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ّٟ فيٟ ثٌغمجفيز أْ ٕٔطٍك ِٓ ِٓ ثٌّف١و  و ٚثٌضؾو٠ي ثٌغٌد١ّيزػ١ٍّّز ِمج١ًّٔز د١ْطز ٠ٌّٚؼز دي١ٓ ثٌضؾو٠يو ثٌيو٠ٕ

ّٟ فٟ ثٌغمجفز ثإلّال١ِّز و١ف١ّيز ثٌضؼجِيً ِيغ ثٌّٕيج٘ؼ ثٌؾو٠يور ٚٔٛػ١ّيز ثٌضفجػيً ِٓ مالي ، فٟ ثٌؼٌٚ ثٌقو٠ظ، ثٌو٠ٕ

 ِؼٙج.

ّْ ثٌوًثّجس ، ٔؾو فٟ ثألٌٚٝ ّٞ ٌٟفيش ثٌضؾو٠و٠ّز ثٌال٘ٛص١ّز أ فٙيُ ثٌمٛثػيو ٚثٌّؼيج١٠ٌ ثٌالٍِيز ٌدٖيىً ٔميو

ييج ِييٓ ثٌٕٚييٛٗ ثٌّمّوّييز ٚصه٠ٍٚٙييج ِّ ٔييز ثٌو١ٕ٠ّييز وجٔييش صؼضٕييٟ ثٌضييٟ  "ثٌضه١ٍ٠ّٚييز". ِٚغٍّييش ؽجٔذييج ٘ج ّٚ إٌييٝ ؽجٔييخ ثٌّو

ٔجس  ّٚ ًس ثٌضهٚثٌمج١ّٔٛٔيز ٚثألهد١ّيز. دجٌّيو ّٛ ؽيً ثٌيو٠ٓ ً - ٠ٌِجمٌٕيالػٍيٝ أ٠يوٞ أػيالَ ِيٓ لذ١يً الفميج ١ٍّيز ٠ٚصطي

يغ ِؾيجي ثٌضه١ٍ٠ّٚيز - ثٌذٌٚصْضجٔضٟ فٟ ثألًٙ ّّ ُّ إٌيٝ ميجًػ ثٌال٘يٛس، ثٌييٞ ٚ يز ه. عي ّٙ  ثٌييٞ Diltheyٌضيجٞ مج

ِمجًٔييج د١ٕٙييج ٚديي١ٓ ثٌؼٍييَٛ ، إلْٔييج١ّٔزثػضٕييٝ دجٌضه١ٍ٠ّٚييز فييٟ ِؾييجي ثٌؼٍييَٛ ثٚ، هًُ ثٌال٘ييٛس ِييٓ ديي١ٓ ِييج هًُ

ّٟ ٌٍضه١ٍ٠ّٚيز فيٟ ثٌميٌْ ثٌؼٖي٠ٌٓ .ثٌطذ١ؼ١ّز ً ٔيٛػ ّٛ ّّْيٛث  ثٌنطيجح ثٌيي٠ٓ ؽيجتس أػّيجي فالّيفز، ٚفٟ ػ١ٍّّز صطي أ

ٞيج٠ج ثٌيي٠ٓ أعيجًٚث ل، ٠ًٚRicoeurىيًٛ ، ١ِGadamerٌ ٚ يجه، ١ٌ٘يو  Heideggerِغيً ، ثٌفٍْفز ثٌضه١ٍ٠ّٚز

ز صضؼٍّك دجٌنطجح ػِّٛج ِّ ّٟ ثٌّٖيضٌن  ػج ّٗ ثٌيٞ ثٔطٍمش ِٕٗ ثٌضه١ٍ٠ّٚز إٌٝ ث١ٌْجق ثألٌْٕ ِضؾج٠ٍٚٓ ث١ٌْجق ثٌنج

، ٌٛظيجة  ثٌضيٟ ٠ميَٛ دٙيجإٌيٝ ث، إٌٝ ظٌٚف إٔضجؽٗ ثٌضج٠ًن١ّز، دوتث ِٓ ػ١ٍّّز إٔضجػ ثٌنطجح: د١ٓ وجفّز ثٌنطجدجس

ّٟ ٚثال ّٞ ٚثٌٕفْ ن ف١إٌٝ ثألفك ثٌفىٌ ٌّ ّٟ ثٌيٞ ٠ضق ِج ٠ؼ١ٕٕج ٚ .إٌٝ ثٌضٍمّٟ ٚإٕىج١ٌّجس ثٌفُٙ ٚثٌضه٠ًٚ، ٗ ِٕضؾٗؽضّجػ

ً ثٌضه١ٍ٠ّٚز  ث٠ٌٌْغ ِٓ ٘يث ثٌؼٌٛ ّٛ ثٌال٘ٛص١ّيز ثٌضه١ٍ٠ّٚيز ثٌّٕطٍيك ثٌضٟ لجِش دٙج فٟ ثٌّْجّ٘ز ٘ٛ فٟ ثٌغٌح ٌضط

ّٟ فٟ ِؾجي لٌثتر  ّ٘ ثٌو٠ٕ  .ثٌّمجًدجس ثٌٕمو٠ّز ثٌقو٠غز ٚثٔؼىجّٙج الفمج ػٍٝ ِؾجي أّٚغ ٘ٛ ِؾجي، ثٌٕ

ّٟ ، زثإلّييال١ِّ  زثٌؼٌد١ّيثٌغمجفييز فيٟ  ّٟ ظٍّيش ثٌوًثّييجس ثٌضيٟ ٠ٕضؾٙييج ثٌفىيٌ ثٌييو٠ٕ ّّْي ٚثٌّضؼٍّمييز دّؾييجي ، ثٌّؤ

ّٟ ِٕييٗ ٚ ١ييٌٖ -ثٌضييٌثط ػِّٛييج  ّٞ  ِٕغٍمييز - ثٌييو٠ٕ ّٟ ثٌضم١ٍييو ِؼ١ييور إٔضييجػ ىثس ثٌّْييٍّّجس ، ػٍييٝ ِؾجٌٙييج ثٌضييوثٌٚ

ًثس ثٌْجدمز ػٍٝ أّٔٙج فمجةك ِطٍمز  ١ٌ مجٝيؼز ٌٍّْيجتٌز ٚثٌٕميو. ّٛ ٚال ٠ىّيٓ ثإلٕيىجي فيٟ ػؾَ٘يج ػيٓ  ٚثٌضٚ

ثٌطفيٌر ثٌْي١ّ١جة١ز ثٌوال١ٌّيزدً فٟ ثفضٌثٍ٘ج ِٓ ِنضٍ  ثٌّٕج٘ؼ ثٌؾو٠ور ثٌضيٟ أفٌٍصٙيج ، صؾو٠و ِٕج٘ؾٙج فقْخ
1

 ،

يو أًويْٛ ّّ ّّْيز ِغيً ثألٍ٘يٌ ّيٕؾو أِغٍيز ػو٠يور ػٍيٝ ٚلٛفيٗ فيٟ ٚؽيٗ  ٌٚيٛ .ػٍٝ فّو ػذيجًر ِق ثٔطٍمٕيج ِيٓ ِؤ

ًّ ِٛلفٗ ث١ٌٌٖٙ ِٓ وضجدجس ٌٔٚ فجِو أدٛ ٠ٍو ٘يٛ ِيٓ ثٌٛٝيٛؿ ، ثٌمٌثتثس ثٌؾو٠ور ٚثٌّٕج٘ؼ ثٌّؼضّور ف١ٙج. ٌٚؼ

                                                           
1
و أًوْٛ - ّّ ّٟ  -ٌِوَ ثإلّٔجت ثٌمِٟٛ ، د١ٌٚس، لٌثتر ػ١ٍّّز. صٌؽّز ٘جُٕ ٙجٌـ، ثٌفىٌ ثإلّالِٟ، ِق ، 1996، 2ٟ، ّوثً ثٌذ١ٞيجتثٌي، ثٌٌّوَ ثٌغميجفٟ ثٌؼٌدي
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ّ٘  فييٟ ٘يييث ثٌٚييوه. دّىييجْ  هًثّييز فييٟ ػٍييَٛ، ّٚييٕىضفٟ ِٕييٗ دييٌفٜ هًثّييضٗ ثٌضؾو٠و٠ّييز فييٟ وضجدييٗ "ِفٙييَٛ ثٌييٕ

ٌٙييث ثٌىضيجح ٔميوث 1991ّيذضّذٌ فٟ ػيوه ِؾٍّز ثألٌٍ٘ فمو ٌٖٔس  ثٌمٌآْ".
2
يو فج٠يو ١٘ىيًوضذيٗ ،  ّّ ٚثصّٙيُ ف١يٗ  ِق

" ػٓ ٠ٌٟك ٌٔٚ فجِو  ّٞ ، "إٔيَثي ثٌميٌآْ ِيٓ ػيٌٓ لوثّيضٗصؤّهٞ إٌيٝ فو٠غز ِٕج٘ؼ ثّضؼّجي دئٔضجػ فىٌ "ِجّه

٠طذّمٖٛ ػٍٝ والَ ثٌذٌٖ"١ٌطذّك ػ١ٍٗ ِج ثػضجه فتز ِٓ ثٌّق١ٍٍّٓ ثٌّقوع١ٓ ٌٍٕٚٛٗ أْ 
3
. 

َّ أْ ًٔٛه أًٙ ٘يث ثٌّٛل   ً ثألٌٍ٘  ٚثٌّضّغًّ فٟ، ثٌٌثفٜ ٌٍّٕج٘ؼ ثٌقو٠غزٌىٓ ِٓ ثٌٙج ّٛ ٌٍظجٌ٘ر صٚ

يٌ ، ػٍّيجت ثٌميٌْ ثٌغيجٟٔ ٌٍٙؾيٌرٚلي  ػٕيو٘ج ٌيُ ٠غيجهً ثٌوًؽيز ثٌضيٟ . إّٔيٗ صقو٠يوثٌٍّغيز ثٌؼٌد١ّيز ثٌٍغ٠ّٛز ٚ ّْ يج ٠ف ّّ ِ

ثألٍ٘يٌ فيٟ  ًٔٛه ِٛل صّضـ ِٓ ثأل١ٌّْٕز ثٌقو٠غز. ٠ٚىفٟ فٟ ٘يث ثٌٚوه أْ ثٌضٟ ّٕٙؾ١ّز ثٌ ٌٍّمجًدجس صٗٚجهًِ

ٙيوً دّؾٍّيز  جي  ٌٍي٠ِٛ ػيٛٛ. ػذّيٌ ػيٓ ٘ييث ثٌّٛلي  ِمي "ِمّوِيز فيٟ فميٗ ثٌٍغيز ثٌؼٌد١ّيز"ِٓ وضيجح  ثٌغّج١ٕٔجس

1981ػيوه أف٠ٌيً ثألٌٍ٘ فٟ 
4
ٝيّو ثٌٍغيز ثٌؼٌد١ّيز  ""ِيؤثٌِردجػضذجً٘يج  ِقيجٚالس ثٌضؾو٠يوػيٓ  ثٌّميجي صقيّوط .

ّْ  ِؤّووث، "ثٌنجٌور" ًّ صيهع١ٌأ ًّ دفٞيً لوثّيضٙج ِْضؼٚي١ز ػٍيٝ وي ي صظي َّ ّ٘ ثٌّٕ ّْ " ٌغز ثٌٕ فّج٘يج ِيٓ ثٌميٌآْ أل

ي إٌٝ ٌغز صج٠ًن١ّز" ّٛ  ٌٍغيز ثٌؼٌد١ّيزثِيٓ مٚٛٙي١ّز  ِٚٛلفيٗ ثٌٖيجفؼٟ ثإلِجَ فىٌ، فٟ ىٌه ٚوجٔش ٌِؽؼ١ّضٗ. ثٌضق

ّْ . ٚصؼج١ٌٙج ػٍٝ ّجةٌ ثٌٍغجس ً ثٌقو٠ظ ٌٍغز ثألٌٍ٘ ٘ٛ ًفٞٗ ِج إ ّٛ ثٌّٕٙؾ١ّز ثٌّٛجةً ٚ، ٌٍٚنطجح ػِّٛجثٌضٚ

ً: ثٌّٕذغمز ػٕٗ ّٛ دجٌٍغيز ثٌؼٌد١ّيز فيٟ ثٌضيج٠ًل ثٌيَّػ ، ْ ثٌيي٠ٓ ٠ؼضّيوْٚ ِيوثمً أٌْي١ّٕزال ٠ؼيوٚ ثٌّؾيّوهٚ، ٖففٟ صٚ

 ّٟ ً  جٝييؼزم ١ييٌ  ثٌٍييي٠ٓ ٠ؾؼالٔٙييج ف١ٕفييْٛ ػٕٙييج هًٚ٘ييج ثٌّقييجفع ٟٚجدؼٙييج ثٌّضؼييجٌٟ، ثٌْٕييذ ّٛ ِغييً ثٌٍغييجس ٌٍضطيي

ٚدّذجهًر ِٓ ِؾّغ ثٌذقٛط ثإلّال١ِّز .ثألًٚد١ّز ِغال
5
 .ِٚجهًر ثٌىضجحوجٔش  - ثٌضجدغ ٌألٌٍ٘ - 

 ّْ ّيٍطز ثٌٛثليغ صقيش ٚ، ٌ ػٍيٝ ِجٝي١ٗ ثٌّجٌيه ٌقجٝيٌٖثٌّْي١ط  ثٌفجًق د١ٓ ثٌّٛلف١ٓ ٘ٛ فجًق ِج دي١ٓ  إ

ِٓ مالي صقو٠وٖ ٌى١ف١ّضي١ٓ ٠ًىًٛ ثٌف١ٍْٛف  ٚ٘ٛ ِج أٚٝقٗ. ثإل٠ؾجدٟ إٌٝ ثٌقجٌٝؽَ ػٓ ثالٔضّجت جٌؼث ِج١ٝٗ

ػٍيٝ ثٌّجٝيٟ دّؼٕيٝ ثّيضٌّثً ثالًصذيجٟ ٚثالًصٙيجْ ديٗ إٌيٝ هًؽيز  "ثٌقيَْ"ثألٌٚٝ ٘يٟ : ثٌٛػٟ دجٌّجِٟٝٓ 

"ٌقوثهث"ثٌغج١ٔز ٟ٘ ٚ، فٟ ثٌقجٌٝ فموثْ ثٌيثس الػضذجً٘ج ٚل١ّضٙج
6
ثٌضنٍّ٘ ١ٕتج ف١ٖتج ِٓ  دّؼٕٝػٍٝ ثٌّجٟٝ  

ٌٍؼي١ٔ ف١ٙيج ِيٓ  ضنٍّ٘ ِٓ ٘جؽِ ثّضؼجهر ٚٝيؼ١ّجس ِجٝي١زؼٕٟ ثٌص جإّٔٙهمٍٕز ًٙٛصٗ. ٍٛٙٛي إٌٝ ٌ ِٗضؼٍّمجص

                                                           
2
و فج٠و ١٘ىً - ّّ "، ْج٠ًّز"ػٍٝ ثٌط٠ٌمز ث١ٌ، ِق ّ٘  280 -271ٗ ٗ ، 1991، ّذضّذٌ، ِؾٍّز ثألٌٍ٘، ٔمو وضجح ِفَٙٛ ثٌٕ

3
 272ٗ ، ثٌٌّؽغ ٔفْٗ -

4
 1132 -1102ٗ ٗ ، 1981أف٠ًٌ ، ِؾٍّز ثألٌٍ٘، "ثٌم١ّز ثٌقم١م١ّز ٌىضجح ِمّوِز فٟ فمٗ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ّز" -

5
 456 -446ٗ ٗ ، 1983ه٠ّْذٌ ، ِؾٍّز ثألٌٍ٘، فمٗ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ّز" "ثٌمٞجت ٚوضجح ِمّوِز فٟ -

6
ّٟ ، صضّجٕٝ ثٌوالالس ثٌّؼؾ١ّّز ٌىٍّز ثٌقوثه -  ً  فيوب دي١ٓ ٕيٟت ٚآميٌ. ثٔظيٌ ٌْيجْ ثٌؼيٌح الديٓ ، ِٕٚٙيج ثالٔٚيٌثف ػيٓ ثٌٖيٟت، ِغ ٘يث ثٌّؼٕٝ ثٌفٍْيف ٚؽؼي

 ِٕظًٛ.
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ؽو٠و
7

ٛ  ، ػٍٝ ثٌّجٟٝ "ثٌقوثه"ػ١ٍّّز فٟ ثٌغٌح ثٌّفّىٌْٚ  . دٙيث ثالػضذجً ػجٓ ، ١ٍِّٕيج ث أُّٔٙ ثٔفٍٚٛث ػٕيٗٚػ

ٛ  ف صمطيغ ِيغ  ال لجه٠ًٓ ػٍٝ إفوثط ثٌؾو٠و فٟ ػ١ٍّّز إدوثػ١ّز ِضٛثٙيٍز ٚأٙذقٛث، ُٙ فٟ ثٌقجٌٝل١ّض  أ٠ٞج ث ٛػ

ًّ  .صٌصٙٓ دٌٗىّٕٙج ال ، ثٌّجٟٝ يف١ٓ ، ػٍيٝ ثٌّجٝيٟفيٟ فجٌيز فيَْ ِضٛثٙيً ثٌّْيٍّْٛ  ثٌّفّىيٌْٚد١ّٕيج ظي ّّ ِضه

 .ثٌقجٝيٌٚػٓ ثٌٛػٟ دم١ّز ىٚثصُٙ فٟ ، ػٕٗفظٍّٛث ػجؽ٠َٓ ػٓ ثالٔفٚجي ، "ثٌقوثه"دؼو ٘يث  ٌُ ٠ؼ١ٖٛثٚ، ػ١ٍٗ

 .ثالٔضّجت إٌٝ ثٌقجٌٝثإلٝجفز ثٌضٟ ٠مض١ٞٙج فظٍّٛث ػجؽ٠َٓ أ٠ٞج ػٓ 

ق فيٟ ٘ييث ثٌذقيظ ٌٍوًثّيجس ثٌضيٟ  ٌّ ًثصٗثالٔنيٌثٟ فيٟ ٌيُ صضؾيجٍٚ ٌٚٓ ٔضط ّٛ ، ثٌّجٝيٟ دٕٚٛٙيٗ ٚصٚي

