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 اغتـراب الّذات وبنية الّدائرة

 "الّطليانّي" لشكري المبخوت نموذًجا

  جليلة يعقــــوبد. 
 واإلنسانيات والفنون  اآلداب كلية

  تونس-منوبة جامعة

 :ملّخص البحث

ّقالط "الأّلل اّي" ل ررررر ر   يتعّلق هذا البحث بالّنظر في سرررررراّلط الاألاب ا الّي الحتيث قهعاللسا للتررررراّ اا الّنّ  باّهاال 
ّّكّزا على  مفسوم االغتراب في لن ط الّتائرة صررررررررررررررلطإ معنى للفْ  فرّج هذا لر  لارل عن   اّ ال تلّ ط المباوا ّمولجا. قلئن 

اللائمط في هذه الّرقالط ل  ن اإليسام بالكالسرررررررررر  ّ ط في لجناسررررررررررّ ط الاألاب قة  ن الّتورلت في لن ط الّنّ  قالّتتاقلّ ط في  ّ ررررررررررا  
ّه حّتى لتلط قناعه ّلاّي ال هبتق آثا  البالغّي. المرجع  قجه ها

 هحل ل الاألاب –ه رلت  –ّقالط  –سرا الكلمات المفاتيح: 

 

Abstract: 

  This research deals with the consideration of the narrative of the modern literary discourse and 

its dependence on the Textual linguistics by adopting the novel "Al-Taliani" as a model. While 

we have focused on the concept of alienation in the structure circle of meaning, this did not 

depart from the framework of dialectic existing in this novel between the classical illusion in 

the genesis of discourse and the strangely in the structure of text and pragmatics in the 

establishment of the reference, a historical face whose effects do not even appear to fall 

rhetorical mask. 

Key words: Narration – Novel – Workout – Discourse Analysis. 
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 تمهيد. 

لسذا الكتاب عتباا ال ه رررررري ب حتّلط المعنى بلتّ ما هك ر  ترررررر ال اا قّلاي اسررررررتفسام عتيتة هي قل تة ما   
  قة  ن  ّ رررررررررررررررائّ ط الاألاب الفّنيّ  ل  ن لوط الاألاب العااّ  الم لوفهوحي به هذه العتباا من معاٍج هترّاا 

لوط الاألاب العااّ  اقج ل اج الّنابط. قإّج لسذا يوهر معسما ترررر ر  المباوا بالّتاّلي عن ثاّ سما للّتعب ر ل
ّاا اخت اّ العنواج  افًعا  لى ااإليسام إللحا اٍا هت اقز مترررتول الّلفْ قالملفوت لتتفع المتلّليإ  لبحث في مبّر

 في الّلوط قالمعنى هي: بااص ااٍ 

ّلاا "الأّلل اّي": هتفع هذه الكلمط  لى الّتتررررررررررررررا ه عن "اه": هل هي لل ن  لوًط  /1   قلالّتما  جوراف إا قها
ّها الّتاّلط عل  سا  لم  هي للّنو  ينتمي  ّةإ غرٍب لصررررررررولسا عرةّ ط ه ررررررررست عل  سا قةسا معالمسا قآثا  ج   –قحضررررررررا

ًرا  ّةً  –لتاهًط لق  قت   ؟! لى ال ن  اقج لج  ينصسر ف ه ضرق

هو ُِّّر هوّجساهسا لق  خصرررررروصرررررر اهسا  فرلإا هي ذ  ال للوم  اّل بفرقعه  قلكّن للفرق  لهواً  قت  ّّه ا صررررررل ال  
ّض ق  لى الّتما  اقج ا  ل  لق في الّنظر قالّتو   !المحنط في الّكباا على ا ص 

ّها في مت ن الاألاب لُتح ل   هي معاٍج قت يوجت ما   ّّةما لألرحسا الكاهُت بمنألق يبّر لى متررررررررائل قجواّلط  
 ل  ه العتبط الّكاّ ط:ذ  ُهح ل  الط الاألاب الّتراّ  الفلتفط  قلصوغسا ب ال ّ 

ّقالط" /2   ًط على ال ررّ ل الاام   :" ّة ال ته قاّ ررواه الفِّك رو قّرّكز هنا خاصررّ ال هالو هذه الكلمط مِّن   ثا
فسي   رررررررررررررررالّنّصّ ط ال امعطج ناا  قالمتعّلق ل تي قصفسا ج راّقاا الّتعالي الّنّصّي للّنّ  المِّن  لت اه عال

 للوه:   ل   1المصاح ت الّنّصّ طل  ه من الاألاب قةالمت وا عنه ُهح ل   ه رلًتا قإلحاً  بالّضمنيّ ا ككر 

ه" ُمتتع ًرا هذه الّصفط من فالسفط الّلوط  بما  "قمن خصائ  الُمصاحت الّنّصّي ما لسّم ه "قّوة اللو 
ّي لم لى بّلغ معلومط  لق ُلح ل   ن لج  يُ هعن ه من هتٍّّل في ا حواه. قما ل ّوج الُمصرررررررررررراحت الّنصررررررررررررّ

بوط ا جناسرررررررررررررّ ط الاّألبا  لق ه قلٍل يرهبط بالعالمط اللّ  تي ال هعني "هذا الكتاب هو ووّلط لاا الصرررررررررررررّ
ّقالط"   2ّقالط"  ه ك تإ هعرلٍف قت ال يتتّنى لل م ع  قلكّنه ُلف ت: "هاّل اعتبرهر هذا الكتاب 

                                                           
1 GENETTE, G. . Palimpsestes  La littérature au second degré, Editions du Seuil, Paris. 1982. P. 11 

 
2 GENETTE, G. . Seuils, Editions du Seuil, Paris. 1987. P. 16 
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البحث في لجناسرررررررّ ط الاألاب: الّت ّلي قالحتقا قالالف ااو قمن هنا  ال ُلم ن الحتيث عن ُمترررررررّلماٍا بلتّ 
ّّلطً  لى جن  الاألاباإلحالط  تِّ فسل كاّ ؟ قهل هي  حالط ُموّجسط  لى كّل قّرا  الكتاب؟ ُثّر  هل ضرررررررررررررررق

ّة م ررررررررر ل ال ن  ا الّي في ثباهه قما قت يبعكه من " م ّ نط" معرفّ ط  قفق  لعني هذا هتّخل الكاهت في  ثا
قعي الكاهت/ المفّكر/ الّناقت مّ ط هلّتم اإلجماه اقج الّتفصررر ل؟ لم  هو م ررر ل ال ن  ا الّي في صررربوط هعل 

ًط" بلتّ ما يوّلت الح  رة قالّرغبط في الّتعّرف  لى لسباب "هع  ن" جن  ا ثر؟ال لَّمإ  ذ  ال ُللّتم "ُمتإ

ّتاًجا قّلًتا في آٍج  ينألللاج من الكاهت ذ  ّراه لألفو على سرأل  الكتابط  ّما هذا االّ رواه الّكاّي فسو الل  
لاهه  ل  عل المتلّليإ يبحث عن  جاباٍا في هترررررررا الهه ضرررررررمن ا ثر ّفتررررررره  قهو ما قت ه ّكته العتبط الّكالكط 

 3.محتول 

تإرإُض لّّسا فصرررررروه الّرقالط "المحتول": لقامه المباوا على  /3      لا ما لخذّا مبتئّ ا 4ثني  ع ررررررر جزً ا ُلف 
تإ ل نسا باّتم ا  ا ثر  لى هذا ال ن   لترررتلّل الواحت منسا عن ا خر ك اًّا قمظسًرا قخصررروصررر اٍا لكي ُهوجِّ

ّّلط لق الّرئ ترر ّ  اصرر اا المحو اصررّ ط لق ال ررّ ًّة  خ وً ا ّاةمًط ّذكر منسا: ال ررّ طو الحتث لق ا حتاث ضرررق
 في لّظمط الاألاب قلّتاقه.تي ُهمّكل جوهر الابر قلصله مبتتل قمنتسىو قالحب ط ص اغط ح الط ال

ر لّت ررررررررررررابه بلتّ ما هح ل  لى بلي لّج هذه المنألللاا ال هوحي با   ّ لتوّجه الكاهت  لى قسررررررررررر  االختالف ُيبرَّ
رإ  ل  سا اقج الّرجو   لى العتبط الّكاّ ط هوج ًسا  –الفصرررررروه بعناقلن ماتلفط بما يتّه على اسررررررتلاللّ تسا   لإا ُّظِّ

 .–لللرا ة قهب  ًنا لما ينتظمسا 

ر الفصررررررررروه  لى لجزاٍ  فرعّ ط هاتلْ قّلًط قككرًة مِّن  فصرررررررررٍل  لى آخر. قإلا كاج عتا  ُثّر   ّج الكاهتإ قت قترررررررررّ
 "الّزقاق األخير" خ ر )الّكاّي ع ر(: الفصل  ن ا ّقه قا عنواّي الفصوه ُيك ر الفضوه الم حوجإ بص وتي  

زلًعا قعتًاا ُمع مً  "رأس الّدرب" ‡ ذ  ُلأل رإُح بالّنترررررررربط  لى لجزائسا ال يتعّلق بالّرقر قال فرّج التررررررررّ اهإ ال –ا قهو 
الً  ّاا الّت زئط لصرررر  ع ه الكاهت قُلن ررررئه اقج فسل ا مر متعّلق بم كاق اللرا ة لإ  !بالعتا  قلكن بُمبّرّ لق مبّر

ه مضررررألرلا  لى الّتوضرررر   قالّتبرلر؟ لم  لّج المترررر لط مّتصررررلط بال ن  هكك ًفا لما  رحنا مِّن  ّلاي  لج  ل تإ ّفتررررإ
ا؟  !استفساٍم هزااا لسذه الاصائ  ككافًط قهراصل

                                                           
ل اللوه ف سا   3 اإلترررررررررررر اه من ح  ث  يت ّلى  قت يبتق من الورلت الحتيث عن عتبط الّنّ  في آخره  لكن عنتما ّنظر في هعرلفاا العتبط  كما لّ نسا ج ناا قفصررررررررررررّ

 اّظر  خاّصط ما لكره في:  عالقط العتبط الّكاّ ط لسذه الّكالكط ا خ رة!
GENETTE, G. . Seuils, Op., Cit., p. 240 – 296. 

