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 وقل اعملىا فسيري هللا عملكم ورسىله والمؤمنىن
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ٌكشففهو،الممارنالدرسأهمحمولالبحثفًٌعتبرالبحثفًحملالصورةمن       

فًتصحٌحاألطروحاتالمغلوطةمعالر،عنتصوراتاآلخربشأناألنا منهذا،غبة

الشعوبالمنطلكراحتالبحوثتفتنلٌمتهاوبعدهااالستراتٌجًفًتوجٌهالعاللاتبٌن

فٌزدادفهمالذاتهولآلخر،ماتسهمفًإغناءشخصٌةاإلنسانك،فًضوءآدابهاومنجزاتها

مماٌؤديإلىنضجالشخصٌة،رمفًتوسٌعأفكالكتابةوالتفكٌكماتستطٌعأنتسهمعا،

والمعرفً،الفردٌة اإلنسانً المستوى الولتعلى فً واآلخر الذات على التعرف فٌتم

علىالمستوىالفردينفسه، هذا على، اآلخرأما دراسةصورة المستوىالجماعًفتفٌد

وفهموتحلٌلأوهامالمجتمعالكامنةفًأعماله،ر،النفعاالتالمكبوتةاتجاهاآلختصرٌفا

ر.عالءشأناألناوتحمٌراآلخإزالةسوءالتفاهمالذيٌنزعإلىإو

العربًفًالمخٌالالغر البحثإلىتمدٌمصورة فًهذا بً،فًسٌاقلذلنارتأٌنا

نهالناةبالممارن،ذلنأتحريالمنهجٌةالمعمولبهافًدراسةالصورةمنمنظوراألد

منلنواتالتأثٌرعلىالصعٌدالعالمً.

ذاتٌة عاملٌن: إلى فترجع الموضوع هذا فً البحث إلى لادتنً التً األسباب أما

وأما األخرى، الشعوب آداب على االطالع فً أساسا تتمثل الذاتٌة فأما وموضوعٌة،

خاصةالمساهماتو،بحثالصورائٌةالموضوعٌةفترجعإلىأهمٌةالدراساتالتًتناولت

تحتويعلىمدرسةبدالحمٌدابنبادٌسبمستغانمالتًالجزائرٌةمنهاباألخصجامعةع

 فًاألدبالممارنوهوالدكتور:عباسةدمحم.

،ألبٌركاموأنموذجالغرٌب"ٌةاروا"ًذهالدراسةنعالجصورةالعربًفوهنافًه

لذلنكانجدٌراأننتحدثعناألرضٌةاألدبٌةوالفكرٌةالتًأسسحولهاهؤالءاألدباء

وكٌف وعبثٌته وحٌاته كامو ألبٌر عن تحدثنا كما العرب، حول وأفكارهم أطروحاتهم

استعمارٌة رؤٌة وهً الغرٌب، رواٌة فً للعربً رؤٌته على األخٌرة هذه انعكست

راسةتعنًأساسابرصدتجلٌاتاألعمالاألدبٌةالغربٌة،وضعنااستغاللٌة،وبماأنهذهالد

الممارن األدب فً بالصورة نعنً ماذا الفرعٌة: اإلشكالٌات من جملة تحلٌل فً بحثنا

كمصطلح؟ األدبٌة ونشأتها؟.والصورة أنواعها بنً.وماهً التً األساسٌة اإلشكالٌة أما

ومامدىصدقالروائًكامو.بًعنداآلخر؟علٌهاالبحث:ماهًالصورةالحمٌمٌةللعر
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فًتشخٌصهلصورةالعربًوتزٌٌفها؟وهلكانتصوٌرهحمٌمٌاأمهوتصوٌرٌهدفمن

ورائهإلىخلفٌةاٌدٌولوجٌة؟.

اضحةحوللذلنتكونالصورةو،كونهعاشفًالبالدالعربٌةاخترت"ألبٌركامو"

.تشخٌصهلصورةالجزائري

الر التحلٌلًفًدراسة الوصفً المنهج اعتمدتعلى علىلمد وأسستبحثً واٌة،

لوامها :خطة وفصلٌن،مدخلممدمة، المدخل، فً وأنواعها،فتناولنا ، الصورة مفهوم :

 الغرب، للعربأو بالنسبة اآلخرسواء صورة والخٌال، الحمٌمة بٌن الفصلأالصورة ما

العربًمنخاللالرواٌةبدءبتعرٌفألبٌركامووفلسفتهتناولنافٌهأشكالصورةفاألول

العبثوالتمرد، على وتحلالمعتمدة ملخصللرواٌة واألسلوبثم األفكار ناحٌة من ،ٌلها

ًفًحٌنالفصلالتطبٌموتطرلتإلىاستخراجأهمصورالعربًالموجودةفًالرواٌة،

:بعنوان الغرٌب، رواٌة فً السردٌة البنٌة ومناهجهالدمت السردٌة للبنٌة تعرٌفا فٌه

لها، تطرلتإلىالمبنىالحكائًالمؤسسة وزمانوشخصٌاتكما مكان من ،وعناصره

،تباٌنالصورفًالفعلالسرديخصائصثمالتعرٌفبرواٌةالغرٌب،.والسردوالحوار

األدوار. الشخصٌاتوتحدٌد بنٌة الولوفالرواٌة، تم وفًالخاتمة التًعلىأهم النتائج

توصلتإلٌهافًمذكرتً.

 وكذاكما والمترجمة العربٌة بٌن تنوعت والمصادر، بعضالمراجع اعتمدتعلى

الفرنسٌة،وموالعاالنترنتوالمجالت.

وٌضافإلىماتمدمهخصوصٌةالبحثفًالصورائٌةمنصعوبات،تتصلبضبط

رف فً المترجمة المراجع وللة البحثالمادة، فً دافعا كانت الملة هذه المكتبات، وف

.والتوسعفًهذاالموضوع

تعدٌلالصورةالتًتولدتمنأدباءالغربعناإلسالمإنالهدفمنالموضوعهو

وتصوٌرهمللعربًفًمختلفأعمالهمالروائٌةوهًصورةغٌرحمٌمٌة.

أشكر األخٌر وفً الدكتورة المؤطرة أستاذتً حسنٌة لًمسكٌن مساعدتها ،على

.جانبًمنأجلإعدادهذهالمذكرةوولوفهاإلى
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 مفهوم الصورة : -1

 ،بكل المٌادٌنارتباطه و لتشعبهلن ، وذمصطلح الصورة صعب تحدٌد مفهومه إن       

المفهوم  إلىبالنظر و فٌها،'' ''الصورة ال مصطلحاستعمكثر ، فمنهانمدٌة والبالغٌة الالسٌما 

 . أخرىمفاهٌم  وذلن لتداخله مع، وعدم الدلةبالغموض  ٌتصفنجده 

''  فمنهم  من رآها الصورة" فً العصر الحدٌث بتحدٌث مفهوماهتم البالغٌون والنماد        

بمدى   نظروا إلٌهاالحداثٌون شكلً، والجانب الضمنها فً فً المعانً والبعض األخر 

ذا  عاجم  كفً المنستعرض مفهوم الصورة ، ذانهذا  وبٌن ولة النصٌة، تأثٌرها على الدال

 لها . المفهوم االصطالحً ثم نعرض ردت ( فً  المران الكرٌم، ) كٌف  ومفهومها  و

 الصورة : -أ 

 :  لغة

 ِصوُر.... و، الجمع ُصَورُ و الصورة الشكلمنظور"  لعرب البنمعجم لسان ا جاء فً       

" لتماثٌلوالتصاوٌر، وا، توهمت ُصورته، فتصور لً، تصورت الشًءو
1
. 

 على معنى حمٌمة الشًءظاهرها، و على العرب لسان فً ترد '' الصورةاألثٌر ابن وٌمول

 كذااألمر صورة هٌئته، و كذا أيكذا و صورة الفعل ٌمال:صفته،  على معنىهٌئته، وو

"أي صفته ، كذاو
2
.  

 المعنوي للشًء.أي الجانب الماّدي و المفهوم تدل على الهٌئة و الّصفة،فالصورة بهذا        

... المّجسم.التمثال و " الّشكل،هً:بالمعنى ذاته وردت "الّصورة" فً معجم الوسٌط و

هٌته شًء ماال صورةو ثالث صور، األمر علىهكذا  ٌمال: المسألة أو األمر، الّصورةو

" العملفً الذّهن و خٌالهالمجّردة و
3
. 

 

 

 

                                                           
 ر(، و، مادة )ص، 58ص، 7991 ،بٌروت، ؛ دار الصادر4ط( ج )د؛ ،لسان العرب ر:جمال الدٌن دمحم ابن منظو 1

 58ص  ،المرجع نفسه 2

  ،اسطنبول ،دار الّدعاء ،7ط( ج ،المعجم الوسٌط )د :دمحم علً النجار ،امد عبد المادرح ،حسن الزٌات،إبراهٌم مصطفى  3

 828ص  ،959
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 الّصورة فً المرآن الكرٌم :  -ب 

ورة" أساساً لفهم النّص المرآنً،  حٌث نجدها فً اهتم الّدارسون العرب بدراسة "الصّ        

 منها:نذكر  عّدة آٌات لرآنٌة، 

  ُرُكْم فًِ اأْلَْرَحاِم  هو الذي"المضارع "ٌّصوركم" فً لوله تعالى: بصٌغة الفعل ٌَُصّوِ

ٌَْف ٌََشاُء ۚ ََل  فالتصوٌر فً   من سورة آل عمران، 8اآلٌة .إَِلا ُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم" إلهَك

فهو وحده المادر على الخلك  جّل،ٌمة متعلك بفعل المولى عّز وهذه اآلٌة الكر

 التّصوٌر.و

  اْلخَ  وَ هُ " تعالى:على صٌغة الفاعل " المصّور" كما فً لوله ُ ُر َّللاا لَهُ اِلُك اْلبَاِرُئ اْلُمَصّوِ

ً من أسماء ّللّا  من سورة الحشر، 24. اآلٌة"الحسنىاألسماء  وهً هنا أصبحت اسما

 الحسنى.

 ِه ـْ َوإِلٌَْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم ـَركُ َماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحّكِ َوَصوا ـَك السا ـَخلَ ":تعالىفً لوله و

، ٌئةـنى الهـورة بمعـالصّ  ظـاء لفــة جـٌفً اآلمن سورة التغابن،  30اآلٌةاْلَمِصٌُر".

 الحسن.ه وتعالى والتًّ تتصف بالجمال وــها هللا سبحانـمنا بـالتًّ خل

 المعنى اَلصطالحً:  -جـ 

الت البالغٌة المختلفة كالمجاز طلح "الّصورة" بالمجاربط البالغٌون المدامى مص       

" :عبد المادر الجرجانًمى( تعرٌف و ألرب تعرٌف لدٌهم ) المدا االستعارة،و التشبٌهو

بعمولنا على الّذي نراه لٌاس لما نعلمه الّصورة إنّما هً تمثٌل و أعلم أن لولنا:و

فما رأٌنا البٌنونة بٌن آحاد األجناس تكون من جهة الّصورة ..... ثّم وجدنا بٌن  بأبصارنا،

..... المعنى فً هذا غٌر .المعنى فً أحد البٌتٌن و بٌنه فً اآلخر بٌنونة فً عمولنا و فرلا  

..... "ذلن.صورته فً 
1
. 

و هذا ما أشار إلٌه عبد المادر   ٌكون لزاماً تشابهاً فً الّصور،فالتشابه فً المعانً ال       

 الجرجانً اختالف الصورة رغم تشابه المعنى.

                                                           
 ،بٌروت ، المكتبة العصرٌة، ط(  ،ت ح ٌاسٌن األٌوبً )د ،دالئل اإلعجاز فً علم المعانً :عبد المادر الجرجانً 1

 488ص  ،2330
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هو الجاحظ خالل التّصوٌر، من الضروري اإلشارة إلى أن أّول من أشار إلى و       

ضرب من وإنّما الشعر صناعة، .... والطرٌك."المعانً مطروحة فً  لائال:تموٌمه للشعر 

من التّصوٌر"وجنس ج ـالنّس
1
. 

سالٌب البالغٌة النمد المعاصر اختلف مفهوم الّصورة من مجرد ارتباطها باألوفً        

لهذا أولى النّماد وما تحدثه من تأثٌر،  .....( إلىكناٌة. المتعّددة ) مجاز، استعارة،

 دراستها وفهمها.ـــالمعاصرون أهمٌّة كبٌرة ل

مة خاصة من طرٌالّصورة الفنٌّة " بموله:" عبّر عن الّصورة رنجد "جابر عصفو       

ا فٌما تحدثه فً معنى من تنحصر أهمٌته وجه من أوجه الّدَللة،أو  طرق التّعبٌر،

ا إنّه ن تغٌّر من طبٌعة المعنى فً ذاته،..... فإّن الّصورة لمن خصوصٌّة وتأثٌر. المعانً،

....... " تمدٌمه.كٌفٌة َل تغٌّر إَلّ من طرٌمة عرضه و
2
. 

فٌه عبّر على أّن مدلول صفور على سبٌل المثال ال الحصر ولول جابر عوكان        

 الذي ٌولّد االنطباع )األثر( لدى المتلمً.ٌشمل الخٌال و ٌشمل العبارة )األسلوب(،الّصورة 

 األدبٌة:مصطلح دراسة الصورة  -1

أحد فروع األدب ( Imagologieاولوجٌ الصور)الصورة األدبٌة أودراسة  تعد       

علم االجتماع،  بالعلوم اإلنسانٌة )التارٌخ، هً تحتاج إلى أدوات النالد من معرفةو الممارن،

ذّوق ـــــالنمدٌة الحدٌثة كما تحتاج إلى مؤهالت ذاتٌة كالالمناهج و  علم النّفس ...(

 غٌر ذلن من أدوات تساعد على تلمس الجمال.الحساسٌة وو

 "بسبب رغبة بعض المثمفٌن فً سٌادة مناخلد شهد هذا الجمال ازدهاراً ملحوظاً و       

ٌماوموا لغة العداء الّتً ل فً الحٌاة كً اعإذ أنّهم ٌبحثون عن دور فمن التّعاٌش الّسلمً، 

السٌاسٌون"د ٌشٌعها المتعّصبون ول
3
. 

تشّكل مصدراً  ها اآلداب المومٌة للشعوب األخرى،لوحظ أّن الصورة التً تمّدمو       

ً من مصادر س الثمافات سواء كان هذا إٌجابٌا أم سلبٌاً وء التفاهم بٌن األمم والّدول وأساسٌا

                                                           
 ،7998 ،لبنان ،بٌروت ،دار الكتاب العربً ،0ط، عبد السالم هارون :تح ،الحٌوان  :أبو عثمان بن بحر بن الجاحظ  1

  .702-707ص 

 .020ص  ،7992 ،بٌروتع(  ،ث ،)م 0ط ،تراث النمدي و البالغً عند العربالصورة الفنٌة فً ال: جابر عصفور 2

  .09ص  ،7994 ، د ط ،الماهرة ،دار الشروق ،ً النمد المسرحً و األدب الممارندراسات ف: دمحم زكً العشماوي 3
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النوع النّاجم عن الصورة الغذائٌة التً ٌمّدمها أدب لومً  نعنً بسوء الفهم السلبً ذلن"و

" أو شعوب أخرى ن شعب آخرما ع
1
. 

لآلخر فً  الولت وو تمدٌم صورة غٌر موضوعٌة للذّات الممصود بسوء الفهم هو       

اد تشكٌلها فً ٌعحٌت تتعامل مع اآلخر إذ تتشكل و مع أّن الذات تدرن نفسهانفسه، 

 أالن"كما ٌرى و فً النظرة لآلخر كامن فً الذّات، لذلن فإّن أي تشوٌهالمواجهة مع اآلخر، 

إذ  فً كتابه "نمد الحداثة" لٌس هنان من خبرة أكثر أهمٌة من العاللة مع اآلخر "توربن

جهود  لّما ٌتّم االعتراف باآلخر تندفع الذّات إلى المشاركة فًو ٌتشكل الطرفان كذوات،

هذه الغاٌة ال تكون و الّتً تمنعه من الحٌاة اإلنسانٌة،اآلخر من أجل التّحرر من العرالٌل 

 َل تزدهر إَلّ إذا عاش حٌاة اجتماعٌة متفتحة على اآلخر اإلنسان" ألّن حٌاة  ،فردٌة فمط

لً تمنعها من التّفاعل مع اآلخر، بل لد تصّوره مّدمرا  بالتّاومثلما هً متفتحة على الذّات، 

إلصاء له " علها تدمٌرا  لآلخر أو تشوٌها  وفٌكون  رد فلكٌنونتها، 
2
. 

هً وممابل اآلخر،  ناباألأن تنشأ عن وعً مهما كان صغٌراً،  إّن كّل صورة البد       

أي المكان الذي تنشأ فٌه ٌنتمٌان إلى مكانٌٌن مختلفٌن ن تعبٌر أدبً مستمّد من نظامٌن ثمافٌٌ

ن ٌمكننا أن نعّد الّصورة جزءاً موالمكان الذي تمّدمه الصورة، ي بلد النّاظر وأ ، الصورة

الفضاء من الخٌال االجتماعً و بمعنى جزء الّسٌاسً،و التارٌخ بالمعنى الولائعً

نظرتها لآلخر متى تمف مواجهة  خالل" تتعرف من كّما ضمنه، اإلٌدٌولوجً الّذي ٌمع 

اَللتصادي له دور فً العداء ؟ " هل اَلعتماد الدٌنً و المولف السٌاسً و .؟له
3
. 

اآلخر فً رسم مالمح اآلن وكما تمدم لنا صورة اآلخر أثر العاللة التارٌخٌة بٌن        

ائٌة فً تشكٌل صورة غٌر إنسانٌة، برز أثر العاللات العدأي ت اآلخر،و مشّوهة للذّات

 تحمر اآلخر.نّزه الذّات وـــــفتت

 

 

                                                           
ص  ،2333 ،سورٌا ،دمشك ،منشورات اتحاد الكتاب العربًدراسة  ،ماربات تطبٌمٌة فً األدب الممارنم: ماجد حمود 1

247. 

 .43ص  ،ً النمد المسرحً و األدب الممارندراسات ف: دمحم زكً العشماوي 2

 .242ص  ،ماجد حمود :المرجع السابك 3
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 نشأة الصورائٌة : 

عندما ، 79من المرن األولى لنشأة الصورائٌة تعود إلى النصف األّول  داٌاتإن الب        

بزٌارة إلى  Madame de Stal "مدام دي ستال"ة الفرنسٌة األصل ـٌبلامت األد

 األلمانً.  بٌن الشعبٌن الفرنسً والّصراع  تزامن ذلن تصاعدلد و ألمانٌا،

سواء فً اللغة أو الرصٌد  بالبذاءةفالفرنسٌون ٌمّرون بأن المجتمع األلمانً ٌتمٌّز         

 إذ أّن السبب االهتمام،مافٌة تستدعً العناٌة وأنّه ال وجود ألي آثار أدبٌة أو ثو الثمافً،

أّن الشعب األلمانً ٌمتاز بكل رأت مدام دي ستال فً حٌن هو االستعمار، واضح و

لد جاءت الكتابة الفرنسٌة بمنالب و المعاكسة لكل ما دعاه الفرنسٌون، الصفات الجمٌلة

ر ــَلسٌما وادي نهوجمال طبٌعة ألمانٌا، صدق و"طٌبة واستمامة وانً من الشعب األلم

ع الّذي بلغته الفلسفة المستوى الرفٌوٌغنى األدب األلمانً ولسوداء، الغابة االراٌن و

" األلمانٌة
1
رنسٌٌن من صور مشّوهة إلى تصحٌح ما فً أذهان الفمدام دي ستال فسعت  .

