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حدود الخطاب في الشعر. قراءة النص، قراءة 
 المرجع.

 -مقاربة تحليلية لنظام الخطاب في الشعر الجزائري. النص 

 الداللة  -المرجع 

 
 

  *علي  إبراهيم 
 
 

I- محددات أولية 
تحاالوه هااامق الة،لرباااة  ال ااا ا علاااي اللتااال  اليلياا   لنشرباااة منةيااا ة  ااي ا   ااال ية ا دبياااة 

ذ تحلوه ذلك  إ ةل   تينغي النلريخ لهل.   هل تهنم بللدرجاة ا ولاي  بنحليا  الش ا رية. و هي إ
اليليلت اللصية   ي تفلعلهل مع ا طر اللترية الةهيةلة علي الكنلبة ال اررية الش ا رياة الحدي.اة.     

و لكاام مااع هااما  ياا  تحلياا  لليليااة  يفناارض باايلايل  مرر ااة بللناالريخ ا دبااي  و بلبن،صاال  هااما 
 لريخ  ي ا ي،لع ال رر  ذاته. مرر ة تسلعد علي رصد اليليلت.الن

إن أوه ملح ظة  س اهل هلل  هي تردد الةةلربلت اللصية ضةم هما اإلطالر ال ارر   مةال 
يشرللل  ضطر مره إلي اخن اه همق الةةلربة   ي تشربة واحدة دالاة  هاي  ام ممحةاد الرياد           

إلااي هااما الاالةا  ماام الةةلربااة اللصااية ا  ن،لليااة ا خن اليااة  ]أياام لااي،  و   و  حاام إذ عةااد ل 
 رلم أ اه مام الللحياة الةلهشياة  يلغاي النحليا  اللصاي. ذلاك أن ا خنيالر اللتار   يلصا  علاي 
الخطلب بللدرجة ا ولي  ارا ة اليلية اللصية للالم ]أيام لاي،  و  تنطلا  تيرال لاملك  ضارورة  

خر   ي إطلر  تر  و إجرا ي. لملك تللف همق الدرابة  تلةس مخنلف الةةلربلت الدالة ا 
لحتااة تلماا   ااي  ةاا ذج ئاارر  ج ا اار   يراا د للةرحلااة ا باانرةلرية  و يهاادا إلااي إعاالدة بلاال  

 الكنلبة ال ررية الش ا رية  و ق ملت ر خلص  للكنلبة و ال ااع.

                                                                                                                                   
 جلمرة وهران. -أبنلذ بةرهد اللغة الرربية و آدابهل  *
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   لعليالت   ت ك  تةفص، حلدا  ليس علي مسان  8998ظهر هما اللم  ي  نرة زملية م
  االط الحريااة ال طليااة الش ا ريااة  ،ااا  و إ ةاال ياالن لااه تاالوير ييياار علااي الةساان   الرااللةي   ااي 

و،ال ي جدياد اياد النيلا ر  أهام مال -السيلبة و ال.،ل ة. جل  هاما الالم ليصا   اي مشار  أدباي
 عي يةي ق  يكةم    ي ي  ه يرمي إلي  النشلوز بةل يحة  مم د  ت علي مسن    الرؤية و ال

و الةةلربة. يل ت ب ادر  هما  النح ه اد بادأت تتهار علاي مسان    ا  نالج ال ارر   داخا  
ا طاالر ال اارر  الرربااي الرومل سااي  الاام  ترعاارع  إباالن النشربااة ال ااررية الشدياادة  ااي الاا طم 

 الرربي          و  ي مرل ،نه ال،ضية ال طلية و ا جنةلعية.
م إواالرة ا  نياالق  م،لر ااة مااع ماال صاادر ماام  نلجاالت ئااررية إن لهاامق النشربااة  طاالبع   يخلاا  ماا

خ،ه همق الح،ية. ذلك أ هل ترة  جلهدة إلي تح،يق عةلية النشالوز  و إن يالن هاما النشالوز  
يخنلاف ماام ئالعر إلااي آخار  و ماام تشرباة ئااررية إلاي أخاار   با  و ماام  ام إلااي آخار. و هااما 

 ئااكله الشدياادة و الطرا ااق الشدياادة         ا خاان،ا  ااي مةلربااة النشاالوز عاام طريااق اليحاا  عاام ا
  ي الكنلبة ال ررية  ه  مل يةي  همق النشربة الرا دة.

ي،ااااد  الاااالم ]أياااام لااااي،  و  مفنلحاااال ر يساااايل لدرابااااة ظاااالهرة ال اااارر الاااا طلي  ااااي ا دب 
الش ا ااار   إذ ي اااير إلاااي بااالاه مريااا   أبلباااي  هااا  بااالاه ماله ياااة . يةااال ييااايم الخص صاااية           

رح هاما السالاه  حيا  يك اف عام النصادع الرةياق  اي ]ا  الو الا طلي. و ها  النصادع  ي طا
ا  ال  بللنالز  و الحرياة و النغيار. و إذا يالن  هاما ال الهد  ااد أخنيار ية.اله -الم  يةي  اله ياة

ل ض حه   إن النصدع الم  ي ير إلياه هلال  بصايب ميلئارة و ميار ميلئارة  اال م  اي الالم علاي 
  و بلئااكله منداخلااة  و ربةاال ملمضااة. ذلااك أن درابااة ئاالملة لهااما الاالم  مساان يلت عدياادة

منلزمة  مة اة  ملنيسة  بيم ا  نةال  و الغرباة. مام هامق الاموات  -تك ف عم ذوات   منحررة
مم ي،د  حللة و ي،   بلل ظيفة ا اللعية الني تل،  الحللة مام الخص صاية إلاي الة ااف. و ملهال 

ياة مالرما  الصا  ي و النالريخي  الام  يغلاي بيلياة أباط رية ]ليلايو  حيا  مل ي،   بلل ظيفاة الرم  
ي،اااد  صااايلمة / صااا رة حريياااة د لياااة لحللاااة النااالز  و النلااالاا. و ملهااال مااال ي،ااا   علاااي أبااالس 
ابنحضاالر ماام الةراايم الياا مي  حياا  يي،ااي أميلاال لةراجرااه   يةاال ينلبااطر ضااةم ع،ااالت  صااية 

 ي يةو.تكسيه           ي اللهلية صفة ]ترم
هكاما يحنفاا  هاما الاالم ]أيام لااي،  و  بلةاالذج ل اخ ص مة اااة و مغيياة. و هاا  يك ااف 
علي صريد آخر  عم حللة النصادع  با ا  علاي مسان   الر،ااة مالش ا ياة  للامات  و مسان   
محيطهاال ال.،اال ي الرااللم. و ي ااك   ااي اللهليااة  ع،ماالت  لراااة  ااي الناالريخ السيلبااي و ال.،اال ي 

  . تي،ي  ي أبرلدهل ا بلبية  ربةل لله ية الةنصدعة الةة اة.الش ا ر  الحدي

 



 9999ديسمرب  –، سبتمرب 9إنسانيات عدد 
 

 17 

 



 9999ديسمرب  –، سبتمرب 9إنسانيات عدد 
 

 18 

II-  اللم 
 حي  بيلي و بيلهل  أيم لي،   أيلهل  -8
هاااااا  اضاااااات دياااااام ماااااام  -2

 اضي
  ي الةحييم ديلهل  

 و أذاانه حيلهل  أصلت ال،ل   لرهل  -9
 و تر ،ت زيلهل  ملم ترر ت برهل -4
   رعي اهلل بيلهل  روعنلي بيلهل -5
 الل اتي حكيلهل   نرل،ت بللطي ا -6
  نييلت ميلهل  و ترللت بللةلي -7
 مهشلت  ديلهل  مل للي،  لم تص   -8
 و عي  ل بكيلهل  و ال بل عل،لهل  -9
 لم تر  برد عيلهل  إيه يل عيلي اذر ي  -81
 جةيرل  فيلهل  السة ات و ا راضي -88
 أ هشل مل ح يلهل  يم تسل لت بللكل  -82
لااااااااام يشيلاااااااااي بااااااااا    -89

 الصد 
  أيم لي،   أيلهل 

  -محةد الريد آه خليفة  -
  ار هاما الاالم  وه مارة  ااي مشلاة مال ااهلب  لسالن حااله 

. بااالة 84.   7جةرياااة الرلةااال  الةسااالةيم الش ا ااارييم جاااا 
8998. 