ّموًزا  في عالقط للك لبن ط الّرقالط "لن ط الّتائرة".  4 ّاهسا قهع  نسا معاّيإ ق  ل هي الحتيث عن لسباب اخت ا
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ّ ت  جاباٍا لسا في مت ن الكتاب: الصررررررّ وط قالمحتول  ّكتفي في هذا الّتمس ت  بألر ح ا سررررررئلط عتررررررى لج    
ه قالمرجع: الّ  ل قالوالط.  الّلفْ قالمعنى  قاللو 

 . قلق الّذاِت واغترابها1

 مظاهر االغتراب في الّشخصّية األصل )عبد الّناصر(    .1 .1

اصررررررّ ط "عبت الّناصررررررر" "بترررررررقاه ت ّلى ي   "الّتج نز" قسررررررترة "الّتّلر " قلق الّذاا قاغترالسا مالم  في ال ررررررّ
ّقط ل  ن "جماه ا صوه  قالّ عر ا تعث قالّلح ط الُمعفاة"   ّكاٌّ للّضوابط قالل وا قا عراف ُهبِّ ُن عنسا المفا

تي جعلت ه لقرب ما ل وج "ل  ن هلكإ الس  ئط الا ّتلتررررررّ ط  ّمه قجّتهه قماايل الوسررررررامط الّتركّ ط  ل ه قجّته"  ق
 .5ذين لر  يناُلوا قلو  حظلا لت ًرا من الّتعل ر"الم نا  "قةاّتّلط" الحّي ال  ط" لى "هّبا

ّقاٍا لخرل عتيتة على متتول:   ّقط كبرل هتضّمن مفا  مفا

ّاا ف  الّزمن - عوب قالحضرررا ا حّتى : يتحّ ر في مصررر ر ال رررّ ُْ خ اٍهو عل ا صرررل موموًّا ُمسّم رررً ك ّّه    
أل  الفر ُ  رإُف  اّل به "ا صررروه  قلألفو على الترررّ ّمزه قم ته فال ُلع  ف صرررب  هو العالمط الّتاّلط عل  ه  لل هو 

ّة الع ّها ااالّ ا ّتلترررررّ ط" لق حضرررررا عل  سا لصرررررب  الورب يراها  رب في ما مضرررررى من الّتهر قما بلي مِّن  آثا
ّضه قملكه.  ل

ٍت آخر ال للّل عنه عراقًط  لق  ُحل ر العالرلن قملبرة   لألال اقهو ا صرررررررررررررررل في ا ّتل /  سررررررررررررررباّ ا قناٌ  لُبع 
ّة قالم تإ  لى ّفتررررره  الحالم ن هع   هحّوه المحّو  لى هامش قالسامش  لى المحّو  قكلٌّ ينترررررت الحضرررررا

ّلخ لألّافً ا  لّ  ّلخ  قالّت    !هوا  قالم والااه عن غ  ره في ةّل  م   حلائق الّتا

ّلاّي ل  ن الواقعّي قاإليتيولوجّي لعّبر عنسا سرررررع ت  راّ  قسرررررراّلط الاألاب الّتا جتلّ ٌط ل  ن لالّ ط الاألاب الترررررّ
 بلوله: رااگلن

ا ضررررررررررررررمن  م رراّرراٍا لخرل  فرررّج هررذا االّتلررا إ  ا االل ررل ل ررت لج  ل وج  "قإلإا كرراج الاألرراب ينتلي  م رراّررً
ّي منذ الّلحظاا ا قلى لعملّ ط لنا   مح وًما بالمضرررررررررررموج اإليتيولوجّي المفرقض على البنا  الّنصرررررررررررّ
ً ا من الوحتاا الُمع مّ ط  ج الّتاللّي لت  الّنّ  الّرقائّي. قه ررررررررررررررمل هذه المراقبط م مو  م ّوّاا الكو 

                                                           
 5. ص 2014 مصر. –لبناج  –الأّلل اّّي  ااّ الّتنولر للأّلباعط قالّن ر  هّو  المبخوت.  ت ر    5
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تيت  رللط هنظ مسا( قاّتساً  بالّتن ّئ  لى اكت ررررررررررررررراف )اّتلا  الكلماا قهح  اةراا المتنّوعط )الّتفع باللا
ألالّ ط قما يتفّر  عنسا مِّن   قجوا   اّ االلّي ُيوّحُت ل  ن كّل الوحتاا الُمنتلاة( مرقًّا بالّت ررررررررررررّ الا الاِّ
ّاا هصررررررررررررررولرّلط )المراقبط الّتق لط لبنا  الّك ماا قكذا الوحتاا الّتاللّ ط الُم ّالط  لى الّرة ط ل  ن  متررررررررررررررا

  6"الماتلفط( الّك ماا

ّها في متوّ راا الواقع  حّتى لصررربحت لوط الوالت جزً ا من  :الّلوط - قهي جزٌ  من اغتراب الّذاا قاّصرررسا
ْإ ف سا لصررررررحالسا لوط ا خر حّتى باهت  ُهعّبر فعل لا عن الّتنافر في الملاي   يّتصررررررل فُ حتث  للاًعا  ح اة لإلِّ

وا  يوازله هوق ع في الحركط ّاترررررررررررئط فاعلط قكامنط متحّفزةو قة  ن  لحيّ "هّبا ط" الم نا  ق"باّتّلط" افي الصرررررررررررّ
الحركت  ن ُلأل رإُح سرر اه عالقط الّتعل ر قالعلر قالمعرفط بالّكلافط قالوعي: الحّت قالمتل  المع اّ قالّت ّلي قعالقط 

 !الّكنائّ ت  ن بالحل لط قالوه ر

ّغر ما قت يبتق في ةاهر الّنّ  مِّن  غ اب كل  سما   يساًما ب ّج  –قهو م رررررررررول الكاهت قهاجتررررررررره  :الّنلت -
ُتُث آًّا قملاًماو قلكّن خألاب الّنلت  ا لإح  ّاٍق ال ينلل الّرقالطإ  اّل لر لٍط من ا مام ُمترراققط لِّمإ ُمن ررا الّنّ  هو 

ّهه ال في الواقع الموضرررررر بإاج الحتثإ لهّم ته قخألو تررررررِّ وعّي  قلكن في الفكر قصرررررر وط الاألاب هما الّلذاج ُلك 
 –الم بوب بُ علط الّنلت 

مع "الّتوّترررررررررررّي" في بع  لج  ل وج ّمأل لا ب ّ  صررررررررررر وط لق مفسوم مّما سررررررررررراا في الم ت الأّلل اّي""لر  ُيرِّا   
تي اّتلاها الكاهت  قجا ا على اختالفسا قهباينسا  متآلفط في سررررررر اق سرررررررراّ  هبتق ف ه الّذاا في ّمالجه ال

اصررررّ ط صررررراًعا متررررتمّرا مع الم تمع في لترررر اه متعّتاةقأل عط مع كّل مظا  هر الموضرررروعّي   ل  هع ش ال ررررّ
ّف  "البألررل" الحررتقا ال ّض قهوّجسرراهرره في الح رراة قالم تمع  قمع قنرراعرراهرره. كرراج للررك هعوا  لى  تي هتعررا

ا"/ ترراصرر اٍا  قلحتاًثا" ّسرراٍا اجتماعّ ط ينف سا "الأّلل اّي" قوال: "هعرف  7لتررااصررً ا قمما كما لعرفوج ق لوسررً
لّّني ال ُلصرررررررّلي قال لصررررررروم" لق فعاًل عنتما "اقترب... هوف ق خاه عبت الّناصرررررررر... يتعوه  لى الوقوف مع 

الة: "ع ت مإ  !الواقف ن للصرررررررّ ّْ ا ّقه. مالا للوه عّنا الّنان؟ اسرررررررتّرا على ا قّل يو  التحق ب خ ك في الصرررررررّ
" تِّّ إ   اّل  صراًّا على  عالج اللأل عط مع ما ُه مِّن به ال ماعطإ  "الأّلل اّيّ "لقواٌه لر  هكن هزلت  و8افن قالتكإ لُِّ رإ

ّاا الّذاا ال ّسررراا لحاقه اخت ا ّة قالّرف   لق مما تي كاّت  هبتق غرلبًط قه هي افتراضررراٍا في خألاباا الّكو
                                                           

 69. ص 1996المورب.  –لإليتيولوج ا  ااّ ا ماج  الّرةاي الّنّ  الّتراّ  ّحو س م ائ اا بنگراد.  سع ت  6

 
ُتبِّ ُن عنه اللر   7 تإبإُر هذا  ت ااًل لِّمإا سإ رإُح هذه الّرقالط م  لط ال ن  ا الّي في عالقته با حتاث ككرًة قهتاعً ا. قُلع   ا ة اإلجمالّ ُط مِّن  خصوصّ ط هذا الكتاب.هإأل 
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ّه ُعترررررًرا يواجه به  ر لفكا اإلم اّاا المتاحط  قلكّن لمفسومِّ الورابط معاّيإ من خاللسا عبت الّناصرررررر لج  ل ترررررّ
ّه لسا الكاهت قهوّجساٍا عتيتةً  تها كلخ تررراصرررّ ط حترررت ما اختا بما له صرررتل في قوه سرررع ت  ُه ّقلسا قُه ترررّ

