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: الملخص
: باللغة العربية
 ْؿػ٘ قطٞاٍ ا٭زب٪ٕ ايػٛهٜ حٝس

ُٔ ن١ًُٝ ايع١ ايسضاغٙتعس ٖص

َٔ ١ًظؿّا يف شيو مجَٛ ;ٍ٩ نُٔ ٸايتػا٢ٓ املع١ت ايبشح يف ؾًػؿ٫اْؿػا
ات٤اٱدطاٚ ١ٝايكككٚ ١ٜم ايؿعطٛايٓك

 عربٞ يًدطاب ا٭زب١ٝي٫ ايس١ٝٓام ايبٝغ

ختباض٫اٚ ًٌٌٝ ايتعٝ غب٢ً ع١ٜايٓكس

ضٛ اـطاب َٔ َٓع١ٝ يف أزب٠٤إلاظ قطا

. ايػطض١َخسٚ

١ٝؾل آيٚ ;طٜؿاٍ َاَٝ ٞهٝايباسح ايبًذ
١ًؽ عًِ ا٭ؾهٛ ا٭زب ؼت َػ١ًأؾه

Le résumé en français :
Cette étude scientifique s'exerce
dans
le
champ
des
préoccupations de la philosophie
du sens dans le contexte de la
structure sémantique du discours
littéraire ; ce qui prévoit une
lecture dans la littérarité du
discours, selon la vision du
chercheur
belge
Michel

م2015  ) يىليى11(  ) المجلذ7( العذد

Meyer ;d’après l’option de la
problématisation de la littérature
suivant les notions de la
problématologie ;
afin
de
questionner le questionnement
dont l’objet littéraire ,en traitant
des textes poétiques et narratives
a l’appui
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نظام األشكلة في الخطاب األدبي :
يكس تعٛٸز اٱْػإ عً ٢ايٝكٝٓٝات ٚاٱدابات اؾاٖع ;٠ؾٓٝتعطٖا بؿػـ ز ٕٚعٓا ٤يف
نٌ ٚقت ٚسني; إْ٘ ٜبشح عٔ ايطُأْٜ ;١ٓٝطٜس إٔ ٜكٌ إىل ايكٛاب ٜٚكسض ا٭سهاّ
ٜٚهؿـ عٔ اؿكٝك َٔ ١أَ ;١ًٖٚ ٍٚع إٔ َبعح دٖٛط ايتؿهري ٜ ٫هُٔ يف اٱداب١
بكسض َا ٜتذً ٢يف ططح ايػ٪اٍ امل٪ز ٟإيٗٝا; شاى َا حيطى يف ايعُل ٚدٛز عًِ ٜعطف
بعًِ ا٭ؾهً )la problématologie( ١يف غب ٌٝإخهاع ايػ٪اٍ شات٘ إىل املػا٤ي١
سٝح ٜؿهٌ َٛنٛع ٖصا ايعًِ باَتٝاظٚ ،1نأْو مبٓطك٘ غتهع اٱؾهايla ( ١ٝ

 )problématiqueشاتٗا َٔ سٝح املبسأ َٛنٛعا قٝس ايبشح ٚاملػا٤ي ١اؿجٝج ٚ ،١يٓا
إٔ ْتكٛض قٝػ ١إؾهاي ١ٝاٱؾهاي)la problématique de la problématique ( ١ٝ
إٕ َٔ ؾإٔ ٖصا ايعًِ إٔ ٜبشح عٔ أغاؽ َعطيف دسٜس جيعٌ َٔ ثٓا ١ٝ٥ايػ٪اٍ
ٚاؾٛاب قاعس ٠ايتؿهري ايعك.ْٞ٬
2

ٜٓطًل َٝؿاٍ َاٜط (  )Michel Meyerيف بػط ْعطٜت٘ متاؾٝا َع أٚيٜٛات ايػ٪اٍ
ايؿًػؿ ٞايص ٟميهٔ إٔ ٜتدص يٓؿػ٘ َٓش ٢ايتعبري عً ٢ؾانً ١اـطابٜ ،ػتُس
َطدعٝت٘ َٔ َؿاضب َتعسز ٠نا٭ططٚس ١ايػٛقطاطٚ ١ٝاحملاٚضات ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ
ٚاؾسي ١ٝاهلٝذً ١ٝيف ظٌ تؿٜٛض اٱداب ١اييت ٜه ٕٛؾٗٝا (ايػ٪اٍ) ٖ ٛبع ٘ٓٝغببا
ؾاع ٬يف ٚدٛزٖا  ،3إٕ أغًب ايتكٛضات ايه٬غٝه ١ٝامل٪غٸػ ١يًسضؽ ايؿًػؿٞ
ٚايٓكس ٟا٭زب ٞعً ٢سس غٛا ٤تعٌُ عً ٢ايتُٝٝع بني ايؿهٌ ٚاحملت ٣ٛبططٜكٜ ١عذع
ايساضؽ يف ْعطٖا اؾُع بُٗٓٝا يف إٓ ٚاسس; ؾاٱقطاض قا ِ٥عًَ ٢بسأ اْعساّ ايتهاؾ٪
بني ايهًُ ١بٛقؿٗا ؾه ٬تعبريٜاَٚ ،ا ميهٔ إٔ تؿري إي ٘ٝباعتباضَ ٙهُْٛا أٚ
ؾ٦ٝا سػٝا; ؾعً ٢غب ٌٝاملجاٍ  ٫ايتشسٜس ؾًؿع ١إْػإ باغتطاعتٗا إٔ تسٍ عًَ ٢عٓ٢
َاز ٟقض ( ٚدٛز إْػإ َٔ طبٝع ١بٛٝيٛد ،)١ٝأَ ٚؿٗ ّٛعاّ يًذٓؼ ايبؿط ،ٟأَ ٚا

1

- Michel Meyer. la problématologie Ed Que sais je Paris 2010 .p3-4.
2
 مِشاٌ شازٌ مً مىالُد  11هىفمبر  1951؛فُلسىف مً جيسُت بلجُىُت ،أسخاذ هسس ي ًجامعت بسوهسُل الحسة ( l'Université libre de)Bruxelles؛ أخر ،حعلُمه ألاولي طابعا اكخطادًا محضا ؛فهى مً خسجي جامعت جىن هىبىُيس بالىالًاث اإلاخحدة ألام سٍىُت( Johns Hopkins
 ) Universityجحطل على شهادة الدهخىزاه في الفلسفت سىت  1979اهخماماجه في الغالب ججمع بين ؤلاطاز البالغي و الحجاجي و فلسفت اللغت ؛جلمُر
لحاًُم بيرإلاان ( )Chaïm Perlmanعالم البالغت الشهير؛ هما اشخغل في الفلسفت الخحلُلُت عىد واهط و هرا ألاهطىلىجُا.
3
- Michel Meyer .De la problématologie : philosophie, science et langage. Ed pierre Mardaga EDITEUR .BRUXELLES .p48.
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ٜؿٝس ايتؿدٝل (ٚدٛز ؾدل َا) ;4إشٶا ؾكس ٜعتين املط ٤بايؿهٌ يرياعْ ٞعاّ ايتعبري
ز ٕٚإٔ ٜٛؾّل يف ايرتنٝع عً ٢دٖٛط املعٓ ٢بايكسض املػتٛيف َٔ ا٭ُٖ ٖٞٚ ;١ٝايكؿ١
املُٝع ٠اييت ٜٗتس ٟإيٗٝا ايؿ٬غؿَٛٚ ١اي َٔ ِٗٝايٓكازٚ ،عً ٘ٝؾتٓعط ٖص ٙايؿ ١٦إىل ايًػ١
باعتباضٖا فطز ٚغ ١ًٝتبًٝػ ١ٝتٛاقً ١ٝـسَ ١احملت ٫ ٣ٛغريٚ" ،ايٛاقع إٔ ايًػ ١أنجط
َٔ فُٛع ١أقٛات ٚ ،أنجط َٔ إٔ ته ٕٛأزا ٠يًؿهط أ ٚتعبريا عٔ عاطؿ .١ايًػ١
دع َٔ ٤نٝآْا ايبػٝهٛيٛد ٞايطٚس ٖٞٚ ،ٞعًُ ١ٝؾٝعٜا ١ٝ٥ادتُاع ١ٝبػٝهٛيٛد١ٝ
عً ٢غا َٔ ١ٜايتعكٝسٚ ،تتٓا ٍٚأضبع ١أَٛض أغاغ ١ٝيتُاّ ايعًُ ١ٝاملعكس :٠أ َتهًِ /ب
كاطب  /ز أؾٝا ٤أ ٚؾهط ٜتهًِ عٓٗا  /ز نًُات أَ ٚؿطزات (أ ٚإؾاضات َ٬ق١ٝ
أٜ ٚس ٖٞٚ )١ٜٚفُٛع ١ؾُْٝٛات هلا يف ايصٖٔ قٛضَ ٠ع ١ٓٝأَ ٟعإ " ،5باملكابٌ ؾٓذس
ايٓاقس ا٭زب ٞايبٓ ٟٛٝايؿهٜ ْٞ٬ػري يف اػاَ ٙػا٤ي ١ايعٌُ ا٭زب َٔ ٞشات٘ ٚيصات٘
ز ٕٚإٔ ٜسخٌ اعتباضات خاضد ١عٔ غٝام ايساخً ٞيًٓل ،إْٗا "ْعط ٠تهع سسٶا هلصٙ
ايجٓا ١ٝ٥ايكا ١ُ٥عً ٢اؿهٛض املتعأَ يًساخٌ ٚاـاضز يف يػ ١ايٓل ا٭زبْ ،ٞعط٠
تعرتف بٛدٛز ايساخٌ ؾكط عً ٢أغاؽ إٔ ايًػ ١يٝػت متج ٬ٝؾؿاؾا يًُعٓ ٢اـاضد;ٞ
٭ٕ ؾهط ٠ا٫غتدساّ اؿطيف أ ٚاملطدع ٞيًػٜ ِٖٚ ١طدع إىل أْٓا ْٓػ ٢اؾصٚض اجملاظ١ٜ
يًػ ،6 "١ؾتبك ٢ؾطن ١ٝايؿهطَ ٠ػٝطط ٠أ ٚمنٛشز ايًػ ١اجملطزْ ٠اؾصا; َع إٔ دٖٛط
ا٭زبَ ١ٝػتُس َٔ ٠اـطاب ايصٜ ٟؿهًٗا ،ؾًِ ٜعس ا٭زب عػب تكٛض دإ بٛغٝري
( )Jean Bessiéreحيكل ٚدٛز َٔ ٙشات٘ أ َٔ ٚتػُٝت٘; ؾايػ٪اٍ عٔ ا٭زب ٜبك٢
َؿتٛسا بػض ايٓعط عٔ ا٫ؾرتانات اييت أقطت بٗا ايٓعط ١ٜا٭زبٚ ،7 ١ٝعً ٘ٝؾايعًُ١ٝ
يف ساد ١إىل إخهاع يػ ١اـطاب ا٭زب ٞبع ٘ٓٝإىل املػا٤ي ١احملاٜج ١بعٝسا عٔ ايب١ٝٓٝ
ايكا ١ُ٥بني اؾًُٚ ١ايٓل; ٚاملػا٤ي ١شاتٗا قس تأخص يف ْعط َٝؿاٍ َاٜط َكطًح
ا٭ؾهً ; )la problématisation ( ١ؾاملطَ ٖٛٚ ٤كبٌ عً ٢ايتشسخ أ ٚايهتاب ١يف
غٝام سٝات٘ اي ;١َٝٛٝغتذس ٙعًٚ ٢د٘ ايهطٚضٜٓ ٠طًل َٔ ا٭غ ١ً٦ايصٖٓ ١ٝاييت تجري
اٖتُاَ٘ يف ْطام قه ١ٝقسٸز ،٠مبعٓٚ ٢دٛز َؿهًَ ١ا ،ز ٕٚإٔ ٜهؿـ عٓٗا
4

