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 من سلطة النّص إىل سلطة القراءة

*جويدة جاري

ايؼقؼةماظشاعؾةم»ادؿفـؾمعداخؾؿـلمػذهمبؼـقلمعأثقرمألحـدماظػالدػـةماظؼدعـاءم:م
متؼدمم مطان معفؿا مواحد، مسصر مظؾـاسميف متؿفؾك مأن معـ مأسظؿ مو مأطرب ماظؽربى، أو

م«.وحضارةمذظؽماظعصر
ماظؼرا مسؿؾقة مو ماظـّص معلأظة مسـ مايدؼث مأن مأضقل مأغا مػذامو ماًقضميف مو ءة

اٌقضقعمعـمطؾماىقاغبماظؾغقؼةموماظػؾلػقةموماألظلـقةموماظـؾقؼةموماٌـطؼقةموحؿكم
اظـلؼقةميفمػذهماظقرضةمومبفذهماظعفاظة،مػقمبالمذؽمضربمعـماٌلؿققؾ.مذظؽمأنم
ماٌادة،م اظـؿاجماظػؽريماظػؾلػلماٌعاصرمؼلفؾمسؾقفمتعددمذباالتماظؿدخؾمومشزارة

م مسؾك مؼصعب مدضقؼمحقث مسـد ماظقضقف مو متعرجاتف، معبقع ميف متعؼؾف اظؾاحث
متػصقالتف.

ومرشؿمأنمػذهماٌالحظةماظيتمتربزػاماٌالحظةماألوظقةمتؾـدأمباالغفقارمإذامعامغظرم
ماظـصقصم ممتماظقضقفمسـد مو مصقف، ماٌؿقؽؿة ماظـظرؼـة ماظـّؿـاجمسربمعػاػقؿـف إظبمػذا

ظدؼـامأنماظـصقصمالمتـؿجمػؽذامماظيتمهددمآظقاتماظػفؿمومتضؾطفا،مإذمعـماظـابت
متطقر متؿؾع مال مو ماظؿفرؼؾقة، ماٌالحظة مأرضقـةممايفمخالء معـ مالبد مأغف مو تلفقؾقا،

مغظرؼة» ماٌالحظة« ماظدرادة،مم،واسقةمأوالمتـطؾؼمعـفا ماظؿقؾقؾمومعـمثؿ مو ماظؼراءة و
مػذهماألرضقةميفماظـفاؼةمػلمعشؽؾةماظصراعمومربركماظـّص.

«.معامالمؼدركمطؾفمالمؼرتكمجؾف»اٌؼاممباٌـؾماظؼائؾم:مومععمذظؽمدـعؿؾميفمػذام
إضـاسامعـمأنماظـّصمطؿعطكمأّوظلمهلذهماألغظؿةمطاصةمومبشؽؾمأسؿمظؽؾماظػؽرماظػؾلػلم
ماظؼادرةم ماظقحقدة مايؼقؼة مػل مو ماظشعقر(، مو م)ظؾػؽر معؾاذرة مميـؾمحؼقؼة األظلين،

دمظـّصمالموجقدمأبدامظػؽرمسؾكماإلحارةمبفذهماألغظؿةمومبفذاماظػؽر.مومحقثمالموجق
ماظـصمم.ومالمٌقضقعمدرادة مأضقػفمإظبمسؾؿؽؿمسـمضضاؼا ظلتمأزسؿمأنمظديمجدؼدا

معام مجدؼدة مزاػرة مأنمأتطارحمععؽؿ مظؽـمأرؼد مصؽؾؽؿمضؾعمصقفا،مو وعلائؾماظؼراءة.
متزالمتـريمجدالمدقاءمظدىماظؼارئميفماظغربمأوماظؼارئماظعربل.

                                                                                                                                        
.ضلؿماظػؾلػةاإلغلاغقة،ممماالجؿؿاسقةمومطؾقةماظعؾق،مجاععةماىزائر*
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مإظؼاءماظضقءمسؾكماإلذؽالماظؿاظلم:هلذامدؿؽقنمعداخؾؿـامضربامعـم
عامػلمعلؿقؼاتماظؼراءةمومضروبفامومعـمم،عاماٌؼصقدمباظـّصم؟مومعامععـكماظؼراءة

مثّؿمذرورفا؟مطقػمتؿؿماظؿػرضةمبنيماظـّصموماظالغّصمطقػمؼصريمضقلمعامغّصا؟.
-وماألػؿمعـمػذامومذاكمعاماظذيمؼؿعنيمسؾكماظؼارئمأنمؼػعؾفمظؾكروجمعـمدواعةم

ظالحؿػازمبشكصقؿفماظـؼدؼةماٌؿؿقزةموماإلصادةميفماظقضتمم-اظـصمومدؾطةماظؼراءةدؾطةم
مذاتفمعـماٌعطقاتماظػؽرؼةموماظـؼدؼةماظيتمتؼدعفاماالواػاتماظػؾلػقة؟.

مؼؼػمإظبم ماظـّص،مأم مدؾطة موراء ماظؼارئمأنمؼـلاقمطؾقا مػؾمؼؽػلمهلذا مأخريا و
مجاغبمدؾطةماظؼراءة؟.

حارةمبؽؾمػذهماٌلائؾمبفدفمصؽماظغؿقض،مؼؼؿضلمالمطبؿؾػماثـانمسـمأنماإل
اظقضقفمسـدماٌرجعقاتماظؿـارطبقةمهلامومعالحؼفمعػاػقؿمعصطؾقاتفامضؿـمدقاضاتم
مممؿـعمسـام ماظعفاظة مبفذه مو ماظقرضة ميفمػذه مسؿؾمطفذا مو معؿعددة مو مزبؿؾػة ععرصقة

معـففقامومظقسمععرصقا.مألنمطؾمدؤالمعـفامؼشؽؾمحبـامخاصامبف.
ماٌصطؾقاتميفمتؿابعمزعينمعرتؾطمبؿقارؼخمعؿؾاؼـةمععمذظؽمومض ؾؾمعالحؼةمػذه

حبـامسـماغلفاممأومتقاصؼ.مصبدرمبـاميفمػذهماظقرضةمأنمغشريمإظبمأنماظؿعرؼػمعلأظةم
ساعة.مماإلغلاغقةععؼدةمظقسميفمذبالماظػؽرماظػؾلػلمصقلب،مبؾميفمعضؿارماظعؾقمم

عـماٌعؾقعاتماٌؿداخؾةمماوادعمارارألنماظؿعرؼػميفمعـؾمػذهماجملاالتمؼؽؿـػفمدائؿامإ
اٌؿقاصؼةمأحقاغا،موماٌؿـاصرةمأحقاغامأخرى،ماألعرماظذيمؼؼقدمإظبماالظؿؾاسمومباظؿاظلمإظبم