  :لجّ مِّن   رااگلن

ب رإ هترررن ٍن مُ  قل: هترررن ن سرررراّ  "الّرحلط من الواقعّي  لى الُمتإا َّل  قمِّنإ ال ُمتإاإ َّل  لى الواقعّي هإُمّر عإ زاإ
ل اللّ (  قهتن ن  يتيولوجّي )ّمط لنا  الل ر قه ا صسا بإط لفع  تإو عِّ   9"(.)ا ت اه الّتراّلط الُمت 

قهذا لعني لّج الّنّ  للوم على مرجع اا ماتلفط قمفاه ر عتيتة لصررررررررررررررلسا الملفوت في ةاهر لفظه  لّما 
ّة موايرة فال ل تها  اّل في  الفرق  فسي المضرررررمَّنإط في المعنى يبحث في لجزا  منه عبت الّناصرررررر عن صرررررو

ّاا فراّلط  قت هللي بظاللسا لح اّا على م موعط   حالط االغتراب هبتل اضرررألراًّا ما ل عله لع ش قهو هصرررّو
ّو المتحّركط" ةاهرها لسو قإمتا   قةا نسا بحٌث عن عالر آخر  يرل  قهنتسي اخت اًّا ح  ث "هتّق قناة للصررررّ

ته لنفترررررره عتررررررى لج  يتاّل  من  ف ه "الأّلل اّي" حركط مباينط لما يبحث عنه قلتررررررعى  ل  ه  فُ حاقه لج  ُيوجِّ
راعاا ال لإر  لّّني ال لصرررررل  ل ررررري  ... لّا فاترررررل.. تي لع  رررررسا ُلعّبر عنالصرررررّ سا باللوه قّل ضررررره في آٍج: "اع 

ّلت لج  لعترفإ لذلك لنفتي" ّل ا ت ا   ‡ 10ُمافق.. خائت قال ل "لّا في همام صحو  قصّحتي الّنفتّ ط.. ل
ّاها لوضوٍح.. ع   ما يتوّهر الّنان"  11لوضوح.. كنُت اائًما ل

اصرررّ ط هي  تررر ال اٌا هتضرررّار في الّذاا "   ّجاا الّت رررا م قُهصررربغ على مالم  ال رررّ الأّلل اّي" حّتى هبلغ ا
ًتا م سرروّلا قت ُهناةر ُعتررر  ل اا الحلوه قالمصررالحط ل  ن التررّ اسررّي قاالجتماعّي بما  قعلى  ابع ا حتاث ُبع 

ّّةما في هذا هبرلر لولبط  الّت رررررررررررّن  ق  الّتوّهر في كوامن لّج المتررررررررررر لط ملتّرط ب بعاا  قل مّ ط قاقلّ ط قعالمّ طو ق
 الّنف  قفي العالقاا بالم تمع.

هسا. قهنا قت ُلأل رإُح سررررر اٌه قهي قضرررررالا ال للترح لسا الكاهت حلواًل  اّل من خاله اإلتررررر ال اا قاللضرررررالا لا  
ّقائّ ا؟ آخر ٌم بالواقع قهو لصوغ خألاًبا   قهو هل الكاهت ُمل زإ

 س اه هو ّفته يتضّمن قضالا لخرل:

                                                           
 9ائ اا لإليتيولوج ا  المرجع الّتالق. ص الّنّ  الّتراّ  ّحو س م بنگراد.  سع ت  9
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كإُر في الّرقالط قرائن قاالئل عن هوّ  منذ لتالط االسررررتلاله قحّتى زمن  ّ ررررا  الّرقالط   * سررررواٌ   –لمالا ُهذ 
 ؟-لكاج للك هصرلًحا لم  هلم ًحا 

راّ   لم   * هل الساج  في هذه الّرقالط هو الاألاب بما ف ه من حب ط ماصرروصررط في البنا  قاإلّ ررا  التررّ
ّها محت  ول الّتفك ر قهاج  الفكر هي الوالط قالمحتول؟لّج الواقعّ طإ باعتبا

 البحث في المصالحط ل  ن االجتماعّي قا خالقّي؟ تي ُ رحت  في الّرقالطللضالا الُثّر  لال ل وج مِّن  لهّر ا *

باُب عالقط التررررررّ اسررررررّي باالجتماعّي في الّرقالط    ًط مِّن  ح  ث الّت اقز  –لئن اكتنْ الوموض قالضررررررّ خاصررررررّ
فرّج هحل ق المصررررررررررررالحط ل  ن االجتماعّي قا خالقّي يبتق مم ًنا  للك لّج الكاهتإ يذكر  – لط ققضرررررررررررروح الرّ 

لسرررباب فتررراا الّنظام  ن  قةالّتالي فرّج الحلوه هكمن في ه اقز ا سرررباب لاهسا قّف سا  قل    ا مر بالعتررر ر 
ّاهي العائلط لّقاًل قالفرا ثاّ  بما لّج المتررررر لطإ هتعّلق بُ ُ ٍر ضرررررّ لطٍ  ج قت يّتترررررعاج ل  رررررمال الم تمع. قإلا او   ا

 للوت المت لط هذا المتتول عنتها فلط ّعوا  لى الّتائرة الُموللط لعالقط االجتماعّي بالّت اسّي.

 ّج اغتراب لاا "الأّلل اّي" على هذي ن المتررررتول  ن يت ّلى في ثنائّ ط االلتزام قالّت ررررّتت في الحركط الأّلاللّ ط   
ّّلط  ل   ّفاقه" المباائُ الّكو تي ُي منوج لسا قلترررررررررررعوج  ل  سا  قلكن ُهفّرقسر الّنعرة ال ه مع ل  ن عبت الّناصرررررررررررر ق"

تي هبّ نه قُهبِّ نه لى له قجواه المتتلّل قمظاهره الال سوّلط  فك ّج السوّلطإ جزٌ  قت يّتصل ب جزاٍ  لخرل  لكن يب
 عالقاهسا بالّكلافط قةا خر.قفي للك ت ٌل من لت اه االغتراب في الّذاا المفراة قفي 

را  –قت يبّرّ عبت الّناصررررررررررررر    اغترابه لنزعته  لى  –قإج  لر  يت ّل للك قو ال في الاألاب لق حتًثا في التررررررررررررّ
قلكن للّظرف الّتفّرا في  رللرط الح راة قفي اخت راّ التررررررررررررررّ رة ف سرا قل     حرٍت لج  لحرّل محلرّه لق لج  ُلل رّته  

ّجه الّنلالّي قه عل عبت الّناصر ُمت الإًبا ل  ن اخت اّ الّذاا قاضألراّ ا خر  قمن تي هو الّت اسّي لح امه ال
ذ  ضحك "ضح ط ت  ألاّّ ط ُمفعمط لرقح الّكلط قالّتكّبر" ققاه لعبت الّناصر: الّضابط ال ّمالجه "سي عكماج"

ّتررررررررررررراا  ّل ُته الوعْ قاإل لقّتّ لّّنا للناُ  حيٍّ  الحل لّ   ن  قلكّنني مازلتُ "لو كّلمني غ  رك هنا بما كّلمتني به  
ُّق قمتافاٌا لصوغسا  لراه ر خل ل بلوله:و 12قاحٍت"  قة  ن الّلوط قخألالسا فوا

راّ .. لوط هاتلْ متررتولاهسا ل  ن  ّقائّ ط.. لوط هتررتاتم الوصررْ قالحواّ قالّتمك ل التررّ "لوط قصررصررّ ط 
ّا  -الّراق   ا قا تررررررااص.. لوط هم ل  لى الّتعّتا قالّتنّو  الّلترررررراّّي بح  ث لمّكل اللالت ا الّي  –التررررررّ
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ذ  هلك  فضررررررراًل عن اّه اه الم ّلْ الللّرقالط ه ّمًعا الّه اهاا المتكّلم ن في اسرررررررتاتام هذه الّلوط لق 
تإرإك ل  ن المتكّلم ن"   13لعّبر عن اللاسر الُم  

الً ق   ّة عنتما هصررررررألتم   االختالف قالّتباينهذا عن  فضرررررر  قت ين رررررر  االغتراب اخت اًّا  قلكّنه ُلصررررررب  ضرررررررق
ّااة المتضرررررّامط بحتقا الواقع قضررررروو اهه ّة لع ش ف سا عبت   فتكوج الورةط م اّّ ط قّفترررررّ ط  اإل قهي صرررررو

ّا ماتلفًط: يوهر ب ّّه هو الفاعل الُمرلت ه وِّ حإ ققت هُ   تي هح ألهقلكّن الّظرقف هي ال  الّناصررررررررررررررر قمعسا ل وا
ّتةإ  الورةطإ  سا "سررررري عكماج" قاعتبرها البعُ   لى فرل في ققائع عتيتة مكَّ   لى اسرررررتئنان قال رررررّ  ا خرُ  ل بعضرررررإ

ّفاقه اسررررررررررتلباه ا بألاه الّناج ن مِّن   تررررررررررسااة ق ااة قزعامط  ل  "لهت صعبت الّناصرررررررررررب  لى الكّلّ ط فاسررررررررررتلبله 
ُه  لى عامل مترررررررراعت على  ثباا الّذاا في خضررررررررّر الّنزاعاا  آخرُ    ل وحيإ ترررررررر لٌ 14معركط" وَّ لبّ ط ُهحإ بالتررررررررّ

