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م*اظزواويمبغقره

 

 : مقدمة

تؿطؾىمعـوضشيماظعالضيمبنيماظؾغيمواًطوبمواجملؿؿع،ماظـظرميفمذبؿقسيمعـم
معـم مذيؾي مررح مو مواظـؼوصي، مواألؼدؼقظقجقو مبوظلؾطي ماظؾغي مطعالضي اظعالضوت،

ماٌعرصقي، مواٌشؽالت ماظـظرؼي مواظلؾطمماٌلؿقؼوت ماظؾغي مدؾطي مو ماظؾغي طلصؾ
مواًطوبم مواظؽالم ماظؾغي مبني ماظؾلوغقوت متؼقؿف ماظذي ماظؿؿققز مو مهلو، اٌلوغدة
موطذظؽمم مواًورجقي...اخل، ماظداخؾقي مواظؾلوغقوت مظؾكطوب ماٌشؽؾي واظقحدات
معقدانم مضؿـ ماظعالضي مػذه ماظيتمتطرحفو ماالبلؿؿقظقجقي مبعضماٌلوئؾ ميف اظـظر

مجوػد محيوول مسؾؿمععريف مبذظؽ موغعين معلوئؾف، مو موعػوػقؿف مٌـوػفف ماظؿلدقس ا
االجؿؿوعماظؾغقيموم/مأوماظؾلوغقوتماالجؿؿوسقي،ماظذيمؼـرلمصعقبوتمذييمظقسم
ماالجؿؿوعم مخالفمبنيماألظلـقنيموسؾؿوء معقضقع متزال ماظيتمعو متؾؽماٌلوظي اضؾفو

محقلماظطؾقعيماالجؿؿوسقيمظؾغي.م
اٌقضقعمعـمدونمادؿقضورمتورؼخماٌشؽؾيمطؿوماغفمعـمشرلماٌؿؽـمدراديمػذام

ماألغـروبقظقجق موسؾؿوء ماظػالدػي مبعض مررحفو مطؿو مأنميوخوصي ماٌعروف مصؿـ .
اظػالدػي،مضدمغوضشقاممعشؽؾيمدؾطيماظؾغيم"ايرطيماظلقصلطوئقي"،موسالضيمماظؾغيم

                                                                                                                                   
م.ضلـطقـيم-ضلؿماظػؾلػي،مجوععيمعـؿقري* 
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مبوٌـطؼم موسالضؿفو ماظؾغي موترطقى مبـقي مو مأصالرقن"، ماًورجل" مواظعومل بوظقاضع
ظقك"،موسالضيمم-ديم"أردطق"،مومسالضيماظؾغيمبوظػؽرمواٌعرصيم"مدؼؽورتمواظلقو

ماألغـروبقظقجق مأن مإال م"رودق" مبوجملؿؿع مادواردممياظؾغي معع" موخوصي ايدؼـي
دوبرل"مػلماظيتمأدلًمظؾؿـظقرماالجؿؿوسلمظؾغي.موعـمدونماظدخقلميفمتػوصقؾم

ؼؿلعمهلوماجملولمصنغـوممػذاماظـؼوشماظعؾؿلمواظـظريمجملؿؾمػذهماٌلوئؾ،ماظيتمال
م ماظيت ماظـظر موجفي ماٌؿورديمغعؿؿد مأذؽول معـ موذؽال مخطوبو ماظؾغي ميف ترى

االجؿؿوسقي،مععمسؾؿـوماٌلؾؼممبومؼـرلهمػذاماظؿقدؼدماألوديمعـمإذؽوظقوتمظلوغقيم
موخوصيمسؾكمعلؿقىماظؿؿققزمبنيماظؾغيمواظؽالممواًطوبمواظعالضيمبوجملؿؿع.

مبقصػ مبوظؾغي ماظـؿؼـصقد مأن:مو مػق ماالجؿؿوسقي فو،مذؽالمعـمأذؽولماٌؿوردي
مأنم موثوظـو ماجؿؿوسقي. مصرلورة ماظؾغي مأن معـماجملؿؿع...وؼعينمثوغقو مجزء ))اظؾغي
معـم ماظؾغقؼي مشرل مبوىقاغى معشروري مأي ماجؿؿوسقو، معشروري مصرلورة اظؾغي

.مودقؿضحمػذاماظؿعرؼػماألودي،مبؿقؾقؾمعـظقرؼـمزبؿؾػني،مدـعؿؾماجملؿؿع((
تؽوعؾفؿومومػؿومآراءم"عقشقؾمصقطق"مو"بقورمبقردؼق"ميفماظؾغيمواًطوبممزفورإسؾكم

واجملؿؿعمواظلؾطي،موػذامىؿؾيمأدؾوبمأػؿفوماظعالضيماًوصيماظيتموؿعمبنيم
ميفم ماٌؼوربي، مػذه ممتؿؾؽف موعو ماٌلوظي مهلذه مهؾقالتفؿو مخصقصقي مو اٌػؽرؼـ،

 ؼـقيمجملؿؿعمعـماجملؿؿعوت.ممغظرغو،معـمضدرةميفمهؾقؾماٌشؽالتماظؾغقؼيمواظد

 اخلطاب اللغة و سلطة أوال ـ بني السلطة و 

ماطؿشػًم ماًطوبمسـدعو مدؾطي موضػًمسـد مضد ماظلػلطوئقي ماٌعروفمأن عـ
ميفم ماًصؿ موإؼؼوع مسؾكماظؿؿقؼف مواظؼدرة مطوٌغوظطي ماظؾغي اإلعؽوغقوتماظيتمهؿؾفو

مذظ موعـذ ماظرأيمواٌقضػ، متغقرل ميف ماًطوبي مودور مسؾكماألضؾ،ماًطل ماظؿورؼخ ؽ
ررحًمعلوظيماظعالضيمبنيماظؾغيمواظلؾطيمصفؾمظؾغيممدؾطيمذاتقيمأممأغفومتلؿؿدػوم
ماظلقوقمعـم موشرلػو،مويفمػذا مواظدؼـقي ماظلقودقي مطوظلؾطي مخورجمسـفو عـمذلء
اظطرحماظعوممظؾؿلوظيمزفرتمهؾقالتمعقشقؾمصقطقميفماظؾغيمواًطوبموخوصيميفم

"ممL’ordre du discours""مومL’archéologie du savoir"ثالثيمطؿىمأدودقيمػلم
م ميفمLa volonté de savoir"و مؼؼقل ماٌقضقع؟ مػذا ميف مغظره موجفي مػل مصؿو ،" 
سؾكمػذاماظـققمالمؼؾؼكماًطوب،مطؿوماسؿؼدماٌقضػمموم)م:م"أرطققظقجقوماٌعرصي"

                                                                                                                                   
-
ماظؽرعؾ،مذبؾيمم1 ماظؼودر،يف، مسؾد مرذود مترذيي ماجؿؿوسقي، ممموردي ماًطوبمبقصػف م: مغقرعون صرلطؾق،

م.755ص.م-.2000صقػمم64صصؾقيمثؼوصقي،تصدرمسـمعمدليماظؽرعؾماظـؼوصقي،ماظعددم
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وعرشقبيمماظؿػلرلي،مطـزامعؾقؽومالمؼـػذ...بؾمإغفمدقغدومثروةمعؿـوػقي،موربدودة
متطرحم مثروة موادؿـؿورػو. ممتؾؽفو، مذروط موأؼضو مزفقرػو، مضقاغني مهلو وعػقدة
معقضقعم مبطؾقعؿفو مػل مثروة ماظلؾطي، ماظقجقد...عللظي مإدي متظفر مإن معو بوظؿوظل،

ظؼدمتقضػمسددمعـماظداردنيمسـدممػذاماظـص،مواخؿؾػقاممصراع،مصراعمدقودل(
ميمبنيماًطوبمواظلؾطي.مصؿـالمندميفمصفؿفمومتؼققؿفمواإلجوبيمسؾكمدمالماظعالض

مؼزسؿ مو"رابقـقف" م"درؼػقس" مأن مإدي مؼذػى مصقطق مأن مإديممم:ون متـزع )ثؼوصؿـو
إديمأصعولمخطوبقيممعـمأصعوظـوماًطوبقيماظعودؼي،مهقؼؾمغلؾيمعؿزاؼدةمبودؿؿرار،

جودة،موػقمؼرىميفمػذهماظـزسيماظؿعؾرلمسـمإرادةميفمايؼقؼي،متلؿؿرميفماظؿقردم
مصلطـر(مواظؿفذر مأطـر مغػلفو مصرض مويف مؼرى محني ميف مصقطقمم""ذرلؼدان. أن

طقػموم.دؾطيماًطوب،وسؾقفمشرلمعـظقرهماٌـففلم"غظومماًطوب"اطؿشػميفم
م ميف مصقطق مضوظف معو ماٌعرصي"غػفؿ مأنمم"إرادة محيدث مبوظذات، ماًطوب م)صػل :

ماًطوب، مغؿصقر مأن مؼـؾغل مسقـف، ماظلؾى موهلذا مواٌعرصي. ماظلؾطي متؿؿػصؾ
بصقرةمأدقممطؿفؿقسيمأجزاءمشرلمعؿصؾيموزقػؿفوماظؿؽؿقؽقيمشرلمعؿؿوثؾيموالمثوبؿي.

مواًطوبم ماٌؼؾقل ماًطوب مبني معؼلؿو مًطوب مسوٌو مغؿكقؾ مال مأن جيى
اٌرصقض...مبؾمجيىمأنمغؿصقرهمطؿفؿقسيمسـوصرمخطوبقيمتلؿطقعمأنمتعؿؾميفم

مؼؼقؼ موؼـؿففو، ماظلؾطي ماًطوبمؼـؼؾ مأؼضومإدذلاتقفقوتمزبؿؾػي: موظؽـف فو،
.مظدراديمػذهماٌلوظي،مواآلراءمؼؾغؿفو،مؼػفرػو،مجيعؾفومػزؼؾي،موؼلؿحمبنظغوئفو(
ماٌكؿؾػي،مدـعؿدمإديمهؾقؾماظعـوصرماٌقاظقي:ممم

 بنيماًطوبمواٌؿورديماظلقودقي:أ.م

مم مؼرى ماظلقودقي،معقشقؾ مبوٌؿوردي ماًطوب مسالضي محقل ماظؿلوؤل مأن صقطق
ؾقؾ،معـمجفي،مضرورةمهؾقؾمزبؿؾػماظعؿؾقوتماظـؼدؼيمؼؿطؾىمجوغؾنيمعـماظؿق

حؼؾمتعقنيموعـمجفيمأخرى،مماظيتمؼؼقممبفومخطوبمعوميفمعقدانمخطوبلمععني.
مععم مومتػصؾفو مإزفورػو ماًطوب محيوول ماظيت ماٌقضقسوت موذبول اظؿقؾقالت

                                                                                                                                   
2- Foucault, Michel : L’archéologie du savoir.- Paris, Ed. Gallimard, 1969.- p.156. 

