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سردَّة
الوتكلّن فٍ "طىق الحوبهة" هن الهىَّة التّبرَخُة إلً الهىَّة ال ّ
د/سلىي السعذاوٌ
جبهعة هنىثة /تىنس
الولخص
َتن ز م النانززن لززٍ ثاالنرززة ثا ززد َل اززن اززي ثالنُىَززل ثاتززٍ لةززن ؤ ثانلززد لززٍ ا ز ال ثاا ا ز
ثانززانٍ اززي ل لززن ي ثالنُىَززى

وثاا ا ز

ثألليا زٍ ذز ث ثاتزيثب

ثا لُلززٍ

اززىؤ ثا نجززفي وااقنززن لمززي لززٍ م ززى ثا اناززل م ز ر ز

زُ ثاز ثؤ ثاادعاُزل وثاز ثؤ ثا زد َل ثال

زُل .وازن ثةتلزد ثااُقزن ثأل زٍ لزٍ

ثااليال ثات سُ ُل شد ن لسنسُن اإلبلنر هىَل ا َزت ق وَزدوٌ وَ تزف لو َتدسز ي ليلزن َا ز ل َ زد
ثاا ا

ةلي ثا ي وثا لُلل اُلنٍ ةناان ق

ثا َن ة ثافنُزل وقزي جلزُ انزن ل ثاا از

ُن قي ج ى لُن لبلنر ثاا لُ جنىس ُ ثاىثقع وثا ُنم لو

ثا لُلزٍ ةنزي للبزنا ثا لزد ثأل زٍ رزىم اىضزىا ثا زف وقنزنَن

ولةدثضن ولتنئمن ةقزً ثاا لزُ ي َقتزلو هزىجن

زىؤ ثاز ثؤ ثااتقفلزل لزٍ بان هزن وبنهزل لزٍ ثا لزد

ثا ُدذثجٍ ثا ٌ َت لق لُن ثاتان ق ثاقالثٍ ُ ثاا ا

وثادثوٌ وثاب

وجتاق ثاغنَل ثا لزدي لزٍ ج لُزق ثاهىَزل ثا زد َل از عهزل وثاىحزنئ

ُلي ا

ٍ عيَي

لٍ سُن ق

ثا منعُزل ثاتيثواُزل ثاتزٍ ج از

ثالنرئ ةقً ج يَق ثاات ُ وثإلقننا نا د ا عهل ثنلُل.
ثا قانؤ ثاافتنرُل :ثا ثؤ ثاادعاُل  -ثاا ا

ثانانٍ

 ثاهىَل ثا د َل -ثااُقن ثأل ٍ  -ثا لد ثأل ٍثأل ُحزززل ثا حزززد َحل هزززنلال ثا نَزززلي اىاحزززية اززز

تىطئة
َتنزززز ح م

قنززززن لززززٍ ثئززززدة ةالقززززل ثاادعاززززٍ

زززززناتح ُُقٍ لو ثاف ززززز

زززززُ ثاززززز ح ثؤ ثاادعاُحزززززل

ثاتحنرَ ُحل وثا ح ثؤ ثأل ُحل ل
اُتي حد كُ
ثاا اح

في

َتمنوز ذاز

جت حىم ثا ثؤ ثاات قحازل ثاتنرَ ُحزلي للزن

ثألواً لاً للن ل ُحل ثنلُل ا ىلل دغلزل

ثاف ززدة ثاام ز حد ة لبلززنرث جلُ ززهن ةقُهززن لو جتح ز ذن
رمحل لقننةُحل؟
ذززز َتاقحزززق ثألازززد

زززىؤ ثاا احززز

لو

زززىؤ

ثإلل ن ااقلن لو اماىا ثااالانؤ ثان حُل ثاتزٍ
ج ُ لاً للن ا وال ة ثا تن ل؟)(1

ثا حزد ي انتمززل ثا لززد ثأل زٍ ثا ح ززُدٌ ثاغُززدٌ لو
ثا حُد ذثجٍ وكُ

جقتلو ذ ثأللزن ثألوازً نأللزن
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الوتكلن فٍ "طىق الحوبهة" هن الهىَّة التّبرَخُة إلً الهىَّة ال ّ

ثالىم ل ح ثاات قح لزٍ م زى ثا انازلم

له َا

انرجُنزززنز ) (Gabriel Martinezرعزززال

ول كزززن َزززدوٌ بلزززدث رلُلُزززن َنلززز اززز بالازززن

ل ززف اهاززن و اززنن ز َنززتل ُنهاززن جىثه ز

جمد ل ثا ح ثؤ وجمد ل ثِبدي َنتج اع ذا بُن م

اتلاززع) :(2رسززنال ا ز ثا ح ززيَق ل حو َ ز كد ا ز

ا ثا حيرعل ثألواً

ر

) (imagination primaireثاز ٌ

َا ز ل

رنان ان َ زدحي ثز سزفدي ورنزىر ثا حزيَق

رغزززز جنززززنئٍ ثازززز حيَنر و ززززىم ثاا ززززنلل وكقززززدة

ج تفٍ لُن هىرة ثا ح ثؤ ثاتحنرَ ُحل لو ثأللن ثألواً

ثألبانري لقلنا ُنهان ث ثلف نم ا عيَزي كنلز

ثبتفنا كقحُن

ثادجن م ى ثا انالم

ذ ث ان سن نوم ثإلعن ل ةنن لٍ ذز ث ثاالزنم ثاز ٌ

ولذث كن انرجُنزنز قزي لزع ثالزنرئ لازً ثابز ح لزٍ

رانن ل لنع ان ثااننهد ثاتحناُل:

ل ززلل ثاات ززن لُ ثةتاززن ث ةقززً قززدثئ ل ح ززُل

 -1ثاالي ثا تن ٍ/ثالدثئٍ :ثا حي وثاا نجقل

جنرَ ُحزززلي لزززي ح لر زززن ةلحزززنس ثةتازززي ثاتحف زززُد

 -2ثا ثؤ ثاات قحال ثاادعاُل :ثا ُنة لو ادرقل ازن

ثا يسززٍ وث لالززنةٍ ثا ز ٌ َتنززنلً اززع ثا حيرثسززل

قل ثا حد َحل )(pré-narrative

ثااىضززىةُحل قززنئال :ملرززفح ل لقززىم – ززيثا ا ز

 -3ثا ح ثؤ ثا حد َحل (ا ثا ُنة لاً ثا حد )

لر نس َبزلن ثاُلزُ – ل ح رسزنال زى ثا انازل

صذق والوخبتلة:
 –1العقذ الكتبثٍ/القرائٍ :ال ّ

ززيلؤ ج ززقُل ا ززيَق ذٌ و ح ه ز ُم

ل ح ال حيانؤ ثا تف جتنز حا ةزن ة اىثثُزق وةلزى ث
ل ُحزززل جت ززز حي اززز بالاهزززن ثأل زززدث

ثاات ن لزززل

( ) وللن لهز حي ث ز رز

ز رز

لُازن َلزىم أللحزن انز ح

ة جا حاي ثا بم)(3

والنانجهززن ولوضززنةهن كاززن جت ز حي لعنززنس ثا تن ززل

و َ دج لغقف ثا حيثرسُ ة ذ ث ثا ز لذ نزىث

وقزي َ زنةي

م زى ثا انازلم ةقزً ازن

واىثضُاهن ولذيثلهن وانهج ثاتح اُ

ثااُقزززن ثأل زززٍ ثالزززنرئ هزززدثرل لو جقاُ زززن ل
َتاد

لاً ذىَل ا َ د لو َ تف

ا َ ند ثس ثاا اح

ث

ر

هدحح ن ث

ر

لف ن ا للحن َاتق لٍ رسناتن

ادغلل هيَق ا لاادَحل لٍ اادلل مهفل ثا زفح

كناال ز ذكزدؤ

كنُتززن (قزززنم ل زززى ا حازززي) وقززي و حعزززن بان زززن لازززً
هزززيَق اززز لاادَحزززلي ثسززز ل زززدةي

ج حىرذ انىا ا ا

ل لززز ل ازززن

وثازززدحثوٌ غدَزززف ةززز ثاززز حيَنر غد زززل ثا ح زززيَقي
َت ن ل ن وَتدثسال لو ذان كازن َلزىم قن دَزنم

واانلُن ولسلن ن ولةدثضنم)(4
وثاات حا لٍ ال حيال ثادحسنال َق ظ اُقن ث

ر

ثألليا ززٍ ثازز ٌ َت سحززو كاززن َزز كد ةقززً هززي
ثادحوثَل ولهج مسزلُ ثا لُلزل

ات َحزيث و افتنزن

ا ز اززىر ث ااززن َ نززدلٍ ةقززً وعهززن و

ززف

مجلة رؤى فكرية  -مخبر الدراسات اللغوية و األدبية – العدد األول  -فيفري  5102ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 84
University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/467

د .سلىي السعذاوٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقىةززني رُززة ثلتهززً رفلززٍ وسززال ززنةٍ لُاززن