-Gilles Siouffi .Penser le langage a l’âge classique Ed Arman colin Paris 2010. p7.
5
أهِس ف سٍحت .هظ سٍاث في اللغت .داز الىخاب اللبىاوي .بيروث .ط 1981 2ص .116
عبد العصٍصحمىدة .اإلاساًا املحدبت مً البيُىٍت إلى الخفىًُ .سلسلت عالم اإلاعسفت أبسٍل هِسان . 1998املجلس الىطني للثلافت .الىىٍت .ص .1187
-Jean Bessiére .Dire le littéraire : point de vue théorique. Ed pierre Mardaga Editeur bruxelles 1990 .p 6.
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بايهطٚضَ ٠ػام ايتعبري ايصٜ ٟتُعٗط يف قٝػ ١اٱداب ،8 ١نكٛيو ٜ :بس ٚاؾ ٛايّٛٝ
َعتسَ ،٫ا ٜهؿـ إٔ ٖٓاى غ٪اَ ٫ؿاز ٌٖ :ٙتتٛقع اعتسا ٫يف اؾٛ؟ٚ ،اٱداب١
تكه ٞبا٫ستُاٍ.
َا ٜعين إٔ اـطاب اي َٞٛٝايصْٓ ٟذع ٙقس ٜبس ٚيف ظاٖط ٙعباض ٠عٔ نّ٬
تكطٜط ٟأَا يف دٖٛط ٙؾٜٗ ٫ ٛػازض املٓش ٢ا٫غتؿٗاَٚ ;ٞعً ٘ٝؾٝتٛقع إٔ ته ٕٛاٱداب١
غري املجبتٚ ١املتعًك ١بٗصا ايتػا ٍ٩املططٚح تتُاؾ ٢أنجط َع َا ٜكسض يف ثٓاٜا ٖصا
اـطاب ايص ٟجيط ٟتؿه َٔ ً٘ٝخ ٍ٬عباض ٠أ ٚمجً ١أ ٚست ٢اغتسعا ٤خطاب آخط
َ٬ٜػ٘ ٜٓٚه ٟٛؼت٘ 9عً ٢ؾانً ١ايتٓام ( )l’intertextualité
"٭ْ ٞضؾهت ايسضٚب ايككري٠
ٚأعًٓت ضغِ اؾُٝع ايتشسٟ
ٚأْ ٞغأَهٞ
٭عُام عط بس ٕٚقطاض
يعًين َٜٛا
أسطِ عاد ١ٝايؿٗطٜاض
أسطض َٔ قبهيت اؾٛاض" ٟ

10

َاشا ْك ٍٛيف ؾعطٖ ١ٜص ٙايًػ ١ايكازض َٔ ٠أسَ ّ٬ػتػامن ٞيف زٜٛاْٗا عًَ ٢طؾأ
ا٭ٜاّ عرب قكٝستٗا املعٓ ١ْٛبايتشس ،ٟإْٗا ظاٖط ٠تعبري ١ٜتػتكطب ا٭ؾهًَٔ ١
قَُٛ ِٝنٛعٗا ،إْٗا قه ١ٝاملطأٚٚ ٠دٛزٖا يف اجملتُع ايعطب ٞعَُٛٶا ٚاؾعا٥ط عً٢
ٚد٘ ايتشسٜس إبإ ايػتٝٓٝات; ٖص  ٙاملطأ ٠تبشح عٔ نطاَتٗا ،عٔ سطٜتٗا ،إشٶا ٖٞ
تػأٍ ،تبشح عٔ كطز يف قٝػ ١اٱقطاض ٚاملطايب ١بؿ ٤ٞغًب َٓٗا ٖٛٚ ،قٛت أسّ٬
َػتػامن ٞاملتُطز ٠عً ٢قاْ ٕٛا٭عطاف ٚايتكايٝس ،اٱداب( ١سٌ ا٭ؾهً )١اغتسعت
ْكٶا آخط لس ٙيف سهاٜات أيـ يٚ ١ًٝي ;١ًٝإْ٘ تؿاعٌ ْك ٞسهَٚ ِٝسضٚؽ َٚبٝٸت،
أٜ ٫هُٔ اؿٌ ؾُٝا قٓعت٘ ؾٗطظاز بػشطٜتٗا اؿها ١ٝ٥أَاّ عٓؿٛإ ؾٗطٜاض; أّ إٔ
ا٭َط يف ساد ١إىل ؾٗطظاز أخط ٣تعاقطْا ،ؽاطبٓا بًػتٓا اييت ْؿُٗٗا ْٚكسض َعٓاٖا؟
- Michel Meyer. Langage et littérature. Ed puf. Paris. 1992. P4.
- Ibid p 5.
11
-أحالم مسخغاهمي .على مسفأ ألاًام  :مخخازاث مً الدًىان .الشسهت الىطىُت لليشسو الخىشَع .الجصائس ط .1972ص . 3
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ٌٖ تعهؼ قٛت ا٭زٜب ١أسَ ّ٬ػتػامن ٞأْا املطأ٠؟ ٖص ٙتػا٫٩ت  ٫تٓتٗٚ ٞإدابات
قه ١َٛبط ٞايٓػٝإ ،إْٗا سطن ١تهُْ ١ٝٓٝك ١ٝأقطتٗا ٖص ٙاٱداب ١اييت مبكسٚض
ايكاض ٨إٔ ٜكطٓعٗا يٓؿػ٘; ؾُع نٌ قطا ٠٤ز٫يَٚ ١ع نٌ ز٫ي ١إدابَ ٖٛٚ ،١هُاض
سٌ ا٭ؾهًٚ ;١غطعإ َا ْهتؿـ إٔ أثط ٖصا ايتػا ٍ٩سػب تكٛض َٝؿاٍ َاٜط
غٝع ٍٚعًٚ ٢قع ايتعبري املهتٛب أ ٚاملٓطٛم عً ٢سس غٛاٚ ،٤عً ٘ٝغتكري اٱداب ١يف
سادَ ١اغ ١إىل َطدعَ ١ٝا حي ٌٝإيٗٝا اـطاب شات٘ ،ؾًو إٔ تتكٛض إٔ اجملاظ ٜكٟٛ
ٖصا ايٓؿٛش; بكطف ايٓعط إٕ اعتربْا املعٓ ٢ايصْ ٟكب ٛايٛق ٍٛإي ٖٛ ٘ٝشات٘ املاثٌ يف
ٖصا اـطاب بؿهٌ سطيف أ ٚنُين; ؾٗ ٛيف سسٸ شات٘ ٜؿتػٌ باعتباضَ ٙربضا يًبشح
عٔ ٖص ٙاٱداب ١بططٜكَ ١باؾط ٠أ ٚغري َباؾط ،11 ٠ؾك ٍٛايػاضز "عٓسَا ؾطٸع ايٓاؾص٠
عً ٢اتػاعٗا نإ ٜطٜس إٔ ٜط ٣املس ١ٜٓاييت اؾتٗاٖاٚ ،اييت َٮت٘ بتؿاقًٗٝا
ايكػري ،٠يف ٖصا ايؿكٌ بايصاتْٜٛٛٝ ،ضى اييت ؼتً٘ َجٌ ٚضزَ ٠تٛسؿ. ١عٓسَا
ٜػازضٖا ٚي ٛ٭ٜاّ أ ٚيػاعاتٜ ،ؿعط بٗ ا َعٜ٘ ،ػُع تكطع أْؿاغٗا َجٌ عؿٝك ١يف
ؿع ١أيكٗاٜ ،ػشبٗا ٚضا ٙ٤يف شانطت٘ ٚبني أؾٝا ٘٥ايكػري. ٠عٓسَا ٜؿتح سكا٥ب٘ يف
املسٕ ايبعٝس ٠تػبك٘ ٖ ٞبطٚا٥شٗا ٚعططٖا ٚأيٛاْٗا ٚؾٛناٖا اؾُٚ ،١ًٝؾٛاضعٗا اييت
 ٫تٓتَٗٛٚ ،ٞغٝكاٖا اييت تأت َٔ ٞاملداب ٧املٓػٚ ١ٝتػتكط يف ايكًب بس ٕٚاغت٦صإ
"  ،12ؾاملٛنٛع ٖ ٛاملس ٖٞ ١ٜٓاٱؾهاي ٖٞ ;١ٝايػ٪اٍ َٓ ٖٞٚبع اؾٛاب ،ميهٔ
يًكاض ٨إٔ ٜتٛخَٗٓ ٢ا سطؾ ١ٝاملعٓ ٢ؾتكري املطدع ١ٝتككس َسْٜٛٛٝ ١ٜٓضى عًٚ ٢د٘
اؿكٝك ١ايع ١ٝٓٝاملًُٛغ ١يف ْطام فاظ ٟتكري ٖص ٙاملس ١ٜٓباعتباضٖا اَطأٜٓ ٠ػام إيٗٝا
اؿٓني ٚاي تعًل بٗا ؾٓهتؿـ ايكطح اجملاظ ٟؾٗٝا; ؾاملطدع ١ٝسانط ٠خيتًكٗا ايكاض٨
نٝؿُا ؾا. ٤
بسٚضْا مبٓطل ا٭ؾهً ١عٓس َاٜط ْططح ٖصا ايتػاَ :ٍ٩ا ع٬قٖ ١صا املٓش٢
اٱؾهاي ٞايصٜ ٟططس٘ َٝؿاٍ َاٜط بؿإٔ اـطاب ا٭زب ٞاملػتٗسف ؟

- Michel Meyer. Langage et littérature. p 6.
12
-واسُني ألاعسج.زماد الشسق : 1خسٍف هُىٍىزن ألاخير.ميشىزاث الجمل بيروث -بغداد ط . 2113 1ص. 11
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قس تعٗط اٱداب ١ز ٕٚعٓا ٤إشا َا متٸ تٛد ٘ٝايعٓا ١ٜبكٛضَ ٠باؾط ٠إىل َهُاض َا
ٚضا ٤ايًػ ،13)le métalangage( ١ؾاملػأي ١تطأٖ عً ٢إؾهاي ١ٝايبشح يف ا٭زب ،١ٝأٟ
أزب ١ٝاـطابَ ،ا ٜؿػط إٔ اـطاب ا٭زب ٖٛ ٞشات٘ عً ٢يػإ َ٪يؿ٘ ٜططح ؾُٝا إٕ
نإ عل اـطاب ايص ٟؾهً٘; ميهٔ ٚقؿ٘ با٭زب يف غٝام قاٚي ١اٱقطاض
بأزبٝت٘؟ ٚزٚض ا٭قٓع ١اييت مياضغٗا املبسع يف يػت٘ تعس أنرب زي ٌٝعً ٢شيو ،14عً ٢مٛ
دعٌ ايؿدك ١ٝتتشٌُ أعباَٛ ٤قـ قاسب ايطٚاٚ ،١ٜيو ٖصا ايُٓٛشز "أسبو  ...أسبو
أٜتٗا ايػذط .. ١ٜقًتٗا ي ٞؾذأٚ ٠قُت طٚ ،٬ٜٛقُت أْا أٜهٶاٚ ...عطؾٓا نٝـ ٜكري
ايكُت ؾعطا" ٚ ;15يعٌ املكٛي ١اييت تَ٪ٸٔ ٖصا املٓشَ ٢ا ٜسي ٞب٘ َاٜط ؾُٝا َعٓاٖٛٚ ٙ
ٜكطأ يف اؾسي ١ٝاؿاقً ١بني املعٓ ٢اؿطيف ٚاملعٓ ٢اجملاظ ;ٟعً ٢أغاؽ إٔ اؿطؾ١ٝ
تؿتػٌ مبجاب ١طًب املٛاؾك ١عً ٢املعٓ ٢ايص ٟجيط ٟايتكطٜح ب٘ٚ ،ست ٢إٕ متت عًُ١ٝ
ا ٫غتبساٍ بهًُات أخط ٣ؾٝبك ٢املعْٓ ٖٛ ٢ؿػ٘ َٔ قب ٌٝإٔ ايؿطن ١ٝايجاْ ١ٝتؿتػٌ
يكاحل املعط ٢اجملاظ. ٟ
ٚؾل َا ميهٔ تٛنٝش٘ يف اؾس ٍٚايتاي:ٞ
ايهًُ / 1 ١ايكُط

َعَٓ/ 1 ٢عٓ ٢ايكُط

سطيف

ايهًُ/ 2 ١اؾُاٍ

َعَٓ/ 2 ٢عٓ ٢اؾُاٍ

سطيف

ايهًُ/ 2 ١اؾُاٍ

َعَٓ/1 ٢عٓ ٢ايكُط

فاظٟ

ايهًُ/ 1 ١ايكُط

َعَٓ/ 2 ٢عٓ ٢اؾُاٍ

فاظٟ

ؾُا ٜؿهٌ املعٓ ٢اؿطيف يعباضَ ٠ا َٖ ٛا ميهٔ بسٚض ٙإٔ ٜؿهٌ فاظا آخط يف
ْطام عباضَ ٠ػاٜط.٠
قس تطتػِ يف ٖصا ايػٝام ََ٬ح املعٓ ٢اجملاظٚ ٟآي ١ٝاؾتػاي٘ عً ٢قسض قسٚز١ٜ
ايٓل يف إثاضت٘ ملطدع ١ٝايٛاقع ايصٜ ٟػتُس َٓ٘ ٚدٛز ;ٙؾهًُا بعست املػاؾ ١بني ايٓل
ٚغٝام إْتاد٘ اـاضد ٞنًُا تطعُت ؾهط ٠اْتػاب ايٓل إىل عامل اجملاظ بسَٔ ٫
عامل ايٛاقع عً ٢غب ٌٝاؿطؾ ١ٝيف ايططح ٚايتٛدَ٘ ،ا جيعٌ ايٓل ( اـطاب ا٭زب)ٞ