مدرؼػقسم ورابقـقف،م3-  مصقطق؛ م، معقشقؾ مصؾلػقي: معطوعمم-.علرلة مابلمصوحل،عراجعي، مجقرج ترذيي
م.47ص.م-ت(.-صػدي،عرطزماالمنوماظؼقعل،م)ب

4- Sheridan, Alain  : Discours, Sexualité et Pouvoir.- Editeur Bruxelles, Initiation à 

Michel Foucault, Ed. Pierre Mardaga,  1980.- p.142. 
5 - Foucault, Michel : La volonté de Savoir.- Ed. Gallimard, 1976.- p. 133. 
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ؾوظـلؾيمظؾفوغىماألولماظـؼدي،مؼؿطؾىمص.مععقـيدقوديمعو،مأومممورديمدقودقيم
م:يفصفومقؾكميؽـمتمؾيمعـماظعؿؾقوتماظيتإضوعيمذي

إضوعيمحدودمسؾكمسؽسماظؿورؼخماظؿؼؾقديماظذيمؼؾؼكمحؼالمالمعؿـوػقوموشرلمم-7
مععمإبعودماٌلؾؿيماظؿلوؼؾقي،موعلؾؿيماظذاتماٌمدلي،موعلؾؿيماألصؾ.مربدود،

مواٌعوصر،مم-2 ماألصقؾ مواىدؼد، ماظؼدؼؿ معـؾ معـ ماظشؽؾقي ماظؿعورضوت ربق
مبداع،ماظـؾوتمواظؿغرل،موإضوعيمحؼؾماظؿقؾقالتماظؿػورضقيم.اظؿؼؾقدمواإل

ماظعؾقم،مم-3 موتورؼخ ماظػؽر، متورؼخ معـؾ مبفو، ماٌعذلف ماظعؾؿقي ماظػروع إظغوء
موشرلػو،موهؾقؾماًطوبوتميفمذروطمتؽقغفو،موهقهلوموزبؿؾػمسالضوتفو.م

مدؿؼالظقؿفالمدسميفمغػسماظقضًمؼومظفرماًطوب،ؼفذهماظعؿؾقوتماظـؼدؼي،مب
مو محيودؾطؿف، مسوم متورؼخ مإضوعي مػق مأدودقو، مػدصو م"Histoire Générale"ؼؼ

دسمسؾكموصػمل،متورؼخمؼؿ"Histoire Globale"ظؾكطوبوت،مبدالمعـمتورؼخمطؾلم
خصقصقيماٌؿوردوتماًطوبقي.مويفمإرورمػذاماظؿورؼخماظعوم،مميؽـمإضوعيمعومؼلؿقفم

م.مصقطقمبوظؿقؾقؾماظؿورخيلمظؾؿؿوردوتماًطوبقي
ميفمأ ماًطوبوت مػذه مسالضي مدرادي مغظره، ميف مصقؿطؾى ماظـوغل، ماىوغى عو

مووزوئػم مذروط مبدرادي موذظؽ ماظلقودقي، مبوٌؿوردوت موخصقصقؿفو صرادتفو
مطوظطىم ماإلغلوغقيواالضؿصوداًطوبوتماظعؾؿقي، مسوعيمخطوبماظعؾقم مبصػي مأو م،
ىميفمبداؼيمإنمدراديماًطوبماظعقوديماظذيمعقزماظطوم.اظيتماػؿؿمبفوماظػقؾلقف
ماظشؽؾمعـماًطوبماظعؾؿلمماظؼرنماظؿودعمسشر، ؼؾنيمأنمػـوظؽمسالضيمبنيمػذا

م.موزفقرمبعضماألحداثماظلقودقي،مواظيتمجيؿؾفوميفمحدثماظـقرةماظػرغلقي
،ماظـظر،مظقسموٌؿورديماظلقودقياًطوبماظطيبميفمسالضؿفومبمدراديمموتؿطؾى

إدراطفؿمظألذقوء،مبؾمسؾكمأدوسمماظذيمحدثميفموسلماظـوس،موررؼؼيمرلاظؿغقيفم
ماًطوبوتمأومحقظًمررؼؼيموجقدم أنماٌؿورديماظلقودقي:م)حقظًمذروطمزفقر

وػذامبـوءامسؾكمذيؾيمعـماإلجراءات،معـفو:متعقنيماظذؼـمهلؿم.ماًطوبماظطيب(
مجدؼدم متؼلقؿ مواظؿؼـققن"، م"األرؾوء ماظطيب ماًطوب موإدارة ماعؿالك ميف ايؼ

مد مبؿطؾقؼ ماظطى مٌقضقسوت موزوئػ مظؾؿالحظوت، مجدؼد جدؼدةمماجؿؿوسقيؾؿ

                                                                                                                                   
6
- Foucault, Michel : Réponse à une Question.- In Esprit, n°371, 1968.- p.p. 861-862-864. 

7
- Ibid.- p.864.
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موأخرلام مظؾؿلفقؾموايػظمواظؿقزؼع،مظؾكطوبماظطيب. ظؾؿلؿشػك،مأمنوطمجدؼدة
موزوئػمجدؼدةمظؾكطوبماظطيبميفمغظومماٌراضؾيماإلدارؼيمواظلقودقيمظؾشعى.

ماظؿقؾقؾ،مميؽـمأنمسبددمزبؿؾػماظعالضوتمبنيماًطوبم وسؾكمأدوسمػذا
ماظذيمتؾعؾفماٌؿورديمواٌؿورديماظلقودقي ماظعالضي،مواظدور ،موتعقنيمجزئقوتمػذه

ماظعالضوتمسؾكمذبوالتم موطقػمتـعؽسمػذه ميفمخطوبمسؾؿلمععني، اظلقودقي
وبوتمــطــقيماًـنيموضعـقـقؼ،متعـرلمدضـؾـعـ،موبؿاالجؿؿوسقيأخرىمعـمايقوةم

"Positivité des discours."م

ؼؼذلحفومصقطقمظدراديمسالضيماًطوب،ممإنمػذهماٌؼوربيماٌعرصقيماىدؼدةماظيت
ماٌػفقم مسـ متؾعده معؼوربي مأغفو مسـفو، ماظؼقل مغلؿطقع ماظلقودقي، ممممممممممممممممبوٌؿوردي

اجــؿــؿــوسقــييمـقـــيمأظلـتمدسمإعؽوغقيمإضوعمورديماًطوبقي،موـؿـاٌـوظلمظؾؿ
Sociolinguistiquesػقمماجؿؿوسلم"متدرسمسالضيماٌـطقضوتماظطؾقيمعـال،ممبفول

م.8اٌلؿشػك

م ماٌـقك مػذا مماالجؿؿوسلظؽـ ميف مدقعرفمتغرلا ماًطوب"ظؾكطوب، ،م"غظوم
ماظذلطقزمسؾكمدؾطيماًطوب،موسؾكمزبؿؾػمأذؽولماظرضوبيمواٌـعمدحبقٌم قؿؿ

موانماًطوبمالمؼصؾحم ماجملؿؿعمسؾكماًطوب،مخوصي ماو ماظلؾطي اظيتمتؼقؿفو
ظلؾطي،مبؾمؼشؽؾميفمذاتفمدؾطي،مطؿومأداةميفمؼدماظلؾطيمأومغصومؼعؽسمأػدافما
إنمدؾطيماًطوبموم.دوبؼو،ماظذيمثؾؿـوهميػقمواضحمعـال،ميفمغصماألرطققظقجق

إرادةم"ضودرةمسؾكمعـوػضيموإضصوءمأومإضوعيماظلؾطي،موػقمعومؼعدلمسـفمبقضقحمغصم
مإظقفم"اٌعرصي مأذرغو موأن مدؾؼ مالطذظؽمطؿو موظذا مزبؿؾػمجقاغىمم، مصفؿ ميؽـ

ؾقؾمسؿقؼمظؾـظوممواآلظقوتماظيتمتؿقؽؿميفماًطوب،موإديماظؾدؼؾماٌللظيمدونمه
ماظذيمؼؼذلحفمظدراديماظلؾطيمودؾطيماًطوب.

 بنيماظلؾطيمودؾطيماًطوب:مب.م

بردؿمذظؽماظؿكقفمعـماًطوب،مذظؽماظؿكقفماظذيمم"غظومماًطوب"ؼؾدأم
أومؼعؽسميفمايؼقؼيمدؾطيموضقةماًطوب،موػقمدبقفمتؾدؼفماظذاتمأوماٌمدليم
مطشلءم ماٌودؼي، محؼقؼؿف م)يف ماًطوب: مؼشؽؾف معو مووه ماظلقاء، مسؾك اظلؾطي

ما مإدي ماٌؿفف ماظعوبر ماظقجقد مػذا ماظؿكقفمووه معؽؿقب، مأو معـطقق بدونمالربوء
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ذؽ،مظؽـمخاللمعدةمالمغؿقؽؿمسبـمصقفو،ماظؿكقفمعـمأنمسبسمبونمهًمػذهم
خطورامالمغؿصقرػومأومأمايرطي،ماظيتمػلمععمذظؽمحرطيمؼقعقيمورعودؼي،مدؾطو

مسدلم موسؾقدؼوت موجروح مواغؿصورات مصراسوت موجقد متقضع معـ ماظؿكقف جقدا،
م.عـذمزعـمرقؼؾ،معـمصضوضؿفو(مادؿعؿوهلواظؽـرلمعـماظؽؾؿوت،ماظيتمضؾصم

موزبووفم مزبورر موتؿضؿـ مواظؼدرة، ماظؼقة ممتؾؽ معودؼي، مدؾطي ماًطوب إن
هرؼرموادؿعؾودات،موػزائؿ،معـمماغؿصوراتوهؿؾمصراسوتموعومتلػرمسـفمعـم

دؾطيمتعدلماظذاتمواٌمدليمسؾكماظلقاء،موتمدسموجقدػوماٌلؿؼؾ،مػذاماظقجقدم
اظذيمخيقػماظذوات،مواٌمدلوت،مواجملؿؿعوت،مظذامؼلعكماجملؿؿع،موخوصيم
مٌراضؾيم مزبؿؾػي مأذؽول مصرض مإدي مصقطق مذظؽ مإدي مؼشرل مطؿو ماظغربل، اجملؿؿع

إغؿوجماًطوبميفمطؾمذبؿؿع،مػقمماًطوبمودؾطؿف.مؼؼقلمصقطقم:)مأصذلضمأن
معـم معـمخاللمسدد متقزؼعف يفمغػسماظقضًمإغؿوجمعراضىموعـؿؼكموعـظؿ،موععود
اإلجراءاتماظيتمؼؽقنمدورػومػقمايدمعـمدؾطوتف،موزبورره،مواظؿقؽؿميفمحدوثفم

م.احملؿؿؾ،موإخػوءمعودؼؿفماظـؼقؾيمواظرػقؾي(

ماجملؿ مؼؼقؿفو ماظيت مواآلظقوت ماإلجراءات مزبؿؾػ مواظذات،إن ٌراضؾيممؿع
دودل،مػقمايدمعـمدؾطيماًطوب،مأاًطوب،متفدفمإديمهؼقؼمػدفمواحدمو

ميفم مصقطق مؼصـػفو مواإلجراءات ماآلظقوت مػذه موأخطور، مزبووف معـ مؼـرله وعو
مؼؾلم:منؿؾفومصقؿومجزئقي،مإجراءاتمإديمذبؿقسوتمثالث،متؿػرعمم

 اإلجراءاتماًورجقي:م.أ

سؿؾقوتماٌـعمواظؼلؿيمواظرصضموإرادةممعـجقيمتؿشؽؾمػذهماإلجراءاتماًورم
ماٌعرصي.

تظفرمػذهماظعؿؾقيميفمطقغـومالممنؾؽمايؼميفمضقلمطؾمذلء،مم:سؿؾقيماٌـعم-7
مممـقسي،م معقضقسوت مصفـوظؽ ماظظروف، معـ مزرف مأي ميف مذلء، مأي مضقل وال

مو مزرف، مظؽؾ مرؼقس موػـوظؽ معـال، ماظذاتمماالعؿقوزاتمطوىـس اظيتممتؾؽفو
معقضقسوتماىـسمواظلقودي.ماٌؿقدثي. ميف مخوصي متظفر مػذه ماٌـع مأذؽول مإن
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ظذظؽمؼلؿـؿٍمأغفموبوظرشؿمعـمأن:م)اًطوبميفمزوػرهمذلءمبلقط،مظؽـمأذؽولم
مبوظرشؾيموبوظلؾطي(مارتؾورفاٌـعماظيتمتؾقؼف،متؽشػمبوطراموبلرسيمسـم

مواظرصض -2 ماظؼلؿي ماظعؼؾمسؿؾقي مبني ماظؿعورض ميف ماظعؿؾقي مػذه متؿفلد :
موا مبؿػصقؾ مصقطق مدردف مواظذي ماظؽالدقؽل"مىـقن ماظعصر ميف ماىـقن م"تورؼخ يف

إعومخطوبومصورشوموالمضقؿيمظفموالمدمدائؿوممأنمخطوبماجملـقنمطونمؼعمحقٌمبني
ظفمضدراتمشرؼؾي،مطوىفرمحبؼقؼيمزبػقيمأوم ميؿؾؽمأؼيمحؼقؼيمأومأػؿقيمأومأن

ريؼماٌقضعماظذيممتورسماظؿـؾممبوٌلؿؼؾؾ.مويفمطؾماألحقال،مصؼدمطونمخطوبماأل
مصقفمسؿؾقيماظؼلؿيمواظرصض.

ػقمحؼقؼلموعومموػلماظعؿؾقيماظـوظـيماظيتمتؾنيمعوم:مإرادةماٌعرصيموايؼقؼيم-3
ػقمخوره،مداخؾمخطوبمععنيمأومثؼوصيمععقـي.موػـومؼردؿمصقطقمظقحيمتورخيقيم
مظؾػؽرماظغربل،مبدءمعـماظققغونمحؿكماظعصرمايدؼٌ،مظقحيمؼصػمصقفومزبؿؾػ
األذؽولماظيتمتظفرمصقفومإرادةمايؼقؼي،موزبؿؾػماظؿقزؼعوتماظيتمتؼقؿفومبنيمعوم

مو مصققح موخطوبممعومػق ماألصالرقغل، ماظعؼؾ مخطوب مبني مخوره، ػق
مواظؿصـقػ،م ماظؼقوس مسؾك ماظؼوئؿ ماظـفضي مسصر مخطوب مبني اظلقصلطوئقني،

ماظغقيب. ماظقدطك مايؼقؼي،موخطوبماظعصقر مإرادة مآظقي مواحدة، مآظقي آظقيممإغفو
دؾطقؼيمبوألدوس،محوولمبعضماٌػؽرؼـمواظػـوغنيمعـوػضؿفو،معـمأعـولم"غقؿشف"م

مو"ارتق"مو"بؿوي".