وثاتح َحي لٍ ثادحوثَل ول ح لرثرل ثانحفىس لزٍ ثأل ب

لذكد م)(5

ثااد ٍ ثاليَ (ثانحن رة  -ثاالنال – ثا نَل ثااققُزل

لاً ذنن َا

ل َل

ثالنرئ ةقً قدثئ ث ات ث

وثا لد ) ا جت لزق ل ح فتنزل ثا حزد لو زنالم

نألانلززززل وثا ح ززززي وذكززززد اززززن شززززنذي ثاا ازززز

ثاقالٍ

ول ركتززن ةننَتززن ور حيثززن ززن ثاقحلززنؤ لٌ سززُتىبً

لقلي معنا لٍ ا ن ثاادب ل ح مش حد ثادحوثَن روثَن

ثا ُن وَ ى ام حد لنق ابنذيي ز للزن َ زدح

ثا ز ب

لىة ثا ثكدة ولبن هن لٍ لل ثألبلنر

ثا قُد ثادوثَل وثاهنا اقالناغل وقُز عازع رثوَزل

غُد ل ح ثااتا حا لٍ اُقن ثا تن ل َق ظ ادثوغل

لٌ ثا َ َزدوو ثا ز ب لو ج قزدوث روثَزنجه لُزن

ثاات قح لذث لاانحزن ثانحلزد لزٍ حزنذد لحزمح ثاال حيازلي

مكاززن ع زنا لُززن ل ح ثادحوثَززن معاززع روَحززل وذززى اززن

لااززي لاززً ثابززنذي ثالززىاٍ ثازز ٌ َاززدح لشزز ناُحل

َززد حوٌ ثإلل ززن لززٍ لف ززن ا ز ثالززىم وثافا ز لٌ

ثا حي وثاادثوغل

َززز حور وَف ح زززدم لنا ززز ب وثاتح وَزززد اززز ثااازززنلٍ

الززززي حهززززد ث زززز رزززز

وثةززززيث قنرئززززن نا ح ززززي

وقُ ز ذززٍ روثَززن عاززع روثَززل اقدحع ز

ثا نلحل نادحثوٌ وذان ثادة جف ُد وجي ُد وذى ازن

وثااىضزززىةُحل لزززٍ روثَزززل ثألبلزززنر وقلززز رغلزززل

قزززي َنالزززق ةقزززً روثة ثأل ب لزززٍ جزززنرَ ثاقحلنلزززل

ثا حززيَق لكدثاززن ازززن رغزز لحهزززنر ثاتحانحززع ثاززز ٌ

ثااد ُحززززل لاززززُو ثاززززدحثوٌ لززززٍ رنززززنرجنن لنحنلززززن

جلتنُن هىرة ثاتحلٍ ثادحثغف ة ثا حيلُن وثاازناع
لزٍ ثِبززدة وذنزن للز
ثج ح

ةقززً ثاالزي ثااززدثو لقلززي

ا ثابنذي ثالىاٍ ذرَال اقتاقحم ا ور ل

اُقن ثا حي

َلىم :مول كن ثالنضٍ ران

لراي ر حيثنٍ ة َ ًُ

انا ةز ةنئز يسزنن

َت حد

لرُنلن لٍ ثاان ح ة ثاتٍ َتقلنذن لزال َ زقحاهن

لاززً ثانحززنس ل ح وقززي لضززفً ةقُهززن لززٍ ذززنا اززنكد
بف حٍ ثا قُد ا ذثجن وذكنئن؟م)(7
ور حان ذذف نن ثال ح لاً ل ح ثا حيَق
ثلتدن ثاا اح

وعى ان

وعى جاقحل اتلدَد ان ةنشزتن

َدلاززن لاززً ل ززٍ ثاز حير ثا للحززن قززنم :لع حاززىث ثانحفززىس

ثاززز ح ثؤ اززز ابزززنةد ثافزززدث وثالازززي ةززز ثألرلحزززل

بززٍا ا ز ثالن ز اُ ززى ةىلززن اهززن ةقززً ثا ززق

وجززدا ثاز حيَنر .وقززي َ ززى ثا ح ززيَق ذززى ث ز رز

( ) ولززٍ اززث ثألثززد :لرَ ززىث ثانحفززىس ليلحهزززن

لف زززن ذزززى ثا ُا ن زززفُ لو ثاىعزززن ثِبزززد اقززز ح ثؤ
ثاات قحال ثاتٍ رغل لٍ وضزع ا احز لزٍ ثا زفح

ج يل كان َ يل ثا يَيم)(6
و ش ز ح لززٍ ل ح جاتُززع ثالززنرئ ثا ح ززناع (كتن ززل لو
ابززنلهل) بززٍا ا ز ثالن ز

َ ززى ل ح نا ز ب

ةقززً باحززل ثلاقلز لُززن لٌ ثاز ح ثؤ ثاتحنرَ ُحززل از
ثاتحمدَي لاً ثإلبلنر ة ثا ح ثؤ وة ثِبزد للحهزن
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ثا ح ززىرة ثاقنلُززل االززن ثألواززً ثاادعاُح زل ل ح ذ ز ث

 -لنا ززفح اىضززىا ل ززٍ قززيَ جننواززن

ثاتح وَ ز َ كززي ثسززتفن جنن ا ز ا ززنلُنؤ ثا زتحقفظ لززٍ

ثابززادثا وله ز نب ثألبلززنر وثأل ب

لزيذث جا حانحزن

ج يَي ثااالقل ثاتح ن لُحل ُ للن وللز

لززٍ ثاماقززل ثاتحناُززل وقفنززن ةقززً دلززٍ ثا اززنب:

وثال حنهى وثافالسفل
 -وثا ززفح لززٍ رُزززنة ث زز رزز

ا ززز ال

كقحفتنٍ ← جتنحا للن ثا ح ثؤ ثاات قحال :لقىم لل

ذثجُحل وجمد ل اتف حد ة جدك لُن آثنرث

كقحفتنزززٍ كازززن جتنززز حا للززز ثاا ن زززف (كقحفتنزززٍ/

ةاُلل

لليرؤ لاً ادغى ) غُد ل ح ذ ث سزتمن ل از

 -وثا تن ززل لززٍ ثا ززفح ثسززتمن ل ا ثئلززل

عزناؤ ابزدو ل :مازى

ل ُحزززززززل ولهززززززز ةاُزززززززق اقدحغلزززززززنؤ

ج ؤ النشدة وجقلنئُحل

ثإلَمنب اان ج قحفتنم --للحن لَهن نابد
ثاا ن ف ج قح

لناات قح

ثإلل ززنلُحلي لنا ززيَة ةز ثا ززفح قززيَ
َلقً و َفنً ان ث اتاقحلزن ناز ثؤ

وثستمنب وكتف لٌ لا ان وةي

ن ثاا ن ف لٍ ثالحنذد وان و ح لاقن لٍ ثالزن

ثإلل ززنلُحل وذززى اتم ز حي ول جا ز حىرؤ

ل ح ثادحغلل ات جحُل ا ذثؤ وثرية ذٍ ذثؤ ثاازت قح

ثالزززُ ث سزززتهالكُحل وجغُحزززدؤ ثالنزززً

ثاا ن ف ثا ٌ َنت ا انن ذثجزن قزي ج زى انلم زل

ثاقحلنلُحل

انن

 -2الذ ّذااا الوتكلّوذذة الورجعُّذذة( :ثاهىَززل اززن قل ز

واهان كن ثألازد لزي ح ةلزي ثا حزي /ةلي ثاا نجقزل
َ بزززز

ةزززز ادثسزززز ثا تن ززززل وباززززل ثاتحزززز اُ

وا ن ر ثألبز وسزىثا لكزن ثا حزيَق رلُلُزن ل
افتدضن لي ح ذا َنيرج لٍ ل نر سنحل لزٍ جلدَزد
ثاتح اُ

ا اىلل ا ثأل نا ثا َ َ كزيو ثاتقزناه

ادغلزززنؤ ثِبزززدَ اززز ثألهزززيقنا لو اززز ذوٌ
ثا حقان
ول ح قززف ثا حززيَق سززىثا لكززن

ثانم ثا د ٌ:
َلززززىم قاقززززىب لدَمززززن )Frege

(Gattlob

( )1994مللحن َا د ج يَزي افهزى ثاهىَحزل ازن ل ح
ك ز ح جادَ ز

) (définitionذىَحززلم) (8وافهززى

ثاهىَحل َب ح
ق ك ح للىثا ثا ازنب اتاُحز

نابزاىاُحل

وثاتحمدَي وَنع عى لوست )(Jhon Austin
قلززن رلُلُززن ل

افتدضن وعي لٍ للدلن لٍ لفو ث ز رز
وهيي وذا ااسلنب ثاتحناُل:

ثا ح زززززد َحل  (pré-narrativeلو ثاهىَزززززل بزززززنرج

ذزىي

ازززززن َزززززدث

افهزززززى ثاهىَحزززززل :لفزززززو لو ةزززززُ

»  « mêmeورلُلزززززززززٍ لو وثقازززززززززٍ » « réel
وعززىذد لو كنززن لو كُززن لو ذثؤ » « entité
وذزززٍ كقازززنؤ لو افزززنذُ جنزززع لركزززن لو لسزززو
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 -وثاززززززز ح ثؤ ثاتحقفلُزززززززل ثالدثغانجُحزززززززل:

سُاُنئُل ثاقحغل (له ثاانا وثاز ثؤ وثِبزد) وا ز ح
اتهززززززن جللززززززً كاززززززن َلززززززىم لوسززززززت ااتاززززززل