III-  الد لة  -ةرجع ال -اللم  -الخطلب ال رر  و ال ااع 
تحيا  دا ةال الر،ااة  بايم الالم و الةرجاع  إلاي الك اف عام طالبع  مالةي.الط  الام  ياربا 
بيم الكلت  و ال،لرئ  و   عية هما الةي.لط.  إذا يلن الكلت   يلنج الخطلب ]الةنخي و   إن 

 ال،لرئ /  الةنل،ي  ير   ي هما الخطلب  مل ينص  ب ااره الم  يريم  يه.
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لنصااا ر  يااارتيا بلااا ع مااام الر،ااااة بااايم ال،ااالرئ و الااالم  مااام خااا،ه دور الكلتااا         إن هاااما ا
 ي هما السيلط  ي إ نلجه لللم.  ةم خ،ه إيهلماه بالل ااع  ينريا  علاد ال،الرئ إمكالن اإلحللاة 
علااي ال ااااع. و ماام وةااة  يصاايل ياار   ااي الرةاا  / اإل ناالج ا دبااي   ا ركلباال لل ااااع  و تريياا ا 

تيرل لملك  الخلاا الام  يساشله متا دوروا   بايم ال اااع و الح،ي،اة  اي ع،ااة  عليه. و يك ن
و باادون طاارح الة ااك  الاام  ت.ياارق   ليااد الر،اااة النرابطيااة باايم  1ذلااك مااع الخطاالب ا دبااي 

لغ يااة ال االملة  و ذلااك بطاارح أ اا اع الر،ااالت النااي ي،يةهاال -الاالم ا دبااي و اليليااة س الس بااي 
لت ا خاار  الةرتيطااة باال دب  و النااي يلخصااهل  ااي ال ظيفااة اليلل يااة متاا دوروا   باايم الةساان ي

داخ  الرة   و ال ظيفة ا دبية مم خ،ه دمج ال ظيفة ا ولي  ي إطلر ا دب  ي ح،ية مريلة  
ذلاااك أن تااالريخ الر،مااالت  2و ال ظيفاااة اللفتياااة بإدملجهااال  اااي مشةااا ع  ا حاااداث اإلجنةلعياااة 

لاق بةسان يلت تيلايم مخنلفاة  و يشا  ع لهال ايا  يا  ئاي . ي نة  علي تط رات ملط،ية  "تنر
 لاا  وجاادت ملت مااة ئاار رية  لةاال أمكاام أن تلاانج  إ  عاام  اا ع  ماام مالشااده الةرنااده   و باايم 
عاادد ييياار ماام الةلت ماالت ال،ئاار رية النااي تنرلااق ياا  ملهاال بشل اا  أو بةساان   ماام مساان يلت 

همق    تنطلبق  ي بليلتهال الةلط،ياة  و    مير أن همق الةلت ملت و الحللة3ال ااع اإلجنةلعي"
 ي  ا نةل هل  النلريخي  ب  تيدو س " ملكسرة علي برد زملي بةلينه تةلل الن امم  ا اماه. و مال 

و مام وةاة   اإن الر،مالت  4لم ين  ر ذلك   ،د يلح   الن امم إلي ملهياة داي،اة  ئايل ال اااع" 
لم تلنم إلي س " ملت ملت محك مة ب، ا يم داخلية مم  و الرم ز    تنةكم مم ال،يل  بدورهل  مل

النضةيم        و ا بنيرلد. و  ن خلصة أياة ملت ماة للر،االت  تكةام  اي إمكالن تح لهال  و 
هكما يلياد  5بريلرة  أخر   إمكلن ترجةنهل  إلي لغة ملت مة أخر  ب ابطة عدد مم ا بدا ت"

س   إذ ي،رر ب، له س "مم الةحله  ي ي،يلي تصا ر مرلاي الرللم  ا  .روب ل جي ميل د ليفي بنرو 
 . 7ذلك أن الحدي  عم ال، اعد  و الحدي  عم الةرلي  ه    ال ي  ذاته" 6مل دون  تل " 

                                                                                                                                   
1

- TODOROV.- Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.- p. 333. 

 .79ص. -ال،را ة و النشربة. -عم ي،طيم.
2

- TODOROV.- Op.cité.- p.335. 

 .81ص. -الةصدر السلبق -عم ي،طيم.
 -تااار   د.مصاااطفي صاااللل. -ا  .روب ل جيااال اليلي ياااة " الشااا   ال.ااال ي". -بااانروس  يلااا د. –ليفاااي  -3

 .91-29ص.ص.  -.8989ل  رات وزارة ال.،ل ة و اإلرئلد ال، مي  دم ق  م
 .91ص. -الةصدر السلبق -بنروس  يل د. –ليفي  -4
 .92ص. -الةصدر السلبق -بنروس  يل د. –ليفي  -5
الادار الييضال   مل اا رات  -تار  صايحي حديااد . -ا بااط رة و الةرلاي.-بانروس  يلا د. –ليفاي  -6

 .84ص.-.8986عي ن  الطيرة ال.ل ية  
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اللم  ]أيم لي،  و  مم اللص ص الني يصر  علي ال،لرئ إحللنهل علي مرجع مرايم   اي 
لريخياااة الناااي يةكلاااه أن ينلةساااهل  اااي ال اااااع  حناااي  و  إن يل ااات ت،اااد  لاااه براااا الةرطيااالت الن

اإلئلرات الةنرددة  إلي وااع الش ا ار أ اما:   ماإلدارة اإلبانرةلرية  و أورهال الساليي  اي اليلياة 
ميار أن هامق اإلئالرات    ت،اد  ئاي ل …  اإلجنةلعية  و السيلبية. و مم خ،ه متلهر اليلس

م الضرور  عد  إهةللهل  ي النحلي . ذا بله  يةكم  اعنةلدق لإلحللة علي مرجع. و إن يلن  م
و هي   تخنلف عم برا  السيلالت الني وردت  يهل برا الرللصر ا باط رية الةنخيلاة الناي 

مالسااة ات و ا راضااي *** جةيراال  فيلهاال . ياا  هااما    شاادهل          ااي خطاالب الاالم  
و يكنسا  ياا  واحااد الرللصار  تنضاال ر لن،ااديم خطالب منةياا  ينااداخ   ياه الةنخياا   باالل ااري. 

 ملهةل خص صينه     ي ع،انه مع اآلخر  ضةم ا دبي  ي الخطلب.
و تي،ااي ال،صااة / الحكليااة   ااي إطلرهاال الراال   وهةاال إذا ماال حلوللاال ماام خ،لهاال اليحاا  عاام 
الح،ي،ة. ذلك أن اصة ]ليليو  تل،لهل ملم اليداية  إلي عللم مالحكي الةنخي   الم  ييدو مام 

مل،طااع الصاالة الةيلئاارة باالل ااع.  لحااداث ال،صااة  تشاار   ااي مكاالن   يةكاام ال جهااة اللتريااة  
تحديااادق جغرا يااال  و  اااي زمااالن ميااار محااادد. يااا  مااال  رااارا علاااه  أ اااه الااا مم الةلضاااي. و حناااي 
ئخصية مليلي   تيدو مير ملل  ة وااريل. إ هل ت يه  ي برا صفلتهل  عاللم الحكليالت الغرا يياة 

الراو   يسيرة ذاتياة   ي،ا   خ،لهال بحكاي واااع تشربناه   - لعر ا بط رية. بيلةل تيدو اصة ال
ال خصاااية    و م،بسااالتهل  و مااام خااا،ه هااامق السااايرة   نرااارا علاااي ا عةااالط السااايك ل جية 

 ل خصينه           و ع،انهل بةل يحيا بهل.
مالسااايرة الماتياااة    شاااد إئااالرات واضاااحة إلاااي الااا مم الااام  جااارت  ياااه  -و  اااي ال،صاااة 

هاامو ذات باةلت اااد  شاادهل  ااي  -إ ااه الاا مم الةلضااي. و إلاي ال خصاايلت   ]أ اال  ا حاداث 
الحيلة. مةل ي حي بلحنةله واا ع ا حاداث وااريال. واضال مام هاما الن،اديم  النياليم ال،ال م بايم 
ال،صنيم   ،صة ال لعر  تلطلق مم أبلس اإليهل  بلل ااع  أمل اصة مليلي    نليلاي علاي العادة 

شلوز ال ااري و الةنخي   يلطرهةل ميادأ " النشالوز"  اي الخطالب ال ارر . و تلييد الةنخي   ت
يتهاار هااما النااداخ  باايم الاا ااري و الةنخياا   ماام خاا،ه اصااة مليلااي .  هااي ليساات ئخصااية 
أبط رية  إ اه الا ااري  الةلباطر  أو الا ااري و ااد مادا منخاي،. و بةال أن اصاة مليلاي   تلن،ا  

نخي    كملك الا ااري علادمل يل،ا  إلاي عاللم الحكاي  يصايل مم خ،ه  ضل  الحكي  إلي الة
منخي،. هكما تنم عةليلت الل،لة مم ال ااع إلي الةنخي   و مام الةنخيا  إلاي ال اااع  ب اباطة 

 اللغة  و  ي إطلر مالةي.لط السرد  .

