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 أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس ابلرابط

 
يددد و الحا دده ه ادددوي الجلاويددة ارماليدددة ارر ددجل  جلم لدددروس  ييددو ارماليدددة اإلسدد مية، وسب  دددا 

ي  د  صريدمج لاليدة مةدذدة ذاب  دابا ،عختدا ، نلدن لجنسدا  وج دة ه بعجلة الت دوس اضاداس 
اضيا  وصؤ ر أ،عاله اإلبدا ية ه اللغدة والندو والنكدركك  مدا س دجل  لد  أفيدة ارنداايم ا    يدة 

 ه أت مج اوي ارمالية    صكو  ه مستوى نلين الووق اضااسيك
مددددرا لددددروسإ، يتددددداا جلليدددده ا  ددددا  الد ي دددددة صدددداس يديددددد ارن ددددوم ه جلبسدددددتمولوجيا ارعدددداس  أ

 واإلنسانية مو أجل السي ر   ل  ارولوع اردسوس، وصةاو  ذاالصه أبسلوب  لمي سصوك
ومل يكددددو ارانددددا ا دي والة دددددي وال النلسددددني بعيدددددا  ددددو اددددوي الاددددروس  ه أي و دددد  مددددو 

اددامو وهااددل اروانددا ا و داب، وجل   ددا  الغالددا  لدد  ار تمددو  ددوي اض ددو  اال ددتغا  ابر
 التحديدية واالص   ية جلال ه بعض  االب

 
 الححه ارمايل والة دي والنلسني اضديه وارعاصرك

،إذا  ا  الولا السائد او التجاال، بل و دم االاتمدام ابراندا اإلبسدتمولوجي ه الدساسدة 
 ارمالية وا دبية

 
 حه والدسس العمين ا  ادمييكوالة دية، ،إنه صاس اليوم مو أوم أولوإب الح

ل د  ان  ارناايم ارمالية م ترير   ل  اللو  النلسني ه التحليل، ،تشرب  ارناايم ا دبية 
اب بعددداد النلسدددنية والتعمددديم اضاصدددل ،ي ددداط ادددا أدختى جلم سبدددم ارمدددا  ابلنلسدددنة سب دددا م كيةدددا، 

  يه ال يةنريل الرأي ارمايل  و الرأي النلسني!
 



ت ليدددد الكدددان ي  دددا  سدددائدا  ددد   ال دددرو  ارالدددية، نردددرا ردددا ،يددده مدددو سددد مة الدددرأي وادددوا ال
وسجحانددده ه ا تحددداس اراايدددة ا دبيدددة وارماليدددة جدددجليا مدددو اراايدددة ارماليدددة، بدسجدددة صددداس مع دددا 

 للحكم ارمايل مكانة ساسخة لمو النلسنة الكان ية ا رانيةك
 

مددا سدداسصر الددوي نظددل الةرريددة ارماليددة لددمو واسددتمر اددوا الةرددر جلم  دددود العريددر اضددديه 
 الةررية النلسنية الوجودية، ،كا  لديه الرأي ارمايل ججلياً مو الرأي الوجوديك

 
وجلذا صسايلةا اليدوم  دو ر س ادوي الر يدة النلسدنية ه ارماليدة ا دبيدة والة ديدة، سدو  ن  د  

صعمدل  لد  الةردر جلم ا دب وارمدا   أ  ارحدأ ال دمي مازا  يرسد  ه  ظدمج مدو االداوالب الدي
لدددمو سدددمجوس  ،لسدددنية صعتمدددد  لددد   دددراي  ر س ارمدددا  ا دي لدددمو حمي ددده الظ ددداه والنكدددري 

 وبيئته النلسنية العامةك
 

جل  اوي الوج ة مو الةرر صتسم بكظدمج مدو التعمديم  تدا صندر   لد  لاليدة ا دب مدا صنرلده 
يةط ه  دددو أ  ار لدددوب اليدددوم  سدددا االنترددداساب مدددو ال دددوانو العامدددة  لددد  الةردددر  النلسدددن

 Connaissanceارعاصر  او سبدم لاليدة ا دب اناايم دا ارماليدة ومعر،ت دا اخلاصدة  

spécifique  اوي ارعر،ة اي  لم د ين له مناايمه ونرريتهك و يظياب الححده ه    ،)
صاددددددح  ا    دددددداب   ادددددداإي اددددددي  يظيدددددداب  اصددددددة بدددددده ال صتجدددددداوزي جلم  ددددددمجي جلال ه  دددددددود

 جلبستمولوجية ومعر،ية  ديد  الد ةك
 

جل  منددداايم لاليدددة ا دب اليدددوم ادددي   ددداع معدددره مدددةرم  دددائم  لددد  اةدسدددة دا ليدددة لددداب ة 
لأل دددكا  وارادددامو ه ا دب و،دددن ذمو دددة مدددو التريدددوساب اال  دددة مدددا بعاددد ا السدددت  لية 

