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 مـديــقــت

 املخيال 
ماألنثروبولوجيا-األدب 

ضقلماظؽـريمسنمتؾكمادللأظةماظؼدمية،مأالموػيمعلأظةماألدب.مصؿنماظـؼاشماظذيم
معام م" مبؼؾقل،محتتمدؤال ماظـاغقة ماحلربماظعادلقة مبعد مدارتر مبول مجان أصؿؿقه

معرورام األدب ماألدبم؟م"،مو ؟م"مومواصؾهمجونمرؼؽاردومبلؤالم"معامػيمضدرة
مسنمادللارم-لمإؼفمبريجيم"ماألدببؿلاؤ ماألدؽؾةمطؾفا م؟م"،مأسؾـتمػذه عؾفأ

م*اظذيمدقؿكذهمػذاماظـشاطماظؾشريميفماألزعـةماآلتقة.مالمؼؿعؾقماألعرميفمػذامادلؾف
محياولم ماظذي م)...( ماخلطاب م" محول مباظؿلاؤل مظؽن ماألدب، مذات مبـاضشة

ادساءمالمحدمم،مألنمأؼةمرباوظةمحلصرمجوػرماألدبمؼؽشفمسناحلدؼثمسـهم"
مػذهم معؿاػات ميف ماظدخول مإدي ماألدب مبعضمعـظري مدعى ماظصدد مػذا ميف مو ظه.

مباظؿلاؤلمحولمممم مادلضؿار ميفمػذا ماألعر مؼؿعؾق موإمنا مدونمجدوى. ماظػؽرؼة ادلؿاردة
مادلؿارداتم مظؽل مادلشرتك ماظؼادم مػو مادلعـى مأن مبلؾب م"، م؟ مادلعـى معاػقة "

م مؼؽون مأن مميؽن مال ماألدب مألن مظؾدالظقةممممممممماظدالظقة، مغظرؼة مألؼة ماخؿؾارا م" إال
م.2ومظؾكطابم"

ومػؽذامصإنماظؾغةمباظـلؾةمظؾعضماظػالدػةمأومعـظريماألدب،مظقلتمإالمودقؾةم
مظؾكطاب.م ماظـوسي مو مادلؿؿقز ماظؿعؾري ماألصل ميف مػي مبقـؿا مواإلبالغ، ظؾؿواصل

سؾىمصاألدب،محبؽمممتردهمومسدممخضوسهمظؾطارئ،مؼلؿؿر،معنمخاللماذؿغاظهم
ماظؾغةم متلؿح ماحلاظي. ماظؼرن مأػوال مو مادلاضي ماظؼرن مصظائع معواجفة ميف اظؾغة،

متـكرهمممممم ماظيت ماالدؿكػاف مروح مجتاوز ماخلاصمألجل مسادله متشؽقل معن ظؾؽاتب

                                                                                                              
*
ماظلابؼةمالمؼؽؿػيممبؾفمواحدم مععماألسداد ماظعددمعنماجملؾةماظذيمميـلمضطقعةميفمتصوره ،مبلمإنمػذا

متعؿؿدػام مبنيماالخؿقاراتماظيتمدوف معن ماخؿقارا مصصاسدا، ماآلن معن مدقؿـل مإذ معؾف، معن مبأطـر ؼؿؽػل
ماجملؾة.

1
- Todorov, Tzevtan : La notion de littérature.- Paris, Editions du Seuil, 1987.- p.5 

2- Meyer, Michel : Langage et littérature.- Paris, Editions P.U.F, 1992.- p.1. 
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مآظقام معرتؾطة مأو معلؿؼؾة مظقلت ماألدبقة مصاألسؿال مإذا، ماظصدعات. مظه متلؾب و
إديمإذؽاظقةمعا،مألنم"بؼدرممبرجعقةمعا،مأومبؾعضماحلوادثماحملؿؿؾةمأومدبؿزلم

عامؼؽونماظـصمذبازؼا،مومبؼدرمعامؼؽونمشاعضا،مؼؽونمأضلمعرجعقةم)حرصقامإذام
م.3ذؽـا،مأيمؼرتطزمسؾىماحلؼقؼة(،موؼضؿنماألدؾوبمػذهمادلروغةميفماظؿـوعم"

مؼؾؼىم مظؽـه معنماألدطورة، مغشأ ؼؿػقمطلمعؤرخيماألدبمسؾىمأنماألدبمضد
مظؾصراعمجبدارة.مومبادؿع ارةمعوضوساتهمعنمألدطورة،ومعنماظؿارؼخموممعنمصضاءا