-Romane Jakobson trd : N. Ruwet. Essais de linguistique générale Paris, Ed Minuit, Paris 1963, p 217-218.
- Michel Meyer. Langage et littérature. p151.
15
-غادة السمان .الحب .ميشىزاث غادة السمان بيروث ط  1991 9ص . 11
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يف تكسٜط َاٜط ْكا ًَػعا (  ،16 )un texte énigmatiqueؾٛقٛؾٓا نُٔ ٖصا
ا٫غتٗ َٔ ٍ٬ضٚا" ١ٜمجًه ١ٝآضابٝا" قس خيسّ املبتػ ;٢إش ٜؿتتح ايػاضز خطاب٘ بكٛي٘
" نٌ اؿها ١ٜبسأت بهتاب اْؿتح عً ٢اـٛفٚ ،اْتٗ ٢يف قًب ايٓاض ،قبٌ إٔ ٜٓاّ
ْٗاٝ٥ا يف عُل يػَ ١هػ ٠ٛبايعغاضٜس ،تؿب٘ ايكطار ٚاـٛف قً ،17 " ٬ٝإْ٘ ٚاقع يػ١
غطز ١ٜهلا َٔ ايهجاؾ ١ايس٫يَ ١ٝا جيعٌ ايكاضٜ ٨بشح عٔ سٌ يًػع  ٫ميهٔ ايٛقٛف
عٓس غشط دٛاب٘ إ ٫بعس إٔ ٜتُٸِ قطا٤ت٘ اـط ١ٝيًطٚا ،١ٜؾاـٛف ٚايٓاض ؾػ ٤ٛايعاقب،١
َهبٛتات  ٫تٓذًٚ ٞايؿطز َعس ;ّٚؾ ٬أؾل َػتٓري ٜبعس ؾبح ٖص ٙاملطاض ٠؟ تًو ٖٞ
إؾهاي ١ٝتطاٚز ايكاض ٨املكبٌ عً ٢ايٓل ؾًٔ تػتكط ز٫يت٘ إٚ ٫ؾل َبسأ ا٫ستُاٍ;
ٚبٗص ٙايططٜكْ ١عٛز بؿ َٔ ٤ٞايتُهني يف ؾإٔ ايبشح عٔ أزب ١ٝاـطاب بايٓعط إىل
ايًػ ١اييت تكٓع ايػ٪اٍ ٚاملعٓ ٢ايصٜ ٟؿٛٸض اٱداب ١احملتًُ ١غري احملػ ;١َٛعٝح يف
نٌ َط ٠ؼتاز إىل تأدٚ ،ٌٝيعٌ ايتعاطَ ٞع ٖصا ايكٓـ َٔ ايًػ ١ايػطز ١ٜقس  ٫لس
هلا أثطٶا يف ايٛاقع اؿ ٞطاملا إٔ غٝام ايتد ٖٛ ٌٝٝايصٜ ٟهع يٓا اؿس ايؿاقٌ بني َا
ٜٛدس يف ٖص ٙايطٚاَٚ ١ٜا ٜٛدس يف ٚاقعٓا ايؿٝعٜا ٞ٥ايطبٝع ٞاملًُٛؽ . 18
ؾاملػأي ١ا٭زب ١ٝعًٖ ٢صا املٓٛاٍ غتتذاٚظ ؾهط ٠ايبشح عٔ املعٓ ٢أ ٚاؿك ٍٛعً٢
اٱداب ١املٛانب ١يػ٪اٍ غابل; املِٗ ٚدٛز َٓاٚضٜ ٠تشػؼ َٓٗا ايكاض ٨يًعؿط مبعَٓ ٢ا
ز ٕٚاؿاد ١إىل تربٜط ،ٙنُا إٔ اْؿكاٍ ايٓل عٔ ايٛاقع ٜ ٫عين بايهطٚض ٠سػب
َٓعٛض َاٜط غٝاب٘ ايهً ٞعٓ٘; ؾايطٚا ١ٜعً ٢غب ٌٝاملجاٍ تأخص َٔ ا٭غطٛضَٔٚ ٠
ايتاضٜذ  َٔٚاجملتُع ،بٌ َٔ ايطبٝع ١ايبؿطٚ ١ٜايك ١ُٝاٱْػاْ ١ٝا٭خ٬قٚ ،١ٝيعٌ ا٭خص
باملٓش ٢ايؿًػؿ ٖٛ ٞعً ٢غب ٌٝا٫غتٓ٦اؽ بؿطن ١ٝا٭ؾهً ١اييت ٜعتس بٗا َٝؿاٍ َاٜط
اْط٬قا َٔ ؾهط ٠إٔ ايؿًػؿ ١غتك ِٝع٬قتٗا َع اـطاب ا٭زب ٖٞٚ ،ٞتطأٖ عً٢
اؾٖٛط ايصٜ ٟؿهٌ طبٝعٖ ١صا اـطاب َع ٚنع املػاؾ ١ايؿاقً ١بني َا تكٛي٘ ٖصٙ
ايؿًػؿَٚ ١ا ٜطٜس ٙاؿؼ ا٭زب ٞاٱبساع ،ٞؾرتٜس بصيو إٔ تعط ٞي٘ ٚدٛزٶا ،سهٛضٶا
عً ٢قسض املػاس ١اجملاظ ١ٜاييت ٜطتهٗٝا سٝح ميهٔ إٔ تعس سطؾٝت٘ ٖ ٞسكٝكت٘;
َجًُا ْػتؿعط ٙيف خطاب إبطاٖ ِٝايه ْٞٛبًػإ ايػاضز " نًُا دطت٘ ا٭قساض دٓٛبا
17

- Michel Meyer. Langage et littérature. P5.

16

 واسُني ألاعسج .جملىُت آزابُا .ميشىزاث الجمل .بيروث /بغداد.ط  2111 1ص .7- Michel Meyer. Langage et littérature. p 6.
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ٚٚدس ْؿػ٘ يف أسهإ ايكشطا ،٤اغتٛيت عً ٘ٝايسٖؿٚ ١اغتٝكغ ؾ ٘ٝسٓني فٗ. ٍٛ
مل ٜهٔ إسػاغ٘ اـؿ ٞسٓٓٝاٚ ،يهٓ٘ ٚغٛاؽ أق َٔ ٣ٛاؿٓني ،إْ٘ ْساْ ! ٤سا٤
عُٝلٜ ،ػتعػط عً ٢ايتؿػري ،بطغِ أْ٘ محَ ،ِٝجً٘ َجٌ ؿٔ يصٜص مل ٜػبل ي٘ إٔ
مسع٘ بأشٕ ،بطغِ إٔ ايكًب أزضن٘ َٓص ظَٔ بعٝس ،بعٝس ،مل ٜعؿ٘ يف َ٬ٝزٖ ٙصا٫ٚ ،
يف امل٬ٝز ايص ٟغبك٘ٚ ،هلصا ايػبب ٜػتذٝب ي٘ بٛدٝب غاَض نابتٗاٍٚ ،دٝب
غاَض نايك ،19 " ٠٬ؾؿػاع ١ايكشطا ٤مل تػتطع إٔ تَ٪ٸٔ اٱْػإ َٔ ايؿعٛض
بايكًل ٚاؿري ٚ ٠اـٛف َٔ اجملٗٚ ،ٍٛنأْ٘ خطاب ؾًػؿ ٞعً ٢مَ ٛا لس ٙيف
خطابات دإ ب ٍٛغاضتط ( " )Jean Paul Sartreأَا ايهاتب ايٛدٛز ٟؾٜٗ ٛك ٍٛإٕ
اؾبإ جيعٌ ْؿػ٘ دباْاٚ ،ايبطٌ ٜتكطف تكطف ا٭بطاٍ ،يهٔ اؾبإ ٜػتطٝع إٔ
ٜٓبص دبٓ٘ٚ ،ايبطٌ قس ٜتدً ٢عٔ بطٛيت٘ .إمنا املِٗ تكطؾ و ايعاّ ،ايتعاَو ايعاّ ،ؾ٬
ميهٔ إٔ مهِ عًٝو باؾدي أ ٚايبطٛي َٔ ١عٌُ ٚاسس أ ٚسايٚ ١اسسَ ،20 "٠ا ٜؿِٗ
َٔ شيو بإٔ املط ٤عٓسَا ٜؿعط بايكًل يف املٛقع ايصٜ ٟهتؿـ َا ٜٗسٸز نٝاْ٘; ٚيصيو
ػس ٙحيا ٍٚباغتُات ١إٔ ٜؿطض ٚدٛز ٙبايططٜك ١اييت تطن ;٘ٝستٜ ٢كاٖ ّٚصا ايكًل
ٚا٫غتذاب ١هلصا ايٓساٚ ٤يعٌ َا َٖ ٛاثٌ يف ْل ايطٚاْ ( ١ٜساَ ٤ا نإ بعٝسا) ٖ ٛؾهٌ
َٔ أؾهاٍ إثبات ٚدٛز ايصات; ؾهْٗٛا تتشطى ؾتؿعٌ ؾتٓذع َٔ أدٌ َكري ٚدٛزٖا;
ٖٚهصا ؾإٕ طبٝع ١ايع٬ق ١بني ا٭زب ٚايؿًػؿ ٖٞ ١خاقَٚ ١عكس ;٠ؾ ٬ميهٔ إٔ
ْٓتعط بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ َٔ ا٭زب َا ْٓتعط َٔ ٙايؿًػؿٚ ١ؾل َكٛيتٗا اؾصض،21١ٜ
باملكابٌ حيطم ايباعح اؾُاي ٞعًْ ٢ػـ أَ ١ٜطدع ١ٝتعٝس اـطاب ا٭زب ٞإىل ايٛاقع
أَ ٚا ي٘ قً ١بعكط َٓؿَ ٖٞٚ ٘٦كب ا٭زب ١ٝايؿعً ٞاييت تؿتػٌ عً ٢سطن١ٝ
ايتعبري َٔٚ ;22مث ١ؾهٌ ْل أزب ٞحيكل َطدعٝت٘ بٓؿػ٘ َٔ ْك٘  َٔٚعامل٘.

19

إبساهُم الىىوي  .هداء ما وان بعُدا .اإلاؤسست العسبُت للدزاساث و اليشس ط . 2119 2ص . 1521
جان بىٌ سازجس .جس  :عبد اإلاىعم الحفني.الىجىدًت مرهب إوساوي  .الداز اإلاطسٍت للطبع و اليشس اللاهسة ط .1964 1ص . 4321
-Philippe Sabot .philosophie et littérature .Ed puf Paris 2002.p5.
22
- Jean Bessiére .Dire le littéraire .p16.

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

232

العذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يىليى 2015م

ISSN : 2410-1818

فلسفة املعنى يف الخطاب األدبي (أطروحة ميشال ماير أمنوذجا)

| د .حفيظ ملواني

حذود الذاللة :
ٜٓطًل َٝؿاٍ َاٜط َٔ ؾطن ١ٝتؿٝس بإٔ َبسأ ؾِٗ أْ ٟل ٖ َٔ ٛقب ٌٝايكسض ٠عً٢
تطمجت٘; مبعٓ ٢إعاز ٠قٝاغت٘ َٔ دسٜس ،يهٓ٘ يف ايٛقت ْؿػ٘ ٜتػا ٍ٤عٔ دس٣ٚ
ٖصا املٓش ٢عٓسَا ٜتعًل ا٭َط بايٓل ا٭زب ٞ؟

23

ؾٗٓاى عس ٠تػا٫٩ت تعرتض ٖصا املػًو :بسا َٔ ٌٖ ١ٜاملُهٔ إٔ ته ٕٛعباض٠
أزب ١ٝتعازٍ عباض ٠أخط ٣ؼٌ قًٗا ؾتػتٛيف َعٓاٖا؟ ٌٖ ايس٫ي ١املتٛقٌ إيٗٝا ٖٞ
ْتٝذ ١يعًُ ١ٝػُٝع ١ٝيس٫٫ت دع ١ٝ٥غابك ١عٓٗا؟ َٚا َس ٣تأثري ؾهط ٠اؾسي١ٝ
ايجٓا ١ٝ٥اؿاقً ١بني ٖص ٙايجٓا ٝ٥ات :ايًػ ١ايٚ ١َٝٛٝايًػ ١ا٭زب ،١ٝاـٝاٍ ٚايٛاقع ،املعٓ٢
اؿطيف َكابٌ املعٓ ٢اجملاظٟ؟  َٔ ٌٖٚايهطٚض ٠إٔ حي ٌٝايعٌُ ا٭زب ٞإىل َطدع١ٝ
َٛدٛز ٠يف ايٛاقع بايؿعٌ; بايهٝؿ ١ٝاييت تػُح يٓا بتبٝٸٔ احملػٛؽ َٓٗا; عً ٢مٛ
تًؿعٓا بهًُ ١ايؿذط ٠اييت لس يف غٝاقٗا ٚدٛزا ؾعًٝا عً ٢أضض ايٛاقع .
املَ٬ح ا٭ٚي ١ٝاييت ٜعتُسٖا َٝؿاٍ َاٜط يف تكس ِٜأططٚست٘ ايس٫ي ١ٝاملتعًك١
باـطاب ا٭زبْ ٖٞ ٞعطت٘ ا٭ٚي ١ٝيًّػ ١باعتباضٖا ايٛغ ١ًٝاييت ٜتدصٖا املط ٤يططح
اْؿػا٫ت٘ٚ ،نصا َعاؾتٗا; ؾَٗ ٞػًو ايػ٪اٍ ٚاؾٛاب يف إٓ ٚاسس عً ٢ؾانً١
ايكهٚ ١ٝسًٗا ز ٕٚاؿاد ١إىل تعبري قطٜح ميٛقع ايكه ١ٝأ ٚجيٝس سًٗا ،24نكٛيو :
 ٫ميهٔ يعُط إٔ ٜػاؾط إىل أٚضبا.
إْٗا مجًَٓ ١ؿ ١ٝتططح قه ١ٝغؿط عُط; تًو ٖ ٞاٱؾهاي ١ٝاملتُجً ١يف عسّ ايكسض٠
عً ٢ايػؿط ،إْ٘ غطٸ ٖصا ايٓؿ ٞجيػس عذعا ٚانشا يعس ٠اعتباضات قتًُ:١
عسّ تٛؾط ايكسض ٠ايكش١ٝعسّ تٛؾط ٚثا٥ل ايػؿط أ ٚايتأؾري٠عسّ ٚدٛز املاٍ املػتشلغٝاب ٚغ ١ًٝايٓكٌ-ايتٛقٝت غري َٓاغب