ماإلبفام،مألغفامتعربمسـموجفةمغظر،مالمسـمايؼقؼةمذاتفا.
م مصاظـّص مثّؿ معـ ماٌعطكمغػلف–و مإظب مم-ادؿـادا مضقل مإظب مصقطق»و م»عقشؾ م: إنم«

ذاتفمالمؼـقصرمصؼطميفمصاسؾقؿفماظـظرؼةمأوميفمتطقرهماظـؼايفمبؾميفمإرارماٌػفقممحبدم
م.1«ضقاسدمادؿعؿاظف
اظـّصم:مرصعؽماظشلء،مغّصمايدؼثمؼـّصفمغّصمرصعف.م»نماظعرب(ماومحلبم)ظل

مواظشفرةم ماظػضققة مشاؼة مسؾك مأي ماٌـّصف مسؾك موضع مو مغّص مصؼد مازفر معا مطؾ و
م.2«واظظفقر

ماظ ماألصؾ مإظب مغعقد محني مأعا ماظّؾغات ميف ماظؽؾؿة م(Texte)مةاألوروبقالتقينمهلذه
(Text)صإغـامندػامعشؿؼةمعـمم(Textus)تقؽلؿقس(ممبعـكماظـلجمم((tissu)اٌشؿؼةمم

ممبعـكمغلج.م(Texere)بدورػامعـم
ومػؽذامغلؿـؿجمعـماظؿعرؼػمأنماألصؾماظالتقينمٌػفقمماظـّصمضبقؾمسؾكماظـلجم

ملمباالطؿؿالموماالدؿقاء.وؼقصلمباىفدموماظؼصد،مومظعؾفمؼقص

                                                                                                                                        
1
 Foucault, Michel : L’archéologie du savoir.- Paris, Gallimard.- p.11.

م)ت2 معـظقر مالبـ ماظعرب م155ظلان معادة مصمصم»ػـ( مصرـعم-.«ن من(، م)د ماٌعارف مدار م-.6جم،رؾعة
.4445ص.
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ماظلدىمإظبم مخققط مضّؿ ممبؼؿضاػا معـماظعؿؾقاتماظيتمؼّؿؿ أصؾقـسماظـلجمذبؿقسة
مأالمؼعينم مثؿ ماظعؿؾقات؟ مهلذه مؼعؿربمتؿقصبا معا مظـؿقصـؾمسؾكمغلقج ماظؾقؿة خققط

موماظؿـلقؼميفمضّؿماظشؿاتموماظؿـضقد؟.ماإلغشاءاظـلجممبعـاهماظقادعم
مإ متؼقدغا ماظطرح مػذا مأومخؾػقات معبؾة مػـاك متؽقن مأن مؼؽػل مال مإغف ماظؼقل ظب

ظـؼّررمبأغفامغص،مبؾمالمبّدمعـمم-دقاءمأطاغتمذػقؼةمأومعؽؿقبة–ذبؿقسةمعـماىؿؾم
ذلءمآخر،مالمبّدمأنمهؽؿمسؾقفامثؼاصةمععقـةمومترصعفامإظبمعرتؾةماظـص،مألنمسؿؾقةم

ماٌـؿؿنيمإظبمثؼاصةمخاصة.مص ماظذيمهدؼدماظـّصمؼـؾغلمأنمهرتمموجفةمغظر اظؽالم
متعؿربهمثؼاصةمعامغصامضدمالمؼعؿربمغصامعـمضؾؾمثؼاصةمأخرى.

إذامطانم»إظبماظؼقلم:مم(Michel Foucoult)«معقشقؾمصقطق»وميفمػذاماإلرارمؼذػبم
م.3«اظؽالممالمضبصكمصإنماظـصقصمغادرة

ماظـّصم مبني ماظؿػرضة متؿؿ مطقػ مسـ ماظؿلاؤل مإظب مذؽ مبال مبـا مضبقؾ ماظؼقل ػذا
مؼصريمضقلمعامغّصا؟.واظالغّص؟مطقػم

المغؾاظغمطـريامإذامضؾـامإنماإلجابةمسـماظلؤالمؼشؽؾمعقضقعمحبثمآخرمالمميؽـم
اًقضمصقفماآلنمحؿكمالمشبرجمسـماإلرارماظذيمردؿمهلذهماظقرضة،مظؽـمغؽؿػلميفم

م«.سؾدماظػؿاحمطؾقطق»ػذاماٌضؿارمباإلجابةماظيتمؼعطقفامظـام
ؾغقيمعدظقلمآخر،معدظقلمثؼايفمؼؽقنمضقؿةماظعؿؾقةمتؿؿمإذماغضافمإظبماٌدظقلماظ»

مػذهم معـ مإظقف مؼـظر مال مو ماظؾغقي ماٌدظقل ميف مؼذوب ماظالغّص ماٌعقـة. ماظـؼاصة داخؾ
مِب مؼؿؿؿع مصإغف ماظـص مأعا مسـمصِّاَكاظزاوؼة. مؼعزظف مصرؼد مبؿـظقؿ مأي مإضاصقة، قات

فمخبال–ظفمتـظقؿمظغقيمالمؼلؿشػمعـفممومػذامالمؼعينمأنماظالغّصمظقس«ماظالغّص»
م.4«…أيمعدظقلمثؼايفم-اظـّص

ميفم مواضقا ماصطالحقا مبعدا ماألخرية، ماطؿلكميفماآلوغة مصؼد ماظؼراءة، معصطؾح أعا
م ظذامؼصعبماظؿؿققزمم-حؼؾماظدراداتماظػؾلػقةموماظـؼدماألدبلممبكؿؾػماواػاتفؿا

ميفم ماظؼراءة معصطؾح مو ماٌعريف، ماالصطالح مدائرة ميف ماظؼـراءة مبنيمعصطؾح معا مغظرغا يف
ماظعادياظؿدا مبنيمم-ول معشرتطة ماظػفؿ مصعاظقة مو مأخريا. مو مأوال متعينماظػفؿ صاظؼراءة

علؿعؿؾلماظؼراءة.مصأنمأضرأمطؿابا،مصفذامؼعينميفماظػفؿماظعادي،مأنمأمّلمبشؿاتماٌعرصةم
اظيتمضبؿقيمسؾقفا،مبعدمأنمأصؽمرعقزماًطةماظذيمطؿؾتمبف.مألنماظػفؿمظـمؼأتلمإاّلم

مبعدمضراءةماًطةمأوال.
أغـاميفماظػفؿماظعاديمٌصطؾحماظؼراءة،مندمػـاكممنطنيمعـماظؼراءةم:مضراءةمشريم

خطقةمتفؿؿمبػؽمأظغازماظصقغةماًطّقةمظؾؿؽؿقب،مومضراءةمسؿقدؼةمؼّؿؿمصقفاماخرتاقم

                                                                                                                                        
.5161م-.سؾؿمآثارماٌعرصة:مصقطق،معقشؾم3
4

م-.5111،مدـةم1ددمسم،ذبؾةمطؾقةماآلداباظرباط،مم-.«تعرؼػماظـّص»اظػؿاحمسـقانماٌؼالم:مسؾدمم،طؾقطق 
.554-551.ص.ص
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ماٌـطقؼةم ماظدالالت مإدراك مإظب مصقف مؼؼصد مسؿقدي معـطؼ مسبق ماًّطل، ماٌـطؼ أصؼقة
مواٌؿقارؼةميفمثـاؼاماٌؽؿقب.