 اإلجراءاتماظداخؾقيم:م.ب

إذامطوغًماإلجراءاتماألوديمخورجقيمتراضىماًطوبمعـماًورج،مصننمصقطقمم
دبصماًطوبمذاتف،موػلمماظيتمداخؾقيعـماإلجراءاتماظحيؾؾمذبؿقسيمأخرىم

ممت معؾودئماظيت مذؽؾ مسؾك مبوألحرى متعؿؾ م)إجراءات ماًوصي: معراضؾؿفو ورس
ميفمبعدم مبوظؿقؽؿ ماٌرة مػذه مؼؿعؾؼ ماألعر مأن مظق مطؿو مواظؿقزؼع، ظؾؿصـقػمواظؿـظقؿ

موػلم:م.اًطوب:مبعدمايدثمواظصدصي(مآخرمعـمأبعود
طؾمثؼوصيميفمغظرمصقطقمإالموهلومغصقصمأدودقي،متؼقممبؼراءتفومم:اظؿعؾقؼم -7
متعؾؼموتلوؼؾ مضراءتفو،مدقاء موإسودة مأدبقي،ماألعرفو مأو مدؼـقي مأو مبـصقصمضوغقغقي

مدائؿو. مسؾقفو ماظؿعؾقؼ مؼؿؿ مأوظقي موأخرىممغصقص مأدودقي مغصقص مإذن صفـوظؽ
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موجقدم مػق ماٌمطد مصنن معطؾؼي، موال مشرلمثوبؿي مبقـفؿو مطوغًماظعالضي موإذا ثوغقؼي،
ملمسؾقفميفماظـصماألدبل.تػووتمبنيماظؿعؾقؼمواظـصماٌعؾؼمسؾقف،معـؾؿومػقمايو

صفقمعـمجفيمؼلؿحمبؿشؽقؾمخطوبوتمجدؼدة،ممإنمػذاماظؿػووتمحيؼؼموزقػؿني،
وعـمجفيمأخرىمصنغفمالمؼؼقلمدقىمعومطونمعـطقضومبفمبصؿًمصػلماظـصماألول،م
ملممؼؿعنيمسؾقفمأنمؼؼقلمألولمعرةمعومطونمضدمضقؾمعـمضؾؾ،موأنمؼؽررمبالمعؾؾمعو

ماظقزقػيمحيدمعـمصدصيماًطوبمطقدث.وػقمبفذهممؼؽـمضدمضقؾمأبدا.
مبعـقان:م:اٌمظػم-2 مخوصي ماٌقضقعميفمدرادي مأنمغوضشمػذا عوم"دؾؼمظػقطق
ماٌعرصي"،مويفم7969دـيمم"اٌمظػ ،مويفمطؾمعرةم"غظومماًطوب"و " أرطققظقجقو

ماًطوب. موإمنو ماٌمظػ مظقس ماٌفؿ مأن مسؾك مؼدلػـ مأن ميفممحيوول محوول ظذظؽ
أنمحيؾؾمتشؽقالتمخطوبقي،مدونماظعقدةمإديمعمظػقفو،مرشؿمم"األذقوءماظؽؾؿوتمو"

وصؽرةمإغؽورماٌمظػمسـدمصقطق،متعقدمإديمطقغفومتشؽؾ:ممادؿعؿوظفمظؾعضماألزلوء.
ماظػؾلػيم متورؼخ مويف مواٌعورفمواآلداب، ماظػؽر متورؼخ ميف مظؾػردغي ماظؼقؼي )اظؾقظي

ماظعؾقم( ماظؿورخيم.وتورؼخ ماظـوحقي معـ مؼـوضشفو ماظؾقظي مػذه مواظقزقػقي،مإن قي
حقٌمؼردؿمزبؿؾػماظؿطقراتماظيتميؼًممبػفقمماٌمظػ،موبوظقزوئػماظيتمؼؼقمم
بفو،مواهلدفمعـموراءمػذاماظؿقؾقؾمػقماظؿكؾلمسـمصؽرةماٌمظػ،مواظعقدةمعؾوذرةم

مإديماًطوبوت.مٌوذا؟
مواظعؼقد،م متقجدمخطوبوتمبدونمعمظػني،مطوألحودؼٌماظققعقي،مواٌرادقؿ ألغف

ظعؾؿقيماظيتمملمتعدمتلـدمإديمعمظػمبعقـف،مبوظرشؿمعـمأغفمضؾؾماظؼرنمواًطوبوتما
اظعؾؿقيمتلـدمإديمعمظػني،موظؽـماظقضعمضدمتغرلمماالطؿشوصوتاظلوبعمسشر،مطوغًم
أعوماًطوبوتماألدبقيمواظػؾلػقيمصؿوزاظًمتعؿؿدمػذهماظصقغي،ممعـذمذظؽماظؿورؼخ.
ظؾؿمظػ،مماالجؿؿوسقيظقزوئػميفمغظرمصقطقمؼؿفوػؾماماالسؿؿودصقغيماٌمظػم.ػذام

.مصققحمأغفمعـماظعؾٌمإغؽورماظػردماظؽوتىماالجؿؿوسقيوتقررفميفمذؾؽيماظعالضوتم
م موزقػي ماٌمظػمحيؼؼ مظؽـ ماًطوب،ماجؿؿوسقياٌؾدع، معـمدؾطي مايد مػدصفو ،

ممبقادطيمظعؾيماهلقؼي،ماظيتمتؿكذمذؽؾماظػردؼيموذؽؾماألغو.
ػم"بورط"ماظذيمأسؾـمسـ:م"معقتمعقضػمصقطقمعـماٌمظػ،مضرؼىمعـمعقضإنم

مووظقدةم ماظـشلة، محدؼـي مذكصقي ماٌمظػ مأن مؼرى محقٌ ماظـص. مبودؿ اٌمظػ"
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محووظقام ماظؽؿوب مبعض مأن مإال مجدؼدة، مطقغفو معـ موبوظرشؿ ماظغربل، اجملؿؿع
مؼعدم مطون، معـ مربؾ ماظؾغي مإحالل مإدي مدسو ماظذي م"عوالرعقف" مأعـول خؾكؾؿفو،

رأؼـومػرأيمبورطؼمػلماظيتمتؿؽؾؿموظقسماٌمظػ،معوظؽفو.م)صوظؾغيميفمرأؼفمطؿوميفم
ماظيتمالم مأوظلمذكصل...تؾؽماظـؼطي مأبؾغ،مسـمررؼؼمربق مأن مأطؿىمععـوه أن

وعـمدونمذؽ،مصننماٌقضػمعـماٌمظػمدقاءم.موظقسم"أغو"(متعؿؾمصقفومإالماظؾغي،
ات،مسـدمصقطقمأوم"بورط"مأعؾؿفماظؿلثرلاتماظؾـققؼيموعػفقعفومظؾغي،موعقضػفومعـماظذ

مسـدم مطؾرلا مادؿقلوغو موظؼل مدذلاوس" م"ظقػل مبؼقة مسـف مسدل ماظذي ماٌقضػ ذظؽ
مصقطق.
ماٌعريفم-3 مطذظؽمسؾكمايدمعـمدؾطيماًطوب،مم:اظػرع ماإلجراء ؼعؿؾمػذا

وذظؽمبػرضفمجملؿقسيمعـماٌعوؼرل،مسؾكماغؿؿوءماظؼضوؼومإديمحؼؾف،مأومإبعودػومسـم
مإرادةماي معـماظصقر مإديممؼقؼي.ذبوظف،مصفقمؼعؽسمبصقرة صؾؽلمتـؿؿلمضضقيمعو

صرعمععريف،مصنغفم:)ؼؿعنيمسؾقفومأنمتلفؾمغػلفومضؿـمأصؼمغظريمععني...وأنم
تلؿفقىمٌؿطؾؾوتمععؼدةموثؼقؾيمحؿكمتلؿطقعمأنمتـؿؿلمإديمذبؿقعمصرعمععريفم

واضعيم)ضؿـمايؼقؼل(،مضؾؾمم-ومطؿومؼؼقلمطوغغقؾقؿ-عو،مؼؿعنيمسؾقفومأنمتؽقنم
م.غفومحؼقؼقيمأومخورؽي(أنمؼلؿطقعماظؼقلمبل

"مMendelواٌـولماظذيمؼؿكذهمدظقالمسؾكمػذا،مػقمغظرؼيماظقراثيمسـدم"عـدلم
اظذيمطونمؼؼقلمايؼقؼي،موؼلؿكدممعـففومسؾؿقوميفماظؿقؼقؼ،موظؽـمغظرؼؿفمملم

غظرؼيمأخرىمالمسؾؿقيموالمحؼقؼقيمػلمغظرؼيمماسؿؿدتتؾؼماظؼؾقلمواٌقاصؼي،مبؾم
فومطوغًمتـدرجميفماًطوبماظؾققظقجلمظعصره،موألغفوم"م،مألغSchleiden"ذؾقدن

مإرادةمايؼقؼي،ماظؼوئؿيميفمتؾؽماٌرحؾي. مأغفمالمؼؽػلمضقلممومولدػو ععـكمػذا
ايؼقؼيمطؿومػقمايولمسـدم"عـدل"موإمنومظؽلمؼؿقؼؼماًطوبموجىمأنمؼؿقصرم

ماٌعريفمؼشؽالنمعع مواظػرع مايؼقؼي مصننمإرادة مايؼقؼي،موسؾقف معؾدءامسؾكمإرادة و
مإغؿوجم مسؿؾقي مٌراضؾي معؾدأ ماٌعريف م)اظػرع مإن: ماًطوب. مإغؿوج مسؿؾقي ٌراضؾي
مدائؿم مبعٌ مذؽؾ متلخذ مػقؼي مظعؾي مبقادطي محدودا مظف مؼعني مصفق اًطوب،

مم.ظؾؼقاسد(

                                                                                                                                   
مبورطم-14 مم.روالن، مسؾدمم-.عقتماٌمظػميفمدرسماظلؿققظقجقو: متؼدؼؿ ماظعول، مبـعؾد ماظلالم مسؾد ترذيي

م.82ص.م-.7986،م02طم،ؼولمظؾـشردارمتقبماٌغرب،م،اظدارماظؾقضوءم-.طقؾقطقماظػؿوح
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-  Foucault, Michel : L’ordre du discours.- Op.cité.- p.32. 
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متؾقٌميفم موال ماجملؿقسؿنيماظلوبؼؿني، مثوظـي،مدبؿؾػمسـ وػـوظؽمذبؿقسي
موال موالميفمدؾطؿف ميفماًطوب، مبؾمهددمآظقوتماظؿقؽؿ معـمزفقره، ميفمايد

ذروطمادؿكدامماًطوب،موتػرضمضقاسدمسؾكماألصرادماظذؼـمؼلؿكدعقغف،موميؽـم
مواظؿقزقػم.ماالدؿكدامتلؿقؿفومبنجراءاتم

مبؼقظف:مم: واظؿقزقػماالدؿكدامإجراءاتمم-جـ ماجملؿقسي مػذه ؼعرفمصقطق
ماٌرةمؼؿعؾؼماألعرمبوظؿؼؾقؾمعـمسددماظذواتماٌؿؽؾؿي،م ظـمؼدخؾمأحدميفم)يفمػذه

غظومماًطوبمإذامملمؼؽـمؼلؿفقىمظؾعضماٌؿطؾؾوت،مأومإذامملمؼؽـمعمػالمظؾؼقومم
ماظؾداؼي. معـذ مبـػسممومبذظؽ، معػؿقحي ماًطوب معـورؼ مظقلًمطؾ مأطدل: بدضي
بـػسماظدرجي:مصؾعضفومربروسموممـقعمسالغقي...يفممظالخذلاقاظدرجي،موضوبؾيم

متؼر معػؿقحو مؼؾدو ماظرؼوح...(حنيمأنماظؾعضماآلخر مطؾ مأعوم وتؿؽقنمػذهمم.ؼؾو
مػلم:مثالثماجملؿقسيمعـممإجراءاتم

ماًطوبم-1 مذيوسوت مأو ماًطوب "مSociétés de discours"مذيعقوت
عفؿؿفومايػوزمسؾكماًطوب،موسؾكمتداوظفميفمغطوقمضقؼ،موجعؾمذبوظفمعغؾؼوم

م.مودؼياالضؿصماظؿؼـقيمأوماظؿؽـقظقجقيمواظعلؽرؼيمومطوألدرارضدرماإلعؽون،م
مواظػؾلػقيم-2 مواظلقودقي مسؾكمDoctrines PH,R ,P"ماٌذاػىماظدؼـقي م: "