ٔييز  ، ثٌؾو٠ييور-ػ ىثس ثٌّْييٍّّجس ثٌمو٠ّييزإٔضييج ِؼ١ييور   ّٛ ّٟ  ِى ِييغ  ًؤ٠ييز صم١ٍو٠ّييز ًِٛٚعييز ػييجؽَر ػييٓ ثٌضفجػييً ثإل٠ؾييجد

ّٞ ِغ ثٌضيٌثطدً ٌّّٕوَ ػٍٝ  ثٌؼٌٚ ٚعمجفز ثٌؼٌٚ؛ ٠ٚؼ١ٕٕيج  - ثٌوًثّجس ثٌضؾو٠و٠ّز ثٌضٟ ثٔنٌٟش فٟ صؼجًِ ٔمو

 ّٟ ًّ ثٌّوثمً ثٌّٕٙؾ١ّز ثٌقو٠غيز - ِٕٗ ثٌؾجٔخ ثٌو٠ٕ ّ٘ ٚفّٙيٗ ِْضف١ور ِٓ و ٢فيجق ؽو٠يور  ِٚفضضقيز، فيٟ ليٌثتر ثٌيٕ

ر.  ٌّ يز فيٟ ج فمّمش ٔضيجةؼ ِٚٓ ثٌغجدش أٌٍّّٔٙؼٌفز دفًٞ ٌِثؽؼجصٙج ثٌّْضّ ِّ ِيج ثّهػيش ٠ِٛيج ٌىّٕٙيج ، ٘ييث ثٌّؾيجي٘ج

ؾَ فٟ ػ١ٍّّز دقيظ ٚصطي٠ٌٛ ٚال أ ٍمش ثٌذجح ِطّتّٕز إٌٝ "فضٛفجصٙج". فٟٙ ال صَثي ، أّٔٙج أٔؾَس ِج ٠ؾخ أْ ٠ٕ 

ٌ ٓ٠ ٌّ ًّ ِٕٙؼ ٚٔمجةٚيٗ فيٟ آْثإلٕىج١ٌّجس ثٌٕجؽّز ػٓ ٌٕٚضجةؾٙج. ٚ ّٕج٘ؾٙجِْضّ ًٛ ال صىيّ  ػيٓ ثٌظٙي، َِث٠ج و

ز.  ّٙ ٚويٌه ثإلٕىج١ٌّجس ثٌٕجؽّز ػٓ ٟذ١ؼز ثٌؼاللز د١ٓ ثٌّٕج٘ؼ ِٓ ف١ظ ثٌٌد٠ أٚ ثٌفٚيً ِٓ مالي صطذ١مجصٗ مج

يي١ٓ دييجٌمٌثتر ٚثٌضه٠ٚييً، د١ٕٙييج ّّ ًّ ثٌٛثؽٙييز ِييٓ ث٘ضّجِييجس ثٌوثًّيي١ٓ ثٌّٙض دقغٕييج ٘يييث ال ٠ييّوػٟ ٚ. فٙييٟ ال صييَثي صقضيي

ٝ إعييجًر ٘يييٖ ثإلٕييىج١ٌّجس ِييٓ مييالي إٌيي ِييومالأْ ٠ىييْٛ ٠قييجٚي دييً ٘ييٛ ، ثإلفجٟييز دٙيييٖ ثإلٕييىج١ٌّجس ٚال ٠ؼييو دٙييج

 : ٚىٌه ِٓ مالي عالعز ِْض٠ٛجس، صطذ١م١ّز ِٕٙج ثٌٛلٛف ػٕو ّٔجىػ

 ثٌؾجدٌٞ.ٌِٖٚع ثٌفًٚ د١ٓ ثٌّٕج٘ؼ فٟ  -1

 .فٟ ٌِٖٚع ٖ٘جَ ؽؼ٠ّ١أفجه٠ّز ثٌّٕٙؼ  -2

 .صق١ًٍ ثٌنطجحِٓ "ثإلّال١ِّجس ثٌضطذ١م١ّز" إٌٝ ، ثٌّٕج٘ؼصؼّوه  -3

                                                           
7
- Paul RICOEUR, La mémoire saisie par l’histoire, in: Présence de Paul Ricœur, ACADEMIE TUNISIENNE DES 

SCIENCES DES, LETTRES ET DES ARTS «Beit al-Hikma», 2003. 
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1

و ػجدو ّّ ّْ ثٌوًثّجس ثٌضٟ أٔؾَ٘ج ِق ّٟ ِٕيٗ ٚ ١يٌٖ -فٟ ِؾجي لٌثتر ثٌضٌثط  ثٌؾجدٌٞ ال ؽوثي فٟ أ  ثٌو٠ٕ

ٌّْ٘ج إٌيٝ فيّو دؼ١يو ثػضّيجهٖ ػٍيٝ ِٕيج٘ؼ فو٠غيز فيٟ -  لّوِش إٝجفز ٔٛػ١ّز ٌٍفىٌ ثٌؼٌدٟ ثٌقو٠ظ. ٟٚ٘ إٝجفز ٠ف

ًّ أدٌٍ ِج . ثٌفُٙ ٚثٌضه٠ًٚ ّٟ ، ثٌّٕٙؼ ثإلدْضٌّٛٛؽٟ: ثػضّو ِٕٙجٌٚؼ ُّ فٟ وّج ٠ظٌٙ ، ٚثٌّٕٙؼ ثٌضج٠ًن أدقجعٗأ٘
8
. 

٘ييٟ ٔظ٠ٌّييز ثٌّؼٌفييز جثإلدْييضٌّٛٛؽ١
9
ٚثٌّييٕٙؼ ثإلدْييضٌّٛٛؽٟ ٘ييٛ هًثّييز ٔمو٠ّييز ٌؼٍييُ ِييٓ ثٌؼٍييَٛ أٚ  .

ُّ دجٌذقييظ فييٟ آ١ٌّييجس إٔضييجػ  ٙييٛف. ٚثٌّذييجها ٚثٌّفييج١ُ٘ ثألّجّيي١ّز ِييٓ ف١ييظ ثٌّٕييج٘ؼ ثٌؼ١ٍّّييز، ٌّؾّٛػييز ِٕٙييج ٠ٙييض

ُّ ٚٝؼ  ، ٚفٟ ثألِّ ثٌضٟ صمَٛ ػ١ٍٙج، ثٌّؼٌفز ً فٌوز ثٌفىٌٙج فٟ ث١ٌْجق ع ّٛ َّ ٌضط  .ثٌؼج

ثه ٘يث ثٌّٕٙؼ وغ١ٌْٚ.  ّٚ ً ّْ ّٕٚم  ِٓ د١ُٕٙ فٟ ٘ييث ثٌّيومً ػٕيو أٌٚتيه ثٌيي٠ٓ أعّيٌٚث دؼّيك ثٌنطيجح إ

ٌٙيُ ّٚ ّٟ ٌٍّؼٌفيزدٍيًٛ ٘يٛ ثٌييٞ ٚ، دجٕيالً جّيضْٛ  ثٌؼٌدٟ ثٌضؾو٠يوٞ ِٕيي ثٌْيذؼ١ٕجس. أ ّْ ، ثٌذؼيو ثٌضيج٠ًن ٚدي١ّٓ أ

ًثس ثٌضج٠ًن١ّيز ِٚيغ ثٌضدً ٟ٘ صضفجػً دجّيضٌّثً ، ١ٌْش ِطٍمزِؼج١٠ٌ ثإلهًثن  ّٛ الس ثٌضيٟ صؾيّو فيٟ ِيغ ثٌضطي ّٛ قي

ً ػًّ دجّٕجةٌ ثٌؼٍَٛ ّٛ ٟ ٓ ّّ ّٟ دي١ٓ ثٌؼٍيُ ٚثإل٠يو٠ٌٛٛؽ١ثٌييٞ ٔذّيٗ أٌض١ٌّٛ ٌٛٞ الً . ِٚ جإٌيٝ ثٌفيجًق ثٌّؼٌفي
10
 ،

يز فيٟ صطي٠ٌٛ  فٛوي٠ٚٛ ؼضذيٌ ١ِٖيجي . ٚثّضغٌّ ص١١َّٖ ٘يث فيٟ ثٌؼو٠يو ِيٓ ثٌقميٛي ثٌّؼٌف١ّيز ِّ ٙيجفخ ِْيجّ٘ز ٘ج

ًّ ٌِفٍيز ِيٓ ثٌٌّثفيً ثٌضج٠ًن١ّيز، ثٌّٕٙؼ ثإلدْضٌّٛٛؽٟ ، ٚىٌه ػٓ ٠ٌٟك هًثّضٗ ٌٍذ١ٕز ثٌّؼٌف١ّز ثٌْجةور فٟ وي

" ّٟ َّ ٘ييٛ ِفٙييَٛ "ثٌٕظييجَ ثٌّؼٌفيي فييٗ وّييج ٠ٍييٟ ٚدًٍٛصييٗ ٌّفٙييَٛ ٘ييج ٌّ "٘ييٛ ِؾّييٛع ثٌؼاللييجس ثٌضييٟ ٠ّىييٓ : ثٌيييٞ ٠ؼ

ٔجصٙج ثٌنطجد١زػٕوِج ٔقٍٍّٙج فٟ ِْضٜٛ ثٔضظجَ ، فٟ ٌِفٍز ِؼ١ّٕز، ثوضٖجفٙج د١ٓ ثٌؼٍَٛ ّٛ ِى
11
ػوَ فٛوٛ أٚٝـ ٚ .

ٌّ دٙييج.  الس ثٌضج٠ًن١ّيز ثٌضييٟ صّي ّٛ ١ّيز ثٌذقييظ فييٟ  ٔذّيٗٚثٌغذيجس فييٟ ثألٔظّيز ثٌفى٠ٌّييز ِيٓ ف١ييظ ِنضٍي  ثٌضقيي ّّ إٌييٝ أ٘

يوس فيٟ إٔضجؽٙيج ٝيّٓ ٕيٌٟٚ صج٠ًن١ّيز ِقيّوهر   ّ ثٌّفج١ُ٘ ِٓ ف١ظ ظٌٚف ٖٔيهصٙج ِٚيٓ ف١يظ ث١ٌ٢ّيجس ثٌضيٟ ثػض 

 ٌٍّؼٌفز ثٌْجةور.

                                                           
8
ّٟ : ّٚيٕوًُ ِيٓ د١ٕٙيج، ٌٍؾجدٌٞ ِؤٌّفجس ػو٠ور فٟ لٌثتر ثٌضٌثط - ّٟ  (1): ٔميو ثٌؼميً ثٌؼٌدي ّٟ ، صىي٠ٛٓ ثٌؼميً ثٌؼٌدي ّٟ ثٌؼٌدي ( د١ٕيز 2؛ )1991، ثٌٌّويَ ثٌغميجف

 ّٟ ّٟ ، ثٌؼمً ثٌؼٌد ّٟ ثٌؼٌد ّٟ : ؛ ٔقٓ ٚثٌضٌثط1991، ثٌٌّوَ ثٌغمجف ّٟ ، لٌثتثس ِؼجٌٙر فٟ صٌثعٕج ثٌفٍْف ّٟ ثٌؼٌد ؛ ٚثٌّغمّفْٛ فيٟ ثٌقٞيجًر 1993، ثٌٌّوَ ثٌغمجف

ٌِويَ هًثّيجس ثٌٛفيور ، د١يٌٚس، ؛ ثٌو٠ٓ ٚثٌوٌٚيز ٚصطذ١يك ثٌٖي٠ٌؼز1995، د١ٌٚس، ٌِوَ هًثّجس ثٌٛفور ثٌؼٌد١ّز، ِقٕز ثدٓ فٕذً ٚٔىذز ثدٓ ًٕو، ثٌؼٌد١ّز

 1996، ثٌؼٌد١ّز

9
 :  ٔق١ً ٕ٘ج ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌٌّثؽغ ثٌضٟ صٕجٌٚش دجٌوًُ ٔظ٠ٌّز ثٌّؼٌفز ٚثٌّٕٙؼ ثإلدْضٌّٛٛؽٟ -

- Jean-Michel BESNIER, Les Théories de la Connaissance, coll. «Que sais-je?», Paris, PUF, 2005. 

- Dominique LECOURT, Pour une critique de l’épistémologie: Bachelard, Canguilhem, Foucault. Paris Maspero, 

1980. 

- Id, La philosophie des sciences. coll «Que sais je?», Paris, PUF, 2010. 

10
- L. ALTHUSSER, Idéologie et appareils idéologiques d’Etat, Notes pour une recherche, 1970. in Positions, Paris, 

Editions Sociales, 1976.  

11
 -M. FOUCAULT, L’archéologie du savoir, Gallimard, 1969, p. 250. 
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ِقييّوهث ، فييٟ ثٌضؼجِييً ِييغ ٔٚييٛٗ ثٌضييٌثط٠ؼٍييٓ ثٌؾييجدٌٞ ػييٓ ٝييًٌٚر ثالّييضفجهر ِييٓ ثٌّٕييج٘ؼ ثٌقو٠غييز 

 ِنضٍ  دقٛعٗ ِضٌؽّز ػٓ ٘يٖ ثالّضفجهر  ٚؽجتس: لجةالٙج ٠ٌٟمضٗ فٟ ثالّضفجهر ِٕ

 ثٌضيٌثطلٌثتر ٔٚٛٗ ّٚؼٝ إٌٝ ثالّضفجهر ِٕٙج فٟ ، ٕضظّٙجدٙيٖ ثٌّفج١ُ٘ ٚثٌّٕٙؼ ثٌيٞ ٠ثٌؾجدٌٞ صهعٌّ 

. ٚويجْ ِيج ليجَ ديٗ ِٕيوًؽج ثٌّّغٍّز ٌٙج ٚفٟ فُٙ ثألٔظّز ثٌفى٠ٌّز ، ٚفمٌٛٗ ثٌّؼٌف١ّز ّٟ جٖ دجٌؼميً ثٌؼٌدي ّّ ّٝٓ ِج ّ

ثٌضيٟ ٠ّىيٓ أْ صْيجُ٘ فيٟ هفيغ  ثٌفى٠ٌّز ِٓ مالي ثٌذقظ ػٓ ثٌٌٖٟٚ، ثٌقوثعز١ٓ ثٌضٌثط ِٚغٌّ دفٟ ػ١ٍّّز ًد٠ 

فٟ إّٔو ثٌقجؽز إٌٝ ػًّ ِٓ ٘يث ثٌمذ١ً ٌضذ١ّٓ ثألّيِ ثٌّؼٌف١ّيز ٚثٌّٕطم١ّيز  - فْخ ًأ٠ٗ -. فٕقٓ فٌوز ثٌضقو٠ظ

 ّٟ ثٌضٟ لجَ ػ١ٍٙج ثٌفىٌ ثٌؼٌدي
12

يز ٌٍٕؾيجؿ فيٟ فْيٓ ثّيضغّجً ثٌؾٛث ّٙ ُّ مج ٔيخ ثٌؼم١ٍّيز ث١ٌّّّيَر فيٟ صٌثعٕيج ٌيوػُ . عي

ّٟ ٌٍضيٌثط" ، ِْجً ثٌقوثعز فْيخ ػذجًصيٗ -ٌٚضؾجٍٚ "ثٌفُٙ ثٌضٌثعي
13
ًّ ثٌّذيو . ثٌييٞ ػّيً ٚفميٗ ٘يٛ أّٔيٗ "ال  أ٠ٚظي

يج ّٚيجةً ، ّذ١ً إٌٝ ثٌضؾو٠و ٚثٌضقيو٠ظ ِّ ال. أ ّٚ يز ٚإِىج١ّٔجصيٗ ثٌيثص١ّيز أ ّٙ إالّ ِيٓ هثميً ثٌضيٌثط ٔفْيٗ ٚدّٛيجةٍٗ ثٌنج

ٌىٓ ال دفٌٝٙج ػٍٝ ثٌّٛٝٛع ٚصط٠ٛغ ٘يث ثألم١ٌ فٟ ، أْ ْٔضؼ١ٓ دٙج فؼال ثٌّٕٙؾ١ّز ٚثٌّؼٌف١ّز ف١ؾخػٌٚٔج 

لٛثٌذٙج"
14
. 