- Michel Meyer. Langage et littérature. P20.
- Ibid P38-39.
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عػب ايتشً ٌٝايس٫يٚ ٞؾل آيَٝ ١ٝؿاٍ َاٜط ْهتؿـ غٝام ايػ٪اٍ ٌٖ :ميهٔ يعُط
إٔ ٜػاؾط؟ ؾايكه ٖٞ ١ٝإؾهاي ١ٝايػؿط
اٱداب ،" ٫" ١عً ٢أغاؽ تًو ايعٛا٥ل ايػابك ١ايصنط ،سٌ ايكه ٖٛ ١ٝػاٚظ ٖصٙ
ايعٛا٥ل; ؾُٓش ٢ايػ٪اٍ ٚاؾٛاب َػٝٸب يف تًو اؾًُ ;١إش املعٓ ٢غٝتذاٚظ سسٚز ايتعبري
ايًؿع ٞايكطٜحٖ ،هصا ًْذأ يف تكسٜط َٝؿاٍ َاٜط إىل اغتعُايٓا يًػ ١بططٜك١
اعتٝاز ،١ٜؾايتعبري عٓسَا خيٛض يف ططح ايكه ١ٝمبٓطل ايػ٪اٍ نُٓٝا ؾَٗ ٛػاض
يؿعٜٓ ٞش ٛيف ا٫ػا ٙاٱؾهاي ،) Problématologique ( ٞبُٓٝا يف ساٍ تعطن٘
مبٓطل اٱداب ١املٛات ١ٝؾٝكري يف قٝس سٌ اٱؾهاٍ ( ;25 )apocritiqueاٱداب ١اؾع١ٝ٥
َهُٓ ١يف ايػ٪اٍ أَا اٱداب ١ايهاًَ ١املٛقٛؾ ١بايؿعً ١ٝؾػتتشكل تبعا ملٓٛاٍ ايطز
عًٖ ٢صا ايتػا. ٍ٩
ؽ  :أ ٜٔتكع اؾعا٥ط؟
ز :يف مشاٍ إؾطٜكٝا.
ؾايػ٪اٍ ٖٜ ٛتهُٔ إداب ١دع َٔ ١ٝ٥قب ٌٝإٔ يًذعا٥ط َٛقعا دػطاؾٝا مل ٜتِ ؼسٜسٙ
بعس متاؾٝا َع اٱؾهاٍ ،أَا ايطز املٓاغب ؾَٗ ٛا ٜؿهٌ إداب ١ؾعً ١ٝتٛاؾكا َع سٌ
ٖصا اٱؾهاٍ (ٚ ،)apocritiqueعً ٘ٝؾايًػ ١بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ تبك ٢عباض ٠عٔ
ٚغ ١ًٝتعبري ١ٜعٔ غ٪اٍ أ ٚإداب ١يف ؾًو ايكهٚ ١ٝسًٗا ز ٕٚاؿاد ١بايتكطٜح ايًؿعٞ
املباؾط ،ؾُٔ ٜطٜس ايٓعط يف ايتعبري إٕ نإ غ٪ا ٫أّ إداب ١يف غٝاب ايعَ٬ات ايًؿع١ٝ
ايساي ١عً ٘ٝؾُٝهٔ إٔ حيتهِ إىل ايػٝام ايصٚ ٟضز ؾٖ ٘ٝصا ايتعبري .26
ؾكٛيو :نِ ايػاع ١اٯٕ ؟ ميهٔ ا٫نتؿا ٤بايعاٖط ،ؾتك ٍٛإٔ ٖصا ا٭َط َٔ
قض ايػ٪اٍ باملكابٌ ميهٔ ايٓعط إي ٘ٝيف َٛنع اٱداب ١ايهُٓ ١ٝاملتعًك ١ؾطنٶا
بؿهط ٠أُٖ ١ٝايٛقت ،أ ٟيف غٝام املٛاظب ١عً ٢ايعٌُ ز ٕٚإٖساض يًٛقت نك١ُٝ
أخ٬ق ;١ٝؾشٝح ْتٛخَ ٢ا ٜؿهٌ قت ٣ٛايتعبري عً ٢غب ٌٝؾُٗ٘ ؼت ٚتري ٠ايؿهٌ
اؿاٌَ ي٘ قس ٜتشكل َٔ خ٬ي٘ ٚد٘ ايس٫ي ١بعٗٓٝا ( . )mode significatif

- Ibid P41.
- Ibid P41.
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 ٫أعتكس بإٔ إَهاْ ١ٝضغِ سسٚز ٖص ٙايس٫ي ١يف ْطام اؾتػاهلا َا مل ْسضى
املطدع ١ٝاييت ؼ ٌٝإيٗٝا  ،27عٝح َا َٔ ن ّ٬إٜٚ ٫ك ّٛعًَ ٢طدعٜ ١ٝػتٓس إيٗٝا
ؾتربض ٚدٛزٚ ٙنٝاْ٘ ايًؿع ٞاْط٬قا َٔ اٱساي ١إىل املعاْ ٞأ ٚا٭ؾطاز أ ٚا٭ؾٝا ٤يف
عامل ايٛاقع ،إْٗا إساي ١إَا يٲْػإ أ ٚاملاز ٠أ ٚايعامل ايصْ ٟعٝـ ؾ ٘ٝبني أسهاْ٘ ،أٚ
املٓش ٢املعطيف املهتػب أ ٚايٓٗر ايؿهط ٟايصْ ٟتبٓا. ٙ
ؾكٛيو  :عُط َتدًل
ؾٓعا ٜٔيف ْطام ايٓعط ١ٜايس٫ي ١ٝايتشً. ١ًٝٝ
ايس٫ي ١ايٛظٝؿ: ١ٝ
عُط =نا ٔ٥س= ٞإْػإ = عاقٌ = َػًِ
َتدًل =ق ١ُٝأخ٬ق= ١ٝقَ ١ُٝعٓ= ١ٜٛايؿه= ١ًٝسػٔ املعاًَ= ١ايتكسٜط =ايٛؾا= ٤
اٱخ٬م .
ايس٫ي ١ايٓش:١ٜٛ
عُط  :اغِ =َعطب = َبتسأ =َعطٸف
َتدًل :اغِ =َعطب =خرب =ْهط٠
ايس٫ي ١ايكطؾ: ١ٝ
عُطَ /تدًل :اغِ ؾاعٌ= َصنط =َؿطز
ؾهط ٠اٱؾهاٍ ٖٛ َٔ:عُط ؟ َا ٖ ٞقؿات٘ ا٭خ٬ق ١ٝ؟
سٌ اٱؾهاٍ ٖٛ :إْػإ ؾاب يف ضٜعإ ايعُط ٜتكـ بأخ٬م محٝس ;٠تؿٗس بصيو
غًٛن٘ ايعاٖط ٠يف سػٔ ايهٚ ّ٬ايتأزب َع اٯخط. ٜٔ
غٓهتؿـ َٔ قُٖ ِٝصا ايتعبري ايًؿعٚ ٞقؿّا يؿدل عُط سٝح ٜتِ اٱقطاض
باهلٚ ١٦ٝايكؿ ١اييت ٜعطف بٗا ٜ َ٘ٓٚتِ إقساض اؿهِ عً ٢دسٚاٖا ،اختكاضا مٔ
أَاّ ٚقـ ؾتعطف ثِ إقطاض ؾشهِ .
ٜصٖب َٝؿاٍ َاٜط إىل أْ٘ َا َٔ ز٫ي ١إ ٖٞٚ ٫متجٌ َطدع ١ٝملا ٜطاز ايتعبري عٓ٘،
ؾايس٫يٚ ١املطدع ١ٝيف ْعط َاٜط تس ٕ٫عًَ ٢عٓٚ ٢اسسٚ ،يف ايًػ ١ا٭ملاْ ٫ ١ٝتٛدس
- Ibid . P56.
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غ ٣ٛنًُٚ ١اسس ٠تسٍ عً ٢ا٭َط ٜٔباغتدساّ يؿع ،28 )Bedeutung( ١ؾُا حيهِ
يف ايػايب ٖص ٙاملطدع ١ٝباعتباضٖا تؿهٌ ز٫يٚ ١ؾل َا ٜتِ ايتعاضف عً َٔٚ ،٘ٝمث١
ٜػُح اٱقطاض ب٘ ؾكٛيٓاَ :ؿس ٟظنطٜا ؾاعط ايجٛض ٠اؾعا٥ط. ١ٜ
ٜػتٓبط املتًك ٞايس٫ي ١عً ٢أغاؽ َا ؼ ٌٝإيٖ ٘ٝص ٙاؾًَُ َٔ ١عًَٛات سكٝك;١ٝ
ؾإٕ دًٗٗا املتًك ٞيف غٝاب املطدع ١ٝاييت ٜػتٓس إيٗٝا غتعاٚز يف ٖصا ايٛنع آي١ٝ
ا٭ؾهً ١يف ا٫ؾتػاٍ ،عً ٢أغاؽ أْ٘ (املتًك/ ٞايكاض )٨غًٝذأ إىل ططح غ٪اٍ أٚ
أغ ١ً٦بططٜك ١نُٓ ١ٝأ ٚقطحي ١عٔ سكٝكٚ ١دٛز ٖصا ايؿاعط؟ ٜػأٍ عٔ ْػب٘؟ عٔ
دٓػٝت٘؟ عٔ َػاُٖات٘ يف ايجٛض ٠ايتشطٜط١ٜ؟ نًٗا تؿهٌ َطدعٖ ١ٝصا ايتعبريٚ ،يف
ايٛقت شات٘ تؿهٌ ز٫يت٘ طاملا دط ٣ايتعطٸف عًٖ ٢ص ٙاملطدع ;١ٝؾٝكع س٦ٓٝص ْٛع َٔ
اٱقطاض .
الىظيفة األدبية :
تطتػِ ايٛظٝؿ ١ا٭زب ١ٝيف ْعاّ اـطاب ا٭زب ٞعػب تكٛض َٝؿاٍ َاٜط عً٢
ٚقع ايتبا ٜٔاؿاقٌ بني ز٫يٖ ١صا اـطاب أزبٝا َٚطدعٝت٘; ؾإٕ سكٌ تٛاؾل بُٗٓٝا
ؾٜٗ ٛؿهٌ سسثا عطنٝا غري ًَعّ  ،29قس جيس ايكاضْ ٨ؿػ٘ يف ٖص ٙاؿاي ١يف َٛقع
اي٬ؾِٗ امل٪قت مبا أْ٘  ٫جيس ضابطا َٛنٛعٝا بني َا ٜكٛي٘ اـطاب َٚا حي ٌٝإيَ ،٘ٝا
ٜؿٝس تًكاٝ٥ا بإٔ ٚد٘ ايػ٪اٍ املططٚح ٚؾل آي ١ٝا٭ؾهًٜ ١ػٛز ٙايتباؽ; مبعٓ ٢إٔ
ايكاض ٨غري قازض عً ٢بح إداب ١قسز ٠يف ْطام َٓطل سٌ ا٭ؾهً ; ١ؾايعًُ ١ٝتكري
عباض ٠عٔ عح عٔ ايس٫ي ١ز ٕٚإعطا ٤ا٫عتباض يؿهط ٠املطدعٚ ;١ٝنإٔ ايكاض ٨بكسز
تػدري ز٫ي ١عبجٜ ١ٝكطٓعٗا يٓؿػٜ٘ ،ك ٘ٓٝؾٗٝا سٝح ٜكطأَٚ ،ا إٔ ٜٓتٗ َٔ ٞايكطا٠٤
غتٓشٌ تًو ايس٫ي ١ؾتتبدط إىل إٔ ٜعاٚز ايكطاَ ٠٤ط ٠أخط ،٣ؾتتؿهٌ ز٫ي ١دسٜس٠
كتًؿ ١عٔ غابكتٗا َتُٝع ٠عٓٗا ٖٚهصا زٚايٝو ،إْ٘ تؿع ٌٝيًطَع ٚإيػا ٤يًُطدع١ٝ
بؿهٌ غري إضازٚ ،ٟشاى َا ًْتُػ٘ يف ٖص ٙاملكطٛع ١ايؿعط ١ٜحملُٛز زضٜٚـ:
"ٚاسسٷ مٔ يف اُثٓني
ؾاشٖب إىل ايبشط ،غَطٵبٳ نتابو,
- Ibid. P60.
- Ibid . P66.
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ٚاغطُؼٵ خؿٝؿاّ خؿٝؿاّ نأْٻو ؼٌُ
ْٳؿِػٳوَ عٓس اي٫ٛز ٠يف َٛدتني,

ػسٵ غاب َٔ ّ١سؿا٥ـ َا١ٝ٥ٺ خؿٝؿاّ
خؿٝؿاّ نأْو  ٫ؾ ٤ٞيف أَٟٻ ؾ,٤ٞ

ػسْا َعاّ" ...

