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ذالؾغةذ ذيف ذالتداولية ذبعضذالظواهر ذإىلذدرادة مدخل
*وذجا(ربيةذ)اخلطابذادلدرحيذمنعال

ذ**عؿرذبؾخري

ذتؼدوم
م ماٌقضقعمسيمإرار مشلذا مسؾكمؼـدرجمتـاوظـا ماٌعاصرة تطؾقؼماظـظرؼاتماظؾلاغقة

ماً متـاول مبإعؽاغقة مالضؿـاسـا مذظؽ مو ماظعربقة، معـفماظؾغة ماظؼدؼؿ ماظعربل، طاب
مإبلؿقؿقظقجلمعشققنممبفؿقسةمطؾرلةمعـماألصؽارممااغطالض،موايدؼث عـمتصقر

ؾادئموماظؿصقراتماظ يمضدمتؾدومخماظػة،مظؾقػؾةماألوديمظؾؿصقرماظعربل،مإالمأغـامواٌ
معـماظظقاػرماظ يمتشؽؾ،مسيمغظرغا،م مأنمغؽؿشػمسددا مصقفا،مادؿطعـا مأععـا إذا

ضارات مصـقـمالمغمعـماعؿدادمظؾؿعرصةماإلغلاغقةمومإدؿؿرارؼؿفامسدلماظؼرونموماي
باظؼطقعةماإلبلؿقؿقظقجقةمسيمجمالمادؿؿرارؼةماظعؾقمموماظػؾلػات،مبؾمإنماألدسم
اإلبلؿقؿقظقجقةمظؾـظرؼةماظؾلاغقةمايدؼـة،معامػلمإالمتطقرمظؾؿؾادئماظ يموضعؿفام
بعضماألعؿماظؼدميةم)اإلشرؼؼ،ماشلـد   (مومرقرتفاماظـظرؼةماٌعرصقةماظعربقةمسؾكم

،ماظذؼـمذؽؾقامػؿزةموصؾمبنيماظذلاثمظؾغةموماظػالدػةمومسؾؿاءماألصقلؼدمسؾؿاءما
دىماٌؼاالتماظ يمغشرغاػاماٌعرسيماإلغلاغلماظؼدؼؿمومايدؼث مومضدمتطرضـامسيمإح

ممممممممسيمجمؾةماظؿؾقني،مإديمبعضماإلذاراتموماظؿصقراتماظ يمتـاوشلامبعضمسؾؿاءماظؾغةم
ماظ يمتؾنيمبقضقح ماظعربمو ماظػالدػة مصقفممو مطـشاطمتؿقؽؿ ماظعربلمظؾغة اظؿصقر

                                                                                                              
م،مجاععةماىزائر 4553عذطرةمعاجلؿرل،مدؼلؿدلمم *

م،مجاععةمتقزيموزو اآلدابأدؿاذمعلاسد،مضلؿماظؾغةماظعربقة،مطؾقةم **
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ماظ يمتؼذلب مو مشرلماظؾغقؼة مو ماظؾغقؼة ماظعـاصر معـ ماظؿصقرممجمؿقسة معـ بقضقح
(مومػذامعامدـؾقـفمPragmatiqueاألوروبلمايدؼثمظؾغةمباسؿؾارػامغشارامتداوظقام)

مباخؿصارمسيمأحدمأرطانمػذهماٌلاػؿة 

ذالتعروفذبالتداولية

اظؾلاغلمايدؼثمميؽـمظفمأنمؼالحظمأنماظعدؼدمعـممإنماٌؿؿؾعمظؿطقرماظؾقث
اظؿلاؤالتماظ يمطانمؼطرحفاماظؾاحـقنماظؾلاغققنمومصالدػةماظؾغة،مسؾكمأغػلفؿ،م

مادؿطاست(معـماإلجابةمسـفا،مومضدمStructuralesملمتؿؿؽـماظـظرؼاتماظؾـققؼةم)
ؽارمػذهماظؿلاؤالتمأنمودمدؾقؾفامسيماواهمجدؼد،مػقمأصالمجمؿقسةمعـماألص

واٌالحظاتماظؾلاغقةموماظػؾلػقة،مصادرةمػـامومػـاك،مطاغتماظغاؼةمعـفاماإلجابةم
سـمجمؿقسةماألدؽؾةمعـممنط:معـمؼؿؽؾؿ؟معـمؼؼعمسؾقفماظؽالم؟معاذامغػعؾمحقـؿام
مغؼقلمأذقاءم مٌاذا ماظؿؾؿقحمأبؾغمعـماظؿصرؼح؟ مٌاذا مػلمضققدمايدؼث؟ معا غؿؽؾؿ؟

مقنمإضـاسا؟   ؼؽوغصرحمعؾاذرةمبعدممضقشلا؟معؿكم
م) متلؿقة مإرالق مإدي ماظؾغقؼني مو ماظـؼاد مبعض مذظؽ مدصع مضد  Poubelleو

Espagnoleمسؾقفا،مألغفامادؿطاستمأنمهؿقيمسؾكمجمؿقسةمطؾرلةمعـماألصؽارم)
مذظؽم مدؾقؾ مسي مو معؿػاوتة  مو مخمؿؾػة معشارب مو معلؿقؼات مذات ماظؿصقرات و

م مٌكؿؾػماظعؾقم متقدؾفا مو ماإلماالجؿؿاسقةادؿعاغؿفا مأعرمو مػق ماألخرى،مو غلاغقة
مخمؿؾػممرأن متـاول مسؾك مضادرة مجعؾفا مو ماظـظري، مو ماٌعرسي مأصؼفا ماتلاع سـف

م مذظؽ مؼشؽؾ مأن مدون ماإلغلان، مسـ ماظصادرة مبـؿائجمساًطابات مظؾكروج ائؼ
مععؿدلة 

معقرؼس م)ذارل مهدؼد معاػقةمCharles Morrisمؼعؿدل مظضؾط محماوظة مأول )
لماظلقؿائقةمومأدـدمإظقفامدرادةماظعالضةمبنيماظؿداوظقة،مومضدمحصرػامضؿـمجما

مبنيمأنمتػاسؾماظعالعاتمصقؿام اظعالعاتمومعلؿعؿؾلمػذهماظعالعاتمومذظؽمبعدعا
متؾمسؾقفمؼػضلمإديم مغلؿقفمسؾؿماظذلاطقب،مومتػاسؾماظعالعةممبا مؼشؽؾمعا بقـفا

مسؾؿماظدالظة 
)أورطققغلممصاظؿداوظقةمإذنمػلمدرادةمظؾفاغبماإلدؿعؿاظلمظؾغة مومػـامهدد

Orecchioniمعـم ماظؽالم م"سيمادؿكالصماظعؿؾقاتماظ يممتؽـ م ماظؿداوظقة موزقػة )
م ماظـالثقة مؼشؽؾ ماظذي مإراره مسي ماآلتقةاظؿفذر ماٌردؾ مم–: اظقضعقةمم–اٌؿؾؼل

نمأيمهؾقؾمتداوظلمؼلؿؾزممباظضرورةماظؿقدؼدماظضؿينمظؾلقاقماظ يمإاظؿؾؾقغقة م
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ماىؿؾة  مصقف مم1تمول مػـا ماظو ماظـظرؼاتمؼؿفؾك مخمؿؾػ مبني ماظرابط عـصر
 مصاخؿالفمContexteعامغلؿقفماظؿداوظقة،مومػقماظلقاقمماظ يمذؽؾتمواظؿقجفات

اظزاوؼةماظ يمؼـظرمعـمخالشلامإديماظلقاق،مػقماظذيمجعؾمتؾؽماظـظرؼاتمختؿؾػم
م مسي مبقـفا ماظ يمصقؿا ماألضقال مػل مأغفا مؼرى معـ مصؿـفؿ ماظؿداوظقة  معاػقة هدؼد
مأصع مإدي موصؼمتؿققل مبفا ماظؿؾػظ ممبفرد ماجؿؿاسقني، ماعؿداد مو مصؾغة مذات ال

مدراد مسي ماظؿداوظقة مؼؾكص معـ معـفؿ مو محمددة مسيمدقاضات متظفر ماظ ي ماآلثار ة
مأثرماظذاتقةمسيماًطابمعـمخاللماظضؿائرموماظظروفم،مومؼدرسمػاًطاب مالء
 Lois( مومعـفؿمعـمؼؾكصفامسيمجمؿقسةمعـمضقاغنيماًطابمDéictiquesاٌؾفؿةم)

du discoursمأومأحؽامماٌكارؾةمMaximes contersationnellesسؾكمحدمتعؾرلمم
اظ يمتضػلمسؾكماًطابمصقغةمضؿـقةمأومتؾؿقققةمومذظؽمم–اظػقؾلقفمجراؼسم

طاالصذلاضاتماٌلؾؼةممLes énonces implicitésعـمخاللمدرادةماألضقالماظضؿـقةم
Présupposesموماألضقالماٌضؿرة م

ممإنماظؿداوظقني مظعؾة مؼؼصدمJeux de langageؼـظرونمإديماظؾغةمسؾكمأغفا ،مو
بفاماظصؾغةماٌمدلاتقةمظؾغةمأثـاءماالدؿعؿال مصعـدعامؼؿؽؾؿماإلغلان،مصؼدمخيضعم
مشرله،م مو م"اظلقي" مبنيماظؽالم ماظضؿـقةموعؾفمميقز معـماظؼقاسد أضقظفمجملؿقسة

ماظشطرغج، مظالسب مباظـلؾة مايال مػق مادمعـؾؿا مؼػلر معا مػذا معصطؾحمو ؿكدام
(ماظؿداوظقةموصؼمػذامMainguneauإدذلاتقفقاتماًطاب مومضدماخؿصرمعـؼقغقم)

اظؿصقرمسيمأمناطمثالثة:ماظؼاغقنموماٌلرحموماظؾعؾة مإنماظؽالممباسؿؾارهمصعالمعؿقؼؼام
جمردماظؿؾػظمباألعر،مؼضػلمسؾكماٌؿؽؾؿمعرتؾةماألعر،مإذمالمؼـػصؾمسـماٌمدلةم
مأعقر،مومػذامضابؾمظؾؿقؼقؼموصؼمذروطمهددػامأسرافمطؾمصقضعمشرلهمسيمعرتؾةماٌ

ظغة مومػذامجيرغامإديمايدؼثمسـماظؿعاضدماظذيمميؽـماٌؿؽؾؿنيمعـماظؿعارفمسؾكم
ماظصقغماظؽالعقةماٌـادؾةمظؽؾمحالمعـمأحقالماًطاب 

مالم مصاظذؼـ مضؿـقة، مصؾغة مذو مػق مظؾغة ماظؼاغقغل ماظـؿط مأن مإدي مػـا مغشرل و
ماظؼق مػذه مؼحيذلعقن ماظعؼاب مإمنا مظؾلفـ، مؼؿعرضقا مظـ مطمأنمؽاغني مضؿـقا، قن

نقبمذكصامضدمواوزمحدودمايدؼث:مملمغرعماظغـؿمععا،ماحذلممغػلؽمحقـؿام
تؿقدثمععل   مإديمشرلػامعـماإلجاباتماظ يمؼلعكماٌكاربمإديمإسادةمخمارؾفم

مإديمصقابفم"اظؾغقي "
                                                                                                              
1 Orecchioni, C. K : Enonciation de la subjectivité dans le language.- Paris, Armand 

Colin, 1980.-p. 185.  
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2ومباظـلؾةمظؾؼاغقن،مؼؼقلمعـؼقغق
غؿؼالمعـماظـلؼماظؼاغقغلمإغفمعـماظلفؾماال 

أنماٌلرحمػقمصقرةمعصغرةمظؾعاملمومايقاة،محقثمتقزعمم(مذظؽRôleإديم"اظدور"م)
اٌلرحقةممتشكصقااظاألدوارمسؾكمطؾمذكص،مومباظؿاظلمصإنمخطابماٌؿـؾنيموم

