
92 المجلد  9 العدد ،

٢ العــدد ،٧ الـمجـلـد  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٢٠٢٠هـ ديـسمبر  ١٤٤٢المـجـلد السابع ـ العدد الثاني ربيـع الثاني  



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المراسالت:

 

   

   

 humanities@kku.edu.sa 

 

 

 

 

 ةــإخالء مسؤولي

.

 

 

 

mailto:humanities@kku.edu.sa


 

6 

 

 أعضبء هيئة التحرير

 

ش ئعبد أ.د.  1 ز هُم ًوضف فقُهابزالعٍش  رةِظ الخدٍز

ف 2 ز أ.د. ًدحي عبد هللا الػٍز  عكو ىُئت الخدٍز

ع 3 زعكو ى آى ىباع  بن ضعد  أ.د. مَز  ُئت الخدٍز

ز أ.د. عوف بن عبد هللا القزني 4  عكو ىُئت الخدٍز

ز أ.د. أخمد بن ًخي آى فاٌع 5  عكو ىُئت الخدٍز

ز أ.د. عبد اللهُف بن ئبزاىُم الحدًثي 6  عكو ىُئت الخدٍز

ز أ.د. خطحن بن دمحم آى عبُد 7  عكو ىُئت الخدٍز

ز د. ضلهانت بنذ دمحم الػهزاني  8  عكو ىُئت الخدٍز

ز د. ئضماعُل زلُل الزفاعي 9 ز ومدًز الخدٍز  عكو ىُئت الخدٍز

 ضنزجحر املجلت  جزمي بن علي آى خمُد أ.  11

 أعضبء الهيئة االستشبرية

 ظامعت اإلالو فهد للبتروى واإلاعادن أ. د. ئبزاىُم الجبري  1

ش الحلُبي  2  ظامعت اإلالو فُؿل أ. د. أخمد عبد العٍش

 ظامعت بنز بلقاًد أمحن بلمهيأ. د.  3

 ظامعت اإلالو ضعود أ. د. خطام بن عبداملحطن العنقزي  4

ه راباضا 5  ظامعت ىارفارد أ. د. زوٍس

 ظامعت ئضُنظ أ. د. دوط آرنولد  6

 ظامعت اإلالو ضعود أ. د. ضعد الباسعي 7

ف د. دمحم أمحن مسُمز  8  ظامعت بجي ضٍو

 ظامعت أم القزى  أ. د. ؾالح بن ضعُد الشىزاني 9

اد الغامدي 11  ظامعت اإلالو ضعود أ. د. ؾالح ٍس

 ظامعت اإلالو ضعود أ. د. ؾالح معُل 11

 ظامعت الحرموك أ. د. فواس عبد الحق 12

 ظامعت اإلالو زالد أ. د. دمحم عباص 13

 ظامعت أم القزى  أ. د. دمحم مزسخي الحارسي 14

 ظامعت مانػطتر أ. د. مجى بُنز 15

لأ. د 16 طُدا الُابان . ظلن اضخنٍو  ظامعت َو

  مجلة جبمعة الملك خبلد للعلىم اإلنسبنية



 

7 

 

 المجلة أهداف

  

  

  

  

 

 النشر شروط

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 وتعليمبته النشر متطلببت

  

 

 

 

  

 



 

8 

 

 

 

 

 Simplified Arabic

 

 

 APA 

 بلــــمعلىمبت االتص

:
 

 

humanities@kku.edu.sa 

 

mailto:humanities@kku.edu.sa


 

00 

 

 المحتىيبت

 
 

غ  01 ..................................................................................................................... م٣ضمت الخدٍغ

ت ومعجمُت - أضماء النباث في دًوان امزب القِظ    دراضت لغٍو

َْل  ع  02 ........................................................................................................ ص. ًاؾغ الضَّ

بت القُمت اإلاكافت داث اإلاعفاة من قٍز   دراضت مقارنت -الخوٍر

ٓع بً   40 .......................................................................... ٖبضالغخمً الخُضعي  ص. مىه

مت    الدور القانوني لألمن الطُبراني في مهافدت الجٍز

 72 ........................................................................................... ص. َضٔ بيذ ؤخمض البرا٥ 

 م( 1471الزخلت عبر مؿز في ًومُاث الزخالت البلجُهي أنطُلم أدورنو )

 دراضت مقارنت في قوء  الزخالث ألاوروبُت  - م(1497وألاإلااني أرنولد فون ىارف )

  ألازحر من العؿز اإلاملومي زالى نؿف القزن 

ٓصاَل  ؼ ٖبضهللا دمحم ؤب  002 ........................................................................ ص. ٖبضالٍٗؼ

ظ جهبُقاتها في اإلاملنت العزبُت الطعودًت   اللطانُاث القكاةُت وجدَر

 040 ............................................................................................... ص. ِٞض مؿٗض اللُِبي 

 في الدرِص الندوّيِ ألاندلسخيِّ 
ُ

اِر  اإلاذالزاث
ّ

  من زالِى غزِح الجمِل البِن الفس

 062 ....................................................................................... ٧يص. مِضي بً خؿحن مباع  

 بخهبُق نًم  اإلاقوماث البُئُت للخنمُت العمزانُت في مدافًت أخد رفُدة

افُت    اإلاعلوماث الجغز

 104 ....................................................................... ص. ؾلمى بيذ ٖبضهللا خؿً الٛغابي 

 



 

01 

 

 

   ظدلُت ألانطاق في رواًت قنـ لعواف العؿُمي: دراضت نؿوؾُت زقافُت

 140 ....................................................................................... ص. خمضان مدؿً الخاعسي 

  ألاظنبي في النًام الطعودي  خق جملو ألاضهم والحؿـ للمطدشمز 

 170 ............................................................................................. ص. ٞاعؽ بً دمحم ال٣غوي 

ف بحن الدرص اللغوي ولهجاث منهقت َعِطْحر: دراضت ؾوجُت    الم الخعٍز

 218 ..................................................................................... ص. ِٞض بً ؾُٗض ال٣دُاوي 

مطخوى الزقا عن زدماث الزعاًت الصحُت ألاولُت ومدى جأزحر الخؿاةـ 

 ن علُه في مدًنت أبها، الاقخؿادًت والاظخماعُت والطهانُت للمطخسدمح

  2121اإلاملنت العزبُت الطعودًت 

ِحر  ٓص مباع٥ ؤبْٓ  232 ........................................................................................... ص. خم

  

  

  



 

 
 ؤلانطانُت وملو زالد للعلعت اإلامجلت ظام

 

 2العدد  29جلد امل

2121 

King Khalid University Journal of Humanities, Volume 29, Issue 2, 2020  

https://hj.kku.edu.sa 

 

140 

 

اًت قنـ لعواف العؿُمي: ظدلُت ألا  نطاق في رو

   دراضت نؿوؾُت زقافُت

)*( د. خمدان مدطن الحارسي
 

  الباخت ظامعت 

 إلالخـا

ْاًت  ْآلُاث الى٣ض الش٣افي (٢ىو)٣ًاعب البدض ظضلُت ألاوؿا١ في ع ْاث  ٓاى الٗهُمي مً زال٫ ؤص ٦ما ًُٟض مً  ،لٗ

ٓ  ،اإلاىهج الخدلُلي دخاط بلُّ مً اإلاىاهج الىه ًُ ْالتي الًجض ْما ْجسًّٗ ألؾئلتها اإلاباقغة،  ٓاظّ الىو  نُت التي ج

ال  في ألازظ بها 
ً
ْمىهجّ الى٣ض الش٣افي خغظا ل البدض مً  م٣ضمت جُغح حؿائالجّ 

ّ
هلج  ،ًخهاصم م٘ مُُٗاتها، ًدك٩

غ اإلاهُلر )الى٣ض الش٣افي / ظضلُت / ألاوؿا١ / اليؿ٤ اإلاًمغ( ا جدٍغ ُّ ٢ؿام البدض الظي ًلي طل٪ ؤ ،بٗضَا إلاضزل ًخٛ

ٍْدىا٫ْ ألاوؿا١ ) ْ مالخٓتها في  ،( اإلاًمغة صازل البجى الؿغصًتLayoutsًى٣ؿم ل٣ؿمحن عثِؿحن : ال٣ؿم ألا٫ْ : 

ٕ الصخهُاث جدذ ألاوؿا١ الٓاَغة :  ّٓ  : اإلاغؤة()يمً جى
ً
 : اإلاش٠٣، زالشا

ً
 : الؿلُت، زاهُا

ً
ال ْفي ال٣ؿم الشاوي : ه٣غؤ  ،ؤ

ٓبت الٟهل بُجهما ،ْوؿ٤ عمؼي  ،ز٣افياإلا٩ان بٓنّٟ مًُٗى   بالؼمً )الؼم٩اهُت( لهٗ
ً
ْهغا٢ب مً زاللّ  ،ه٣غؤٍ م٣ترها

ْؤوؿا١ مًمغة الث ز٣اُٞت  ْماًًمٍغ اإلا٩ان مً خم  في زإزِض بيُت الؿغص، 
ً
 ٞاٖال

ً
 ،)اإلا٩ان(  الظي ٣ًترح هٟؿّ بُال

ْجٓنُاجّ، لىهل بلى بظ ْع ًلي طل٪ زاجمت هٓظؼ مً زاللّ هخاثج البدض  ٤ بماَُت الض
ّ
ابت ؾاا٫ البدض الظي ًخٗل

ْاجي ت في الٗمل الغ ُّ ت؟  ،الظي جلٗبّ ألاوؿا١ الٟى ُّ  ْماهي ألاوؿا١ اإلاًمغة التي ًسٟحها الىو جدذ ؤ٢ىٗخّ الجمال

 

 البنُت . ،الشقافت ،ألانطاق ،الطزد ،الزواًت الهلماث اإلافخاخُت: 
 

 

                                                                          
ٓم ْآلاصاب ظامٗت الباخت ،خمضان مدؿً الخاعسي، ؤؾخاط ألاصب الخضًض اإلاكاع٥ (*) ظماٖت ؤنض٢اء ال٨خاب ْ  ،ًٖٓ ظماٖت ببضإ ،٧لُت الٗل

ٓهت ،الخابٗت لىاصي الُاث٠ ألاصبي ٓظُا الٗى ٓل ٓان  (،نضع لّ ٦خاب الٗخباث الىهُت )ؾُمُ ْع ؤهشاٍ)ْصً  البالص اخخما٫(.)ْ  (ًجا
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 The dialectic of patterns in the novel titled ‘Qanas„ (Pursuing) 

by Awwadd Al-Osaimi: A culturo-textual investigation 

Dr. Hamdan Mohsen Al-Harthi
 )*(
 

Baha University 

 

Abstract 

This study makes use of the dialectics of patterns in the novel by Awwadd Al-Osaimi titled ‘Qans„ or ‘Pursuing„ 

by employing the inquisitive instruments and devices of cultural criticism. It further employs the analytical 

method of analysis and any relevant underlying textual analysis devices that subject the text to direct enquiry - a 

research approach uncritically utilized in cultural criticism provided that such enquiry devices may not convulse 

the inputs of research. This paper is comprised of an introduction that describes the research questions and the 

method of research, inducing readers to adopt an approach of perusal which aims at liberating terminology 

(cultural criticism/dialectics of layouts/patterns/implicit patterns). Next, the research sections are divided into 

two main parts: The first section deals with the patterns within the narrative structures, and their observation 

within the diversity of personalities under the apparent patterns: (first: authority, second: the sophisticated, 

third: women), and in the second section: we read the place as a cultural given and a symbolic pattern, we read it 

in conjunction with time (eventually conducing the space-time concept)) due to the difficulty of separating 

place and time, and we observe through it (the place) who proposes itself as an effective hero in the context of 

the structure of the narration, while the place concept exudes the cultural loads and implicit formats that it 

contains. This is followed by a conclusion through which we summarize the results of the research and its 

recommendations, in order to reach the answer to the research question inquiring into the role that artistic 

systems play in fictional works, and the implicit formats that the text conceals under its aesthetic masks. 

Keywords: novel; narration; patterns; culture; structure 
 

 

                                                                          
(*) Hamdan Muhsin Al-Harthi, Associate Professor of Modern Literature, College of Science and Arts, Al-Baha University, member 

of the creativity group, and the Friends of the Book Group of the Taif Literary Club.. 
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 م٣ضمت :

ّٗض الؿغص ) ٌُNarratology)(1) ( ٓاء ألاوؿا١ تLayoutsَٓ ألا٢ضع ٖلى اخخ ًّ ٓص طل٪ لُبُٗت اليؿ٤ الؿغص َْٗ  ،)، 

ْاه٩ٟا٦ِا ْمغا٢بت حكاب٨ِا  ْاجي الهٗبت في يبِ جل٪ ألاوؿا١ الٓاَغة،  ٫ٓ ؤن  ،ْجبضْ مِمت الغ ال هبالٜ خحن ه٣

ت ًّ ْع اليؿ٣ي الّٟجي صازل البيُت الؿغص ْالخجا ْع  م بظل٪ الخدا
ّ
في  ،الؿغص ٌٗخمض في ظؼء ٦بحر مً هجاخّ ٖلى الخد٨

بم٣ابل ج ُّ ْٚت جدخا٫ ٖلى اإلاًمغ الش٣افي اإلاٛ  مغا
ً
ْالتي جإحي  ٖاصة ؤوؿا٢ا ْاجي لؤلوؿا١ الٓاَغة  ٞال ًمل٪   ،ٓظُّ الغ

ٓعي الجمعي ٓػة في ال ٓجها مغ٧ ْاجي ٦خابت ؤْ جٓظُّ ألاوؿا١ اإلاًمغة ل٩  ،٧ْامىت في اإلاُٗى الش٣افي ْالاظخماعي ،َظا الغ

حها زل٠ الجمالي ّٟ ْجس ْٚتها  ٓن ٖبر  ،بياٞت بلى مغا سُت جخ٩ ْجاٍع ٠   ؤْلي هي ؤوؿا١ ز٣اُٞت  ْألاوؿا١ اإلاًمغة في حٍٗغ

ت للىهٓم ا الٟاٖل في  ،بِئاث ز٣اُٞت ْخًاٍع َْع ْججُض الازخٟاء جدذ ٖباءة الىهٓم، مما ٌؿمذ لِا بلٗب  ص

ٓظُّ الش٣اٞت ٢ِا ،ج ّْ ُٟتها الٟاٖلت ْ  ،ْجظ ت، ٞهي ؤوؿا١ لِا ْْ ُّ ْالجمال ُتها الظَىُت   اإلاازغة  ْعؾم زٍغ

  في ه٣ض ألاوؿا١
ً
 مخ٩امال

ً
ْٖا ْاجّ اإلاىهجُت ،ٌٗخبر الى٣ض الش٣افي مكغ ٤ ؤلاٞاصة  ،َْٓ بإص ْؤلاظغاثُت ٨ًك٠ ًٖ ٍَغ

ْالخ٨ُٟ٪ ٍْل  َُْٗض لِا ٞاٖلُت  ،ٞمِمخّ ؤن ٨ًك٠ ًٖ َظٍ  ألاوؿا١ ،ْالؿُمُاجي ،ْالخدلُل الىٟسخي ،مً مىاهج الخإ

ا َٓع ٓصَا بٗض يم ْعيُُٞٗض لِا جّٓه  ،ْظ  إلاؿتهل٨حها ًٖ ٚحر 
ً
ِٓغ ألاوؿا١ اإلاًمغة  ،جِا، ٦ما ٨ًكِٟا ؤًًا

ُ
٦ما ج

ا ز٣اٞت الؼمً املخاًض للىو َْع ذي  ،ْؤًت ؤػمىت ؾاب٣ت ٖلُّ مسخبئت ُّٞ ،بض ْالخاٍع ن الش٣افي  مما ٨ًك٠ ًٖ املخْؼ

 الظي ؤزٟاٍ الىو زل٠ ظمالُخّ. 

ْإظغاثُت بضًل ْاث مهُلخُت  ت الش٣اُٞت،ل٣ض ظاء الى٣ض الش٣افي بإص ٍٓع ْالخ ْخاث الى٣ض ألاصبي ٧املجاػ ال٨لي   ت ًٖ َغ

.
ً
ْإظغاثُا ُٖٓا  ْه٣ضي مسخل٠ ه ٓعي هٓغي   ل

ً
 مً ه٣ض الىهٓم، جإؾِؿا

ً
ْه٣ض ألاوؿا١ بضال  ْالجملت الش٣اُٞت، 

ت   ُّ ْجد٣٣ِّا (Layouts)جل٪ ألاوؿا١  (Dialectics) بن ظضل ت ٞٗالُتها  ًّ َْٓ  ،ْجٟاٖلِا َٓ ما ًمىذ الغئٔ الؿغص

 مًمغة هي مغ٦ؼ اَخمام الى٣ض الش٣افي
ً
 لكٍغ  ،ماًيخج ؤوؿا٢ا

ً
ٓا٣ٞا ٓن الىو م اث ال٩ً ُّ ْالجضل ْصْن َظٍ الهغاٖاث 

ْجها  ،الى٣ض الش٣افي ْالتي بض ىخجت، 
ُ
ت الـمـــ ُّ  ؤزٔغ َٓ ماوٗىُّ بالجضل

ً
ا ؤخُاها ْجٓاَٞغ  

ً
ْمً زم ٞةن مغا٢بت ج٣اَِٗا ؤخُاها

٣ٍْ٘ في صاثغة ا ٪.ًظْي الؿغص 
َ
ؿتهل

ُ
ْاإلا  لٗاصي 

                                                                          
َْٓ ٞٗل ه٣ل الخ٩اًت بلى اإلاخل٣ي، ٞاملخ٩ي زُاٌب قٟٓي ؤْ م٨خٓب ٌٗغى  ،narratologyَْٓ ظظع  Narrativeٌؿخسضم البٌٗ مهُلر   (0)

يخج َظا ا ًُ ْالؿغص َٓ الٟٗل الظي  ؿدُان ؤوٛلُذ :ملخ٩ي ..اهٓغخ٩اًت،  ت الؿغص، ٦َغ ٓعاث  ،ْظان َحرمان ،هٍٓغ جغظمت: هاجي مهُٟى، ميك

ٓاع، اإلاٛغب، ٍ ٓع الى٣ض ألاصبي، خمُض لخمضاوي، م :ْاهٓغ ،86م(، م،0878) 0الخ  . 43بيُت الىو الؿغصي مً مىٓ
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 الضعاؾاث الؿاب٣ت :

 
ً
ال ٫ٓ الى٣ض الش٣افي  ًإحي في م٣ضمتها -ؤ لٗبض هللا الٛظامي: جىا٫ْ  ُّٞ  (٦خاب )الى٣ض الش٣افي صاعؾاث جإؾِؿُت خ

ْمىهجّ اجّ  غح هٍٓغ ٖٓت مً الىماطط لكٗغاء مسخلٟحن مً  ،الىا٢ض مٟاَُم الى٣ض الش٣افي َْ ْؤظٔغ جُب٣ُاجّ ٖلى مجم

ْهِـؤمشا٫  ْؤص ْؤبي الٗالء  ت الى٣ض الش٣افي بٗض ٢غابت  ،اإلاخىبي  َْٗخبر ٦خاب )الٛظامي( ؤ٫ْ ٦خاب ٖغبي ٌّٗغٝ بىٍٓغ

.
ً
ا ُّ ٓاث مً َغخِا ٚغب  ٖكغ ؾى

ْؤوؿا٢ِا اإلاًمغة م٘  ،ًٞاءاث الى٣ض الش٣افي )مً الىو بلى الخُاب(، ص. ؾمحر الخلُل - ٓعة  ٍْدىا٫ْ ُّٞ ؤبٗاص اله

خاث الٛظامي ْغ  . ٖغى إَل

ٍٓغ - ْالخى اصة  ت ٞلؿُٟت - الى٣ض الش٣افي بحن الٍغ ٓعة بؾغاء خؿحن ظابغ -عٍئ الث  ،الض٦خ ٫ْ ال٩اجبت اإلا٣ ُّْٞ جدىا

٫ٓ الى٣ض الش٣افي .  الخإؾِؿُت خ

ْٞاء ببغاَُم  - ٣ت  ،٦خاب )الى٣ض الش٣افي( آلعزغ ؤًؼابغظغ، جغظمت 
ّ
َٓسخى: ٦خإؾِـ لبٌٗ اإلاٟاَُم اإلاخٗل ْعمًان بؿُ

ت .بالى٣ض ال ُّ ٫ٓ الى٣ضًت ألاصب  ًٖ الخ٣
ً
 ش٣افي بٓنّٟ بضًال

 
ً
ت:  -زاهُا ُّ  صاعؾاث جُب٣ُ

، جغظمت ٖبض ال٨بحر الكغ٢اْي  (اإلا٣اماث الؿغص ْألاوؿا١ الش٣اُٞت)٦خاب  - ٌؿعى اإلاال٠ مً  ،لٗبض الٟخاح ٦ُلٍُٓ

 زاللّ بلى ال٨ك٠ ًٖ ألاوؿا١ الش٣اُٞت في اإلا٣اماث.