30

ٜبس ٚنإٔ تًو ايعباضات َٔ قُ ِٝاؿٝا ٠اي " ١َٝٛٝايبشط  -غاب - ّ١سؿا٥ـ "
غري إٔ ايرتنٝب ١ا٭زب ١ٝايؿعط ١ٜػعٌ ٖصا ايٓل عباض ٠عٔ ؾؿطات; يو إٔ تتكٛض بإٔ
ايؿاعط قُٛز زضٜٚـ ٚؾًػطني  ٫اْؿكاّ بُٗٓٝاٜ ،ؿه ٕ٬طبٝع ١دصاب ;١إْٗا َ٬ٝز
نا ٔ٥س ٞدسٜسٚ ،ميهٔ إٔ تػتجُط يف ايس٫ي ١ز ٕٚسسٸ  ٫ٚقٝس; ؾاملػأي ١تتذاٚظ
اؿٝع ايؿٝع ٜا ٞ٥ايهٝل; تطَ ٞبصات ايكاض ٨مَ ٛػاسات خٝاي ٫ ١ٝسسٚز هلا ،ؾُٔ
ٜسع ٞأْ٘ ؾِٗ ايٓل عً ٢سطؾٝت٘ ؾٗ ٛبعٝس املٓاٍ;  َٔٚازع ٢إٔ َعٓا ٙاجملاظٖ ٖٛ ٟصا
بس َٔ ٫شاى ؾكس ٚقع يف َػايطٜ ٫ ١كبًٗا ا٭زب  ٫ٚايؿعط  ٫ٚايؿاعط بأ ٟساٍ َٔ
ا٭سٛاٍ ،ؾُعٓ ٢ايٓل عًٖ ٢ص ٙايؿانًٜ ١تٛقـ عً ٢ضز ؾعٌ ايكاض ٨إظاَ ٤ا ٜكطأ ٖٛٚ
ٜعاٜؿ٘ نشسخ ٜػتكطب٘ ؾٝشكٌ اضؼاٍ ايٓل إىل شٖٔ ايكاض ٨بططٜكٜ ٫ ١تِ
ايتطابل بني سكٝك ١ايٓل بٛقؿ٘ بٓ ١ٝيػ ١ٜٛقهٚ ١طبٝع ١ايٓل ايصٜ ٟطتػِ يف
ايصَٖٔ ;31ا ٜعين تسخٌ ثكاؾ ١ايصات ايكاض ١٥يف ضغِ املعٓ.٢
َاشا عػ ٢ايكاض ٨إٔ ٜك ٍٛ؟ بٌ ٖٜ ٛػأٍ ٜ ٚتػا ٍ٤قبٌ إٔ جيٝب; ؾايًذ ٤ٛإىل أ١ٜ
إداب ١ته ٕٛيف َكاّ ايس٫يٜ ٫ ١عين بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ إٔ ته ٕٛايٛسٝسٚ ٠ايكطع١ٝ
عً ٢أغاؽ اٱثبات ٚاٱقطاض اؿاغِٚ ،نأْٓا يف ؿع ١مل ٜٛؾّل ايكاض ٨يف ؼسٜس
َػاؾ ١ايػ٪اٍ يف َكابٌ اؾٛاب مبٓطل َا ٜؿهٌ غ٪ا ٫عٓس قاض" ٨أ" يٝؼ بايهطٚض٠
َا ٖ ٛيف ْعط قاض" ٨ب" ٚ ،ايٛنع ْؿػ٘ ٜٓعهؼ عًٚ ٢قع اؾٛاب; بٌ َا ٜه ٕٛقٝس
ايػ٪اٍ غٝكري بايٓػب ١ٯخط َٛنع اؾٛاب; ؾأ ٟإدابٜ ١تِ إقطاضٖا يس ٣قاضَ ٨عني
ؾٗ ٛعً ٢غب ٌٝاٱقطاض بإٔ ٖص ٙاٱداب ١تتُتع بكسض نبري َٔ ا٫غتك٬يَ ١ٝكاضْ١
بايػ٪ا ٍ املططٚح ،غٛا ٤نإ بؿهٌ قطٜح أّ نُين; ٜٓ ٫ َ٘ٓٚبػ ٞا٫عتكاز ٚؾل
31
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َٓعٛض َٝؿاٍ َاٜط بإٔ ايتؿػري ا٭زبٜ ٞؿتػٌ عً ٢ايسٚاّ يف سسٚز اغتبساٍ ْل بٓل
آخط عً ٢أغاؽ تهاؾ ،ٞ٦بؿطنٚ ١ٝدٛز َعٓ ٢أٚسس يف ظٌ تعسٸز ايكٝاغ ،32 ١ؾايؿعٌ
ايتعبري ٟؾ ٤ٞأَا ايس٫ي ١ؾٗ ٞأَط آخط بصضٜع ١إٔ يٝؼ َا ٜطاز قٛي٘ غٝعبٸط عٓ٘ بكسم
ٚٚؾاٜ ;٤ؿطح َاٜط ٖص ٙايع٬ق ١بني امل٪يـ ٚاملؿػط ،ؾامل٪يـ  ٫حيسز َٔ أَ " ١ًٖٚ ٍٚا
ٜكٛي٘ ٚإمنا َا جيط ٟتك ;ًٜ٘ٛأَا املؿػٸط إٕ نإ قكا يف تؿػري ;ٙؾُا ٜكسض َٓ٘ غ٣ٛ
َا أضاز امل٪يـ اٱز ٤٫ب٘"  ،33ؾتكري ايس٫ي ١س٦ٓٝص شيو اٱضخ املعٓ ٟٛايصٜ ٟهتػب٘
املؿػٸط َٔ امل٪يـ مبربٸض ٚدٛز عٓكط ايتٛاقٌ اؿٛاض ٟبُٗٓٝا ؾٝػتكط عً ٢يػإ
ؾدك ١ٝغاضز ٠نشاٍ ٖصا املكطع ايطٚا " ٞ٥اي٬ؾتات ايسعا ١ٝ٥ايب٬غتٝهٚ ١ٝايٛضق١ٝ
ٚاملكٓٛع َٔ ١ايكُاف املً ٕٛتهاث طت يف نٌ ظٚاٜا اؿٚ ،ٞأِٖ َٛاقع املس ،١ٜٓاملطاض
ايسٚيٚ ٞايساخً ،ٞاؼاز ايعُاٍ ،قط ١ايكطاض ،احملط ١ايرب ،١ٜزاض ايكشاؾ،١
ايهتاْ ،ٞضٜاض ايؿتحَ ،ساخٌ املرت ،ٚاؿاؾ٬ت ،ايكاططات ،ؾاضع ايبشط ،املٓٝا،٤
ناضؾٛض ،ناظ ٜٛٓاؿاؾ ١ايصٜ ٟطتاز ٙايؿباب نجرياَ ،سخٌ اؾاَع ١املطنعْٚ ١ٜؿل
ايهًٝات ،ايؿٓازم ايهرب :٣ؾرياتَ ،ٕٛرينٛض ،غٛؾٝتاًٍٖٝ ،ت ،ٕٛا٭ٚضاغ،ٞ
نًٗا تتػٓ ٢بايربز ا٭ ،ٍٚايربز ا٭ععِ ايص ٟغٝدرتم عصض ١ٜايعاقُ ٖٛٚ ،34"١بكسز
ضغِ ؾهاَ ٤عٗٛز بني امل٪يـ ايؿعًٚ ٞايكاض ٨املؿرتض ،ؾهُٖ٬ا ٜٓتُٝإ إىل ثكاؾ١
ٚاسسٚٚ ٠طٔ ٚاسس  ٖٛٚاؾعا٥ط يف ظٌ ايبْ ١٦ٝؿػٗا ٚيف غُاض ايٛاقع املػًل; ؼسٜسا َع
منٛشز "َس ١ٜٓاؾعا٥ط" ايعاقُ ١اييت تهتػشٗا ايًٛسات اٱؾٗاض َٔ ١ٜنٌ داْب يف
غٝام ؾهط ٠ايرتٜٚر يبٓا ٤ايربز ا٭ععِ نُٓذع ػاض ٟندِ; ايصٜٗ ٟسٸز نٝإ
ايبٝت ا٭ْسيػ ٞساٌَ ايتاضٜذ َٚؿٝٸس املان ٞعً ٢عتب ١اؿانط; باعتباض ٙقٌ إقاَ١
املؿطٚع ،إشا ٜتعًل ا٭َط بتؿػري اـطاب عً ٢قاعس ٠سطؾٝت٘ مما جيعٌ اغتسعا٤
املطدع ١ٝيف قٝس ايهطٚض ٠ايكػ ٠ٛاييت ته ٕٛسْٗ ّ٬اٝ٥ا يٮؾهً ;١يف سني ايصٖاب يف
َهُاض اجملاظ متاؾٝا َع َٓطل ا٭زب ١ٝاحمله ،١ؾػتصٚب س٦ٓٝص َكٛي ١ايكاض ٨املؿرتض
ٜ ٫ٚكري يًدطاب زٚض ايطغاي ١اييت تهتؿ ٞبٛظٝؿ ١ايتبًٝؼ ،ؾٝتش ٍٛاـطاب إىل ضَٛظ

- Michel Meyer. Langage et littérature. P82.
- Ibid. P83.
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ًَػع ٠غٝذعٌ َا حي ٌٝإي ٘ٝأ ٟقاضَ ٖٛ ٨ا ٜؿهٌ اقطٓاعا ملطدع ١ٝتػتطٝع إٔ
ته ١ُٖٝٚ ٕٛيكاض ٨أَ َ٘ٓ ٬إٔ ته ٕٛيف َٛنع اؿٌ يٮؾهً. ١
ؾؿ ٞنٌ ا٭سٛاٍ  ٫تٗتس ٟز٫ي ١ايٓل إىل ؾهط ٠ايتذُٝع يس٫٫ت دع ١ٝ٥سػب
َ٪ؾطات مجٌ ايٓل; ٚإمنا قس ؼكٌ زؾعٚ ١اسس ;٠مبا إٔ ؾُٗ٘ ٜتِ يف غٝام ٖصٙ
ايًشُ ١ايتعبري ١ٜاييت تؿهٌ بٓٝت٘ ٪َ ،35ز ٣شيو إٔ اؾتػاٍ ايٛظٝؿ ١ا٭زبٖٛ ١ٝ
اغتشهاض يًس٫ي ١اجملاظٚ ،36 )la signification figurée ( ١ٜعً ٘ٝؾايتعطض يًدطاب
ا٭زب ٖٛ ٞمتطز أ ٚخطٚز عٔ نٌ ز٫ي ١تػتؿطز بصاتٗا ٚتسع ٞأسكٝتٗا يف قٓع َعٓا;ٙ
ؾُا َٔ خطاب ٜكٓـ عً ٢أْ٘ أزب غٝكبٌ عًٚ ٢د٘ ايهطٚض ٠بعسز غري قسٚز َٔ
ايتؿػريات ٚايتأ٬ٜٚت اييت ميهٔ ا٭خص بٗا ٚاعتُازٖا يف ايؿل امل٪قت; ؾكٓع املعٓ٢
عػب املٓطل ا٭زب ٞايصٜ ٟسي ٞب٘ َٝؿاٍ َاٜط يف ٖصا ايكسز; ٜعٛز إىل اعتباضٜٔ
أغاغٝني :
ا٫عتباض ا٭ٜ :ٍٚتُعٗط َعٓ ٢ايٓل َٔ َٓطًل بٓٝت٘ ايٓك ١ٝاحمله ١مبععٍ عٔ نٌ
َ٪ثط خاضدٚ ،ٞيعٌ ايكطا ٠٤ايبٓ ٖٞ ١ٜٛٝاؾسٜط ٠با٫ؾتػاٍ يف ٖصا ايٓطام .
ا٫عتباض ايجاْ :ٞبايٓعط إىل ٖ ١ٜٛقاسب٘ بكٝػٜ َٔ ١هٕٛ؟ َتذاٚظا يف شيو قبػت٘
ايًػ ١ٜٛايتعبري ;١ٜمبٓطل أْٓا ْ ٫طاعَ ٞا ٜكٛي٘ ايٓل بكسض َا ْطاع ٞقٛض ٠قاسب٘
ؾٝػتُس اـطاب ا٭زبَ ٞعٓا َٔ ٙغًط ١امل٪يـ تًو َٖ ٞطدعٝت٘ ٚز٫يت٘ يف ٖصا
املٛنع.
حيطم َبسٝ٥ا َٝؿاٍ َاٜط عً ٢ايتعاٌَ َع ايٓل ا٭زب ٞباعتباضٚ ٙسسَٓ ٠ػذُ١
َتُاغه ١ستٚ ٢إٕ ناْت تؿهً٘ فُٛع َٔ ١اؾٌُ املتتاي ;١ٝؾعً ٢نٗ٥ٛا ٜتشكل
ايٓػٝر ايٓك َٔٚ ،ٞمث ١تتذً ٢قٛضت٘ ايس٫يٚ ;١ٝيف ايٛقت ْؿػ٘ ْػتكطب قكس١ٜ
َ٪يؿ٘ باعتباض ٙاملػ ٍٚ٪ا٭ ٍٚيف متعٗط ٖصا ايٓػٝر بايهٝؿ ١ٝاييت ضآٖا ٚاختاضٖا;
يهٔ َا زَٓا يف غٝام اـطاب ا٭زب ٞغتهٖ ٕٛص ٙايككس ١ٜعًٚ ٢د٘ اٱيعاّ
َهَُٓ ،١تدؿٚ ١ٝضا ٤قٓاع َا ،ؾُٝهٔ عًَٛٓ ٢اٍ اـطاب ايػطز ٟؼسٜسا اغتػٍ٬

- Michel Meyer. Langage et littérature. P88.
- Ibid. P87-88.