ػذهماظؼراءةماظعؿقدؼـة،مشبرتقمرؾؼاتماظدالالتميفماٌؼروء،موسبؼؼمسؿؾقةمومبػضؾم
مصقغةم مإظب ماٌؽؿقبة مصقغؿف معـ ماظذيمطبرج ماٌؼروء، ممبؽقغاتمذظؽ ماظقسل مو اظػفؿ

معؼروءةميفمػذهماظّؾقظةمعـمسؿؾقةماظؼراءة.
صفؾماظؼراءةم«ماىؿعموماظضؿ»تعينم:م«مظلانماظعرب»وماظؼراءةمأخريامطؿامجاءميفم

ماد مػل ماظؿعرؼػ مػذا مإظب مضّؿ»ؿـادا مو معبع متػرؼؼم« مذظؽ معـ ماظضد مسؾك مأغفا أم
موتػؽقؽ؟.

ضؾؾماإلجابةمسـماظلؤالمغشريميفمػذاماإلرارمإظبمأنمعلأظةماظـّصمومسؿؾقةماظؼراءةم
مخاصةمماذؽؾؿ– ماٌعاصـرة، ماظػؾلػقـة ماالواػـات ماظيتماغشغؾتمبفا ماحملـاور أػؿ

ماالو مو ماٌعاصر ماظؾـققي ماالوـاه مبـ ماٌلؿاة ماظؾـققؼة»اػات مبعد معا »(post-

structuralism)مبـم ماٌلؿك ماالواه مخاص مبشؽؾ ماظؿػؽقؽ»و م« «ماظؿشرؼح»أو
(Deconstruction)مدؾطةمم مأسؾتمعـ مضد ماالواػاتماظؾـققؼة مأن مػـا مغشري مسؾقف و

ماظـّص» »(Texte)ماظؼارئمم مطدور ماىقاغبماألخرى مععظؿ مطادتمتفؿؾ مأػؿؾتمأو و
ما مشريػا.مواظظروف مو ماظػؾلػقة مو مواألؼدؼقظقجقة ماظؿارطبقة ماٌرحؾة مو الجؿؿاسقة
ماظـّص»واسؿربتم مأغلاقم« مذبؿقسة مأو مغلؼ مسـ مو مربددة مبـقة مؼؽشػمسـ وحده

مأغلاضفم ماظـّصمو مأنموزقػةماظؼارئ،متؿؿـؾميفماظؽشػمسـمذػرة وأغظؿةمربددة،مو
مبؼدرات مو مذاتف، مباظـّص مربؽقعا مؼظؾ مصاظؼارئ مظذا مو مأنماٌكؿؾػة. مأي ماظداخؾقة. ف

مطذظؽم مواحد،مو مإظبماظـّصمصاظـّص معـمسـدؼاتف مأنمؼضقػمذقؽا مظف اظؼارئمالمضبؼ
م حلبماٌـظقرماظؾـققيماظؿقصؾمإظبم–أبـقؿفمومأغلاضف.مواظؼراءةماظصقققةمػلمتؼدر

مايدؼـةم مسؾكمعـفزاتم)اظلقؿقظقجقا( ماسؿؿادا مو ماظؾـققؼة. مو ماظـصماظداخؾقة أدرار
ؼؾدأمعـماظـّصمباسؿؾارهمحاعؾمأدرارم«ماظؼراءةماظلقؿقظقجقة»اميفمرقرتماظؾـققؼةمعـفف
مسدؼدةمحباجةمإظبماظػؽ.

وماألداسماظلقؿقظقجلمظػفؿمصاسؾقةماظؼراءةمؼـؾعمعـمصفؿمرؾقعةماظعالضةماىدظقةم
م ماظدال مبني مم«Signifiant»اظؼائؿة ماٌدظقل م/مم«Signifié»و مثـائقة مبني مباظذات و

مقـفؿا.ايضقرم/ماظغقابماظؼائؿةمب
صاظػفؿماظلقؿققظقجلمؼـظرمإظبماظدالماظذيمػقماظصقرةماظصقتقةم)وميفمحاظةماظؽؿابةم

اظذيمػقمعؿصقرم»اظصقرةماًطقة(مبقصػفمميـؾمحاظةمايضقرميفماظـّصمبقـؿاماٌدظقلم
محاظةماظغقاب.«مذػين

مػذام مادؿدساء مأو مادؿقضار مسؿؾقة ميف معؿؿـال ماظؼراءة مو ماظؼارئ مدور مؼؽقن مػـا و
مبنيمماٌؿصقر ماٌدظقلمو مو مبنيماظدال ماىدظقـة معـمتؽاعؾماظعالضة اظذػــلماظغائبمو

متربزم مػـا موعـ مظؾـصماظػؾلػل. ماظػؾلػقة ماٌؼقعات متؿقظد ماظغقاب سالضاتمايضقر/
مصاسؾقةمدورماظؼارئميفمادؿقضارماظغائبمومادؿؽؿالماظـؼص.
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معؼ مؼؾؼك مصإغف ماظـّص ميف مبادؿؽؿاظف ماظؼارئ مؼؼقم ماظـؼصماظذي مرشؿ مباظـّصمو قدا

ووزقػؿفمالمتؿفاوزماظؽشػمسـماألغلاقماظؾـققؼةمداخؾماظـّصمواالدؿفابةمإظبمذػراتم

ماظـّصمخاظؼامبذظؽمروابطمععمغلؼماًطابماظػؾلػل.

إالمأنمدؾطـةماظـّصماٌطؾؼـةمػذهمملمتلؿؿرمرقؼـال،مألنماالواػاتماظيتمأسؼؾتم

ماظؿػؽقؽلمضدمأغفكمدؾطة مإظبماظؼارئمماظؾـققؼةمومبشؽؾمخاصماالواه اظـّصموغؼؾفا

المذبردمعؿؾؼمدؾيبمومخاضعمظلؾطةماظـّص،مم–اظؿػؽقؽقة-اظذيمأصؾحمؼعد،ميفمغظرم

مبؾمؼقصػفمخاظؼامظؾـصمومعاسبامإؼاهممدالالتفمووجقده.

ظفمبدونماظؼارئمومدالالتفماظـّصمػلماظيتممصاظـّصمحلبماٌـظقرماظؿػؽقؽلمالمضقؿة

مضبددػاماظؼارئمالماظـّص.