ٓ  - الخدلُل الش٣افي - ْٚالؽ بحرظحر. َابغماؽ. ٧ٓ.ؤٖما٫، ٞ ض ،ماعي ص ْمغاظٗت ؤخمض ؤبٓ ٍػ ال٨خاب الظي ٖالج  ،ج٣ضًم 

ٍْٓظحن َابغماؽ ْالخدلُل الش٣افي ،ؤٖما٫ بُتر٫ بحرظٓ،   ٫ٓ الى٣ض  ْع خ ظالؽ، ًض ْماعي ْع ٓ٧ٓ  ،ْمِكُل ٞ

اث التي جبى ْالىٍٓغ ْؤَم اإلاىاهج  ت في مجاالث صعاؾت الش٣اٞت املخخلٟت،  اَا الٛغب في الؿخِىُاث ْالخٛحراث الجظٍع

 ْالؿبُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي .

ٓص  - ٓعة الؿ زغ( ن
ّ

ٍُْغح اإلاال٠ ٦خاب )جمشُالث آلا ي اإلاخسُل الٗغبي الٓؾُِ لىاصع ٧اْم، 
ّ
ت،  ف ْالٗىهغٍّ ٓن   وؿ٤ الل

ت. ُّ ٓن ٖلى الُب٣  ْصاللت الل

  ،جغ٦ؼ َظٍ الضعاؾاث ٖلى الجاهب الىٓغي الخإؾِسخي
ً
ا ُّ ْؤما ال٨خب طاث الخُب٣ُاث ٩ٞاهذ  ،ٍْإحي الخُب٤ُ ٖغي

ش ميسجم . ،في الخُاة الش٣اُٞت الٗامت ٦ما في )جمشالث آلازغ( ْجاٍع ٓن لجٛغاُٞا   ْفي اإلا٣اماث ٧اهذ إلاالٟحن الًيخم

ْاجي( ٦ما هبدض في ؤوؿا١  ،ْلِـ في قإن ز٣افي ،٢ْض ؾعى َظا البدض لضعاؾت ألاوؿا١ اإلاًمغة في )ٖمل ع
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ْػ الخىٓحر .بمماعؾت ه٣ضًّ  ،مدضصة  ت بظغاثُت جخجا

ْاًت )٢ىو ٓاى قاَغ الٗهُمي (٢ْض ازترها ع ٓصي ٖ ْاجي الؿٗ ٓجها جلبي خاظت بدشُت مىاؾبت(1)للغ إلاا  ،، ٧

 
ً
ا ًّ ٓط ؾغصي ًم٨ىىا مّٗ ؤن ه٣اعبها ه٣ض ْآلُاث الى٣ض الش٣افي ،جمل٨ّ مً هً ْاث  ٦ما  ،ٍْخسظ البدض مىهجّ مً زال٫ ؤص

ْجسًّٗ ألؾئلتها اإلاباقغة ،ًُٟض مً اإلاىهج الخدلُلي ٓاظّ الىو  دخاط بلُّ مً اإلاىاهج الىهٓنُت التي ج ًُ ْالتي  ،ْما 

الًخهاصم م٘ مُُٗاتها .  في ألازظ بها 
ً
 الًجض الى٣ض الش٣افي خغظا

غ مهُلخي  ْالضعاؾاث الؿاب٣ت، مِاص ٌؿعى  لخدٍغ ْمىهجّ  ل البدض مً م٣ضمت جُغح ؤؾئلت البدض 
ّ
ٍْدك٩

ت، ُّ ْ  )ظضل ٫ْ ألاوؿا١ )ؤوؿا١(،  ٍْدىا ت صازل Layoutsٍى٣ؿم البدض بٗضَا ٢ؿمحن عثِؿحن : ال٣ؿم ألا٫ْ :  ُّ ( الٟى

ٕ الصخهُاث ٖبر ؤوؿا١ ْاَغة هي : )الؿلُت، اإلاش٠٣، اإلاغؤة( ّٓ ْمالخٓتها في يمً جى ْفي ال٣ؿم  ،البجى الؿغصًت، 

 با)الشاوي : ه٣غؤ اإلا٩ان م٣ترها بالؼمً 
ً
ْعا ٠ُ جل٪ ألاوؿا١الؼم٩اهُت(، الظي ًلٗب ص ْجْٓ ْجٓظُّ  ٓاء   في اخخ

ً
  ،عػا

ً
ال ْن

م بك٩ل ؤْ بأزغ في زل٤ 
ّ
ْالخ٣الُض التي جخد٨ ٕٓ الٗاصاث  ٠ م٘ مجم ُّ ْٞلؿٟخّ في الخ٨ عاث الٟغص  ّٓ الث ج٣ضم جه إلاضل

ٓا٢٘ ْجٓنُاجّ.  ،ال ٓظؼ هخاثجّ   ْاهخهى البدض بساجمت ج

ْع الظي جلٗبّ ألاوؿ ٤ بماَُت الض
ّ
ْاجيبن ؾاا٫ البدض ًخٗل ت في الٗمل الغ ُّ ْماهي ألاوؿا١ اإلاًمغة التي  ،ا١ الٟى

ت ؟ ٦ما ًبرػ الدؿائ٫ اإلاِم : إلااطا ألاوؿا١   ُّ  ؟ (Layout)ًسٟحها الىو جدذ ؤ٢ىٗخّ الجمال

٫ٓ بن ازخُاع ألاوؿا١  ٍْم٨ىىا ال٣ ع اإلاٗالجت الىهٓنُت،  ّٓ جى٨ك٠ بظاباث َظا الدؿائ٫ ْ ٚحٍر مً زال٫ جُ

(Layouts) ٓص ل٩ ْجخمِٓغ ٌٗ ن  ّٓ ٓجها جخ٩ ٍْل ْالاؾخيخاط، ٧  في الخإ
ً
 عخبا

ً
ت مجاال ًّ ْجدلُلِا ًمىذ ال٣غاءة الؿغص ٓن مغا٢بتها 

َْٓ الؿغص. ،في مؿاختها ألاْؾ٘   ْمُضاجها اإلاِم ؤال 

                                                                          
ْاجي  عواف غاىز العؿُمي  (0) ٓصي ع ت ٢ههُت  م(0875)، ًٖٓ هاصي م٨ت ألاصبي، بضؤ وكاَّ ؾٗ م، ٖلى مغمى 0886نضع لّ )طاث مغة( مجمٖٓ

ْاًت  صخغاء في الخل٠( ْاًت 1111ع ذ( ع ٓص ٦بًر ٓعة ْٖ ْاًت 1112م، )ؤ٦ثر مً ن ت ٢ههُت 1114م، )٢ىو( ع م، )ما مً ؤزغ( مجمٖٓ

ت ٢ههُت 1116 ْع ألاعضخي( مجمٖٓ ْاخضة نالخت للض ْاًت 1101م،)٨ٞغة  ٓبت( ع ْاًت 1100م،)اإلاجه ٓع الٛؿ٤( ع ٣ُت بلى البِذ( 1100م،)َُ م،)ٞع

 م.1105نضعث 

ْج٣٘ في 1114،ع الجضًض )لبىان(ًٖ صا ؾدرث رواًت )قنـ( - ْؤٞسازِا  ،نٟدت077م،  ٓٞت بالخُغ في مجاَل الصخغاء  ٖباعة ًٖ عخلت مدٟ

َٓكغ ت مً قُش )ه ُّ ْجإحي ٖلى ق٩ل ْن ْع خ٫ٓ ٨ٞغة الخٓٝ مً املج٫ِٓ ملجخم٘ صخغاْي مىٟهل ًٖ  (ْم٩اثضَا،  ْجض ًٓق٪ ٖلى اإلآث، 

ٓجها مهضع الكغ  ،اإلاضًىت ْاضخت اإلاٗالم  ،ْعٍْدمل ٖجها ٨ٞغة ؾِئت ٧ ٓاظّ البضْ شخهُت ٚحر  ٓصًا ًلِم (،الضعبُل)ٍْ  ْظ
ً
ل تهضًضا

ّ
 ،ْالظي ٌك٩

 ٖلى ؤٖغايِم
ً
ٓانال  مخ

ً
ٓا٠٢ الصخهُاث في  ،٧ٓن الضعبُل ًسخ٠ُ البىاث ألاب٩اع لُٗبض بهً ،خُض ٌِٗكٓن ٢ل٣ا ْاًت جسخل٠ م لى امخضاص الغ ْٖ

ٓاثُت ٓاظِت الخُغ بإؾالُب حٛلب ٖلحها الٗك ْة .ٞ ،م ْالثر ْع نغاٖاث ؤزٔغ بحن الصخهُاث خ٫ٓ الؿلُت   ُما جض

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
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غ مهُلخاث )ظضلُت  / الى٣ض الش٣افي/ اليؿ٤ اإلاًمغ(  Layouts/ ألاوؿا١  Dialecticsًدا٫ْ البدض بٗض جدٍغ

٣ت بالصخهُاث )الؿلُت /الش٠٣ّ / اإلاغؤةؤن ًغنض ؾ
ّ
ٖٓت مً ألاوؿا١ اإلاخٗل  ،ْماجسُّٟ مً ؤوؿا١ مًمغة (حر مجم

 في زإزِض بيُت الؿغص
ً
 ٞاٖال

ً
ت . ،٦ما هغا٢ب اإلا٩ان الظي ٣ًترح هٟؿّ بُال ُّ خّ اليؿ٣  ْعمٍؼ

 جمُِض :

 حهضٝ ل٣غاءة ألاوؿا١ اإلاًمغة التي ٌّٗض 
ً
 ظضًضا

ً
ْاجّ ٌٗخبر الى٣ض الش٣افي مىهجا َا اإلآي٘ الظي جغج٨ؼ ٖلُّ ؤص

ت ُّ ٩ي: ٞاوؿان لُدل)0ْآلُاجّ ؤلاظغاثُت ) ،اإلاىهج َْٗض الىا٢ض ألمٍغ  ،)Leitch ْاثل اإلاِخّمحن بالى٣ض الش٣افي  ٖبر (، مً ؤ

ْال٣ُم( الهاصع ٖام ))٦خابّ:  ْالخابٓ:الى٣ض ألاصبي   ؤؾماَا 0876الى٣ض 
ً
 ظضًضا

ً
 ،في(الى٣ض الش٣ا)م(، ْؾعى لخل٤ مىهجُا

٨ُحن (٢ْض ٖمل )لُدل ٍٓم بٌٗ الى٣اص ألامٍغ ٓلؼ  ،(Wayne Boothمً ؤمشا٫ بٓر ) ،ٖلى ج٣ ْبغث ق ْع البيُٓي  

(Robert Scholes)،  (ْالخ٩ُ٨ٟي َُلؼ مُلغHillis Miller)،  ت )ْجاب٘ )لُدل( بنضاعاجّ مجها ْالىٍٓغ الى٣ض الش٣افي، 

ٍٓت ... ْمابٗض البيُ ٓص ظاهِذ بياٞت للم٣االث ال ،ألاصبُت،  ، ٦ما بغػث ظِ
ً
ا ُّ ْمىهج  

ً
ّْٖ بظغاثُا ى٣ضًت للخٍٗغ٠ بمكغ

ْل٠ ) ْJanet Wolff) )اؾخٗاعاث الؿٟغ في الى٣ض الش٣افي : ٤ مغة ؤزٔغ ٓع بحرظغ) ،ٖبر ٦خابها )في الٍُغ  ٦ْArthurخب آعج

Asa Bergerٓص ال ،( في ٦خابّ : الى٣ض الش٣افي: بضاًت مٟخاح اإلاٟاَُم ٓع الى٣ض الش٣افي ْفي الجاهب الٗغبي ٌٗ ًٟل لِٓ

خاث ص. ٖبض هللا الٛظامي في ٦خابّ  ت()لُْغ ُّ ت الٗغب ُّ ٦ْخابّ اإلاكتر٥ م٘ ٖبض  ،الى٣ض الش٣افي، ٢غاءة في ألاوؿا١ الش٣اٞ

ٍْلي في )صلُل الىا٢ض ألاصبي( ،ه٣ض ز٣افي ؤم ه٣ض ؤصبي؟(، بياٞت إلياءاث ؾٗض الباػعي)الىبي ان٠ُُ ٦ما  ،ْمُجان الغ

ت الى٣ض الش٣افي اإلا٣اعن(  ،للٛظامي (ب بٗضَا م٘ بٞاصتها مً ٦خاب )الى٣ض الش٣افيجخابٗذ ال٨خ مشل )مضزل في هٍٓغ

ٓة)ْ ٦خاب  ،لخٟىاْي بٗلي ً في الى٣ض الش٣افي( لهالح ٢ىه م . ،جماٍع  ْٚحَر

ْاإلاهُلخاث ؤلاظغاثُت إلا٣اعبت ال ت،   ،ىهٓم٦ما ًجهٌ الى٣ض الش٣افي في مىهجّ ٖلى خؼمت مً اإلاٟاَُم الىٍٓغ

ْهي مٓي٘ الاَخمام  ،ْالخُاباث الش٣اُٞت ْمجها : اٖخباع الخُاب خامال للٗالماث الش٣اُٞت  ٍْلِا،  ْجإ بُٛت ِٞمِا 

ٍْل ْالجمالُت ،ْالخإ ْالٟىُت  ٓاحي ألاصبُت   مً الاَخمام بالى
ً
 ،ْالاَخمام با٦دكاٝ ألاوؿا١ الش٣اُٞت اإلاًمغة بضال

 لؤلوؿا١ الش
ً
ٓاُٖتْاٖخباع الىو ألاصبي خامال ْٚحر ال ٦ما اَخم الى٣ض  ،َْٓ ماًيبغي التر٦حز ٖلُّ ،٣اُٞت اإلاًمغة 

ٕٓ اإلاٗجي بالضعاؾت ليؿ٣حن ازىحن ًدضزان مٗا في آن  ،الش٣افي بالخُاب مٓي٘ الضعاؾت ٓن : اإلآي ْاقتٍر ُّٞ ؤن ٩ً

                                                                          
ض اهٓغ: (0)  للمٍؼ

ٍْلي مُجان -  م(.1111)1صلُل الىا٢ض ألاصبي، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، بحرْث، لبىان، ٍ ،الباػعي.ؾٗض ْ الغ

ٓع  - ٓم ٓج ٓم ،ب ىُت، لُبُا، ٍ ،ج ٍْا، صاع ال٨خب الَٓ ٓعث، جغظمت: ؾٗض هجغؽ، صاع ؤ  م(.1113)1مضعؾت ٞغاه٨ٟ

لى للش٣اٞت، ال٣اَغة، ٍ ،ُٞىِؿذ ،لُدل - ٩ي، مً الشالزُيُاث بلى الشماهُيُاث، جغظمت: دمحم ًدحى، املجلـ ألٖا  م(.1111)0الى٣ض ألاصبي ألامٍغ
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  ،ْاخض
ً
 ْآلازغ ٖلىُا

ً
  ،ؤخضَما مًمغا

ً
 ظمالُا

ً
ٖٓا ٕٓ اإلاٗجي بالضعاؾت مٓي ٓن اإلآي ، بد٨م  ْؤن ٩ً

ً
ا  ظماَحرًّ

ً
ال م٣ب

ْجغؾُسِا غ ؤوؿا٢ِا  ت لُِٓغ ما لؤلوؿا١ مً ٖم٤ ظمعي ياعب في  ،جٓؾل الش٣اٞت بالجمالي لخمٍغ ُّ ْقٍغ الجمال

ْطل٪ ألظل ال٨ك٠ ًٖ آلُاث الاؾخ٣با٫ ْالاؾتهال٥ الجماَحري  ْالش٣افي،  ًْٖ خغ٦ت اليؿ٤ في  ،الظًَ الاظخماعي 

 (1)الٟٗل الش٣افي للجماَحر.

ٓبت ٦بحرة بن ٣ت بالى٣ض الش٣افي ؤمغ ُّٞ نٗ
ّ
الث اإلاخٗل ْص ٦ِظا ،جدّب٘ اإلا٣ ّ ال مبرع لّ في مبدض مدض

ّ
 ،٦ما ؤه

ًت ّ الٍٗغ عاجّ ْزَُٓ ّٓ ب جه ٧األوؿا١ الٓاَغ  ،م٘ بياءة اإلاهُلخاث الكضًضة الهلت بّ ،ْخؿبىا مىّ ج٣ٍغ

 ْمافي خ٨مِما .  ،ْاإلاًمغة

ٓاظِىا مهُلر )ظض ٓان البدض ً ْالظي "ٌٗجي ٧لمت صًال٨خُ٪ )مىظ ٖى ت(   ُّ ْعة ؤْ Dialecticsل ( الجض٫ ؤْ املخا

ْظِت هٓغ مُٗىت" حن ؤْ ؤ٦ثر صٞاٖا ًٖ  ٓاع بحن ألاوؿا١  ،(2)جباص٫ الدجج بحن َٞغ ْما ٌٗخجي بّ البدض َٓ الخ

ْالظي ٌكخمل ٖلى صعظت ما مً الهغإ الٟاٖل في جىمُت الؿغص ٖت،  ّٓ ْاإلاخى ٨ّ ،املخخلٟت   ،اٖلُخّ اإلاؿخمّغةْٞ ،ْجدٍغ

٠ جهاجي لّ مٓي٘ زالٝ، ٚحر ؤن  ،ْماجسُّٟ ألاوؿا١ الٓاَغة مً ؤوؿا١ مًمغة ٫ٓ ٖلى حٍٗغ ؤما اليؿ٤ ٞةن الخه

.
ً
ا عٍّ  م٣اعبت اإلاهُلر ًبضْ يْغ

ٓهاهِخحن َما ) هت مً ٧لمخحن ً ّٓ ٣ٍْابلِا مجها )ؾلمSun( ْ )stomaٞاليؿ٤ ٧لمت مخ٩ ٓمت ،وؿ٤ ،(   ،هٓام ،مىٓ

ت.بيُ ،جىُٓم ٓح الغٍئ ْٖضم ْي ٢ْض ا٢ترهذ مماعؾت اإلاهُلر الى٣ضًت بالى٣ض الش٣افي التي قابها بٌٗ الخٗمُم    (3)ت(، 

ٓاء ً بإهّ هٓم الصخيء ٖلى ؾ ّ ابً ؾحًر
ّ
ْاخض،  ،ُٞما ٖٞغ ٣ت هٓام  ٓع بإهّ "ما ٧ان ٖلى ٍَغ ّ ابً مىٓ ٦ما ٖٞغ

                                                                          
ض خ٫ٓ الىهٓم اإلاىاؾبت الَخمام الى٣ض الش٣افي اهٓغ  (0)  :للمٍؼ

 م(.1111)٣اُٞت الٗغبُت(، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، بحرْث، لبىان، ٍالى٣ض الش٣افي)٢غاءة في ألاوؿا١ الش ،ٖبض هللا ،الٛظامي - 

ت، ٍ ،ٖبض هللا ،الٛظامي -  ٍٓع  م(.1113)0ْ ٖبض الىبي ان٠ُُ، ه٣ض ز٣افي ؤم ه٣ض ؤصبي، صاع ال٨ٟغ، صمك٤، ؾ

ْاإلاىا٢كت)ؤْ  ،في الٗغبُت َٓ )الجـض٫( Dialecticsألا٢غب لـلضًال٨خُ٪   (1) لجض٫ بمٟغصَا ٚحر ٧اُٞت لبُان ألابٗاص ال٨شحرة ، ل٨ً ٧لمت ا(املجاصلت 

الث ٞحها ٧لمت صًال٨خُ٪  ْع ألاؾاؾُت للضًال٨خُ٪ ٖىض َُجل ٖلىDialecticsإلاضل ٓم املخا ْج٣ اإلاغ٦ب مً ال٨ٟغة  -ه٣ٌُ ال٨ٟغة  -ال٨ٟغة ) :، 

َٓغ الا  خُاصي َٓ صعاؾت الخىا٢ًاث في ظ ٍْٔغ لُىحن "ان الضًال٨خُ٪ بمٗىاٍ الٖا "٦ما ًٔغ "ؤن الضًال٨خُ٪ بمٗىاٍ  قُاء بالظاثْه٣ًُِا(،