ماٌكرجماٌلرحلمالمخيرجمإالم مصاٌمظػمأو مغػلفمخطابماٌؿؽؾؿنيمسيماظقاضع  ػق
مطابقةموماإلجؿؿاسقةمظؾغةماظ يمؼؽؿبمصقفا غادرامسـماألسرافماً

ذالدرجاتذالثالثذلؾتداولية

ماألدادلم مإديماظدور مأساله ماظؿداوظلمظؾغة،مصؼدمأذرغا ماظـؿط ظؾلقاقمسيمهؼقؼ
أضقكمػقماظعاعؾماٌشذلكمبنيمخمؿؾػماظـظرؼاتماٌشؽؾةمظؾؿداوظقة،مإالمأنمدرجةم

م معقزاتمطؾ ماظذيمحيدد مػق مغظرؼة مطؾ مسي ماظلقاق مػذامتدخؾ مأضقك مو عـفا،
اظؿصقرماًطقةماألوديمسيمتـظقؿمومػقؽؾةماظـظرؼاتماظؿداوظقة مومؼعدم"اشلقالغديم

وموزئةمخمؿؾػماٌؽقغاتماظ يممجربماظؿقحقدمبطرؼؼةمغظاعقةػاغلقن"مأولمعـم
م"3بطرؼؼةمعلؿؼؾة:ماآلنتطقرتميدم

ذالتداوليةذمنذالدرجةذاألوىلذأوذنظروةذاحلدوثذ-أ

مشل مغظر معـ مأذفر مبـػـلقتمإن مإعقؾ ماظػرغلل ماظؾغقي ماظعامل ماظـظرؼة ذه
(E.Benvenisteماظذيمأطدمسؾكمضرورةماظؿؿققزمبنيماظؾغةمطلفؾمعـماألدظةموغظامم)

مؼؿقؼؼمػذهمتذلطبمصقف مطـشاط ماظؾغة مو ماًطابماظ يمماألدظة موضائع مخالل عـ
مبـػـقلتم"اٌمذرات"،م مسالعاتمخاصة،متؾؽماظعالعاتماظ يمؼلؿقفا ختصصفا

م مصعؾقا ؼؽؿـ مخطابا ماظؾغة متصقرل مسي مايدؼثممدورػا مؼلؿقف ماظؿعؾرل ػذا
Enonciationموػقمإجراءماظؾغةمومهؼقؼفامعـمخاللمصعؾمطالعلمصردي م

ومؼعؽػماظداردقنمسيمػذاماٌلؿقىمسؾكمدرادةماظؾصؿاتماظ يمتشرلمإديمسـصرم
ماظذاتقةمسيماظؾغة 

ذطابالتداوليةذمنذالدرجةذالثانيةذأوذنظروةذقواننيذاخلذ-ب

                                                                                                              
2 Maingueneau, D : Nouvelles tendances en analyse du discours.- Paris, Hachette, 1987.-

p. 19. 
أغظرمعداخؾةماألدؿاذةمخقظةمراظبماإلبراػقؿلمسي:م"غدوةماألدؿاذ"ممبعفدماظؾغةماظعربقةمومآدابفامجباععةمم3

م 4554صدلاؼرمعـمساممماىزائرمسي
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عطروحة،محقثمتؽقنمػذهمومػلمتؿضؿـمدرادةماألدؾقبماظذيمؼرتؾطمبؼضقةم
عؿؾاؼـةمسـماظدالظةمايؼقؼقةمظؾؼقل،مومػلمتدرسمطقػقةماغؿؼالماظدالظةمعـممةاألخرل

ماظعؿؾقاتم مععرصة مادؿـؾاطمو مباظلعلموراء اٌلؿقىماظصرؼحمإديمعلؿقىماظؿؾؿقح،م
ظؾغةمباسؿؾارػامجمؿقسةمعـماالضذلاحاتماٌؿلؾؾةمسيمذظؽمصفذهماظـظرؼةمتـظرمإديما

ماٌلؾؼةمومعـماألضقالماٌضؿرةموماالحؿفاج   

ذالتداوليةذمنذالدرجةذالثالثةذأوذنظروةذأفعالذالؽالمذذذ-ج

La théorie des actes du langage 

تـطؾؼمػذهماظـظرؼةمعـمعلؾؿةمعػادػامأنماألضقالماظصادرةمسـماٌؿؽؾؿني،مضؿـم
مإديمأصعالمذاتمأبعادماجؿؿاسقة موضعقاتمحمددة،متؿققل

مإديماظػالدػةماظؿقؾقؾقنيماإلنؾقز أعـالممومترجعمػذهماظـظرؼةمسيمأولمسفدػا
(مومتؾؿقذهمدرللماظؾذانمبقـامأنماظؾغةمظقتمبـكمومدالالتمصؼط،مAustinدؿنيم)وأ

ماٌؿؽؾؿمظقممبؾمػلمأؼضا ديمبفامأشراضا،مصفقمسؿؾمؼطؿحمأصعالمطالعقةمؼـفزػا
خالظفمإديمإحداثمتغقرلمععنيمسيمدؾقكماٌكاربمباظػعؾمأومباظؽالم ماٌؿؽؾؿمعـم

مظؾؿعؾقعات، متؾادل مذؽ، مبدون مػق ماظؽالم م"إن ماإلرار: مػذا مسي مأورطققغل متؼقل
أؼضامإنازمألصعالمعلرلةموصؼمجمؿقسةمعـماظؼقاسدم)بعضفامطؾقة،محلبمموظؽـف

عـظقعةمععؿؼداتفم(معـمذمأغفامتغقرلموضعقةماٌؿؾؼلمومتغقرلمHabermasػابرعاسم)
و/أوموضعفماظلؾقطل،مومؼـفزمسـمذظؽمأنمصفؿماظؽالممومإدراطفمؼعينمتشكقصم

م"م4عضؿقغفماإلخؾاريمومهدؼدمشرضفماظؿداوظل،مأيمضقؿؿفمومضقتفماإلنازؼة
مومؼؿؽقنماظػعؾماظؽالعل،محلبمأودؿني،معـ:

م:مالمتدخـacte locutoireصعؾمظغقيمم-
مومػقماظـفلمسيماٌـالماظلابؼ:مacte illocutoireصعؾمإنازيمم-
مم- ماظؿمأثرلي ماٌكاربمacte perlocutoireاظػعؾ مصعؾ مرد مسي مؼؿؿـؾ مو :

مباالدؿفابةمأوماظرصض 
ومضدمودعمغظرؼةمدرللمغظرؼةمأصعالماظؽالم،مصمأوضحمظؽؾمصعؾمذروطمإنازه،م
مإديمأصعالمشرلم ماألصعالماظؽالعقةماٌؾاذرة ووضعمجمؿقسةمعـماظؼقاسدمتؿققلمبفا

إضاصةمإديمػذهماظؿؼلقؿاتماظـالثة،مػـاكمأخرلا،مجمؿقسةمعـماظؿقؾقالتمذرةماٌؾا

                                                                                                              
4 Orechioni,C.K: Op.cité.-p.185. 
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ماظؿداوظقة ماظدرادات مضؿـ متـدرج مهددهمماظؾغقؼة مغصا مبصػؿف مباًطاب متفؿؿ و
ممبكؿؾػم مباظـصقص مأو مباحملاجة مأو مباحملادثة مغفؿؿ مأطـا مدقاء مععقـة ضقاسد

مإدراج مدراداتمميؽـ مدـقاتمضؾقؾة مؼلؿكمأغقاسفا،محقثمتطقرتمعـذ مصقؿا فا
م( La linguistique textuelleاظققمماظؾلاغقاتماظـصقةم)

ذاختيارناذلؾـصذادلدرحيذكؿدونةذلؾدرادة

م مؼؽـ مظمل مإمناممؾكطاباخؿقارغا مسشقائقا، ماخؿقارا ماظدرادة مػذه اٌلرحلمسي
ماغطؾؼـامسيمذظؽمعـمغؼطؿني 

ـقةماظ يمؼؿفلدمإنماظـظرؼةماظؿداوظقةمتـظرمإديماظؾغةمباسؿؾارػامغشارا،موماظؾم-
ماظـــصق مػذا مايـشــفا مؼلؿقـاطمػق ماظؾـقار،مضؿـمعا طابماظعاديمـضمباًـعـف

Le langage ordinaireموماًطابماٌلرحلمؼؿشؽؾمسيمبـقةمحقارؼةمتشؾفمإديم،
محدمبعقدماظؾـقةمايقارؼةمظؾكطابماظعادي 

آةمإنماٌلرحقة،مطؿامؼذػبمإديمذظؽمبعضفؿ،مػلم"غلكةمعـمايقاةمومعرم-
"مصإذامطانماٌلرحمصقرةمصادضةمٌامجيريمسيمػذام5ظؾعادةمومصقرةمتعؽسمايؼقؼة

ؼؽقنموثقؼماظصؾةمباظطرؼؼةماظ يمغـظرمماظعامل،مصإنماالػؿؿامماظذيمؼـرلهمسيمعؿؿؾعقف
بفامإديمايؼقؼة مصاٌلرحمػقمولقدمحؼقؼلمٌامحيؿقؼفماظعاملمعـمزقاػرمومعظاػرم

ومخطابقةم"اآلنمإذامطـامغمأخذمبفذاماظرأيمسيمأدقممرؾقعقةموماجؿؿاسقةمومغػلقة   
مػدفم مأن مػذا مععـك مايقاة، معـ معؼؿؾلة مصذلة متؽقن ماٌلرحقة مصإن تػلرلاتف،

مجي ماٌلرحل مرؾؼاممباظؽاتب مصقرة ماٌلرح معـصة مصقق معـ مإسطاءغا مؼؽقن أن
اٌلرحقةمأحلـمأغقاعممظألصؾ   مٌشفدمسيمايقاة،مومجيبمأنمؼؽقنمحقارمتؾؽ

معطابؼةمظألحادؼثمايؼقؼقةماظ يموريمبنيماظـاسمايقارماظ مصقرة ذيمؼؽلؾفا
سيمحقاتفؿماظعادؼة،مومالمبدمأنمؼؽقنمأسظؿمعامسيماٌلرحقةمعـمذيالمػقمعطابؼؿفام

م "6ظقاضعمايقاة
أومظغمصقفمألغفمالمميؽـمٌلرحقةمعـؾ:م"أودؼبمعؾؽا"مؼؾدومأنمػذاماظؽالممعؾا

ماظؼمغؿقفقن"وأ" مأنمختذلق مو متشؿفر متصقؼرمأن مشدتمجمرد مظق مبشفرتفا، رون

                                                                                                              
م 12ص م-،ماظؽقؼت،مدارمدعادماظصؾاح 1ط -اإلردؼس،مسؾؿماٌلرحقةم)ترذية:مدرؼينمخشؾة( م 5

م 14ص م-اإلردؼس،مغقؽقل:ماٌرجعماظلابؼ م 6
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ماظذيم مإنماىؿفقر مسيماظقاضع  محؼقؼقة مبصػة ماجؿؿاسلمعقجقد ظقضعمرؾقعلمأو
ؼعؿدلهماىؿقعماألداسمسيمأيمبـاءمعلرحلمالمميؽـمظفمأنمؼؿؿؿعممبشفدمإسؿادم

ماظقاضع  مسي معشاػدتف ماظشاسرمسؾك مشرار مسؾك مو مذظؽ، مسؾك مبـاء اإلنؾقزيممو
م) مColeridge)طقظردج( معـم( محيؿؾف ممبا مظؾقاضع محماطاة مػل ماٌلرحقة مأن غعؿدل

مأوبردػ مأن ماظـاضدة مو ماظؾاحـة متذػب مدرادؿفامUbersfeld)م7تـاضضات و مسي ،)
ماظؿقؾقؾم ماظ يمؼؽؿلؾفا مإديماألػؿقة ماظؿداوظقة مغظر ظؾكطابماٌلرحلمعـموجفة
ماظؿداوظلمظؾؿلرحموماٌؿؿـؾمسيمتؾقانمطقػمأنمجزءامعفؿامعـماظـصماٌلرحلمػق
صقرةمظؾؽالمماظعاديمايلمسيمذيقعمأبعاده،مومؼشؿؾمذظؽماظؾعدماظشاسريماظذيم
متشكقصم مػق ماٌلرح مصإن مباظؿاظل مو ماإلغلاغقة  ماظعالضات مسي مدؼـاعقؽقا ؼؿقؽؿ