ٔز ػٍّٗ ٟٚ٘ ثٌٕٚيٛٗ أٚ ثٌنطجديجس ثٌضيٟ أٖٔيه٘ج ثٌؼٍّيجت ٚثٌّغمّفيْٛ فيٟ ِنضٍي  إىْ فّوه ثٌذجفظ  ّٚ ِو

ّٟ ٚ . ٚفييّوهثٌو١ٕ٠ّييز ٚثٌٍغ٠ّٛييز ٚثٌفٍْييف١ّز ٚ ١ٌ٘ييج، ثٌقمييٛي ثٌّؼٌف١ّييز "صق١ٍييً : وّييج لييجي ٘ييٛأ٠ٞييج ِٕطٍمييٗ ثٌّٕٙؾيي

" ّٟ ثألّجُ ثإلدْضٌّٛٛؽٟ ٌٍغمجفز ثٌؼٌد١ّز ثٌضيٟ أٔضؾيش ثٌؼميً ثٌؼٌدي
15
ٚىٌيه دٙيوف ثٌىٖي  ػيٓ ٔٛػ١ّيز ثألّيِ ، 

ْ ثٔطاللييج ِييٓ ِذييجها ٚ ثٌّؼٌفييز ثٌضييٟ صّّىييٓ ِييٓ ثوضْييجح ثٌؼم١ٍّييز ّٛ "لٛثػييو ِقييّوهر صىيي ّٞ  ِفٙييَٛ "ثٌٕظييجَ ثٌفىييٌ

Epistémè
16

 ً ّٙ فضّيٝ ، ٕؼٌٝيٙج دجمضٚيجًّٚ .ثٌذ١يجْ ٚثٌذٌ٘يجْ ٚثٌؼٌفيجْ: ّيز ٘يٟإٌٝ دًٍٛر عالعز أٔظ. ٚصٛ

 ّٕٙؾ١ّز فٟ دًٍٛصٙج ٚفٟ ص٠ٍٛؼٙج.ثٌّٖجوً ثٌٔذ١ّٓ دؼو ىٌه دؼٜ 

ٚ٘يٟ ثٌفميٗ ٚثٌىييالَ  -فْييخ ًأ٠يٗ  - ٝيّٓ ٔظيجَ ثٌذ١يجْ ٔٚييٛٗ ثٌؼٍيَٛ ثٌؼٌد١ّيز ثٌّٕٖيهثٌؾيجدٌٞ أهًػ 

ٚثٌٕقٛ ٚثٌذال ز
17

ّْ ثٌؼمً  ف١ٗ "ػ١ٍّّز ثٌضفى١ٌوْٛ فٟ  ٘يث ثٌٕظجَ. ٚصضّغًّ مٚجة٘  ِقىِٛز هِٚج دهًٙ. أٞ أ

ّٟ فجػ١ٍّز ى١ّٕ٘ز ال صْضط١غ ّ٘ ٚ ثٌذ١جٔ ّٞ ٖٔيجٟ إالّ ثٔطالليج ِيٓ أٙيً ِؼطيٝ ) ٔي ال صمذً ِّجًّيز أ
18

( أٚ ِْيضفجه 

                                                           
12
و ػجدو ثٌؾجدٌٞ - ّّ ّٟ : ٔقٓ ٚثٌضٌثط، ِق  8-7ٗ ٗ ، لٌثتثس ِؼجٌٙر فٟ صٌثعٕج ثٌفٍْف

13
 13ٗ ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك -

14
و ػجدو ثٌؾجدٌٞ - ّّ ّٟ  ،ِق  568 ٗ، د١ٕز ثٌؼمً ثٌؼٌد

15
-  ّٞ و ػجدو ثٌؾجدٌ ّّ ّٟ ، ِق  33ٗ ، صى٠ٛٓ ثٌؼمً ثٌؼٌد

16
 39-37، 15ٗ ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك -

17
ّٟ 133-96ٗ ٗ ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك -  248-13ٗ ٗ ، ؛ ٚد١ٕز ثٌؼمً ثٌؼٌد

18
- " ّ٘ ي - وّج ثّضؼٍّٗ ثٌؾجدٌٞ - ٠ف١و ِٚطٍـ "ثٌٕ ّٚ  ثٌىضجح ٚثٌْٕز.: ِٚوً ثٌض٠ٌٖغ ثأل
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ِـٓ أًٙ ِؼـطٝ )ِج عذش دجإلؽّجع ٚثٌم١جُ("
19

الّيضوالي ػٍيٝ ١ٌِ ٌٍؼمً ِيٓ هًٚ فيٟ ٘ييث ثٌٕظيجَ إالّ ث، . إىْ

ّ٘ أٚ ثّضغّجًٖ ّٙقز ثٌٕ
20

ِّّ ثٌٖجفؼٟ مطجح ّٔٛىػ ٘يث ثٌٕظجَ وجْ . ٚ ًّ ػ١ٍّّيز إٔضيجػ  ٌؼٍُ ثألٙيٛيثٌّؤ ٌٚىي

 ّٞ  ٚال هًٚ ٌٗ إالّ فٟ فْٓ ثالصّذجع.ثإلدوثع ثٌؼمً ِقوٚه ٚ٘ٛ ثٌيٞ ؽؼً ِفَٙٛ . فىٌ

٠ًّز: ثٌٕظجَ ثٌغجٟٔ ٘يٛ ثٌذٌ٘يجْ ّٛ ّٟ  ٚ٘يٛ ٠ميَٛ ػٍيٝ "ِٕطٍميجس ِٕٙؾ١ّيز ٚصٚي ِْيضّّور ِيٓ ثٌقميً ثٌّؼٌفي

ّٟ ٌيٌه ثٌؼٌٚ )أٞ ثٌؼٌٚ ًّ ػٌٚ... ِغً ثالّيضٕضجػ ٚثالّيضمٌثت ثٌؼٍّ ٚثٌْيذذ١ّز" ثٌمو٠ُ( دً ٌٚى
21

. ٠ٚضّغّيً ٘ييث 

ّٟ ػٍٝ ثٌقميجةك. ٚويجْ ّٟ  ثٌٕظجَ فٟ ِٕطك ثالّضوالي ثٌؼمٍ ِيغ ثديٓ دجؽيز ٚثديٓ ًٕيو  -ثٌفىيٌ فيٟ ثٌغيٌح ثإلّيالِ

ِّغاّل ٌٙيث ثٌٕظجَ. - مٍوْٚ فْخ ًأ٠ٗ ِٚغ ثدٓ
22
ّٞ ثٌييٞ ٠قضيجػ إ١ٌيٗ   ٠ًٚٚ إٌٝ ٔض١ؾز ِفجه٘ج أّٔٗ ثٌٕظجَ ثٌفىيٌ

ّٟ ث١ٌَٛ فٟ "ػ١ٍّّز ثٌضؾو٠و ٚثٌضقو٠ظ ثٌّطٍٛدز" ثٌفىٌ ثٌؼٌد
23
. 

ِّ دييً ، ثٌٕظييجَ ثٌغجٌييظ ٘ييٛ ثٌؼٌفييجْ ّْ ثٌقٚييٛي ػٍييٝ ثٌّؼٌفييز ال ٠ىييْٛ دجٌؼمييً ٚال دييجٌق ٠ٚضّغّييً فييٟ أ

مٝ فٟ ثٌمٍخ إٌمجت  ػٕوِج ٠ٌصفغ ثٌقؾجح د١ٕٗ ٚد١ٓ ثٌقم١ميز ثٌؼ١ٍيجدـ"ثٌىٖ " ٚ ٘ٛ ِج ٠ٍ 
24

 ًّ . ٠ّٚغّيً ٘ييث ثٌٕظيجَ وي

ًّ ث  ٌٌٚثفو ثألؽٕذ١ّز ثٌّؤعٌّر ف١ٙج.ثٌض١ّجًثس ثٌؼٌفج١ّٔز ثٌٚٛف١ّز ِٕٙج ٚث١ٌٖؼ١ّز ٚو

ً إ١ٌٗ ثٌذجفظ ّٙ ّْ ِج صٛ ١ّز. ّٚجُ٘ ِْجّ٘ز ىثس دج، إ ّّ ف ػٍيٝ ٘ٛ ػٍٝ هًؽز وذ١ٌر ِٓ ثأل٘ ٌّ ي فٟ ثٌضؼي

 ّٟ ّٟ ثإلّالِ ً ثٌذجفيظ -ثٌؼمً ثٌّطٍٛح ث١ٌَٛ ، ِٚوٜ فًٞٛ ثٌؼمً ثٌّذوع ف١ٙج، أٔظّز ثٌفىٌ ثٌؼٌد ّٛ  فْيخ صٚي

 ٌٍضقو٠ظ.ثٌّؼٌف١ّز ٌضقم١ك ثٌٌٖٟٚ  -

ً  صطذ١ك ثٌّٕٙؼ ثإلدْضٌّٛٛؽٟ ػٍٝ ٔٚٛٗ ثٌضيٌثط ِيٓ  ٙيج دؼيٜ ٌىٓ ٌُ ٠ن ّّ ًّ أ٘ ِؼيج١٠ٌ ثٌّيزٍق. ٌؼي

ٔز ّٚ ّْ صغ١١يخ ثٌؾيجدٌٞ ٌٕٚيٛٗ فيٟ ٘ييث ٚص٠ٍٛؼٙيج دي١ٓ ثألٔظّيز ثٌّييوًٛر. ، ١ف١ّز لٌثتصٙجٚو، ثمض١جً ثٌّو ىٌيه أ

ّٟ أٚ ىثن ًّ أف١جٔج. ٚٔىضفٟ فٟ ٘يث ث١ٌْجق دّغيجي ، ثٌقمً ثٌّؼٌف ٍ ٚثٌضؼ١ُّ ثٌّن ّٛ ػيوَ أّمطٗ فٟ ٌٝح ِٓ ثٌضؾ

"ٍقيوط ثالػضَث١ٌّيز ثٌْيجدمز ٌ - ٚفضّيٝ دمج٠يج ثٌٕٚيٛٗ -ثػضٕجةٗ دؾّيغ ثٌٕٚيٛٗ  ّٞ ؽؼٍيٗ ٠قٖيٌ ػٍيُ ، "ثألٕيؼٌ

ّٟ ِٕي ٌِثفٍٗ ثألٌٚٝ ثٌىالَ  ؽٕذج إٌٝ ؽٕخ ِغ ػٍُ ثٌفمٗ ٚأٌٙٛٗ. ٚ٘يث ِج ٠ضٕيجفٟ ِيغ ثٌٛثليغ ، ّٝٓ ثٌٕظجَ ثٌذ١جٔ

. إى ٔضذ١ّٓ ِٓ مالي ِج ٍٕٚٙج ِٓ  ّٟ ّٟ فٞال ػٓ ثٌٛثلغ ثٌغمجف ّْ ِفٙيَٛ ثٌؼميً  ثٌضٟ أٍّ٘ٙيج ٕٚٛٗ٘يٖ ثٌثٌضج٠ًن أ

                                                           
19
-  ّٟ  113ٗ ، د١ٕز ثٌؼمً ثٌؼٌد

20
-  ّٟ ّٟ ، ثٔظٌ ِنضٍ  ث١ٌْجلجس ثٌضٟ ثفضٛس ِٚطٍـ "ػمً" فٟ د١ٕز ثٌؼمً ثٌؼٌد  593ٗ ، وّج ؽجتس فٟ ثٌفٌُٙ ثٌؼٍّ

21
-  ّٟ  5520ٗ ، د١ٕز ثٌؼمً ثٌؼٌد

22
ٚز ٌٍفٍْفز ثٌّغٌد١ّز ِٓ ٘يث ثٌىضجح.، 9ٗ ، ٔقٓ ٚثٌضٌثط - ّٚ  ٚثٌفٚٛي ثٌّن

23
-  ّٟ  569ٗ ، د١ٕز ثٌؼمً ثٌؼٌد

24
 374 ٗ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك -
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ّٟ ِغً ثديٓ ، ػٕو ثٌّؼضٌَز ثألٚثةً ٠نٞغ ٌٕفِ ث١ٌ٢ّجس ثٌفى٠ٌّز ثٌضٟ فّوه٘ج ثٌؾجدٌٞ ٌوٜ ِفّىٌٞ ثٌغٌح ثإلّالِ

يج ِيٓ ٔجف١يز ثٌض٠ٍٛيغ هثميً ٘ييٖ ثألٔظّيزدجؽز ٚثدٓ ًٕو.  ِّ ٍ فيٟ إهًثػ ٔٚيٛٗ ، أ ّٛ فئّٕٔيج ٔؾيو ثٌىغ١يٌ ِيٓ ثٌضؾي

ّٟ إٌيٝ ، ّٝٓ ٔظجَ ال صّغٍّٗ ٚال ٘ٛ ٠ّغٍّٙج ّ٘ ثٌنٍيوٚٔ ّ٘ ثديٓ ًٕيو ِيغال فيٟ ٚٔمٚو أّجّج إهًثؽيٗ ٌٍيٕ ؽجٔيخ ٔي

ّٟ صه٠ٚال ال ٠ْضم١ُ ِغ أد١ٕضٙج ثٌٍغ٠ّٛز ٚثٌوال١ٌّز ّ٘ ثٌنٍوٚٔ ي ِمجٟغ ِٓ ثٌٕ ّٚ . ٌمو أ ّٟ ّ٘ ، ثٌٕظجَ ثٌؼمٍ ّْ ٘يث ثٌٕ ال  أل

ّٟ  - ِٓ ف١ظ ٔٛػ١ّز هالالصٗ ِٚٓ ف١ظ آ١ٌّجصٗ ثٌفى٠ٌّز -٠ضؾجٍٚ  أِّ ثٌٕظجَ ثٌذ١جٔ
25
. 

ّْ ٕ٘جن أمٌٜ ٠غ١ٌ٘ج ثاللضٚجً ػٍٝ ِٕٙؼ ، ػٍٝ دؼٜ ثإلٕىج١ٌّجس ثٌضٟ ٠غ١ٌ٘ج صطذ١ك ثٌّٕٙؼ ٚػالٚر فئ

ّْ ػييوَ ٌِثؽؼضييٗ ٌٍذييوث٘جس ٚثفييو فييٟ فٙييُ ٔٚييٛٗ ِضؼييّوهر ثٌّْييض٠ٛجس ٚثٌّْييجةً. ٕٚ٘ييج الدييّو  ِييٓ ثٌضهو١ييو ػٍييٝ أ

٘يٛ ثٌييٞ ، ثٌغمجفيز ثٌْيجةورٚفٛي ِٛلؼٙج ِيٓ ، دؼٜ "ثٌقمجةك" فٟ ػاللز ثٌؼٍَٛ دذؼٞٙج ثٌذؼٜثٌّضوثٌٚز فٛي 

ه إػييجهر إٔضيجػ ٌيٕفِ ٘يٛ فّٙيج  ثٌٕٚييٛٗدؼيٜ صٌَٕيك إٌييٝ فٙيُ ؽؼيً لٌثتصيٗ  ٌّ ِيٓ ٘يييٖ  .ثٌْيجةور ثٌّؼط١ييجسِؾي

ّْ ِغال ثٌّؼط١جس  ِّّ إالّ ِغ أدٟ أ ّٞ ػٍُ ثٌىالَ ٌُ ٠ضه ثٌقْٓ ثألٕؼٌ
26
ي ِٓ ثٌمٌْ ثٌٌثدغ ٌٍٙؾٌر  ّٚ . فٟ ثٌٌدغ ثأل

ّْ ثٌّٚيطٍـ ٔفْيٗ "ػٍيُ  ّٞ ِٚؼٕٝ ٘يث أ ٚثٌييٞ ؽؼٍيٗ ٝيّٓ ، ثٌىيالَ" ٌيٓ ٠ضّنيي إالّ ثٌّفٙيَٛ ثٌييٞ دٍيًٖٛ ثألٕيؼٌ

؛ ّٟ ًّ ػٍّجت ثٌىالَ فٟ ثٌمي١ٌٔٓ ثٌغيجٟٔ ٚثٌغجٌيظ ٌٍٙؾيٌر ثٌٕظجَ ثٌذ١جٔ . ٚ٘يٛ ثٌييٞ هْٚ ثٌّفَٙٛ ثٌْجدك ثٌيٞ دًٍٖٛ و

 ّٟ . ٠ؤًّ٘ ٘يث ثٌقمً ثٌّؼٌف ّٟ  ٌالٔوًثػ ّٝٓ ثٌٕظجَ ثٌذٌ٘جٔ

ّٞ ثٌضٟ ّٚؽٙش ثٌّؼط١جس  ١ٌ ثٌٌّثؽؼز ٟ٘ ٘يٖ  ث١ٌْج١ّّز فيٟ ػٙيو ثٌن١ٍفيز -ٌألٍِز ثٌغمجف١ّزلٌثتر ثٌؾجدٌ

١ش "دجٌّقٕز" ّّ ّٟ ػٓ فُٙ هٚثفغ ٟٚ٘ ثٌضٟ ، ثٌّهِْٛ ٚثٌضٟ ّ ؽؼٍش ِٓ ثٌّضٛلّغ أْ ٠ؼؾَ ٌِٖٚػٗ ثإلدْضٌّٛٛؽ

ّٟ فيٟ ٘ييٖ ثد١ٓ  - دً ثٌٌٚثع -ثٌضؼجًٛ  ّٟ ٚثٌنطجح ثٌفمٙ يٌ صؼجًٝيج ٠ٌ٠يو أْ ألٍِيز. فٙيٛ ثٌنطجح ثٌىالِ ّْ ٠ف

ّٞ ثٌيٞ ثالْٔؾجَ ٚد١ّٕٙج دّؼطٝ  ّٞ ثٌضٛثفك ثٌذؼو ؿ ثٌؾيجدٌٞ  ٚ٘يث  ١يٌ ِّىيٓ. ٚفؼيال، الفمجأفوعٗ ثألٕؼٌ ٌّ ٙي

ّْ ثٌّقٕز " جِٞز ثٌوٚثفـغ" أ
27
ٚ  ، ٌُٚ ٠َه ػٍٝ ىٌه،  ّْ ِٓ أ ّٟ ً ُ أ َّ ثٌضق١ًٍ ثإلدْضٌّٛٛؽ ـ  ٘يث ، وو ِٙج ص١ٝٛ

يً ٌٚيٌه ٌّٕثٖ فٟ ٘يٖ ثٌّْهٌز دجٌييثس ٠ضنٍّيٝ ػيٓ ثٌّيٕٙؼ ثإلدْيضّ ٚثألفىجً.ٍَٛ ثٌضؼجًٛ د١ٓ ثٌؼ ّّ ٌٛٛؽٟ ٠ٚضٛ

 ّٟ  .دجٌّٕٙؼ ثٌضج٠ًن

                                                           
25
-  ّٟ ّي٠ًٛج ، ًثدطيز ثٌؼمال١ّٔي١ٓ ثٌؼيٌح ا هثً دضيٌث، "ثألٙيٛي ثٌْيٍف١ّز ٚٚ٘يُ ثٌقوثعيز ثٌؼٌد١ّيز، هًّٕج ٘يث ثٌؾجٔخ فٟ وضجدٕج "فف٠ٌّجس فيٟ ثٌنطيجح ثٌنٍيوٚٔ

2008 

26
-  ّٞ و ػجدو ثٌؾجدٌ ّّ ّٟ ، ِق  101ٗ ، صى٠ٛٓ ثٌؼمً ثٌؼٌد

27
 151ٗ ، ثٌٌّؽغ ٔفْٗ -
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؟ ِج ٘ٛ ّٟ ّٟ ِٚوٜ ثػضّجهٖ فٟ لٌثتر ثٌضٌثط ثٌّٕٙؼ ثٌضج٠ًن هْٚ ، ال ٠ّىٓ أْ ٔضقّوط ػٓ ثٌّٕٙؼ ثٌضج٠ًن

ٌف١ٌّْٔز"أْ ٔم  ػٕو ثإلٝجفز ثٌٕٛػ١ّز ثٌضٟ لّوِضٙج "ِوًّز ثٌق١ٌّٛجس ث
28
 L'École des Annales  أٚ ثٌضج٠ًل

ثٌؾو٠يييو
29
 La nouvelle histoire ، " ّٟ ّٞ ِيييٕٙؼ "ثٌضيييج٠ًل ثٌقيييوع  L’histoireِمجًٔيييز ديييجٌّٕٙؼ ثٌضم١ٍيييو

événementielle. 