ّجّ ط فلت "ه ّكت لّّه صعبت الّناصرررررررب لحتررررررن اال ّئ ْ معه مكااًل لل ّتّلط البا نّ ط قالاا ّلل في سررررررلوك  خت اّ. 
 .15قالّرغبط في هوف ر ةرقف س ن جّ تة"

من الّت ابه ة  ن الّذاا قالموضو  منسا زلنط  ق عسا ق فر لكّن لسا الورةط لاهّ ط لصلسا عبت الّناصر ق  قت هكوج   
ّمز العلر قالمحاكاة ما ُلح ل   ل  ه الّلفْ في  عااة  ّ رررا  المعنى ُلل مه عبت الّناصرررر لل لخوه صرررالح الّتين 

ّة عل  سا اسرررررر متير قالمعرفط  ّة قالّنفول  ففي "يوم سرررررفره كاج معه في المألاّ لُ وّاعه. لعألاه بألاقط زلا قاللت
ط سإ لإق موجَّ ّسرررررررررررررررالط في ةرف مو  ّقر هاهفه. مّ نه من  ّة الّترة ط ق سا هوق ع  عاّم لوزا ّة عل    ل ه قةألاقط زلا

ّة بالفّرتّ ط هرجمُتسا الّتلرلبّ ط: "مع خال  الّ  ر".  صالح الّتين قةاّط يته عبا

ّة حبل ّ اة زلنط من بحر الّرمل قم اّق الّنا ل"     16كاّت الّرسالط الُموللط قةألاقط الّزلا

ّحلطِّ ُهللي بظاللسا على محنط ال ماعط في عذاباا ال تررررت  لااٍ  محنطُ  ُبلِّ  قالّرقح ق الاالص  البحث عن سررررُ
قإج  كاج ةاهر الم اج يوحي لراحط للتّلط قةعذقةط قحالقة فرلته  ن هت ّه اج من ل ن الّرمل قاّترررررررررر ابه  –منسا 

حرا  اّفتاحإ لفق قه رةط قةعث من ح اة الموهى  قت ل وج سرررررررررررب ل الاالص قهحل ق الوجوا   لل من الصرررررررررررّ

                                                           
ّاا االختالف  ال زائر العاصرررررررمط خليل.   لراه ر 13  لبناج. –ال زائرو الّتاّ العرةّ ط للعلوم ّاتررررررررقج  ل  رقا  –في ّظرّلط ا اب قعل ر الّنّ  بحوث ققرا اا  من رررررررو
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ّمزلط الّنال "الّتقلط في عراج نسا" لل "الّتوا الُمّر" عراقط في الم ّّلط في اللصرر  قمن  رجع قالح اة قاسررتمرا
ّة.  قا سألو

 الّتناظر المستحيلو  تراب بْين االختالف الممكنمظاهر االغ .2 .1
 . مظاهر االغتراب في تجارب زينة1. 2 .1

ّلسررسا لل ل  ن لهلسا قلقلسا  ه رةط لر     ّ رر ا هذه المظاهر في ه رةط لقلى مرلرة عاتررتسا زلنط في متررلط 
اصرررررّ طألّ يذكرها الكاهت في سررررررا خ جزً ا من حب ط قصرررررصرررررّ ط  يتحّوه  لى  ّي لل في   اّ اسرررررتبألاج ال رررررّ

اصرررّ ط لاهسا عن كوامن الّنف  ققرقح ال ترررت ُهحّولسا  لى موا ن قّوة قفلترررفط في الح اة قالفكرو  ك رررْ ال رررّ
ّقط لقلى قّلتا قلًلا لصله  ّج  !الّذاا قصلإفساالمتافط الفاصلط ل  ن اإللماج قالُكفر  لق ل  ن الّصتق مع  مفا

ّاج الّذاا حوه ّفترررسا قهحاقه لج  ه ت له عن  ل  ن  رفي   اصرررّ ط في اّقامط اق كّل ثنائّ ط تررر  ًئا ُهترررلأله ال رررّ
ّساا  قهحاقه زلنط لج  ُهك بُِّته في لككر من مناسبط  .مواّزاا في ما اختّل من المما

ا ل  ن الّذاهّي قالموضرررررروعّي ل تتررررررباج   ّّه الّتناةر   المظسر قا ثر من التررررررّ اسررررررّي ق وًاا هي جزٌ  من لل ضررررررً
ّي لل كذلك في عالقته بالفكرّ  يتحّوه  لى  الورابط التي ه سرررررررررررّ  االغتراب ل    في الوجوا الماّاّ  الحترررررررررررّ
ّسررررررراا غرلبط هتحّوه  لى عااّلط  ا لمما ّفضرررررررً ّه عبت الّناصرررررررر قزلنط  قُموّجسه الكاهت ّلتا ق  يتيولوجّي منظا

ّقاا م لوفط  قل    ا سا كذلك  فزلنط هي جزٌ  من هذه المفا سا على لّّ "ُقلِّتا  لورلت ف سا  اّل لج  ُينظإرإ  ل  
ّّلط  ّسررررط ال مسو ّّلط قإحترررراج لهل الا  ر قإحا ط مت عبط الّتسررررتو ل المترررراعتاا من ال ررررّ ّسررررت بفضرررر  فل رة قا

ّسرررررراا لع تررررررسا الكاهت في ا. 17بضررررررعاف الحاه" ّقط في المفاه ر  قفي المما لاألاب الّرقائّي من هي المفا
اصررر اا  ل  مع زلنط هناك ّ ال  قعبت الّناصرررر  قكّلسر ُلمّكلوج  ّلخ الواقع  قُلن رررئخاله ال رررّ وّه جزً ا من ها

ّك قالاوف" يرقّسا قسرررر اسررررط في خألاب الم تمع قفي اّلالًبا قهحّواًل قهو  ًرا في الّزماج قالم اج  "اّقامط ال ررررّ
ُر الّرف  قالّتمّراإ  اِّّ قإج اختلفت المظاهر  –قفي ماتلْ فئاا الم تمع قترررررائحهو لترررر اٌ  كاّت غرلبط ُهضررررإ

ّاهه"   .-قالّنتائ  حتت هوّجساا كّل فرا ق"اخت ا

  هت اقز ما مّرا  به مِّن  لزمااٍ  زلنط الّتصررررررررررررال  مع الّذاا من خاله الورةط الم اّّ ط عتررررررررررررى لج   حاقلت    
ّاااِّ االسررتعاضررط عنه بالحاضررر فلر  ل ن لقّل تررلاً   ّفضررسا لماٍض بائٍ  ل قإج   –قكاج للك ّت  ط قع سا ق
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ص مِّن  عذاباا الفكر فعسا  لى الس رة  لى فّرترررررررررررررررا هوّهرإ خالما ا –هوّ را  لسررررررررررررررباُب االغتراب قمظاهرُه 
 ش قت يوجت ما يناةرها لق لاالفسا في ه رةط صالح الّتين.قالّنف و  رللط في الّتفك ر قالع   

 . مظاهر االغتراب في حياة صالح الّدين2. 2 .1

ّاٌا لصتاٌ  قهفاس ُر الغتراب     ُفه  "الأّلل اّيّ "هي اخت ا اِّ في الّتوّجه قالُمعتإلت االجتماعّي قالفكرّ  ل ت ما ُير 
ّاا لخ ه "صرررررالح الّتين" ال لق ُيوازله لق ُيناةره في اتلْ  ل  ذ  كاج لع ش مفسوم االغتراب ب ررررر ٍل ماخت ا

تيتة لعبت الّناصرررررر لمام لّمه قلخته الكبرل قلج  ير  ة  الوقت "لر  يبق لصرررررالح الّتين  اّل لج  ُلظسر اإلااّط ال رررررّ
ٍم لق يوم  ن. اّلألعت صلته بالبالا منذ سنواا عتيتة. قال لحّت  ّاجًعا  لى سولترا بعت يو  اة حّتى للفل  العو 

تي ال هنتسي. كاج صرررررررالح الّتين  خاله بع  عألل الصرررررررّ  ْ  ل هي  لى هّو    لى العائلط قم ررررررراكلسا ال
ال زقجته  ل صررألاف في ترروا ا جرةط لق  برقط لق ال حّماماا اقج لج  ُلعلر العائلط قاقج لج  يرل لرفلط كا

ّهر  اّل  ل َّ  ّك في بع  الّنتقااِّ قاحت منسر عتا عبت الّناصرررر  لإا سرررنحت الفرصرررط. لر  ل ن يزق عنتما ل رررا
ّه  لى هوّ  بصفته لستاًلا زائًرا لق خب را ضمن ُقفوا عمل ال تي هنّظمسا هذه ال امعط لق هلك لق عنت حضو

ّْ مهابعط لس  ئط اقل ّ  فرلإا كاج اغتراب  18."ن الملّفاا االقتصررااّلطط للّتباحث مع المتررئول ن الّتوّتررّ  ن في مل
لتررررر ر في اّه اه ع ترررررّي  للوم على اإليسام بالمصرررررالحط مع ا خر قالم تمع  فرّج "الأّلل اّي" صرررررالح الّتين

ّة قالمترررررررررررر رة في  و لكّنه يوازله قال يلتلي معه  اّل قهًما في لفق بع ت قت ال يبلغ المتل لق المنتسى في الصررررررررررررّ
 الح اة اللائمط على الّتمّرا مبعكه جملط من اإلت ال اا:

ّهاصاهه؟ /1    هل لم ن للمفّكر لج ل وج جزً ا من الح اة قالواقع قإ

 الّذاهّي في الموضوعّي بالّنتبط  لى الُمفّكر هو جزٌ  مِّن  خ اٍه قُحلر ا خر اائًما؟هل اّصساّ  /2  

