٣ٝوخرَ ًِٔش 

حُظؼ٤ِن ػزخٍس ػٖ ٟٓٞٞػخص ؿي٣يس أٝ أهزخٍ طٔ٘ي ا٠ُ حُٔٔ٘ي ا٤ُٚ أٝ ط٠خف ا٠ُ حُلٌَس 

ٌٛح ُٝوي ػَكض حُظـٔش حُؼَر٤ش  ٌُٜ حُٜٔطِق ػٖ . حَُث٤ٔ٤ش حُٔل٣ٍٞش أٝ حُ٘ٞحس حُزئ٣ٍش

 .(9)أِٛش حُالط٢٘٤ حٟطَحرخ ًز٤َح ؛ أٝهغ اٌٗخال ك٢ طِو٢ ٌٛح  حُٔلْٞٛ طِو٤خ ٝحٟلخ 

 :شكانيت يصطهح يىضىعاتيإ   

اٌٗخال ًز٤َح،   حُٜٔطِق؛حًُٚٛخ  هالٍ طِو٢      ًٝٔخ أِٓلض، ػَكض حُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش حُؼَر٤ش

ٖٓ ك٤غ طَؿٔظٚ؛ ٝطؼ٣َزٚ، ٗظ٤ـش حُظٌرٌد حُلخَٛ ك٢ حهظ٤خٍ حُِلع حُٔوخرَ ُٚ، ك٤غ طؼيىص 

ؿ٤َٔ "ٌُُي ٝؿيٗخ . ًٝؼَص حُٔوخرالص، ا٠ُ إٔ أكيػض اٍرخًخ ك٢ طِو٢ حُٜٔطِق ػَر٤خ



المفيوم المغوي لمنقد الموضوعاتي بكل دقة نظرا لتعدد مدلوالتو  طلي٣ي"٣َٜف رٜؼٞرش " كٔيح١ٝ
لموضوعاتي، حتى لو بالعودة  امنىناك ماىو أكثر إبياما " ومن ثم، فـميس. االشتقاقية واالصطالحية

الضمنية والخفية، واكتشافاتيا لمبنيات  إلى جذر الكممة في استقصاء لدالالتيا وقراباتيا
 (10)"الفكرية لألعمال

طٌرٌرخ  (  thème/thématique/thématiser)   ُوي أػخٍ حُٜٔطِق حألؿ٘ز٢ ُِٟٔٞٞػخط٤ش 

ك٢ حُظَؿٔش ٍحكوٚ طؼيى حُٜٔطِلخص حُٔوخرِش ُٚ ك٢   حُؼوخكش حُؼَر٤ش، ك٘ـي حُٟٔٞٞػخط٢، 

ٝحُٟٔٞٞػخط٤ش، ٝحُٟٔٞٞػ٤ش، ٝحُٟٔٞٞػخط٤خص ػ٘ي ًَ ٖٓ ٓؼ٤ي ػِٕٞ، ٝك٤ٔي ُلٔيح٢ٗ، 

 .ٝػزي ح٣ٌَُْ كٖٔ، ٝؿ٣ُٞق ٣َْٗ، ٤ًٝظ٢ ٓخُْ، ٝػزي حُلظخف ٤ِ٤ًطٞ

" التيمة"إن:" عند سعيد يقطين عندما يقول" التيماتية"و " thème" "التيم"كما نجد  كممتي  
 (thème) كما يرى برنار دوبربي (B.Dupriez)       ،ىي الفكرة المتواترة في العمل األدبي

 "   11"أكثر عمومية وتجريدا" التيمة"غير أن .وتستعمل أحيانا بمعنى الحافر الكثير التواتر

، مزي من التباين بين الدارسين العرب، في استخداميم ليذا المصطمح"  حمداوي"ويضيف    
                                             ( سعيد يقطين، و إبراىيم الخطيب، :)من أمثل

 عند وصفو لمخطاب الروائي المغربي الجديد( تيمية" )يستعمل مصطمح  سعيد يقطينف  
أساسية " تيمات"وفي العالم الروائي الذي بين أيدينا نجد : " عمى ضوء رؤية تيماتية قائال 

  .[3]("thématique) "تيمية" كثيرة ليا دالالتيا البعيدة لمن يريد قراءة الرواية قراءة

 أثناء ترجمتو لنظرية األغراض لدى "بغرض"( thème )كممة إبراىيم الخطيب  ويترجم
 الموضوعاتية "التيمة" الغرض أوالذي يتحدث عن اختيار (Tomachevsky)توماشفسكي 

 خالل"التي يتمحور حوليا العمل الفني بصفة خاصة ، إذ يبين ىذا الشكالني الروسي بأنو 
 حسب معانييا، محققة بذلك بناء السيرورة الفنية، تتمازج الجمل المفردة فيما بينيا،

 .  (12).مشترك غرض أو فكرة محددا، تتواجد فيو متحدة بواسطة
   أَُهَ  ٜٓطِلخص ا٠ُ طـخُٝٛخ١ رَحألُلخظ ،  ٌٛٙػ٘ي   ٖٓ ال ٣وقحُؼَر٤ش حُظَؿٔخص إ  ٖٓ

فؤاد أبو : "لدى "جذريا"أو " سامي سويدان:" لدى "مداريا"نقدا  (الموضوعاتي: أي)   كتسميتو
ألن الجذر " الجذر": الفرنسية بـ"Thématique:"الباحث المبناني الذي قابل كممة".منصور

ن كان يتأطر  الداللي  بمثابة خمية النص الرحمية، ويتشكل شكال ومضمونا، بناء ومعنى، وا 
" دالة، تتم بو التسمية، ثم إن ىذا . فكريا، ويوحد النسيج النصي، في شكل بؤرة عنوانية
   (13).الجذر يتفرع ويتوالد ضمن أشكال وتعابير متعددة
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٣لخٍٝ ٟز٢  طَؿٔش حُٜٔطِق ٖٓ هالٍ حالكظٌخّ ح٠ُ "   ٓلٔي رِٞك٢"  ٝك٢ ٌٛح حإل١خٍ ِٗل٢ 

 :ك٤َٟ.حُظوخ١ز٢.ح٤ُٔخم

 ،  أَٛ حُٔؼ٠٘ ٗلٔٚ ك٢ك٢ حُل٤َٔٗش ٣ٔظٞػزخٕ " théme »  "ٝ» Obget:"إٔ ُلظظ٢ " 

 " « théme "٢ٗ، كٌَ ٓخٛٞ أَٛ الط٢٘٤ ٝحُؼخ٤ٗش ًحص .  ًحص أَٛ ٣ٞٗخ٢ٗ أأل٠ٌُُٖٝٝ

  "ٛٞ "   Objet ”ًَٝ ٓخٛٞ " Obget "ٟٓٞٞع طل٤ٌَ،أٝطؤَٓ، أٝٗظَ ٛٞ رٞٛلٚ 

Théme"  ٌٕٞأٝطؤَٓ أٝٗظَ ٌُٖٝطل٤ٌَ ٟٓٞٞع  ألٗٚ هخرَ ألٕ ٣ " Objet " طظوخرَ ٓغ   "

" Sujet »" ٝال طٔظط٤غ ًِٔش'  Théme"َٛ٘خ ٣زيأ ٌٛح حالُظزخّ  ٖٝٓ .إٔ طلون ٌٛح حُظوخر

ك٢ أؿِذ حألك٤خٕ ٌُٖٝ ح٤ُٔخم ًل٤َ . طظ٠ٖٔ حُٔؼ٤٤ٖ٘  حُظ٢”ٟٓٞٞػ٤ش“ك٢ حٌُِٔش حُؼَر٤ش 

 ح٠ُٔخٗش ٟٝؼ٘خ ُٔوخرَ ػٖ طٞك٤ٌَٛٙ كبًح ػـِ ح٤ُٔخم. رظ٤٤ِٔ حَُٔحى ٖٓ ٌٛٙ حٌُِٔش

س طؼزَك٤ٜخ ، ٟٓٞٞػ٤ش:ا٠ُ ؿخٗذ حٌُِٔش حُؼَر٤ش"Objectivité" حُل٢َٔٗ َّ  .ػٜ٘خ  ك٢ ًَ ٓ

"  Thématigue"ٝطًَ٘خ حٌُِٔش حُؼَر٤ش ٓ٘لَىس ٖٓ ؿ٤َ ٓوخرِظٜخ حُل٤َٔٗش ك٤ٖ طؼزَػٖ

 ٣ٝزو٠ حٓظويحّ أ٣ش ًِٔش ٖٓ حٌُِٔخص حُؼَر٤ش ،ًُٝي ًٔخ كؼِ٘خ ك٢ حٌُظخد ح١ٌُ ر٤ٖ أ٣ي٣٘خ

كبًح . َٓ٘ٝػخً ٝٓؼزَحً ػٖ ٓٞهل٘خ ٖٓ حُِـش ٟٓٞٞػ٤ش ـ ٓٞح٤ٟؼ٤ش ـ ٟٓٞٞػخط٤ش“حُؼالع 

ىٕٝ إٔ َٟٗ ك٤ٔخ ” ٟٓٞٞػ٤ش“١ِز٘خ حُظٌؼ٤ق ٝحالهظٜخى ك٢ حُِـش حطـٜ٘خ ا٠ُ حٓظويحّ ًِٔش 

 . طؼ٤َٙ ٖٓ حُظزخّ أ٣ش ػوزش

ٝاًح ١ِز٘خ حُظٞٓغ حُِـ١ٞ ٖٓ أؿَ حُظلي٣ي ٝحُلَٜ ر٤ٖ حُٔؼ٤٤ٖ٘ حطـٜ٘خ ا٠ُ اكيٟ حٌُِٔظ٤ٖ   

، ٖٝٓ ػْ كخىػخء حُوٍٞ حُلَٜ ك٢ ” ٟٓٞٞػخط٤ش“أٝ ” ٓٞح٤ٟؼ٤ش“ ػ٠ِ ٓخ ك٤ٜٔخ ٖٓ ػوَ ر٤َِّٖ

 حُظَؿ٤ق ر٤ٖ أ١ ٖٓ حُٜٔطِلخص حُؼالػش ك٤ٚ ٖٓ حُٜؼٞرش رٌٔخٕ؛ اال أٗ٘خ ٗـي إٔ حٓظؼٔخٍ

ك٢ ٓؼ٠٘ هخٙ، أ١ِوٚ ” ؿ٤ٖ رٍٞ ٣ٝزَ“حٓظؼِٔٚ . ، أٝ حُظ٢ٔ٤،حالٛطالف حُٟٔٞٞػخط٢

ىس ٝحُٔظٞحؿيس ك٢ ػَٔ ًخطذ ٓخ َّ         (   14)ػ٠ِ حٍُٜٞس حُِّٔلش ٝحُٔظل

:                                                                            انذالنــــت االصطالحيـــت- ب

 "حُٟٔٞٞػخط٢" حُ٘وي طَٓن ُي٣٘خ إٔ" ُِٟٔٞٞػخط٤ش" ر٘خء ػ٠ِ ٓظخرؼظ٘خ ُِٔلّٜٞ حُِـ١ٞ   

ا٠ُ حٓظوَحء حُظ٤ٔخص حألٓخ٤ٓش حُٞحػ٤ش ٝحُالٝحػ٤ش ُِٜ٘ٞٙ حإلريحػ٤ش حُٔظ٤ِٔس، ٜٓ٘ؾ ٣ٜق 

 ح٣ًَُِٔش، أٝ  حٓظوالٙ ر٤٘خطٜخ  ٖٝٓ ػْٝطلي٣ي ٓلخٍٝٛخ حُيال٤ُش حُٔظٌٍَس ٝحُٔظٞحطَس،

، حُظ٢ هي طٌٕٞ ػ٘ٞحٗخ، أٝ كٌَس ٤ٜٓٔ٘ش طُٞيص ػٜ٘خ رو٤ش ٌٓٞٗخص حُ٘ٚ  حُٔيح٣ٍشحُـ٣ٌٍش أٝ

 طل٤ٌٌخ ٝط٣َ٘لخ ٝطل٤ِال  ػزَ ػ٤ِٔخص حُظـ٤ٔغ حُٔؼـ٢ٔ، :حُل٢٘،ٝحُظ٢ ٣ؼَٔ ػ٠ِ طـ٤ِظٜخ

ٝحإلكٜخء حُيال٢ُ ٌَُ حُو٤ْ ٝحُٔٔخص حُٔؼ٣ٞ٘ش ح٤ُٜٔٔ٘ش حُظ٢ طظلٌْ ك٢ حُز٠٘ ح٤ٗٞٔ٠ُٔش 

حُز٣ٞ٤٘ش  حٌُ٘ال٤ٗش، ٝؽػ٠ِ حُٔ٘خٙ كؼَ س حُٟٔٞٞػخط٤ش ٍى ٖٝٓ ٛ٘خ ػيص..ُِؼَٔ حُل٢٘

 أٝحُظ٤ٔش  ح٠ُٕٔٔٞ أٝحُٟٔٞٞعٝٛٔ٘ض ، ٝحُ٘ٔن، ٝحُز٤٘شحٛظٔض رخٌَُ٘،حُِٔخ٤ٗش حُظ٢ 

(15.) 

ُظَى حالػظزخٍ ا٠ُ ح٠ُٔخ٤ٖٓ رخُزلغ ك٢ ؿٌٍٝٛخ ٝٓزَ " حُٟٔٞٞػخط٤ش"ٖٝٓ ػْ ؿخءص     

؛ه٤خٍ (La Thématiqueأٝ حُٟٔٞٞػخط٤ّش )  ك٢ حُ٘وي  حألىر٢ كخُٟٔٞٞع.أؿٞحٍ ٓيحٍحطٜخ

الص، أ١ اّٗٚ ٓـٔٞع حُٞؿٞٙ  ّٞ ٝؿٞى١ّ ٓظّ٘ؼذ حألٌٗخٍ ٓظؼّيى حُظؼخر٤َ ًؼ٤َ حُظ٣ٞ٘ؼخص ٝحُظل



حُزالؿ٤ّش ٝحٍُٜٞ حُز٤خ٤ّٗش ٝحُٔ٘خٛي حُٞٛل٤ّش ٝحُٔٞحهق ح٤ٌُُٔٞٞؿ٤ّش ٝحأل٤ٗخء حُظ٢ ٣ٔظؼِٜٔخ 

ْكن طٌَحٍٙ ٝػزخطٚ ػزَ (حُٔزيػش)حٌُخطذ ُز٘خء ػخُٔٚ حُيحه٢ِّ، ٝط٤ٌَ٘ أٗخٙ   َٝ ، ٝٛٞ ٣ظلّيى 

:                                                                         ٖٝٓ طؼ٣َلخطٚ حُ٘وي٣ش أ٠٣خ.ٓظـ٤َّحص

حُٟٔٞٞع ٛٞ حألػَ ح١ٌُ طوِّلٚ اكيٟ ٣ًًَخص حُطلُٞش ك٢ ًحًَس حٌُخطذ أٝ حُلّ٘خٕ ٝطِظو٢ إٔ 

َّ آكخم حُؼَٔ حألىر٢ّ أٝ حُل٢ّ٘  حٕ حُٔخء ح١ٌُ ١ََٝ٣ كوٍٞ حَُحٗي "؛  ك٤ٚ ً ِّ ٤ُٔض حُطلُٞش ه

ك٤غ ط٠َ٘ؾ ٓؼخىط٘خ كلٔذ، ٌُّٜٝ٘خ هي طٌٕٞ ريٍٝٛخ ػٔالً ك٤ّ٘خً، ٣٘زـ٢ ػ٤ِ٘خ حٌُُ٘ق ػٖ 

                                                                                                   . (16)"ٝٓئُِّلٚ ٝٓآٍرٚ  ٓوطَّطٚ 

كيس ك٤ّٔش ػالثو٤ّش ٜٓ٘ٞى ُٜخ:آهَٝك٢ طؼ٣َق    َٝ َكيحص حُٔؼ٠٘،  َٝ كيس ٖٓ  َٝ  ٞٛ      

حً ٗز٤ٌّخً اٗؼخػ٤ّخً أٝ هط٤١ّٞخً أٝ ؿي٤ُّخً أٝ ٓ٘طو٤ّخً، رخٓطشً  ّٞ رو٤ّٜٛٞظٜخ ػ٘ي ًخطٍذ ٓخ، ط٘ٔٞ ٗٔ

ّٙ رخٌُخطذ َّ ُلٌَس ٓخ، أٝ ٍٛٞس ٓخ، ": ٝك٢ طؼ٣َق ٍحرغ. (17) حُؼخَُْ حُوخ ك٤ٔخ ٛٞ حُظَّىى حُٔٔظٔ

، طظّوٌ ٌَٗ ٓزيأ ط٘ظ٢ّٔ٤ ٝٓلّٔٞ أٝ ى٣٘خ٤ٌ٤ّٓش ىحه٤ِّش، أٝ الُٓش أٓخ٤ّٓش ٝؿ٣َّٛٞش٣٘زٚ 

ٌَُّ ٝحالٓظيحى َ رخُظ٘ ـّ                                                                                       .(18)"٢ٗء ػخرض، ٣ٔٔق ُِؼخَُْ حُٜٔ

٣ؼظَف ؿخٕ ر٤خٍ طٔؼَ ٛؼٞرش ٖٓ ك٤غ حإلٓٔخى رٟٔٞٞػٜخ، ٌُُٝي  "حُالُٓش"ٌُٖٝ ٌٛٙ 

. .(19)"ال ٢ٗء أًؼَ ٟزخر٤ّشً َٝٛٝر٤ّشً ٖٓ حُٟٔٞٞع"٣ٍ٘خٍ رؤّٗٚ 

 

 ًُي حُز٘خء حُٔٞكي ُـَٔ رخػظزخٍٛخ" حُظ٤ٔش" حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢؛ ا٠ُأ٣ًخ ٓخًخٕ حألَٓ كبٕ ٝ  

ٝحُظ٢ طظٔؼَ حُٞظ٤لش حُز٘خث٤ش  . حُ٘ٚ حُٔظ٘خرٌش ط٤ًَز٤خ ٝىال٤ُخ رٞحٓطش كٌَس ٤ٜٓٔ٘ش ٓؼ٣ٞ٘خ

ًَٝ ٗٚ ٣ظٞكَ ػ٠ِ ٟٓٞٞػش .  ٝطـ٣َٞ حإلريحع،ُِظ٤ٔش ك٢ طٞك٤ي ؿَٔ حُ٘ٚ حُٔلَىس

ٝرخُظخ٢ُ،  ط٘طزن ػ٤ِٚ ػ٤ِٔخ ٛلش حُٔوز٤ُٞش .  كٜٞ ٗٚ ٓوزٍٞ ػو٤ِخ؛ٓؼ٤٘ش أٝ ؿَٝ ٓخ

َٝٓ٘ٝػ٤ش هَحءطٚ ٝٗويٙ، ٝأٓخ حُ٘ٚ ح١ٌُ ٣وِٞ ٖٓ ٝؿٞى ؿَٝ ٓؼ٤ٖ كٜٞ ٗٚ ٓوظَ 

 .ػو٤ِخ ٝٗخهٚ ىال٤ُخ ال٣ٌٖٔ حػظزخٍٙ ٜٗخ اريحػ٤خ أٝ أىر٤خ

أٍٝ ػَٔ اؿَحث٢ ٣وّٞ رٚ حُٔزيع ، ٝطؤط٢ ، رؼي ٌٛٙ " حُظ٤ٔش"حُٟٔٞٞع أٝ    ٣ٝؼي حهظ٤خٍ 

 الجذر" بكممة، أو جممة، تعد ـــ ىي ــــ.حَُٔكِش، ح٤ُٜخؿش ٝر٘خء ىالالص حُ٘ٚ ٝػ٘ٞٗظٚ

الداللي، ألنو بمثابة خمية النص الرحمية، منو يتشكل النص شكال ومضمونا، بناء ومعنى، " 
ن كان يتأطر فكريا، ويتوحد نسيجا متآلفا، ويجمع شتاتو المبعثر عمى رقعة النص في  وا 

والجذر ما ىو في الحقيقة إال عنونة دالة، . شكل بؤرة عنوانية في أعمى الصفحة اإلبداعية
يديولوجيا، فتتولد الرؤى واألفكار، ثم  تتم بو التسمية، وبو يفرض النص عمى المتمقي فكريا وا 

إن الجذر يتفرع ويتوالد ضمن أشكال وتعابير "تتشابك التعابير واألساليب الجمالية الرفيعة ، 
حيث الميموديا الرئيسية، ىي " التجويق الموسيقي واألوركسترالي "ىذا التوالد يشبو . متعددة

والنص في . حصيمة نقرات منفردة ومتعددة تتآلف وتتواكب لتعطي إيقاعا أوركستراليا واحدا
 .(20)"لعبتو المغوية واألسموبية والفكرية حصيمة توالدات عمى مستوى مقومات الكتابة األولية

ٍ (21).إٔ حُٟٔٞٞع ًؼ٤َحً ٓخ ٣ل٤خ ك٢ ؿ٤ٔغ أػٔخٍ حٌُخطذ حُٞحكي:     ٝحُوالٛش َّ  ، ٣ٝظٌ

ػش ٝٓٞح٤ٟغ ٓوظِلش، ٣ٝظّوٌ ىٍٝ حُو٤ِّش أٝ حُ٘ٞحس حُظ٢ ط٘ؤْ ػ٠ِ ًحطٜخ ٛخٗؼشً  ّٞ رز٠٘ ك٤ّ٘ش ٓظ٘
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 ه٣ّٞش ٝػ٤ٔوش ًؤّٜٗخ ٍرخ١ حُيّ ر٤ٖ حألٗوّخء، أهٔخٓخً ؿي٣يس ٝطلخ٤َٛ طَطز٢ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ رَؼالهخص

ٝ ،ٍ ّٝ ًخُظـ٣ٞن ح٤ُٓٞٔو٢ّ حألًٍٝٔظَح٢ُّ »ًٝخألٛيحء أٝ حُيٝحثَ حُظ٢ ط٘يحف ٖٓ حُٜٔيٍ حأل

ك٤غ ح٤ُِٔٞى٣خ حَُث٤ٔ٤ّش ٢ٛ ك٤ِٜش ٗوَحص ٓ٘لَىس ٝٓظؼّيىس، طظآُق ٝطظٞحًذ ُظؼط٢َ ا٣وخػخً 

ّٚ ( 22)"أًٍٝٔظَح٤ُّخً ٝحكيحً  / ٌٛٙ حُوَُر٠ ال طزيٝ ػ٠ِ ٓطق حُؼَٔ، رَ طؼَٔ ك٢ أػٔخم حُ٘

ٍَ أىر٢ٍّ ٝحكي، ٝال ٣ليْٝٛ ااّل . حُٜ٘ٞٙ ًٝؤّٗٔخ حألىرخء ال ٣ٌظزٕٞ ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔطخف ٟٓٞ ػٔ

ٌْ ٝحكي ٌّ أٝ ٛخؿ ّٕ . ٝٓٞح ّٕ ٌٛٙ حألُلخٕ طوَؽ "ا حُٔزيع ٜٓٔخ ط٘خػَ ٖٓ ٗخ٣ٚ ٖٓ أُلخٕ، كب

ٍٛش ٝحكيس ْٞ  ..(23)"ٖٓ كُ

ّٕ حُ٘وي أٝ حُظل٤َِ حُٟٔٞٞػخط٢ّ ٛٞ حُٔٔخٍ  ح١ٌُ ٣ؤهٌٙ حُزلغ الًظ٘خف  (أٝ حُوَحءس)     ا

، ًٌُٝي حٌُ٘ق ػٖ حُظـ٤ِّخص حُظ٢ طظّوٌٛخ ٌٛٙ (أٝ حُٟٔٞٞع حأل٢ِّٛ )حُٟٔٞٞػخط٤ّش 

ػخطٜخ ك٢ حُؼَٔ حألىر٢ّ  َّ ِؿٚ . حُٟٔٞٞػخط٤ّش ك٢ ؿ٤ٔغ طل ْٝ ٝهي َٝٛ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ّ ا٠ُ أ

ك٢ ٓظ٤٘٤ّخص حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘، ك٢ َٓكٍِش ًخٗض ط٤ٔطَ ك٤ٜخ ٓـٔٞػشٌ ٖٓ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ّش ًخُ٘وي 

 ..(24).ح٤ٌُُٔٞٞؿ٢ّ ٓغ ٗخٍٍ ٍٕٓٞٝ، ٝحُ٘وي ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢ّ ٓغ ٤ُٓٞخٕ ؿُٞيٓخٕ
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                                                                                                         .ؿخٓظٕٞ رخٗالٍ                

 ؿخٕ ر٤خٍ ٍٗخٍ                       

  

    انخهفيت انفكريت     1 

ك٢ ر٤جش ٝ ،كض ك٢ أكن حُ٘وي حُـَر٢ال (حُؼ٣َٖ٘م )  حَُّٜٔ٘حُوَٕ ك٢ حُو٤ٔٔ٘خص ٖٓ     

حُل٤ِٔـٞف : حُٔؼخُْ حأل٠ُٝ ُِٟٔٞٞػخط٤ش حُز٣ٞ٤٘ش ح١ٌُ ٓؼَ ًَ ٖٓ ٗوي٣ش ك٤َٔٗش أٓخٓخ

…  ٝؿٕٞ ر٤خٍ ٣ٍ٘خٍ رلَٗٔخّٝؿَ ٣ٔخر٤ي٢٣ ٝرخٍص ، ٝحُلَٗٔـ٢ ؿخٓـظٕٞ رخٗالٍ 

ٝؿ٤َْٛ حَُٝحى حألٝحثَ ح٣ٌُٖ أٓٔٞح ُٜخ، ٓؼظوي٣ٖ إٔ حُطَف ح١ٌُ طلِٔٚ حُٟٔٞٞػخط٤ش 

أ١ حٌُٔخٕ ح١ٌُ  (كٜٞ ًَِٓ هطٍٞس حُؼَٔ)ٌٓخٕ ُظؤ٤ْٓ ًَِٓ ػوَ ) حُز٣ٞ٤٘ش ٣ٌٖٔ ك٢ أٜٗخ 

(.                                                                   1.)٣َ٘كٚ حُوَحٍ حُٔظِٕ ُِ٘خهي، أ١ إٔ حُ٘وي

ٌّة "رؤٕ ": * ؿ٣ُٞق ُزُّْ.ى"ٝك٢ ٌٛح حُٔوخّ ٣ًٌَ    َمدٌنة لروافَد كثٌرة، لعّل "الموضوعات

ها ٌّة: أهمَّ ٌّة، واألسلوب ٌّة، والنفس ٌّة، والوجود  .الرومانسٌة، والظاهرات

فقد رأى الرومانسٌون فً العمل الشعرّي تعبٌراً عن أنا الشاعر، وفً الخٌال َعَصب الكٌان 

ٌّون  أّن الوعً إّنما هو وعً الذات "هوّسرل"وأخذوا عن . الشعرّي، وعنهم أخذ الموضوعات

، أي إّن وعً (كما كان ٌقول كّل من سقراط ودٌكارت)بموضوعها ال وعً الذات بذاتها 

 .(2).اإلنسان بنفسه ٌمّر أّوالً من خالل وعٌه بالعالم مع التخلّص من األحكام السابقة

ًًح ف طٔظ٘ي  ، ك٢ٜ  ك٢ أك٠خٕ حُلِٔلش حُظخَٛحط٤شص ٜٓ٘ـخ ٗوي٣خ ٗ٘ؤ رخػظزخٍٛخحُٟٔٞٞػخط٤ش   ا

،  ٝٓـٜٞى حُلالٓلش (1938 – 1859)ا٠ُ هِل٤ش كِٔل٤ش ٝحرظُٔٔٞٞؿ٤ش طظٔؼَ ك٢ ظخَٛحط٤ش اىٓٞٗي ٍَٛٞٓ " 

 ( .Bachlard)، ٝ رخٓظٕٞ رخٗالٍ (Sartre)٤ٛيؿَ، ٝؿخٕ رٍٞ ٓخٍطَ: حُظخ٤٣َٖٛ حُٞؿٞى٤٣ٖ أٓؼخٍ

حُٔؼخ٤ُش ٝحُظـ٣َز٤ش : ٖٝٓ حُٔؼِّٞ إٔ حُظخَٛحط٤ش، ٝهٜٞٛخ كِٔلش ٍٛٞٓٞ، ؿخءص ًَى كؼَ ػ٠ِ حُِ٘ػظ٤ٖ

ٝحُلٌَس حألٓخ٤ٓش حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٓظوالٜٛخ ٖٓ حُزؼي حُلِٔل٢ ُِ٘وي حُظخ١َٛ " ،  (كِٔلش حٌُحص ٝحُٟٔٞٞع)ٓؼخ 

أُٟٔٞٞػخط٢، ٓٞحء ًخٕ ٓلخ٣ؼخ أّ ٤ٓظخك٣ِ٤و٤خ، ٢ٛ حػظزخٍ حإلريحع ػٔال ٣ٔؼَ ٝػ٢ حُٔزيع، ٌٝٛح ال ٣ؼ٢٘ ٗل٢ 

حُظخ٣َٛش ُِؼ٤ِٔخص حُالٝحػ٤ش حُظ٢ طـ١َ أػ٘خء ط٘ظ٤ْ حُٔيًٍخص ك٢ حُٞػ٢،  ٌٝٛٙ ٓلخٍهش ٣٘زـ٢ حُظ٘ز٤ٚ ا٤ُٜخ؛ 

 حُٟٔٞٞػخط٤٤ٖ ُـؤٝح أك٤خٗخ ا٠ُ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، أٝ ا٠ُ أكالّ/ألٜٗخ ٢ٛ حُظ٢ طلَٔ ٤ًق إٔ حُ٘وخى حُظخ٣َٖٛ

(. Bachelard)" رخٗالٍ" ح٤ُوظش حُزيحث٤ش حُؼ٤ٔوش حُٔظَٓزش ك٢ حٌُحص حُٔزيػش ٌٝٛح ٓخ كؼِٚ 

حُظخ١َٛ ك٘ـي ١ـ٤خٕ حالٛظٔخّ رخألكٌخٍ /ٝاًح ٗلٖ طؤِٓ٘خ ططز٤وخص حُٜٔ٘ؾ أُٟٔٞٞػخط٢... 