 ُّ ّٟ فٟ ِقجٌٚز صضذّغ ثٌضٌص١خ ثٌَِٕٟ ٌألفوثط ث١ٌْج١ّّز ٚثٌؼْى٠ٌّز صٍه ثٌضٟ صٙي ٠ضّغًّ ِٕٙؼ ثٌضج٠ًل ثٌقوع

ِغ ثاللضٚجً ػٍٝ ثٌضول١ك فٟ ثٌّؼط١جس ثٌّضؼٍّمز دجألفوثط ِٓ لذ١ً ثٌضٛث٠ًل ثٌؾَة١ّز ، ثٌٍْطز دوًؽز أٌٌَٚٝ٘ 

ّْ صؼجلذٙج فٟ ثٌَِٓ ٘ٛ فٟ فّو ىثصٗ ِؼطٝ وجف ٌفُٙ أّيذجح ، ٚثٌفٛثػً ٚثألِىٕز ّٟ د١ٕٙج دجػضذجً أ ُّ ثٌٌد٠ ثٌْذذ ع

ّٟ ثٌم١ٌٚ. ٌمو ليجَ ٘ييث، ٚلٛػٙج ، Le politique "ث١ٌْجّيٟ": ثٌّيٕٙؼ ػٍيٝ عالعيز أًويجْ ٚىٌه فٟ ثٌّوٜ ثٌَِٕ

 " ّٞ " ، L’individuelٚ"ثٌفيييٌه ّٟ . ٚ٘يييٟ ثألًويييجْ ثٌضيييٟ ِغٍّيييش هػجِيييز Chronologiqueٚ"ثٌضؼجليييخ ثٌَِٕييي

 ثٌىضجدجس ثٌضج٠ًن١ّز ثٌضم١ٍو٠ّز.

 ّٟ فيٟ ليٌثتر  - دّفِٙٛيٗ ثٌٖيجًِ -ٚفٟ ثٌّمجدً ٠ضّغًّ ِٕٙؼ ثٌضج٠ًل ثٌؾو٠و فٟ ثال٘ضّجَ دجٌؾجٔخ ثالؽضّجػ

ٌ  دجػضذجً أّٔٗ ٠  ، ثٌّجٟٝ ّٞ ِٞٝ ٠ٚىٖي  مٚٛٙي١ّجصٗ ثاللضٚيجه٠ّز ٖ ّٟ ػٍٝ ٚثلغ فٞجً ع آفجق ثٌذقظ ثٌضج٠ًن

ًّ صؾ١ٍّجصٙج  ثٌؼجهثس ٚثٌضم١ٍو إٌٝ  ١ٌ ىٌه.. دط٠ٌمز، ثألفىجً، ثٌّؼط١جس ثٌو٠ّٛ ٌثف١ّز: ٚثالؽضّجػ١ّز ٚثٌغمجف١ّز فٟ و

 .ٚفٟ ِمّوِضٙج ثٌنطجح ثٌّىضٛح، صذؼظ ف١ٗ ثٌق١جر دؼو إػجهر صٖى١ٍٙج ثٔطاللج ِٓ ثٌٖضجس ثٌّضٛفٌّ ِٓ ثٌٛعجةك

ّٟ ٚصغ١ٌّ  ّٟ ٚثٌغمجف ِٓ ثالػضٕجت دجٌضٛث٠ًل ثٌؾَة١ّيز ػٍيٝ ، صؼجًِ ثٌضج٠ًل ثٌؾو٠و ِغ ِفَٙٛ ثٌَِٓ ثالؽضّجػ

ّٛ ، ثٌّوٜ ثٌم١ٌٚ ً ٚثٌضق ّٛ الس ثٌىذيٌٜ فيٟ ثٌضيٌو١ذض١ٓ ثالؽضّجػ١ّيز ٚثٌفى٠ٌّيز إٌٝ ِقجٌٚز ثٌىٖ  ػٓ ِٕطك ثٌضط

 ّٟ يٗ صنٍي١٘ ليٌثتر ثٌضيج٠ًل ِيٓ ثٌضٛظ١ي  ثإل٠يو٠ٌٛٛؽ ِّ ّٟ ثٌط٠ًٛ. ٌمو ؽؼً ٘يث ثٌّٕٙؼ ِيٓ ِٙج ػٍٝ ثٌّوٜ ثٌَِٕ

ك. وّج ّيؼٝ إٌيٝ ِْيجتٌز ، ٌٚجٌـ لٜٛ ِؼ١ّٕز فٟ ثٌقجٌٝ ًّ ٚصن١ٍٚٗ ويٌه ِٓ ثالػضذجًثس ثٌيثص١ّز ثٌّْذمز ٌٍّؤ

ٌّ ٌٕضجةؾٗثٌذوث٘جس  ً ثٌ ِْج٠ٌر  ، ثٌمو٠ّز ٚثٌضؾو٠و ثٌّْضّ ّٛ ّٟ فٟ ّيجةٌ ثٌقميٛي ثٌّؼٌف١ّيز.ٌقٌوز ثٌضط ٌٚضقم١يك  ؼٍّ

                                                           
28
١ش دّوًّييز ثٌق١ٌّٛيجس - ّّ  Les "ف١ٌّٛييجس ثٌضيج٠ًل ثاللضٚييجهٞ ٚثالؽضّيجػٟ": ٚػٕٛثٔٙيج، 1929إٌيٝ ه٠ًّٚييز ػ١ٍّّيز ظٙييٌس فيٟ فٌْٔييج ِٕيي ّييٕز  ْٔييذز، ّي

Annales d'histoire économique et sociale. 

ي١ٓ فيٟ ثٌضيج٠ًل فيٟ ثٌؾجِؼيز ثٌفٌْٔي١ّز ّٚ ّّْضٙج ِؾّٛػز ِيٓ ثٌّنض  Marcِٚيجًن دٍيٛك ، Lucien FEBVRE (1878-1956) ٌّٛي١جْ فيجفٌ: إٔيٌُٙ٘، أ

BLOCH (1886-1944). 

29
- Jacques LE GOFF, (dir), La Nouvelle Histoire, Bruxelles, Editions Complexe, 1988. 

- Jacques LE GOFF, et Pierre NORA, (dir), Faire de l’histoire, Gallimard, Folio, 1974. Trois volumes: I.Nouveaux 

problèmes ; II.Nouvelles approches ; III.Nouveaux objets. 

- Fernand BRAUDEL, Écrits sur l’histoire, Flammarion, 1969 

- Marc BLOCH, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Colin, 1997 
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. ٌ٘يث ثٌٙوف ثٔفيضـ ػٍيٝ ّيجةٌ ثٌؼٍيَٛ ثإلْٔيج١ّٔز  ّٟ الّيضفجهر ِٕٙيج فيٟ فٙيُ ثٌظيجٌ٘ر ثإلْٔيج١ّٔز فيٟ ٚثلؼٙيج ثٌضيج٠ًن

ًّ إٌُٔٙ٘  ٚ ١ٌُ٘.، ً ًٔٛثجٚد١، ٛفٚؽجن ٌٛ ، ؽًٛػ هٚدٟ: ّٚجُ٘ ػّور ِفّى٠ٌٓ فٟ صط٠ٌٛ ٘يث ثٌّٕٙؼ ٌؼ

فٟ وضجدٗ "ثٌّغمّفْٛ فٟ ، فٟ ػٛهصٗ إٌٝ ِْهٌز "ثٌّقٕز" ٘يث ثٌّٕٙؼ - فٟ فوٚه ِؼ١ّٕز -ثٌؾجدٌٞ  ١ّٚضّذغ

ٔىذز ثدٓ ًٕو"ٚ ِقٕز ثدٓ فٕذً: ثٌقٞجًر ثٌؼٌد١ّز ثإلّال١ِّز
30
.  ّٟ ّْ "ٌٟفٗ ٌٍم١ّٞز ٘ٛ ٌٟؿ ِٕٙؾ ؿ ده ٌّ ٙٚ

" ّٟ صج٠ًن
31
 . ّٟ ّْ إٟجً ثٌّقٕز ١ّجّ ًٖ فٟ ثمض١جً ٘يث ثٌّٕٙؼ هْٚ  ١ٌٖ "أ ٌّ إىْ فالدّو ِٓ دٕجت ثٌضف١ٌْ ػٍٝ ، ِٚذ

" ّٟ ثٌضق١ًٍ ث١ٌْجّ
32

ّٟ  - وّج ىوٌ ثٌذجفظ -. إٟجً ثٌّقٕز  ٚػٍيٝ ٘ييث ثألّيجُ ّيّـ ٌٕفْيٗ أْ ٠ىضفيٟ دٙييث ، ١ّجّ

 ثٌّٕٙؼ.

ٍِّطش ػٍٝ ِغمّف١ٓ دْذخ أفىجً فٍّٛ٘ج أٞ دْذخ  ّ ٔٛػ١ّز ِؼ١ّٕز ِيٓ ثٌّؼٌفيز. ٌييٌه ال ٠ّىيٓ  ٌىّٕٙج ِقٕز 

ِٚيغ ىٌيه ّي١ًّٙ ثٌؾيجدٌٞ ٘ييٖ ، أْ ًّٔٙ ثٌنٍف١ّز ثالدْضٌّٛٛؽ١ّز ٌٍّؼٌفز ثٌضيٟ فيٛوُ دْيذذٙج ٘يؤالت ثٌّفّىيٌْٚ

ّٚيي١مّوَ لييٌثتر صج٠ًن١ّييز ٕييذٗ ِضٕجلٞييز ِييغ ثٌّذييجها ، ثٌنٍف١ّييز ألّٔييٗ ٌييُ ٠ييٕؾـ فييٟ ثّييض١ؼجدٙج فييٟ ِٖييٌٚػٗ ثٌْييجدك

 ثإلدْضٌّٛٛؽ١ّز.

ر ػٍيٝ إديٌثٍ ثٌيوالالس ثٌقوع١ّيز ٚد١يجْ ص ٌّ ٛثٌيو٘ج ِيٓ دؼٞيٙج ًّوَ ثٌؾجدٌٞ فٟ صق١ٍٍٗ ٌٍٕٚٛٗ ٘يٖ ثٌّي

٠ٌفغ ثٌذجفظ ثٌٕٚٛٗ إٌٝ ِْضٜٛ ثٌٛعجةك ، ٔض١ؾز". ٚفٟ ثٌذقظ ػٓ ثٌوالٌز ثٌقوع١ّز -ّذخ ثٌذؼٜ فٟ ػاللز "

ّْ ثٌقم١مييز ٕ٘ييج صٞييّٕٙج دييٌثتر ِفضٌٝييز ثٌضج٠ًن١ّييز ثٌقجٍِييز ٌّؼط١ييجس "ٚلؼييش فؼييال دجٌى١ف١ّييز ثٌضييٟ صيييوٌ٘ج". أٞ إ

 ٌٍنطجح فٟ صق٠ٍٛٗ ثٌٛثلغ إٌٝ ِؼٌفز.

ّْ ثٌنطجح  ّٟ  -ِٚٓ ثٌّؼٍَٛ أ ز ثٌنطجح ثٌضج٠ًن ّٙ جس فيٟ ِْيضٜٛ ػاللضيٗ صقّ  دٗ ػو٠يو ثإلٕيىج١ٌّ  -ٚمج

ْ" "دجٌقم١مز". ّٛ ّٟ د١ٓ "ثٌضج٠ًل ثٌىجةٓ" ٚ"ثٌضج٠ًل ثٌّى ٌٙج ثٌفجًق ثٌٕٛػ ّٚ أ
33
ّٟ ال ٠ٕميً فّٕيضؼ ثٌنطيجح ثٌضيجً . ٠ن

٘يٛ ِيج ٠ٌصْيُ فيٟ ٚػ١يٗ ديٗ –ديً ٘يٛ ٠ٕميً ثٔطذجػيج ػٕيٗ ، ثٌٛثلغ أٚ ثٌّجٟٝ ٔمال ِقج٠وث
34

 ّْ ٌييٞ ٠ىضيخ فيٟ ث.أل

ًّ ٘ٛ ٔفْٗ ِٕنٌٟج فٟ ثٌضج٠ًل - وث١ٌِوّج ٠مٛي   -ثٌضج٠ًل  ٠ظ
35
. 

                                                           
30
 1995، د١ٌٚس، ٙوً ػٓ ٌِوَ هًثّجس ثٌٛفور ثٌؼٌد١ّز -

31
 87-86ٗ ٗ ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك -

32
 86ٗ ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك -

33
 - P. RICOEUR, Histoire et vérité, Cérès Editions, 1995, p. 89.  

34
- Ibid., p. 25- 38. 

35
- Ibid., p. 54 ; Cf. Georgia Warnke, Gadamer, herméneutique, tradition et raison. Editions Universitaires, 1990, p. 

55-62 
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ًّ ٘يٖ ثإلٕىج١ٌّجس صؾؼً ِٓ ثػضّجه ثٌٕٚٛٗ ثٌضج٠ًن١ّز فٟ فُٙ ف ػذيٌ إمٞيجػٙج  هْٚ ٔميو٘ج -وط ِج و

طجد١ّيز ُ   - ١ٌ٢ّيجس ثٌضق١ٍيً ثٌن  ٕيج ِيٓ ًٚثت ٘ييث ثٌفٙيُ صؼّيي١  ِ  ً يز إىث ِيج  ّٙ ػ١ٍّّيز ِقفٛفيز ديجٌىغ١ٌ ِيٓ ثٌَّثٌيك. مج

ً إ١ٌٙج. ّٙ  ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ ٔضٛ

" ّٞ ز "صج٠ًل ثٌطذٌ ّٙ ّٞ ٠ؼضّو ٔٚٛٙج ِضؼّوهر ِٓ وضخ ثٌضج٠ًل مج ٚوضخ ثٌفٌق ِغً ، ٚلو ٚؽؤج ثٌؾجدٌ

ّٞ  "ثٌفٌق دي١ٓ ثٌفيٌق" ثت ٚوضيخ ثٌضيٌثؽُ ِغيً "ٟذميجس ثٌقٕجدٍيز" ٌّ، ٌؼذيو ثٌميجٌ٘ ثٌذغيوثه ٌّ يو ديٓ مٍي  ديٓ ثٌفي ّّ ق

يج ص، ٠نٞؼٙج ٌٍضق١ٍيً ٚثٌٕميو ٚال ٚ ١ٌ٘ج. ّّ صنٍيٛ ِيٓ أْ صىيْٛ ال ِؼط١يجس ٚ"فميجةك"  ٗ ِيٓمّوِيفضّيٝ ٠ىٖي  ػ

 ٚؽٙز ٔظٌ ٌٟف أٚ أٌٟثف ِؼ١ّٕز.

٘يٛ إعذيجس ثٌّؼط١يجس ثٌضيٟ صميّوِٙج فيٛي ثٌّقٕيز ػٍيٝ أّٔٙيج  ِج لجَ دٗ ثٌذجفظ فيٟ لٌثتصيٗ ٌٙييٖ ثٌٕٚيٛٗ

ّٟ ، "فمجةك" ٌٚىّٕيٗ ال ٠ضّجّيه وغ١يٌث ػٕيو ، ٚؽؼٍٙج صضٌثد٠ ف١ّج د١ٕٙج فٟ ْٔك ِؼ١ّٓ ٠ذوٚ ِمذيٛال فيٟ دٕجةيٗ ثٌيوثمٍ

 ثٌضٖى١ً ٌٚقظز ثٌفُٙ أٚ ثٌضمذًّ.إعجًر إٕىج١ٌّجس ثٌنطجح د١ٓ ٌقظز 

 : ف١ّج ٠ٍٟ ٠ّٚىٓ أْ ٔنضَي لٌثتصٗ ٌٕٚٛٗ ثٌّقٕز

 ز ٚدم١جهر ثٌفمٙجت ٚثٌّقيّوع١ٓ ـ ٌٍْيٍطز ِّ يز  ٕ٘جن فٌوز ِؼجًٝز ـ فٟ ٙفٛف ثٌؼج ثٌؼذّجّي١ّز ثٌمجةّيز ِّغٍة

فٟ ثٌن١ٍفز ثٌّهِْٛ
36
. 

 ٓثٌّهِٛي، ص١ًّ ٘يٖ ثٌّؼجًٝز إٌٝ ثأل١ّ٠ِٛ ّٟ ثٌذو٠ً ث١ٌْجّ
37
. 

 ٟٝفغ ٕؼجً، فٟ ثٌّج ثٌىالَ()ًفؼٗ ػٍّجت  "ثٌمٌآْ ِنٍٛق" فٟ ٚؽٗ ثأل١ّ٠ِٛٓ ً 
38
. 