                                                                                                                                   
 .84ص. -الةصدر السلبق -بنروس  يل د. –ليفي  -7
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باانروس   علااي وجاا د وضاارية النطاالبق ال ااريااة  باايم ربااللة ا بااط رية  -هكااما يليااد مليفااي
و الةحنا  . و بريالرة أخار   الحيكاة الناي ترادهل  -الة ك  الام  تحالوه حلاه  -ر رية ال،ئ

ليلاا ه هاامق اللنيشااة. و لكاام هااما النطاالبق  لاايس  سااخة حر يااة بللضاارورة  باا  اااد ينخاام متهاار 
 ااإذا حلوللاال  هاام الر،اااة باايم اللغااة و ا بااط رة  يليغااي اباانخدا  اللغااة   8تحاا ه ملط،ااي أيضاال 
دهل يةكم إيضلح ح،ي،ة أن الةين ل جيل  تليع مم اللغاة  لكلهال تلحا  بصا رة يل،طة إا،ع  و بر

مخنلفة و  ي اتشلهلت مخنلفة. و أ هل ت دد علي جل   الةرلي  جل   الةحن   الكالمم  اي 
 .9اللغة

و ير   يهل ممليس م لر   بل هال تاده علاي حللاة  كرياة مرضاية  ترجاع بل بالس  إلاي عشا  
 .10ا  كلر الةشردة إ  بطري،ة مشلزية الفكر  عم النريير عم 

بيلةااال يريااا  ] رويااادو علاااي ا حااا،   اااي تفسااايرق للبااالطير   هاااي بلللساااية مللل ااا   اللااا عي 
PHYLOGENETIQUE بة.لبة الحلام  اي الحيالة الفردياة. و أن درابانلل للحا،   تساةل   

رة و الحلام.  هةال مرال للل بفهم ا بلطير. إّن هلل: تطلب،ل  ي ال اك  و الةحنا    بايم ا باط  
يصدران عم تص رات مكي تة و يسنخدملن  فس الرم ز. و تخضع ا بلطير مع ا ح،  لالفس 
ال، ا يم  و ترير عم  فاس  الرميالت و الادوا ع  الردوا ياة. ميار أن ا باط رة  ترجاع بلال إلاي مال 

بانروس     -ر  مليفيو ي 11اي  تلريخ  الةشنةع  بيلةل  الحلم يحيللل علي مل اي  تلريخ الفرد 
.   ها  يرنيار code 12أن مل للبلطير مام مرلاي ظالهر  ي جاد ورا ق مرلاي يحشياه علال م راما ز  

علااي ماارار م رويااد   أن ا بااط رة  ئاايه حلاام جةاالعي يلاا   تلويلااه و ااك رماا زق  لكااي  صاا  إلااي 
م الر،االت  إذا مل بادت للال ا بالطير ميار مر، لاة   اإن هلال: ملط،ال خفيال يالتمرللق الخفي. و 

. و ماام وةااة   ااإن لكاا  أبااط رة  محناا   خلصاال هاا   13باايم ياا  هاامق ا ئاايل  مياار الةر، لااة 
. و تيلغلال ا باط رة هامق الرباللة ب اباطة رواميا  منراددة  أ  مشة عاة مام Messageربللنهل 

و يي،ي النحلي  ا بط ر     يهدا إلي أن ييايم يياف يفكار اللالس  14الةصطلحلت الخلصة 
ا بااالطير  و إ ةااال يياااف تفكااار ا بااالطير  برضاااهل ماااع براااا  مااام خااا،ه اإل سااالن           مااام خااا،ه

                                                                                                                                   
 .299ص.  -ا  .روب ل جيل اليلي ية. -بنروس  يل د. –ليفي  - 8
 .49ص.-ا بط رة و الةرلي. -بنروس. -يلتر ليفي  -9

 .97ص. -الربلط  دار الك،  للل ر و الن زيع.-بلي ية يل د ليفي بنروس. -د. وع ي   الطلهر. -10
 .99ص. -الةصدر السلبق. -وع ي   الطلهر.د.  -11
  هاا   سااق مفاالهيةي يسااةل بنح ياا  الرباال   النااي  ااي مساان   مراايم برضااهل إلااي Codeإن الراماا ز  -12

 برا و ل  يل ت منيلعدة.
 .845ص. -الةصدر السلبق. -اإل سلن الرلر    عم الدين ر الطلهر وع ي . -13
 .846ص. -الةصدر السلبق. -وع ي .الطلهر  -الط طةية الي   . -بنروس. -ليفي -14
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ل،د ع ض النلريخ ا بلطير  ي عصر ل الحلضر / مشنةرلتلل الةرلصارة   ها   15و  ي مفلة مله 
ي،   بلفس ال ظل ف.  إذا يل ت ا بط رة  تهدا  ي الةشنةرلت الني   تررا الكنلبة  و لام 

ل  ها  أن تضاةم أن يكا ن  الةسان،ي  مةالو،  اادر  اإلمكالن للحلضار للةلضاي  تحنفظ ب ول ،ه
 .16 إ هل بلللسية إليلل تلر  دور الةغليرة  بحي  يك ن الةسن،ي  مغليرا دا ةل للحلضر

مام هاامق ال اوياة  يةكاام مرليلااة  اليراد ال اارر   اي الخطاالب  الاام  يسانةد خص صااينه ماام 
ما دب ا ركالس للا ااري . و مام وةاة ينسالي  لاه خلاق  خ،ه تحطيةه للنص رات ا  ركلبية  

 خص صية إ نلجينه.
 ينضةم الررض ال رر   ي اللم]أيم لي،  و  خطلبيم   

 ينم مم خ،ه الخطلب ا وه  حكي اصة مليلي . -8
 الراو . -و مم خ،ه الخطلب ال.ل ي  ينم حكي اصة ال لعر  -2

تااة  ياا ن ال،صااة  ااي الخطاالب ا وه  و  ااي إطاالر هاامق الر،اااة باايم الخطاالبيم  يةكاام م،ح
 طلب مغل ط  مفن حة و الخطلب مفن ح. و أن ال،صة  ي الخطلب ال.ل ي  مغل اة و الخ

     بداية    < ا حنةله ال، هل يIال،صة م
     بداية    <  هلية IIال،صة م

     مفن ح علي الحكي ال، هل ي     < لم يص  إلي  نيشة مفن حIالخطلب م
 < مغل ط---    مفن ح علي الحكي الةحدود    < وص  إلي الح،ي،ة IIالخطلب م

و مم وةة تك ن ال،صة  مفن حة و الخطالب مغل،ال. بةرلاي أن ال،صاة ميار ملنهياة مام حيا  
أحداوهل  و أن الخطلب  يلغلق عليهل  و يلنهي اي  أن تلنهي ال،صة. ح ه حدود همق الر،اة  

حيا  يانم  17دا ر   ضةم حدود تلطرهل مبلية النشالوز ا يلي / تلبس خطلب اللم  ب كله ال
 ابنيرلب ال،صنيم و خطلبهةل مرل.