مص متـاضضات معـ ماألخرل مػذا محيؿؾف ممبا ماظقاضع مسي ماًطابمظؿفربة مو ارخة،
نمسـمغػلفمومسـماظعامل،ماٌلرحلمػقممتـقؾمظؾؽالممسيماظعامل،ممبامؼؼقظفماإلغلا

وباإلحلاسماظذيمؼـرلهمسيمشرله مباخؿصارمذدؼدمغؼقلمإنماًطابماٌلرحلمػقم
مسؾكماٌمظػماظؿصرؼحممأصضؾمودقؾةمتعؾرلؼةمسـ مإؼدؼقظقجقاتمضدمؼؿعذر مو أصؽار

مبفا 
مبعؿؾ ماظؽاتبماٌلرحل، مأن مغؼقل مبقأخرلا مسالضة مإضاعة مإدي مؼلعك مذظؽ ـفمف

مإذمجيعؾماًطابمبقـفمومبنيماىؿفقرمممؽـامسي:مرمأوماظؼارئ،وبنيماىؿفق
مسالضةمعؾاذرةمبنيماظشكصقاتموماٌؿـؾني،محقثمؼؽقنماًطابمعؾاذرا م-
مػذهمم- مسي ماًطاب مؼؽقن مو ماىؿفقر، مو ماٌمظػ مبني معؾاذرة مشرل سالضة

مومؼصاغمشاظؾامبطرؼؼةمتؾؿقققة ماظقضعقةمشرلمعؾاذر،

ذيفذالبحثدبابذاختيارذالـصوصذادلدرحيةذادلوظػةذأ

سيماظؾقث،محاوظـامأنمغراسلمجمؿقسةمأثـاءماخؿقارغامظؾؿلرحقاتماظ يموزػتم
عـماظشروطمتؿعؾؼممبامحيؿقؼفماظؾقثمعـمععامل مصؼدمأخذغامبعنيماإلسؿؾارماألبعادم
اٌكؿؾػةمظإلرارماظؿداوظلماظذيمؼؿفؾكمسؾقفماًطابماظعربلمسيمبعضمعلؿقؼاتف،م

م مباسؿؾارػا ماٌلرحقات متـاوظـا ماألصعالمحقث معـ معـظقعة مصقف متفقؽؾت خطابا
مععرصقةم مو مغػلقة مو مثؼاصقة اظؽالعقة،مبرزتمسيمعلؿقؼاتمتعؽسمظؾؼارئ،مأبعادا

مظؾكطابماظؾشريمسؿقعاموماًطابماظعربلمبصػةمخاصة 

                                                                                                              
7 Ubersfeld, Anne : Lire le théâtre.- Paris, Editions sociales, 1981.-p 234. 
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مأدبلمخاص،م ماٌلرحقاتمتـدرجمضؿـمغقع مأنمػذه مصؽرة مأؼضا مراسقـا مضد و
مسيماألغقا مباظؿاظلمحيؿقيمسؾكمخصقصقاتمالمغؽادمندػا عماألدبقةماألخرى،مو

صفلمتـؿمسـمإرارمتقاصؾلمضرؼبمعـماظؽقػقةماظ يمتؿؿمبفاماظعؿؾقةماظؿقاصؾقةمأثـاءم
ايدؼثماىاريمبنيمذكصنيمسيماألحقالماظعادؼة مومسؾكمػذاماألداس،مراسقـام
مسـم مصادر مخطاب مطؾ مؼصؾغ ماظذي ماظؾغة مسي ماظذاتقة مسـصر مسؾك متـطقي طقغفا

سيماٌلؿقىماظرابطمم-سيمرأؼـام– مصفذاماٌلؿقىمؼظفرمذكصمومعقجفمظشكصمآخر
وماظؼارئماٌلؿفدف مإضاصةمإديمذظؽ،مإرتمأؼـامأنمغدلزمظؾؼارئمرؾقعةم بنيماٌمظػ

معـم معـظقعة مباسؿؾاره ماًطاب مبني موادطة متشؽؾ ماظ ي ماظؾغقؼة ماظعـاصر بعض
اظـؼاصةماألدظةمومجمؿقسةمعـماحملاورماظذلطقؾقةمومبنيماظعاملماظذيمتـدرجمضؿـفم

مواظػؽرموماظلقادةمومايضارةموماألحادقس   

 ؿدونةـال

ماظـؿطمعـم معـمزيسمعلرحقاتمٌمظػنيمسربمعشفقرؼـمبفذا تؿؽقنمعدوغؿـا
صقؼماظؽؿابة مصؼدموضعمإخؿقارغامسؾكمثالثمعلرحقاتمظؾؽاتبماٌلرحلماٌشفقرمتق
ظؼرآنمايؽقؿ،مأوشلامعلرحقةم"أػؾماظؽفػ"ماظ يمإذؿفرتمظؽقغفامإضؿؾلتمعـما

ماظؿمأثرلم مبإبرازه مخاصا مصـقا مرابعا مسؾقفا مأضػك مضد مو ماظؽؿبماٌؼددة، مو اظؽرؼؿ
ماإلغلانماظػ مسالضة مو مجفة، معـ ماألحداث مدرلورة مسي ماإلغلاغقة مظؾعالضات عال

مباظزعـموماظدػرمعـمجفةمأخرى 
معـم مأطـر مدام ماظؽفػ مسي مدؾات ماظـالثمعـ ماظػؿقة مبإدؿقؼاز ماٌلرحقة تؾدأ

:معرغقشمومعقشؾقـا،موزؼراماٌؾؽمدضقاغقسموماظراسلمميؾقكامثالثمضرون،مومػقم
ممبعقةمطؾؾفمضطؿرل 

أعاماظـصانماآلخران،مصؼدمغشرامسيمطؿابمواحدمبادؿ:مرحؾةماظربقعمواًرؼػ،م
مأوروبلم مرؾقب مضصة متروي مصفل مصقد، مرحؾة مسـقاغفا: ماظ ي ماألودي صاٌلرحقة

دمسيماألدشالمععمذياسةمعـمؼعقشمسيمإصرؼؼقامومؼعؿؾمبفا،مضررمأنمؼؼقممبرحؾةمصق
معـفم مؼؼذلب ماألدد مو ماظؿعب مصمأرػؼف ماىؿاسة مسـ مابؿعد مذظؽ مأثـاء أصدضائف،

سدؼدةمتقحلمإديممأصؽارظقػذلدفمعذلضؾامحرطاتفمومدؽـاتف،مومطاغتمتدورمسيمذػـفم
محاظةماشلذؼان 

موريم مواحد مصصؾ معـ معلرحقة مصفل مضطار، مرحؾة ماظـاغقة: ماٌلرحقة أعا
ؼؼقدهمدائؼممبعقةمعلاسدهماظقضاد،محقثماخؿؾػامسيمهدؼدمظقنمأحداثفامسيمضطارم
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إذارةماحملطة،مصاألولمطانمؼؿصقرػامريراء،موماظـاغلمخضراء،مصقضعامسيمجدالم
اضطرػؿامظالحؿؽاممإديمبعضماظرطاب،مصػقجؽامباغؼلاممػمالءمصؿققلمايدؼثمإديم

ةمأومإذارة،مػؾقدة،مومبعدماإلضذلابمعـماحملطةماطؿشػمأغفمالموجقدمأصالمحملط
موماألدػكمعـمذظؽمأغفمسيمغػسماظػذلةمطانماظؼطارمؼفددهمضطارمآخرمآتمعـمخؾػف 

ماظؽاتبم متمأظقػ معـ مرعزؼة مو مدقادقة معلرحقة مصفل ماظرابعة: ماٌلرحقة أعا
ماظلقادقةم مباظؼضاؼا ماٌؾؿزم مبمأدبف ماٌعروف موغقس، ماهلل مدعد ماظلقري: اٌلرحل

مواإلجؿؿاسقةمظؾؿفؿؿعماظعربل 
ماٌل مسيمتروي متلؾب مضد مو مخقاظقة، ممبؿؾؽة مدقادل ماغؼالب مأحداث رحقة

ومباذخ،موماسؿؾكمسرذفم"أبقمسزة"ماظؿاجرماظػاذؾماظذيمأثؼؾؿفممؼالبمعؾؽمعذلفغا
ماظدؼقنمبعدعامتلؾبمذفؾـدرماظؿفارموماظشقخمرفموموارمايرؼرمسيمإصؼاره 

معـم مأصابفا معا مو ماظعربقة مظؾؿفؿؿعات مايؼقؼل ماظقضع ماٌلرحقة متعؽس و
مأدؾقبفام مسي متشؾف مػل مو مدقادؿفؿ  مصلاد مو محؽاعفا مصلاد مبلؾب ادمطاط
مظؾطؾمؼلعكمإديم مال مٌؾؽمو مظؽـمالموجقد مأدؾقبماظؼصصماظشعيبمو وصقاشؿفا

مرياؼةماٌظؾقعني 
وماظـصماألخرلمعـمعدوغؿـامػقمعلرحقةمصؽاػقةمغلفتمسيمحؽاؼؿني،متروؼانم

طـرلماظػضقلمم–ظؽمازلفمطؿامؼشرلمإديمذم–عغاعراتمأبلم"اظػضقل"مومػقمرجؾم
ؼعؿؾمحالضامسيمعدؼـةم"بغدادماًقاظقة"مومايؽاؼؿانمتعاىانماظقضعقةماإلجؿؿاسقةم

ومباٌمدلاتماظلقادقةموماإلضؿصادؼةماظؿؼؾقدؼة م ظؾؿرأةماظعربقةمسيمسالضؿفامباظرجؾ
موماظـاغقةم"زؼـةماظـلاء "مايؽاؼةماألوديمبعـقان:م"ؼقدػمومؼازلقـة"

ماي ماظؽاتب مأحداثمادؿفؾ مصقف موري ماظذي ماٌؽان مبقصػ ماألودي ؽاؼة
ماٌلرحقة،مأعامايؽاؼةماظـاغقةمصؼدمادؿفؾفاممبدخؾمػقمتـاجمألبلماظػضقل 

مصاحبماٌلرحقة معزج مصؼد ماظؾغة، مسـ ماٌلؿقىممأعا مو ماظػصقح بنيماٌلؿقى
اظدارجمومسـمعقضقعمايؽاؼةماألوديمصإغفمعلؿقحكمعـمإحدىمضصصمأظػمظقؾةم

معـمإحدىمضصصماىاحظمسيمطؿابفم"حمادـموظقؾةموماي ماظـاغقةمعلؿقحاة ؽاؼة
ماألضداد "

ذالعؿؾيةذالتبؾيغيةذوذاخلطابذادلدرحي

تـاوظـامباظدرادةماألدسماظعاعةماظ يمبـقتمسؾقفاماظعؿؾقةماظؿؾؾقغقةمطؿاموصػفام
،مومحاوظـامأنمغؾنيمسققبمEssais de linguistique généraleؼاطؾلقنمسيمطؿابفم
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مإديمJakobsonلؽقغلمظقاطؾلقنم)اظؿصقرماظ ماغؿؼاد(مشلذهماظعؿؾقة،محقثمتعرضـا
باسؿؾارهمضائؿةمعغؾؼةمعـماظعالعات،مخيؿارمعـفامعاممCodeعػفقمماظقضعمأوماظلــم

ؼـادبماحؿقاجاتف،مومػقمتصقرمشرلمعؼؾقلمألنماظؾغةمسيماظقاضعمػلمغشاطمتؿقؽؿم
معـمخص مو ماالجؿؿاسقة  ماظؼقاسد معـ معؿداخؾة مجمؿقسة مؼاطؾلقنمصقف ائصمتصقر

مظؾعؿؾقةماظؿؾؾقغقةمعامؼؾل:
ؼؿؿماظؿقدؼدمصقفمسيمإواهمواحدمحقثمؼؿقضػماظؿؾؼلمسؾكمحمؿقىماإلردالمم-