سؾمماظـػسماجلؿاساتمومطلمعامؼؿقؽمميفماجملؿؿعمعنمرعوزمثؼاصقة،مؼؿفهماألدبم
مسنم مظؾؿعؾري متوجفه معن مأطـر ماألؼدؼوظوجقة ماظوزقػة ماعؿالك مسبو مطؾري بشؽل

ماظوزقػةماظشؽؾقةماحملضة.
ػيمبدورػا،متؿدخلمومػؽذامصاألدطورةماظيتمؼوزػفاماظـصمومبادلؼابلمتوزػهم

مضؿـه.م مؼؿقرك ماظذي ماظلقاق معع مو مضرائه معع ماظؽاتب مؼؼقؿفا ماظيت ماظعالضة يف
صاألدارريماظؾدائقةمػيمإذامعـلماظـؿاذج،ممتؾكمسالضةماجؿذابمععمادلكقال،مأعام
األدارريماحلدؼـةمصإغفامتشؿغلمعـلماظؽؾقشقفاتمادلؼوظؾة،مبصػؿفامغؼاطمارتؽازمأوم

وممسؾىمتوجقهماظرشؾةميفماعؿالكماظواضع.مصؽلمغصمسؽسمذظكمصفيمعلؿؾعدةمتؼ
مذاتماظوضتمادؿؼطابم ميف مػو مو ماألدطوري، ماظزعينمأو مظؾعـصر مطؿابة مإسادة ػو

مهلذاماظعـصرماظذيمالمؼلؿـػذمومادلؿؿـلميفماألدطورة.
ومادلكقال،مباسؿؾارهمذبؿوسةمدؼـاعقؽقةمومباغقةمظؿؿـلماظذاتمادلـظؿةمظؾػضاءم

مباظضرورة مزبؿؾػةمماألدبي،محيقل مسؾوم ميف معرجعقؿفا مجتد مضراءاتمعؿعددة سؾى
ماظلودقو مو ماظلودقوغؼد ماظـػسماظؿقؾقؾيمو متؽونماأغـروبوظوجق-عـلمسؾم مضد مو ،

مضراءتهمعوضوساتقةمأومرعزؼة.
إنماآلخرماظذيمػومربلمرشؾةمترؼدماعؿالكمربادـه،وماظرادخميفمادلكقالمأوم

معـ ؼالمباحلضورمومبصػؿهمػوؼةميفماخلطابماألدبي،مؼعاؼنمبصػؿهمذقؽامخارجقا
معلؿققؾةمومزبؿؾػة،متعربمسنمغػلفامبأملمومبعـفمومضؿنمادلأداة.

مسؾىمدرادةم مداود مربؿد مؼعؿؿد ماظغريؼة، ميف مادلؿؿـؾة ماإلذؽاظقة وظؿوضقحمػذه
ماألؼدؼوظوجقةمممممممممم مو ماظؿارخيقة ماظـشأة مسؾى مععرجا مرواؼات مظـالث عوضوساتقة

اظغربموماظشرقماظذيممتمبـاؤهميفماخلطابماألدبيموماظؿكقؾقةمهلذام"اظصراع"مبنيم
.مظؽنمضؾبمغظامماألذقاءمومعقزانماظؼوىمبؿفـقسماظعالضاتماحلضارؼةم"ألجلم"م

                                                                                                              
3- Op. cité.- p. 5. 
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ماظؿصدعم مميـل ماظذي مػو ماظشؿال مسبو ماهلفرة معودم مرواؼة مبطل مدعقد عصطػى
ماظؿوجهمؼدرسمسؾدادلاظكمعرتاضماظعالضةم اظؽوظوغقاظيمأحلنممتـقل.مومضؿنمػذا

عؿر/ادللؿعؿرمعنمخاللمضصةمصراغلواموماظرذقدماظيتمغشرتميفماظعشرؼـقاتمبنيمادل
عنماظؼرنمادلاضي.مإذمؼؽؿشفماظرذقد،مبعدمضضاءمرػوظةمبرؼؽةمععمصدؼؼهمصراغلوام

م م" مظهمأن مظؼـفا ماظيت ماألخرى ماظشعارات موطذا مواظعداظة، موادللاواة ماحلرؼة ضقم
مباظواض مهلا مسالضة مال ماظػرغلقة مادلدارس ميف ماظػرغلقنيمأداتذته مإال متعين مال مو ع