  / وحدة  تنةح ر يلهال حا ه مرلدلاة 89ينللف اللم ]أيم لي،   و مم و،وة ع ر بيت م
الح،ي،اة . و ت اك  هامق  الةرلدلاة  الةرل الة الةري ياة  اي   -واحدة  ت،   أبلبل بايم  ماليحا  

مق الةرل لة الةري ية  ي اللم  ييف أ ينت ئررا    مل هاي  خلفينهال   أبرلدهال اللم. مل هي  ه
 و احنةل تهل  

                                                                                                                                   
 .851ص. -الةصدر السلبق. -الطلهر وع ي . -اللي  و الةطي خ . -بنروس. -ليفي -15
 .858ص. -الةصدر السلبق. -بنروس. -ليفي  -16
ال،ص ر هلل بيلية  النشلور ابن،،ه ي  مم ال،صنيم و خطلبهةل  عم برضهةل اليرا. و تللورهةل  -17

  ي مشر  خطية الخطلب.
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لراا   ااي محلولااة ال صاا ه إلااي إجلباالت عاام هاامق ا باا لة   محلولااة للاامهلب مااع الاالم  ااي 
]أيم لاي،  و  اي زمام الصاراع / ا حان،ه و اللضاله. أاف إمكل يلت النغيير. ل،د ا يلي اللم 

يساااانفهم عاااام ا باااايلب النااااي ا نشاااات  -لباااالت  ئااااكله ذلااااك الصااااراع  يسااااله  شاااال  ا رك
م،اا  ت الضاارف و ال،اا ة  اله يةااة و  -ميكل  ملتااه. الاالم  رحلااة داخليااة و خلرجيااة  ااي مراال ي

ا  نصاالر. تفاارض ع،اااة الش ا اار  الة،هاا ر ب،االهرق الفر سااي  رحلااة ت ااير إلااي   اا  / ا كساالر 
خر  تحكي / ت،م  أح،  اليحا  عام اله ياة و ا  نصالر. ال عي الةلزو             و مرحلة أ

الراو   و   يل اح علاه إ  الاي،.  كالن الالم  ذريراة  -يلطلق اللم / الرحلة بةلطق  ال لعر 
إلعلرة م هد الخطلب بطرب،ة مغليرة  و أداة  رللة لإلخيلر.  لهما  إن اللم  لم يكن  لي،ا ه/ 

اصيدة. يلصلع  ي ينلبنهل إلي اضطراب  -يلخم ئك   م   يلنج الةرلي  ب،در مل ييدأ  بةرلي
ال،لق الة ت ر  و يلن،  ب ك  منرلا  مم  ،د / مرلتية ال ع د و ا مال ي  إلاي  ،اد السيلباي و 
مراالييرق الح بيااة. ليلنهااي  ااي  آخاار الرحلااة  يااي  يخياار عاام أباايلب الف اا  و اله يةااة. هكاااما 

ب ظيفااة الكنلبااة  ااي ئاارط مهاا و   يشراا  ال ااك  ينحاا ه الاالم  إلااي خطاالب ذريرااة   ن اليااد  
 ال رر   ذريرة.

يلخاام الاالم ]أياام لااي،  و  ااي بداينااه  بةلتاا ر تخييلااي. لااملك  إ ااه ينكاا  علااي مالحلاام   
 يخنلس مله ملط،ه  لينة.  إلي ملط،ة م لهدة بيم   ال مم الةلضي و ال مم الحلضر.

ملطااق الحلاام  يااي ترطااي  لساافة يياادأ الاالم / الخطاالب  بااللحلم عياار رحلااة زمليااة  تخاا ن 
ال هم   أو يلسلهل  ليلخام  اي م،ليسالت  -أبلبهل  موهم الح،ي،ة . وم ير د   يطرد مالح،ي،ة 

 كرية  ت، ه أزمة الف   و اله يةة. إ ه يخرج مم زمل اه ال،اديم  زمام النا جس للحلام. و أدر: 
تنةلوا   هلياة الالم  بفلتحناه  أ ه   يلنةي إلي ال مم الحلضر  إ  ب،در ر ضه لهما الحلضار. و 

إذ يلنهي بخطلب مةلو  لفلتحنه   ]أيم لي،    أيلهل  و. و يلن الةسارح ال ارر   يلياد علاي 
رحلنيم/م هديم للحلام  ا وه ييادأ بيحا  ي،ا   أبلبال علاي موهام الحلام   و ال.ال ي ييادأ مام 

يااة  هلياااة حلااام الرحلاااة  هليااة  ساااق الرحلاااة ا ولااي  لنتهااار ح،ي،اااة خااداع الساااراب  و تلياااد بي،يل
 ا ولي.

الحلاام إذن  لي،اايا علااي ئااي  ماام الحريااة و ا  رناالط  و يسااّ ه حريااة  -ين باا  الخطاالب 
ال، ه. بهما يخلق  ،طة ارتكلزق  لي،الرن اعنةالدا عليهال بايم الا مليم   الةلضاي و الحلضار. ييادأ 

خطالب ]الصاح ةو  ]أيم لي،   و  ليص   ي  هلية الالم  إلايهما الحلم  بخطلب الفلجرة   
الم  ابني،ظ علي زيف وهم الح،ي،ة. حني لكلن محلام الفلجراة    اي أبلباه  ذريراة لل صا ه 
مالصح ة   أو لكلن ا ة امن،: الح،ي،ة  ها  ميارر الحلام  و مسا مه ال حياد. الةسال ة ال،ل ةاة 
بايم زماام خطاالب مالفلجراة   و زماام خطاالب مالصاح ة   تساالو  / تراالده الةسال ة باايم خطاالب 
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مالضاارف   و مال،اا ة . هكااما يلاانج خطاالب الاالم  م، لنااه باالللش   الةساانةر إلااي الن،االب،ت. 
حي  ينسلو  مل يرصد بللص رة  و مل يلطق به الفكر. تسان    اي ذلاك مالرحلاة ال ملياة   الناي 
ترااارض لة ااالط الةرل ااالة و الصااايلبة  و الرحلاااة مالةكل ياااة   الناااي تك اااف عااام  لسااافة ال،هااار و 

 ا  نصلر. -ال، ة  -اله يةة  -ليد  لسفة م،  ت   الضرف اله يةة  أو لن
ينلم  الخطلب  النلريخ  ي ئك   ةا ئرر   حني تح ه النلريخ ذاته  إلي خطلب /  ام 
مم أج  ال،يا عليه  أو تلمله. و ه   ي ذلك  يخير عم أزمة ذاتية عةي،ة. و ي ير إلي ا زمة 

. يطاارح خطاالب الاالم  أباا لة 18ةفهاا   ]الةاارأةو الكلملااة  حنااي ينااداخ  / ين،االرب الناالريخ  ب
زمل ااه الحلراااة  و يخنصاار الناالريخ يلااه  ااي زمل ااه الةراالش. يياادأ براهلااه اياا  أن ياامه  إلااي راهاام 

 آخر  يي ير.ر علي اإلجلبلت الهلربة  حي  يلخم الةرطي الم  ي،دمه س الصفلت النللية  
 < ابني،ظ علي حلم الفلجرة ------الراو   -ال لعر  -8
 < مييت إلي مكلن مير واضل الةرللم ------الح،ي،ة   -ليلي  -2
 <  تلنتر  ي   ع مم الل    وع د مليلي ------الشاةا ح    -9
 < ابنحللة ال،يا علي مليلي ------الصح ة مإدرا: ال لعر   -4
 الح،ي،ة -< ابنحللة عةلية اليح  ------ع دة ال عي / ال ر ر   -5

 اااي حلضااارق / زمل اااه  و  اااي  كااار وطلاااي  يااار   اااي ال،ااا ة  ضااارورة هكاااما يلااادرج الخطااالب 
ملط،يااة. يصاايل الاا مم ال،االد   أداة تشناا  صاا رة / ملطااق الخضاا ع ال،ديةااة. حنااي لكاالن مرر ااة 

 ال ي          و ا  دراج بداخله  يفيلة به يةنه.
 اه يك ف / ي،د  الخطلب  مرحلة تلريخية عصيية حرجة  ي تلريخ الش ا ر الحادي . يةال أ

يريّاار عااام الطةاا ح الش ا ااار  أ ااما:  أو علاااي ا ااا   طةااا ح برااا مااام  الش ا اارييم مالخطااالب 
اإل دملجي .خطلب اللم إذن  يمير بلل مم الةلضي.و باملك ابانطلع أن يلفام إلاي النرييار عام 
ج هر ال ك / الةلزط   ي بلية الخطلب السيلبي الا طلي اإل ادملجي. هكاما يةا ج الخطالب  

ناالريخ مليلااي  ا بااط رة   ااي باايلط اليليااة الرةي،ااة. امناا اج الرللصاار  السااردية  بلل 19ا بااط رة 
اااد جراا  الخطاالب ال اارر   -علااي ا نااراض أن الاالم ية.اا  اصااة ئااررية -بللرللصاار ال ااررية 

 الةلب    يك ف عم ح،ي،نه.
                                                                                                                                   

إن الةرر اااة النلريخياااة  تااار ا مفهااا    الةااارآة. ذلاااك أ هااال تليلاااي علاااي تفااالوت ا زماااة ا جنةلعياااة  -18
النحااادي   -  اللهضاااة 8الحداواااة و الااا عي النااالريخي   الحداواااة م -الةخنلفاااة. يلتااار    يصااا  دراج.