َٓغ الاقُاء بالظاث خُاصي َٓ صعاؾت الخىا٢ًاث في ظ ٓع َٓ نغإ الايضاص" ،الٖا  (ْاإلاالخٓت ؤن )لُىحن( ْ )ماع٦ـ( لم ٨ًخبا )الجض٫ ،ْالخُ

بي )مالخٓاث ٞلؿُٟت()اإلااصً ،لُىحن ،ٞالصًمحر :ْإهما ٧اهذ مالخٓاث ٖلى َامل ٞلؿلٟت )َُجل( ؛ اهٓغ ،الخام بهما ْاإلاظَب الى٣ضي الخجٍغ  ،ت 

ٓعة ج٨ك٠ ًٖ الخىا٢ًاث اإلاخالػمت في ألاقُاء 3مج  بلُاؽ قاَحن، صاع الخ٣ّضم،:جغظمت ٓع جدضر به ، ٞالضًال٨خُ٪ اإلااع٦سخي ٌٗخبر ؤن ٖملُت الخُ

ْالتي حٗمل ٖلى ؤؾاؽ َظٍ الخىا٢ًاث...اهٓغ ٓعة )نغإ( اإلا٫ُٓ اإلاخىا٢ًت،  ٓاَغ، به ٪ بهجلؼ :ْالٓ ضٍع ٤ُٞٓ  :جغظمت ،صًال٨خُ٪ الُبُٗت، ٍٞغ ج

ٓم ، صاع الٟاعابي  م(.1100)0ٍ ،ؾل

 ْما بٗضَا. 216م  ،اهٓغ حٗل٣ُاث مِّمت خ٫ٓ مماعؾت الٛظامي الى٣ضًت خ٫ٓ ألاوؿا١: صلُل الىا٢ض ألاصي  (2)
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ٍْ ْهاؾ٣ذ"ْاليؿ٤ بالدؿ٨حن: مهضع وؿ٣ذ ال٨الم بطا ُٖٟذ بًّٗ ٖلى بٌٗ،  ٍْٔغ  ،(1)٣ا٫: وؿ٣ذ بحن الكِئحن 

ُٟت الضاللت اليؿ٣ُت التي جغجبِ بٗال٢اث بُجها ٓم ٖلى ْْ امي ؤن اليؿ٤ ٣ً
ّ
مما  ،ٍْٔغ ؤن البيُت ج٨ك٠ اليؿ٤ ،الٛظ

ٖٓت مً ألاوؿا١ " ٖٓت مً الٗىانغ طاث هٓام مٗحن ، (2)ًجٗل البيُت مجم ٫ٓ مجم ٓم اليؿ٤ خ ْع مِٟ ْجضزل  ،ٍْض

ُٟت ما.في ٖال٢اث م٘   بًِٗا البٌٗ لخإصًت ْْ

ٓن اليؿ٤ ؤ٦ثر صًىام٨ُُت لىا اليؿ٤ ٖلى البيُت ٧ ًّ ْاعن ) ،٢ْض ٞ ، ٦ما ّٖغّٞ 
ً
ٓصا  (Warrenبِىما البيُت ؤ٦ثر ظم

خماص اإلاخباص٫ ٢ٓاج٘ اإلاترابُت ُٞما بُجهما بالخٟاٖل ْالٖا ٖٓت ألاقُاء ؤْ ال ٦ما ؤن ألاوؿا١ الٓاَغة جمىدىا  ،بإهّ مجم

 مًم
ً
ٓم ٖلُّ الى٣ض الش٣افيؤوؿا٢ا ْمغج٨ٍؼ الظي ٣ً ٞاؾخسضام مهُلر البيُت صْن اليؿ٤ ًجٗل  ،غة هي ه٣ُت البدض 

 مً اؾخسضام الى٣ض الش٣افي ٖضًم الجضْٔ . 

ُٟت ما مسخلٟت ٖٓت مً الٗىانغ اإلاخٟاٖلت اإلاترابُت لخإصًت ْْ ٓن اليؿ٤ مجم ٟاث جلخ٣ي في ٧ ٖٓت الخٍٗغ  ،ْمجم

ٓم اليؿ٤   حٗضصث اؾخٗماالجّ في الضعاؾاث الى٣ضًت ًهُٜ مسخلٟت.ْم٘ طل٪ ًب٣ى مِٟ
ً
 ػثب٣ُا

ؽ َْٗخبر ٓن الْغ ْم (3)الك٨الهُ ـ بًساهبا َٓع ت ألاوؿا١ اإلاخٗضصة، ْزانت م٘ ب ٫ْ مً َغح هٍٓغ  Boris) ؤ

Eikhenbaum) م ع في ألاوؿا١ ْ ، (4)ْٚحَر ّٓ ت ألاصب، ٖباعة ًٖ جُ ش ألاصب، ؤْ هٍٓغ ٓٞؿ٩ي ؤن جاٍع ٓع قل ٍٔغ ٨ُٞخ

ْالخىا٢ًاث ال٨ّمُت  ،٩لُتالك ت الجضلُت الضًىام٨ُُت ال٣اثمت ٖلى الهغإ  ٓع ألاصب في بَاع الىٍٓغ ْمً زم ًخُ

ْجًمدل لخيبٗض مً ظضًض، ْ"جخمحز  ،ْال٨ُُٟت ٓص  ٓإ ْألاظىاؽ ألاصبُت التي حؿ ٓع الجضلي ٖلى ألاه ٍْىُب٤ َظا الخُ

ٓن في م٣الّ ًٖ )ال٣ُمت اإلاُِمىت("َظٍ ألاظىاؽ ْألاق٩ا٫ ألاصبُت ب٣ُمتها اإلاُِمىت؛ ٦ما ً ْمان ظا٦بؿ  .(5)دضص طل٪ ع

                                                                          
ٓع، لؿان الٗغب، صاع ناصع، بحرْث، لبىان، ٍ  (0)  م(، ماصة وؿ1112.٤)ابً مىٓ

، ْ ًٔغ الٛظامي ؤْ 8م(، م1111)0اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، بحرْث، لبىان، ٍ،٢غاءة في ألاوؿا١ الش٣اُٞت الٗغبُت()الى٣ض الش٣افي ،الٛظامي، ٖبض هللا  (1)

ُٟت، ْمان ظا٦بؿٓن )و اليؿ٤ ًخدضص مً زال٫ الْٓ عة عبِ الى٣ض الش٣افي باليؿ٣ُت، ٞةطا ٧ان ع ٢ض خضص ؾذ ( Roman Jacobsonًٔغ يْغ

اث٠ لؿخت ٖىانغ ُٟت اليؿ٣ُت( للٗىهغ اليؿ٣ي) ،ْْ امي بياٞت )الْٓ
ّ
َْٓ ما ٌٗجي الاَخمام باإلاًمغ في الىهٓم ٣ٞ1ض ا٢ترح الٛظ  .)

ْالخًمُيُت بلى الضالالث اليؿ٣ُت ُت   مً الخٞغ
ً
ٍْيخ٣ل صاللُا ْعي الىصخي،  ٍْخًّمً الال  ،ْان٠ُُ ،ٖبضهللا ،الٛظامي :اهٓغ ،ْالخُاباث، 

ٓاعاث ال٣غن الجضًض ه٣ض ،الىبيٖبض  .13م  ،م(1113)0صمك٤، ٍ ،صاع ال٨ٟغ ،ز٣افي ؤم ه٣ض ؤصبي، ؾلؿلت خ

٣ُا الكغ١، الضاع البًُاء، اإلاٛغب، ٍ  (2) ْالًٟ، ؤٍٞغ ْالى٣ض  ؾُت في ألاصب   م(.1105)0اهٓغ: ظمُل خمضاْي: الك٨الهُت الْغ

ؽ اهًاط هُٓت ألاوؿخ٤ مً ؤم  (3) ٓعؾ٩ا) :شا٫قاع٥ الٗضًض مً الك٨الهُحن الْغ ٓم ٓٞؿ٩ي )Pomorskaْب ٓعي جُيُاهٝٓ Chlovski(، ْقل ٍْ  ،)

(Tynianov ْمان ظا٦بؿٓن ْع  ،) (R.Jakobsonٓجمان ٓعي ل ٍْ  ،) (Lotmanْمُساثُل بازخحن  ،) (Bakhtine( ْٓمضعؾت جاعج  ،)Tartu)  الش٣اُٞت، ٢بل

َْاع ً ٧ةًدُماع بًٟان ػ ً اإلاٗانٍغ ْاَا بلى اإلاىٍٓغ ػ٧ا )Itimar Even Zoher) ؤن جيخ٣ل ٖض ْٞاهضْع  )Vandruska. ) 

ْمان  (4) ت اإلاىهج الك٨لي(، )ال٣ُمت اإلاُِمىت ،ظا٦بؿٓن، ع ً اإلاخدضًً، الغباٍ، هٍٓغ جغظمت: ببغاَُم الخُُب، الكغ٦ت اإلاٛغبُت للىاقٍغ

 .70م: ،م(0872)0ٍ
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ت ،هسلو بلى ؤن ألاوؿا١ الٓاَغة  جخّٗضص ُّ ٕ بحن اظخماٖ ّٓ ت ،ْجدى ًّ ت ،ْا٢خهاص ُّ ت ،ْؾُاؾ ُّ ت مما ًهٗب  ،ْؤصب ُّ ْٞى

ْالتي ٌّٗغِٞا بإجها "ؤ٢ىٗت جسخبئ ّمً ج ،خهٍغ دتها ألاوؿا١ ْجب٣ى ألاوؿا١ اإلاًمغة مٓي٘ اَخمام الى٣ض الش٣افي 

ٍْطخي " ب مً َظا حٗجي  "٧ل صاللت وؿ٣ُت مسخبئت جدذ ُٚاء الجمالي  ،(1)ْجخٓؾل بها لٗمل ٖملِا التر ْهي بمٗجى ٢ٍغ

 ،ٞىدً بالخالي ؤمام وؿ٣حن ز٣اُٞحن ؤخضَما ْاَغ ،(2)ْمخٓؾلت بهظا الُٛاء لخٛغؽ ما َٓ ٚحر ظمالي في الش٣اٞت "

 ؤزٍغ البالٜ في الش٣اٞت ْآلازغ مًمغ ًىضؽ زل٠ الجمالي لِؿ٨ً
ً
ْعي اإلاخل٣ّي جاع٧ا ت ألَضاّٞ ،في ال  ُّ  ،ْجٓظُّ الظَى

 
ً
ا ُّ ٓص اليؿ٣حن قٍغ للى٣ض الش٣افي إلا٣اعبت الىو الجمالي ز٣اٞ ْاخضة مً اإلاغج٨ؼاث   ،ْْظ ْألاوؿا١ اإلاًمغة بٓنِٟا 

 ل٨كِٟا
ً
ٓم ٖلحها الى٣ض الش٣افي ؾاُٖا ٓن اإلاٟغصة ألاَم ،التي ٣ً ال١، خُض  "بل لٗلِا ج٩ مً بحن مٟغصاجّ ٖلى ْظّ ؤلَا

 
ً
ا  مغ٦ٍؼ

ً
ٓما ت الى٣ض الش٣افي بٓنّٟ مِٟ ٓص َىا ؤن الش٣اٞت جمل٪ ؤوؿا٢ِا الخانت التي هي  ،اإلاًمغ في هٍٓغ ؤوؿا١ ْاإلا٣ه

ّٓؾل لِظ ْجخ ْؤَم َظٍ ألا ٍُمُِمىت،  ْعاء ؤ٢ىٗت ؾم٨ُت،  ا َٓ ٢ىإ الجمالُتالُِمىت ٖبر الخسٟي  ْؤزَُغ ذ ْلِؿ ...٢ىٗت 

غ لِظا املخبٓء ْجمٍغ  ٤ٍٓ ٍْدمل الجمالي ٖلى  ،جدذ ٧ل ما َٓ ظمالي ،الجمالُت بال ؤصاة حؿ َىا٥ شخيء وؿ٣ي مًمغ، 

ْمؿخضًمت مً جدذ ٢ىإ" ْمازغة   .(3)الخٗمُت الش٣اُٞت ل٩ي جٓل ألاوؿا١ ٞاٖلت 

ت ،بن مغا٢بت ألاوؿا١ الٓاَغة ال٨ًمً في ؤَمُتها لظاتها ُّ ْالتي  ،اإلاًمغة في صازلِا بل ٌؿتهضٝ ألاوؿا١ الش٣اٞ

ْبالخالي ٧اهذ عؾالت الى٣ض الش٣افي هي ٦ك٠ َظٍ  ،جخسظ مً الىهٓم الجمالُت ْؾُلت لخهل إلاخل٣حها الجهاجي

ْٞطخِا َاث الش٣اُٞت  ّٓ  ل٣غاءة َظا الٗمل الؿغصي .  ،الدك
ً
 َْٓ ماظضهاٍ نالخا

 ألاوؿا١ 

 : الؿلُٓي 
ً
ال  :  (Hegemony)ؤ

ْالٟغصيِْغث الىماطط مىضٚمت  ت ْؤلاوؿاهُت بحن الجماعي  ُّ ٓمت ال٣ُم  ،في ؾُا٢اتها الش٣اٞ ْبغػ الالتزام بمىٓ

ؿّ إلاهالخّ ٦ما ًٟٗل  ْج٨َغ م ازخالٝ ألاٞغاص في اؾدشماع طل٪،  ْج٣الُضَم ٚع الاظخماُٖت ٖبر ؤٖغاٝ البضْ 

ض مً الُِمىت  ،الؿلُٓي  ٓجها جاصي بلى بطٖان الجماٖت إلاٍؼ ٧(Hegemony)(4)  
ً
ٍٓاثْبُٗضا   ًٖ حّٗضص مؿخ

                                                                          
 .  67م ،م(1114) 2ٍ  ،اإلاٛغب -الضاع البًُاء –إلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ا (،٢غاءة في ألاوؿا١ الش٣اُٞت الٗغبُت)الى٣ض الش٣افي  ،ٖبض هللا ،الٛظامي  (0)

بض هللا،  (1) ٍٓعا، صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ  الٛظامي،ٖ  بض الىبي ان٠ُُ، ه٣ض ز٣افي ؤم ه٣ض ؤصبي، صاع ال٨ٟغ، صمك٤، ؾ ْث –ْٖ   . 22م(، م 1113)0لبىان،ٍ  -بحر

 .25م  (،ز٣افي ؤم ه٣ض ؤصبيه٣ض ) ،ْ ٖبض الىبي ان٠ُُ ،ٖبض هللا ،الٛظامي  (2)

ٍٓت   (3) ٓا٣ٞت الكٗبAuthoritarianismالؿلُ ُْٚاب جام لئلظغاءاث اإلاخٗل٣ت بم ٓمت  ْهي مهُلر  ،، ؾُُغة الخ٩ ُاب خماًت خ١ٓ٣ ألاٞغاص.  ْٚ

ْا الخمُحز بحن الؿل ْلُت الٛغبُحن الظًً ؤعاص ن الض ْزبراء الكْا ً الؿُاؾُحن  ٍغ
ّ
ٓليخضًض جم ْيّٗ مً ٢بل بٌٗ اإلاىٓ ْالىٓام الكم ٍٓت  ُ. 

ٍْلي، ؾٗض الباػعي، صلُل الىا٢ض ألاصبي   .234م ،اهٓغ: مُجان الغ
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ْالؿُُغة الظي ًٟغيّ ٞغص (1)الؿلُت ؤْ ختى مجخم٘، ٞخِٓغ  ،ؤْ ماؾؿت ،جإزظ الضاللت الٗامت ال٣اثمت ٖلى الغ٢ابت 

ٓا٫  َ 
ً
ٓانال  مخ

ً
ل يُٛا

ّ
َْك٩ لِا بلى ٞٗل ؾلُٓي مًا٠ٖ ًتهّضص املجخم٘،  ّٓ تها مما ًد ُّ شخهِخّ )الضعبُل( بكبد

ٓن نى ْاجي ًغشخِا ؤن ج٩  ال الٗمل الغ
ً
ٍْاث مخًاعبت قبدا اٖت هاججت ًٖ مساْٝ الصخهُاث التي جسل٤ مىّ ٖبر مغ

ْم٘ طل٪ جخٟاْث الصخهُاث ؤمام َظٍ الؿلُت بغّصاث ٞٗل مسخلٟت ججاٍ )الضعبُل(  ،ًم٨ً م٣اعبت ٢ضعاجّ الخاع٢ت

َِٓم اإلاا ٢و  ،ْلهجتهم ،الظي "ٌٗٝغ ْظ ٓن بلحها مً مٓؾم آلزغ، َْ ٓل ٖلحهم ٢هو ٞغؾان َْٗٝغ ألاما٦ً التي ًخد

الث" ،الصخغاء ْبُ  ًٖ ٧ل ٢بُلت ٖلى ما ًسو ٞغؾاجها مً ؤزباع 
ً
ؼا

ّ
ْلحن، مغ٦  .(2)ْؤؾمِٗم ٢هاثض ألا

ا ألاؾاؽ َْع م ص ْاجي ٦صخهُت ْاَغة للمخل٣ي ٚع َْٓ ما  ،ٚحر ؤن شخهِخّ )الضعبُل( ال جِٓغ في الٗمل الغ

ا ٫ٓ الٗكحرة )ٞـ  ،ًاصي بلى حٗم٤ُ ؤزَغ  ًٖ ٞخُاث الضعبُل( ٦ما ج٣
ً
ٍٓلت ببهٍغ الخاص بدشا بهّ "ًستر١ اإلاؿاٞاث الُ

ًت اإلامخضة".  (3)ؤب٩اع ًًاظًِٗ في لُالي الصخغاء الٍٗغ

ا في الظًَ  َٓع حن ٌٗجي ج٨ش٠ُ خً ٦ما ؤن الؿلُت التي ال ٌٗٝغ املجخم٘  ،بن ب٣اء الصخهُت ٚاثبت ًٖ ألٖا

٢ْمٗا : "٢ا٫ بًِٗ ٓتها ًجٗلِا ؤ٦بر ؾُُغة  ْص ٢ ٫ٓ، ؤهٍٟغ الضعبُل مشل عجُىت البضْي خض ْمجِ م: مً ؤ٤ٞ بُٗض 

ْاهدكغ في ؤما٦ً ٦شحرة " ٓة خمغاء،  ِْٞا بم٣اعباث مسخلٟت م٘ "َظال". ،(4)عز  ْجباقغ الصخهُاث ظضالِا م٘ مسا

ْالضَا اب٣اءَا في زُاب عظل ٓاظّ الخُغ بك٩ل مباقغ ٣ًغع  ٓطة مً اإلاُٗى  ،"َظال" التي ج ْهي ٞلؿٟت مإز

 الش٣افي ْالاظ
ً
٢ْذ آزغ ٩ٞان ُمًٛبا ٓابها بلى  ٫ٓ ؤبحها ؤظل ظ  بُٗضًً...  ،خماعي املخُِ بها "ٚحر ؤن صز

ً
ٍْساَب عظاال

 ". ،ؾىظَب بلى م٩ان بُٗض
ً
ٓوي عظال   (5)ْٖلُ٪ ًا )َظال( ؤن حؿخٗضي لخ٩

ٍٓت لخ٣ضٌؿّ مً ألاب الُبُعي بلى مغجبت ألاب ألا  ٓم ألاب ت املجخم٘ الظي ًيخج مِٟ ٍٓع ٖلى مما مما ٌكحر بلى ط٧

ّٗ ١ٓٞ اإلاؿاءلت ٍْٞغ ً ؤٞٗالّ  . ،ٌكٖغ
ً
   (6) َْٓ ما ؾىجضٍ في ؾلُت قُش ال٣بُلت الخ٣ا

ٕٓ الضعبُل، ْقّٟٛ بالبىاث ألاب٩اع ْا في نمذ مٓي ٓا لّ بىاتهم  ،ُٞما هجض بٌٗ ؤٞغاص املجخم٘ ٢ض اؾدشمغ ٢ْضم

                                                                          
ٍٓاث  (0) ِ الظي ًماعؾّ ٞغص ؤْ ماؾؿت ٖلى الىاؽ ،ْجغازُت،صاللت ٖامت :جى٣ؿم صاللت الُِمىت بلى زالزت مؿخ

ّ
غبُت ماع٦ؿُت، ٝ ألاْلى حٗجي الدؿل ْٚ، 

ِ الُب٣ي ؤْ الاؾخٗماعي .. اهٓغ ٦ما حٗجي في ،ْالترازُت حٗجي الغ٢ابت
ّ
 .234م ،صلُل الىا٢ض :اإلااع٦ؿُت الٛغبُت الدؿل

 .٢08ىو، م  (1)

 .٢04ىو، م  (2)