ً عنونته ب وتهم، اثمافبالدهم وو عن األلمان، الّذي " "ألمانٌاكانت محّصلة الرحلة كتابا

 ."الصورولوجٌا"عرف بالدراسة األدبٌة لآلخر 

 ـة ٌة عامبسعة اطالعها على اآلداب األجنب" Madame de Stal"اشتهرت         

ون ـَل ٌهتموالّذٌن ٌحتمرون اآلداب األجنبٌة، انتمدت أولئن و "األدب األلمانً خاصةو

األصلٌة "فً لغاتها دعت إلى دراسة اآلداب ا وهـــبدراست
2
 . 

من أهّم الّدراسات و اختالفها،وجوه ن وجوه تشابهها واستشهدت باآلداب األجنبٌة لتبٌّ         

 الّصورة.فً مجال علم 

  : مارٌو فرنسوا غوٌار"رسالةMario François Guyard "  صورة برٌطانٌا

 . 7943- 7974ً الّرواٌة الفرنسٌة ى فالعظم

  7588 – 7509صورة روسٌا فً الحٌاة العملٌة الفرنسٌة "  اكادو"مٌشٌل رسالة . 

  منشوأندري "رسالةAndriMoncho  "اب الفرنسٌة من عام ألمانٌا أمام اآلد

7574 – 7508 
3
. 

                                                           
 .راجع الجزء الخاص بالصورائٌة ،الممارناألدب العام و األدب : نٌال هنري باجواد ،ٌنظر 1

 .20ص ، 7912، 7بٌروت؛ ط ،دار الكتاب اللّبنانً ،األدب الممارن: رٌمون طحان 2

 . 59ص  ،ت د ،ط د ،دمشك ،اتحاد الكتاب العرب ،تر غسان السٌّد ،األدب العام و الممارن: دانٌال هنري باجو 3
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 أنواع الصورة :  -2

 الصورة السلبٌّة : -أ

الرحلة التّعبٌر عنها هو ما جعل األدٌب أو غٌاب الموضوعٌة فً رصد الّصور و إن        

لذلن تعّرف علٌه، ا على الّرغم من أنّه لد زاره، ود مالمستشرق ٌمّدم صورة سلبٌة عن بل أو

مفهوم الّشرق عند المستشرلٌن ٌوضح " ستشراقاَل"فً كتابه الّشهٌر  إدوارد سعٌد نجد 

المستشرلون غٌر موجود، فهو شرق من صنع ّدث عنه : "أّن الشرق الذي ٌتحفٌمول 

كان الحدٌث عن سلبٌة هذه الصورة معتذرا  فإّن حدٌثنا عن الّرحالت  اإذوالمخٌلة الغربٌة، 

لو بشكل ّور وـن التصـى بناء ذلـسٌفضً إلً ـن العربـٌون إلى الوطـالّتً لام بها الغرب

"جزئً
1
. 

ساندت ورة سلبٌة عن الجزائر ومن بٌن الّرحالت التً ساهمت فً تشكٌل ص       

التّمدم فً الجزائر و نشر الحضارةسٌاستهم بدعوى نفوذهم والفرنسً وأٌّدت االستعمار 

 مثل : هً كثٌرة، و

 ترجمة عبد هللا الركٌبً (m. dstott)دستوت  -م للمؤلف." على حمٌمتهاكتاب "الجزائر -1

 ترجمة وتحلٌل عبد(H-T Kenny)ت كٌنً -ه للمؤلف:المستنٌرة" "إفرٌمٌا كتاب  -2

 in lights africain by h..tkeeny- London. 1935jonh: هللا الركٌبً

Murray. labelle. Streets-w.  

ترجمة وتحلٌل  (Gordon Gasly)لوردونكاسلًللّرائد : "الجزائر الٌوم" كتاب  -3

 .Alegria to dong. lient-col. gordoncasly f. r. gعبد هللا الركٌبً

société de géographie d’Alger et de l’Afrique du nord-t-

Weser Laurie l-t, d .London. 

-Miss)بٌتٌم إدوارد ذكرٌات للمؤلفة مشاهد و"فً افرٌمٌا الفرنسٌة"  كتاب -4

Bethem Edward) ًترجمة عبد هللا الركٌبin french africain. By 

                                                           
ون جامعة المدس الشركة العربٌة المتحّدة للتسوٌك و التورٌدات بالتّعا ،األدب الممارن : ٌوسف بكار و خلٌل الّشٌخ 1

 . 277ص  ،2339 ،مصر، الماهرة ،المفتوحة
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miss be them Edward (scenes and memory’s), London 

chapman and hall –l- t – d, 1912.  

ترجمة عبد هللا   (Xan Fielding)فلٌدنج  ٌكسانللمؤلف "بلد المراصنة" كتاب  -5

 ,corsair country – xan fielding, the travel book clubالركٌبً 

121charing gross road. London, 1958. 

الكسندر للمؤلف فً الجزائر"  "جوَلت أو "الملعب الجدٌد" كتاب -6

  (Alexander A-Knox)كنوكس

The new play grounds of wandering in Algeria by alexander 

a. Knox, keg a Paul paternoster square, London .1881.   
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ن تصورات حٌث تكشف ع لهذه الصورة السلبٌة لها لٌمتها، إن دراسة الممارن         

حضارٌّة وسٌّاسٌة، وحكومة بأفكار مسبمة إٌدٌولوجٌة فتكون م األمم بشأن بعضها البعض،

 معٌّنة.

 الصورة اإلٌجابٌة : - أ

لذلن  ان العرب بالغرب فً العصر الحدٌث،إن الّرحلة إلى بارٌس من روافد احتك         

نجد الصورة اإلٌجابٌة الّتً رسمها الّرحالة العرب لهذه المدٌنة فً أدبهم حٌث امتازت 

 لها.وصفهم النظر إلى طبٌعة هذه المدٌنة ووباإلعجاب 

ً الفترة ما بٌن نذكر من هذه الّرحالت رحلة الطهطاوي الّذي ألام ببارٌس ف         

ز فً تلخٌص ـ"تلخٌص اإلبرٌه ـسجل تفاصٌل هذه اإللامة فً كتاب( و7507 – 7528)

 ."بارٌس"كذلن رحلة و ز" ـبارٌ

مة من ــالكلكل ما تحمله ـــوجهة إٌجابٌة بغٌرها ٌتجه المارئ لهذه الكتب وو        

التّطور ربطها بفكرة الل تشبٌه هذه المدٌنة بالجنّة وتتجلّى هذه اإلٌجابٌة من خانً؛ وـــمع

فكرة التّمدم الفلسفً لها ذا كان الّربط بٌن بارٌس وبٌن الجنّة، فإّن الّربط بٌن بارٌس وإ"و

م، ـالحكٌ ث توفٌكـفً حدٌالفكرة فً حدٌث طه حسٌن عنها، و لد تجلت هذهو اد، ــــأبع

فً "من بعٌد" مثلما ن عن بارٌس فً كتابه "األٌّام" وفمد تحّدث طه حسٌ وزكً مبارن،

و بدت بارٌس فً هذه الكتب  وزكً مبارن فً ذكرٌاته،تحّدث عنها فً "زهرة العمر" 

تكون بارٌس فٌه بما تجّسده من و ٌمثل التّمدم،نمطة اَلنطالق نحو مشروع حضاري 

ٌحتذى به"  مبادئ فكرٌة نموذجا  
1
. 

تكلمنا عن الّرحالت أو الكتابات الغربٌة الّتً كتبت بإٌجاب عن الجزائر أي  اإذو         

 فهم كبٌرٌن؛ مثل : تلن الّتً كتبها الغربٌون بوعً و

هـ. لٌدر  س. "بوابة الصحراء بسكرة" للمؤلف -1
2
. 

ٌن ما حولها" للمؤلف ل. ج. سٌمومة و"جوالت فً الجزائر العاص -2
3
. 

                                                           
  .272ص  ،ٌوسف بكار و خلٌل الشٌخ :المرجع السابك1

 كتاب )بوابة الصحراء بسكرة و ما حولها( ترجمة عبد هللا الركٌبً : : هـ. لٌدر س.2

The Desert Gate Biskra And Thereabout, S.H Leader, London 1910 

 ."جوالت فً الجزائر العاصمة و ما حولها" ترجمة و تحلٌل األستاذ عبد هللا الركٌبً:ٌن ل. ج. سٌمو 3
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هالفورد نٌلسون الّتً تحّدثت عن ثورة األوراس عام  "الصحراء مالذا" للمؤلفة اٌدٌت -3

7978. 

البحث فً و عناصرها،جابٌاتها فإّن تحلٌل بغض النظر عن سلبٌة الّصورة أو إٌو         

لذلن نجدها تعبّر  مالبستها، وما تحمله من دالالت ومعانً تتخّطى حدود النّص المكتوب،

 لبل أي شًء آخر. اإلٌدٌولوجًعن تجربة شخصٌة للواصف مع مكان انتمائه 

 الخٌال:الصورة بٌن الحمٌمة و -3

رق إلى مسألة ــموضوع رأي أو وجهة نظر أو صورة ٌتّوجب التطإّن دراسة          

صدق أو كذب تلن الّصورة الّتً تكونّت فً  إٌضاح مدىوالغرض منه  مٌمة و الخٌال،الح

 .! الذّهن ؟

الناتج عن األحاسٌس الالّشعورٌة، بمعنى صدق  فالممصود بالحمٌمة هو الكالم         

هذه الصورة الناتجة والذي هو عكس الكذب  الالّشعور النّفسً، ولٌس الصدق فً الكالم،

من جراء و ،! ال شعورٌةنفسٌة وٌمة إّما تكّونت من جّراء ظروف وأحداث عن الحم

منه فهً تعطً صورة صافٌة غٌر و إلى المجتمعات، لد تتعدىصراعات ما بٌن أشخاص و

 أي تكون الّصورة انعكاس حمٌمً لّما هو موجود فً أذهاننا. من أحاسٌس، ٌختلجمنممة عّما 

و ذلن حسب المدرة  ً تغٌٌر الصورة من حالة إلى أخرى،لكن ٌلعب الخٌال دوراً ف         

لنا بالغوص فً عمك  إذن هو ٌسمح ة للشخص أو العاللة بٌن الصورة والخٌال،التخٌلٌ

"ٌعّد الخٌال الّذي ترجع إلٌه هذه الّصور بالكلمات أو هذا المعجم هو أٌضاً : االنفعاالت و

المصّور نوعا  من الفهرس أو معجم الصور" 
1
. 

ت عاللة مع "غٌر ذاعت الصورة تكوٌن وجودها ألنّها الوال الخٌال لما استطو         

ة لتظهر الوجود من حٌث عدم مثوله، وجود إنّها الصٌغة الخصوصٌَل مع الالّ الوجود و

الغائب بل إنّها تجعلنا حاضرٌن إزاء الغٌاب الذي ٌجعلها فالصورة تربط بٌن الحاضر و

بنٌة اعتبارها عاللة" 
2
. 

                                                           
 .75ص ،7950، 70ط ،ندلس للطباعة و النشر و التوزٌعدار األ ،الصورة األدبٌة :مصطفى ناصف1

 . 25ص  :المرجع نفسه 2
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لتها بالخٌال غٌر فالصورة فً عالة الخٌال هً انعكاس لموة الّصورة، إذن لو         

ً  اته،معطٌمنمطعة بالحس و  وأحاسٌسه، بعٌداً عن الوالع بخٌاله، بانفعاالته  مّما ٌخلك شخصا

 .الخٌال األدبً فً األحاسٌس الالّشعورٌة رة هً عاللة انسجام بٌن الذّات وبمعنى أّن الصو

فً بعض محتمل حدوثه، و تحّول الّصورة المتخٌلة إلى شًءتت فً بعض المّرا        

 المارئ فهم ما تهدف إلٌه الصورة، الغموض إلى درجة ٌصعب علىاإلبهام وأخرى ٌعترٌها 

الدالالت الت وـفلّما نصف أحداً على حسب مخٌّلتنا الّتً ٌغلب علٌها الخٌال فٌتم تعّدد التأوٌ

 انطاللاً من إحساسات صاحبها إلى المتلمً. 

ٌتخبط ف ة فً الخٌال ٌسودها بعض الغموض وتتعّدد أبعادها،إّن غوص الصور        

"الخٌال ٌستمد عناصره األولٌّة من الحٌاة نفسها ثّم ٌعٌد ٌمال أّن صاحبها فً الالّشعور و

هذه الحدود انملبت إلى وهم" تركٌبها بشكل جدٌد مغاٌر فإذا ما خرج الخٌال عن 
1
. 

الصورة فٌخرجها من الطبٌعً إلى  ة فً الخٌال ألنّه لد ٌملب موازٌنٌجب المغاال الو       

 المتكلّف.

 :صورة اآلخر فً المخٌال الغربً 

سم بسمتٌن أساسٌتٌن هما: تتإّن صورة اآلخر فً آثار األدباء الغربٌٌن ٌالحظ أنّها        

مهما ٌكن أوروبٌة ولٌس بعٌن شرلٌة، أي لٌست رؤٌة حمٌمٌة والعٌة، و رؤٌة الشرق بعٌن

 ،عاللة له بحسن النٌة طبٌعً الهذا أمر أن ٌرى إالّ بمنظاره، وفالغرب ال ٌستطٌع 

 فالشرلً أٌضاً ال ٌستطٌع أن ٌرى الغرب إالّ بأعٌن شرلٌة.

 خاصة منها:و أوروبٌة،اجٌة تلبًّ حاجات ثمافٌة صورة الشرق من الناحٌة اإلنتو       

 تأكٌد الهوٌّة الخاّصة.والحاجة إلى الغرائبٌة 

الهروب من  إلىد أّن صورة اآلخر فً آثار أدٌب ما لد تعكس حاجة األدٌب بٌ       

تنبع من  بعض البلدان بالنسبة لؤلوروبٌٌن، لذلن فصورة ج من مشاكل،مجتمعهم بكل ما ٌعتل

 ة ـٌن العمالنٌــا لوانـشر بهـتـتً تنـّ هم الصناعٌة الـمن بلدانالٌاً ـؤالء فً الهروب خٌـة هـرغب

متحررا ن هنا ٌجد األوروبً نفسه م بلدان غٌر صناعٌة متأخرة تمنٌاً، إلى والتمنٌة اآللٌة،

                                                           
 .71ص ،التوزٌعللطباعة و النشر والمنار  ،2ط ، الصورة بٌن المبالغة و النمد :ساعً أحمد سام 1
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و فً هذه الحالة تكون الصورة الّتً رسمها األدٌب للبلد األجنبً إٌجابٌة  لٌود المدنٌة، من

 تبلغ التمجٌد.

  ث،ـر الحدٌـعرب فً العصـ"كذلن صورة الغرب نجدها فً أعمال كثٌرة من أدباء ال       

وب من بٌن العرب هو أّن هذا األخٌر ٌهرب بخٌاله إلى الغرب ٌّود الهرو الفرق بٌنهو

 .العمل"مجتمع مستبد ٌمهر الّروح و

السٌاسً بٌن لآلخر تنبع من التنالض الحضاري ودون أن ننسى الصورة األدبٌة و       

كما هو الحال صورة العرب  ة،أو أمم أجنبٌألمة الّتً ٌنتمً إلٌها األدٌب وبٌن أمة ا

فمد كرهوا الحضارة العربٌة اإلسالمٌة و أبدوا  األوروبٌٌن،المسلمٌن فً آثار األدباء 

 هذا ما تجلّى فً الحروب الّصلٌبٌة. تحطٌم الحضارة بالوسائل العسكرٌة،أعدائهم فً 

 :صورة اآلخر فً المخٌال العربً 

 لرغبة فً معرفة اآلخر على حمٌمته،إّن دراسة صورة اآلخر فً أدب ما تعود إلى ا        

همجً لكن على العكس وعدو  ففً الغالب نجد المجتمع العربً ٌنظر إلى اآلخر على أنّه

نحن فً هذا و بالطٌبة والصدق واألمانة،ٌتسم متحضر و من هذا نجد من ٌرى االخر انه

نحاول بناء صورة صحٌحة بعٌدة ز صورة اآلخر فً األدب العربً، والصدد نرٌد أن نبر

 عن األوهام حول اآلخر.

ً فً         رسم الذات صورة مشّوهة لآلخر، وهذا ٌنعكس على  تعد الثمافة المهٌمنة سببا

الّتً لآلخر و ننلمس هذا من خالل الّصورة الّتً رسمها الفلسطٌنٌوو جمالٌة الّصورة،

 ثرواتها،ل ناهبب لؤلرض وذلن أّن اآلخر لدٌهم هو غاص آخر، فً أي مكان تختلف عنها 

ظفها الهلع، ووّ ور الّتً تبعث فً النفس الخوف ومثال ذلن تعّد صورة األفعى من الصّ و

 ٌمول أحدهم : ن فً رسمهم لشخصٌة اآلخر المحتّل،الشعراء الفلسطٌنٌو

ًُّ مهنتها و خبرتها اللّدد    من موحش الغابات جاءت لردة   البغ

 أفعى فثبت فً عٌونهم الّرمد    اءت بلبس الحمامة ثّم انتمـت  ج 

رٌمة ـطــاهرة البخل بـــأما فً كتاب البخالء فمد خّصه الجاحظ للحدٌث عن ظ        

فمد استطاع أن ٌمّدم  المروءة،حكة و صّور من خالله البخالء ونسب إلٌهم كّل ما ٌحط ــمض

ٌرفض لٌم  لمجتمع الّذي بدأ ٌعٌش لٌم جدٌدة،"أّن اورة أمٌنة لظاهرة البخل فنرى ص

فجّسد الجاحظ اضطراب  ة الكرم ضرورة حٌاتٌة فً الصحراء،البداوة الّتً ترى فً صف
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المٌم فً ذلن العصر أي بٌن بداوة ارتحلت تفاصٌلها لكنّها بمٌت راسخة المٌّم فً المدن 

الحدٌثة " 
1
. 

ر حركة فً نفس الكتاب تحّدث الجاحظ عن الفرس أو الحركة الشعوبٌة الّتً تعتبو       

"فالمرء ٌتصّور  ،ترفع شعار أفضلٌة األمم األخرى على العربتعتز بالتراث الساسانً، و

الفرس فً أدبه  مهاجما  الحركة الشعوبٌة أّن صورةن ٌرى الجاحظ مدافعا  عن العرب وحٌ

 ً حٌن ٌخص العرب بدَلَلت إٌجابٌة،ف سلبٌة، ٌخصها بدَلَلت ستكون صورة مشوهة،

" العنصرٌةعظٌم أبعد ما ٌكون عن التّعصب و لكن الجاحظ شأنه شأن كل أدٌب
2

 . من

ٌرى أّن حالهم كحال الجاحظ مولف وسط ووصفه ٌتسم بالموضوعٌة وخالل هذا ٌمف 

و كان  م،ـورة مشّوهة لهـفلم ٌمّدم ص الفرس،من النّاس دون تمٌٌز بٌن العرب وغٌرهم 

 منفتحاً على اآلخر.