م ماٌذػىمإدي مميقؾ ماالغؿشورسؽسمذيعقوتماًطوب، ماألدودقي مواظؼوسدة اظيتم،
وأعومعومماٌذػيب.ماالغؿؿوءبـػسمايؼوئؼ،موػقمعومحيؼؼممؼعؿؾمبفومػلماالسذلاف

ىمذروطموحدودمظؿداولماًطوبمظذظؽمتعؿدلماٌذاػم،خيوظػماٌذػىمصقعؿدلمبدسي
ماٌذػىماظدؼينم مداخؾ مظقزوئػف موتعؿقؿ ماو مإخضوعمااظػؾلػل موػدصف ماظلقودل، و

ماظذواتمواىؿوسوتماٌـؿؿقيمًطوبماٌذػى.
مم-3 "مL'Appropriation Sociale des discours"مظؾكطوبوتماالجؿؿوسلاظؿؿؾؽ

اعؿالكماًطوب،موأيمغقعمم:تعؿدلماظذلبقيمواظؿعؾقؿماألداةماألدودقيماظيتممتؽـمعـ
مميؽـم مال ماظذلبقؼي ماٌـظقعي مصنن مععروف، مػق موطؿو مأغف مإال ماًطوب، مأغقاع عـ

مسـماإلدذلاتقفقيماظلقودقيم ويفممجملؿؿعمععني.مواالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيصصؾفو
ماألدودقيم ماألذؽول مػل مواظذلبقي مواٌذاػى مذيوسوتماًطوب مصنن ماألحقال طؾ

م موزقػي مهدد ماظيت ماٌـظقعيماظؽدلى معع معؿعووغي موعؾؽقؿف موتداوظف اًطوب
يفمغظرمصقطق،مصننمموماًورجقيمواظداخؾقيميفمعراضؾيماًطوبموايدمعـمدؾطؿف.
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مادبوذهرؼرماًطوبموربقماًقفماظذيمؼؾعـفميفماظذاتمواٌمدلي،مؼؿطؾىم:)
ضراراتمثالثيمؼؼووعفومصؽرغوماظققعل،موػلمتؼوبؾماجملؿقسوتماظـالثمعـماظقزوئػم

معـذميظي:ا مروبعمايدثممظيتمذطرتفو مإسودة مظؾقؼقؼي، ميفمإرادتـو ماظـظر إسودة
ماظدال( مدقودة مرصع موأخرلا معؾودئمظؾكطوب، مسـ مبويدؼٌ مؼلؿح معو موػق .

مهرؼرماًطوبمومػل:
ماظؼؾىم-أ مواظػرعم :Renversement  عؾدأ ماٌمظػ معؾدأ مسـ وؼعينماظؿكؾل

مطقدث.ماٌعريفموإرادةماٌعرصي،مواظـظرميفماًطوب
مم-ب ممأوماالغػصولعؾدأ مدراديممDiscontinuitéماالتصولسدم موؼعين :

مواالدؿؿرارماالتصولاًطوبوتمطؿؿوردوتمشرلمعؿصؾيمأيمعؿؼطعي،موادؿؾعودمعؾدأم
ماظذيمثؾؿفماظؿورؼخماظؿؼؾقديمأوماظؿورؼخماظؽؾل.

:موؼعينمسدممإدراجماًطوبميفمدالالتممSpécificitéمعؾدأماًصقصقيم-جـ
مع مإظقفممإدخوظفمأوملؾؼي،وععون مغـظر مأن مبؾ ماظالعؿـوػقي، ماظؿلوؼالت مظعؾي يف

مطقدثمعؿؿقزموطؿؿورديمخوصي.
ماًورجقيم-د :مجيىمدراديماًطوبمعـمحقٌماظظوػرممExtérioritéمعؾدأ

مؼظفر معو مدرادي مأي ماظؾورـقي، ماظدالظي مأو ماًػل ماٌعـك ميف ماظؾقٌ عـممدون
م.19األحداثموعومؼردؿمهلومعـمحدود

نمعومؼـؾؿفماظؿقؾقؾماظلوبؼمػقمأنماًطوبمظقسمأداةميفمؼدماظلؾطي،مووسؾقفمص
مغصم مؼشرلمإظقف معو موػق ميفمذاتف مصؼط،مبؾمؼشؽؾمدؾطي مهلو إرادةم"والماغعؽودو

مأنمم"اٌعرصي مبؾ معرصقض، مأو مخطوبمعؼؾقل مإدي ماًطوبمظقسمعؼلؿو مطقن عـ
طؿفؿقسيماًطوب،موأغفمجيىماظـظرمإديماًطوبميفماٌعرصيمواظلؾطيمتؿؿػصؾم

ظذظؽمالمميؽـمظـومأنمغؼقلمععم"درؼػقس"ممسـوصرمتعؿؾميفمإدذلاتقفقوتمزبؿؾػي.
و"رابقـقف"مأنمػـوظؽمصؼطمبعضماألصعولماًطوبقيماظيتمتـزعمإديمأنمتؽقنمذاتم
دؾطي،مٌوممتؾؽفمعـمجدؼي،مٌوذا؟مألنماًطوبمؼشؽؾميفمذبؿقسفمدؾطيمضوئؿيم

مقٌماظؼقةمواظؼدرة.بذاتفو،موإنمطوغًمعـطقضوتفمتؿػووتمعـمح
م معع مصقطق مأن ماظؼوئؾ م"ذرؼدان" مصفؿ مسؾك مغقاصؼ مأن مميؽـ مال غظومم"طؿو

عػفقمماظلؾطي،مظذظؽمشرلمعـفففمٌوذا؟مألغـومغرىمأنمصقطقمضدمماطؿشػم"اًطوب
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حؾؾمدائؿوماًطوبوتميفمسالضؿفومبوظلؾطي،مدونمأنمغزسؿمأنمعػفقعفمظؾلؾطيمضدم
ماظدرادوتمطوغًمعؼدعيمورؼؾقيممتشؽؾموتؾؾقرمبشؽؾمغفوئل،مبؾمغؼقلمإن ػذه

م ميف مواضح مبشؽؾ مصعال مؼظفر ماظذي ماًطوب، مودؾطي ماظلؾطي غظومم"ٌػفقم
،محقٌممتًمدرادؿفمداخؾمحؼؾمإدذلاتقفقوتمزبؿؾػيمويفماظقضعقوتم"اًطوب

ماظيتمحيؿؾفوم.
إنمعومملمؼـؿؾفمإظقفمجؾماظؾوحـنيميفمصؾلػيمصقطق،مػقمأنمعػفقمماًطوبمالم

عػفقمماظؾغي،موسـمذظؽماظؿؿققزمبنيمظغيمجدظقيموظغيمشرلمجدظقي،مميؽـمصصؾفمسـم
بنيمظغيمخطوبقيموشرلمخطوبقي،محقٌممتؿوزماظؾغيمشرلماىدظقيموشرلماًطوبقيم

مأوممبوالخذلاق ماىدظقي ماظؾغي مبقـؿو ماظقجقدي، موبوظطوبع مواظؿعدي، واظؿفووز
ظـومهؾقؾفو،مؿوزمبؿؾؽماًصوئصماظيتمحوومياًطوبقيمأوماًطوبمبصقرةمدضقؼيم

مواظطوبعم ماٌرجع ميف مععف متؾؿؼل مطوغً موإن ماظؾغي معػفقم مسـ مدبؿؾػ واظيت
مإديماٌمدلي،مبؾم مإديماظذاتمأو مواًطوبمالمميؽـمإرجوسفؿو مصوظؾغي اظقجقدي،
ؼؿؿقزانمبقجقدمعغوؼرموػقمعومزلحمظؾؾعضمادؿـؿوجماظعالضيماظؾـققؼيميفمعػفقعفوم

موظؽـظؾغي مارتؾطم. ماظيت ماظؾغي مسؽس موصـقي،موسؾك مذكصقي مبؿفورب مسـده ً
مالم مبوظقضعقي،مظذا مصقطق مبؾغي ماظعؾؿقي،مأو مبوظدرادي وأدبقي،مصننماًطوبمارتؾط
ماظؽشػمسـم ماظقضعقني،مأملمؼؽـمػدصفمػق جيدمأيمحرجميفمأنمؼدرجميفمخوغي

موضعقيماًطوبوتموسؾقفمميؽـماظؼقلماغفمسؿؾمسؾكم:
ظلـقيمأومعـطؼقي،مبؾمأمأصقلتلدقسمعػفقممجدؼدمظؾكطوبمالمؼؼقممسؾكمم-أ

ماٌـطقضوتمتشؽؾمعـظقعوتم مبوٌـطقضوت،مػذه معـموحداتمزلوػو ؼؿشؽؾمأدودو
ميفمحؼؾم مدائؿو ماظؿشؽقالتمتؽقن مػذه مبوظؿشؽقالتماًطوبقي، متلؿك عـطقضقي،

مخطوبلمععني،موهؽؿفومضقاغنيماظؿؽقؼـمواظؿققؼؾ.
مخيؿؾم-ب مواظؼضقي،مطؿو ماألدوسمخيؿؾػماًطوبمسـماىؿؾي ػمسؾكمػذا

اظؿقؾقؾماًطوبلمسـمهؾقؾماظؾغيمواظؿقؾقؾماٌـطؼل،مذظؽمأنمهؾقؾماًطوبم
ؼعؿؿدمسؾكماظقصػماألرطققظقجلمواظؿقؾقؾماىـقوظقجل،معـمأجؾماظؽشػمسـم
مسؾكماظؿقؾقؾم مؼؼقم مبؿعؾرلمدضقؼ مأو ماًطوبوت، موضؾؾقي موتراطؿ موخورجقي، غدرة

ماظؿورخيلمظؾكطوبوت.
ظذاتمأومإديماٌمدليمأومإديماظصدقماٌـطؼلمالمتعقدمعرجعقيماًطوبمإديمام-جـ

أومإديمضقاسدماظؾـوءماظـققي،موإمنومإديماٌؿوردي.ماٌؿورديماًطوبقيموشرلماًطوبقيم
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سؾكمأنمالمغػفؿماظعالضيمبنيماٌؿوردوتمسؾكمأدوسماظلؾىمواظـؿقفي،موإمنومسؾكم
مأدوسماظعالضيماظؿؾودظقي.

ـمدؾطؿفموضدرتفمويفمغػسمإنمهؾقؾماًطوبمسؾكمػذاماظـقق،مطشػمسم-د
اظقضًمسـماآلظقوتماظيتمهؽؿفموهدمعـمدؾطؿف،مطكظقيماٌـعمواظرصضمواظؼلؿيم

مواظؿؿذػى... ماظؿؿؾؽ موأذؽول ماٌعرصي مطؾمم.اخلوإرادة معـ ماًطوبوت وظؿقرؼر
ماٌؾودئ،م معـ مذيؾي مصقطق مؼؼذلح ماظشؽؾقي مواظؿقؾقالت ماظؿلوؼالت أصـوف

مواًورجقي...إ مواظؼطقعي مبوظصرلورةمخلطوًصقصقي معشروط ماًطوب مأن مأي ،
م.20االجؿؿوسقيموؼشؽؾمجزءامعـماجملؿؿعمرشؿمعومؼؿؿقزمبفمعـمضدرةموإعؽوغقوت

 من سلطة اخلطاب و اللغة إىل السلطة  –ثانيا 

مواظظقاػرؼي،مجقؾم مظؾقجقدؼي ماظـوضد مظؾفقؾ مبقردؼق مط"بور"وم"اظؿقدرل"ؼـؿؿل
تورؼخماظؾغيموممذيماػؿؿمبوٌػفقممو،مأيمذظؽماىقؾماظ"داؼدر"وم"قزظد"صقطق"موم"و

م"بوذالر"مأحبوثوطوغًمخؾػقؿفماظعؾؿقيمتلؿؿدمضقتفومعـمم،اظعؾقممواالبلؿؿقظقجقو
عـمػـومصونماٌؼوربيماٌـففقيماٌؼدعيمعـمضؾؾمم،"طقغغؾقؿ"طػوؼلم"وم"وم"طقؼري"و

م ماظػرغلقي ماالبلؿؿقظقجقي ماٌدردي ميف ماظعؾؿقي مخؾػقوتفو مود مإديمبوإلضوصيبقردؼق
مط ماالجؿؿوع موم"عوطسمصقدل"موم"عورطسـ"سؾؿوء مدذلوس"موم"دورطوؼفؿ" مظقػل "

شرلػؿ،موػلمخؾػقيمدوسدتفمسؾكمررحمجدؼدمظقسمصؼطمظعالضيماظػؾلػيمبوظعؾقممو
م ماظػؾلػقيممبؾاالجؿؿوسقي ماٌلوئؾ معـ مظؾؽـرل مجدؼد معـظقر متؼدؼؿ معـ عؽـؿف
اٌالعحماظعوعيمظقجفيم،موخوصيميفمعقضقعماظؾغيماظذيمدـقوولمتؼدؼؿمواالجؿؿوسقي