مظوحدػمم".
معنم مسـفا مؼـفر معن مضؿن مباألحرى مأو مطذظك ماظعدواغقة ماظعالضة مػذه ضؿن
مظغؿفام ماظػرغلقة مباظؾغة ماجلزائرؼة ماظؽؿابة متؾؿؽر مزبؿؾػؿني، مظغؿني مبني تداخل

معامبنيمظغؿنيم".اخلاصةمبفامواظيتمدؿظلمباظـلؾةمظػارؿةماظزػرةماظعؾويمتعؾريم"م
اظؼادرمذرذار،مصإغهمؼعؿربمأنماظرواؼةماظؾوظقلقةمضدمتلؾبميفم بعؾدصقؿامؼؿعؾقم

اظؿقضريمادلؽـفمظؾؿدنماظذيمأدفممبشؽلمحادمميفممنوماجلرمية،مادلادةمغشأتفام"م
ماظروائي.مهلذاماجلـساألوظقةم"م

ماجلـس متشؽقلممؼلؿعري مألجل ماظؿارخيقة مادلادة معن مأؼضا معوضوساته اظروائي
 (.)زبؿارمسطاءماهللوزماألدطورةماظػردؼةم"مجتاغصوصهماظيتمتـكرطميفم"م

إنماظؿارؼخماظذيمحتاولمادلؤدلةمإخػاءهمتضطؾعمبهماظؽؿابةماظروائقةمادلغاربقةم
مظؿـوؼرماظؼارئمحولمبعضماحلؼائق.

م"مإنماالدؿغاللمسؾىمبعثمعامػومعؽؾوتمظهموزقػةمحترؼرمآلظقاتماظذاطرةم"
م)زؼـبمسؾيمبنمسؾي(.

اهمعرادمؼؾسماظذيمؼطرحمدلوضوعماظشعرماظـلويمطؿامظػتماجلـسماظشعريماغؿؾ
م مباسؿؾاره ماظشػوي ماظؿؼؾقد مادلكقالمذي مو ماظـؼاصقة ماظذاطرة معن مؼؿفزأ مال مجزءا "

ماجلؿاسيمادلغاربقنيم".م
ومضؿنمػذاماألصقمأدرجـامذبؿوسةمعنماظدراداتميفماألغـروبوظوجقةمومأحباثم

م ماظراضقة ممسعؿه ماطؿلب ماظذي ماالخؿصاص مذظك ماظؾغات، مباحـنيمحول بػضل
مجقؾؾريمدورانمممم مظقػيمدرتاوسمو مطؾود مأعـال معن الععنيميفمحؼلماألغـروبوظوجقة
ومعريدقامإظقادموشريػممطـريؼن،مإذماذؿغلمػؤالءمسؾىمادلكقالمعنمخاللماالسؿؿادم
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مضاعوسمبعضماظؽؾؿاتمادلػؿاحقةم م"أثرى ماظذي ماظـػسماظؿقؾقؾي مسؾم مغؿائج سؾى
م.4ظذؼنمأصؾقوامعـذمذاكمسؿؾةمرائفة"عـل:ماظصورة،ماظرعز،ماظرعزؼةما

ؼربزمادلكقال،مباسؿؾارهمحؼلمؼؼعميفمعؾؿؼىمررقماظعدؼدمعنماالخؿصاصاتميفم
معػضالمظؾقثمجدمغشقط.مصػيمػذام معقداغا ماإلغلاغقة،ميفماألوضاتماظراػـة اظعؾوم
اجملالمؼرىمبؾؿقؾودمسـؿانمأنمصورةماظصقراءماظيتممتمتشؽقؾفامعنمضؾلمادلكقالم

م)اظ ماظقفودؼةاظغربي م-دؼاغة م" ماظؼدم معـذ ماظؿؿـلمادللقققة( مذؽل مادبذت ضد
ماظؽؾقشق م"مهاظغاعض، ماحلدؼـة ماألزعـة ميف مبه ماظعؿل مادلؼوظبماظذيممتماالدؿؿرار

مادلزدوجمظؾؿؽانمادلؾعونمومادلؾاركميفمذاتماظوضت.محلبمادلعـى
مذبالم ميف مظؾؾقث محؼوال مأؼضا ماألوظقاء، مزفور مو ماألغلاب مسؾم مميـل طؿا

مػوغاتميفماألغـ مبن مؼزؼد مبـا مؼؾج مادلوضوع، مخيصمػذا مصقؿا ماظـؼاصقة. روبوظوجقة
م مادلغاربقةمعنمخاللمعـالمدقديمأمحدماجملذوبماظذيم" ميؽنمأنمساملماظوالؼة