فمد وجدناه ٌصّور لنا اآلخر الٌهودي حٌن  فً كتاب عٌون األخبار البن لتٌبة، أّما        

: "أعطان هللا على مصٌبتن أفضل ما أعطى  كان المسلم ٌعزي صدٌماً له من الٌهود لائالً 

أحدا  من أهل ملتن" 
3
. 

تعالى ٌجمع كل البشر تحت رحمته وأن الجار المسلم نلمس فً الّدعاء هذا أّن هللا         

 ٌتمنى أن ٌمنحه هللا الصبر الكبٌر.التفضٌل وٌدعو لصدٌمه الٌهودي بصٌغة 

عاللة كما حظً اآلخر المسٌحً فً كتاب عٌون األخبار ببعض المشاهد الّتً تبٌّن ال       

فسأله "فصّور لتٌبة  لخطة التماء أحد المسلمٌن براهب ٌبكً  التً تربط المسلم بالمسٌحً،

على ٌوم مضى من أجلً لم عمري، وا مسلم أبكً على ما فرطت من ما ٌبكٌن؟ لال : ٌ :

ٌحسن فٌه عملً" 
4
. 

ً حٌن أراد أن ٌعرف سبب بكائه، وهذا ما ٌؤكد نلمح هنا تعاطف المسلم مع المسٌح       

 فهمه.سلم فً التواصل مع اآلخر ورغبة المالعاللة الّطٌبة  و

                                                           
 . 08ص  ،2373، 7ط ،بٌروت ،صورة اآلخر فً التراث الغربً :ٌنظر ماجد حمود 1

 . 09ص  ،صورة اآلخر فً التراث الغربً :ماجد حمود 2

 .98ص  ،نفسهالمرجع  3

  .737ص  نفسه،المرجع  4
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مثالً  اآلخر،اتها موظفة لصورة لٌلة فمد كانت بعض حكاٌأّما فً كتاب ألف لٌلة و        

لتنمذ البنات من لبضته، فاعتمدت على نلمس صورة المرأة شهرزاد الّتً تّزوجت شهرٌار 

فاستطاعت  تً كانت تروٌها كل لٌلة،لإمتاع شهرٌار بالمصص اطرٌمة الحكً واإلدهاش و

تنمذ نفسها تدفعه الرتكاب الجرائم الٌومٌة وأن تجذب شهرٌار لتنمذه من عمدته الّتً كانت 

لد خاطبها شهرٌار فً خاتمة موت كان ٌتربص بها بعد زواجها، فنجحت فً خطتها، ومن 

 ؤَلء األوَلد،ـًء هـبل مجـنن لـفوت عـً عـهللا إنّ رزاد وـ: "ٌا شهاللٌلة األخٌرة لائالً 

لكونً رأٌتن عفٌفة نمٌّة حّرة تمٌّة" و
1
. 

ة للمرأة ــــالمح إٌجابٌـــٌلة مف صورة المرأة فً ألف لٌلة ولـــإذن نلمس توظٌ        

ماذ بنات النّاس من لبضة ا إنـــً كان هّمهـــالّتون زوجها وـــالمخلصة الّتً ال تخة وـــالنمٌّ 

 تاب عن فعله الذي كان ٌرتكبه فً حك البنات. الّرجل وبفضلها

الّتً ٌتحدث فٌها لعبد الوهاب حمً و "جمٌلة بوحٌرد"كما نجد كذلن فً مسرحٌة        

بحٌث ركّز  جزائري إبان االستعمار الفرنسً وعن الثورة التّحرٌرٌة،عن معاناة الشعب ال

رباً شرسة مع الموات هم ٌخوضون حورة لبطوالت المجاهدٌن األحرار وفٌها على رسم ص

ضلة الّتً تكافح من أجل بالتحدٌد ركّز على إبراز صورة المرأة الجزائرٌة المناالفرنسٌة، و

"اللّواتً برزن النساء المناضالت الالّتً ركّز عنهّن عبد الوهاب حمً  من بٌنوطنها، و

إنّها المجاهدة جمٌلة  رلٌمة،هادئة وة النضالٌة، فتاة واثمة من نفسها، على الساح

بوحٌرد" 
2
. 

فهذه المسرحٌة تشٌد بالّدور الفّعال الّذي لعبته المرأة الجزائرٌة فً الثورة التحرٌرٌة        

 المجٌدة.

 

 

                                                           
 .819ص  ،2335، 2ط ،بٌروت ،)د ت( دار الصادر  لٌلة،ألف لٌلة و  -1

 ،ماستر من إعداد صبرٌنة جرو الذٌبمذكرة  ، لعبد الوهاب حمً، الصراع فً مسرحٌة جمٌلة بوحٌرد""الشخصٌة و  2

 . 35ص  ،2374سنة 
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 : توطئة

ً من كتاب ربً،ـورة العـرب دراسة صـلمد تناول األدباء الغ         ةــاتهم الروابٌــانطبللا

ت بذلن كتب عدٌدة تتناول العرب وبٌبتهم االجتماعٌة، بل فألف ورحبلتهم إلى الببلد العربٌة،

الصّدد،  لّرواٌات الفرنسٌة فً هذامن أهم األعمال الروابٌة نجد احتّى طرٌمة تفكٌرهم، و

نوٌه ٌس تبرلبٌلٌ"الّلوح األزرق" مثل  تناولت صورة العربً، كنموذج فً دراسة اآلخر،

 " L’arabeالعربً"كذلن رواٌة ها العربً شخصٌة هامشٌة جّداً، والّذي كان ٌمثل فٌ

ض الّذي ٌحّل بمرٌة فً جنوب فرنسا ـكاٌة العربً الغامـالتً تروي ح "ر أنطواناوألد"

ٌرتبط احتفاؤه المفاجا من المرٌة  فً الطابك السفلً بإحدى العمارات،ٌسكن مل، وـللع

 بحصول جرٌمة لتل غامضة.

هو نوع من  الفروع الجدٌدة فً األدب الممارن،علم الصورة الّذي ٌمثل أحد        

لد تعّددت المفاهٌم ألنّه و -اآلخر –ٌتناول صورة األجنبً  الدراسات األدبٌة الممارنة الذي

درس اآلداب المومٌة المتنّوعة، من خبلل اختبلف الحضارات والمٌم، وبالتالً اختبلف ٌ

للكاتب الفرنسً  "الغرٌب" سنحاول دراسة هذا الموضوع من طرح رواٌة و األنا لآلخر، 

فً الرواٌة الفرنسٌة، لنكتشف  لصد التنمٌب عن صورة العربً "،وكام "ألبٌرالمشهور 

 العربً.ٌرون و كٌف ٌتعاملون 

ممارنتها مع ط صورة العربً فً رواٌة الغرٌب وتتشكل الّصورة من خبلل أنماو       

إبراز مواطن التنالض و ا، وكذا لراءة ما بٌن أسطرها،صورة الفرنسً فً الرّواٌة نفسه

كامو  كذلن نحاول التعرض إلى ما اّدعاه ألبٌر فٌها، بإبعاد كل ما ٌشوبها من ظلم وتشوٌه،

كٌف الظلم الّذي تعّرضوا له، وو ،تعّرض له الفرنسٌٌن جّراء عٌشهم فً الجزابرحول ما 

 انعكس ظلم الجزابرٌٌن لهم معرللٌن بذلن مسار حٌاتهم.

رواٌة الغرٌب تنتمً إلى العبث والتمّرد، أي الفكر العبثً الوجودي، وفلسفة  و بّما أنّ        

 كما أنّه ٌرى أنّ  ر عن روح الكاتب ومولفه،العبث والتمّرد، فهو فكر كامو فً حٌاته، وٌعبّ 

لٌل ــثم تح" كامو "ألبٌرسنتطرق إلى تعرٌف الّروابً  للحزن طرٌمة أخرى ذاتٌة داخلٌة،

 ثّم استخراج أنماط صورة العربً من خبلل الّرواٌة. الرواٌة ودراستها،
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 تعرٌف ألبٌر كامو:

عشرٌن زار فرنسا وعمره ثبلثة و بها،عاش الجزابر، وب 9191كامو عام  ولد ألبٌر      

ً بالسٌاسة، ولال أنّه تعّرض للظلم فً الجزابر،  مثله مثل كل سنة، لم ٌكن ألبٌر مهتّما

النسبة إلٌه مجّرد مكان إلهام له، لكنّه كان كانت الجزابر بو أوروبً عاش فً ببلد العرب،

م األحٌان هو حّب حمٌمً" الحب الّذي ٌكنّه المرء لمدٌنة ما فً معظ" وفٌّاً لها لال9
1
. 

العنف من لبل مو فً رواٌاته تدور حول الّظلم واالستبداد وكما أن المواضٌع التً كتبها كا

 ألنّها سمة ملتصمة به. العربً،

هذا إن دّل بها كامو كانت حمٌمٌة بالنسبة له، جّسدها فً كتاباته وفاألفكار التً آمن       

 ة له ذكرٌات، ـاشها فهً بالنسبـكما أّن أحداث رواٌاته لد ع أفكاره،لٌدّل على تمسكه بمٌمه و

ً تلنو حتى انعكست على أعماله األدبٌة رغم  المؤلمة الّتً عاناها فً طفولته، خصوصا

 المدة الزمنٌة الطوٌلة.

بمعنى آخر  له المفّر الوحٌد من ضغط الحٌاة، أحّب كامو السباحة كثٌراً فكانت تمثل      

أصٌب بأول نوبة من التدرن  0821فً عام و وع من التطهٌر من الشرور،نكانت 

مّما أبعده عن مهنة  ثر على حٌاته،أرض هو الذي جعله ٌتمّرد فتأثر وهذا المو الربوي،

 التعلٌم.

 ، و أصبح ٌنشد الدعوة بٌن العرب، مخلصاً لهم،0823التحك بالحزب الشٌوعً عام       

شبّت ن لد لّدم فٌه الكثٌر من األعمال، وكاو خاص بالجزابر،رح على إنشاء مس ثّم عمل

ال  "هذا الفتى مرٌض جّداً،لال 9 طّوع لها غٌر أّن المبلزم رفضه والحرب كان كامو لد ت

نستطٌع لبوله" 
2
. 

التً نشرها "الغرٌب" أنجز نفسٌة ألبٌر، فرحل إلى بارٌس، وهنان كتب و ًأثر هذا ف      

 0847حاز على جابزة نوبل عام  آنذان تسع وعشرٌن سنة، وكان عمره ،9191عام 

                                                           
 . 18، ص  akhawiyaجرمٌن بري9 ألبٌر كامو  1

 .28المرجع نفسه، ص  2
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ًّ فً حادث سٌارة عام و إلسهاماته األدبٌة والفكرٌة، نظراً  فً مدٌنة بورغندي  0851توف

 بفرنسا.

 أعماله : 

بعض المصص المصٌرة والرواٌات ومن متجسداً فً الكثٌر  خماً معرفٌاً،ترن ألبٌر ز      

 المماالت والمسرحٌات.

 الّرواٌات :

 .L’étranger »0831 »الغرٌب  *  

 . la peste »  0836 »الوباء *   

 .la mort Heureuse » 0860 »الموت السعٌد *   

 .Premier Homme » 0884 »الّرجل األّول *   

  المصٌرة:المصص 

 .L’exil et le Royaume » 9191 »المملكة و المنفى *  

 . « La Femme Adultère »المرأة الّزانٌة *   

 .« Muets »الّرجل الصامت *   

  Noces » .0827 »األعراس *   

 . Le Mythe de Sisyphe »  0831 »أسطورة سوزٌف*   

 . L’homme Révolté » 0840 »الثابر *   

 المماالت : 

 .0846اإلبداع الفنًّ( خلك بخطر ) ممالة عن الوالعٌة و*    

  .0844المأساة الٌونانٌة المدٌمة )محاضرة بارنا سوس فً الٌونان( *   

 .0835أزمة الّرجل )محاضرة فً جامعة كولومبٌا( *   

 .0835ال جبلدٌن ال ضحاٌا و*   
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 المسرحٌات :

 0827.كالٌجوال  *    

 .« Requin pour une Nommé »لداس لراهٌة  *    

 .la malentendu » 0833 »سوء الفهم *    

 .L’état de Siège »  0837 »الحصار  *    

  .0838السفاحون العادلون * 

 .0848الممسوس * 

 العبثٌة فً أدب ألبٌر كامو : 

ً من أعبلمن أشهر رّواد المدرسة العبثٌة وعرف ألبٌر كامو أنّه        م التٌار ٌصنّف أٌضا

فهو حاول أن ٌّوظف  العبثٌة،عظم كتاباته جّسدت مفهوم فم الوجودي إلى جانب سارتر،

عند ذلن ٌجب على اإلنسان أن ٌحٌاها  لى حٌاة فاضلة تحمل معنى حمٌمٌاً،العبثٌة للوصول إ

فلم ٌكن عبث الوجود هو سبب نشوء مذهب كامو  لّتً ال غنى لئلنسان عنها،بالمٌم السامٌة ا

علٌها فلسفة ألبٌر  من األفكار الّتً نّصتهذا الكون عن المعاٌٌر العمبلنٌة، وبل لصور 

الكامل فً الفهم ٌسرع فً عملٌة المخاض"  الرضا"إّن عدم الوصول إلى كامو 9 
1

حٌث  ،

لحٌاة تتجه إلى فٌرى أّن ا والغرٌب والطاعون، سٌزٌفٌعبّر عن هذه العبثٌة فً أسطورة 

ل بٌنهما الزمن الفاضو لنمٌضة ٌمف الموت كمارد أبدّي،على الجهة االمجهول ببل جدوى، و

خ "أصر ٌصرخ كامو بالعبثٌة، فٌمول9و لبذل ألصى الجهود ببل جدوى، باإلنسانالّذي ٌدفع 

" أّن كل شًء عبثلائالً : إننًّ ال أؤمن بشًء و
2
. 

ا األخٌر هو ٌرتكب جرابم بدافع الهوى ٌحّدد كامو عبللة العبث بالمتل ألّن هذو      

"سلون ٌجعل المتل على األلل عمالً مكتئباً" فالعبث  ومحاكمات عملٌة،
3
. 

فبل ٌفّرق  ل اإلنسان ٌمع فً المتاهات كلّها،هو ما جع إّن اإلحساس بالعبث  فً الحٌاة،      

تمّرد عنده عالجها فً أّما لضٌة ال صواب من عدمه، وما هو حرام من خبلله،بٌن ما هو 

                                                           
 . 17، ص 0875جون كروشنان9 ألبٌر كامو، أدب التمّرد، ت جبلل العشري، الهٌبة المصرٌة للكتاب،  1

 . 01المرجع نفسه، ص  2

 .01المرجع نفسه، ص  3



 ورة العربي في رواية الغريبصالفصل األول: أنماط 
 

- 23 - 
 

ما ٌعرلل حرٌة على كل ٌة والعدالة، وّرد حسب ألبٌر هو ٌهدف للحرّ التملالب فلسفً، و

 "نشاء نفسها بنفسها. فأدب التمّردبمعنى أنّه ٌدعو إلى العٌش بهدف إ اإلنسان فً مجتمعه،

الّتً تلن التجربة مستمر بل وضع فً طرٌمه لالستمرار، وال ٌمدم الحٌاة على أنّها وضع 

تلن مسؤولٌة كل فرد من األفراد ٌكابدها الوجود اإلنسانً والّتً ٌسّمٌها سارتر بالعذاب و

الّتً ٌطلك علٌها كذلن لفظ الحّرٌة" 
1
. 

التمّرد أي الثورة و ن هما9 نظرته العبثٌة للحٌاة،لمد تضمنت أعمال ألبٌر األدبٌة مبدأٌ      

 هو تمّرد على عبث اإلنسان الّذي ٌعٌشه داخل بٌبته.على الحٌاة، و

  ملخص رواٌة الغرٌب:

تح كامو رواٌته هكذا افت.... لست أدري" باألمس."الٌوم ماتت أمً أو ربّما ماتت   

ا ترزح تحت المذهب العبثً لد كانت بمجملهالعبثٌة )الغرٌب(، وهً أول رواٌة له و

أي أّن كامو لد سلّط  الضوء فٌها على تجربة أو حدث لشخصٌة  بحٌث  ٌعطً  األدبً،

فمد مؤلها  ه تحت بند الكومٌدٌا السوداء،ـــــصنٌف رواٌتٌمكننا ت فعل ال معنى لها، ردات

ث، ــبالً أعماله الّتً اتصفت بفلسفة العبــالمنطمٌة كبالكثٌر من المشاعر المتنالضة و كامو

ة ــلغ الخامســــه )الغرٌب( كان لم ٌبـــــالجدٌر بالذكر أّن كامو عندما شرع فً كتابة رواٌتو

ة ترجمت إلى نمف بدهشة أمام تجربته الّتً صارت تحفة أدبٌ مما ٌجعلنا والعشرٌن بعْد،

 ٌدّرس فً أهم جامعات العالم.و أكثر من أربعٌن لغة 

ر فً نمطة واحدة ٌحكً ألبٌر لنا أحداث الّرواٌة من ٌوم إلى ٌوم كحوادث متعالبة تدو      

 وهً تنمسم إلى لسمٌن 9 ثابتة من الّزمن،

تنتهً مع و رسول لبرلٌة نعً والدتهٌبدأ من استبلم بطل الّرواٌة مالمسم األول :       

فٌبدأ من لحظة زّجه المسم الثانً: أّما  لذلن الشخص على الساحل الجزابري، حادثة لتله

 فً السجن إلى غاٌة إصدار الحكم علٌه باإلعدام.