ّاهسا اإليتيولوجّ ط؟ /3    هل هعني المصالحط ضرًةا لل ر الّذاا قمفاه مسا قهوّجساهسا قاخت ا

"عن قعٍي لق عن سررر  ًرا  –حّتى قإج  كاج في اّه اٍه سرررلبّي  –هل البحث عن "الّتواّزاا" ق"االسرررتلراّ"  /4  
ابِّ مّصاصي اما  الّ عوب"؟ قإاّل  هل ّاا ق  غ  ر قعي  في ِّّكإ ت  عل  سا لج  ُهحّرّ تي قام ر الللللم ن للّكو

ًة؟ تإ ألإسإ  هذه الّ عوب  فتنس  من كبوهسا قلص ر العالر لجزاً  متكاملط ال متناحرة قال ُمض 
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ُر قم السا ح اة اإلّترررررررررررررراج ب ّل ضرررررررررررررروو اهسا قهمومسا    ّها الفِّك  هذه جواّت مِّن   ترررررررررررررر ال اٍا عتيتة محو
ّقائّي يوهر الكاهت ب  تها الّرقائّي  لكن قهواجتسا ص وت في قالت  ّّسا جزٌ  من قصْ الّ اص اا في ُبع 

ّْ الّتا  ليّ  لى قلٍق في الح رراة قح  رة في الوجوا من عن لج  ل وج فّن ح ررالررٍط لُ ح ررل   مع هررذا اإليسررام  ل 
ا بالّنتبط  لى الُمفّكر الفرا لج  ُلحّلق لاهه ف ه.  العت ر جتل

 : الّتجّليات واألبعاد. إنشاء االغتراب ِمْن خالل ضمير "األنا"3 .1

تي لسا ن قفق الالفّ ط اإليتيولوجّ ط الال لفت  الكاهت لحّلق الّتواز إ ل  ن الواقعّي قالّرقائّي  ف  وّاج منترر م     
ّلخ المعاصر  فترة من لصوغ الكاهت ب ّج اغتراب الّ اصّ ط سوا  لكاج اخت اًّا  لم اضألراًّا  فسو يوهر  الّتا

ّللا هو فعل فرا ققناعط تررا  لع ش الواقع بعلله ال لوجتاّه  لكّن هذه التررّ رة لق التررِّّ إر  لم اخت اًّا اضررألرا
ّااة الكاهت ينصررررررررررررررسر في الّراق  من خاله ضررررررررررررررم ر ا ّا يوهر الكاهت بح ااه  قة ّّه م ّرا ّاقل  هوّجسسا  

تي ُهوّجه البنا  الّرقائّي جم ًعا  قة ّل الالفّ ط الّنلتّلط هي اللكّن  لق الابر لق هو ترررررراهت ع اٍج عل  ه حتث لل
ّليُته  لموا في حّت زلنط ُلعاملسا كتّّة ثم نط "ه: ه ّل اهه قلبعااه  ل  للو  قلتسُت تسااة صتٍق لّج  يرلك  كما 

ّ   لى هنف ذه لا ى لج  هتلط من ل  ن يتل ه.  لإا هكّلمت ّ ظر  ل  سا برع اٍب تتيت  قإلإا  لبت منه ت  ًئا سا
ّقاها غّ  الأّلرف بالتتامته ّعوّتسا الّلت  ن لر  هفا لظتسا ق  . )...( اقج ّلاش  قإلإا كّلمته بوِّ

ّ اللاضي؟   ّاٍض سع ت بصاحبته فسل س لعت اق    19"قمسما ل ن من لمر فمالا لعن ني لّا؟ الّرجل 

في الّزماج قالم اج قالّنفتررررّ ط  لتنتررررحتإ على الفكر قفلتررررفط الوجواو قهنا ُهأل رإُح  الُورةط لبعاًاا عتيتة هّتاذ  
  ت ال اٌا عتيتٌة:

ر  لى عالقط زلنط العرةّ ط قةص  /1 ّة الفاهسا "ال لإا ُّظِّ تّي قةالّصو ّقالًط برةرّلط" بالفّر تي ُلّ ئت عل  سا قةسا 
رق قالورب  ج  هي  اّل جز  من ُحلر يوهر بالبألولط في  قلثًرا فكرللا  فسل لعني هذا لّج المزاقجطإ ل  ن ال ررررررررررررررّ

ّة ل رهّت لسا  لى لف وج العل تة في الاالق ال لضمن بلا ه  اّل بفنا  مالوقه ُ لو  ؟ا سألو  ًسا ققرال نإ

ك لِّ هذه الُمزاقجط  هو للّ رق لم  للورب ُ ُرًقا في الّتعامل  قصِّ إغإ فسٍر للّكلافط قللّكلافّي؟ /2  هل الاأل  في مِّ

ّهه  –هل هعني الّرغبط في االّفتاح على ا خر  /3 ضرررررًةا من الُورةط  -مسما هكن ثلافته لق اينه لق حضررررا
ّّةما ّف سا  ماّاًة قم اًزا؟ ُلعّمق اغتراب الّذاا  ق
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قْ  /4 ذ  آلت   ل  ه زلنط قلو  بل ت  كّل حاٍه لر  ُلع بني المصرررررر ر ال الكاهت عنتما للوه: "قعلىهل في مو 
ا معًنى حل لّ ا فعلّ ا  اّل في   اّ  لنظرة تررررقّ ط ال هرل للوجوا مع عبت الّناصرررر لكاّت حالسا ماتلفط" هكرلترررً

ا صرررررررررررررررالط قثلافط الّذاا  قغ ُر للك لمّكل اّبتاها لحّوه حالط االغتراب  لى اّتحاّ في الّت رةط قفي الفكر 
 على حتٍّ سوا ؟

ّجا  "ف ل" زلنط فعال  لى ُبعتها عن  /5 حالط اغتراب لر   ذ  لع ش لل ًضاقهو ال "الأّلل اّيّ "ُثّر  هل لم ن  
ّها محّو لن ط الّتائرة تي كاج لعبرها  اّل قلًلا قح رةً ه الّتبل الهزا  ؟باعتبا

 . بنية الّدائرة2

ّااها الكاهت لرقايته البتالط ف سا هي الّنسالط  قالّنسالط هي البتالط  اّل في ما  تياللن ط الّتائرة هي البن ط    ل
ّة اإليذاج ب لت  سما  لّما ما ُيبّرّ الصرررررررّ وط فسو المنس  الح اجّي  هتألّلبه صررررررر وط الكتاب قالكتابط من ضررررررررق

جناسّ ط الّرقالط بما هعن ه من ذ  اّهبعه الكاهت  ل  جعل المنأللقإ  ت ااًل ال ينّر عن قضع لتالط جزً ا من لال
" الأّلل اّيّ "ا كلم  البصر لق كأل  ْ الا اه  لّما البتالط الفعلّ ط فت ّنٌ  يبلغ متاه لتعن ْ مإ سُ فإ   هتق  قاستلراّ

ّقلش" إلمامإ ا ّاا فل  تررررررررررررت  اّل صررررررررررررِّ إغإ اسررررررررررررتفسام لق "عاّللط الّت . علتة قه ّزم ُيبّ نسما الكاهت حتًثا لّما المبّر
اصررررررر اا المباتررررررررة للحتث هتررررررر ت عن خفالاه بما يوّفر لألرحسا ا ّا قإحتل ال رررررررّ ا لكاهت  ل  ل وج هو الترررررررّ

اصرررر اا  قهحتيتا عبت  را قلصررررب  المترررر وا عنه معرقفا لّ نا بالّنترررربط  لى ال ررررّ عنصررررر الّت ررررولق في التررررّ
اصررّ ط  ق"لِّ  ّا/ ال ررّ ا ّة قاالّتلام ه في آٍجو لق اإلمام قّل ضررِّ  اّل جن نط" زقجطِّ الّناصررر  قا ّا التررّ ّّةما هي الّكو

قت للوا حّتهما ف ّكر عبت الّناصررر معسما كّل الملّتسرراا في الُعرف االجتماعّي ل  سررّ  لنفترره منظومط لسا 
ّها في الّتلوك قالّتفك ر.  ما يبّر

ّ ط الكتابط هتابعا خأّلّ ا   لسررررررررئلط هتتاعى لجوةتسا في حللاا سررررررررراّلط هتفاقا  واًل ققصررررررررًرا من ح ث خاصررررررررّ
ر  لى هذه الحللاا قلو  ًما قهنفصرررررل  لا ما ُّظِّ افلسا ما اعتمته الكاهت من هرق ر لفصررررروه "جزئّ ط" هّتصرررررل ّظ 

و قهمّكل جم عا الكلَّ  ّها للن ط ُموللط ينضو  بعضسا في   اّ البع  ا خر لق يت اّق ذ   الّتائرّ  الباعتبا
اصررررررررّ طإ  را لعتمتها الكاهت  يذاًّا بالبتالط لق  عالًّا للّنسالطو   .لمّكله "الأّلل اّي" الّن َّ قال ررررررررّ  رللط في التررررررررّ

فك ّج ا صررررررل قالوالطإ قالمنتسى بالّنترررررربط  ل  ه ل  تررررررت في الحتث في حّت لاهه  قلكن في ما لعن ه من حب ط 
ط قإلتاعّ ط هوهر بالتررررررررّ  ر على منواه الرّ  قالط في ملّوماهسا قعبرة قهل  ر بمعاي رإ لخالقّ ط  قلكن فكرّلط خاصررررررررّ