مؼؿض ماغطؾؼتمعـمعـمػـا مضد ماٌكؿؾػة مطاغتماالواػاتماظؾـققؼة مإذا مجؾّقا حمظـا

ضـاسةمعطؾؼةمبؿقاصرمأغلاقمبـققؼةمربددةمداخؾماظـصماظػؾلػل.مصإنماالواػاتماظيتم

ماألغلاقم معـؾمػذه مبقجقد متشؽقؽمطاعؾ مظذظؽمعـ ماغطؾؼتمخالصا أسؼؾتماظؾـققؼة،

مأنماظـّصمؼـزعمالمإظبماظؿـادؼماظؾـققؼةمداخؾماظـّص.مبؾماظـزسةماظؿػؽقؽقةمتذػبمإظب

ػتمغبؾمإظبماظؿـاصرموماظؿػؽؽموماظؿؼقض،مطؿاماسرتضتمسؾكمدؾطةماظـّصماٌطؾؼةموم

م مٌؾدأ ماظعـان مأرؾؼت مو مظؾـّص مواحدة مأو مصقققة مضراءة موجقد اظؼراءاتم»إعؽاغقة

اظيتمبدورػامتظؾمغلؾقةمومشريمؼؼقـقة،مومضابؾةمظؾؿػؽقؽماظالحؼمأؼضا.مصفذام«ماٌؿعددة

زسقؿماالواهماظؿػؽقؽلميفماظـؼدمؼعؾـمأنمضراءاتفماظؿػؽقؽقةمذاتفامسرضةم«مجاكمدرؼدا»

مبعـكمأغفامهاولمأنم«مإداءةمضراءة»ظؾؿػؽقؽمأؼضامألنمعبقعماظؼراءاتمػلميفمرأؼفم

م.5«تػرضمادرتاتقفقاتماألغلاقمسؾكماظـّص
ـّصمبؼقظفم:ميفمعؼابؾةمخاصةمإعؽاغقةمايدؼثمسـماالغلفامميفماظ«مدرؼدا»ومؼـػلم

مغصمعؿفاغس.م» مظقسمػـاكمعـ معؿفاغس، مأيمغصمطؿفؿقع ماظـّص، ماسؿرب مال أغا
مػلميفم مضقىمسؿؾ متؼؾقدؼة ماألطـر ماظـصقصماٌقؿاصزؼؼقة مطؾمغصمحؿكميف ػـاكميف
ماظـصماٌدروسم ميف مند مألن مإعؽاغقة مدائؿا مػـاك مظؾـص. متػؽقؽ مضقى اظقضتمغػلف

م.6«بـػلفمغػلفمعامؼلاسدمسؾكمادؿـطاضفمومجعؾفمؼؿػؽؽ
مععاصر مسربل مغاضد مؼعؿؼ مم7و مآراء مو ماالواه مدرؼدا»ػذا مجاك مخاصم« بشؽؾ

ضدمدعتمإظبمهفقؿمشـكماظـصممةاألوروبقؼرىمأنمايضارةم«مدرؼدا»باإلذارةمإظبمأنم
بإخضاسفمظػؽرةمععقـة،مومتؼققدهمبدالظةمواحدةمسؾكمسبقمأدىمإظبمإصؼارمذـقع.مومػقم

                                                                                                                                        
5
 Lilealy terms civitism, Gohn Peck and Maktim Gogle, 1984.- p.166.

.19ص.م-.5191،م51اظعددمم،ذبؾةماظؽرعؾم-.حقارمععمدرؼدا،مجاك«ماألغلاقموماظؿػؽقؽ»6
صؾلطقينماألصؾمعؼقؿميفمأعرؼؽامغاضدمسربلمععاصر.:مدعقدمم،أدوار7
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قةمجدؼدةمبؾمإظبمهرؼرماظـصقص.مومصؽمإدارػامالمؼدسقمإظبمعـفف«مدرؼدا»ؼرىمأنم
م.8عـمضراءاتمعؼقدةمتطققمععاغقفا

م مبـ مدرؼدا مأمساه معا معـمرباوظةمواوز ماغطالضا ماٌـطؼل»و ماظؿؿرطز م« إدوارم»ؼؾؾقر
وزقػةماظؼراءةماظؿػؽقؽقةمصقشريمإظبمأنماظؿػؽقؽمؼرىميفماظـّصمتقترامومتـاضضام«مدعقد
ءاتماظؿؼؾقدؼةمظؾـصقصمتعؿؿدمسؾكماغؿػاءمدالظةمععقـةمداسقامألبـقةمومؼرىمأنماظؼرابإ

م ماٌؼقد.ممإؼدؼقظقجلداصعفا ماظـظام مظقعزز ماظـّص مهفقؿ مضراءاتمشاؼؿفا مأغفا مبعـك
ػدمماإلعباعمسؾكمدالظةمم-إنمجازماظؿعؾري–وبـاءمسؾكمذظؽ،مؼـؾغلمظؾـاضدماظؿػؽقؽلم

نماظصراعماظداخؾلماظـصقصمالمظقلؿؾدلمبفمدالظةمجدؼدةمبؾمظؿعرؼؿفمبشؽؾمؼقضحمأ
مأيم ماٌعاغل، مإعؽاغات مبؿعدد مؼلؿح مإمنا مو معا، ممبعـك مباىزم مؼلؿح مال ماظـّص يف

م.9تػفريماٌعاغلمالحصرػاومبعؾارةمأخرىمأنماظـّصمداحةمتؾاؼـاتمالمبقاغاتمداحةم
م مإظبمهؾقؾ مدعقد»ادؿـادا مادوار م« ماظؼراءة مإن ماظؼقل حلبماٌـظقرم-شبؾصمإظب

مظم-اظؿػؽقؽل مصؽري/ متؿؾاؼـمغشاط مصفل مظالخؿالف معـؿج مظؾؿؾاؼـ، معقّظد غقي
وذررفا،مبؾمسؾةمم–بطؾقعؿفا،مسؿامترؼدمبقاغفمومدبؿؾػمبذاتفا،مسؿامترؼدمضراءتفم

وجقدػامومهؼؼفامأنمتؽقنمطذظؽ،مأيمزبؿؾػةمسؿامتؼرأمصقف،مومظؽـمصاسؾةميفماظقضتم
مغػلف،مومعـؿفةمباخؿالصفامومالخؿالصفامباظذات.

مصؾقلتماظؼرا مسؾقـف ماحؿؿـالمعـمبنيماحؿؿاالتفمو مإغفا مصـدىمظؾـّص. مذبـرد ءة
ظف،مصاألحرىماظؼقلمإنمماظؽـرية،موماٌكؿؾػة.مومظقسماظؼارئميفمضراءتفمطاٌرآةمالمدور

اظـّصمعرآةمؼؿؿرأىمصقفمضارئفمسؾكمصقرةمعـماظصقرموؼؿعرفمعـمخالظفمسؾكمغػلف،م
ممبعـكمعـماٌعاغل.

مطقغا مؼشّؽؾ ماظــّص مإن ماظؼـقل مصقـقى مدوعاممو ماإلذاراتمؼؼؾؾ ماظعالعاتمو عـ
ماظؿػلريموماظؿأوؼؾمومؼلؿدسلمأبدامضراءةمعامملمؼؼرأمصقفمعـمضؾؾ.