مالمشرل 
مم- ماظزعـ مسي ماٌالحظة مصاألحداث مخطل: محمقر مسي ماظؿقدؼدات ،م4تؿقزع

م1تؿقؽؿمسيماألحداثماٌالحظةمسيماظزعـم
م ؼلريماًطابمبنيمعردؾمصاسؾمومعؿؾؼلمدؾيبم-
مررؼؼم"عػؿاح"،مسؾكؼم- مسـ ماٌردؾمخطابف اٌؿؾؼلمأنمؼلؿعؿؾمغػسممصقغ

ماٌػؿاحمظؿمأوؼؾمخطابماٌردؾ 
ومضدمحاوظـاماضذلاحمتصقرمآخرمراسقـامصقفمتصقرمؼاطؾلقنموماظؿعدؼالتماظ يم

مومبـػـقلتمسؾكماظؿصقرماظلابؼ مماضذلحؿفامأورطققغل
مخيضم- ماظؿؾؼل مو ماإلردال مأن موجدغا مذظؽ معـ ماظؿقدؼدماغطالضا مظعالضة عان

مسيماإلردال متؿقؼؼماٌؿؾادلممبعـكمأنماظؿؾؼلمؼؿقؽؿ مأنماظعؿؾقاتماظؿمأوؼؾقة ،مإذ
معـماظدظقؾماظذيمأغؿففماٌردؾ، ومسؾكمأداسمجمؿقسةمعـماالصذلاضاتمماغطالضا

م،مومطذامغقاؼاماٌردؾ Encodageصقؿامؼؿعؾؼمبعؿؾقةماإلدؿقضاعم
تصقرهمظؾؿؿؾؼل،مإذمؼمأخذمبعنيمغػلفمخيضعماٌردؾمخطابفمحلبممسيماظقضت

ماإلسؿؾارمبعضماالصذلاضاتمحقلمتمأوؼالتماٌكارب 
مواحد،م مآن مسي معؿزاعـة مو معؿؿابعة مبطؾقعة متؿقؼؼ ماٌؿؾادظة ماالسؿؾارات إن
مآظقؿام صاألحداثمسيماظعؿؾقةماظؿؾؾقغقةمظقلتمخطقةممتاعا،مإغفامهؿؾمسيمرقاتفا

ؼؿقضعمسؾكمعامم4عامحيدثمسيماظزعـماظؿقضعموماالدؿدراك متؽؿـمآظقةماظؿقضعمسيمأنم
 مأعامآظقةماإلدراكمصؿؽؿـمسيمأغفمعامحيدثمسيمصذلةمالحؼةمعـم1دققدثمسيماظزعـم

ماًطاب،محيقلمإدراكماٌؿؽؾؿمظألحداثماظلابؼة 
ماظؼقاسدم معـ ماغطالضا ماظؿؾؾقغقة ماظذيمؼؾينماظعؿؾقة ماظؿصقر مأن ماظؼقل، خالصة

ماظصرصقة مو مشاماظصقتقة مؼظؾ ماظذلطقؾقة، ماظؼقاسدممعضاو مػذه مضؿـ متدرج ممل إذا
مععطقاتمتؿعؾؼمباظلقاق 
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ماظؽقػقةم مأنمدمدد ماظؿؾؾقغقة،محاوظـا ماظعؿؾقة مٌػفقم ماٌكؿصر مػذا مسرضـا بعد
ماظ يمتؿفؾكمصقفامػذهماظعؿؾقةمسيماٌلرح 

ماٌلرح ماٌكرج مو ماٌمظػ مػق ماٌلرح مسي ماٌردؾ مأذكاصمملإن مو ماٌؿـؾقن و
مني   موماٌردؾمإظقفمػقماظؼارئمأوماٌؿػرج وماٌفـددمآخرونمطاظؿؼـقنيم

(مأنمذروطماظعؿؾقةماظؿؾؾقغقةمالمميؽـمشلامأنمG. Mouninؼرىمجقرجمعقغانم)
مصاظؿقاصؾمايؼقؼلمؼـؾغلمأنمؼؾـكمسؾكمأداسمتؾادلم مسيماٌلرح، تؿقؼؼممتاعا
اظقزائػمبنيماٌردؾموماٌؿؾؼلمسدلمغػسماظلــ،مصقؿققلماٌؿؾؼلمغػلفمإديمعردؾم

المؼؿقؼؼمسيماٌلرحمم-طؿامؼرىمجقرجمعقغانم-ردؾمإديمعؿؾؼ،مومظؽـمذظؽمطؾفوماٌ
مأحاديم متقاصؾ موجقد ماصذلضـا مإذا مو مممـؾقن، مدائؿا مؼظؾقن ماٌردؾني مأن حقث

ماإلجابة مأو ماٌؿـؾني، معع ماظؿقاصؾ ماٌؿػرجني مسؾك مؼلؿققؾ مصإغف م-االواه،
مػمالء،مإذمؼؿعذرمسؾكماٌؿػرجمم-أحقاغا اظدخقلمسيمحقارمععمسـمأدؽؾةمؼطرحفا

ماظعؽسم مو مممـؾ، مإدي مؼؿققل مو ماًشؾة مإدي مؼصعد مأن مأو ماظعرض مأثـاء اٌؿـؾ
مرؾقعةم معلرحل مسرض مأي مسي مظؾفؿفقر مأن مؼعينمأبدا مال مذظؽ مظؽـ مو صققح 
مالمؼلؿفانمبفمسيمإناحماظعرضمسـمررؼؼماٌالحظاتم دؾؾقة،مإنمظؾؿؿػرجمدورا

ظؾؿؿـؾني مػذهماٌالحظاتمضدمتؾدوممسـفمبعدمطؾمحرطةمأومطؾؿةمواٌقاضػماظصادرة
م"سيم مأورطققغل: متؼقل مبف  مؼلؿفان مال ماٌمظػ مسؾك متمأثرلػا مظؽـ مو ضعقػة

اٌكرج(،مصفقمؼعقدممبدل)اظعرضماٌلرحقاتماإلؼطاظقة،ماٌؿػرجمػقماظذيمؼصـعم
ماظع مأصؼلرترطقبمجمؿؾ مظقسممضمسيمحمقر مصفق مواحد، مآن مسؿقديمسي مآخر و

ترطقبمجمؿؾماظعرضمماحملقرماظعؿقدي(،مإمنامؼعقدجمدلامصؼطمسؾكمتؿؾعماظؼصةم)
سيمحمقرمأصؼلمومآخرمسؿقديمسيمآنمواحد،مصفقمظقسمجمرامصؼطمسؾكمتؿؾعماظؼصةم
)احملقرماظعؿقدي(،مإمنامؼعقدمترطقبماظعالعاتمسيماظعرض،مومػذامسيمطؾميظة،م

ماال مو م)اظؿعرف( مأحقاغا ماظعرض مشؿار مخيقض مأن محقثمصعؾقف م)عـ مسـف بؿعاد
أحقاغامأخرى،مومالمؼقجدمسرضمآخرمحيؿاجمعـماىؿفقرمإديمعـؾمػذامماٌلاصة(

م   ( 8اجملفقدماٌاديموماظـػلل
متعدد ماظالتـازمإن مسائؼ مسـف مؼـؿج ماٌلرحل ماًطاب مسي ماٌؿؾؼل مو رماٌردؾ

مباسؿؾارػؿام ماىؿفقر مو ماٌمظػ مبني مصاظؿقاصؾ ماظؿؾؼل  مو ماإلردال مبني اظؿؾؾقغل
مؼا،مألنمعمظػماٌلرحقةمالمؼظفرمظؾفؿفقر أذكاصمحؼقؼققنمؼؽقنمالتـازر

                                                                                                              
8 1- Dreechioni,C.K: Pour une approche pragmatique du discours théâtral.- In Pratiques, 

n° 41, Mars 1984.-p48. 
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م منده ماظالتـازر مذواتممأؼضاو مألغفا م)اٌؽؿقبة(، ماٌلرحقة مذكصقات بني
معؿكقؾةموماظؿـازرمعقجقدمبنيماٌؿـؾني،مومؼؾنيمطؾمػذاماظشؽؾماظؿاظل:

م
م
م
م
م
م
م
م
م
 
 
 
 

م
م

مادؿعر مسؾكمابعد مدـعؿؾ ماٌلرحل، مظؾكطاب ماظؿقاصؾقة ماظعؿؾقة مظطؾقعة ضـا
ؼردػقؾد،مػقمصـمنماٌلرحمطؿامتشرلمإديمذظؽمآنمأواظطؾقعةماظؿؾادظقةمظف مإتؾقانم

صفقمسيماظقضتمغػلف،مخطابمأدبلمومسرضمؼشؾفممL'art du paradoxeماٌػارضة 
مصذلةم معـ مخيؿؾػ مصفق ماظعرض مأعا مسرضف، مأو متمأظقػف مبعد مباق مصاظـص اظقاضع،

عـمػقماٌؿؽؾؿمم؟اظؿاظقةمؽؾةومػـامتؿؾادرمإديمأذػاغـاماألدألخرى،مصفقمدائؿماظؿغرل م
مسيماٌلرحقة؟معـمػقماٌؿؾؼل؟

ماٌؿؽؾؿنيم إنماظذيمميقزماٌلرحقةمسـمباضلماألغقاعماألدبقةماألخرىمػقمطـرة
مواٌلؿؿعني،مظذظؽمميؽـمأنمغؿقدثمسـمعلؿقؼنيمعـماإلردال:

مسيم - مذظؽ مؼؿفؾك مو ماٌمظػ، مػق ماٌلؿقى مػذا مسي ماٌؿؽؾؿ ماألول: اٌلؿقى
اظ يمؼصـعفا،مومالمتدخؾمسيمصؾبمخطابماظشكصقاتمأوماٌؿـؾني،ماٌالحظاتم

ماٌؾؽ،معرأةم مؼؼقظفمدعدماهللموغقسمسيمبداؼةمعلرحقؿف:م"اظؾالطمسيمضصر عـؾمعا

مطبماظؿؾؼلضطبماإلردالممممممممممممممممممممممممممممممض

 

ماٌؿـؾمممممممممممماظشكصقةمممممممماىؿفقر    اٌمظػمممممممماظشكصقةمممم

م

متقاصؾمتـازري

مذواتمحؼقؼقة

م

م

متقاصؾمالمتـازريم=مذواتمعؿكؾقة

 تقاصؾمالمتـازريم=مذواتمحؼقؼقة
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معـم ماظعرش،مطردلمضكؿ عؽلقةممبكؿؾممثنيمؼـؿفلمإديمعصطؾةمؼذلبعمصقضفا
ماألبـقسموماظعاج،معشؾؽمباظذػبموماٌرجان"   

م ماظـاغل: ماٌلؿقى معؿؽؾؿامأعا م)س( ماظشكصقة مصقف متؽقن ماظذي ماٌلؿقى صفق
مدرادةم مضرورة مسؾك ماظـؼطة مػذه مسي مدػقؾد مأوبر متمطد مخمارؾا  م)ع( واظشكصقة
مععاملم مو مأدس معـ ماغطالضا ماٌلؿقى مػذا مسي ماٌؿؽؾؿة مظؾذوات ماظؾغقي االدؿعؿال

 غظرؼةمظلاغقةمخاصة 
ماألبديمبنيمخم مؼعؽسمذظؽماظصراع ماٌلرحقة مسي ماٌقغقظقج ؿؾػمعؽقغاتمإن

،مصفقمصراعمبنيماظؼقؿماإلجؿؿاسقةموماظـؼاصقةمواظػؾلػقة   ماظؽقانماظؾشريماظداخؾل
معـمجفة،مومبنيماظرشؾاتموماٌققلموماألحادقسموماظغرائزمعـمجفةمأخرى 

ماظؾعدماظؿؾؿقعلمظؾكطابمسيماٌلرح
إنمأيمضارئمأليمسؿؾمعلرحلمتلؿقضػفمبعضماألضقالماظ يمالمجيدمشلامععـكم