ا صررروه قلكّن في  ّ اهسا من الّتحّوالا ما ل ترررر الاأّلّ ط لُ  سرررّ إ لبن ط الّتائرة هككر في العتا قهتراقح ل  ن 
 االّهتا  قاالّحتاّ في الّترا قالّت ّلي.
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ط زلنط    مَُّن قصررّ ط "الأّلل اّي" ُهضررإ را بالوصررْ بالّنلت بترررا اسررترجاعّي ق في   اّ قصررّ كتابط لمتزل ف سا التررّ
ّة متتلّلط لذاهسا لل  ّج الّصّو الّكالث هتناةر  حّتى ك ّج الّ اصّ ط قالّراق  قالكاهت ال ُلمّكل كّل  رف صو
ز من خاللسا  حتاها ا خرل حّتى ك ّج الكّل قاحت في المنظّو عن تررررررراصرررررررّ ط زلنط في زمن  في ثلافته ُهب رِّ

ّلا  لكّنه صمتير المعستب   لت منسا ماٍض اسرررررتباقّي: "ه ااسرررررط قخاله سرررررنط الب الو نط الترررررّ ي هلم ذة في الترررررّ
ى الفوضرررررى لتل الّتالم ذ ال قواّ ن المعست حّتى ال بع  االّضرررررباي قاحترامإ  ذين ال لملكوج قع سا قال هتف رررررّ

ّلع منحرف ن ال هالم ذإ  ّاسررررررط. فُسر  م ررررررا ّتيتسا في الّت ًط: ُلألالبوج مكلسا بحلوقسر.  جِّ لإتإ معسا صررررررفلط مزاقإجإ عإ
ّة  الأّلرف عن هصررررررّرفاهسا ُثّر هترررررراعت  ب ّتّيتسا قّ التسا  زمال ها  ل على حّرّلتسا ملالل غّ  اإلاا هتحصررررررّ

ّلا كما ينبوي ل  وج معستُ    20هر لّمولًجا للعمل قالكّت قالّن اح."من الّتالم ذ على  عتاا مناةرة الباكالو

ّة لقلى هتررررررتتعي ما ُلل مسا قُلكبتسا في مراحل سررررررراّلط لخرل ال هارل عن   اّ الّتائرة في الم رررررررق   صررررررو
ّاٍا ُم تركط  –الّتراّ  قفي لنا  الّ اصّ ط    – ج  قرا ة قهمّ ًزا  لق ازاقاًجا قاخت ا

االجتماعّي قا خالقّي قالّترةوّ   اق  اقائر ا حتاث متعّتاة  فسيالتي لتررررررررررررررتلي منسا الرّ   ّج المرجع اا  
را فالتّ  راّ   فال هو بالوفّي له قال بالّنائي عنه   رللط في الترررررررّ ّلاّي في صررررررر وط الُمتاإ َّل الترررررررّ عل مّي  قالّتا

هنت ر على الاألاب في ماتلْ مظاهره  قما المظاهر  اّل فرق   صل  لق كما كاج يتحّتث عبت الّناصر 
ّفاقه عن ّظرّلط الللت قالّتقائر. قهو للصررت لّج الأّلل ع لبط بمكابط الللت الطإ اللق"ُلحّتث  ذ  لضررّخ  ااّلط الصررّ

 الّتما  في الّنضاه الأّلاّللّي.

 21ّْ حوه قلت الحركط الأّلاّللّ ط."قلّما الّتقائر فسي حللاا هلت  

"الح الط هتلّتم  لق هذه الّرقالط في لن تسا الّتائرّلط  على الّتألّوّ الموضررررررروعّي اللائر على المحّو الّكالت هلوم
اصررّ ط التي ُهتررّ رها"  تي ه مع ل  ن ترراصررّ ط لصررل هي الّتائرة ال .22وهرلّ  لف كما للوه  باإلحالط  لى ال ررّ

ّة الّصتل: عبت الّناصر قزلنط  لق في الّنتق  قلخرل )بص وط المفرا لق ال مع( فر  في الحتث قفي الّصو
تإ حللط ب خرل الّتراّ   يذاجإ  ٍل بآخر  قعل   ّغر اإليسام باالّفصاه في البنا  قالّت ّلي.  فص 

                                                           
 48الأّلل اّّي  المصتّ الّتالق. ص المبخوت.  ت ر    20
 53ّفته. ص   21

22  REUTER, Yves. Introduction à l’analyse du Roman, Dunod, Paris. 1996. P. 93 
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الّ اصّ ط/ المحّو في مظاهر عتيتة قفق ثنائّ ط االّهصاه قاالّفصاه في الّلوط  حالًط  قفي الّزمن هبتق 
ّلخ  قة  ن اللّصط/ الّتا  ل.  في البنا  ل ت  منألقٌ ّة طإ لسباب لنتائ إ  قفي المرجعّ ط جتاًل ل  ن الح الط/ الّتا

قفي منألق الفِّك ر قفي حركط الحتث  يساًما باالّفصرررررررررراه قالاصرررررررررروصررررررررررّ ط في  اةره في حب ط الح الطما ين
ّّاة الفعل قمن للرز مظاهره الّتنظ ر الأّلاّللّي كما ّإ  ّاًجا في االّهصاه قالّ مولّ ط في الفعل ق ر ظإ الوجوا  قاّت

ّّ  ّلتا للّنظام الّت اسّي في م سٍت ّضالّي ةاهره ّلالّي قلجراه ه عبت الّناصر    ل  افاعّي  قةا نه س اسّي ثو
ّغبطً   في هلولضه. ق

الّرف  قالّتمّرا في التررررررررررّ اسررررررررررط هو قجه لعملط قاحتة قفاها هو االجتماعّي  قلمّكلسما مًعا عبت الّناصررررررررررر   
ةِّألت  سا فرّّ تي قإج  كاّت ح اهسا همّكل لن ط متتلّلط لذاهسا لصتائه في لن ط الّتائرة زلنط القصتل من   لإا ما ُّ

 بالبن ط الّتائرّلط ا صلّ ط قهي عبت الّناصر ا حتاث قمرالاها في الّت رة قالّترا.  طً ج مّتصلهكو بالحتث 

ّقالط    ّاٍا عتيتة في ّتررررررررررررر    هي الّتتاعي قاالسرررررررررررررتباق  "الأّلل اّيّ "لن ط الّتضرررررررررررررم ن هذه مح ومط بمترررررررررررررا
فتررر ر قالّتعل ل  منس  منأللّي ُلتررراقق الّرقائّي ُلل مه الكاهت قاالسرررترجا   لتررر اه ه هي جم ًعا للّتوضررر   قالتّ 

ّهه برحتل تررراصررر اا الّرقالط هحضرررر بضرررم ر المتكّلر ا ّا  قهو حضرررّو ال يتّه  هصررررلًحا  ل  هلتحر صرررو
ر  رللط مِّن  ُ ُرق الوصررررررررل ل  ن المنفصررررررررل من ا حتاث قالوقائع.  على الّنلت بلتّ المتررررررررايرة قالمتابعط قاع 

را على هوسررعته  لق هي الّلم  على لّج ا عط يذكرها الكاهت اقج لّنلت ل هي ضررمنّ ا عنتما ينفت  الحتث في التررّ
ًط بالوموض ملتّرط بالّتكك ْ  تإنإفإ ّة  ف  علسا ُمك  ّا ح نما يّتاذ موقع الّراق  العل ر يذُكر الّلفظط لق العبا ا التررررررررررّ

ّجع عبت الّناصرررررررر زلنط لتت ّلى في موضرررررررع لق مواضرررررررع لخرل من الّرقالطو قمن ّمالل  للك ما ققع ح ن ل
" لى الُحلر. لر  هحلر منذ ُمّتة  وللط. منذ  فولتسا. لعااها  لى الحلوه قبل لج  هفلت لاكرةإ اللم  قتررررررررررررررلائق 
ت  معه  ب ّج ما ُلترررررررمَّى الحّت في لوط الّنان كلمط لسا مرجع قل  ترررررررت م ّرا لف وج لكّنسا ال  الّنعماج. لحترررررررّ

ل ضرررررره في الم اج قا ثر: "كاج الم اج 23 ب رررررري  ."هتررررررتأل ع لج  ه زمإ  و لق هي الكنالط هتررررررتوعت المعنى ّق
له متتتلما لنتائر الف رهااًئا ال لثر ف ه  ّلط حركط عتا الكلت لُ    24."حّرك لي 

را خ عن البالغّي في هذه الّتائرة  قفي الّرقالط ك ّل  فكالهما ال لارل عن   اّ المفاه ر  ال ينفصرررل   الترررّ
ا الّ ط قالعالماا الّتاّلط عل  سا هصرررلًحا لق هلم ًحا عبر تررفراا في الكتابط ملصررواة هحمل هعب ًرا عن الّرل  

ّتة قالأّلرافط   في اإلّ ررررا  قفي خصررررائ  الكتابط ُهارل الّرقائيَّ قالفكر. قل    اإلخفا  هو الوالط  قلكّنسا ال ِّ
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من الُم ررررترك  لى الفرّاّ  الّذاهّي في الّرقالط قحولسا. قهبرز الاصرررروصررررّ ط في لوط الاألاب  يساًما لبتررررا ط 
ّة هوجت في الوضرررروح قفي الّتا  ل مًعا  فتنتظر الّلوط ا الّ ط ضررررمن ما يبتق  و الّلفْ قإلوااًل في جمالّ ط الصررررّ

ر فحواه  ل  ن قرا ة الّنّ  قه قلله متررررررا قلكنّ  و25الّتّقط هلترج بالّلس ّي لح اًّاال لسرررررراسرررررره معنى لقّ  فاٍا هي فس 
ّاا اإلّ ررا  قالكتابقالافالا ال ه  قمتررا ط ا الّ ط: ا سررلوب قالعناصررر تي ُلم ن لج  ُلضررّمنسا الكاهت في ّصررّ