 ا ا اللغوي أو الوا عيكالةرر  ارمالية ا دبية  و  مجاا مو صوس الةرر جلم الو 
 



 L’indépendanceجل  ارحدأ ارؤسس هلوي ارمالية او محدأ ي ين االست    ارعدره  

cognitive واددددوا محددددددأ يدددددؤدي جلم صعجليدددددجل  دددددو  اضاددددوس ارمدددددايل لدددددألدب ان   دددددا مدددددو ،)
 (كImpact artistiqueم وماب ا دب ارحا ر  مو لغة ومعىن وأسلوب وأتثمجية ،ةية  

 
وا ارحدأ ارؤسختس ادو الدوي يادمو لةرريدة ا دب أ  صردل مسدت ل ة ذاب  يدا   دا ، وجل   وا

 دددا  هلدددا مدددو    ددداب التجددداذب واردددد  مدددا صعل دددا صتنا دددل  كيدددا   دددا  مدددا  مجادددا مدددو 
الكيددا ب ا  ددرى لاليددًة  اندد  أو ،لسددنيًة أو  ددمج ذلددكك ،  ا دداب النكددر اإلنسددا  هلددا مددو 

صريددا  مددا ال ميكددو معدده أ  نةكددر و ددد  الددروا اإلنسددانية ه سددائر التدددا ل و ددو  التجدداذب واال
 العلوم اإلنسانية واجملاالب ذاب ال حيعة ارمالية اإلنسانيةك

 
وادوا ادو ارة لدن الدوي صعدل اضدديه  دو لاليدة ا دب لدمو النكدر اإلسد مي  غمجادا مدو 

يوم لمو نجل ة العوردة لالياب ا دب لدى  عوب ا س ،  ديظا مشرو ا بل ومر واب ،يه ال
اضااسية الي أب  جلال أ  يوخت  الوجود الحشري جلم  ريدة صدغمج  صادمحل ،ي دا الندروق الةو يدة 

واج داب اخل ،يددة ارواريددةط  يدده صدداسب الةجل ددة العوريدة اليددوم نو ددا مددو الددد و  جلم صةمدديم وال
ددد ه ارعددامل ال مددو  قددوخت  اال ددت     ددوامل لتلنددة والةرددر جلم اإلنسددانية مددو  قددوخت  االصندداق والتو خت

، بددد  والتمدايجل ه ا وصددا ، ،غدددا الوا دا مةرددوسا جلليدده مدو زاويددة اللددو  الوا دد وال ددابا الوا ددد
 الةرر جلليه مو زاوية التعدد ه اللو  وال اباك

 
جل  نجل ددة العورددة اليددوم  ددد صنلددو ه دمددش الوجددود الحشددري بدمغددة اال تريدداد والسياسددة والتسدديمج، 

 L’esthétiqueولكدو لدو صنلدو الحتدة ه دمدش الوجدود الحشدري بدمغدة ارماليدة الوا دد   

unique ردر جلم حمتواادا اردواري وبةيت دا الرداار ، ه (،     وانو ارماليدة ادي  امدة ابلة
د الشدددعوب ومتخالندددة بتخدددال  ا دابي والنةدددانو، ومدددو  خت ،دددإ    دددد س    دددو أتدددا متعددددد  بتعددددخت

 ارمالية ا دبية او  د س ا ت   ال صو ختد و د س صعدد ال ناثلك
 

 ارمالية اإلس ميةكك ونلين الووق اضااسي



ا دب لددددمو النكدددر اإلسدددد مي، ه سااةيت ددددا ومالددددي ا ارتحددددو  واآل  لةتسددداي   ددددو لاليددددة 
ومست حل ا الوا ددك ادل ادوي ارماليدة اإلبدا يدة  دادس  اليدوم  لد  ي يدن التميدجل الادروسي  ادل 

 اي ه مريا  ارمالياب العارية 
جل  مظدددل ادددوي ا سدددئلة صةحدددا اليدددوم مدددو جل سددداس بادددروس  ييدددو ادددوي ارماليدددة، وسب  دددا بعجلدددة 

اضادداسي  دد  صريددمج لاليددة مةدذددة ذاب  ددابا ،عختددا ، نلددن لجنسددا  وج ددة ه اضيددا  الت ددوس 
 وصؤ ر أ،عاله اإلبدا ية ه اللغة والنو والنكرك

 
بعيدا  و التريوساب السلحية ال دمية الي  ان  صحعد الديو  و ارما ، وادي صريدوساب متجلمتدة 

لدديو اسددتوإب ارماليددة واإلبددداع و دديد  التعريددا، البددد مددو اال دما  اليددوم باددروس  سبددم ا
مقعامددلق  ددوي  ددرخت   ا ددة اإلنسددا  وددو الع دداي واإلبددداع مددادام  ددرط  -أي الددديو-الندد ،  ندده 