 .32-٢31ىو، م  (3)

 .10م،٢ىو  (4)

 .٢08ىو، م  (5)
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ْٞت ،بم٣ابل ماصي َْٓ  ،ؤب٣ى ألامغ في بَاع اخخمالي بلى خٍض ما ٚحر ؤن ب٣اء جل٪ الصخهُاث بال ؤؾماء مدّضصة ؤْ مٗغ

" 
ً
ؤما الغظل الِغم الظي "زغط بلى )َظال( مً ظض٫  ،(1)ما ظٗل جل٪ الؿلُت جخالشخى " ٞخمٓث الصخهُت الِغمت ؤنال

ظِا ٓن ْػ ٓن، هي آلان ظىخّ الخًغاء ،ال٣بُلت الهازب  ل٩ُ ٓامّ الشماه ذ بّ ؤٖ ّٟ ٓص ٢لبّ اإلاىٓغ  ،ٞد لم ًدخمل ٖم

 . (2)ْاقخ٩ى مً ي٤ُ الخىٟـ، بضؤ ًمٓث ٖلى ع٦بخحها" ،ٕ في نضٍعٞاههض

ٓاظِت الضعبُل ل٣خلّ ْالا٢خهام مىّ ب٣ُاصة )ٞغخان(   ٖٓت مً الكباب اإلاخدّمـ الظي ًسغط إلا ٦ما هجض مجم

ْال٣ًاء ٖلُّ ٓاظِت )الضعبُل(  .  ،الظي اهٟغص ٦ما ًبضْ بم
ً
 ٢ْض ؤب٣ى الؿغص َظٍ الخاصزت ٚحر ما٦ضة ؤًًا

ْٖبر بىض٢ُخّ التي ْج  ٓع اإلا٩ان اإلادؿ٘ في خغ٦ت صاثبت،  ْاضخت ٖلى َغاثضٍ باٖخباٍع "٣ًغع ٖب بضْ ؾلُت )ٞغخان( 

ْجها"  بض
ً
ْالتي ًبضْ ٖاظؼا  . (3)جمىدّ الؿلُت 

ٟا٫ في هٓغة ؤْ الكبان ال٨باع بدؿب هٓغتهم  ٖٓت مً ألَا ْ"بٗضما ٢ابل الظثاب الٗاصًت ْظض هٟؿّ ؤؾحر مجم

 ٓ  للضٞإ ًٖ هٟؿّ ل٨ىّ ا٦دك٠ ؤهّ بضْن البىض٢ُت لِـ ؤ٦ثر مً لخم ألهٟؿِم جالٖب
ً
ٓا لّ مجاال ْؤٞسخ ا بّ في ز٣ت، 

ال مِاعة في الٗغا٥" ٓة،  ٓط ًخدغ٥ بال ٞاٖلُت، ال ٢  .(4)ؤَ

ْالخ٣الُض  مجها، ٞشمت ؾلُت الٗاصاث 
ً
ْاخضا  

ً
 مخٗضصة لِـ الٟغص الخا٦م بال ق٨ال

ً
ٓي ًخسظ ؤق٩اال  اإلاالخٔ ؤن الؿلُ

اتها ال٨شحرة، ٦ما ًدًغ اإلا٩ان باٖخباٍع الؿلُت التي جًِٛ ٖلى الجمُ٘. ال ٓتها،  ْيَٛٓ سً٘ الٟغص لؿُ
ُ
 تي ج

ْالُٟىت، ٖلى صعظت ٦بحرة في الخى٨ت  ٍْت في نىاٖخّ " في مىخهي الظ٧اء  بن قُش ال٣بُلت الظي ؤؾِمذ الظَىُت البض

َْٓ ألاًٞل، ْألانٓب، َ ،ْالضَاء  بال 
ً
هِضع ٢غاعا ًُ ٓهّال  ٨َْظا ًُُٗ ْا بحن ًضًّ،  ٓص ٓن في زضمخّ". ،٨ظا حٗ  (5)ًخٟاه

 الَخماماث الى٣ض الش٣افي
ً
ٓػ الش٣ا٢ُت ْالاظخماُٖت بٓنِٟا مغ٦ؼا ْالغم ْالتي مً زاللِا هخٓؾل  ،ْهغنض ؤلاقاعاث 

ْٞطخِا ْاإلاتٝر ،بلى ٦ك٠ ألاوؿا١  ف  ،ٞخِٓغ َظا ؤلاقاعاث َىا مً زال٫ )مجلـ( الكُش ال٨بحر  بما لم ْاإلاْٟغ

ْؤَل الغؤي  ،حِٗضٍ الباصًت ْال٣هام  ٣ت بؿلُت الكُش مشل بخاَت اإلاش٣ٟحن مً الكٗغاء 
ّ
٦ما جإحي بقاعاث ؤزٔغ مخٗل

ْٖمامخّ الجضًضة ،بالكُش هت،  ّٓ ْزغاثّ . ،٦ما جِٓغ في ْن٠ مالبؿّ اإلال  َُْئخّ التي حكحر إلاجزلخّ 

                                                                          
 .٢16ىو، م  (0)

 .٢10ىو، م  (1)

 .٢052ىو، م  (2)

 .052-٢051ىو، م  (3)

 .٢70ىو، م  (4)
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ٓاظِِا المي الخايغ ٧الكٗغاء  ،ؤما وؿ٤ الؿلُت اإلاًمغ ُِٞٓغ في ٢م٘ ؤي اهخ٣اص ً  مالّ ظاهبّ ؤلٖا
ً
ْزهٓنا

 في )الضعبُل( ،ْال٣هانحن
ً
  ،م٘ ججاَل للخُغ ألا٦بر الظي ًدُِ بالجمُ٘ ُممشال

ً
 ،ل٨ً الؿلُت َىا جخجاَلّ جماما

ٓاَا ٓص طل٪ بلى وؿ٤ الخ ٓلِا ،َْٗ ٓص زُغ ما ًب٣ي الؿلُت في مٓي٘ الخاظت التي ًلخ٠ الجمُ٘ خ ٓظ ُٞدًغ  ،ٞ

ض للؿلُت.الخُغ لُد  خمي الجمُ٘ بكُش ال٣بُلت املجّؿِ

لت في ؾلُت قُش ال٣بُلت
ّ
ْاإلاخمش   ،ْؾلُت ألاب، ْؾلُت الضعبُل ،جسٟي ؤوؿا١ الؿلُت الٓاَغة 

ً
جسٟي ؤوؿا٢ا

مً مًمغ وؿ٣ي صا٫  (ْمافي لٟٔ )قُش ،ٞمً زال٫ ألاؾماء هجض قُش ال٣بُلت ٌكاع بلُّ بل٣بّ صْن اؾمّ ،مًمغة

ْاإلاِا ْالؿلُتٖلى الخُٗٓم   إلا٩اهخّ ،بت 
ً
ل اهتها٧ا

ّ
٦ما ًدمل  ،َْٓ ماًدٗل وؿ٤ مىاصاة الكُش باؾمّ املجغص زُإ ٌك٩

 ليؿ٤ الخٝٓ مً الؿلُت
ً
ْاؾٗت الخُلت ،بزٟاء الاؾم وكغا ٓجها ٚامًت ْ ي ،٧ْ ّٟ ٣ت  ،٢ْاصعة ٖلى الخس ْٞغى ٍَغ

ْص طل٪ ،حٗامل الىاؽ مِٗا ٢ْض ؤؾِمذ ٍْإحي اليؿ٤ اإلاًمغ الش٣افي الُب٣ي ختى  ،ْخض  ْخاظت .
ً
في ؤقض البِئاث ٣ٞغا

ٟت في ج٨َغـ وؿ٤ الؿلُت اإلاخٗالُت
ّ
ت اإلاخسل ت البضٍّْ ُّ ْالُٟىت، ٖلى صعظت  ،الظَى ٞكُش ال٣بُلت  "في مىخهي الظ٧اء 

ْالضَاء َْٓ ألاًٞل، ْألانٓب .." ،٦بحرة في الخى٨ت   بال 
ً
هِضع ٢غاعا ًُ ْم٘ ما جًمٍغ مشل َظٍ الٗباعاث مً  ،(1) ال 

 ْنىاٖت للُاُٚت اإلاؿدبض . ،في خحن جًمغ بٖالًء للؿلُٓي  ،ْاخخ٣اع الٗاّمت ،وؿا١ الخٝٓؤ

ٓظّ آزغ للؿلُت بال اؾم (ألاب)ًإحي  ٍٓت الخٍغهت ٖلى خماًت  ،٧ ا  (َظال)ٍْدًغ وؿ٤ الؿلُت ألاب باٖخباَع

ٓايٗت ،ابيخّ ٓػ الش٣اُٞت في مالبـ ألاب اإلاخ ْالغم ظتْيّٟٗ ؤمام ال ،ْجِٓغ ؤلاقاعاث  ْم٘ َظا ْل  ،ُْٚاب عؤًّ ،ْؼ

ت  بهُمىخّ ألابٍّٓ
ً
ا  ،إلزٟاء وؿ٤ يّٟٗ في الترجِب الاظخماعي ،مدخٟٓا ْؤ٦ثَر ٞماعؽ وؿ٤ً مً ؤْضر ؤوؿا١ الؿلُت 

ل في ٢م٘ ألاهثى م٘ اإلابالٛت في طل٪ لضعظت بلباؾِا مالبـ الغظا٫
ّ
ْاإلاخمش  

ً
ٖٓا ٓع  ،قُ ٚحر ؤن بزٟاء اؾم ألاب م٘ ِْ

ٍْت اؾم الابىت ًسٟي ت لضٔ املجخمٗاث البض ُّ ذ باؾم ألاهثى مك٩لت وؿ٣ ْبما ؤن )َظال( ٢ض جم  ،وؿ٤ اٖخباع الخهٍغ

ذ بها ٣ُٞابل طل٪ ازٟاء اؾم ألاب ْط مً الخغط الاظخماعي ،الخهٍغ ْبالخالي الخغ ٓص  ،َْٓ وؿ٤ للِغب مً ٦كّٟ  ٦ما ٌٗ

لى  مً ؤق٩ا٫ الخس ،ليؿ٤ الخٝٓ مً الؿُلت ألٖا
ً
ي بٛغى خماًت ابيخّْبالخالي ٌٗض ق٨ال ٢ْض ؤزٟى وؿ٤ الؿلُت  ،ّٟ

ل في تهمِل اإلاغؤة
ّ
 ًخمش

ً
 مًمغا

ً
ٍٓت الٓاَغ وؿ٣ا ٓصَا بذجت خماًتها .  ،ْمماعؾت الٓناًت ٖلحها ،ألاب  ْإلٛاء ْظ

ن  ّٓ ْألابٌُ  ،ْهالخٔ ؤلاقاعاث الش٣اُٞت ْالاظخماُٖت في ْنّٟ بالِالمي ،الًل٘ الشالض للؿلُت (الضعبُل)٩ٍْ

َِٓم ،ْالٛامٌ ،البضًً ٓالِم " ٌٗٝغ ْظ ٓن بلحها مً مٓؾم آلزغ،  ،ْلهجتهم ،ْالٗاٝع بإخ ٓل َْٗٝغ ألاما٦ً التي ًخد

                                                                          
 .٢70ىو، م  (0)
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اإلاا ٢و ٖلحهم ٢هو ٞغؾان الصخغاء  ًٖ ٧ل ٢بُلت ٖلى ما ًسو ٞغؾاجها مً  ،َْ
ً
ؼا

ّ
ْلحن، مغ٦ ْؤؾمِٗم ٢هاثض ألا

الث" ْبُ ٣ت بالخ٩اًاث ا ،(1)ؤزباع 
ّ
ت الاظخماُٖت مخٗل ُّ تٞالظَى ُّ ٓهت بخطخُم الؿلُت ،لكٗب ٦ما ًبضْ ْنّٟ  ،ْمٟخ

ٓطٍ ٓع  ،ْْن٠ مالبؿّ بىٟ ْالِٓ ي  ّٟ  مً ؤق٩ا٫ الؿلُت التي جماعؽ ؾلُتها ٖلى  مما ،٢ْضعجّ ٖلى الخس
ً
ًجٗل ق٨ال

ٓعي الجمعي .  ال

ْالخ٩اًاث الكٗب ل في مُل ال٣ٗلُت البضاثُت بلى ألاؾاَحر 
ّ
تًسٟي وؿ٤ الؿلُت َىا اليؿ٤ اإلاًمغ اإلاخمش ُّ، 

٤ بالخغاٞت ْنىاٖتها
ّ
ْؤؾُغتها ،ْالخٗل ٫ٓ، ؤهٍٟغ الضعبُل ،ْجطخُم الصخهُاث  ْمجِ " ٢ا٫ بًِٗم: مً ؤ٤ٞ بُٗض 

ْاهدكغ في ؤما٦ً ٦شحرة " ٓة خمغاء،   .(2)مشل عجُىت عز

ِٓٞم الجماعي مً  ٫ٓ )٦ما ًسٟي ز ْاملجِ ٓاظِت الخٝٓ  ٓخضة في م ٓع بال َْٓ ماًضِٞٗم  ،الضعبُل( وؿ٤ الكٗ

 ْالخضًض الجماعي ٖىّ . لخطخُمّ

: اإلاش٠٣ّ: 
ً
 زاهُا

ُّْٖ ،َاإلاا جّٓظؿذ الؿلُت مً اإلاش٠٣ّ َْٓ الٛالب ،ٞؿٗذ لخضظُىّ بن ؤم٨ً ،ْمً   
ً
ا ًّ  ،ؤْ حُِٛبّ ٢ؿغٍّ ل٨

ْالخضظحن  ٖلى ال٣م٘ 
ً
ْاًت  ،اإلاش٠٣ ّْل مخمّغصا ٠٢ٓ اإلاش٠٣ مً الؿلُت في ع ٤ شخهُت  (٢ىو)ٍْدًغ م ًٖ ٍَغ

٫( اإلاتهم بالج
ّ

 ًىا٫ مً )قُش ال٣بُلت()ظال
ً
ا  قٍٗغ

ً
ل٣ي هها ًُ ْالظي  ٓن،   ٤ بزغاط  ،ى ُٞلجإ )الكُش( بلى ٣ٖابّ ًٖ ٍَغ

ْاة ،ْالكٗغاء ،مً في املجلـ مً ال٣ٗالء  م٘ ج٨غاع ال٣هُضة مً  ،ْالغ
ً
 ٞغصا

ً
سغظِم ٞغصا ًُ ٢ْهاصخي ألازغ،  ْاإلاٗالجحن، 

ْط ٫( بٗض ٧ل ٖملُت زغ
ّ

 ؤمام )ا ،)ظال
ً
لكُش( الظي لجإ بظل٪ إلؾ٣اٍ زُاب الغظل ْخغماهّ مً لُب٣ى )ظال٫( مىٟغصا

ا٫ ،اإلاخل٣ّحن ّٗ ْج٨غاع ال٣هُضة ٣ًٟض الىو ؤزٍغ الٟ ، ٦ما  ،ْم٘ خغماهّ مً ؤزغ الخل٣ّي 
ً
ٍْب٣ى مجّغص ٧لماث ال حٗجي قِئا

ت ُّ ٓاظّ يِٛ الؿلُت (3)حكحر َظٍ الصخهُت بلى الٗضم ٫ بلحها الخُاب الش٣افي خحن ً ى في َْٓ ماًخ ،التي ًْا
ّ
جل

                                                                          
 .08م ،و٢ى  (0)

 .32،31 ،٢ىو  (1)

ْإٖاصة الىٓ  (2) ْالال اوسجام،  ْالال هٓام،  ْالٗضمُت، مٗخمضة ٖلى الخىام،   ٌٍٓ ْالخ٣ ٓم ٞلؿٟت )ما بٗض الخضازت( بك٩ل ؤؾاؽ ٖلى الدك٨ُ٪  غ ج٣

ت  الث اإلاغ٦ٍؼ ْاإلا٣ ِا ال٨ٟغ الٛغبي)في اإلاؿلماث  ( التي ٖٞغ اث ال٨بٔر ًّ ٪ مابٗض الخضا ،الؿغص
ّ
:" David Carterزت بدؿب صاُٞض ٧اعجغْمً زم حك٨

َْٓ ماًدٗل ماال ًم٨ً ِٞمّ  ٍٓت،  ْالِ ْاج٨ك٠ الىهٓم ألاصبُت في )مابٗض الخضازت"( )ظمُ٘ اإلاٟاَُم الخ٣لُضًت اإلاخٗل٣ت باللٛت  بمابٗض خضاسي(. 

ؼ جدلُالتها ٖلُّ
ّ
ْجغ٦ ٍٓت( ،ًٖ ُٚاب الاوٛال١،  ٓح الِ ؼ الىهٓم ْالاهخ٣اصاث بـ)ٖضم ْي

ّ
ما٫  :اإلاٗغْٝ بــ)الخىام(ْ  ،ْجغ٦ َْٓ بٖاصة نُاٚت ألٖا

 اإلاب٨غة ؤْ الترابِ بحن الىهٓم ألاصبُت...." 

ا، ٍ صًُٟض، :اهٓغ ٍٓع ًٍٓ، صمك٤، ؾ ت ألاصبُت، جغظمت: باؾل اإلاؿاإلات، صاع الخ٩  .020م(، م1101)٧0اعجغ، الىٍٓغ
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ٓلت اإلاهضع.  الخىام م٘ ههٓم مجِ

  
ً
 زاثٟا

ً
٠٢ٓ هٟؿّ متزلٟا ٣ت للخالم ،٦ما ًِٓغ اإلاش٠٣ في اإلا غ في ٍَغ

ّ
ت خ٣ُ٣ُت  ،٨ًٟ َْع ْمّٗ ًِٓغ الكٗغاء في 

ٓن َظا الٟدل  لُٗٝغ مً مجهم ل٣ًّ املجى
ً
 قاٖغا

ً
.... ًٓق٪ ؤن ًٟؿض ٧ل شخيء  ،"٢ا٫ ال٣ٗالء: ؾِؿإلِم الكُش قاٖغا

 ْالُٗاء، ْألا٧ل".اإلا٩اهت، 

ْاة في ألازباع"  غ الغ
ّ
غ ال٣ٗالء في ال٣ٗل، ٨ٞ

ّ
غ الكٗغاء في الكٗغ، ٨ٞ

ّ
جم٘ ٖلى هٟا١ الؿلُٓي "... ٨ٞ

ُ
ج٩اص الىسبت ج

ُٗض ال٣هُضة زاهُت ٌُ ٫ ؤن 
ّ

 مً مجلؿّ ،ْ "َلب الكُش مً ظال
ً
سغط م٘ ٧ل بٖاصة عظال ًُ ل  ختى بضث ألاما٦ً  ،... ْْ

ت جخ٩ازغ ْاة ،٣الء، زم الكٗغاءؤزغط الٗ ،الٟاٚع ْب٣ي  ،ٞاإلاٗالجحن ،ٞالغ ٓجي،  ٣ُّٞهام ألازغ، ْفي الجهاًت ؤزغط ال٣ِ

٫
ّ

٫.. جخ٨غع ال٣هُضة ٖلى لؿان ظال
ّ

 لؿاهّ ،الكُش ْظال
ّ
ْاخض ب٣ي لم ًخٛحر َٓ بٖاصة ال٣هُضة مغاث  ،ظ٠ ؤمغ 

ٕٓ " ،ْمغاث ْمؿم  . (1)ب٩ى بهٓث ٖا٫ٍ 

ٓاظّ املجخم٘ َظا ال٣م٘ للخٗب ٓلت ْٖىضما ً ٓاث اإلاخج ٓاظِت الؿلُت " ٢الذ ٖىّ ألان حر ًهبذ الخ٩ي ْؾُلت في م

ٓن ببِء" َٓم ،(2) مً الغمل الُابـ : ًخ٩ ْال ٓاث مً نىاٖت الخٝٓ  ٓن جل٪ ألان ٓلٓن  ،ْعبما ج٩ ٦ما ؤن البضْ مكٛ

ْام بالخ٩ي ّٗؼػ الؿلُت الؿُاؾُت خحن ٌؿخإز ،َْٓ ما ًم٨ً حؿمُخّ بؿلُت الخ٩ي ،ٖلى الض
ُ
غ بها الؿلُٓي ْالتي ح

َْم ٞغاصي  ،لٟغى عئاٍ ٓاٍ البضْ ال٨الم ختى  ٓع ال٣م٘ الٗضًضة "ال ًىًب مً ؤٞ ٓعة مً ن ٍْذجبها ًٖ ٚحٍر ٦ه