،مظؽنمسؾىماظرشممبشؽلمطؾريمبـؿومومتطورماألؼدؼوظوجقاماظػردؼةم"مترتؾطمممارداته
مثريػامسؾىمادللؿوىماجلؿاسي.عنماظطابعمادلؿقزمهلذهماظصػةمملمميـعمذظكمعنمتأ

ماظـؼاذاتم معن ماظؾغاتمبادلغربماظعربيماظعدؼد متـري،مبشؽلمدائم،مإذؽاظقة و
مإنم مادللأظة. مػذه ممبـل ماظؿؽػل ميف ماظعؼالغقة مو ماظيتمتؿفـبمادلوضوسقة اظلاخـة
مادلؤدلةم ماظلقادات مو ماإلؼدؼوظوجقات معع ماظؾقوث معن ماحلؼل مػذا تداخل

ماظـؼاص ماخلصوصقات مو ماظؾاحـنيمظؾورـقات مو ماظؾلان مسؾؿاء معن مباظعدؼد مدصع قة
ظؾؿوجهمسبومررقمدروبمػاعةممتؽنمعنماظؿوصلمإديمغؿائجمذاتمصائدةمحولموضعم

ماظؾغات.
متأدقسم معن مغؾوشه، مبػضل مادؿطع ماظذي ماظػراػقدي مباخلؾقل ماألعر مؼؿعؾق و
معؿعددم مإدالعي مسامل ميف ماظؾغوؼة مادلؿاردات مدرادة ميف ماألودي ماظعؾؿقة اظؿصورات

معرضقات،ماغطالضامعنماجلاغبماظصوتيمظؾغةماظعربقةم)جعػرمؼاؼوش(.اظ
طؿامأدىماغؿشارماظدؼاغةماإلدالعقةمبادلغربماظعربيمإديمتشؽقلموضعمادؿــائيم
ؼؿؿـلميفماعؿالكمأشؾؾقةمدؽانمػذهمادلـطؼةمظؾغةماظعربقة،مأعاماظؾاضقةمصؼدمواصؾتم

مادؿعؿالماظؾغةماظرببرؼةميفمحقاتفاماظقوعقة.

                                                                                                              
4- Eliade, Mircea : Images et symboles.- Paris, Editions Gallimard, 1952 et 1980.- p. 9. 
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احلدودمبنيمػاتنيماظؾغؿنيماظؾؿنيمتؿعاؼشانميفمزلماظؿعارضمأوماظؿواصقمومظردمم
بفذهمادلـطؼة،مؼؼوممطلمعنمعصطػىمبنمسؾومومبقؿريمبفـلؿقدمعنموضعمخرؼطةم

مظلاغقةمظشؿالمادلغربماألضصى.
مباجلاععاتمادلغاربقة،مضروريمباسؿؾار ماظؾغاتماألجـؾقة متعؾقم مالممهإن ودقؾة

ؽنمتعؾمماظؾغةماظعربقةمؼؾؼىمعفقؿـاميفمػذاماظؼطاع.مإنمتعوضمظؾؿػؿحمسؾىماظعامل،مظ
دقديمربؿدمخلضرمبرطةماظذيمؼدرسمزبؿؾفماإلصالحاتماظيتمسرصؿفاماجلاععةم
اجلزائرؼةمومخباصةمجاععةموػران،مؼؤطدمسؾىمأنمسؾارةم"اظؾغةماظورـقة"مصرضتم
متلؾبميف ممما ماظػرغلقة، ماظؾغة مخباصة مو ماظؾغات، مباضي مألضصاء مطؿعقار مغػلفا

مخؾقمعقزانمضوىمبنيماظؾغاتمظصاحلمعلؿعؿؾيماظؾغةماظعربقة.
طلمػذامظؾؿوصلمإديماظؼولمأنماألحباثمادلؼرتحةميفمػذاماظعدد،موماظيتمدبؿؾفم
مأنمتعطيمحملةمسنماػؿؿاعاتم مومحؼوهلا،مميؽنمهلا مومعؼارباتفا يفمعوضوساتفا

ماظؿـو مادلؾف.مظؽنمسؾىماظرشممعنمػذا عماظذيمميقزماظؾاحـنيماظذيمأدفؿواميفمػذا
ػذهماألحباث،مميؽنماظؼولمأغفاممتؾكمخقطامؼربطفامبؾعضفامأالموػوماظعالضةمععم
اآلخر،ماظذيمؼظلمدوعاماظؾؼاءمبهمربلمدوءمتػاػممومشؿوض،مومربلمأعلمطؾريم

مأؼضا.
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