(11)Sujet pragmatique
d’énonciation

وغنانل)(9
اززززززل ثاهىَززززززل ثافق ززززززفُحل وثانحف ززززززُحل

وجتازززززز حي

وث لتدو ىاىعُزل كازن جت ز حي شزدو هن وا ز ازن

ول

سناتنٍ نا حن

ثألوم لٌ ثاز ح ثؤ ثاتحقفلُحزل

ثاتحنرَ ُحل لٍ ذ ث ثاا تىي ثألوم ا ثا حيرثسل
رز

ثألليا ززٍ ذززى ل ززى ةقززٍ ز لراززي ز

َه حانن لٍ ج يَي ذ ث ثاافهى ثابنئ وثابنسزع ذزى

لززن

ثازززدحثئج اززز كزززى ذىَحزززل ثابززز م ذزززى رناتزززن

ساُي وذى ثافلُن ثاا رحخ ثأل َزف ثالحزنذدٌ ثاز ٌ

ث عتانةُحززل وثاايلُحززل ووعززى لززٍ امتاززع اُنززن

ةززنح رززىث ا سُنسززُل شززهي لُهززن ل ززن ثألرززىثم

وة زززد اززز ثاا زززىر ووحُفتزززن وثلنلتزززن للحهن

وجليم ثألَحن و اُقنن لاً ذا اااُنؤ ا بزنرج

ذىَزززل ثاىعزززى ثاتزززٍ َا ززز ل لدث لهزززن ناززز ح ثؤ

ثاززززنمح ازززز وضززززع ثااهت حاززززُ

ززززُد ثاازززز احفُ

ثاادعاُحل ثاتحنرَ ُحل

ولبلنرذ ي واااُنؤ لبدي ا

ثب ثازنمح لٌ

ول ح ج كُززيلن رنززىر ثازز ح ثؤ ثاا افززل لززٍ م ززى

از ثألبلززنر ثأل ُحززل ثاتززٍ سززنقهن ث ز رز

سززىثا

َف ح ززد دغلتنززن لززٍ

ةقً ا ن مروثة ثلنؤم كان َلىم لو ةقزً ا زنلن

ث قت ززنر ةقززً ل ززدثز مثالُاززل ثاىثنئلُحززل اق تززنب

وذ ث لٍ للدلن

َتننقث اع هزفل ثاالزي ثاقنلُزل

نةتلنر هىرة ة هنرلن وة ة د ي رتزً

ثاتزززٍ وضزززاننذن لزززٍ ال حيازززل ذززز ث ثاااززز وذزززٍ

غززيث ثا تززنب اننل ززن ا تززف ثاتحززنرَ لززٍ ج ززىَد

مثاا نجقزززلم سزززُحان وللحنزززن وضزززانن قلقهزززن مهزززفل

ثالُنل ثألليا ُحل لٍ ثالد ثا زناو اقهمزدةم)(10

مثا حي م وذٍ ثاتٍ سزتل حد نن از ثاز ثؤ ثاتقفلُزل

ثا اناززلم لززٍ ا ززتىي ل حوم

ج ا رغلتنن لٍ ثاىقزى
لو ازن ثهزاق

ةقزً ذىَحزل ثاا احز

ةقُزن كنَز ذنالدقزنر ( Käte

ثاتنرَ ُحل لٍ ذ ث ثاا تىي ا ثاتح قُ
لن

ر

كان َتمقحزً انزن از ال حيازل ثادحسزنال (لذث

 )Hamburguerثاززززز ح ثؤ ثاتحقفلُحزززززل ثاتحنرَ ُحزززززل:

وقفنززن لززٍ ا ززتىي ثالززدثاة ثألواززً) ذززى وثضززع

 Sujet d’énonciation historiqueالن ز

م زى ثا انازلم ذزى ثاز ثؤ ثاات قازل ثاتزٍ ج ُز

لىةُ آبدَ ذان:
 ثا ح ثؤ ثاتحقفلُحل ثانحلدَحلSujet :d’énonciation théorique

ةقززً شز م لو لززد ااقززى ي ااززدو

اززن ذىَحززل

وعى ا حي ة وثادحسزنال اىعحهزل كازن َزنمح ثاالزي
ثا تن ٍ لازً ا ن زفي (وضزاُد للز ) َزي حم ةقزً
رنززىر لززٍ لا ز ثاتح ن ززف لززٍ ال حياززل ثادحسززنال
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الوتكلن فٍ "طىق الحوبهة" هن الهىَّة التّبرَخُة إلً الهىَّة ال ّ

(وكقحفتنزززٍ لةززز ح ا ب و زززيرؤ لازززً ادغى ززز
لال جن د لل ) وبنجاتهن (ذنن لة ح ا ب ثلتهزً
ازززن ج كدجزززن لَمن زززن اززز ) وذززز ث ثات ن زززف َ لزززق

ولاً ذا جاىم ثالنئال ا لسزانا ذوٌ ثا حزقان
لو ثافلهنا لو ثأل نا وثابادثا
 -لَززدث لرززيثا جنرَ ُززل ةنهززدذن ث ز رز

از

ثاىحُفزززل ثألوازززً ذزززٍ ثاتحىثهززز

زززُ ات زززن لُ

قلُ ثانح لنؤ ثااتتناُل وث ةتلنم وثانفزٍ وثرزتالم

(ثأل حوم ا ثاادَحل وثاات قح ثاا ا

ا شن لل)

عنززي ثالدث ززد انززنزم لذقززن (ثللززد ثا لززد ثأل ززٍ

لا اح ز

ثادحسززنال كاززن جلززىم ذنالدقززنر ذززى ثا ز ح ثؤ

ثا حُد ذثجزٍ ثاز ٌ َز كد لُزن كُز

لاز

ززززُحل لٌ للحهززززن ثازززز ثؤ

عنرَززل لب ز ؤ لززٍ ثرذ ز ي كق ز

هززن كقفززن شززيَيث

ثاتقفلُززززل ثاا زززز حي ة وثاب

لزٍ هزلن

ُنهان ثانح لنؤ اي قُن ذبن ثاا َحي هن

ثاتنرَ ُل .وثادحسنال ا ج ى وثُلل شنذية ةقً

ولدق

رُنة شز م لو لزد وذز ثاز ثؤ جزيرا ىثسزال

)(13

ضاُد ثاات قح ثاافد للن)(12

وثاالحلززز اقنحلزززد ل ح ذززز ثااااُزززنؤ اززز بزززنرج

ول حان ثااااُنؤ ثاتنرَ ُل ثاتزٍ لزيركهن از

ثبز

ثاززنمح وثاتززٍ لززٍ للدلززن جززدجلا النشززدة نا ز ثؤ

ثازنمح وثاتززٍ جزي حم ةقززً هزقتهن ناز ثؤ ثاتنرَ ُحززل
ج نززد رنززىرث قىَحززن لززٍ ثا لززد ثأل ززٍي لت ززن

ثااتقفلززل ثاتنرَ ُززل وج ُ ز ةقززً ثاا ززد وثالُنززل

ج حىم لرُنلن ثاال ي ثألسنسٍ ا ج اُ

ثألليا ُحل لهزٍ كقُزدة القىثزل لزٍ ثألبلزنر ثأل ُحزل

از امززنم ثأل ب لاززً امززنم ثاتىثُززق .وااز ح ذاز

ثاتزززٍ للقهزززن ثاا اززز

لو ةنزززن روثذزززن وَا ززز ل

ثادحسزنال

َف حززد ى زز ة ذزز ثألرززيثا ةقززً ذذزز ثاا احزز

ل ى انهزن ذز ثألوضزنا ثاتزٍ شزنا ذكدذزن لزٍ

لف ن لو الهد ا النذد ثإلَهن ناىثقع

كتف ثاتنرَ وثأل ب:

ولذث جمنوزلن ثااااُنؤ ثا نرعُل ثاتٍ وعيلن اهزن

 -لَزززدث لسزززانا لةزززال جنرَ ُحزززل :ةلزززي ثادحرازززن

هززيي لززٍ ثألبلززنر ثاادوَحززل وذززٍ اااُززنؤ قززي

ززز ثا ززز ززز سزززقُان ث ززز

ج زززنةيلن ةقزززً جبززز ُ االازززم ثاززز ح ثؤ ثاات قحازززل

ثاننهزززد وسزززقُان
ثاننهد ثا ٌ ثستان

نالد د لٍ ثافتنزل ووثازي ز

ثاتحنرَ ُحلي ليلحنن ليرا رنىر ذ ثا ح ثؤ:

ثاىزَد لٍ ثا حيوازل ثاانادَزل ولبزى ل زى زد

 )1لززٍ ا ززتىي ضززاُد ثااززت قح ثاافززد للززن

ثا ٌ كن ات وعن انج ل ن قنزي هزنرف ثاقحغزد

ثاززز حيثم ةقززززً ثا نززززىر وثابززززهن ة وقززززي

ثألةقً لَحن ثاان ىر ل ٍ ةناد ا حازي ز ةزناد

َ زززقنن ذززز ث ثانزززاُد النشزززدة زززناا ا

(ثللد بلد ل ٍ د لٍ نب ثااىؤ)