فٌشرع فً حكً أحداث المصة  ة حول موظف فً أحد مكاتب الجزابر،تدور المص         

فً و ازة وٌسهر على حٌاتها طول النهار،لٌأخذ إج نعً وفاة والدته، حالماً. ٌستلم تلغراف

                                                           
 .16المرجع السابك، ص  1
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اق ــاس باإلرهـدي أي حزن عدا اإلحســـال ٌبو ً موكب جنازة أّمه،ـب فـً ٌذهـوالالٌوم الم

 لام ٌوصف كل ماو ها،ع فً حبّ ـوله، فمابل فتاة وذهب للسباحة كعادت والحّر، ولّما عاد،

ًـ عـــاه مـا مارسـل مـكا وـا فً الشاطف لماءهمــفوص ن حب غرابزي،ــهما مــجرى بٌن  ، ا

ثّم ٌصف العم  وهذا كلّه كان فً ٌوم عطلته،ست" "سلوصف تناولهما للطعام فً مطعم و

كشف لنا أن خلٌلته العربٌة تخونه، فٌكتب لها رٌمون البدابً ٌصاحب الكلب، و سبلمون

ً لتلن الفتاة، وم وتنجح الخطة، فحضرت  "رٌمون"ذلن الستدراجها إلى بٌت رسول خطابا

 رسول ضّدها فً المحكمة. و ٌشهد م لبٌته، فمام رٌمون بفضحها وضربها جزاء خٌانتها له،

أثناء و ن للشاطا فً نزهة،سبوع الثانً من وفاة أّمه ٌذهب مرسول مع رٌموفً األ      

فمن بٌن  ح رٌمون جماعة من الشبان العرب وأنّهم كانوا ٌتبعونه طوال الٌوم،تجوالهم ٌلم

ول أن ٌنتمم من رٌمون لضربه أخته، إالّ أّن مرسول طمأنه الجماعة أخ تلن الفتاة الّذي حا

ثّم ٌصف الكاتب فً الفصل  دوا إلى المرٌة دون أن ٌحدث شجار.عامن تلن الجماعة و

ا برفمة رٌمون حبٌبته ماري إلى الشاطاألّول ذهاب كل من مرسول و السادس من الجزء

زوجة ب األصدلاء الثبلثة إلى الشاطا وتركوا ماري وذه مع صدٌمهم ماسون وزوجته،

 ثة ٌتنزهون فلمحوا شابٌن عربٌٌن،بٌنما كان الثبل اسون فً الكوخ الّذي ٌملكه ماسون،م

ذلن نا الشجار الّذي دار بٌن رٌمون وثّم وصف ل صدٌمه،عرف أنّهما أخ الفتاة الّتً خانته و 

ثّم رجعا لكن أثناء  ، فٌجّرد مرسول رٌمون من مسدسه،حٌث جرح رٌمون العربً،

غضب هذا  ،رسولد أذٌة مراح ٌلوح أراو لم لمح مرسول العربً لادماً،صعودهم السبل

الضغط أتبعها بأربع و وــمع حرارة الجولى على العربً وطلك الرصاصة األأاألخٌر و

 رصاصات أخرى فأردى العربً لتٌبلً.

بفعلته السوداء )المتل(، وكان  رسولحٌن ٌسجن مٌبدأ من الرواٌة  المسم الثانً       

ً للتعاون مع المحامً، نّه كان ٌرفض فكرة تلفٌك األحداث، فحكم علٌه ذلن أل رافضا

زعم بأنّه رفض استمبال الكاهن الّذي كان ٌٌحاول البطل الدفاع عن نفسه، وباإلعدام، ولم 

 ألنّه ال ٌؤمن بالمسٌح. جاء لٌخلّصه من الذنوب، وٌّطهره،
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أمل أن تمتلا الّساحة و كلّه  وهكذا تنتهً أحداث الرواٌة ومرسول ٌنتظر حكم اإلعدام،      

ر جزء فً الّرواٌة حٌث صّور كامو هو آخ بلً أن ال ٌبمى وحٌداً لحظة موته،آم بالمتفرجٌن،

 هو فً غٌر موطنه األصلً.غرٌب تعّرض للّظلم و إنسانهو رسول وم

 الّرواٌة:تحلٌل 

ارتبط البطل  فمد مٌة ألنّها موضوعٌة من حٌث الشكل،رواٌة الغرٌب رواٌة عال      

 البطل.حٌاة بشخص كاتب الّرواٌة، فهنان تداخل وتطابك بٌن حٌاة المؤلف و

المرن تاحٌات فً ـــبمدخل عّد من أفضل االفتلت الّرواٌة بوفاة والدة البطل واسته     

 التمّرد، االستهزاء، لّرواٌة النفسٌة، البلمباالة،ة اهذا االستهبلل ٌلخص فكرو شرٌن،ــالع

رسول طوال األحداث ردة أفعاله الباردة لٌكشف عن ٌاة وبالوجود اإلنسانً، سٌنمل مـبالح

ٌشرب المهوة إزاء جثمان والدته من دون أن هو الّذي ٌّدخن و" وجهه الحمٌمً العفوي،

ً بـال ٌرى فرلهو الغرٌب الّذي ال ٌشعر بشًء و ،هاـعة واحدة علٌـٌبكً أو ٌذرف دم ٌن ـا

 هو الّذي ال ٌرى فً حبٌبته ماري سوى جسداً. ،الحٌاةو وت ـالم

تلن  لتل العربً ألن الشمس أزعجته،و ال ٌهم،ن ٌتزوج ماري ألّن هذا ٌمكنه أو      

" دون سبب منطمً أو عمبلنًمة الّتً ارتكبها دون تخطٌط سابك، والجرٌ
1
. 

مة تصّرفاته أدانه الجمٌع لٌس بسبب جرٌإذن سبب تنالضاته النّفسٌة وغرابة سلوكه و      

 لرؤٌته العبثٌة اتجاه الحٌاة،المتل وحدها إنما بسبب غرابته، اتهم أٌضاً لعدم بكابه على أّمه، 

 فعّدته المحكمة خطراً على المجتمع ٌجب إعدامه.

ٌشعرون بعد انتمابهم رباء الّذٌن ٌملؤون هذا العالم وغرٌب ألبٌر كامو هو من الغ      

ٌعتزلون العالم  سٌاسً وأخبللً،دٌنً وٌعٌشون فً انعزال نفسً وو لوطنهم ومجتمعهم،

 ألنّهم ال ٌنتمون له.

 عباراتها البسٌطة الّرالٌة،و أّن الّرواٌة بأسلوبها الفرٌد،فً األخٌر جدٌر بالذكر بو      

كبٌر فً إخراجها فإّن صاحبها وفك إلى حد  ورتابة موضوعها، ووضوح معالمها للعالمٌة،

 هذا ما جعلها من أهم األعمال األدبٌة الفرنسٌة. كعمل أدبً متمٌز،

                                                           
  .15جون كروشنان9 ألبٌر وأدب التمّرد، ص  1
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 :  رواٌة الغرٌب دراسة

 األفكــار : - أ

عرض  التسلسل،حٌث تتمٌّز بالوضوح و جٌة دلٌمة،اعتمد الكاتب فً رواٌته على منه      

ً من تسلسل زمنً لؤلحد سردها كما لام بوصف شخصٌات المصة و اث،أفكاره انطبللا

باإلضافة أنّه اعتمد على الوحدة الموضوعٌة إذ أّن كل جزء من اعتماداً على التفصٌل، 

 كمل للجزء الموالً.الرواٌة هو م

لذلن ٌمكن اعتبار عمله  المارئ لّما ٌمرأ الرواٌة ٌشعر وكأنّه مع الحمٌمة وٌعاٌشها،ف      

رفض  خصٌة البطل فهً ال تكترث ألي شًء، ٌعٌش أي شًء،أّما دراسة ش نٌاً متكامبلً،ف

على  ألوف مبدأه هو االنطبلق من الذات، فهو حاول تحمٌك سعادته حتى ولوكل ما هو م

ً بل اآلخرٌن هم  اب اآلخرٌن فبل تهمه حٌاة أي شخص،حس لم ٌمل ٌوماً أنّه لم ٌعرف شٌبا

هود ـه من الجـمن جهة أخرى حبّه لماري لم ٌنفع فً إخراجهة وهذا من ج شًء،سبب كل 

رها ـمً جوهـالبلمباالة ٌبلت علـى مدار الرواٌـة لكن العبث وٌرة تواـأحداث كثالخمول، وو

 لبّها.و

 أسلوب الّرواٌة :   - ب

رسول أّن زأٌن ٌكمن األّول فً إدران الزمن، تلن الفترة الّتً ٌتحمك بها مالّرواٌة ج      

ٌغٌب اإلدران بعد لتله  لكنّه غم أنّه ٌجاوب مع اإلحساس بالفعل،وجوده لٌس له أّي معنى ر

 ٌفمد الزمن.للعربً و

 سٌرة ذاتٌة متعلمة بالكاتب نفسه، عرضردت األحداث فً سٌاق سرد حمابك ولمد و      

كما اعتمد على  علٌها نوعاً من الغرابة فً وصفها،مّما ٌبلحظ على الشخصٌات فمد أضفى 

رد األحداث خاصة أحٌاناً نلمس اإلطناب فً عملٌة سسلوب التحلٌل عند شخصٌة معٌّنة وأ

ة لما سرد فأسلوبه ٌكثر فٌه الحوار خاص فً وصف الشخصٌات، كما اعتمد التّكرار،

ً األسالٌب اإلنشابٌة مثلون حاكمة فً الجزء الثانً من رواٌته،الم 9 االستفهام فً جد أٌضا

: "هل رحلتن بعٌدة ؟ " لوله 
1

: "أال ترٌد أن نراها ؟"  لولهكذلن و ،
2
. 

                                                           
 .7ألبٌر كامو9 الغرٌب، ص 1

 .00نفسه، ص المصدر2
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ٌاء ال ٌلٌك أن تروٌها للسٌّد" هذه األش ! "اسكت لوله9كما نلمس صٌغة األمر فً     
1
  . 

: "إّما أن تضاء المصابٌح كلّها أو أّن تطفأ أّما المحسنات البدٌعٌة مثل الّطباق فً لوله     

كلّها" 
2
. 

كان الّرٌف من حولً ٌكاد ٌختنك "و لوله9فٌما ٌخص الّصور البٌانٌة االستعارة فً و    

بالّشمس"
3
. 

هً استعارة المشبه ورمز له بأحد لوازمه وهً االختناق؛ وتفٌد تموٌة المعنى و حذف    

 مكنٌة.

"أّن حٌاته لد تولفت" :لولهكما وظفت الكناٌة فً     
4
. 

 : اط صورة العربً من خالل رواٌة الغرٌبأنم

هو فً رواٌته ٌحاول أن ٌبحث أطلك على كامو فٌلسوف العبث والمحال والتمّرد، و       

زابر بعد الحرب العالمٌة عبللة العربً بالغربة الّتً أصبح الفرنسً ٌحّس بها فً الج فً

خاصة حدٌثه عن  عن العربً، فهو فّن بعض الرموز الّتً استعملها أثناء حدٌثه الثانٌة،

 رسول؛ ثّم تبٌان مدى الصدق فً أحكامه.الفتاة المغربٌة وعبللتها مع رٌمون صدٌك م

 :L’image de l’arabe perfideصورة العربً الخائن  -9

إجرامٌة، األنا العلٌا  نوازعذو شخصٌة ذات  هو اإلنسان الذي ال ٌمدر الحب،       

فرٌمون كان له  ضعٌف، ال ٌحكم السٌطرة على شهواته، وتعمد عبللات مبنٌة على الشن،

 ذب ــالكو ـةـبالخٌان ـهروفـها رّدت معـلكنّـ ،اج إلٌهـل ما تحتـًء وكــل شـا كـمة وفّر لهـعشٌ

"لمد أدركت أّن عشٌمتً كانت تخوننً" بلل و من أمثلة هذا نذكر ما ٌلً 9 ـاالستغو
5
. 

أدركت فً النهاٌة أنّها تخوننً" "و                                            
6
. 
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 فً نفس الولت تخونه.و لام بتتبعها، اكتشفها كانت معه، بعد أن

ً فً الولت نفسه ٌذكرها بأشٌاء لكأن ٌكتب لها خطاباً شدٌد اللهجة، و "إنّه ٌرٌد   

وجدت ناما فً الفراش ٌبصك فً وجهها وٌطردها وفإذا جاءت إلٌه و ٌجعلها تندم،

كافٌاً"هذه الطرٌمة عماباً 
.

 

 :L’image de l’arabe Problématiqueصورة العربً المثٌر للمشاكل  -1

 طلب من اآلخرٌن أشٌاء بدون ممابل، لكنّه شخص صعب،الذي ٌهو اإلنسان المجادل        

ومن هنا  حٌاته،فالمشاكل جزء ال ٌتجزأ من  ال مع نفسه،ال ٌستطٌع التعاٌش مع اآلخرٌن و

 ماكر.ال ممّومات، شخص وحٌد وضعٌف ووهو إنسان لٌس له مبادئ و ٌصٌر معزوالً،

حٌث صّور ألبٌر صوره على أنّه شخص ٌشكل  من بٌن األمثلة فً رواٌة الغرٌب،       

ً على ألّن ال، والسكٌنةروبٌٌن الّذٌن ٌتمٌزون بالهدوء وخطراً على األو عربً ٌموم أساسا

بذلن ٌوضح لنا ألبٌر و ٌة اتسم بها العربً فً رواٌته،هً وجهة سلب االضطهاد والعنف،

"أنّه لد كان تشاجر مع شخص دأب  وروبً حٌن نمرأ األمثلة التالٌة9األالفرق بٌن العربً و

على خلك المشاكل له" 
1
. 

الشخص: انزل من التزام إذا كنت رجالً، فملت له اذهب وألزم لمد لال لً هذا و"      

لال لً أنًّ لست رجالً، وحٌنئذ نزلت من التزام وللت له كفى ومن األفضل  لكنّهالهدوء، و

، وحٌنئذ وّجهت إلٌه ..... فمال لً : نعم ؟موجعاً.إالّ فإنًّ سأبرحن ضرباً لن أن تسكت، و

حٌنئذ ضربته وركلته مرتٌن فتخضب وجهه بالّدم، و حٌنئذلكمة، فتهاوى على األرض، و

فمال لً : نعم"  ،هل صفٌت اآلن حسابن معً؟ سألته:
2
. 

حمًّ"فً ً نن كٌف تجرم......سأعلمحمًّ. حمًّ......لمد أجرمت فً "لمد أجرمت فً
.

 

متواجد فً وسط رغم أنّه  لتً تخص الغربً ممٌّزة عن العربً،تبمى الصفات او      

لحموله انتهان فإنّه تعّرض للظلم والمشاكل و ه وتفاهمه،بالرغم من تفتحو مجتمعنا العربً،

اً جداً بعٌدمحت فً الولت نفسه فً آخر البالج، ول ولكن ":من لبل العربً ومثال آخر

                                                           
 .23ألبٌر كامو9 الغرٌب، ص 1

 .23نفسه، ص صدرالم2
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 العرب، لادمٌن فً اتجاهنا، ونظرت إلى رٌمون، الذّي لال لً:عنا، اثنٌن من الشبان 

" "إنّه هو
1
. 

كانا  رغم أنّهما الشجار،كامو أن العربٌان جاء للتخاصم و راودت فً ذهن ألبٌرو      

فً مخٌلته أفكار مخطبة عن العربً، و ألّن الغربً ٌحمل  ٌسٌران على الشاطا مسالمٌن،

ولد  ما به رٌمون حٌن تعّرض له العربً،غلٌله من الهزٌمة التً ألح هذا األخٌر لم ٌشف

الّتً كان رٌمون لد اعتدى  كان لمً نصٌباً من الضرب والّسب من طرفه لكً ٌثأر ألخته

 هذا لبلنتمام لشرفه. علٌها،

فهو  لطرق السلمٌة بل ٌعمد إلى الشجار،ٌمكن أن نخلص أّن العربً ال ٌحّل مشاكله با      

 بل ٌجلب المشاكل. لادر على الدفاع عن نفسه، غٌر

 :l’image de léxroarabeصورة العربً المحتال  -1

غٌر لانونٌة كأن ٌتفك ى حموق الغٌر بوسٌلة غٌر شرعٌة وهو اإلنسان الذي ٌتعدى عل      

 شخص مع آخر على أخذ شًء لكنّه ٌحتال شٌباً آخر.

 صورة هذا فً الّرواٌة 9 و      

ننً بكثٌر من األشٌاء الصغٌرة الّتً تكونٌن ٌحتعلمٌن نصف ٌوم ؟ إنّن بذلن ترٌ "لماذا ال

فً حاجة إلٌها" 
2
. 

لى الّرغم من ذلن ع"لمد بذلت جهدي لكً أرضٌن، ولكنّن تمابلٌن المعروف بالّشر، و      

كانت تمول أنّها لم تعثر على عمل" فإنّها لم تعمل، و
3
. 

لم تستطع له كٌف اشترتها، أنّها تذكرة ٌا نصٌب فً حمٌبتها ووجد  ثّم لال لً أنّه"        

أنّه حك ذلن لى إٌصال ٌثبت أنّها رهنت سوارٌن، وبعد فترة من الولت عثر معها عو

الولت كان ٌجهل أّن لدٌها هذٌن السوارٌن" 
4
. 
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 :l’image de la salle arabeصورة العربً المذر  -9

كرٌهة تكون أظافره تنبعث منه رابحة  المذر هو الّذي ال ٌهتم بمظاهره، اإلنسان      

صفة تطلك على هذه الو ة، ال ٌنّظف بدنه، كثٌف الشعر،ثٌابه ممزل طوٌلة، ملتحً،

 من أمثلة ذلن فً الّرواٌة 9 و الشخصٌة العربٌة،

المطط" فً الشوارع سوى أصحاب الحوانٌت و"لم ٌعد 
1
. 

ى سالٌه فً لد وضع إحدوممعده ووضعه أمام الباب ثم جلس علٌه و"أخرج تاجر الّدخان 

"  كما لو كان ٌمتطً دابة جانب وساله األخرى فً جانب آخر،
2
. 

حٌث صنّف  مو صّوره على أساس أنّه مكان لذر،رغم أّن المكان عادي إالّ أّن كا      

رآه غٌر متزن، وسان غٌر أّن أي فعل ٌصدر عنه فهو من إنالعربً ضمن الحٌوانات و

ٌٌن بالرغم أنّه ابن إنّما لٌّدل هذا على أّن ألبٌر عنصري ٌنتمً إلى األوروب متفتح،متحضر و

هما ٌرتدٌان حلة العمل وهنا وجدنا الشابان العربٌان رالدٌن على األرض و "الجزابر

الزرلاء بالّشحم )العفرٌت(" 
3
. 

"طول اللٌّل كان البك ٌجري على وجهً" و
4
. 

 ً ـاء العربـوفجأة ج البحر، شاطاجمال المناظر على كامو كان ٌستمتع بالهدوء و      

وان لٌس ـكأنّه حٌصة لما نادى علٌه رٌمون بأنّه هو، فظهر لكامو وخا أفسد فسحته،و

لذي أّما السجن ا خة،ــفكانت ثٌابه متس خاطب مرسول بنبرة من الّسخرٌة،و ان،ـــــإنس

فتخٌّل طٌلة اللٌّل  مكاناً ٌحتوي الكثٌر من البكوكان حبس فٌه كامو فهو مخصص للعرب، 

 أّن الحشرات تغزو جسده.

 :l’image de l’éxploiteurarabeصورة العربً المتواكل  -9

جل العٌش الذي ٌعكس صفة التوكل وهو المتواكل هو االعتماد على اآلخرٌن من أ      

على النّاس ٌعٌش فً  فاإلنسان الذي ٌتوكل توكل على النّفس دون الغٌر،توكل على هللا، ثّم 
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ذا ما وّظفه كامو فً عشٌمة رٌمون، حٌث كان ٌّوفر لها كل شًء، فهً ال همجتمعه عالة، و

 : من األمثلة على ذلن فً لوله تعمل، تستغل مشاعره فً خدمة مصالحها، و

ً "لمد ا ً ومعطفا وادفع  لهما لون ونوع واحد )انسامبل(، شترٌت لن فً هذا الشهر فستانا

ً فً الٌوم، و ن المهوة بعد ادفع لن إٌجار الغرفة فً حٌن أنّن تتناولٌلن عشرٌن فرنكا

أنا أعطٌن النمود" الظهر مع صدٌماتن وتعطٌهن المهوة والّسكر، و
1

 . 