ما مغؿلاءلمسـمضؿـ مضد مإذ ماظشكصقاتماٌلرحقة، مأصقاه ماظذيموردتمصقف ظلقاق
مسـم م"ترويمطؿبماظؿارؼخ ماٌؾؽ: مػق ماٌؾؽ معلرحقة مسي مظعزة مسؾقد مضقل عضؿقن
ذياسةمضاقمدقادػامباظظؾؿموماجملاسةموماظشؼاء،مصاذؿعؾمشضؾفامومذحبتمعؾفام

مثؿمأطؾؿف "
مأومضقلمبرؼؽلامظغاظقس،مسيمعلرحقةمأػؾماظؽفػ:

متارخيل،مبرؼؽل مو مضص ي ماظـاس مسؾؿت مإذا مشاظقس، مؼا مأخرى معفؿة مو ا:
مصاذطرمشلؿمطؿامأوصقؿؽ 

مشاظقس:م)ومػقمؼفؿمباًروج(:مإغؽمضدؼلة 
مؽمبف ؿبرؼلؽا:مطال   طالمأؼفاماألريؼماظطقب،مظقسمػذامعامأوصق

مشاظقس:مإغؽماعرأةمأحؾت 
مبرؼؽلا:مغعؿ   مومطػك 

شرلمػانمجعؾماظؼارئمؼصؾمإديمغؿائجمأملمؼؽـمذظؽمخطابامأرادمعـمخالظفماٌمظ
معصرحمبفامسيماظعؿؾماٌلرحل؟

ثؿ،معامصائدةمإخؾارمذكصقةمأخرىمسؾؿامأغفامطائـاتمخقاظقة؟مإنمسيماظـصمأوم
سيماظعرض؟مسيمأيمعلؿقىمتؽؿـماظػائدة،مػؾمسؾكمعلؿقىمخطابماظشكصقاتمأوم

مسؾكمعلؿقىمخطابماٌمظػماٌقجفمظؾؼارئ؟
ماًط مأن مإدي ماإلذارة معـمودر مجمؿقسة مسـ مسؾارة مشاظؾا مػق ماٌلرحل اب

سيماإلصذلاضاتماٌلؾؼةمواألضقالماٌضؿرة،موػلماألضقالمذاتمأبعادمتؾؿقققةمتؿشؽؾم
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تشؽؾمسؾكمحدمتعؾرلمعـؼقغق:مدؾؿمعـماٌؿضؿـاتماٌؿقؼؼة:معـالمذظؽ:محقـؿام
مؼؼقلماٌؾؽمسيمعلرحقةم"اٌؾؽمػقماٌؾؽ":

م؟اآلراءأالمؼؿعؾقنمسيمصقاشةم
،مإغفامآراءمالمتفؿفمومالمظمراءغػفؿمعـمضقظفمأغفمضدمضفرمعـمصقاشةمحاذقؿفم

ؼعؾمأمبفا،مصفقمؼؿصرفمسيمممؾؽؿفمحلبمعاممتؾقفمسؾقفمعققظفمومغزواتف،مومػذامضدم
مجيعؾماظؼارئمؼلؿـؿجمأذقاء،مشرلمعصرحمبفا:

مضقظفموم مؼرؼد معا ممتاعا مأنمؼػفؿ مأرادمعـموزؼره مضالمذظؽمصؼد إنماٌؾؽمحقـؿا
مأنمغػفؿمأذقاءمشرلمتؾؽماظ يمصرحمبفامم-ضقظف–مظػمسيمطؿابؿفماٌ ذظؽمأرادمعـا

اٌؾؽمظؾقزؼر،مومأسؿالماٌمظػ،مباسؿؾارػؿامأسؿاالمعؾؿزعةمتشرلمإديمذظؽمومترؼدمعـام
مأنمغؿؾنيمحؼائؼمعرتؾطةمباألغظؿةماظػاددة 

دمعـاموماٌلرحقاتماظعربقةموماظعاٌقةمعـمػذاماظؼؾقؾمضدمتشرلمإديمذظؽمأومترؼ
مأنمغؿؾنيمحؼائؼمعرتؾطةمبـظاممساٌلمصاددمؼرصضمآراءماآلخرؼـم)اظدميقضرارقة( 

اصذلاضات،مومبإعؽاغـامأنمغقردمسددامالمعؿـاػقامعـفا،مادؿـؿفـاػاممػذهمطؾفا
عـمخاللمسؾارةمتؿؾػظمبفامذكصقةمعلرحقةمعا،مومػقماٌؼصقدم"بلؾؿماالصذلاضاتم

ماٌؿقؼؼة 
ممم9لذالؽالميةذعـدذدريلذوذالدؽاكيآلياتذانتؼالذداللةذاألفعا

حقـؿامرقرمدرللمغظرؼةمأصعالماظؽالم،ماظ يمطانمألودؿنيماظػضؾمسيمإبرازػام
األصعالماظؽالعقةممإديماظقجقد،مطانمأولمعـمتـاولمباظدرادةماألضقالماٌلؿاتمبـ:

شرلماٌؾاذرة،مصؼدمالحظمأنماظؿمأوؼؾماظؽاسيمىؿؾماظؾغاتماظطؾقعقةمؼصؾحمعؿعذرام
مإ م"ػؾمإذا مسؾارة معـالمسؾكمذظؽ، مأبرز مو مأخؾار  ماظصقغمعـ مهؿقؼف ممبا طؿػقـا

مالمتشرلم مظؽـمدالظؿفا مؼقحلمإديمادؿػفام،مو مصظاػرػا متـاوظينماٌؾح" ميؽـؽمأن
مأنم مطقػمظؾؿؿؽؾؿ مغؿلاءل: مػـا معـ مو ماظطؾب  مػق مبفا مصاٌؼصقد مإديمذظؽ، اظؾؿة

م مآخرا؟مطقػمؼؿؿ مبفمذقؽا مؼؼصد مو مإديمعماالغؿؼالؼؼقلمذقؽا ماٌعـكماٌصرحمبف ـ
ماٌعـكماظذيمخترجم مععرصة ماٌلؿؾزممخطابقا؟مطقػمميؽـمضؾطمو مأو اٌعـكماٌراد

مإظقفمصقغةمععقـةمطاالدؿػفامموماظـداءموماظطؾبموماألعر؟

                                                                                                              
م.1000،مسامم42سيمػذاماجملال،مأغظرماٌؼاظةماظ يمغشرغاػامسيمجمؾةماظؿؾقني،ماظعددمم 9
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مضدم مو مظغاتمسدؼدة، مسي ماألداظقبمأضقتمأسراصا مػذه معـؾ مأن مدرلل الحظ
مو ماظؽالم مأصعال مدرادة معـ ماغطالضا مذظؽ متػلرل مبنيممحاول ماٌشذلطة اٌعؾقعات

ماٌؿؽؾؿموماٌلؿؿع،مومضدرةماٌلؿؿعمسؾكماظؼقاممبادؿـؿاجات:معـالمذظؽ:
م)س(:مظـذػبمععامإديماٌلرح 

م)ع(:مجيبمأنمأراجعمالعؿقانماظغد 
اظؼقلمسمؼشؽؾمدسقةمظؾذػابمإديماٌلرح،موردم)ع(مػقمردمدؾيبمظدسقةم)س(م

ٌطروحمػقمطقػممتؽـم)س(معـمومظؽـفمجاءمسيمذؽؾمصقغةمإثؾات،موماظلمالما
مصفؿمردم)ع(مسؾكمأغفمرصضمظؾدسقة؟

ؼلؿلمدرللمرصضم)ع(مظؾدسقةمباظػعؾماظؽالعلماألوظل،مومظؽـمرصضم)ع(مجاءم
ماظـاغقيم مصاظػعؾ مباظؿاظل مو ماالعؿقان، معراجعة مإدساؤه مػق مثاغقيمو بػعؾمطالعل

محؼقؼقة  مشرل مدالظة مصفل ماألوظل ماظػعؾ مدالظة مأعا محؼقؼة، مدالظة مػذاممحيؿؾ و
ماظػعؾم معـ ماالغؿؼال مطقػمميؽـ مآخر: مبمأدؾقب ماظلابؼ ماظلمال مررح مإدي ؼدسقغا

مصعؾمطالعلمأوظلمشرلمحؼقؼل؟ماظؽالعلماظـاغقيمايؼقؼلمإدي
ضلؿمدرللمهؾقؾفمٌامجرىمبنيم)س(موم)ع(مإديمسشرةمعراحؾ،مومػلممبـابةم

راكماظػعؾمغلؼمعـماظؼقاسدماإلدؿدالظقةمظقصػمضدرةماٌكاربمسؾكمادؿـؿاجمومإد
مشرلماٌؾاذرماٌـفزمسيمعؼاممععني 

متؼدؼؿماظدسقةملم)ع(،مجيقبمػذاماألخرلمبمأغفمؼراجعماالعؿقان
غعؿؼدمأنم)س(معؿعاونمسيماحملادثة،مومعالحظؿفمتؾدومسيمحمؾفام)ضقاغنيمم-1

ماًطاب( 
باظرصضمأومبدسقةمأخرىمخماظػةمأوممبقاصؾةمماإلجابةمضدمتؽقنمباإلجيابمأوم-3

مرؼةمأصعالماظؽالم( ايدؼثم)غظ
مإجابؿفمإذنمسيمشرلمحمؾفالءمممامذطر،مصطـمضقظفمالمؼشؽؾمأيمذم-1
ماألوظقةمم-1 مصغاؼؿف مبف، مصرح ممما مأطـر مؼؼقل مأن مؼرؼد مأغف مإذن ماحملؿؿؾ عـ
مػةمظغاؼؿفماظـاغقؼة ظخما

ؼشرلمدرللمأغفمسيمػذهماٌرحؾةماظ يمؼعؿدلػامأخطرماٌراحؾ،مالمميؿؾؽماٌلؿؿعم
مظػف مودقؾة ماٌؾاذرة،أؼة مشرل ماظؽالعقة ماألصعال ممؿ مظدؼف متـعدم مإدذلاتقفقةإذ

م مظؾؽالم،مادؿـؿاجقة ماألودي ماياظة مصقفا متغاؼر ماظ ي ماياظة ماطؿشاف معـ متؽـف
ماظغاؼةماظـاغقؼة 
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مأنماظؿقضرلمظالعؿقانمؼدوممأطـرمعـمأعلقة،موماظذػابمإديمم-2 غدركمعلؾؼا
متمخؾػقة( ضدمؼدوممتؼرؼؾامغػسمػذهماٌدةم)ععؾقعاماٌلرح
المميؽـفمبطؾقعةمايالماظذػابمإديماٌلرحموماظؿقضرلمظالعؿقانمسيمغػسمم-3

ماألعلقة 
أحدماظشروطماألوظقةمظؼؾقلمأؼةمدسقة،مػقماظؼدرةمسؾكمإنازمذظؽماظػعؾمسيمم-4

مزؾمذروطماحملؿقىماإلدـاديم)غظرؼةمأصعالماظؽالم( 
ملمرصضماظدسقة ظذامصإغـامغعؾؿمأغفمضالمذقؽا،مومػذامؼلؿؾزمماحؿؿام-5

ماظدسقة مشاؼؿفماظؽالعقةمػلمرصضم-40
اغطالضامممامدؾؼ،مؼؽقنمدرللمضدموضعمتػلرلامسلقظقامظألصعالماظؽالعقةمشرلم
م"حمػزاتمظالعؾاذرةم مػلممبـابة مطـرلة مػـاكمسقاعؾ مآلظقاتمتمأوؼؾفا  مو اٌؾاذرة

م األضقالم"أػؿفاماألدبموماالحذلام مطؿامؼذػبمإديمذظؽمدرلل
اٌـطؼماظذيمدؾؽفماظلؽاطلمسيمتػلرلماألدؾقبماظذيمتـؿؼؾممؿامغؼرأإالمأغفمحقـ

صقفماظدالظةمعـمضقلمظمخر،مسيمطؿابفم"عػؿاحماظعؾقم"،مغـدػشمظؾؿؼاربماٌقجقدم
مبقـفمومبنيمدرلل 