مبؾم مآخر. مو مبنيمضارئ مو مضراءة مطؾ معع ماظـصماظقاحد، مدبؿؾػمضراءة مػـا عـ
مؼلؿؼؾؾم مبؾمإنماظؼارئمحقـؿا مأرقاره مو ماظؼارئمغػلف.محبلبمأحقاظف دبؿؾػمسـد

مبؿقارؼخمظؽؾؿاتمزبؿؾػةمؼؿؾؼاهمحلبمععف»اظـّصمصإغفم ماٌعفؿ مػذا مضدمميّده ؿف،مو
متؿـقعماظدالظةمومتؿضاسػم مأبدعمغصف.مومعـمػـا ماظؽاتبمحقـؿا سـمتؾؽماظيتموساػا

ماظؼارئ مؼد مسؾك مجدؼدة مضقؿ ماطؿلاب معـ ماظـّص ماظؿؾاؼـم10«وؼؿؿؽـ مو مصاالخؿالف .
مطاظ ماظـصقص مأعفات مخاصقة مػل مظؾؼراءة ماظؿارطبقة ماٌرجعقات مإظب ؽؿبمادؿـادا

                                                                                                                                        
8

م-.5195،م5،ماظعددم«صصقل»سرضمصرؼالمجؾقريمشزول،مذبؾةمم-.اظعاملموماظـصموماظـاضد:مدعقدمم،أدوار 
.514.ص

.591.صم-.5195م،5اظعددماٌصدرمغػلف9

95.ص-.5191م،ةاظلعقدؼم-.اًطقؽةموماظؿػؽريمعـماظؾـققؼةمإظبماظؿشرضبقة:مشداعل،مسؾدماهللم
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معـفام ماظـصماظقاحد مضراءة مذظؽمأن ماظشعرؼة، ماآلثار مو ماظػؾلػقة ماألسؿال مو اٌؼددة،
دبؿؾػمباخؿالفماظعصقرمواظعقاملماظـؼاصقةموماألؼدؼقظقجقةموماٌـالماظؾارزمسؾكمذظؽم
مؼؼّدعفمظـاماظـّصماظؼرآغل،موػقمعـمأطـرماظـصقصمحـامسؾكماظؼراءةمومادؿدساًءمهلا.

اممسؾكماظـّصماظؼرآغلمؼصدقمأؼضامسؾكماظـصقصماظػؾلػقةمومعامؼصدقميفمػذهماٌؼ
ماظؾداؼةم معـذ ماظؿأوؼالت، مصراع مسؾكمذظؽماخؿالفماظشروحاتمو مؼشفد مطؿا ذاتفا،

ماإلشرؼؼقة.
م مأنماظشروحمسؾكمصؾلػؿفمدبؿؾػمباخؿالفم«مأردطق»ومظقمأخـذغا عـاال،مظقجدغا

مأؼضا ماخؿؾػ مضد مععفا ماظؿعاعؾ مو مإظقفا ماظـظرة مأن مو ماظعصقرمماظشّراح، باخؿالف
واظـؼاصات.مومالعراءميفمأنمصؾلػةماٌعؾؿماألولمضدمضرأتميفماظعصرماهلؾقينمسؾكمشريمعام
ميفماظػؽرماظػؾلػل،مومغعينمبفام ماظالحؼةماظيتمذفدتمتطّقرا مسؾقفميفماظعصقر دؿؼرأ
اظعصرماإلدالعلموماظعصرماظقدقطموماظعصرمايدؼث.مصػلمطؾمسصرمعـمػذهماظعصقرم

م مغصقص مدطقأر»ضرأت ماألغظؿةم« مو ماظـؼاصقة ماظػضاءات مباخؿالف مدبؿؾػ ضراءة
اٌعرصقة.موموّزػتمأوم)ادؿؾعدت(محبلبماالغؿؿاءاتماظعؼائدؼةموماظػؽرؼة.مثؿمأنمظؽؾم
صقؾلقفمضراءاتفماًاصةمأومتأوظفماًاصمظؾػؾلػاتماظيتمدؾؼؿفموماظشاػدمسؾكمذظؽم

ضدمتأولماظػؾلػةم«ماظزعاناظقجقدموم»ظؾـصقصماظققغاغقة.مصإنمصاحبم«مػقدجر»ضراءةم
اظققغاغقةمتأوؼالمجدؼدامادؿـؿرمصقفمحددفماألصقؾ،مومرؾؼمعـفففميفماظؾقث،موبذظؽم
بّدلماظـظرمباظؽؾقةمإظبماظػؽرماظققغاغل،مومإظبماظؾداؼةماظققغاغقةمسؾكموجفماظؿقدؼدمبؾم

مإغفمبّدلمغظرتـامإظبمطؾمبداؼة.
فامذباالمالغؿظاممطالممآخر،مػؽذا،مصاظـصقصم/ماٌراجعمتشؽؾ،مدوعامسـدمضراءات

ػقمطالمماظؼارئمومػذاماظؽالممطبؿؾػمعـمضارئمإظبمآخرميفمضراءةماظـصمغػلف.مومػذام
مإالم مو مأنمؼؼرأه مظف مضبؾق معا مأو مأنمؼؼرأه مؼرؼد ميفماظـّصمعا المؼعينمأنماظؼارئمؼؼرأ
مؼلؿـطؼفم ماظـصمإمنا مؼؼرأ مإذ ماظؼارئ، مأن ماظؼصد مإمنا مو مظغقا مو مسؾـا ماألعر ادؿقال

موضباوره.
ػذهمػلمخاصقةماظـّصماىدؼرمباظؼراءةمصاظؼراءةميفمػذاماإلرارمػلماطؿشافمجدؼدم

عـمأبعادماظـّص.مومػذهماٌقزةمرؾعتماظـصماظػؾلػلميفمأسؼابفمملاطؿشافمبعـدمذبفـق
ماالخؿالفم مسؾك معػؿقحا ماآلخر مبات مو متغريت مضد مإظقف ماظـظرة مند مإذ اظؿارطبقة

ماظـّص ماغػؿاح مظعؾ مو مبقصػفممواٌغاؼرة. مسؼؾـف مظــا مؼؿقـح مظقـسمػق معا اظػؾلػلمسؾك
مؼؿأدسمسؾكم مو ماًداع، مسؾكمايفبمو مؼؼقم مو ماًقاظل، مو ماظالععؼقل ؼـلجمعـ

،مأومعارطسمأوم«غؿشف»اظالععـكموماظػراغ.مصعؾكمػذاماظـققمصارتمتؼرأماظـصقصمظدىم
طؾمحلبممومأعـاهلؿ؛مومذظؽ«ماىابري»ػقدجرمأومأظؿقدرمأومصقطقمأومدرؼدامومحؿكم