ْالخ٩ي الظي ال ًإحي مهاصٞت"  ٓن ألاخؿاء التي ججِل باإلااء  ٓن في البراعي، ل٨جهم في املجالـ ٌكبه  .(3)ًمك

ٓػ ْؤلاقاعاث الش٣اُٞت ْالاظخماُٖت ْن ْالكٗغاءمً الغم ْال٣هانحن  ٓالِم  ،٠ مالبـ َاالء ال٣ٗالء  ْجباًً ؤخ

ٖت ّٓ ت مخى ُّ ٓجهم مً َب٣اث اظخماٖ ْالخٝٓ ،٧ ٣ت ظلٓؾِم  ،ْز٣اٞت مخ٣اعبت ٌٛلب ٖلحها الىٟا١  برػ الؿغص ٍَغ ٍُْ

ْجهّى٘ الخ٨مت .  ٕٓ ٫ٓ الكُش، ْخالتهم التي ٌٛلب ٖلحها الخك ٣حن خ
ّ
 مخدل

ٓػ ج٨ك٠ ًٖ ؤوؿا١ الى ٓعةبن َظٍ الغم ْاإلاك ْالخٝٓ اإلاًمغة جدذ الخ٨مت  ٦ما جسٟي وؿ٤ ا٦دؿاب  ،ٟا١ 

 
ً
ٍْمىدّ زمىا ٓاء ؤ٧ان مً َٝغ الؿلُت ؤْ مً َٝغ اإلاش٠٣ّ الباخض ًٖ ُٚاء قغعي ًدمُّ مً ظِت  ت ؾ ُّ ْٖ اإلاكغ

ٓاَئّ .  م٣ابل ج

                                                                          
 .71-٢70ىو، م  (0)

 . ٢08ىو، م  (1)

 . ٢08ىو، م  (2)

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
Volume 7, Issue 2, 2020 - https://hj.kku.edu.sa



 

 ؤلانطانُت وملو زالد للعلعت اإلامجلت ظام
 2020  دٌطمبر - الشانيالعدد  -ن و العػز و الخاضع جلد امل
 

 ظدلُت ألانطاق في رواًت قنـ لعواف العؿُمي: ، د. خمدان مدطن الحارسي

   ؿوؾُت زقافُتدراضت ن

 

154 

 

ْالكٗغاء صا٫ ٖلى مدٓ الؿل ْال٣ُّهام   َُمـ ؤؾماء ال٣ٗالء 
ّ

ٓع اؾم)ظال ْم٘ ِْ الظي ًدمل  (٫ت للمسال٠، 

ْالؿتر ٫ٓ الخُُٛت   ٓن. ،مضل ًّ حؿعى الؿلُت إلؾ٣اَّ خحن جتهمّ بالجى  ل٨

 مًمغة ٦هىاٖت الُٛاة
ً
ٓاَئّ ،ْهٟا١ اإلاش٠٣ّ ،ْمً َىا ًدمل وؿ٤ اإلاش٠٣ّ الٓاَغ ؤوؿا٢ا ّٓٞ ،ْج  ْظبىّ . ،ْز

:
ً
 اإلاغؤة  زالشا

٢ٓاج٘ الؿغصًت ج٣٘ ضخُت مل  في ال
ً
 ؤؾاؾُا

ً
ْعا ٍْت، مما ًاصي بلى حُُٛبها ًٖ )َظال( التي جلٗب ص خاْٝ ال٣ٗلُت البض

ْام، ْختى اإلاغؤة التي  ،طاتها لترجضي مالبـ عظل للىجاة مً )الضعبُل( في عخلت ال٣ىو ٦ما اؾخمغ تهمِكِا ٖلى الض

ْعاء   ًسخبىء 
ً
 مًمغا

ً
ل وؿ٣ا

ّ
َْٓ ماٌك٩  

ً
ٍٓتها ِٞٓغث بال ؤؾماء ٚالبا ٍٓاث ؾغصًت مسخلٟت جم َمـ َ خًغث في مؿخ

ٓانل اإلاغؤة ال٨الم... " ،لخٝٓ ٖلحها ْخماًتهاا ْج ٍٓخحن حؿعى ظاَضة للخد٤٣ّ ٧إهثى مً زال٫ (1)" ، ِٞظال طاث َ

ذ.  ،الخسلو مً ػي الغظل ٓاث التي حٗٝؼ بها الٍغ  ٦ما ًِٓغ ؾٗحها للخٟغص باؾخماِٖا لؤلن

٢ٓضَا  ،ج٣غؤ )َظال( الّىاع بك٩ل جإّملي ٍْت، ٞهي مً ج ال ْجٔغ ؤجها مالػمت للبض ا  ْجمىدِا ؤؾغاَع ا،  ْن ٚحَر في بُتها ص

ا بظل٪:  .(2)ْؤٖضصث ْخضي ؤمامِا ال٨شحر" ،"في خُاحي هحران قاَغججي في جدًحر ٢ؿم ٦بحر مجها ؤمي حؿمذ لٛحَر

ْاًت( 3)ْجغجبِ الىاع ً( " ٧اهذ جخدضر ًٖ هاع ٦بحرة  ،بهظال مىظ مٟخخذ الغ ذ بحن )هاٍع
ّ
ْجسخم بها  في صاللت ؤجها ْل

ٓا٢٘ آزغ البُٓث جإّججذ ٓحها الهٛحر ال ٢ْٟذ خاُٞت  ،طاث مؿاء بُٗض لؿبب ال حٗلمّ، ظظبها ْهج الىاع مً بِذ ؤب  "

ٍٓلت،  ٓعتها خمغاء َ ٓعة مً ضخامتها، ٦ثرة ؤلؿىتها، ل٨ً اإلاٟاظإة ال٨بٔر باليؿبت بلحها هي اجها ملخذ ن ؤمامِا مبه

ٓلت ْزاثٟت ؾإلذ هٟؿِا: ٤ طَبي الم٘، مظَ غث ٖلى  ألؾىاجها بٍغ
ّ
ٓعحي بهظا الك٩ل ! ٨ٞ ماطا ٌٗجي ؤن حٗغى الىاع ن

ٓم ْعبما الختر١ بها ؤصث ً ٓعتها هي، التزمذ  ،عجل:  ْلِؿذ ن ٓعة الكُُان املخل١ٓ مً هاع  ٢الذ لِا الام بجها ن

                                                                          
  .٢041ىو، م  (0)

 . ٢075ىو، م  (1)

 خ٫ٓ الّىاع هي جل٪ التي ا٢ترخِا   (2)
ً
ٓظُا Gaston Bachelard ٚاؾخٓن باقالع)مً ؤ٦ثر الضعاؾاث ٖم٣ا ٓل  ٖلى الخدلُل الىٟسخي في ٢غاءة اإلاُصُ

ً
( مٗخمضا

٢ٓذ هٟؿّ ،ؤلاوؿاهُت ْه٣ًُِا في ال ٢ٓض ٞهي خ ،ٞحٔر ؤن الىاع جدمل حٗضًصا ٌُٗحها ال٣ضعة ٖلى بِْاع ال٣ُمت  ْجدغ١، م ٓهُت، جطخيء  ٧ْ ت  ُّ مُم

٤ ْججاعب بؿُُت " ٢ُْامت، ٖالط ْخٍغ اث زالضة،  ا، بجهما باليؿبت بلُىا ٞغنت لظ٦ٍغ ًٖ ْالخغاعة ْؾاثل للخٟؿحر في اإلاُاصًً ألا٦ثر جىٓ م الىاع  ج٣ّضِ

ت ًٟؿغ بالىاع، الىاع هي ْخاؾمت. الىاع ْاَغة مخمحزة، ًم٨جها جٟؿحر ٧لَّ شخيء، بطا ٧ان ٧لُّ ما ًخٛحر ببِء جٟؿٍغ الخُ اة، ٞةن الظي ًخٛحر بؿٖغ

ٓخُضة التي ًم٨جها الخه٫ٓ ؤً ٓاَغ، ٞةجها خ٣ًا ال ْمً بحن ٧ل الٓ ٓهُت حِٗل في ٢لبىا ٦ما حِٗل في الؿماء  ٧ْ ا بك٩ل الخيُّ ظًضا. بجها خمُمُت  ًً

ْالكغُّ = =اهٓغ: باقالع صاع ألاهضلـ للُباٖت  ،جهاص زُاَت: جغظمت ،ع في الخدلُل الىٟسخيالّىا ،ٚاؾخٓن  ،ْاضر ٖلى ال٣ُمخحن اإلاخٗاعيخحن: الخحر 

،٘ َٓػ ْالخ  م(.0873 -َـ0313)0بحرْث ـلبىان(، ٍ)ْاليكغ 
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 هٟـ الّىاع في اإلاغؤة
ً
ا آهظا٥ ًسبئ في ْظِِا ٢هخّ لترا ،الهمذ... جٔغ ٚالبا م لدؿٗحَر ّٓ َا خؼمت ٧ْإن الخُب اإلاخ٩

ٓن ٢ض اؾخٓث في طا٦غتها  ْٖىضَا ج٩ ٓعتها ال٩لُت في الجهاًت،  ٢ْٗذ لِا، لخهل بلى ن ْالخجاعب التي  خؼمت في ألاخضار 

 . (1)الىاع الخمغاء "

ً ؤؾغاع  اإلاا ٧اهذ الىاع مَٓ ٓعتها لخ٨خمل في الجهاًت ٦ما عؤتها في الّىاع، َْ ٓا٫ خُاتها لغؾم ن ل٣ض ؾٗذ )َظال( َ

ٍْ  في البىاء الٟجي للٗمل الؿغصياإلاغؤة البض
ً
 مِّما

ً
ٓعا ل مد

ّ
ت م٘ املخُِ ب٩اٞت ًٞاءاجّ ٌك٩ ُّ  ،ت مما ظٗل الٗال٢ت الجضل

ٍٓل" بذ )َظال( في زٓب ؤبٌُ َ ت " ٚع ْما  (2)ْختى في عخلتها الخى٨ٍغ ٢ٓ٘ آلازغ )الظ٦غ(   بت الىابٗت مً ججغبت م جل٪ الٚغ

ْ  ل٨جها ،ًمىدّ ظيؿّ مً خهاهت ل٨ً َظا الؼاث٠ َٓ ما ًجب ؤن ًغاٍ الجمُ٘ صْن  ،ٚحر خ٣ُ٣ي"حٗٝغ بإهّ ػاث٠ 

ٓص ؾِ ٓظ  مً وؿُان مً اؾخصىاء في املجالـ، ... حؿاءلذ ما بطا ٧ان َمـ اؾمِا الخ٣ُ٣ي مً ال
ً
ؿاٖضَا ٞٗال

ٓن"  (3)ج٩

ٓصي )هاشخي( َظا )الضعبُل( لً ًتر٦جي في  ض ؤن حٗ ٓعة ألاب :" ؤٍع ًّ املخُِ ًٓل في مماعؾت يُّٛ في ن ، (4)زحر"ل٨

اث صازل اليؿ٤ الاظخماعي  ُّ ًْٞاءاتها الؿغصًت ؤهخج جل٪ الجضل ٍْبضْ ؤن الٗال٢اث اإلادكاب٨ت بحن الصخهُاث 

ْحُِٛب اإلاغؤة  ، ْاإلاليء بالخٝٓ ٫ٓ )امِلخغاف( " َظال ما ٖال٢تها  ،املخخ٣ً   في اؾ٣اَاث ال٣ام خ
ً
ْاضخا ْهٔغ طل٪ 

ذ بك٩ل ؤٞ ،باملخغاف ؟ ٓلتها َاهئت،  ،ًلعبما لٓ ٧اهذ وعجت لٗٞغ َْاصثت ل٨ً املخغاف ال ًجٗل ٢ُل الىعجت مُُٗت 

ال١ ٓلت  ،بل ال ًدٟل بدُاتها ٖلى ؤلَا ىام في الِٓحرة لل٣ُل غث ؤن )املخغاف( ما َٓ بال شجغة حؿخٓل بها ألٚا
ّ
زم جظ٦

."ِ٣ٞ(5)  

ى  للمغؤة، ٞلِـ ألامغ مجّغص شجغة حؿخٓل بها الٚا
ً
ُٖٓا  مٓي

ً
ان ٍِْٓغ )املخغاف( مٗاصال ٢ْذ الِٓحرة، ْؾٖغ ام 

 ٌكحر لتهمِل اإلاغؤة
ً
َْٓ ما ًدمل مًمغا ا،  ؤْ ختى  ،ْْنمِا بال٠ًٗ مً زال٫ عبُِا باملخغاف ،ما ًخم هجَغ

ىام)الخلمُذ بخ٣اَِٗا م٘  ا.  (ألٚا  التي الجمل٪ ٢غاَع

ْالىٟسخي لت ألػمت اإلاغؤة ،حٗاوي )َظال( مً الدكدذ الظَجي  ِ
ّ
ٓجها ججم٘ بحن  بل ٧اهذ ؤٖم٤ مً ،ٞإػمتها ممش ا ل٩ ٚحَر

                                                                          
 . ٢7ىو، م  (0)

 . ٢56ىو، م  (1)

 . ٢58ىو، م  (2)

 . ٢18ىو، م  (3)

 . 11-٢10ىو، م  (4)
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ْاخض، ْفي ؾُا٢حن مخباًىحن ا بمالبؿاث ماإلات مً ٢بُل  ،طاجحن في ظؿض  َٓع  ظٗل خً
ً
ا ُّ  صازل

ً
ا مما ؤهخج جىاٖػ

تراب ٓجغ.  ()الٚا ْج  بمهاخباجّ الاؾخدباُٖت مً ٢ل٤ 

ِٖا  ّٓ ْػ الجؿضجضًغ نغاٖاتها مً ؤظل الب٣اء الظي ً (امغؤة ،مش٠٣ّ ،ؾلُت)ل٣ض ٧اهذ الصخهُاث ٖلى جى  ،خجا

اث ْص اإلام٨ً ،ْاإلا٩اؾب ،بلى نغإ الٍِّٓ ْاإلاٗاٌكت في خض ْإهما ٧ان في ؤوؿا٢ّ اإلاًمغة   ،ْالظي لم ٌٗٝغ الخّٓؾِ 

ْتهمِكّ ْإطاللّ   ٓاعزت ٦مدٓ آلازغ املخخل٠  ت مخ ُّ ْالخٝٓ  ،ًدمل آٞاث اظخماٖ  مً الىٟا١ 
ً
٦ما ًدمل ؤوؿا٢ا

ٓاَئّ ،ْهٟا١ اإلاش٠٣ّ ،ْنىاٖت الُٛاة ّٓٞ ،ْج  ْظبىّ . ،ْز

َٓغ نغإ الًم٨ىّ ؤن ًىٗؼ٫ ًٖ  ْالؿغصي (اإلا٩ان)بن ظ ٍٓحن الش٣افي   ٖلى اإلاؿخ
ً
 مِّما

ً
ؼا ّٟ ل مد

ّ
مما  ،الظي ٌك٩

 ٌٗجي خاظخىا لخلّمـ ؤزٍغ ُٞما ًلي مً البدض .

   (1)(Spacetimeالؼم٩اهُت )

ت الخانت ٫ اإلا٩ان بلى وؿ٤ عمؼي لّ صاللخّ الخٗبحرًّ ّٓ  ٖلى ُٞسغط مً م ،ًخد
ً
 مٟخٓخا

ً
 زُابا

ً
ْصًخّ ُمىِخجا دض

 للمخٗل٣اث الش٣اُٞت ْالاظخماُٖت
ً
 ٞحها ،ألاوؿا١ اإلاًمغة بٓنّٟ خايىا

ً
ْبالخالي ٞةن صعاؾت اإلا٩ان حؿِم في  ،ْمازغا

ٓػ ْؤلاقاعاث الش٣ا٢ُت ْالاظخماُٖت ا مخّٓؾلحن بالغم  مً  ،مغا٢بت ألاوؿا١ التي ًًمَغ
ً
 ؤنُال

ً
ْالتي ٌٗخبر اإلا٩ان ظؼءا

 جغ٦ُبتها .

مهُلر الؼم٩اهُت  (Mikhail Bakhtin)لظل٪ ا٢ترح بازخحن  ،في البضء ًخ٣ّغع اؾخدالت ٞهل الؼمان ًٖ اإلا٩ان

                                                                          
َْٓ ٌٗجي الٟغاٙ )«ًاءالٟ»(، مترظم ًٖ اإلاهُلر ألاظىبي بـ Space)،Espaceالؼم٩اهُت   (0)  ،Emptiness) َْكمل ، ؤْ زالء اإلا٩ان، ٦ما ًترظم بـالخّحز، 

ٍْم٨ً ؤن ًضعؽ مً زال ٓع،  َْٓ ؤًًا الامخضاص اإلاخه َْٓ الصخيء اإلابجي في ًٞاء م٩اوي،  ْالك٩ل،  ْالدجم  ٓػن،  ْال ٫ مُُٗاث اإلا٩ان: الىخٓء، 

ْاًت )بدض في ج٣ىُ ت الغ ٍٓذ)ْظِت هٓغ َىضؾُت "اهٓغ: في هٍٓغ ت، ال٩ ْجٔغ 031، 030م(، م0887اث الؿغص(، ٖبض اإلال٪ مغجاى، ٖالم اإلاٗٞغ  .

 
ً
 ظضًضا

ً
٣ُا في اإلا٩ان ُبٗضا ْػ ماصًاث اإلا٩ان بلى ٖالماجّ؛ ِٞٓ  ،الؿُمَُٓ ْباألقُاء، ْألاقُاء ظؼء ال »ًخجا ْل٨ىّ مليء بال٩اثىاث  ا،  لِـ ًٞاء ٞاٚع

ْجًٟي ٖلُّ ؤبٗاصا زانت مً  ْل٨ىّ ًدمل صاللت جخسلل ظمُ٘ ألابٗاص » الضالالث ًخجؼؤ مً اإلا٩ان،  ال نامخا،  ٞاإلا٩ان الظي هدُا ُّٞ لِـ ؾلبُا 

ْهي جخمشل زحر جمشُل في الًٟ "اهٓغ ٓاَغ الُبُُٗت ْألاقُاء،  ْالٓ ْالىو  :ْؤلاخضازُاث ْألاع٧ان  ْالضاللت)ال٣اعت  ، ؾحزا ٢اؾم، املجلـ (الٗالمت 

لى للش٣اٞت، ال٣اَغة،) ن ؤن الٗال٢اث اإلا٩اهُت  41-37، م(م1111ألٖا َْم ًْغ ٍٓت حؿخٗمل للخٗبحر ًٖ َظٍ الٗال٢اث  " ٞاإلا٩ان " مجغص ْؾُلت لٛ

ٓاَجي بلض ما قِئا ملمٓؾا اؾمّ ا ٓص شخيء ملمٓؽ ٢اثم بظاجّ اؾمّ اإلا٩ان بال ب٣ضع ما جدخاط الٗال٢ت بحن م ٓاَىت" بحن ألاظؿام ال جدخاط بلى ْظ إلا

ٓن معجم اإلاهُلخاث ألا  :اهٓغ ٓعاث ؤ٧اصًمُت الٟى ٣ُا(، صاهُا٫ حكاهضلغ، جغظمت: ص. قا٦غ ٖبض الخمُض، ميك ؾاؾُت في ٖلم الٗالماث )الؿُمَُٓ

ت الٗامت  :(، ٦ما ًم٨ً ؤلاٞاصة م21ً، م1111م(ال٣اَغة،) ْاإلا٩ان، ب. ؽ. صًٟحز، جغظمت ص. الؿُض ُٖا، الُِئت اإلاهٍغ ٓم الخضًض للؼمان  اإلاِٟ

ت الٗامت لل٨خاب، ال٣اَغة، )(0887)لل٨خاب، ال٣اَغة ٦ٓىج، الُِئت اإلاهٍغ ٓظؼ للؼمان، ؾدًُٟ َ ش م ٦ْظل٪: جاٍع َْٓ ماٌٗٝغ ب1110م،   A (م، 

Brief History of Time، ." ٓصاء ٓان ٞغعي: " مً الاهٟجاع الُٗٓم بلى الش٣ٓب الؿ  ٦ْٗى
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(Spacetime)، لخاظت البدض 
ً
ْاًت )٢ىو( َٓ جالشخي الؼمً م٘ الؿغص  ،ٚحر ؤن الٟهل ُمم٨ً بظغاثُا ْما هلخّٓ في ع

 لٗبصُت الٟٗل ،في م٩ان صخغاْي 
ً
ٓن عمؼا ْاجي مً َْ ،ل٩ُ ال ٌٗجي طل٪ زلٓ الىو الغ ٓ ما ٨ًـــّغؾّ حكابّ مالمذ اإلا٩ان، 

ُِٟا.  ْبالخالي جْٓ ٍٓغ صالالث الؼمً ْخغ٦خّ   ظمالُاث جبىاَا الؿغص لخُ

ٓجّ، ٧ٓؾُِ   ًدا٫ْ ازًإ الجمُ٘ لؿُ
ً
َْٓ ما ًجٗلّ بُال  ،

ً
ْز٣اُٞا  

ً
 ؾغصًا

ً
ًدًغ اإلا٩ان بٓنّٟ مدّٟؼا

٢ٓاج٘ الؿغصًت املخخلٟت ْهت الى٣ضًت ٦كٍغ ٞجي ،لل ٓجها مٓي٘ اجٟا١ اإلاض ٠ُ مسخل٠ مً ٖمل آلزغ، ْألامغ  ،٧ م٘ جْٓ

ْؤَل٤ مً زاللّ  ،(Mikhail Bakhtinخُض ًمُل البدض بلى الترابِ الظي ٢ا٫ بّ )بازخحن  ،َىا بظغاجي ْخؿب

 مهُلخّ الكِحر )الؼم٩اهُت( .

