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بنية التضاد في حكاية الحيوان
أ ،محمد بوذينه
جامعة محمد المسيلة
اإلالخق:
ئن الذاسط لٝفق الحُىان ًشي بأجها جدا١ي
مجمىِت مً الشىاةُاث المذًت ,وأبشص هزه الشىاةُاث
هي زىاةُت (الز١اء – الٕباء) والتي حّ٢غ ٔالبا
(الخذاُ والاهخذاُ) ِلى الخىالي٘ ,الخذاُ ًجشي
ِلى لعان الحُىان المُّ ٚوالهضٍل البيُت
الٍاهشٍت ,في خحن ًىخذُ الحُىان اإلاىظىم بطخامت
البيُت والٝىة الجعذًت .وما الز١اء ئال داللت ِلى ٜىة
الّٝل الزي ًخٕلب ِلى ٜىة البذن٘ ,ارا اخخذم
الفشاُ في خ٣اًت الحُىان بحن شخفِخحن امخاصجا
بالٝىة والمّ٘ ,ٚان الٕلبت ٔالبا ما ج٢ىن
للصخفُت الحُىاهُت المُّٙت ,وهي مٙاسٜت حّ٢غ
وا ْٜالحُاة والبِئت التي ٌِّؽها ؤلاوعان٘ ,أوال
وأخحرا ٌّذ الحُىان في الح٣اًت هاوٝا باظم الٙشد
ُ
ومّبرا ًِ واّٜه اإلاّاػ.

جمهُذ:
خ٣اًت الحُىان همي مً أهماه العشد
الؽّبي هما وجشِشُ مىز ٘جش الاوعان ألاو٥
٘خىاٜلخه ألالعً وظا٘ش ِبر الزا٠شة البؽشٍت
مً ظُل ئلى ظُل ,وما ًضا ٥ال٢شحر مىا
ًدخ َٙفي را٠شجه ب٢شحر مً الح٣اًاث
الحُىاهُت ,وحّخبر الىىاة الحُُٝٝت للٝفق
بفٙت ِامت "٘اإلوعان ِاػ في الٕابت وفي
ال٢هىٗ ٜبل أن ٌعخٝش في الخجمّاث
الع٣اهُت ألاولىٜ ,ذ أزشث ِلُه خُاة الٕابت
اإلاّٝذة الماظت٘ ,خل ٞأو ٥الشظىم وأو٥
الح٣اًاث" ,1وهىا مشل الحُىان في الح٣اًاث
سمضا للذاللت ِلى مٙاسٜت أو ـىسة مً ـىس
الحُاة الاظخماُِت وال٢ٙشٍت ؤحرها مً
ألابّاد الذاللُت.
 -1مٙهىم خ٣اًت الحُىان:
ِىذما هٝى ٥خ٣اًت الحُىانً ,م ً٢أن هٝى٥
بأن الحُىاهاث هي الصخفُاث الشةِعُت

اإلادش٠ت ألخذاثها ,وٜذ اخخل ٚالباخشىن في
حعمُتها مشلٜ :فت الحُىان ,الخشا٘ت
الشمضٍت٘ ,ابىال ...سٔم وظىد اخخالٗ بعُي
بُنها .وهي الح٣اًت التي جلبغ الحُىان
خفاةق بؽشٍت ججّل مىه ٜادسا ِلى الىىٞ
والخ٢ٙحر اإلاىىٝي الّٝلي بدُض جبذو ِليها
اإلاالمذ البؽشٍت مْ الاخخٙاً بخفىـُتها.
وهي خ٣اًت راث مٕضي خلٝي جشبىي ,ججّل
مً اإلاخلٝي ًأخز ِبرةٜ ,ذ ًفشح بها وٜذ
ج٢ىن لمىُت ٌعخيخجها اإلاخلٝي مً خال٥
الح٣اًت ألن الهذٗ الشةِغ منها هى التربُت
والخّلُم ألاخالقي.