م.غظره
ماإلغلوغقياالسؿؾورمواالحذلاممظؾعؾقمممإسودةظقػلمدذلوسميفممأسؿولظؼدمدوػؿًم
ادؿؾفومممإديدسقتفممو،ماظؾـققؼيمواظػؽرماٌؿقحشمياألغـروبقظقجقوخوصيمبعدمصدورم

م،سؿقعوم"حؾؼيمبراغ"وم"جوطؾلقن"ومم"ديمدقدرل"اظـؿقذجماالظلينمطؿومصوشفم
"بورط"ميفميفماظغراعوتقظقجقوموم"درؼدا"يفماالرطققظقجقوموم"صقطق"ميؼؿفومجفقدثؿم

مإالظػالدػيموسؾؿوءمجقؾفممأسطوػواظيتمماألػؿقيبقردؼقمرشؿممأنسؾكمم.اظلقؿققظقجقو
مإنصفقمؼرىمم،تـؿمسـمسدمماظرضومواظؿقػظم،معلوصياغفمتركمعلوصيمعومبقـفموبقـفؿ

مت ماظذي ماىقؾ ممالػذا ماغفؿ م))صققح م: مععممثقاأحداظقجقدؼي ضطقعي
                                                                                                                                   

:معػفقمماًطوبميفمصؾلػيمعقشقؾمصقطق،ماجملؾسم ظؾؿزؼدمعـماالرالعمسؾكمػذاماٌقضقع،ماغظرمطؿوبـوم-م20
م.2000كمظؾـؼوصي،ماظؼوػرة،معصر،ماالسؾ
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اجملردةمواٌـوظقي،موظؽـفؿممأواظػقـقعقـقظقجقيماظلورترؼيمواظـزسيماالغلوغقؼيماهلشيم
م مغصػماسؿـوق((غاغضؿقا مواسؿـؼقػو ماالبلؿؿقظقجقي ماديماٌـففقي .م21صػماغضؿوم

م.االبؿعودمسـماٌقدانموايقوةماظعؿؾقيؿؿـؾميفمانمسقىماظػالدػيمؼو
شؽالتماظيتمررحفومػذاماظػقؾلقفماظعومل،ماظـصماٌقاظلمؼؾنيمحفؿموسؿؼماٌو
مأرجقيفمدرسمصؾلػيمالميفمدرسمسؾؿماجؿؿوع.موظؽـممإغؽؿ))دقفمتؿكقؾقنممؼؼقل:
ػقمسؿؾمغظريمجيلءمبعدممإمنومعوماصعؾفمظقسمسؿالمغظرؼومحبؿو،مومأنتعرصقاممأن

م مواظؿطؾقؼقي ماٌقداغقي مبوظؾققث ماظؼقوم مبعد مأي ماٌعرطي، ماظلمالم…اغؿفوء طون
مواٌعرصياألدو ماظلؾطي مبني مخيصماظعالضي ماظعوم مػذا مررحـوه ماظذي وضدمم…دل
ذظؽممأوووزمأنمأرؼدم…اغفمجيىموووزماظؿضودماظؿؼؾقديماٌعروفمبقـفؿوممرأؼً
م ممأنالبني مظؾـظرؼي، مدؾطي مغظرؼيمأوػـوظؽ ماظؿؿرؼـمم…دؾطي مبفذا مضؿً ظؼد

مطيماظـظرؼيماظـظريمطعوملماجؿؿوعموبوحٌمعقداغل،موحووظًمهدؼدمضقاغنيماظلؾ
م ماذؿغوهلو: مآظقوت م…و مسؿقعو، ماظػالدػي مؼـلوه معو مدائؿوممألغفؿوػذا ؼػؽرون

اظؽدلىميفمطؾمسالضيمماألدؽؾيؼطرحمػذاماظـصمم.22مبصطؾقوتماىقاػرماًوظصي((
مبوٌؿورديم ماظـظرؼي مسالضي مؼطرح ماغف ماالجؿؿوسقي، مواظعؾقم ماظػؾلػي مبني ممؽـي

ضيمبنيماظعؾؿمواظلقوديموعؽوغيماظعؾؿمبقصػفموطقػقيمهؼؼفو،مطؿومؼطرحمعلوظيماظعال
مبوظػؾلػيم،دؾطي معؼورغي ماظؼضوؼو مػذه مهؾقؾ ميف ماالجؿؿوسقي ماظعؾقم ،موعلوػؿي

م.موسالضيماٌعرصيمواظلؾطيمطؿومررحؿفومطؿوبوتمعقشقؾمصقطق
مآغػو،مؼعؾـمعـمومظؾكروجممم مإديموؤهغؿؿابقردؼقمماظطرؼؼيماظػؾلػقيمطؿوموصػفو

ماٌودؼي مواٌـففقي م، ماٌودؼي مإمنو مو معودؼي مأؼي مظقس ماٌودؼيمظؽـ موظقس اظـوذطي
ودؼنيماظذؼـمترطقامٌاسؾكمعورطسماظيتمؼعقىمصقفوممأرروحيبذظؽمؼعقدمومم،اظلؾؾقي

بقردؼقماغفمؼؼقؿفمعـمخاللموولمحيماىوغىماظـشطميفماٌعرصيمظؾؿـوظقني،موػذامعو
م معودؼي م)) م: مسؾك ماظؼوئؿي مماظرعزؼي((.ماألذؽولغظرؼؿف مواغف ماجؾ متعرفمأعـ ن

،مديمعرحؾيماظعؿؾإنموووزمعرحؾيماظـظرمأظذاتمعقضقسفومبشؽؾمصققحمجيىما
معـمو مظؾؾقٌماٌقداغلميفماطـر ممموردؿف ماٌقداغقي،معـمػـو انمتدخؾميفماٌؿوردي

مسشرؼـمودطوماجؿؿوسقومزبؿؾػو.م

                                                                                                                                   
 -

يفماظػؽرماظعربلماٌعوصر،مم-.ؼرمبقردؼقموبنيمطورلمعورطسموعوطسمصقدل،محقارمععمبقمبقورم:م،بقردؼقم21
م..66.صم-.7985،م37سدد
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مإضرارهم مرشؿ ماظؾـققؼي، ماظطرؼؼي مبنيمربدودؼي ماظؾـققؼي،و مبقردؼق ماغؿؼد وظؼد
مضوئال:مممممبلػ مواظرعقز، مظألدوررل مععوعؾؿفو موررؼؼي ماظؾغي م معلوظي ميف موخوصي ؿقؿفو

مصقفمبويوجيمألحداثماظؼطقعيم ))موظؽـمسؾكماظرشؿمعـمذظؽمجوءموضًمأحللـو
مظقػلمدذلاوسمضدم مذظؽمأن موظقػلمدذلاوسمبوظذات. ماظؾـققؼي ععماالثـروبقظقجقو

ماأل موخصقصو ماظرعزؼي ماألغظؿي مبؿقؾقؾ مصؼط مسؿؾف مبوظؿصقراتمحصر مأي دوررل،
اظػقضقي.مأعومسبـمصؼدمظزممسؾقـومأنمغذػىمإديمابعدمعـمذظؽمظؽلمسبؾؾماظعالضوتم
معـم مغؼؾًماظؾـققؼي مصؾؼد ممبعـكمآخر موذاتمدالظي. معؿؿودؽي مبصػؿفو االجؿؿوسقي
علؿقىماظؿصقراتمواألدوررلمواٌكقولمإديمعلؿقىماٌؿوردوتماظقاضعقيمواظعالضوتم

ءماجؿؿوسلمظؾعالضوتماظيتمتشؽؾمتصقراتفومأوماظؿصقراتماالجؿؿوسقي.مؼقجدمصضو
م23اٌشؽؾيمسـفوماظؿعؾرلماظرعزي((.

مظقػلمدذلوس،مصوغفم مصوشفو مطؿو ماظؾـققؼي مبقردؼق مصقف ويفماظقضًماظذيماغؿؼد
تؼربمعـمصقطقموخوصيميفمعلوظؿنيمأدودقؿنيمػؿومهؾقؾماٌعرصيمواظلؾطيموهؾقؾم

لوظيماظـوغقيمبؼؾقؾمعـماظؿػصقؾمالحؼو،مصنغـوماظؾغيمأوماًطوب.موألغـومدـعوجلماٌ
ماٌعرصي معلوظي مإدي مأنمغشرلمبوخؿصور ماظـصمم-غرؼد ميفمػذا مبقـفو مطؿو م، اظلؾطي

اظذيمؼؼقلمصقفم:م))مإنمعقضػل،ميفمخطقرفماظعرؼضي،ممضرؼىمإديمحدمطؾرلمعـم
عقضػمصقطق،موععمذظؽمصفقمزبؿؾػمجدا؟مظؼدمحووظًمأنماحؾؾمعـطؼموآظقيمعوم

،مأيماظلؾطيماظيتمle pouvoir symboliqueبوظلؾطيماظرعزؼيممزلقؿفأطـًمضدم
مغمعـ.م مغعرفمأو مأو مغػفؿ مغرىمأو ماظيتموعؾـو ماظؼدرة مسؾكمػقؽي متورسمغػلفو
واغطالضومعـمذظؽمميؽــومأنمغؿقدثمسـماظلؾطيماظـظرؼيمأومدؾطيماظـظرؼيمإذامعوم

مأيم ماألصؾل: ماالؼؿؿقظقجل مععـوػو ماظـظرؼي مظؽؾؿي طقػمامج الرؤية. برنأسطقـو
ماٌعرصي/م مغدخؾميفمعـطؼي مػـو مطقػممتورسمسؿؾفو؟ مدورػو؟ ماظلؾطي متورسمػذه
اىفؾ،مأوماٌعرصي/مواظالععرصي.مذظؽمأنماظلؾطيماظرعزؼيممػلمدؾطيمتعلػقيميفم
مػقم موػذا متعلػقي. مألغفؿمجيفؾقنمأغفو األصؾ،موظؽـماظـوسمؼعذلصقنمبشرسقؿفو

ماظشفوداتمعـ مايوظل.)...(ميفماظقاضعمأنمايولمصقؿومخيصمغظوم الميفمذبؿؿعـو
معـم مغظوم مسـ مسؾورة مػل مإمنو مو معو، معؽون ميف معؿؿقضعو مذقؽو مظقلً اظلؾطي
اظعالضوتماٌؿشوبؽي،موندمأنمطؾمبـقيماظعوملماالجؿؿوسلم)=اجملؿؿع(مؼـؾغلمانم
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.موظؼدمبؾقرةمبقردؼقم24تمخذمبعنيماالسؿؾورمعـماجؾمصفؿمآظقوتماهلقؿـيمواظلقطرة((
ماظرأزلولمعػفق مبوًصقصموػق ماظرعزؼي ماظلؾطي مو ماظلؾطي ميفمهؾقؾم مأدودقو عو

 .le capital symboliqueاظرعزيم
معلؿقىم مسؾك ماظؾـققي ماظؿؿشل ماغؿؼد مضد مبقردؼق مأن ماظلوبؼي ماظػؼرة ميف ضؾـو

مررؼؼيمياألغـروبقظقجق مسؾك مأدودل مبشؽؾ مؼـلقى مايؼقؼي ميف ماظـؼد مػذا ،
اظـص،موػقمغؼدمرولمبشؽؾمأدودلمظلوغقوتماظؿقؾقؾماظؾـققيمظؾغيمواًطوبمو

مأوم ماظؽالم مأصعول مهؾقؾ ميف م"اطلػقرد" معدردي م"و مذقعلؽل مو" مدقدرل" "دي
ماظػعؾم م محقل مغظرؼؿف ميف م"ػوبرعوس" موممـؾفو م"صراغؽػقرت" معدردي مو اًطوب

مأػؿفو:مممممممممممممممممممممممممم ماظؽؿى معـ مذبؿقسي ميف مغؼرؤه مغؼد موػق اظؿقاصؾل،
"Questions de sociologieموم"م"Chose dites "موم"Ce que parler veut direم"
"،مغؼدممؼؼربفممعـمصقطقموميفمغػسماظقضًمLangage et pouvoir symboliqueوم"

مايداثي،م مبعد ممبو مو ماظؾـققؼي مبعد ماظذيمؼلؿكممبو ماظؿقور موسـ مسـف ؼؾنيممتقزه
مسؾكماظؿقؾق مربدثو مظقسماظؿقؾقؾماظؾـققيمإالمتـقؼعو ؾماظداخؾلماظؼدؼؿمؼؼقل:م)

اظذيمؼعوجلماظـصمطشلءمعلؿؼؾممالمسالضيمظفمبوًورج.م)...(ماسؿؼدمصقؿومخيصينمم
ماظذيم ماظػضوء موبني ماظـصقص مصقف متؿؿقضع ماظذي ماظػضوء مبني ماظربط مؼـؾغل اغف

م.25ؼؿؿقضعمصقفمماٌـؿفقنم)أيماظؽؿوب(م(
دذلوس،معـمػـومدسومإديمأحداثمضطقعيمععماظؼراءةماظداخؾقيمطؿومرؾؼفومظقػلم

واظؼراءةماظيتمتربطمبنيماألثرموطوتؾفمبشؽؾمعؾوذر،مواسؿؾورماظـصمذبردماغعؽوسم
مبوظطرؼؼيم مؼلؿقف معو معع مطذظؽ مو مالغلقن(. معـففقي ماظشكصقي) ماظؽوتى يقوة

مععقـيممممممممممم مرؾؼي مأو مظؾؿفؿؿع معؾوذر ماغعؽوس ماألثر معـ موعؾ ماظيت االخؿزاظقي
مإدي مظقدسق ماظؽشػمسـم:مممممم)مشقظدعونمسؾكمدؾقؾماٌـول( مبضرورة ماسؿؿودمعومزلوه

)مبـقيماظعالضوتمبنيمغصقصمصذلةمزعـقيمربددة)موظقسمغصومععزوالممبػرده(موبنيم
.مومػذامعومزلوهمصقطقمم26بـقيماٌقاضعماظيتمحيؿؾفومعمظػقػومداخؾمايؼؾماألدبلم(

مععقـي،م متورخيقي ميؼؾي ماًطوبقي ماظؿشؽقؾي مبدرادي ماٌعرصي، مارطققظقجقو مممممميف
ومدراديمبـقيماظـصمواٌقاضعمتمديمإديمايدؼٌمسـمزبؿؾػماظقدوئطماظيتممتؿقؽؿم

ميفمسؿؾقيماإلغؿوجماظـؼويف.