ثا لُلززٍ ثإلل ززن ي وأل ا ز َلززىم للززن

ر
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زز رة ثا ززد َززدوٌ

َاقزز ل ل َ ززى

ثات زززيَق بن ح
هززززل ول ح ثاا احززز

جمد تن لٍ ثاىثقع
 )2لٍ ا تىي ثاتان ق ُ ثااننهد ثاقالثزل
ثاتززٍ رزز حي ذن لُقُززف اىعززى لززٍ اُقنقززن
ثا ح زززززززُد ذثجزززززززٍ :ثاا اززززززز
وثاب

وَ زززه ةقزززً ثالزززنرئ رُننززز ث للُزززن لازززً
لف ززززن ابززززهىر

ااززدو ي بززنن جمد ززل ثا ززفح وثاابززق .وذززى
ثالززنذدٌ ثافلُززن ثازز ٌ لالحزز ةقُززن رسززناتن ذزز

وثازززززززدحثوٌ

ثا قُززد ا ز ثألةززيثا لززيذث اززن وعززي ثالززنرئ عززدلة

(لززٍ

ةز لسززدثر

زُحل)َ (14لززىم ث ز ر ز

ثافلُززن لززٍ جنززنوم ثاا لززىر وثا بز

ززنب ثاىه ز ) :موةنحززٍ لبلززدا للحززٍ اززن

ذوٌ ثامزززن وثا ح زززقان ليلحزززن َ زززه ثللُزززن لازززً

روَ قاح ا انا ثاىه و زث لٍ ل ح

ثاادعززع وج ززيَلن ل ح ثازز ح ثؤ ثاات قحاززل ذززٍ ذثؤ

حا ( ) وقي ضز حانٍ امقزو ازع ازث

ثاا احززز

ا كن لرفح لقز لعز بزن دٌ لزٍ لز ح

ثا ثجُحل رمحل لقننةُحل ةقً ان َ ُف ثاا لحزى از

ا لنى ثاىه ل ح وعيجن ال حزدث ةز

رلززنئق لثلتهززن ثاا احز

ادث ٌ ( ) ووعيجنٍ كقحازن ثز ؤ لزىث

وةالانجن وآلنجن :سقال ثا حيَ وثاامتاع وثا حُنسل

ثز ؤ واىةنم)(15

وثازز ح ا وثا ززدوب وثااززىؤ ) وذززٍ ثاتحمد ززل

 )3لززٍ ا ززتىي ل ززدثز سززقال ثاا ا ز

ثا ز ٌ

لف زززن وَتح ززز ثالزززنرئ جمد زززل ثاا احززز
لف ززن وثاىثقززع ااززن (ثا ززفح

ثإلل نلُحل ثاابتدكل

َ كي هي ثادحوثَل ثا حن رة ة ثاقحلنؤ

ل ح حهززىر ثازز ح ثؤ ثاتحنرَ ُحززل لززٍ م ززى

لززنا لد كاززن َلززىم ا حاززي ثالنضززٍ مَلززى

ثا انال م وثإلرنال ةقُهن ىثسال ضاُد ثاازت قح

ةقً اُقن ضانٍ ُ ثازدحثوٌ وثا حزناع

للن َزيم ةقزً رغلزل ذز ثاز ح ثؤ لزٍ لقنزنا ثالزنرئ

لو ثالنرئ َبز حي ثالزىم لازً ادعزع وثقازٍ

لٍ ثاىعى از عهزلي و زىن ثاتحمد زل ثا ح ثجُزل

وَن ي ن ة ل َتحه ن بتال وث تزيثا

واانَنززل جمززنرب ثِبززدَ ازز عهززل ثنلُززل و

اززن َتنززنلً وثاىثقززعم) (16واز ا جتززىثجد

جدو ذز ثاز ح ثؤ ل جلت زد ةقزً ثإلبلزنر هىَزل

ثأللانم ثا حيثال ةقً لبز ثا لزد از ثاز ثؤ
ثاات قحاززل ثاتحنرَ ُحززل ا بزز هززي وثلزززل:
وةنحززً لبلززدا
لةزد

ولبلدلززٍ ثلززل

وللززٍ ألةقز

وللززن

وللززٍ ألةززد

والي شنذيؤ وللن ل رك

).

ا كنل لٍ ثاانضٍ ولهل

لٍ ثا نضد ز

جدغف لٍ ل جتدا لثدث ايي ثالزدحثا َ تقز

ة حازن

َتدكززن ثاىثقززع لف ززن لززُه لٌ اززن ذززٍ ثا حززىرة
ثا نهقل ة ثا ح ثؤ ثاات قحازل لزٍ لذذزن از َلزدل
جمد تهن ثا ح ثجُحل؟)(17

مجلة رؤى فكرية  -مخبر الدراسات اللغوية و األدبية – العدد األول  -فيفري  5102ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 89
University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/467

سردَّة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولذث ااقانن شتنؤ ق حزل رُزنة ثاتزٍ عزناؤ القىثزل

ثا ح ثؤ ثألبدي ثااتقفلزل لزٍ ل ىهزهن ثا زد َلي

لززٍ كنا ز مثااحززى م ر ززق انززن هززىرة ثااززت قح

انبنل ثاانا ثال

ٍ؟)(19

لف ززن وذززى َل ز حي شززهن ة وثةتدثلززن وَدس ز االاززم

له ل ح ث

ثا ح ثؤ لزٍ ثاامتازع ثألليا زٍ لزٍ ثالزد ثا زناو

ثال حززل كاززن رسزز

اقهمززدة لُ ز كد لب ز جن ورنززىر امززناو ثاغنززنا

ثاتمد زززل وثسزززتاع لازززً ثألبلزززنر؟ ل للزززن َنزززُ

وثااحززدب وجزز ثحد نانح ززنا وةالقتززن هزز ح وكُزز

اقل ل ثألواً ثا لُلُل ان َماقن َنتج ل زن عيَزيث

جد حً لزٍ رمزدذ ح ولبز زُ لَزيَه ح و َازد

ادكلن ا ثاىثقع وثا ُنم؟

ر

َزدوٌ ثا ُزنة النشزدة لو َزدوٌ
لززٍ ذثكدجززن اززي ل ةزززنح

غُدذ ح و عناو ثادحعنمي لازً ل ثسزتىؤ ةنزي

سردَة
 )3الهىَة ال ّ

الززنَُو ثاماززنم ثاا لحز ة َلززىم :موةنحززٍ لبلززدا

َاززز حي ) زززىم رَ زززىر(اززز لذززز ثافالسزززفل ثاززز َ

للحنٍ لرلل لزٍ هزلنَن عنرَزل ازٍ شزلدثا ثابزاد

ىروث ثانلدَل ثا د َل وثاتنرَ ُل ولنقش كلزنر

ن ا ذا ثاىقز سزى ثا ثابزاد وازى

ثالنُززىَُ وثا ززُاُنئُُ لززٍ ا ززنئ كقُززدة جتاقززق

ز لف ززني

نات ُُززز وثاتزززنرَ وثاززز ثكدة وثاززز ا وثا ل زززل

وللحٍ ألعي ذ ث لٍ له جدكُلٍ ا ذا ثاىقز ي

ثا ززد َل وثااانززً وثالززنرئ لاززن ثذتاناززن ناهىَززل

جىثجُنٍ لف ٍ ةقً سىث و ج فح غُد ثالتحلي

ثا زد َل ) (l’identité narrativeللهزد ألوم

لان ثست

للحززن ةقززً ثابززاو لو ةقززً هززىرة ثا

وذ ث ثاانرن اُنن ةدن أل ٍ رضٍ ب ةنزن

ادة لٍ ثاامقي ثاقناة ا

وةقً ذا عدي لاً ل وثلن لعقنم)(18

ثا ززد م) (20ةنززيان لثززنر ا ز ال ةالقززل ثات ُُ ز

ش ز ح ل ح ذ ز ثايرثسززل

جل ز

ةنززي رززيو ذ ز

ناتنرَ

كتن زن ثابزهُد مثاز ا

وثلتلن رَ ىر لاً ثرجلن ذىَل ثافد لو

ثاز ح ثؤ ثاات قحاززل ثاتحنرَ ُحززل ثاتززٍ َا ززد ةقُنززن لفززٍ

ثااماىةل نلدَل ثااا ي وثا د لٍ للزد ذزى

ذىَحتهن ثا لُلُحل وثاتحنرَ ُحل وثالُنل ثألليا ُحل ثاتزٍ

ثاززز ٌ َاازززٍ اانزززً اقهىَزززل ثاب

زززُل ذىَزززل

ةنش لُهني سُحان وللحنن ليرس االام ثا ح ثؤ لٍ

ثإلل ن

ثأل ب ثااد ٍ ثاليَ ي لٍ ل زى
ةن ة روثة رلُلُى

وا

ل َا

لقدَزل َدوَهزن
اه ث ثاا اح

رغزز ذازز  -نةتلززنر ذثجززن  -ل َُلاززي لو َُل ززً
وَم حد ا رلىقزن لزد ث اادولزن ان ت زفٍ ز ا

والززي لةززن رَ ززىر ثانلززد لززٍ لش ز ناُل ثاهىَززل
ثا زززد َل اززز عيَزززي لزززٍ كتن زززن مثاززز ثؤ لف زززهن
آبزدم) (Soi-même comme un autreاز
انلىر للقدو ىازىعٍي لزُا