في ٠خابه "الح٣اًت الؽّبُت"ٌّ ,شٗ
الذ٠خىس ِبذ الحمُذ ًىوغ خ٣اًت الحُىان
بأجها "ؼ٣ل ٜفص ي ًٝىم الحُىان به بالذوس
الشةِس ي" . 2وهزا ٠الم بذًهي ,ألن اإلاعاس
العشدي لهزا الفى ٚمً الٝفق ًٝىم
ُِل لعان الحُىان٘ ,الصخفُاث خُىاهُت
هاوٝت ,جلّب الذوس اإلاهم وألاظاس ي في جدشٍ٤
مجشٍاث ألاخذار .ؤحر بُّذ ًِ هزا
الخّشًٍ ٚفشح ٘ىصي الّىدُل بأجها ٜفت
ج٢ىن ٘يها الحُىاهاث هي الصخفُاث
الشةِعُت وحّذ مً أٜذم أؼ٣ا ٥الح٣اًاث
الؽّبُت ,ئن لم ج ً٢أٜذمها ِلى ؤلاوال,ٛ
وٜذ وظذث في ١ل م٣ان في الّالم في ظمُْ
معخىٍاث الشٝا٘ت ,وهي في ـىستها البعُىت
مداولت لخٙعحر خفاةق وِاداث الحُىاهاث
اإلاخخلٙت .3وفي العشد الؽّبي ًداو ٥الشاوي
ئًفا٢٘ ٥شة مُّىت إلاّالجت ٜمُت مهمت,
وخ٣اًت الحُىان مً أبشص هزه ألاـىاٗ ٘خّذ
الٝىاة التي حّبر مً خاللها ألاخال ٛوالىفاةذ
والخجاسب ئلى الجمهىس اإلاعخمْ ًِ وشٍٞ
ألعً الحُىان.4
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ئن البدض في خ٣اًت الحُىان ًىـلىا ئلى
أن الحُىان في الح٣اًت وظُلت لخٙعحر
الٍىاهش اإلاخّلٝت بّالم الحُىان مً ظهت
١األحجام وألالىان واإلاىاـٙاث ,وجٙعحر
الٍىاهش الىبُُّت والاظخماُِت وِالٜت
الحُىان بها مً ظهت أخشي٘ .5الحُىان ًلّب
الذوس الشةِغ في الح٣اًت مشلما ١اهذ آلالهت
وأهفاٗ آلالهت جلّب دوس البىىلت في أظاوحر
الخل ٞوالخ٢ىًٍ .وسبي الح٣اًت باألظىىسة ما
هى ئال بشهان ِلى ٜذم هزا الفى ٚمً
الٝفق الؽّبي ,وٜذ ِجى الذاسظىن
بمداولت ال٢ؽ ًِ ٚالّالٜت التي جشبي بُنها
وألاظىىسة٣٘ ,ادوا ًجمّىن أجها في ظزوس ما
هىٝذ به ألاظاوحر وأن ال٢شحر مً ألاظاوحر
ظعذث الٝىي الحُىاهُت وبّذها الخاسٍخي في
أخذاثها٘ ,ال ًخلى بدض أو مٝا ٥في خ٣اًت
الحُىان ,ئال وجىش ٛئلى ِالٜتها باألظىىسة
مً الىاخُخحن الخاسٍخُت وال٢ٙشٍت.
ًم ً٢الٝى ٥بأن خ٣اًت الحُىان هي
ـى ٚمً أٜذم أـىاٗ الٝفق الؽّبي
ختى ئن ٠شحرا مً الذاسظحن للعشد الؽٙىي
الؽّبي ًشبىىجها باألظىىسة ,خ٣اًت ججشي
ِلى لعان الحُىان الزي ٌّلب دوس البىىلت
٘يهاً ,داو ٥ساوحها مً خاللها ئًفا٢٘ ٥شة
مُّىت أو جٙعحر ٌاهشة لها ِالٜت بالحُىان,
هزا ألاخحر الزي جشبىه ِالٜت خمُمُت
باإلوعان ,راث ِىاـش مدذدة ,ؼذًذة
الٝفش مٝاسهت بباقي أـىاٗ الٝفقً ,خ٢ىن
بىاؤها مً ٜعمحن ازىحن ,حّشك في ألاولى
خادزت مُّىت ,وفي الشاهُت ِلى اإلاىٜٚ
ألاخالقي الخّلُمي.
 -2خفاةق خ٣اًت الحُىان:
جخمحز أٔلب خ٣اًاث الحُىان بما ًلي:

أ -اإلاعخىي البىاتي :جأخز خ٣اًت الحُىان بىاء
مدذد وبعُي ًخ٢ىن مً ٜعمحن:
 الٕشك الٝفص ي للحذر :وٍخمشل في العشدور٠ش جٙاـُل أخذار الح٣اًت.
 اإلادفى ٥ألاخالقي :وٍمشل الُٝمت الخّلُمُتالخلُٝت أو الهذٗ ألاخالقي بفىسة مش٠ضة.
وٍخجعذ ٔالبا في ٜى ٥مأزىس أو خ٢مت أو مشل
ؼّبي مّحن ًجعذ جل ٤الحفُلت ألاخالُٜت,
٘د٣اًت الحُىان "حعتهذٗ ٔاًت أخالُٜت وهي
ٜفحرة جٝىم بأخذاثها خُىاهاث جخدذر
وجخفشٗ ١األهاس ي وجدخ َٙبزل ٤بعماتها
6
الحُىاهُت وجٝفذ ئلى مٕضي أخالقي"
ب -معخىي العماث الٙىُت :لح٣اًت الحُىان
الّذًذ مً العماث التي جمحزها ًِ ٔحرها مً
أهىاُ الٝفق الؽّبي ,وهزه بّن مً جل٤
الخفاةق:
 جدعم ٔالبا ببعاوت الحب٢ت الٙىُت"٘د٣اًاث الحُىان ٜفحرة بالُٝاط ئلى ٔحرها
وِىاـشها ٜلُلت ًم ً٢أن ًمم بّمها ئلى
بّن ٘خٍهش في ـىسة ظلعلت مخىاـلت راث
خلٝاث" 7مْ جش٠حزها ِلى هذٗ مدذد بّذد
ٜلُل مً الصخفُاث (شخفِخان أو زالزت
ِلى ألا٠ثر) في ظل الح٣اًاث.
 جبخّذ ًِ الخٝعُم الشالسي اإلاّشوٗ فيأهىاُ أخشي للٝفق مً مٝذمت أو جمهُذ,
ِٝذة وخاجمت.