                                                                                                                                   
 - 
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مبعـكماالسذلافمبوظػضوءماًصقصلمماظذيمؼـؿٍمصقفماظؽؿوبمأسؿوهلؿ،مدونم
مؼعذلفمخبصقصقيم مبقردؼق مأن مأي ماجملؿؿع. مػق ماظذي ماظؽؾرل ماظػضوء مسـ سزظف

مصرا مو ماظـؼويف معؾوذرماظػضوء مأو مآظل ماغعؽوس مصؼط مظقس مواغف مرػوغوتف مو سوتف
ظؾؿفؿؿع.مصؿصوحلماظػضوءماظـؼويفمضدمالمتؽقنمػلمغػسمعصوحلماظػضوءماالجؿؿوسلم
ماظـؼويف:م ماألثر مهؾقؾ مضرورة مػـو معـ معصوحلمزبؿؾػي. متؽقن مضد ماألضؾ مسؾك أو
ماألدبقيم ماألسؿول مبني موشوعض مسؿقعل مبشؽؾ مغربط مأن مضؾؾ موبذاتف )ظذاتف

.ممأومطؿومؼؼقلميفمعؽونمآخر:م)ماظشلءماظذيم27شؽقالتماالجؿؿوسقيماظؽدلى(واظؿ
ؼػرقمعـففقيتمسـمعـففقيمػمالءمػقمأغينمأدرسمسـوصرماظؾعؾيماظيتمتؿقظدمصقفوم
معصوحلم مإن مععو. ماآلخرؼـ ممبصوحل ماىزئل مواالػؿؿوم مظؾؿـؼػني ماًوصي اٌصوحل

دبؿزلمإديمذبردمعصوحلمماٌـؼػنيمداخؾمايؼؾماظـؼويفماًوصمبفؿمالمميؽـمأن
.مظؽـمبقردؼقمؼعذلفمبونمػذهماٌـففقيمتقاجفمسؼؾومتمععرصقيمعؿصؾيم28رؾؼقي(

بؿػلرلماٌقػؾيمواإلبداعمواظعؾؼرؼي،معمطدامسؾكمأنمػذهماٌػوػقؿمضؾؾقي،مهقلمدونم
صفؿـومعـمأنم:)ماٌؾدعمعفقلمدؾػومسـمررؼؼمأوضوسفماالجؿؿوسقيماًوصيمواٌالئؿيم

ومربددامداخؾمحؼؾمعو.موشوظؾومعومؼؽقنممػذاماٌقضعمشوعضوميفمظؽلمحيؿؾمعقضع
م.م29اظؾداؼي(

وإذامعومتصػقـومطؿوبفماألدودلماًوصمبوظؾغي"معوذامؼرؼدماظؽالممانمؼؼقلم"،م
ماظيتمميوردفوم ماظلقطرة مؼـوضشمزبؿؾػمأذؽول ماألودي ماظصػقي موعـذ منده صلغـو

ذهماظلقوقمضرؼىمعـمحلودقيماظـؿقذجماظؾلوغلمسؾكماظعؾقمماالجؿؿوسقي،موػقميفمػ
ماغفمحؿكم مأنمايؾماظقحقدمؼؿؿـؾميفمإزفور صقطقمعـماظؾلوغقوتماظؾـققؼي،معؾقـو
اظعؿؾقوتماظؾغقؼيمذاتمأدوسماجؿؿوسل.مويفمغظرهمصونماظؼؾقلمبـؿقذجمديمدقدرلمم
يفماظؿقؾقؾمؼعينمععوىيماظعوملماالجؿؿوسلمبقصػفمصضوءمظؾؿؾودلماظرعزيموبوظؿوظلم

ماظػعؾ مؼـقؾمماخؿزال ماظذيمجيىمأن ماظؿقاصؾ، ماو مايقار مصعؾ مإدي االجؿؿوسل
مبدورهمإديماظؾغيمواظـؼوصي.م

وظؾؼطعمععمػذهماظػؾلػيماالجؿؿوسقي،مـمطؿومؼؼقل،معومداممضدمدؾؼمظفموانمضدمم
غؼدامابلؿؿقظقجقومظؾؾـققؼيميفمطؿوبفم"ايسماظعؿؾل"مـمصوغفمجيىماظؿلطقدمسؾكمأنم

مس مسؾك مؼرتؽز مواظؿقاصؾ موووزماظؿؾودل مغػسماظقضًمإدي ميف مداسقو مضقى، الضوت
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ميفم ماألدودل معػفقعف معؼدعو ماظرعزي، ماظؿؾودل مألذؽول ماظػفي ماالضؿصودؼي اظـظرة
م structure du marché linguistiqueاظؿقؾقؾماظؾغقيموػقمبـقيماظلققماظؾغقؼي

ؼيموانماظردوظيماظؾغقمصوظـققمالمحيددماٌعـكمبؼدرمعومحيددهماظلقق،ماظلققماظؾغقي.
ماظعالضيماظيتم مأنماظؿلوؼالتمتؽقنمسؾكمضدر مغؿوجمظلوغل،مو مأالمبقصػفو المتػفؿ
مؼلوػؿميفماظؼقؿيم ماظلققماظؾلوغلمـ مؼعؿؼدمأنم)اظلققمـ ماٌـؿفقن.معـمػـو ؼؼقؿفو

؟مؼؼقلم:م .موظؽـمعومذامؼؼصدمبوظلققماظؾغقؼي30اظرعزؼيممويفمععـكماًطوبمععو(
عومخطوبومعقجفومٌؿؾؼنيممضودرؼـمسؾكم)تقجدماظلققماظؾغقؼيمسـدعومؼـؿٍمذكصم

تؼققؿفموتؼدؼرهموعـقفمدعرامععقـو.مواظلققماظؾغقؼيمذلءمعؾؿقسمجداموذبردمجدام
مرزلقيم ماجؿؿوسقي موضعقي ماظلقق متعؿدل ماظقاضعقي، م ماظـوحقي مصؿـ مواحد. مآن يف
عطؼلـيمإديمػذامايدماومذاك،مأغفوممبـوبيمذبؿقسيمعـماٌؿقوورؼـماظذؼـمؼشغؾقنم

م.م31ؾقومإديمػذامايدماومذاكميفمدؾؿماظذلاتىماالجؿؿوسل(عـوصىمس
مle capital linguistiqueغقيـؼؿصؾمعػفقمماظلققماظؾغقؼيممبػفقمماظرأزلولماظؾ

مأربوحم موجقد مؼعين معو موػق ماظؾغقؼي، ماظؽػوءة ماظقجقه، معـ مبقجف مؼعقض اظذي
ماظؾغقؼقن ماظيتمؼعؿدلػو مبوظقزقػي متؼقم مأن م)ظؾغي مصقؿؽـ موسؾقف ربوؼـيممظغقؼي...

هلو،مأيماظقزقػيماظؿقاصؾقي،مدونمأنمتؿقضػمسـماظؼقوممبقزقػؿفومايؼقؼقي،مأيم
اظقزقػيماالجؿؿوسقي،مصقضعقوتمسالضوتماظؼقةماظؾغقؼيمػلماظقضعقوتماظيتمميؽـم

معـال( ماظؼداس مطقوظي ماظؿقاصؾ. مهؼقؼ مدون ماظؽالم مؼؽقنم32صقفو مصؿـال: .
مبنيماظـورؼنيمبوظػرغلقيمو اظـورؼنيمبوظعربقيميفمسددمعـماظدولمظؾصراسوتماظدائرة

ماضؿصوديم مبعد م)دوعو م: مدوبؼو، ماظػرغلل مظالدؿعؿور ماظيتمطوغًمدبضع اظعربقي
مسؾكم مؼداصعقن مععقـي مظؽػوءة ماٌوظؽني مأن مأي ماظؽؾؿي، مهلذه مأسزوه ماظذي بوٌعـك
متالئؿم مععقـي مدقق مسـ ماظدصوع مخالل معـ مظغقؼني مطؿـؿفني ماًوصي ميؿفؿ

.مأيمأنماظـظرؼيماظيتمؼؼذلحفو،مبقردؼقمتلؿحمظـوم33وصي(عـؿقجوتفؿماظؾغقؼيماً
بػفؿماغفمميؽـمأالمتؽقنممظؾصراسوتماظؾغقؼيمضقاسدمماضؿصودؼيمواضقي،موظؽـفوم
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ماالضؿصودؼيم ماظػقائد معـ محققؼي ماطـر مأحقوغو متؽقن مظؾغوؼي محققؼي مصقائد تؿضؿـ
مبوٌعـكماظضقؼ.مممم

موحيؽ ماظؾغقؼي مظؾلقق مدبضع ماظؾغي مطوغً مإذا ماظؾغقيموظؽـ، ماظرأزلول ؿفو
،ممبومػلمدظقؾمسؾكمحضقرمLe styleبقصػفمرأزلوالمرعزؼو،مصونمعشؽؾيماألدؾقبم

مؼؿقركميفماظلققماظؾغقؼيمظقسماظؾغيموظؽـممخطوبوتم اظػردمومتقزه،مذظؽمأنمعو
مأومعلؿؼؾؾفو.مصؾقسمػـوظؽم مأومعـؿفقفو عؿؿقزةمأدؾقبقو،مدقاءميفمررؼؼيمإغؿوجفو

مطؾؿ موطؾ مربوؼدة، مطؾؿي مأومعـ معؿضودة مأو معؿعورضي مععوغل متلخذ مأن مميؽـ ي
عؿـوضضي،موذظؽمحبلىمعومؼؼدعفوماٌردؾموؼلؿؼؾؾفوماٌلؿؼؾؾ.مواحلـمعـولمسؾكم
ذظؽمػقماظؾغيماظلقودقيمواظدؼـقي.مإنمػذهماالخؿالصوتماظؾغقؼيمالمترجعميفمغظرهم

ظػضوءمإديمأصرادموظؽـمإديممبـقيماظػضوءماالجؿؿوسلماظذيمؼؽقنممالذعقرؼوموبـقيما
اظـؼويفمظؼوئؾلمتؾؽماظؾغي.موظؽـمػذامالمميـعمعـمأنمسؾكمسؾؿماالجؿؿوعمأنمحيذلمم

ماظعؿؾ ميف ماظذاتقي م مضقاسدػو ماًوصمو معـطؼفو مو ماظؾغي مالم34ادؿؼالظقي مصـقـ م .
غلؿطقعمصفؿماألثرماظرعزيممظؾغيمعومملمغلخذمبعنيماالسؿؾورماظػؽرةماظؼوئؾيمإنماظؾغيم

ظيتممتؾؽممضدراتمسوعيمومالعؿـوػقي.مإذمعـماٌؿؽـمأنمػلماآلظقيماظصقرؼيماألوديما
مغؿؾػظمبؽؾمذلءميفماظؾغي،موظؽـميفمحدودمسبقػو.م

مايؼؾ،م معػفقم معـؾ ماظؿقؾقؾ ميف مبف مخوصو مضوعقدو مرقر مضد مبقردؼق مطون إذا
ماظؾغقؼيم مواظلقق ماظرعزؼي، ماظلؾطي مو ماظرعزي، مواظرأزلول ماظؾلوغل، وايؼؾ

ومغرؼدمأنمغؿقضػمبشؽؾمخوصمسـدمعػفقممدؾطيمواظرأزلولماظؾغقيم...اخل،مصلغـ
مؼـؿؼدممم منده محقٌ مصقطق، ممبقشول مجيؿعف معو مأي ماظلؾطي. موخطوب اًطوب
ميفم مررحفو مطؿو مظؾــؽـؾؿوت مظؾعض مدؾطي متعطل ماظيت م"اودؿني" أرروحي

م مم"Quand dire c’est faireطــؿــوبــف" "،ممHow to do things with words"أو
م" ماظؿؿققز مرصضمذظؽ مبنيمطؿو مدقدرل مدي مأضوعف ماظذي مـ مؼؼقل مطؿو مـ اظلوذج"

معلؿعؿؾقفو،م مضؾؾ معـ موادؿعؿوالتفو ماظؾغي مبني مواًورجقي، ماظداخؾقي اظؾلوغقوت
غوصقومصؽرةمدؾطيماظؽؾؿوت،مععذلصومبونماظؼقةماًطوبؾيمظؾعؾوراتمالمتؽؿـميفممغػسم

ماظؿؾودالتماظرعز مدبؿزل مصؼط مػـوظؽمحوالتمادؿــوئقي مطون موان مإديماظؽؾؿوت. ؼي
ماٌػقضيم ماظلؾطي معـ ماطـر مظقس ماظؽؾؿوت مدؾطي مإن مربضي. متقاصؾقي سالضوت
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ظـورؼفو،موانمطؾؿوتف،مأومعودةمخطوبف،مظقلًماطـرمعـمذفودةمعـمبنيمذفوداتم
مأخرى،مظضؿونماظؿػقؼضماظذيمؼؿؿمادؿـؿوره.

