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من سلطة الن ّ
جويدة جاري

*

ادؿفـؾمعداخؾؿـلمػذهمبؼـقلمعأثقرمألحـدماظػالدػـةماظؼدعـاءم:م«ايؼقؼةماظشاعؾةم
أو ماظؽربى ،مأطرب مو مأسظؿ معـ مأن متؿفؾك مظؾـاس ميف مسصر مواحد ،معفؿا مطان متؼدمم
وحضارةمذظؽماظعصر» .م
و مأغا مأضقل مأن مايدؼث مسـ معلأظة ماظـصّ مو مسؿؾقة ماظؼراءة مو ماًقض ميف مػذام
اٌقضقعمعـمطؾماىقاغبماظؾغقؼةموماظػؾلػقةموماألظلـقةموماظـؾقؼةموماٌـطؼقةموحؿكم
اظـلؼقةميفمػذهماظقرضةمومبفذهماظعفاظة،مػقمبالمذؽمضربمعـماٌلؿققؾ.مذظؽمأنم
اظـؿاجماظػؽريماظػؾلػلماٌعاصرمؼلفؾمسؾقفمتعددمذباالتماظؿدخؾمومشزارةماٌادة،م
حقث مؼصعب مسؾك ماظؾاحث متعؼؾف ميف معبقع متعرجاتف ،مو ماظقضقف مسـد مدضقؼم
تػصقالتف .م
ومرشؿمأنمػذهماٌالحظةماظيتمتربزػاماٌالحظةماألوظقةمتؾـدأمباالغفقارمإذامعامغظرم
إظب مػذا ماظـّؿـاج مسرب معػاػقؿـف ماظـظرؼـة ماٌؿقؽؿة مصقف ،مو ممت ماظقضقف مسـد ماظـصقصم
اظيتمهددمآظقاتماظػفؿمومتضؾطفا،مإذمعـماظـابت مظدؼـامأنماظـصقصمالمتـؿجمػؽذام
يف مخالء ماٌالحظة ماظؿفرؼؾقة ،مو مال متؿؾع متطقرا متلفقؾقا ،مو مأغف مالبد معـ مأرضقـةم
«غظرؼة»مواسقةمأوالمتـطؾؼمعـفاماٌالحظة ،موماظؼراءةموماظؿقؾقؾمومعـمثؿماظدرادة،م
ػذهماألرضقةميفماظـفاؼةمػلمعشؽؾةماظصراعمومربركماظـصّ .م
ومععمذظؽمدـعؿؾميفمػذاماٌؼاممباٌـؾماظؼائؾم:م«عامالمؼدركمطؾفمالمؼرتكمجؾف».م
إضـاسامعـمأنماظـصّمطؿعطكمأوّظلمهلذهماألغظؿةمطاصةمومبشؽؾمأسؿمظؽؾماظػؽرماظػؾلػلم
األظلين ،مميـؾ محؼقؼة معؾاذرة م(ظؾػؽر مو ماظشعقر) ،مو مػل مايؼقؼة ماظقحقدة ماظؼادرةم
سؾكماإلحارةمبفذهماألغظؿةمومبفذاماظػؽر.مومحقثمالموجقدمظـصّمالموجقدمأبدامظػؽرم
ومالمٌقضقعمدرادة .مظلتمأزسؿمأنمظديمجدؼدامأضقػفمإظبمسؾؿؽؿمسـمضضاؼاماظـصم
وعلائؾماظؼراءة.مصؽؾؽؿمضؾعمصقفا،مومظؽـمأرؼدمأنمأتطارحمععؽؿمزاػرةمجدؼدةمعام
تزالمتـريمجدالمدقاءمظدىماظؼارئميفماظغربمأوماظؼارئماظعربل .م

* جاععةماىزائر،مطؾقةماظعؾقمماالجؿؿاسقةموماإلغلاغقة،مضلؿماظػؾلػة.
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هلذامدؿؽقنمعداخؾؿـامضربامعـمإظؼاءماظضقءمسؾكماإلذؽالماظؿاظلم :م
عاماٌؼصقدمباظـصّم؟مومعامععـكماظؼراءة،معامػلمعلؿقؼاتماظؼراءةمومضروبفامومعـم
ثؿّمذرورفا؟مطقػمتؿؿماظؿػرضةمبنيماظـصّموماظالغصّمطقػمؼصريمضقلمعامغصّا؟ .م
وماألػؿمعـمػذامومذاكمعاماظذيمؼؿعنيمسؾكماظؼارئمأنمؼػعؾفمظؾكروجمعـمدواعةم-
دؾطةماظـصمومدؾطةماظؼراءة-مظالحؿػازمبشكصقؿفماظـؼدؼةماٌؿؿقزةموماإلصادةميفماظقضتم
ذاتفمعـماٌعطقاتماظػؽرؼةموماظـؼدؼةماظيتمتؼدعفاماالواػاتماظػؾلػقة؟ .م
ومأخريامػؾمؼؽػلمهلذاماظؼارئمأنمؼـلاقمطؾقاموراءمدؾطةماظـصّ،مأممؼؼػمإظبم
جاغبمدؾطةماظؼراءة؟ .م
المطبؿؾػماثـانمسـمأنماإلحارةمبؽؾمػذهماٌلائؾمبفدفمصؽماظغؿقض،مؼؼؿضلم
اظقضقفمسـدماٌرجعقاتماظؿـارطبقةمهلامومعالحؼفمعػاػقؿمعصطؾقاتفامضؿـمدقاضاتم
ععرصقة مزبؿؾػة مو معؿعددة مو مسؿؾ مطفذا ميف مػذه ماظقرضة مو مبفذه ماظعفاظة مممؿـع مسـام
عـففقامومظقسمععرصقا.مألنمطؾمدؤالمعـفامؼشؽؾمحبـامخاصامبف .م
ععمذظؽمومضؾؾمعالحؼةمػذهماٌصطؾقاتميفمتؿابعمزعينمعرتؾطمبؿقارؼخمعؿؾاؼـةم
حبـامسـماغلفاممأومتقاصؼ.مصبدرمبـاميفمػذهماظقرضةمأنمغشريمإظبمأنماظؿعرؼػمعلأظةم
ععؼدةمظقسميفمذبالماظػؽرماظػؾلػلمصقلب،مبؾميفمعضؿارماظعؾقمماإلغلاغقة مساعة.م
ألنماظؿعرؼػميفمعـؾمػذهماجملاالتمؼؽؿـػفمدائؿامإراراموادعامعـماٌعؾقعاتماٌؿداخؾةم
اٌؿقاصؼةمأحقاغا،موماٌؿـاصرةمأحقاغامأخرى،ماألعرماظذيمؼؼقدمإظبماالظؿؾاسمومباظؿاظلمإظبم
اإلبفام،مألغفامتعربمسـموجفةمغظر،مالمسـمايؼقؼةمذاتفا .م
و معـ مثؿّ مصاظـصّ م–ادؿـادا مإظب ماٌعطك مغػلف -مو مإظب مضقل م«عقشؾ مصقطق» م :م«إنم
اٌػفقممحبدم ذاتفمالمؼـقصرمصؼطميفمصاسؾقؿفماظـظرؼةمأوميفمتطقرهماظـؼايفمبؾميفمإرارم
ضقاسدمادؿعؿاظف» .1م
ومحلبم(ظلانماظعرب)م«اظـصّم:مرصعؽماظشلء،مغصّمايدؼثمؼـصّفمغصّمرصعف.م
و مطؾ معا مازفر مصؼد مغصّ مو موضع مسؾك ماٌـصّف مأي مسؾك مشاؼة ماظػضققة مواظشفرةم
واظظفقر» .2م
أعا محني مغعقد مإظب ماألصؾ ماظالتقين مهلذه ماظؽؾؿة ميف ماظؾّغات ماألوروبقة م)(Texteم
) (Textمصإغـامندػامعشؿؼةمعـم) (Textusم(تقؽلؿقس)ممبعـكماظـلجم) (tissuماٌشؿؼةم
بدورػامعـم)(Texereممبعـكمغلج .م
ومػؽذامغلؿـؿجمعـماظؿعرؼػمأنماألصؾماظالتقينمٌػفقمماظـصّمضبقؾمسؾكماظـلجم
وؼقصلمباىفدموماظؼصد،مومظعؾفمؼقصلمباالطؿؿالموماالدؿقاء .م
Foucault, Michel : L’archéologie du savoir.- Paris, Gallimard.- p.11.