اإلل زن ل َلنزٍ

ذىَتن ةلد لا ثا د وج لم ثا ُنة لف هن ه ث
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ث ةتلززنر سق ززقل از ثااتىثاُززنؤ ثا ززد َل شززلُهل
ناتٍ َلنُهن ثاا ا

ثز َاازي

لزٍ ةزنا ثات ُُز

رَ ىر لاً جاُُ ثاهىَزل ثااُنُزل la memeté

لاقزز ل ح ثازز ح ثكدة بزز و جت ززدحب لاُهززن ثافمززىثؤ
وثاقحلززىب فا ز ثا ز ا لو فا ز جززدثك ثاااززنر
وثاقحلنلنؤ وثات ُُالؤ لاىضىا ثا فح اقال قزيَ

ثااىسزىال زناماى وثاقلزنؤ از ثاهىَزل ثا ثجُزل
ثا زززززد َل l’ipseité

ثااىسزززززىال زززززنات ىم

لزززٍ مثاازززى م ولزززٍ

ثألبلنر ثا ثجُزل ثا اُاُزل ةقزً وعزن ثا
َب ز

زى

ةلززد لا ز ثا ززد ذىَتززن ثا ززد َل وَنززع

رُنجزن ثاااُبزل لزٍ رل زل سزد َل
لهل

امناو ثام ي لو ثاادب ووعي لٍ لفو ث

رز

ذزززىي لتقتزززلو ذنزززن ثاززز ثكدة ثاالُاُحزززلي ثاززز ثكدة

وث ستادثر)(21
وااقنزززن وعزززيلن ث ززز رززز

دقززن ثأل ززنا وثابززادثا وثافالسززفل وثا قفززنا لززٍ

لناب

زُل

رل لي لٌ ا جازي ثألرزيثا لف زهن جاقز

رل ل )(22

ثافد َحل نا ثكدة ثأل ُحل ثاتننهزُلي وثانحىةزن اازن
ج تدقهاززن آلززل ثانح ززُن لو َت ززدحب لاُهاززن ثا قزز
لُنا حد ثاات قح لاً مثات َحي وثاتفنح م
لانتج ثا لد َا حد ةلد ادثر ا تقفل ا ثا حزانا
لاً ثانل لاً ث بت ث لنات حكد وث ست ننر لزٍ
ثاالزززن ثااننسزززف وهزززى لازززً ثاتحزززيوَ

وذززز

ثاادثر قي ج ُلهن ثاه ح ثؤ وثافمزىثؤ وثاز ح ثكدة

ا ح جيوَ ثاتحمد ل ضزا ثا لزد ثأل زٍ ثا حزُد

امزز ح لة وكنذ ززل ول ث ح ةززً ثاززدحوثة قزز حىة ثا نللززل

ذثجٍ َازدح ةز حية لشز ناُنؤ :لذ حاهزن ازي ثاا زنلل

وثات حكد وذ ث ان َ حكي قن دَزنم انرجنزنز لذ َزدي

ثا ح انلُحل زُ ثاتحمد زل ثاااُبزل لزٍ ثاانضزٍ از

ل ح ثا زززفح زززى ثاقح لزززنؤ ثاااُبزززل وثاانلىازززل

عهل وثستان ة ةُبهن لو ثست ننرذن (ل كنلز

لُ تيةٍ ثا يا ثا حد وثا حد يور َفتم امنم

ق ح ززل غُدَحززل) سززد ث لززٍ ثا نضززد وذنززن جاززدح

ثاتح ُُ ز وجتززيثب ثألزانززل :زا ز ثاا ن ززف لززٍ

ا ال ثاتح كد وثاز ح ثكدة لزٍ ثسزتان ة ازن وقزع لازً

ثاقح لزززل ثاتزززٍ َزززت قح وزاززز ثابزززلنب (لٌ ثاززز ا

ةنا ثالمح لو ث اتمنا ثبتُنرث لو ثضادثرث لاً

ثاااززززُش) وزازززز ثاا احزززز

ثات ُُ لٍ رعتن ثألواً

َ تف)(23

لززن

رز

قززي لل ز لززٍ ثا لززد ثا ح ززُد ذثجززٍ اززقال

ق ح ززتن اززع ثامنرَززلي جمد ززل ااُبززل انف ززقل ةز

لززززٍ ثاقح لززززل ثاتززززٍ

وثا ز ٌ َه حانززن لنززال ةزز ذا ز ل ح ثا لززد ثأل ززٍ
َتنززز حا ق حزززل جت ثزززة اززز لركزززن لو ال حىازززنؤ

زاززز ثازززتقفحظ وزاززز ثا تن زززل للزززي جقفحزززظ ااازززً

ق

ا ززتل ح ة ز وعززى ثاانضززٍ لو ثا ح ززن ق ول ز

ثاززدوثة ثااتاززي و وذ ز لةززىث سززد َل وجززنهث

ُحل :ان ة ق

ُل َلياهن ثادحثوٌ ثاافزد لو
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ثاب

زززُنؤ ززز وثري وجنلقزززق لزززٍ ثألثنزززنا ر ي

 زا ثألريثا لو ثال حزل :ثاانضزٍ (

سزززد َل قزززي ج زززى ذثجُزززل لو رُن َزززل و ززز ا لزززي ح

موللٍ ألبلد ةنٍ للحٍ لاف لٍ لَزن

ثا ح ثؤ ثاات قحازل ثا حزد َحل ج ت زف لزٍ ةزنا ثالزمح

هلنٌ لافل ثاا لل عنرَزل لبز ؤ لزٍ

ذىَحل عيَية ج تفٍ ثب ثا ح ثؤ ثألواً ثاتحنرَ ُحلي
ذٍ ثاهىَحل ثا حد َحل ثات ُُقُل

ستل ةبد ةنان م))(25

لنا لد ثأل زٍ ثا حزُد ذثجزٍ ازقال َُلز حي ةقزً كىلزن
ق ح ززل جتن ز حا ا تززىي سززد َحن وبان ززن َل ز حي لُززن
زا ثا حزد وثازدحثوٌ ثاب زُحل نزاُد ثاازت قح
وهىجن وانلىر اارزيثا واالازم ثاتح ز حىم لزٍ
زُحل ثاات ز حيا ةنهززن (اقنانززن ثا لززد

ا ززتىي ثاب

ثرلززن وكنل ز لززٍ ذا ز ثاىق ز

نز

وثاتزززٍ رهززززي ازززز بالاهززززن االاززززم
ثاتح ززززز حىم اززززز ثإلشزززززدث وثا ح زززززان ة
وثالهمززل لاززً ثا ز ح ىم وثا ز

 :ذززٍ

ثامنرَززززل لنززززال ةزززز ش

ززززُنؤ

لبزززززدي جنرَ ُزززززل :ثا قُفزززززل ا ازززززي

ثابهُد ثا ٌ عنا لٍ نب ثا حقى)(24
موللحٍ ألبلد ةنحٍ :ل ثادحثوٌ ا

 ثاب

زززُحل ثادئُ زززل ثاات ززز حيا ةنهزززن

ثب ثا نَزل

) َ (intradiégétiqueززززززد ق ززززززتن ثا ثجُززززززل

ثااهزززززيٌي لاُزززززد ثااززززز انُ ذبزززززن
ثاا َي
 ثاا زززن ثاززز ٌ زززدل ةقُزززن ثات ززز حىم:

) (Autorécitلٍ ثا نضد:
 لاززززا ثا حد َززززل ماززززعم ذززززٍ ثا حد َززززل
ثاا زززززنرلل )avec

 (visionلو

ثاتلنُزززد ثازززيثبقٍ كازززن لزززٍ ج زززنُ

ورلززن نامنلززف ثابززدقٍ لاززً ورلززن
نامنلف ثاغد ٍ ا قد لل
وَن زززز ف ثألاززززد لف ززززن ةقززززً ثألبلززززنر

عُززززدثر عُنززززنؤ لاادلززززل ثاززززدثوٌ

ثأل ُحزززل ثاغُدَحزززلي غُزززد ل ح اىقزززع ثازززدحثوٌ َتغُحزززد

نألرزززززززززيثا جت زززززززززنوي واادلزززززززززل

لتتغُزززد جلازززن اززز ا ا زززتىَنؤ ثاتلنُزززد لُ زززلم

زُل نةتلنرذازن وثرزيث َ تفزٍ

ثادثوٌ ا بنرج ثا نَل )(extradiégétique

ثاب

ورث ذان ثاا از
ر

ثا لُلزٍ وذزى ث ز

ذ ثاد َل جلند ثا ثؤ ثادوثَزل

لٌ ث زززز رزززز

ثازززز ٌ َ ززززى لف ززززن

اىضززززىا ثال ززززل ورثوَززززن ال زززززل
ثامنرَل لٍ ثاىق لف ن

لو ثازدحثوٌ ثابززنذي ) (narrateur témoinكاززن
َتغُحززد لاززا ثا حد َززل لتهززُا ر َززل ثازدحثوٌ ثااقززُ
لٍ ثال م ثاتزٍ