 
ً
ٍْا   ،في )٢ىو( ًدًغ اإلا٩ان صخغا

ً
 ٖلى ٧ل ،قاؾٗا

ً
ُّٟ مىٟخدا  ،الاخخماالث م٘ اؾخئشاع الغظا٫ بالخضر زم جْٓ

خّ ت ايُغاٍع ْٚخّ ،ْاؾدشماع عمٍؼ ْاججاَِا  ،ْمٛامغاتها ،ْٖضم زباجّ لُدُل للصخهُاث ْنٟاتها ،ْٚىاٍ ،ْمغا

 ٫ٓ غ في طاجّ ،ْالٛامٌ ،للمجِ ِّ  للخُ
ً
 بـــ )الى ،َْٓ ما ظٗل مً اإلا٩ان عمؼا

ً
ٍٓا ٓهاجّ التي اعجبُذ ًٖ اع( ؤْ مً زال٫ م٩

 
ً
م ؾُُغة الصخغاء ،مشال  ٚع

ً
ٖٓا ْلٓ في  ،خُض مٟخخذ الىو الؿغصي، ٦ما ًإحي اإلا٩ان مخى ٓع اإلاضًىت  ل٨ّىىا الوٗضم خً

لت بٌٗ الصخهُاث ُّ   ،مس
ً
ا ُّ ت ظٛغاٞ  بحن الصخغاء اإلاترامُت الغامؼة للخٍغ

ً
ٖٓا   ،ُٞإحي اإلا٩ان مخى

ً
ا ْبحن  ،ْاإلاىٛل٣ت ٨ٞغٍّ

 
ً
ال  مجِ

ً
ل ٖاإلاا

ّ
 باليؿبت للبضْي اإلاضًىت التي حك٩

ً
ْٚامًا  ظٗل مً  ، 

ً
 مًمغا

ً
ْالصخغاء وؿ٣ا ٍْبضْ نغإ اإلاضًىت 

ْاجي ٓط ٖلى مٗٓم ؤظؼاء الىو الغ ْا٢عي ،الصخغاء حؿخد  لؼخ٠ الغما٫ بك٩ل 
ً
 ممازال

ً
ٓعا ل٨ّىّ َىا  ،لُمىدىا طل٪ قٗ

 
ً
ا ُّ  جسُُل

ً
ا ُّ  ٞى

ً
 ٌؿعى ُّٞ اإلا٩ان الِامصخي ،ًبضْ ػخٟا

ً
 مًمغا

ً
ٗض وؿ٣ا ٌُ ٢ٓ٘ اإلاتن  َْٓ ما التي َاإلاا  ،اإلاضًىت()الخخال٫ م

 إلاا ٣ً٘ زاعظِا. 
ً
 مخّٗمضا

ً
 ماعؾذ تهمِكا

ٓلىا  َْٓ ما ٌٗجي صز  ،  ًٖ ٚحٍر
ً
 ٖلى حكابّ قضًض بط ال شخيء ًمّحز م٩اها

ً
 صالا

ً
ٓع اإلا٩ان الصخغاْي ٚالبا ٦ما ًبضْ ِْ

ٓا ،في مهاثغ مدكابهت م الصخهُاث التي ًدُلِا اإلا٩ان بلى مخ
ّ
ْإلى هماطط خُض جخطخ لُاث مدكابهت في املخّهالث، 

ت.  ُّ َاث الضازل ّٓ  الجبضْ مسخلٟت ًٖ بًِٗا بال ب٣ضع الدك

ٓصْن بلُّ في الجهاًت  ٓاظِت، مما ًجٗلِم ٌٗ ْاإلا ْالخ٨ٟحر   َغاث٤ الِٗل 
ُ
ًد٨م اإلا٩ان ٢بًخّ ٖلى الجمُ٘ مً خُض

 ًدمي
ً
ٖٓا  ؤْ جى

ً
ْمُىٓ ُٞما ٌكبّ اؾخيؿار اإلاغاًا التي ال جيخج حُٛحرا ٣ت ؤحجاع الض ٦ما ًٟغى  ،مً الخضاعي ٖلى ٍَغ

ْجبرئ الغؾمي مً مساْٝ ْخؿاباث الٟغص ٓجّ في ْل ُٚاب اإلااؾسخي اإلاىٓم  ا لهالخّ.  ،اإلا٩ان ؾُ ْاؾدشماَع  بل 

ٓا٢٘ الصخهُاث اإلاًُغب، ٞلم ج٨ً الغما٫ لخ٣ّضم الشباث الظي ًدخاظّ   ل
ً
ُٖٓا  مٓي

ً
ْجدًغ الصخغاء مٗاصال

ٖٓت مً الصخهُاث ٦جماٖت لُلب الشإع  ،ًضاث خ٣ُ٣ُت مً ْظِت هٍٓغ ٖلى ألا٢لالٟغص ؤمام تهض ْط مجم ٞجٔر زغ
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ٓة، ْفي ظاهب آزغ جِٓغ ت ال٣  ٖلى ٖضم ز٣تهم في اإلا٩ان، باإلياٞت بلى عمٍؼ
ً
  - جإ٦ُضا

ً
ؤؾماء ألاما٦ً خ٣ُ٣ُت  -ؤخُاها

ٓا٢ُٗت.   بال
ً
 ؤحهاما

ْاًت )٢ىو( ٧اهذ الصخهُاث في مٗٓمِا جلٗب ْٖىض  في ع ضجّ باؾخصىاء اإلاغؤة،  ْع )ال٣ّىام( الباخض ًٖ ٍَغ ص

 ًٖ جد٤٣ّ ما، في خحن ٧ان اإلا٩ان َٓ 
ً
َْم ماعؾخّ الصخهُت بدشا ٓعامي جِٓغ ٖملُت ال٣ىو مجغص  الىٓغ بك٩ل باه

ٍْػ (الٟش) ال ججا ضة ُمداَنغة ال حؿخُُ٘ الِغب مىّ  ْلِـ طل٪ ٖلى اإلاؿخٔٓ الجٛغافي  ،الظي ؤب٣ى الجمُ٘ ٍَغ

ْال٣اسخي للم٩ان ٞدؿب ْب٣ي الجمُ٘  ،الهٗب  ْالخ٣الُض التي اهخجِا  ٓمت الٗاصاث  ٓة مىٓ  مً زال٫ ؾُ
ً
بل ٧ان ٞسا

 لِا. 
ً
 مغتهىا

ٓاظِت  ،ال مدّضصاث ،بال مالمذ (جِٓغ ٖبصُت الٟٗل في )م٩ان ْم ت لالخخماء  م ِٖل الجمُ٘ في ج٨ّخالث بكغٍّ ْٚع

ٓخضة ٌكحر ألػمت ،الخٝٓ ٓع بال  اإلا٩ان.  بال ؤن الكٗ

إة اإلا٩ان ،ٍْإحي الؼمً ٚبر مىٟهل ًٖ اإلا٩ان   ،ل٨ّىّ في الصخغاء اإلامخضة الٌؿلم مً َْ
ً
 ممخضا

ً
ٍٓال ُِٞٓغ َ

 
ً
ا ُّ ٍْػ مً زال٫ الخ٩ي ،ْبال ٢ُمت ،ٖبص ْججا ْجطخُم  ،ْنىاٖت الخضر ،َْٓ ما ًجٗل الصخهُاث جدا٫ْ جمًِخّ 

ٓع  ٓاي٘ بلى  ،اإلا٩ان عجابخّ ٖلُّ ٦ما ًلجإ الؿغص إلاٗالجت الؼمً  الظي ًٟغى ،ألام ْاجي في ٦شحر مً اإلا َُٞٗمض الٗمل الغ

 
ً
 آزغ ،الؿغص الاؾخظ٧اعي خُىا

ً
٘ الؼمً خىُا اث اإلاخٗل٣ت بالؼمً . ،ْحؿَغ ُّ  م٘ بٌٗ الجمال

ْاًت ت ٌٗالج ٞحها الؼمً الضازلي في الغ ًّ  Gerard َْٓ ماٌؿّمُّ )ظحراع ظُىِذ ،ًلجإ ال٣ام بلى الخظٝ ٦خ٣ىُت ؾغص

Genetteٓة( ( بـــــ و خالت مُٗىت بال  ،)الٟج
ّ
ٓجها جلخ ت، ؤْ ٧ ُّ عاث ٞى ْإؾ٣اٍ بٌٗ ُمضص الؼمً مً الؿغص لًْغ

 ،ٞاٖلُت
ً
ٍٓال َ 

ً
ٖٓحن مىّ ما٢ذ )مدضص(  ،ؤْ جدمل خاصزا  ٦ما مّحز بحن ه

َْٓ الجؼء اإلاؿ٣ِ مً الخ٩اًت" ،(1)ْمُل٤ )ٚحر مدضص("  ؤلايماع، 
ً
 ،لباخشحنَْؿّمي بٌٗ ا ،(2)ْ" ٌؿمى ؤًًا

ذ: الظي ط٦غث مضجّ ٓعة ،ْاإلاًمغ : الظي لم جظ٦غ مضجّ ،الهٍغ ذ " الشٛغة اإلامحزة اإلاظ٧ ْاإلاًمغ بالشٛغة  ،ٞالهٍغ

 .(3)الًمىُت"

                                                                          
ْػ بٌٗ الٟتراث مً الؿغص صْن ؤلاقاعة  (0) ٓص بّ ججا ْاإلا٣ه ْبدؿب ظحراع ظُىِذ الخظٝ ؤْ ال٣ُ٘،  ٓن  Gérard Genette  بلحها.  " ؤن ال٣ُ٘ ٢ض ٩ً

ٓا ال٣ُ٘ ٚحر اإلاهغح بّ الظي ًضع٦ّ ال٣اعت ٣ِٞ بم٣اعهت ألاخضار" ْاثُحن الجضص اؾخسضم  ؤْ ٚحر مدضص )....( بال ؤن الغ
ً
.اهٓغ: ظُىِذ،  . مدضصا

ن (،زُاب الخ٩اًت )بدض في اإلاىهج ظحراع، ْآزْغ لى للش٣اٞت ،جغظمت: دمحم مٗخهم   . 51، م (م0886) 1ٍ ،ال٣اَغة ،املجلـ الٖا

  ،ْ ظمُل قا٦غ ،ؾمحر ،اإلاغػْقي  (1)
ً
ْجُب٣ُا  

ً
ت ال٣هت جدلُال ن الش٣اُٞت الٗامت صاع ،مضزل الى هٍٓغ  . 78، م (م0875) 0ٍ ،بٛضاص ،الكْا

ْاًت  ،ؾحزا ،٢اؾم  (2) ()بىاء الغ  . 53، م(م0873) 0ٍ ،ٍت لل٨خابالُِئت اإلاهغ  ،صعاؾت م٣اعهت لشالزُت هجُب مدّٟٓ
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ٓام مىظ ٓلّ"  ؤعبٗت ؤٖ ٓع الخظٝ في ٢ىو ٢ ع  (2)ؤن ظاء بلى َظا اإلا٩ان" (1)ْمً ن ْم٘ مْغ ٍٓلت  ٓاث َ "مغث ؾى

ٓاظِت اإلا٩ان اإلامخض بال جهاًت ٍْجغي الخظٝ للؼمً في ،(3)الؼمً" َْٓ ما ًجٗل الؼمً البُيء في َظٍ البِئت ال  ،إلا

ّٗ ْخؿب ت لدؿَغ ًّ اث ؾغص ُّ ت جبخٗض ًٖ ببُاء خغ٦ت الؿغص ،ًدخاط  بلى ج٣ى ُّ  ٞى
ً
ال َْٓ ما هالخّٓ مً  ،بل ًدخاط  خل

٠ الؿغص مً  ّٟ ٓ  ،بلى صعظت ٦بحرة (الٓن٠)جس غا١ في ال ٤ُٞٓ بحن ؤلٚا ْلت الخ بّ اإلا٩ان  ،ن٠ْمدا
ّ
ْبحن ما ًخُل

٠٢ٓ ٖىض ٦شحر مً الخٟانُل . ْاي ْشخهُاجّ مً ج  الصخغ

 في الُٛاب في م٩ان بال ؤًت مالمذ لِا
ً
٢ْخا ٦بحرا ٦ما خضر م٘  ،٦ما ًهاخب الخظٝ الصخهُاث التي جمطخي 

مجي ٌٗخمض الخظٝ ٨َظا ٧ان اليؿ٤ الؼ  ،(5)ْ "بٗض مطخي ػمً ٖلى ُٚابّ" ،(4))ٞغخان( الظي "امخض ُٚابّ لٗامحن"

 للؼمً الؿغصي
ً
٢ٟٓت الؿغصًت ) ،ٚالبا ال٣اثمت ٖلى الٓن٠ َٓ الؿاثض في بضاًت الٗمل  PAUSE)(6)ُٞما ٧ان اٖخماص ال

ْبِء خغ٦تها.  ٓهُتها  ٓع عجابت الصخغاء ْؾ٩ ْاجي إلًها٫ ألازغ الظي ًه  الغ

 
ً
ا ْجُبّٗ ٞةهّ ال ًسلٓ م ،بطا ٧ان اإلا٩ان الصخغاْي ًبضْ قضًض الدكابّ ْاٍَغ ً جٟاْث جًُّٟ ٖلُّ الصخهُاث 

ـ مسخلٟت ،بُابِٗا ٓص جًاَع ٠ٍٓ الجبلي م٘  ،بياٞت بلى ْظ )ٟٞغخان( الظي "اجهالذ ألا٩ٞاع ٖلُّ صازل الخج

َْكٛل ج٨ٟحٍر ،(7)الجمجمت " ْبغاءتها  ،ْؤن الصخغاء لِؿذ ٧لِا ٖلى الىدٓ الظي ٣ًل٣ّ  خض ؤهّ الخهى ًٖ ظمالِا 

ْؤ ٓمتبالخ٨ٟحر في ؾباِٖا  ا اإلاٖؼ ْاخضة ،زُاَع ْالؿالم" ؤزظث  ،ٚضث في ُٖىّ الصخغاء (1)٦خلت  مٗبإة باألوـ 

 للخالت الضازلُت لل٣ىام
ً
 لكبهّ بالبِذ الظي  ،الصخغاء ق٩لِا لضٔ الصخهُت جبٗا

ً
٠ٍٓ ظٗل اإلا٩ان آمىا ٞالخج

                                                                          
 . ٢56ىو، م  (0)

 .٢000ىو، م  (1)

 .٢034ىو،   (2)

 .٢084ىو،   (3)

 .٢063ىو،   (4)

ْحٗمل ٖلى حُُٗل ػمً الؿغص ، ْ حٗل٤ُ مجغاٍ لٟترة ج٫ُٓ ؤْ ج٣هغ لل٣اعت  (الاؾتراخت)ظمالُت ؾغصًت حؿّمى   (5) ْ حكتر٥ م٘ اإلاكِض في ببُاء  ،، 

٢ٓاج٘الخغ٦ت الؿغصًت،  ٢ٟٓت َٓ الٓن٠ خُض  (ْ " ًهبذ الؼمً ٖلى مؿخٔٓ ال٫ٓ٣ ؤ٫َٓ ْ عبما ال جهاجي ٖلى مؿخٔٓ ال ْؤبغػ جمِٓغاث ال

 :اهٓغ - ال٣اعت ٌؿخُُ٘ الغاْي حؿلُِ الًٓء ٖلى الخٟانُل الجؼثُت لؤلقُاء ، ْ ألاما٦ً ْ الصخهُاث ، التي ًغاَا مِمت لجظب اهدباٍ 

ْاجي ، ًمجى  ْاهٓغ72م ،0881ؾلؿلت صعاؾاث ه٣ضًت(، صاع الٟاعابي ، )الُٗض  ج٣ىُاث الؿغص الغ  ،: 

ْاجي ، خؿً بدغاْي ، م -  ْاهٓغ: ،064بيُت الك٩ل الغ

٢ٟٓت(.،ث: ؾُض بمام ،ظحرالض بغوـ ،معجم اإلاهُلخاث الؿغصًت -  )ال

 .٢23ىو، م  (6)

 .٢43ىو، م  (0)
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، جضًٞ ؤقُاء ،ًٟخ٣ضٍ )ٞغخان( ْجظَب بإزٔغ ٓاَا "ْج ،ْهي هٟؿِا الصخغاء التي جإحي بغما٫     .(1)ى٨ك٠ ًٖ ؾ

ب
ّ
ْالخ٣ل  ْقضًض الخّٛحر 

ً
ْٚا ٓح ُمكَغٕ ٖلى اخخماالث ٖضًضة جهل بلى  ،ٞاإلا٩ان َىا بضا مغا َْٓ ٦م٩ان مٟخ

ٓخت ٖلى الؿماء ،الخىا٢و ٓخان ال ًسُٟان ٖلى ٦شحر مً  ،ٞهي مٟخ ْٖلى اإلاضن : " ٢ا٫ بٌٗ البضْ لِا بابان مٟخ

ٍْضزل مىّ باب ٖلى الؿماء، ًضزل مىّ اإلا ،الىاؽ ْباب ٖلى اإلاضن  ا،  ْٚحَر ْالخُاة ْألاعػا١  ْاللُل  ْاإلآث  ُغ 

ٓن مً صاثىحهم"  ،)الضعبُل( ْخؿب  .  (2)ؤما ب٣ُت اإلاضازل ٖلى ألاعى ٞمىاٞظ نٛحرة ْي٣ُت ٌؿخسضمِا الِاعب

ض مً امل   باإلاٍؼ
ً
 للخهاع مً ظِت اإلاضًىت مِّضصا

ً
ضِزل بلى اإلا٩ان عمؼا

ُ
ٓاب التي ج ٤ًُُٞ اإلا٩ان  ،خاْٝجهبذ َظٍ ألاب

ْن ؤن جدغ٥ قٟخحها ،ٖلى ؤحؿاّٖ  : " ٢الذ َظال ص
ً
 ؾلبُا

ً
  ،بل بن َظا الامخضاص ًهبذ ؤخُاها

ً
ْاؾٗت خ٣ا ما ،َظٍ ألاعى 

ّ
 ٩ٞل

ْخكت ،مًُِذ في اإلاصخي ٖلحها خملخجي بلى آٞا١ ؤْؾ٘ مما عؤًذ مً ٢بل ْؤقض  ٫ٓ، آٞا١ ؤ٦ثر زالء   . (3)"ْزُغ ٖلى بالِا ؤن ج٣

ت الٗىُضة٣ًابل ا  ْٙ الظي َب٘ ؾا٦ىُّ بصخهِخّ الاهتهاٍػ ٓح اإلاغا ْاإلاخىا٢ًت ،إلا٩ان اإلاٟخ اإلا٩ان  ،ْال٣اؾُت 

 
ً
ْهٟؿُا  

ً
ت ْالاوٗخا١ ظؿضًا ٓح ٖلى الخٍغ  ما حؿم٘ ؤن  ،اإلاٟخ

ً
ٓص اإلااؾؿُت "ٚالبا ٣ًابلّ اإلا٩ان الخاي٘ لل٨شحر مً ال٣ُ

ٓاصي، مشل ٢ضع ال حن بها مً ؤَل الب ْٞغة  ،ظبُدت اإلاليء باللخم ْألاعػ اإلاضًىت ٖىض الٗاٞع ًِٓغ ٖلى الؿُذ ال ٨ٌٗـ 

ٓػ في ٖم٣ّ"  .  (4)اإلا٨ى

ْظِت هٓغ الصخهُاث التي حِٗل في الباصًت ٣ّضم مً  ًُ  ًسٟي ؤ٦ثر مما ًِٓغ.  ،ْاإلا٩ان آلازغ َىا 
ً
 مؼصخما