 ٌٚظّفييش ثٌْييٍطز ثٌؼذّجّيي١ّز ٘يييث ثٌٖييؼجً ثٌّٕييجٚا ٌألِيي١ّ٠ٛٓ، فييٟ ثٌقجٝيي
39
ٌضقييجًح فٌوييز ثإلف١ييجت ، 

 ّٞ ثألِٛ
40

 .فىجٔش ثٌّقٕز، . ٚفجٌٚش فٌٝٗ ػٍٝ ثٌؾ١ّغ

ّّْز ث١ٌْج١ّّز صٛظّ  ثٌّمٌٛز ٚٔم١ٞٙج ّْ ثٌّؤ ّٞ فّؼج١ٌّز هال١ٌّز ، ِٚفجه ٘يث ثٌضف١ٌْ أ ج ٠فٌ ّٙج ِؼج ِٓ أ ّّ ِ

ز.  ّٙ إىْ ٌي١ِ ٌٍّميٛالس ثٌفى٠ٌّيز "صج٠ًن١ّيز" صىضْيخ دّمضٞيج٘ج هالٌضٙيج ديً ٘يٟ ِيٓ لذ١يً ثٌؾيٛثٌ٘ ثٌّؼ٠ّٕٛيز مج

                                                           
36
-  ّٞ  43ٗ ، ثٌقٞجًر ثٌؼٌد١ّزثٌّغمّفْٛ فٟ ، ثٌؾجدٌ

37
 97-93ٗ ٗ ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك -

38
 107-102ٗ ٗ ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك -

39
 74-73ٗ ٗ ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك -

40
 95ٗ ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك -
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ًّ ثٌظٌٚف ّٓ ِيج ٠ؼؾيَ ٘ييث ثٌضفْي١ٌ ػيٓ ثّيض١ؼجدٗ ٘يٛ ، ثٌّضؼج١ٌز ثٌضٟ صٍٚـ ٌٍضٛظ١  فٟ و فضّٝ ٚإْ صذج٠ٕش. ٌى

ّْ ثٌّقيّوع، صضٕجفٝ ِؼيٗثٌضٟ ؽٍّز ِٓ ثٌّؼط١جس ثٌضج٠ًن١ّز  ويجصُٙ ٝيّو ثٌّيهِْٛ ِيغ ِيٓ لذ١يً أ ٌّ ١ٓ صقيجٌفٛث فيٟ صق

ّٟ )ٚلو ثِضقٕٗ ثٌّهِْٛ ِغ ثٌّقّوع١ٓ ٚثٌمٞجر( ّٞ ٚ٘ٛ ٟذؼج ػذّجّ ٗ إدٌث١ُ٘ دٓ ثٌّٙو ّّ فى١  ٠ْضم١ُ ١ٍُِٙ إٌٝ ، ػ

ّٞ دوأس ِٕي ػٙو ثأل١ِٓ دٓ ٘يجًْٚ ثٌٌٕي١و ّْ فٌوز ثإلف١جت ثألِٛ ، ثأل١ّ٠ِٛٓ دو٠ال وّج لجي ثٌؾجدٌٞ؟ ِٚٓ لذ١ً أ

ِيٓ لذ١يً ٚٝيّو ثألِي١ّ٠ٛٓ.  - وّج ٠فضيٌٛ ثٌؾيجدٌٞ -فجًح ٘يث ثٌن١ٍفز ِمٌٛز مٍك ثٌمٌآْ ٌُٚ ٠ٛظّفٙج  ِٚغ ىٌه

فيٟ ، فيٟ ّي١جق صذ٠ٌيٌٖ الِضقيجْ ثٌّقيّوع١ٓ ٚثٌمٞيجر - ال ِيٓ ل٠ٌيخ ٚال ِيٓ دؼ١يو - ػوَ ىوٌ ثٌّيهِْٛ ٌألِي١ّ٠ٛٓ

 .ًّجةٍٗ ثٌضٟ أعذضٙج ثٌطذٌٞ وجٍِز فٟ صج٠ًنٗ

ّٟ ف١ٗ ثٌؾجدٌٞ ثػضّو ٠ّٚىٓ أْ ٕٔظٌ فٟ ِغجي آمٌ  فضّيٝ ٔذي١ّٓ ثإلٕيىج١ٌّجس ثٌٕجؽّيز ػيٓ ، ثٌّٕٙؼ ثٌضج٠ًن

ًٖ ٌّْهٌز د ثٌفًٚ د١ٓ ثٌّٕج٘ؼ. ٠ضؼٍّك ٘يث ثٌّغجي ّٛ ثٌيو٠ٓ ٚثٌوٌٚيز وضجديٗ "فٟ ، ثٌو٠ٓ ٚثٌوٌٚز فٟ دوث٠ز ثإلّالَضٚ

ً ٔجلوث ِؾّوهث فٟ ثٌؼ ّٛ فيٟ  ٌىّٕيٗ ٌيُ ٠نيً ِيٓ ثًصذيجن، و٠و ِٓ ِْيض٠ٛجس ثٌطيٌؿٚصطذ١ك ث٠ٌٌٖؼز". ؽجت ٘يث ثٌضٚ

ّٞ ٌد٠ د١ٓ ثٌّفج١ُ٘ ث١ٌْج١ّّز ثٌػ١ٍّّز  ّٟ ثٌضم١ٍو  . فميوٚثٌّفيج١ُ٘ ثٌّضّٚيٍز دجٌوٌٚيز ثٌقو٠غيز، ثٌّضٍّٚز دجٌضٕظ١ُ ث١ٌْجّ

، ثٌّيييّور ثٌمج١ّٔٛٔيييز، ض١يييجً ثٌقيييجوُو١ف١ّيييز ثم، وّيييضًٛٞثٌفيييٌثؽ ثٌ: ِؼجٙيييٌرِف١ِّٛٙيييز ئّيييمجٟجس دثٌؾيييجدٌٞ  ليييجَ

ّيضٙج ٚلجَ أ٠ٞج دئػجهر إٔضجػ ٍِّّْجس  .ثالمضٚجٙجس ٚثٌٚالف١ّجس ٌّ ٚثٌضيٟ ال صنيوَ ، ٌغمجفيز ثٌٌّي١ّّز ثٌْيجةورثو

 ّٞ ًٖ ثٌضؾو٠يو ّٛ ّْ ثٌغج٠يز ِيٓ إٖٔيج ِيغال ثػضذيٌ. فميو وغ١ٌث صٚ ثٌذؼيو  ِْيضذؼوث، ت ثٌوٌٚيز ٘يٟ صطذ١يك أفىيجَ ثٌٖيٌعأ

ي صؾٌدييز ١ّجّيي١ّز فييٟ ػ١ٍّّييج ثٌيييٞ صقّىييُ  ثٌؼٌّثٔييٟ ثٌّييؤٟ ّٚ إى ٌييُ ٠ضضذّييغ  .ثٌوٌٚييز ٚ٘ييٟ صؾٌدييز ػّييٌصهّيي١ِ فييٟ أ

ُّ ، ػٍٝ ؽٛثٔخ هْٚ أميٌٜٚثلضٌٚ ، ِنضٍ  ثٌضؾ١ٍّجس ثالؽضٙجه٠ّز ثٌؼم١ٍّز ٌضٕظ١ُ ٕؤْٚ ثٌوٌٚز ٌيُ ٠ميُ دّْيجتٌز عي

يٌ دّالفظجصيٗ  ٌيُٚ، إٌٝ دؼٜ ثٌّٚيجهً ثٌضٖي٠ٌؼ١ّز دؼٜ ثٌذوث٘جس ثٌّضوثٌٚز ِٓ لذ١ً ثٌقّؾ١ّز ثٌّطٍمز ثٌّْٕور  ْ ٠

ّٟ فٟ ثٌضؾٌدز ث١ٌْج١ّّز ثألٌٚٝ ٚثٌٌّؽغ فٟ ثإلّالَ إٌٝ ٔٙج٠جصٙج ثٌّٕطم١ّز ٟٚ٘ صٌؽ١ـ ثٌذؼو ثٌّؤ
41
. 

ً ثٌؾييجدٌٞ  ّٛ ّٟ صّغّييً فييٟ ِيج ٠ٕييضؼ ػييجهر ػييٓ  - فييٟ فيجالس ال دييهُ دٙييج -ٌميو دييوث ػٍييٝ صٚي لٚييًٛ ِٕٙؾي

 ّٟ ّٟ  -ٚثفو  ثالٌضَثَ دّومً ِٕٙؾ ع فيٟ ثإلٕيىج١ٌّجس ثٌقجفّيز إٍثت - ٚ٘ٛ ٕ٘ج ثٌّٕٙؼ ثٌضج٠ًن ّٛ دجٌمٞيج٠ج  ثٌضؼّوه ٚثٌضٕ

 .ثٌضٟ ٠ؼجٌؾٙج

ّٟ َِث٠ييج ػو٠ييور ِضهص١ّييز ِييٓ صٌو١ييَٖ فييٟ ثٌظييٌٚف ّْ ٌٍّييٕٙؼ ثٌضييج٠ًن ثٌضييٟ صىضٕيي  ثٌظييجٌ٘ر  ثٌضج٠ًن١ّييز إ

 ّضؼٍّمزٌٗ فوٚهٖ ثٌضٟ ال صّْـ دضؼ١ُّ ٔضجةؾٗ إالّ دؼو ثّض١فجت ثٌٕظٌ فٟ ثٌٌٖٟٚ ثٌ، ٌىٓ، ٚثٌنطجدجس ثٌّؼذٌّر ػٕٙج

ّٟ ٚصه٠ٍٚٗ ّ٘ ثٌضج٠ًن  ٚدؼو ثالّضٕجًر دّٕج٘ؼ أمٌٜ.، دىضجدز ثٌٕ

                                                           
41
 81ٗ ، 1996، ٌِوَ هًثّجس ثٌٛفور ثٌؼٌد١ّز، د١ٌٚس، ثٌو٠ٓ ٚثٌوٌٚز ٚصطذ١ك ث٠ٌٌٖؼز -
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  ّٟ ًّ ِيٓ أوغيٌ ثٌّفّىيي٠ٌٓ ث٘ضّجِيج ديجٌّٕٙؼ ثٌضييج٠ًن ّٟ  -ٌٚؼي ٚيٗ ثألوييجه٠ّ ّٚ ٘يٛ ٖ٘يجَ ؽؼيي٠ّ١.  - دقىيُ صن

 فى١  ثّضفجه ِٓ ٘يث ثٌّٕٙؼ؟ ِٚج فوٚه ٘يٖ ثالّضفجهر؟

2 

ٔؾو فٟ أػّجي ٘يث ثٌّفّىٌ
42
ّٟ فيٟ ليٌثتر ثٌضيٌثط ٚلٞيج٠جٖ.  إٌٝ ِنضٍفز إٕجًثس  ثٌضَثِٗ دجٌّٕٙؼ ثٌضيج٠ًن

ّْ ٌؼٍُ ثٌضج٠ًل ىثصٗ صج٠ًنج: ٠مٛي: ًٚٔٛه ِٕٙج ِج ٠ٍٟ ّّْش فٟ أٌّج١ٔج ٚفٌْٔيج فيٟ ثٌميٌْ ثٌضجّيغ ، "ٚدؼو فئ فمو صه

فضّيٝ ٚٙيً إٌيٝ ٔيٛع ِيٓ ، فيٟ ثٌميٌْ ثٌؼٖي٠ٌٓ ٚثٍهثه عيٌثت، ػٌٖ ِٕج٘ؾٗ ثٌّؼٌٚفز فٟ ثٌضؼجًِ ِغ ثٌّٚيجهً

ِٓ ثلضٚجه ٚثٔضٌٚدٌٛٛؽ١يج ّّٚٛي١ٌٛٛؽ١ج"، ثٌٕٞؼ دضىجفً ثٌّؼجًف ثٌضٟ صّٚخ ف١ٗ
43

يز  ّّ . ٠ٚميٛي فيٟ صقو٠يو ِٙ

ك دّج ٟ٘ ثٌضَثَ دجٌّٛٝٛػ١ّز ًّ ٗ ٘ٛ ثٌضفُّٙ ٚإمٌثػ ٚثلغ ثٌّجٟٝ ِٓ ّو٠ُ ثٌٕٚٛٗ: ثٌّؤ ّّ ٘ ّْ أٞ إوْجدٗ ، "إ

إمٞجػٗ أل٠ّز ٔظٌر ِْذمز"ٔظجِج ١٘ٚىٍز ِٓ هْٚ 
44

 ّٟ ّْ ِٕٙؾٗ صج٠ًن ؿ فٟ أوغٌ ِٓ ١ّجق ده ٌّ . وّج ٙ
45
ػٍٝ  .

 ّٟ  ٌٚىٓ أ٠ٞج ٌقوٚهٖ.، ٘يث ثألّجُ  وس أػّجي ٖ٘جَ ؽؼ٠ّ١ ّٔٛىؽج ِّغاّل ٌَّث٠ج ثٌّٕٙؼ ثٌضج٠ًن

ً ِٓ مالٌٙج إٌٝ إػجهر ثٌٕظيٌ فيٟ ثٌ، لجَ ٖ٘جَ ؽؼ٠ّ١ دمٌثتر صج٠ًن١ّز ٔمو٠ّز ٌٕٚٛٗ ثٌضٌثط ّٙ ؼو٠يو ٚصٛ

ّّش ٔضجةؾٗ ِٕجلٖز ِؼط١جس صضؼٍّك دفضيٌثس صج٠ًن١ّيز ِنضٍفيز ٚلٞيج٠ج  ًثس. ٚلو ٘ ّٛ ِٓ ثٌّؼط١جس ٚثٌمٞج٠ج ٚثٌضٚ

صضٌثٚؿ د١ٓ ثٌو٠ٓ ٚث١ٌْجّز ٚثالؽضّجع
46
ّٟ ػذٌ ِْجتٌز ٔٚٛٗ ثٌضٌثط،  ًّّ ف١ٙج دّٕٙؼ ثٌٕمو ثٌضج٠ًن ٚػذٌ ، صٛ

ّْ ثٌىغ١ٌ ِٕٙج ؽيجت ، ثّضٕضجؽجصٗفٟ وِج ٕٔظٌ ِمجًٔز ثٌّؼط١جس ثٌضٟ ٠ؾو٘ج فٟ ِنضٍ  ٘يٖ ثٌٕٚٛٗ. ٚػٕ ٌٜٔ أ

. فضول١ك ثٌّؼط١جس ثٌضج٠ًن١ّز ٚصٚق١ـ دؼٜ ثألفيوثط ِيٓ ف١يظ و١ف١ّيز ِؾّوهث صؾو٠وث ٔٛػ١ّج فٟ ٌٟؿ ثٌّٛث١ٝغ

ر ػٕٙج ٌّ ُّ ٘ييٖ ثٌفضيٌر أٚ صٍيه، ٚلٛػٙج ٚثٌٕضجةؼ ثٌّٕؾ يز صٙي ِّ ًثس ػج ّٛ ُّ ٘ييٖ ، ٠ف١يوثْ وغ١يٌث فيٟ ٙي١ج ز صٚي أٚ صٙي

ًّ ػٍّٗ ثٌّضؼٍّك د ثٌم١ّٞز ج٠ج ثٌيٛفٟ لٞي ِٓ مالي صق١ٍيً جٌضؾٌدز ثٌٕذ٠ّٛز أٚٝـ ه١ًٌ ػٍٝ ٘يٖ ثٌؾّورأٚ صٍه. ٌٚؼ

ر.  ّٛ ّْ ثٌّٕٙؼ ثٌٚق١ـٚثٌمٌآْ ٚثٌٕذ دّيٕٙؼ ، ٘ٛ ثػضذجً ثٌّؼطيٝ وّؼطيٝ ِٚقجٌٚيز صق١ٍٍيٗ ال أوغيٌ"": وّج لجي، إ

 ّٟ ّٟ صفّّٙ ػمالٔ
47

 ٌٍّؼٙٛه فٟ ثٌوًثّجس ثٌضم١ٍو٠ّز ثٌّضوثٌٚز.أٚ صىٌثً ، ز. أٞ هْٚ إّمجٟ ٌّٛثل  ِْذم

                                                           
42
ّٟ ، ٖٔهر ثٌّو٠ٕز ثٌؼٌد١ّز ثإلّال١ِّز: ثٌىٛفز: ٌٖٙجَ ؽؼ٠ّ١ ِؤٌّفجس ػو٠ور ّٕوًُ ِٓ د١ٕٙج - ّّْز ثٌى٠ٛش ٌٍضمّوَ ثٌؼٍّ ، 1؛ ثٌْي١ٌر ثٌٕذ٠ّٛيز 1986، ثٌى٠ٛيش، ِؤ

ر ّٛ و٠ّز فٟ ِ، 2؛ فٟ ث١ٌٌْر ثٌٕذ٠ّٛز2000، 2ٟ، هثً ثٌط١ٍؼز، د١ٌٚس، ثٌٛفٟ ٚثٌمٌآْ ٚثٌٕذ ّّ ؛ ثٌفضٕيز 2007، 1ٟ، ّىز. د١ٌٚس هثً ثٌط١ٍؼيزصج٠ًن١ّز ثٌوػٛر ثٌّق

 2000، 4ٟ، هثً ثٌط١ٍؼز، د١ٌٚس، ؽو١ٌّز ثٌو٠ٓ ٚث١ٌْجّز فٟ ثإلّالَ ثٌّذّىٌ

43
و٠ّز فٟ ِّىز، 2فٟ ث١ٌٌْر ثٌٕذ٠ّٛز، ٖ٘جَ ؽؼ٠ّ١ - ّّ  7ٗ ، صج٠ًن١ّز ثٌوػٛر ثٌّق

44
 9ٗ ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك -

45
رثٌٛفٟ ، 1 فٟ ث١ٌٌْر ثٌٕذ٠ّٛز، ٖ٘جَ ؽؼ٠ّ١ - ّٛ و٠ّز فٟ ِّىز، 2؛ فٟ ث١ٌٌْر ثٌٕذ٠ّٛز18ٗ ، ٚثٌمٌآْ ٚثٌٕذ ّّ  5ٗ ، صج٠ًن١ّز ثٌوػٛر ثٌّق

46
ر، 1فٟ ث١ٌٌْر ثٌٕذ٠ّٛز : ٖ٘جَ ؽؼ٠ّ١ - ّٛ  ٖٔهر ثٌّو٠ٕز ثٌؼٌد١ّز ثإلّال١ِّز.: ا ثٌفضٕز ؽو١ٌّز ثٌو٠ٓ ٚث١ٌْجّز فٟ ثإلّالَ ثٌّذّىٌ؛ ثٌىٛفز ثٌٛفٟ ٚثٌمٌآْ ٚثٌٕذ

47
ر: ث١ٌٌْر ثٌٕذ٠ّٛزفٟ ، ٖ٘جَ ؽؼ٠ّ١ -  ّٛ  12، 8ٗ ٗ ، 1999، هثً ثٌط١ٍؼز، د١ٌٚس، ثٌٛفٟ ٚثٌمٌآْ ٚثٌٕذ
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يز صضؼٍّيك دؾٍّيز ثٌّؼط١يجس ثٌضج٠ًن١ّيز   آميٌِغيجال، ّو٠ٕيز ثٌىٛفيزٌ ٚؽجتس هًثّيضٗ ِّ ػٍيٝ صقم١ميٗ ٔضيجةؼ ٘ج

ً٘ج. ثٌضٟ صظجفٌس ٌضّٖىً ثٌّوٚ، ٚ ١ٌ٘ج زثٌو١ٕ٠ّ ٚث١ٌْج١ّّز ٚ ّٛ ًر ٝيٌٚإٌيٝ  جفمو ٔذّيٗ ف١ٙي٠ٕز ٚصضقّىُ فٟ ْٔك صط

"ٌميو صيهعٌّ ثٌذقيظ ِيٓ : ٠مٛيٌضٟ ٠ّىٓ أْ صّٛؽٗ لٌثتر ثٌٕٚٛٗ. ثٌّنضٍفز ث ثٌّؤعٌّثس ثإل٠و٠ٌٛٛؽ١ّزثٌضنٍّ٘ ِٓ 

ّٟ لطؼج دض١ّجً ثٌم١ِّٛز ج صمّٕغ دمٕجع ثإل٠يو٠ٌٛٛؽ١ج، ثٌؾجٔخ ثٌؼٌد ّّ ، فميو ٔيَع إٌيٝ ص١ّيجً ػٌٚديٟ صيج٠ًنٟ ٕيٌّٟٛ، ٌٚ

ف١ٓ أًثه ِغال صؼ٠ٌخ صج٠ًل ثٌٌٖق وجفّز ِٕي ثٌذوث٠ز"
48
. 