سـدعامضلؿماظلؽاطلماظؽالممإديمخدلمومإغشاء،مصؼدموضعمظؽؾمضلؿمعـفؿامذروطم
ٌؼؿضكمايال،مومؼؿػرعمسـمػذهماألغقاعممعؼاعقةمتؿقؽؿمسيمإنازه،مأيمسيمإجرائف

مغػلفامأشراضمتؿقظدمسيمحالمإجراءماظؽالممسؾكمعامؼؼؿضلماٌؼام 
م مشرل مسؾك ماظؽالم مأجري مإذ مظؾكدل مخالفمعؼؿضقاتمأصؾفميؽـ مسؾك مأي ،

مأعام ماظؿففقؾمإخل    مو مطاظؿؾقؼح مأشراضمخمؿؾػة مإدي مأنمخيرجمسـمضصد ايال
اسفماألصؾقةمخترجمسؾكماألصؾمسيماٌؼاعاتماظ يمباظـلؾةمظؾطؾبم)اإلغشاء(مصإنمأغق

متؿـاصكمومذروطمإجرائفا 
م ماآلظقات مغشرح مأن مميؽـ مظلرلل–و مصعؾـا ماٌعاغلمم-عـؾؿا مبفا متؿقظد اظ ي

مصقؿامؼؾل:م10اظػرسقة

                                                                                                              
ماظم 10 ماظعربل ماظؾغقي ماظػؽر مسي ماضذلاحات مأريد: ماٌؿقطؾ، مذظؽ: مسي ماالدؿؾزاممأغظر مزاػرة مظقصػ ؼدؼؿ

ماظلقؿقائل م-اظؿكاريب  مو ماظؾلاغل ماظؾقث مسي ماظـاظـة ماإلغلاغقة،مم-أسؿال ماظعؾقم ماآلدابمو مطؾقة اظرباط،

م 4544
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مإجراؤػامم-4 معؼاعقا، محقثمميؿـع، ماًؿلة، ماظطؾبماألصؾقة مععاغل خترج
مخموماظزجرموماظؿفدؼدمومشرلػا   سؾكماألصؾمإديمععانمأخرىمطاإلغؽارموماظؿقبق

عـمععـكمإديمععـكمماالغؿؼالحيصؾمسيمحالمسدمماٌطابؼةماٌؼاعقةمأنمؼؿؿمم-1
داخؾمععاغلماظطؾبماألصؾقةمغػلفا،مإذمميؽـمأنمؼؿقظدمعؼاعقا،مسـماالدؿػفام،م

ماظؿؿينمأومسـماظؿؿينماالدؿػفاممعـال 
م،مباظطرؼؼةماآلتقة:أعامسؿؾقةماالغؿؼالمذاتفا،مصفلمتؿؿمحلبماظلؽاطلم-3
إجراءمععاغلماظطؾبماًؿلةمسؾكمأصؾفا،مأيمسيمعؼاعاتمعطابؼةمظشروطمسيمم-

ماٌعـكماظذيمتدلمسؾقفم مهؿؾماىؿؾة ماالغؿؼال،مو مسؾكماألصؾ،مؼؿعذر إجرائفا
م ةصقغؿفامدونمزؼاد

مععاغلماظطؾبماًؿلةم- مسؾكماألصؾممسيمإجراء مظشروطمإجرائفا شرلمعطابؼة
مؼؿؿمسيمعرحؾؿنيمعؿالزعؿني:حيصؾماالغؿؼال،موم
ذادلرحؾةذاألوىل:

صقؿؿـعمؼمديمسدمماٌطابؼةماٌؼاعقةمإديمخرقمأحدمذروطمإجراءماٌعـكماألصؾل،م
مه ؤإجرا

ذادلرحؾةذالثانية:
ؼؿقظدمسـمخرقمذروطماٌعـكماألصؾل،ماعؿـاعمععـكمآخرمؼـادبماٌؼام،مؼؼقلم

عؽانماظؿصدؼؼمبقجقدمضؾتم"ػؾمظلمعـمذػقع"مسيمعؼاممالمؼلعمإماظلؽاطل:م"إذ
-اظشػقع،مإعؿـعمإجراءماالدؿػفاممسؾكمأصؾف،مووظدمبؼرائـماألحقالمععـكماظؿؿين

مإذامضؾتمٌـمتراهمؼمذيم إعؿـعمتقجفماالدؿػفاممإديمم؟:مأتػعؾمػذااألب   م"طؿا
م")عػؿاحماظعؾقم/مص مالمتعؾؿ     (،م431صعؾماألذىمظعؾؿؽمحباظفمومتقجفمإديمعا

موماظزجر مصقؿقظدمسـمذظؽماإلغؽار
ذدرادةذاخلطابذادلدرحيذانطالقاذمنذنظروةذأفعالذالؽالم.

مسؾكم ماظؽالم مؼؿقضػمصقف مضد مأدادا، مايقار، مؼعؿؿد مصـا مباسؿؾاره ماٌلرح إن
مػذاممظألسرافتقزقػماٌمظػم مسي مأوبردػقؾد متشرل مأسرافماظؽالم  مو االجؿؿاسقة

ألصؽارموماظعقارػماظ يمإديمأنماظؽؿابةمايدؼـةمتقظلماالػؿؿاممأطـرمظصراعماماإلرار
ماظ يمتعؿؿدم مظؾقروبماظؽالعقة مو ماٌمدلات، مو مبنيماألصراد ماظؿعارض مسـ تـؿج

م معـ ماٌكارؾقن مؼعؿؿدػا ماظ ي ماًطاب مادذلاتقفقات مادؿغاللمخمؿؾػ خالل
وضعقؿفؿ:مإنماٌلرحماٌعاصرمؼعؿؿدمبصػةمشاظؾةماًطابماظعاديم)وادذلاوقاتف(م
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مباظعال ماًاصة مايرطقة مسؾقفامإلزفار متؿفؾك ماظ ي مباظطرؼؼة ماإلغلاغقة ضات
 11إدذلاوقةمأصعالماظؽالم

ػـاكمعـمؼذػبمإديماظؼقلمأنماألصعالماظؽالعقةمسيماٌلرحمػلمجمردممتـقالتم
اظػعؾماظؽالعلمسيماظقاضع،مومباظؿاظلمصإنمايقارماٌلرحلمػقمحقارمخقاظلمالمميتم

إديموضعقةمخطابقةمحؼقؼقةمبصؾةمإديمايقارمسيمواضعماًطاب،ممبعـكمأغفمؼػؿؼدم
ومواضعقةمتؿؽؾػمبؿقؼقؼمأصعالماظؽالم مومظؽـمذظؽمالمميؽـفمأنمؼؽقنمرأؼامصائؾا،م
ماظقضعقةم مطاغت مظق مو مبف ماظؿؾػظ ممبفرد مظؾؿقؼقؼ مضابؾ ماظؽالعل ماظػعؾ مأن إذ
مممممممماًطابقةمشرلمحؼقؼقة،مصققـؿامؼؼقلمأحدمظمخر:متقضػمسـماظؼقاممبذظؽماظشلء،م

سـماظؼقامممبامغفلمسـف،مصإغـامغؼقلمأنماظػعؾماظؽالعلمضدمهؼؼممومؼؿقضػمذظؽ
معـمجراءمذظؽ،مرشؿماظصؾغةماًقاظقةمظؾؿؼامماًطابل 

إنمايدؼثمسـماإلرارماظؿداوظلمظؾكطابمعـمخاللمأصعالماظؽالممسيماٌلرح،م
م ماظؿمأدلقة مظؾؼقاسد مدرلل معػفقم مسـ محدؼث مػلممRègles Constitutivesػق و

ماظشر معـ ماظؿؾػظمجمؿقسة ممبفرد ماظؽالم مأصعال مسيمهؼقؼ ماٌؿؽؾؿ متضؿـمناح وط
مبفا 

أيمطالممؼصدرمسـمعؿؽؾؿمصفقمطالممصادرمعـمعمدلةمتضؿـمظفماظؿقؼقؼموممإن
مسـم مهؼقؼفا متضؿـ ماظ ي مباظؼقة ماظؽالعقة ماألصعال متزود ماظ ي مػل ماٌمدلة ػذه

مهدؼ مذظؽ مإدي مإضاصة مععؿؼداتف، مو ماٌكارب مدؾقك مسي ماظؿمأثرل معراتبمررؼؼ د
اٌؿؽؾؿنيماالجؿؿاسقةموماظؿكارؾقة:مإنمتؾعـؿمذػقؼة،محالقمبغداد"مومػلمجارؼةم

م مغؿقفة مجاء ماظػصقل، مأبق مو ماظؼاضل، ماظؼاضلممإدراطفؿاابـة مأعام ٌرتؾؿقفؿا
موٌقضػفامعـمجراءمذظؽ:

مدقدتؽ؟م مأؼـ مذػقؼة، مؼا مػـا متػعؾني معاذا مأصدق        مأطاد مال اظؼاضل:
متؽؾؿل 

م)تؿؾع مػل      ؼاذػقؼة: مظقلت مأغا      مظلت مسؾكممـؿ( م)تلؼط خرابل
ماألرض(

اظؼاضل:متؽؾؿ،مأظلتمأغتمحالقماظلقق؟معاذامتػعؾمععمجارتلمؼامذقطان،م
م؟!ػف؟مسيمداسةماظصالةمتؿطارحانماظغرام

                                                                                                              
11 Ubersfeld, Anne: Op.cité.- p.282. 
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المأسؾؿم    مضاستمحقاتلمػذهماٌرة،مؼاديمم!أبقماظػضقل:م)ؼؿؽؾؿ(مظلتمأغا
م!اٌصقؾة 

مجع ماظؼاضل مادؿػفام معامإن مبلؾب مذػقؼة، مسؾك مؼغؿك مو مؼؿؾعـؿان، ؾفؿا
أصطقبمػذاماالدؿػفاممعـمتقسد مإنماظؼاضلمملمؼؿقسدػؿامبصراحة،مإنموضعقؿفم
ػلماظ يمجعؾؿفؿامؼػفؿانمعامملمؼصرحمبف مصؼدمصفؿتمأنماظؼاضلمضدمأدركمأعرم
مؼعينم مػذا مو مسيماىرمية مػـاكمؼفينمعشارطؿفؿا مؼازلقـة،مووجقدػؿا ؼقدػمو

مب،مغؿقفةمظذظؽمأشؿكمسؾقفا أغفامدؿعاض
م مصؼد ماظػضقل، مأبق معـفمأعا ماغؿزع ماظذي ماظؼاضل معع مدقؽة موربة مظف طاغت
ماآلنمسيموضعماٌؿؾؾس مرخصؿفمطقالق،مومػامػق

ماظػضقل مأبق مرخصؿفمأعا معـف ماظذيماغؿزع ماظؼاضل معع مدقؽة مظفموربة مصؼد ،
مطقالق،مومػاػقماآلنمسيموضعماٌؿؾؾس 

ػذهماٌقاضػمؼؽقنمذدؼدامسؾكماٌؿكارؾني،مصمأصعالمإنمتمأثرلماٌمدلةمسيمعـؾم
اظؽالممسيمذظؽمتؿقؼؼمالمحماظة،مومػذاماظؿمأثرلمؼؿفؾكمسيمطالعفؿمومسيمدؾقطاتفؿ،م

ػذهماظشدةموموعؾماٌؿؽؾؿنيمؼؾقـقنمعـمطالعفؿ،مبؾممومظؽـمزروفمضدمختػػمعـ
امومميقلمتمأثرلماٌمدلةمسؾكمخطابفؿ،مومػلمشاظؾامزروفمعـمغقعمخاص،معـؾؿ

مػقمايالمباظـلؾةمٌامضاظفماٌؾؽمسيمعلرحقةمأػؾماظؽفػ:
حقائفؽؿمجمابة،مومطؾماٌؾؽ:مإنمضصريمإنمذؽؿؿ،معـزظؽؿمومعمأواطؿ،مومطؾم
 م أواعرطؿمعطاسة،مظقسمظـامعـمعطؿحمشرلمخدعؿؽؿمومرضاطؿ