رخػظزخٍٛخ ٓظخَٛ ُِٞػ٢ ػ٘ي حٌُظخد حُٔي٤ٍٖٓٝ، ٝهي ٣ٔظل٤ي حُ٘وخى ٖٓ ػِْ حُ٘لْ حُظخ١َٛ، 

 . رٌَ٘ هخٙ " Richard"ًٔخ كؼَ ؿخٕ ر٤٤َ ٣ٍ٘خٍ 

ٖٝٓ ٛ٘خ، ٗـي إٔ ُِٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش أٓٔخ كِٔل٤ش  طظٔؼَ ك٢ حُلِٔلش حُظخَٛحط٤ش ٝحُلِٔلش حُٞؿٞى٣ش 

ٝحُلِٔلش حُظؤ٤ِ٣ٝش ح٤َُٜٗٞٓظ٤ٌ٤ش، ٝأٓٔخ ارٔظُٔٞٞؿ٤ش طظـ٠ِ ك٢ حٗلظخف حُٔوخٍرش ػ٠ِ ػِْ حُ٘لْ ٝػِْ 

 (.3).حُٔؼـ٤ٔخص ٝػِْ حُِٔخٕ ٝح٤ٔ٤ُٔخث٤خص ٝحُ٘وي حألىر٢ ٝػِْ حُـٔخٍ ٝٗؼ٣َش حُظو٤٤َ



 ػ٠ِ - أكٌخٍ حُل٤ِٔـٞف حُلَٗٔـ٢ ؿخٓـظٕٞ رخٗالٍٜٝٓٔخ طؼيى حَُٝحى ٝحهظِلض ٓ٘خٍرْٜ، كبٕ    

   "  رخٗالٍ حُٜٔي ٍأُٟٔٞٞػخط٢،ٖٝٓ ػْ ٣ؼي حُٔ٘زغ حَُث٤ْ حألٍٝ ُِ٘وي طؼيأؿِذ ح٥ٍحء، 

هطخء حُظ٢ ػ٤ِ٘خ ألٖٓ ح"ا٠ُ أٗٚ : روُٞٚ   ٓؼ٤ي ػِٕٞأُٟٔٞٞػخط٢، اً ٤٘٣َُ٘وي ٍ  حُ٘ظ١َ

 أال ٗؼظزَ ٌٛح حأله٤َ ٝكيس، ٝأٗٚ ٣٘طِن ١حالكظ٤خ١ ٜٓ٘خ ك٢ ٓوخٍرظ٘خ ُيٍحٓش حُ٘وي حُٟٔٞٞع

ُٔخّ رخُِٖٓ إلك٘وي ؿٍٞؽ ر٢ُٞ ٣لَِ حُٟٔٞٞػخط٤ش حألىر٤ش طلض ٍِٓ ح... ٍ الًخٓخال ٖٓ رخٕ

هش حُ٘خػَ رخُؼخُْ ٝرخٌُخثٖ ػزَ الأٝ حُل٠خء ػ٘ي حٌُخطذ، ر٤٘ٔخ ٣يٍّ ٗوخى ؿ٤َٙ ٝرٌؼَس ع

. ٣ٍ٘خٍ، ٝؽ. ٓظخٍٝر٢ٌٔ٘، ٝؽ د. ٌٌٝٛح ٌٌٝٛح ٗـي ؽ: ر٤٘ش حُٟٔٞٞػخط٤ش حُٔؼويس ُؼخُٔٚ

اً ٣َ٘ى حٌُحًَس ٝحُظو٤َ ... ك٢ ك٤ٖ ٣لظخ١ ٤ٓ٘خٍ ٤ًٞٓخٍ  .حُؼٌْ ٖٓ ًُي ٣ٝزَ ػ٠ِ. د

ء حُ٘وخى ٣يحكؼٕٞ ؿ٤ٔؼخ ػٖ كوٞم ٗوي أكخى١ الر٤ي إٔ ًَ ٛئ.  ٣ٍش الك٢ ٍٝف حُظؤَٓ حُزخٕ

      (4..)حُٟٔٞٞػخط٤ش

ك٤غ  ( Clancier Anne )"إٓ ًال٢ٔٗ: "ٌٛح حَُأ١ ػٖ حٌُخطزش حُل٤َٔٗش أهٌ ٣ٝزيٝ أٗٚ  

 ٝؿخٕ ر٤ًَّٞ (  M Mansy)،ء حُ٘وخى ٝؿ٤َْٛ ٖٓ أٓؼخٍ ٤ٓ٘خٍ ٓخ٢ٔٗال ٛئط٤َ٘ ا٠ُ إٔ

    (JBurgos)(.5).ٝحكي٣ٚ ُِ٘وي أُٟٔٞٞػخط٢   ٍإ٣شء حُ٘وخى ٣يحكؼٕٞ ؿ٤ٔؼخ ػٖ ال ٛئ 

 :ٝكظ٠ ٣ظ٠ق حألَٓ َٗػٞ ُزؼٞ ٛئالء حَُٝحى
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 :( Gaston Bachelard)باشالر غاستىٌ   2 -1-  

 ،، ٜٝٓيٍٙ حألٓخّ ٛٞ حألٍٝٙ ٍحثي٣َٟ أؿِذ حُيح٤ٍٖٓ ُِ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢، إٔ      

ٝحُٞحهغ إٔ حُل٤ِٔٞف حُل٢َٔٗ حُٔؼخَٛ ؿخٓظٞف : " ٣وٍٞ ٓلٔي ػِحّ "رخٗالٍ ؿخٓظٕٞ"

حأل٠ُٝ حَٜٗف ك٤ٜخ ا٠ُ ىٍحٓش :  هي َٓ رَٔكِظ٤ٖ كخٓٔظ٤ٖ ك٢ ك٤خطٚ حُؼ٤ِٔش  رخٗالٍ

                                                               ...حُٔٔخثَ حُظ٢ طؼ٤َٛخ ١ز٤ؼش حُٔؼَكش حُؼ٤ِٔش،

ك٢  (حُٟٔٞٞػخص حُظخَٛحط٤ش)أٓخ حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش ٖٓ ك٤خطٚ حُؼ٤ِٔش كوي حٗظوَ ك٤ٜخ ا٠ُ طِْٔ 

ا٠ُ ( كِٔلش حُؼِْ)، ٓظلٞالً ٖٓ ىٍحٓش (حُو٤خٍ)حُؼخُْ حُٔخى١ ٓ٘خه٘خً ا٣خٛخ ٖٓ هالٍ ٓ٘ظٍٞ 

. (كِٔلش حُلٖ ٝحُـٔخٍ)ىٍحٓش 

  .متوثبًا ومفاجئًا عمى سطح النفس (بروزاً )، واعتبرىا (الصورة الشعرية)وقد درس باشالر     

قدر اإلمكان، مستخمصًا إياىا من العناصر المادية األربعة  (موقفًا موضوعياً )واتخذ منيا 
  .، وىي العناصر األساسية في نظريات نشوء الكون(الماء، واليواء، والتراب، والنار)

المدروسة من خالل الذات ال يمكن فيم جوىرىا من خالل اإلحالة  (الصورة)ثم بدا لو أن   
                                                                                . تستطيع استعادة ذاتية الصورة باعتبارىا تنويعية،ال تكوينية(الظاىراتية)إلى الذات فقط، ألن 

حٍُٜٞس )ك٢ ىٍحٓش ظخَٛس  (حُؼوَ=)، ٝحُؼِْ (حَُٝف=)ٌُُٝي الري ٖٓ آٜخّ حٌُحص      

رَ كخُش ٗل٤ٔش طٔظِؽ . ألٕ حٌُحص طٔظِي ىحه٤ِش ٤ُٔض حٗؼٌخٓخً ُِؼخُْ حُوخٍؿ٢. (حُ٘ؼ٣َش

. ٝحُؼوَ ٠٣غ ُٜخ حُٔ٘خ٣ٍغ حأل٤ُٝش. رخُلِْ، ٣ٝٔظ٣َق ك٤ٜخ حُؼوَ، كخَُٝف ٣وظش ىٕٝ طٞطَ



حألىر٢، ك٤َٟ إٔ حألٍٝ ٣ٌظل٢  (حُ٘خهي)حُؼخى١ ٝ (حُوخٍة)ٖٝٓ ٛ٘خ كبٕ رخٗالٍ ٤ٔ٣ِ ر٤ٖ 

رخالٓظٔظخع رٔخ ٣وَأ، ر٤٘ٔخ حُؼخ٢ٗ ٣ظـخُٝ ًُي ا٠ُ ٓؼَكش ًَ ٢ٗء، ٝحإلكخ١ش رٌَ ٢ٗء، رَ 

 (6 )ٝٓلخُٝش حُوِن ٓغ حُٔزيع ٗلٔٚ

ٝهي  ."ألّٗٚ ظخَٛس ٝؿٞى ، إ رخٗال٣ٍـؼَ ٖٓ حُو٤خٍ ػخٓال ٓ٘ظٔخ ُِؼخُْ حُوخٙ ُِل٘خٕ  

   ال ٣ٞؿـي ٟٓٞٞع: "ٝظّق رخٗالٍ ظخ٣َٛظٚ ك٢ ىٍحٓش ٟٓٞٞع حُو٤خٍ ك٤غ ٣ـَٟ أّٗـٚ 

ىٕٝ ًحص، ٝإٔ ٝظ٤لش حُظخَٛحط٤ش ٤ُٔض ٝٛق حأل٤ٗخء ًٔخ ٢ٛ ك٢ حُطز٤ؼش كٌٜٙ ٜٓٔش ػخُْ 

حُطز٤ؼش ًُٝي   حُطز٤ؼش، ٝاّٗٔخ ك٢ حُويٍس ػ٠ِ حٓظؼخىس حُيٛ٘ش حُٔخًؿش كـ٤ٖ ٍإ٣ظ٘ـخ ألٗـ٤خء 

 "7"ّأّٗ٘خ ك٤ٖ ٗلِْ ك٘لٖ ظخَٛحط٤ٕٞ ىٕٝ إٔ ٗؼَ

 ُيُٟظخ٣َٛش ًٔخ طؤػَ  رخ -  ٣ٞٗؾ ٝ ك٣َٝي ٓؼَحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ رَٝحى    رخٗالٍطؤػَُوي    

ؿؼالٙ ٣ِّْٔ .  ٗـق رخُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ًؼِْ ؿي٣ي، ٝٓؼَكظٚ رل٣َٝي، ٣ٝٞٗؾٖٝٓ ػْ ،-ٍَٛٞٓ

ٝهي كخٍٝ طـي٣ي حُ٘وي . روَحءس ٗل٤ٔش ُألػَ حألىر٢، ٣ٝؼظزَٛخ ٤ِٓٝش ًٗٔٞؿ٤ش ُٔؼَكش حٌُخطذ

ح١ٌُ ٣٘لٌ ا٠ُ ػ٘خَٛ حٌُٕٞ، كؤهخّ ٜٓ٘ـٚ  (ُِو٤خٍ حُٔخى١)حألىر٢ ػٖ ٣َ١ن اػخىس حالػظزخٍ 

رؼّخً ٝحػ٤خً  (حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش)ُْٝ ٣و٤ّي ٗلٔٚ رٜٔ٘ؾ ٗوي١ ٝحكي، ٝحػظزَ . (حُلِْ)حُ٘وي١ ػ٠ِ 

. ؿي٣يس هخىٍس ػ٠ِ اٗخٍس حألكالّ (ىالُش)، كظٌٔذ (ال ٗؼ٣ٍٞش)طوّٞ رٚ ٗٔخًؽ ٝأٗٔخ١ أ٤ِٛش 

ًُي إٔ . كظؼ٢٘ ٤ٗجخً آهَ، ٝطؼ٤َ أكالٓخً رٍٜٞس ٓوظِلش: ٝطٌظٔذ حٍُٜٞس ىالُش ِٓىٝؿش

 (8) .حُو٤خٍ ٝحألكالّ ٝحُلٌَ ٢ٛ حُظ٢ طظٌِْ، ٖٓ هالٍ حألىد ح١ٌُ ١َٝ٣ ٍؿزش اٗٔخ٤ٗش

ِٛظٜخ رخُٜٔ٘ؾ حُ٘ل٢ٔ ا١خٍ ك٢ أٓٔض صحط٤ش حُوَحءس حُٟٔٞٞعحٕ :   ٣ًٌَ حألٓظخً رِٞك٢   

ٗخػ٣َش  “:حٗطالهخً ٖٓ رؼٞ حألػٔخٍ حُ٘وي٣ش، ٝروخٛش ك٢ حُٔوخٍرش حُظ٢ هخّ رٜخ رخٗالٍ

 ػ٢ِٔ ٤ٍٖٛ ُٔؼَكش حُٔؼَكش، ٝٓالكوش ك٤ٓٞ٘٤ُ٘ٞٞؿ٤خ حأل٤ٗخء ٍّٙ ، ٝك٤ٜخ طن”حُلِْ

  ٝحٌُِٔخص، كؤىهَ حألٓظُٔٞٞؿ٤خ ك٢ كِوش حُؼِّٞ حإلٗٔخ٤ٗش، ٓغ حُظٞظ٤ق حُٞحػ٢ ُِظل٤َِ 

:                    ًظخرٚ  ك٢   ُِٔؼَكش حُٟٔٞٞػ٤ش، ٝهي ؿٔي أ١َٝكخطٚ ٌٛٙ رٌَ٘ ٝحعحُ٘ل٢ٔ

 formation de l’esprit scientifique ) La.) 

٣وظخٍ رخٗالٍ حُل٤ٓٞ٘٤ُ٘ٞٞؿ٤خ ُٔؼخُـش حٍُٜٞس حُٔلززش ا٤ُ٘خ ر٘ظَس ؿي٣يس طـؼِٚ ال  ً ا   

 .حُ٘خػ٣َش" حُٔوٜي٣ش "ـ طزَُٓخ أٓٔخٙ دػ٣ْؼَف َٛ ٣ظًٌَ ٌٛٙ حٍُٜٞس أّ ٣ظو٤ِٜخ؟ ٖٝٓ 

(9.) 

  حًٌٍُٔٞس          حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش ٓٔظوِٜخ ا٣خٛخ ٖٓ حُؼ٘خٛـَ حُٔخى٣ـش حألٍرؼـشٖٝٓ ػْ ىٍّ     

  ٜٓ٘ـٚ" ك٤غ ١زن. حَُحر٢ ح١ٌُّ ٣ـٔغ حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش ا٠ُ حُٞحهغً٘ق ؿ٤ش دًُيٝ

 (الماء)إدغار ألن بو فوجد أن صورة  (خيال)عمى  (الماء واألحالم) في كتابو  (ح١ٍُٜٞ)
أو بصورة أدق ماء خاص، ماء ثقيل، أكثر عمقًا، وأكثر ركودًا من جميع ) ؛ىي التي تسوده

  .( الجوىر األم" بو" إنو عند،المياه الراكدة العميقة



وأنو ينبغي أن يتّم فيم . ىكذا يرغب باشالر في أن يكون الناقد ذاتيًا وموضوعيًا في آن 
ذلك أن أصالة الكاتب إنما تقاس بجّدة صوره، وأن . (الصور األدبية)األدب عن طريق 

النقد )مؤكدًا عدم كفاية . فقط (رؤيتيا)الناقد مع اآلثار األدبية، ال أن يقتصر عمى  (يحمم)
زمنية، ( الصورة)الذي يرّد اإلبداع إلى ما ىو شعوري فقط في اإلنسان، والذي يعّد  (الكالسي

  .لمصورة في إعطاء شكل جديد لمعالم (الوظيفة الشعرية)أو نسخة عن الواقع فحسب، ناسيًا 

التي يكتشفيا  (األصمية)بالنماذج  (الحياة الخاصة لمصور)ويؤكد باشالر وجوب ربط 
األصمية،  (النماذج)ليذه  (تساميات) وعند ذلك تبدو الصور المتخيمة ،التحميل النفسي

مع اآلثار األدبية أكثر منو  (حالماً ) وبيذا يبدو باشالر .....،وليست إعادة إنتاج لمواقع
 (.10)".يصف ىذه اآلثار (ناقداً )

: ٝطلض طؤػ٤َ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٝحالٛظٔخّ رخُؼ٘خَٛ حُٔخى٣ش حألٍرؼش، ٟٝغ رخٗالٍ ًظزٚ   

، حألٍٝ 1944، حُٜٞحء ٝحألٝٛخّ 1942، حُٔخء ٝحألكالّ 1938حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ُِ٘خٍ 

ٌُٝ٘ٚ ك٢ َٓكِش طخ٤ُش ٟٝغ ٓئُلخص ط٘ظ٢ٔ . ، حألٍٝ ٝكِْ حَُحكش1948ٝٛٞحؿْ حإلٍحىس 

، 1957ٗخػ٣َش حُل٠خء : أًؼَ ٖٓ حٗظٔخثٜخ ا٠ُ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ٖٓ ٓؼَ (حُظخَٛحط٤ش)ا٠ُ 

ال ػ٠ِ أْٓ ٗل٤ٔش ال  (حٍُٜٞس حألىر٤ش)ٝك٤ٜخ ٣يٍّ . 1961ٝٗخػ٣َش أكالّ ح٤ُوظش 

- ػ٘يٙ-، اً ُْ ٣ؼي حُؼَٔ حألىر٢ (ظخَٛحط٤ش)ٗؼ٣ٍٞش، ًٔخ ًخٕ ٣لؼَ ٓخروخً، رَ ػ٠ِ أْٓ 

رَ . ٝحُ٘ٔخًؽ حأل٤ِٛش حٌُخٓ٘ش ك٢ حُالٗؼٍٞ (ٍٛٞٙ)٣ٔظِي ٓخ٤ٟخً، أٝ ػالهش ٓزز٤ش ر٤ٖ 

ػ٘ي حٗزؼخهٜخ،  (ظخَٛس حٍُٜٞس)ػ٘يٙ طؼ٢٘ ىٍحٓش  (حٍُٜٞس ٝحُو٤خٍ)أٛزلض ىٍحٓش 

  .رخػظزخٍٛخ ٗظخؿخً ٓزخَٗحً ٤ٌُخٕ حإلٗٔخٕ ك٢ ٝحهؼٚ

ك٢ حُ٘وي حألىر٢، ػ٘يٓخ أػخى حالػظزخٍ ُِو٤خٍ، ٍٝأٟ  (ػٍٞس ًٞر٤ٌ٤َٗش)ٌٌٝٛح أكيع رخٗالٍ 

ك٢ حٗزؼخهٜخ، ٝإٔ  (حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش)ٓغ حُٔزيع، ٝإٔ ٣ؼؼَ ػ٠ِ  (٣لِْ)إٔ ٜٓٔش حُ٘خهي ٢ٛ إٔ 

ّٕ )٣يػٜخ   (.11).ح١َُٔ (ط٘ظ٤ٜٔخ)ك٢ ًحطٚ، ٝإٔ ٣ٌظ٘ق  (طَ

 (Jean-Pierre Richard): ) :ر ريشاراجان بي- 2-2

              ؿخٕ ر٤٤َ ٣ٍ٘خٍحُٔ٘زغ أٝ حُٜٔيٍ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ٓ٘ظ١َ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ ٍٝٝحىٙ  
، ٝٛٞ ٣ؼظٔي ػ٠ِ هِل٤ش ك٣ٌَش ٝٗوي٣ش طٔٔق ُٚ رز٘خء ٜٓ٘ـٚ 1954كوي ريأ ك٤خطٚ حُ٘وي٣ش ػخّ  

حُ٘وي١ حُوخٙ رٚ، ٝح١ٌُ ٣ٔظ٘ي ا٠ُ حُلِٔلش حُظخَٛحط٤ش حُظ٢ ٣ٔؼِٜخ اىٓٞٗي ٍَٛٞٓ، ٝحُلِٔلش 

  .حُٞؿٞى٣ش ُيٟ ؿخٕ رٍٞ ٓخٍطَ، ٝكِٔلش حُؼ٘خَٛ حألٍرؼش ػ٘ي ؿخٓظٕٞ رخٗالٍ

ٝٛخؽ ٜٓ٘ـخً ٗوي٣خً أ١ِن ػ٤ِٚ حْٓ حُٜٔ٘ؾ .  ٝحٓظلخى ٖٓ أ١َٝكخص رخٗالٍ، ٝر٤ُٞٚ 

، ٝحُ٘ؼَ (1954)حألىد ٝحإلكٔخّ : ٟٝٝغ ًظزخً ٛخٓش ٖٓ ٓؼَ. (حُظ٢ٔ٤)حُٟٔٞٞػخط٢ 

                                                                   (12). ٝؿ٤َٛخ،(1961)، ٝحُؼخُْ حُو٤خ٢ُ ُٔخال٤ٍٓٚ (1955)ٝحألػٔخم

 ح١ٌُ طِظو٢ ػ٘يٙ ٓلخ٤ْٛ حُ٘ٚ أٝ "حُٔزيأ"ٛٞ theme "حُؼ٤ٔش"ٝأ " حُٟٔٞٞع" ٝ   



٣َّٔش ك٢ حُ٘ٚ، ٝ (حُٔلٍٞ)ٝ. حٌُخطذ َّ حُوَحرخص حُ ح١ٌُ طظٞؿٚ ا٤ُٚ  (حًَُِٔ)ح١ٌُ طـظٔغ ً

  .كٜٞ ٣ّٞؿٚ حُؼ٤ِٔش حُ٘وي٣ش. كٔ٘ٚ طزيأ، ٝا٤ُٚ طؼٞى. حُيٍحٓش

، ٝكيس ك٤ٔش أٝ ػالثو٤ش أٝ (حُٔؼ٠٘)ٖٓ ٝكيحص  (ٝكيس)، ػ٘ي ٣ٍ٘خٍ، ٛٞ (حُٟٔٞٞع)ٝ

ّٓغ حُ٘ز٢ٌ أٝ حُو٤ط٢ أٝ . ٜٓ٘ٞى ُٜخ رو٤ٜٛٞظٜخ ػ٘ي ًخطذ ٓخ  ٤ُ٘ٓش ًٔخ أٜٗخ طٔٔق رخُظٞ

ٝٛٞ حُ٘وطش ح٣ًَُِٔش حُظ٢ ٣٘طِن ٜٓ٘خ حُ٘خهي، ٝا٤ُٜخ . حُٔ٘طو٢ رز٢ٔ حُؼخُْ حُوخٙ ٌُِخطذ

  .ٝكٍٞ ٌٛح حُٔلٍٞ حُ٘وي١ طيٍٝ ًَ أرلخع ٣ٍ٘خٍ ٝىٍحٓخطٚ. ٣ؼٞى

رؤٗٚ ٓزيأ ط٘ظ٢ٔ٤ ٓلّٔٞ، أٝ ى٣٘خ٤ٓش ىحه٤ِش، أٝ ٢ٗء ػخرض  (حُٟٔٞٞع)٣ٝليى ٣ٍ٘خٍ 

٣َّّٔش)ك٢  (حُٟٔٞٞع)٣ٌٖٝٔ . ٣ٔٔق ُؼخُْ كُٞـٚ رخُظ٤ٌَ٘ ٝحالٓظيحى حُؼخثِش )، أٝ (حُوَحرش حُ

ا٠ُ ػالػش ( حُؼخثِش حُِـ٣ٞش)، ٝطٔظ٘ي (ٟٓٞٞع ٓخ)حُظ٢ ٣ٌٖٔ ػٖ ٣َ١وٜخ طلي٣ي  (حُِـ٣ٞش

  .حالٗظوخم، ٝحُظَحىف، ٝحُوَحرش حُٔؼ٣ٞ٘ش: ٓزخىة

، ػ٘ي ٣ٍ٘خٍ، ك٢ حٓظ٘طخم ٓيُٞالص ح٤ُٜخؿش حُِلظ٤ش ػزَ (حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػخط٢)٣ٝظٔؼَ 

أُلخظٜخ ٝطَح٤ًزٜخ، ٝكن ٓزيأ حُظويّ ٝحالٍطيحى، ٝاٟخءس حُٔٔظٟٞ حُِـ١ٞ رخُٔٔظٟٞ حُ٘ل٢ٔ، 

  .(13)ٝرخُؼٌْ

، ٣ٝؼظٔي حٌُحثوش (حُـ٣ٌٍش)حُٜخٍٓش، حُٜٔ٘ـ٤ش  (حُٟٔٞٞػ٤ش)ٝأك٤خٗخً هي ٣وَؽ ػ٠ِ ٌٛٙ   

الٗطزخػ٤ش ٓئًيحً إٔ  حُ٘وي ٛٞ حٗطزخػ٤ش  كخالُظِحّ رٜٔ٘ؾ ٗوي١ ٛخٍّ ٛٞ ريح٣ش ححُ٘و٤ٜش،

ٍٝٝالٕ رخٍص ٓؼخٍ . كَس (حٗطزخػ٤ش)ُٔٔخٍٓش  (حٌُحط٤ش)ٌُٖٝ ٜٗخ٣ظٚ ٢ٛ ػٞىس ا٠ُ . حُط٣َن

  (حُ٘وي حُلَ)ؿ٤ي ػ٠ِ ًُي، كوي حٗظوَ ٖٓ حُز٣ٞ٤٘ش ح٤ٌُِ٘ش ًحص حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢ حُٜخٍّ، ا٠ُ 

أٝالً، ٝكن  (حُـٌٍٝ)ك٤غ حًظ٘لض . هَحءحص ٓـ٣َٜش: ًٌُٝي كؼَ ٣ٍ٘خٍ، ك٢ ًظخرٚ حأله٤َ. 

، ٝط٘طِن ٜٓ٘خ ا٠ُ آكخم (حُـٌٍٝ)ٜٓ٘ـٚ حُ٘وي١، ػْ أ١ِن ػ٘خٕ حٗطزخػخطٚ حٌُحط٤ش، ُظئًي ٌٛٙ 

  ...هَحءحص طؤ٤ِ٣ٝش كَس

٢ٛ ٓٔق ُلوٍٞ ك٤ٔش ٓؼ٤٘ش، ٖٓ أؿَ طلي٣ي أْٛ حُو٤خٍحص  (حُوَحءس حُٟٔٞٞػخط٤ش)ٝ

حُ٘و٤ٜش حُلخػِش ك٤ٜخ، ٝر٤خٕ ٤ٌُل٤ش حٍطٔخّ ىالالص حأل٤ٗخء حَُٔؿٞد ك٤ٜخ ػ٠ِ ًَ ٓٔظٟٞ 

  .ٖٓ ٌٛٙ حُٔٔظ٣ٞخص حُٔ٘لَىس، ٝر٤خٕ ٤ٌُل٤ش حٍطٔخّ ىالالص حأل٤ٗخء حَُٔؿٞد ػٜ٘خ ٝحُٔٔظزؼيس

  ٢ٛ هَحءس ٝٛل٤ش طُؼ٢٘ رخُـَى ٝحُظ٤٠٘ي ٝحُظ٤ٜ٘ق،  (حُوَحءس حُٟٔٞٞػخط٤ش)ًُي إٔ  . 

ح١ٌُ ٣ظـ٠ِّ ك٢ ٍْٓ ٓـٔٞػش حُؼ٘خَٛ حُٔؼَٟٝش، ٣٘ط١ٞ ًَ ٜٓ٘خ ػ٠ِ  (حُظـخْٗ)ً٘ق ٝ

 (حُٟٔٞٞع)ٌٌٝٛح ٣ظزّيٟ . حُظ٢ ٣ٌٖٔ اريحُٜخ ٖٓ رؼ٠ٜخ رؼ٠خً  (حُ٘ظخثَ)ٓـٔٞػش ٖٓ 

 (14) .(حُٔؼ٠٘)ًبكيٟ ٓوٞالص 

حُٞؿٞى ك٢ حُؼخُْ ٤ُظليع ػٖ حُِلظش حُّظ٢ ٣ظُٞي ك٤ٜخ حُؼَٔ حألىر٢ " ك٤غ ٣٘طِن ٖٓ ٓلّٜٞ 

حٗطالهخ ٖٓ طـَرش    ٝحُّظـ٢ ٣ظ٘ـٌَ ك٤ٜـخ حُؼَٔ حألىر٢ ؛ ٖٓ حُٜٔض ح١ٌُّ ٣ٔزوٚ ٣ٝلِٔٚ

 (.15)اٗٔخ٤ٗش

ح١ٌُ ٣وٞى ٓـخَٓطٚ  (َٓ٘ٝػٚ)حألٓخ٢ٓ ٌُِخطذ، أٝ  (حُوٜي)٣ٝلخٍٝ ٣ٍ٘خٍ حُؼؼٍٞ ػ٠ِ   

ح١ٌُ ٣ٔظلًٞ ػ٠ِ ًخَٓ حٛظٔخٓٚ، ك٢ ٓٔظٞحٙ حُزيث٢، حُٔلّٔٞ،  (ٟٓٞٞػٚ)حألىر٤ش، أٝ 

ٖٝٓ أؿَ ًُي كٜٞ ٣ٔـَ ًَ حأل٤ٗخء حُظ٢ ٣ؼَٟٜخ . ٓؼظَكخً ري٣٘ٚ، ك٢ ٌٛٙ حُوطٞس، ُزخٗالٍ



ػْ ٣لخٍٝ ٍرطٜخ رؼ٠خً، ٖٓ . حٌُخطذ حُٔ٘خٛي، ٝحألكيحع، ٝحألٛٞحص، ٝحُٜلخص، ٝحُٔخ٤ٛخص

  .أؿَ ر٘خء ٗظخّ ٤َٔٓس ٓؼ٤٘ش هخّ حٌُخطذ رٜخ

ػ٠ِ حٌُخطذ،  (ٝحألكٌخٍ حُٔظِٔطش)٣ٝظٔؼَ ٜٓ٘ؾ ٣ٍ٘خٍ حُ٘وي١ ك٢ حُزلغ ػٖ حالهظ٤خٍحص 

 (حًَُِٔ)ٝ. ٝحٌُٔ٘الص حُظ٢ طٌٖٔ ك٢ أػٔخم ٝؿٞىٙ حُ٘و٢ٜ، ٝطَح٤ًذ أكالّ ح٤ُوظش ُي٣ٚ

 حُٟٔٞٞػخص   (ٓظلق)    حُٞهٞف ػ٠ُِٝظلو٤ن ٌٛح حُـَٝ كبٕ حُ٘خهي ٣لخٍٝ. ك٢ ٗو٤ٜظٚ

رخػظزخٍٛخ ٝٓخثَ حُظؼز٤َ حأل٤ُٝش حُظ٢ ٣زيع حٌُخطذ  ٝحٍُٜٞ ٝحإل٣وخػخص حُٔل٠ِش ُيٟ حٌُخطذ،

  ًُٝي ػزَ هطٞحص ٓليىس.رٞحٓطظٜخ ػخُٔٚ

كل٢ . ٓلَىحص، ك٢ حُؼَٔ حألىر٢ (اكٜخء)ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ك٢ ك٢  ٝطظٔؼَ ٗوطش حُزيءحأل٠ُٝ   

  أكذ، ٣لذ، : ٓؼالً طُل٠ٜ ًَ حُٔلَىحص حُظ٢ طظؼِن رٚ، ٖٓ ٓؼَ (حُلذ)ٟٓٞٞع 

 رٌَ٘ ١ً ىالُش ك٢ ٓـٔٞػخص أٝ كوٍٞ حُٔظٌٍَس ٝطلي٣ي حُؼ٘خَٛ. اُن... حُٔلزٞد، حُٜٟٞ،

  .ٗخه٤ُٞش

حُٔٔظوَؿش، ػْ  (حُٟٔٞٞػخص) ٓلَىحص ًَ كوَ ٖٓ كوٍٞ   طل٤َِ:حُوطٞس حُؼخ٤ٗشػْ ط٢ِ 

حُٔؼزَّس ػٖ ر٤٘ش حُٟٔٞٞػخص،  (حُؼالهخص حُٟٔٞٞػ٤ش)حٓظوَحؽ حُ٘ظخثؾ، ٝٛٞالً ا٠ُ ٗزٌش 

 حُٟٔٞٞع حَُث٢ٔ٤ ؿٌػٜخ، طٌٕٞ رخُ٘ـَس حُظ٢ ٣ٔؼ٢َٛٝ أٗزٚ ٓخ . ك٢ َٓكِش ٗؼ٣َش ٓؼ٤٘ش

 ٝطٔؼَ حُٟٔٞٞػخص حُلَػ٤ش ؿٜٜٞٗخ

آػخٍ حُ٘خػَ حُل٢َٔٗ حُلَى ىٝك٢٘٤ :ٜٓ٘خ .ًؼ٤َس ػ٠ِ أػٔخٍ اريحػ٤ش، ١زن ٌٛح حُٜٔ٘ؾهيٝ     

           .حُِٖٓ طيٍٝ كٍٞ ٛخؿْ (ٗخطَطٕٞ)، ٍٝأٟ إٔ َٓٔك٤ظٚ (ه٤ِّش حُٔخػش)كٞؿي ك٤ٜخ

 عمى أساس مقوالتي يتطمب أن تضع كل مجموعة من (المعنى)إن تصنيف عناصر    
، ذلك أن "االختالف"و" االئتالف" أساس  . التي تنتمي إلييا (المقولة)العناصر في سمسمة 

عن بعضيا بعضًا ذو داللة  (تباينيا)العناصر مع بعضيا بعضًا ذو داللة، كما أن  (التقاء)
قبل . (المعنى)في عناصر  (المختمف)و (المؤتمف)ومن ىنا وجوب البحث عن . أيضاً 

  . ووصفوهتصنيف

، منطمقًا عن (زىرة الغريب)، فحّددىا بأنيا (الزىرة) بروست ترسيمة وقد وجد ريشار لدى  
فيي درجة من )، وكمركب حراري (فيي نوع من األحمر)وجوب تحميل الزىرة كمركب أولي 

وىكذا (. فيي زىرة حانية بذاتيا، وىي زىرة متفتحة، منغمقة)، وكمركب حميمي (االلتياب
 .الحسية (الترسيمة)تتشكل 

تمثل الحضور الشعري  الخاصة التي (بالبنى)، عند ريشار، (القراءة الموضوعاتية)ُتعنى   
   ويمثل.  المشيد األدبي"ىيكل" الذي يوحد"المعنى" من أجل التعّرف عمى.إزاء األشياء

.  صغيرة"وحدات"الناقد بعد تفكيكو لمعمل األدبي إلى يكشفيا الكمية الواحدة التي "الرؤيا"
  ."ترسيمات"و. "موضوعات"و



 يحيل  ،(بنية إشعاعية)أو  (بنية شبكية)ىي أنيا  (الموضوعاتي)في النقد  (لمبنية)بيد أن السمة المميزة 
  .كل عنصر فييا إلى كّل العناصر األخرى

 (الموضوعاتية)ولكن القراءة . (المعنى)ىو (المدلول)، و(الشكل)فيو  (الموضوعاتي)في النقد  (الّدال)وأما 
     دااًل عمى مستوى آخر (المعنى=)تتجاوز ىذا التصنيف فتجعل المدلول 

وميمة النقد ىي الكشف . (المعنى الخفي)، و(المعنى الظاىر): ويميز ريشار بين نوعين من المعنى .
. وعمى الناقد إيقاظو من سباتو العميق. ذلك أن المعنى موجود. في النص األدبي (الخفي)عن المعنى 

وقراءة الشعر الحديث يجب أن تتجاوز ما في السطور إلى ما . والكالم الحقيقي ىو ما ال يقال في الكالم
 (16).خمف السطور

 

 :   ططز٤ن     

   كَِ حُٔوُٞش حُظخ٤ُش ك٢ ٟٞء ٓخىٍٓض  

 :        ٣وٍٞ ٓلٔي ػِحّ

نقد )ىو باألصل  (النقد الموضوعاتي)ألن . (حمولية)ىي قراءة  (القراءة الموضوعاتية)"
، ينفي اإلحالة إلى أي مصدر خارجي اجتماعي أو تاريخي، كما ينفي اإلحالة إلى (حمولي

وىذا يعني قدرة . فالكاتب موجود خارج العمل المنقود. الكاتب الذي يفيض عنو العمل األدبي
  ."العمل عمى أن يخمق خالقو، أكثر مما يخمقو خالقو

 : ٛــٞحٓـــــٖ
  ٓلٔي رِٞك٢ ٗوال ػٖ ٓٞهغ  .  حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ حألْٓ ٝحٓلخ٤ْٛ:٣٘ظَ- 1 

 htts://gastonbachelard1.blogspot.com/      
 ):ػٖ ٓٞهغ. ، ؿ٣ُٞق ُزُّْ(ك٢ حُزلغ ػٖ حُ٘ـْ حُظجٚ)حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػخط٢- 2

htts://gastonbachelard1.blogspot.com/       

                       vvv.alukah.net  -  َٗزٌش حألًُٞش  . 12حُٔوخٍرش حُ٘وي٣ش حُٟٔٞٞػخط٤ش، ؿ٤َٔ كٔيح١ٝ ٙ: ٣٘ظ- 3- 
04/2019 ع11ٓـِش آكخم،ٓؾ ى. ػزي حُل٤ٔي ر٤وش. (حألْٓ ٝحإلؿَحءحص )حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ - 4                 599 ٙ  

 حَُٔؿغ ٗلٔٚ- 5

www.awu-dam.org . 3) -   ّٓلٔي ػِح، حُٟٔٞٞػخط٢ حُ٘وي- 6     

 .حَُٔع ٗلٔٚ- 8   

.ٓلٔي رِٞك٢ ٗوال ػٖ حُٔٞهغ حُٔخرن. حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ حألْٓ ٝحٓلخ٤ْٛ- 9     
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ٍٝحى حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢                                                                                                                          -  2   

ؿٍٞؽ ر٢ُٞ                                                                                                                      -  

                                                                                                         .ؿٕٞ رٍٞ ٣ٝزَ -               

 ٗخٍٍ ٍٕٓٞٝ                        

  

  (George Poulet ) ـ جىرج بىني1-1-3         

    

، ٝأٓظخً ك٢ 1902حُ٘خهي حُزِـ٢ٌ٤ حألَٛ، ُٓٞٞى ػخّ  ( George Poulet )ؿٍٞؽ ر11٢ُٞ

ػ٢٘ ٛٞ ح٥هَ ". 1968"، ٤ْٗٝ "1956"، ٣ٍٞ٣ُٝن "1952"ؿخٓؼخص أىٗزَس، ٝرخُظ٤ٍٔٞ

ىٍحٓخص : ، ٜٓ٘خ(حُ٘وي حُـي٣ي)ٝهي َٗ٘ ًظزخً حػظزَص ٖٓ أْٓ  (حُـ١ٌٍ)رخُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ 