 .88ص. -ال،ديم                     و الشديد .
لة علي مرللهل اليليا   أو الا ظيفي. و إ ةال للد لاة علاي  سنخد  هلل مصطلل ا بط رة    للد  -19

 ضيلبية مليلي . و عشل يية تصر لتهل.
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بدأت بلية جديدة  تنحادد و تنةيا   اي  -و ه  بلية اللم ا بلبية -ضةم هما ال،تحديد
جديدة لل ملن و الةكلن و اإل سلن  حيا  تيادأ  رلليالت الخطالب  باللنةيي  بايم التالهرة مرللم 

اإلباانرةلرية  و مياالدئ ال.اا رة الفر سااية.يلملن ووعاا د  ظلاات إلااي وااات ارياا   ت ااك  مالحلاام 
الكيياار   بلللسااية للخطاالب ال اارر  الةاادرج ضااةم باايلالت بيلبااية ظلاات يااملك إلااي وااات 

ي اإل اادراج  ااي الخطاالب السيلبااي الاا طلي اإل دملجي.هكااما ارياا   تشااد مساا ملت  تةهاال  اا
يلن،  الخطلب ال رر  الةساك ن بل زماة  بايم مارآة ماليالس   و مارآة مالحلام . يحلام بنةلوا  
الحللنيم / الص رتيم  أ  أ ه يلخم بةلطاق الةحليالة الةسانحيلة. حيا  يادر: ضارورة اإل ن،اله  

دوات النااي تح،،ه. يرن،ااد بإمكل يااة ترجةااة مياالدئ أ  تشساايد مالحلاام الكيياار   و   يةلااك ا 
 حلم أيير.-مالحلم   إلي ال ااع السيلبي ال طلي    ه   ير  بيي، إلي إ نلج

 اإلئكله هلل  تلنهي ا بط رة  و أيم ييدأ النلريخ 
بااللةرلي ا دبااي. لكاام  ل اادتهل مليلااي  بسااحر إيشاالبّي   هااي اطرااة عتيةااة  -تنساام  ال،صااة

نروب لا جي  تلحصار  اي تصا يرهل لساةلت  ا ع مام النالريخ  مخنلاف يا  اإلخان،ا بلللسية لل 
عم تلريخلل  ذلك أن النلريخ الم   كنيه يرتك  عةليل و بص رة يلية علي ال ول ق الةكن بة بيلةال 
تخال  ال ول ق أو تلدر  ي حللة النلريخ الم  ت ك  ال،صة/اللم اد تك ن اصة مليلاي  حلدواة/ 

و لكللاال إذ  اانفحم طري،ااة تفساايرهل ضااةم  الةرطااي  الساايلاي الراال   ااي ال،صااة   واارااة تلريخيااة
بلينهال  20 لحظ أن  ةا تفلصيلهل ليس من لبهل و لكم مع ذلك تةنلاك ال،صاة "خلياة تفسايرية"

ا بلباااية من ااالبهة  لكااام مضاااة ن الخلياااة ميااار من ااالبه. إ هااال بللناااللي  أحاااد أ ااا اع ا باااط رة 
  لكلهل تحة  م ايل ا بط رة. إذ يةكم مرااينهل ضةم تح ي،ت الصغيرة   هي م ج ة و مك.فة

مخنلفااة. ذلااك أ ااه علاادمل ينحاا ه علصاار ماال   ،بااد ماام  "إعاالدة ترتياا  الرللصاار ا خاار   و ،اال 
.  كا  ماال  كن اافه  مام خاا،ه ال،ارا ة لهاامق ال،صااة  أو بال حر   ااي هاالتيم 21لاملك النح ياا " 

ريخ  و اصة مليلاي   اي برادهل اللصاي ا باط ر   نلال،صنيم  اصة مليلي  يةرطي ملوه إلي ال
ينة.اا   اااي أن ذلااك النرااالرض اليساايا بااايم ا بااط رة و النااالريخ  لاايس ترلرضااال منةياا ا  واضااال 
الةرااللم  باا  ي جااد مساان   وباايا.ذلك أن الةي. ل جياال  "ولبنااة حياا  يشاار  تريياا  الرللصاار 

غلق. لل،  إ ه ينةالي   اي ترلرضاه ا بط رية ذاتهل الةرة تل  ا خر   لكلهل   تخرج عم  سق م
 .22مع النلريخ و النلريخ  سق مفن ح بللطيع" 
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هكااما تلخاام صاافة الناالريخ الةفن حااة  اليرااد ال ااة لي  بحياا  يةكاام  ااي ضاا  هل ترتياا  و 
إعلدة ترتي  الخ،يل ا بط رية  أو الخ،يل النفسيرية الني يل ت أبط رية  ي ا ص . ذلك أ لال 

خ معلةي   ه   ،   ح،ل بصلع ئي  معلةي   أ  أ لال  تا  ضالليم علاد علدمل  حلوه صلع تلري
 -مين ل جينلال الخلصااة   ااي هااما الاام   حاالوه صاالره يناالريخ صاالا. بهااما ال ااك  يطاارح مليفااي

بنروس  السلاه إذ ي، ه  "ولست بريدا عم اإلعن،لد بلن النلريخ  ي مشنةرلتلال  حام  ااد حا  
ظيفة. و أن هادا الةين ل جيال  اي الةشنةرالت الةفن،ارة مح  الةين ل جيل. و ه  يلد   فس ال  

للكنلبااة        و  ا رئاايفلت  ينحاادد  ااي ضااةلن ب،اال  الةساان،ي  ملخصاال للحلضاار و الةلضااي  
باالي.ر ااادر مةكاام ماام ال واا ط.  االل و ط الكلماا  محااله. بلللسااية للاال يليغااي أن يتاا  الةساان،ي  

ا اإلخن،ا يرتك  علي ا ه ا  السيلباية. مخنلفل عم الةلضي دا ةل          و بلضطراد.و بر
مع ذلك  لله ة ال،ل ةة  ي أذهل لل بيم الةين ل جيل و النلريخ  يةكم ردمهل بدرابة الن اريخ الني 

. اإل ن،اله إذن  مام 23يشر  تص رهل   علي أ هل ملفصلة عم الةين ل جيل  ب  هي ابانةرار لهال 
   علااي تطاا ير تخصيصااي للاامايرة  و إلهااداا الن بااع ا بااط ر   إلااي الاا مم الناالريخي  يلطاا

باايك ل جية و إجنةلعيااة. ذلااك أن  اا ع الاامايرة الة، اام للبااط رة  "ينطلاا  واحاادا ماام اولاايم   
ابنرجلع تشربة الةلضي أو حفضهل  إ ه مررية يلياة. بةال يالن و مال يكا ن و مال با ا يكا ن  و 

الةشرياالت الةنرلايااة  باا  إلااي  هاا    ي ااير إلااي  راا   باا  إلااي وجاا د    ي ااير إلااي بلساالة ماام
 .24اللتل  ال،ل م الك  ي الةصلف ال،ل م علي بلية محددة" -اللتل  ا بط ر   فسه

 ااي الاالم ]أياام لااي، و  تاارتيا أ كاالر ا صاا ه بل كاالر اليليااة  لكاام الةضااة ن الحكااال ي 
ل  الةنلاا ع الاام  تشساادق ئخصااية مليلااي   ياارو  مسااللة مخنلفااة تةلماال. و ماام وةااة  ينفاارع اللتاا

ا بااط ر  اليلياا     ااي الاالم إلااي جةلااة خطلباالت حكل يااة  منرااددة حل لااة بل حااداث ت ااك  
بيلال حكل يل خطيل يةند مم اليداية إلي اللهلية. و إذا رجرلل إلي اللم   شد أ ه يهة  أ  تلل ر 
 بيم النلريخ        و اليلية  و ير ا ع ه ا بط رة عم الةلبسة الةشنةرية. ذلك أن ا  سالط
اليلي ياااة الةشنةرياااة  تسااانيطم / تلخااام مشةااا  تلريخهااال اإلجنةااالعي  و مااام وةاااة  تساااانشي  
ا بااط رة و ا دب   ساالط اجنةلعيااة  ملداماال يحنلجاالن لنلباايس روابااا رم يااة و عضاا ية  باايم 
وااااع بااريع الاا واه  خاالص بللنشربااة اإل ساال ية  وصاافة أزليااة لةاال هاا  ميناال ي ي،ي. بهااما   يياادأ 

  مم حي  تلنهي ا بط رة. ذلاك أن تصا ير الطييراة اإل سال ية  يتا  منلحال مام ا دب/ النلريخ
خ،ه ا دب  حيم ي،نضي ا مر  وج دس "حللة مسيطرة تلريخيل  أو حايم يصايل اللالس االدريم 
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علي تفصاي  ال اااع الةلاات و النرايةاي. دون أن يحسا ا ماع ذلاك بللحلجاة إلاي إلغال   تالمهم 
.  ل،اد جار  ا  اطلر الراللم ا باط ر   اي 25الةرجراي لا مم ط يا " ا علي الم  يي،اي إطالرهم