1

 2ظلان ماظعرب مالبـ معـظقر م(ت155ػـ) معادة م« من مص مص» -.معـصر ،مرؾعة مدار ماٌعارف م(د من) ،مج-.6م
ص.4445.
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أصؾقـس ماظـلجمذبؿقسة معـماظعؿؾقات ماظيتمؼؿّؿممبؼؿضاػا مضؿّمخققطماظلدىمإظبم
خققطماظؾقؿةمظـؿقصـؾمسؾكمغلقج معامؼعؿرب متؿقصبامهلذهماظعؿؾقات؟ مثؿمأالمؼعينم
اظـلجممبعـاهماظقادعماإلغشاءموماظؿـلقؼميفمضؿّماظشؿاتموماظؿـضقد؟ .م
خؾػقات مػذا ماظطرح متؼقدغا مإظب ماظؼقل مإغف مال مؼؽػل مأن متؽقن مػـاك معبؾة مأوم
ذبؿقسةمعـماىؿؾم–دقاءمأطاغتمذػقؼةمأومعؽؿقبة-مظـؼرّرمبأغفامغص،مبؾمالمبدّمعـم
ذلءمآخر،مالمبدّمأنمهؽؿمسؾقفامثؼاصةمععقـةمومترصعفامإظبمعرتؾةماظـص،مألنمسؿؾقةم
هدؼدماظـصّمؼـؾغلمأنمهرتمموجفةمغظرماٌـؿؿنيمإظبمثؼاصةمخاصة.مصاظؽالمماظذيم
تعؿربهمثؼاصةمعامغصامضدمالمؼعؿربمغصامعـمضؾؾمثؼاصةمأخرى .م
وميفمػذاماإلرارمؼذػبم«عقشقؾمصقطق»م) (Michel Foucoultمإظبماظؼقلم:م«إذامطانم
اظؽالممالمضبصكمصإنماظـصقصمغادرة» .3م
ػذا ماظؼقل مضبقؾ مبـا مبال مذؽ مإظب ماظؿلاؤل مسـ مطقػ متؿؿ ماظؿػرضة مبني ماظـصّم
واظالغصّ؟مطقػمؼصريمضقلمعامغصّا؟ .م
المغؾاظغمطـريامإذامضؾـامإنماإلجابةمسـماظلؤالمؼشؽؾمعقضقعمحبثمآخرمالمميؽـم
اًقضمصقفماآلنمحؿكمالمشبرجمسـماإلرارماظذيمردؿمهلذهماظقرضة،مظؽـمغؽؿػلميفم
ػذاماٌضؿارمباإلجابةماظيتمؼعطقفامظـام«سؾدماظػؿاحمطؾقطق» .م
«اظعؿؾقةمتؿؿمإذماغضافمإظبماٌدظقلماظؾغقيمعدظقلمآخر،معدظقلمثؼايفمؼؽقنمضقؿةم
داخؾ ماظـؼاصة ماٌعقـة .ماظالغصّ مؼذوب ميف ماٌدظقل ماظؾغقي مو مال مؼـظر مإظقف معـ مػذهم
كاصِّقات مإضاصقة ،مأي مبؿـظقؿ مصرؼد مؼعزظف مسـم
اظزاوؼة .مأعا ماظـص مصإغف مؼؿؿؿع مبِ َ
«اظالغصّ»مومػذامالمؼعينمأنماظالغصّمظقسمظفمتـظقؿمظغقيمالمؼلؿشػمعـفم–خبالفم
اظـصّ-مأيمعدظقلمثؼايف…» .4م
أعا معصطؾح ماظؼراءة ،مصؼد ماطؿلك ميف ماآلوغة ماألخرية ،مبعدا ماصطالحقا مواضقا ميفم
حؼؾماظدراداتماظػؾلػقةموماظـؼدماألدبلممبكؿؾػماواػاتفؿام -مظذامؼصعبماظؿؿققزم
يف مغظرغا معا مبني معصطؾح ماظؼـراءة ميف مدائرة ماالصطالح ماٌعريف ،مو معصطؾح ماظؼراءة ميفم
اظؿداول ماظعادي -مصاظؼراءة متعين ماظػفؿ مأوال مو مأخريا .مو مصعاظقة ماظػفؿ معشرتطة مبنيم
علؿعؿؾلماظؼراءة.مصأنمأضرأمطؿابا،مصفذامؼعينميفماظػفؿماظعادي،مأنمأملّمبشؿاتماٌعرصةم
اظيتمضبؿقيمسؾقفا،مبعدمأنمأصؽمرعقزماًطةماظذيمطؿؾتمبف.مألنماظػفؿمظـمؼأتلمإالّم
بعدمضراءةماًطةمأوال .م
شريمأغـاميفماظػفؿماظعاديمٌصطؾحماظؼراءة،مندمػـاكممنطنيمعـماظؼراءةم:مضراءةم
خطقةمتفؿؿمبػؽمأظغازماظصقغةماًطقّةمظؾؿؽؿقب،مومضراءةمسؿقدؼةمؼؿّؿمصقفاماخرتاقم
 3صقطق،معقشؾم:مسؾؿمآثارماٌعرصة-.م.5161
 4طؾقطق ،مسؾدماظػؿاحمسـقانماٌؼالم:م«تعرؼػماظـصّ» -.ماظرباط،مذبؾةمطؾقةماآلداب ،مسددم،1مدـةم-.5111م
ص.ص.554-551.