، (1961)، ٝطلٞالص حُيحثَس (1952)، ٝحُٔٔخكش حُزخ٤٘١ش "1950"ك٢ حُِٖٓ حإلٗٔخ٢ٗ 

، ٝحُ٘ؼَ (1966)، ٝػالع ٓوخالص ك٢ حألٓطٍٞس حَُٝٓخ٤ٔٗش "1962"ٝحُل٠خء حُزَٝٓظ٢ 

                                                                                               (1) ".1980"حُٔظلـَ 

 أهَد حُ٘وخى ٖٓ ؿخٓظٕٞ رخٗالٍ اً طٞؿٚ حٛظٔخٓٚ ًِّٚ ٗلٞ ٝػـ٢ حُٔزيع، ٖٓ" ر٢ُٞ " ٣ؼي    

ٖٓ هالٍ أٌٗخٍ حُٞؿٞى ك٢ حُؼخُْ ٝحُظ٢ ٣َ٘٘ٛخ حُؼَٔ ك٢ ٓـٔٞػخص ه٤خ٤ُش، ًٔـخ أّٗٚ ػٔن 

 .أ٠٣خ ٝؿٜش حُ٘ظَ حَُٝك٤ش ُٔئ٢ٔٓ ٓيٍٓش ؿ٤٘ق ٖٓ هالٍ طؼ٣َـق ػوالٗـ٢ ٝكٔخّ

٣ٞؿي ٣َ١وظٚ ك٢ حإلكٔخّ ٝحُظل٤ٌَ  "(2)ًخٕ طـي٣ي حٌُٞؿ٤ظٞ ك٢ ػٔن حٌُخطذ رؤٕ. ٌُِٞؿ٤ظٞ

ٍٝإ٣ش ٤ًق طُُٞي ٝطظٌَ٘، ٝٛٞ إٔ ٣ؼ٤ي ً٘ق ٓؼ٠٘ حُل٤خس حُظ٢ ط٘ظظْ حٗطالهخ ٖٓ حُـٞػ٢ 

٣ٝظ٠ق ٖٓ ٛ٘خ إٔ حُ٘٘خ١ حُ٘وي١ ٣َطٌِ ػ٠ِ حٓـظالى ًحطـ٢ ُِؼـخُْ .. ًحطٜخ حُّـ١ٌ   ٗؤهٌٙ ػٖ 

                                                                                               (.3).ح١ٌُّ ٣ٔٔق رٔظخرؼش ػَٔ حُٔئُق كظ٠ّ ك٢ ػخُٔٚ حُو٤خ٢ُ .حُوخٙ رخُل٘خٕ

 ٌرى بولٌه أن وعً القارئ متى انغمس فً النتاج 1969 (ظاهراتٌة القراءة)فً مقاله 

األدبً تحرر من قٌود الواقع، ومن إحساسه العادي، وأصبح ٌمتلك أفكار غٌره، وكؤنما هً 

وأن فعل القراءة ٌعنً االندماج فً العمل األدبً الذي ٌصبح عقالً ٌعً ذاته من . أفكاره

  .الفاعل- خالل القارئ

، (للزمان)وٌستعٌن بالتحلٌل الظاهراتً . وٌحّدد بولٌه انطالق النقد من األشكال األدبٌة

. الكاتب (كوجٌتو)األولى للكاتب، أو ما ٌسمٌه  (التجربة)من أجل العثور على  (المكان)و



  (                      4).؟(الزمان والمكان)اتخذه الكاتب حيال ما هو الموقف الذي: فٌتساءل

كٔذ  ٝحُل٠ـخء ،ُِٖٓ ُؼ١َٜ٘ حإلىٍحى، أٝ ح١َم حإلكٔخّٖٝٓ ػْ  ٗـيٙ ٢ُٞ٣ حٛظٔخٓخ د

رلؼخ ٝحٓؼخ كٍٞ ١َم حإلكٔخّ رخُِٖٓ ٖٓ هـالٍ " حُِٖٓ حإلٗٔخ٢ٗ ":  ىٍحٓـظٚٓخ ٣زيٝ ٖٓ

حُِلظش حُظ٢ طؼ٤ي ا٠ُ اىٍحى ٗخَٓ : "ٝحُِٖٓ ك٢ كٌَٙ، ٓلّٜٞ ٓـَى كٜٞ . حُظـخ٣ٍن حألىرـ٢

ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ـؤط٢  ٓخى١ ِٓٔٝؽ رو٤خٍ حُٔزيع ح١ٌُّ ٣ٜ٘غ ٜٓ٘خ ٓخىس ُويٓظٚ ُِؼخُْ، ٢ٛ ًـَٞٛ

حُظلـٍٞ حُٔخى١ ح١ٌُ ٣ؼَٝ ٖٓ هالُٚ ر٢ُٞ ١ز٤ؼش حُِلظش ػ٘ي رَٝٓض ٝحُظ٢ ط٘ؤْ اُـ٠ 

 (.  5). ، ُٝلظش طخ٤ُش ك٤ٔخ رؼيُلظـش كخَٟس

حاول زعٌم مدرسة جنٌف للنقد الفٌنومٌنولوجً وتحت التؤثٌر الباشالري، مقاربة لقد   

ل مختلف مظاهر يحلفً تكتاباته المتعددة وذلك عبر مفهومً عنصري الزمان والفضاء، 

وٌتعلق األمر بالنسبة إلٌه، بوصف مختلف . … الوعً األدبً للدٌمومة ، أو اللحظة

مغامرات الوعً، بالبحث عن كٌفٌة إدراكه داخل المقوالت الزمكانٌة األولٌة ثم االلتصاق 

                                                        .باطنٌا بالتجربة الوحٌدة التً تدل على العمل

مستندا فً ذلك على " من رإٌة مٌتافٌزٌقٌة فً مقاربة األعمال األدبٌة " بولً“لقد  انطلق   

كتابات باشالر حول الزمان، ومقاربته لمفهوم اللحظة التً، جاءت ضدا على التصور 

فبدراسة السلوك الجوهري، لكاتب . االستمراري للزمان الذي كان ٌجسده بامتٌاز برجسون

بولً الوقوف على مختلف مظاهر الوعً األدبً، وكذا “ومبدع أمام المكان والزمان حاول 

وٌنزع ال واعٌا، إلى التملص ): البحث فً الوضعٌة األولٌة التً ٌعٌشها وٌتحملها كل كاتب

ٌبٌن ): كما، سعى إلى أن .حٌنبذ ٌصبح العمل عالمة، انتصاره أو إخفاقه: منها أو تنظٌمها

وٌنقل للقارئ موقفا أصلٌا وتصرفا أساسٌا أمام العالم،  ٌستحٌل إظهار داللته خارج اإلطار 

                        .(6).الذي تموقع فٌه هذا المإلف

فً رإٌته النقدٌة على جوهر محتوى الوعً، والدالالت الضمنٌة من  بولً    لهذا ركز   

ولٌس المطلوب من النقد . خالل انتظام الخٌال المبدع فً مقولتً الزمان والمكان أو الفضاء

                                                                                                    ”بولً “تؤمل الفكر فقط، ٌإكد 

 ألن علٌه وعبر هذا األخٌر االرتقاء من صورة إلى أخرى، نحو بلوغ الحساسٌات كما    

أن علٌه أن ٌصل إلى الفعل، الذي تتعاقد بواسطته الروح مع جسدها وجسد اآلخرٌن، أي 

تتوحد بالموضوع إلبداع 
  

(  10).الفاعل 



وٌذكرنا هذا بانتشاء باشالر الدابم، بالقراءة النقدٌة الحالمة التً تتجاوز كل مستوٌات    

التنظٌر والتحدٌد، من أجل التمثل المباشر للحظة المبدع األوالنٌة، حٌث توجد سعادة 

فالعملٌة النقدٌة حسب . تفصل القارئ عن مقروبه للقراءة، وذلك بصهر المسافات التً 

-عبر هذا -بل ٌجب كذلك ): جورج بولً ال ٌمكنها االكتفاء فقط بحدود ما تقوم بتؤمله

الصعود ثانٌة من صورة إلى صورة، وإلى غاٌة األحاسٌس، الوصول إلى الفعل الذي من 

ثم، التوحد مع الموضوع من أجل اكتشاف . خالله ٌتعاقد الفكر مع جسده وجسد اآلخرٌن

 .الذات 

مسؤلة، ال تتم . التً ٌتم انتقادها النقد فً الوصول إلى معرفة أولٌة بالحقٌقة       ٌتمثل هدف

..                   بشكل إٌجابً وكامل إال باإلحساس ثانٌة، وكذا إعادة تخٌل النص من الداخل

ألن ما ٌجب . وٌعمل على تمثل لحظته األولى   ٌتموضع الناقد، من جدٌد مكان المبدع،

مالمسته فً تصور بولً هو الذات باعتبارها نشاطا روحٌا، وسعٌها الدابم لتذوٌب فكر 

مجهوده فً البحث، عبر  تشٌر األصالة األكٌدة لجورج بولً إلى . إشراقا تهاآلخر بكل 

رهاٌن ال ٌتم .  التٌمات والبنٌات عن نقطة مركزٌة تكشف عن الكوجٌطو الجوهري للكاتب

بالصدفة، بل هو غٌر ممكن إال بعد استبناس طوٌل بالعمل، كما لو أنه تتوٌج لمعرفة كلٌة 

                                                                                                          (8).حقا،  من هنا صعوبته

 ونصوص معبرة، ألن له مع بفن ناجز، تقنٌة ربط استشهاداتٌمارس جورج بولً    

األعمال المؤخوذة كموضوع لنقده عالقات حمٌمٌة جدا، معرفته بها مرة تركٌبٌة وكذا 

أن ٌجعل من نقده صٌغة تٌار ذهنً مواز “: ٌعترف بنفسه أن محاولته توخت . جزبٌة

الذاتً مثل سواعد نهر تتبع نفس  تآلف لفكر اآلخر مع  : ومماثل لما قاربه فً قراءته 

ٌتم، تحلٌل ومقاربة بنٌات وتٌمات تشكل دالالت داخل النص، من أجل الصعود . المنحدر

 .ثانٌة والتقاط منبع ومصدر الوعً، ألن كل عمل ٌكشف عن وعً مكثف

   نجد إذن، عند بولً تعرٌفا للنقد ٌإكد بامتٌاز على أوال نٌة الجوانً مقابل البرانً،   

للمماثلة لكنه سرعان ما محور منهجه النقدي ): ٌنطلق من نقد . والذاتً قٌاسا للموضوعً

على فلسفة للوجود ومسلمة القصدٌة ثم أولٌة الوعً وكذا اكتشاف رإٌة للعالم مرتبطة 



مق العمل وتتناول دابما تتجه تحلٌالته التٌماتٌكٌة إلى ع.. بالوجود، عبر المإلفات الُمنتقدة

 ( 9)بنٌات

إن جورج بولً المتشبع بتكوٌن فلسفً متٌن، سٌكرس حٌاته لتعمٌق مفاهٌم الذاتٌة والوعً  

 سعى إلى مقاربة فقد .الزمان والمكانوالمشروع والتٌار الروحً، من خالل مقوالت  

األدب، انطالقا من صلة الكابن بالعالم وتجربته الوجودٌة، كما توخى الدخول إلى أعماق 

إذا كان هناك زمان فٌزٌابً كرونولوجً، فإنه ): الزمان والمكان، ألنها تكشف عن الكابن 

  .ٌوجد أٌضا زمان إنسانً تتضمنه متوالٌات العمل، ونستوعبه بالبنٌات التٌماتٌكٌة
 

 

، ٌإدي تحلٌلها فً النص إلى التموضع عند ظهر الرإٌة النقدٌة لجورج بولً أبنٌة   ت

فاألدب تمرٌن روحً، ٌبتغً القصدٌة األساسٌة . مصدر الوعً، ومنبع العالم الُمتخٌل

ذلك أن فعل . ٌتوقف الناقد دابما عند فكر اآلخر، الذي ٌعطٌه جوهره وماهٌته. للمبدع

وعً القارئ ثم : الذي إلٌه ٌإول كل فكر نقدي حقٌقً ٌنطوي على تطابق وعٌٌن ): القراءة 

أي شًء آخر النقد  ما ٌمٌز أفضل من : والحال أن التقاءهما هو بالضبط . عً المإلف

(.  10).الحالً

ألن، الكتابة . كل عمل أدبً ٌنطوي على فعل للوعً بالذات، واآلخرأن "" بولً" ٌرى 

معناها اكتشاف الذات الُمتؤملة مما ٌلزم الناقد، اختراق وعً المإلف فٌإدي الموقف إلى 

بالتالً، نعثر  و.وإقامة األول، فً األمكنة التً ساد فٌها الثانً. استبدال وعً بوعً آخر

                           مرة أخرى؟ ” نستعٌده“لكننا، كٌف ): ثانٌة على كوجٌطو المإلف 

فً . إن مقاربة سٌبة للكوجٌطو، تجازف بتغٌٌر معناه. أهمٌة هذا التساإل كانت كبٌرة

ماعلى الواقع، ال ٌمكن أن تدل هنا إال 
 

                              .نقصده اعتٌادٌا بفعل أجد 

. ٌبدأ العمل األدبً بالتؤمل، والنقد الذي ٌؤخذه كموضوع للدراسة ٌعطً لنفسه نفس البداٌة  

. ما دام أن فعله النقدي بناء ثان لوعً المبدع، بل لوعٌه الذاتً” كوجٌطو“فٌإسس هو كذلك 

انطالقا من ذلك ٌقول .  اآلخر، ٌتحول فً لحظة التؤمل إلى الفكر الذاتً ألن ما نشؤ فً فكر

، شٌدت تؤمال ”هوسرل“إلى ” مونتٌن“لقد بدا لً بؤن كل الفلسفة المعاصرة من )": بولً

ل ثابتٌ (.قابما على فعل واحد ، فإن المفكرٌن الذٌن قرأت ٌرسمون كنقطة أولى ) ّتشكُّ

، حٌث نرى الفكر ٌنبثق من الفراغ لكً دابما  لكنه ٌتكرر.هو دابما نفسه فعال،لمناقشاتهم، 

 (.11).ٌهٌمن على ذاته فً إدراك مباشر لها 

  إن جورج بولً المنشغل بثقافته الفلسفٌة، ٌسابل األدب انطالقا من أفق مٌتافٌزٌقً    

؟ ٌمتزج ( من أنا )السإال . أساسه مقولتً الزمان والمكان، وكٌفٌة انتظام المحتوى الخٌالً

 ؟                                                                                                  (متى أنا)إذن طبٌعٌا بسإال ،



ما هً اللحظة التً تمكنت معها من اكتشاف نفسً عند عتبة زمان ٌصبح زمانا وجودٌا  ؟ 

أٌن أنا ؟                                                                                : سإال ٌماثله آخر

ما هو الفضاء الذي أكتشف فٌه نفسً وأنا متموضع حالٌا؟، وكٌف ٌتحدد مقارنة بفضاءات 

آخرى؟                                                                                                        

 ساعٌا إذن، الفحص النقدي للوعً الذاتً ٌنفتح على دراسة للزمان وكذا تناول للفضاء

 (.            12) عند محتوى الوعً، الذي ٌعطً وحدة للموضوعاتللوقوف

 (  Jean Paul-Weber)جان بول فيبر -4ــ1-1 
ووضع في ىذا المجال عددًا من الكتب، من . (الجذري)ناقد فرنسي معاصر عني بالنقد 

البنيات : لوستا ندا، (1961)، وتكوين األثر الشعري (1958) الفن ابسيكولوجي: أىميا
(        13 )(1969)(الجذرية  Stendhal les structures thématiques ألعمالو 

 أٓخ٤ٓش ٓلطش" :ٗوي٣ش ٝأػٔخٍ ًظذ ٖٓ أٗـِٙ ٝٓخ آٍحء ٖٓ ١َكٚ رٔخ ٓؼَ ٝهي  )    الروائية

 ٝؿٍٞؽ رخٗالٍ، ؿخٓظٕٞ  ٝأ١َٝكخص ًظخرخص ٖٓ حٓظلخىطٚ رؼي حُٔؼخَٛ، حُ٘وي طط٣َٞ ك٢

 ُِٜ٘ٞٙ،، حُيحه٤ِش حُوَحءس  ٝأ٤ٔٛش ُِوَحءس، حٌُحط٢ حُزؼي ػ٠ِ حُظؤ٤ًي طـ٤خ ، ًٌُي كبٗٚ ر٢ُٞ

 ٝػ٢) : روُٞٚ أُٟٔٞٞػخط٢ حُ٘وي أ٤ٔٛش ػٖ طليع حُٞػ٢ ٓلظٟٞ ػ٘ي حُٞهٞف هخٛش ػْ

 ٖٝٓ حألٍٛٞ ٖٓ ٣٘زؼغ ؿي٣ي ٗوي كٜٞ .ٍٝك٤ش ٓخىس ا٠ُ حُل٢ٔ حُؼخُْ طل٣َٞ ػ٠ِ ٣ٔخػي

   (.14)ُِظو٤َ ًٔخىس حُطز٤ؼش ػٖ ٌُِ٘ق حُلٔخ٤ٓش،
، حُظ٢ "حُ٘ظ٣َش حُـ٣ٌٍش"  أٝ"حُـٌٍ"كٌَس  َٓ٘ٝػٚ حُ٘وي١ ػ٠ِ "٣ٝزَ"    ُوي أْٓ   

ٝحُظ٢ أهخّ ىػخثٜٔخ  ػ٠ِ ػوخكظٚ حُـٔخ٤ُش، ٝطؤٓالطٚ حُلِٔل٤ش، . هالٍ ًظزٚ حُؼي٣يس طـٔيص ٖٓ

، ٝهي أػخٍص حكٌخٍٙ ٌٛٙ ٓ٘خه٘خص ػ٤٘لش ر٤ٖ ٓئ٣ي٣ٖ  ك٢ حُظخَٛس حُـٔخ٤ُش رٍٜٞس ػخٓش

أن   اجتيادات نقدية ال يمكن تجاىميا وخاصةابأنو ف الجميعا اعتر مع لكن.ٝٓؼخ٤ٍٟٖ،
 من النقاد استندوا إلييا في تحميالتيم الجذرية التي تعارض في معظم األحايين راكثي

بأن نظرية الجذر تنيض عمى أن العمل "ويبر"ويؤكد . (15). الظاىرة عند غاستونالتحميالت
ك٢ ٍٛٞطٚ حُٜ٘خث٤ش ٣ٜيٍ ػٖ كٌَس ٓلٍٞ ٣ش ػخرظش أٝ ؿٌٍ ٝك٤ي ٓيكٕٞ ك٢ أػٔخم  األدبي

 كَٜ ُٚ ٖٓ حَُُٓٞ ٝحُيالالص، ٍٝرٔخ طٌٕٞ أٍٛٞ ٌٛح الى٣ذ، ٌُ٘ٚ ٣ؼزَ ػٖ ٗلٔٚ رؼيى ألح

٢ٛ " حُـٌٍ"ٝٓز٤٘خ إٔ أْٛ ٝظ٤لش  ١ٞ٘ٓش  رـ. حُـٌٍ ٓـَى كخىع ٢ٔ٘ٓ ك٢ ١لُٞش حٌُخطذ

ط٤ٟٞق حألَٓ رؤٕ ؿ٤ٔغ  حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ أُلٜخ  حألى٣ذ، أٝ ٓؼظٜٔخ طؼزَ ػٖ كٌَس ٓظِٔطش، 

ُْٝ ٣٘ظ١َ ك٢ ًُي ًِٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٝحهؼ٤خ، أٝ ه٤خ٤ُخ، . ٝك٤يس، أٝ ٟٓٞٞع، أٝ كخىع ٝك٤ي

    ألٕ طِٔي ه٤ٜٛٞش حُؼَٔ حُٞحهؼ٢،ألٕ حألػٔخٍ حُل٤٘ش حُو٤خ٤ُش.كخألَٓ ػ٘يٙ ٤ٓخٕ

ىر٢ حأل  ػَألححُٟٔٞٞع ٛٞ ك٢ حُلو٤وش حُٜخؿْ حُٔظلَى ٝحُِٔق ح١ٌُ ٣ظٔظَٜ ػزَ ًخَٓ 

 (.16 )ٝحُل٢٘ ػٔٞٓخ ُٔزيع ٓخ، ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ٞؿٚ ك٘ٚ ٝكٌَٙ ٓؼخ



يمكن أن يظير بصورة شعورية أو ال  (موقف)أو  (حادث)عند فيبر ىو  (الجذر)  إن 
في التحميل النفسي، ألنو  (العقدة)فيو يقارب . شعورية في نص ما، بصورة واضحة أو رمزية

                     .من الكاتب نفسو، باعتباره يعود إلى عيد الطفولة (غير مفيوم)يظل 
جذور شخصية، وجذور عامة، فالجذور الشخصية غير قابمة : نوعان- عنده-والجذور  

والفرق بين الجذور الشخصية والجذور . النفسية (العقد)التبسيط، وىي بعيدة عن   لالختزال أو
ولكن من النادر أن يتوقفوا عند . (بعقدة أوديب)العامة ىو أن جميع األطفال يمرون مثاًل، 

  .(التثبيت)وىذا الوقوف يدعى في عمم النفس المرضي . ىذه المرحمة فال يتجاوزونيا

ومن أجل . لمنصوص بتأييده (التحميل التماثمي)في البداية، ثم يقوم  (افتراض)ىو (الجذر)و
ينبغي المجوء إلى ذكريات الطفولة إذا ما ترك الكاتب وثائق  (االفتراض)العثور عمى ىذا 

أما إذا لم يترك الكاتب . بنصوص أدبية من نتاج الشاعر (الفرض)ثم تأييد ىذا . سيرية
وذلك باالنطالق من األثر . (التحميل االرتدادي)وثائق عن طفولتو، فيمكن عندىا المجوء إلى 

  ...األدبي، واالرتداد إلى الذكرى

ولدى تطبيق فيبر منيجو الجذري عمى النصوص الشعرية وجد أن الشاعر دوفيني قد توقف 
وأن الشاعر . وىذا جذر شخصي جعمو الشاعر موضوعو الممح. (الساعة)عند موضوع 

وىذه كميا جذور . (الطير المحتضر، أو الطير الذي وقع في الفخ)مالرميو قد توقف عند 
  .التي ىي مشتركة بين أشخاص ال حصر ليم (الجذور العامة)شخصية، بخالف 

التنغيم )، ويطمق فيبر عمى ىذا التعبير اسم (رمزي)وقد يعّبر الجذر عن نفسو بشكل 
وىكذا يعّبر األثر . في الجذور العامة( الخاصية الغالبة)في الجذور الشخصية، و (الموسيقي
وىذا . وحيد (جذر)عن فكرة ثابتة، أو . من خالل عدد ال حصر لو من الرموز. األدبي

  .الجذر، يثبت أصولو في حادث منسي في طفولة الكاتب

، يقوم بالتأكيد عمى التشابو الذي يمكن أن يوجد بين (الفكرة المتسمطة)وبعد أن يفترض الناقد 
وقد قام فيبر بيذا، فقارن حادثة سقوط بول . ىذه الفكرة الثابتة وبين كل نص يجري فحصو

فوجد في قصائد فاليري تمميحات إلى ىذا . فاليري، عندما كان طفاًل، في حوض ماء
وأكد بعشرات التفاصيل ىذه الفكرة . (الخ... االحتضار العذب، المقبرة البحرية): الحادث

 .(17).المتسمطة، وربطيا بالحادث الذي وقع لفاليري في طفولتو
  :شارل يىروٌ  1-1-5    



، ٝهي ًخٕ ٓظًِٝؿخ ٖٓ حٌُخطزش 1966 ٝطٞك٢ ػخّ 1899ًخطذ ٝٗخهي ٝٓظَؿْ ك٢َٔٗ، ُٝي    

ٓغ ٓطِغ ػالػ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔخ٢ٟ ريأ حٛظٔخّ ٍٕٓٞٝ .  (1986 - 1896)ٓخ١ٍ ٍٕٓٞٝ 

رٔخ    أْٜٓ. ريٍحٓش حألىد، ٓٔظل٤ًيح ٖٓ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ٝٓؼظًٔيح ػ٠ِ أرلخع ك٣َٝي ك٢ ًُي

 ٍٛٞس الٗٔـخّ حُ٘وي حألىر٢ ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ط٤ٌَ٘ك٢  ٝحُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش  حٌُظذأُلٚ ٖٓ

اًح ًخٕ حُِوخء ر٤ٖ حُ٘وي حألىر٢ ٝػِْ حالؿظٔخع، "ٝ:  ؿٔغ ر٤ٖ حٌُٔٛز٤ٖ ك٢ ٍإ٣ش ٝحكيس  ك٤غ

هي طلون ػ٠ِ ٣ي ٤ُٓٞخٕ ؿُٞيٓخٕ، كبٕ حُظاله٢ ر٤ٖ حُ٘وي حألىر٢ ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، هي طلون 

                      .(18)"ػ٠ِ ٣ي ٗخٍٍ ٍٕٓٞٝ، ٝهي طٌٞٗض ُي٣ٚ ػوخكش ػ٤ِٔش ٝأىر٤ش ك٢ ٝهض ًٓؼخ

 في نقده، منيج التحميل النفسي الفرويدي، مضافًا  يعتمدشارل مورون٣َٟ ٓلٔي ػِحّ إٔ   
ويقوم منيجو النقدي عمى مقاربة تسمح بتنظيم النص األدبي حول . إلى األلسنية البنيوية

ألزمة ما، من أجل تقصي مالمح األسطورة الشخصية لمكاتب، وكيفية  (رمزية)بنيوية 
ظيورىا عبر الصور واالستعارات الممحة عنده وبيذا يصبح النص تعبيرًا مباشرًا عن 

(                                                       19 ) .شخصية الكاتب وتكوينو النفسي
يرى أنو يتوجب عمى الناقد أن يتناول ما يقدمو المبدع    " مورون"النظر إلى أن " عزام"ويمفت 

 (فكرة) يعتقد أن الكاتب يعّبر، من خالل رموزه، عن ، إذ قابمة لمتطويرعمى أنو فرضيات
يتناوليا الناقد، في بداية . ، قد تكون أحيانًا واقعية، وأحيانًا خيالية(راسخة (عقدة)ثابتة أو 
ثم يقوم بتحميل تماثمي لمنصوص، وفق . قابمة لمتطوير، في سياق العمل (كفرضية)تحميمو، 

الالشعور، : أسموب التقدم واالرتداد، آخذًا بعين االعتبار جممة من المسممات، من أىميا
وأىمية الطفولة ودورىا في تشكيل اتجاىات الشخص البالغ، وآثار بعض الوقائع الراسخة في 

 (20) .الالوعي والذاكرة، ووجود النزوعات المتسمطة

راسين، : وعمى ضوء ىذه المفاىيم النقدية، تناول مورون نتاج مجموعة من األدباء أمثال   
وطّبق عميو تقنيات منيجو النفسي التي تدور . الخ... وبودلير، وفاليري، وبروست، وكوكتو

لألحالم واألفكار ذات اإليقاع اليذياني ففي  (المتسمطة)الباطني والنزعة  (المونولوج)حول 
، قام مورون بتنضيد (1962)من االستعارات الممحة إلى األسطورة الشخصية : كتابو

، (االستعارات المتماثمة)النصوص المختمفة لمكاتب الواحد، من أجل اكتشاف شبكة 
، متقصيًا، في النصوص، (المواقف الدرامية المتواترة)، و(الصور الميثولوجية المتسمطة)و

الوقائع والعالقات المستترة، وشخصية الكاتب الالشعورية، والشيادات، واليوميات، 
            .والمالحظات، والتداعيات الالإرادية، تحت البنى اإلرادية المتجسدة في النص

وبعد تنضيد النصوص وفق االستعارات والصور الممّحة، تأتي الخطوة التالية في ىذا المنيج 



لمكاتب، والتي ىي عبارة عن استييام  (األسطورة الشخصية)النقدي، حيث يتّم الكشف عن 
                             .دائم، يضغط عمى الكاتب ويظير من خالل نصوصو اإلبداعية

وأما الخطوة الثالثة فيي التفسير النفسي لألسطورة، باعتباره مسرحة ليذيان مورون النقدي 
                     .الوسط االجتماعي، وشخصية المبدع، والنتاج األدبي: بين ثالثة محاور

لبودلير، بدأ بتنضيد عدة قصائد  (أزىار الشر)ولدى تطبيق مورون منيجو النقدي ىذا عمى 
. نثرية، ثم قّربيا من حمم لبودلير، أدرجو الشاعر في رسالة كتبيا إلى أحد أصدقائو

واستخمص أن ثمة شبكة ترابطية ومسمسمة من االستعارات الممحة تدور حول عبء شعري 
ومخموق خيالي لدن . (دور وتيو الحسناء)يربض بوزنو الشبقي عمى المرأة في قصيدتو 

وقد انتيى مورون إلى أن الشاعر . (لكل منا وىمو)كالمطاط، يثير الشفقة في قصيدتو 
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     األس  امفألمفّيي ه اللعافي افلنق  الهوهوعاتّي (          4)انًحاضرة

 
ط١ٞجش كٍٞ حألْٓ حُلِٔو٤ش                                                                                                                               - 

                                حإلٍع حَُٝٓخ٢ٔٗ                                                 -        

                                                                                   حُظخَٛحط٤ش   حُلِٔلش      -   

حُلِٔلش حُٞ ؿٞى٣ش                                                                                                      -      

 .حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ-          
         

  األس  امفألمفّيي ه اللعافي افلنق  الهوهوعاتّي 

  تناولنا فً المحاضرتٌن السابقتٌن أهم رواد النقد ألموضوعاتً،والخصوصٌة التً تمٌز 

أو الوعً بالذات ، " باشالر"كل واحد منهم كالوعً بالعالقة بٌن الذات والعالم لدى 

وهذ الطرح الفكري لفحوى النقد ألموضوعاتً  الموسوم بالوعً اوالوعً بالعالم لدى غٌره 

 ًّ  (1) .هو وعً وثٌَق الصلة بالوعً الفلسف

على اإلطالق فهً ال (.(( dogme) وإن كانت وجهة النظر الموضوعاتٌة لٌست عقٌدة

وهو - رضوان ضاضا"كما ٌذكر . -(2)تتمفصل حول مذهب معٌن،بل تتطور فً البحث،

غٌر أن الطروحات الفلسفٌة، .ٌتحدث عن العالقة التً جمعت رواد الموضوعاتٌة

الماء والهواء والتراب، والوجود، والتجربة واألحالم ،والجذر،  )والوجودٌة،والنفسانٌة مثل

 وغٌرها،هً أفكار فلسفٌة، (والوعً، والالوعً،

   ذلك أن هإالء الرواد جمٌعهم؛ كانوا متؤثرٌن بالرسالة الوجودٌة التً ٌحملها الشعر منذ 

 ".   ضاضا"على حد ماذكره. (3).الرومانسٌة

ُٟٔٞٞػخط٤ش طٔظ٘ي ا٠ُ هِل٤ش كِٔل٤ش ٝحرظُٔٔٞٞؿ٤ش طظٔؼَ ك٢ ا   وقد أسلفن الذكر فً البداٌة بؤن 

٤ٛيؿَ، ٝؿخٕ : ،  ٝٓـٜٞى حُلالٓلش حُظخ٤٣َٖٛ حُٞؿٞى٤٣ٖ أٓؼخٍ(1938 – 1859)ظخَٛحط٤ش اىٓٞٗي ٍَٛٞٓ 

ٖٝٓ هزَ ًُي حإلٍع حَُٝٓخ٢ٔٗ ٌُُٝي ٣ظلظْ .(4)(.Bachlard)، ٝ رخٓظٕٞ رخٗالٍ (Sartre)رٍٞ ٓخٍطَ

 .ػ٤ِ٘خ ًًَ رؼٞ ٌٛٙ حَُٝحكي ٣ُخىس ك٢ حُظ٤ٟٞق

                                                                                                                :انرويانسي ثإلرا: أوال

    ٛٞ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ حرٖ حَُٝٓخ٤ٔٗش،  أُٟٔٞٞػخط٢حُ٘وي حُ٘ظَ ا٠ُ إٔ " ٍٟٞحٕ ٟخٟخ" ٣ِلض 

ٝإ ًخٗض  َٓؿؼ٤ش حُٟٔٞٞػخص ك٢ حُيٍحٓخص حألىر٤ش  طؼٞى ا٠ُ كظَس أرؼي ٖٓ ًُي 

رٌؼ٤َ كخُٜٔطِق ٍٓٞٝع ٖٓ ػِْ حُزالؿش حُوي٣ْ  ح١ٌُ أػط٢ أ٤ٔٛش ًز٤َس ُـ 

٢ٛٝ ػَٜ٘ ٓي٢ُُٞ كخْٓ ك٢ أ١ ٗٚ،ؿ٤َ أٗٚ ًخٕ الري ٖٓ حٗظظخٍ " حُٟٔٞؼ٤ش"

٣ٌظٔذ حُٔلّٜٞ أ٤ٔٛش .19ك٢ ريح٣ش م.ططٍٞحص حُؼِّٞ حُٔوخٍٗش ك٢ حُِٔخ٤ٗخص ٝحألىد

أًزَ، ٣ٝٔيٗخ ٓلّٜٞ حُٟٔٞٞع رؼَٜ٘ ٓ٘ظَى ٓي٢ُُٞ أٝاُٜخ٢ٓ ٣ٔٔق رٔوخٍٗش أػٔخٍ 

 رٌَ٘ هخٙ  َُٝٝٓخ٢ٔٗ حألُٔخ٢ٗح١ٍٞ حُظ٤ـخٍ صكل٢ ًحص حُِلظش . (5).ٓئُل٤ٖ ٓوظِل٤ٖ

 حُِٖٓ، رل٠َ حُ٘وي أُٟٔٞٞػخط٢ كخُؼَٔ حُل٢٘  حٓظي أػَٛخ رؼي هَٕ ٓـٖ ُِؼَٔ حُل٢٘ٗظ٣َش

        groupe d’Iéna»"ؿٔخػش ر٤٘خ كٔذ 



      .                      ُْ ٣ؼي ٣٘ظَ ا٤ُٚ ٝكن ًٗٔٞؽ ٓٔزن ٣ـذ اػخىس حٗظخؿٚ. رَ اٗٚ      

َّ حُؼ٘خَٛ،حُٔزـيع٣َؿؼ٘خ ا٠ُ حُٞػ٢   ع ً ِّٞ   ح٤ٌُِ٘ش ٝحُٔليػش ُِؼَٔ  ا٠ُ رخ٤٘١ش ٗو٤ٜش طُط

 (.حُن .... ًخإلُٜـخّ ٝح٤ٌُل٤ـش ٝحُظ٤ًَذ:)حُل٢٘

 ٗوخ١ ُْٜٝٛٞ ٢ٛ  كظٔخ كؼَ ٝػ٢       حُٞك٤يس ػ٘ي ؿ٤ٔغ حَُٝٓخ٤٤ٖٔٗ ٜٝٓٔخ ط٘ٞػضإ ٗوطش حالٗطالم    