اللم ]أيم لي، و  مم اإل دملج  ي السيرورة النلريخية  ذلك  ن ال لعر  حلوه  اي ا بالس 
إ ناالج عةاا  تاالريخي.         و هكااما ]تلرخااتو اّ بااط رة بسااي  ظهاا ر خطاالب بيلبااي وطلااي 

يلن ينطلع إلي النلريخ  بايلب بيلباية. هكاما المات جديد  يلن مهنةل بل بلس  بللنلريخ  أو  
ال،صااة بنرجةااة ا بااط رة   ،رباات مضااة  هل ماام وااااع الحياالة الش ا ريااة. و لكااي ي،ااد  الخطاالب 
الفلعليااة اإلويلتيااة لة،  تااه   ،ااد ااال  بنحةياا  اليطلااة مليلااي   م،ماال أبااط رية مفرةااة بصاافلت 

لحيلة. و بملك جر  ال  ا بط رة  إلي اصاة بط لية م، ةة  ج ا  مسنةدة مم وااع  ةطية ا
رومل سااااية عياااار إدخااااله علصاااار باااايك ل جي و إجنةاااالعي. بحياااا  يةكاااام ماااام إتلحااااة الفرصااااة 
للنلوي /ال،را ة  يي تح  مح  اليطلة.    و بهما تيدو  اليطلة مير ملنةية لل ع إ سال ي يا  ي   

رعه ايم و م.  محاددة. هكاما منةلي   إ هل مرتيطة بةشنةع ملبس بلتلمه اإلجنةلعي الم  ت 
 .26تة.  ال خصية ا دبية  مشنةرل  يةل تة.    تلمه و مراتيه الةخنلفة 

إن الناالريخ    يكنفااي باااللنريير عاام مشة عااة مريلاااة  تشهااد لنلباايس  فساااهل  ااي الة ااااع و 
الساالطة. إن الناالريخ مرلااي يااملك بةاال باايك ن  و ال،صااة النلريخيااة تلطاا   ضااةلل علااي احنةااله 

ر النااالريخي.  ،صاااة مليلاااي    اااي الااالم ]أيااام لاااي،  و  أرياااد لهااال أن تلباااس لةشة عاااة النغييااا
إجنةلعية تحن  م ارل  بايم عاللم اليط لاة و النالريخ. لكلهال أ طا ت علاي إئاكللية علماة  مفلدهال 
أن هال   الاميم ه ماا ا بال مس  اااد يرا دون ملنصااريم مادا. هكااما ينحا ه الةنخياا   اي الاالم  

تاالويلي مفراام براا الم ا حاا، . بهااما اباانليا الةللااف لليطلااة مليلااي   ماال لكااي ياا حي إلااي باايلط 
يكفاي مام ال بال   الناي تالد  دورهال  اي الراللم الا ااري. باملك ينغيار عاللم ا حا،   مام عاللم 
ا باااط رة  إلاااي عاااللم اليط لاااة. ذلاااك أن الراااللم الة.اااللي الااام  تنخيلاااه مشة عاااة إجنةلعياااة مااال  

. هكااما ت،ااد  ا بااط رة ماام 27اااد يصاايل حلةاال لةشة عااة أخاار " لنغليااف وج دهاال الناالريخيس "
خ،ه ا دب    علي أ هل  ،يا النلريخ  ب   تيرق. و هكاما  ييحا  الخطالب  اي الالم  مام 
خ،ه مةلربة  لعلية الكنلبة  عم الةلضي  عم أبلس وج دق. ذلك يرنةد / يلنش  إلي أبطرة 

 مه يإطلر مرجري لإلحللة علي ييل  نهل.ال ااع الم  تنحر: ضةله ئخصية مليلي   و ي،د
ل،ااد خل،اات ال،صااة  تلبيسااهل ع، ،ياال حيلتياال  باايم ا بااط رة و الناالريخ  و أصاايحت وظيفااة 
الخطااالب م،نصااارة بللناااللي علاااي صااايلمة الاااروابا  بااايم النااالريخ و الة.ااا  الناااي يشااا  تساااةينهل 
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لهيم منطا رة و مطل،اة  بل بلطير ضةم هما الةرلي. هكما تيدو عةلياة تح يا  النالريخ  إلاي مفا
من افااة بل باالس علااي م،اادرة ااارا ة الناالريخ الح،ي،ااي ذاتااه. لكاام هاامق الةفاالهيم  ضااةم أ ،هاال 
الس بااي ج ا ر   محكاا   عليهاال بللف اا .   هاال ضااحية تساانح،هل ضاارابلت باالطة اباانرةلرية  

يةاال ت،ةااع ياا  متاالهر ]الرميااةو. هكااما تنحاا ه الرميااة  ااي الاالم ]أياام لااي،  و  ماام اعنيلرهاال ا
يةكم اإلحسلس بهال  و تةالل ا ما   إلاي اايم ]الف ا و. ذلاك أن أول اك الارامييم  اي بل مهال       

و امن،يهال  محكاا   علاايهم بللف اا   أو تسااليم أ فساهم للخساالرة. هكااما يياادو و ياالن الناالريخس 
ي "بييلب  هلينه إذا المت الة.ا  بن،اديس اللضاله اإل سال ي ميلئارة  باد  مام احنةاله إدراياه  ا

 .28الةسن،ي  اليريد" 
إن ئخصية مليلي   تشد  فسهل محلصرة بللةسنحي . بيلةل يت  الةةكم جا  ا مام ييل هال. 
ل،اااد أتااايل لهااال أن تلياااي اااادرهل. و ب،يااات مخلصاااة لح،ي،نهااال مااام خااا،ه رحلنهل/ميلبهل.ذلاااك أن 

إ هال النللبق الام  تساري إلياه اليطلاة مليلاي   يكةام  اي الا مم الةلضاي ضاةم حللاة ابنرصال . 
-تلطلق منخمة طري،ال مريلال  لكام الرحلاة تلنهاي بةلطاق اليداياة.  ي،اي باملك اليحا  عام ال،ايم

الح،ي،ة          منرلرضل مع ح،ل ق ال جا د ال،ال م. ضاةم هاما اإلطالر  ي،اد  الخطالب مليلاي    
للم يإ شلز يلها علي إظهلر الكيفية الني تيدو  يهل اليطلة  يإ سلن جل  ليانرلم الفالرط  بايم عا

الة.   و عللم ال ال ع النلريخية. هكما يركس النلل ر بيم عللم الرميلت الفرلي  و بايم مسان   
الرللم الم  اد تك ن الة.  مضةرة  يه  أصيل تلل را واضحل من ايادا. لاملك تل،لا  اليطلاة ماع 

 ييلةل   هلية اللم   ح  مسل لة ال،يم الني يفنرض أن ت،   عليهل م.  تلك الر،الت. و هكما 
تنلبااس طة حاالت الةلضااي ضااةم حاادود الرميااة  تلبااس طة حاالت الةساان،ي   ضااةم ع،ااالت 

 الحسلبلت. و تك ن اليطلة  ي الحللنيم  ا ركلبل لةل يشر   ي ال ااع / الةشنةع.
بااانروس  بل اااه يشااار  ابااانيداه النرلاااا  مااام خااا،ه الااا مم  بيلياااة دورياااة           –ي،حاااظ ليفاااي 

 رة الةلحاا  بهاامق الطري،ااة    يةلااك برااد اآلن  باا   الراايم ضااةم و ملنتةااة. و بطاا  ا بااط
بنروس   تل  ا بط رة  بةفه   اليلية.  -. هكما يةلو  مليفي29ئروط بلسلة مم الةغلمرات 

بيلةال يالمم ملا  يالتم  ماع الشل ا  اآلخار  بالن اللتال  ا باط ر   واصا  ب،ال ق يإطالر مرجرااي 
. هكاااما تكااا ن ا باااط رة  رديفاااة للطييراااة 30لنااالريخ تنرااامر  إعااالدة اين ااال ه  إ  مااام خااا،ه ا

اإل سااال ية  بحيااا  يحةااا  الفكااار ا باااط ر  ذاتاااه  بااامور الفكااار ال.ااا ر   و ذلاااك بااالن تشرااا  
ال خصاااية  تك اااف النلااالاا بااايم ال اااااع و ال،ااايم  و تحااالوه حلاااه و هاااي الناااي تااادمج تلاااك 
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ت لاادهل أوضاالع  . و ياار  مم لاادملن   علااي الركااس  أن ا باالطير31ال خصااية  باا عي الةياادع 
 .32طييرية مخنلفة  ي مسلر ترلايهل علي النلريخ  ال احدة تل  ا خر  