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أصؼقة ماٌـطؼ ماًطّل ،مسبق معـطؼ مسؿقدي مؼؼصد مصقف مإظب مإدراك ماظدالالت ماٌـطقؼةم
واٌؿقارؼةميفمثـاؼاماٌؽؿقب .م
ومبػضؾم ػذهماظؼراءةماظعؿقدؼـة،مشبرتقمرؾؼاتماظدالالتميفماٌؼروء،موسبؼؼمسؿؾقةم
اظػفؿ مو ماظقسل ممبؽقغات مذظؽ ماٌؼروء ،ماظذي مطبرج معـ مصقغؿف ماٌؽؿقبة مإظب مصقغةم
عؼروءةميفمػذهماظؾّقظةمعـمسؿؾقةماظؼراءة .م
وماظؼراءةمأخريامطؿامجاءميفم«ظلانماظعرب»متعينم:م«اىؿعموماظضؿ»مصفؾماظؼراءةم
ادؿـادا مإظب مػذا ماظؿعرؼػ مػل م«عبع مو مضؿّ» مأم مأغفا مسؾك ماظضد معـ مذظؽ متػرؼؼم
وتػؽقؽ؟ .م
ضؾؾماإلجابةمسـماظلؤالمغشريميفمػذاماإلرارمإظبمأنمعلأظةماظـصّمومسؿؾقةماظؼراءةم
–ذؽؾؿا مأػؿ ماحملـاور ماظيت ماغشغؾت مبفا ماالواػـات ماظػؾلػقـة ماٌعاصـرة ،مخاصةم
االوـاه ماظؾـققي ماٌعاصر مو ماالواػات ماٌلؿاة مبـ م«عا مبعد ماظؾـققؼة» م(post-
) structuralismمو مبشؽؾ مخاص ماالواه ماٌلؿك مبـ«اظؿػؽقؽ» مأو م«اظؿشرؼح»م
) (Deconstructionم و مسؾقف مغشري مػـا مأن ماالواػات ماظؾـققؼة مضد مأسؾت معـ مدؾطةم
«اظـصّ» م) (Texteمو مأػؿؾت مأو مطادت متفؿؾ مععظؿ ماىقاغب ماألخرى مطدور ماظؼارئم
واظظروف ماالجؿؿاسقة مو ماٌرحؾة ماظؿارطبقة مواألؼدؼقظقجقة مو ماظػؾلػقة مو مشريػا.م
واسؿربت م«اظـصّ» موحده مؼؽشػ مسـ مبـقة مربددة مو مسـ مغلؼ مأو مذبؿقسة مأغلاقم
وأغظؿةمربددة،مومأنموزقػةماظؼارئ،متؿؿـؾميفماظؽشػمسـمذػرةماظـصّمومأغلاضفم
اٌكؿؾػة .مو مظذا مصاظؼارئ مؼظؾ مربؽقعا مباظـصّ مذاتف ،مو مبؼدراتف ماظداخؾقة .مأي مأنم
اظؼارئمالمضبؼمظفمأنمؼضقػمذقؽامعـمسـدؼاتفمإظبماظـصّمصاظـصّ مواحد،مومطذظؽم
أبـقؿفمومأغلاضف.مواظؼراءةماظصقققةمػلمتؼدرم–حلبماٌـظقرماظؾـققيماظؿقصؾمإظبم
أدرارماظـصماظداخؾقةمو ماظؾـققؼة.موماسؿؿادامسؾكمعـفزاتم(اظلقؿقظقجقا) مايدؼـةم
رقرتماظؾـققؼةمعـففاميفم«اظؼراءةماظلقؿقظقجقة»مؼؾدأمعـماظـصّمباسؿؾارهمحاعؾمأدرارم
سدؼدةمحباجةمإظبماظػؽ .م
وماألداسماظلقؿقظقجلمظػفؿمصاسؾقةماظؼراءةمؼـؾعمعـمصفؿمرؾقعةماظعالضةماىدظقةم
اظؼائؿة مبني ماظدال م» «Signifiantمو ماٌدظقل م» «Signifiéمو مباظذات مبني مثـائقة م/م
ايضقرم/ماظغقابماظؼائؿةمبقـفؿا .م
صاظػفؿماظلقؿققظقجلمؼـظرمإظبماظدالماظذيمػقماظصقرةماظصقتقةم(وميفمحاظةماظؽؿابةم
اظصقرةماًطقة)مبقصػفمميـؾمحاظةمايضقرميفماظـصّمبقـؿاماٌدظقلم«اظذيمػقمعؿصقرم
ذػين»محاظةماظغقاب .م
و مػـا مؼؽقن مدور ماظؼارئ مو ماظؼراءة معؿؿـال ميف مسؿؾقة مادؿقضار مأو مادؿدساء مػذام
اٌؿصقر م اظذػــلماظغائبمو معـمتؽاعؾماظعالضة ماىدظقـةمبنيماظدال موماٌدظقلمو مبنيم
سالضات مايضقر /ماظغقاب متؿقظد ماٌؼقعات ماظػؾلػقة مظؾـص ماظػؾلػل .موعـ مػـا متربزم
صاسؾقةمدورماظؼارئميفمادؿقضارماظغائبمومادؿؽؿالماظـؼص .م
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و مرشؿ ماظـؼص ماظذي مؼؼقم ماظؼارئ مبادؿؽؿاظف ميف ماظـصّ مصإغف مؼؾؼك معؼقدا مباظـصّم
ووزقػؿفمالمتؿفاوزماظؽشػمسـماألغلاقماظؾـققؼةمداخؾماظـصّمواالدؿفابةمإظبمذػراتم
اظـصّمخاظؼامبذظؽمروابطمععمغلؼماًطابماظػؾلػل .م
إالمأنمدؾطـةماظـصّماٌطؾؼـةمػذهمملمتلؿؿرمرقؼـال،مألنماالواػاتماظيتمأسؼؾتم
اظؾـققؼةمومبشؽؾمخاصماالواهماظؿػؽقؽلمضدمأغفكمدؾطة ماظـصّموغؼؾفامإظبماظؼارئم
اظذيمأصؾحمؼعد،ميفمغظرم-اظؿػؽقؽقة–مالمذبردمعؿؾؼمدؾيبمومخاضعمظلؾطةماظـصّ،م
بؾمؼقصػفمخاظؼامظؾـصمومعاسبامإؼاهممدالالتفمووجقده .م
صاظـصّمحلبماٌـظقرماظؿػؽقؽلمالمضقؿةمظفمبدونماظؼارئمومدالالتفماظـصّمػلماظيتم
ضبددػاماظؼارئمالماظـصّ .م
عـمػـامؼؿض حمظـامجؾقّامإذا مطاغتماالواػات ماظؾـققؼة ماٌكؿؾػةمضدماغطؾؼت معـم
ضـاسةمعطؾؼةمبؿقاصرمأغلاقمبـققؼةمربددةمداخؾماظـصماظػؾلػل.مصإنماالواػاتماظيتم
أسؼؾت ماظؾـققؼة ،ماغطؾؼت مخالصا مظذظؽ معـ متشؽقؽ مطاعؾ مبقجقد معـؾ مػذه ماألغلاقم
اظؾـققؼةمداخؾماظـصّ.مبؾماظـزسةماظؿػؽقؽقةمتذػبمإظب مأنماظـصّمؼـزعمالمإظبماظؿـادؼم
بؾمإظبماظؿـاصرموماظؿػؽؽموماظؿؼقض،مطؿاماسرتضتمسؾكمدؾطةماظـصّماٌطؾؼةمومغػتم