كخُلٖ كٔذ حَُٝٓخ٢ٔٗ ٤ُْ ر٘خء ٤ٌِٗخ رَ طؤط٢ أ٤ٔٛظٚ ٖٓ هيٍطٚ ػ٠ِ ط٤ُٞي  طـَرش ّ، ٝاٗظخؽ . حٌُحص 

 رٌُي ٣زيٝ أػَ حُلٌَ .ٓؼ٠ً٘ ٣ئػَ ك٢ حُل٤خس، ٣ٝظلن ؿ٤ٔغ حُ٘وخى ١ًٝ حالطـخٙ أُٟٔٞٞػخط٢  كٍٞ ٌٛٙ حُ٘وطش

٣ـؼَ حُ٘وي أُٟٔٞٞػخط٢  إٔك٤ِْ ؿ٣َزخ–" ؿ٤٘ق"ػزَ ٓيٍٓش - حألُٔخ٢ٗ ٓٔظيح ك٢ حُلٌَ أُٟٔٞٞػخط٢ 

     (6).حَُٝٓخ٤ٔٗش ػَٜٙ حُٔل٠َ

 :  يذرست جنيف: ثانيا      

 حُلو٤وش إٔ ٓيٍٓش ؿ٤٘ق طؼي حٓظيحىح ُِظ٤خٍ حَُٝٓخ٢ٔٗ كوي حٓظؼَٔ حُ٘خهي حُٟٔٞٞػخط٤٤ٖ   

 ٓلخ٤ْٛ ٌٛح حُظ٤خٍ ٝاؿَحث٤ظٚ ك٢ ٓوخٍرخطْٜ حُٟٔٞٞػ٤ش ُإلريحع حُل٢٘ ٝطؤ٣َٝ حُ٘ٚ حُل٢٘،

 س       ألُٔخ٢ٗ" ٗوخى ٓيٍٓش ؿ٤٘ق ُيٟ -أ٠٣خ–  ؿ٤ِخ  حُلٌَ حألُٔخ٢ٗأِٓل٘خ ٣ظَٜ أػًَٔخ  ٝ   

        )Ecole de Genève )".  ٛخ٣يؿَ" ٣ٝٔظي ك٢ كٌَ حُٟٔٞٞػخط٤٤ٖ ػٖ ٣َ١ن كِٔلش –

حُ٘ٚ حألىر٢ ػخُْ طو٢ِ٤  ٝآٓ٘ض رؤٕ كِٔض ُٞحء حُ٘وي حُـي٣ي، ٢ٛ ػزخٍس ػـٖ ؿٔخػـش ٗوي٣شٝ

 (. 7) . ٣ـٔيٙ ٝػ٢ حُ٘خٙٓٔظوَ ػٖ حُٞحهغ

 ُألكٌخٍ حَُٝٓخ٤٤ٖٔٗ، ألٜٗخ ط٘طِن ٖٓ طٍٜٞ كٔيٍٓش ؿ٤٘ق ٢ٛ ك٢ حُلو٤وش حٓظيحى ١ز٤ؼ٢    

، ٝك٢ ٓوخرَ حُ٘ظَس ا٠ُ حألىد رٞٛلٚ ٤ٓٝطخ  حٌُحط٢ ٗـٌال ٓـٖ أٌٗخٍ حُٞػ٢حألىد رٞٛلٚ

  ، ٣ٍٕٝٔٞ، ر٤ـخٕ"ًُي ًَ ٖٓ  كوي  هٜٚ ٍ. حُٔئُق٣ؼزَ ػٜ٘خُؼخُْ آهَ أُٟٝٔٞٞػخص 

 حٗظٜخٍح ألىد (أ١ حُظ٤خٍ حَُٝٓخ٢ٔٗ) ػيىح ٖٓ حُيٍحٓخص، ْٝٛ ٣َٕٝ ك٤ٚ" ٝر٣ٍٝ،٢ُٞ٘خٍ

                                (                     8 ) ٣٘ٔـْ ٓغ اؿَحثْٜ حُوخٙ.ٝػ٢ حٌُحص

٤ُْ ر٘خء ٤ٌِٗخ رَ طٌٖٔ أ٤ٔٛظٚ ك٢ هيٍطٚ   : إلريحع  حُل٢٘ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ٌٛٙ حُٔيٍٓشكخ

ٝحألَٓ ٛ٘خ   أ١ ٖٓ ك٤غ حُوَحءس ٝحُظؤ٣َٝ،. ػ٠ِ ط٤ُٞي طـَرش ٓخ،ٝاٗظخؽ ٓؼ٠ً٘ ٣ئػَ ك٢ حُل٤خس

 ألٕ حُؼَٔ.  ىٍحٓش ُِؼَٔ حُل٢٘ ٌُحطٚ ٓؼخ، اّٜٗخحٌُخطذحُوخٍة ٝ   رظـَرش ِٓىٝؿش طْٔطؼِن١

س ٣ظ٠خٖٓ طٌٜٞٗٔخ ٝٝالىطٜٔخ، ٖٓ ٌَٗ ٝطـَد طلظق ٓظِحٖٓ ُز٤٘ش ٓخ، ُٝلٌَٓخ،اٗٚ ٣ِٓؾ حُل٢٘

                        .                      كٜ٘خى ط٘خري ر٤ٖ حُٞؿٞى ٝحُظل٤ٌَ ٝحُ٘٘خ١ حألىر٢

 كخُ٘وي حُٔزيع ُلؼَ ح ٝى٣٘خ٢ٌ٤ٓح ٍٝكخ٢ٗحطٍٜٖٞٝٓ رؼيٙ حَُٝٓخ٤ٕٔٗٞ " ٍٝٓٞ"ٌٌٝٛح ٣طَف 

٤ُٝي حُٞػ٢ حُٞؿٞى٣،١ظلون ك٢   ك٢ كو٤وش أَٓٙ حُؼٔـَ حألىرـ٢أُٟٔٞٞػخط٢ إً ٣ـؼَ

     (.   9).كًَش حٗظخؿٚ رخٌُحص

             انظاهراتيتانفهسفت: ثانثا
أَٗٗخ ػ٘ي ًًَٗخ ُِٜٔيٍ ا٠ُ إٔ حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش  طٔظ٘ي أٓخٓخ ا٠ُ حُلِٔلش حُظخَٛحط٤ش ٓؼَ ٓخ طٔظٔي    

ٖٝٓ  .ٖٓ  حُلِٔلش حُٞؿٞى٣ش ٝحٖٓ حُظؤ٤ِ٣ٝش ح٤َُٜٗٞٓظ٤ٌ٤ش، ٝأْٓ ٝػِْ حُـٔخٍ ٝٗؼ٣َش حُظو٤٤َ ٝؿ٤َٛخ 

حُٔؼخ٤ُش ٝحُظـ٣َز٤ش ٓؼخ : ، ؿخءص ًَى كؼَ ػ٠ِ حُِ٘ػظ٤ٖ"ٍٛٞٓٞ"حُٔؼِّٞ إٔ حُظخَٛحط٤ش، ٝهٜٞٛخ كِٔلش 

ٝحُلٌَس حألٓخ٤ٓش حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٓظوالٜٛخ ٖٓ حُزؼي حُلِٔل٢ ُِ٘وي حُظخ١َٛ " ،  (كِٔلش حٌُحص ٝحُٟٔٞٞع)

اً طيػ٢    (10)،أُٟٔٞٞػخط٢، ٓٞحء ًخٕ ٓلخ٣ؼخ أّ ٤ٓظخك٣ِ٤و٤خ، ٢ٛ حػظزخٍ حإلريحع ػٔال ٣ٔؼَ ٝػ٢ حُٔزيع



 ٝرخُظخ٢ُ ك٢ٜ طؼي ٍى (11)حُظخَٛحط٤ش أٜٗخ طز٤ٖ حُطز٤ؼش حُزخ٤٘١ش ٌَُ ٖٓ حُ٘ؼٍٞ حإلٗٔخ٢ٗ ٝحُظٞح١َٛ

كؼَ ُِلِٔلش حُؼو٤ِش حُظ٢ ط٘٘ي حُلو٤وش حُٔطِوش، ر٤٘ٔخ حُلو٤وش ٗٔز٤ش، ٢ٛٝ الطٌٕٞ اال ػ٘يٓخ 

 حُٟٔٞٞػخط٢، ُ٘ويٓ٘طِوـخ أٓخٓـ٤خ ٣ٍيهَ حإلٗٔخٕ ك٢ ػالهخص ٓغ حأل٤ٗخء،ٖٝٓ ػْ ًخٗض 

 ٝح٢ُ٘ء ػ٘ي ٤ّٛٞ ٣ظلّيى . ر٤ٖ حُلٌَ حإل ٗٔخ٢ٗ ٝحأل٤ٗخءحُظلخػ٤ِشرظ٤ًَِٛخ ػ٠ِ حُؼالهش 

. ُ٘لٔٚ ػَيِى٣خً ك٢ ظٍٜٞحطٚ حُٔظؼّيىس ػ٠ِ حُٞػ٢  رل٤ّٔظٚ، ر٤٘ٔخ ٣ظلّيى ػ٘ي ٍٛٞٓٞ رٔٔخػِظٚ 

ح كخألٗخ حُٔلٌَس .(12).أ١ ٝػ٢ حٌُحص رٟٔٞٞػٜخ ًً طظٔؼَ كو٤وش حُؼَٔ حألىر٢ اال ٖٓ هالٍ ال ا

                           طيحهَ حُوخٍة ٓغ حُ٘ٚ                                                       

ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ " حُوٜي٣ش:"ٖٝٓ حُٔلخ٤ْٛ حُٔٔظؼِٔش ُِظؼز٤َ ػٖ ٌٛح حُٞػ٢ حٌُحط٢ رخُٟٔٞٞع

َّ ٝػ٢ ٛٞ ٝػ٢ ر٢٘ء ٓخ)): ٍٛٞٓٞ ، كخُٞػ٢ ػ٘ي ٍٛٞٓٞ ٛٞ ٝػ٢ حٌُحص  ((ً

: ؛ اًحً ”حُوٜي٣ش“رٟٔٞٞػٜخ، ٝطّٞؿٚ حٌُحص ٗلٞ ح٢ُ٘ء ح١ٌُ ط٣َي إٔ طؼ٤ٚ ٛٞ ٓخ ٤ٔٔٗٚ رـ 

  .                                        (13).كٌَ ٓخ ٣ظـٚ ٗلٞ حُوٜي ٣ُٜزق ٟٓٞٞػخً ُِٞػ٢

      أكيٛٔخ ك٢٘ ٝح٥هـَ "ٝرٌٜح كخُؼَٔ حُل٢٘ ًٔخ طؼَٟٚ حُ٘ظ٣َش حُظخَٛحط٤ش ٣زيٝ روطز٤ٖ   

ؿٔخ٢ُ، أٓخ حألٍٝ ك٤٘٤َ ا٠ُ حُ٘ٚ ًٔخ أريػٚ ٓئُلٚ ٝأٓخ حُؼخ٢ٗ ك٤٘٤َ ا٠ُ حُظلوـن حُّـ١ٌ 

      أٗـِٙ حُوخٍة، ٝحُ٘ٚ ال طزؼغ ك٤ٚ حُل٤خس االّ اًح طلوـن، ٝال ٣ظلوـن االّ رخُظوـخء حُـ٘ٚ

 .                     (14).ٝحُوخٍة ألٕ ٌٛح حالُظوخء ٛٞ ح١ٌُّ ٣وَؽ حُؼَٔ حألىر٢ ا٠ُ حُٞؿٞى

ٗـي إٔ ٓلّٜٞ حُؼالهش ٛٞ أكي حُٔلخ٤ْٛ حَُث٤ٔ٤ش ك٢ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢، كخألٗخ  ٖٝٓ ٛ٘خ  

٣ئْٓ ًحطٚ ٖٓ هالٍ ػالهظٚ ٓؼٜخ ٝٛٞ ٣ظليى ٖٓ هالٍ ػالهظٚ ٓغ ٓخ ٣ل٢٤ رٚ ٖٝٓ ٣ئًي 

" رخٗالٍ ػ٠ِ أ٤ٔٛش  ٟٓٞٞع حُ٘ظَس ٝحػظزخٍٙ كؼال كي٤ٓخ ٝٓزيح ٤ًٗٞخ ٌُُٝي ٣ؼط٢

 " ُٔٞٗظ٤ٖ"ٖٓ هالٍ ىٍحٓظٚ " حُؼ٤ٖ حُل٤ش"ُِلؼَ حُ٘وي١ ٗؼخٍ "..ٓظخٍٝر٢ٌٔ٘

ٝطؤػَ " ٍَٛٞٓ"    طي٣ٖ كِٔلش حُؼالهش حُٔئٓٔش ٌٛٙ رخٌُؼ٤َ ُظطٍٞ حُظخ٣َٛش كِوي طؤػَ رخٗالٍ رـ

أطزخػٚ ٖٓ رؼيٙ ر٤َُٔٞ رٞٗظ٢ ح١ٌُ ٣ؼَف حُظخ٣َٛش رؤٜٗخ حُلِٔلش حُظ٢ طؼ٤ي ٟٝغ حُـٞحَٛك٢ 

 .(15).حُٞؿٞى ٝطَٟ أٗٚ ال٣ٌٖٔ كْٜ حإلٗٔخص ٝحُؼِْ حال حٗطالهخ ٖٓ ٝؿٞىٛٔخ حُؼ٢َٟ

 

  :                                                                          نفهسفت انىجىديتا: رابًعا  

حُلِٔلش حُٞؿٞى٣ش  كِٔلش طؼ٠٘ رطَف اٌٗخ٤ُش حُٞؿٞى حإلٗٔخ٢ٗ ٝػالهظش رٔخ ٣ل٢٤ رٚ  ٝحُلو٤وش 

ألٕ حُٞؿٞى  ٣ش هٜٞٛخُٞؿٞىٝح  ػٔٞٓخ ٓزخكغ حُلِٔلش، ٛٞ أكي أْٛ ٓزلغإٔ ٌٛح حٍ

ط٘ؼَ رلو٤وش  ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔوِٞهخص حُّظ٢ طؼ٤ٖ ٝال   ٙأْٛ ٓخ ٤ٔ٣ِٛٞ ’ حُوخٙ حإلٗٔخ٢ٗ

  ًٝؤٕ.ٝحُٔوٜٞى رخُٞؿٞى ٛ٘خ ٛٞ ٓخ ٣َطز٢ رخُٞػ٢ ٝحإلىٍحى ، حٝ حُظل٤ٌَ،    . حُٞؿٞى

        ٝحُٔوِٞهـخص ٓظ٤ِٔح ػٖ رخه٢ٓخ ٣ـؼَ حإلٗٔخٕ  حُٞؿٞى ٛ٘ـخ َٓطز٢ رخُظل٤ٌَ ألٕ

ٙٝ ١ٌّ َّ ٓخ ٣ل٢٤ ١حُؼوَ حُ  رٚكٌَ رٚ ك٢ ً

 ٌُُٝي ٗـي حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ حَُٔطز٢ رٌٜٙ حُلِٔلش  ٣ـٔي ٌٛح حألَٓ ك٢ ٓوخٍرخطٚ حُ٘وي٣ش ٝ    

 ػٔي ا٠ُ طل٤َِ : كـٍٞؽ ر٢ُٞ ٓؼال. ٝؿ٤َْٛ " ؿـٍٞؽ ر٢ُٞ ٍَٛٞٓ ٝرخٗالٍ ٝ:" ٓؼَ



 كـ٢ ٓئُلـٚ ىٍحٓخص كٍٞ حُِٖٓ حإلٗٔخ٢ٗ ط٘خٍٝحُٞػ٢ حألىر٢ رزؼي١ حُي٣ٔٞٓش ٝحُِلظش ك٤غ 

 س ٓ٘خػَ حٌُظخد حُل٤٤َٖٔٗ كٍٞ حُِٖٓ ٓـٖ ٓٞٗـض اُـ٠ رَٝٓض رَحع" 

َّ ٖٓ ػْ      رظطـ٣َٞ حُظخَٛحط٤ش ك٤ٖ أٟخف " ٝؿـخٕ رـٍٞ ٓـخٍطَ"٣يؿَ  ٓخٍطٖ ٛخ"هخّ ً

كخُٞػ٢ اّٗٔخ ٣ليع ك٢ أرؼخى ٤ُ٘ٓش "ُٜخ رؼيح ٝؿٞى٣خ ٤ٓظخك٣ِ٤و٤خ أ١ حُزؼي حُوخٍؿ٢ ُِٞػ٢، 

               أ١ طٞٓغ حُٞػ٢ ٤ُ٘ـَٔ حُـٞػ٢ ٝحُ٘ؼٍٞ رخُٞؿٞىّ،ٌٝٓخ٤ٗش ٝؿٞى٣ش ػ٠ِ حُؼٔٞ

 ٝٓـخ حٓظٔيٙ حُ٘وي  حػظزَ رؼٞ حُيح٤ٍٖٓ ؿخٕ رٍٞ ٓخٍطَ ٖٓ حُ٘وخى حُٟٔٞٞػخط٤٤ٖ"ٖٝٓ ٛ٘خ 

حُٟٔٞٞػخط٢ ٖٓ حُلِٔلش حُٞؿٞى٣ش ٛٞ ٓلّٜٞ حُٞ ٛق ح١ٌُّ ٣ٔظط٤غ طل٣َٞ حُلْٜ ٖٓ 

ٌَّ ٛخؿٔخ "ٟخكش ا٠ُ ٓلّٜٞ حُو٤خٍ حُزيث٢ إل رخ .حُيحهَ ح١ٌُّ ٣وٞى ا٠ُ حُٟٔٞٞع ح١ٌُّ ٗ

ه٤خٍ ك٢ إٔ حٍ  ، ٝؿؼ٤ِٜوزَ ػ٤ِٚ ، ٓٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ حُٜٞحؿْ طلظق ُِٔزيع ٓـخٍحٌُخطذ/ُِٔزيع 

 .  ٓخٛخؿٔخُٚ ٣زيع ك٢ ٟٓٞٞع ٓخ ٣ٌَ٘ 

  انتحهيم اننفسي:خايسا

إ حُلْٜ حُٟٔٞٞػخط٢ ُِظٞحَٛ أكخى رٍٜٞس ػخٓش ٖٓ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ٝهي رَُ ًُـي ػ٘ي 

ؿخٓظٕٞ رخٗالٍ، ك٤غ ٣ؼظزَ أٍٝ ٖٓ حٓظؼِٔٚ ك٢ طل٤َٔٙ ُِظٞحَٛ، ٍٝؿْ ٌٛح ٣ؼظَف 

٤ُْ ٓلِال ٗل٤ٔخ ؿ٤َ أّٗٚ ٣ٔظويّ أىٝحص حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٝٓوٞالطٚ ٝٓلخ٤ٛٔـٚ : "رخٗالٍ رؤّٗٚ 

 ٣ظـٚ ا٠ُ ٓ٘طوش حُالٝػ٢ ُِزلغ ػٖ حُلَٝ ٣ي١ػ٠ِ حٓظيحى أػٔخُٚ، ٝاًح ًخٕ حُظل٤َِ ُ٘ل٢ٔ 

حُّظ٢ ٣لِِٜخ، ٣ظـٚ حُظل٤َِ حُزخٗال١ٍ ا٠ُ أػٔن ٓ٘طوش ٖٓ ٓ٘خ١ن حُٞػ٢،  حٍُٜٞ ٝحَُُٓٞ 

  ..  ٢ٛٝ حُٔ٘طوش حأل٤ِٛش، ٓ٘طوش حالكظٌخى حُزيث٢ رخُؼخُْ

 ٝحُـخ٣ش ٖٓ حُزلغ ػٖ حُؼخُْ حُزيث٢ ٛٞ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٜٓـخىٍ حإلرـيحع ٝػ٘خٛـَٙ ٝرخُظخ٢ُ 

 ."       ػٖ حٍُٜٞ ك٢ أُٜٛٞخ حُز٣َ٘ش حُؼخٓش ك٤َحٛخ ٓخػِش كـ٢"٣زلغ ح ُظل٤َِ حُزخٗال١ٍ 

 حُ٘ل٢ٔ ُِ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢  حُظٞؿٚ ٝٗـي ٌٛح. حُؼ٘خَٛ حألٍرؼش حُٔخء، حُٜٞحء، حُ٘خٍ، حُظَحد

 ػ٘ي ؿٍٞؽ ر٢ُٞ ػ٘يٓخ طـ٠ِ حُ٘وـي حُٟٔٞٞػخط٢ ػ٘يٙ ػ٠ِ أّٗٚ هزٞ ٝحع أٝ كْٜ أ٠٣خ

ٝرٌٜح ٣ليى ٝظ٤لش حُ٘وي ك٢ ارَحُ رؼٞ . ٝكٜـْ ح٥ه٣َٖ  أ١ ٣َ١وش ٌُ٘ق.ُٞػ٢ ح٥ه٣َٖ

حُٔوخٝف حُ٘و٤ٜش ٝاؿالثٜخ رخػظزخٍٛـخ ٓ٘طِوخ ألُق كٌَس أٝ ٍٛٞس ط٘غ ٖٓ ًَِٓ طل١َ٤ٌ 

 .ك٣َٝي١
        

                                                                                              .هــــىايـــــش 
              .                                                       ٣٘ظَ ٓلٔي رِٞك٢ ، حُ٘وي ٝأٓٔٚ حُٟٔٞٞػخط٢ حالؿَحث٤ش ّ، ّ- 1

حُٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُِؼوخكش . 1997 221١ِِٓٔش ػخُْ حُٔؼَكش ػيى.ٍٟٞحٕ ٟخٟخ  ٓيهَ ا٠ُ ٓ٘خؽ حُ٘وي حألىر٢ : ٣٘ظَ- 2

           .                                                                                             96ٙ. ح٣ٌُٞض.ٝحُلٕ٘ٞ ، ٝح٥ىحد 

               .                                                                                                      97حَُٔؿغ ٗلٔٚ ٙ-  3

                       .                                                12ٙ. ّ.ّ.٣٘ظَ ؿ٤َٔ كٔيح١ٝ، حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش - 4

                    .                                                                97.ٍٟٞحٕ ٟخٟخ حَُٔؿغ حُٔخرن ٙ: ٣٘ظَ-- 5

                 .                                                                              98ٍٟٞحٕ ٟخٟخ حَُٔؿغ ٗلٔٚ ٙ- : 6

             .                                                                    ٣153ٞٓق ٝحؿ٢ٔ٤ِ، اٌٗخ٤ُش حُٜٔطِق ٙ:٣٘ظَ- 7

           .                                                                                     98ٍٟٞحٕ ٟخٟخ حَُٔؿغ ٗلٔٚ ٙ - 8

            .                                                                                    98ٍٟٞحٕ ٟخٟخ حَُٔؿغ ٗلٔٚ ٙ- 9

                                                                                             12ٙ. ّ.ّ.٣٘ظَ ؿ٤َٔ كٔيح١ٝ،   -  10



 لمنشر الفارس دار لمدراسات واّلنشر، المؤسسة العربية، . سعيد الغانمي. اّلنظرية األدبية المعاصرة تر: رامان سمدن-11
.                                                                          162 ص .1996/.1ط (بيروت والتوزيع

 .255. ٙ، ص. ٝحُظطز٤ن، ٌٓظزش ؿ٣َذ، َٜٓ، ىحُ٘ظ٣َش ٗز٤ِش ارَح٤ْٛ ، كٖ حُوٚ ك٢:  ٣٘ظَ-12

                              http//: www dorarr ws13 -ََٓؿغ ٓخرن حُٟٔٞٞػخط٢،   رِٞك٢، حُ٘ويٓلٔي: ٣٘ظ ،       

                 .                                                101.ٍٟٞحٕ ظخظخ، ٙ : ٓيهَ ا٠ُ ٓ٘خٛؾ حُ٘وي حألىر٢، طَ-  14

 .٣.102٘ظَ ، حَُٔؿغ ٗلٔٚ ٙ- 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 :ائيتجراإل  واآلنياثسس انجًانيتاأل                ( 5) انًحاضرة
                                          :                                                              حألْٓ حُـٔخ٤ُش:    أٝال

ط١ٞجش كٍٞ حُٞػ٢ حٌُحط٢                                                                                                  

                                                                                          سحألٗــخ حُٔزــيع-   

                                                                                      .  حُؼالهش ٓغ حُؼخُْ-   

      -                 حُو٤خٍ ٝ كِْ ح٤ُوظش                                                               -   

 . آ٤ُخص حإلؿَحء حُٟٔٞٞػخط٢: ػخ٤ٗخ  

 :ط١ٞجش

   أَٗٗخ ٖٓ هالٍ حألْٓ حُلِٔل٤ش ا٠ُ إٔ حُٟٔٞٞػخط٤ش ط٘٘ـَ رٔخ ٠ٔٔ٣ ٝػ٢ حٌُحص 

ٟ حُظ٢ ٣ظـ٠ِ ك٤ٜخ حُٞحهغ ٖٓ أؿَ حٍُٞٛٞ أٍُٟٞٞػٜخ أٝرخ ُظٞحَٛ حُٔل٤طش رٜخ 

ًٌ بالذات ؿَٞٛحٍ ًّ وع ًٌ بالعالم  (سارتر)والوعً النقدّي الموضوعات ، (هوّسرل)ووع

ًٌ بالَعالقة بٌن الذات والعالم  ومثلّث الوعً هذا هو الذي ٌجعل الوعً . (باشالر)ووع

 ًّ ًّ وعٌاً وثٌَق الصلة بالوعً الفلسف      فكٌف ٌتجلى هذا الوعً؟    (1)النقدّي الموضوعات

ُٝؼِٚ ٖٓ حُٜؼٞرش رٌٔخٕ، طلي٣ي ًُي ، ٗظَح ُظٌرٌد ٓلخ٤ْٛ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ ٖٓ ىحٍّ 

ا٠ُ آهَ، ًٝؼَس آ٤ُخطٚ حالٛطالك٤ش ٝأىٝحطٚ حإلؿَحث٤ش رٔزذ طؼيى حُٔ٘خٛؾ حُظ٢ طل٣ٜٞخ 

٣ٝؼ٢٘ ٌٛح أٜٗخ   ططَف ػيس أٓجِش ٝٛؼٞرخص ٝاٌٗخ٤ُخص ٝػٞحثن .حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش

ٓلخ٤ٔ٤ٛش ٜٝٓ٘ـ٤ش ٝططز٤و٤ش ، ٝطوظ٢ِ رخُ٘وي ح٢ٗٞٔ٠ُٔ ًٔخ طِظزْ رخُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش ٝحُلِٔل٤ش 

ٝٓغ ًُي ٓ٘لخٍٝ ٓظخرؼش رؼٞ آ٤ُخص حُٔوخٍرش، ٝأىٝحطٜخ  حإلؿَحث٤ش ػ٠ِ حُ٘لٞ  (2)حألهَٟ

     :.ح٥ط٢

            :ةنا انًبذعألا/ 1     

   ٌنشغل النقد ألموضوعاتً بمراكز اإلبداع الذاتٌة أٌوقواه النفسٌة الفاعلة، وفً مقدمتها 

ٌّة هو "، فإّن "األنا" ٌّة األدب ( الحالمة والواعٌة ذاَتها)األنا المبدعة موضوع الموضوعات

ٌّون استخدام اسم المإلِّف، أو األنا . ولٌس أنا الكاتب ٌّون األدب ولذلك، ٌجتنب الموضوعات

ٌّة، وٌستخدمون كلماٍت مثل ، عند كشفهم عن تشّكل األنا اإلبداع ًّ أنا، ذات، كابن؛ : التارٌخ

ٌّة التً ٌتحقّق فٌها  ٌّراتها، خصوصاً فً الحركة الجوهر لكونهم ٌتناولون أنا المإلِّف فً متغ

؛ فالكاتب ال ٌقول ذاته فحسب، بل هو ٌبتدعها باستخدام الكلمات ًّ . التحام األنا بالعمل األدب

حُِٕٞ حألر٤ٞ ٤ُْ ٝهلخً : ؿَٞٛ كٔؼالً ٟ  حُظ٢ ٣ظـ٠ِ ك٤ٜخ حُٞحهغ ٖٓ أؿَ حٍُٞٛٞ اٍ.(3).

كخُِـش طؤط٢ ُظؼزَّ : ػ٠ِ حُؼِؾ، ٌُٝ٘٘خ ِٗٔلٚ ك٢ حُوطٖ ٝأٍٝحم حٌُظخد ٝحُِريس ٝؿ٤َٛخ ًؼ٤َ

 ٓظخَٛ طظـ٠ِ ك٢ ؿَٞٛ ٝحكي ؟:ػٖ ٌٛح حُِٕٞ رخُٔلَىحص حُوخٛش رٜخ كظِي حُٔلَىحص ٢ٛ

 (. 4")حألر٤ٞ“: ٛٞ

ٌّة التً كان ٌرى فٌها سانت بوف أصَل العمل  وقد نصح بروست بإقصاء السٌرة الذات

ٌّة التً ٌعتبرها سانت بوف هً األصل، ٌقابلها عند بروست رسَم حٌاة  ؛ فالسٌرة الذات ًّ األدب

ٌّة مات الثالث. عالم األدٌب، أي كتابة حٌاته الروح ، والبحث : إّن السِّ ًّ عالم المإلِّف الخٌال



ًّ التً قال بها بروست، قد  ، والتطابق الحمٌم ًّ عن األصل أو نقطة انطالق العمل األدب

ٌّون كلُّهم ٌّون األدب ٌّة، . تبّناها الموضوعات وهكذا، رّكز غاستون باشالر على الصورة الفن

، و ًّ ًّ عند المإلِّف وكؤّنه عٌُن الحقٌقة جان بٌاررٌشارمقٌاس الخٌال األدب  على العالم الخٌال

ًّ جان روّسهوالواقع، فٌما كان تركٌز  ، .  على كوٍن ذهن ًّ والبحث عن أصل العمل األدب

، ٌعدله االهتمام نفُسه جورج بولهوتالٌاً عن نقطة انطالقه، كان َهَوساً الزم 

 الذي مال إلى البحث عن األصل فً السٌرة، وربط مصٌر األدٌب إنساناً ستاروبنسكًعند 

 ًّ ، فتشابك عنده الوجود والفكر والنشاط األدب ًّ ًّ بٌن . بإبداعه األدب أّما رغبة التطابق الحمٌم

ن ٌْ ٌَ  (5)وعً المإلّف ووعً القارئ فهً متكافبة، ومدار اهتمام الجمٌع: الوع

ٌّد : األنا المبدعة والَعالقة مع العالم/2    ًّ مبدأ أن ٌكون الكاتب س ٌرفض النقد الموضوعات

ًّ تعبٌراً الواعٌاً عن صاحبه، منطلقاً من األنا الخالقة  عمله، كما ٌرفض أن ٌكون األثر األدب

ٌّة وما ٌحٌط بها من ظواهر  متحّولًة ومتشّكلًة بالنّص وفٌه، فٌهتّم بَعالقات هذه األنا النص

المكان والزمان وُمدَركات الحواّس، محاوالً الكشف عن قُربى سّرٌة بٌن عناصر تبدو 

اً  ٌّ ًّ سعادًة وتوازناً نفس ٌّناً كٌف ٌخلق العمل األدب متباعدة ومتناثرة فً نتاج األدٌب كلِّه، مب

(.                                                    6).عند صاحبه وحاّلً لمشكالته ومتناقضاته

وبالتالً ٌرفض النقد المضوعاتً التصور التقلٌدي للكاتب الذي ٌسٌطر على مشروعه 

سٌطرة مطلقة،كما  ٌرفض اإلجراء التحلٌلً النفسً ، الذي ٌرجع العمل إلى دفٌنة نفسٌة 

   (.7).، بل ٌسند حقٌقة العمل األدبً إلى وعً دٌنامً قٌد التشكٌل.(الوعً)سابقة له،

٣ٝٔظيػ٢ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ أ٤ٔٛش ػَٔ حُٞػ٢ رخ٠ٍَُٝس ٝؿٞى كٌَ كٍٞ حُؼالهش ٓغ حُؼخُْ ٝك٢ 

حُلو٤وش كِوي ٗـلض حُلِٔلش حُلي٣ؼش ربه٘خػ٘خ رؤٕ ًَ ٝػ٢ ٛٞ ٝػ٢ ر٢٘ء ٓخ، ٓٞحء أًخٕ 

هَ "رخٌُحص أّ رؼخُْ حأل٤ٗخء ح١ٌُ ٣ل٢٤ ر٘خ ٣ٝٔظوِٚ ؿٍٞؽ ر٤ُٞٚ ٖٓ ًُي ٌٛح حُوخٕٗٞ حُؼخّ

ػيحى، أٝ هَ ٢ُ أ٠٣خ ٤ًق طو٤ْ حألٓزخد ٝأل٢ُ ٤ًق طظٍٜٞ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ٝطلخػَ ح

 (.8.)ص ٓغ حُؼخُْ حُوخٍؿ٢، ٝٓؤهٍٞ ُي ٖٓ أٗضالحُٚ

 
الفّن محاولٌة إلصالح َعالقٍة تاعسة باألشٌاء واألشخاص، وثؤٌر »: لعن ألاعرهبلألكت ٌقول 

الكتابة نشاٌط فّعال وخاّلق ٌسمح لبعض األدباء »: لعن بفعر رفشعروٌقول . (9)« ُمرجؤ

ٌُطّل على الذات . بالعثور على ذواتهم  ًّ ًّ العظٌم لٌس إاّل اكتشافاً ألفق حقٌق وإّن العمل األدب
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ًّ ٌقول بؤّن األدب مغامرة أو تجربة . (10)« والحٌاة والناس وهذا ٌعنً أّن النقد الموضوعات

ٌٍّة صارمة تغربل  ًّ موضوعاً خاضعاً لدراسٍة علم ٌّة، وال ٌقبل أن ٌكون النّص األدب روح

ٌّته  ٌّة كّل أثر ودٌنام ٌّة َوْفق تصنٌفاٍت جاهزة، بدل أن تسلّط الضوء على خصوص اآلثار األدب

ٌّة/  ٌّته الداخل  .حرك

 :انخيال وحهى انيقظت/3 

 أٗٚ ال٣ٌٖٔ حُلَٜ  حإلىٍحى حُل٢ٔ ػٖ حإلريحع، كخُل٘خٕ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢    ٣ئًي أٛلخد 