معـففف،مإذمظؽؾمضراءةمعـفففاميفماظؾقثموماظؿقؼؼ.
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مبـفففماألصقظلماظؾغقي،موػقمؼؾقثميفمأصقل/ماٌػاػقؿ،مأنمم11«غؿشف»صؾؼدمبّقـم
ماظؿشؾقفات ماالدؿعاراتمو معـ مػلمغلقج ماظػؾلػقة مذػرةمم12ايؼقؼة مػق ماظـّص مأن و

معػاػقؿمعؤظػةمعـمتـضقدمدالظلمومتراطؿمذبازي،مومتقزقػمخقاظل.
مبـفففماظظفقريماظؿأوؼؾل،مومػقمؼؾقثميفمطقػقةمغشقءماٌاورئقاتمم13«ػقدجر»ممت

ّضمضبأنماظؼـقلماظػؾلػلمطبدعمومؼؿلّؿرمسؾكمعاالمؼؼقظف،مومأنمعامالمؼؼقظفمػقماظذيم
م مو مملمؼؼؾف. معا مو مصقف مملمؼػؽر مادؿؽشافمعا مو مبـائف مإلسادة مبف ؼأتلمسؾكماظؿػؽقـر

ؼعقدمضراءةمأسؿالمعارطس،مأنمظؾـّصمأسراضفمممبـففـفماظؿشكقصل،مومػقم14«اظؿقدر»
ظفمصؿؿفمومصراشف،محبقثمؼؽقنمظدؼـامدوعاممثةمعاالمؼرىمداخؾمحؼؾممومزالتف،مومأن
ماظرؤؼةمذاتف.

مبـفففماألثري،مومػقمؼـّؼبمسـمأغظؿؿفماٌعارفمومضبػرميفمم15«صقطق»طشػموم
ضؾمحؼقؼةمممامرؾؼاتماظـّصقص،مأنماًطابمميارسمضربامعـماظرضابةمسؾكمايؼقؼةمأ

مؼّدسل.
ومطؿامدؾؼتماإلذارةمإظبمذظؽمسـدمسرضماٌقضػماظؿػؽقؽلمصؼدمبّقـم«مدرؼدا»أعام

ػقماآلخرممبـفففماظؿػؽقؽل،مومػقمؼلعكمإظبمتػؽقؽماٌعـك،مأنماظـصمظقسمداحةم
بقاغات،مبؾمداحةمتؾاؼـات،مومذبالمظؾؿقترموماظؿعارض،مومحقزمظؾؿؾعـرموماظؿشؿت،م

ماهلقؼة.مبشظكامسـماظؼراءةمتػؽؽماظؾـك،مواغػفارماٌعـك،مومومذظؽمحقثمؼؿقظدمدوع
م ماظدطؿقر مبعضمعداخؾ مغّعد مأن مميؽـ ماىابري»طؿا مسابد مربؿد ماظػؽرم« مغؼد يف

مضرائلمخاصميفمهؾقؾم معـفج مظؿقدؼد ميفمرباوظة مو متػؽقؽقة، اظعربلمذاتمعالعح
بنيمثالثةم«مبريربؿدمسابدماىا»بـقةماًطابماظػؽريماظعربلماٌعاصر.مميقزماظدطؿقرم

                                                                                                                                        
«مسؾؿماألصقلماظـقؿشقي»عقشالمرايمبعـقانمم–يفماظؾقثمراجعم:مدرادةمجانم«مغقؿشف»ظإلرالعمسؾكمعـفجم11

   Rey, Jean-Michel : La Généalogie Nietschienne is histoire de la philosophieباظػرغلقةم:

   (sous la direction de François Chatelet).- Hachette, Tome VI.- p.151. 
ؼػفؿماظؿشؾقفمػـامباٌعـكماإلغلاغلماألغرتوظقجلمظؾػظمالممبعـاهماظؾالشل،مغعينممبامػقمأغلـةماإلغلانمظألذقاءم12

وخؾعمأوصاصفمسؾقفا.موميفمأيمحالممثةمسالضةمبنيماٌعـقني،مصـقـمإذمغشّؾفماظرجؾمعـالمباألددمظشفاسؿفمإمنام
ؾكمشريماإلغلان.شبؾعماظشفاسةماظيتمػلمعقزةمإغلاغقةمس

باظػرغلقةم:«ماظقجقدموماظزعان»راجعمعؼدعةمطؿابم«مػقدجر»ظالرالعمسؾكمعـفجم13

Heidegger, Martin : L’Etre et le temps.- Paris, Gallimard, 1964.- p.p. 44-57 (La Méthode 

phénoménologique). 

م،ماظػصؾماألول.5191ظؿـقؼرمبريوت،مومأؼضامطؿابمسؾدماظلالممبـعؾدماظعاظل،مػقدجرمضدمػقفؾ،مدارما
اظذيمأظػفمباالذرتاكم«مضراءةمرأسماٌال»ظؾؿزؼدمعـماظؿػصقؾميفمضراءةماظؿقدريماٌّلؿاةمتشكقصقةماغظرمطؿابفم:مم14

مععماتقانمباظقؾارم:
Althusser, Louis et Balibar, Etienne : Lire le capital (I) petite collection.- Paris, Maspero, 

1969.- p.p. 9-29.
ترعبةمد/مربؿدمدؾقال،مدارماظؿـقؼرم«مغظامماًطاب»ضبقؾماظؼارئمإظبمطؿابفم:م«مصقطق»ظإلرالعمسؾكمعـفجم15

مم5194 مبقبمرابقـقف، مدرؼػقسمو مطؿابمأوبري مأؼضا مصؾلػقة»و معلرية مصقطق، مأبلم«عقشقؾ مجقرج مترعبة ،
اماظعؾقمماإلغلاغقة(.صاحل،معرطزماالمناءماظؼقعل،مبريوتماظػصؾماظـاغل،م)أرطققظقجق
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أوماظؼراءةمذاتم«ماظؼراءةماالدؿـؿاجقة»ضروبمعـماظؼراءة؛ماألوظبمؼطؾؼمسؾقفمعصطؾحم
أوماظؼراءةمذاتماظؾعدؼـ.مشريم«مباظؼراءةماظؿأوؼؾقة»اظؾعدماظقاحدموماظضربماظـاغلمؼلؿقفم

أغفمؼدسقمإظبمواوزمػاتنيماظؼراءتنيمألغفؿامتؾؿؼقانميفمرباوظةمإخػاءماظؿـاضضاتماظيتم
ماظؿأوؼؾ مررؼؼ مسـ متذوؼؾفا ميف مذبؿفدة ماٌػرد، ماًطاب مدطح مسؾك مغػلفا م16تؼدم

م معصطؾح مسؾقف مأرؾؼ ماظؼراءة معـ مثاظـا مضربا مؼطرح مصفق ماظؿشكقصقة»وهلذا ،م«اظؼراءة
مبـاءمعضؿقغف.م مترعلمإظبم)تشكقص(مسققبماًطاب،مومظقسمإظبمإسادة مبعـكمأغفا

ماظؿػؽقؽقـةماظيتمترىميفمػقمأضـربمإظبمرو«ماىابري»وعـماظقاضحمػـامأنم حماظؼـراءة
اًطابماظػؾلػلمغزسةمذاتقةمسبقماظؿػقضموماظؿػؽؽمبػعؾمتـاضضاتفماظداخؾقة،معـفم
سؾكمطؾمعامسداػا.مومظذامصفقمؼعؾـمبقضقحمأنماظؼراءةمباظـلؾـةمظـفمظقلتمسؿـالمبرؼؽام

ظقسمعاممومؼؤطدمأغـامسباولمأنمغلفؿمبقسلمومتصؿقؿميفمإغؿاجمعؼروئـامومعؼروؤغامػذا
مؼؼقظفماظـّص،مبؾماظؽقػقةماظيتمبفامؼؼرأ.