إعؽاغقة موجقد مضراءة مصقققة مأو مواحدة مظؾـصّ مو مأرؾؼت ماظعـان مٌؾدأ م«اظؼراءاتم
اٌؿعددة»ماظيتمبدورػامتظؾمغلؾقةمومشريمؼؼقـقة،مومضابؾةمظؾؿػؽقؽماظالحؼمأؼضا.مصفذام
«جاكمدرؼدا»مزسقؿماالواهماظؿػؽقؽلميفماظـؼدمؼعؾـمأنمضراءاتفماظؿػؽقؽقةمذاتفامسرضةم
ظؾؿػؽقؽمأؼضامألنمعبقعماظؼراءاتمػلميفمرأؼفم«إداءةمضراءة»ممبعـكمأغفامهاولمأنم
تػرضمادرتاتقفقاتماألغلاقمسؾكماظـصّ» .5م
ومؼـػلم«درؼدا»ميفمعؼابؾةمخاصةمإعؽاغقةمايدؼثمسـماالغلفامميفماظـصّمبؼقظفم:م
« أغا مال ماسؿرب ماظـصّ ،مأي مغص مطؿفؿقع معؿفاغس ،مظقس مػـاك معـ مغص معؿفاغس.م
ػـاك ميف مطؾ مغص محؿك ميف ماظـصقص ماٌقؿاصزؼؼقة ماألطـر متؼؾقدؼة مضقى مسؿؾ مػل ميفم
اظقضت مغػلف مضقى متػؽقؽ مظؾـص .مػـاك مدائؿا مإعؽاغقة مألن مند ميف ماظـص ماٌدروسم
غػلفمعامؼلاسدمسؾكمادؿـطاضفمومجعؾفمؼؿػؽؽمبـػلف» .6م
و مؼعؿؼ مغاضد مسربل مععاصر 7مػذا ماالواه مو مآراء م«جاك مدرؼدا» مبشؽؾ مخاصم
باإلذارةمإظبمأنم«درؼدا»مؼرىمأنمايضارةماألوروبقةمضدمدعتمإظبمهفقؿمشـكماظـصم
بإخضاسفمظػؽرةمععقـة،مومتؼققدهمبدالظةمواحدةمسؾكمسبقمأدىمإظبمإصؼارمذـقع.مومػقم
6

Lilealy terms civitism, Gohn Peck and Maktim Gogle, 1984.- p.166.
«األغلاقموماظؿػؽقؽ»محقارمععمدرؼدا،مجاك-.مذبؾةماظؽرعؾ،ماظعددم،51م-.5191مص.19.

5

 7أدوار،مدعقدم:مصؾلطقينماألصؾمعؼقؿميفمأعرؼؽامغاضدمسربلمععاصر.
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ؼرىمأنم«درؼدا»مالمؼدسقمإظبمعـففقةمجدؼدةمبؾمإظبمهرؼرماظـصقص.مومصؽمإدارػام
عـمضراءاتمعؼقدةمتطققمععاغقفا .8م
و ماغطالضا معـ مرباوظة مواوز معا مأمساه مدرؼدا مبـ م«اظؿؿرطز ماٌـطؼل» مؼؾؾقر م«إدوارم
دعقد»م وزقػةماظؼراءةماظؿػؽقؽقةمصقشريمإظبمأنماظؿػؽقؽمؼرىميفماظـصّمتقترامومتـاضضام
إبداسقامألبـقةمومؼرىمأنماظؼراءاتماظؿؼؾقدؼةمظؾـصقصمتعؿؿدمسؾكماغؿػاءمدالظةمععقـةم
داصعفا مإؼدؼقظقجل ممبعـك مأغفا مضراءات مشاؼؿفا مهفقؿ ماظـصّ مظقعزز ماظـظام ماٌؼقد.م
وبـاءمسؾكمذظؽ،مؼـؾغلمظؾـاضدماظؿػؽقؽلم–إنمجازماظؿعؾري-مػدمماإلعباعمسؾكمدالظةم
اظـصقصمالمظقلؿؾدلمبفمدالظةمجدؼدةمبؾمظؿعرؼؿفمبشؽؾمؼقضحمأنماظصراعماظداخؾلم
يف ماظـصّ مال مؼلؿح مباىزم ممبعـك معا ،مو مإمنا مؼلؿح مبؿعدد مإعؽاغات ماٌعاغل ،مأيم
بعؾارةمأخرىمأنماظـصّمداحةمتؾاؼـاتمالمبقاغاتمداحةمومتػفريماٌعاغلمالحصرػا .9م
ادؿـادا مإظب مهؾقؾ م«ادوار مدعقد» مشبؾص مإظب ماظؼقل مإن ماظؼراءة م-حلب ماٌـظقرم
اظؿػؽقؽل -مغشاط مصؽري /مظغقي معقظّد مظؾؿؾاؼـ ،معـؿج مظالخؿالف مصفل متؿؾاؼـم
بطؾقعؿفا،مسؿامترؼدمبقاغفمومدبؿؾػمبذاتفا،مسؿامترؼدمضراءتفم– موذررفا،مبؾمسؾةم
وجقدػامومهؼؼفامأنمتؽقنمطذظؽ،مأيمزبؿؾػةمسؿامتؼرأمصقف،مومظؽـمصاسؾةميفماظقضتم
غػلف،مومعـؿفةمباخؿالصفامومالخؿالصفامباظذات .م
و مسؾقـف مصؾقلتماظؼراءة مذبـرد مصـدى مظؾـصّ .مإغفا ماحؿؿـال معـ مبني ماحؿؿاالتفم
اظؽـرية،موماٌكؿؾػة.مومظقسماظؼارئميفمضراءتفمطاٌرآةمالمدور مظف،مصاألحرىماظؼقلمإنم
اظـصّمعرآةمؼؿؿرأىمصقفمضارئفمسؾكمصقرةمعـماظصقرموؼؿعرفمعـمخالظفمسؾكمغػلف،م
مبعـكمعـماٌعاغل .م
و مصقـقى ماظؼـقل مإن ماظــصّ مؼشؽّؾ مطقغا معـ ماظعالعات مو ماإلذارات مؼؼؾؾ مدوعام
اظؿػلريموماظؿأوؼؾمومؼلؿدسلمأبدامضراءةمعامملمؼؼرأمصقفمعـمضؾؾ .م
عـ مػـا مدبؿؾػ مضراءة ماظـص ماظقاحد ،معع مطؾ مضراءة مو مبني مضارئ مو مآخر .مبؾم
دبؿؾػمسـدماظؼارئمغػلف.محبلبمأحقاظفمومأرقارهمبؾمإنماظؼارئمحقـؿامؼلؿؼؾؾم
اظـصّمصإغفم«ؼؿؾؼاهمحلبمععفؿف،مومضدمميدّهمػذاماٌعفؿمبؿقارؼخمظؽؾؿاتمزبؿؾػةم
سـمتؾؽماظيتموساػاماظؽاتبمحقـؿامأبدعمغصف.مومعـمػـامتؿـقعماظدالظةمومتؿضاسػم
وؼؿؿؽـ ماظـصّ معـ ماطؿلاب مضقؿ مجدؼدة مسؾك مؼد ماظؼارئ» .10مصاالخؿالف مو ماظؿؾاؼـم
ادؿـادا مإظب ماٌرجعقات ماظؿارطبقة مظؾؼراءة مػل مخاصقة مأعفات ماظـصقص مطاظؽؿبم
 8أدوار ،مدعقدم:ماظعاملموماظـصموماظـاضد -.مسرضمصرؼالمجؾقريمشزول،مذبؾةم«صصقل»،ماظعددم،5م-.5195م
ص.514.