َ زى لُهزن ثازدحثوٌ ابزنركن

لٍ ثألريثا وذ سزال ثالزم ثا السزُ ٍ .لتزدث
َاق ان بفٍ لٍ ن

ثا حب

ُحل وان حهد وذز ث
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ثاتلنُد ثا فد وذزى ثألوم ةنزي ثإللبزنئٍ عُزدثر
عُننؤ) (26لو ثاد َزل از ثا قز
ج لتن جى ورو

ولزق ج زنُ

ث ح َزىر ازي ج قُز ثاف زدة ثاامز حد ة لو ثاا زقحال
لٍ آبد ثالنب بلدَ  :ثأل حوم َ حكي لُن لثزد ثا زفح
ثابززيَي لززٍ ثا زنحفو وثاقززنلٍ َنتمززن اُقل ز ة ززو

أللىثا ثاد ي):(27

مر ز حيثنٍ هززنرلنن ل ززى ززد ا حاززي ز لراززي زز

ذازز ي لذ ثا ززفح لززٍ للززد ازز ةززنح ثاتحمد ززل

لسز ن ة ز ثلززل لبلززد سززلا ةن ز حٍ ثسززان ولحنحززن

َتمنوز ريو ثا ح لل وثألافل

قنضٍ

ثا ثاة ل ح َىس

ز ذزنرو ثابزنةد

كززن امتززنزث ةنززي ززنب ثاااحززنرَ

ثا لززززد ثألوم :موالززززي ةقازززز لتززززً ازززز

اززززث

لد لززلي وذز ث

اازنرلٍ قزي ورز لزٍ ثا زفح وجزى حر لزٍ رلنئقززني

ثااىضع كن امتاع ثانح زنا لزدلي عنرَزل لبز ؤ

ولض حد ن ثاىعيي ولل لن ثا حيل ي وان كنل لف ن

امزززناع ققلزززن وج قحززز رلحهزززن عاُزززع لةنزززنئن م

جاُف نا حيةنا لاً ب ة ح وع ح لزٍ كبز

ازن زن

ةزن ل ح ناىهز

(ثللد بلد ثادحان ٌ وثامنرَل))(28

و َناق ن ا نلني وان كزن

ا ح ثاالهد ثا د ٌ اهزُا وثادحغلزل لزٍ روثَزل

وثا زتحا ح ا حا ز َ ززفح ي ةقززً ةلززُ الئززن و ىَ ز
ذ حاززني لاززن ثالحز ح ززلُ َدَززي للززي سززلان؟ والززي

ثكت زززف ذززز ثاهىَحزززل ثا ح زززد َحل ثاميَزززية و ززز ا

عنا زززتن َىازززن لدلَززز اززز ثكتنن زززن وسزززىا رنازززن

ثا لززد ثاززز ٌ َتنززز حا ق حززل غنَزززل ثاازززت قح ثاززز ٌ
َت ز حىم ثا ح ززىؤ ثاادعاززٍ لاززً هززىؤ ق

ززٍ

ول دثقن ان سنالٍم

سد ٌ ولاً رغلزل لزٍ لسزد ثالزدحثا اتازل ثا حزد

ثا لد ثاقنلٍ :موذ ثا حفنؤ ا نافل اان لبلدلزٍ

وجنىَع اىثضُع ثالمح

ن ة لف ن ل زى زد ا حازي ث ز قنسز ث ز ا ازي

وثاززز ٌ َ حكزززي ازززن ذذلنزززن لاُزززن ذزززى رغلزززل ثاززز ح ثؤ
ثا حد َحل لزٍ للتزنج ثا لزد و نزنا ثاازنا ثال

زٍ

ثالدشززٍ ثاااززدو

نابلنل ززٍي ازز واززي ثإلاززن

ذبزن ز ةلزي ثادرازن

ز اانوَزل للحزن از َ ززف

ةقً لا

ن انني و جمزنوز رز حي

النشدة اي لَدث ثاف دة ثاام حد ة وج قُقهن)(29

قاحي و لس

اقنم :مثا فح  -لة ح ا ب – ل حوان ذ م وآبد ع حي

ثا ح ززز لل وثألافزززل لازززً رززز حي ثا زززفح وثاابزززق انززز

قحز اانلُززن امالاتززن ة ز ل َىه ز

لززال جززيرا

بقق)(31

رلُلتهن ل ح نااانلنة وازُو ان زد لزٍ ثا حيَنلزل و

ل ح ثاززز ح ثؤ ثاات قحازززل ثاتزززٍ ثكت زززل ذززز ثاهىَحزززل

ا لزززىر لزززٍ ثابزززدَال لذ ثالقزززىب ُزززي ب ةززز ح

ثا ح زززد َحل وةززز لا نلُحزززل ُزززف ثااقززز لازززً لفزززو

وع حم)(30

ثالزززنرئ لاازززيؤ لازززً ثسزززتيةنا ثا لزززد لو للتزززنج
ثال حل ات جٍ اننسلل اقف دة ثاام حد ة ا عهل (لٌ
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الوتكلن فٍ "طىق الحوبهة" هن الهىَّة التّبرَخُة إلً الهىَّة ال ّ

َززنهث ثا لززد ر حمززل لقننةُحززل) وجاتحززع ثالززنرئ ا ز

وذززٍ ثاتززٍ ج تفززٍ ورثا ثا ز ح ثؤ ثاات قحاززل ثألواززً

ر

لف زن :مل ح اق نَزنؤ

ثاتززٍ ثرتمل ز

ولاززز ثاا نسززز ورهززز

ثألبلزززنر جززز ثُدث لزززٍ

ثا حززىؤ ثا حززد ٌ ثااهززُا ثازز ٌ َززدوٌ ثال حززل

عهل ثنلُل لا َل ث
ثانحفو حنذدثم)(32

ىهززفهن ثا زدحثوٌ وقززي اززلو قنززنا

ثاتٍ للدلذن)(34

ولذث ةيلن لازً ثا لزد ثأل زٍ ثا حزُد ذثجزٍ
(ق ح ززل ثا ز ح ثؤ) ل ركنززن ل ح ثازدحثوٌ ثاب

زُحل ذززى

ثا ٌ َ لحق لٍ لهنَزل ثااازن

ثاىضزاُحل ثاتحقفلُحزل

ثا حد َحل وانن اقنم َلُح كُ

جت حىم ثأللن ثألوازً

ززز ذزززى ثاا ززز وم ةززز للززز لقزززىثم ثاب
ثاات ززززنورة ووهزززز
جتب ز ح

زززُنؤ

لةاناهززززن واالا هززززن لازززز

ز ا االاززم ذثؤ سززد َحل عيَززية جززنهث

ز ح ثاىحززنئ

ثااىكىاززل لاُهززن (ثا ح ززد وثاىهز

ثا ح ثؤ ثاات قحال جيرَمُحن لاً للن ثنلُل وقزي ثكت زل

ولعززززدثا ثا ززززىثر وجنلُاززززن وجدجُززززف ثألرززززيثا

ذىَحتهن ثا حد َحل:

ثاادوَحل) جدجُلن آبد ا نافن اتدجُلهن لٍ ثاىثقع لو

للن (ثاا ح ا )َ – 1ت ُح

للن( 2ش

 َ -تف ل

للحنٍ

َُ حا ً

َلهد

ُحل) ج د

اان لن اهن؟
لناالحل ز اقنحلززد ل ح االاززم ثا ز ح ثؤ ثا ح ززد َحل ثاتززٍ
جبز ح ق قززي نز ثا لززد ثأل ززٍ ولززق باحززل ثالثُحززل

ولذث ثلتلقنززن لاززً ا ززتىي ثال ح ززل ثاغُدَحززل

كان ذى شنئع لٍ ثالم ثا السُ ٍ ( ننا ثالثٍ لو

وذز ث اززن ثهززاق نن ةقُززن ززنا لد ثأل ززٍ ثاغُززدٌ

بانسٍ لٍ ازث ثألبلزنري وذزى ثالنزنا ثا زد ٌ

رلَنززززن ل ح ثاىضززززاُحل ثاتحقفلُحززززل ثا ح ززززد َحل جتغُحززززد

ثألاقزززززز ةنززززززي ثإللبززززززنئٍ ثالقغززززززنرٌ ج لتززززززن

لُ تفزززٍ ثاا احززز

وَ نزززد ثازززدحثوٌ ثاززز ٌ َنى زززن

وَ تفٍ ثادحثوٌ يور اُلهد ثالاز لزٍ ثا نَزل
لٍ االل جقفلُحل االحية كان لٍ ثااقنم ثاتحناٍ:
َ تف

لح

َُ حا ً

اىاً ثاا َحي اف ح د اغاى

للن ج د ل ح ثالا

ثاالية :لرفح لٍ ثانحى

َلهد)(33

لناززز ثؤ ثاات قحازززل ثا ح زززد َحل ذزززٍ ثاا ززز وال ةقزززً
ج ثُززة ثااززنا ثال

ززٍ سززىثا لكنلزز ش

أحت فٍ النّىم:
 )1هن ثبة هن ّ
وضذذعُّة اطنق ذ ق :ل ززى ثا ح ززدٌ ةاززنر ز زَززن

َت ُح

للن

جى ورو )

ززُحل

ابززنركل لنةقززل ل امززز حد رثوَززل لنققززل ابزززنذية

ثانحهنَل :سال فن ث
ر

ر

(لالرظ رنىر ث

ثايثئ ثاااقزق لزٍ كز ثألبلزنر ثاغُدَزل ول

يث امد لنق ا نَي ال م ثاابن )
 )2هن ثبة الوىا:
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ثاىضززاُحل ثألواُززل :ل ززى ززد وزوعتززن ةنج ززل لززٍ