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

239

العذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يىليى 2015م

35
36

ISSN : 2410-1818

فلسفة املعنى يف الخطاب األدبي (أطروحة ميشال ماير أمنوذجا)

| د .حفيظ ملواني

قٛض ٠ايػاضز إناؾ ١إىل َهُاض اؿها ١ٜيف عًُ ١ٝايتُ ،37 ٜ٘ٛؾٝتش ٍٛايكاض ٨ز ٕٚإٔ
ٜؿعط َٔ قكس ١ٜامل٪يـ احمله ١إىل سسٚز ايككس ١ٜاييت ٜؿطنٗا ْعاّ ايطٚا١ٜ
" ابتػُتٚ ،قًت :ايهتاب ٜكطؾ ٕٛدٌٸ عُطِٖ يف ا٫تها ٤عً ٢ا٫غتعاض ٠يتُتني
ايٓلٚ ،أْا اغتعطت ؾػس ٟعهاظا يتُت ،٘ٓٝايعهاظ بسٍ َٔ ايها٥ع ،ضاقين ٖصا
ايتؿبٚ ،٘ٝعذبت َٔ سهٛض ٙيف بايٚ ٞأْا يف غري ساٍ ،خاضز املهإ ٚايعَإ ...
ؾتابعت عطدَ ٞػتٗ ٬بسا ١ٜايت ٘ٝيف اَتشإ قسضاتٚ ٞتٗهُ ٞعًٖ ٢صا املؿطٚع
ايؿاؾٌ ايص ٖٛ ٟأْا :عبس اؾً ٌٝايػعاٍ"  ٌٖ ،38فطز خطٚز ؾدل َٔ ايػذٔ ميجٌ
َؿكٌ اؿسخ؟ ،مل ناْت ايكشطاَٛ ٤طٓا نٝكا إىل زضد ١أْ٘ ٜتذاٚظ ؾػاعتٗا
املرتاَ ١ٝا٭ططاف يٝسخٌ يف عامل ايصنطٜات ايَ٬تٓاٖ١ٝ؟ ؾٜ ٬هاز ايكاض ٨إٔ ميٛقع
قكس ١ٜامل٪يـ /ايػاضز يف ْكط ١ز٫يَ ١ٝا إٚ ٫ؾعط إٔ ٖصا املًُح ايتكٜٛط ٟايصٟ
تؿطن٘ ايطٚا ٖٛ ١ٜامل٪ؾط ايؿعً ٞايص ٟعً ٢أغاغ٘ ٜٓؿ ٧ايكاض ٨قكسٜت٘ بتٛدَٔ ٘ٝ
ايٓل ٚيٝؼ امل٪يـ  ٫ٚايػاضز عً ٢سس غٛاَ ;٤ا ٜؿػٸط ا٫ستهاّ إىل َٓطل اٱبساع
ا٭زب ٞيف غٝاب ايتؿدٝل املعًٌ; ؾايس٫ي ١عً ٢ايكعٝس ا٭زب ٖٞ ٞؾسٜس ٠ا٫ضتباط مبا
ٜطٜس إٔ ٜؿكح عٓ٘ اـطاب بصات٘ عٔ شات٘ بكطف ايٓعط عٔ َ٪يؿ٘ ،ؾإٕ نإ ا٭َط
ٜكتكط ايبشح عٔ قكس ١ٜقاسب٘; ؾايٛظٝؿ ١ا٭زب ١ٝس٦ٓٝص تكري ؾب٘ ًَػاٚ ،٠يصيو
ؾرتَٝ ٣ؿاٍ َاٜط حيصض َٔ غًط ١قكس ١ٜامل٪يـ; ؾإٕ ناْت عاََ ٬ػاعسا عً ٢ن٤ٛ
ايتٛاظٕ ايص ٟميهٔ إٔ حيكٌ بني امل٪يـ ٚايكاض ٨ؾ ٬نطضَ ،ا عسا شيو ؾا٭َط يف
غايب٘ غري قُٛز .
ٜتشكل َهُاض ايس٫ي ١يف ٖصا ا٫ؾتػاٍ عٓس ;ٙسٝح ٜططح ايٓل ا٭زب ٞاملػتٗسف
إؾهايَ ١ٝطنع ١ٜتك ّٛعً ٢غ٪اٍ قٛض ٟايصٜ ٟتؿطع بسٚض ٙإىل أغ ١ً٦ؾطعٖٓٚ ،١ٝا
ٜتذً ٢زٚض ا٭ؾهً ١يف قٓع املعٓ َ٘ٓٚ ٢ايس٫ي ;١بٌ قس ٜكٌ ا٭َط إىل َػٚ٪ي ١ٝايكاض٨
يف ططح ٖصا ايػ٪اٍ احملٛضٜ ٖٛٚ ٟتعاٌَ َع ايٓل نٛسسًَ ٠تشُ ١قاْ ١ُ٥كب
عٚ ،٘ٝٓٝاٱداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ (سٌ ا٭ؾهًٜ ) ١ه ٕٛخٝاضٖا يف اجملاظ باعتباضٙ
َعًُٶا َٔ َعامل ايس٫ي ١املتٛقٌ إيٗٝاٚ ،ايُٓٛشز ايطٚا ٞ٥ايػابل ؾاٖس عً ٢شيو;
- Ibid. P92.
38
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ؾًتتٛقع يف ٖص ٙايكٝػَ ١ا ٜ ٫كاٍ; ؾعً ٢قسض ن ٕٛايػ٪اٍ فاظ ٟؾإٕ قٛض ٚدٛز
اٱداب ١اؿطؾ ١ٝاملػتكا َٔ ٠ايٓل شات٘ ٚايعهؼ قشٝح  ،39ؾُؿتاح ايس٫يٚ ١عكبٗا
َا ٜه ٕٛبني ا٭ؾهًٚ ١سًٗا ،أ ٟيف ٚدٛز ع٬ق ١غ٪اٍ ٚدٛاب ٖٓا غٓٝتعِ سٝع
ايس٫ي١

40

.

منهاج القراءة األدبية :
ْ ٫تٛقع َٔ ٖصا املػًو ايٛق ٍٛإىل آي ١ٝقهَُ ١طغْٗ ١َٛا ١ٝ٥عً ٢أغاغٗا جيس
ايساضؽ غاٜت٘ املجًٖ َٔ ٢ص ٙايكطا " ،٠٤إٕ ا٭عُاٍ ا٭زب ١ٝقطع ب٬غٚ ١ٝتكاضٜط أٜها
تتطًب منطّا َٔ ايكطا ٠٤عً ٢زضد ١بايػ َٔ ١ايٝكع ،١منطّا َتٓبٗا يًٓربٚ ٠اؿاي١
املعادٚ ١ٝايػ٬غٚ ١اؾٓؼ ٚايٓشٚ ٛايرتانٝب ٚايٓػٝر ٚاٱٜكاع ٚبٓ ١ٝايػطز ٚعَ٬ات
ايتٓكٝط ٚاٱبٗاّ ،بٌ يهٌ َا ٜٓط ٟٛعًَٛ ٘ٝنٛع ايؿهٌ"  ،41ؾهْٛو تكطأ ْكا
أزبٝا ،ؾُعٓ ٢شيو أْو تتعاٌَ َع ايٓل يف نًٝت٘  ٫تكتكط عً ٢أدعاٚ ،٘٥يعٌ َٔ
ايكٛض ٠ا٭ٚي ١ٝاييت ٜسضى بٗا ايكاضٖ ٨صا املٓش ٢يف تتبع غريٚض ٠اؿها ١ٜاملاثً ١يف
ثٓاٜا ايٓل ايككك َٔ ٞبساٜتٗا إىل ْٗاٜتٗا ٚ ،42قس لس يف ايتُاؽ أثط ا٭ؾهً١
عٓسَا حيا ٍٚايكاض ٨قطع ايكً ١بني ايٓل ٚعامل ايٛاقع ٚي٪َ ٛقتا ٜ ٖٛٚكطأ باملٓع١َٛ
ايػطز ١ٜاييت عً ٢أغاغٗا بين ٖصا اـطاب أ ٟايٓل ايككك ;ٞإْ٘ بٗص ٙايٛغ١ًٝ
بكسز ايب شح عٔ ز٫ي َٔ ١ايسضد ١ايجاْ ١ٝإٕ قح ايتعبري طاملا أْ٘ ػاٚظ َػت٣ٛ
اؿها ١ٜيف ْطام احملت ٣ٛاـايل إىل سسٚز َبٖٓ ٢ص ٙاؿهاٚ ١ٜؾل ايرتتٝبات
ايػطز ١ٜاييت أسهِ قٓاعتٗا ايػاضز  َ٘ٓٚايهاتب ايككك ٞشات٘ ،ؾعٓسَا تكطأ ْكا
أزبٝا بػض ايٓعط عٔ تطنٝبت٘ ايًػ ١ٜٛاحملهْٚ ١عاَ٘ ايب٬غ ٞايصٜ ٟؿٝس ٙؾُا ٜؿسى
أنجط ٖ ًَ٘ٗٓ ٛايتعبري ،ٟأ ٟاؿسٜحٚ ،ايرتنٝع يف ٖصا املٛنع عً ٢طبٝع ١ا٭غًٛب
ا٭زب ٞايص ٟغٝشكل تأثريا ب٬غٝا ٫ؾتا يسَ ٣تًكٚ ،٘ٝيعٌ ٖصا َا َ٪ٜٸٔ خكٛق١ٝ
ايٓل َٔ دٜٗٚ ١ؿعط ايكاض ٨بكسض َٔ ايًص ٠أ ٚاملتع ١ز ٕٚغابل إْصاضَ ٖٛٚ ،ا ٜؿهٌ
39