ماظؿؽؾؿم مأالماظلؾطيماٌقطقظيمٌـمصقضمإظقفمأعر ماظؽالم مصؾقلًمدؾطي ؼؼقل:م)
بؾلونمجفيمععقـي.مواظذيمالمتؽقنمطؾؿوتفم)أيمربؿقىمخطوبفمومررؼؼيمواظـطؼم

تؽؾؿفميفمذاتماظقضًم(مسؾكماطـرمتؼدؼر،مإالمذفودة،معـمبنيمذفوداتمأخرى،م
مأغفوم مػق ماظؾغي متػعؾف مأضصكمعو م)وان( م ماظؿػقؼضماظذيمأوطؾمظؾؿؿؽؾؿ سؾكمضؿون

اًطوبمػـوظؽمم.ممصؾقسمػـوظؽمدؾطي35متـؾمػذهماظلؾطيموتظفرػومومترعزمإظقفو(
صؼطمخطوبماظلؾطي،موانمػذاماًطلمـميفمغظرهمـمموضعمصقفماودؿنيمويؼفميفمذظؽم
ػوبرعوس،موذظؽمسـدعوماسؿؼداماغفمعـماٌؿؽـمأنمؼلؿكرجومعـماًطوبمعومؼشؽؾم

ماظؿقدؼدمؼؿػؼمومخيؿؾػميفمغػسماظقضًمععمصقطق،مم .36صعوظقيماًطوب إنمػذا
مدؾطؿ مظؾكطوب مأن مؼعؿدل مصقك مطون مصؾلػلمصنذا معـطؾؼ معـ موذظؽ ماًوصي ف

ماظلؾطيم مسـ ماًطوب مؼػصؾ مال مصوغف موػقدشر، مغقؿشف معـقك مؼـقق وجقدي،
م)سؿؾقوتم مأيم: ميفمزبؿؾػماإلجراءاتماًورجقي مبقـف معو موػق مععو، واجملؿؿع
ماٌعرصي(ممواظداخؾقيمأيم:م)اظؿعؾقؼمواٌمظػمواظػرعم اٌـعمواظؼلؿيمواظرصضموإرادة

م: مأي مواظؿقزقػ ماظلقودقيمماٌعريف( م ماظدؼـقي مواٌذاػى ماًطوب )ذيوسوت
واظػؾلػقيموماظؿؿؾؽماالجؿؿوسلمظؾكطوب(مواظيتمهدثمسـفوميفم"غظومماًطوب"م
مهدؼدم مبلػؿقي مؼؼر مصقك مطون موإذا ماظدرادي، مػذه معـ ماألول ماظعـصر ميف وبقـوػو
اودؿنيمظؾؿؾػقزماومظؾؿـطقق،مصوغفمخيؿؾػممععفميفمررؼؼيماظؿقؾقؾ،متؾؽماظطرؼؼيم
اظيتمودمذبولمهؼؼفوميفماظؿورؼخمويفمربطفومظؾؿؾػقزمبوظلؾطيمععمعػفقممجدؼدم
وخوصمهلو.معـمػـومصونمصقطقموانمطونممهؾقؾفمظؾكطوبمؼؿػؼموعضؿقنماٌـطققم
طؿومصوشفماودؿنيمإالمأنمعـفٍماظؿقؾقؾمخيؿؾػمألغفمجيريميفماظؾعدماظؿورخيلم

م مواظلؾطي مواًطوب ماٌعرصي مبني ماظعالضي مإرور مععمويف مؼؿػؼ موبذظؽ واًطوب،
هؾقؾمبقردؼقماظذيمؼؾحمسؾكماظطوبعماالجؿؿوسلمظؾكطوبموسؾكمارتؾورفمبوٌمدليم
مشقوبم ميف متؿقؼؼ مأن مميؽـ مال ماظيت ماظرعزؼي ماظلؾطي مػذه ماظرعزؼي. وبوظلؾطي

ماالسذلافماظذيمؼدظلمبفماًوضعمظؿؾؽماظلؾطي.
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ظذاتف،مأيمظذاتموظؽـمهؾقؾماًطوبمسـدمبقردؼقمالمميؽـمأنمؼؽقنمهؾقالم
متؼدمم مال مظؾكطوب ماظصقرؼي ماظقحدات مالن مصقطق، مسـ مؼػرضف معو موػق اًطوب،
ععـوػومإالمإذاممتمربطفوممبوظشروطماالجؿؿوسقيمإلغؿوجفو،ممبعـكمظؾؿؽوغيموماظقضعم
اظذيمحيؿؾفمعمظػقػوميفمحؼؾماإلغؿوج،موعـمجفيمأخرىمإديماظلققمماظذيماغؿٍمعـم

مإنمسؾؿماًطوبممles echéantsاجؾف،مومطذظؽماالدؿقؼوضوتم مؼؼقلم)) اٌطؾقبي.
مأنم معشغقل،مرشؿ مأومشرلم ميفمعؽونمذوشر ماظققم مؼقجد ماجؿؿوسقي متداوظقي بقصػف

م ميف مبلؽول معع مبدا مظؼد مذظؽ مإدي مدؾؼ معـ ميفم Provincialesػـوظؽ مغقؿشف و
antéchristم معورطسميفم مسؾكمIdéologie allemandeو مؼعؿؾمصعؾقو مأو ،موؼفؿؿ

ما ميف ماالجؿؿوسقيماالطؿشوف ماظشروط مأثور مظؾكطوب، م مصقرؼي ماألطـر ظقحدات
متقزؼعفو(( مو .موسؾكماظؿقؾقؾمأنمؼؾنيمأومؼعنيماظقحداتماالجؿؿوسقيم37إلغؿوجفو

ظألدؾقبمواظقحداتماالجؿؿوسقيمظؾؿمظػ،مأيمإديم"مظلوغقوتماجؿؿوسقي"مطؿومضولم
مبذظؽ"مطقبولمومشوردان"ميفمضراءتفؿومظػقطق.م

مغصف:م)مغؿؾنيماآلنممؼؼقلمبقردؼق،معلؿكؾصو اظـؿوئٍماظؼصقىمظؿقؾقالتف،معو
ميفم مؼؿقؽؿ ماظذي م ماظؾغقي ماٌـطؼ ميف مظذلى مبذظً ماظيت ماجملفقدات مذيقع أن
مواألدؾقبقي،مدؾىماظػعوظقيماظرعزؼيمظؿؾؽم مواظؾالشقي زبؿؾػماألذؽولماالدؿدالظقي
بماألذؽول،مالبدموانمتؾقءمبوظػشؾمعومداعًمالمتؼقؿممسالضيممبنيمخصوئصماًطو

ماإلظؼوء( مأعر مإظقف ماظيتمتلـد موزلوتماٌمدلي مؼؾؼقف مصعؾكمدؾقؾم38وصػوتمعـ .
اٌـولمأنمخطوبومدؾطقؼومطدرسماألدؿوذمومخطؾيماظقاسظماظدؼين،مالمؼػعؾمصعؾفمأالم
مؼصوحىم ماظذي ماالسذلاف موػذا مودؾطي. مغػقذ مطكطوب مبف مؼعذلف مأن ذرؼطي

خوصي،موػلماظشروطماظيتمبوظػفؿمأومبدوغف،مالمؼؿؿمبقلرمودفقظيمإالمضؿـمذروطم
هددماالدؿعؿولماٌشروعم)صوًطوبمؼـؾغلمإنمؼصدرمسـماظشكصماظذيمزلحمظفم
بونمؼؾؼقف،مأيمسـمػذاماظذيمسرف،مواسذلفمظف،مبلغفمأػؾمالنمؼـؿٍمصؽيمععقـيم
معؼومم ميف مؼؾؼك مأن مؼـؾغل ماغف م...طؿو مبذظؽ مجدؼر مو مطػء مواغف ماًطوبوت عـ

موأ مذرسل... معؿؾؼل مأعوم مأي ماظصقرةممعشروع، مؼؿكذ مأن مظؾكطوب مؼـؾغل خرلا
م.مم39اظشرسقيماظؼوغقغقيمأيمإنمخيضعمظؼقاسدماظـققمواظصرف...(

                                                                                                                                   
37

- Bourdieu, Pierre : Ce que parler veut dire, l’économie des échanges linguistique.-              

Op. Cité.- p.165. 
38

- Ibid.- p.109. 
39

- Ibid.- p.115. 



 الزواوي بغوره

 54 

وسؾقفمصونماظؼوسدةمماظـظرؼيماظيتمدؿشؽؾمعـفٍمهؾقؾماًطوبمسـدمبقردؼيم
:ػلماغفم)مالمهؽؿمظغيماظلؾطيموتلعرمـمطؿومؼؼقلمـمإالممبلوسدةمعـمهؽؿفؿ،م

ماآلظقوتماالج ماظذيمأيمبػضؾمعلوػؿي م مسؾكمهؼقؼمذظؽماظؿقارم ماظؼودرة ؿؿوسقي
مدؾطي( مطؾ معصدر مػق مواظذي ماىفوظي، مسؾك مؼلؿقفم40ؼؼقم معو مإدي مؼدسق مظذا .

وعضؿقغفوماغفمعوداعًماظؾغيمم"une pragmatique sociologique"تداوظقيماجؿؿوسقيمم
ماظداخؾلمعوم المتؿضؿـميفمذاتفومدؾطي،موانمطوغًمتؿضؿـمميفمذاتفومويفمعـطؼفو

مؼم ماظؼقوسماًوره مأو ماًوره ماظدلػون مػق ماظذي ماظلؾطي موووزات مإدي  leدي

paralogismeمأيماظؼدرةمسؾكماظؿضؾقؾموػقمعومؼـلىمإديماظلػلطوئقنيمطؿومذػىم،
إديمذظؽمأصالرقن،ماظلقصلطوئققنماظذؼـمادؿػودوامعـمإعؽوغقيمأنماظؾغيمضودرةمسؾكم

يفماظؽؾؿوتموبقادطيماظؽؾؿوتمعومأنمالمتؼقلمذقؽوموانمتؼقلماظالععـكمأومأنمتقجدم
ػذهماإلعؽوغقي،مصونممءالمؼقجدميفماظقاضع.مغعؿمظؾغيمػذهماإلعؽوغقيموظؽـ،موبودؿــو

ماظؾغيم موحؿك ماظقجقد، مذظؽ معـ معلؿؿدة مودؾطؿفو ماجؿؿوسقو، موجقدا ظؾغي
ماظلقصلطوئقيمعلؿؿدةمعـمضقةماظلقصلطوئقنيم،طؿومبنيمذظؽمعرةمأخرىمأصالرقن.