ثاازززىؤ ول َ زززغٍ لازززً لقىثاهزززن ول َتاقززز

رفح وجىثه

ردكنجهني لو ل َدهي ةالانؤ ثاابزق ادسزىال

ثاالية :لدث لٍ ثا ُنة :جانجلن ا حية ثانلُل لةىث

ةقً ثاىعى ك لن َدثذن لازالي لو َتزن ع ازن َزيو

 -لدث

نااىؤ (اىؤ ل ٍ زد) وجز ثُد ذاز لزٍ

لٍ رسزنئ ثاابزن لُ زى ثااتافز ةقزً ازن َاز حي

ثا وعل ثاىلُل وان زدل ةقزً رُنجهزن ازي ثاازىؤ

ُ ثا لُلُ ا ر ثا د ثا ٌ وعف ج تاني

ازز لازز ثئزز وة اززل لف ززُل وثعتانةُززل و زز ا

ل ثالززززنرئ َمززززي اتاززززل لززززٍ ثانفززززنذ لاززززً لرززززال

لقاو ج ى لزٍ ثاتلنُزد ثا زد ٌي للازي ل كنلز
ثاب

ُل ثألواً ل ى د -ازيثر ثا زد لهزل

ثاب

ُنؤ ورله لٍ ثانى وذ َنله

واززززز جازززززي جه حازززززن وثقاُحزززززل ثألرزززززيثا وثألا نزززززل

ةنج ل رجن ورل تن

وثاب

ثانحهنَل :اىؤ ةنج ل ر لن

ثا حززد لو لزز ح ثاىهزز

جت لحق ةلد جللح ثألبلنر جلزلحال

ل ح اتال ثالدثاة

عنلززن ج ززى لُززن ثا ز ح ثؤ ثاات قحاززل ثا ح ززد َحل ا نَززية
جت لحق ثااتازل ةلزد ثانحفزنذ

اىضىةُحل ااقلن وا
ثب ثافننا ثال

زززُحنؤ وللحازززن ذزززى وثقزززع ج ززز جززز ثُد لززز ح
) (35للحهززن اتاززل ثأل ب

وذنن جت حي ثااالقزل زُ ثاز ح ثؤ ثاات قحازل وثالزنرئ
ثا ٌ َا ز ل َازُش جمد زل ثا زف ثبز ثا زى
ثا حد ٌ ول َل

ةقً ثااانلٍ ثاقن تل لٍ ثا تنب

زٍ و وعزى لزٍ ثةتلن لزن

ا بالم سد ثألبلزنر و ننئهزن وجنىَزع ثألرزيثا

اق ُن ثا د ٌ ثاتن ي لان ثا ثال زل َلزياهن رثو

وج ززىَد اغززنادثؤ ثاب

ززُنؤ ج ززىَدث َاتاززي

َتىعزززن نا نَزززل ثاادوَزززل لازززً قزززنرئ افتزززدن

ةقززززً جنىَززززع ةالقنجهززززن ول رثكهززززن اتُاززززل ثا ززززف

ضززانٍ لو قززنرئ رلُلززٍ ليلززن لٌ ثاززدثوٌ َدس ز

وباىرجهززززن ةقززززً لف ززززُل ثأللززززدث وسززززقىكه

ثبتُزنر ألبلزنر اُنهزن

وةالقنجه وجت زىم ذز ثاتُازل لف زهن اىضزىةن

ولذيث

ال يَل ثاا ا

و سىثذن ج ى اننسلل اقف دة ثاامد ة ثااليازل

ثستُهناُن جما ثا ثؤ ثااتللقل جاُش ةىثا عيَية

قل سد ثا نَل

ا ج افهن لٍ ثاىثقع ثاادعاٍ

لقز َاززي َهز ح ثالززنرئ رُننز امززد ثإلبلززنر ةز

ل ح لهنَزل كز ح ق حزل ذزٍ يثَزل عيَزية ال حزل كزنئ

ج از رغلتزن

آبد ليذث كنلز ثاز ح ثؤ ثا حزد َحل قزي للهز اه حاتهزن

ةقزززززً ا تزززززىي ثال ح زززززل واززززز م

ورلحل ذىَحتهن ةلد ثالم لي ح ثالنرئ َمي ا نلن

لريثا ةن َل لو غدَلل ثاىقىاي
لزززززٍ ثاىقزززززى
ثاب

ُحنؤ لزٍ ا تقز

ل زىثر ثااالقزل ثاغدثاُحزل

ثب ةنا اا

ا تا لٌ ثب ثال حل

ازز وهزز لو ذمززد لو لززدث لززٍ ثا ُززنة لو لززٍ

مجلة رؤى فكرية  -مخبر الدراسات اللغوية و األدبية – العدد األول  -فيفري  5102ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 95
University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/467

سردَّة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوتكلن فٍ "طىق الحوبهة" هن الهىَّة التّبرَخُة إلً الهىَّة ال ّ

َت حكززي ا حاززن سززلق جززيثب ةلززيٌ ثا ح زززي

ثسززتدثجُمُحل لقنززنا ثاا ن ززف لنألل ززنر ثاتنلُدَحززل

وثاا نجقزززلي وثاززز ح ثجٍ وثااىضزززىةٍي وثاادعازززٍ

وثافق فُل ثاام حد ة ثاتٍ ُنٍ ةقُهن ثا تنب ا جمزي

وثات ُُقززٍي وثازز ح ثؤ ثاات قحاززل ثاتحنرَ ُحززل وثاززز ح ثؤ

دَلهن لاً وةٍ ثالنرئ ول رثكن وثاتح ثُد لُن ان

ثا حد َحل ثاات ُقلي وثا ثؤ ثاا افل وثا ثؤ ثالنرئزل

ا جلتد

نا حد ثاز ح ثجٍ لو ثاغُزدٌي ثاادعازٍ لو

امن ُ ل ُُ اتيثبقُ  :ثاتدس وثا لزد ثأل زٍ

ثات ُُقٍ

ثا زُدٌ ذثجززٍ وثا ززُدٌ ثاغُزدٌ ل ح ثاا ز ال لززٍ

وا ا لزي ح ثاهىَحزل ثاميَزية ثاتزٍ ثكت زلهن ثاا از

للدلززززن االحززززية اقتل ززززل وثاتحززززيثب

وثهززاق نن ةقُهززن ز مثا حد َحلم ذززٍ ثاتززٍ رلل ز

ززززُ ثازززز ح ثؤ

ثاادعاُحزززل ثاتحنرَ ُحزززل وثاززز ح ثؤ ثا ح زززد َحل (ثا زززنئ

لززٍ للدلززن ثسززتدثجُمُحل ثا اززنب ثإلقنززنةٍ ثا ز ٌ

ثانحلزززدٌ) كلُزززد وااززز ح ذاززز َازززى لازززً ضزززاُد

ج سحو ةلزد لاز ثا حزد وهزننةل ثا لزد ثأل زٍ

لززٍ

للبزززنئُن قزززي جفزززى سزززقال ثاازززت ق ثالزززنذدٌي لٌ

ززف ز لززٍ

سقال ثاا ا

ثا لُلٍ لٍ ثاىثقزع ثاادعازٍي ملو

ا نن لاتلزي ز

رُزنة ثالبزد ج زلم لسزه اقلزدثاة

ثاازت قح لف زن ثاز ٌ زدح لشز ناُنؤ كقُزدة
امززنم ثا ح ززد َنؤ ثاتحقفلُحززل ) (36ل
ا تق

لهنن

ثااادلزل وةز حي لغقزف ثايثرسزُ

ضززاُدث زئللُززن االززيث غنانززن) (37أللززن َتنززا
ثب ز ذ ز ث ثاافززد للززىثؤ كقُززدة قززي َ ززى
ثاا ا

ثا لُلٍ لو ثاا ا

ُنهززن

ثانانٍ)(38

والززي ج لل ز وحززنئ

ولاتع رُ جز وم

زف ثا نَزنؤ ثاتزٍ َدوَهزن

ثاننس ةنهن؟ وذ ثا نَنؤ لف هن ة ثا ُزنة ل
ج ززلم لسززه اقفهزز رززُ لالززق ةقُهززن ثاناززنذج

ثإلبلززنر وثإلاتززنا

وثإلقنززنا لززٍ آ وثرززي وقززي ةاززي ثاالززيا هزز ث

ثا د َل لٌ اع لَمن رل نؤ التل ل از ثاتزنرَ
ثافاقٍ لو ا ا نفنؤ ثا ُنم م )(39

ثاتح ز حىمي ا ز ثإلبلززنر لاززً ثإلاتززنا ززنالمح ي لاززً
الهىاهش:
(1) Victor Brombert, V .H .L. auteur éffacé ou le moi de l’infini, Poétique, Seuil, Novembre
1982, p 42.
(2) Gabriel Martinez :. L’Amour-trace ! Réflexions sur le « Collier de la Colombe », Arabica,
Tome XXXIV 1987 p4.
ل ح ش ح قن دَنم انرجُننز لٍ ث