 9اٌصدرمغػلفماظعدد،5م-.5195مص.591.
شداعل،مسؾدماهللم:ماًطقؽةموماظؿػؽريمعـماظؾـققؼةمإظبماظؿشرضبقة-.ماظلعقدؼة،م-.5191ص95.
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اٌؼددة ،مو ماألسؿال ماظػؾلػقة مو ماآلثار ماظشعرؼة ،مذظؽ مأن مضراءة ماظـص ماظقاحد معـفام
دبؿؾػمباخؿالفماظعصقرمواظعقاملماظـؼاصقةموماألؼدؼقظقجقةموماٌـالماظؾارزمسؾكمذظؽم
ؼؼدّعفمظـاماظـصّماظؼرآغل،موػقمعـمأطـرماظـصقصمحـامسؾكماظؼراءةمومادؿدساءًمهلا .م
ومعامؼصدقميفمػذهماٌؼاممسؾكماظـصّماظؼرآغلمؼصدقمأؼضامسؾكماظـصقصماظػؾلػقةم
ذاتفا ،مطؿا مؼشفد مسؾك مذظؽ ماخؿالف ماظشروحات مو مصراع ماظؿأوؼالت ،معـذ ماظؾداؼةم
اإلشرؼؼقة .م
ومظقمأخـذغام«أردطق»معـاال،مظقجدغامأنماظشروحمسؾكمصؾلػؿفمدبؿؾػمباخؿالفم
اظشرّاح ،مو مأن ماظـظرة مإظقفا مو ماظؿعاعؾ مععفا مضد ماخؿؾػ مأؼضا مباخؿالف ماظعصقرم
واظـؼاصات.مومالعراءميفمأنمصؾلػةماٌعؾؿماألولمضدمضرأتميفماظعصرماهلؾقينمسؾكمشريمعام
دؿؼرأمسؾقفميفماظعصقرماظالحؼةماظيتمذفدتمتطقّراميفماظػؽرماظػؾلػل،مومغعينمبفام
اظعصرماإلدالعلموماظعصرماظقدقطموماظعصرمايدؼث.مصػلمطؾمسصرمعـمػذهماظعصقرم
ضرأت مغصقص م«أردطق» مضراءة مدبؿؾػ مباخؿالف ماظػضاءات ماظـؼاصقة مو ماألغظؿةم
اٌعرصقة.موموزّػتمأوم(ادؿؾعدت)محبلبماالغؿؿاءاتماظعؼائدؼةموماظػؽرؼة.مثؿمأنمظؽؾم
صقؾلقفمضراءاتفماًاصةمأومتأوظفماًاصمظؾػؾلػاتماظيتمدؾؼؿفموماظشاػدمسؾكمذظؽم
ضراءةم«ػقدجر»مظؾـصقصماظققغاغقة.مصإنمصاحبم«اظقجقدموماظزعان»مضدمتأولماظػؾلػةم
اظققغاغقةمتأوؼالمجدؼدامادؿـؿرمصقفمحددفماألصقؾ،مومرؾؼمعـفففميفماظؾقث،موبذظؽم
بدّلماظـظرمباظؽؾقةمإظبماظػؽرماظققغاغل،مومإظبماظؾداؼةماظققغاغقةمسؾكموجفماظؿقدؼدمبؾم
إغفمبدّلمغظرتـامإظبمطؾمبداؼة .م
ػؽذا،مصاظـصقصم/ماٌراجعمتشؽؾ،مدوعامسـدمضراءاتفامذباالمالغؿظاممطالممآخر،م
ػقمطالمماظؼارئمومػذاماظؽالممطبؿؾػمعـمضارئمإظبمآخرميفمضراءةماظـصمغػلف.مومػذام
المؼعينمأنماظؼارئمؼؼرأميفماظـصّمعامؼرؼدمأنمؼؼرأهمأومعامضبؾقمظفمأنمؼؼرأهمومإالم
ادؿقال ماألعر مسؾـا مو مظغقا مو مإمنا ماظؼصد مأن ماظؼارئ ،مإذ مؼؼرأ ماظـص مإمنا مؼلؿـطؼفم
وضباوره .م
ػذهمػلمخاصقةماظـصّماىدؼرمباظؼراءةمصاظؼراءةميفمػذاماإلرارمػلماطؿشافمجدؼدم
اطؿشافمبعـدمذبفـقلمعـمأبعادماظـصّ.مومػذهماٌقزةمرؾعتماظـصماظػؾلػلميفمأسؼابفم
اظؿارطبقة مإذ مند ماظـظرة مإظقف مضد متغريت مو مبات ماآلخر معػؿقحا مسؾك ماالخؿالفم
واٌغاؼرة .مو مظعؾ ماغػؿاح ماظـصّ ماظػؾلػل مسؾك معا مظقـس مػق مؼؿقـح مظــا مسؼؾـف مبقصػفم
ؼـلج معـ ماظالععؼقل مو ماًقاظل ،مو مؼؼقم مسؾك مايفب مو ماًداع ،مو مؼؿأدس مسؾكم
اظالععـكموماظػراغ.مصعؾكمػذاماظـققمصارتمتؼرأماظـصقصمظدىم«غؿشف»،مأومعارطسمأوم
ػقدجرمأومأظؿقدرمأومصقطقمأومدرؼدامومحؿكم«اىابري»مومأعـاهلؿ؛مومذظؽمطؾمحلبم
عـففف،مإذمظؽؾمضراءةمعـفففاميفماظؾقثموماظؿقؼؼ .م
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صؾؼدمبقّـم«غؿشف»11ممبـفففماألصقظلماظؾغقي،موػقمؼؾقثميفمأصقل/ماٌػاػقؿ،مأنم