 الشمضٌّ :خبر مً بحن الخفاةق اإلاهم ل٢ىنالح٣اًت جٝىم ِلُه لُدُلىا ئلى ٜشاءة وجأمل ما
وساء الىق والخىلْ ئلى اإلاّجى الخٙي ٘يها,
٘الشمض حّبحر ٔحر مباؼش ًِ الىىاحي الىٙعُت
اإلاعدشمشة التي ال جٝىي ِلى أدائها اللٕت في
دالالتها الّمىٍت.8
 في خ٣اًت الحُىان ًىٌ ٚالشاويالصخفُاث الحُىاهُت بىشٍٝت رُ٠ت٘ ,حجم
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الحُىان وبىِخه الجعذًت ال حّبر داةما ًِ
الٝىة٘ ,شٔم ـٕش حجم "الٝىٙز" ًخٕلب
ِلى "الزةب" بالذهاء وٜىة الّٝل ال الجعذ
(خ٣اًت الٝىٙىد والزًب) ,والخالـت
الخّلُمُت واإلادفى ٥ألاخالقي للح٣اًت
ًخلخق في اإلاشل الؽّبي العاةذ في اإلاىىٝت
"الّىد لُخدٝشه ٌّمُ."٤
 الحُىان ٜذًما ١ان مّلما ومّبىدا في الحذهٙعه ,ما ظّلها جدمل مٕضي أخالُٜا أو
دسظا اظخماُِا أو هذ٘ا جشبىٍا٘ ,اهخٝلذ
بزل ٤مً الىىس ألاظىىسي ئلى ال ًٙألادبي.
 شخفُاتها خُىاهُت في الٕالب ,أي أنالحُىان ًلّب دوس البىىلت ٘يها٘ ,مٍّم
الصخفُاث في الّادة مً الحُىاهاث التي
جخ٣لم وجخفشٗ ١اآلدمُحن ئلى دسظت ًدبحن منها
الشواة الزًً ًد٢مىن الٝفق ب٣ل ظذًت
لِعذ لذحهم ٘٢شة واضحت ًِ الحذ الٙاـل
بحن ؤلاوعان والحُىان٘ ,هى خُىان في ظملت
وئوعان في الجملت الخالُت ,دون خاظت ئلى أن
ً٢ىن هزا الخدى ٥مصحىبا بؽّاةش خاـت.
٠ما هجذ شخفُاث أخشي مشل :ؤلاوعان,
هباث٘ ...هي ج٢خ ٚبز٠ش هىُ الصخفُت وال
تهخم بالخٙاـُل ألاخشي .مشل :جز٠ش هىُ
الصخفُت ِلى أهه ئوعان في ؼ٣ل سظل أو
امشأة ,أو ـٙخه الّمشٍت (ؼُخ ,ولذ) ,أو
٘ٝحرٔ ,جي ,ر١ي ...أو مهىخه٘ :الح ,جاظش,
خىاب  ...وال جذخل في الخٙاـُل الذاخلُت
ألاخشي مشل جٙاـُل الّاةلت وِذد أ٘شادها ...
٠ما أن ِالٜت الصخفُاث بّمها ببّن
ِالٜت بعُىت جمخاص بالعىدُت ,بُّذة ًِ
الٕمىك والّم.ٞ
 -3وؽأة خ٣اًت الحُىان:
خ٣اًت الحُىان مً أٜذم أـىاٗ الٝفق
الؽّبي ألن ِالٜت ؤلاوعان بالحُىان ٜذًمت

ٜذم ؤلاوعان هٙعه ِلى وظه البعُىت ,ألهه
ماسط وؽاواث خُاجه بجاهب الحُىاهاث
٘٣اهذ ظضءا مً خُاجه الُىمُت ًخّاٌؾ مّها
وَعخُٙذ منها في ؼتى اإلاجاالث ,وبذأث هزه
الّالٜت مز بذأ الخل ,ٞواإلاخفٙذ للخاسٍخ
ؤلاظالمي ًتراءي له رل ٤بىلىح (ٔشاب
ٜابُل ,خىث ًىوغ ,بٝشة بجي ئظشاةُل.)...
وهزا ئن دِ ٥لى ش يء ٘اهما ًذِ ٥لى ٜذم
وؽأتها الماسب في ِم ٞالخاسٍخ البؽشي,
٘٣اهذ بزل ٤داّ٘ا لُيص ئ ٜففا ًدا٠يها,
وهي بزل" ٤حّذ مً أٜذم – ئن لم جً٢
ألاٜذم – أهماه الٝفق الؽّبي.