ُي ٣ِْٔ حٗوي =ك٤ٖ ٣ٌ٘ق ػٖ ٗلٔٚ ك٢ ػِٔٚ؛ كٜٞأ٠٣خ ٣ٌَ٘ ٗلٔٚ  رٞحٓطظٚ، ٍٝ

 حُؼخُْ ٝحُٞػ٢،  ر٤ٖ حٌُحص ٝحُٟٔٞٞع، ٝر٤ٖطزخى٤ُشح٠ُٔٞػخط٢ رٞؿٞى ػالهش ِٓىٝؿش 

 (الّفحألٝ  حُٜٞحء)ػ٘ي ٓخ ًظذ ك٢ ًظخرٚ" الٍ رخٕ"ٓخ أٗخٍ ا٤ُٚ  ٌٛح .ٙريحع اٝحُٔزيع ٝ

L 'ARI  ET  LES SONGES                                           

ٗؼظوي  أٗ٘خ ٗ٘ظَ ا٠ُ  طظـ٤َ ٣يٗخ ك٤ٖ ٠ٗؼٜخ ر٤ي أهَٟ  ًْ":  ا٣ِٞحٍ "حُ٘خػَ  رٔوُٞشحٓظٜ٘يّ

 ٣ٝٔظوِٚ ٓظخٍٝر٢ٌٔ٘ ٗظخثؾ ٌٛح حُليّ .حُٔٔخء حٍُِهخء، كبًح رٜخ كـؤس ٢ٛ حُظ٢ ط٘ظَ ا٤ُ٘خ

ٝطؤ٣َٝ  ك٤ٖ ٣ئًي ك٢ ًظخرٚ حُؼالهش حُ٘وي٣ش ػ٠ِ حُِٜش ح٣ٍَٝ٠ُش ر٤ٖ  طؤ٣َٝ ٝحُٟٔٞٞع 

حٌُحص، ٌُٜح حُٔزذ ٣ٜظْ حُ٘وي  أُٟٔٞٞػخط٢ رٌَ٘ هخٙ رٌَ ٓخ ٤٘٣َ ك٢ حُ٘ٚ ا٠ُ ى٣٘خ٤ٓش 

" ُل٢ًَ ح١ٌُ ٣ي٣َ كٌَس حُظخ٣ٍن ػ٘ي اظٜخٍ حُٔزيع ح ػ٠ِحٌُظخرش كٔظخٍٝر٢ٌٔ٘ ٣ؼَٔ

حُز٘خء "، اً ٣ظَٜ ٤ًق ٣ؼظٔي ٣َ١وش "ٓٞٗظ٤ٖ"ًٔخ ٣ظليع ػٖ ٌٛٙ حُلًَش ُيٟ " ٍٝٓٞ

                                                                 (.11). رخُظ٤ُٞيحص حٌُحط٤ش حُٔظظخ٤ُش

رخُوٜٞٙ أٗٚ ال٣٘زـ٢ ٍى حٍُٜٞس ا٠ُ ط٣ٌٜٞ٘خ " رخٗالٍ"ٖٓ ٛ٘خ ٣َٟ حُٟٔٞٞػخط٤ٕٞ 

ٌٝٛٙ حُٔؼخ٣٘ش ه٤خ٤ُش، .ٍٝرطٜخ رٔخ ٓزوٜخ، رَ حُظوخ١ٜخ ػ٘ي ٝالىطٜخ ٝٓؼخ٣٘ظٜخ ك٢ ٤ٍَٛٝطٜخ

٣َٜ .   إٔ حُؼَٔ حألىر٢ ٣و٠غ ٤َُٜٔ ٓؼ٤ٖ ، ُٝٔٔظوزَ ٓظو٤َ، ٓؼخ: ٝٓؼ٠٘ ًُي

حُٟٔٞٞػظ٤ٕٞ ػ٠ِ حإلكخُش ا٠ُ ٓلّٜٞ حُو٤خٍ، ٢ٌُ ٣ظ٠٘ٔ ُْٜ حالرظؼخى ػٖ حُظٍٜٞ حُٞظ٤ل٢ 

٣ٟٝٞق . ألٕ حُو٤خٍ ػ٘يْٛ ى٣٘خ٤ٓش ٓ٘ظٔش.ُِ٘لْ حإلٗٔخ٤ٗش ،ٝحػظزخٍٛخ ٌِٓش ٓزيػش، ٝٓ٘ـِس

ٌٛح حُظٍٜٞ كِْ ح٤ُوظش حُ٘خثغ ك٢ حُ٘وي أُٟٔٞٞػخط٢، كوي حٛظْ ٍٝحى ٌٛ حُ٘وي ًؼ٤َح رخُزلغ 

ك٢ ٗظَ -ػٖ حٌُحص ٝكِْ  ح٤ُوظش، ٝحُلًَش حُلخُٔش، ٝكِْ  ح٤ُوظش ٛ٘خ ٛٞ ٗزٚ ٗو٤ع حُلِْ 

كز٤٘ٔخ ٣ٌ٣ذ حُلِْ ح٢ِ٤ُِ حُٞػ٢ ُٜخُق ُـش حُالٝػ٢، ٣زو٠ كِْ ح٤ُوظش حُٞػ٢ - حُظو٤َِ حُ٘ل٢ٔ

 ٣ؤهٌ ٌٓخٗٚ ػ٘ي كخَٛ ٓظٌرٌد ٣ؼَٔ ك٤ٚ حُو٤خٍ حُٔزيع رٌَ اً. ػ٠ِ ىٍؿش ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُ٘٘خ١

.                                                                                                   آٌخ٤ٗخطٚ     

٣َٝطز٢ كيّ ُو٤خٍ حُٔزيع ٝحالٛظٔخّ رؤكالّ ح٤ُوظش رظٍٜٞ طٞك٤و٢ ُِ٘لْ حإلٗٔخ٤ٗش كز٤٘ٔخ   

٤٘٣َ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ا٠ُ حَُٜحػخص ٣ٝل٢ٜ حُوٟٞ ح٣ُِٝ٘ش حُظ٢ طظٞحؿٚ ٣لخٍٝ حُ٘وي 

حُٟٔٞٞػخط٢ ىٍحٓش ٣َ١وش ا٣ـخى حُؼَٔ حألىر٢ ُظٞحُٕ ط٘لَ ك٤ٚ ًخكش حُظ٘خه٠خص رٍٜٞس 

ٓئهظش،  ٝػ٤ِٚ طٌٖٔ ٝظ٤لش كِْ ح٤ُوظش ك٢ حٓظٜخٙ طؼيى٣ش ٝػيّ طَِٔٔ حُظـَرش حُٔؼ٤٘ش 



ٝرٌٜٙ حُط٣َوش ٣ظؼخٍٝ حُ٘وي .. رخرظيحع هطخد ٓٞكي ٣ظٞحُٕ ٣ٝظٔخٟٝ ك٤ٚ ًَ ٤ٗت

كٌَس إٔ  (ح١ٌُ طٔؼِٚ حُز٣ٞ٤٘ش  رٌَ٘ هخٙ )حُٟٔٞٞػخط٢ ٓغ أكي ػٞحرض حُلٌَ حُلي٣غ

َّٕ ك٢ حُل٤ي ػٖ حُوخػيس، حُيالُش حألًزَ ر٤٘ٔخ . حُٔؼ٠٘ ٝحُو٤ٔش ٛٔخ حهظالك٤خٕ ػ٠ِ حُيٝحٓٞأ

(.12)٣وظَد ٖٓ ك٤ِٔٞف ٓؼَ ٤ٍٗٝٚ ؿ٤َحٍ ح١ٌُ ٣ؼظوي رؤٕ حُظ٘خرٚ ٛٞ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ُِيالُش .   
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 (:1 )آليات اإلجراء الموضوعاتي                ( 6)    انًحاضرة
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ٌّة/ 1         ًّ َوحدة كل                                                               : العمل األدب
    إن الهدف المتوخى من هذا المبدأ هو السعً إلى الكشف عن تجانس األعمال األدبٌة    

للمبدع، ومدى تماسكها الباطن،وإظهارالصالت السرٌة بٌن عناصرها المبعثرة، وهذا 
اإلجراء النقدي ٌرٌد لنفسه أن ٌكون كلٌا، وإنه لكذلك فً غاٌاته، وفً مناهجه فهو ٌسعى 

كما تتحقق فً العمل األدبً والناقد ٌحاول الوقوع " فً العالم."لفهم تجربة م، فً الوجود
علٌها من خالل الوحدة الكلٌة العضوٌة للنص المدروس، وٌنعكس هذا الطرح الشمولً فً 

 (.1).اختٌار موضوعات متمٌزة للتحلٌل
ًّ إطالق أحكام أو التنقٌب فً ُظلُمات الالوعً بقدر       إًذا فلٌست ُمهّمة الناقد الموضوعات

 ًّ ما هً البحث فً مجموع أعمال المإلِّف عن عناصر النظام الفكرّي والشعورّي والخٌال
أّن معظم النقّاد »الذي ٌدور فً فلكه، ولذلك تمتاز طرٌقة هذا المنهج بؤّنها تبرأ من تهمة 

، وأّنها تعرض وتوضح أكثر (2) « ٌُْعِوُزهم االّطالع الشامل والدقٌق على كّل نتاج المإلِّف
ًّ  مّما تفّسر وتحكم، فٌتقّدم الوصُف فٌها التحلٌلَ    دموند  "، متؤّثرًة بفلسفة الفٌلسوف األلمان

التً تعتمد "   Phénoménologie La" «الظواهرٌة» (1938- 1859 )"هوّسرل
، وصوالً إلى (الزمكان)على مراقبة الظواهر ووصفها كما هً علٌه فً الزمان والمكان 

نفً المستجّدات الطاربة فً حٌاة الكاتب وال ٌهّمشها،  ٌَ ًّ ال  َد أّن الناقد الموضوعات ٌْ الجوهر َب
 ًّ لعن وإّنما ٌستعٌن بها لكً ٌتلّمس طرٌقه إلى عالم الكاتب، مثلما استعان الناقد الموضوعات

ٌّن أّن الموضوع نوٌع من أحالم الٌقظة الدالّة على رغبة غٌر بفعر رفشعر ًّ لٌب  بالتحلٌل النفس
 الذي ٌشّبه الحلم بنجمة، بعشالر، مقتفٌاً أثر  واعٌة مكبوتة ضاربة فً عهود الطفولة األولى

ٌّة عنٌفة  ٌُشبههما فً ذلك فٌبٌر الباحث . قرصها ذكرى قدٌمة أثٌرة وأشّعتها اّتجاهاٌت نفس و
ًّ أو الذكرى لٌست ُعقدة وال . حدث فً عالم الطفولة / عن ذكرى  بٌد أّن الحدث الطفول

ًّ الفروٌديّ  والكاتب لٌس . ٌنبغً تصنٌفها فً ُزمرة الُعقد التً ٌتحّدث عنها التحلٌل النفس
ٌّة ٌّة، . مرٌضاً تجّسد أعمالُه ُعقدَته النفس ٌّة، على عكس القراءة التفكٌك والقراءة الموضوعات

تبحث عن التجانس والتوافق والتشاكل، وترفض القول بالفجوات والتباٌنات والمآزق 
 ًّ ٌّة على الكشف عنها فً المنَتج األدب ٌّة التً تعمل التفكٌك ولذلك تسعى . المنطق

ٌّة بٌن  الت السر ٌّة وإظهار الصِّ ٌّة إلى الكشف عن تماسك األعمال األدب الموضوعات
أٌن ٌوجد الكاتب حقّاً، وفً أوفر حقٌقته، إذا لم »: لعن بفعر رفشعرقال . عناصرها المبعثرة

 (.3)« ٌوجد فً مجموع كتبه
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 :                                                                                وجهة نظر القارئ/ 2
النقد  مهما اتسم با لعلمٌة ولموضوعٌة فؤنه ٌبقى وجهة نظر نسبٌة الحقٌقة، مشوبة بالذاتٌة  

ومهما كانت المعرف التً ٌوظفها فإنه ٌبقى خطابا غٌر برئ تمام البراءة، والٌستطٌع 
وبما أن النقد ٌعتبر األدب تجربة روحٌة لوعً مبدع فمنطلقه للنقد ٌكمن فً . ادعاء الشفافٌة

هذا الوعً بالذات، وهذا ٌقتضً اندماجه مع تلك الحركة التً تحمل النص، أو تمثل خٌال 
ففعل القراءة إذن ٌنطوي على "- باشالر" كما ٌقول–اآلخر وتبنٌه فً فعله المولد لصوره 

إًذا  .                                                  (4).التقاء وعٌٌن  ، وعً القارئ ووعً المإلف

ًّ ومغامرة تخّص القارئ كما الكاتب؛ الكاتب ٌكتب  فثمة ٌّة فً العمل الفن مشاركة روح
ًّ : لٌكون ًَ عالماً ٌكون عالمه الحقٌق ٌّر حٌاته، لٌبن غالباً ما »: بعشالرٌقول . لٌشّكل نفسه، لٌغ

« ٌجّد الخٌال فً إثر السعادة، ٌبتكر حٌاًة جدٌدة، وٌفتح األعٌن على أنماٍط مستحدثة للرإٌة
نفً الكاتُب ذاَته فً عمله، ٌتجاوزها، ٌتحّول»:  فً المعنى عٌِنهألاعرهبلألكتوٌقول .  ٌَ » .

ٌُعٌد اكتشاف تجربة الكاتب، ٌتمّثلها، ٌحلم الُحلم نفَسه، وٌعٌد بناء أو  ِقظ،  ٌَ أّما الناقد فقارٌئ 
إّنه ٌسابل النّص بوصفه شكالً من أشكال حضور اآلخر، وكؤّن . اإلنسان/ تؤسٌس عالم الفّنان

ٌّة رهالن وفً هذا المجال، ٌقول . دراسة النّص ضرٌب من المحاكاة أو الترجمة أو الحلول
ٌنبغً أن »: ، وهو مثال األدٌب المبدع اآلتً من عالم النقد والنقّاد(1980- 1915 )بعرت

وٌقول فٌلسوف . «  فؤن ُنجٌد القراءة، ٌعنً، بالقّوة، أن ُنجٌد الكتابة... نقرأ كما نكتب
ٌّة والعناصر األربعة  حٌن نقرأ الشعر، نحٌا من جدٌد إغراَء أن »: بعشالرالصورة األدب

ٌُخفٌها. نكون شعراء ٌبدو أّن ... كّل قارئ شغوف بالقراءة، ٌغّذي رغبة أن ٌكون كاتباً و
هذه القراءة . «  متعة القراءة انعكاٌس لمتعة الكتابة، كما لو أّن القارئ هو شبح الكاتب

ًّ َتجواال ً فً نصوص الكاتب، وتسمح بمقارنات  ٌّة المتعاطفة تجعل النقَد الموضوعات النقد
ومقاربات بٌنها وبٌن نصوٍص أخرى ألدباَء آخرٌن، فإذا النّص وسٌلٌة لكتابة نصٍّ جدٌد، 

ٌّاه فحسب، حّتى لٌَمتزج صوت الكاتب وصوت / وإذا القارئ  الناقد منِتُج النّص ال مستهلٌك إ
ن (القارئ)الشارح  ٌْ  (.  5)وٌغدوان توأَم

 :            انًعارف عذيًت انجذوي/3

 
     إ حكظٌخى حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػخط٢ ٣وٞٓخ ُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ ٓغ ٓوظِق حُٔ٘خٛؾ حألهَٟ ٓٞحء ح٤ُٔخه٤ش ٜٓ٘خ ، 

ًخٗض ٓ٘لِٜش ، ٣ٝٞؿي كًَش   ٛالص ؿي٣يس ر٤ٖ كوٍٞ ٓؼَك٤ش، ًؼ٤َسأٝحُ٘ٔو٤ش، ٣ٝـؼِٚ ٣و٤ْ 

 .ال ٗظخّ ؿي٣ي/ؿي٣يس ر٤ٖ حُٔلخ٤ْٛ، ٣ٝؼ٤ي ط٣ُٞغ حُٞٓخثَ حُٔؼظخىس ُِظل٤َِ حألىر٢ ك٢ ٗظخّ 

٣ٝظ٤ِٔ ٌٛح حُ٘وي ػٖ أ١ ٗوي طو٤ِي١ رظـخُٝٙ ٌَُ حُؼظزخص ٝرخهظَحهخطٚ حُـ٣َجش حُظ٢ طوَ 

حُؼ٤ِٔش                                        ""inventaires ""رخُٔٔق حالػظ٤خى١ ُِـَٝىحص

أٝال ٓـخَٓس  ٝطٌٖٔ ٗوطشٗطالم ٌٛح حُظلٍٞ حُـ١ٌٍ ك٢ طِي حُو٘خػش رؤٕ حُؼَٔ حألىر٢ ٛٞ

ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ؤط٢ . ٍٝك٤ش ٝأٗٚ أػَ ٤ِٓٝٝش ٝكَٛش ُظـَرش ال ٣ٌٖٔ  أل١ ٓؼَكش حٓظ٘لخى ٓؼخ٤ٜٗخ

ٗوطش حُظوخء أهَٟ ٓغ  ) " anti-intellectualiste" ٌٛح حُٔٞهق حُٔؼخٍٝ ٤ٌُِ٘ٛش 

ٓخ٤ٍَٓ رَٝٓض  ح١ٌُ ٣ظَؿٔٚ حُٔٞهق حَُحكٞ ُِ٘وي حُٔظزلَ ح١ٌُ ٣ؼظٔي أٓٔخ  ٓؼَك٤ش 

٣ٝظٍٜٞ ٓظخٍٝر٢ٌٔ٘ رؤٕ حُ٘خهي ٣وزَ حالٗطالم ٖٓ ٗوطش حُزيح٣ش أ١ ٖٓ حُـَٜ حُظخّ . ٓـللش

 (6).ٍُِٞٛٞ ا٠ُ كْٜ أٝٓغ

 ػَٜ٘ح ٓٔخػيح ك٢  طٌَ٘ طزو٠  حإلٗٔخ٤ٗش  حُٔؼخٍفكبٕ ػِْ حُٜ٘ٞٙ ًٝخكش حُؼِّٞ   ٝػ٤ِٚ 

  ٝػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٗـي حُٜٔظْ رؤ٤ٔٛش حَُٛخٕ حُٞؿٞى١.حإلؿَحء حُ٘وي١ حُٟٔٞٞػخط٢
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٣وظَف   ك٢ ًظخد ُٚ ػٖ  "  ٤ٍٓٝٚ" حطل٤ِالص طْ٘ ػٖ ح١الع ٝحٓغ :  أىد حُؼَٜ حُزخ٢ًٍٝ 

ك٢ ٓـخٍ َٓٔف حُٜ٘ق حألٍٝ ٖٓ حُوَٕ حُٔخرغ ػَ٘ ُْٝ ٣ٌٖ ٌٛح حُٔـخٍ ٓؼَٝكخ رٌَ٘ 

ًٔخٗـي ٗوي ٣ٍ٘خٍ ٝال٣زظؼي ػٖ حُظو٤ِي٣ش ٝحألًخى٤ٔ٣ش ك٢ ر٘خثٚ . ؿ٤ي ك٢ طخ٣ٍن حألىد ك٢ كَٗٔخ

. حُٟٔٞٞػ٢. أٓخ حُظل٤ِالص حُِٔخ٤ٗش ك٢ٜ ٗخًٍس، ألٜٗخ طِْٔ رٔزيأ حٓظؼخد حُٞحهغ حُِـ١ٞ

ٌٛٙ حُٔؼَف ٤ُٔض ٟٓٞ ػٞحَٓ ٓٔخػيس ك٢ هيٓش َٓ٘ٝع . ٝطظَٜ ٗٞػخ ٓخ  ػ٘ي ٤ٍٓٝٚ 

.(7).ٗوي١ ٣ظـخُٝ  

     .        
  :hème    يفهىو انًىضىع/ 4  

  ٣ؼي ٗوطش حالٍطٌخُ ح٣ٍَٝ٠ُش ك٢ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢، ألٗٚ ٣ٔؼَ ُٟٔٞٞع إ  ٓلّٜٞ ح

حُ٘وطش حُظ٢ ٣ظزٍِٞ ػ٘يٛخ  حُليّ رخُٞؿٞى ح١ٌُ ٣ظـخُٝ حُ٘ٚ،ٝٛٞ ك٢ حُٞهض ًحطٚ ال ٣ٞؿي 

ح ًً .  ػٜ٘خ ٤ًِظٚطُٞيص ٓلٍٞ حُ٘ٚ ٝرئٍطٚ، حُظ٢ ٓٔظوال ػٖ حُلغ حُٔئى١ ا٠ُ اظٜخٍٙ، كٜٞ ا

إ حُٟٔٞٞع ك٢ حُؼَٔ حألىر٢ ٛٞ اكيٟ ٝكيحطٚ : ٓز٤٘خ ٓلٜٞٓٚ ُِٟٔٞٞع" ٣ٍ٘خٍ"٣وٍٞ 

(.    8)"حُيال٤ُش، أ١ أكي أٛ٘خف حُظٞحؿي حُٔؼَٝكش رلؼخ٤ُظٜخ حُٔظ٤ِٔس ىحهِٚ  

 حألىد ك٢ حُؼَٔ حُيالُش ٓظ٤ِٔس ه٣َ٘ش  ٣ٌَ٘ ٓخ ًَ ٟٓٞٞع ا٠ُ : ٜٓطِق ٤٘٣َ

ػخرض  ٢ٗء أٝ طٍٜٞ   ك٢ حُظ٘ظ٤ْ ِّٓٔٞ ٓزيأ« رخٌُخطذ ٛٞ حُؼخُْ حُوخٙ  ك٢  حُٞؿٞى«ػٖ

طؼز٤َ  ٖٓ ٓخ ًِٔش ٓؼ٠٘ ٣ظـ٤َ حٌُِٔش، كوي ٣ظـخُٝ ٓخ ٝٛٞ ؿخُزخ" ٣ٝٔظي ػخُْ كُٞٚ ٣ظٌَ٘ هي

   ٗج٘خ اًح حألٓظَحط٤ـ٤ش  ُِٟٔٞٞع أٝ حُو٤ٔش« ٛٞ  حألًؼَ ٓٞػٞه٤شكبٕ حُٔئَٗ ٌُُي ..٥هَ

 ً٘لخ ا١الهخ ٤ُٔض حُٟٔٞٞػخط٤ش كخُوَحءس. كخٓٔخ  ػ٤خٍ( ح ٌٛح   ٣ٝؼظزَ  حُٔٞهؼ٤ش هخ٤ٛظٚ

 ٣ؼزَ رخُٞػ٢ ح١ٌُ ك٢ ػالهظٜخ حألىر٢ حُؼَٔ ٣َٜٓٔخ حُٜالص حُظ٢ ؿِٔش ٢ٛ رخُظٞحطَحص، رَ

 حهظ٤خٍكيٓٚ ك٢ ػ٠ِ  ٌٛح حُظؼ٣َق  ٣ٌٕٞ ًَ ٗخهي  ٓؼظٔيح ٖٓ حٗطالهخ. ٖٓ هالُٜخ ًحطٚ ػٖ

  حُ٘وخى  ٝٓخ١ِ٤ٔ٣ ٓٞحء رٔٞحءٌَٗ ا٠ُ ٝحهغ ُٔلظٟٞ أٝحٓظ٘خىح ا٠ُ ح ٣ؼخُـٜخ حصحُٟٔٞٞع

حٌُحط٤ش  طِي اؿَحءحطْٜ ًٔخ ط٘ظ١َ ،   حُٔل٠ِش حهظ٤خٍْٛ ُٟٔٞٞػخطْٜ ٛٞ حُٟٔٞٞػخط٤ٕٞ

 طلٞالص« ٝ أ٠٣خ" ُـٍٞؽ ر٢ُٞ" حإلٗٔخ٢ٗ حُِٖٓ كٍٞ   ىٍحٓخص« .٣الكوٜٞٗخ  ٓؼال  حُظ٢

 (.   9).ٝٓخ ٣٘زٚ ًُي" حُيحثَس
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 (:1 )الم  ق  ا ر بة الم  وض  وع  اتي  ة  آليات                  ( 7)انًحاضرة
                                                                     .                                                              حُٟٔٞٞع ٝٓلخ٤ٛٔٚ حإلؿَحث٤ش : أٝال- 

   آ٤ُخص حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش ُيٟ                                                                        :ػخ٤ٗخ           
 :تمهٌد   

 ٣ٌٖٔ حُظ٢، حإلؿَحث٤ش حُٔلخ٤ْٛٝ ػيى ٖٓ ح٤ُ٥خص ػ٠ِ س حُٟٔٞٞػخط٢  طٜ٘ٞ حُٔوخٍرش حُ٘وي٣ش

حُٟٔٞـٞع، حُٔؼ٠٘، حُل٤ٔش، حُؼالهش، حُظـخْٗ، ٌَٗ ح٠ُٔـٕٔٞ، حُـيحٍ :  كـ٢ اؿٔخُٜخ

 حُٔلخ٤ْٛ  حإلؿَحث٤ش ٖٓ..ٝؿ٤َٛخ..، أٝحُل٤ُِٞشٝحُٔـيٍُٞ حُز٤٘ـش، حُؼٔـن، حَُٔ٘ٝع، حُٔلخُش 

 .هَحءس ٗٚ ٓخ هَحءس ٟٓٞٞػخط٤شٍى ححُ٘نًًَٛخ ؿ٤َ ٝحكي ٖٓ حُظ٢ 

 حُ٘وي طْ حػظٔخىٛخ ك٢حُظ٢ حُٔلخَٟس حُٔخروش ا٠ُ رؼٞ حألْٓ، حُل٤٘ش      ٌٛح ٝهي أَٗٗخ ك٢ 

ك٤ٌي ٠ٓخ٤ٜٓ٘خ رـ٤ش حٍُٞٛٞ ا٠ُ ط٤ٔخطٜخ صحٍرش حُٜ٘ٞٙ حألىر٤ش ٝمّ ٍأُٟٔٞٞػخط٢

حُٜ٘ٞٙ  ػٞحُْحألٓخ٤ٓش،أٝ رئٍٛخ،أٝٗٞحطٜخ، أٝ َٓحًِٛخ حُيال٤ُش، رخػظزخٍٛخ ر٤٘خص ٛخٗؼش ٍ

ٝرٔخ إٔ حُٟٔٞٞػ٤ش ٟٓٞٞػ٤خص ػيس، كبٕ آ٤ُخص حُٔوخٍرش أ٠٣خ طظؼيى ٝ طظزخ٣ٖ أٝ .حألىر٤ش

ُٝٔخ ًخٕ حُٟٔٞٞع ٛٞ حألٓخّ ح١ٌُ طظٔلٍٞ كُٞٚ حُٔوَرشٕ . طظ٘ٞع ٢ٛ حألهَٟ

      .ك٤ٌٕٔٞ ٛٞ حُٔ٘طِن

ٛٞ حُٔزيأ ح١ٌُ طِظو٢  ػ٘يٙ ًخكش حُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ طئْٓ حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػخط٢ اً ُٟٔٞٞع   ح

حُٟٔٞٞػ٤ش ٤ُْ أال ٗزظش  ُِٟٔٞٞع، ٓٔخ ٠٣ؼٚ ك٢ حُٔوخّ حألٍٝ ر٤ٖ رو٤ش حُٔلخ٤ْٛ، ٌُُٝي 

ػٖ حُ٘خػَ حُل٢َٔٗ "  ٣ٍ٘خٍ"ٗـيٙ كظ٢ رخالٛظٔخّ ك٢ حُيٍحٓخص حُ٘ؼ٣َش ُِ٘خهي حٌُز٤َ

 .1" ٓال٤ٍٓٚ"

ٝرخػظزخٍ حُٟٔٞٞع ٛٞ حُٔيهَ حألٓخ٢ٓ أل١ اؿَحء طل٢ِ٤ِ، أٝ ىٍحٓش ُِٜ٘ٞٙ حألىر٤ش؛ 

 .  رَ ٛٞ ُزٜخ ٝؿَٞٛٛخ ح١ٌُ الٓل٤ٚ ػ٘ٚ، ٓ٘زيأ رٚ أٝال ُ٘ـؼِٚ ك٢ ٓويٓش ٌٛٙ ح٤ُ٥خص

 :    ٓلّٜٞ  حُٟٔٞٞع-  1

اٗٚ ال٣ٌٖٔ حُلي٣غ ػٖ ح٤ُ٥خص  حإلؿَحث٤ش ُيٍحٓش ٟٓٞٞع ٓخ،ك٢ ٗٚ ٓخ،اال ر٠ز٢ 

ٓخ٤ٛظٚ،رخػظزخٍٙ حُٔـخٍ أٝ حُٟٔٞغ ح١ٌُ ٣ـ١َ طل٤ٌٌٚ ٝط٣َ٘لٚ، ٌُُٝي ٣ظليى حُٟٔٞٞع 

رخػظزخٍٙ حٌُٕٔٞ حُـ١َٛٞ ح١ٌُ رل٠ِٚ طظزٍِٞ حَُإ٣ش حُلو٤و٤ش ُِٟٔٞٞػخط٤ش، ٝػ٤ِٚ 

رخ٤ٗش، ٖٝٓ ػْ كٜٞ ٓئَٛ ُِظلي٣ي، ٝػَٟش " ط٤ٔش"رخػظزخٍٙ  كخُٟٔٞٞع ٣ظْ طيحُٝٚ

 ٣ٔٔق ح ػخرضثخ، أٝ ى٣٘خ٤ٌ٤ٓش ىحه٤ِش، أٝ ٢ٗح ٓلّٔٞحٓزيأ ط٘ظ٢ٔ٤ "ُِظل٤َِ،حٗطالهًخ ٖٓ ًٞٗٚ

 ؛ُؼخُْ كُٞٚ رخُظ٘ـٌَ ٝحالٓظيحى، ٝحُ٘وطش حُٜٔٔش ك٢ ٌٛح حُٔزيأ، طٌٖٔ ك٢ طِي حُوَحرش ح٣َُٔش

٣ٝظَٜ ٖٓ ٌٛح  (     (2)كـ٢ ًُـي حُظطـخرن حُول٢ ٝح١ٌُ ٣َحى حٌُ٘ق ػ٘ٚ طلض أٓظخٍػي٣يس

حُظ٤ٛٞق ُِٟٔٞٞع ُيٟ ػزي ح٣ٌَُْ كٖٔ؛ أٗٚ ٣ظٞحكَ ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔٞٛلخص؛ أٝ 

 .( ػخرضة ٕ،ى٣٘خ٢ٌ٤ٓ،ٓلّٔٞ، ٓزيأ ط٘ظ٢ٔ٤):حُٔلخ٤ْٛ حَُٔطزطش رٚ ٜٓ٘خ

 طل٤ِِٚ حُٟٔٞٞػخط٢ حُ٘وي ٜٓ٘خ ٣زيأ ُظ٢ ٣شحًَُِٔ ٣ٔؼَ ٗوطش حالٗطالم  ألّٗٚ  : ٓزيأً ٓلّٜٞ/    أ

حًَُِٔ ح١ٌُ طظٞؿٚ  حُيٍحٓش  ًِٔخ ىػض حُلخؿش، كٜٞ رٌٜح حُٔؼ٣،٠٘ئٝد  ا٤ُٚ ُِٜ٘ٞٙ،  ٝ



ىٕٝ إٔ ٗـلَ . اٗٚ حُٔزيأ ح١ٌُ ٣٘ظْ  ٣ٝٞؿٚ حُؼ٤ِٔش حُ٘وي٣ش. ريحً ٓ٘ٚ ٝػٞىس ا٤ُُٟٚٔٞٞػخط٤شح

  ر٤ٖ ٌٓٞٗخص  حُؼالهخص ؿ٤َ حَُٔث٤ش،أٗٚ حُٔزيأ ح١ٌُ ٣٘ظْ ٣ٝٞؿٚ حُؼ٤ِٔش حإلريحػ٤ش، أ١ ٣٘ظْ ح

                                                             (.3). ، ٝحُظ٢ ٣ظٌَ٘ رٔوظ٠خٛخ ٤ٔٗؾحُؼَٔ حإلريحػ٢
 « Sensation »ٓلّٜٞ حإلكٔخّ/ د

 

" ٣ٍ٘خٍ"ًُٝي إٔ حُٟٔٞٞػ٤ش  ػ٘ي .     كٌٜح ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣َطٌِ ػ٠ِ أ٤ٗخء حُؼخُْ حُٔلّٔٞ

طٔظ٘ي ا٠ُ هخػيس  ك٤ٔش، ٢ٛٝ أٜٗخ ٓلّٜٞ ٣ظـٔي ٖٓ هالٍ أ٤ٗخء حُٞحهغ  حُٔلّٔٞ، ٝٓؼ٠٘ 

  ٝكيس ٖٓ ٝكيحص حُٔؼ٠٘، ٛٞ "ػ٘يُٟٙٔٞٞع ح ألٕ. (4)ٌٛح أٜٗخ ؿِء ٖٓ حُؼخُْ حُظخ١َٛ،

 كٔـ٤ش ػالثو٤ش أٝ ٤ُ٘ٓش ٜٓ٘ٞى ُٜخ رو٤ٜٛٞظٜخ ػ٘ي ًخطذ ٓخ، ًٔخ أّٜٗخ ٜٓ٘ٞى ُٜخ ٝكيس

رؤّٜٗـخ طٔـٔق حٗطالهخ ٜٓ٘خ ٝر٘ٞع ٖٓ حُظٞٓغ حُ٘ز٢ٌ أٝ حُو٤ط٢ أٝ حُٔ٘طو٢ أٝ حُــي٢ُ رزٔـ٢ 

  (5.) حُوخٙ ٌُٜح حٌُخطذ حُؼـخُْ

ؿ٤َ  ا٠ُ حُؼالهخص حُـي٤ُش حُؼَٔ حإلريحػ٢ك٢ ،  ٓخ ٣ؼ٤ي كٌٜح ٣ؼ٢٘: ىحه٤ِش ٓلّٜٞ ى٣٘خ٤ٓش/ ؽ 

 حُظ٢  حُزيءٗوطشٛٞ حُظ٢ طظلٌْ ك٢ حُؼ٘خَٛ حٌُٔٞٗش ُِٟٔٞٞع ح١ٌُّ ، ٌٛٙ حُؼالهخص حَُٔث٤ش

 ٖٓ هـالٍ ػالهخص هل٤ش  أٝ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٟٔٞٞػخص، حُؼَٔ حألىر٣،٢٘يحف ٜٓ٘خ

/  ى(.                        6..)ػزَ حُؼي٣ي ٖٓ حٍُٜٞ ٝحُٞؿٞٙ ٝحألٌٗخٍٙ ط٘ٔـٜخ ػ٘خَٛ