ّٟ دؼيٜ ثإلٕيىج١ٌّجس ثٌّضؼٍّميز دى١ف١ّيز ثٌضؼجِيً ِيغ ثٌّٚيجهً ٌىٓ  ٠غ١ٌ صطذ١ك ٖ٘جَ ؽؼ٠ّ١ ٌٍّٕٙؼ ثٌضيج٠ًن

١ّز ِيٓ ف١يظ إّ٘يجي مٚٛٙي١ّجصٙج ثٌوال١ٌّيز ٚثٌذ٠ٛ١ّٕيز. ّٚيٕم  ػٕيو ّٔيٛىػ ِيٓ ّٚ ٘ييٖ ثإلٕيىج١ٌّجس ِيٓ ميالي  ثٌٕ

ّٟ  لٌثتصييٗ ّٟ  ٌٍٕٚييٛٗ ثٌّضؼٍّمييز دييجٌّٕؼٌػ ث١ٌْجّيي المضالفييجس ث١ٌْجّيي١ّز ٚ٘ييٛ ِٕؼييٌػ ثٌقجّييُ فييٟ ٖٔييهر ث ثٌييو٠ٕ

 الٝطٌثدجس ثٌضٟ ٖٔهس فٟ ػٙو ػغّجْ ٚأّهس إٌٝ أٍِز ١ّج١ّّز ثؽضّجػ١ّز ه١ٕ٠ّز فجّهر دّمضٍٗ ٚإعٌٖ.ث

ً ثٌيٞ ٠ٕطٍك ِٕٗ ؽؼ٠ّ١ ٚثٌيٞ ٠ّٛؽٗ ِٓ ثٌيوثمً صه٠ٍٚيٗ ٌٍٕٚيٛٗ ّٛ ّْ ثٌضٚ ليجةُ ، ثٌّٕضميجر ِٓ ثٌٛثٝـ أ

ّٟ ثٌض١ّجً صق١ًّ ، ٘يث ثٌٚوه٠ؼ١ٕٕج ِٕٙج فٟ ، ػٍٝ ؽٍّز ِٓ ثٌٍّّّْجس ثٌّضّٖوه فٟ صو٠ّٕٗ ٚفيٟ فيٌٛ ثٌؼّيً ثٌقٌفي

ج ِٓ ِْؤ١ٌّٚز ثالٝطٌثدجس ٚثألٍِجس ثٌّضضج١ٌز ثٌضٟ صيٌّهس ف١ٙيج ثٌوٌٚيز. ، دجٌىضجح ِّ ٠ق١يً ٚ٘يٛ فيٟ ٘ييث ؽجٔذج ٘ج

ّٟ فٟ ثٌؼٌٚ ثٌقو٠ظظجٌ٘ر إٌٝ ِٓ ف١ٓ إٌٝ آمٌ  ف ثٌو٠ٕ ٌّ . ِيٓ ثٌٕجف١يز ًِٓ ًْٔ ٘يث ثٌض١ّيج جٌِّؽقج وٛٔٙ ثٌضط

ّٟ ضج٠ًل ثٌثٌّذوة١ّز ٘يٖ ثٌٍّّّْز ٙجٌقز إٌٝ فّو دؼ١و فٟ فُٙ  ّٟ ٚثٌو٠ٕ ّٟ ، ثإلّالِٟ ث١ٌْجّ ثٌّضّغّيً  -فجٌؼجًِ ثٌغميجف

  ُ ِ   ٕ٘ج فٟ فٙ ّ٘  ِضىٍّ ٌٍٕ  ّٟ فز ثٌضيٟ صضٖيذّظ دفيٌٛ ىٌيه  - ثٌو٠ٕ ٌّ ٌٗ وذ١ٌ ثألعٌ فٟ صٛؽ١ٗ ٍّٛن ثٌؾّجػجس ثٌّضط

ّٓ ثإلٕىجي فٟ ثألٌٟ ثٌضج٠ًن١ّز ثٌضيٟ ٠ّىيٓ أْ ْٔيضؼًّ ف١ٙيج ٘ييٖ ثٌّْيٍّّز. . ػٍٝ ثٌّؾضّغ ٚثٌوٌٚز ثٌفُٙ دجٌيثس ٌى

ّّْز ث١ٌْج١ّّز ثٌضم١ٍو٠ّز  ّٟ صّٖىً فٟ ظٌٚف ِقّوهر وجْ ف١ٙج ٌٍّؤ ّّْز ثٌنالفيز -إّٔٙج ٌِصذطز دفىٌ أًصوٚوْ  - ِؤ

ّّْز ثٌو١ٕ٠ّز ِّغٍّز فٟ صٕظ١ُ أٙقجح ثٌقو٠ظ . ٌُٚ ٠ذٌٍ ٘يث ثٌفىٌ إالّ فٟ أٚثمٌ ثٌمٌْ ثٌغجٟٔ هًٚ أّ، ٚثٌّؤ ّٟ جّ

ف سجني٘ج مطجدضّ صٟٚ٘ ىثس ثألهد١ّجس ثٌضٟ ، ٌٍٙؾٌر ف١ٓ دوأس أهد١ّجصٗ فٟ ثٌظًٙٛ ٚثالٔضٖجً صذجػج ٌّ ثٌو٠ٕٟ  ثٌضط

 .ثٌّؼجٌٙ ٌِؽؼ١ّز عجدضز

ف ٚثٌؼٕ  ِٕيي "ثإلّيالَ ثٌّذّىيٌ" ٌّ ٚ٘ييث ال ٠ْيضم١ُ ِيغ ، ِغ ىٌه ٔؾو ٖ٘جَ ؽؼ٠ّ١ ٠ذقظ ػٓ ؽيًٚ ثٌضط

دؼييٜ ألفييوثط صٍييه ثٌفضييٌر  صغ١ييٌ لٌثتصييٗصج٠ًن١ّييز ثٌّفييج١ُ٘ ٚثألٔظّييز ثٌفى٠ٌّييز ثٌضييٟ صق٠ٛٙييج. ِييٓ ٘يييٖ ثٌٕجف١ييز 

ّيج ٚ٘ٛ ٕ٘ج ثٌّٕٙؼ ثٌضج٠ًنٟ. ٌمو ؽجتس ٘يٖ ثٌمٌثتر ٚف١ّز ٌ، ثإلٕىج١ٌّجس ثٌضٟ ٌّٔؽـ أّٔٙج ٔجصؾز ػٓ أفجه٠ز ثٌّٕٙؼ

 ٌّ ، ِٚٓ صقو٠و ٌٍفٛثػً ٌٍٚوٚثفغ ثٌضٟ ٠ٚوًْٚ ػٕٙيج، فٟ ثٌٛعجةك ِٚمجًٔز د١ٕٙج٠مض١ٞٗ ثٌّٕٙؼ ثٌضج٠ًنٟ ِٓ صق

                                                           
48
 236ٗ ، ٖٔهر ثٌّو٠ٕز ثٌؼٌد١ّز ثإلّال١ِّز، ثٌىٛفز، ٖ٘جَ ؽؼ٠ّ١ -
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ّٟ ِٚيٓ ِقجٌٚيز إ٠ؾيجه ِٕطيك ، ِٚٓ صول١ك فٟ ثٌظٌٚف ثٌّٛٝٛػ١ّز ثٌضٟ صىضٕ  ثٌقوط أٚ ثٌّٛل  ٌضٌص١يخ ّيذذ

ّْ ِج ال صألفوثطث ّ٘ ٚع١مز ٘يٖ ثٌمٌثتر ٍضفش إ١ٌٗ . إالّ أ ّْ ثٌٕ ، ثٌضؼجِيً ِؼٙيج مٚٛٙي١ّز فيٟ" ىثس صج٠ًن١ّيز"٘ٛ أ

  وّج ّٕذ١ّٓ.، صف١ٌْث ٚصه٠ٚال ثٌّىضٛحثٌضؼجًِ ِغ ثٌنطجح  ٟ٘ م١ّٙٛٚز

ّ٘ ثٌضييجٌٟ أًٚه ؽؼيي٠ّ١ فييٟ ّيي١جق صفْيي١ٌٖ ٌألٍِييز ث١ٌْجّيي١ّز ثالؽضّجػ١ّييز فييٟ ثٌىٛفييز فييٟ ػٙييو ػغّييجْ  ثٌييٕ

ّْ أً٘ ثٌىٛفز لو ثٝطٌح أٌُِ٘: ػٓ ١ّ  دٓ ػٌّ، ِٓ صج٠ًل ثٌطذٌٞثٌّهمٛى  ٍخ أ٘يً ، "إ ثٌٖيٌف ِيُٕٙ ٚ  

ظيٌ إٌيٝ ىٞ ، ٚأػيٌثح ٌقميش، ٚثٌذ١ٛصجس ٚثٌْجدمز ٚثٌم وِز. ٚثٌغجٌيخ ػٍيٝ صٍيه ثٌيذاله ًٚثهف ًهفيش فضّيٝ ِيج ٠ٕ 

ج دؼو: ٌٕف ٚال دالت ِٓ ٔجٌٍضٙج ٚال ٔجدضضٙج. فىضخ إ١ٌٗ ػغّجْ ِّ ٓ فيضـ   ػ١ٍيٗ ، أ ّّ ً أً٘ ثٌْجدمز ٚثٌموِز ِ ّٞ فف

ًّ ِٕ ]...[ٌُٙ  ١ٌٚىٓ ِٓ ٌَٔٙج دْذذُٙ صذؼج، صٍه ثٌذاله ّْ ، ػطٙيُ ؽ١ّؼيج دمْيطُٙ ِيٓ ثٌقيكّ أٚ، ٌضيَٗٚثففع ٌىي فيئ

أٔيضُ ٚؽيٖٛ ِيٓ : فميجي، . فهًًّ ّؼ١و إٌٝ ٚؽٖٛ ثٌٕجُ ِٓ أً٘ ثأل٠ّجَ ٚثٌمجهّي١ّزثٌّؼٌفز دجٌٕجُ ٠ٚجح دٙج ثٌؼوي

ض١ٓ فيٟ ّيّ ]...[ٚثٌٛؽٗ ٠ٕذب ػٓ ثٌؾْو فهدٍغٛث فجؽيز ىٞ ثٌقجؽيز  ًٚثتوُ ّّ ثت ٚثٌّضْي ٌّ فىهّّٔيج . ٌٖٚمٍي٘ ديجٌم

ٚفٖيش ثٌمجٌيز ٚثإلىثػيز"، فجٔمطغ إٌيٝ ىٌيه ثٌٞيٌح ٝيٌدُٙ: وجٔش ثٌىٛفز ٠ذْج ٍّٕضٗ ٔجً
49

ع ؽؼي٠ّ١ ٘ييث  ّٛ . ٠طي

ثت  ٌّ ً ثٌيٞ ثٔطٍك ِٕٗ ٚ٘يٛ صق١ّيً ثٌمي ّٛ ّ٘ ٌنوِز ثٌضٚ ِْيؤ١ٌّٚز  - فْيخ ًأ٠يٗ ثٌّّغٍّي١ٓ ٌٍضٖيّوه فيٟ ثٌيو٠ٓ -ثٌٕ

ويجس ثالؽضّجػ١ّيز ثٌضيٟ ّيّؾٍش دىغجفيز فيٟ صٍيه  ِٕٗ. ٚ٘يث ٠مضٟٞ ثٌضٟ ّضضٌّهٜ ف١ٙج ثٌوٌٚز ٍِزثأل ٌّ أْ ٠ق١ّيو ثٌضق

ثت ٚهًٚ٘يُ.٠ٚ  ، ثٌفضٌر ٚدْذخ صٍيه ث١ٌْجّيز ٌّ ّٓ  ذميٟ فيٟ ثٌٛثؽٙيز ثٌمي ثٌذ١ٕيز ثٌٍغ٠ّٛيز ٚثٌوال١ٌّيز ثٌضيٟ ؽيجت ػ١ٍٙيج ٌىي

ّ٘ ال صّْـ دّغً ٘يٖ ثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ ٠ٌث٘ٓ ػ١ٍ صطذ١يك ثٌيٛثٌٟ  تجس  ١ٌ ثٌٌث١ٝز ٚثٌضٟ ثّضغجً٘جٙج ؽؼ٠ّ١. فجٌفثٌٕ

وش ّٝوٖ ٚٝوّ ، ّجْ ِٓ ١ّجّز صفج١ٍّٝز فٟ ثٌؼطجتّج أٌِٖ دٗ ثٌن١ٍفز ػغٌ   ٌّ ال ىويٌ ٚ. ١ّجّز ثٌوٌٚيز ٟ٘ ثٌضٟ صق

ثت ٌّ ّ٘ ٌوًٚ ثٌم ويجس ألّٔٙيُ ويجٔٛث فيٟ ٙيّ  ثٌيٛثٌٟ ِٚيٓ ثٌ فٟ ثٌٕ ٌّ د١ٓ ِٕيٗ. ٕ٘يج ٚؽيؤج ؽؼي٠ّ١ فيٟ ٘ييٖ ثٌضق ٌّ ّمي

 ّْ ّ٘ ٠ٚؼضذٌ أ ّْ  ػٍٝ ثٌٕ ويجس ثالؽضّجػ١ّيز ثٌغجٝيذزًدطٗ دي١ٓ ٠ضؼ ٌّ : . ٠ميٛيًدي٠ ِٛ٘يَٛ ١ّجّيز ثٌيٛثٌٟ ٚثٌضق

ّ٘ ١ّ  ٘يث مجهع ٔ ّْ ّْ ثٌٞٛٝجت، "ٚدجٌضجٌٟ فئ ِيج ٘يٛ وٍّيٗ إالّ ِٕطيك ، ٚثالٕضؼجي ثٌيٞ ٠ضٕذّه دٗ، ٌضٟ ٠ؼٍٕٙجث أل

 ٠ييوسً  إّٔييٗ ِييٓ ؽجٔييخ أٌٚتييه ثٌييي٠ٓ أ  ، ثٌنطييٌ ٠ىّييٓ فييٟ ِىييجْ آمييٌ، ػييجدٌ ٚدييال  ييو، مييجٟب ٚثٝييطٌثح ٍثةيي 

د١ٓ ثٌؾوه إٌٝ ثٌٛثٌٟ ، زِٓ ؽجٔخ أً٘ ثٌْجدم، ِؾجٍِضُٙ ٌّ "القّراءثٌّم
50
. 

ّٟ ِٚؼج٠ٚييز -٠ؼضذييٌ ، ٚفييٟ إٟييجً ٘يييٖ ثٌمييٌثتر ّْ ثٌٍؾييٛت إٌييٝ  - فييٟ لٌثتصييٗ ٌقجهعييز ثٌضقىيي١ُ ديي١ٓ ػٍيي أ

، ٘يييٛ ػٕيييٛثْ صغ١ٍيييخ ٌٍْيييٍُ ٚهًت ثٌٚيييوع دييي١ٓ ِنضٍييي  ثألٟيييٌثف ثإلّيييال١ِّز، ٍٟيييخ ثالفضىيييجَ إٌيييٝ وضيييجح  

ثت د١ّٕييج  ٌّ ِٛلفييج ًثفٞييج ٌضقىيي١ُ ثٌٌؽييجي  - ٚ٘ييُ ثٌييي٠ٓ ١ّٚييذقْٛ مييٛثًػ فْييخ ػذجًصييٗ -ؽييجت ِٛليي  ثٌميي

                                                           
49
 .82ٗ ، ثٌفضٕز ؽو١ٌّز ثٌو٠ٓ ٚث١ٌْجّز فٟ ثإلّالَ ثٌّذّىٌ، ٖ٘جَ ؽؼ٠ّ١. 

50
 ىجصخ.. ٚثٌض١ٕٚ٘ فٟ ثٌٖج٘و ِٓ ث83ٌٗ ، ثٌٌّؽغ ٔفْٗ. 
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ىييُ فيييٟ ٚؽييٛح ِقجًديييز ثٌفتييز ثٌذج ١يييزفييٟ ِيييج ثصّٞييـ ف١يييٗ فىييُ وضيييجح  . ٠ٚضّغّييً ٘ييييث ثٌق  
51
ٚثٔطاللييج ِيييٓ  .

ّٟ فييييٟ و١ف١ّييييز ؽ٠ٌيييجْ ثألفييييوثط ثٌؾَة١ّييييز ه صقم١ييييك صيييج٠ًن ٌّ ّْ ثٌييييي٠ٓ، ِؾييي يييً إٌييييٝ ثٌقىييييُ ديييه ّٙ ًفٞييييٛث  ٠ضٛ

ثت -ثٌضقىييي١ُ  ٌّ ّٟ  - أٞ ثٌمييي ّ٘ ثٌمٌآٔييي ٔيييٛث ٔيييٛثر ثٌضٖيييّوه فيييٟ ثٌضؼجِيييً ِيييغ ثٌيييٕ ّٛ ًٚفٞيييٛث ثالؽضٙيييجه ، ٘يييُ ثٌيييي٠ٓ و

ّٞ فيييٟ ظيييٌٚف صج٠ًن١ّيييز ِقيييّوهر فْيييخ ِيييج ٠مضٞييي١ٗ ثٌٕظيييٌ ثٌذٖيييٌ
52
ٌميييو ديييوس ليييٌثتر ؽؼييي٠ّ١ ِضٕجّيييمز فيييٟ  .