- Michel Meyer. Langage et littérature. P94.
- Ibid. P96.
41
جيري إٌغلخىن جس :دمحم دزوَش .هُف هلسأ ألادب ؟ .الداز العسبُت للعلىم هاشسون /ميشىزاث جامعت باٌ .ط  2113 1ص . 17
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- Michel Meyer. Langage et littérature. P123.
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َكسض داشب ١ٝق ١ٜٛبايٓػب ١يًكاض ٨إظا ٤ايٓل ايصٜ ٟكطأ ;ٙإش ٜؿعط ٙبأْ٘ َعين ب٘
٬ٜظَ٘ ز ٕٚاْكطاع ،قس ْتبني شيو َع ٖصا ايُٓٛشز "زؾٓت زْٝا ظاز آخط ا٫بتػاَات يف
قًبٗا ،ثِ اْػشبت باػا ٙايؿطاؽ ايص ٟنإ ميٮ ايكًب ٚايصانط ،٠ناْت تعطف
أنجط َٔ غريٖا إٔ ايعس ايعَين تٛقـ عٓس ٖص ٙايًشع ١بايصات ،ؾايً ١ًٝايػابع١
اغتُطت ظَٓا مل ٜػتطع ؼسٜس ٙعًُا ٤اـط ٚايطٌَ ٫ٚ ،ست ٢ايص ٜٔعطؾٛا أغطاض
ايٓذٚ ّٛايبشاض سني تؿٝض ٚمتٮ ايؿٛاط ٧املٗذٛضٚ ٠ا٭قساف  .ناْت زْٝاظاز تعطف
ايهجري مما خبأت٘ ؾٗطظاز عٔ املًو ؾٗطٜاض ،ؾا٭غطاض ٚا٭خباض املٓػ ١ٝناْت تأتٗٝا
َٔ ايكًعٚ ١اؿك ٍٛاملػٝذٚ ١ايرباضٚ ٟأغٛاض املسٚ ١ٜٓاؿٝطإ اهلطَ ١اييت ناْت تسؾع
أَٛاز ايػٛاسٌ ايطَٚاْ ،43 "١ٝنُا ميهٔ يف ايٛقت شات٘ إٔ ٜؿتػٌ ايٓل ا٭زب ٞعً٢
ٚقع ايٛظٝؿ ١املعطؾ ١ٝنُٔ إطاض نُين ًَتبؼ  ٫تطتؿع إىل َكاّ املعً ١َٛامل٪نس٠
اييت جيط ٟتطغٝدٗا َكاضْ ١باـطاب ايعًُ ٞباعتباض َٔ ٙقٓع اـٝاٍ اٱبساعٞ
احملضٜ ،44طز يف ْل نتاب ا٭َري " بسأ ٜكطأ بتسضز ،ضأ ٣ايعٓٛإ ايص ٟنإ ٜطتػِ
غطٛط عطٜهٚ ١انش ١دسا :عبس ايكازض يف قكط أَبٛاظ َٗ .س ٣إىل ايػٝس يٜٛؼ
ْابً ٕٛٝبْٛابطت ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜايؿطْػ ١ٝبكًِ َْٛػٓٛٝض أْطٛإ –أزٚيـ زٜبٛف
أغكـ اؾعا٥ط ايػابل ،ثِ يف أغؿٌ ايكؿش ١نًُ ١بٛضزَ ٚهتٛب ١غط باضظٚ ،ؼتٗا
ايطبع ٚايًٝتٛغطاؾٝا ٍ:ح -ؾا- ٟؾاضع غإ ناتط 139 ٜٔأؾطٚ ،45"1849 ٌٜقس
ته ٕٛايػُ ١اؾٖٛط ١ٜاييت ػعٌ ايٓل أزبا يف تكٛض َٝؿاٍ َاٜط َٖ ٛا ٜؿكح عٓ٘
ٖصا ايٓ ل ز ٕٚإٔ ٜؿري إي ٘ٝبكطٜح ايعباض ،٠ؾايرتنٝع ٜه ٕٛعًَ ٢ا ٜطاز قٛي٘ َٔ
يػ ١اـطاب عً ٢سػاب َا متٸ اٱقطاض ب٘ عًٓا يف ْطام يػ ١ايٛاقع  46عً ٢مَ ٛا ٜطز يف
املكطعني ايؿعطٜني ايتايٝني:
" ٖ ٞش ٟايٓٝابٝع تصٚب يف ايٓٗط
ٚا٭ْٗاض تػطع إىل ايِٝ
ٖا ٖ ٞايطٜاح تتعاٚز يف ا٭عاي ٞأبسا
43

واسُني ألاعسج .زمل اإلااًت .فاجعت اللُلت السابعت بعد ألالف .داز هىعان لليشسو الخىشَع دمشم .ط .1993 1ص.7- Michel Meyer. Langage et littérature. P115.
45
واسُني ألاعسج .هخاب ألامير :مسالً أبىاب الحدًد .ميشىزاث الفضاء الحس الجصائس العاضمت.ط . 2114 1ص . 19- 1846
- Michel Meyer. Langage et littérature. P115.
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يف عصٚب١ٺ ٚضق ١سؼ
َا َٔ ؾٜ ٤ٞعٌ ٚسٝسا يف ٖصا ايعامل
ؾهٌ َا يف ايهٕٛ
ٜتُاظز يف ْاَٛؽ مساٟٚ
ؾًُاشا ْ ٫ه ٕٛنصيو  ..أْا ٚأْتٹ ؟
٢
اْعط ٟيًذباٍ ايؿِ تكبٌ ايػُاٚات ايعً١ٝ
ٚيٮَٛاز اييت تتكاؾح
َا َٔ ظٖط ٠ؾكٝك ١تٴُٓٳح ايػؿطإ إٕ اظزضتٵ ؾكٝكتٗا
ٚاْعط ٟيهٝا ٤ايؿُؼ ايصٜ ٟعاْل أز ِٜا٭ضض
ٚيه٤ٛٹ ايكُط ايصٜ ٟكبٌ ٚد٘ ايبشط
َا نٌ تًو ايكب٬ت َ ..ا تػا ٟٚ؟
إٕ أْتٹ مل تكبًٝين ؟"

47

قس جيط ٟيف شٖٔ املتًك ٞأْ٘ خطاب ا٭سب ١غعٍ قض ٚضَٚاْػَ ١ٝتٓاغُ ،١غري
إٔ املتًك ٞيف سس شات٘ قس  ٫جيس َاْعا يف إٔ ٜتٛقع ؾ٦ٝا آخط كايؿا ملا َٖ ٛعس غًؿا،
نإٔ تهٖ ٕٛص ٙايطغاي ١ايٓكَ ١ٝؿؿط ٠هلا غطض آخط جيس عاؾل ٚطٓ٘ ؾ٘ٝ
َككسٚ ،ٙاحملتاز عٚ ،ْ٘ٛايؿكري غٓاٚ ،ٙايهعٝـ قٛت٘ ،قس ْكطأ مبا ٜطاز قٛي٘ ؾٓتذاٚظ
سطؾ ١ٝاملعٓ ٢يف ٖصا املطًب .
ٜؿري َاٜط يف ايػٝام شات٘ َٔ إَهاْ ١ٝاْكطاع تٛاقٌ ايكاض ٨بايٓل ا٭زبٞ
املػتٗسف بػبب اهل ٠ٛاييت تؿكٌ بُٗٓٝا; خاق ١عٓسَا ٜه ٕٛاضتباط ايكاض ٨بعامل
ايٛاقع عً ٢سػاب عامل اـٝاٍ اٱبساعٚ ،ٞستٜ ٢تِ تؿازٖ ٟصا ايٓؿٛض امل٪قت أٚ
ايٓٗاٜ ٞ٥ػتسع َٔ ٞايٓل ا٭زب ٞإٔ مياضؽ ٚظٝؿ ١ايتُ ،48ٜ٘ٛيٓا يف غٝام شيو إٔ لس
ايع٬ق ١بني اجملاٖس ٠مج ١ًٝبٛسريز ٚاؾُ٬ٝت ا٭خطْ ٣ػا ٤اؾعا٥ط عً ٢زضب ايٓهاٍ
ايٛاسسٚ ،عً ٘ٝغتؿتػٌ ٖص ٙاٯي ١ٝعً ٢ايتُ ٜ٘ٛباعتباضٖا يػ ١غشط ١ٜاؾرتان ١ٝمبٓطل
47
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قٛيو َاشا تؿهٌ َٚاشا ترتى إٕ ناْت نٌ مج ٖٞ ١ًٝاَطأ ٠دعا٥ط ١ٜتساؾع عٔ
ؾطؾٗا ٚؾطف ٚطٓٗا; تبعٶا ملا ْعا ٜ٘ٓيف ٖصا املكطع ايطٚا ٞ٥عً ٢غب ٌٝاٱؾاض:٠
" إٕ مج ٖٞ ١ًٝزاُ٥ا  ٚأبسا يف ٖص ٙايب٬ز اَتساز ؾُ ١ًٝست ٢أْ٘ يٝكعب عً ٢املط٤
إٔ ميٝع بني تٓٗٓٝإ ٚبني باق ٞاؾُ٬ٝت ،يٝؼ َٔ ايػٌٗ بطٚظ مج ،١ًٝسكٝكْ ١اقع١
نايؿُؼ ،متتُت مجٚ ١ًٝتٓٗست ٚأغُهت عٗٝٓٝا ،تتأٌَ بعض ؾك ٍٛسٝاتٗا" .49
نُا أْ٘ يف َٛقع اؾسٜط إٔ ٜكسّ ايٓل ا٭زب ٞاملعً ١َٛإىل ايكاض ٨ست ٢جيس ْؿػ٘
أَاّ ؾػش َٔ ١املتع ١اْط٬قا َٔ َك ّٛاؾاشب ١ٝايػابك ١ايصنط ٚايؿا٥س َٔ ٠قبٌٝ
املعطؾ ١اييت ٜتًكاٖا َُٗا نإ َكسضٖا َٚهاْتٗا; املِٗ يف شيو إٔ تَ٪ٸٔ ايكٝاغ١
ٖصا املٓش ;٢ستٜ ٢كري يًُعًَ ١َٛكساق ١ٝؾٓكتٓع س٦ٓٝص بإٔ ايٓل ا٭زب ٞبإَهاْ٘ إٔ
٪ٜزٚ ٟظٝؿَ ١عطؾ ١ٝبإقطاض َٔ ايكاضْ ٨ؿػ٘  ،50ؾاـطاب ميهٔ إٔ ٜؿُٗو َاشا تعين
ايجٛض ٠ايتشطٜط ١ٜاؾعا٥طٚ ١ٜبأٚ ١ٜغ ١ًٝؼكل ٚدٛزٖا ٚنٝـ ٚقًت إىل لاسٗا؟
عػب ٖصا ايتكٛض ايٛاضز يف ٖصا ايؿاٖس ايطٚا:ٞ٥
" إٕ ثٛضتٓا املػًش ١مل تتُهٔ َٔ ػٓٝس ايؿعب إ ٫باٱغ ;ّ٬يكس نإ ايجٛاض
حيًُ ٕٛيكب اجملاٖسٜ ٫ٚ ٜٔعاي ;ٕٛاملعاضى ناْت تبسأ بايتهبري ،تبسأ اهلل أنرب،
متاَا َجًُا نإ ا٭َط يف َعطن ١بسض أ ٚأسس أ ٚايريَٛى ،بصيو ؾكط اْتكط ايؿعب
اؾعا٥ط ٟاملػًِ ايعطب ٞعً ٢ايهؿاض " ٚ ،51عًَٛٓ ٢اٍ ايكطا ٠٤ا٭زب ١ٝأٜها ٜتشكل
َٓطل ا٭ؾهً ١ايص ٟبسٚض ٙبه ٕٛؾاع ٬سٜٛٝا يف َسٸ عُط ايكطاٚ ٠٤تؿع ٌٝعٓكط
ايتٛاقٌ بني ايٓل ٚقاض ٖٛٚ ٘٥يف اؿٝع ا٭زب ٞعٝح بإَهإ ايكاضٜ ٖٛٚ ٨تابع َػاض
ا٭سساخ بتٛاؾل َع املػاض ايػطز ٟايصٜ ٟؿهًٗا بايساؾع ا٫غرتداع ٞأ ٚا٫غتباقٞ
عً ٢سس غٛا ،٤ؾايكهاٜا اييت تعطنٗا ايطٚا ١ٜعًٚ ٢قع أُٖ ١ٝا٭سساخ بأغًٛبٗا املُٝٸع
قس ٜتبازض يًكاض َٔ ٨اي ١ًٖٛا٭ٚىل عٓكط اٖ٫تُاّ ايصٜ ٟعاٚز ؾ ٘ٝبني ا٫عتباض
املٛنٛعاتٚ ٞايؿين عً ٢سس غٛاٚ ،52 ٤يعٌ ٖصا املكطع ايطٚا ٞ٥ايصٜ ٟطز عً ٢يػإ
ايؿدك ١ٝبكٛهلا:
49