ايؼقؼة ماظػؾلػقة مػل مغلقج معـ ماالدؿعارات مو ماظؿشؾقفات 12مو مأن ماظـصّ مػق مذػرةم
عػاػقؿمعؤظػةمعـمتـضقدمدالظلمومتراطؿمذبازي،مومتقزقػمخقاظل .م
متم«ػقدجر»13ممبـفففماظظفقريماظؿأوؼؾل،مومػقمؼؾقثميفمطقػقةمغشقءماٌاورئقاتم
أنماظؼـقلماظػؾلػلمطبدعمومؼؿلؿّرمسؾكمعاالمؼؼقظف،مومأنمعامالمؼؼقظفمػقماظذيمضبضّم
سؾك ماظؿػؽقـر مبف مإلسادة مبـائف مو مادؿؽشاف معا ممل مؼػؽر مصقف مو معا ممل مؼؼؾف .مو مؼأتلم
«اظؿقدر»14ممبـففـفماظؿشكقصل،مومػقمؼعقدمضراءةمأسؿالمعارطس،مأنمظؾـصّمأسراضفم
ومزالتف،مومأنمظفمصؿؿفمومصراشف،محبقثمؼؽقنمظدؼـامدوعاممثةمعاالمؼرىمداخؾمحؼؾم
اظرؤؼةمذاتف .م
15
ومطشػم«صقطق» ممبـفففماألثري،مومػقمؼـؼّبمسـمأغظؿؿفماٌعارفمومضبػرميفم
رؾؼاتماظـصّقص،مأنماًطابمميارسمضربامعـماظرضابةمسؾكمايؼقؼةمأضؾمحؼقؼةمممام
ؼدّسل .م
أعام«درؼدا»مومطؿامدؾؼتماإلذارةمإظبمذظؽمسـدمسرضماٌقضػماظؿػؽقؽلمصؼدمبقّـم
ػقماآلخرممبـفففماظؿػؽقؽل،مومػقمؼلعكمإظبمتػؽقؽماٌعـك،مأنماظـصمظقسمداحةم
بقاغات،مبؾمداحةمتؾاؼـات،مومذبالمظؾؿقترموماظؿعارض،مومحقزمظؾؿؾعـرموماظؿشؿت،م
ومذظؽمحقثمؼؿقظدمدوعامسـماظؼراءةمتػؽؽماظؾـك،مواغػفارماٌعـك،مومبشظكماهلقؼة .م
طؿا مميؽـ مأن مغعّد مبعض معداخؾ ماظدطؿقر م«ربؿد مسابد ماىابري» ميف مغؼد ماظػؽرم
اظعربل مذات معالعح متػؽقؽقة ،مو ميف مرباوظة مظؿقدؼد معـفج مضرائل مخاص ميف مهؾقؾم
بـقةماًطابماظػؽريماظعربلماٌعاصر.مميقزماظدطؿقرم«ربؿدمسابدماىابري»مبنيمثالثةم
 11ظإلرالعمسؾكمعـفجم«غقؿشف»ميفماظؾقثمراجعم:مدرادةمجانم– معقشالمرايمبعـقانم«سؾؿماألصقلماظـقؿشقي»م
باظػرغلقةمRey, Jean-Michel : La Généalogie Nietschienne is histoire de la philosophie :
(sous la direction de François Chatelet).- Hachette, Tome VI.- p.151.

 12ؼػفؿماظؿشؾقفمػـامباٌعـكماإلغلاغلماألغرتوظقجلمظؾػظمالممبعـاهماظؾالشل،مغعينممبامػقمأغلـةماإلغلانمظألذقاءم
وخؾعمأوصاصفمسؾقفا.موميفمأيمحالممثةمسالضةمبنيماٌعـقني،مصـقـمإذمغشؾّفماظرجؾمعـالمباألددمظشفاسؿفمإمنام
شبؾعماظشفاسةماظيتمػلمعقزةمإغلاغقةمسؾكمشريماإلغلان.
 13ظالرالعمسؾكمعـفجم«ػقدجر»مراجعمعؼدعةمطؿابم«اظقجقدموماظزعان»مباظػرغلقةم:
Heidegger, Martin : L’Etre et le temps.- Paris, Gallimard, 1964.- p.p. 44-57 (La Méthode
phénoménologique).

ومأؼضامطؿابمسؾدماظلالممبـعؾدماظعاظل،مػقدجرمضدمػقفؾ،مدارماظؿـقؼرمبريوت،م،5191ماظػصؾماألول .م
 14مظؾؿزؼدمعـماظؿػصقؾميفمضراءةماظؿقدريماٌلّؿاةمتشكقصقةماغظرمطؿابفم:م«ضراءةمرأسماٌال»ماظذيمأظػفمباالذرتاكم
ععماتقانمباظقؾارم :م

Althusser, Louis et Balibar, Etienne : Lire le capital (I) petite collection.- Paris, Maspero,
1969.- p.p. 9-29.

 15ظإلرالعمسؾكمعـفجم«صقطق»مضبقؾماظؼارئمإظبمطؿابفم:م«غظامماًطاب»مترعبةمد/مربؿدمدؾقال،مدارماظؿـقؼرم
 5194مو مأؼضا مطؿاب مأوبري مدرؼػقس مو مبقب مرابقـقف ،م«عقشقؾ مصقطق ،معلرية مصؾلػقة» ،مترعبة مجقرج مأبلم
صاحل،معرطزماالمناءماظؼقعل،مبريوتماظػصؾماظـاغل،م(أرطققظقجقاماظعؾقمماإلغلاغقة).