ٔجصٙيييج ٌِٚثفٍٙيييج ّٛ . ٌىيييٓ ػٕيييوِج ٠ضؼٍّيييك ثألِيييٌ ىوٌصٙيييج ٚفيييٟ فيييوٚه ثٌّؼط١يييجس ثٌضج٠ًن١ّيييز ثٌضيييٟ، ِْيييضٜٛ ِى

ًّ ف٠ٌيييك ِيييٓ ثٌّضنجٙييي١ّٓ يييج ، ديييجٌٌؽٛع إٌيييٝ صق١ٍيييً ثٌنطجديييجس ثٌٕظ٠ٌّيييز ث١ٌّّّيييَر ٌىييي ّّ ّْ ٔضيييجةؼ ػو٠يييور ِ فيييئ

ييي  ٝ يييً إ١ٌيييٗ صٛ ّٙ ًّ ّيييؤثي.صٛ ّٟ فيييٟ ِؾيييٌٜ ثألفيييوثط ِيييغ  غ ِقييي ّْ ثاللضٚيييجً ػٍيييٝ ثٌضقم١يييك ثٌضيييج٠ًن ىٌيييه أ

ثٌوالٌيييز ثٌقم١م١ّيييز ٌّميييٛالس ِؼ١ّٕيييز هثميييً أٚ ػيييوَ ثالٔضذيييجٖ إٌيييٝ ، ػيييَي ِميييجٟغ ِيييٓ ثٌٕٚيييٛٗ ػيييٓ ّييي١جلجصٙج

٠ّىييٓ أْ ٠ؤّه٠ييج إٌييٝ صق١ّييً ثٌٕٚييٛٗ ِييٓ ثٌييوالالس ِييج ال ٠ْييضم١ُ ِييغ د١ٕضٙييج ، ثٌّٕظِٛييز ثٌضييٟ صٕضّييٟ إ١ٌٙييج

ييييز ٚمٚجةٚييييٙج ثٌٍغ٠ّٛييييز ٚثٌفى٠ٌّييييزثٌؼج ً فٞييييال ػييييٓ فييييضـ ثٌذييييجح أِييييجَ ثإلّييييمجٟجس ثٌفى٠ٌّييييز ثٌضييييٟ صّغّيييي، ِّ

 ثٔؼىجّج ِذجٌٕث ٢ًثت ثٌذجفظ.

ّْ ثٌفييٌق ٚثٌّيييث٘خ ثإلّييال١ِّز ٌٙييج ٌِؽؼ١ّييجس ِقييّوهرفّييٓ ث ٌٚٙييج ِٛثليي  ٚآًثت فييٟ ِنضٍيي  ، ٌّؼٍييَٛ أ

ٕضٙج وض   ّّ ّٟ ٌقيوط  ذ  ثٌّْجةً ثٌضٟ صٞ ٍ أْ ٔقىُ ػٍٝ ٘ييٖ ثٌّٛثلي  ِيٓ ميالي فٙيُ ؽَةي ّٛ ٙج. ٠ٚٚذـ ِٓ دجح ثٌضؾ

ًّ ، أٚ ٌّمٌٛز  ِج، أٚ ٌّٛل   ِج، ِج ّٟ ٙيٌف. فىي ّٟ ٕيىٍ ِيج ٙيج ٗ ثٌذجفيظ فيٟ ٕيهْ  دؼو ٚٝيؼٙج فيٟ ّي١جق فيوع

ّٟ ٌٍنييٛثًػ  ال ٠ضّجّييه وغ١ييٌث دؼٌٝييٗ ػٍييٝ ثٌّٚييجهً ثٌضييٟ  - ِييٓ مييالي ِييج ؽييٌٜ فييٟ ثٌضقىيي١ُ -ثٌفىييٌ ث١ٌْجّيي

ّييٛثت فييٟ ثٌّٚييجهً ثٌْيي١ّٕز أٚ ثٌنجًؽ١ّييز أٚ  ١ٌ٘ييج. فييجٌنٛثًػ ال ٠ؼضذييٌْٚ ثٌْييٍطز ىثس ، ػٌٝييش ٘يييث ثٌفىييٌ

ي ىضيجح ثٌػٌّث١ّٔز. ٚوجْ ِٛلفُٙ ِٓ ثالؽضٙيجه فيٟ فٙيُ ٚال ٠ٌٚٔٙج إالّ ١ٍّٚز صٕظ١ّ١ّز ، ٌِؽؼ١ّز ه١ٕ٠ّز َّ ٚفيٟ ثٌّٕي

ّ٘ هْٚ ثػضذيجً ، ثّضنٌثػ ثألفىجَ ِٕٗ ّٟ ٌّيج ؽيجت فيٟ ثٌيٕ ِنجٌفج صّجِج ٌّج ثػضذٌٖ ثٌىجصخ صّٖوهث فيٟ صطذ١يك فٌفي

 ٌٌأٞ "ثٌٌؽجي".

ّْ ٘يييٖ ثٌّٕييجىػ ثٌضييٟ ٚلفٕييج ػٕييو٘ج فييٟ لييٌثتر ؽؼيي٠ّ١ أٚ فييٟ لييٌثتر ثٌؾييجدٌٞ ج ف١ٙييج فييوٚه ٚثٌضييٟ د١ّٕيي، إ

ال ٠ّىييٓ أْ صمٍّييً ده٠ّييز فييجي ِييٓ ل١ّييز ثٌّٖييج٠ًغ ثٌفى٠ٌّييز ، ثػضّييجه ِييٕٙؼ دؼ١ٕييٗ فييٟ لييٌثتر ثٌٕٚييٛٗ ٚفّٙٙييج

ّٞ ثٌّٕيييضؼ. ٌىيييٓ ، ثٌضيييٟ ثؽضٙيييو ٘يييجىثْ ثٌّفّىيييٌثْ فيييٟ ٙييي١ج ضٙج ِٚيييٓ ل١ّيييز ثإلٝيييجفز ثٌضيييٟ ليييّوِج٘ج ٌٍفىيييٌ ثٌٕميييو

ًّ ِيييٕٙؼ ال ّْ وييي ال ٚ، ػيييٓ ثألّيييتٍز ثٌضيييٟ ٠طٌفٙيييج ٍٚ ثإلؽجديييز٠ضؾيييج أًهٔيييج ِيييٓ ميييالي ٘ييييٖ ثٌّٕيييجىػ أْ ٔغذيييش أ

 .ثٌضٟ ٠نضجً٘ج َث٠ٚزثٌِٓ ٠ٕظٌ إٌٝ ثٌّْجةً إالّ 

                                                           
51
 .210ٗ ، ثٌٌّؽغ ٔفْٗ. 

52
 226، 215، 210ٗ ، ثٌٌّؽغ ٔفْٗ -
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ّْ إلييٌثً ال دييّو ِييٓ ثإلٕييجًر دييوتث إٌييٝ ًّ ٚٝييٛؿ فييٟ  أ صؼّوه٠ّييز ِٕٙؾ١ّييز فييٟ ِمجًدييز ثٌٕٚييٛٗ ًٚه ٚدىيي

يثإلّيال١ِّجس  ّٚ يو أًوييْٛ. فٙيٛ ٠ضقيوط ػيٓ ثٌّيوثمً ثٌالٍِييز ٌضق١ٍيً ثٌٕ ّّ ِنضٍيي   ف١ييوٌ ٛٗثٌضطذ١م١ّيز ػٕيو ِق

ّٟ ٚ، ثٌذْييي١ىٌٛٛؽٟ، ثٌّيييومً ثٌٍْيييجٟٔ: ثٌّيييوثمً ّٟ ٚ، ثٌضيييج٠ًن ، ثإلدْيييضٌّٛٛؽٟٚ، ٚثألٔضٌٚدٌٛيييٛؽٟ، ثالؽضّيييجػ

ّْ ثإلّيال١ِّجس ثٌضطذ١م١ّيز صيٌّؽـ صؼّوه٠ّيز ثٌّ: ٚ ١ٌ٘ج. ٠ميٛي ّٞ ثمٕيج٘ؼ ثٌفجفٚيز ِيٓ "إ ضيَثي ٌٍّيجّهر أؽيً صؾّٕيخ أ

ثٌّوًّٚز"
53
ًث ٔٛػ١ّج ف١ّج ػََ ػ١ٍيٗ ِيٓ "ثٌّْيجّ٘ز فيٟ صؾو٠يو ثٌفىيٌ ثٌيو٠ٕٟ دٖيىً  . ّٛ ِٚٓ ثٌغجدش أّٔٗ فمّك صط

وّج لجي، ػجَ"
54
ز فٟ ٘يث ثٌّؾجي . ِّ ّّغ ف١ٙج.، ٚلو فمّك ٔضجةؼ ٘ج  ال ٠ّْـ ١ّجق ثٌذقظ ٕ٘ج دجٌضٛ

ٙييج ٠ضقييّوط ػٕ إّٔييٗ: صييٕؾُ دؼييٜ ثإلٕييىج١ٌّجس فييٟ ثٌى١ف١ّييز ثٌضييٟ ٠قييّوه٘ج أًوييْٛ ٌٍؾّييغ ديي١ٓ ثٌّٕييج٘ؼ ٌىييٓ

ّ٘ دجػضذجً٘ييج هٚثةييٌ ِْييضمٍّز ٠ّٚىييٓ  ْ ِٕٙييج ٍّْييٍز صقيي٠١ دييجٌٕ ّٛ ّٓ ثّييضمالٌٙج ٘يييث أعٕييجت ثٌضؼجِييً ِييغ . أْ ٔىيي ٌىيي

ّٞ ؾيٌ ػغيٌر فيٟ ١ّضٌن ثٌذجح ِفضٛفج ػٍيٝ ثمضالفيجس صه١ٍ٠ّٚيز صٕضٚيخ ف، ثٌٕٚٛٗ . ٠ٌٟيك إػيجهر ثٌذٕيجت ثٌفىيٌ

ً إ١ٌٙج  ّٙ ثه ثٌمٌثتثس ثٌقو٠غز دّنضٍ  ٚثمضالف ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صٛ ّٚ ٠ىفيٟ : ِٕيج٘ؾُٙ أٚٝيـ ِيٓ أْ ٔضٛلّي  ػٕيوًٖ

ٚثمضالفيٗ ، أْ ١ٌٖٔ إٌٝ ثمضالف أًوْٛ ػٓ ثٌؾجدٌٞ فٟ صقو٠و ِفَٙٛ ثٌؼمال١ّٔيز ٚثألٔظّيز ثٌؼمال١ّٔيز فيٟ ثٌضيٌثط

ٚثمضالف ػٍٟ فٌح، جج٠ج ٚ ١ٌ٘فٟ ىثس ثٌمٞػٓ ؽًٛػ ٌٟثد١ٖٟ 
55
، فيٟ صم١ي١ُ ػّيً ثٌٖيجفؼٟ ػٓ ثٌؾيجدٌٞ 

ح إٌيٝ هثميً ثٌّٖيٌٚع ٘ييث فٞيال ػيٓ ثد١يُٕٙ وغ١يٌر ٌّيٓ ٕيجت صضذّؼٙيج. ِٚٛثٟٓ ثالمضالف  ٌّ الميضالف ثٌييٞ صْي

ثميضالف دي١ٓ ٕ٘يج ِيج ّيّؾٍٕجٖ ِيٓ  ٚٔٞي١ ، ِغٍّيج ًأ٠ٕيج ّيجدمج فيٟ ِٖيٌٚع ثٌؾيجدٌٞ، ثٌٛثفو فٟ دؼيٜ ثٌمٞيج٠ج

. فٙٛ ١ٖ٠و دُٙ فٟ ِؼظُ ث١ٌْجلجس ثٌضٟ ػٌٛ ف١ٙج ٌفىٌُ٘ ِؼضذٌث إ٠ّجُ٘ ّٔٛىػ ِغال ثٌّؼضٌَزِٛثل  أًوْٛ ِٓ 

ًّ ثٌمي١ُ ثٌّمضٌٔيز دٙيج. ، ٠ُثٌؼمال١ّٔز فٟ ثٌفىٌ ثٌميو ُّ ِيغ وي ػٕيوِج ٠ميغ فيٟ فيّل ثٌّٛلي  ٘يٛ ٔفْيٗ ثٌييٞ ٠ٕيجفٟ ٘ييث  عي

ٍيضُٙ ِْيؤ١ٌّٚز ثٌّقٕيز فيٟ ػٙيو ثٌّيهِْٛٚثٌضيٟ صج٠ًن١ّيج ثٌذوث٘جس ثٌضٟ ٙج ضٙج ثٌغمجفز ثٌّٕضٚيٌر  ّّ . ٚ٘ييث ىثس ف

ثٌضف١ٌْ ثٌيٞ ٠مّوِٗ أًوْٛ
56

٠طٌؿ أوغٌ ِٓ صْيجؤي فيٛي آ١ٌّيجس ثٌميٌثتر إٕىجي ثٌّٕٙؼ ثٌيٞ ، . إىْ ٕ٘جن إٕىجي

 ٌو٠ٗ ٌٚوٜ  ١ٌٖ.، ٚثٌضه٠ًٚ ثٌّؼضّور

ّْ ِفَٙٛ ّٓ ِج ٠ٕمٚٗ، ِف١و ؽّوث ثإلّال١ِّجس ثٌضطذ١م١ّز إ ػٓ ٠ٌٟيك ، ٘ٛ وٌْ ثٌقٛثؽَ د١ٓ ٘يٖ ثٌوٚثةٌ ٌى

ِٕٙؾ١ّز صؾّغ د١ٓ ؽٛثٔخ دّج ٘ٛ ؽٍّز ِمجًدجس ، Analyse du discours صق١ًٍ ثٌنطجحإػجهر ١٘ىٍضٙج هثمً 

                                                           
53
و أًوْٛ - ّّ ّٟ ، صٌؽّز ٘جُٕ ٙجٌـ، صج٠ًن١ّز ثٌفىٌ ثٌؼٌدٟ ثإلّالِٟ، ِق  57ٗ ، 1996، ٌِوَ ثإلّٔجت ثٌمِٟٛ ا ثٌٌّوَ ثٌغمجفٟ ثٌؼٌد

54
 56ٗ ، ثٌٌّؽغ ٔفْٗ -

55
 44 -43ٗ ٗ ، 1995، ثٌؼٌدٟثٌٌّوَ ثٌغمجفٟ ، ثٌوثً ثٌذ١ٞجت ا د١ٌٚس، ٔمو ثٌقم١مز، ػٍٝ فٌح -

56
و أًوْٛ - ّّ ّٟ ٚثّضقجٌز ثٌضه١ًٙ، ِق  -10ٗ ٗ ، 1999، ٌٕيوْ -د١يٌٚس، صٌؽّيز ٚصؼ١ٍيك ٘جٕيُ ٙيجٌـ، ٔقٛ صج٠ًل آمٌ ٌٍفىٌ ثإلّيالِٟ: ثٌفىٌ ثألٌٙٛ
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ّ٘ textuels  أ١ٌّْٕز ١ّٚٔز ُّ د١ٕز ثٌٕ ّ٘ ، صٙ ًّ ، extratextuels ٚأمٌٜ صضؼٍّك دظٌٚف إٔضيجػ ثٌيٕ ٚٔؼٕيٟ دٙيج وي

يٌثس ثٌضييٟ صّغّيي ّٕ ً صج٠ًن١ّييز ِْييضؼًّ ثٌٍغييز ِييٓ ف١يظ ثٔنٌثٟييٗ فييٟ ٚثلييغ صقىّييٗ أٚٝييجع ١ّجّيي١ّز ثؽضّجػ١ّييز ثٌّؤ

ِقّوهر
57

. ٚثٌٙيوف ٘يٛ ثٌْيؼٟ إٌيٝ صيوثًن ثٌٕٙيجس ثٌّؼٌف١ّيز ٚثٌّٕٙؾ١ّيز ثٌضيٟ ٠فٞيٟ إ١ٌٙيج ثاللضٚيجً ػٍيٝ ِيٕٙؼ 

ج فيٟ ّي١جق فٙيُ ٕيجًِ ٚصؼيّيً صؼ١ّّٙي، ِغ ِج ٠ؼ١ٕٗ ىٌه ثاللضٚجً ِٓ ِقوٚه٠ّز ثٌٕضيجةؼ ثٌضيٟ ٠فٞيٟ إ١ٌٙيج، دؼ١ٕٗ

 ٌٕٚٛٗ ثٌضٌثط.

 دّج ٘ٛ ِؾّٛػز ٔٚٛٗ ٚمطجدجس -ٚٔقٓ ث١ٌَٛ ال ٠ّىٓ أْ ٔٛثًٙ ثٌؾوي فٛي ِٕج٘ؼ لٌثتر ثٌضٌثط 

يز. ٚٔيٌٜ - ِّ ٍش إ١ٌٙج فٍْيفز ثٌنطيجح فيٟ ثٌغمجفيز ثإلْٔيج١ّٔز ػج ّٙ ز ثٌضٟ صٛ ِّ ًّ  هْٚ ثالّضفجهر ِٓ ثٌٕضجةؼ ثٌٙج ّْ في أ

ٔيز ٌ نطجدييجسث٠ٌٚؼ١ٕٕيج ِٕٙييج ٕ٘يج  -ِٖيىٍز ثٌمييٌثتر ٚثٌضه٠ٚيً دجٌْٕييذز إٌيٝ ثٌنطجدييجس  ّٛ ّٟ  ٍضييٌثطثٌّى ٠ضّٚييً  - ثٌيو٠ٕ

 ؽي٠ًّج دـ"صق١ًٍ ثٌنطجح".