ٌدفع لها النمود وكان ٌعطٌها و اة المغربٌة كانت عالة على رٌمون،ألبٌر ٌبٌّن أن الفت      

 .ما ٌلزمهاو شًء لك

 : l’image de la femme maitresseصورة العربً السوٌّة  -6

ة التً تتاجر بجسدها ممابل المال، والجنس هو أساس عبللاتها، فالجسد هو هً المرأ      

 ـــهون كان ٌعّد تلن المغربٌة حبٌبتـرٌمال، وـعبللاتها مع الّرجنمطة البداٌة والنهاٌة فً 

 ات أخرى للبحث عن المتعة الجسدٌة،تمٌّم عبللعشٌمته، أّما هً فكانت تتاجر بجسمها وو

 فً لوله 9  من أمثلة هذا ٌذكر كامواحترافها لهذه المهنة، وبخٌانتها وفغدرت رٌمون 

للت لها أّن كل ما ترٌده أن تتسلى بعرضها" "و
2
. 

فً أثناء صعودي سمعت صوت امرأة فً حجرة رٌمون" "و
3
. 

جداً ألنه استطاع أن ٌعالب عشٌمته"  مغتبطأنّه  "ولال لً فً أثناء ذلن،
4
. 

 بٌن رٌمون.وّظفها كامو فً العبللة بٌنها و هذه الشخصٌة السوٌّة

 :l’image de l’asymétrieلولالمذصورة العربً الخاضع  -1

اآلخرون لذي ٌعانً من االضطهاد السٌاسً والفكري، الذي ٌمارسه هو اإلنسان ا      

 ن الّرواٌة نذكر9مٌمبل الذّل واإلهانة ومواجهة التحّدٌات وٌفّضل االنسحاب بدالً من  علٌه،
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لم ٌلبث غطى وجه غرٌمه بالّدم، وو لولت كان رٌمون ٌضرب هو أٌضاً،من خالل هذا ا"

لال سترى ما سأفعله به" و رٌمون أن التفت نحوي
1
. 

تشاجر معه فغّطى هو خاضع تحت سٌطرة رٌمون الذي وصف كامو حالة العربً و      

 فهو ال ٌدافع عن نفسه. ولال 9 لمرسول سترى ما سأفعله به،  وجهه بالّدم،

ٌن اندفع فً ح صبحنا على مسافة عدة خطوات منهما، تولف وبطأنا الّسٌر،لّما أ"و      

الشاب تظاهر بأنّه سٌضربه  لكنّ رٌمون مباشرة نحو غرٌمه، ولم أسمع جٌداً ما لاله، و

وجه له رٌمون حٌنئذ ضربة ثّم لكّمه......" برأسه، و
2
. 

ربه لرٌمون، وذلن لخوفه، لكّن رٌمون ـــوّضح لنا كامو أّن العربً ترّدد فً ض      

 ركلّه.ضربه و

 :l’image de l’arabe arrièreصورة العربً المتخلّف  -8

ٌعانً من التخلّف، والذي ٌعانً حاالت الفشل و لحٌلة،هو اإلنسان العاجز الملٌل ا       

التواصل مع انحطاط للوظابف العملٌة مّما ٌؤدي إلى عدم  عدم مواكبة التطّور،التأخر و

 ًّ فجأة ـلّما بدأنا نسٌر أومأ رٌمون إل: "وومن ذلن فً لول كامو دم والعٌته،عاآلخرٌن و

من الشبان العرب ٌستندون بظهورهم إلى طلّب منًّ أن أنظر إلى األمام فرأٌت جماعة و

حانوت لبٌع الّدخان" 
3
. 

لم ٌعٌرا و من الرضا أٌضاً،بل عالمات  وء،"كان ٌبدو علٌهما الهد لوله9أٌضاً فً و      

غٌر ٌواصل الزمر من ٌنفخ فً لطعة صغٌرة من الغاب، و كانحضورنا شٌئاً أما اآلخر ف

 " هو ٌرممنا بطرف عٌنهوتولف 
4
. 

 :l’image de l’arabe fanatiqueالعربً المتعصب  صورة -1

ٌتشّدد عن جهل، ٌتمسن بفكرة ثّم ٌتعّصب و لحوار،ال اوهو الذّي ال ٌمبل المنالشة و      

ى كامو أّن العربً فٌر والتعّصب ٌصنّف كإعالة نفسٌة، حٌث ٌجعله عجوالً، وغٌر منطمً،
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ورة فً األمثلة ـــتجلّت هذه الصو ألنّه ٌتحاور مع اآلخرٌن بعنف، هو شخص متعّصب،

 اآلتٌة 9

خو هذه المرأة" ه أّن الّرجل الذي تشاجر معه هو أ"فهمت من
1
. 

كان من بٌنهم شمٌك رب كانوا ٌتبعون خطاه طوال الٌوم، و"هو أّن جماعة من الشبان الع

عشٌمته المدٌمة" 
2
. 

ٌحاول معرفة ما حدث بٌن رٌمون  ألنّه لم رؤٌة ألبٌر كامو لم ٌكن متفهماً، فالعربً فً      

 فأخذ ٌطارد رٌمون مع مجموعة حبلً للمشكلة بدالً من المنالشة، فاتخذ من الخصام وأخته،

 من العصابات من مكان آلخر.

 :l’image du berbère arabeصورة العربً الهمجً  -91

ٌذكر كامو و وهو اإلنسان الذي ال مبادئ له وال لٌم مفتمر للعاطفة والشفمة والطٌبة،      

خذ الشابان ٌتمدمان نحونا ببطء والتربا منا كثٌراً، ولم نغٌّر نحن أ: "وً لوله ــــعن هذا ف

ت مشاجرة فلتأخذ ٌا ماسون الثانً، وأنا سأتكفل إذا حدث اتجاهنا ولكّن رٌمون لال:

إذا وصل شخص ثالث فسٌكون من نصٌبن"  بغرٌمً وأنت ٌا مرسول،
3
. 

متعددة ٌرسخها األوروبٌون فً مخٌلتهم عن العربً وهً كلها صور غٌر  صور      

 صادلة جراء ظروف استعمارٌة.
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  السردية:مفهوم 

ذ بًنتلٻ نهيعثً ڄّدیثً ڀ١ٙٽفثً ـ (ير )ygolotarraNن  ټ٩ًّن ڀ٘ٞٽؿ تي         

ء خڅثو نًـټّتشفٽیٻ وټڅ٥ًير تِر يتټهتټى إټیٕیً  ويرـــټدڅیتٰي ًٰڄّث شفس شأظیً  تپالِصمهت

 پ.إل٨الت  ِثبٻوو٭ر ــټٽتٰي 

ڄفصڇ ڀڃ أڂ خ٩ه ، 9959تپ ٨ټځ١ٙٽؿ ت تىتخشٸي ڈڀڃ نويوٮ أوٺ شوڂ ي٩ه شٍٰیصثو        

(narrat)vv(t)logy أي )ًِ( t )ن أو ټًّتڀ١ٙٽؿ ٨ٽٿ شٸوڂ تټڄشيؼر )٨ٽٿ( ټن

، الټروخڄثء ونِٽوخًث ني أټًّج تټم١ثتً ڈځ٥ثي يشڄثوٺ وينيَ ټىتټ٩ٽٿ ټئيي إټى تير نټًّت

لة سلسأوثة ديحمل حاي لغوم نظا :"ڄڇأټ٩ٽٿ ٨ٽى ت تټیر ټھىوألنذ تټځثتخو٘ٱڇ ن ټًّتيفیٻ و

فنياأ كًلأ بوصفها ش تلمحموالا هذهو فن تنظيم وه ،لتخييلاعلى سبيل ادث لحوامن 

لعربي ره انطالقأا من جذالك رد وذلساخلية تنظم عمل دابنية وأعد اقوت ومنتظماأ بعالقا

الحديثة" يمهلمفاالى الأ إصوونظيم لتا يعنيي لذا
1
. 

 ټځصځیٍي تټڅٵهتټځڅؽٍ تڀڃ ظز تڄخ٩ټفهيعر ٴه تير نټًّز تِثيتټهوټٽ٩ٽپ ٰإڂ ت        

نج ألتشڇ ٰي تټڅٵه خو٘ٱڇ ٨ٽځًث ٴثبځًث خىت تيڅ٥ځوت أڂ ټوو٨څهڀث ـثوَ ټًت ټٽٔٸالڄييڂ

بية دألت النوعية للموضوعات الخصيصاا" :خـټ٩ٽٿ ت تىڈي٩څى ، وټٽدفط ٰیڇ ڀوٜو٨ثًو

دة"ا عن كل ماهلتي تميزا
2

و ي ڈنټًّتڂ تټځیهتٰي وَ ټًتټٽٕٹالڄییڃ ٌ ڄؽثإٿ أڈټ٩ٻ  و ،

ع مجمو:"ټفٹثبي يفیٻ ٨ٽىتټځصڃ ـيض أڂ ت، ټفٹثبيتټځدڅى وتټفٹثبي تټځصڃ تشٱًيٵھٿ خیڃ 

لحكائي يمكن المتن اَّ إنلعمل. ل انا بها خالرخباإيقع ي لذوالمتصلة فيما بينها اث األحدا

لسببي والوقتي م النظاانى لطبيعي بمعم النظااحسب ، بطريقة علميةض يعرأن 

اث"لًلحد
3

ٸثڄس ـٵیٵیر تًء أټٍڀڅي ِوتٴ٩س ٰي شّٽّٽھث وبیر ٸځث وتټًتض تـهألتڄھث أي أ ،

لعمل"اا في رهظهوم عي نظاانه يرأ بيداث ألحدامن نفس ن فإنه يتكو"، ڀصمیٽرأپ 
4

،     

ن، ټځصڃ خٕٹٻ ڀصٱًغ تڄصثنذ إ٨ثوإټٱڅیر تټٙیث٬ر تٰئثي إټيڇ خو٘ٱڇ بي: وتټًتځدڅى ټتڀ ث وأ

                                                                       خي خو٘ٱھث ٜیٱًث ڀًـدثً خڇ. نألتټ٩ځٻ تشھث شهلٻ وتخفه  ٜثٰیر ٴثبځرذ إٴوڂ ٸأو ٴه يدهت ټى
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ٰوټوؼیر يوڀر: )ڀوټځوِتِصڇ نيتټڅٵهير ټٽٕٹالڄییڃ ٰي ز تټځ١٩یثتٰٵه ڀڃ وج خً أڀث

ټصي تلٽیر تټهتټڅ٥ٿ تټى إٺ ټو٘وتټ٩ؽیدر خ٭یر تِیر وټًتٰر تټمًتِر يتخهپ ٰر( ټیٵوتټمًت

 ِیر.وټًتٰر تیٹٽیر ټٽمًڈخڅیر ن يؽثإالً وڀفث، شفٹځھث

ـه وتث ُنڈ٨هوِیر وټًتٰر تټمًت ڂ٤ثبٯ شفٹٿ ڀصووڀڃ شفهيه  وجټٵه شځٹڃ خً       

نذ ألييت إټى ټ٩وتټمٽمٽر ظٿ تظٿ تي الِصٵًتڀڃ أ شدهي، بًنتخٕٹٻ ، ٨يٜھث ٤یٱروظالظیڃ و

يځٹڃ و ،ڀ١ٽٵريذ خٙوز ٰثتټمًي ٰي تټصّٽّٻ ڀصٹًت تىي وڈتالِصٵًتټى ڄٵٞر تټخنتير أي إ

٨ٍټھث ٨ڃ خ٩ٝھث ظٿ ذ وٰر ٨ٽى ـهتشفٽیٻ ٸٻ لًوِر يتخهپ خأڄڇ ٴثوج شٽمیٗ ڀڅھػ خً

ٰي ٸٻ ـٹثير خٕٹٻ ي ټو٤ثبٯ شصٹًأڂ تټى إبھث ټیصو٘ٻ تؼٍأٰٳ ز وٰثتټمًچ تىيڂ ڈٴث

 ٓ. ڈڀه

ٿ ڈِځثأ ٨ٽى يه ڀڃيز ټصي ش١وتهيعر ټفز تيثنټفٵیٵي ټٽًّتټځؤُِ وج تي٩ه خًت ټى       

٨ٽى يه وؼیڅیس(. يز، دثنويوٮ ڈشوڂ، خًيځوَ، يځثوج )٬يير خًئوټٍ خىز خًيو

ټصي شص٩ثڀٻ ز تټځوٜو٨ثتشوِی٧ وټڅ٥ًير تټى ش١ويً وأنى إني ټًّتټدفط ت٬صڅى ء تؤالڈ

 څیسٰٵه ٨ڀڀث أٸِخھث ـٜويت خثيٌت ٰي ڀينتڂ تټنيتِثز تټڄٵنير تټڀ٩ث٘يذ، ټڅ٥ًير تڀ٩ھث 

ٰر تټمًتإليهيوټوؼیر ٰٝال ٨ڃ وتټ٩ٽځیر وتټڅ٥ًير تز ٸىټٷ خثټم١ثخثو يٽپټٱوتير وتخثټً

 ټ٩ٕدیر.يذ تأل١ِووت

ٮ ٸصٕثوتير نټًّز تټم١ثخثتخر ڀڅھؽیر ټصفٽیٻ يير خو٘ٱھث ڀٵثنټًّتټڅ٥ًير شڄشھػ ت       

 ځث: ڈبیّییڃ يټى ڀڅھؽیڃ إټصي شفٹځھث ت٨ه تټٵووتلٽیر تټهتڄ٥ځھث 

ټڅٗ ڀوؼھثً تټ٭یثخیر ٰي ز تټ٩الٴث، وتټهالټيتصٿ خثټځ٥ھً ي تڈټىت لداللية:اية دلسرامنهج 

شيٸٌ تالڈشڀثپ ټفثڀٽر ټھث خٻ تخثټوِیٽر پ صځثتڈڄځث ٺ نوأل٩ٰثتيفٹٿ ي ټىتټځڅ١ٳ تټى إ٨څثيصڇ 

وج، ٰٝالً ٨ڃ خًي، ټصیثت تىڈيځعٻ وټ٩ځیٵر تخڅیصھث تٌ خ٨ًٽى إټ٩ځٻ ، وتيرنټًّتخثټځٝثڀیڃ 

 ڂ. خًيځوَ ويځث٬ي

  للسانية:ايّة دلسراهج من

ء، أي تټؼثڄج خڅثز شٔٸُّٺ وي ٨الٴثڈټصي تير يټفٝوز تټ٩الٴثتيدفط ٰي ي ټىت        

ي ڀث يڅ١ووټٽ٭وير چ تًڈخځ٥ثن ټًّتو ٠ًيٵر ڄو٨یر ټصفٽیٻ ڈڀڃ ـیط ج ټصًٸیدي ټٽم١ثت

توي ټًت ًڈخځ٥ث يٝثً أيھصٿ وټڇ وي ټځًوي وتټځًتوي وتټًتخیڃ وټٶ ڀڂ ٨الٴثز ٨ٽى 

 ټڇ.وي شٙثټڇ خثټځًتِثبٻ ووٴ٩ڇ تڀونچ ویح ًِِثټوأ
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يڃ يټٽصیثي ټڅٵهتټځڅؽٍ تڀڃ نذ الِصٱثز تالوير ڀڃ ڀفثنټًّتټڅ٥ًير وټپ شلٺ ت       

ٸٽیر ذ ـهوخو٘ٱڇ ج ټم١ثتِر نيتټ٩ځٻ ٨ٽى تخًڄُ ڂ وؼثشځثوٺ ـثِخٳ وأڂ ټّثخٵیڃ ٰٵه ت

 ټٹٽیر. چ تًڈ٨ٽى شفٽیٻ ڀ٥ثپ شٵو

 ِصڇيتټڇ خهوي ټځًپ تصځثڀڇ خځٱھوٺ تڈلٽي ڀڃ لالتټهتصٽٵي ټپ تټٵه خفط خًڄُ ڀٱھو        

ِثټر ويڀصٹثڀٽر ڀڃ ڀًِٻ ني ټًّج تټٽ٭وير ټٽم١ثتِثټیر يإلتټصي شڅھٛ ٨ٽى ؼ٩ٻ ت

ٺ أل٩ٰثغ تِیٽر إلڄصثوير خو٘ٱھث نټًّتټدڅیر تِر يتټهڂ شؽڇ ؼثشځثتٰي ـیڃ  ،ټیڇإڀًِٻ و

ي شڅ١وز ټٕمٙیثوتټوٴثب٧ تڃ لٽر ڀتڀصهز خو٘ٱھث ڀٹوڄثٺ أل٩ٰثتخفط ٰي شٽٷ ، ويرنټًّت

ټٷ ى وڀفصووي ټځًتٰي ـیڃ ٨ه   ي،ټص٩دیتِثبٻ وير ڄو٨ًث ڀڃ نټًّت ټُدڅىت٨هَّ و  ، ڀ٩څى٨ٽى 

ن ټًّج تل١ثڂ ټصي ال يٹوتً ڈټځ٥ثتڀیڃ ڀڃ ٌخفعھځث خو٘ٱھځث ڀ٥ھًيڃ ڀصالوټص٩دیً ت

ت ٹى، وڈِیڅځثبیرأو ش٩دیًير أو ټ٭وير ز ټم١ثخثچ تىڂ ڈشٹوأڂ يځٹڃ ، وڄھځثوخهڀڀٸڄث 

شفٽیٻ ، أي ټځفٹيپ تڀیٹثڄٍز وير خو٘ٱھث ٨ًًٰث ڀ٩ًٰیثً يفٽٻ ڀٹوڄثنټًّتټڅ٥ًير تِصٵثڀس ت

ي٩څي ت ىج، وڈټم١ثتٔص٭ثټھث ٰي ز تټیثآټى إټصو٘ٻ ني وتټًّج تلٽیر ټٽم١ثتټهتټدڅى ت

            ټڅٗ. تټڅٗ ٨ٽى ٺ تڀث ـوٞ ِٵثز وإالڄ١دث٨ثت٨ٽى پ ټصي شٵوتؼیر يټمثتػ ڈټځڅثتشٵويٛ 

ز ټ٩الٴثت٨ٽى ء ټٝوتشّٽیٟ وڀٹوڄثشھث ٮ ٸصٕثوتير نټًّتټدڅیر تټ٩څثير خص٩ًيٯ ڂ تَّإ    

 خ٩ر ټص٩ًيٱھث: أيِثِیر ز أثڈشؽثوٌ تټى خًإٰٝى أټصي شڅ٥ٿ خڅیصھث تلٽیر تټهت

څث ڈڀڃ ، وټفدٹر ٰفّحتي ڈير نټًّتټدڅیر ڂ تخأن ال٨صٵثتټى إح ڈيى ول:أله االتجاا       

بأنها سلسلة من "ټفدٹر ٮ ت٨څهڀث ٨ً  "يروتټًء تخڅث"ٰي ٸصثخر  "ڀويیًأنوڂ "ڄ١ٽٳ ت

ى خرأما يميز حبكة عن وأن لتي ترتبط بعضها ببعض ة القاعدوافي قصة ما اث ألحدا

ية في والرالحبكة بأنها ف اال يختلف ما يعراث وألحداتسلكه ي لذم النظاالك ذو هي ه

"يةوالراث احدء أبنام فهي نظا ،ارألسرض والغموانها تتطلب وأ لمصفىاجهها و
1
. 