كٌٜح ٣ٔٔق ُؼخُْ كُٞٚ رخُظٌَ٘ " ٤ٗجخ ػخرظخ"ٝأٓخ إٔ ٣ٌٕٞ حُٟٔٞٞع: ٓلّٜٞ حُؼزخص

ٝحالٓظيحى،رٔخ٣ؼ٢٘ إٔ حُٟٔٞٞع ٛٞ حُ٘طوش حُظ٢ ٣ظٌَ٘ كُٜٞخ حُؼخُْ حألىر٢                      

:« "  parenté Secrète » يفهىو انقرابت انسريت/   هـ" 
ا٠ُ حُؼالهخص حُلل٤ش حُظ٢ ط٘ٔـٜخ ػ٘خَٛ حُٟٔٞٞع ػزَ "٣ٍ٘خٍ"ٌٝٛح حُٔلّٜٞ  ٤٘٣َ رٚ  

ًٔخ أٜٗخ طؼط٢ ٓئَٗح ُيٍٝ حُ٘وي . حُؼي٣ي ٖٓ حُٞؿٞٙ ٝحٍُٜٞ ٝحألٌٗخٍ؛ ك٢ حُؼَٔ حإلريحػ٢

ٓٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ ٛ٘خى ٍٝحر٢  ىال٤ُش طـٔؼٜخ  (7).ك٢ حٌُ٘ق ػٖ ٍٝحر٢ ٌٛٙ حُوَحرش ح٣َُٔش

أٝ حُٟٔٞٞع،رخػظزخٍٛخ ٖٓ ه١ٞ٤ ٗٔـٜخ حُظ٢ ال " حُظ٤ٔش"ٝطئُق ر٤ٖ ٓيح ٤ُِٜخ ىٝحػ٢ 

     . ٣ظٌَ٘ ريٜٝٗخ 

 أٝ ؛ أٝ ػالثو٤ش؛ ٝكيس ك٤ّٔش،ٝكيس ٖٓ ٝكيحص حُٔؼ٠٘" "٣ٍ٘خٍ"كٔذ -اًححُٟٔٞٞع    ف

 حٗطالهخً ٜٓ٘خ  ًٔخ أٜٗخ ٜٓ٘ٞى ُٜخ رؤٕ طٔٔق .  ٜٓ٘ٞى ُٜخ رو٤ٜٛٞظٜخ ػ٘ي ًخطذ ٓخ؛٤ُ٘ٓش

ّٓغ حُ٘ز٢ٌ  أٝ حُـي٢ُ، رز٢ٔ حُؼخُْ حُوخٙ ٌُٜح ؛ أٝ حُٔ٘طو٢؛ أٝ حُو٤ط٢؛ٝر٘ٞع ٖٓ حُظٞ

حُظ٢  ٓلّٜٞ حُٟٔٞٞع ٣ٔظوطذ ٓـٔٞػش ٖٓ ح ُٔلخ٤ْٛ حإلؿَحث٤شٝػ٤ِٚ كبٕ . (8)طذ،ححُي

: طظ٤ق ٓوخٍرش ٗٚ ٓخ ٓوخٍرش ٟٓٞٞػخط٤ش ٜٓ٘خ 

ٝحُظ٤٠٘ي                     ُلْٜ حُٔؼ٠٘ ال ري ٖٓ ٝٛلٚ ٝٛلخً ٗخٓالً ٠ٔٔ٣ رخُـَى : ُٔؼ٠٘ح-  2    

  "" Inventaire    ou Répertoire "           

ٌٝٛٙ ٜٓٔش حُ٘وي أُٟٔٞٞػخط٢ حُظ٢ ؿخ٣ظٜخ ط٘و٤ٚ حُز٢٘ حُـ٣ٌٍش أٝحُ٘ٞحس ك٢ حُؼَٔ       

 ٌٝٛٙ ح٤ُ٥خص طؼَٔ ػ٠ِ ط٤ٜ٘ق ػ٘خَٛ حُٔيٍُٞ حألىر٢، ٝحٌُ٘ق حُظي٣ٍـ٢ ػٖ ٓيُٞالطٜخ،

ّْ ٣َطْٔ ك٢ ك٢ حُؼَٔ ٜٓ٘ي اىٍح٢ً ٝه٤خ٢ُ ك٣َي؛ ٝحُٜيف ٖٓ ٌٛح   حألىر٢، ٖٝٓ ػ

 La singularité سحُٜٔ٘ؾ ٛٞ حًظ٘خف حُلَحى

ٖٝٓ أؿَ كْٜ حُٔؼ٠٘  رٌَ٘ أك٠َ الري ٖٓ ٟٝؼٚ . حألىر٢، ٝط٤ِٔٙ ػٖ ؿ٤َٙك٢ حُؼَٔ ""  

، ألٕ أ١ ٢ٗء (حألٓؼخٍ)ح٢ُٔٔٔ ك٢ حُؼَر٤ش ِِٓٔش  "   "   Catégories: ٟٖٔ ٓوٞالص

 . كٌٜح حأله٤َ ٠ٔٔ٣ ٓوُٞش،ُٝٞ ًخٕ حُ٘خػَ ٣ؼظٔي ػ٠ِ حُؼٔن ك٢ هخػيطٚ  ٠ٔٔ٣  ٓوُٞش، ٣ويّ حُٔؼ٠٘



  طئُّق ٓغ رؼ٠ٜخ حُظ٢ٝحُٟٔٞٞع رٔؼخرش ِِٓٔش أٓؼخٍ ُـ٣ٞش، ٌٛٙ حأله٤َس طل١ٞ ىحهِٜخ أٗٞحع حُظ٤َٓٔخص،

  ٝ         (.9.)حكيس  ٓـٔٞػش ٓوٞالط٤ش رؼ٠خ

٣ظٌَ٘ حُٞػ٢ حُل٢ٔ حطـخٙ حُؼَٔ حإلريحػ٢ ػزَ َٓحكِٚ حُٔؼويس ًظٌَ٘ ٍٛٞس : حُل٤ٔش- 3  

ح٤ُُٞي، ٖٝٓ ػْ اًح أٍىٗخ إٔ ٗيٍى ٌٛح حُٞػ٢ حُل٢ٔ حطـخٙ حإلريحع ًخٕ ك٢ ٝٓؼ٘خ     حُطلَ

اٜٗخ . كل٢ حَُٔكِش حُـ٤٘٤ش ال طؼَف حألّ ٤ٗجخً ػٖ ؿ٤ٜ٘٘خ"إٔ ٗظٔؼِٚ ػزَ ٍٛٞس حُطلَ ح٤ُُٞي 

ٗـز٤ٜش رخُ٘خػَ ح١ٌُ طوظَٔ حُؼ٤ِٔش حإلريحػ٤ش ك٢ ٗؼٍٞٙ ٝاكٔخٓٚ كظ٠ طؼزَ ػٖ ٗلٜٔخ ك٢ 

َّ طلخػَ ٜٓ٘خ . ٝال أكي ٛ٘خ ٣ؼَف ٓخ ح١ٌُ ٣ـ١َ ك٢ ىحهِٚ ٖٓ طلخػالص. ًِٔخص ٓٔطٍٞس كٌ

                                     ػٖ َٓكِش ٖٓ َٓحكَ حُوِن كظ٠ ٣ٌظَٔ حُوِن رٍٜٞص ٙ حُٜ٘خث٤ش ٣ٍؼذ

حُِلظش حأل٠ُٝ حأل٤ِٛش حُظ٢ ٣لظَٝ أّٗٚ ٣ُٞي ػ٘يٛخ حُؼَٔ "ٌُٜح ٣ظًَِ ٌٛح حُ٘وـي ػ٠ِ 

حألىر٢، كٌٜح حُ٘وي ٣ٔـؼ٠ ا٠ُ طؼ٤٤ٖ ٗوطش حالٗطالم أ١ حُليّ حأل٢ُٝ ح١ٌُ ٣٘غ حُؼَٔ حألىر٢ 

 ٟٝٞػخط٤ش ػ٤ِٜخ حٓظَؿخع ك٣ٞ٤ش ٓخ ٝحالٛظيحء ا٠ُ ٗوطش حُزيح٣شّريءح ٓ٘ٚ، كٌَ ىٍحٓـش 

(10                                                                                                      )

كخُؼ٤ِٔـش حإلريحػ٤ش " حٍُٜٞس حألىر٤ش ٢ٛ ٓؼ٠٘ كـ٢ كخُـش حُـٞالىس: "ٝرٌُي ٣ئًي رخٗالٍ 

ٝال أكي ٛ٘خ . طوظَٔ ك٢ ٗؼٍٞ حُ٘خػَ ٝاكٔخٓٚ كظ٠ طؼزَ ػٖ ٗلٜٔخ ك٢ ًِٔخص ٓٔطٍٞس

َّ طلخػَ ٜٓ٘خ ٣ؼزَ ػٖ َٓكِش ٖٓ َٓحكَ . ٣ؼَف ٓخ ح١ٌُ ٣ـ١َ ك٢ ىحهِٚ ٖٓ طلخػالص كٌ

حُوِن كظ٠ ٣ٌظَٔ حُوِن رٍٜٞطٚ حُٜ٘خث٤ش ًِٝٔخ طٞؿَ حُٔزيع ك٢ رلؼٚ حٗزؼوض أٓـخّ ػ٤٘٤ٚ 

  ..ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔظ٘خه٠خص حُل٤ٔش ٓٔخ ٣ل٢٠ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ا٠ُ ٓلّٜٞ حُظٞحُٕ
 ُٔخ ًخٗض ًَ ٓوُٞش طوّٞ رٞظ٤لظٜخ ٖٓ هالٍ ػالهظٜخ رخألهَٟ، ًخٕ : انخيال- 4  

  ٣وّٞ َٓطٌِحً رخُيٍؿش حأل٠ُٝ ػ٠ِ حُو٤خٍ حُؼالثوـ٢" حُظ٘خٍٝ حُ٘وي١ ُٔلّٜٞ حُو٤خٍ    
 Imagination  Relationnelle   

   حُظوخ١غ، ٝط٘ظؾ ُ٘خ ٛخٛ٘خ ػالهش ك٢  ٖٝٓ ٛ٘خ طزـَُ ٗوـخ١   ١ٌُّ ٣٘طِن ٖٓ حُؼخُْ ٣ٝؼٞى ا٤ُٚ

ٝرٔخ إٔ . (11.)ػْ حُل٤ٔش رخُٔؼ٠٘ ػْ حُٔؼ٠٘ رخُٟٔٞٞع ػْ ػالهش حُو٤خٍ رخُل٤ٔش ُو٤خٍح

 حإلَٛحٍ ػ٠ِ حإلكخُش ا٠ُ رخص- ٓؼخ-حُؼَٔ حألىر٢ ٣و٠غ ٤َُٜٔ ٓؼ٤ٖ، ُٝٔٔظوزَ ٓظو٤َ

 "  رخالرظؼخى    ٓلّٜٞ حُو٤خٍ أًؼَ ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ ٌٛح حُظٞؿٚ حُ٘وـي١، كٜٞ ٣ٔٔق ُِٟٔٞٞػخط٤٤ٖ

 حُو٤خٍ "، ألٕ..ػٖ حُظٍٜٞ حُٞ ظ٤ل٢ ُِ٘لْ حإلٗٔخ٤ٗش ٝحػظزخٍٛخ ٌِٓـش ٓزيػش ٝٓ٘ـِس

ح١ٌُ " ٓخٍطَ" ٌٝٛح حُظٍٜٞ ُِل٤خٍ ٣زظؼي ػٖ طٍٜٞ–"  كٔذ رخٗالٍ– ى٣٘خ٤ٓش ٓ٘ظٔش

 حُؼخُْ حُوخٙ ٌُٖ حُو٤خٍ ظخَٛس ٝؿٞى، ألٗٚ ٣٘ظْ. ٠٣ل٢ ػ٠ِ حُو٤خٍ أػَ حُٞحهغ حُؼي٢ٓ

كخُؼخُْ ٓظـ٤َ .س ؿي٣يس ٝإ ًخٗض ر٤ٔطش، ُوخىٍس ػ٠ِ حٌُ٘ق ػٖ ػخُْ رؤًٍِٔٚٝٛٞ ،ُِل٘خٕ

 (   12).اًح ٓخ أ١ِِ٘خ ػ٤ِٚ ٖٓ ٗٞكي حُو٤خٍ حُظ٢ الكَُٜٜخ

         ال ري ٛ٘خ ٖٓ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ حُٟٔٞٞع ٣٘ظَٔ ػِـ٠ ٓـٔٞػـش ٓـٖ :حُؼالهش-5
َّ ظٍٜٞ ٣ؼي ُزخٓخً ُِٔؼ٠٘، كظٍٜٞحص حُٔؼ٠٘ طُٜي١ ك٢ حطـخٙ  حُظٜـٍٞحص حُٟٔٞٞع، ًٝ

-       13-  رؼ٠ٜخ، ٌٝٛٙ حألٛيحء حُظ٢ طؼ٤َٛخ حُٔؼخ٢ٗ طِظو٢ ٓغ رؼ٠ٜخ ك٢ ػالهخص ػي٣يس

  ٖٝٓ أٗٞحع حُؼالهـخص حُظ٢ طَر٢ ر٤ٖ حُٔؼخٕ ١، حُؼالهخص حُـي٤ُش ٝحُٔ٘طزوش ٝحُو٤ط٤ش

  .                                   ًُٝي ٓـخ ٣ٌٔـٖ ٝٛلٚ رخُظٔلَٜ ٝرٌٍٝ حالُظوخء . ٝحُ٘ز٤ٌش
    ًٔخ طٌٖٔ حُؼالهش ك٢ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ ك٢ حُؼالهش ٓغ حُؼخُْ، ًُي إٔ حُٔؼخٍف ػَٜ٘ 

ػٍِ  حُٞحهغ ك٢  إ ًُيٓٔخػي ُِ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ ٝإ ًخٕ رؼٞ حُ٘وخى ٣وَِ ٖٓ ه٤ٔظٜخ ف

 ح-   13---3  ُِ٘ٚ ػٖ حألؿٞحء حُظ٢ ٛ٘ؼض ػوخكش حُٔزيع، ٝحُ٘ٚ الري أّٗٚ ٣ظ٘خٙ ٓغ حُز٤جش



ٝحُٞػ٢ ػَٜ٘ أٓخ٢ٓ ك٢ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ ٌُُي ٣ٔظيػ٢ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ أ٤ٔٛش ػَٔ حُٞػ٢ 

.                                                     رخ٠ٍَُٝس ٝؿٞى كٌَ كٍٞ حُؼالهش ٓغ حُؼخُْ

طظٍٜٞ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ٝطلخػَ حألٓزخد أٝ حألػيحى  هَ ٢ُ ٤ًق : "رٌٜح ٣وٍٞ ؿٍٞؽ ر٢ُٞٝ

حُٞػ٢   أ١ إٔ - - 14" أٝ هَ ٢ُ ٤ًق طو٤ْ حُٜالص ٓغ حُؼخُْ حُوخٍؿ٢ ٝٓؤهٍٞ ُي ٖٓ أٗض

حُو٤خٍ ٝرٔخ إٔ . رخٌُحص أّ رؼخُْ حأل٤ٗخء ح١ٌُ ٣ل٢٤ ر٘خ  ًخٕ أ ٛٞ ٝػ٢ ر٢٘ء ٓخ ٓٞحء 

الٍطزخ١ كيّ حُو٤خٍ "حُلَٜ ر٤ٖ حُلْ ٝحُو٤خٍ ًُٝي   َٓطز٢ أًؼَ رخُ٘ؼَ ك٤ٔظل٤َ

حُٔزيع ٝحالٛظٔخّ رؤكالّ ح٤ُوظش رظٍٜٞ طٞك٤و٢ ُِ٘لْ حإلٗٔخ٤ٗش، ٝكِْ ح٤ُوظش ٣وظِق ػٖ 

٣زو٠ كِْ ح٤ُوظش  .حُلِْ ك٢ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، كز٤٘ٔخ ٣ٌ٣ذ حُلِْ ح٢ِ٤ُِ حُٞػ٢ ُٜخُق ُـش حُالٝػ٢

حُو٤خٍ حُٔزيع رٌَ  ػ٠ِ ىٍؿش ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُ٘٘خ١ اً ٣ؤهٌ ٌٓخٗٚ ػ٘ي كخَٛ ٓظٌرٌد ٣ؼَٔ ك٤ٚ

  .    -15"" "-آٌخ٤ٗخطٚ

 كـ٢ ٍٓـْ ٓـٔٞػـش حُؼ٘خٛـَ ٜٓٔش ٜٓ٘ـ٤ش طظـ٠ِ"ػ٠ِ أٗٚ " ٣ٍ٘خٍ"   ٣ليىٙ :حُظـخْٗ- 6 

طـخْٗ ٣٘زغ ٖٓ : ٤ٔ٣ِٝ ر٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٓ٘ٚ " ُٔؼَٟٝش ُِيٍحٓش ً٘ظخّ ٓظّٔن ١ً ه٤ٜٛٞش

١ز٤ؼش حُؼَٔ حألىر٢،ٝ طـخْٗ ٣٘زغ ٖٓ ١ز٤ؼش حُؼَٔ حُ٘وي١، كخُظـَرش حُل٤٘ش اٗٔخ طوّٞ رَْٓ 

ٝحَُ٘ٝم حُظ٢ طزيٝ ك٤ٚ ٓخ ٢ٛ اال . ٓالٓق طٞف أ١َحف ٓخ ط٘خَءٟ، ٝطـٔغ أٗالء ٓخ طزيى

َٗٝم ك٢ حُظخَٛ،ٝٛ٘خ طزَُ هيٍس حُ٘خهي ك٢ حٌُ٘ق ػٖ حُؼالهخص حُول٤ش حُظ٢ طٜ٘غ ًُي 

 (.16).حُظـخْٗ ، ٝطـ٤ِظٜخ ُِؼ٤خٕ

حُٟٔٞٞع   طظٌَ٘ ٖٓ أكٌخٍ كَػ٤ـش طِظوـ٢ ك٤ٔـخ ر٤ٜ٘ـخ ُظ٘ـٌَ ٖٝٓ ٛ٘خ ٗـي إٔ حُٟٔٞٞػخص

حألٓخّ، ٝك٢ ا١خٍ حُٟٔٞٞػخص حألٓخ٤ٓش طظلَى حألٗٞحع حُلَػ٤ش، رٔخ ٣٘ـٌَ ٟٓٞٞػخً 

ه٣ٞخً ٣ـٔغ ٓخ ال كَٜ ُٚ ٖٓ حُو٤ٜٛٞخص ، ٝرٌُي ٣ٔؼ٠ حُٟٔٞٞػخط٤ٕٞ اُـ٠ ٓـخٗٔش 

هَحءحطْٜ ُألػٔخ ٍ حألىر٤ش، ٌُِ٘ق ػٖ طٔخٌٜٓخ حُزخ١ٖ إلظٜخٍ حُٜالص ح٣َُٔش ر٤ٖ 

إٔ ٣ٌٕٞ ٤ًِخ ٣ٝ٘ظَ ا٠ُ حُؼَٔ حألىر٢ ًٞكـيس ٤ًِـش "ػ٘خَٛٛخ حُٔزؼؼَس، كٌٜح حُ٘وي ٣َ٣ي 

٣ٔؼ٠ ُلْٜ طـَرش ٓخ ك٢ حُٞؿٞى ك٢ حُؼخُْ ًٔخ طظلون ك٢ حُؼَٔ حألىرـ٢ ٝحُ٘خهـي ٣لـخٍٝ 

كٟٔٞٞػخص -. 17   حُٞهٞع ػ٤ِٜخ ٖٓ هالٍ حُٞكيس ح٤ٌُِش حُؼ٣ٞ٠ش ُِ٘ٚ حُٔيٍّٝ

 .حألػٔـخٍ حألىر٤ش طظيٍؽ ك٢ ر٘خثٜخ ٖٓ ح٤ٌُِش ا٠ُ حُـِث٤خص
 :حُيحٍ ٝحُٔيٍُٞ- 7

ػالهش حُيحٍ رخُٔيٍُٞ ٣طَكٜخ حُزؼٞ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حٍُٜٞس ٝحُٔؼ٠٘ ٝحُزؼٞ ح٥هـَ ػ٠ِ 

ٓٔظٟٞ حُلَف ٝحُلٌَ، ٝآهَٕٝ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ىال٢ُ رخُؼالهش ر٤ٖ حُـيحٍ ٝحُٔـ ىٍُٞ، 

ٝأٛلخد ٓيٍٓش حُوٞحػي حُظ٤ُٞي٣ش ٝحُظل٤ِ٣ٞش ٣طَكٕٞ حُو٤٠ش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُز٤٘ش حُٔطل٤ش 

حُوَحءس حُٟٔٞٞػخط٤ش ط٘طِن أٓخٓخً ٖٓ هخػيس حُٔيٍُٞ، ٌُٜٝ٘خ ال "ٝحُز٤٘ش حُؼ٤ٔوش، ٌُٖٝ 

 ٍ رـ٤ٖؿ٠ِ كٜـْ حُـيح ٣ضٝٛ٘خ  ،طـلالُيحٍ اًح ًخٕ ٣ويّ ٗٞػ٤ش حُظل٤َِ حُٟٔٞٞػ٢ ٝٓطخٓلٚ

رخطــخٙ حُؼـخُْ   حُيحٍ ٓليٝى حُٟٔٞٞػخط٤٤ٖ ٣َٕٝ إٔ أنحٌُ٘ال٤٤ٖٗ ٝحُٟٔٞٞػخط٤٤ٖ ك٤غ

 (. 18 )"حُيحٍ ٛ٘خ ٣ٜزق ٌٗال ٠ُِٕٔٔٞ رٔؼ٠٘ إٔ.، حألىر٢ حُٔٞٛٞف

 :ٌَٗ ح٠ُٕٔٔٞ- 8 
                ٜٓطِق ٌَٗ ح٠ُٕٔٔٞ حرظيػٚ حُؼخُْ حُِـ١ٞ حُيحٗٔخ٢ًٍ ١ُٞ ٤ٛزِِٔٔق 

    Louis Hjelmslev              ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أّٗٚ ال ٣ٞؿي ططخرن طزخىٍ"ك٤غ ٣َٟ أٗٚ (
ر٤ٖ ٓٔظٟٞ حُظؼز٤َ ٝٓٔظٟٞ ح٠ُٕٔٔٞ، كبٕ طل٤َِ حُز٤٘ش ػ٠ِ ٣ٌٖٛ حُٔٔظ٤٣ٖٞ ٣ل٢٠ ا٠ُ  

 "        حُٔوخ١ذكٔؼالً ك٢ حُِّـش حُؼَر٤ش ٣وظٚ ؿٔغ حًٌَُٔ حُٔخُْ.  حُ٘خظٔشٗلْ حُوٞحػي



، ٣ٝوظٚ حُٔؼ٠٘ ًٌَٓحً ٝٓئٗؼخً رخ٤ٔ٠َُ "أٗظٖ" ٝؿٔغ حُٔئٗغ حُٔوخ١ذ "أٗظْ"رخ٤ٔ٠َُ 

.           .   ٌُٜ٘خ ك٢ حُل٤َٔٗش طِظو٢ ر٤ٔ٠َ ٝحكي ٣ـط٢ ًَ ٌٛٙ ح٠ُٔخثَ ٝٛٞ" أٗظٔخ"

))Vous: (( 

 .  ٟ ٓخ ٣طِن ػ٤ِٚ ٓطل٤خ حْٓ ح٠ُٕٔٔٞ أٝ حُٔلظٟٞ ٣ٝظن"إٔ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢  ٝرٔخ  

  ٍ ٝإٔ ٌَُ ُـش                     ٖٓ أؿَ ٓؼَكش ح٢ُ٘ء ح١ٌُ ٓٔق ٌُٜح حُ٘ؼَ رخُظلظق ٝحالُىٛخ
َّ ٗخػَ طوط٤غ هخٙ، طؼخٓال هخٛخ ٓغ حُؼخُْ     ُِٔخىس    طوطّؼٚ رٚ ػ٠ِ ٣َ١وظٜخ، ًٌُي ٌُ

َّ ٗخػَ ٣َ١وظٚ ك٢ ػَٝ ٟٓٞٞػٚ، ٝحهظ٤خٍ  حُظ٢ طظؼخَٓ ٓؼٜخ ُـظٚ حُ٘ؼ٣َش، أ١ إٔ ٌُ

 (..19) ٠ٌَُٔٔٞٗٚٗ هخٙ

إ حُوَحءس حُٟٔٞٞػخط٤ش طـؼَ حُٔوخٍرش طظٔخءٍ ػٖ حُز٠٘ حُوخٛش حُظ٢ طٔؼَ : حُز٤٘ش- 9

حُل٠ٍٞ حإلريحػ٢ اُحء حأل٤ٗخء؛ كخُزلغ حُٟٔٞٞػخط٢ ٛٞ رلغ ػٖ حُز٤٘ش ح٤ُِٔٔس ُِؼَٔ 

حإلريحػ٢؛ ٢ٛٝ حَُإ٣خ حُظ٢ طٞكي ٠ٓٔخ٣ٍش حُٜٔ٘ي حألىر٢، ٝرٌُي طزلغ حُوَحءس 

حُٟٔٞٞػخط٤ش ٖٓ أؿَ حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُز٤٘ش ػزَ ٗوخ١ حُالطـخْٗ ٖٓ أؿَ حًظ٘خف 

ًُٝي ػزَ حُظلظ٤ٖ ػٖ حإلٗؼخػخص ٝحُظلَػخص حُظ٢ طل٢٠ ا٤ُٜخ . (20)حُظـخْٗ

 .ػ٘خَٛ حُؼَٔ حألىر٢ ك٢ ٓـٔٞػٜخ

 :حُؼٔن- 10 
ػزَ ػٜ٘خ  ٣ٝوٜي رٚ إٔ حُٔؼخ٢ٗ حُلو٤و٤ش ٢ٛ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ ال طوخٍ ك٢ حُٔؼخ٢ٗ حُظخَٛس أٝ ًٔخ

٢ٟ٘ٔ، ٝػ٠ِ . كخُٔؼ٠٘ ٓٞؿٞى، ٌُٝ٘ٚ  رخٌُالّ حُلو٤و٢ ح١ٌُّ ال ٣وخٍ ك٢ حٌُالّ"ٓال٤ٍٓٚ 

   " ٛخ ألٕ           حُ٘خهي إٔ ٣ِكق رٚ ا٠ُ ح٠ُٞء، روَحءس طظـخُٝ ٓخ ك٢ حُٔطٍٞ ٝٓخ ر٤ٖ

ال ٣ٌٖٔ إٔ -   ػ٤ٔن ٝحُظ٢ ٣٘ي ٗـالهٜخ حُظخ١َٛ ػٖ طؼز٤َ– حُٜ٘ٞٙ حُٔـَهش ك٢ حَُِٓ

ٗيٍى أٗٚ ًِّٔخ ُحى  ٖٝٓ ػْ . ط٘لظق رلن االّ ٖٓ هالٍ ػٔن آهَ ٣٘لَ ٓؼٚ ظِٜخ ا٠ُ ٤ٟخء

حُ٘ٚ حإلريحػ٢ ؿٟٔٞخً ًِٔخ ُحى حُ٘خهي طٞؿالً ك٢ حُوَحءس كظ٠ ٣ؼزض ٣ٝوزٞ ػ٠ِ أٓ٘خؽ 

  .--21. حُ٘ٚ
 :حَُٔ٘ٝع ٝحُو٤٠ش ٝحُٞػ٢- 11

      كٜٞ ٖٓ حُ٘خك٤ش حإلريحػ٤ش . كي أ١َحف حُظـَرش حإلريحػ٤ش حُِٔٔهش ه٢٤ ٣ٞ"حَُٔ٘ٝع 

أكي حًَُخثِ حُظ٢ ٣ٔظ٘ي ا٤ُٜخ ٓلّٜٞ حُظـخْٗ ك٢ حُؼَٔ حألىر٢، ٖٝٓ حُ٘خك٤ش حُ٘وي٣ش ٛٞ أكـي 

  كخَُٔ٘ٝع ال ٣ٞؿي هخٍؽ حُؼَٔ حألىر٢، اّٗٚ ٓؼخٛـَ"حُٔلًَخص حُظ٢ طوٞى حُؼ٤ِٔش حُ٘وي٣ش، 

    :         أ١  -- اّٗٚ ٣ُٞي ٣ٌٝظَٔ ك٢ حٌُظخرش، ك٢ حالكظٌخى رخُظـَرش ٝحُِـش. ُٚ ريهش ٓظ٘خ٤ٛش  
ٗؼـخٍ   إٔ حُ٘وـي ٣زلغ ك٢ حُؼَٔ حألىر٢ ػٖ حَُٔ٘ٝع ٝحُٜيف ح١ٌُ ال ٣ؼَكٚ ًُٝي رِـْ 

.                                                                 حُٔ٘ـَٝع حإلريحػ٢ ك٢ ٝكيس ٤ًِش

َّ ػَٔ أىر٢ ٖٓ هالٍ هٜي١    طٚ حُو٤ٜٛٞش ٖٝٓ ٛ٘خ رخُظخ٢ُ َٓ٘ٝع حُ٘وي ٛٞ هَحءس ً
ًُٝي .   ًُٝي آخ رخٓظ٘خىٙ ا٠ُ أََٗخ حُٔئَُق.٣زيٝ إٔ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ ػِْ ٓؼ٠٘ هٜي١

َّ ٓخ ٛٞ هخٍؽ ػٖ حُ٘ٚ ٖٓ ٤َٓس ًحط٤ش أٝ ٤ٓخم طخ٣ٍو٢ أٝ حالٗطالم ٖٓ أََٗـخ  رخٓظزؼخى ً

َّ ٓخ ٛٞ هخٍؽ ػٖ حُ٘ٚ، رل٤غ ال ٣ٌٖٔ ٗل٢ طؤػ٤َ حُؼٞحَٓ حُوخٍؿ٤ـش   حُٔئُِق ٝحػظٔخى ً

 ..                                        ك٢ حإلريحع
َّ ٝػ٢ ٛٞ ٝػ٢ ر٘ـ٢ء "ٖٝٓ ٛ٘خ، ٗـي إٔ حَُٔ٘ٝع َٓطز٢ رخُٞػ٢، ٝ      ٣ؼظزَ  حً ٓـاً

 .  ٝٓ٘طِوٚ ٣ٌٖٔ ك٢ ٌٛح حُـٞػ٢ رخُـٌحص،ٌٛح حُ٘وي حألىد طـَرش ٍٝك٤ش ُٞػ٢ حُٔزيع



    كلٌَس ٌٛح حُ٘وي ح٣ًَُِٔش ٢ٛ إٔ حألىد ٟٓٞٞع طـَرش أًؼَ ٓ٘ٚ ٓؼَكش، ٝإٔ ٌٛٙ حُظـَرش
حألٗخ حُٔزيع ٣زظيع ٗلٔٚ ك٢ حُلَ ًش حُظ٢ ٣وٍٞ ك٤ٜخ ًحطـٚ، كٜٞ  " ًٔخ إٔ ًحص ؿَٞٛ ٍٝك٢   

     3 ٣ؼزَ إً ػٖ ٗلٔٚ رظـخُٝٛخ، ٝحُلؼَ حُٔزيع ال ٣٘لَٜ ػٖ ٛـٌٙ حُلًَـش حُٔئٓٔـش

٣ٝوظ٢٠ حألَٓ رخُظخ٢ُ حالٗيٓخؽ ٓغ طِي حُلًَش حُظ٢ طلَٔ حُ٘ٚ، ٣ٝ٘ظَى ٓؼظـْ حُ٘وخى .- ُٚ

    (         22.)حُٟٔٞٞػخط٤٤ٖ ك٢ ٌٛح حإلكٔخّ رخُٔطخٝػش حُي٣٘خ٤ٓش ُألٗخ

 : حُٔلخُش- 12

 ٓلّٜٞ حُٔلخُش ح١ٌُ ٣٘غ ك٢ ٓلخ٤ْٛ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ ٓؼ٘خٙ إٔ حُ٘خهي ٣٘طِن ٓـٖ أٓخ   

    حُ٘ٚ حإلريحػ٢ ٣ٝؼٞى ا٤ُٚ، اّٗٚ ٣لَ ك٤ٚ ٣ٝؼ٤ي ر٘خءٙ كظ٠ ٣ٔظوَ ػ٠ِ حُ٘لٞ ح١ٌُ ٣َٟـ٤ٚ

         كو٤وش ًَ ٗخػَ ٓٔـِش ك٢ هٜخثيٙ أًؼَٓٔخ ٢ٛ ٓٔـِش ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ ٗـؼَٙ"أ١ أ ٕ

ٖٝٓ ٛ٘خ ٗـي ٓلّٜٞ ح٤ُٜ٘ش ح١ٌُّ ٣ؤط٢ َٓحىكخ ُِٔلخُّش، ى٤َُ ػ٠ِ حٓظلخىس حُٟٔٞٞػخط٤ش ٖٓ 

ٌٛح   ٌٝٛح ٓخ ٣وخُق ٍأ١ ٍٟٞحٕ ظخظخ ٖٓ إٔ. حُِٔخ٤ٗخص، ٝحُز٣ٞ٤٘ش ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ

 ػ٘خَٛ ح١ٌُ ٣زلغ ػٖ ٟٓٞٞػ٤ش طوّٞ ػ٠ِ (حُ٘وي ح٢ُٜ٘ )٣زظؼي ػٖ حُ٘وي حُلي٣غ " حُ٘وي

 ١23 إٔ حُٟٔٞٞػخط٤ش أهَد ا٠ُ حُ٘وي ح٤ُٔخه٢ أ-٣ٌٖٔ ٓالكظظٜخ ك٢ حُ٘ٚ 

   ػالهش حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػخط٢ رٔ٘خٛؾ ٤ٓخه٤ش ٝٗٔو٤ش، ٝكوٍٞ ٓؼَك٤ش أهَٟ ٛٞ ٓخ٣زيٝ إٔٝ  
ؿؼِٚ ٓظؼيى حُٔلخ٤ْٛ، ٝحإلؿَحءحص ٝحُوٜخثٚ، ٣ٝؼ٢٘ ٌٛح إٔ حُٔوخٍرش حُٟٔٞـٞػخط٤ش طؼظٔي 

حُلْٜ حُيحه٢ِ ُِ٘ٚ ح ُٔوَٝء ػٖ ٣َ١ن ً٘ق ر٤٘ظـٚ : ػ٠ِ هطٞط٤ٖ أٓخ٤ٓظ٤ٖ ٝٛٔخ 

ح٤ُٜٔٔ٘ش حُيحُش ٓؼـ٤ٔخ ٝط٤ًَز٤خ ُٝٔخ٤ٗخ ٝٗخػ٣َخ، ٝطؤ٣ِٝٚ هخٍؿ٤خ حػظٔخىح ػِـ٠ ٓٔـظ٣ٞخص 
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 (:2 )آليات اإلجراء الموضوعاتي                ( 8)يحاضرة