 مفهىم الخطاب 

ٔؾو صؼ٠ٌفجس ػو٠ور ٌٍنطجح فْخ ٍث٠ٚز ث٘ضّجَ ثٌّضؼجًِ ِؼٗ. ًٚٔٛه ِٓ ٘يٖ ثٌضؼ٠ٌفيجس ِيج ٌيٗ ػالليز 

 : ٚصمَٛ ػٍٝ ثألًوجْ ثٌضج١ٌز، ١ٌ(ٌٚغجهثِ، ٌٚفٛوٛ، ٌٚذٕف١ْٕش، ٟٚ٘ ٠ٌٌىًٛدّؾجي دقغٕج )

 .ٔجس ثٌنطجح ّٛ ّٟ د١ٓ ِى  ثالٔضظجَ ثٌْٕم

 .م١ّٙٛٚز ثمض١جًثصٗ ثٌذ٠ٛ١ّٕز 

 .ٙوًٚ ٘يٖ ثالمض١جًثس ػٓ ٔفِ ثٌنطّز أٚ ثالّضٌثص١ؾ١ج 

 .صهه٠ز ًّجٌز ِؼ١ّٕز 

 أٚ صّغ١ٍٙج. ش ػٕٛثْ ٔمً ثٌقم١مزِقجٌٚز ثٌضهع١ٌ فٟ ثٌّضمذًّ صق 

ًّ ثٌىغ١يٌ ِيٓ ثٌمٞيج٠ج ثٌضيٟ ص   ٌ  صّغًّ ٘يٖ ثألًوجْ فيٟ فيّو ىثصٙيج ِفيجص١ـ ٌقي ؿ فيٟ ثٌفٙيُ ٚثٌضه٠ٚيً. ٚ٘يٟ طي

ًّ ثمض١جًثصٗ ثٌٍغ٠ّٛز ّ٘ فٟ فّو ىثصٗ فٟ ظ ّٟ ثٌيٞ ٠ٕوًػ ف١ٗ.، لٞج٠ج صضٌثٚؿ د١ٓ د١ٕز ثٌٕ  ٚث١ٌْجق ثالؽضّجػ

ييز ثٌىٖيي  ػييٓ ثٌذؼييو  ففييٟ ّّ ٝييٛت ثٌٛظييجة  ثٌفى٠ٌّييز ٚثالؽضّجػ١ّييز ثٌضييٟ ٠ييٕٜٙ دٙييج ثٌنطييجح صطييٌؿ ِٙ

ّٟ ف١ٗ ىثن ثٌيٞ ٠ّٛؽٗ إٔضجػ ثٌّؼٕٝ صذؼج ٌّوٜ لوًصٗ ػٍٝ ث١ٌْطٌر ػٍٝ ٚػٟ ثٌّضمذًّ. فجإل٠يو٠ٌٛٛؽ١ج ، ثإل٠و٠ٌٛٛؽ

                                                           
57
- Dominique MAINGUENEAU, Les termes clés de l’analyse du discours, SEUIL, 1996, p. 11. 
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" ٌٙيج ّٟ ً  "مطييجد ًثس م١ج١ٌّييز فييٟ ، صميّوَ ٔفْييٙج هثةّييج ػٍيٝ أّٔٙييج صطييجدك  ِيغ ثٌقم١مييز ٚصّغ١يي ّٛ د١ّٕييج ٘ييٟ "ؽٍّيز صٚيي

أٞ ال صضطييجدك ِييغ ثٌٛثلييغ"، ِؼظّٙييج
58

ّٟ ٌٍذؼييو ثٌنطييجدٟ فييٟ  . ِٚييٓ أ٘ييوثف صق١ٍييً ثٌنطييجح "ثٌضفى١ييه ثٌؼمالٔيي

ثإل٠و٠ٌٛٛؽ١ج"
59
ّٟ ثٌيٞ صٌث٘ٓ ػ١ٍٗ فيٟ ّيذ١ً صىي٠ٌِ ديوث٘جصٙج. ٚثٌضْي١ٍُ دٙييٖ ثٌذيوث٘جس ،   -دّج ٘ٛ ثٌذؼو ثألّجّ

- وّيييج ٠ميييٛي أٌضّٛييي١ٌ
60
ّٟ ِيييٓ ثٌّؼٌفيييز / ٚػيييوَ ثٌّؼٌفيييزِٖيييٌٟٚ    / reconnaissance: دْٕيييك عٕيييجة

méconnaissance ،ٚفٟ ث٢ْ ىثصٗ "ػيوَ ِؼٌفيز" ث١ٌ٢ّيجس ثٌضيٟ ٠قٚيً دٙيج ، ٚثٌض١ٍُْ دٙج "ِؼٌفز" ثٌذوث٘جس

١ّز صق١ٍيً ثٌنطيجح فيٟ ثٌىٖي  ػيٓ ٘ييٖ ث١ٌ٢ّيجس ثٌضيٟ صضيٌؽُ ػٕٙيج ثٌذ١ٕيز ثٌنط ّّ جد١ّيز ٘يث ثٌض١ٍُْ. ِٓ ٕ٘ج صذوٚ أ٘

. ّٟ ًّ ِؾجي ِؼٌف ز دى ّٙ  ثٌنج

 :تحليل الخطاب بين التفسير والتأويل

ًّ ِؼٌفز د١ٕز مطجد١ّز ِقّوهر ٚآ١ٌّجس ٌغ٠ّٛز صٕٜٙ دّؼجْ ٟ٘ ثٌٙوف ِٓ إٖٔجت ثٌنطجح ّْ ، إىث وجٔش ٌى فيئ

ثصّؾج٘ٙج ثٌٛظ١فز ثألٌٚٝ ٌٍمجًا ٟ٘ ثّضنٌثػ مٚجة٘ ٘يٖ ثٌذ١ٕز. ٟٚ٘ ثٌضٟ صمٛهٖ إٌٝ ثصّنجى ٚؽٙز ِؼجوْز فٟ 

أٞ أّٔٗ ٠ضّني ٚؽٙز ثٌضفى١ه فٟ ِمجديً ٚؽٙيز ثٌضٖيى١ً أٚ ثٌضٌو١يخ ثٌضيٟ أٔيضؼ دٙيج ثٌّٕٖيب ، ٌٛؽٙز ِٕٖب ثٌنطجح

 مطجدٗ.

 ثٌضف١ٌْ ٚثٌضه٠ًٚ.: ٕ٘ج ٔؾو أٔفْٕج إٍثت ِف١ِٛٙٓ فٟ صق١ًٍ ثٌنطجح ّٚ٘ج

ٔييجس ثٌٍغ٠ّٛييز ثٌّ ّٛ ، ثٌْييؾالّس ثٌٍغ٠ّٛييز: ذجٕييٌر ٌٍنطييجح٠ضّٚييً ثٌضفْيي١ٌ دّييج ثٙييطٍـ ػٍييٝ صْيي١ّضٗ دجٌّى

ثٌّٚطٍقجس ٚثٌّفج١ُ٘
61
ّ٘ ، ثالمض١جًثس ثٌضٌو١ذ١ّز،  فٌويز ثٌقؾيجػ )دجٌْٕيذز ، ِٕطك ثٌضٌص١خ ٚثالٔضظيجَ فيٟ ثٌيٕ

ٚو١ف١ّيز إ٠يٌثه ِٕيضؼ ثٌنطيجح ٢ًثت ، ثٌقًٞٛ ٚثٌغ١جح فٟ ِْضٜٛ ثٌّؼجٟٔ ٚثٌّؼط١جس، إٌٝ ثٌٕٚٛٗ ثٌفى٠ٌّز(

 ١ييٌٖ
62
و٠ييو ِٕظِٛييز هال١ٌّييز ٠ضييٛفٌّ ديي١ٓ ػٕجٙييٌ٘ج ثالْٔييؾجَ  ١ييٌ ىٌييه... ٚثٌقجٙييً ِييٓ ىٌييه ٘ييٛ صق إٌييٝ 

. ّ٘ ٔ ًّ ْ م١ّٙٛٚز و ّٛ  ثإلدْضٌّٛٛؽٟ ٚ٘ٛ صقو٠وث ِج ٠ى

. ٚ٘يٛ ٠ٚيوً ػيٓ ث١ٌّّّيَثس أٚ ثٌنٚٛٙي١ّجس ثٌفى٠ٌّيز ٚثٌٕفْي١ّز  ّ٘ ّٟ ٌٍيٕ ج ثٌضه٠ًٚ فٙٛ ثٌضط٠ٌٛ ثٌوالٌ ِّ أ

ًّ لٌثتر. ٌٚضؾّٕخ إّمجٟ ثألف ّٟ فٟ و ًّ لجًا. ٘ٛ ثٌؾجٔخ ثإلدوثػ ّ٘ ٌى ٠ّىٓ دجالٔطالق ِيٓ ، ىجً ثٌّْذمز ػٍٝ ثٌٕ

                                                           
58
- L. ALTHUSSER, Idéologie et appareils idéologiques d’Etat, Notes pour une recherche, 1970. in Positions, Paris, 

Editions Sociales, 1976, p. 38. 

59
- Georges- Elia SARFATI, op. cit., p. 99. 

60
- L. ALTHUSSER, op.cit., p. 48, 57. 

61
-  ّٟ ًّ ِؾيييجي ِؼٌفييي ر ٚثٌّضٌثدطيييز ث١ٌّّّيييَر ٌىييي ًّ يييز هًثّيييز ٔظيييجَ ثٌّفيييج١ُ٘ ثٌميييج ّٙ  ,Michel FOUCAULT: وّيييج ٕيييٌفٙج ١ِٖيييجي فٛويييٛ، ٔؼٕيييٟ مج

L’archéologie de savoir, p. 48- 49. 

62
- Georges- Elia SARFATI, op. cit., p. 61. 
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ّ٘ ، ثٌضفْي١ٌ ّّْييٗ ، ٚديجالٌضَثَ دجٌيوالالس ثٌٕجٕيتز ػيٓ ثالمض١يجًثس ثٌٍغ٠ّٛيز فيٟ ثٌيٕ أْ ٔذقيظ فيٟ ثٌّؼٕيٝ ثٌييٞ ٠ؤ

 ّ٘ ّ٘ ِٓ ثّضؼجهر الفضٌثٝجصٕج ثٌّْذمز، ثٌٕ ج ٔذقظ ػٕٗ فٟ لٌثتصٕج ٌٍٕ ّّ يج أًثه ثٌىجصيخ أْ ، فٕذضؼو ػ ّّ وّج ٔذضؼو ػ

ّ٘ ١ٌْٚش ٔٛث٠ج ثٌىجصخ. ٚػٍيٝ ٘ييث ثألّيجُ فيجٌفؼالْ ِضٌثدطيجْ "ثٌضفْي١ٌ : ٠مٛي ٚػٓ صضذّغ ٔٛث٠جٖ. إّٔٙج ٔٛث٠ج ثٌٕ

ِجصييٗ؛ ٚثٌضه٠ٚييً ٘ييٛ صطيي٠ٌٛ ، ٘ييٛ وٖيي  ثٌذ١ٕييز ّٛ ّ٘ أٚ ِم أٞ ثٌؼاللييجس ثٌوثم١ٍّييز ثٌّضٌثدطييز ثٌضييٟ صّغّييً عٛثدييش ثٌييٕ

ّ٘ ثٌّؼٕٝ ثٌيٞ ٠فضضقٗ ث ٠ّْٚـ دجٌضمّوَ فٟ ثصّؾج٘ٗ"، ٌٕ
63
. 

 ّ٘ ٌٍٕ ّٟ ًّ ثٌضط٠ٌٛ ثٌوالٌ ّّْيٙج ، ٕيٌٟج ِيٓ ٕيٌٟٚ ثٌميٌثتر ثٌّٕضؾيز، ٠ٚظ ًر دضه ٌّ ثٌميٌثتر ثٌضيٟ صىيْٛ ِذي

ّ٘  ػٍٝ ثٌن١ّٙٛٚجس ّ٘ ٔفْٗ. ٚدٙيث ٠ضؾجٍٚ ثٌمجًا ىثص١ّيز ثٌضه٠ٚيً دّيج ٘يٛ فؼيً ػٍيٝ ثٌيٕ  acte"ثٌذ٠ٛ١ّٕز" ٌٍٕ

sur le texte  ّ٘ إٌيٝ ِٛٝيٛػ١ّز ثٌضه٠ٚيً دّيج ٘يٛ فؼيً ثٌيٕ
64
 acte du texte ، ٟثٌميٌثتر ِيٓ ثإلّيمج ً ٌّ ٚصضقي

يز. ٚ٘ييٛ ثإلّيمجٟ ثٌيييٞ ٠ٙيّوه ثٌضؼجِيً ِييغ ٔٚيٛٗ ثٌضييٌثط ّيٛثت وييجْ  ّٙ ّٟ أٚ ثإل٠ييو٠ٌٛٛؽٟ مج ّٞ أٚ ثٌٕفْي ثٌفىيٌ

  ١ٌ ِمٚٛه.أَ ِمٚٛهث 

 النّص والمرجع

ٛ٘ ّ٘ ًّ أوذٌ إٕىجي ٌٟؿ فٟ لٌثتر ثٌٕ ٔىضفٟ دجٌٛلٛف ػٕيو ثٌنٚيجة٘ ثٌذ٠ٛ١ّٕيز أَ ٔضؾجٍٚ٘يج ً٘ : ٌٚؼ

؟، إٌٝ ظٌٚف إٔضجػ ثٌنطجح ّٟ  إٌٝ ثٌٌّؽغ ثٌضج٠ًن

ّ٘ ٘ٛ إٍثتٖ ٚؽٙج ٌٛؽٗ فيٟ  ١يجح ثٌّٕٖيب ٚٔٛث٠يجٖ ٚأ٘وثفيٗ ٚثٌيوالالس ثٌّمٚيٛهر دؼ١ٕٙيج  ّْ ثٌمجًا ٌٍٕ إ

دجٌْٕذز إ١ٌٗ. ثٌّٕٖب ٕ٘ج "١ِّش" وّج ٠مٛي ٠ًىًٛ
65
ّ٘  جة .  ذز.ٚظٌٚف إٔضجػ ثٌٕ

ّ٘ فٟ  ١جح ، هًٚ ثٌمٌثتر ٘ٛ ثّضؼجهر ٘يث ثٌٌّؽغ ز دجٌٕ ّٙ ٚثٌمجًا ِطجٌخ دجٌٛلٛف ػٍٝ ثٌوالالس ثٌنج

ٌّٕثس ثٌّْجػور ػٍٝ ثٌفٙيُ. ٚىٌيه ديجٌؼٛهر إٌيٝ ٔٚيٛٗ أميٌٜ صْيجػو ػٍيٝ صقو٠يو ِؼط١يجس ثٌٌّؽيغ.  ًّ ثٌّؤ و

ّ٘  -"ػٕوِج ٠نضفٟ ثٌٌّؽغ : ٠مٛي ٠ًىًٛ أٚ وهّٔٗ ال ٚثلغ ٌيٗ؛ ، ثألٕىجي ١ٍٟمج٠ٚذـ دٖىً ِٓ  - دجٌْٕذز إٌٝ ثٌٕ

 ّٛٛ " - دجٌّجّهر ثٌضٟ صؼٌٝٙج -ٚفٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٠ّىٓ ٌٗ أْ ٠م١ُ ػاللجس ِغ ثٌٕٚٛٗ ثٌضٟ صؼ  ٌ ثٌٛثلغ  ثٌّذجٕ
66
. 

ًّ ٘يٖ ثٌّٕطٍمجس ًّ مطجح ٠ٕضؼ فم١مضٗ ٠ٚقجٚي أْ ٠مٕغ أّٔٗ ، ٚثٌٙوف ِٓ و ٘ٛ ٌِثؽؼز ِفَٙٛ ثٌقم١مز. فى

ّْ ، ٚفوٖ ٠قضىٌ٘ج دؼ١و  ػٓ ثٌقم١ميز ديوًؽجس صضفيجٚس دضفيجٚس ِنجٌفضٙيج ،  ١ٌٖ ِٓ ثٌنطجدجس ِؾجٔخ  ٌٍٚٛثحٚأ
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- P. RICOEUR, Du texte à l’action, Essais d’herméneutique II, p.174-175. 

64
- Ibid., p. 175. 

65
 - Ibid., p. 155. 

66
- Ibid., p.157-158. 
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ييٍٕج إٌييٝ إهًثن ثٌؼاللييز ديي١ٓ ِفٙييَٛ ثٌقم١مييز ٚآ١ٌّييجس صٖييى١ً ثٌنطييجح ٌٙييج ّٙ ِٚييٓ ًٚثةييٗ ثٌّٕييضؼ ، ٌييٗ. ٚإىث ِييج صٛ

ّٟ ٌٙيث ثٌنطجح ُّ ّّز ِٓ ّّجس ثٌقوثعز ٟٚ٘ ثٌضْجِـ ٚفّك ث٢، ثٌضج٠ًن فٟ ِيج ، مٌ فٟ ثالمضالففمو ظفٌٔج ده٘

 ٌغمجف١ّز ثٌىذٌٜ ِٓ ٔجف١ز عج١ٔز.ٚفٟ ِج د١ٓ ثٌوٚثةٌ ث، د١ٓ ثٌيٚثس ثٌّٕض١ّٓ إٌٝ ٔفِ ثٌوثةٌر ثٌغمجف١ّز ِٓ ٔجف١ز

ًّ ِييٕٙؼ  ّْ وي ًّ ٍث٠ٚضييٗ ، ٠ٚييز ثٌضيٟ ١ٕ٠ييٌ ِٕٙييج ليٌثتر ثٌنطييجحِف١يو ِييٓ ثٌَثإ يز. ٌٚيييٌه ٘ييٛ ٌىّٕٙيج صظيي ّٙ مج

يي ّٙ ّٟ ثٌقم١مييز ثٌضييٟ ٠ضٛ ً  ثٌقم١مييز فمييو ٚلؼييٛث فييٟ صؾييجٍٚ دجٌٞييًٌٚر ؽَةيي ً إ١ٌٙييج. ٚإىث ِييج ثّهػييٝ ِؼضّييوٖٚ ثفضىييج

ألّٔييٗ ٠ْييجُ٘ ِييٓ ؽٙييز ، ٌٍقم١مييز. ٌيييٌه ال ٠ّىييٓ أْ ْٕٔييخ ثٌمٚييًٛ إٌييٝ ثٌّييٕٙؼ فييٟ فييّو ىثصييٗ ٌفٍْييف١ّزٌٍّؼييج١٠ٌ ث

 ّ٘ ٚٗ فٟ د١جْ فم١مز ثٌٕ ّٚ ُّ ٠، صن ُ ثٌٕضجةؼ ثدً ْٕٔذٗ إٌٝ ثٌذجفظ ثٌيٞ ٠ؼضّو ِٕٙؾج دؼ١ٕٗ ع ّّ ً إ١ٌٙج.ؼ ّٙ  ٌضٟ ٠ضٛ

صٍيه ثٌضيٟ : ٕج٘ؼصضمجٟغ ف١ٗ ث٠ٌّهصٟ صق١ًٍ ثٌنطجح دو٠ال ، ثٌٛثٍٙز د١ٓ ثٌّٕج٘ؼ-فٟ ٘يٖ ثٌّٕطمز ثٌفجٍٙز

ّٟ ٌٍنطجح ُّ آ١ٌّجس ثٌضٖى١ً ثٌٍغٛٞ ٚثٌوالٌ ُّ دظٌٚف إٔضجؽٗ، صٙ  .ٚدظٌٚف صمذٍّٗ، ٚصٍه ثٌضٟ صٙض

 ًّ ّٟ ٚصظي ر ثٌٕظيٌ  إػييجهر  ص٠َيو٘ج ، ِٖيج٠ًغ ٚثػييور  ثٌّٖييج٠ًغ ثٌقو٠غيز فييٟ ليٌثتر ثٌضييٌثط ثٌييو٠ٕ ٌّ فييٟ ثٌّْييضّ

 .ثٌؼٌٚ عمجفزلوًر  ػٍٝ ثإلٕؼجع ٚثٌضهع١ٌ فٟ  صطذ١مٙجٚفٟ و١ف١ّز  ٙجِٕج٘ؾ
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