ڀڅیثً ض ٌشصثخ٧ ڀث ـه نذ٨ثإڄھث شٹځڃ ٰي أير نټًّتټدڅیر ى أڂ تٰیً لثاني:ه االتجااما أ       

ز ټّیثٴثٚ ت٨ًي شڇ ـیط يؽًتڀص٭یًوټٍڀڅي تټصصثخ٧ تت ىڈٰي ڀعٻ  نوي تټيتويشفهيه و

 وت٨څهڀث ڀیٍوَ ټًتټٕٹالڄییڃ تڄ١ٽٵس ڀڃ تټصي ز تِثيتټهتي ني. وڈټًّج تټٍڀڅیر ټٽم١ثت

ټدڅیر ڂ تٰإذ، ټّثبهتٍٰ تټفوتو ڀؽځو٨ر ڈټځصڃ ڂ تٸثوت ٰإ، ټفٹثبيتټځدڅى وتټځصڃ تخیڃ 
                                                

ج، ټځ٭ًج تٸصثن شفثٲ، تٰثآڀؽٽر ، ٘ٱثتن ٰؤڂ، ټفّح ِیفثتشًؼځر ، خينألن تټًز تڀٵوالوينوٮ، شٍز،  يڅ٥ً: - 1
 .9998، 8-9ن ټ٩هت
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ِر يتټهتټى يذ إإلٔثتڅث ڈيځٹڃ ، وټځڅ٥ٿتټٱڅي تٍٰ خٕٹٽھث تټفوچ تىغ ټھڄصثنذ إ٨ثإي ڈير نټًّت

څث شفیٻ ٨ٽى ڈير نټًّتٰثټدڅیر ، "يروتټًت٘څ٩ر "ٶ تټشي وِڀھث خ٩ڄوتڂ ټدًڀي ټوخو ذبهتټًت

 توي.ټًت٨ي وټځصًٔؿ ڀڃ ت ټځدڅىت

ؾ ټځًّوتير وتټًتير ټیٕځٻ نټًّتټدڅیر پ تڀٱھو و٧ِٰإڄڇ ي لثالث:اه التجااڀث وأ       

ڄھث شمصٽٯ ڀڃ أال إِثِي ٰي ڀصوڄھث أټصي ش٩ه  ڀصځثظٽر خٕٹٻ تټص٩دیً تٺ ٔٹثأٸٻ وټّیڅځث وت

ټڅٵٻ شٽٷ ن ټًّتڀو٤ٱر ٰي ز خو٘ٱڇ شٵڅیثني ټًّج تټم١ثتٰھي ش٩ثټػ ، ټځصڃج تِٽوأـیط 

ټم١ثخر: وتټٵٙر تٰي ٸصثخڇ ڂ( ټى ؼھه )ؼثشځثإڅث يذ ڈإلٔثتيځٹڃ يئ وټٵثتټى إټ٩څثً٘ ت

م لق من مفهونطي الذا غريماسية. فضالأ عن جهد والروايلم لفاية في دلسراللبنية "

تقريبأا حتى في ن ية في كل مكادبنى سرف كتشاالى إفقد توصل  يةدلسراسع للبنية وا

"يديولوجيةاالو لعلمية ت الخطاباا
1
. 

توي ټًتڀعٻ  نټًّتٰي نذ ټځصٱًتټ٩څثً٘ تيٵصًٙ ٨ٽى ڀ٩ثټؽر  بع:الره االتجاوا       

لشعرية د لجيرار جينيت، والسرب انا على خطاهنحيل و"، ټڇوي ټځًوت ټٍڀڃوت

ن سة جاتمادرافضالأ عن رت بان الولرد للسري لبنيوامقدمة للتحليل دوروف، ولتو

"لنفتتو
2
.  

خیڃ ٲ ټٱڅي ټهِصوّٰٹي ټیٱًت٦ تإلخهٺ تِر خثلصیڃ ـونيتڀڃ ن ٰثألً چ آشؽثتٷ څثټوڈ       

ز ثڈالشؽثچ تىڈَّ ، إڂـهتټوز تټٙووتز تير نټًّتټدڅیر تز وتأل٘ونذ تټځص٩هتير نټًّتټدڅیر ت

خیر نألٖ تټڅٙوتټځ١ٙٽؿ ټیٕځٻ تيوِ ٧ وٺ أڂ ٰیھث ڀڃ يفثأڂ ال ، إال شصڅثٴٛ خٻ شصٹثڀٻ

ٰٽّٱیر ز ٴ٧ ٨ٽى ٔٹٻ ل١ثخثتټوت غڄصثإڀصځثِٹًث ي٩ُیه و ڀڅّؽځًثٸال ټصٕٹٻ  ٰيرټٱٽّوت

ويذ ټدثـط ًٜى تيً، ڄٱثًآ٬ييڀثَ چ ٸًي وټىتټڅفو ت٨ٽځیر ٨ٽى وبیر ويوتيهيوټوؼیر وت

ټمث٘ر تشٵڅیثشڇ ج ٴیٳ ٰٽٹٻ ل١ثنير خٕٹٻ نټًّتشھث ٰي تڄ٥ًز وثڈالشؽثچ تىڈټصځییٍ خیڃ ت

ھث ٰي ټٱٽّٱیر شمصٽٯ ٨څز تير ټٽم١ثخثټٽ٭وتټصٵڅیر ڂ تير لث٘ر ألنټصي شّصه٨ي خڅى ًِتخڇ 

شفهيه ويي ټًٝتٰځڃ ت ټى، الټرًء ونخڅثوِٽوخًث أټځ١٩ییڃ ٰڇ تټٷ اللصالووبي وتټًج تټم١ثت

شڅھٛ وټځصمیٻ تبي وتټًتټ٩ثټٿ ز تڀ١٩یثبیر يڅدعٳ ڀڃ وتټًتير نټًّتٴیٳ ټٽدڅیر نش٩ًيٯ 

 بیر.وتټًز تټځٹوڄثت٨ٽى 

                                                
 .ذټفًت ټځوِو٨رت :يٹیدیهيثو -1
 ټځوٴ٧ ڄٱّڇ.ت - 2
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شأِیّثً ٨ٽى ، وټڇوي ټځًوي وتټځًتوي وتًټتي ڈير وتټًز تټځث ٸثڄس ڀٹوڄثو        

سالة لغوية ر:"يڈير نټًّتټدڅیر ٺ أڂ تټٵوتڀٹڃ ن، أټًّوتڄٱثً ټٽدڅیر آټیھث ي إټځُٕثز تټص٩ًيٱثت

وية ٭للاسالية رإلاطرفا به ذئياأ يتجاروالتي تشكل مبنى اادث لحوامن تحمل عالماأ متخيالأ 

لتي اخلية الدا لوشائجوات لعالقاان نتظم بمنظومة متكاملة مله لتوي لمراوي والرأي ا

ساليب واة وألرامن اءأ بتدالثالثة مع بعضها ائية والرات لمكونال اشتغاالية آتنظم 

وي لمرابمفاصل وراأ مرث؟ كيف حدث؟ حدذا له: ماوي لمرال اجابتهم عن سؤوإيتهم روا

ن كالموانياته تقن ولزماوائية والراعالقاتها ولشخصية واكيفية بنائه ث ولحدا أي

"لهوي لمراوي والرت ابتعالقاهاء نتواعه انووأ
1
. 

 لزمن:م امفهو

یٿ ڈټځٱثتپ ٴهأڀڃ ذ ـهوتي ش٩ه ذ، وڈًڈال ـصى ٤ثو٘ٯ وال ڂ وً ال ټوڈو ٤ثڈ        

لحديث افي ل لرجاء والنساانهمك صمت في حين يوبرشاقة ب ينسا :"وڈټٍڀڃ وتټٱٽّٱیر ت

يصيب ي لذالتغير افي وحركاتهم وهم هوجوفي أه نقري لذالك ، ذلزمنن اينسو، ولعملاو

 مضىقد ن قت يكوومن في لزورة اصيرف كتشاافي ن م سيتيقنوهبينما  ،مرهفكاأر هجو

فضله"أمنه 
2

لتي يقع ، والمتصلة فيما بينهااث األحدحكائيا لمجموع ايسمي متنا  "ووڈ ،

ي لذالحكائي االمبنى لحكائي يوجد المتن افي مقابل ولعمل.....ل انا بها خالرختباافيها 

 عي ما ينتجها منالعمل كما يراا في رهظهوم عي نظاانه يرأبيد اث ألحدايتألف من نفس 

.تجنيها لنا"ت معلوما
3

لمعاني امن بمعنى ب: لخطاامن إن ز" :ٌونيوٮ٨څڇ شٺ ٸځث ٴث ، 

اث يمكن ألحد، لقصةافي د ألبعاد امن متعدزو هلقصة امن أن زفي حيث ، من خطيز

حد الواها ترتيبا متتاليا يأتي ــيرتبم أن ملزب لخطاالكن  ،حدآن وافي ي تجرة أن كثير

 عرجولاول لمؤلف ال يحاأن او ن هألحيااغلب أما يحصل في  أن آلخر)...( غيرامنها بعد 

.جمالية"اض لزمني ألغرالتحريف م اخدلطبيعي لكونه يستالتتالي ا اذه إلى
4

 

                                                
 ټّثخٳ.ت ټځوٴ٧ت - 1
 .9972ٖ،56 تنخ٭ه تن،ؼو يټّصثت شًؼځر ٨ده ،يروتټًت ٘څ٩ر ٶ:خیًِى ټوخث - 2
 ټًٕٸر، تټم١یحت یٿتڈخً، إشًؼځر وَ،ټًت ټصٕٹیٽیڃٖ تټٕٹٽي لٙوت ټځڅھػتٚ تأل٬ًت ڄ٥ًير: شوڀثٔٱّٹي - 3
 .9ٖ،980ء، ٞټدیٝثتي تټه، تټځ٭ًخیر ټٽڅثًٔيڃت
-9 نټ٩هج، تټځ٭ًج تٸصث نشفثت ٲ،ٰثآ ڀؽٽر ،٘ٱث تنٰؤ ،ڂټفّح ِیفثت :شًؼځر ،خينألن تټًز تڀٵوالوينوٮ: شٍ ز. - 4
8،9988ٖ،42. 
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    ، ويِڀى أيٜث تټشٜڀيڂ،"enchainemen"ٌ تټٌڀثڂ ٰي تټيوتير خثټشِٽِٺ يځصثو 

"enchâssement "  " ٸڀث يـوي تټشڄثوجaltvrnanlv ." 

ؼر نوڀڃ ڀٕٹٻ خ١ًيٵر "ڀٌٍو ڈير وتټًتټٍڀڃ ٰي ٺ أڂ تڄٵوأڂ أللیً يځٹڅڅث تٰي و        

وٺ أل، تټصمیٽيتټٱڅي تټٍڀڃ وتيمي يټصثتټٍڀڃ تځث: ڈِثِیڃ أيؽځ٧ خیڃ ٨څًٙيڃ وټٍڀڃ" ت

تض ـهوأٴثب٧ و ټى٨يئ ټٵثتشفیٻ وبیر ڀ٩ثټٿ ظثخصر ټفٹثنذ تټٽځث ټٍڀڅيي تټځّثيغ تيٕٹٻ لث

ن شفهيتز ويؤى يك شٙويټصمیٽي ٰإڄڇ يځڅؿ ټٽصثتټٍڀڃ تڀث ڈيڄھث ، أټڅٗ شًوٺ تيفثنذ، ڀفه

ال يځٹڅڇ توي ټًأڂ تټٷ ، وڀ٩ڄى وڀڅیثـنتض ٌتألټصي ش٩ثيٓ تإلڄّثڄیر تټصؽًخر ت يٰٳ ڀڅ٥وو

 يق.ټځؤتڀڅر ظثخصر ٸځث يٱ٩ٻ ٌيصٵیه خأأڂ 

 ن: لمكام امفهو

ټځ١ٙٽؿ ت تىٺ ڈـوشخثيڂ ڀٱھوپ تټڀٸثڂ ټنى تټنتيِيڂ ڀڄو تټٵنپ، ٰٵن تلشٽٱز تألٴوتٺ         

ثټي ټڀ٘ٞٽؿ تټڀٸثڂ، تټڀٱھوپ تټــصى شٕٹٻ ټهيڅث ذ، ٨هيهز صځثڀثي تڈظثأڄڇ أؼر يټه

ة لجديداية والراما في ات)...(ألذه اتأخذدي حيز ماد مجرن لمكان ايجعلو :"ٰثټٸالِيٸيوڂ

.لها "نفعاالشخصية بكل انية تطيعها فيه ذهتياحية رة ارصون لمكاافيأخذ 
1
لتفتنا ا "ټوو 

لبحث الى ص إلخصواجه وعلى تجه اتمامه قد أن اهبي الحظنا دألالمحكي محللي ا إلى

تها النظرية قائمة بذد جووفال ، لمحكيامنية ص وزلشخواظائف اث، ووألحدافي منطق 

لت زاما ىخرأسبل وبعد لم يستقم زال ثها ماو سبيل في بحهما ندي، وإلسرالتقفي افي 

ر" باشالن "غاستوه ماسأفي ما د لصدا اذهألكثر حيوية في التوجه ايتمثل وي هلتنااقيد 

.ء"لفضااشعرية 
2

 

ي لذن المكااع اإلنسانية ألنوالقيمة انبحث في تحديد " :أڂو ڈټفٵیٵي ڂ تټځٹثوت        

ي لذن المكا، أي ايةدلمعاى القواعنه ضد ع لدفااكن يمي لذ، وابهك إلمساايمكننا 

.مكانا ال مباليا" يبقىأن ال يمكن ل لخياه انحوب ينجذي لذن المكاإن انحب)...( 
3

ڀث أ ،

لمعني اية دحان أللغوية ال تكورة العباا :"أڂټٽ٭ر ٴثبال ت٨ڃ ٰٝثبیر ض ٰیصفه يزؼڅ تيؼیً

اللتين كانت ن دآلاما يحمل في ت لكلمااي في تضاعف مستمر بحيث نجد من هئما بل دا
                                                

٘ٻ تټصوتڀؽٽر نج، ألوتټٽ٭ر تٰي ز ِث، نيتڀّص٭ثڄځيپ ـالأټ، ټؽّهذ تٸًوتير يوتٰي ڂ، ټځٹثتبیر تِیځیث ٨ٽي ـٱیٯ: - 1
 .226ٖ ،8،2009ن٨ه،بًتټؽٍ،تؼثڀ٩ر ٨څثخر

 .935-936ٖ ٲ،ټًٕتًٰيٵیث ت ٺ،ټًـیٿ ـٍتده ٨، ز:بيوتټًء تټٱٝث، تټځ٩څيڂ وتټځٹثت تڂ:ڀڅهي څًڈ - 2
 ،9،9984وز،ٞخیً،ټڅًٕز و تِثيتټؽثڀ٩یر ټٽهت ټځؤِّر، ت٬ثټح ڀٽّث:ڂ، ز ټځٹثز تؼځثټیث ي:خث ٔال ڂ٬ثِصو - 3

ٖ3. 
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ي لذالداللي ء الفضان افإ ،يةزاللة مجاى دألخر، وااللة حرفيةدما اهحدإ تسمىلبالغة ا

ب، لخطااكذلك خطبة ن آلذات ا لحقيقي يلغي فيل المدلووار هلظال المدلوايتحفز بين 

رة"و بالتحديد ما يسمي بالصوء هضالفا اذوه
1
، ڀ٩یڅريذ ٰٳ ٘وء وټٱٝثتټىټٷ ال يوؼه  .

 ٰٳ شٕٹیٻ ڀصځیٍ.وو

  لشخصية:م اهومف       

ټصدثيڃ ٰي شفهيه ٮ وتاللصالت٬ٿ ، يبیروتټًتټٹصثخر تألِثِیر ٰي تټ٩څثً٘ تـه أي ڈ        

ي ټدڅیوتټصفٽیٻ تيڅھٛ ني، ټًّتټڅٗ تلٻ نتټٕمٙیر تڄ١الٴث ڀڃ ڀوٴٯ ، وتڀ١ٙٽفھث

شخصية و أيخية رية تختلف عن شخصية تارواشخصية ما في "ٺ إڂ: يٵث، ويروتټٽً

ي لتالجمل انما تتألف فقط من إية والرافالشخصية في ، قعيةالوة الحياافي دة موجو

، بلمستقض أو لشخصية مااليس لتلك ، ولسانها لىلمؤلف عاضعها ولتي أو اتصفها 

 ة"مستمرة حيانا حياأليس لها و
2
إن ": ڈي نويوٮـه ش٩ًيٯ شو ټىټٕمٙیر ٨وت .

رفض كل عالقة بين لك فذمع ت)...( ولكلماا رجال يوجد خالشيء، لشخصية امشكل 

 قبموجب طرص ألشخااتمثل ت لشخصياا إن مستحيلة.ن تكو لشخصوالشخصية ا

خاصة بالحكاية"
3
ـیط ، الؼصځث٨يأو تټّیٹوټوؼي تټؽثڄح تټٕمٙیر ٰي تٴه شفٽٻ و  .