إنمػذهماظؼراءاتماٌؿؾاؼـةموماٌؿعددةموعؾـامغلؿشػمأنماظـظرةمإظبماظـّصماظػؾلػلم
ماٌطؾؼة،م مخطابمايؼقؼة مبقصػف ماظـّص مؼؼرأ مؼعد مصؾؿ مطؾقا؛ متؾّدال متؾّدظتمحؼا ضد

عـمجفةمصدضفماظعؼؾل،مواٌاػقاتماألزظقةموماظقؼقـاتماظـابؿة،مومملمؼعدمؼـظرمإظقفم
ماٌـطؼقة مػقؿـؿفمم…وصقؿف مو ماخؿالصف مجفـة معـ مأؼضا مإظقف مؼـظر مأصؾح مإمنا و

ماظرتتقبم مصؾقسماًطابماظػؾلػلمػقمخطابماظربػانماظؼارع،مو متالسؾف. وضالظفمو
ومإمنامػقمخطابمتعؿؾمسؾكمتشؽقؾفمظعؾةمضقىمومدؾطاتمومؼؿقؽؿميفمم…احملؽؿ

مؼؾـ ماظرشؾـاتمو معـ مخؾقط مإغفمإغؿاجـف ماألوػام. ماالسؿؼاداتمو معـ معـظقعـة مسؾك ك
ربصؾةمتّردؾاتمومتراطؿات،موغظاممعـماٌراجعموماإلحاالتمومصضاءمعـماإلذاراتم
واظعالعات.مومظقسمػقمغلؼمؼـغؾؼمسؾكمذاتف،مبؾماظـّصمومإنمطانمظفمغظاعفمودقاضف،م

مومإنمطاغتمظفمضقاسدماغؾـائفموماذؿغاظف،مصفقمؼؾؼكمذباالمعػؿقحا.
المؼعينمأنمظقسمظؾـّصمػقؼّؿفموموحدتف.مغعؿمإنماظـّصمواحدمومظؽـفمواحدممومػذا

مسؾكم ماظـصقصمإال معـ مغّص مبقحدة مظؾؼقل مععـك مصال معؤظػف، مإظب محقثماغؿلابف عـ
معـمحقثماٌعـكمصالمغّصمواحدمبذاتف،مإذمطؾماظػقغقظقجلاٌلؿقىماظصقتلم .مومأعا

مسؾكمدؾقؾمغصمطبؿؾػمسـمغػلفمأيمسـمععـاهمحبلبمسؼـقلماظؼراء موظقمأخذغا .
معـمغصقصم مأصالرقن»اٌـالمغّصا ماظـّصم« ماظؼقلمإنمػذا مأعؽــا مظقؽـم)اىؿفقرؼة( و

ماىؿؾم متعاضبماظؽؾؿاتمو ماٌؤّظػمعـ ماظشرؼط مػذا محقثمطقغف معـ مإال ظقسمواحدا
مادؿم مو مسـقاغف مضبؿؾ مطؿابا ماظيتمتشؽؾ ماٌادؼة ماظؽؿؾة مػذه مو ماظػصقل واظػؼراتمو

محقث معـ مأعا ماظؼراءاتماظيتمغشأتممعؤظػف. مظقلتمدقى مصفقؼؿف ماٌعرصقة عضاعقـف
مظفمممؽـةمأومربؿؿؾة.محقظف،مومػلمأؼضامطؾمضراءة

                                                                                                                                        
.51.صم-.5191دارماظطؾقعة،مبريوت،مم-.اًطابماظعربلماٌعاصر:ماىابري،مربؿدمسابدم16
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مغؼقلمإنماظذؼـمضباوظقنم مععؼقظقؿفماٌـطؼقةمإالمأغـا ماظطرحمو ومرشؿمعـففقةمػذا
تعؾقؾمحاجةماظـّصمإظبمسدةمضراءات،مأيماظؼقلمإنماظـّصمضبؿاجمدوعامإظبمبقانمعـم

ّؾقنماإلذؽال،مبؾمؼـقـرونمبؼقهلؿمذاكمعشؽـالمأطربمإذمػؿمصبعؾقنمضارئمشريهمالمضب
مؼـؿجمسـفمأنماظؼقلماظشارحمأضقىم اظـصمؼػفؿماظـصمأحلـمممامصفؿفمعؤظػف.مومػذا
بقاغامعـماظـصمغػلفمومػذهماظـظرةموعؾمطالمماظؼارئمأحؼمعـماظـّصماٌؼروءمومبفذام

مإظق ماٌعطقاتماٌشار ماظؼارئموصؼ مسؾكماظـّصمؼصؾحمطالم مؼؿؼدم مو مايؼقؼة محؼقؼة فا
ماظـّصم مإظب محاجة ممتة مؼعقد مال مثؿ معـ مو مسـف. مبدؼال مؼغدو مو مربؾف مصققؾ األصؾل

ماألصؾل.
المؼؿأتكمإالمبؿغقريماظـظرةمإظبماظؼراءةمباظذات.مم-رأؼـا-ظذامصإنمرصعماإلذؽالميفم

فؿا.مومباظػعؾموذظؽمؼؼضلمبؿؾدؼؾماظـظرةمإظبماظـّصمومإظبماظؼارئ،مومإظبماظعالضةمبقـ
مأحاديم مبقصػف مإظبماظـّص مسـماظـظر متقضػـا مإذا مإال معأزضفا مالمدبرجمعـ ماظؼراءة صإن
مإظبم مأنمغـظر مبدالمعـمذظؽمسؾقـا متؿطابؼمععماظـّصمو مبقصػفا مإظبماظؼراءة اٌعـك،مو
اظؼراءةمبقصػفامإخؿالصامسـماظـّصمالممتاػقامععف،موغفؿؿممبامتظفرهمضراءةماظـّصمعـم

مظؿـّقع،موماالخؿالفموماظؿعارض.اظؿعّددموما
مغؿؼؾؾمضراءاتمسدؼدةمومزبؿؾػةمألثرم معـؾمػذهماظـظرةمإظبماظـّص،موعؾـا وحدػا