                                                             أىٝحص حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش ُيٟ ؿخٓظٕٞ رخٗالٍ : أٝال- 

 ٍ         "ؽ، د، ٣ٍ٘خٍ)  أىٝحص حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش ُيٟ :ػخ٤ٗخ 

حٍرش مُّظ٢ ٣وظَكٜخ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ ٍح حإلؿَحث٤ش طليػ٘خ ك٤ٔخ ٓزن ػٖ رؼٞ ح٤ُ٥خص 

حُظ٢ طٜ٘غ طِي ر٤٘خطٜخ ٝطظزغ  حُٜ٘ٞٙ حألىر٤ش حهظلخّ ػٞحُْحألػٔخٍ حإلريحػ٤ش، ٝ

 ٕ حإلؿَحءحص حُؼ٤ِٔشّحُل٤٘ش ٢ٛٝ ػٞحُْ ٣ظطِذ حهظلخٜٓخ حٓظالى ؿِٔش , حُؼٞحُْ

 ٝحُٔظخرغ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٣ـي إٔ  آ٤ُخص طٌٕٞ هخىٍس ػ٠ِ حٓظٌ٘خف ٗظخٜٓخ حُيه٤ن

   حُ٘وي٣ش حَُح٤ٓش ا٠ُ حالٗظوخٍ ٖٓ حُٔـخٍ حُ٘ظ١َ ا٠ُ ٓـخٍ  حُٔوخٍرشأىٝحصأٝ

 طظزخ٣ٖ ٝطظ٘ٞع ٗخهي ٟٓٞٞػخط٢، ٝآهَ، ٌُُٝي ٓخٗويٓٚ ٛ٘خ  (.1.) حُظطز٤و٤شسحُيٍحّ

 .   ٛٞحٗظوخء ُزؼٞ طِي ح٥ٍحء حالهظَحك٤ش
    ُِز٘خ٢ٗ                                                          "ٓغ حُيًظٍٞ ؿ٣ُٞق ُزُّْ: أٝال 

ك٢ رلغ ُٚ ػٖ حُ٘وي " ؿ٣ُٞق ُزُّْ"كـ٤َ رؼ٤ي ػٖ ٌٛح حُطَف، ح١ٌُ ًًَٗٚ آٗلًخ، ٗـي 

 ك٢ حُ٘وخ١ . مراحل، ثالث٣ـَٔ ُ٘خ طِي ح٤ُ٥خص ك٢"ؿخٓظٕٞ رخٗالٍ"أُٟٔٞٞػخط٢ ُيٟ 

 :حُظخ٤ُش

، بدل الَحْدس )اإلحصاء - 1 ًّ تعٌٌن الموضوع من خالل التواتر وانتشار الحقل المعجم
ٌّة المدخل كما لدى رٌشار، والبحث عن ذكرى فً عالم الطفولة كما لدى فٌبٌر ؛ (وحر

ٌّة، ) التحلٌل -2 ٌّة ورمز ٌّة وأسلوب فرز وتصنٌف ووصف، أي البحث عن إلحاحات لسان
ٌّة ومحاولة رّدها إلى مركٍز  واحد هو الموضوع أو الذكرى  والكشف عن َعالقاتها السر

؛ (الحدث
ًّ بما توافر للناقد من موادّ )  البناء-3 ًّ والحس وفً . (بناء عالم المبدع الخاّص وكوِنه الخٌال

                                                                     .ما ٌلً تفصٌل ما أُجِمل
؛ ًّ ، ٌنتهً ببناٍء تركٌب ًّ ، ٌلٌه إجراٌء تحلٌل ًّ ٌّة بعمٍل إحصاب      وتبتدئ القراءة الموضوعات

ٌّة هو االستهالل باإلحصاء والجدولة، فالفرز  ٌُنَصح به فً القراءة الموضوعات إّن خٌر ما 
     .              والتصنٌف، فالوصف، على أن ٌالحق القارئ امتدادات الموضوع وتحّوالته

ٌَّن ا ٌّة لموضوعٌُع ًّ واسعبالكلمة األساس .  التً دّل علٌها التواتر، وانتشر لها حقٌل معجم
ٌّة هً حّد الموضوع     ولكن . والتواتر أو التَّكرار دلٌل َهَوس. وٌمكن أن تكون العابلة اللغو

                                                                 . من التَّكرار ما قد ٌكون بال قٌمة
ٌّاه، والوسٌط بٌن النّص والقارئ،  كذلك العناٌة بدراسة العنوان، رأس النّص وَنواُته وثر

ٌّة . والتساإل الذي ٌجٌب عنه النصّ  بعد ذلك، ال بّد من كشف الَعالقات بٌن الكلمات األساس
ٌّة، أو  ٌّة، أي كشف َعالقات الموضوعات بعضها ببعض، وروابطها السر وشبكاتها المعجم

اً إلى أن ألموضوعاتًتوالدها، وإمكان رّدها جمٌعاً إلى مركٍز واحد، وكؤّنما النقد  ٌّ  ٌّتجه عفو
اً  ٌّ ٌّة مالذاً ٌقً خطَر التفتُّت . ٌكون نقداً ِبنٌو الذي ٌهّدد  (والتفلُّت)من هنا، ٌمكن أن ُتَعّد الِبنٌو

                                                                                   .ألموضوعاتًالنقَد 
ًّ لبسط  ٌّة، تتمّثل بتوّسعه الشبك ٌّة األدب ولـّما كانت ِسمة الموضوع األهّم، فً الموضوعات

، فإّن دور الناقد  ًّ ًّ والحس  أن ٌعٌد بناء هذا العالم اهاهنعالم الكاتب الخاّص، أو كونه الخٌال
 فً خطوات أو مراحل ال ألموضوعاتًوتفصٌل المنهج . بالمواّد التً تقّدمها له النصوص



وتعمل معا فً حركة منسجمة، .(3).ٌعنً فصلها بعضها عن بعض بل هً متماسكة
متجانسة ،ضمن نظام ٌحكمها أو ٌإطرها، قابم على أساس شبكة العالقات ٌقتضٌها بناء 

 .النص األدبً
ٝكوخ ُظَؿٔش ػزي ح٣ٌَُْ  ((ؽ، د، ٣ٍ٘خٍ))   ٤٠ٗق أٍرؼش  ٓلخ٤ْٛ أهَُـ وتعمٌقا لما سبق

     .((.،ٝحُظٌَحٍ.، ٝحُوَحءس حُٔـ٣َٜش.، ٝك٣َش حُٔيهَ.حُل٤ُِٞش ): :كٖٔ ػ٘ٚ؛ ٢ٛ

 Immanence  1) : انحهىنيتـ 

. د. ٗي ؽطلض ػ٘ٞحٗي حُٔؼلخُش ٢ٛٝ -12- طليػٖ ػٜ٘خ ك٢ حُٔزيأٍهْحُل٤ُِٞش  

 ك٢ ٓوخرَ طؼ٠٘ طًَِٔ حُوخٍة أٝ حُ٘خهي ىحهَ حُ٘ٚ ، كٜٞ ٜٓطِق ٣ؤط٢" ٣ٍ٘خٍ

كٜٞ , ١َٗخ ُو٤خّ حُيٍحٓخص حُٟٔٞٞػخط٤ش" حُل٤ُِٞش  "ٓلّٜٞ حإلكخُش؛ كز٤٘ٔخ ٣ـؼَ

 ٣٘لَف أُٟٔٞٞػخط٢ألٜٗخ طـؼَ حُ٘وي " ٣زؼي ػٖ ٣َ١ن ٌٛٙ  حُيٍحٓخص حإلكخُش 

 ٌٝٛح حُوَٝؽ ػٖ حُ٘ٚ  ٝ.  رخُِـٞء ا٠ُ ٓخٛٞ هخٍؽ حُ٘ٚػٖ ؿخ٣ظٚ ٣ٝزظؼي ػٜ٘خ

طلُٞٚ ا٠ُ ٤ِٓٝش ُٔلخُٝش كْٜ حُل٘خٕ ٝحٓظٌ٘خف أػٔخهٚ حُ٘ل٤ٔش أٝ ُٔؼَكش حُٔـظٔغ ٝكْٜ 

 (.4) حالؿظٔخػ٤ش،ٗظٔٚ

ٓٞحء ,  ٣َكٞ حإلكخُش ا٠ُ هخٍؽ حُ٘ٚ حألىر٢حُز١ٞ٤٘ كٜٞ ٓؼَ حُ٘وي أُٟٔٞٞػخط٢ حُ٘وي ٌُٖ

حألَٓ رل٤خس حُٔئُق أّ رخُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ ٝرخُٔوخرَ ٣طخُذ رخُظؼخَٓ ٓغ حُ٘ٚ  طؼِن

ىٕٝ إٔ ٣َٜ حألَٓ ا٠ُ كي حُؼٍِ , كو٢ رخػظزخٍٙ ًخث٘خ ك٤خ ٌٓظٔال رٌحطٚ ٝٓٔظوال ػٖ ؿ٤َٙ

الٓظلخُش اٌٗخٍ ٝؿٞى ػالهش ٝحٟلش ر٤ٖ , ح٢ٌُِ ُِؼَٔ حألىر٢ ػٖ حُٔـظٔغ ٝػٖ ٛخكزٚ

   ٝك٢.,اً اٗٚ ٖٓ حُزي٢ٜ٣ إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘ٚ ٗظخؿخ طخ٣ٍو٤خ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ، حُٔئُق ٝحُٔـظٔغ

  إٔ طٌٕٞ ٟٖٔ ا١خٍ هٜي٣ظٜخ ُِوَحءس حُٟٔٞٞػخط٤ش ٣ٌٖٔ ًِٚ، ًُي َٓحػخسٟٞء 

 ٖٓ حُيحهَ ُز٘خء هَحءس   حُ٘ٚٓٔخ ٣ٔظٞؿذ ٖٓ حُوخٍة إٔ ٣ظ٘خٍٝ  حٝحٓظوال٤ُظٜخ ٝطالكٔٚ

ىٍٝ ٓئُق  .  ٓٔظوِش ٝرؼ٤يس ػٖ طؤػ٤َحص حُٔـظٔغ ٝٛخكذ حُ٘ٚ؛ ٌٝٛح ٣ـؼَ حُوخٍة ٣ئى١

حٌُٔخٕ حُلو٤و٢ ح١ٌُ ٣ٞؿي رٚ فُِ٘ٚ ًٔخ ًخٕ ٣لؼَ حُوخٍة حُظو٤ِي١  ٤ُْٝ ىٍٝ ٓٔظِٜي

ر٤ٖ حألى٣ذ ًبٗٔخٕ ٣ؼ٤ٖ ك٢ حُٞحهغ ر٤ٖ  ٌُٖٝ ٣ـذ حُظ٤٤ِٔ.  حٌُخطذ ٛٞ ػِٔٚ حألىر٢ ٗلٔٚ

 ٣ٞؿي هخٍؽ حُؼَٔ حُٔ٘وٞ أٓخ حألى٣ذ  ًبٗٔخٕ  كخٌُظخدأىرٚحُ٘خّ ر٘و٤ٜظٚ حُظ٢ ط٤ِٔٙ ٖٓ 

٣وٍٞ .ك٤٘زـ٢ ىٍحٓش حُ٘ٚ الًظ٘خف كو٤وش أٛخُظٚ حإلريحػ٤ش ٝٓٞٛزظٚ حُل٤٘ش , ًبٗٔخٕ ٣٘ظؾ ك٘خ

"   ػظوي إٔ كو٤وش ٗخػَ ٓخ طظ٠ٜٔ٘خ أٗؼخٍٙ أًؼَ ٓٔخ طلِٜٔخ كخى٣ؼٚ ػٖ حُ٘ؼَأ ": "٣ٍ٘خٍ"

ٝا٤ُٚ , ى ٝك٤ٚ ٣ظلَ, ٓ٘ٚ ٣٘طِن, إٔ ٣ـؼَ حُ٘خهي حُ٘ٚ حألىر٢ ًَِٓ حٛظٔخٓٚٝػ٤ِٚ ٣ـذ  

 ( 5.)٣ؼٞى

  ا٠ُ هطغ حُِٜش ٤ًِش رخُظَٝف " حُلٍِٞ ك٢ حُ٘ٚ" ٣ئى١ ٌٛح  ٣ـذ إٔ ال أٗٚ : ٝحُوالٛش 

 طٌٕٞ حالٓظؼخٗش ؛ رَألٕ ًُي ٤ُْ أَٓح ٌٓٔ٘خ اال رويٍ ٓؼ٤ٖ, ٖٓ ٓـظٔغ ٝٓئُق,  حُوخٍؿ٤ش 

 . رخٗٔـخٜٓخ ٝػٔوٜخرٌٜٙ حُظَٝف ك٢ رؼٞ حَُٔحص ٓل٤يس ُز٘خء هَحءس ٓو٘ؼش

 2:ـ حريت انًذخم

حُيٍحٓش حُظ٢ ٣٘طِن ٜٓ٘خ " ط٤ٔش"     ك٣َش حُٔيهَ ٛ٘خ  طؼ٢٘ حالهظ٤خٍ حُلَ ُٟٔٞٞػش أٝ

 حُيحٍّ ٢ٌُ أُٟٔٞٞػخط٢ألٕ حُ٘ٚ حألىر٢ ال طٞؿي ك٤ٚ ٗوطش ٓؼ٤٘ش ٣ـزَ حُٜٔ٘ؾ " حُوخٍة، 

ٌُٝح كٜٞ كَ ك٢ حهظ٤خٍ حُٔٞهغ ح١ٌُ ٣َحٙ ٓ٘خٓزخ ُِيهٍٞ ا٠ُ حُ٘ٚ , ٣٘طِن ٜٓ٘خ ُز٘خء ىٍحٓظٚ

ٝحُظويّ ٗلٞ أػٔخهٚ الٓظٌ٘خف أَٓحٍ ر٘خثٚ؛ ًُي ألٕ طويّ حُيٍحٓش ٗلٞ ٌٛٙ حألػٔخم ٛٞ 

ٌٝٛح ٣ئى١ رطز٤ؼش . ٝكيٙ حُوخىٍ ػ٠ِ طوي٣ْ حُلٌْ ػ٠ِ ٛٞحد حهظ٤خٍ ًُي حُٔيهَ أٝ هطجٚ



ٗخهي  ألٕ ٓخ ٣َحٙ, حُلخٍ ا٠ُ حهظالف حهظ٤خٍ حُيح٤ٍٖٓ ُٔٞهغ حٗطالم ىٍحٓخطْٜ ُِ٘ٚ حُٞحكي

ال ٣ٌٕٞ رخ٠ٍَُٝس , ٓيهال ٛخُلخ ٣ِٞٛٚ ا٠ُ ر٘خء ىٍحٓش ٓ٘ٔـٔش ٝػ٤ٔوش ٝٓظٔخٌٓش

ٝك٢ :     )٣وٍٞ ؿخٕ ر٤خٍ ٣ٍ٘خٍ, (  6)حُٔيهَ حألك٠َ ك٢ ٗظَ ؿ٤َٙ إلٗـخُ ىٍحٓظٚ

                    كبٗٚ ال ٝؿٞى ك٢ حُوَحءس حُٟٔٞٞػخط٤ش ُ٘وطش ريء ٝٗوطش ٍٝٛٞ, حُوالٛش

ٓٔخ ٠٣ل٢ ػ٤ِٜخ ٤ٗجخ ٖٓ حُٔلَ ٝػ٘يٓخ , كخُٔيهَ ا٠ُ كوَ حُوَحءس حُٟٔٞٞػخط٤ش ٓيهَ كَ

 كبٕ ٌٛٙ حُزيح٣ش  ,٣ٌظذ أكي حُ٘وخى حُٟٔٞٞػخط٤٤ٖ ك٢ ٓويٓش ىٍحٓظٚ أٗٚ ٤ٓزيأ ٖٓ ٗوطش ٓخ

ػزي  (7)(. حُٔيٍّٝال ريح٣ش ٣ِِٓٚ رٜخ ٓ٘طن كو٤و٢ ُِٟٔٞٞع, ٓظٌٕٞ ريح٣ش ًظخرظٚ ٛٞ

 : . 185/186ح٣ٌَُْ كٖٔ  حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػخط٢ 

: ("Micro lectures  3 )"انًهجريتـ انقراءة: 
 ه٤خّ حُظل٤َِ حألىر٢ رخُظ٤ًَِ ػ٠ِ ؿِء أٝ أؿِحء   ٣ؼ٢٘،"٣ٍ٘خٍ" ػ٘ي   ٌٝٛح حإلؿَحء

, كوَس, ؿِٔش, ًِٔش, كَكخ, كخِٛش, ٗوطش: هي ٣ٌٕٞ ٌٛح حُـِء, ٛـ٤َس ك٢ حُ٘ٚ حألىر٢

 ,ٝٛٞ ػَٔ ٣يهَ ك٢. ٓٔخ ٣يهَ ك٢ ط٣ٌٖٞ ػخُْ حُ٘ٚ ٝر٘خثٚ, أٝ ؿ٤َ ًُي, كيػخ, ٜٓ٘يح

 .ك٤٘ٔٞ ح, ٤ْٔٛ ٓلّٜٞ حُٟٔٞٞػخط٤ش حُظ٢ ٢ٛ حُ٘ٞحس ح٣ًَُِٔش حُظ٢ ٣٘زؼن ٜٓ٘خ حُ٘ٚ حألىر٢

 "٣ٍ٘خٍ"ٌٝٛٙ حُوَحءس حُٔـ٣َٜش ُْ ٣ٜظي  كظ٠ ٣ٌظَٔ ػخُٔخ ه٤خ٤ُخ ؿ٤ٔال, رل٠َ حُظؼي٣الص

ا٠ُ أ٤ٔٛظٜخ حٌُز٤َس ُٝلؼخ٤ُظٜخ الٓظٌ٘خف حُظلخ٤َٛ حُل٤٘ش حُيه٤وش حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ ر٘خء حُ٘ٚ 

رٌَ٘ " هَحءحص ٓـ٣َٜش " اال ك٢ ًظخرٚ حأله٤َ , ىٜ٘خ٣ظٚ ريح٣ش ٖٓ كَكٚ حألٍٝ اٍ, حألىر٢

ٓٞحء ًخٕ حُ٘ٚ ه٤ٜيس أّ , اً ًخٕ هزَ ٌٛح حٌُظخد ٣ُٞع حٛظٔخٓٚ ػ٠ِ ًخَٓ حُ٘ٚ, هخٙ

أٝ كظ٠ أٗٚ , رَ ًخٕ ٣ظـخُٝ ًُي ك٢ أك٤خٕ ًؼ٤َس ٤َُ٘ٔ اٗظخؽ حألى٣ذ ًِٚ. هٜش أّ ٍٝح٣ش

ًٝخٕ ٣َٟ ًُي ٖٓ أُِّ أػٔخٍ , ًخٕ ٣وٜٚ حٌُظخد حُٞحكي ا٠ُ ىٍحٓش اٗظخؽ أى٣ز٤ٖ أٝ أًؼَ

 ,(8)حُ٘خهي حُٟٔٞٞػخط٢

,  ٟٓٞ حُؼَٔ ٖٓ أؿَ حُوزٞ ػ٠ِ حُظلخ٤َٛ حُول٤ش ك٢ حأل٤ٗخء  ٤ُٔض حٌُظخرش حألىر٤ش     ألٕ 

أٝ ٗظخٓخ  ,    كًَش, ُٞٗخ, ٝحٌُ٘ق ػ٠ِ حُٜـ٤َ ٝحُيه٤ن ك٤ٜخ؛ ٌٝٛح ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛٞطخ

ٌٝٛح حإلٗـخُ حُل٢٘ ال ٣ظلون ٟٓٞ ك٢ حُ٘ٚ . ٓؼ٤٘خ ٣َر٢ ر٤ٖ ٌٓٞٗخص ػخُْ حُ٘ٚ حُـٔخ٢ُ

 .(.9.)كظوّٞ حُوَحءس حُٟٔٞٞػخط٤ش ربؿالثٚ ٝحٌُ٘ق ػ٘ٚ, حُـ٤ي

:(La répétition)  4 -انتكرار  
.  رٌَ٘ ِٓلض،٣ظَٜ أ٤ٔٛظٜخ ح٣ًَُِٔش ك٢ ر٘خثٚحُ٘ٚحص ٓؼ٤٘ش ك٢  ٝكيٍطٌَصإٔ   ٣ُٝؼ٠٘ رٚ 

 ػ٠ِ حػظزخٍ حُٞكيحص  ك٢ حُيٍحٓخص حألىر٤ش، ُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػخط٢ٝٛٞ اؿَحء طل٢ِ٤ِ ٣ظوٌٙ ح

ح٤ُٜ٘ش حُظ٢ ٣ظْ طٞحطَٛخ ك٢ حُ٘ٚ ًحص أ٤ٔٛش ًز٤َس ٝىٍٝ كؼخٍ ُظٞؿ٤ٚ حُيحٍّ ٗلٞ 

ٌُٝح كٜٞ ٓطخُذ رظظزغ , ٓٔخ ٣ٔخػيٙ ػ٠ِ طظزغ طؼي٣الطٜخ حُٔ٘ظَ٘س ك٤ٚ, ٟٓٞٞػخط٤ش حُ٘ٚ

 ػْ حُو٤خّ رؼ٤ِٔش طل٤ِِٜخ الٓظٌ٘خف ط٤ًَزظٜخ حُِـ٣ٞش ٝىالُظٜخ,  ٝطلي٣ي ٓٞحهؼٜخحؿ٤ٔغ أٗٞحػٚ

                                                            (.10).حُل٤٘ش
 ريٍ ٜٓطِق " حإلكٜخء"ٜٓطِق ٣ٔظؼَٔ ػزي ح٣ٌَُْ كٖٔ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ٗـي ٝ

٣َٟٝ ًُي  "ىٍحٓش ك٢ ٗؼَ ح٤ُٔخد: حُٟٔٞٞػ٤ش حُز٣ٞ٤٘ش"ك٢ ًظخرٚ  "حُؼي"أٝ " حُظٌَحٍ"

٣ٍ٘خٍ ك٢ ًظخرخطٚ حُؼي٣يس كِْ ٣ًٌَٙ اال َٓس . د. ٣ِٓش طٞكَص ػ٤ِٜخ ىٍحٓظٚ ر٤٘ٔخ طـ٘زٚ ؽ

٣ٍ٘خٍ ٣يٍى ؿ٤يح ٓخ طِِٓٚ  )): ك٤وٍٞ, ُزٔخ١ظٚ ُٜٝٓٞش حٓظويحٓٚ" حُؼي"ٝحكيس ٓل٠ال ػ٤ِٚ 

ٝكٔزٜخ أٜٗخ  ,ك٢ٜ ال طِِّ ر٢٘ء" حُؼي"ٝأٓخ ًِٔش ... ٖٓ ٓظطِزخص هخ٤ٓش" حإلكٜخء"رٚ ًِٔش 

 (.    11).ٍ حألىر٢ ك٢ حُؼْسطؼط٢ حٗطزخػخ أ٤ُٝخ رؤ٤ٔٛش حُٟٔٞٞػخص حٌُؼ٤َس حٍُٞٝى



  ك٢ ٓوخٍرظٚ  حُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػخط٣٢ظـَ ػ٤ِٜخ حُٜخٓش حُظ٢ ث٤ش حإلؿَح أْٛ ح٤ُ٥خصٌٛٙ إً 

 ُِٜ٘ٞٙ حُل٤٘ش رٜلش ػخٓش ٝحألىر٤ش  رٜلش  حُظطز٤و٤ش حُٔٔخٍٓش ػ٠ِ حُٟٔٞٞػخط٤ش، ُ٘وي٣شح

 .  هخٛش 

:                                                                                                  هـــىايـــش
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 (:3 )  تصور المنهجي للمق اربةآل                ( 9)انًحاضرة

    حُظٍٜٞ حُ٘ظ١َ حُٜٔ٘ـ٢ ُِٔوخٍرش  ُيٟ ؿ٤َٔ كٔيح١ٝ  : أٝال- 
 ػخ٤ٗخ أٗٞحع حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش ُي٣ٚ أ٠٣خ

٠ُ ٓخٓزن ك٢ ‘ٗظَح ُزٔخ١ش ح٤ُ٥خص حُظ٢ هيٜٓخ ؿ٤َٔ كٔيح١ٝ ُٜٝٓٞظٜخ  أٍطؤ٣٘خ إٔ ٤٠ٗلٜخ  

ٌٛٙ حُٔلخَٟس ٌُٜٞٗخ طٔؼَ آ٤ُخص طو٤٘ش ػ٤ِٔش رَ طز٤ٖ ُ٘خ أٜٗخ أًؼَ رٔخ١ش ٟٝٝٞكخ ٓٔخ 

     : .                                                            ٗٞؿِٛخ ك٤ٔخ ٢ِ٣" حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػ٤ش" "ك٢ رلؼٚ  .ك٢ ؿِٔش ٗوخ١ " ػيحٛخ ٢ٛٝ ٓٞؿِس

طؼظٔي حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش  ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔزخىة حُٜٔ٘ـ٤ش، ٝحٌُٔٞٗخص حألٓخ٤ٓش حُ٘ظ٣َش حُظ٢   «  

  :طظلٌْ ك٢ حُؼَٔ حألىر٢، ٣ٌٖٝٔ كَٜٛخ  ك٢ حُٔزخىة حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُظخ٤ُش

هَحءس حُ٘ٚ هَحءس ٗخػ٣َش ػ٤ٔوش ٝٓ٘لظلش؛ ٝٓظيٍؿش ٖٓ حُوَحءس حُٜـَٟ ا٠ُ حُوَحءس * 

 حٌُزَٟ    

 طلي٣ي ٌٓٞٗخص حُ٘ٚ حُٔ٘خ٤ٛش ٝحَُٔؿؼ٤ش؛* 

 حُظؤٍؿق ر٤ٖ حُوَحءس حٌُحط٤ش ٝحُوَحءس حُٟٔٞٞػ٤ش؛* 

حُزلغ ػٖ حُظ٤ٔخص حألٓخ٤ٓش  ٝحُز٤٘خص حُيال٤ُش حُٔل٣ٍٞش ٝحُٟٔٞٞػخص حُٔظٌٍَس * 

  ٝحٍُٜٞ حُٔلِٜش ك٢ حُ٘ٚ حإلريحػ٢؛

 ؿَى ٌٛٙ حُظ٤ٔخص  ٝحٍُٜٞ حُٔظٞحطَس ك٢ ٤ٓخهٜخ ح٢ُٜ٘ ٝح٢ٌُ٘ٛ ٝحُـٔخ٢ُ؛* 

ط٘ـ٤َ حُٔٔظٟٞ حُيال٢ُ ػٖ ٣َ١ن ٍٛي حُلوٍٞ حُيال٤ُش ٝاكٜخء حٌُِٔخص حُٔؼـ٤ٔش * 

 ٝحُٔلَىحص حُٔظٞحطَس؛

 ط٤ٓٞغ حُ٘زٌش حُيال٤ُش ٌُٜٙ حُظ٤ٔخص حَُٔٛٞىس ىال٤ُخ كٜٔخ ٝطل٤َٔح؛* 

ٍٛي حألكؼخٍ حُٔلًَش ٝحُُٔٞيس ُِٔؼخ٢ٗ ك٢ ٤ٓخهخطٜخ حُٜٞط٤ش ٝحإل٣وخػ٤ش ٝحَُٜك٤ش *

 ٝحُظ٤ًَز٤ش ٝحُظيح٤ُٝش ٓغ ىٍحٓش ىالالطٜخ حُلَك٤ش ٝحُٔـخ٣ُش ٝحٓظ٘طخهٜخ كٜٔخ ٝطؤ٣ٝال؛

 حالٗظوخٍ ٖٓ حُيحهَ ح٢ُٜ٘ ا٠ُ حُظؤ٣َٝ حُوخٍؿ٢ ٝحُؼٌْ ٛل٤ق أ٠٣خ؛* 

ىٍحٓش حُٟٔٞٞع  حُٔؼط٠ ٖٓ أؿَ حُزِٞؽ ا٠ُ حُـخٗذ حُل٢ٔ ك٢ حألػَ حألىر٢ أٝ * 

 حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُز٤٘ش حُٟٔٞٞػ٤ش  ح٤ُٜٔٔ٘ش ُِؼَٔ حإلريحػ٢؛

 كَٜ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طظٌٍَ رٌؼَس ٝرٌَ٘ الكض ك٢ ٤ٔٗؾ حُؼَٔ حألىر٢؛* 

 .(حالٛظٔخّ رخُٔؼ٠٘ ح٤ُٔخه٢)طل٤َِ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طْ كَٜٛخ ٍٝٛيٛخ ح١َحىح ٝطٞحطَح * 

 حُٔوخٍٗش ر٤ٖ حُظٞحَٛ حُيال٤ُش ٝحُٔؼـ٤ٔش ٝحُزالؿ٤ش طآُلخ ٝحهظالكخ؛* 

طـ٘ذ حُظ٣ِي ك٢ حُظل٤َِ حُٟٔٞٞػخط٢ ٝحُِـٞء ا٠ُ  حإلٓوخ١ حُو١َٔ حُٔظؼٔق، ٝػيّ *  

  ٣وِٚ؛ طو٣َٞ حُ٘ٚ ٓخ ُْ

 ؿٔغ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طْ طل٤ِِٜخ ُوَحءطٜخ طل٤َٔح ٝطؤ٣ٝال ٝحٓظ٘ظخؿخ؛* 

 .ر٘خء هخُذ ًٗٔٞؿ٢ ٓـَى ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٔظٞػذ ىحهِٚ طلخ٤َٛ حُؼَٔ حألىر٢ حُٔيٍّٝ* 

 .ٍر٢ حُيالالص حُٞحػ٤ش ٝؿ٤َ حُٞحػ٤ش رٍٜٞس حُٔزيع حٌُحط٤ش ٝحُٟٔٞٞػ٤ش* 

ٝط٘طِن حُٟٔٞٞػخط٤ش ، ك٢ طؼخِٜٓخ حُٜٔ٘ـ٢، ٖٓ حُظطخرن ٝحُظٔخػَ ر٤ٖ حُٔؼ٠٘ حُٞحٟق 

ٝحُٔؼ٠٘ حُؼ٤ٔن ح٢٘ٔ٠ُ ؿ٤َ حُٔزخَٗ كٜٔخ ٝطل٤َٔح ٖٓ هالٍ ٍر٢  حُيحهَ رخُوخٍؽ، 

كؤٓخ حُٔؼ٠٘ حُٞحٟق كٜٞ ٓخ ٣ويٓٚ حُ٘ٚ . " ٝحُٞػ٢ رخُالٝػ٢ ك٢ ػالهظٜٔخ رٔخ هزَ حُٞػ٢

ٝأٓخ حُٔؼ٠٘ ح٢٘ٔ٠ُ كٜٞ ٛيٟ حُٔؼ٠٘ حألٍٝ، اٗٚ أكوٚ ٝٛخٓ٘ٚ ػ٠ِ كي طؼز٤َ . رٌَ٘ ٓزخَٗ

ٌٝٛح حُ٘ؼٍٞ رؼيّ ٝؿٞى . ٝر٤ٖ ٓٔظ٢٣ٞ حُٞحٟق ٝح٢٘ٔ٠ُ ال ٣ٞؿي حٗوطخع. ػِْ حُظٞحَٛ



كخُظِكِن ٖٓ حُٔزخَٗ ا٠ُ ح٢٘ٔ٠ُ، ٖٓ . حالٗوطخع ٛٞ حُؼخَٓ حُٔلَى ُِ٘٘ٞس حُٟٔٞٞػ٤ش

 ))"  ٛٞ طِكِن رال كـٞحصٍحُٔوٍٞ ا٠ُ حُالٓؼوٞ

حُلْٜ حُيحه٢ِ : ٣ٝؼ٢٘ ٌٛح إٔ حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش طؼظٔي ػ٠ِ هطٞط٤ٖ أٓخ٤ٓظ٤ٖ ٝٛٔخ

ُِ٘ٚ حُٔوَٝء ػٖ ٣َ١ن ً٘ق ر٤٘ظٚ ح٤ُٜٔٔ٘ش حُيحُش ٓؼـ٤ٔخ ٝط٤ًَز٤خ ُٝٔخ٤ٗخ ٝٗخػ٣َخ، 

ٝطؤ٣ِٝٚ هخٍؿ٤خ حػظٔخىح ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص ٓؼَك٤ش َٓؿؼ٤ش ٓٔخػيس ٖٓ هالٍ اٟخءس حُلٌَس 

 (2). حُٔل٣ٍٞش ٝطل٤َٔٛخ

 :ةالموضوعاتيلم   ق ار ب  ة   اعان وآ:ثانيًا 
   حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش ح٤ٗٞٔ٠ُٔش                                                    /1  

  حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش حالُز٣ٞ٤٘ش ح٤ٌُِ٘ش  /2
 (1) :أنىاع انًقاربت انًىضىعاتيت  

  

٣ٌٖٔ حُلي٣غ ػٖ أٗٞحع ػيس ٖٓ حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش ، كٜ٘خى حُٟٔٞٞػخط٤ش حُيال٤ُش، 