وًِ ِالٜت خ٣اًت الحُىان باألدب الّشبي,
جدذر الذ٠خىس ٔىُمي هالِ ٥نها وًِ مذي
جأزحر ٠خاب ١لُلت ودمىت ِلى ألادب ِامت
والّشبي خاـت ٘ٝذ "١اهذ جشظمت ِبذ هللا
بً اإلا ْٙٝظببا في خل ٞهزا الجيغ ألادبي
(أي خ٣اًت الحُىان) الجذًذ في اللٕت
الّشبُت ,رل ٤أن خ٣اًاث الحُىان في ألادب
الّشبي الٝذًم ٜبل ١لُلت ودمىت ١اهذ ئما
ؼّبُت ٘ىشٍت حؽشح ما بحن الّامت مً
أمشا ,٥وئما مٝخبعت مً ٠خب الّهذ الٝذًم,
أي راث وابْ دًجي ًخفل بالّٝاةذ ,وأما ما
ِذا هزًً ٘مخأخش ًِ ١لُلت ودمىت ومخأزش
به "٣٘ 9لما جىشٜىا ئلى خ٣اًت الحُىان
اسجبىذ مباؼشة ب٢خاب ١لُلت ودمىت ,وأـله
الهىذي أو جشظمخه الّشبُت البً اإلا .ْٙٝأما
الذ٠خىس ِبذ الحمُذ ًىوغ ٘حرظْ أـلها ئلى
ظمُْ الحماساث الٝذًمت ألجها "جشد ِلى
ألعىت الجمُْ دون اظخصىاء ,ئجها مىظىدة في
١ل بِئت وِىذ ١ل أمت وبحن مخخل ٚألاظُا٥
والىبٝاث ,وٜذ اظخىاِذ أن جدخل م٣اها
ٌاهشا بحن ألاؼ٣ا ٥الٝففُت ُ٘ما ٌعمى
باألدب اإلاش ٚٝأو ألادب الشُْ٘" .10وأؼاس
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اإلاٝذس ي ئلى الخماسب خى ٥م٣ان وؽأة
خ٣اًاث الحُىنٙ٘ ,ي الٝذًم سدها الباخشىن
ألاوسبُىن ئلى الُىهاهُحن ,ئال أن الباخشحن
اإلاّاـشًٍ اإلاهخمحن بأـى ٥آلاداب الؽّبُت
الّاإلاُت وعبىا وؽأتها ئلى الؽش .11ٛوًِ
ٌهىسها في الهىذ ,جدذر ٔىُمي هالًِ ٥
٠خب خىث في وُاتها خ٣اًاث للحُىان ,بذاًت
مً ٠خاب (ظاجا١ا) وـىال ئلى (هُخىبادٌعُا)
التي اهٙشدث بىابْ ٘جي في وشٍٝت جٝذًمها
للح٣اًاث٠ .ما ال ًم ً٢أٙا ٥الخأزحر الّشبي
في خ٣اًت الحُىان ,جأزحر اهٝعم لجضأًً:12
 هٝل ألادًب الّشبي للمأزىس الهىذي أوالٙاسس ي ئلى اإلاأزىس الّاإلاي ١له.
 ابذاُ الّشب أهٙعهم في هزا اإلاُذان ئلا٘توجممُىا وسمضا.
ئن مّش٘ت أـل وؽأة خ٣اًت الحُىان,
وجدذًذ صماجها وم٣اجها إلاً الفّىبت بما ١ان,
٘مشلها مشل باقي أـىاٗ الٝفق الؽّبي
وألاظاوحر ,لم ًٝذس الباخشىن في مجا٥
الذساظاث الؽّبُت جدذًذ أـلها بذٜت ,هٍشا
لٝذمها الماسب في ِم ٞالخاسٍخ الٝذًمٝ٘ ,ذ
ِش٘تها الؽّىب الٝذًمت ١ا٘ت ,وماسظذ
وؽاواتها بش٘ٝت الحُىان ظىاء حّاٌؽذ مّه
أو اظخٙادث مىه٢٘ ,شحرا ما سمض ؤلاوعان
ٜذًما للحُىان بأهه ؤلاله اإلاّبىد ,أو الحُىان
ألالُ ٚالزي س٠به وأ١ل لحمه وؼشب لبىه,
وهى ٠زل ٤الحُىان اإلاٙترط الزي ِاػ في
الٕابت وخاسبه وٜخله .هىا ًخطح بأن ِالٜت
ؤلاوعان بالحُىان مخِىت باخخالٗ ـىسها,
٘ٝذ ِبر ًِ رل ٤في سظىماجه ومىدىجاجه
ومىٝىؼاجه في ال٢هىٗ والصخىسَّ ,
وِبر ِنها
أًما بد٣اًاجه وٜففه خى ٥مٕامشاجه,
وخا٠ذ واّٜه بفىسه اإلاخخلٙت.
 -4الشىاةُاث المذًت:

مفىلح الشىاةُاث المذًت اسجبي في بادب
ألامش باألظىىسة التي دسط مجمىِت منها ١لىد
لُٙي ظتراوط ٘ ,13Claude levi straussهى
ألاو ٥الزي لٙذ اهدباه الباخشحن لشوسة ئظشاء
"مضاوظاث" بحن الىٌاة .14ٚل ً٢الحُٝٝت أن
مبذأ الخماد الشىاتي لِعذ محزة ُو ِظ َمذ بها
ألاظىىسة ومحزتها ًِ باقي الٙىىن الؽّبُت
٘دعب٣٘ ,ل الٙىىن ألادبُت جدىي مجمىِت
مً الشىاةُاث ولى اخخلٙذ ُ٘ما بُنها ئال أجها
ٔحر مدذودة وال ًم ً٢خفشها في ـىٚ
مّحنٝ٘ ,ذ هجذ هٙغ الشىاةُت في ِذد مً
الٙىىن الؽّبُت٠ ,ما ٜذ هجذ زىاةُاث جمحز
ـىٙا ًِ آخش ,سٔم رل٘ ٤هي في مممىجها
مخخلٙت في وشٍٝت جىبُٝها.
الشىاةُاث المذًت ل٣لىد لُٙي ؼتراوط
امخذاد للذساظاث التي ٜام بها "٘الدًمحر
بشوب ,15" Vladimir Proppوألاٗ ئليها أهه
اهخم باإلاممىن خال٘ا لعابٝه ,واظخخذم
ِذدا مً الشىاةُاث اإلاخّاسلت مشل:
لُل/جهاس,
أسك/ظماء,
مىث/خُاة,
ر٠ش/أهثى ...وما الخّاسلاث الشىاةُت التي
جدخىحها ألاظىىسة مً خال ٥اظخخالؿ
الىخذاث اإلاخّاسلت مً الىق-هزا ألهه وبٞ
هٍشٍخه ِلى ألاظىىسة خال٘ا ل ــ"بشوب" الزي
اٜخفشث دساظخه ِلى الح٣اًت الخشاُ٘ت-
بدُض أِاب ١لىد ِلى بشوب ؼ٣لُخه اإلابالٖ
٘يها وِذم اهخمامه بالعُا ٛوباإلادخىي.