لتي لم التقليدية ت ابارلمقاامع كل ب تصفية حسا "ټٽٕمٙیر ي٩ه:ي ټځصٙوى أڂ تيً

"عالجتمااعلم أو لنفس ان موقع علم ال مإلمقولة امع تتعامل 
4

 

 لغريب: اية روافي ن لزماابنية أوال: 

 لزمني: الترتيب ا 

ير يوتٰځعال ٰي تض ألـهتڄځث شصثخ٧ وإير وتټًتض تټٍڀڅي ألـهتټصًشیح تاليٵٙه خڇ       

يڄر ټځهتټِيثيذ ويشؼڇ ٰیّصٵٻ ، ټهشڇذ وتخوٰثتٰث ِصٽٿ شٽ٭ًتڀيِوٺ أڂ ټ٭ًيح ڄؽه ت

، ټهشڇوتټصي شوؼه خھث ؼعر تټٵث٨ر تڄفو يَ ټفثتيصؽڇ ڀ٧ ، وټځهيًتظٿ يٵثخٻ ، ڄؽويڀث

                                                
-9ٖ،96، ٞألڀیًيرتټ٩ثڀر ټٽ١ثخ٧ تټھیةر ٺ، تټًـیٿ ـٍت٨ده ز ير " وتټًء ت"ٴٝثء ټٵٝثنج وتألت ؼیڅس:تين ؼیً -  1

95. 
ڀفي ز:، الؼصځث٨یرپ تټ٩ٽونتج وتآلڂ وتټٱڅوتأل٨ٽي ټ٨ًثير تټځؽٽُ نج، تألتڄ٥ًير ، يٽٷويڅیڇ وي يڃ:وتيڃ ِصأو - 2
 .26ٖ ،ټم١یحپ تؼ٩ر: ـّثتڀً، يڃ ٘دفينټت
 .ټم١یحتیٿ تڈخًوَ، ز إټًتټصٕٹیٽیڃ ٖ تڄٙو، ټٕٹٽيتټځڅھػ تڄ٥ًير ء، ټدڅثپ تڀٱھو ٮ:شیڅیثڄويي يو - 3

4  - r.barthes, introduction a l analyse structurale du recit communication8.p14-15. 
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يٙٯ و ،نٰڂټتِیٿ تظٿ يفًٝ ڀً، ټؽعرت ټى٨٘هٴثبڇ أٰٵر يټؽعر يّھً تير يؤيًٰٛ 

 ـر.تخیصڇ ټٽً إټىأللیً تٰي ن ټی٩وتيذ، ټفًتء وتوألؼت

 ع:سترجااال  

تالِشيؼث٦  إټىوشڄٵِپ ير. وتټًتڄٗ  شويھثيـټصي تټؽځثټیر تټٵیٿ تڀؽځو٨ر ڀڃ ڈو          

ټوٴس تٰي ٦ ِصًؼثتالير ٰیځعٻ وتټًچ تىڈڀث ٰي ، أصٽٟټځم٦ تِصًؼثوتالؼي يټمثوتلٽي تټهت

تض ـهأټٝیٳ يّصًؼ٧ ڂ وتثټفٍخڇ ڈو ٸٻ ڀث ي٩ًٕ ڂ ٸثوټّؽڃ تٰي ٺ ٰیڇ ڀًِوڂ ٸثي ټىت

 يي.خځث يص٩ٽٳڂ ٸثي ټىء تټؽٍتلٙو٘ث لخيچ ڀڂ أـنتض وأٔييٞر وٸييثشڇ وڀث 

 اف: ستشرواالق الستباا

ټصي تض تألـهتي ، وڈألٰٵي ټٽٍڀڃتټڅّٳ تټصي ش٩صځه تټٍڀڅیر ز تٴثيټځٱثتـه أي وڈ        

ڂ ٸثز، إو ټځوتـثٰر  ټى٨و وڈيصمیٽڇ ٸثڀو ڂ ٸثي ټىتټځوٴٯ تڀعٻ ، ټځّصٵدٻتشٵ٧ ٰي 

ال  ـشىو ،ټڇض ڀث ـهټى ٨هيڃ ڈٔثت خثټ٩ثڀر ټیٹوڄوڂ ټځٹثتـٿ نيٍأڂ ڀڇ ت٨هإيص١ٽ٧ ټف٥ر 

 ټځٽٻ.وتي٩ًٕ خثټٝؽً 

 لوقفة: ا 

ټٷ ڀڃ ء، ووألٔیثز وتټٕمٙیثوتألڀٹڅر تِثِیر شصٱث٨ٻ ٰیځث خیڅھث ڀعٻ أخڅى ٶ څثڈ       

ټٿ شى وإڂ ـ،  ڀٹڅرز أو أټٕمٙیثأنوتيت ڀـننذ  ش١٩ي أڂ ي وڈبي وتټًتټ٩ثټٿ تؼٻ شٕیه أ

ير وتټًچ تىڈث ٰي ڈٰصؽه، يروتټًتض تـهأظثڄوير ٰي يذ ي شٕٹٻ ٘و، أو ڈير ويشٹڃ ًٜ

 ير.وتټًتٰي وت ٸًوټىيڃ ڂ تيووټٵًج و تټ٩ًتث وڈلأټصي نوتي تألتڀځعٽر ٰي 

 ية :والرافي ء لفضاابنية ثانيا:  

 ية:والراجية ألماكن رلخاالمعالم أو القرية فضاء ا

ير يوتڀث ، أيروتټًتشٵّیځڇ ألڀثٸڃ ٺ ً٘يفر ـوأو ڀصمٱیر ڂ ڀٵث٘ه ٴه شٹوٶ څثڈ        

يهيوټوؼیر ت٧ٰ وتټٕٹٻ ټهت تىڈ٨ٽى چ تټيوتير ڀڃ شٵّیځڇ ټھىٮ ٘ثـدھث يھهڂ ثټ٭ًيح ٰٵه ٸت

ي٩یٓ ڂ ټصي ٸثتألڀثٸڃ تي وڈ ي،ألڀوتخّٟ أٰي شى ـ، ټ٩ًخيتڅُ ټؽتټٷ خڅدى ، وو٨څًٙير

ٰي ڂ ڀثٸڃ ڀصّمر ٬ثټدث ڀث يٹوأي وڈ ،ټٱوٜىتش٩ځڇ وي ٴء ـیط ـًٙ ٰي ٰٝث، ٰیھث

 ټٽځهيڅر.ويذ ټځؽثى تټٵًوتټًيٯ ت
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 ل: لتحول واإلنتقاا ءفضا

ڀثٸڃ أي وڈٰیث تث ؼ٭ًڈشځیٍ إټىٜثٰر إلخثخیر لث٘ر وؼث ټى٨ڀثٸڃ شصوًٰ أي وڈ      

 ءألـیثتڄ٥یٱر ڀعٻ ڂ ٬ثټدث ڀث شٹو، ڄٕث٠ھثوټٕمٙیر ـیويصھث تـیوير شّص٩ًٕ ٰیھث 

ي٩ٿ وڀڅص٥ځر يذ ٰیڇ خٙوَ ټڅثٺ تيصؽوڂ ـیط ٸث، يِوٺڀنچ يًشثڂ ٸثي ټىتټٕث٠ا وت

 ر.ڄټّٹیوء وتټھهت

 لسجن(:)اية رإلجبااإلقامة فضاء ا

ټٱ٩ٻ تټى ٨يذ ټٵهپ ت٨هوټٕمٙیر ش٩یٓ ـثټر ٨ؽٍ تڀ٭ٽٳ يؽ٩ٻ ڀڃ ڂ و ڀٹثوڈ      

ـیڃ ِؽڃ  ڀيِوٺټ٭ًيح تير يوتعٽځث ـٙٻ ټد١ٻ ڀ، ؼييټمثتټځفیٟ تټصٱث٨ٻ ڀ٧ وت

ِر ـیثشڇ ي٨ڃ ڀځثت ٨ثؼٍڂ ٸث، وي٩یٓ ـثټر ٩ٜٯڂ ٰٹث، ؼييټمثتټ٩ثټٿ ت٨ڃ ٺ ٨ٍو

 .ٶثڅڈير نټ٩ثت

 ء: عالقتها بالفضاوات وألصدالالت ا

ء خڅثن وِھٿ ٰي ًِأخىټٷ ٴه ٸوڂ ي، وي١د٩ڇوز ير ٘وتټًتٰي ء ٰٝثء أو ټٹٻ ؼٍ      

ڄڇ ٸثڂ يشٽٵى ٞٽٵثز ڄثيير ٰٵن ٘وي ٨ٽى أټ٩ًخي ـیڃ تڀ٧ نض ڀعٽځث ـوتير ټًأـنتض ت

 .ىلًتز أخ٧ ٠ٽٵأيڄ٭ځّس ٰیڇ تٰٵه ت ىڈ٬ٿ ذ، ويثڀهڈؼعر 

 ء:لفضااصف و

ڀثي١د٩ھث ت ى، وڈدثشھثڀصدثيڅر خیڃ شًٸی ڀرشفځٻ ِى، وأللًتير شمصٽٯ ٨ڃ يوت ٸٻ        

ٶ څثوڈ ،ڀڃ ڄو٨ھثذ ًٰيهذ وخىټٷ ڀصځیٍڂ ٰصٹوز يثوتټًت٨ڃ خثٴي ٮ لصالوتالخثټصځیٍ 

بٿ ڂ نتـیط ٸث يِوٺيٱ٩ٻ ڀڂ ڀعٽځث ٸثز، ټدیوء ت٘ٯ ټٱٝثأو وټعٵثٰي ء ت٘ٯ ټٽٱٝثو

ټځهيڅر ء تٸىټٷ ٰٝثو ،الـ٥رټځتٴر ن٨ؽیدر شڅٿ ٨ڃ  يخٙو، وثنڈټصي يًشثتټو٘ٯ ألڀثٸڃ ت

ڂ ٸثڀث ټصي ٠ثټتټمالخر تث ڈڀڅث٤ًو ،٠ًٴھثو٨ھث تئووِثـثشھث ، ٬ثټدث ڀثيٙٯڂ ـیط ٸث

 ذ.ټڅثٰهتو ٰي وڈيصأڀٽھث 

 ية: والرالشخصية في ثالثا: بنية ا

ؼځث٨ر ڀڃ أو ير يأل١ِو، وتيمیريټصثز تټٕمٙیثتڀًؼ٩یر ڀعٻ ز ٔمٙیثٶ څثڈ        

تض، ألـهويذ تلٻ ِیًني نتټًّتڀوٴ٩ھث وير يِصىٸثتٔمٙیر ٶ څث، وڈټځٱٹًيڃوت ءٽځثټ٩ت

ٺ ڀڃ لالڀ٩ٞى ي ڈخٻ ، ټځًّـيتټ٩ځٻ تث ٰٵٟ ٰي نويڈټصي ال يصٕٹٻ ڂ تټځځعٽیتخڅیر 

 :يٽي ، وشش٩نن خڄير تټٔل٘يثز ٰي تټيوتير ڄٵنڀھث ٰي ڀثټ١ّفیرتټدڅیر أي ت ،ټڅٙيتټصؽٽي ت
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ير وتټًتر ٨دً ـًٸیر ټٕمٙیتټصي شڅٵٻ تألِثِیر ز تځفځوالټت أـنيٕٹٻ و سم:االلشخصية ا

يى، ڀث، ڀيِوٺير: وتټًتټٕمٙیر ٰي چ تىڈعٻ شصځ، ولًى آڀّصو إټىى ڀڃ ڀّصو

 .ِیٽّس...ڂ،يځوي

يٶ ال شهن، ټًّت ىڀّصو ټى٨ أټصي ش١ًز تټصفوالتټٹٻ ت خو٘ٱھث ِڅه لعالقة:الشخصية ا

ج أو ټ٩ًتڀعٻ ٔمٙیر ى" أللًتټځٽٱو٤ر "ز تټٕمٙیثتال ٰي ٨الٴصھث ڀ٧ إالټیر ذ نٸوـه

 ټځ٭ًخیر.تټ٩ٕیٵر ، وتټ٩ًخیرتټؽځث٨ر ج وتټ٩ًڂ تټٕدثت

ي ټصٙوتٰٳ أشځٽٷ ني، ټًّتټڅٗ ز تټٕمٙیر ٸدڅیر ڀڃ خڅیثإڂ ت :ملالعوا بنية 

 ى.أللًتټځٽٱو٤ر ز تټٕمٙیثت٨ڃ خثٴي  ڀيٌټصتټڇ ٘ٱر نت ڀٱًنت ؼووټّیځیوټوؼي ت

 أللبير كامو: لغريب التعريف برواية ا

ټصي ټ١ثټځث ٴیٻ تير وتټًت تىڈټ٩ٙوخر شفٽیٻ ت ڄ٥ً، وٸثڀو ييټدأٔصھً خھث تير ڈي يوت     

ظھث ٰي تـهوي أشه، ـيض بًيرتټؽٍٺ تأل٨ځثتث ڀڃ يڈ٨صدثتيځٹڃ تټٸظيي، ٰإڄڇ ٸصح ٨څھث و

خي ويوألڂ تإلڄّثي تِثِث ٰي ٩ٔوأڀوٜو٨ھث شڀظٺ ي، ـیھثتٜووټ٩ث٘ځر تبً تټؽٍتڀهيڅر 

نچ خالٺ ـصالؼيتء تثڄي ڀڅھث ټصي ي٩وٮ تټٽ٥ًت ټٷ ڄ٥ًووًير بتټؽٍن تټدالتخثټ٭ًخر ٰي 

ټصٵثټیه نتز وتټ٩ثتٰي وټٸڄڇ يلشٽٮ ٨ڄھپ  ،يڂأل٘ٽیڂ تټّٹثتو ڀڃ ت ڈىڈٰٳ ٸٻ وو ،ًٰڄّث

ٙو٘یر ڀث يص٩ٽٳ لث٘ر خمٲ ولالوأڃ ڀڃ ٴیٿ وټٱًڄّیتخڇ ي، وڀث ؼثء ألٰٹثتـصى و

تض ـهوي وأټصي شهتټ٩دعیر ت ټٱٽّٱرتير وتټًچ تىڈ٠ًـس ٰي و ،يرنټٱًتټٱًڄّیر تټٕمٙیر ت

 ٖ.ير ٰیھث خٕٹٻ لثوتټًت

 بطل الرواية:

ټًبیّیر ٰي تټٕمٙیر أو تټ٭ًيح تير يوتو خ١ٻ ڈ» tluasruvm « ٺ" ِوي"ڀ      

أنٲ ٰي ، ٸثڀو خييټذ أـٵیٵي ټفیثَ ڄ٩ٹثتڄھث ٺ أٵوټتيځٹڅڅث ، وټص٩ًيٯ خڇتال ِدٳ ،ير وتټًت

 شٱث٘یٽھث.

ير وتټًچ تىڈ٨ٽیھث پ ټصي شٵوتير نټًّتټدیڅر تِر يتټر ټهوټٱٙٻ خځفثت تىڈٰي پ ِڅٵوو     

 ټصثټیر:تټ٩څثً٘ تټصفٽیٻ ٰي وتټدفط ٺ تټٷ ڀڃ لالوو

ټى إأللیً تٰي ڄلٽٖ ټ، ڄر خیڅھثيټځٵثتظٿ ز ټٕمٙیثتخڅیر ، وټځٹثڄیرتټدڅیر ، تټٍڀثڄیرتټدڅیر ت

 ټدفط.ت٬ثير أو ڄصیؽر 
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 ية:والرافي ار لحود والسرا

 د:لسرا -أ 

، ٠دی٩صڇوټٹثشح تڄھث شًؼ٧ ټٕمٙیر ؼني أڂ ڄٔيي إټى أیخڄى ، ټچ تىڈټفهيط ٨ڃ ت ٨څه      

 يريؤ٨ٽى ـّح ن ٰھي ًِټٶ شدث٨ث ټىٺ خثټمځوٞ شفثأو  ٴىٴه شً، وڀیوټڇو٬دثشڇ وي

ن ًٰي ِذ ٠ًيٵر ًٰيهيڀشٽٶ ٸثڀو يي ټدتټٵوٺ أڂ أيځٹڃ وټٹثشح ټٽٵٙر ٚ ت٠ًيٵر ٨ًو

ظھث ال تـهأڂ أال إ ،ټؽځی٧وٺ تخّی١ر ِھٽر ٰي ڀصڅثھث ڄأ تټٵثييءٴه ي٥ڃ  ،يروتټًتض تـهأ

ڂ ٸثوإڂ ـصى  ،٘ٯوٸٻ ض وٰٹٻ ـه ،يرؼنټتءذ تټٵًتټصي شٽځّھث ٨څه تشصّٿ خثټ١ّفیر 

ي٩ًٴٻ وير وتټًتض تـهأشمٽمٻ ٰي ض ټڅث ڄ٨ٍھث خفهوـثوإڂ  ،٨ځٳون خ٩ثأټڇ وال إخّی١ث 

ير نټًّتټ١ًيٵر ت ٌتنزٰٵه ، ـهآڂ وتٰي ٚ ټ٩ًوتټصٙويً ن وتټًّتڄصھػ تڇ ألڄ ،ثڈِیً

 ټفٹثير.تټى إشځیٻ و ،يريلدثإو ٨ځٽیر ن ڈټًّڂ تأل ،وؼڀثالڄٵث يوير وتټًتض تـهأ

 ار:لحوا -ب

ٴى أيش٩د٨ًڃ ، ٴیريتٰڅیر ز ټوـثوټح ت٩ٜھث ٰي ٴو، ووهڈټځٕثتِٿ ي ويو شٙوڈ       

 ټٹٕٯ ٨ڃ ٠دی٩رتٰي تي ټفون وتټًّتٸٻ ڀڃ  يشنتلٺټ٭ًيح تير يوتبیر ٰٱي وتټًتوغ ټڅځثت

ووتٴ٧ ټٹثشح تټصي شصوٴٯ ٨ٽى تشھث ثڈشؽثوتشٵیٿ ڀّصويثشھث و، شھثيتشفهيه ڀّثوټٕمٙیر ت

 ٬دثشڇ.، وي٨الٴثشھث

ظھث تـهوأټځصٹٽٿ تخٝځیً ، ټد١ٻوتټٹثشح ڂ ت٨ٽى ټّثء ير ؼثوتټًچ تىڈٰي ن ٰثټًّ      

ټځدفط ي تټصٙوت ؼيرټیُ ڀڅھن ټًّڂ تټځّصٵدٻ ألن تًِوخیڃ ـٹثير ټٽځثٜي توؾ شصً

 ويير ال ڄفُ خأڄڅث ڄًوتټًچ تىڈث ٰي ألڄڅي لٻ ٘وأو نتث ٰي ٴثټح ڈٸًوخٻ ، ءټألٔیث

ي ألٰٹثٺ، وينون، وت٩ٰثتٺ وأٴوأڀڃ ز ټٕمٙیثتخیڃ وي ټٷ ټځث يهووخٻ ڄصمیٽھث تض، ألـهت

ټیُ و ،تيټفوتير يٵهڀھث ټڅث وتټًتض تـهأخیڃ  ير لٽٱیر وتټًچ تىڈٰي ، وڅڅث٨یأپ ڀثوي أټصي شهت

يصٝؿ ، وټ٭ثبحت خٙی٭روي يً، وټځصٹٽٿتألڄڇ يصٹٽٿ خٝځیً ٖ ټٕموتـًير تي ـوٶ څثڈ

يڅصځي ت ىتي ڈټفوتټ٩ٻ ز وټٕمٙیثتٰي ٠ًيٵر ـهيعڇ ٨ڃ ، ويروتټًتض تـهأ٘ٯ وټٷ ٰي و

يڅثيأؼٍبیث ٸځث ن ټًّت٩٘ح ڀمیح ٰي تي و ـووڈټٵهيٿ تټٕٹٻ تټى إ
1

ي ٠ًيٵر ، وڈ

 ز.ټٕمٙیثتال ٨الٴر خیڃ و ټځهيڅرء تؼثيأټ٩الٴر خیڃ تټٿ يٹه ٸثڀو يمٽٻ ، وٸالِیٹیر ٴهيځر

                                                
 .90ٖ، ؼثڀ٩ر خثشڅريتز ڀڅٕو، ڄريِر ٰڅیر ڀٵثيڂ، نيتټځٵثنج تألتٰي ز ِثنيتٌتوي: أللًٝ ت - 1
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ڄڇ أڄالـ٣ تي ټفون وتټًّتـر خیڃ توټځصً، تيروتټًچ تىتټڀشخ٩ر ٰي ڈألِثټیح ت٨څه شأڀٻ        