ً
 ٞتراٍ ٚامًا

ْاملخاصهت ْمٛاعاثبل  ،ْإطا ٧اهذ "الصخغاء لم حٛحر ٖاصتها ال٣ضًمت في الخدامي   
ً
ْم٘  ،اؾخمغث م٘ الٓخٓف خاثال

 مٟخٓخت
ً
ْبا ْصع ٣ٞض ٚضا اإلا٩ان ًدمل ه٣ًُّ في   (5)ْؤوٗمذ ٖلى املخخالحن بالبضْ" ،اللهٓم اؾخدالذ م٩امً 

ْالُغ١ ال٣ًُت ،صازلّ ْال٨ِٝٓ  ْٖخمت  ،ُّٟٞ اإلاٛاعاث  َْٓ )ال٣بر( "بحن ٢بر الجض  ْْخكت   
ً
ُّْٞ ؤ٦ثر ألاما٦ً ي٣ُا

ٓة ؤزحرة ؾخ٠٣ ٖلحها ال البُٓث، جخٗضص   ًٟطخي بلى زُ
ً
ْاخضا اإلاؿال٪ ل٨جها جخ٣اعب في جهاًت اإلاُاٝ لخهبذ ممصخى 

   (1)مدالت... "

                                                                          
 .٢44ىو، م  (0)

 .٢034ىو، م  (1)

 . ٢87ىو، م  (2)

 .62و، م٢ى  (3)

 .٢034ىو، م  (4)

ْالهغإ Gaston Bachelardٚاؾخٓن باقالع)، ًم٨ً ؤلاٞاصة مً الغئٔ التي َغخِا )باقالع٢02ىو، م   (0) ( خ٫ٓ اإلا٩ان اإلاٗاصي " م٩ان ال٨غاَُت 

ٍْا٦ض  ت "،  ُّ ٓع ال٩ابٓؾ ْاله اث ؤلاهٟٗالُت   في ا اإلاهانؤن  باغالرالظي ال ًم٨ً صعاؾخّ بال في ؾُا١ اإلآيٖٓ
ً
٦ما ؤن اإلا٩ان  ،لًٟ لِـ م٩اهإ َىضؾُا

== 
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ت لخسهُو  ْاإلآث ٞةن ال٣بر َىا بخٓنُّٟ ًبضْ خالت ٖبصُت جدمل سخٍغ  للُٗل 
ً
ْإطا ٧اهذ الصخغاء عمؼا

خمغاع ٞـ "٢بر ظضَا ال٨بحر بكاَضٍ َىا٥ خضًشّ ختى ؤن الصخهُت حؿدكٗغ ؤن َظا ال٣بر ًخمضص باؾ ،م٩ان ما ٣٦بر

ًَٓ، ظضَا ًخمضص جدذ ألاعى في نمذ ٓن  ،اإلامخلئت ج٩اص جمُل مً ال  ؾ٩ُ
ً
، ل٨ىّ ؤًًا

ً
 ظضا

ً
ٍٓال ٓن خ بٗض ٞترة ؾ٩ُ

 جدذ ألاعى
ً
ٓمُت ،ْخُضا ٓجّ الُ  .  (1)جدذ ألاعى ؾِب٣ى بال ٢ضعة"  ،ؾِب٣ى بال ٢ضعة ٖلى اخدؿاء ٢ِ

ْٚحر آلامًٍِْٓغ )املخغاف( ٦ ٓعي للبِذ البضْي اإلاا٢ذ  ٦ما ؤن )الىٗاط( التي ال جمل٪ ال٣غاع في  ،مٗاص٫ مٓي

ْاخضة  " املخغاف لِـ لىعجت 
ً
ٓجا ان.. الغظل َٓ الظي  ،بىاثّ ج٣ابل اإلاغؤة التي ال جمخل٪ ن ٧ّْل الخٞغ بل ل٩ل الىٗاط 

٢ٓ٘ )املخغاف( ْق٩لّ ىام، ؤما ا ،٣ًغع م ملخغاف ُٞٓل الصجغة التي ال ٢ُمت لِا ٖىضٍ بال ب٣ضع ْاإلاضة التي ج٣ُل ٞحها ألٚا

ىامّ ْاٞغ أٚل "  ،ما جُغح مً ْل 
ً
ٓص بلحها ؤبضا ال ٌٗ ا   .  (2)ْٖىضما ًيخ٣ل بلى م٩ان آزغ ًهجَغ

ٓم ٖلى الخغ٦ت الضاثمت ال  (٨ًّغؽ )املخغاف ٓن خُاتهم ج٣ ْٖضم الاؾخ٣غاع ٧ خالت ال٣ل٤ التي حِٗكِا الصخهُاث 

ٓاص، ًسخاع البضْي ؤ٦  زم ًغمي ١ٓٞ ؤٚهاجها شجحراث ختى ًهبذ ْلِا صا٦ً الؿ
ً
ا ْال َْٞغ ْؤ  

ً
بر ألاشجاع حجما

ىامِم" ن أٚل ٢ْض ٌؿخسضمّ بضْ آزْغ  .  (3)ْٖىضما ًغخل البضْي بلى م٩ان ظضًض ًٓل املخغاف ٦ما َٓ، 

ع الؿَغ ٓص طل٪ اإلاْغ ْعبما ٌٗ ٓجها ألانل في خُاة البضْي   م٘ ٧
ً
ٓعتها ٍْإحي ط٦غ الخُمت ٖاعيا ٘ ٖلحها لغؾم ن

ت.  ت البضٍّْ ُّ ْالخى٣ّل في الظَى ْالٛحر ٢اعة العجباَِا بالترخا٫   الٗابغة 

 لخُاة الصخهُاث: ،٦ما ًبضْ املجلـ ٦م٩ان للؿلُت
ً
ْمىا٢ًا  

ً
 خُض ٌؿ٨ً )الضعبُل( ُِٞٓغ اإلا٩ان مسخلٟا

ْالخدض٤ً في مٍِٓغ الٟس ٫ٓ ٦بحر في جإمل املجلـ  ْالض الٟخاة ًهاب بًٟ ْاحؿاّٖ"٧ان  ٍٓع  ،م  ّ ْن ٦ْثرة ػزاٞع

ْهٓاٞت ٞغقّ ٓمت بالُض،  ٧ْان ًداع ٖىضما ًسغط في  ،ْاإلاغؤٔ الٟازغ ألزازّ املخّهو للجلٓؽ ْالاج٩اء ،البضٌٗت اإلاغؾ

 . (1)ْن٠ ما عؤٔ"

                                                                          
== 

ٓع١ ٓص ٖلى ال ْظ ٓا٢عي ِٞٓ  ْاجي مسخل٠ ًٖ ال   ،الغ
ً
ما٫ الؿغصًت باٖخباع اإلا٩ان بُال ُاث مً ألٖا الث اإلا٩ان ٢ض جُٟض في مشل َظٍ الىٖٓ ٦ما ؤن جىا

 باؾخمغاع
ً
 ْخايغا

ً
  :اهٓغ ،ٞاٖال

٘، بحرْث، ٍ جغظمت: ٚالب َلؿا، اإلا ،ٚاؾخٓن، ظمالُاث اإلا٩ان ،باقالع َٓػ ْالخ ْاليكغ   .014م(، م 0876) 2اؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث 

 .٢02ىو، م  (0)

 . 07-٢06ىو، م  (1)

 . ٢06ىو، م  (2)

 . ٢063ىو، م  (0)
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ْاإلاٗضمت مً ظِت  لخا٫ الصخهُاث الباجؿت 
ً
 م٘ خا٫ الؿلُت  ،ٍْبضْ املجلـ بما ُّٞ ه٣ًُا

ً
ْمخماَُا ْ 

ً
ْمكابها

ْال٣م٘ ضًً ُّٞ باؽ الخاعط خالت الٟؿاص اإلا٣ترن بالٓلم  ًُ  لٟؿاصَا بال٣ضع هٟؿّ الظي 
ً
ْمضًىا ًسٟي  ،الٟاؾضة 

ْٚحر مدضص  
ً
ال ب٣ي م٩اهّ مجِ ٢ٓ٘ املجلـ ٍُْ ْاضخت اإلاٗالم  ،الؿغص م َْٓ ما ًخ٤ٟ م٘ شخهُت )الضعبُل( الٛحر 

 . ض مً املخاْٝ  لخ٨َغـ قبدُخّ لبض اإلاٍؼ

ٓاث fantasyبي )٦ما ًدًغ العجاث ْالصخهُاث : " ٖلى ٧ل ظٝغ عما٫ ٌؿم٘ لؤلن  باإلا٩ان 
ً
 مغجبُا

ً
( ؤخُاها

ٓلت ٓن ألام٨ىت الٗالُت َاصثت ؤلُٟت ،اإلاخد ْالبُاح ال٩امىت ٞخ٨خٟي  ،ْب٣ضع ما ج٩  ججز٫ بلى اإلاىسًٟاث 
ً
ل٨جها ؤخُاها

 .(1)بالتهامـ ُٞما بُجها"

ٓن مجّغص َالْؽ لت التي ٢ض ج٩ ّٓ ٓاث اإلاخج الث هدُجت مساْٝ صازلُت ألان ُّ ٓهّ  ،ْجس جلخ٣ي م٘ اهٟخاح اإلا٩ان ْؾ٩

ْاإلاِّمكت،الالجهاجي ْلت  ٫ ٖؼاء للمغؤة اإلاٗؼ ّٓ ٓع الهٓث اإلاخج ل خً
ّ
ْاليؿ٤ اإلاًمغ املخخبىء زل٠ اإلا٩ان  ،٦ما ٌك٩

بت َٓ وؿ٤ الخغاٞت ٓاث الٍٛغ ٓ  ،ْالجِل ،العجاثبي ْألان ت مً ٧ل مآَ مجِ ُّ  ،٫ باليؿبت لِاْإٖالء ال٣ٗلُت الخغاٞ

ٍٓلّ.  ْته

ْاإلا٩ان في ظضلُت جٟاٖلُت خٓث ٧اٞت ألاوؿا١ ٓعة الىماطط ؤلاوؿاهُت مً زال٫ ،ل٣ض صزلذ الصخهُاث   ْؤِْغث ن

ٓظُت ) ٓل ٠٢ٓ ألاها الٟغصي sociologyاقخٛالِا في ؾُا٢اتها الؿِؿ ْم  )(Individualism) املخُلت بلى الجمعي (Collectivism) 

ْال ٓعجُّ )الٟغصي  ْؤهماٍ الِٗل، (1)جمعي(به ْالخ٣الُض  ٓٔ الٗاصاث  غاٝ الاظخماُٖت  ،ْطل٪ ٖلى مؿخ  ،ْالش٣اُٞتْألٖا

ْاضخت ٕ الظي ًٟطخي بلى مخىا٢ًاث  ّٓ ٓح ٖلى الخهاصم ؤْ الخٗاٌل لِـ  ،ْبضث الصخهُاث في جىاؾ٤ ٚجي بالخى ْمٟخ

ٍٓت ٖت ،بل ٧إوؿا١ مخٗضصة ،٦شىاثُت بيُ ّٓ ت ،ْمخى ُّ ْع ٞح ،ْٚى  .٦جضلُت جخدا
ً
ْع ؤًًا ْجخجا  ها ألا٩ٞاع 

ْالغئٔ التي جخبىاَا الصخهُاث ْ جِٓغ   للمهالر 
ً
ْجبٗا ٍٓاث مخٗضصة  ما جغنضٍ الخغ٦ت الؿغصًت  ٖلى مؿخ

ْاًت ٓالم الغ ٓا٢ِٟم املخخلٟت ًمىدىا ٨ٞغة ًٖ مضٔ ٦شاٞت ٖ ْالخإًل . ،م  ٦ما ًتر٥ لىا مؿاخاث ٢ابلت لل٨خابت 

ٓاهبّ  ْاجي في بٌٗ ظ ٓم الٗمل الغ ت مً fantazyٖلى الٟىخاػي )٣ً ْالعجاثبي ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بالؿلُت للسخٍغ  )

ذي ْالخاٍع ت ٦ما مّغ بىا في مٓي٘ ؾاب٤ ،اإلااؾسخي  ٦ما حهضٝ الٟاهخاػي للخٗبحر ًٖ  ،ٞالضعبُل هٟؿّ شخهُت ٞاهخاٍػ

باجّ ٦ما في خا٫ الضعبُل َٓاث ؤلاوؿان الضازلُت خحن ٌؿدؿلم لٚغ ْ  ،حك َْؿعى اْ خحن ٌؿدؿلم ملخا ّٞ الصخهُت 

ْن ٚحٍر ٦ما في خا٫ بٌٗ الصخهُاث ْالٍٛغب ،لخالنّ ص ْعاء العجاثبي  ت ال٩امً  ُّ ت الخغاٞ ُّ   .َْٓ ماًسٟى ؤوؿا١ ال٣ٗل

                                                                          
 .٢11ىو، م  (0)
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 املجا٫  (1)َْؿعى الؿغص مً زال٫ الخسُُل الخ٩اجي
ً
ٓا٢٘ مً ْظِت هٓغ مسخلٟت، مٟسخا بلى بٖاصة نُاٚت ال

 
ً
ْاإلا٩اوي جدضًضا ْالِامل  ْإٞؿاح املجا٫ للمًمغاث اليؿ٣ُت ال٩امىت في  ،لُسلو بلى ٖؼلت ٧ل َٝغ ،لهغإ اإلاتن 

 مً الخ٨ٟحر الجمعي.
ً
ْالِامل الظي ؤيخى ظؼءا  نغإ اإلاتن 

َْغب مىّ،ْجِٓغ الصخهُاث في ٢ىو ظمٗتها مساْٝ مكتر٦ت  ، ْمت بحن اؾدشماع للخٝٓ  ،ْٞغ٢تها آلُاث اإلا٣ا

ٓط صازلي(" ٓل ٓه ٓاظِت ال٣ل٤ ٖبر )م  .(2)ْم

٢ٓاج٘ الؿغصًت في الصخغاء ٞخِٓغ )َظال( الٟخاة ْ  ٓن ٖلى ؤلامؿا٥ بال ْب ْالضعبُل ًدىا َْظال  ٢ض بضا ؤن ٞغخان 

ٓاَا ظاَضًً في بزٟائها ٖلى )الضعبُل( جل٪ الصخهُت الكبدُت التي جُاعص البضْ للٟٓغ بالٟخُاث ألاب٩اع،  التي ؾعى ؤب

 مما ظٗلِا جدى٨غ في ػي قاب اؾمّ )هاشخي(. 

 ًٖ ٦ما جبر
ً
٢ْخّ مترّبًها بُغاثضٍ ٖبر الصخغاء اإلاترامُت باخشا ػ شخهُت )ٞغخان( ال٣ىام املختٝر الظي ًمطخي 

ٓاظِت ْخل مٟترؽ ٣ت مسخلٟت للمٓث في م ٣ت ٚامًت.  ،ٍَغ  ْالظي ًمٓث بٍُغ

ا ٢ْٟذ ؤمامِا في نَٛغ ٍْالتها ال٣انغة ًٖ الّىاع التي  ْاجي لخد٩ي جإ  . ْجِٓغ )َظال( في جهاًت الٗمل الغ

ٖٓت مً الصخهُاث التي حؿ٨ً الصخغاء ٫ٓ مجم ْع الٗمل خ ٍْبضْ  ،ًض  ألَضاٝ مسخلٟت، 
ً
غا  مٍغ

َ
ْحِٗل نغاٖا

ْلٗل اإلا٩ان َٓ مً ظٗل مً الجمُ٘ َغاثض ال ٌؿخُُٗٓن  ضة ل٣ىام آزغ،   ُٞما ٣ً٘ الجمُ٘ ٍَغ
ً
٧ل مجهم ٢ّىانا

 ال٩ٟا٥ مىّ. 

ب ق٩ل اإلاضل ٍٓغ مساْٝ ؤلاوؿان ال ًبضْ لخ٣ٍغ ٓعة مسخلٟت ،٫ٓ ْخؿببن جه ٦ما ًغمي  ،ْإهما لخ٣ضًمّ به

                                                                          
(0)   Collectivism ْٟج٣ّضمِا ٖلى ؤَضاٝ ال ْهي نٟت مهُلر ٌؿخسضم لٓن٠ ؾُاؾُت مجخمُٗت حكضص ٖلى ألاَمُت ألَضاٝ املجخم٘  غص، 

ت ُّ ٓل ت  ،للمجخمٗاث الكم ُّ ٓلُت الصخهُت ..اهٓغ Individualismَْٓ ٨ٖـ الٟغصاه ْاإلاؿئ م٣االث في  :خُض التر٦حز ٖلى الاؾخ٣ال٫ الظاحي للٟغص، 

ت  ُّ َٓـ)الٟغصاه ْمٓن، ل ٓظُا الخضًشت(، ص ٓل ٓجي لؤلًضً ٓل ْب ٓع ؤهثر ْص٧ي :جغظمت ،مىٓ ت، مغ٦ؼ صعاؾاث اإلاىٓمت الٗغبُت للترظم ،بضع الضًً ٖغ

ٓخضة الٗغبُت  م(.1115) 0ٍ ،ال

ٍِْٓغ الخسُُل في   (1)  مسخلٟت، 
ً
اث ؤبٗاصا ُّ ْالصخه تها، ٞالخسُُل اإلاهاخب ًمىذ ألاخضار  ُّ ْا٢ٗ ْاًت مً الخسُُل، مِما ٧اهذ  مٗٓم ال جسلٓ ؤًت ع

ْاًت  ،ْالخؼن  ،الخاالث في ؤهماٍ مخّٗضصة ٧الٟغح ْالخسُُل في الغ  ،
ً
 جٓنُٟا

ً
ٍٓغا ال ًىٓب ٖىّ ٖىهغ جه  ، اث٠ ٦بٔر ٍْجهٌ بْٓ ٓاػي الٓن٠،  ً

ٓاهب ..اهٓغ ال ًسخّو الخسُُل بجاهب صْن آزغ، بل ٌكمل مسخل٠ الج  :آزغ، 

ْالخسُُل)صعاؾت( -  ٓا٢٘  ت بحن ال ُّ ْاًت الٗغب ٠ُ، الغ ْاهٓغ1117) 0لبىان )بحرْث(، ٍ ،ماؾؿت الٟاعابي لليكغ ،عيا نُضاْي، ٞع  :م(؛

يُّ، - ت  ،ظحراع، ٍع ُّ ْاث ْالخ٣ُ٣ت الغ ت  ُّ ْميؿ ت للترظمت، بحرْث، لبىان ٍ)ال٨ظبت الغ ُّ مت الٗغب
ّ
ٓان ْاْا، اإلاىٓ م(، 1117)0صعاؾت(، جغظمت: عي

  :ْاهٓغ

ٓمُذ، مٓن ٦ىٗان، قل ت اإلاٗانغة()الخسُُل ال٣هصخي  ،ٍع ْاليكغ، صمك٤، ،جغظمت: لخؿً ؤخمامت ،الكٗغٍّ ًٍٓ للُباٖت    م(.1101)0ٍ الخ٩
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 ّْٞ ٍٓغ مسا ْجه ٓجها ؤله٤ بةوؿاهُّ،  ٓاي٘ ٖضًضة بلى الخ٣اٍ ٧ل ما َٓ بوؿاوي ختى في لخٓاث يّٟٗ ٧ الؿغص في م

ٓعة  باإلاٗجى الخغفي مما ،ججاٍ ٢ٔٓ ٚامًت ْقضًضة الخُ
ً
ٓصًا  ْظ

ً
ل تهضًضا

ّ
٦ما جِٓغ ضخ٩اث املجىٓن  ،ٌك٩

٫
ّ

ْجمؼ١ ألاخالمزال٫ ب()ظال م ما ًدُِ بالجمُ٘ مً ٢هو الٟىاء  ؾّ ٚع ت  ،دشت ًٖ ْٖغ ٞخهبذ الطخ٩اث سخٍغ

ٓا٢٘ الٗبثي، . مً ال ٓع بالالظضْٔ  ًٖ الكٗ
ً
 ْحٗبحرا

 للمًمغاث الؿغصًت ال٩امىت
ً
٦ما الٌؿخُُ٘  ،ْالتي الٌؿخُُ٘ ؤي هو الاوٗخا١ مجها ،ل٣ض ٧ان الؿغص خامال

ٓػة في الظا٦ ْاإلاش٠٣جٓظحهِا بهٟتها مغ٧ ْالؿلُت  ٦ما ظاء اإلا٩ان   ،غة الجمُٗت التي ججلذ ؤوؿا٢ِا مً زال٫ اإلاغؤة 