وِ٢غ ظابُٝه ,أ٘اد ١لىد ئلى أهمُت اإلاّجى
واإلاممىن في دساظت الخىاب العشدي,
٘احعمذ دساظخه بالّم ٞمٝاسهت بذساظاث
بشوب.16
وُ٘ما ًخق زىاةُت (ر١اء – ٔباء) ٘ٝذ
ـىستها خ٣اًت الحُىان بفىسة جدىي مٙاسٜت
عجُبت ,ئر ًشجبي الز١اء بالخذاُ ,والٕباء
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باالهخذاُ ,وهي مً وٌاة ٚبشوب (وٌُٙت
خذاُ ,وٌُٙت اهخذاُ) ,وهزا ًىضح بأن
الذساظاث م٢ملت بّمها لبّن .وظِخطح
رل ٤في دساظت خ٣اًت "ال٣لب والزةب"
اإلاٝخبعت مً اإلاذوهت الّاإلاُت (ئٌعىب):
 -5هق الح٣اًت:
" بِىما ١ان ال٣لب ساٜذا ًدؽمغ أمام بىابت
اإلاضسِت ,ئر اهٝن ِلُه رةب و١ان ان ًٙخ٤
به لىال أن جمشُ ئلُه ٜاةال :أال جشي ئلى ؼذة
هضالي؟ لً أـلح ل ٤آلان وظبت ظُذة٘ ,لى
ـبرث ِلي أًاما ٘ان ظُذي ظُُٝم ولُمت
ظأها ٥منها مً الٙخاث والٍّام ,وأ٠ىن ل٤
ِىذةز ظمُىا وِىذةز ًدحن خُجي ,سآها
الزةب ٘٢شة ـاةبت.
وبّذ أًام ِاد الزةب ٘ألٙى ال٣لب ِلى ظىذ
الاظىبل ًٝعي بُّذا ًِ ًذًه ٘ىادي٘ :لخجز٥
لخإ١ل ,أال جز٠ش اجٙاٜىا؟ وببرود سد ال٣لبً :ا
ـذًٝي لئن ادس٠خجي مشة أخشي لذي البىابت
٘ال جيخٍش أي ولُمت "
 -6البىاء الٝفص ي للح٣اًت:
أ -ئن البىاء الٝفص ي للىق الح٣اتي بعُي
البيُت بُّذ ًِ الخُّٝذً ,خأظغ مً الّشك
الٝفص ي للحذر :الزي ٌّشك اإلاىاظهت بحن
١ل مً ال٣لب والزةب ًِ ,وشٍ ٞالاِخذاء
اإلاٙاجئ للزةب ِلى ال٣لب مً ظهت ,وم٢ش
وخُلت ال٣لب للٙشاس بجلذه مً ظهت أخشي,
و١ل ما ًدبْ رل ٤مً ظشد.
زم اإلادفى ٥ألاخالقي الخّلُميُ٘ :خلخق في
مٝىلت ال٣لب للزةب خحن ٜا ٥له (لئن
أدس٠خجي مشة أخشي ٘ال جيخٍش أي ولُمت) ,وهي
ِباسة ًِ ججشبت خُاجُت حّلم منها ال٣لب أن
ًأخز الحُىت والحزس٠ ,ما ال ًتر ٟالزةب
الٙشـت جمُْ مً بحن ًذًه خحن جخاح له

وظبت ظهلت ,وال ًىخذُ مً الىِىد ال٣اربت
مً وشٗ الطحُت.
ب  -أما ًِ الشىاةُت المذًت (ر١اء – ٔباء)
٘ٝذ لخفذ لىا مدفىال حّلُمُا ُٜما ٠شحرا
ما أؼاس له الىٝاد واإلاشبحن في ٠ىن:
 الّٝل مْ المّ ٚالجعذي ًمشل ٜىة:مشلذ شخفُت ال٣لب في الح٣اًت ـىسة ًِ
الىا ْٜالزي سمض له هق الح٣اًت بفٙت
ِامت٘ ,دحن اٜتربذ جهاًت ال٣لب مً وشٗ
شخفُت أٜىي مىه بيُت وٜذسة ِلى الا٘تراط
لهض ٥ظعمه ولّٙه ,اظخّان بّٝله الزي
اظخىاُ بٙمله الىجاةٝ٘ ,ذ لجأ ئلى الحُلت
والٙىىت التي ٠شحرا ما حٕلب ٘يها أصحابها ِلى
مفاِب الحُاة وٌشو٘ها الٝاظُت ال
بّمالتهم .وهىا اٜترن الز١اء بالّٝل ,مْ
لّ ٚفي الجعذ ,سٔم رل٠ ٤عب الفشاُ
وخفذ الىجاة٢٘ ,ما ًٝا" :٥الحُلت ظبُل
الىجاة".
 ٜىة الجعذ مْ لّ ٚالّٝل ًمشللّٙا :احعم الزةب بٝىة ظعذه وٜذسجه
ال٢بحرة ِلى مٙاظأة ضحُخه في ٔٙلت منها
وا٘تراظها ,ول ً٢في هق الح٣اًت لم ًٝذس ِلى
أ١ل ال٣لب بعبب ٔباةه واهىىاء خُلت
الطحُت ِلُت ٘اهخذُ وجىاوأ بىشٍٝت ٔحر
مباؼشة مْ الطحُت ٘ىجى ال٣لب وخشط هى
خالي الى٘اك.