ر

وهزيَلن ش

ال حيال ثادحسنال سىثا هير ة ش م ثاا از
دثلل ننئن الدو

زُ

ل زف اهازن كازن َلزىم

َنفزٍ رنزىر ةلزي ثا تن زل /ثالزدثاة لزٍ

ثا لُلزٍ ل ةز شز م افتزدن ثاىعزى وثاز ٌ َه حانزن از ذز ث ثاالزنم ذزى

ث جح نم وث لف نم ُ ثاات ن لُ َانث نً لغقف ثألبلنر ثاتٍ سنقهن ث

رز

لزٍ كتن زن (ثادحازن ٌ

وثامنرَلي ق ل لبُن دي ق ح ل ثا ثجُحل اع ثامنرَل )
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) (3ثللد :ال حيال لر ن ةلنس ا م ى ثا انالم لٍ ثألافزل وثأل ح ي  2ثر ثااازنر
2001

اقاحلنةزل وثانحبزدي سىسزلي جزىلوي

26

) (4ى ثا انالي

75

) (5ثاا ير لف ني

75

) (6ثاا ير لف ني

75

) (7للزال ةز ا ازي لمُززف ثاااززناٍ :ثاز حدثوٌ لززٍ ثا حزد ثااد ززٍ ثااانهززدي روثَزل ثاقانلُنززنؤ تزىلوي  1ثر ا حاززي ةقززٍ
14 -13

ثا ناٍ هفنقو – كقُل ثِ ثب وثااقى ثإلل نلُحل سىسل 2001

(8) Encyclopedia Universalis Tome 11(Identité) p 896.
(9) Ibid , p 896.
) (10ثللد النم ثألستنذ ثاان
ثاتىل ُحلي ةي 42ي 1998
ه حاى لٍ النم ان دَ

شادثلل :مثا ثؤ وا ال ثا فح لٍ ى ثا انازل

ز رز

ثألليا زٍم رىاُزنؤ ثامناازل

 243وقي رنوم ثالنرة لفٍ وثنئلُل م ى ثا انالم وقل ذ ث ثاالزنم جنزنوم ثألسزتنذ رازن ٌ
اىسى ز مذ ثأل ب وثُلزل جنرَ ُحزل م؟ َلزىم :مذز ثإلشزنرثؤ ثاتحنرَ ُحزل ثازىثر ة لزٍ لزمح ل زٍ

قن رة ةقً ث رتفنح انقتهن ثإلرعنةُحل وقُاتهن ثاىثنئلُحلي قن رة ةقً النوال اىح ثأل ب لٍ ل َتاققهن وَ زىغهن هزُنغل
جل حيم انهن وجغُحد اىلهن وجلنةي ُنهن و ُ ان جبُد لاُن وا ث جنا
ةُي اُال ثا حلاُ ي انبىرثؤ كقُحل ثِ ثب انى لي 1993

و ثنئلُتهنمي ضا

ىا اهيثة لاً ا حاي ثااحنالٍ لزٍ

122

(11) Käte Hamburger: Logique des genres littéraires, traduit de l'Allemand par Pierre Cadiot,
Préface de Gérard Genette, Ed du Seuil, Paris 1977, p48.
االرلل :ل حان َ دو للي لفً ورية ثا ح ثؤ ثاات قحال

لشنر لاً ذوثؤ اتا حي ة ليذث كنل ثاز ح ثؤ ثاات قحازل ج ُز ةقزً ثافزد لزٍ

ثاانا ثا ٌ َناق ثااقفىح لي ح ثاات قح ) (locuteurوثااتقفحلُ ) (les énonciateursكنئننؤ للدَحل ثللد :
Jacques Moeschler, Anne Reboul : Dictionnaire Encyclopédique de Pragmatique, Ed du Seuil
1994, p326.
(12) Käte Hamburger: Logique des genres littéraires, p48.
) (13ثللززد م ززى ثا اناززل لززٍ ثألافززل وثأل
 238لاً

م ج لُززق لر ززن ةلحززنس 2ي ثر ثاااززنر

اقالنةززل وثانبززد  2001ازز

242
(14) Philippe Lejeune , le pacte autobiographique , Seuil , 1975.

) (15ى ثا انال

173

) (16ا حاي ثالنضٍ :ثا لد لٍ ثأل ب ثااد ٍي رثسل لٍ ثا حد َحل ثااد ُحلي انبىرثؤ كقُحل ثِ ثب انى ل جىلوي 1998
600
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المتكلم فٍ "طىق الحوبهة" هن الهىَّة التّبرَخُة إلً الهىَّة ال ّ

للحن لذث كتف ة لف ن لو كتزف ذثجزن لهزى لزٍ كز ح ثا زن ؤ سزىثا للثلتهزن (ثاز ح ثؤ) ل لفنذزن ازُو

)َ (17دي عىرج قىسيور
شزنذيث غدَلزن لو

الناُزن ثللزد Georges Gusdorf : "Les lignes de vie, Auto-Bio-Graphie, Ed Odile

Jacob, 1991, p226.
119

) (18ى ثا انال

(19) Maurice Couturier, La figure de l'auteur, Ed du Seuil, Paris, 1995, p11.
(20) Paul Ricoeur ,Temps et récit , le temps raconté , Paris ,Seuil, v.III ,1985.
(21) Soi-même comme autre ,Paris ,Seuil ,1990 , p167
)َ (22اي ذ ث جاىرث كلُدث لٍ جف ُزد زىم رَ زىر ثاز ٌ لوازً ا ز ال ثا ل زل ةننَزل ا

ىهزل لزٍ ثامز ا ثألوم از كتن زن

مثا ا وثا د م ثا ن ر لنرَوي 1983ا نن لٍ كتن ن مثا ثؤ لف هن آبدم (ذ ثاتدعال ا وضانني ُنان َما
زَنززنجٍ ثاانززىث ةقززً ثان ززى ثاتززناٍ مثاز ثؤ ةُنهززن كز بدمي ادكز
ثا ل ل لاً ثاب

ُل

ُل ثال

عىرج

رثسززنؤ ثاىرززية ثااد ُززلي ُززدوؤي 1ي  )2005ج ىاز

 167وان ايذن

(23) Gabriel Martinez :. L’Amour-trace ! Réflexions sur le « Collier de la Colombe »,
Arabica, Tome XXXIV 1987 p5.
) (24ى ثا انالي

238

) (25ثاا ير لف ني

242-238

(26) Gérard Genette ,Figures III ,Seuil,1972 et Nouveau discours du récit ,Seuil ,Paris, 1983.
(27) Tzvetan Todorov ,Les catégories du récit littéraires ,Communications ,n8 ,1966.
) (28ى ثا انال

109

) (29ذ ثاادَلل ج حكدلن نا احل ثاتٍ ثلتهمهن ُزي ن ثافُق زى

لزٍ مكقُقزل و انزلم ابز حي ثااقز

بزقُ لازً ثا نَزل وضزدب

ثااقنم لهى َىر ر ال ث ح َىاحي انهن ر نَل اققُحل
) (30ى ثا انالي

79

) (31ثاا ير لف ني

90

) (32ثاا ير لف ني

106

للال ة :
(33) Gérard Cordesse : Note Sur l’Enonciation narrative (une présentation systématique),
Poétique n°65, Seuil 1986, p44.
َفُي وور :م ثاىعى وثا ح ان وثا حد ي لق فل ىم رَ ىري جدعال وجليَ ساُي ثاغنلاٍي  1ثاادك ثاقلزنلٍ ثااد زٍ )(34
ثا حيثر ثالُننا – ُدوؤ 1999ي

55

) (35ثللد النم ر حان ٌ هاى م ذ ثأل ب وثُلل جنرَ ُحلم؟ ادعع ا كىر
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(36) René Rivara , « Introduction à la narratologie énonciative », l’Harmattan Paris,
l’Harmattan, Canada 2000, p 29.
(37)Jean Rousset , Narcisse romancier ,essai sur la première personne dans le roman , 3è
édition ,José Corti ,1972.
)َ (38لزىم ززىم رَ زىر :مولبفززنا ثاا از
َ ت ياهن ثاا ا

ذزٍ وثرززية از ثاتلنُزنؤ ثالالغُززلي وذزٍ جنتاززٍ لاززً ثألقنازل وثا مززف( ) ثاتززٍ

ثاىثقاٍ ات ىَ لف ن لو لف هن لازً ا از

ضزانٍ م وَنزُ :مثاا ا

ثانزانٍ قنزنا ثاا از

ثازىثقاٍ

ثا ٌ َت فً ما لف ن ثادثوٌ ثاا نَة لٍ ثااا ي لٌ ثا ىؤ ثا د ٌم ثللزد :ثا ازن وثا زد ي ثا ازن ثاازدوٌي ج 1ي
جدعال ساُي ثاغنلاٍي رثعان ة ثافدل ُل عىرج زَننجٍي ثر ثا تنب ثاميَيةي 2006

 241و

) (39عزنا ذز ث ثابزنذي لززٍ ذزناش ثا زف ل  251از كتزنب مثاز ثؤ ةُنهززن كز بدم جدعازل وجلززيَ
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عزىرج زَنزنجٍي ادعززع

ا كىر

مجلة رؤى فكرية  -مخبر الدراسات اللغوية و األدبية – العدد األول  -فيفري  5102ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 99
University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/467