مسؾقفام ماظ يمتقاضع ماٌمدلة مأضقىمعـ ماظؼدادة ماٌؾؽمأن مذػـ مسي ماظرادخ إن
ماظؼدؼلنيماظـالثةموبمخمارؾؿفؿممبامؼؾقؼمبفؿمومبشمأغفؿ اظؾشر،مإنمػمالءم

ػـاكمضضقةمأخرىمومػقمأنمتغقرلمعرتؾةماألذكاصماالجؿؿاسقةموماظلقادقة   م
دقمديمحؿؿامسيممنطمومأدؾقبمايدؼثمومسيمصقاشةمأصعالماظؽالم،مبؾمإنماظشعقرم

ـؾؿامبؿغرلموضعقةماألذكاص،مؼؿلؾبمسيمتغرلمأدؾقبمصقاشةماألصعالماظؽالعقةمع
مػقمايالمسيمخمارؾةمحمؿقدم)ومػقماظقزؼرماٌؿـؽر(مومعصطػكم)اٌؾؽماٌؿـؽر( 

محمؿقد:مترؼثمؼامحاجمعصطػك 
معصطػك:م)حبدة(مالمتؼارعينمؼامحمؿقد      

رشؿمإدراكماظقزؼرمبمأغفمعشاركمسيماظؾعؾة،مإالمأغفمأحسمظؾقظةمأغفمظقسموزؼرام
اٌؾؽماظذيمطانمؼشعرمسيمضرارةممومأنمعصطػكمظقسمعؾؽا،ماألعرماظذيمشابمسـمبال
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مباظؿاظلمجاءتمإجابؿفم معؾؽا،مو متغرلماظقضع،مصإغفمدقظؾمدائؿا غػلفمأغفمعفؿا
محملؿقد،مطإجابةماٌؾؽمظقزؼره 

اٌؾؽماىدؼدممأنبدأتمذؽقكماظقزؼرمتؿمأطدمسيمأنمعصطػكمضاعمعـفماظعرش،موم
ؾؽماىدؼدمخطابماٌمأصؾحمعلقطرامباظؼقةمسؾكماظعرش،مومضدمتؾنيمذظؽمسيمشلفة

م:األعـٌؼدمم
ماٌؾؽ:مومسيماًػاء،معاذامحياكمسيمخػاءمػذهماظؾالد

معؼدمماألعـ:مععمرجاظلمالمؼقجدمخػاء
اٌؾؽ:مإغؽمعػرطمسيماظـؼةمأؼفاماٌؼدم،موماظـؼةماٌػررةمتؾؽمتؼؾؾمعـماالحذلازم

م اظقؼظةو
م)حبدة(مػذهماظؾففةمملمأتعقدمزلاسفا عؼدمماألعـ:م

نمؼغرلمشلفؿفمبنيمحنيمومآخرمإنمطانمالمؼرؼدمأنمؼؾؿفؿماٌؾؽ:مسؾكماٌؾؽمأ
ماًػاءمسرذف 

إنمعؼدمماألعـمملمؼدركمأغفمخياربمذكصامشرلمذاظؽماظذيماسؿادمخمارؾؿفم
ماظ يمؼؿعنيمسؾكم ماظؼقاسد متؾؽ مؼراسل مؼؽـ ممل مأغف مذظؽ، مسؾك مزؼادة مضؾؾ، عـ

ممأعـموعرتؾةمعقزػماٌؾؽماحذلاعفامسيمخطابفمظف،مأيمملمؼؽـمؼراسلمعرتؾؿفمطؿؼد
اٌؾؽ،مصؼدماسؿادمسؾكمػذاماًرقمألغفمسيمواضعماألعرمطانمخياربمعمدلةمضعقػةم

وماظالئؼممظؽـمواجفؿفمضقةمملمؼعفدػا،مأسادتفمإديموضعف،مومعـقؿفمدورهمايؼقؼل
مبفمطؿؼدممأعـمهتمأواعرماٌؾؽ 

غؿؼالماظلقاقمظـعقدمعامضاظفمعـؼقغق،مسيمأغفمعـماظلفؾماالمومغػؿحمضقدنيمسيمػذا
سيماٌلرحماظذيمؼشؽؾمأحلـمودقؾةمظػفؿماظؿداوظقة،معـمعػفقمماظـلؼماظؼاغقغلمإديم

ماظدور،مومأنماٌلرحمػقمصقرةمعصغرةمظؾعاملمومايقاة:
ماٌؾؽ:معؾؽمبالمرؼؾةمطؿؾؽمبالمسرش

معـموذكمإديمعقالي؟م!عؼدمماألعـ:مإغفامظػعؾةمدغقؽة
م ماٌعرطة( مسؾك ماإلحلاسمباظلقطرة م)ؼػعؿف متؼدؼركمالماٌؾؽ: مظؿؼدم أغتمػـا

م(مأتلؿكماإلخالصمظؾؿؾؽموذاؼة !ظؿلؿقجؾينم)ثؿمؼعؾقمصقتف
معؼدمماألعـ:م)ؼـفار(مملمأضصدمؼامعقالي 

ماألعـمسـدمسؾقمصقتماٌؾؽمظدظقؾمسؾكماألػؿقةماظ يمتـظقيم إنماغفقارمعؼدم
م وماإلمياءاتمسيمهؼقؼمأصعالماظؽالممدلاتـسؾقفاماظ
ذظةـمالح
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وماظؾاحـنيمأنماألصعالماظؽالعقةمضدمتؿقؼؼمومظقمملمتؿقصرممؼالحظمبعضماظـؼاد
طؾمذروطماظـفاح،ماظ يمتلؿحمشلامباظؿمأثرلمسؾكماٌؿكارؾني مإنمجمردماظؿؾػظمبفام
ماظػضقلمباظذبح،م ؼلؿؾزممتقصرماظشروطمومظقمسيمذػـف،مصقنيمؼؿقسدم"ؼقدػ"مأبا

ضع،مظؼدمهؼؼمصإنمذظؽمالمؼفينمأنمصعؾماظذبحمظـمؼؿقؼؼمإالمإذامحدثمسيماظقا
ماظػعؾ،مومملمؼذبحمأباماظػضقل:

مؼقدػ:م)ػائفا(مأرأؼتمظـمخترجمعـمػـامحقا 
مؼامدقدي م!أبقماظػضقل:م)عذسقرا(ماهلل

مؼقدػ:مدمأذحبؽ 
مطاسيمظـؼقلمأنماظػعؾمضدم ظؼدمأثرمصعال،مطالممؼقدػمسيمأبلماظػضقل،مومػذا

مهؼؼ 
ؼؿقؼؼمحؿكمومإنمملممؼؼقلمعـؼقغق:م"معـمجفؿـا:مغعؿدلمأنماظػعؾماظؽالعلمضد

تـؾتمغؿقفةم)سيماظقاضع(،مإنمجمردمإصدارهمؼضػلمسؾقفمعشروسقؿف،ممبعـكمآخرم
ظقؼقممبذظؽ،مماظشروطمحؿكمتؿقصرمذيقعمإنماظذيمؼصدرمعـفمصعالمطالعقا،مالمؼـؿظر
م" 12ضدماجؿؿعتمإنمجمردماظؿؾػظمبفمؼعينمأنمتؾؽماظشروط

وجقدمأثـاءماًطابمظقصدرممإنماٌؿؽؾؿمضدمؼعؿؿدمسؾكمذروطمدابؼةمملمؼعدمشلا
مسؾكم مبعضماظضؾابقة مؼضػل مضد معا مػذا مو ماظشروط، مظؿؾؽ معـادؾة مطالعقة أصعاال

م ماظؽالعقة مؼؾطؾمتمأثرلماظؼقة ماظذيمضد ماظؿؾؾقغقة،ماألعر مForce Illocutoireاظعؿؾقة
مظألصعالماظؽالعقةمسؾكماٌكارب:

معرغقش:معامإزلؽمأؼفاماظراسل؟
م ميؾقكا:مإزللمميؾقكامؼامعقالي

معشؾقـا:مٌاذامتدسقغامدائؿامبـمؼامعقالي؟
مميؾقكا:موممبامأدسقمصاحبممينيماٌؾؽمومؼلاره؟

اٌؾؽ،مثؿممثؿمؼشرحمميؾقكامأؼـمسرصفؿامومطقػمسرفمأغفؿامػربامعـمعذحبة
ؼؼقلمعشؾقـا:مميؾقكام      طؾؿةم)عقالي(متمذيمزلعل،مإغامػـامإخقةمعلققققنم

مصالمعقاليمومالمسؾقد 

                                                                                                              
12 Maingueneau, D.m Pragmatique pour le discours littéraire.- Paris, Bordas, 1990.-p. 9. 
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شؾقـاماألعقرمإديمجمارؼفا،مومؼؿقضػمميؾقكامسـمادؿعؿالمصقغمومػؿامؼعقدمع
االحذلاممظػذلة،مومظؽـماظشروطماظلابؼةمطاغتمضدمردكتمسيمذػـف،مومزؾمؼرددم

مظػظةم)عقالي( 
موماٌلرحلمبصػةمخاصة،مؼلؿحمظؾؿمظػمباظؿالسبم إنماظؿؼؾقدماألدبلمسؿقعا

ماأل مإنمجاءتمػذه مسؾكمذكصقاتف،مو ماظ يمؼضػقفا مػلمدوباألدوار مٌا معغاؼرة ار
مسؾقف 

ماظ يمتـؼؾبم مبذظؽمتؾؽماألسؿال ماٌؼصقد مو ماألسرافمسيماظقاضع، اٌمدلاتمو
مػقم معؾؽا        عـؾؿا ماظعؾد مو مسؾدا ماٌؾؽ مو معمأعقرا ماألعر مصقصرل ماألدوار، صقفا

،ماظ يمصارمصقفاماظعؾقدمعؾقطامواٌؾقكمMarivauxايالمسيمجزؼرةماظعؾقد"مٌارؼػقم
ضقكمػمالءمؼصدرونماألواعرموماظـقاػلمظؾؿؾقك،مأومتؾؽماٌراصعةمسؾقدا،محقثمأ

مماظ ي ماظؼرون م"أدطقرة مداترلمسي ػقجقممظػقؽؿقرمla légende des sièclesضدعفا
V.Hugoم،مأؼـمضال:اآلشلة،مأعامم

مزحؾمإرطعمظل أبؼقامأعاطـؽؿ،مأغامبان،مأغتمؼامإظفم
مالؽالميةذلألفعالالصبغةذالتػاعؾيةذ
ودقؾةمظؾؿعؾرلمسـماألصؽارمومتقصقؾماٌعؾقعات،مبؾمػلمغشاطمإنماظؾغةمظقلتم

مظؾؿؿؽؾؿ،مؼؼؿلؾبمسيمهقؼؾماظقضعقاتمجبعؾماآلخرم م)اظؿداوظقة( عذلفمباظـقاؼا
مسؿؾقةم مأنمايدؼثمػق مأررافماًطابمصإنماألداسمعمدلةمسؾكمعومبا شارطة

مصقفمػقماٌؿؽؾؿموماٌلؿؿؿع 
مب ماظؼائؾ ماظؿصقر معؾينمسؾك ماظؿصقر مػذا ماظؾغإن مسيممأن متؿقؽؿ معمدلة مػل ة

ثؾاتفامادؿؿرارؼةماظؿؾادالتماظؽالعقة ماغطالضامعـمذظؽمتؾعبماألصعالماظؽالعقةمدورم
معـم مأرراصف مبني ماًطاب مادؿؿرارؼة مو مجفة، معـ ماٌؿكارؾني مععؿؼدات هقؼؾ

مأضقال مإن مأخرى، مماٌؿؽؾؿمجفة ماٌكارب، مضاظف مػـاكمتـؾينمسؾكمعا صالمتقجد
مقلماظلابؼ،مومظالصذلاضاتموماظؿمأوؼالتماظ يمحيؿقؼفا:أصعالمضقاظب،مطؾمض

مإذن؟مظؽمعشؾقـا:م)ؼعقدمإديماظؼعقدمسيمضـقط(م:مؼامإشلل،معاذامأدؿطقع
مميؾقكا:مدعماألعرمظؾؿلقح 