وسٔم أن الزةب ًدعم بالز١اء والحُلت ,ئال
أهه و ْٜفي ٘خ وشٍذجه ,وهىا جدى ٥اإلاّخذي
ئلى ضحُت ,والطحُت ئلى مّخذي٘ ,أـبذ
الزةب ًشحر الؽٝٙت بّذ أن ١ان ًشحر في هٙغ
الٝاسب الحُلت والذهاء واإلا٢ش والخذاُ,
٘اهٝلب السحش ِلى العاخش.
والزةب ـىسة لإلوعان الزي ال ًذس ٟاإلاحزان
الح ُٞٝللّٝلُّ٘ ,خمذ ِلى ٜىجه الجعذًت
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بفٙت ١املتُ٘ ,أخز مىه رل ٤الىٜذ والجهذ
وٜذ جمُْ مً بحن ًذًه ٘شؿ ٠شحرة لل٢عب
والِّؾ بىش ٛأ٠ثر ظهىلت وَعش ,وِىا ًٝى٥
مً خبروا الحُاة" :اإلاشء ال ًلذٓ مً الجحش
مشجحن" أو "الىمْ ٌّمي".
ط -اسجبىذ الشىاةُت المذًت (الز١اء –
الٕباء ) ب٣ل مً ال٣لب والزةب ِلى الترجِب,
٘احعم ال٣لب بدعً الخ٢ٙحر ,والزةب
بالٕباوة ,والسخشٍت لل٣لب ,والؽٝٙت للزةب,
واخعاط ال٣لب بالىمأهِىت ,في خحن أخغ
الزةب بالخُبت ,وهي مجمىِت مً اإلاخماداث
اإلاشا٘ٝت ل٣ل شخفُت خُىاهُت في الح٣اًت.
وٜذ اسجبىذ بمجمىِت مً ألابّاد هي ١اآلحي:
أوال -خحن ١ان الزةب مّخذي وال٣لب ضحُت:
* باليعبت للزةب:
* باليعبت لل٣لب:
 الّى ٚاإلامُذ الخىٗ الؽذًذ الاهٝماك لال٘تراط الزةب ًمع ٤بال٣لب ال٣لب ساٜذ أمام البىابتزاهُا -خحن جدى ٥اإلاّخذي ئلى ضحُت
والطحُت ئلى مّخذي:
* باليعبت للزةب:
* باليعبت لل٣لب:
 الاهخذاُ والخىاوإ الّٙىي الخذاُ واإلا٢ش الزةب ًخاوب مً ألاظٙل ال٣لب ٘ى ٛالاظىبل الاجهضام والخُبت الٕلبت والىمأهِىتواإلاٝاسهت بحن اإلاعخىٍحن البذتي والنهاتي
وعخخلق مجمىِت مً اإلاخماداث هي ٠ما
ًلي:

*ٔ

* ر١اء ال٣لب:
 ٘ى ٛظىذ ؤلاظىبل أمام بىابت اإلاضسِت خذاُ اهخذاُ الٍُٝت العزاظت مّخذي ضحُتمً خال ٥هق الح٣اًت وشخفُاتها
الشمضٍت ًٍهش لىا جأُ٠ذ الٝىة الحُُٝٝت
أال وهي الّٝل٘ ,خمجُذ الّٝل هىا ال ًخم
بىشٍٝت ججشٍذًت وئهما ٌصخفً مً
خال٘ ٥اِلُت ١ل مً ال٣لب والزةب:
 الزةب ١ان هى اإلاّخذي بّذ ئن اهٝنبفىسة مٙاظئت ِلى ال٣لب لىا مىه أهه
٘اص بفُذ ظهل ,ول٢ىه ًفاب بخُبت أمل
٠بحرة هدُجت ظزاظخه ؤٙلخه ؤباةه,
والخىظلضحُت.
٘خدى ٥ئلى
 الخمشُ ال٣لب ١ان هى الطحُت بّذ أن ٘ىجئبىٜىِه بحن ٘٣ي الزةب هدُجت ِذم
الحزس٘ ,اظخّان بز١اةه وأ٘لذ مً
اإلاىث اإلاد.ٞٝ
د -الىمىرط الّاملي للح٣اًت:
ٌُ َّ ُّذ الىمىرط الّاملي الزي أحى به ٔشٍماط
 17 A.J.Greimasولُذا وم٢مال لألبدار
الؽ٢الهُت الشوظُت ,واظخٙاد مً آساء
الباخشحن ممً ظبٝىه في الذساظاث
ألاهثروبىلىظُت واللعاهُت ,ئر ًٝىم الىمىرط
الّاملي ِلى ظخت ِىامل جيخٍم في مداوس
زالزت ,والّامل ِىذ ٔشٍماط هى" :دوس جٝىم
به الصخفُت في مجشي الّٙل" ,18وٜذ ً٢ىن
٘شدًا أو ظماُِا ,ئوعاها ,خُىاها أو ٘٢شة
مجشدة ,مز٠ىسا أو ٌعخيخج مً خال ٥الح٣ي,
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بدعب جمىلّه في اإلاعاس العشدي للح٣ي.19
وهزه الّىامل العخت ِلى الىدى آلاحي:
 الٙاِل " :"Actantوٍٝىم بالّمل للحفى٥ِلى الص يء الزي ًشٔب ُ٘ه( .ال٣لب)
 اإلاىلىُ" :"Le sujetهى الزي جخجه ئلُهسٔبت الزاث ,أي الص يء اإلاشاد جدُٝٝه.