م ماظؿلؿقي مغظوم متعينموأن ماٌـول، مغلؿقؽمدطؿقرا،سؾكمدؾقؾ مأغـو م: مسؾورة و
ماظؼقوسم مأن مؼعين مممو ماالجؿؿوسل. ماظقجقد معـ مذؽال متعين مغػس مويف اظؿلؿقي
ماجؿؿوسقو.م مخطؽف مبنزفور موإمنو مبؼقوسمعـطؼل، مصؼط مميؽـمربوربؿف اًورهمال
المصققحماغفميفماظعوملماالجؿؿوسلماظؽؾؿوتمبنعؽوغفوممأنمتصـعماألذقوءموظؽـمػذام
ؼؿؿمإالموصؼمذروطمععقـي.موػقمعومؼعينمأنماظعؾؿماالجؿؿوسلمظفمأدؾوبفموعدلراتفم
اظيتمالمؼعرصفوماٌـطؼمغػلف،مواغفمٌـماٌػقدمأنمسبوولمتدلؼرمصعوظقيمذؽؾمععنيم
معـماظعؾورةمطوًطوبماظلقودلماوماألثرماألدبلماصضؾمعـمػذهماظقحداتماظصقرؼي.

عـمضؾؾمبقردؼقمذاتمعـشلماضؿصوديمإالمأغفومعـماظقاضحمأنماٌػوػقؿماٌلؿعؿؾيم
عؽقػيمظؿقؾقؾمايؼقلماظيتمػلمظقلًماضؿصودؼيمبوٌعـكمايصريمظؾؽؾؿي.موظؽـم
عـمدونمذؽ،مصنغفوماظـؼطيماظيتمتمديمإديمدقءماظػفؿموخوصيماظـظرمإديمغظرؼؿفمم
مظؾؿػوػقؿم مادؿعؿوظف مطون مإذا ماغف مسؾك ماالضؿصودي. ماالخؿزال معـ مغقسو بقصػفو

صودؼيمميؽـمأنمؼطرحمبعضماٌشوطؾمصونمصؽرهمعـماظؿعؼقدمعومؼؾعدمسـفمذؾفماالضؿ
االخؿزال.مذظؽماغفمالمؼؼقمممبردمىؿقعمايؼقلمماالجؿؿوسقيمإديماالضؿصودمومالم
مبوظعؽسمم موظؽـف ماٌورطلقي، متػعؾ مطؿو ماالضؿصود مإدي ماالجؿؿوسقي ماٌؿوردوت طؾ
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المعـمبنيمحؼقلمعؿعددةماظيتمحيددماالضؿصودمبوٌعـكمايصريمظؾؽؾؿيمبقصػفمحؼ
المتردماظقاحدةمإديماألخرى.موسؾقفمصونمايؼقلماظيتمالمتؽقنماضؿصودؼيمالمميؽـم
أنمتعؿؾموصؼومٌـطؼماضؿصوديمأيمربؽقعيمصؼطمبوظـوحقيماٌوظقي.موظؽـمعـماٌؿؽـم
أنمدبضعمإديماٌـطؼماالضؿصوديمبوٌعـكماظقادعموذظؽمإذامتقجفًمسبقماظزؼودةميفم

ععنيمطوظرأزلولماظـؼويفمأوماظرعزي.موػقمعومؼعينمأنمبقردؼقمؼؼقؿمسالضيممرأزلولم
بنيماألصعولمواٌصوحلممبنيممموردوتماظػوسؾنيمواٌصوحل،مدونمماإلضرارمبوظضرورةمأنم
ػذهماٌصوحلماضؿصودؼيمحبؿي.مصنذامعومأردغومأنمغعرفماٌصوحلمماظيتمؼؾعىمبفوماوم

م مأو ماألدبل ماإلغؿوج ميف مرػون معقضقع ماظػينميفمػل مايؼؾ متشؽقؾ اظػينمصقفى
مسالضؿفمبويؼؾماالضؿصوديمواظلقودلماخل.

ومالمدبرجمغظرؼؿفميفماظؾغيمواًطوبمواظؿؾودلماظؾغقيمسـمغظرؼؿفميفماٌؿوردي.م
صوٌـطقضوتمواظعؾوراتماظؾغقؼيمػلمأذؽولمعـماٌؿوردي،موػلموجفيمغظرمضرؼؾيمعـم

ماٌؿوردوتماًطو مسـ ماظذيمؼؿقدثمدائؿو مواٌؿوردوتمشرلماًطوبقي،مصقطق بقي
وبقصػفومطذظؽممجيىمصفؿفومسؾكمأغفومغؿوجماظعالضيمبنيماٌظفرماظؾغقيمواظلققم
اظؾغقؼي.مصوٌظفرماظؾغقيمػقمذبؿقسيممعـماإلجراءاتماٌؽقنمظؾؿظفرماظؾغقيمعـؾم
ماظؾغقيم ماٌظفر موان مواٌدردي. مطوألدرة مععقـي مدقوضوت ميف ماظؾغي متعؾؿ سؿؾقوت

دمذاتفمطوظصقتمعـالماومعومؼلؿقفمبوألدؾقبميفماظؿؾػظ.ممرؾعومأنمعغروسميفماىل
عـؾمػذهماآلثورمضدممتمدرادؿفومعـمضؾؾمسؾؿماجؿؿوعماظؾغيموماالغذلبقظقجقوماظؾغقؼيم
ماظؾغقؼي.موانمأذؽولم واٌفؿؿقنمبوظؾغوتماظشعؾقيمأيمعومؼدخؾميفمبوبماىغراصقو

ػؽوتماالجؿؿوسقي.مصوظـطؼماظـطؼمالمتؾقؼماىلدموظؽـمتؾقؼمطذظؽماظطؾؼوتمواظ
موطذظؽم ماظـرؼي مأو ماظػؽوتماألردؿؼرارقي م مسـد مخيؿؾػمسـف ماظػؽوتماظشعؾقي سـد

مايولمبوظـلؾيمظؾرؼػمواٌدؼـي.
موأدقاقم مدقوضوت ميف مدائؿو مإغؿوجفو مؼؿؿ ماظؾلوغقي مواظعؾورات ماٌؾػقزوت إن
مواظؼقؿيمدب مضقؿي. ماٌـؿقجوتماظؾغقؼي متعطلمهلذه ماألدقاق مػذه موان ضعمخوصي.

ماظرأزلولم مظعؿؾقي مخيضع معؿلووي مشرل معؾدأ موػق ماظعؿؾقي، ماظؽػوءة مٌؾدأ بوظطؾع
اظؾغقي.موانمطونماظرأزلولماظؾغقيمؼمديمإديماظرأزلولماالضؿصوديمواظـؼويف.مواغفم
ميفمادؿغالظفم ماٌؼدرة ماألخرلمظف مطونمػذا مطونمرأزلولماٌؿقدثمعفؿو،مطؾؿو طؾؿو

أوماالخؿالصوت،موضؿونمبوظؿوظلممظؾؿصؾقيممظصويف،مأيمأنمػـوظؽممغظومماظؿػورق
ماظؿؿقز مواظؾغيمprofit de distinctionيف ماظرضوبي ممبلوظي مطذظؽ ماظؾغي مؼربط مطؿو .

ماالسذلافم مسـ مدائؿو مؼؿقدث ماظرعزؼي ماظلؾطي مسـ محدؼـي مصػل اظشرسقي،
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مأنم .reconnaissance et méconnaissanceواظؿفوػؾ مؼـؾغل م))صوًطوب ؼؼقل:
ظذيمزلحمظفمبونمؼؾؼقف،مأيمسـمػذاماظذيمسرف،مواسذلفمؼصدرمسـماظشكصما

مبذظؽم مجدؼر مو مطػء مواغف ماًطوبوت معـ مععقـي مصؽي مؼـؿٍ مالن مأػؾ مبلغف ظف،
...)طوظؼسمأومػاإلعومؼمواألدؿوذمواظشوسر(مطؿوماغفمؼـؾغلمأنمؼؾؼكميفمعؼوممعشرع،م
ماظشرس ماظصقرة مؼؿكذ مظؾكطوبمأن مؼـؾغل موأخرلا ماظشرسل... ماٌؿؾؼل مإعوم قيمأي

مأنم مميؽـ معو مصون مػؽذا مو مواظصرف...( ماظـقق مظؼقاسد م)أيمأنمخيضع اظؼوغقغقي
غطؾؼمسؾقفمذرورومرؼقدقي،مواسينمذبؿقعماظؼقاسدماظيتمتؿقؽؿميفمذؽؾماٌظفرم
مواظؿـظقؿم ماألسؿول متضؾط ماظيت مواظؼقاسد ماالحؿػوالت موعرادقؿ مظؾلؾطي اظعؿقعل

موؾ ماطـر مواحدا مذررو مإال متشؽؾ مال مظؾطؼقس، معـماظرزلل مبنيمذبؿقسي معـ قو
مذاتماظقضًم ميف مؼؽقن، مظالسذلافمأن ماظيتمتفقه متؾؽ مػل ماظيتمأػؿفو اظشروط
ووػالموإميوغو،مأيماظيتمتفقهمظؿلؾقؿمدؾطيمتعطلماًطوبماٌشروعمضقتفموتمعـم

ماًورجقيم41بـػقذه(( ماإلجراءات مذبؿؾ مسـ مبعقدة مظقلً ماظشروط مػذه مإن .
مصقطق.واظداخؾقيمواظقزقػقيماظيتمهدثمسـفوم

وسؾقفمصوغفمومبعقدامسـمعلوظيمأدؾؼقيماظؾغيمسـماجملؿؿعماوماًطوبمواظلؾطيم
مذاتمأػؿقيم مبقـفؿو، ماظعالضوتماٌكؿؾػي مدرادي مصون معطروحي، اظيتمتظؾمعلوظي
أدودقي،موخوصيمدراديمسالضيماظؾغيمبوظلؾطيمومبوظػوسؾنيماالجؿؿوسني،موتؾدومظـوم

يميفمهؾقؾمزبؿؾػماٌشؽالتماظؾغقؼيمعلوػؿيمصقطقمومبقردؼق،مذاتمصوئدةمعـففق
واظرعزؼيمظؾؿفؿؿع،موذظؽمعـمحقٌماظربطمبنيماًطوبمواٌؿورديمماومعومؼلؿقفم
ماٌؿوردي.م مبـظرؼي مبقردؼق مؼلؿقف موعو ماًطوبقي، موشرل ماًطوبقي مبوٌؿوردي صقطق
وسؾكماظرشؿمعـماالخؿالفميفماظؼقؿيماٌعطوةمظؾكطوب،محقٌمغالحظماػؿؿوممصقطقم

مإالمأنمهؾقالتفممبؽقغوتم ماضؿصودؼؿف مأو مسؾكمحلوبماجؿؿوسقؿف اًطوبمذاتف
وخوصيمظؾفرمييموماىـسمضدمبقـًمعدىماألػؿقيماظيتمؼعطقفومظؾؿفؿؿع،موطذظؽم
صوغفموسؾكماظرشؿمعـمإصرارمبقردؼقمسؾكماظطوبعماالجؿؿوسلمواالضؿصوديمظؾغي،مإالم

م مو ماظدؼين ماًطوب موخوصي ماًطوبوت مبعض مسؿؾ مآظقوت مبني اظلقودلماغف
ماظذيمم ماىوغى مأن مطؿو ماظؾغقؼي. ماآلظقوت مادؿؼالظقي مسؾك مأطد مو واألؼدؼقظقجل
جيؿعمبقـفؿومػقمغؼدماظؿقوراتماألدودقيمميفماظؾلوغقوتموصؾلػيماظؾغي،مرشؿمدسقةم
ماالرطققظقجلم ماظؿقؾقؾ مإدي مصقطق مطدسقة مخوصي، مغظرؼي مإدي معـفؿو موواحد طؾ
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مبقردؼق مودسقة مواًطوب، مظؾغي مظؾؿؾودلمماىقـقوظقجل ماجؿؿوسقي متداوظقي إدي
اظؾغقي،مومعومجيؿعفؿمطذظؽ،مػقممػذاماإلحلوسمبضرورةمغؼدماظـؿقذجماظؾلوغلم

مواظعؿؾمسؾكمإزفورمآظقوتماظلؾطيمواٌعرصيميفمطؾمخطوبموظغي.م
ماظؿورؼخمصونمذبولمسؿؾمبقردؼقمػقم مطونمذبولمتػؽرلموحبٌمصقطقمػق مإذا و

مػقمهؾق مواًطوبمعـمعـظقرماجملؿؿع،مصونماٌشذلكمبقـفؿو مواٌعرصي ؾماظلؾطي
ماوم مصقطق محؾؾفو ماظيت ماظؿفرؼؾقي ماٌؿوردوت متؾؽ مدقاء مواٌؿوردوت، اظعالضوت
مغلؿطقعم موسؾقف مبقردؼق، ماظيتمدردفو ماظرعزي مظؾرأزلوظل ماالجؿؿوسقي اٌؿوردوت
معـمخالفمواخؿالف،مػقم مصقفؿو مجيؿعماٌؼوربؿني،مسؾكمعو اظؿلطقدمسؾكمأنمعو

ميمواًطوبمبقصػفؿومذؽؾمعـمأذؽولماٌؿورديماالجؿؿوسقي.ممماظـظرمإديماظؾغ