ْإ به منسا قما ال ُتفِّ : ا سررررررررررباب قالالف اا  قالّتترررررررررر  ل قالّتا  ل  ثّر تي ُهكّوّه  قالمرجع اا: ما اح  يإ ُلقصررررررررررِّ
ّاٍا لق على  هي مترررافاا 26الا وي الّناةمط ل  ن لوط الاألاب قمحتواه. ه عل ّ ررر ة الّنّ  هلوم على اخت ا

ٍث في ما به ل تتت خصوص اهه في اُ ُس  قفي اإلت ال اا.  بح 

لوط الاألاب قّتررررررر  ه فحترررررررت  لل في ما للترحه مِّن   لى لّج الّن ررررررر ةإ ال هكوج فيقهح ل هذه الّكنائ اُا    
لتي ن االجتماعّي قا جناسّيو ما قام منسما  قما ينبوي لج  ل وجو هورلت ُلل مه الكاهت عنتما  ّ لط ّلتّلط للعإ

ّلخ قفي البت قإ  اّل في عالماا الّتا ُ ه حّتى ال فر  مِّ ّجه ف ه قُلت  لع ُلع ت صرررررررررررررر اغط الواقعّي بلنا  ا الّي  ُيت 
ّغبط في  عااة البنا  قالّت س   للمرجع لككر من الّص وط قال ن . ّلط هع   البِّتعطإ فالارق فالستمإ   هو

ّة قه رري   و ا في ح اة زلنط ققت غالت عنسا ال ساا  في الصررّ لن ط الّتائرة لبتالط ُه لج بالّنسالط قالع   لل ضررً
ّا قت ل وج  ّهه جم عا في الموضرررو  قاّهضرررحت  لسا في الّذاا مترررا ذ  ُلألرح: هل   قلكّن الترررّ اه الهي اختا

ّةً  قافق لنا ُ   الّتائرة في الّرقالط؟ في الّزمن لن طإ  الح اة س  رق

ورل هتالصرررررررررق قهتكاثْ  ف ّتصرررررررررل الحتثيخ بالحتثّي  لق الحتثّي    هّتاذ لن ط الّتائرة لتررررررررر اه الّتقائر الصرررررررررّ
ّئ ب ّج ا مر ال يت اقز مترررررتول الوصرررررْ تي قت يتفا للواقع  قإج  للوط اإللحا  البالّنلتّ  ك ررررر وّهر معسا اللا

ّئ ْ الب  ت كامرلة ُجّراا  مِّن  قالّترا يت ّل اج مكاًل في ما يل ّرة"ي: "هرك  ه ب ه و 27 ث السا باللّوة على ح ن غِّ
ل لن ط الّتائرة  ه قه  لى ّلألط البت  في مِّ  هرهّت: فلر في الب ئط  ن زلنط قإل  سا حإ قت يبتق ُمنبّتا قلكّنه ي صرررررررررررررررّ

تي ال هعرف غ  ر الحصرررررراا ح اًة قموًها م اًزا منه لّ رررررر ا ن  قجسل في المعرفط المتحّ رة القخوا  في الّذه
 زلنط ح اة فراّلط فرضت لسا همّ زها قفرااهسا.

                                                           
25 GENETTE, G. . Figures I, Editions du seuil, Paris. 1966. P. 220 

 
26 BIASI, Pierre – Marc de. La génétique des textes, Nathan, Paris. 2000. P. 7 - 8 
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ل  ن المفرا  جتالً ق صرررررتا  ا في  هالخرل هن ررررر  على هام رررررسا فُتصرررررب  لبعااإ ق  محّوّقالط  هي" الأّلل اّي"  
راّ  في عالقته بال اصررّ ط  لق ه ذا كاّت خلفّ ط التررّ ٌل صررّ واقعّي  يساًما قها  ال  لصررٌل مت قالمتعّتا في ال ررّ

ّة الب اج  ّل إ ق في الّرقالط الّنّ   قله خصرررررررروصرررررررر اهه في ّحت ه   ة الك اج في صررررررررو  مفسوم الحّت الملّتن 
ّق حإ ّ  ا يتلّول كّلما  ل   ّلي ل حاج لق زلنط تررر ٌل من لتررر اه التّ ح اة ق : "ُهصررربِّ  اللصررربط غصرررنا لخضرررر غضرررل

ّلُ  الّرغبط. هذه الّنبتط الّ  ألاّّ ط ُمذهلط ُقّلت ال هتتلّر على ه  ئط قاحتة".  مّتت ه 

اصرررررررّ ط اائرة ف سا من الّنلاي  ككرٌة  لتررررررر اٌه بلتّ ما هوحي بالّتنّو  قالّكرا  هع   قحتة الّرقالط في لن ط ال رررررررّ
اصرررّ ط محّو الّتائرة خوا رإ قمترررائلإ  هلتحر ُهح ل  قلكّنسا  ل   ًما  قال رررّ لى ك اٍج قاحٍت هو عنواج الّرقالط قسررر 

قفواعلإ قمتوّ راٍا هترررررررررررراهر في هكك ْ لن ط الّتائرة اقائر لولبّ ط ال هنفصررررررررررررل عن ّلألط البتالط قال عن ّلألط 
ًط"  ف لتلي التررررررررررررررّ  خإ را خ الّلفظّي بالّزمنّي المر حلّي  بالبن وّ  الّنسالط "هتصررررررررررررررراعت منسا ا فكاّ متتافعًط ُمتقِّ

ّّ  هصررب  معه في مواضررع كك رةٍ  جزً ا من ك اج  االزاقاجّي في ا سررما  قالمتررّم اا  قلكّنه قحتقّ  اّصررسا
ّّةما كاج للك بع  ما جعل  رلل  سما لفترقاج في  !!عبت الّناصررررررررررررررر  لل لعّل ك اّسا ال يتّر  اّل لوجواه ق"

 .28ما ال لعرفاج سّرها" لككر ا ّلام قلكّنسما يلتل اج في لحظطٍ 

عسا الكاهت لّتائرة  لق هي  حتل الّتقائر الزلنط  اّل جزً ا من ا لر  هكن   تي هلوم على لن ط الّتضررررررررم ن  يوسررررررررّ
ّة الّنلألط في المعنى   رًحا قّلًتا  لق لضرررررّ لسا ّلٍط  لتّتاذ ا لن ط جم ًعا صرررررو ٍّة لق كنالٍط لق هو لالغطإ اسرررررتعا

ا في فكر عبت الّناصر لل في هواجته قهمومه  قضالا هكتنفسا قهمّكلسا تاص اا الّرقالط جم ًعا  الكك فط جتل
ّا من ال امعط قهو لاألت لق يناقش لق   ل في حّ ٍز خألالّي ضّ قٍ  يواجه قواا "استعاا صعبت الّناصرب صو

فلط.  ّل لوجسسا الحزلن. كاّت قللط  متوّهرة هبعث على ال ررررررّ ا من في المظاهراا. عااا  زلنط مّرة لخرل ُهألِّ
ذ  الّرّماج في ملعلط كب رة. ما ال ّلل "لاّل جن نط" لمامه في ل  تسا ُهلّتم له العتررل مالوً ا بال ل الج قحّباا

ه ّلل قجره خرالتره قلمرّ الق لرتإ وِّ قجإ  عراا لسرا هي ا خرل؟  ّفراقره في ل  تسر  في غرفتره برالألرّ ة. جلتررررررررررررررراهره مع 
ّضررررررا. ل ّلت  عل  ه زلنط في الم ررررررست لمام  العلوّ . اّتلل  لى ل  ت ّ ر الّتين. قجت ّفترررررره مع ّب ل قجعفر ق
مركز اللرجاّّي قهما ّازالج من تررررررررراحنط ا من. ققْ لمامه سررررررررري عكماج قّتام المألعر قهو مع سررررررررري عبت 

ّقلش في م ضاة المت ت ُثّر في ل  ت "لالّ  جن نط" عنتما  الحم ت. لّ  ل  ا في ع ت م الاها. الّ  خ عاّللط الّت

                                                           
 161الأّلل اّّي  المصتّ الّتالق. ص المبخوت.  ت ر    28



www.madjalate-almayadine.com مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانية العدد الثاني  

 

181 
 

عوا الّرق ت الوبّي السرررررلألت الكرة في قسرررررط الّتاّ ذ  لعرف مصرررررلحط الّتقلط. سرررررمك "الّرّكط" في . للو الترررررّ
 29عل  ه." ذ  حضره ه ُلتر تاهتةً الالّتوق المركزّلط. يوم كتابط صتاقه 

سررر رة ح اة قم تمع قثلافط قعصررررو  اّع اُن لق هو ضررر ق ا فق قضررر ق الّنف   بالّنتررربط  لى عبت الّناصرررر 
ع هرهّت  لى ص وط الُمفرا  لق ح اة  مزل  ع  ت من المتناقضاا  قلكّنسا م هلفط في لن ط الّتقائر ص وط جم 

ثٌ  ا فبع  عاتسا الأّلل اّي ع لا ققلًلا ه رةًط قفكًرا  قإلحاً  لواقٍع متبّته في لوط ل اج هصب   ح اةٍ  ّحلطُ  وفمو 
ّمز الموا قاالّبعاث في صررررررررررررررا  للتّ  مع الّزمن ال هو  اّب ال م ل لاقّ    معه "ّ ال " لفرقايت ال رررررررررررررّ

ّّ  ها  اًل   قة  ن الواقعّي "في الّل لط بالّكالت قال بالمتحّوه ُلصررررراغ في الاألاب الّرقائّي ُمزاقجط ل  ن ا سرررررألو
ّلًاا قمحاقلطإ 1987الفاصلط ل  ن الّتاان قالّتابع من ّوفمبر  ذإ  ه اقزٍ  " ها ُتلِّيإ منه قاهخاِّ للماضي   اّل ما اّ 

ّة قالّصتل  قفي اتتلاق اسر زلنط قهصرلف ت قج  ّمزّلط عبت الّناصر: ا صل قالّصو مباائإ قمرجًعا في 
ّق في م االا العمل الح اة  " ّج زلنط لتا   ب عت لسررررررررررررررال ع  لترررررررررررررربه ما هكوج لزلن العالتين مع حفْ الفوا

راّلط يوازلاج المتررراّإ  الّرقائيّ    لق هو المنس 30ق ب عط االهتماماا قلسرررال ت الّتحّرك" ّلاّي  قالحب ط الترررّ الّتا
اائرة الّنلت ّظرة في الترررررّ اسرررررط ل  ن الوضرررررع قالّت رررررّ لو قلكّن الّتوّجس  ن يلتل اج لل ينصرررررسراج في  قمنعرجااِّ 

ُر  حتاها  اَّ االّلالب قالّتو  ر قالّتحّوه قالّتمّرا  قهي كّلسا مرالا لق اقائر ُهحّللسا الّ اص اا م تمعًط لق ُهضإ
 اقج ا خرل.