مواحد.مػذهمػلمخاصقةماظـّصمتؿعددمإعؽاغقاتفمومدبؿؾػمضراءاتف.
مإظبم مطـرية مظؿػاصقؾ ماٌكؿزل مو ماظعرضماٌؾلط مػذا مخؿام ميف ماظؿقؾقؾ مبـا ؼػضل

ؼػعؾفمظؾكروجمعـمدواعةممدؾطةماظـّصمودؾطةماظؼراءةمماظؿلاؤلمسؿامميؽـمظؾؼارئمأن
ماإلصادةميفماظقضتمذاتفمعـماٌعطقاتماظػؽرؼةم مو ظالحؿػازمبشكصقؿفماظـؼدؼةماٌؿؿقزة

ماظيتمتؼدعفاماالواػاتماظـؼاصقةماٌكؿؾػة.
ضؾؾماإلجابةمسـماإلذؽال،مصببمبدًءاماالسرتافمبأنماٌلأظةمأوماظظاػرةماظػؾلػقةم

وماظؿشابؽمحبقثمالمميؽـمأنمهلؿمباظقالءمظلؾطةماظـّصمأومدؾطةممػلمعـماظؿعؼقد
م معـ مطؾرية ممبفؿقسة مربؽقعة مصفل ماظلؾطات»اظؼراءة ميفم« متؿقؽؿ ماظيت ماظؼقى و

ماظداخؾقةم مؼؽؿشػماظؼقاغنيماىدظقة مأن مثؿ ماظؼارئمعـ مسؾك مو ماغؿشارػا. مو إغؿاجفا
مظلريورةمػذهماٌلأظةماظػؾلػقة.
ػؾلػلمػقمزاػرةماجؿؿاسقةمومتارطبقةمعشرورة،موظذامصإنموميفمتؼدؼرغامأنماظـّصماظ

ماظقاضعماالجؿؿاسلمدونمأنمؼدصعفم مبلؾطيتماظؿارؼخمو سؾكماظؼارئمأنمؼعرتفمعؼدعا
ذظؽمإظبمتؼدؼؿمهؾقالتمداذجةمومعؾاذرةمظدورمػاتنيماظلؾطؿنيمػذامعـمجفةمومعـم

ماظ ماظلقـاق مسـ ممبعـزل مؼـؿـج مال ماظػؾلػل ماظـّص مأن ممبا مأخرى ؿارطبلمجفة
ماظضروريم معـ مبات مايضاري، مو ماظػؾلػل ماٌقروث مسـ مو ماظـؼايف، مو واالجؿؿاسل
ظؾؼارئمأنمؼعرتفمبلؾطةماٌقروثمأؼضا.مطؿامودرماإلذارةميفمػذاماإلرارمصإنمعبقعمم

مبعـكمأغفام«مخارجقة»اٌؤثرةميفمإغؿاجماظـّصماظػؾلػلمػلمدؾطاتم«ماظلؾطات»ػذهم
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م مػل مو ماظـّص، مإغؿاج مضؾؾ مأشؾبمعقجقدة متلؼطفا مأو متؿفاػؾفا معا مشاظؾا دؾطات
ماٌؼارباتماظؾـققؼة.

معـم مظـا ماظلؾطاتمسؾكماظـصماظػؾلػلمصالمبد مبػاسؾقةمطؾمػذه ماسرتصـا معا مإذا و
مػاتنيم ميدود ماٌقضقسل ماظػفؿ معع مأؼضا. ماظؼراءة مو ماظـّص مبلؾطيت االسرتاف

تغػؾمبؼقةماظعقاعؾماظلؾطؿني.مومأنمغؿفـبماظـظرةماألحادؼةماظيتمهقلمأنمتلؼطمأوم
م.17وماظلؾطات

ماظيتم مصإنماظؼراءة ماألدرارمغظذا مسؾكمإعارة مغػلفا مأنمتؼصر مالمميؽـمهلا ؼرتحفا
مبػؽمرعقزم ماالواػاتماظؾـققؼة،محقثمتؿؼقد متػعؾمععظؿ مظؾـصمصؼط،مطؿا اظؾـققؼة
ماظـظرةم ممبـطؾؼات ماظؽاعؾ ماظؿلؾقؿ مذظؽ مؼعين مال مطؿا مظؾـّص، ماظؾغقؼة اإلذارات

م مطادتمأنماظؿػؽقؽقة مأػؿؾتمػلماألخرىمأو ماظؼراءة،مو اظيتمأسؾتمعـمذأنمدؾطة
متفؿؾمبؼقةماظلؾطات.

مبعضمحؼققماظظاػرةم مؼرّد ماظؼراءة ميفماالسرتافمبلؾطة مأنمعـفجماظؿػؽقؽقة صرشؿ
ميفمعقضػم مدؼط مضد ماٌؼابؾ ميف مصإغف مسدعل»اإلبداسقة، ؼرصضماالسرتافمبأيمؼؼنيم«

زسةماظشؽموماظالؼؼنيماظيتمزفرتمتارطبقاميفمعقضقسلمومضبؿؾمػذاماٌـفجمعقاصؾةمظـ
ماأل ماظربجقازي مظؾؿـاظقـةمواظػؽر ماظػؾلػـل مظؾؿقضػ معؿضكؿا مذاتقؼـا متؽرؼس مو روبل

م متشؽؽميفماىقػرميفم-اظذاتقة مو ماظؿػؽقؽقةمهؿؾماظذاتمطّؾمذلء مإعؽاغقةصاظـظرة
اظـّصماظقصقلمإظبمايؼقؼةماٌقضقسقةمسـمررؼؼمدؾلؾةمعؿقاصؾةمعـمسؿؾقاتمتػؽقؽم

مبدؼاّل،مبؾمترتكماظؼارئميفمم-وغؼضف مؼؼقـا مالمهاولمأنمتؼقؿ مػذا ومػلميفمدعقفا
مبأيمؼؼنيمعقضقسلمؼؼعمخارجماظذات.ماإلميانضقاعمحؼقؼل،موموردهمعـم

ماظضقؼم ماألصؼ متؿفاوز مأن مصبب ماظيت ماظؼراءة مػل مإظقفا مغدسق ماظيت ماظؼراءة إن
م ماظؿارطبقة، مو ماظلقدققظقجقة مظؾؼراءات مأومواحملدود مأػؿؾت ماظيت ماألؼدؼقظقجقة و

مطادتمتفؿؾمدرادةمومصقصماظؾـقةماظداخؾقةمظؾـّصماظػؾلػل.
مإالم ماظؾداؼة معـذ مإظقفا مملمأغظر ماظيتمضدعؿفا ماظقرضة مإن ماظعرضمأضقل مهلذا خؿاعا

مباسؿؾارػامرباوظةمعؿقاضعةمظالضرتابمعـمعلأظةمععؼدةمملمؼؿؿمايلؿمصقفامبعد.
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