معشؾقـا:مظقتماٌلقحمؼعؾؿممبامؼقضرمضؿرلي 
مأغفمدقكػػم مو ميؾقكا:مأومتشؽمسيمأغفمؼعؾؿ؟مأدؿغػرماهلل،مأسؿؼدمأغفمؼعؾؿ

مسـؽ 
مقـا:معؿك؟عشؾ
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معؿك مأنمم!ميؾقكا: مظـا مؼـؾغل مطفذا، مدمال ممنؾؽمحؼ مال مإغـا مررياك اظؾفؿ
مغعؿؼد 

معشؾقـا:مإغلمأسفبمبإمياغؽمؼامميؾقكا 
ماظؾشرؼةمضدممإغلميؾقكا:م أوعـمباٌلقحمألغفمحؼ،مومالمميؽـمأنمتؽقنمػذه

مبذظتمأرواحفامومدػؽتمدعاءػامعـمأجؾمذلءمشرلمايؼ
ماسؿـؼتماظدؼـمسؾكمطدل؟عشؾقـا:مأوظدتمعلقققامأمم
مميؾقكا:مبؾموظدتمعلقققا 

معشؾقـا:معـؾلمإذن 
مظؽؾم مؼضئ ممل ماالضؿـاع ماظقؼنيمو مإميان مايؼقؼل ماإلميان مظؽـ مغعؿ، ميؾقكا:

مغػللمإالمعـمؼقممزلعتمذظؽماظراػبمؼؿؽؾؿمهتمأدقارمرردقس 
مطانم متؼرؼراتم     مإديمادؿػفاعاتمو مباظشؽقى،مصؿطقر مايدؼثمبقـفؿا بدأ

اظغرضممؾقكامظقضؿـمادؿؿرارؼةمعامؼؼقلموقـامؼعؿؿدمسؾكمعامجاءمسيمحدؼثمميعشؾ
ممعـمطؾمػذامػقمأنمؼؾعدماظؼؾؼمعـمعشؾقـامومؼروحمسـف 

م ماظلقاضات، مػذه معـؾ مايقؾمؼسي معـ مجمؿقسة مإدي ماٌؿكارؾقن عؿد
مؼرىم مو ماظؾعضمثاغقؼة، ماألداسمسيمواالدذلاوقاتمؼعؿدلػا ماظؾعضماآلخر صقفا

ومضؿانمادؿؿرارماًطاب،مومسدمماغػصالماظطرفماآلخرممؾماظؽالعلهؼقؼماظؿػاس
مسيماٌشارطةمصقف 

مإنماٌؿؽؾؿمؼـطؾؼمعـمطؾؿةمأومسؾارةمأومصؽرةماحؿقاػامطالمماآلخرمظصقاغةمطالعف
بطرؼؼةمؼعؿؾمصقفامسؾكمتقجقفماًطابمععمتركماٌكاربمسيموضعمؼعؿؼدمصقفمأغفم

ماظؿػاسؾقةمتمملمخيرجمسـمعقضعمايدؼث، ؿقضػمسؾكمعدىمإدراكماٌؿكارؾنيمو
مظألرضقةماٌشذلطةمبقـفؿا 

مضؾؾم معـ ماظؽالعقة ماٌؿـاوبمظألصعال مسيماالدؿعؿال مشاظؾا ماظؽالعلمؼؿؿ اظؿػاسؾ
اٌؿكارؾني،مدقاءماٌؾاذرةمأومشرلماٌؾاذرة،مإنمايقارمطؾفمؼؿقضػمسؾكماظؿـاوبم

مضؿـقا 
مزؼـة:مسػقكمعقالي 

محمدقديماظقزؼرمومدقديماظؼاضل إنمأذنمظلمعقالي،مومزلاظشؾـدر:م
ماًؾقػة:م)شرلمعؾػتمإظقف(ماذرحلمظـامػذهماظقاضعة 

ماظشؾـدر:معقالي      
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اًؾقػة:م)ضقؼامبف(معاذامأؼفاماظشؾـدر؟مأالمترىمأنمصاحبماظؾقتمأوديمبػؿحم
مبلؿاعم مغؾدأ مأن مبـا مأصمأودي ماظرجؾ؟ معـ مأضعػ ماٌرأة مأن مترى مأال ايدؼث؟

مؼاموزؼري،ماصؿحمأذغقؽمجقدامتلؿعمطلمتػلرهمظـا حفؿفا          إضذلبم
مطشػمػذاماٌـالمسـمحؼائؼمسدؼدةمومعػقدة:

مأنمايقارمػقمجمؿقسةمعـماألصعالماظؽالعقة م-
مأنمظؾؿرتؾةمدورمرئقللمسيمصدورمػذهماألصعال م-
ـصرماىـسمسيمتقجقفمسؿؾقةماظؿػاسؾماظؽالعل،مومؼؿفؾكمذظؽمسيمتدخؾمسم-

)زؼـة(مباظؽالم/مومعـعماظشؾـدرمعـمذظؽمرشؿمطقغفم)اًؾقػة(مزلاحماًؾقػةمظؾؿرأةم
أسؾكمعرتؾةمعـفامأطـرمعـمذظؽ،مصإنمتقبقكفمظؾؼاضلمأبرزمبعضمتؾؽماظؼقاسدماظ يم
ؼلؿؼقؿمبفاماظؽالممسيمذظؽماظلقاق،مومالمتلؿحمأليمذكصمواوزػامعفؿامطاغتم

معرتؾؿف،مومػلمتؿؿـؾمسي:
مصاحبماظؾقتم- مايدؼثمإن مبػؿح مأودي مظصاحبممػق مو محرعؿف مظؾؾقت إن

محرعةم مو ماظؾقت محرعة مسؾك متعدي مؼعد مضؾؾف مايدؼث مأؼضا،و محرعؿف اظؾقت
مصاحؾف 

نماظرجؾمإنماٌرأةمأضعػمعـماظرجؾمومػذامؼلؿحمشلامبمأدؾؼقةمايدؼثمألم-
معـقكمظؾؿلارم مإسطاء مإظقف،مو متللء مؼقزػمضقتفمسيمتغطقةمايفجماظ يمضد ضد

مصاحل مشرل مسي مبعدا مظؾكطاب مصاحؾةمايفاجل مػل ماٌرأة مأن مأخرلا مو ماٌرأة،
ماظؾقتمومباظؿاظلمملمؼؾؼمظؾشؾـدرمإالمأنمؼلؽتمومؼـؿظرمدورهمظؾؽالم 

ذخـاتـؿـة

مسيم مجدؼد ممبـفج ماظؿعرؼػ مخالشلا معـ مأردغا ماظ ي ماظدرادة مػذه مبـا أصضت
اظؾقثماظؾلاغلمومحماوظةمتطؾقؼفمسؾكماظؾغةماظعربقة،مومػقمعـفجمغمعـمبؼدرتفم

م محؾ مإديممظقاتإذؽاسؾك مضقؼة مابلؿقؿقظقجقة متصقرات مغؿقفة مساظؼة، ظغقؼة
اظؿداوظقةماظؾغقؼةماظ يمتمأدلتموصؼمذؾؽةمععؼدةمماألدسهدؼدمومتـؾقتمبعضم

ماظدضقؼم مباظؿقدؼد مطػقؾة مععطقات مػل مو ماظؾغقؼة، مشرل مو ماظؾغقؼة ماٌعطقات عـ
غامإظقفامغظرمإذاظؾعضماظؿصقراتماظ يمتعدمجقػرؼةمماظؾعدمايؼقؼلمإبرازوممظؾؿعـك

مأنم معـمذمأغف مػذا مو مظؾغةمومػلماالدؿعؿالمبؽؾمأبعاده ماظػعؾقة ماٌاػقة عـمزاوؼة
متعدم ماظ ي ماظعـاصر مظؾعض مايؼقؼل مظؾؾعد مجقػرؼة محؼائؼ مسـ مايفاب ميقط
مظؾؿؿؽؾؿنيماظذؼـم ماالسؿؾار مإسادة مسي متؿؿـؾ ماظؿقاصؾقة ماظعؿؾقة ماألداسمسي ايفر
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اًطابمعـمععطقاتماجؿؿاسقةموثؼاصقةمؼؿػاسؾقنمعـمخاللمعامؼػرضفمسؾقفؿمحالم
إنماٌؿؽؾؿ،مطؿامؼذػبمإديمذظؽمبعضفؿمملمؼعدمسـصرامعفؿشامم ومغػلقةمومظغقؼة

مسيمسالضةماظؾغةمباظؽالم،مإغفمؼؽؿللموضعقةمعرطزؼةمسيمإغقةماًطاب 
ماظػالدػةم متؾـاػا ماظ ي ماظطروحات معصداضقة معـ مزاد معا مإدي ماإلذارة مودر و

ماظؿداوظققن، مسؾؿممواظؾغقؼقن معـ ماإلغلاغقة ماظعؾقم ممبكؿؾػ ماظقثقؼ مارتؾارفا ػق
ومتارؼخ       الرتؾاطمػذهماظعؾقممباإلغلانمذاتفممغادةمومسؾؿماألجـاسإماجؿؿاع،مو

ومبعالضؿفمبغرلهمومباظعامل،مبؽؾمعامحيؿقؼفمعـمتـاضضاتمومتعؼقداتمومػقمعامزادم
ماظؿضقق معمأزق مسـ مأبعدػا ماظذي ماألعر مظؾغة، مغظرتفا ماتلاع مصقفمسي موضع ماظذي ؼ

ماظؾـققؼقن 
ماٌعرصقةم ماظـظرؼة مو ماظذلاث مسؾك مصؿقـاػا ماظ ي ماظـاصذة مأن مإدي مأؼضا مغشرل و

تؽشػمظـامسـمأبعادمععرصقةمملمتؽـمبايلؾانمضؾؾمأنماظعربني،مادؿطاستمأنم
غؿـاوشلامباظؾقث،مومػقماظشلءماظذيمأطدمضـاسؿـاماٌعدلمسـفامسيمعؼدعةمػذاماٌؼالم

مضطق موجقد مسدم مايضارةمسي مو مساعة مبصػة ماإلغلاغقة مايضارات مبني مصعؾقة عة
مايدؼـ ماألوروبقة مايضارة مو ماإلدالعقة ماظؾقثممةاظعربقة مأن مإال مخاصة  بصػة
غلؿـينمسيمذظؽمبعضماىفقدمم–اظػؽريموماظؾلاغلماظعربلمايدؼثمملمؼؿؿؽـم

ماٌغرب مو مػـاكمبنيماٌشرق مو مػـا مٌم-اٌؿػرضة ماظدضقؼ ماظعؾؿلمو مايصر عاملمعـ
محؾم مدمق مضدعا ماظلرل مأجؾ معـ مادؿغالشلا مباظؿاظل مو ماظؼدمية، ماظعربقة اظـظرؼة

م مو ماظشعقبماظعربقة ماظػعؾلمماإلدالعقةاٌشاطؾماظ يمتعاغقفا مسيماإلثراء ماإلدفام و
ماإلغلاغقة ظؾقضارةم

مػذام مبررغا مضد مطـا مإن مو ماظؾقث مػذا مسي ماٌلرحل مظؾكطاب مادؿكداعـا إن
اٌؼالمضدمجيعؾـامغؿلاءلمسـمإعؽاغقةمتعؿقؿماظـؿائجمسؾكمماالدؿكداممسيمبداؼةمػذا

مشلذام مأردغا ماإلرارمأغـا معـمخطابمواحد مغؼقلمسيمػذا ذيقعماًطاباتماغطالضا
مومأنمؼدلزمبعضماظظقاػرماظ يمضدمتؾدومشاعضةمإذمتطرضـام اظؾقثمأنمؼؽقنمحقا

مأنمؼؽقنمتطؾقؼقا،مع عماإلذارةمسيمإظقفامعـماظـاحقةماظـظرؼةمصؼط،مصمأثرغامظؾقــا
ماظؾقثمإديمبعضماظدراداتماظ يمسلؾتمخطاباتمأرىمشرلماًطابم مػذا ثـاؼا

مممممماٌلرحل 