(الىجاة)
 اإلاشظل" :"Le destinateurوهى الزي ًخلٞاإلاىلىُ وٍجّل الزاث جشٔب في ش يء
ما(.الزةب)
 اإلاشظل ئلُه"ً :"Le destinataireخجه ئلُهالّمل اإلاىجض مً وشٗ اإلاشظل( .ـاخب
الجعم المُّ)ٚ
 اإلاعاِذ " :"L'adjuvantهى الذوس الزيجخٝمفه الصخىؿ الىاٜٙت ئلى ظاهب الزاث
الٙاِلت( .الز١اء)
 اإلاّاسك"ً :"L'opposantمشل هزا الذوسالّاملي ١ل مً ً ٚٝفي وشٍ ٞالٙاِل مُّٝا
له( .الزةب)
وجيخٍم الّىامل العخت العابٝت خى ٥زالر
مداوس أظاظُت ِلى الىدى آلاحي:
ِ -1الٜت الشٔبت " :"Relation de désir
جشبي الزاث واإلاىلىُ ِالٜت اـشاس ٜاةمت
ِلى ؤلاهجاص.
ِ -2الٜت الخىاـل" Relation de
 :"communicationوٍىلِ ٞلُه ٠زل٤
مدىس الخبلُٖ ,وهى ًشبي بحن اإلاشظل واإلاشظل
ئلُه.
ِ -3الٜت الفشاُ ":"Relation de lutte
ًمم ١ل مً ِاملي اإلاعاِذًً واإلاّاسلحن.
وخعب هق الح٣اًت ومعاسها العشدي ً٢ىن
الىمىرط بالؽ٣ل آلاحي:
(الىجاة)

(مدىس الخىاـل) اإلاشظل اإلاىلىُ
َ
اإلاشظل ئلُه
مدىس
(الزةب)
الشٔبت
(مدىس
اإلاعاِذ
الفشاُ)
اإلاّاسك
ال ـ ـ ــزاث
(ال٣لب)
(ر١اء ال٣لب ٔ +باء الزةب)
(الزةب)
ًٍهش ظلُا مً خال ٥الىمىرط الّاملي مذي
الاسجباه بحن الىجاة والز١اء باليعبت للزاث,
٘دحن ١ان ال٣لب مخفال بالىجاة بؽّىسه
بالىمأهِىت والاظخٝشاس وهى هاةم أمام بىابت
اإلاضسِتٝ٘ ,ذ ؼّىسه واهٙفل ًِ خالت
الشاخت وألامً ,ؼّش بالخىٗ واٜتراب جهاًخه
ِلى ًذي الزةب٣٘ ,ان رل ٤ظببا ١اُ٘ا في
مداولت اجفاله باإلاىلىُ أال وهى الىجاة
والبٝاء ِلى ُٜذ الحُاة .وٜذ ِمل اإلاعاِذ
ِلى جىوُذ ِالٜت الاجفا ٥بحن ال٣لب
والىجاة مً بحن ٘٣ي الزةب٘ ,لى ال الز١اء
والٙىىت والحُلت اإلاخفلت بال٣لب مً ظهت,
والٕباء والاظتهضاء والاهخذاُ اإلاخفلت بالزةب
مً ظهت أخشي ,إلاا اظخىاِذ الزاث أن
جخفل باإلاىلىُ الزي ١اهذ في البذاًت
مىٙفلت ِىه.
في خاجمت هزا البدض الزي داس خى٥
خ٣اًت الحُىان واسجباوها بالشىاةُت المذًت
(ر١اء – ٔباء) وعخيخج بأهه ٔالبا ما ًخدذ
الز١اء بالجعم المُّ ٚوالبيُت الفٕحرة
للجعم ,وٜذ ًدعم باالجهضامُت والخىالْ
والخمىُ للّذو في الٍاهش ,في خحن هجذ
الٕباء له ِالٜت ووُذة بالٝىة الجعمُت أو
العشِت والٝذسة ِلى الا٘تراط والعلىت
واإلال ٤في ٠شحر مً الح٣اًاث .ول ً٢داةما ما
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جخدى ٥الح٣اًت وٍىٝلب السحش ِلى العاخش
بمٙاسٜت جدى ٥اإلاّخذي ئلى ضحُت والطحُت
ئلى مّخذي ,والّامل اإلاعاِذ الشةِغ هى ٜىة
الّٝل اإلاخمشلت في الز١اء ال ٜىة الجعم.