ي يددن الددواب والنعددل مددؤ  ريو بتوجدده ديدد  معددوك واكددوا، ،ددإ  الةرريددة اإلسدد مية ه ارمددا  
السصحداط الدديو ،ي دا ابرمدا  مةدو اي مو أ تد الةررإب ه النلسنة ارماليدة اإلنسدانيةط نردرا 

الحدايدددة  لددد  الدددر م مدددو بعدددض اآلساي الدددي صسدددتد  بدددحعض اآلي مدددو ال دددرر  أو العحددداساب مدددو 
اضديه استدالال  مج اتم، يةرر جلم جدجلي مدو ال دو  ويدم  جدجلياً ر در، مكتنيدا بدولك  لده ادا 

اآليدة ارشد وس  الدي جعدل خيدم الرأي السليب وخيو  الرأي الريميم اإلصدايك ،كراادة الشدعر ه 
،ي دا   صعدام الغداويو اتبعددو للشدعراي، جلكدا اددي  راادة م روندة ابلشددعراي الدويو يدومو  الع يددد  
وي جددددو  الرسددددو ، ومظددددل اددددوي اآلساي ارتعريددددحة والةا ريددددة  ظددددمجق ه اتسيدددد  ارماليددددة اإلسدددد مية 

ي مدددو العريدددوس الواحيدددة السددديما ه   دددد الةحدددو ك لكةةدددا ال نكددداد نتجددداوز ذلدددك العريدددر جلم  دددمج 
لجسدد م  دد  لددد للةرددر  اإلسدد مية أصدددوالً واهاادداب ومددوااا ه الة ددد ص ددم  ،ي ددا الر يدددة 
ددر  خل دداب ن دددي لددايل يحدد  رسايي  لدد   ابلعمددل اإلبدددا ي مددو زواإ نرددر مؤي ددد  ابلددديو ومقظمي

سددكو  ددل  مددل ،دد     ددة ارمددا  ابضددا، ويددربم لاليددة ا دب وماليددة الددروا اإلهليددة الددي ص
 ذي  ابا جلنسا ك

 
،ارمالية اإلس مية  دمية  ديظة ابرن وم الوظينيط ، ي ججلي مدو الدواب اإلسد مية اضاداسية 

 ارتجلية ه ا دب والعماس  واخلم و مج ذلك مو النةو  اإلس ميةك



أجددل اخلددروا  وه  ارةددا اليددوم الددوي يعدديل أزمددة الظ ا،ددة والنددو  تدداا ارددري جلم بددو  ار ددود مددو
مو ا زمةك ، د أدختى صريدا د ارددخت اضاداسي اردادختي جلم جل دراق اضيدا  الحشدرية ه رختدة  حدمج  مدو 
اإلنتدداا أو االسددت    الددوي ألددح   دداص  لكددل واج ددة سو يددة أو نجل ددة جوختانيددة مظاليددة متعاليددة 

  و  روط اراد ك
 

سدد مية اددي الددي صتدديو هلددوي ا  ددمج  أ  جل  ارنداايم ا    يددة الددي مددا ،تئدد  صددؤ رق ارماليدة اإل
صا لا اليدوم بوظدائ  جديدد   لد  سأسد ا نليدن الدووق اضاداسي ن راجده مدو صدوس العةد  
والتعريا ار ي  وصوس الر ا اردمر الي صةشراا "لالية" ال لن والعحه وال مع و  ه  ظدمج 

 مو الظ ا،ابك
 

حختددة اإلنسددانية ان   ددا مددو   دداابب سمجليددة هلددا جل  ارماليددة اإلسدد مية صةشددر مشددا ر السددلم واال
محولدددة جلنسدددانية  حدددمج ، نمدددد  س الةعدددراب ال ائنيدددة، ونةدددن نجل ددداب الشدددر واالنت دددام ه الةندددوس 
،ايددة اجملددا  أمددام جلنتدداا سأ ددا  ث دداه سمددجلي   ددن ناددط اإلنسددا  أ   يددا وص ددوختسي سو يددا وددو 

 يمةكمداسا الريناي والن ر  الديةية وا    ية السل
اوي اي ارمالية الي سو  يكو  هلا جل عاع  اري و اوس  دوي ه سااةةدا اضاداسي،  يده 
شدد   لي ددا مددو الددوواب  ه سدددمي ا ،كدداس والتمددظ ب ارماليددة ا  ددرى السدديما ه زمددو  ال خيق
اآل،اب والتحوالب الغاماة الي صلغي أبعاد اإلنسا  الكدو  السدليم الدووق، ضسداب نجلا داب 

أو ا تريددادية أو ،كريددة بعيددد   ددو سوا التسددامو واضددواس واالحختددة العامددة الددي اددي أصددل  سياسددية
 التواصل الظ اه ومر جل الوجود الحشري مةو زمو اخللن ا و ك

 