الطاهسوطاز.العشم و اإلاىث في الصمً الحساش ي .الشسهت الىطىُت لليشسو الخىشَع ط  2الجصائس . 1982ص . 79- Michel Meyer. Langage et littérature. P116.
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 $إٕ َتعيت ا٭غاغ ١ٝتهُٔ يف ايكطا ... ٠٤ؾأْا أسا ٍٚإٔ أْكٌ تًو املتع ١يٰخط،ٜٔ
أتعطف إٔ املتع ٫ ١ميهٔ إٔ ته ٕٛناًَ ١ي ٛظًت ؾطز ١ٜايطابع ،بٌ قس تٓكًب إىل
َٓػل ي ٛإٔ اٯخط ٜٔغدطٚا َٓو؟! إسػاغ ٞظُاٍ ؾٜ ٤ٞعٌ قاقطا ي ٛمل
ٜؿاضنين ٖصا اٱسػاؽ أسس آخط ،بٌ ٜٚك ٣ٛي ٛنإ أنجط َٔ ٚاسس أ ٚاثٓني أٚ
عؿط.53#٠
ٖ ٛأقطب ٭ٕ ٜه ٕٛتٓؿٝػا يًؿدك ١ٝيف سسٸ شاتٗا  ٖٞٚتبؿٸط بأُٖ ١ٝايكطا٠٤
ٚاْتؿاضٖا يف أٚغاط اجملتُع ؼت َعًَ ١تع ١ايكطاٚ ٠٤سب ايؿهٚ ٍٛاملطايعٚ ،١نإٔ
ٖصا اـطاب ايطٚاْ ٞ٥ؿػ٘ ٜسع ٛ٭ٕ ٜكطأ ; ٚنإٔ ايهاتب حيحٸ قاض ٘٥بإٔ ٜكطأ
ضٚاٜت٘ ست ٚ ٢إٕ مل ٜكبٌ عً ٢أزا ٤ؾعٌ ايكطا ٠٤بعس  ٚستٜٛ ٢غٸع َٔ ضقع ١تًكٖ ٞصٙ
ايطٚا; ١ٜإْ٘ أغًٛب ؾين ٜسؾع إىل ايسٖؿ ٚ ١ايتؿٜٛل ؾتتشكل عً ٢ن ٘٥ٛؾهط ٠ضبط
ايؿا٥س ٠يف ْطام املٛنٛع باؾاْب ايؿين اغتسعا ٤ملكٛٸّ ا٫غتُتاع ظُاي ١ٝايػطز يف إٓ
ٚاسس ; ٚشاى إسػاؽ قس ٜطاٚز قاضٖ ٨ص ٙايطٚاٜ ٖٛ ٚ ١ٜكـ عً ٢عتبٖ ١صا ايعٓٛإ
(املدايب  ٚايؿطٜػ )١باعتباض ٙؾاعَ ٬ػتكطبا يًكطاَ ٚ ٠٤ا ٜؿري إي ٘ٝايهاتب ْؿػ٘ يف
تكس ِٜضٚاٜت٘; ٜ ٖٛ ٚك ٍٛبكطٜح ايعباض $ ٠ضمبا ٜ ٫ه ٕٛا٭َط قس سسخ بٓؿؼ ايرتتٝب
أ ٚبٓؿؼ ايططٜك ١إ ٫أْ٘ قس ٜه ٕٛيف قًب اؿكٝك ٚ... ١اؿكٝك ١إٔ ايهٌ ًٜعب ،ضغِ
إٔ املًعب ٜ ٫تشٌُ  54#٭نرب زي ٬ٝعً ٢شيو مبعٓ ٢ايكاض ٨يف تػا٫٩ت٘ مبٓطل
ا٭ؾهً ١ؾٝعتكس إٔ ايهاتب قس قسٸّ ي٘ شيو اؾٛاب ايػشط، ٟغري أْ٘ َا مت تكسمي٘
عرب ٖص ٙاملكٛيٜ ٫ ١تعس ٣طعِ اؾتٗا ٤ايكطا ، ٠٤ؾٝه ٕٛسٗٓٝا قس بعج٘ َٔ َػاض
اؾٛاب املًّػِ إىل تػا٫٩ت غري َٓتٗ; ١ٝؾٝتبازض ايكاض ٨ؿعتٗا إىل شٖٓ٘ إٔ سٌ
اٱؾهاٍ ٜتُجٌ يف قطا ٠٤ايطٚا ;١ٜز ٕٚاؿػِ يف ْتٝذ ١اؾٛاب املتٛقٌ إي َٔ ٘ٝططؾ٘;
ٖهصا تؿتػٌ يعب ١ايس٫ي ١ا٭زب ١ٝبايططٜك ١ايتُ ١ٜٝٗٛاملبا غت ٚ ، ١قس حيسخ أثٓا ٤قطا٠٤
ايطٚا ١ٜإٔ ٜهطط ايكاض ٨إىل اغتشهاض ايػٝام ايتاضخي ٚ ٞا٫دتُاع ٞايصٜ ٟسٚض يف
نٓؿ٘ اؿسخ عً ٢مَ ٛا ٜكسَ٘ ٖصا املكطع  ٚمٔ ْكاضٕ بني قٛض ٠املطأ ٠يف ايٛاقع
اجملتُع ٞايعطب ٞايطأٖ  ٚقٛض ٠املطأ ٠اييت تكٛضٖا ايطٚا ١ٜيف ؾدكَ ١ٝط ِٜسٝح
53

عبد الهادي عبد السحمً .املخالب و الفسَست .اإلاؤسست الىطىُت للىخاب الجصائس ط . 1991ص . 6754
-السواًت هفسها .ملىلت الخلدًم .ص. 7
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تك $ :ٍٛدًٛغٚ ٞغط ٖص ٙايه َٔ ١َٛايطغا ٚ ٌ٥ايككاقات  ٚاملػسٸؽ املؿتٛح ايؿٗ١ٝ
 ٚنُإ ٚايسَ ٫، ٟربض ي٘ غ ٣ٛؾٚ ٤ٞاسس :إٔ أقٓع ْؿػ ٞبأْ ٞيػت اَطأٚ َٔ ٠ضم ٚ
خؿداف  ٚ،يهين نا ٔ٥س ٞنبك ١ٝاـًل...يػت َط ِٜاييت اؾتٗاٖا اؾُٝع  ٚمل
تؿت٘ ْؿػٗا
يػت اَطأ ٠ا٭ْٛث ٚ ١اي طقّ ١ايؿا٥ه. ١يػت سٓني ايطداٍ ايتاٗ٥ني  ٚيػت كبأ آَِٗ٫
يػت ايعصضا ٚ ٤سبٝيب مل ٜهٔ َػٝشا َٓع٫
55

يػت اي٬ؾ ٤ٞعٓسَا تٓسؾع آ َٞ٫إىل ايٛادٗ ١؟  ٚ #ست ٢جيس ايكاض ٨إداب ١يػ٪اٍ
ططس٘ َٔ قبٌ ;بٓا ٤عًْ ٢عاّ ا٭ؾهً ٚ ١سًٗا بؿطط سػب تكٛض َاٜط أٜ ٫هشٞ
بػٝام ايس٫ي ١نُٔ ْعاّ ايٓل; َا ٜؿرتض اْ٫تكاٍ َٔ عامل اـٝاٍ إىل عامل ايٛاقع
ثِ ايعٛز ٠إىل ايعامل ا٭ ٍٚبططٜك ١غًػ 56 ١إْٗا سطن ١ؾب ١ٗٝعطن ١املتػًٌ ملٓطك١
ممٓٛع ،١ؾٝسخًٗا ثِ خيطز َٓٗا بػّ٬
إٕ أ ٟتؿػري ًٜذأ إي ٘ٝايكاضٜ ٨ؿرتض أْٜ ١عرب عٔ ضَ ١ٜ٩ا يف ْطام ؾهط ٠تتؿل َع
َا ميهٔ يًٓل ا٭زب ٞإٔ ٜطٚد٘ بٓا ٤عً ٢ططح امل٪يـ أ ٚيف ْطام ايٓػٝر ايٓك ٞشات٘
ؾهٌ ا٫ستُا٫ت ٚاضز ٚ، ٠إٕ نٓا ْتعاٌَ َع اـطاب ا٭زب ٞبساؾع ايبشح عٔ ؾهط٠
َع ١ٓٝؾٓشٔ بكسز ايهؿـ عٔ ا٭ثط ا٭ٜسٜٛيٛد ٞاملتهُٔ يف ايٓل  ٚ،عً ٘ٝؾٓشٔ
َطغ ُني عً ٢ايطبط بني ايٓل  ٚايٛاقع  ٚقهاٜا اجملتُع نهٌ ،مبٓعاض إٔ ٖصا ايٓل
ا٭زبٜ ٞؿتػٌ يف قٝس ا٫غتذاب َ٘ٓ ٚ ١اٱداب ١إظاَ ٤ا حيٝط ب٘ عً ٢مَ ٛا ٚضز يف
ٖصا ايٓل ايطٚاٜ ٖٛ ٚ ٞ٥كٛض أؾهاٍ ا٫بتعاظ ايػٝاغ " ٞتطؾح إىل اْتدابات
ايكػُ ٚ،١ؾاظ قبٌ مح ٛاجملاٖس ،اعتُ س عً ٢ايعطٚؾ ١ٝاييت ؼطَٗا قٛاْني اؿعب ٚ
تعتربٖا َٔ املدايؿات ايهرب ٚ، ٣اغتٛىل عً ٢املػٚ٪ي ١ٝايٛسٝس ٠يف ايكط"١ٜ

57

ٌٖ

ايطٚا ١ٜتككس ايٛاقع عصاؾري ٙأّ تطُح إىل ضغِ ٚنع غٝاغ ٞدسٜس  ٚاؾعا٥ط يف
عٗس ا٫غتك ٍ٬مل ٜ ٫ه ٕٛقٛت اجملاٖس ٖ ٛايٛسٝس امل ٌٖ٪يًُُاضغ ١ايػٝاغ١ٝ
ايٓب١ًٝ؟  ٚيعٌ ٖص ٙايٛقؿ ١ايتشً ٖٞ ;١ًٝٝاييت تػُح دسي ١ٝايػ٪اٍ  ٚاؾٛاب إٔ

55

 -واسُني ألاعسج .أهثى السساب .داز آلاداب .بيروث ط . 2111 1ص . 76

57

 -الطاهسوطاز.العشم و اإلاىث في الصمً الحساش ي .ص . 93

- Michel Meyer. Langage et littérature. P121.
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تهطؽ َٔ دسٜس  َٔ ٚ، 58ظا ١ٜٚا٭زب ١ٝأٜها ميهٔ يًٓل املػُ ٢أزبا إٔ ٜؿهٌ
طؿطْٛ ٠ع ١ٝيف غب ٌٝؼط ِٝغًط ١ايك ٚ ِٝايتكايٝس املؿطٚن ١يف ايٛاقع ٚ ،نأْٓا ْطٜس
إٔ ْك ٍٛبٗصا اي تكٛض َا ٜه ٕٛقٝس املُٓٛع ؾٗ ٛاملطغٛب يف ايٛاقع ا٫دتُاع ٚ ٞشات٘
َا ميهٔ يًهاتب  َ٘ٓ ٚايٓل إٔ ٜؿكح عٓ٘ بتأٜٝس َٔ ايكاض ٨ايصٜ ٟطٜس ؽط ٞعتب١
اـط ا٭محط ؾٝكري ا٭زب عباض ٠عٔ تػط ١ٝيعذع ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ز ٕٚإٔ ًٜعّ ْؿػ٘
بٗا،ستٜ ٫ ٢كع يف ؾدٸٗا ;مبعٓ ٢يٝؼ َٔ ٚادب ا٭زب إٔ ٜؿػٌ ؾطاغا أٜ ٚتطًع إىل
ق ١ُٝأٜسٜٛيٛد ١ٝدسٜس ٠أ ٚأخ٬ق ١ٝبايهطٚضٖ ٚ; ٠صا َا ًُْش٘ يف سها ١ٜاملتعٚد١
ايعاؾك ١تبعا ملكطع َٔ ضٚا " ١ٜبعٝسا َٔ ايهٛنا ٤قطٜبا َٔ ايػهات" حملُس بطاز;٠
سٝح ٜطز غطز ٖص ٙاؿاي ١عً ٢يػإ إسس ٣ؾدكٝاتٗا  ٖٞ ٚتأخص بسٚض ايعاؾل هلا
" ظٚدٗا نٓت تسهلل  ٚؼرتَ٘ ،تطٝع٘  ٚتػسم عً ٘ٝاؿٓإ  ٚاٖ٫تُاّ أَاّ اٯخطٜٔ
نأمنا غطٜعتٗا ناْت تٛدٸ٘ خطٛاتٗا يتهُٔ بعس َٛت٘ اغتكَ ٫٬ازٜا ;ٚٚنع ١ٝتكٗٝا
َٔ زٚاٜط ايعَإ  ٚإشٜ َٔ ٍ٫ػتًص ٕٚاَتٗإ املطأ; ٠ظٚد ١ناْت أّ عؿٝك ٚ ١أْا نٓت
قتادا إىل ٖص ٙايع٬قَ ١جٌ ٖص ٙتػعؿين عً ٢ادتٝاظ ططٜل قؿط  ٫أعًِ َت ٢أغازضٙ
"  ٚ 59يف ايػٝام ْؿػ٘ قس ٜتُعٗط ٖصا ايعذع مبٓطل ا٭غ ١ً٦املططٚس ١أ ٟا٭ؾهًٚ ١
ػاٚظ ايعذع َا ٖ ٛإ ٫قؿ ١اؿٌ هلص ٙا٭ؾهًٜ60 ١بك ٢يف نٌ ا٭سٛاٍ يف نٕٛ
ا٭زب ميًو َؿطٚع  ١ٝقٓع اغتك٬يٝت٘ اعتباضا إىل ايٓػٝر ايٓك ٞايصٜ ٟؿهً٘ ز ٕٚإٔ
ٜؿٗط َؿطٚع٘ عً ٢املٮ ست ٢تتهطؽ َكٛي ١ايٓل عً ٢سػاب َكٛي ١ايٛاقع أٚ
ا٭ٜسٜٛيٛدٝا.

59

- Michel Meyer. Langage et littérature. P153.

58

دمحم بسادة .بعُدا مً الضىضاء كسٍبا مً السياث .داز آلاداب بيروث ط . 2114 1ص . 8- Michel Meyer. Langage et littérature. p 159.

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

247

العذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يىليى 2015م

61

ISSN : 2410-1818

فلسفة املعنى يف الخطاب األدبي (أطروحة ميشال ماير أمنوذجا)

| د .حفيظ ملواني

المراجع :
 )1أْٝؼ ؾطحيْ. ١عطٜات يف ايًػ. ١زاض ايهتاب ايًبٓاْ. ٞبريٚت .ط 1981 2م .11
 )2عبس ايععٜع محٛز. ٠املطاٜا احملسبَ ١نٔ ايبٜٓٛٝن ١إىل ايتؿهٝنو .غًػنً ١عنامل املعطؾن١
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ٚ )6اغٝين ا٭عنطز .مجًهٝن ١آضابٝنا َٓ.ؿنٛضات اؾُنٌ .بنريٚت /بػنساز.ط  2011 1م
.7
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