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ضروبمعـماظؼراءة؛ماألوظبمؼطؾؼمسؾقفمعصطؾحم«اظؼراءةماالدؿـؿاجقة»مأوماظؼراءةمذاتم
اظؾعدماظقاحدموماظضربماظـاغلمؼلؿقفم«باظؼراءةماظؿأوؼؾقة»مأوماظؼراءةمذاتماظؾعدؼـ.مشريم
أغفمؼدسقمإظبمواوزمػاتنيماظؼراءتنيمألغفؿامتؾؿؼقانميفمرباوظةمإخػاءماظؿـاضضاتماظيتم
تؼدم مغػلفا مسؾك مدطح ماًطاب ماٌػرد ،مذبؿفدة ميف متذوؼؾفا مسـ مررؼؼ ماظؿأوؼؾ16م
وهلذا مصفق مؼطرح مضربا مثاظـا معـ ماظؼراءة مأرؾؼ مسؾقف معصطؾح م«اظؼراءة ماظؿشكقصقة»،م
مبعـكمأغفامترعلمإظبم(تشكقص)مسققبماًطاب،مومظقسمإظبمإسادةمبـاءمعضؿقغف.م
وعـماظقاضحمػـامأنم«اىابري»مػقمأضـربمإظبمروحماظؼـراءةماظؿػؽقؽقـةماظيتمترىميفم
اًطابماظػؾلػلمغزسةمذاتقةمسبقماظؿػقضموماظؿػؽؽمبػعؾمتـاضضاتفماظداخؾقة،معـفم
سؾكمطؾمعامسداػا.مومظذامصفقمؼعؾـمبقضقحمأنماظؼراءةمباظـلؾـةمظـفمظقلتمسؿـالمبرؼؽام
ومؼؤطدمأغـامسباولمأنمغلفؿمبقسلمومتصؿقؿميفمإغؿاجمعؼروئـامومعؼروؤغامػذامظقسمعام
ؼؼقظفماظـصّ،مبؾماظؽقػقةماظيتمبفامؼؼرأ .م
إنمػذهماظؼراءاتماٌؿؾاؼـةموماٌؿعددةموعؾـامغلؿشػمأنماظـظرةمإظبماظـصّماظػؾلػلم
ضد متؾدّظت محؼا متؾدّال مطؾقا؛ مصؾؿ مؼعد مؼؼرأ ماظـصّ مبقصػف مخطاب مايؼقؼة ماٌطؾؼة،م
واٌاػقاتماألزظقةموماظقؼقـاتماظـابؿة،مومملمؼعدمؼـظرمإظقفمعـمجفةمصدضفماظعؼؾل،م
وصقؿف ماٌـطؼقة… م و مإمنا مأصؾح مؼـظر مإظقف مأؼضا معـ مجفـة ماخؿالصف مو مػقؿـؿفم
وضالظفمومتالسؾف.مصؾقسماًطابماظػؾلػلمػقمخطابماظربػانماظؼارع،موماظرتتقبم
احملؽؿ… مومإمنامػقمخطابمتعؿؾمسؾكمتشؽقؾفمظعؾةمضقىمومدؾطاتمومؼؿقؽؿميفم
إغؿاجـف مخؾقط معـ ماظرشؾـات مو مؼؾـك مسؾك معـظقعـة معـ ماالسؿؼادات مو ماألوػام .مإغفم
ربصؾةمترّدؾاتمومتراطؿات،موغظاممعـماٌراجعموماإلحاالتمومصضاءمعـماإلذاراتم
واظعالعات.مومظقسمػقمغلؼمؼـغؾؼمسؾكمذاتف،مبؾماظـصّمومإنمطانمظفمغظاعفمودقاضف،م
ومإنمطاغتمظفمضقاسدماغؾـائفموماذؿغاظف،مصفقمؼؾؼكمذباالمعػؿقحا .م
ومػذام المؼعينمأنمظقسمظؾـصّمػقؼؿّفموموحدتف.مغعؿمإنماظـصّمواحدمومظؽـفمواحدم
عـ محقث ماغؿلابف مإظب معؤظػف ،مصال مععـك مظؾؼقل مبقحدة مغصّ معـ ماظـصقص مإال مسؾكم
اٌلؿقىماظصقتلماظػقغقظقجل .مومأعامعـمحقثماٌعـكمصالمغصّمواحدمبذاتف،مإذمطؾم
غصمطبؿؾػمسـمغػلفمأيمسـمععـاهمحبلبمسؼـقلماظؼراء.موظقمأخذغامسؾكمدؾقؾم
اٌـالمغصّامعـمغصقصم«أصالرقن»مومظقؽـم(اىؿفقرؼة)مأعؽــاماظؼقلمإنمػذاماظـصّم
ظقس مواحدا مإال معـ محقث مطقغف مػذا ماظشرؼط ماٌؤظّػ معـ متعاضب ماظؽؾؿات مو ماىؿؾم
واظػؼرات مو ماظػصقل مو مػذه ماظؽؿؾة ماٌادؼة ماظيت متشؽؾ مطؿابا مضبؿؾ مسـقاغف مو مادؿم
عؤظػف .مأعا معـ محقث معضاعقـف ماٌعرصقة مصفقؼؿف مظقلت مدقى ماظؼراءات ماظيت مغشأتم
حقظف،مومػلمأؼضامطؾمضراءةمظفمممؽـةمأومربؿؿؾة .م
 16اىابري،مربؿدمسابدم:ماًطابماظعربلماٌعاصر-.مبريوت،مدارماظطؾقعة،م-.5191مص.51.
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ومرشؿمعـففقةمػذاماظطرحمومععؼقظقؿفماٌـطؼقةمإالمأغـامغؼقلمإنماظذؼـمضباوظقنم
تعؾقؾمحاجةماظـصّمإظبمسدةمضراءات،مأيماظؼقلمإنماظـصّمضبؿاجمدوعامإظبمبقانمعـم
شريهمالمضبؾّقنماإلذؽال،مبؾمؼـقـرونمبؼقهلؿمذاكمعشؽـالمأطربمإذمػؿمصبعؾقنمضارئم
اظـصمؼػفؿماظـصمأحلـمممامصفؿفمعؤظػف.مومػذامؼـؿجمسـفمأنماظؼقلماظشارحمأضقىم
بقاغامعـماظـصمغػلفمومػذهماظـظرةموعؾمطالمماظؼارئمأحؼمعـماظـصّماٌؼروءمومبفذام
ؼصؾحمطالم ماظؼارئ موصؼ ماٌعطقات ماٌشارمإظقفامحؼقؼة مايؼقؼةمومؼؿؼدممسؾكماظـصّم
األصؾل مصققؾ مربؾف مو مؼغدو مبدؼال مسـف .مو معـ مثؿ مال مؼعقد ممتة محاجة مإظب ماظـصّم
األصؾل .م
ظذامصإنمرصعماإلذؽالميفم-رأؼـا -مالمؼؿأتكمإالمبؿغقريماظـظرةمإظبماظؼراءةمباظذات.م
وذظؽمؼؼضلمبؿؾدؼؾماظـظرةمإظبماظـصّمومإظبماظؼارئ،مومإظبماظعالضةمبقـفؿا.مومباظػعؾم
صإنماظؼراءةمال مدبرجمعـ معأزضفامإال مإذا متقضػـامسـماظـظرمإظبماظـصّ مبقصػفمأحاديم