ّلاّي  لل  ّج لّقلسما يتّق حوه ثاّ سما ف حتوله قلتررررررررررتلي منه  راّ  الّتا راّ  الّتا  لّي بالتررررررررررّ لمتزل التررررررررررّ
ّاا عالماٍا ملّوماا الرّ  ط مع اخت ا قالط لن ًط قااللط   ل  هكوج البن ط عتبًط للمعنى: الحل لط قالّرمز خاصرررررررررررررررّ

ّلايخ متخاًل لق ملّتمط في  ة هتباعت عن مرجعسا لتتخل في   اّ ال ن  العاّمو قل وج الّتا ّلاّ ط محّتاإ ها
اصررّ ط الّنو  هتعّتا حتررت المواضرر ع قا بعاا اقائر هت ررّعت ق  . هي32اقج الاصرروصررّ ط 31اقائر البن ط/ ال ررّ

ّقالط  ّلاّ ط قللحوااث "الحل لّ ط" هبلى في  الّنلتّلط في لن ط اائرّلط خأّلّ ط في آٍج  ج  هي  اّل صّو للوقائع الّتا
اصرر اا قاختالفسا  قلكن في  ّ لط الحتث يتمّكلسا الكاهت قهبرز زقالاها الماتلفط في هباين ال ررّ الابر قفي 

                                                           
 228ّفته. ص   29
 254الأّلل اّّي  المصتّ الّتالق. ص المبخوت.  ت ر    30
 ّلصت بالّنو  المفسومإ الّتراّ  قالملّومإ ا جناسّي. 31
ُر الاصرررررررررروصررررررررررّ ط بألرللت  ن على ا قّل:  32 ّة فلائمط على المحّو 1لم ن فس  و ّئ تررررررررررّ ط قثاّوّلطو قهو هره ٌت يتعّلق بالوةائْ  لّما الصررررررررررّ ّّلط ق .  لإا ما ُقزِّعت  ل  ن محو

ّاا البنا  قالّتاللط.2قا تّعطو  ّلًاا  قمنه هرهّت  ل  ه في اعتبا ّقالًط  قهتحّوه ها  . هن   الاصوصّ ط 
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ّهتااها  لى المحو  ّه نا ّلألط ا ّ لترررررررررّعط هنبع منسا قهكتترررررررررت خصررررررررروصررررررررر اهسا  قلكّن ك اّسا قماهّ تسا هما 
ّهكاز "الأّلل اّّي".  اال

 الخاتمة. 4

ّلخ  ال للْ عنررته " الأّلل رراّي"ّقالررط     ل ررل لالّي لمالم  من التررّا ّ مررا ُلعّبر مِّن  خاللرره الكرراهررُت هي هح  بلررت 
ّقالط ال هلْ عنت الّرقائّي  للالفرا لت رررمل ال ماعط. قهعن قعٍي بلضرررالا لاا ُبعت  ّتررراّّي هنأللق من   ي 

ّها  ُهضرررررررر ْ  ل  ه التررررررررّ اسررررررررّي الّكلافّي الفكرّ  في ّظرة  لى الّزمن في ماتلْ ه ّل اهه قلبعااه قفق لن ط محو
خل البحث الّتتا ه عن "الحاضر" لّما متاها فك  فّ ط  عااة ه   له. قالّرقالط ثرّلط في مرجع اهسا مّما ُلعّتا متا

ّاستسا حتت هذا الّتنّو   لق لج  ل وج المتخل لن وللا  ه قُ ُرقِّه. بالبحثف سا قا ّاا البنا  قصِّ إوِّ  في اخت ا

لجناسررررررر لا بلتّ العنالط بصررررررر وط الّلفْ قصررررررر اغط ا سرررررررلوب بما  "الأّلل اّي"قت  ال ل وج هاج  الكاهت في   
ّلاّي"  قلالّي ها  لّي لتررررررررررررررتمّت ملّوماهه من "الّت رةط الفراّلط"  ُيوافق المعنى قالّت رةط في ُبعتي ن: "قاقعّي ها

اصرررّ ط الرّ  بالّنتررربط ّه الكاهُت  قهحقائ ط  ل ح ل   لى ال رررّ ٍق لكماه  ّتررراّّ تسا  هوق ُلحّر اصرررّ ط لى هو  اقه ال رررّ
ّة ال ماعط. ّااة الّذاا ققت ًقا في علل الح اة قالبحث عن لسبالسا ُهتناز  ل  ن   اًل  ف تساقل  و    ّ ازه فع 

 ّج المت لط في هذه الّرقالط  هي جمالّ ط الّلفْ  قإّ ائّ ط ال ن  قمفسومه قمالمحه  قهي اّع اساا الّنلت   
ّاا الّكبوا قهو  ره في لصررتا  الاألوي قالّتقائر بحًكا عن ا  فضررل.  ّّسا فكرة "الال ق" في الّتمّرا على متررا

تخ ترررر اًل في اإلجرا   قلّتتررررع  اصررررّ ط )المفرا قالمتعّتا(  قإلى البنا  ُلحإ كن بالّنترررربط  لى ال ررررّ برترررر االا الُمم 
ّهاّاا الفكر قلبعاا ا ثر.   مًتل مع 

ّة اخت رراّ منس  قا   ّغر لّج الّتفرراعررل ل   قالككررافررط في الّرقالررط هفرض ضرررررررررررررررق ّاسررررررررررررررررط قالبحررث  ن حررت في الررّت
تي هحتولسا يبتق جل لا في اّصررررررررررررررساّ المعنى في الّلفْ قفي اعتباّ المرجعّي المرجع اا قا  ر البنائّ ط ال

ُر لنا  الّنّ  قإّ ررررررررررررررا  لْ الا وي الجزً ا من سررررررررررررررراّلط الاألاب قعاماًل مترررررررررررررراعًتا على هب خن مات تي هإن ظِّ
اصرررررررّ ط "الأّلل  ّة ُمرّكبط هتمايز ف سا الم ّوّاا  قلكّن بعضرررررررسا م رررررررتقا  لى البع  ال رررررررّ اّي" في آٍج. صرررررررو

ّها الّرقالط قالّرقائّي  قلترررّعتسا المرجع اا الماتلفط  ا خر. قلم ن لج  هنفصرررل في   اّ م االا بحٍث محو
ّاسررررررٍط  في   اّ –تي ه رررررراب ت لتنترررررر  الّنّ  قالاألاب جم ًعاو قلم ن لج  ّتصررررررّوّإ هذه المتاخل ال آفاق ا

 قةحٍث هي:
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ر: المتل  /1   ّة الفكر قسررر ااة الُحك  ُر قا سرررر  قالل  ت قالكترررر: ثو الّنّ  الّرقائّي قالاألاب الترررّ اسرررّي: النَّظ 
 قالحّت قاللصت.

 الحتث لق الواقعّي الّرقائّي: ا ّترقةولوج ا: اإلّتاج قالّزمن  لق الّنحت قا ثر. /2  

ّمزّلط الملام.الّرقالط ل  ن فّن ال /3   ّلخ قة  ن   كتابط قة  ن كتابط الفّنو قالّتتم ط ل  ن لصوه الّتا

ّّ  ل  ن فلتفط الفكر الّرمزّ  قة  ن منظّو الّنضاه الواقعّي. /4    الم رق  الّكلافّي الّكو 

 ا سما  ا عالم: الّتوث ق قلوط الّرمز في الاألاب الّرقائّي. /5  

عتيتة يتّه على اّهتررررررررررررررا  اائرهه لما يت اقز ال ن  ا الّي  قرا ااٍ  على آفاقِّ  "الأّلل اّي"اّفتاح ّّ    جّ   
اا قالاألاب الّرقائّي  في الم ررافسط قالم توب على حّت سرروا   ل ع   الّتعالق ل  ن م االٍا متعّتاة قفضررا 

ًكا عن لّمولل قت  ماتلفط قمرجع اا متنّوعط  هبتق عااّلط م لوفط في الحتث قالحتيث  قلكّنسا هاترقسما بح 
ّة  قلكّنه لترررررررّت التصررررررراًقا بالفكرة: ا صرررررررتا  قا ثاّ في فعل الكتابط قفي منس  لق  و ّة قالصرررررررّ ل وج في العبا

 مناه  اللرا ة.
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