ال،صة ]أيم لاي،  و  إلاي ع اق أوباع مام حادود -هكما تنح ه الرلطفة الفردية  ي اللم
الاااراو  مليلاااي    اااي صااا رتهل  –الااامات. إ اااه حااا  اإل سااالن و الااا طم.  حااايم أحااا  ال ااالعر 

اريااة مةااال يااالن علياااه  ااي وصااافه لة ااالعر النغااا ه بللةحلبااام و ا بااط رية  يااالن باااملك أي.ااار وا
الةفاالتم. ذلاااك أن ال صاااف  ااي الحللاااة ا ولاااي  يلخاام ئاااك  اااا ة خلماادة  ن الرااال ق / الةااال ع 
ماإلبنرةلر    يشرلهل مسنحيلة. بيلةل تي،ي  ي الحللة ال.ل ية  تنط ر ضاةم  ساق م.اللي. هكاما 

االت خطالب بيلباي مهايةم  يحالوه ب اي  ييدو ويلن الخطلب يطارح ب،مال عام  تام مام ع،
إ طا،طو   تالميم خطالبيم -مم الة اليراعة  إخفال  حشا ق. هكاما تطارح هامق الر،ااة   ]حشا 

جديديم  ينة.  اللتل  ا وه   ي أن اإليةالن ب،ادرة الحا  علاي اإل نصالر علاي الة ا اع  و هام 
الااام  يةكااام أن يطااارأ علاااي  خااالدع.            و يفياااد ال.ااال ي  بلإلحللاااة إلاااي النحااا ه الةةكااام

الة اااف. و ذلااك بنح ياا  إ كساالرات -حسلبااية الرلطفااة  حياا  تلخاام ئااك  / م اااع ال،ضااية 
 ال،ل   إلي ج   مم أبط رة اللضله  و ت ويد المات/الةشنةع  ب،يم مللبية لملك الة اف.

 إرادة ال ااالعر  هاااي إرادة الة ااااف / الة ااااع    إرادة بااالطة خطااالب الحشااا   إ هااال اإلرادة
الل،اايا. هكااما تنحاا ه إرادة الرميااة  ااي ئااك   ساا،هل الشديااد  لنلخاام مفهاا   الحللااة ا   ميااة 

Anomie  النااي تطيااع اليطاا  الةلباا   مللياال. بهااما تصاايل الةلباالة الماتيااة لليطاا   صاا رة ترةااق
الاااراو   يلنةاااي بااادورق إلاااي هاااما الشةاااع  و لكااام عيااار  -الةلبااالة الرلماااة للشةااا ع. و ال ااالعر 

مية. حسلباينه تر لاه عام مشنةاع ظا  يرااياه  و لكام  اي الخفال  دا ةال. لام ييادأ الةصير    الر 
بليااة   اياال لخاارط ال،اايم  ل،ااد تةلااي بكاا  بساالطة  أن يط عهاال حساا  طة حااه. لهااما تنغلاا  حللااة 
ما   ميل   علي همق الرمية الةضلدة. إ هل  ي ئاكلهل اللهال ي  الةصاير الةكنا ب الام    مفار 

  همق  هي وضع الر لة الام  وجاد ال العر  فساه  محك مال بللي،ال   ياه  مم تح،،ه. حللة الخفل
ملكف ل  ح  وعيه الخلص  أ  إلي عللم و،ل ي خلص به. لكم ابنخدا  الخطالب  للغاة خلصاة  
لم يةلع تكلمله ماع و،ل اة الرلماة. يالن علاي ال العر  إذن  أن يشاد  فساه  اي حللاة تخلصام ماع 

ع الاام  يلطاا   علااي وعااي يفاالحي ماالتم.  ااإذا ر ااا الةشنةااع يكاا . ذلااك الةشنةاا -ال،اايم 
ال لعر أن ينح ه  إلي  سخة عم لغة / ايم الخطلب السيلبي الةهيةم   إن عليه اللشا   إلاي 
لغاة ذاتيااة  تن ااك  ماام خاا،ه دواخاا  ال جاادان  عيار أباال ب ب،مااي    ااه الساايي  لكساار اياا د 

ماا  و ا حاا،   النااي ظاا  الااراو   ئخصااية مسااك  ة ا -الحشاا . ل،ااد يل اات ئخصااية ال االعر
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تح،ي،هل  مةل عل/محش زا  ي ذات ال ات. هما النللاا  لم يكنف بنح ي  اليطلة مليلي   إلي 
-مشاارد ئخصااية مع لااة   إ ااه أيضاال ينريهاال مدا ااة. ماام وةااة  تلخاام ضااةم الساايلط الراال  لل،صااة

اللصاي  إلاي الاراو . هكاما  يلا ب اإل  ال  -الخطلب  الة.  السيك ل جي إلوم إرتكيه ال العر
 ل   عم اليلل  اإلجنةلعي عير ابنخدا  مخيلة لفتية ذهلية. حي  ت،د  الرؤية  ي اللم ]أيام 
لاااي،  و  مااام خااا،ه الةخيلاااة  و  ااا ط يااا  ئاااي   مااام خااا،ه عةلياااة اإليةااالن  بااالن الةخيلاااة  
تسنطيع ال،يل  بدور ال با بيم المات  و بيم ال ي  الةرما ب  ياه. هاما الام  ااد يكا ن م.ا  

ئق مليلي   م ض عل بسيطل. أو ج  ا مم حنةية تلريخية. إن عللم الةخيلاة  ها   اي ح،ي،ناه  عل
عاللم خياللي  يلك اف باد ا بللك اف عاام النشالرب الناي   تسانطيع اليطلاة مليلاي   الراايم إ  
مااام خ،لهااال. حيلةااال يصااايل خطااالب مليلاااي  الاااداخلي  هااا  الحااا ار ال،وعاااي لخطااالب ال ااالعر 

النريياار عاام وااااع ب بااي ل جي   ي،اا  داااة عاام ال ااااع. هكااما تصاايل  الساايك ل جي. هاا  طااراز
الغ ااالوة النااااي تحشااا  الرؤياااال  وبااايلة للرؤيااااة. بهاااما  ي،اااا   ال صاااف الخيااااللي  "م،ااال  الةاااارآة 
الة اا هة  إذا تاا  ر  االرط مياار منكاال   باايم الة اااف اإلجنةاالعي الة ضاا عي الاام  ينرلماا  بااه 

 .33الكلت   وم،لربنه الماتية الضرورية"  
حرية ال مم  ي اللم  حرية علطفياة   ترارا اإل نتال . تناداخ   اي مسارح الامهم. حيا  
يلخم ال مم اللصي  حرينه اللهل ياة الةلنتةاة  النكارار.  ها  يةال عيار عام ذلاك الة،طاع   ]أيام 
لي،   أيلهل و  زمم أبط ر  مرتراه الخياللي  ينشادد بنشادد الاميريلت  حيا  يلخام  سا،ه مام 

ملك  جةلة لغ ياة   تفسار  يهال د  ت الا مم  و   ت،ا   بيلهال الحادود خالرج مدارهل. و ه  ب
الااراو   ليصاا  إلااي - طاالط الحاادث / الةغاالمرة. هكااما يصاايل الاا مم  مساال ة ي،طرهاال ال االعر

الشةلعاة. حياا  ينحا ه الةخيااله اللصااي  إلاي اريلااة تاده /ت ااير إلااي ال اااع بةخنلااف د  تااه. 
لة مير د لة اإلبم الرلد . و هي د لة مرتيطة بةفلهيم ال مم. بملك يصيل   بم مليلي   د 

 اااي حكااام النخييااا  الةااا هم بااالل مم  -رمااام تااا  ر علصااار الساالد الصاااريل-بااملك تااادخ  ال،صاااة
الناالريخي. ماام هلاال  ئاارع الخيااله للحاادث باالن يكاا ن مساارحل لحاادث عشياا   يشساادق إ يراالث 

يكااا ن الخطااالب   ااالظرا بةلتااالر  مليلاااي  ال ااايل. هكاااما يةنااا ج ا باااط ر  بللنااالريخي  بحيااا 
ال ااااع   االا، خيااله الشةلعااة. هكااما تنحاا ه ا بااط رة  ااي الاالم ]أياام لااي،  و  إلااي أبااط رة 
ت رع الةلم ه  مةل يشر  ال،صة  ي أحداوهل و صيلمنهل  م روعل   إ شلزا. و هما دليا  علاي 