ٓاجغ ْالِامل ٖبر نغإ اظخماعي مخ  ليؿ٤ الهغإ بحن اإلاتن 
ً
ٓا٠٢  ،مؿغخا ُٞما ًِٓغ املجخم٘ الصخغاْي في م

ٓاَئ ْمخ  ٕٓ  بم ،مخباًىت بحن م٣م
ً
ْصا  مدض

ً
 بٓنّٟ ٖمال

ً
ٓاَا " َْظا ما ًجٗل الخٗامل مّٗ مم٨ىا ماعؾت وؿ٣ُت" الخ

. ،لخد٤ُ٣ م٩اؾب آهُت في الخٗامل م٘ مهاصع ال٣م٘  ْالخٝٓ

َْغب مىّ ،الصخهُاث في ٢ىو ظمٗتها مساْٝ مكتر٦ت  ، ْمت بحن اؾدشماع للخٝٓ ٓاظِت  ،ْٞغ٢تها آلُاث اإلا٣ا ْم

ٓط صازلي(" ٓل ٓه  . (1) ال٣ل٤ ٖبر )م

                                                                          
ٓل  (0) ٓه ًَٓ ،ٓط ج٣ىُت مً ج٣ىُاث ال٣هو الخضًضاإلا ذ ٧ ٍْع ٓط اإلا٣خبـ )Cohn Dorrit ْحؿمحها )ص ٓل ٓه ٓط اإلاى٫ٓ٣ ؤْ اإلا ٓل ٓه  Quoted( اإلا

Monologue ْاثُت في ؿخٗمل في حصخُو الخُاة الىٟؿُت للصخهُت الغ ل بّ زُاب الؿاعص. َُْ ّٟ َْٓ زُاب الصخهُت الظَجي الظي ج٨  ،)

ٗض ؤ٦ثر ؤق ، ألهّ ٌكحر بلي اهخماء ال٨الم بلى املخ٩ي ـ)٦الم الؿاعصبًمحر الٛاثب. َُْ
ً
ٓط الضازلي ح٣ُٗضا ٓل ٓه ،٦ما ًيخمي بلى الا٢خباؽ )٦الم (٩ا٫ اإلا

َْؿّمُّ )ظحراع ظُيذ ن ،الخُاب اإلاى٫ٓ٣  (الصخهُت(.  ْآزْغ ٓوـ، ٍ ،اهٓغ: ال٣اضخي، دمحم  م(، 1101) 0معجم الؿغصًاث، صاع دمحم ٖلي لليكغ، ج

 .ْما بٗضَا 321م 
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 الخاجمت :

ّٗض الؿغص  - ٌُ(Narratology) ٓاء ألاوؿا١ ) َٓ ألا٢ضع ٖلى تLayoutsاخخ ًّ ٓص طل٪ لُبُٗت اليؿ٤ الؿغص َْٗ ْجبضْ  ،(، 

ْاه٩ٟا٦ِا ْمغا٢بت حكاب٨ِا  ْاجي الهٗبت في يبِ جل٪ ألاوؿا١ الٓاَغة،  ٫ٓ ؤن الؿغص  ،مِمت الغ ال هبالٜ خحن ه٣

ْع اليؿ٣ي الّٟجي صازل البيُت  ْالخجا ْع  م بظل٪ الخدا
ّ
تٌٗخمض في ظؼء ٦بحر مً هجاخّ ٖلى الخد٨ ًّ في م٣ابل  ،الؿغص

ب ُّ ْٚت جدخا٫ ٖلى اإلاًمغ الش٣افي اإلاٛ  مغا
ً
ْالتي جإحي  ٖاصة ؤوؿا٢ا ْاجي لؤلوؿا١ الٓاَغة  ٞال ًمل٪  َظا  ،جٓظُّ الغ

ٓعي الجمعي ٓػة في ال ٓجها مغ٧ ْاجي ٦خابت ؤْ جٓظُّ ألاوؿا١ اإلاًمغة ل٩  ،٧ْامىت في اإلاُٗى الش٣افي ْالاظخماعي ،الغ

 ْ ْٚتها  حها زل٠ الجمالي .بياٞت بلى مغا ّٟ  جس

لت في ؾلُت قُش ال٣بُلت -
ّ
ْاإلاخمش  مًمغة  ،ْؾلُت ألاب، ْؾلُت الضعبُل ،جسٟي ؤوؿا١ الؿلُت الٓاَغة 

ً
ؤوؿا٢ا

ٓاظِِا ،مخّٗضصة ٓعة ٢م٘ ؤي اهخ٣اص ً المي الخايغ  ،ٞىلخٔ وؿ٤ الؿلُت اإلاًمغ في ن  مالّ ظاهبّ ؤلٖا
ً
ْزهٓنا

ْال٣هانحن .  ٧الكٗغاء 

ْهُت لِا .مً ألاوؿا١ اإلاً - ْالىٓغة الض ا  ي جدذ وؿ٤ الخغم ٖلحها هجض وؿ٤ اخخ٣اَع ّٟ ْاإلاخس  مغة اإلاخٗل٣ت باإلاغؤة 

ْمضاَىت الؿُلٓي . - ل في وؿ٤ الىٟا١ 
ّ
 ًخمش

ً
 مسُٟا

ً
 ًسٟي وؿ٤ اإلاش٠٣ الٓاَغ وؿ٣ا

ْالصخغاء -  في نغإ اإلاضًىت 
ً
ال
ّ
ْالِامل في بَاع م٩اوي مخمش ْلت ٞغى ْهلخٔ مد ،ًإحي وؿ٤ الهغإ بحن اإلاتن  ا

ٓع اإلا٩ان الصخغاْي الظي ٌٗاوي مً التهمِل  . ،خً
ً
ٓبلِا َامكا ْجد  ب٢هاء اإلاضًىت 

ً
ال  مدا

ً
 ُٞى٣لب الِامل مخىا

، حكحر بلى الخُاة بك٩لِا  -
ً
ْجهاًاث ؤ٦ثر اهٟخاخا ما٫ الؿغصًت التي ج٣ترح ٢غاعاث مٟخٓخت  ا مً ألٖا ْاًت )٢ىو( ٦ٛحَر ع

ْع ٞحها ًخها ،ال٨بحر الظي ًبضْ ٦غخلت )٢ىو( ٍٓت بل ٦جضلُت جخدا ْالالقغعي لِـ ٦شىاثُت بيُ  ْٕ ٕع ٞحها اإلاكغ

.
ً
ْع ؤًًا ْجخجا  ألا٩ٞاع 

ْاًت الغؾمُت ًٖ سخغ اإلا٩ان ٣ِٞ  -  للغ
ً
ْػ  ،٣ًّضم الؿغص هٟؿّ بضًال اصة بهخاط مٗجى مسخل٠ ًخجا َْؿعى إٖل

ْمً جم ٞهي مم ْاإلاٗاف مً الخٟانُل الهٛحرة،  ٓمي   في الؿغصًاث ال٨بٔر هدٓ الُ
ً
ْإٖاصة ال٨خابت َمٗا اعؾت املخٓ 

ٓعي آزغ ؤ٦ثر مٛاًغة . ،الٟطر  ل
ً
 ؤْ جإؾِؿا

ضجّ ٣ً٘ في مغمي ٢ىام   - ْاجي خالت ٢ىو ٧املت بما ٌكبّ الضاثغة خُض ال٣ىام الباخض ًٖ ٍَغ ٓع الٗمل الغ ًه

 ْنغإ ب٣اء. ،آزغ، ُِٞٓغ الٗمل الؿغصي )ال٣ىو( ؤؾلٓب خُاة

 ف  -
ً
 عثِؿا

ً
ْعا اث الؿغصًلٗب اإلا٩ان ص ٫ٓ  ،ي ؤخ٩ام ٢بًخّ ٖلى مجٍغ ٢ْض ؤؾِم اهٟخاخّ الجٛغافي في بِْاع مضل

٫ٓ مهاثغ الصخهُاث.  الاهٟخاح ٖلى اخخماالث ٦شحرة خ
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ْمىا٢كت ٢ًاًاَا بمغظُٗاث   - ْالجاصة،  ْاًت )٢ىو( لدك٨ُل ؤ٣ِٞا اإلاٗغفي مً زال٫ حؿائالتها الٗم٣ُت  ؾٗذ ع

ٍٓت ٓن هي ألاؾاؽ املخضص لِ ٖت، لخ٩ ّٓ عاجّ لؤلقُاء. مخى ّٓ ْجه خّ   لخل٤ عٍئ
ً
ْم٣انضٍ ؾُٗا  الىو 

م الازخالٝ -  ،ْلٓ بالخض ألاصوى اإلام٨ً ،ؤِْغ الٗمل الؿغصي مً زال٫ ظضلُت ْنغإ ألاوؿا١ بم٩اهُت الخٗاٌل ٚع

.
ً
ٓبا ْمُل  

ً
ا ٍع  بل ؤنبذ الخّض ألاصوى يْغ

ْاإلا٩ - ْالؼمً  ٖٓت مخٗل٣ت بالصخهُاث  ْمخى ْاًت ظمالُاث مخٗضصة  ٟذ الغ
ّ
 ان لخضمت الؿغص.ْْ

ت . - ُّ ْاإلاكاع٦ت ُّٞ بٟاٖل ٓصًت في صٞ٘ الخغا٥ ؤلابضاعي الٗغبي   ْاًت الؿٗ الجؼا٫ الغ  ؤؾِمذ 

ا. - ٍَٓغ ْالٗمل ٖلى جُ ٓصًت الجؼا٫ بداظت للمضاعؾت الى٣ضًت بُٛت جغقُضَا  ْاًت الؿٗ  هٔغ ؤن الغ

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الثاني ــ ديسمبر2020



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 29,  Issue 2, 2020 -  https://hj.kku.edu.sa 

Dr. Hamdan Mohsen Al-Harthi, The dialectic of patterns in the novel 

titled „Qanas‟ (Pursuing) by Awwadd Al-Osaimi: A culturo-textual 

investigation 

 

167 

 

 اإلاؿـــادر :

ٓاى ،الٗهُمي ْاًت ٢ىو ،ٖ  م(.1114)0ٍبحرْث )لبىان(، ،صاع الجضًض ،ع

 اإلازاظع :

 م(.0881)0اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، بحرْث، صاع البًُاء، ٍ ،ببغاَُم، ٖبض هللا، اإلاخسُل الؿغصي

ٓم ، صاع الٟاعابي ،بهجلؼ ٤ُٞٓ ؾل ٪، صًال٨خُ٪ الُبُٗت، جغظمت : ج ضٍع  م(.1100)0ٍ ،ٍٞغ

ؿدُان ،ؤوٛلُذ ت الؿغص ،٦َغ ٓغ بلى الخبئُـغ(، جغظمت: هاجي مهُٟى، مً ْظِت الى)ْظان بًغمان، )الؿغصًاث(، هٍٓغ

ٓاع ألا٧اصًمي ْ الجامعي، الضاع البًُاء، ٍ ٓعاث الخ  م(.0878)0ميك

ٓن  ،باقالع ٘ ،جغظمت :جهاص زُاَت ،الّىاع في الخدلُل الىٟسخي ،ٚاؾخ َٓػ ْالخ ْاليكغ   بحرْث ـ) ،صاع ألاهضلـ للُباٖت 

 م(.0873 -َـ0313) 0لبىان(، ٍ

ْاجيبيُت الك٩ ،خؿً ،بدغاْي   0الضاع البًُاء، ٍ-، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، بحرْث(الصخهُت-الؼمً-الًٟاء) ل الغ

 م(.0881)

ذ، ال٣اَغة، ،ث: ؾُض بمام،،ظحرالض، معجم اإلاهُلخاث الؿغصًت ،بغوـ  م(.1112)0ٍ محًر

ْاإلا٩ان، جغظمت: ٓم الخضًض للؼمان  ت الٗامت لل٨خ ب. ؽ. صًٟحز، اإلاِٟ  اب، ال٣اَغةالؿُض ُٖا، الُِئت اإلاهٍغ

 .(م0887)

خان ْٞااص نٟا، )يمً َغاث٤ جدلُل الؿغص ألاصبي(،  ،جٞؼ الث الؿغص ألاصبي، جغظمت: الخؿحن سخبان،  ، م٣ ْعْٝ ٓص ج

ٓعاث اجداص ٦خاب اإلاٛغب، الغباٍ، ٍ  م(.0881) 0مك

ٓماقٟؿ٩ي ـ ،ج َٓع غاى ،ب ت ألٚا ؽ(، جغظمت: ببغ  ،هٍٓغ ت اإلاىهج الك٨لي)ههٓم الك٨الهُحن الْغ اَُم الخُُب، هٍٓغ

 م(.0871)0الكغ٦ت اإلاٛغبُت للىاقئحن اإلاخدضًً، ماؾؿت ألابدار الٗغبُت، الغباٍ، بحرْث، ٍ

ْمان ٓن، ع ت اإلاىهج الك٨لي(، )ال٣ُمت اإلاُِمىت ،ظا٦بؿ ً هٍٓغ جغظمت: ببغاَُم الخُُب، الكغ٦ت اإلاٛغبُت للىاقٍغ

 .م(0872)0اإلاخدضًً، الغباٍ، ٍ

ٓن  ْاليكغ، بحرْث، اإلا)ٖلم الاظخمإ  ،ؾ٩ٓث ،ظ ٟاَُم ألاؾاؾُت(، جغظمت دمحم ٖشمان، الكب٨ت الٗغبُت لؤلبدار 

 م(.1102) 1لبىان، ٍ

ت  ُّ ْاث ْالخ٣ُ٣ت الغ ت  ُّ ْميؿ ٓان ْاْا، ال٨ظبت الغ يُّ، جغظمت: عي ت للترظمت، بحرْث، )ظحراع، ٍع ُّ مت الٗغب
ّ
صعاؾت(، اإلاىٓ

 م(.1117)0لبىان ٍ

ن (،اإلاىهج زُاب الخ٩اًت )بدض في ،ظحراع ،ظُىِذ ْآزْغ لى للش٣اٞت ،جغظمت: دمحم مٗخهم   1ٍ ،ال٣اَغة ،املجلـ الٖا

 .(م0886)
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٣ُا الكغ١، الضاع البًُاء، اإلاٛغب، الُبٗت ألاْلى  ،ظمُل ،خمضاْي   ْالًٟ، ؤٍٞغ ْالى٣ض  ؾُت في ألاصب  الك٨الهُت الْغ

 م.1105ؾىت 

٣ُا(،معجم اإلاهُلخاث ألاؾاؾُت في ٖلم الٗالماث  ،حكاهضلغ ،صاهُا٫ جغظمت: قا٦غ ٖبض الخمُض،  ،)الؿُمَُٓ

ٓن  ٓعاث ؤ٧اصًمُت الٟى  م(.1111ال٣اَغة ) ،ميك

ت  ُّ َٓـ، م٣االث في الٟغصاه ٓن، ل ْم ٓلٓظُا الخضًشت(،)ص ٓجي لؤلًضً ٓل ْب ٓع ؤهثر ْص٧ي ،مىٓ  ،جغظمت : بضع الضًً ٖغ

ٓخضة الٗغبُت   م(.1115) 0ٍ ،اإلاىٓمت الٗغبُت للترظمت، مغ٦ؼ صعاؾاث ال

ْالخسُُلعيا ن ٓا٢٘  ت بحن ال ُّ ْاًت الٗغب ٠ُ، الغ  0لبىان )بحرْث(، ٍ ،ماؾؿت الٟاعابي لليكغ ،)صعاؾت( ُضاْي، ٞع

 م(،1117)

ٓمُذ، ٓن ٦ىٗان، قل م ت اإلاٗانغة()الخسُُل ال٣هصخي  ،ٍع ًٍٓ للُباٖت  ،جغظمت: لخؿً ؤخمامت ،الكٗغٍّ الخ٩

 م(. 1101) 0ٍ ْاليكغ، صمك٤،

ْا ،الؿُض ت الغ )صعاؾت إلاىاهج الى٣ض ألاصبي في مٗالجت ًٞ ال٣هت(، صاع ٢باء للُباٖت ْ اليكغ ْ  ًتببغاَُم، هٍٓغ

٘، ال٣اَغة، ) َٓػ  م(.0887الخ

ْالىو  ،ؾحزا ْالضاللت)٢اؾم، ال٣اعت  لى للش٣اٞت، ال٣اَغة،(الٗالمت   (م.1111) ، املجلـ ألٖا

ٓظُا الكّماؽ، ِٖسخى، ٓل ْب ٓعاث اجد (،مضزل بلى ٖلم ؤلاوؿان )ألاهثر  م(.1113) 0ٍ ،اص ال٨خاب الٗغب، صمك٤ميك

ُب، ٖبض الٗالي ْاجي بحن ؤلاثخالٝ ْالازخالٝ"، مجلت ال٨ٟغ الٗغبي  ،بَٓ ت الؿغصًت في الخُاب الغ ٓم الغٍئ  -"مِٟ

 م(. 0881اإلاٗانغ، مغ٦ؼ ؤلاهماء الٗغبي، بحرْث،)

ْاجي في يٓء اإلاىهج البيُٓي، صاع الٟاعابي،  ،الُٗض، ًمجى  م( .0881)0لبىان، ٍ-بحرْثج٣ىُاث الؿغص الغ

ٓاعاث ال٣غن الجضًض ،ٖبض الىبي ،ان٠ُُ ،ٖبضهللا ،الٛظامي صمك٤،  ،صاع ال٨ٟغ ،ه٣ض ز٣افي ؤم ه٣ض ؤصبي، ؾلؿلت خ

 م(.1113) 0ٍ

 0اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، بحرْث، لبىان، ٍ،٢غاءة في ألاوؿا١ الش٣اُٞت الٗغبُت() الى٣ض الش٣افي ،الٛظامي، ٖبض هللا

 .م(1111)

بي )مالخٓاث ٞلؿُٟت( جغظمت :بلُاؽ قاَحن ،لُىحن ،ٞالصًمحر ْاإلاظَب الى٣ضي الخجٍغ  .  3مج  ،صاع الخ٣ّضم ،)اإلااصًت 

ْاًت   ،ؾحزا ،٢اؾم ()بىاء الغ ت لل٨خاب ،صعاؾت م٣اعهت لشالزُت هجُب مدّٟٓ  .(م0873) 0ٍ ،الُِئت اإلاهٍغ

ن ْآزْغ ٓوـ،ٍمعجم الؿغصًاث، صاع دمحم ٖلي ل ،ال٣اضخي، دمحم   م(.1101)0ليكغ،ج

ا، ٍ ٍٓع ًٍٓ، صمك٤، ؾ ت ألاصبُت، جغظمت: باؾل اإلاؿاإلات، صاع الخ٩  م(.1101) ٧0اعجغ، صًُٟض، الىٍٓغ

ٓع الى٣ض ألاصبي ،خمُض لخمضاوي،  م(. 0880) 0ٍ الضاع البًُاء، ،،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي(بيُت الىو الؿغصي )مً مىٓ
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ٓب٥ٓ، بحرسخي ْاًت، ث/ ٖبض ال ،ل ٘، ٖمان، ٍنىٗت الغ َٓػ ْالخ ٓاص، صاع مجضالْي لليكغ   م(.1111) 1ؿخاع ظ

ْاًت )بدض في ج٣ىُاث الؿغص( ت الغ ٍٓذ ،مغجاى، ٖبض اإلال٪، في هٍٓغ ت، ال٩  م(.0887) ٖالم اإلاٗٞغ

  ،ْ ظمُل قا٦غ ،ؾمحر ،اإلاغػْقي
ً
ْجُب٣ُا  

ً
ت ال٣هت جدلُال ن الش٣اُٞت الٗامت صاع ،مضزل الى هٍٓغ  0ٍ ،بٛضاص ،الكْا

 . (م0875)

ٓع، لؿان الٗغب، صاع ناصع، بحرْث، لبىان، ٍ  م(.1112) ابً مىٓ

ٍْلي، ؾٗض الُاػعي، صلُل الىا٢ض ألاصبي،  م(.  1111) 2ٍ ،الضاع البًُاء، اإلاٛغب ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي مُجان الغ

٦ُٓىج ش مٓظؼ للؼمان، ،َ ت الٗامت لل٨خاب، ال٣اَغة، )م ؾدًُٟ، جاٍع  (.1110الُِئت اإلاهٍغ

ت ألاصب، جغظمت: مخي الضًً نبخي، اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث ْ اليكغ، بحرْث، ٍْل ً، هٍٓغ ْاٍع يُّ ْ ؤْؾتن  ُ٪، ٍع

 م(. 0870) 1ٍ
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