ٝحُٟٔٞٞػخط٤ش حُؼ٘ٞح٤ٗش، ٝحُٟٔٞٞػخط٤ش حُ٘خػ٣َش، ٝحُٟٔٞٞػخط٤ش حُٜٞك٤ش حُلي٤ٓش، 

 .ٝحُٟٔٞٞػخط٤ش حُلِٔل٤ش، ٝحُٟٔٞخػخط٤ش حُز٣ٞ٤٘ش، ٝحُٟٔٞٞػخط٤ش حٌُحط٤ش

ٟٓٞٞػخط٤ش ٤ٗٞٔ٠ٓش، : ٝػ٠ِ حُؼّٔٞ، ٗلٖ ٗظليع ح٤ُّٞ اؿَحث٤خ ػٖ ٟٓٞٞػظ٤ٖ أٓخ٤ٓظ٤ٖ

 .٤ٌِٗش (Thématique Structurale)ٟٝٓٞٞػخط٤ش ر٣ٞ٤٘ش 

ر٤ي إٔ ػٔش ػيس ٛؼٞرخص ٝحؿٜض حُٟٔٞٞػ٤ش أػ٘خء حكظٌخًٜخ ٓغ  حُٜٔ٘ـ٤ش حُز٣ٞ٤٘ش ًحص 

 :حُطَف حُِٔخ٢ٗ حُٞٛل٢ ، ٣ٌٖٝٔ كَٜ ٌٛٙ حُٔ٘خًَ ك٢ حُ٘و٢ حُظخ٤ُش 

 .إ حُز٣ٞ٤٘ش طيٍّ ٗٔو٤خ  ٓخ ٛٞ ٢ٟ٘ٔ ٝػ٤ٔن -1

 .اٜٗخ طٔظوِٚ حُز٤٘خص حُـِث٤ش ٝحُز٤٘خص حٌُزَٟ كو٢  -2

 طَكٞ حُز٣ٞ٤٘ش رٞحػغ حُؼَٔ حألىر٢ ٜٝٓخىٍٙ، أ١ إ حُؼَٔ حألىر٢ ر٤٘ش ٓٔظوِش ؿ٤َ  -3

 .َٓطزطش رخُٔزيع ٝال رظَٝكٚ ح٤ُٓٞٔٞ حهظٜخى٣ش أٝ حُؼوخك٤ش أٝ حُظخ٣ٍو٤ش

اٜٗخ طزظؼي ػٖ حُظل٤َٔ ٝحُظؤ٣َٝ، ٝطٔظ٘ي ا٠ُ حُظل٤َِ حُيحه٢ِ حُٔلخ٣غ ٝحُٔخ٢ٌَٗٝٗ ُِؼَٔ    -4

 .حألىر٢ ٝٛلخ ٝط٤ٜ٘لخ

ٖٝٓ هالٍ ٌٛٙ حُٔٔخص حُٔوٜٜش ُِز٣ٞ٤٘ش، رخػظزخٍٛخ ٜٓ٘ـخ ٝكًَش ٝٗ٘خ١خ ك٣ٌَخ، ٣ٌٖٔ 

طل٣َغ  حُٟٔٞٞػخط٤ش ا٠ُ ٟٓٞٞػخط٤ش ًحط٤ش ٟٝٓٞٞػخط٤ش ٟٓٞٞػ٤ش، كخُؼخ٤ٗش ٢ٛ حألًؼَ 

، ر٤٘ٔخ (Objet)" ٟٓٞٞع"حٗٔـخٓخ ٓغ حُز٣ٞ٤٘ش، ٓخ ىحٓض ط٘ظَ ا٠ُ حُؼَٔ حألىر٢ ػ٠ِ أٗٚ 

٣ٝٔؼَ حالطـخٙ حألٍٝ ؿٍٞؽ ر٤ُٞٚ، ٝٛٞ ٖٓ حُ٘وخى . (Sujet)حأل٠ُٝ ط٘ظَ ا٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ ًحص 

حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٓؼَكش ٤ٔ٤ٔٛش رخُؼَٔ "حُٟٔٞٞػخط٤٤ٖ حٌُحط٤٤ٖ، ٣َٟٝ إٔ ٛيف حُ٘وي ٛٞ 

  .(2)حُٔ٘وٞى، ٝأٗٚ ال ٣ٌٖٔ رِٞؽ ٌٛٙ ح٤ٔ٤ُٜٔش اال ىحهَ حُلٌَ حُ٘خهي ٓلَ حُلٌَ حُٔ٘وٞى

ح١ٌُ ٣ظطخرن ك٤ٚ ٝػ٢ حُ٘خهي ٓغ ٝػ٢ " حُظطخرو٢"٠ٔٔ٣ٝ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُ٘وي ُيٟ ر٤ُٞٚ رخُ٘وي 

ٌُٖٝ ٌٛح حُٔٞهق ٣ظؼخٍٝ ٓغ حُٔٞهق حُز١ٞ٤٘؛ ألٕ حُز٠٘ طليى اؿَحث٤خ ىحهَ حُؼَٔ . حُٔ٘وٞى

حألىر٢، ٝاٜٗخ ال طؼخٕ هخٍؿٚ، ٝاٗٔخ طوغ حُز٠٘ طلض طَٓزخص حُظخَٛ، ٝطظلَِ ك٢ أؿٞحٍٙ 

ٌُح، الري ٖٓ حٓظ٘زخ١  حَُٔطٌِ حُز١ٞ٤٘ حُؼ٤ٔن ٝحُٔٔظٟٞ حُٔليى حُؼخرض، ألٗٚ ٛٞ . حُؼ٤ٔوش

 .ح١ٌُ ٣ظلٌْ ك٢ حُظخَٛ حُٔظـ٤َ ػزَ حإلريحٍ ٝحُلٌف ٝحُظل٣َٞ ٝح٣ُِخىس ٝحُ٘وٜخٕ



ٖٝٓ ٛ٘خ،  كخُٟٔٞٞػخط٤ش حُٟٔٞٞػ٤ش  ٓٔش هخٛش ر٘وي ٓظخٍٝر٢ٌٔ٘ ك٢ ىٍحٓظٚ حُز٣ٞ٤٘ش 

، ٝٗوي ٓخٍطَ ًٔخ الكع ًُي ٓخؿ٤ِٞال رٜيى طؼ٤ِوٚ ػ٠ِ ىٍحٓش "ونيًت تىرينى:" حُٔؼ٘ٞٗش رــ

 :ٓخٍطَ َُٝح٣ش ؿٕٞ ىّٝ رخّٓٞ كوخٍ

" ر٘ؤٕ ؿٕٞ ىّٝ رخّٓٞ" ٣ٍٞى ُ٘خ ؿخٕ رٍٞ ٓخٍطَ ك٢ هْٔ ظخ١َٛ ٖٓ ٓوخُظٚ حُٔٔٔخس" 

ٓؼخال ٓٔظؼخ، كٜٞ ٣٘خهٖ حُيالُش حُٔؼ٣ٞ٘ش حٝ حُظ٤ٔخط٤ش ُِِٖٓ ػ٘ي ىّٝ رخّٓٞ، ػْ ٣يٍٝ كٍٞ 

٣ٝظلن ط٘خٍٝ ... رؼٞ حُٔالٓق حٍُٔٞكُٞٞؿ٤ش أٝ حَُٜك٤ش حُظ٢ ٣َحٛخ ٓؼزَس ػٖ ٌٛح حُٔؼ٠٘

ٓخٍطَ حُظ٠خ٣ق حَُٜك٢ ح٤ُٔٔخٗط٤و٢ حُوخٙ رخُيالالص ٛ٘خ ٓغ حُٔزخَٗس حُظخ٣َٛش ، 

رخُظ٘خٍٝ حُز١ٞ٤٘ حألٍٝر٢ ٓٔؼال - أ١ ىٍحٓش ٓخٍطَ– ٌٌٝٛح، طٞكَ ُ٘خ كَٛش ٍحثؼش ُٔوخٍٗظٜخ 

 (3)".ك٢ ٍٝٓخٕ ؿخًزٕٔٞ ًِٝٞى ٤ُل٢ ٗظَّٝ

ح١ٌُ ١زن " ٓيهَ ا٠ُ حألىد حُؼـخثز٢:" ٝال ٠ٔ٘ٗ ًٌُي  حُ٘خهي طِط٤لخٕ طٞىٍٝٝف ك٢ ًظخرٚ

 (4)ك٤ٚ حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ػ٠ِ ٟٓٞٞػش حُؼـ٤ذ ٝحُـ٣َذ ك٢ حُوٜٚ حُلخٗطخ٣ُش حُـَر٤ش

 ُى ػ٠ِ ًُي، اًح ًخٗض حُز٣ٞ٤٘ش  طَكٞ ًَ ٗوي طل١َ٤ٔ أٝ ٗل٢ٔ كبٕ ٓؤُم حُٟٔٞٞػخط٤ش 

ٝحٓظؼخٗظٜخ رخُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ أػ٘خء ىٍحٓظٜخ ُٟٔٞٞع حَُؿزش ُٝٔلخ٤ٜٛٔخ ح٤ٌُُٔٞٞؿ٤ش ًخٌُزض 

حُن ٣ظؼخٍٝ ًَ حُظؼخٍٝ ٓغ حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘ ح١ٌُ ٣َكٞ ًَ طل٤َٔ ...ٝحُالٝػ٢ ٝحُٜٞحّ

حُلَى /ٝرخُظخ٢ُ، كخُٟٔٞٞػخط٤ش ٗوي ٗل٢ٔ كَى١ ٣ٜظْ ر٘ل٤ٔش حُٔزيع. هخٍؿ٢ ُِؼَٔ حألىر٢

 .ىٕٝ حالٛظٔخّ رخ٢ُٓٞ حُـٔخ١َ٤ٛ ٝال رخُٔظِو٢ أٝ حُؼَٜ

ٛؼٞرش حُظ٤٤ِٔ "ٌٌٝٛح، كبٕ ٓخ ٠٣غ حُ٘وي حُٟٔٞٞػ٢ أٓخّ حُٔآُم حُٜٔ٘ـ٤ش حٌُزَٟ ك٢ٜ 

كِوي ؿَص حُؼخىس ٓؼال إٔ ٣يٍّ . ر٤ٖ ٤ٜٗذ حُٔزيع ٖٓ اريحػٚ ٤ٜٗٝذ حُؼَٜ ح١ٌُ ٣لظ٣ٞٚ

. حُن...حُ٘خهي حُٟٔٞٞػ٢ ٟٓٞٞػخ ٓؼ٤٘خ أٝ ؿِٔش ٖٓ حُٟٔٞٞػخص ػ٘ي ٗخػَ أٝ ٍٝحث٢

ٌُٖٝ ٌٛح حُ٘وي ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌظَٔ اال اًح ػَك٘خ ُِٓ٘ش ٌٛٙ حُٟٔٞٞػخص ٖٓ حألىد ح١ٌُ ط٘ظ٢ٔ 

كٖٔ ح١ٌُ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ويّ حُي٤َُ ٓؼال ػ٠ِ إٔ حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ . ا٤ُٚ ٝحُؼَٜ ح١ٌُ ٣لظ٣ٜٞخ

٣يٍٜٓخ حُ٘خهي ػ٘ي ٗخػَ ٓؼ٤ٖ ٤ُٔض ٢ٛ حُٟٔٞٞػخص ًحطٜخ ػ٘ي ٗخػَ آهَ؟ ٖٝٓ ح١ٌُ 

٠٣ٖٔ ُ٘خ إٔ ٌٛٙ حُٟٔٞٞػخص حُِٜٔٔش ك٢ حُ٘ؼَ ٓؼال ٤ُٔض ٢ٛ حُٟٔٞٞػخص حُٔخثيس ك٢ 

طل٤ٌَ حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٚ حُ٘خػَ أٝ ك٢ ًحثوش ٌٛح حُٔـظٔغ هالٍ َٓكِش ٓؼ٤٘ش؟ اًح، 

كؤ٣ٖ طٌٖٔ حُو٤ٜٛٞش ك٢ ىٍحٓش ٌٛٙ حُٟٔٞٞػخص ػ٘ي ٗخػَ ٓخ اًح ُْ طٟٞغ ٟٖٔ 

    .(5)"ه٣َطش حُٟٔٞٞػخص ك٢ حألىد ح١ٌُ ط٘ظ٢ٔ ا٤ُٚ ٝحُؼَٜ ح١ٌُ ٣لظ٣ٜٞخ؟

٣ٌٖٝٔ حُلَٜ ك٢ ا١خٍ حُٟٔٞٞػ٤ش حُز٣ٞ٤٘ش ر٤ٖ حُٟٔٞٞػ٤ش حُٔؼـ٤ٔش حُظ٢ ط٘طِن ك٢ 

، (6)طؼ٣َلٜخ ُِٟٔٞٞع ٖٓ هخػيطٚ حُِـ٣ٞش ًٔخ ٢ٛ ُيٟ حُؼَحه٢ ػزي ح٣ٌَُْ كْ

 (.Richard)ٝحُٟٔٞٞػ٤ش حألىر٤ش ُيٟ حُ٘خهي حُل٢َٔٗ ر٤٤َ ٣ٍ٘خٍى 

ٌٛح، ٝطؼظٔي حُٟٔٞٞػخط٤ش حُز٣ٞ٤٘ش ػ٠ِ ٓزخىة حُز٣ٞ٤٘ش حُٔؼَٝكش ًخُٔلخ٣ؼش حُيحه٤ِش 

ٝحُٞٛق حُٔخ٢ًَٗٞٗ  ٝحالػظٔخى ػ٠ِ حُظل٤ٌي ٝحُظ٤ًَذ رٔؼخرش ٓزخىة ٜٓ٘ـ٤ش ػخٓش ، 

ٝحالٓظؼخٗش رخإلكٜخء ٝحُؼي ٝحُظٞحٍى حُِلظ٢ ٝحُٔؼـ٢ٔ ٝحُظٌَحٍ حُِـ١ٞ ٝحُظ٤ًَِ ػ٠ِ 

 .ٓلّٜٞ حُٟٔٞٞع رخػظزخٍٛخ ٓزخىة  ٜٓ٘ـ٤ش هخٛش

، كبٕ (7)ٓزيأ ط٘ظ٢ٔ٤ ٓلّٔٞ" ٣َٟ إٔ حُٟٔٞٞع  (Richard)ٝاًح ًخٕ ؿخٕ ر٤٤َ ٣ٍ٘خٍ 

 . "إ حُؼخثِش  حُِـ٣ٞش ٢ٛ كي حُٟٔٞٞع"ػزي ح٣ٌَُْ كٖٔ، ٣وٍٞ 

. ٝال ٠ٔ٘ٗ أ٠٣خ إٔ ٌٛٙ حُٟٔٞٞػخط٤ش  ط٘طِن ٖٓ ٓيحهَ كَس ٝطَٜ ا٠ُ ٓوخٍؽ كَس ًٌُي

٣ٝؼ٢٘ ٌٛح إٔ حُ٘خهي حُٟٔٞٞػ٢ ٣وظلْ حُؼَٔ حألىر٢ ٝك٠خءٙ حُظو٢ِ٤٤ ٖٓ أ٣ش ٗخكٌس ٗخء ُٝٞ 

ٝطؼظزَ ٌٛٙ حُل٣َش ٓلَح ٓؼ٤َح ٤ِٓٝس ا٣ـخر٤ش ٌُٜح حُ٘وي حُِثزو٢ ح١ٌُ ٣ٔظ٤ٜٖ . ًخٗض ٤ٟوش



كظ٠ إ ٗزٌش حُؼالهخص ؿ٤َ ٓٔظوَس ٝال ػخرظش . رخ٠ُٞحر٢ حألًخى٤ٔ٣ش حُيٝؿٔخ٤١ش حُٔو٘٘ش 

ػ٠ِ ػٌْ حُٟٔٞٞػخط٤ش حُز٣ٞ٤٘ش حُظ٢ طِظِّ . ، رَ ٢ٛ ٓظـ٤َس(Richard)ٜٗخث٤خ ػ٘ي ٣ٍ٘خٍ 

 .رخ٠ُٞحر٢ حُٔؼ٤خ٣ٍش  ٝحُظو٤ٖ٘ حُٜٔ٘ـ٢ ٝػزخص حُؼالهخص ك٢ ٗٔن ر١ٞ٤٘ ٓخ٢ٌَٗٝٗ

ٝاًح ًخٗض حُٟٔٞٞػخط٤ش طؼظٔي ػ٠ِ ط٤ٜ٘ق حَُر٢ ر٤ٖ ػ٘خَٛ حُؼَٔ حألىر٢، كبٕ ط٤ٜ٘ق 

،  - Le verbe moteur -حُٟٔٞٞػخط٤ش حُز٣ٞ٤٘ش ط٤ٜ٘ق حُظ٤ُٞي ٣ؼظٔي ػ٠ِ حُلؼَ حُٔلَى 

ٟٝٓٞٞػ٤ش ػزي ح٣ٌَُْ  (Richard)ٝحُوخػيس حُِـ٣ٞش، كخُلَم ر٤ٖ ٟٓٞٞػخط٤ش ٣ٍ٘خٍ 

كٖٔ، إٔ ٟٓٞٞػخط٤ش  حألٍٝ ٤ٗٞٔ٠ٓش، أ١ كي٣غ ػٖ حألكٌخٍ ٝحُٟٔٞٞػخص ك٢ حألىد، 

ر٤٘ٔخ ٟٓٞٞػخط٤ش حُؼخ٢ٗ ٢ٛ حالٗظوخٍ ٖٓ ح٠ُٔخ٤ٖٓ حُٔوظِلش ا٠ُ حألٌٗخٍ حُؼخرظش ، أ١ ػٔش 

 .(8).ٜٓخُلش ر٤ٖ حُز٤٘ش ٝحُظخ٣ٍن،  ر٤ٖ حُظِحٖٓ ٝحُظِٖٓ، ٝحُٞٛق ٝحُظطٍٞ

  

 
 :حُٜٞحٖٓ

. 10/10/12.ٙ.ُـ٤َٔ كٔيح١ٝ  حَُٔؿغ حُٔخرن " حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش ""حُٔلخَٟس ٓؤهًٞس ٖٓ - 1 
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 :ة والمناهج األخرىالموضوعاتي                  ( 10)انًحاضرة 

حُٟٔٞٞػخط٤ش ٝحُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش حألهَٟ  

حهظَٗض  حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش ك٢ ططٍٞٛخ حُظخ٣ٍو٢ ٖٝٓ هالٍ طٍٜٞحطٜخ حُ٘ظ٣َش 

ٝططز٤وخطٜخ حإلؿَحث٤ش رٔـٔٞػش ٖٓ حُٔ٘خٛؾ ح٤ٗٞٔ٠ُٔش ٝح٤ٌُِ٘ش ٓٞحء أًخٗض ٝٛل٤ش أّ 

 .ٓؼ٤خ٣ٍش، ىحه٤ِش أّ هخٍؿ٤ش

 .R)ومن ىنا، فقد ارتبطت الموضوعاتية  في مسارىا المنيجي والتاريخي كما يرى فايول 
Fayolle)  بالتحميل النفسي والفمسفة الوجودية وعمم النفس وعمم األفكار الذي يمد

وفي ىذا الصدد يقول روجي فايول . لتتبعيا في نتاجات المبدعين" بالتيمات" الموضوعاتيين 
(R.Fayolle)" : إن جورج بولي(Poulet)  وجان بيير ريشار(Richard)  وستاروبنسكي
(Starobinski)  وىم  يقرأون أعمال الروائيين والشعراء يكشفون عن الموقع المييمن الذي ،

    (.1)"، كما يكشفون عن القيمة الداللية لبعض البنيات"التيمات"تحتمو بعض 

 انًىضىعاتيت وانتحهيم اننفسي

     ٝحُ٘ل٢ٔ ٖٓ حُٜؼذ طٍٜٞٛخ ٝٓغ ًُـي ٣ٌٔ٘٘ـخ حُوٍٞأُٟٔٞٞػخط٢حُ٘وي  حُؼالهش ر٤ٖ  

 ٖٓ أؿَ حٌُ٘ق ػٖ ٓؼ٠٘ حَُؿزش حُيك٤٘ش كـ٢ حهظ٤ـخٍ حُٔزيع أُٟٔٞٞػخط٢رؤٕ ػَٔ حُ٘وي 

ُٟٔٞٞع ىٕٝ آهَ ٤ُـؼَ ٓ٘ٚ ٓخىس إلريحػٚ، ٝحٌُ٘ق ػٖ حَُؿزش ٛٞ ٓـٖ ٛـ٤ْٔ حُظل٤َِ 

ٝحُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ربهَحٍ  إٔ ِٗلع حُظوخٍد حٌُز٤َ ر٤ٖ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ حُ٘ل٢ٔ، ًٔخ ٣ٌٔ٘٘خ

  ٕٝحُٟٔٞٞػخط٢:أ١"  حُــ٣ٌٍٞ ٕ"٣ٍ٘خٍ ػٖ طِي حالٓظلخىس ٖٓ حُيٍحٓخص حُ٘لٔخ٤ٗش كـ٤ٖ هـخٍ 

                                           2. ال ٣٘لٕٞ حُؼالهش ر٤ٖ ػِْ حُ٘لْ ٝحُ٘وي حألىر٢
ويرى فؤاد أبو منصور أن النقد الموضوعاتي أو الجذري حصيمة تضافر تيارين فكريين    

" الجذريين"ذلك أن الفرويدية أوال أرفدت . الفرويدية واألسموبية المسنية: متغايرين أال وىما
ثم . المازوشية"و" السادية"و " العقل الباطني"و " الالشعور"و " العقدة النفسية"بمصطمحات 

خصوصا في كتابو البارز  (Ch. Mauron) جاء التحميل النفسي مع الناقد شارل مورون 
برغسونيا، لينشر – نيج فيو نيجا فرويديا " من االستعارات الممحة إلى األسطورة الشخصية"

الالشعور، أىمية الطفولة في تشكيل : في فضاء النقد الموضوعاتي جممة مسممات أىميا
 (.2)أفكار الشخص البالغ، آثار بعض الوقائع الراسخة في الذاكرة، وجود النزوات المتسمطة

 :  نًىضىعاتيت واألسهىبيتا
، (Bally)ًٔخ حٓظلخىص حُٟٔٞٞػخط٤ش ٖٓ حألِٓٞر٤ش حأل٤ُ٘ٔش هخٛش ٖٓ حُزخكغ ٗخٍٍ رخ٢ُ 

، كخٛظٔض "حألِٓٞد ٝطو٤٘خطٚ"، ٤ََٓٓٝ ٤ًَٓٞ هٜٞٛخ ك٢ (Marozo)ٝٓخٍُٝٝ 



أ٤١خف حُ٘ؼٍٞ أٝ حُالٗؼٍٞ طظزٍِٞ ُـ٣ٞخ رٞحٓطش "اً إ . رـٔخ٤ُخص حُ٘ٚ حُِـ٣ٞش حُٔظؼيىس

ٝطيٍ حُظخَٛس حُِـ٣ٞش رطخرؼٜخ ح٤ٔ٤ٌُخث٢ حُٔظ٘خٓن أٝ حُٔظ٘خكَ . طَح٤ًذ ٜٝٓطِلخص ٓؼ٤٘ش

 ك١ٌَ، ٣ظٞٛؾ رخُظٔخػخص حَُِٓ ر٤ٖ ػخ٢ُٔ حُٞػ٢ ٝحُالٝػ٢- ػ٠ِ ٝحهغ ٗل٢ٔ

الجذريون يمتقطون بواسطة األسموب أو النسق المغوي المتعدد، اليويات والمضامين جذرا  
ىنا، يصبح النسيج الجمالي مفتاحا لمعثور عمى . فكريا ويتتبعون تعابيره في سياق النص

النسيج الفكري الموغل في الباطنية أو المتناثر رموزا عمى سطح الكتابة، رموزا لكنيا ذات 
الوحدة الميثولوجية لمكتابة حسب قاموس التحميل "صمة اندماجية في إطار ما يسمى بـ 

حُوٍٞ رؤٕ حُٟٔٞٞػخط٤ش هي أهٌص ٖٓ حألِٓٞر٤ش حإلكٜخث٤ش هخ٤ٛش    ًٔخ ٣ٌٔـٖ(.3)النفسي

 هخٛـش كـ٢ ؿٔغ ٍٝٛي حُٟٔٞٞػخص حٌٍَُٔس كـ٢ حُؼٔـَ حألىرـ٢ رـ٤ٖ ،حإلكٜخء

 .                                              ٝحُٟٔٞٞػخص حُلَػ٤ش كٔذ طٞحطَٛخ ك٢ حُ٘ٚ .حُٟٔٞـٞػخص حَُث٤ٔش

  نًىضىعاتيت وانبنيىيتا 
ػظزَص حُز٣ٞ٤٘ش ٖٓ ٓ٘خرغ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ ًُٝي ٍحؿغ ا٠ُ حػظزخٍ رؼٞ حُيحٍٓـ٤ٖ ح

     حُٟٔٞٞػخط٤ش حُز٣ٞ٤٘ش حطـخٙ ٗوي١ ٓ٘يٍؽ طلض كوَ ٗوي١ ٝحٓغ أال ٝٛٞ حُز٣ٞ٤٘ش، ًُـي إٔ

      هي حػظزـَٙ ٍٝالٕ رـخٍع ك٢ ىٍحٓظٚ أكي ٗوخى حُز٣ٞ٤٘ش حُظ٤٘٣ٌٞش ٝٛٞ ٤ُٓٞخٕ ؿُٞيٓخٕ "

 حٜٓخٓخطٚ حُٔيٍؿش    ٟٖٔ ىحثَس حُ٘وي ػ٠ِ أٓـخّٖٓ حُ٘وخى حُٟٔٞٞػخط٤٤ٖ 

 -         5.حُٟٔٞٞػخط٢

  طٜـ٤٘لٚ"، ًُٝي ػِـ٠ أٓـخّ ح ٟٓٞٞػخط٢حٝكظ٠ّ ٍٝالٕ رخٍع حُز١ٞ٤٘ حػظُزَِ ٗخهي

 ٣ٌٕٞ ٍٝالٕ رخٍع إٔاالّ إٔ ٛ٘خى ٖٓ أٌَٗ +6.ُِٟٔٞٞػخط٤ش ك٢ حالطـخٙ حُظؤ٢ِ٣ٝ

أىٍؽ ٍٝالٕ رخٍع ٝؿخٕ :"  حُٟٔٞٞػخط٤٤ٖ، ٣وٍٞ ٍٟٞحٕ ظخظخ ك٢ ٌٛح حُٜيى  ٖٓ حُ٘وخى

  رٍٞ ٓخٍطَ ٟٖٔ ٌٛح حُظ٤خٍ حُ٘وي١ ٓغ أّٜٗٔخ ُْ ٣٘خًٍخٙ أٓٔٚ حَُٝكخ٤ٗش، ٝأهـٌح طي٣ٍـ٤خ

كٜٔخ َٓح رـٞحٍ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ ؿ٤َ إٔ طؤِٜٓٔخ حُ٘وي١ ال ٣يٍٝ كٍٞ ٌٛٙ ... رخالرظؼخى ػ٘ٚ 

  . -حَُٔؿؼ٤ش

– باعتبارىا منيجا منفتحا في التحميل واالستكشاف الداللي –  وال تشتغل  الموضوعاتية 
عمى مستوى الوعي كما تفعل الظاىراتية، وال عمى مستوى الالوعي، كما ىو الشأن بالنسبة 

وأن - Le préconscient– ما قبل الوعي "لمتحميل النفسي، إنما تركز عمى مستوى 
طابق المعنى " المعنى الحقيقي الذي تستيدفو ىذه المقاربة في العمل األدبي ال يكمن في 

وال في طابق المعنى الخفي، ولكنو يوجد فيما بين الطابقين، فالمعنى الحقيقي " الظاىري
 (.4)"يختبئ بين الضياء المرئي والضياء المحجوب

وعمى أية حال، فثمة تقارب بين الموضوعاتية والمناىج األخرى كالسيميولوجيا والمسانيات 
يميز بين الموضوعاتية  (Richard)واألسموبية وعمم الداللة والتحميل النفسي، فريشار 



القراءة في كمييما تنطوي عمى ميمة إحضار المعنى "والمنيج السيكولوجي عندما يقر بأن 
إلى النص أو ما يمكن تسميتو بتضخيم المعنى فكمتا القراءتين مضخمة لممعنى وذلك عمى 

  .(5)"عكس القراءة الفيمولوجية التقميدية التي كانت تيتم بتقميصو

ٝال ٣ٌٖٔ ُِ٘وي أُٟٔٞٞػخط٢ ا١الهخ إٔ ٣ٔظـ٢٘ ػٖ حُٜٔ٘ؾ حُ٘ل٢ٔ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُلٞحٍم 

 ٗوي ٝٛل٢ ٣٘ز٢٘ ػ٠ِ كْٜ حُ٘ٚ ٖٓ أؿَ  حُٔٞؿٞىس ر٤ٜ٘ٔخ، ٝال٤ٓٔخ إٔ حُٟٔٞٞػخط٤ش

ر٤٘ٔخ حُٜٔ٘ؾ حُ٘ل٢ٔ، ٣ؼظٔي ػ٠ِ ىٍح٣ش حُالٗؼٍٞ ك٢ . حٓظٌ٘خف حُٔؼ٠٘ ٝاظٜخٍٙ ٝط٠و٤ٔٚ

ٝاًح ًخٕ حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٤ٔ٣ِ ر٤ٖ ػ٤ِٔظ٤ٖ طل٤ِ٤ِظ٤ٖ . حُؼَٔ حألىر٢ ىٍحٓش طل٣َ٤ٔش طؤ٤ِ٣ٝش

ك٤غ طٞؿي ك٢ ٓٔظٟٞ حُالٝػ٢،  (Le processus primaire)حُؼ٤ِٔش حأل٤ُٝش : ٝٛٔخ

، ٝطٞؿي ك٢ ٓٔظٟٞ  ٣ظٔٞهغ ر٤ٖ ( Le processus – Secondaire)ٝحُؼ٤ِٔش حُؼخ٣ٞٗش 

حُٞػ٢ ٝحُالٝػ٢، ٝٛٞ ٓٔظٟٞ ٓخ هزَ حُٞػ٢، كخُٜٔ٘ؾ حُٟٔٞٞػ٢ ٣ًَِ ػ٠ِ حُؼ٤ِٔش 

٣ٝؼ٢٘ ٌٛح ٓيٟ ط٠ٖٔ حُٜٔ٘ؾ حُ٘ل٢ٔ ُِٜٔ٘ؾ أُٟٔٞٞػخط٢ ٝحكظٞحثٚ ُٚ، ٝإ ًخٕ . حُؼخ٤ٗش

حُٜٔ٘ؾ حأله٤َ، ك٢ هَحءطٚ، ٣َطٌِ ػ٠ِ ٓوُٞظ٢ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ، ُظلي٣ي حُٔؼ٠٘ ٝط٤ٌِ٘ٚ ػ٠ِ 

 .هالف حُالٝػ٢ ح١ٌُ ٣ظوِٚ ٜٓ٘ٔخ

وتدرس القراءة الموضوعاتية المشاىد في العمل األدبي باعتبارىا مظيرا من مظاىر    
الوعي عمى الخمق واالبتكار انطالقا من التصنيف المقوالتي، كما يمكن ليذه المقاربة أن 

عندما قرأ أعمال بروست  (Richard)تدرس المظاىر اإلبداعية الالواعية كما فعل ريشار 
(Proust) األدبية "وىكذا فاألعمال . قصد قراءة موضوعية لمرغبة المكبوتة غير المعمن عنيا

. فييا نصيب من التصنيف الموضوعي- Le désir– ىي تمك التي يكون لمرغبة " الكبرى
وعمى الرغم من أن الرغبة تبقى من ممتمكات الكبت والمحظور والمجيول، أعني من 

تصنف في موضوعات، أي أن  فإنو يمكن ليذه الممتمكات أن. ممتمكات التحميل النفسي
 (6)إلى عالم المنيج الموضوعي وأن تنكشف عميو ولو من بعيد– جزئيا – تنتمي 

ٌٌٝٛح َٜٗ ا٠ُ إٔ  حُٟٔٞٞػخط٤ش ٢ٛ هَحءس ىال٤ُش طٌ٘ق ػٖ حُٔؼ٠٘ ٝطلَٔ حُ٘ٚ ًُٝي 

٤١َ حُلٌَس حُؼخٓش ٝطل٣ِٜٞخ ا٠ُ ٤ٛـش  ربٍؿخػٚ ا٠ُ ر٤٘خطٚ حُٔؼ٣ٞ٘ش حُٜـَٟ ٝحٌُزَٟ، ٝطؤ

٣ٝؼ٢٘ ٌٛح، إٔ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ ٖٓ حُٔ٘خٛؾ حُٔ٘لظلش ػ٠ِ .  ٓزجَس ُِ٘ٚ حألىر٢ ػ٘ٞح٤ٗش

رخه٢ حُٔ٘خٛؾ حألهَٟ ٖٓ ك٤غ حػظٔخىٛخ ػ٠ِ حُظؤ٣َٝ ٝحُوَحءس حُيال٤ُش ُ٘زٌش حألكٌخٍ ٝحُو٤ْ 

 .     حُـٔخ٤ُش حُٔٔظؼِٔش ىحهَ حألػَ حُـٔخ٢ُ

ُى ػ٠ِ ًُي ، ٣ٌٖٔ اىٍحؽ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢ ٟٖٔ حُٔوخٍرخص حُ٘وي٣ش حُظؤ٤ِ٣ٝش ٝحُيال٤ُش 

 .حُظ٢ ال ٣ٜٜٔخ ٟٓٞ حٓظ٘زخ١ حُٔؼ٠٘ ٝاظٜخٍٙ رٍٜٞس رخٍُس
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 ر٤ي إٔ حُ٘وي حُٟٔٞٞػخط٢، إ ًخٕ ٣٘ز٢٘ ػ٠ِ حُظؤ٣َٝ، كٜٞ ٣َطٌِ هزَ ًُي ػ٠ِ حُلْٜ 

ألٕ حُ٘خهي أٝ حُوخٍة، ك٢ . ٝٝٛق ر٤٘خص حُؼَٔ حألىر٢ ىٕٝ حىػخء ربٌٓخ٤ٗش طل٤َٔٙ َٝٗكٚ

ٟٝؼ٤ش طظْٔ رخَُٔٝٗش ٝحُل٣َش، ٣يهَ ا٠ُ ك٠خء حُٔوخٍرش ٝٛٞ هخ٢ُ حُٞكخٝ ؿ٤َ ِٓٝى 

كلٔزٚ،  اًح، . رؼيس ًخِٓش ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ ٝحُٜٔطِلخص حإلؿَحث٤ش ٝحُظٍٜٞ حُ٘ظ١َ حٌُخك٢

حُٔؼخ٣٘ش ٝحُظؤَٓ حُيحه٢ِ ُِ٘ٚ هٜي كٜٔٚ ٝٝٛلٚ ٖٓ أؿَ حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُٔؼ٠٘ الٓظ٘زخ١ٚ 

 .ٝط٠و٤ٔٚ ٝارَحُٙ

٣ٝظز٤ٖ ُ٘خ، ٓٔخ ِٓق ًًَٙ، إٔ حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش  رٜلش ػخٓش ٖٓ أًؼَ حُٔوخٍرخص 

٣ٝزيٝ إٔ . ٝحُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش َٓٝٗش ٝك٣َش ٝحٗلظخكخ ػ٠ِ حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش ٝحُلِٔل٤ش حألهَٟ 

حُٔوخٍرش حُٟٔٞٞػخط٤ش أًؼَ حهظَحرخ ٖٓ ػِْ حُ٘لْ ٝحُلِٔلش حُظخَٛحط٤ش ٖٓ أ٣ش ٓوخٍرش ٗوي٣ش 

 .  أهَٟ

 

 
 