 يللسحر.  أن مليلي   همق ا  .ي ليست يسل ر اإل لث  هي أ .ي ا دب الم  يلور
يلطلاااق الخطااالب  إذن مااام راهلاااه  و يطااارح أبااا لة راهلاااه. حناااي لكل اااه يحااالوه أن يلباااس 
لةلت منه الفكرية إ ط،ال مم  ،م الة لهدة الني تةلره مم اإلبنس، . لكام هامق الةللعاة    

رب تنحرر مم اإللنيلس   ند ع مال عي الةلزو    إلي ولليل مرآة ال ااع  ب،در تيردق علهل. هلل ي،ن
                                                                                                                                   

 .45ص. -زيرا ل  مي له.  -33



 9999ديسمرب  –، سبتمرب 9إنسانيات عدد 
 

 31 

ال عي مم الرش   ي  ،دان الةةكم  و بللنللي  يد ع الرش  حلمله إلي مال عي النرايس . ذلاك 
ملضااايو  -ميااالبو  ]حلضااار-أن خطااالب الااا عي  لااام ينحااادد بلل.لل يااالت الةحاااددة  ]حضااا ر

إلاخ  با  بف ا  ا با لة و ع،مالت اإلبانفهل  الكييارة  الناي …إخ،او-أم و  ]وع د-]خيية
ر ي   ي بلياة  تةاه الةسارح ال ارر   مام اليداياة إلاي اللهلياة. لاملك يل ت تلطرح يإئكله مر

 إن   ا  ملطاق هاما الخطالب  اي اليحا  عام عةليالت النغيير/الن.ا ير    يرجاع بل بالس إلاي 
ا ة الطرح  الةلزو   ب   ي ي  ه لم ير.ر علي أدوات النحلي  ال،زمة. لملك ظا  م ادودا إلاي 

  هاااي الناااي صااالرنهل  ر سااال الناااي جااال  ملهااال الخطااالب \وهااام حلااام  يااادور حااا ه صااا رة واحااادة
 الك ل  يللي.

اإل يهاالرو. إذ أ ااه -هكااما ا يلااي خطاالب الاالم ]أياام لااي،  و  علااي مياادأ دا ريااة  ]الاار ا
ير ا ميلدئ ال. رة الفر سية  وه  مليهار بهال  وها  را اا لهال. ا مار الام  يرلاي  أن ميالدئ   

زمة. و أن أ  زمم خلرج عم إطلرهل  ي ،ي / يانرس الةسلواةو  هي مرجع ا -اإلخل -]الحرية
 ال عي.

تركس دا رية الر ا الةليهر  أزمة اللم الني تصا  إلاي حادود الحا ن الكلبال   لل العر  
ياار ا ملاام اليدايااة  الرياا ن إلااي النااالم  الةشاارد  و يحاانفظ بلباا لنه الكيياارة. و لهااما   يلياا  

ا أمال  عشا ق و بلباه و ضايلعه.  ن مام يف،اد الخطلب  أن يلخم بةلطاق النلالظر  لي،اف مامع ر 
ال.،اة  اي الحلضار    ييحا  علهال  اي أزماة أخار . لاملك ينيادد الخطالب الةالزو   بايم إلحاالح 

 السلاه  و  تلعة الرش   حني أ غةس  ي حدود الةلبلة.
ل،د يلن ال لعر  ير  الة ض ع/اإلئكله الم  يش  تغييرق/تح يله  و لكله لم ينةكم مم 

 ا دوات الة، ةة لملك. إمن،:
ماام خلصاايلت خطاالب الاالم ]أياام لااي،  و  إ نلجينااه  النااي تتهاار  ااي طييرااة   عيااة الر،اااة 
الني ي،يةهل مع ب،ية الخطلبلت الني يسن عيهل.  فيه تردد الصيب الخطلبية  حي  ينم مم خا،ه 

،اله  يررا/ي اهد عاللم هما النردد  اإل ن،له مم بلية خطلبية  إلي بلية أخار . و تيرال لهاما اإل ن
اللم  اإلمنداد و ال ة ه الم  يةكم ربطه بلليليلت الخطلبية الةنرددة النييسن عيهل الخطالب 
ال ااارر . و   اااير إلاااي أن هااامق اليليااالت  منداخلاااة  يةااال بيلهااال  تنضااال ر مشنةراااة ضاااةم اليلياااة 

 ال ررية ال لملة. لن ك  تيرل لملك  يلية الخطلب  
 ما الخطلب   ،ديل مم زاوينيم   الخطلب الل،د    ييدو ه -8
  ،د     ه ينم علي خطلب آخر    -أ

 أ هشل مل ح يلهلو.-]يم تسل لت بللكل
  ،د     ه   يهلدن هما الخطلب اآلخر  و لملك  ه  ينة اف مله    -ب

 أيم لي،   أيلهلو. ]لم يشيلي ب   الصد  
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خاا،ه يا  الخطاالب الراال   الخطالب السيلبااي   تيادو عللصاار هاما الخطاالب جليااة  مام -2
الكلي. حي    ت،ف بلية هما الخطالب  علاد حادود ي اف ال اااع السيلباي  و لكلهال تنشالوز 

 ذلك  إلي  ،دق.
الخطلب النلريخي   يلتي الخطلب النلريخي  لي،د  إطلرا علمال عام مشريالت ا حاداث     -9

طو. لكام ا حاداث الناي و مللخهل   ي لحتلت تلريخية اديةةس ]الفنرة الني تسايق لحتاة الفارا
باانليهل  هااي اللحتااة زمليااة مغااليرة. صااحيل يةكاام تلةااس الر،اااة اإلمنداديااة  ااي الاا مم  باايم               

 مل جر  / حدث اديةل  و مل يشر  حدي.ل  علي الةسن   الد لي الرل  لللم.
ي اااة  الةنخيااا   الطااالبع الرااال  الةةيااا  للخطااالب  اااي الااالم ]أيااام لاااي،  و  و لااايس  -4
جةيرااال  و  مالساااة ات و ا راضاااي88لصااار الرشااال يي الااام   ،اااف علياااه  اااي ال حااادة ]الر

 فيلهل   إ  تشليل له علي اعنيلر ي ن الةنخي   و إن يلن يليلي علي مل ه  وااري  إ ه يكنسا  
واارينااه ماام خاا،ه الطاالبع الةنخياا  الاام  يل،لااه ماام مساان   الةراايم  ااي الحياالة  إلااي مساان   

ماام هلاال  ينضاال ر ال اارر  بةخنلااف د  تااه و مك  لتااه  مااع الةرجرااي  الةحكااي  ااي الخطاالب  
بلعنيلرهاال ية.اا   مشةاا  ال،اايم علااي مساان   الرؤيااة ال ااريااة   ااي مةلربااة اإل ناالج ال اارر . ماام 

 خ،ه هما النضل ر  اينس  خطلب اللم  خص صينه و ا نلجينه.
الةنخياا   ينةياا  خطاالب الاالم ]أياام لااي،  و  بتاالهرة حضاا ر الخاالرج علااي مساان   -5

ال اارر . ذلااك أن ا دب  هاا   ااي أبلبااه/ج هرق  منخياا   يهاادا إلااي اإليهاال  بح،ي،نااه. وهاا  
يح،ق ذلك  علي مسن   بلينه الخلصة. إن اللم ]أيم لي،  و  و ه  يخلاق عللةه/ ضال اته  

-الصااراعي. و ذلااك بخلااق هااما الرااللم   لياال-يطاارح عةليااة الخلااق هاامق   ااي إطلرهاال الةنلاالاا
  إيحل اتاااه  إلاااي مااال يلياااد/يتهر صاااراعية الةرجاااع  يد لاااة ضاااةم حرياااة بلبرلدهااال ئااارريل. تحيااا

الةنغياارة. و ماام وةااة   ااإن الاالم  و لطييرااة ا يلل ااه الخلصااة  ياا هم بطلبرااه / ئااكله اإلخن الااي 
لحريااة الصااراع.       و يل ااه يااد ع الاالم   ااي الةساان   ا حاالد . و بااملك تخناا ه  ضاال ات 

و يلشلي الرةق  اي التالهر. حناي يغادو الراللم الخلرجي/الةرجرياة  اللم  ي السطل            
الحيااة  حلضاارة  ااي منخياا  الاالم. و لكلااه حضاا ر مكساا ر. ذلااك  ن عااللم الاالم    ياا حي 

 بنةتهر الر،اة الصراعية  أو بةل ه  حرية زملهل و ديللمينهل.

 