الهىامؾ:
 - 1مدمذ هاـش الُ٢الوي ,سحش الٝفت والح٣اًت,
مً ميؽىساث اجداد ال٢خاب الّشب ,م٢خبت ألاظذ,
دمؽ ,200 ,ٞؿ .35
ِ - 2بذ الحمُذ ًىوغ ,الح٣اًت الؽّبُت ,ال٣اجب
الّشبي للىباِت واليؽش ,الٝاهشة ,1968 ,ؿ .29
٘ - 3ىصي الّىدُل ,الٙلى١لىس ماهى ,م٢خبت مشٍىلي ,
الٝاهشة ,ه ,1987 ,2ؿ.176,175
 - 4خىسٍت بً ظالم,الح٣اًت الؽّبُت في مىىٝت
بجاًت دساظت وهفىؿ,داس هىمت للىباِت
واليؽش,الجضاةش,2010,ؿ .81
ِ - 5بذ الحمُذ ًىوغ ,الح٣اًت الؽّبُت ,ؿ .31
 - 6اإلاشظْ هٙعه ,ؿ .36
 - 7اإلاشظْ هٙعه ,ؿ .36
 - 8مدمذ مشجاك ,مً ٜماًا أدب ألاوٙا ٥دساظت
جاسٍخُت ٘ىُت ,دًىان اإلاىبىِاث الجامُّت ,الجضاةش,
 ,1994ؿ.93
 - 9مدمذ ٔىُمي هال ,٥ألادب اإلاٝاسن ,جهمت مفش,
الٝاهشة ,2004 ,ؿ 151
ِ - 10بذ الحمُذ ًىوغ ,الح٣اًت الؽّبُت ,ؿ .29
 - 11اإلاٝذس ي٠ ,ؽ ٚألاظشاس ًِ خ٢م الىُىس
وألاصهاس ,جذ :خعحن ِاص ي ,داس اإلاىاظم للىباِت
واليؽش ,ؿ.17
٘ - 12اسو ٛخىسؼُذ ,أدب ألاظىىسة ِىذ الّشب,
ظلعت ِالم اإلاّش٘ت ,الّذد  ,284ال٢ىٍذ,2002 ,
ؿ .98
١ - 13لىد لُٙي ؼتراوط :باخض أهثروبىلىجي ٘شوس ي,
َّ
َّ
جلٝى حّلُمه الجامعي في العىسبىن
وجخشط في ١لُت
الحٝىِ ٛام  ,1931زم الخد ٞبالبّشت الجامُّت
ً
الٙشوعُت في البراصٍل خُض أـبذ أظخارا لّلم
الاظخماُ في ظامّت ظاو باولى في الٙترة  1935ـ ,1939
وهي الٙترة التي ٜام ٘يها بّمل أبدار خٝلُت
ئزىىظشاُ٘ت بحن ٜباةل البىسوسو في وظي البراصٍل
والتي ِلى أظاظها أٜام هٍشٍخه في ِلم ألاظاوحر,

وَّذ مً أبشص أِمذة ال٢ٙش البيُىي ,وله ٠خب ِذة
منها :ألابيُت ألاولُت لّالٜاث الٝشابت ,ألاهثروبىلىظُا
البيُىٍت ,زم ـذسث له مجمىِت مً الذساظاث
بّىىان ألاظاوحر أو مٝذمت لّلم اإلاُشىلىظُا.
 - 14ظىصٍ٠ ٚىسجِغ ,مذخل ئلى العُمُاةُت
العشدًت والخىابُت ,جش :ظما ٥خمشي ,الذاس الّشبُت
للّلىم ,الجضاةش ,ه .2007 ,1ؿ19
٘ - 15الدًمحر بشوب )1972/1895( :باخض سوس ي مً
أـى ٥أإلااهُت ,أج ًٝاللٕخحن ألاإلااهُت والشوظُت
وجدفل ِلى أِلى الشجب والذسظاث الّلمُت ,جدفل
ِلى الذ٠خىساه في ؼّبت الٙلى١لىس ,والخد ٞبجامّت
بترؤشاد (لُىٕشاد)في ظىت  .1913وفي ِام  1938س٠ض
بشوب ِلى الٙل٣لىس وداْ٘ ًِ أوشوخخه التي ١اهذ
جدذ ِىىان " أـل الح٣اًت الخشاُ٘ت" ,جخشط ِلى
ًذًه الّذًذ مً اإلاخخففحن في ِلم الٙل٣لىس ,ـاس
بّمهم مً الّلماء اإلاشمىٜحن .وسٔم ٜلت مإلٙاجه ئال
أجها ج٢دس ي أهمُت ٠بحرة مشل :مىس٘ىلىظُت الح٣اًت
الخشاُ٘ت  ,1928الجزوس الخاسٍخُت للح٣اًت الخشاُ٘ت
الشوظُت  ,1946اإلالحمت البىىلُت الؽّبُت الشوظُت
ِام 1955
 - 16العُذ ئمام ,مذخل ئلى هٍشٍت الح٣ي ,مإجمش
أدباء مفش ,الذوسة الشالشت والّؽشون ,ألامل
للىباِت واليؽش ,الٝاهشة ,ه ,2008 ,1ؿ .45
 - 17ألُجشاد ظىلُان ٔشٍماطِ )1992-1917( :الم
لعاوي وظُمُاتي ٠بحرٌّ ,ذ مً مإظس ي العُمُاء
البيُىٍت اهىالٜا مً الذساظاث اللعاهُت لذي ظىظحر
و ًلمعلُ ,ٚوهى مً سواد مذسظت باسَغ العُمُاةُت
لىٍشٍخه في العُمُاء اإلاخمشلت في اإلاشبْ العُمُاتي
وهمىرط البىاء الّاملي الزي اِخبر مً أبشص الذساظاث
العُمُاةُت الحذًشت.
 - 18العُذ ئمام ,مذخل ئلى هٍشٍت الح٣ي ,مإجمش
أدباء مفش ,ألابدار ,ؿ .47
 - 19العُّذ بىواظحن ,الاؼخٕا ٥الّاملي دساظت
ظُمُاةُت ,ميؽىساث الاخخالٗ ,الجضاةش ,ه,1
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