اٌعـك،مومإظبماظؼراءةمبقصػفامتؿطابؼمععماظـصّمومبدالمعـمذظؽمسؾقـامأنمغـظرمإظبم
اظؼراءةمبقصػفامإخؿالصامسـماظـصّمالممتاػقامععف،موغفؿؿممبامتظفرهمضراءةماظـصّمعـم
اظؿعدّدموماظؿـقّع،موماالخؿالفموماظؿعارض .م
وحدػامعـؾمػذهماظـظرةمإظبماظـصّ،موعؾـامغؿؼؾؾمضراءاتمسدؼدةمومزبؿؾػةمألثرم
واحد.مػذهمػلمخاصقةماظـصّمتؿعددمإعؽاغقاتفمومدبؿؾػمضراءاتف .م
ؼػضل مبـا ماظؿقؾقؾ ميف مخؿام مػذا ماظعرض ماٌؾلط مو ماٌكؿزل مظؿػاصقؾ مطـرية مإظبم
اظؿلاؤلمسؿامميؽـمظؾؼارئمأن مؼػعؾفمظؾكروجمعـمدواعةممدؾطةماظـصّمودؾطةماظؼراءةم
ظالحؿػازمبشكصقؿفماظـؼدؼةماٌؿؿقزةموماإلصادةميفماظقضتمذاتفمعـماٌعطقاتماظػؽرؼةم
اظيتمتؼدعفاماالواػاتماظـؼاصقةماٌكؿؾػة .م
ضؾؾماإلجابةمسـماإلذؽال،مصببمبدءًاماالسرتافمبأنماٌلأظةمأوماظظاػرةماظػؾلػقةم
ػلمعـماظؿعؼقد موماظؿشابؽمحبقثمالمميؽـمأنمهلؿمباظقالءمظلؾطةماظـصّمأومدؾطةم
اظؼراءة مصفل مربؽقعة ممبفؿقسة مطؾرية معـ م«اظلؾطات» مو ماظؼقى ماظيت متؿقؽؿ ميفم
إغؿاجفا مو ماغؿشارػا .مو مسؾك ماظؼارئ معـ مثؿ مأن مؼؽؿشػ ماظؼقاغني ماىدظقة ماظداخؾقةم
ظلريورةمػذهماٌلأظةماظػؾلػقة .م
وميفمتؼدؼرغامأنماظـصّماظػؾلػلمػقمزاػرةماجؿؿاسقةمومتارطبقةمعشرورة،موظذامصإنم
سؾكماظؼارئمأنمؼعرتفمعؼدعامبلؾطيتماظؿارؼخموماظقاضعماالجؿؿاسلمدونمأنمؼدصعفم
ذظؽمإظبمتؼدؼؿمهؾقالتمداذجةمومعؾاذرةمظدورمػاتنيماظلؾطؿنيمػذامعـمجفةمومعـم
جفة مأخرى ممبا مأن ماظـصّ ماظػؾلػل مال مؼـؿـج ممبعـزل مسـ ماظلقـاق ماظؿارطبلم
واالجؿؿاسل مو ماظـؼايف ،مو مسـ ماٌقروث ماظػؾلػل مو مايضاري ،مبات معـ ماظضروريم
ظؾؼارئمأنمؼعرتفمبلؾطةماٌقروثمأؼضا.مطؿامودرماإلذارةميفمػذاماإلرارمصإنمعبقعمم
ػذهم«اظلؾطات»ماٌؤثرةميفمإغؿاجماظـصّماظػؾلػلمػلمدؾطاتم«خارجقة»ممبعـكمأغفام
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عقجقدة مضؾؾ مإغؿاج ماظـصّ ،مو مػل مدؾطات مشاظؾا معا متؿفاػؾفا مأو متلؼطفا مأشؾبم
اٌؼارباتماظؾـققؼة .م
ومإذامعاماسرتصـامبػاسؾقةمطؾمػذهماظلؾطاتمسؾكماظـصماظػؾلػلمصالمبدمظـامعـم
االسرتاف مبلؾطيت ماظـصّ مو ماظؼراءة مأؼضا .معع ماظػفؿ ماٌقضقسل ميدود مػاتنيم
اظلؾطؿني.مومأنمغؿفـبماظـظرةماألحادؼةماظيتمهقلمأنمتلؼطمأومتغػؾمبؼقةماظعقاعؾم
وماظلؾطات .17م
ظذامصإنماظؼراءةماظيتمغؼرتحفامالمميؽـمهلامأنمتؼصرمغػلفامسؾكمإعارةماألدرارم
اظؾـققؼةمظؾـص مصؼط،مطؿا متػعؾ مععظؿماالواػاتماظؾـققؼة،محقث متؿؼقدمبػؽمرعقزم
اإلذارات ماظؾغقؼة مظؾـصّ ،مطؿا مال مؼعين مذظؽ ماظؿلؾقؿ ماظؽاعؾ ممبـطؾؼات ماظـظرةم
اظؿػؽقؽقةم اظيتمأسؾتمعـمذأنمدؾطةماظؼراءة،مومأػؿؾتمػلماألخرىمأومطادتمأنم
تفؿؾمبؼقةماظلؾطات .م
صرشؿمأنمعـفجماظؿػؽقؽقةميف ماالسرتافمبلؾطةماظؼراءةمؼردّ مبعضمحؼققماظظاػرةم
اإلبداسقة ،مصإغف ميف ماٌؼابؾ مضد مدؼط ميف معقضػ م«سدعل» مؼرصض ماالسرتاف مبأي مؼؼنيم
عقضقسلمومضبؿؾمػذاماٌـفجمعقاصؾةمظـزسةماظشؽموماظالؼؼنيماظيتمزفرتمتارطبقاميفم
اظػؽر ماظربجقازي ماألوروبل مو متؽرؼس مذاتقؼـا معؿضكؿا مظؾؿقضػ ماظػؾلػـل مظؾؿـاظقـةم
اظذاتقةم-صاظـظرةماظؿػؽقؽقةمهؿؾماظذاتمطؾّمذلءمومتشؽؽميفماىقػرميفمإعؽاغقةم
اظقصقلمإظبمايؼقؼةماٌقضقسقةمسـمررؼؼمدؾلؾةمعؿقاصؾةمعـمسؿؾقاتمتػؽقؽماظـصّم
وغؼضف -مومػلميفمدعقفامػذامالمهاولمأنمتؼقؿمؼؼقـامبدؼالّ،مبؾمترتكماظؼارئميفم
ضقاعمحؼقؼل،موموردهمعـماإلميانمبأيمؼؼنيمعقضقسلمؼؼعمخارجماظذات .م
إن ماظؼراءة ماظيت مغدسق مإظقفا مػل ماظؼراءة ماظيت مصبب مأن متؿفاوز ماألصؼ ماظضقؼم
واحملدود مظؾؼراءات ماظلقدققظقجقة مو ماظؿارطبقة ،مو ماألؼدؼقظقجقة ماظيت مأػؿؾت مأوم
طادتمتفؿؾمدرادةمومصقصماظؾـقةماظداخؾقةمظؾـصّماظػؾلػل .م
خؿاعا مهلذا ماظعرض مأضقل مإن ماظقرضة ماظيت مضدعؿفا ممل مأغظر مإظقفا معـذ ماظؾداؼة مإالم
باسؿؾارػامرباوظةمعؿقاضعةمظالضرتابمعـمعلأظةمععؼدةمملمؼؿؿمايلؿمصقفامبعد .م
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