ټیر ٰھو توټصهوتټدّث٠ر تیڃ خ، وټّالِرذ وتټٵوتيؽځ٧ خیڃ أي ـه آڂ وتٴیٳ ٰي ونخّیٟ 

ر ٸٽځثشڇ خو٨ىوِالِر وِٽوخڇ أټؽځی٧ خهٴر تټؽځی٧ ٰٵه ٰثؼأ توٺ ٴیٳ ٰي ڀصڅثنِھٻ ج ِٽوأ

 پټٹالت٠ًيٵر ، وڄّیثخیر ِھٽر شٽٵثبیرإلًؼڇ ٰي وأ ټځ٩څىأنى تٰٵه ، شھثالالنٜمثڀر ذ وٴوو

 بًيیڃ.تټؽٍوتټٱًڄّییڃ تټ٩ثڀر ڀڃ ت ىټر ټهتوير ِھٽر ڀصهوتټًچ تىڈٰي 

 ية:والراث احدن أمكا

ث ڈنثخ٩أٸثڀو خٹٻ  خييټأي٩یٓ ٰیھث ڂ ټصي ٸثتٴ٩یر تټوتټدیةر ، أي تي ڀ١ثخٵر ټٽفٵیٵرڈ      

ٌنتن" ٽوِٿ "خڂ تآلتټځ١ٽٳ ٨ٽیڇ ڂ" ت"ټیوي٦ شٵ٧ ٔٵصڇ ٰي ٔث" خويٰھي ڀهيڅر "خ، ڀثٸڅھثوأ

ٰٹٻ  ،و ٘٭یًوڈو ٸثڀخيي ټأث نڈيًشثڂ ټصي ٸثتألڀثٸڃ تي وڈ "ڀڅوٰيڂ و"ٔث، ڄؽه ٸىټٷو

 ڄىٸً ڀڅھث:، وټفٹثيرتٴ٩یر ٰي تټوتڀڃ ٔيبث ـٵیٵیث ـصى ڄٽځُ ڂ ٸثڀو ٸث ييټدأير يوتٔا ٰي 

 بیّي.ي٦ يٰى ش١ٻ ٨ٽى ٔثتٸثڄس ټھث ڄوأڄڇ یؿ ٘ف لشقة:ا

 ڀًشٱ٧.ڂ يٵ٧ ٰي ڀٹثڂ ڄڇ ٸثأ٘فیؿ  لسجن:ا

 ټر.تټ٩هتٴًيح ڀڃ ٴًٙ  ان:لميدا

 ټځهيڅر. ٮ تٰي ٠ً لملعب:ا

ير وتټًتض تـهأ٬یً ڀث ٴیٻ ٨ڃ پ ڄڇ ڀڅ٩هٺ أڄٵوأڂ ير ٰیځٹڃ وتټًتو لیثټي ٰي ڈڀث ڀث أ      

 ټّؽڃ.تٰي ٸثڀو خيي ټأټصي ٨عً ٨ٽیھث تټصٕٹیٽر ت

ألڀثٸڃ ٺ تځثڂ وإڈخیوويوألتي٩یٓ ٰیڇ ڂ ٸثي ټىء تټؽٍوٺ تير يصڅثوتټًتٰي ڂ ټځٹثوت      

ال خىټٷ ڀمصٽٯ ڈټٱًڄّییڃ ڀصؽثتټصي ي٩یٓ ٰیھث تبًير تټؽٍتټځهيڅر ي تٰٵه يٙوى، أللًت

ټى إيًؼ٧ ت ىوڈټمث٘ر تلٽٱیثشڇ ٺ ڀڃ لالڂ ټځٹثي تٰٵه ٘وج، ټ٩ًتټصي يٵ١څھث ي تألٴ١ثت

 ټصي شمصٽٯ ڀڃ ٔمٗ آللً.تټٹثشح تر لٙو٘یو٠دی٩ر 

تض ٰثټفًٸر ٰیھث ڀًشد١ر خأـه ،٬ريڂ ٰثألـیثتټ٭ًيح" ٰي ڀ٥٩ٿ "تير يوت ألڀثٸڃ ٰيوت     

ي٦ ټٕثتيٹص٣ ز يثيټځدثتڀڃ ت٪ ټٱًتٸوٴس  ،ٰیڇييي ټص٭تيځٹڃ ڀڃ ڀ٩یڃ ال أو ٌڀ٩یڅر 

ي وڈ وء،شصځیٍ خثټھه –ألڀثٸڃ ت –ء ألـیثچ تٰھى، ټّیڅځثٚ تڀڃ ٨ًء الڄصھثج أو تخثټٕدث

ڂ خیوويوأل، أو تيِوٺيٕص٭ٻ ٰیھث ڀڂ ټصي ٸثتألڀثٸڃ تى ـصو ،ڂټّٹثتٴٽیٽر وڀثٸڃ ڀڅ٥ځر أ

يځثڄويٻ" أټ٩ځٻ ڀ٧ " تڀڃ ٪ ڄڇ ـیڃ يٱًأ ڀيِوٺٸً وڀًيفر ـیط وڄ٥یٱر وټیر ٸثڄس لث

ذ بً يځٽٷ ڀیٍتټؽٍتخي ٰي ڀهيڅر ويوألڂ تټځٹثوتټدفً ء وتټځیڅثتټى إخثټڅ٥ً ڂ ِیصځص٩ث
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شٽٷ ٺ ڀڃ لالء أو ألـیثت٘ٱڇ ټصٽٷ وٸثڀو ٰي  خييټأشٙځیٿ ٺ ڀڃ لال ټٷوڄٽځُ ، ولث٘ر

ڄ٥یٱر  ڀثٸڃأي وڈ ،خیرويوألتبًير تټؽٍتٹثشح ټألڀثٸڃ ټتث ڈ١٨ثأټصي تټځڅځٵر يذ تټٙوت

 ز. ټٝ٭و٠ثٞ وتاللصالتلثټیر ڀڃ و، ٨ًٙير، وڀڅ٥ځرو

ـي" تٝوټ"تِٿ تٸثڀو خيي ټأ٠ٽٳ ٨ٽیھث أٰٽٵه ج ټ٩ًتټصي يٵ١څھث ى تأللًتألڀثٸڃ تڀث أ      

 ىټ٩ًخي ِوتټیڇ إخیةر يڅصځي ڂ أو ثال ڀٹوڄڇ ټٿ يىٸً ت أىڈڄالـ٣ ڀڃ ٸٻ و ".يٍيألٰثأو "ت

 ټر.وتټًنتي تو وڈټ٩ٕیٵصڇ ڂ ٸڀيڄث يځوييڅٙح ٰیڇ أڂ ٬ح ي يټىڂ تټځٹثت

 زمان أحداث الرواية :

ڄصھس وتٰثټ٭ًيح ٴه ٴصٻ نت وڀفهپ وشثڂ يٹون ڀثڄي يٹثي ٠ٌثإٰي وي ير شهوتټًتض تـهأ      

ٰٽٿ يىٸً ڀو٨ه  يِوٺڀث ٰیځث يص٩ٽٳ خځ، أٸثڀوخيي ټپ أخثټڅّدر ألٺ ټفثتو ڈٸىټٷ و ،ـیثشڇ

شڅٱیى تض ـهن أٰٽٿ شًّ ،پټځفصوچ تًټد١ٻ يڅص٥ً ڀٙیتيك خثټٝدٟ ٰٵه شًٸڅث يټصثتڀڇ ت٨هإ

 ټى:إير وتټًتٰي ڂ ټٍڀثتيځٹڅڅث شٵّیٿ و ،ټفٹٿت

 يوڀث.ذ ظځثڄیر ٨ًٌٕ وال شصؽثذ ټى ٰي ڀهوألتير وتټًتض تـهنتيز أ ول:ألالقسم ا

ي ڄص٥ثپ تيثأڀث أظڅي ٨ًٕ يوڀث. ت وتـه ٨ًٕ ٔھًأڄھث شځعٻ ٺ أڄٵوأڂ يځٹڃ و لثاني:القسم ا

خ١ًيٵر ڀعثټیر شځٹڅڅث ڀڃ ٖ أو ټمٙوتؼڇ وث ٨ٽى ڈټٿ يىٸًونذ وټفٹٿ ٰھي ٬یً ڀفهتشڅٱیى 

 پ.ټځفصوچ تټّؽڃ يڅص٥ً ڀٙیًتو ٰي وڈټوٴس ٴٝي تٰھٿ ٸٿ ڀڃ 

أي ڀث ڀّأټر ٰي أث ِڅر ٸثڀٽر. ڈٴٙثأ ڄيرڀٌير شڅفًٙ ٰي وتټًتٺ أڂ وټٵتيځٹڅڅث  وإ      

ټٷ و ٸثڀو ييټدأٸً وټٙیٯ ٰٵه تڀڃ ٌٰي نتيز ث ظھتـهٺ أڂ أټٵوتٰیځٹڅڅث چ ىنز ڈٰٙٻ ًِ

أڂ ټى إٰي ِڅر ٸثڀٽر وي ڄھث شهأڃ ټ٬ًٿ ڀت٨ٽى و ٨ر،٧ٜ ڀصڅوتٰي ڀوتز وڀًذ ٰي ٨ه

ټى إث يځصه ير يځعٻ ل١ث ڀّصٵیځوتټًتڃ ٰي ټٍڀتِیً وټٙیٯ تو ڈي٭ٽح ٨ٽیھث ي ټىتټٱٙٻ ت

 پ.يوڀث خ٩ه يوتض ألـهتټي ټٷ ټصصثيتء، ووټوإټى تٰیڇ ٦ ؼويال پ، ألڀثت

ٰي  يِوٺڀأپ ټصي ٴٝصھث ذ تټځهتً ټڅث ٰي ي٥ھت ير ٴٽیٻ ؼهوتټًتيمي ٰي يټصثتټٍڀڃ وت      

ٸعً أ ي أؤھوض ٰٵه ٨ځڇ ڀڅى ظالي ټىت ڀثڄويٺ يتڀّأټر تز، وِڅوض ي ظالذ وڈ٩ؽٍټنتي ت

 ير.وتټًتٰي ذ ڀهٺ ٠وأي تز وڈِڅوڂ يّفح ٸٽدڇ ڀڅى ظځثڂ ٸثي ټىيچ ت٨څه ـهيعڇ ٨ڃ ؼثو

 ت:لشخصياا

وج ټر ټٽھًوڀفثأو ٬ر توڀً ٺ أوځثنوڂ إڈبیّیر يخیر ش٥ھً خٙٱر ويوألتټٕمٙیر ت       

ٴر نټیٙٻ ٰي ون ټفهتٸٻ وٌ خٙٱر ڀٱٙٽر شصؽثز ٸًوٰٵه ، ٘ٱثشھثتـصى ڀوأو ڀڃ ٘ٱثشھث 
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 ؼیث يلثولٽیث نت٘ٱڇ ووال إخیث ويوأ ټپ يوٸيٰتپ، ټھڅهتخیر ويوألتټٕمٙیر تى ټإ٘ٱڇ و

لٙو٘ث ، و٠ًيٵر ڀٕیصھڃ، ټفيز تٰصیث، خيويوأليذ تخھث ٘وز ټصي ٤ھًوغ تټڅځثن تش٩هو

ټ٩ث٠ٱیر تـصى ، وټځفی١ر خفیثشھٿتڄح تټؽوتخؽځی٧  ڀث يص٩ٽٳو، يِوٺڀء ٘هٴث، أٜفٹثشھڃ

أذ ټځًتڀث ٔمٙیر ، أيځثڄويٻ خٹٽدڇتخهٴر ٨الٴر وټٷ ټیىٸً ټڅث وً ألڀت ش٩نىڀڅھث خٻ 

، ټوٰیرتټځمٽٙر تٸثڄس ٨ٕیٵر ٰھي إڂ ـصى ، وټًٴیٵرذ تټّیهتي ، وڈٴیريتخیر ٰھي ويوألت

 ټّؽڃ.تلوټڇ نـصى خ٩ه ٺ ِويخځيي ٨الٴر ڀثز ِصځهتٰٵه 

لٻ نال وير وتټًتټھث ٰي ڂ ال ڀٹث، ٨ثڀر، ثڀٕیرڈټ٩ًخیر ٰھي ٔمٙیر تټٕمٙیر تڀث أ      

تض ـهٺ ألون ټىٰٵه ٬ٙدس ٨، ټّٱٽىتټیه ت٘ثـدر  ڄھثٺ أټٵوإو يڀٸڂ تير وتټًتض تـهټھث خأ

 ء.ِځثأال ـصى ز وال ٘ٱث، ال ڀالڀؿ ټھث، ټٷوٰي ي ټمیثتټٿ يٹڃ ټھث ، ويروتټًت

ي ٴه ٘و، وټ٭یًٲ تڀص٩هير ٨ٽى ـٵو، ڀفصثټر، ٠ثڀ٩ر، ٰر ٨ځوڀثڀٵيي ٔمٙیر وڈ     

، ټځٕثٸٻيذ تظث، وإټصّٹ٧ت ىال ٔ٭ٻ ټڇ ِوي ټى، تټځصّكتٻ ڈټؽثڂ تإلڄّثتڄڇ أټ٩ًخي ٨ٽى ت

ز ٰي ڀؽځو٨ثڂ ټوؼويصو ((tabacتټشخ٫ڄیس تـوج تألٸٔثٶ أو٘فثپ أټ٩ځوت٨ٽى وڈپ 

ټ٩ًخیر ٰال أذ تټځًتڀث ، أټ٭یًتټى ڂ إيځیٽوڀِؤوټيثشھپ، يڃ ٨ٽى شفځٻ نيټٷ ألڄھٿ ٬یً ٴثوو

٨ٽى ٬ييڈث ټ٩ثټر ت ي، وڈټؽڅُ ڀ٩ھثتِر يڄّییڃ ٰي ڀځثټٱًت٬در ويټ٩ٕیٵر ون تـهى شص٩ه

تز تټشي ټٕمٙیچ تىڈټفهيط ٨ڃ تيځٹڃ ٺ، وټځثتؼٻ أٰي ٨ًٜھث ڀڃ ٞ ټصي ٴه شٱًوت

 شصځعٻ ٰي:تڄٵِڀز إټى  ٔل٘يثز ؼٌتبيير ؤل٘يثز أويوخير، و

 : في الرواية  الشخصيات األوروبية -أ

ر يوتټًتض تـهوي أټصي شهتټًبیّیر تټٕمٙیر تي وڈټ٭ًيح تير يوتخ١ٻ : لسورم    

چ ىٺ أڂ ڈڄٵوأڂ يځٹڃ و ،٧ٜتټځوت شىٔٸً ٰي ووٺ، ټصٱث٘ینٲ ت٘ٯ خأوـیط  ـوټھث 

ڀث أ، ٟڀڅف ٔڇ٨یڂ ڄّثوإ، ټیروټځّؤتشفځٻ پ ٨هو يوجټھتټى إشځیٻ ذ ټٕمٙیر ڀځیٍت

ھو ٔمٙیر ٰ، ـهآڂ وتٰي ذ ټٵووتټ٩ٝٯ وتټځٽٻ ٰصصّٿ خثذ، ټٕمٙیچ تټڅٱّي ټھىتټؽثڄح ت

، لٽیرتټهوتؼیر ڀڅھث يټمثتز تؤظًټځوٮ وتًټ٥تڀصٵدٽر ټؽځی٧ وي، ټٵهء وتڀّصّٽځر ټٽٵٝث

ټد٩ٛ ٬یً تٰي ڄ٥ً ڂ ټٕمٙیر ٴه شٹوچ تىأڂ ڈيصٝؿ ټڅث ذ وټفیثتټى ٜیٳ إيًؼ٧ ت ىوڈ

وڂ لٽھث خهتدیً ٨ڃ ڀث خهټص٩تٜوـھث ٰي وټًٴي ألڄڅث ڄٽځُ ت ڈىڀڅصڄھث ٰي أال إِوير 

ال يدثټي ، أو  تيذټفًتٴٟ يڄڇ ٴه يصًؼؿ ڀڃ أ٘فیؿ ، وټفٵثبٳء تلٱثإټى إڀیٻ أو ، ٬رتوڀً

، ٰي شٱث٘یٻ ڀوشھث ٴٳيه، نوڂ أڂ ڀڇز أًيڃ ٨ٽى ڀوڈټّثت٘ٯ وٰي  ٴٳيهأو ڀڇ ز أخځو
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ټصي ته ڈټځٕثتير لٙو٘ث وتټًتض تـهن أـصى ٰي ًِج ټٿ يٹىو ،ڄڇ ٘ثـح ڀوٴٯأال إ

وتز ڄھث أال يذ إټٙوت٬یً ڀصٝفر ذ، وٸثڄس ڀوؼٍ، وإڂ ث خهٴرنڈٰٵه ًِ، شص٩ٽٳ خثټ٩ًخي

ث ڈؼويِصهتٸیٯ و ،ټٽ٩ًخیرڂ يځثيڄٙدڇ ڀ٧ ي ټىتځیڃ ټٹت٨ڃ ض ه شفهٰٵ ،ڄّثڄي ٥٨یٿإخ٩ه 

 ألټځھث.چ ټٷ خصٙويًووټځّٹیڅر تڀڃ شٽٷ ڂ يځويخھث ٺ ټصي ڄثت ٴرټ١ًيت٘ٯ خثټهٴر وو ،ټٽٕٵر

ٰٵٟ وٺ ټٹڅڅث ڄفثز، وټځٵثالٮ تالآأللیً ٰٵه ڄ٩ه ت تىڈټفهيط ٨ڃ ٔمٙیر تڄث أينټو       

ٸڅث إوت لٙو٘ث و١ًِ أث ٰي خ٩ٝر ڈًٙټٷ خ٩ٙوخر ـووڄح تټؽوتإلـث٠ر خځمصٽٯ ت

 ټ٩دعیر.تټفهيط ٨ڃ ٔمٗ شدٵي وٺ تڄفث

وڂ، يځي ىِوء ٘هٴثأټٿ يٹڃ ټڇ بڇ، وڀالٌڀڃ  ٨الٴر ٨ځٻ ڀ٧ خ٩ٛٺ ِوڀيشًخٟ       

ڀمٽٗ ٰي چ خ٩ينت، شٱٹیًؾ ٬ثټدث ڀث يًّتغ، ټځٍتڀصٵٽح ، ټفهيطتٴٽیٻ ت، ـیهيت ويځٽٷ ؼثو

ء ٜثإيټٷ ووؼھث ٚ ٌوتٰٵه ٴدٻ ٨ً، يفدھثڄڇ ټٿ يٹڃ أ٬ٿ يي ي٨الٴثشڇ لٙو٘ث ڀ٧ ڀث

ْ ٴه ٨ثٺ ِويڀ، أڂ ڄڅث ڄالـ٣أال إټ٩دعیر تیصڇ ٔمٙأڂ ٬ٿ يټصٱث٘یٻ نٲ تيھصٿ خأ، ټھث

أڂ ٰالـ٣ يص٩ٽٳ خثټ٩ًخیر ي ټىتٙٻ ټٱتټى إـیڃ ڄٙٻ و ٌ،شځینوڂ ير ٸثڀٽر وتټًتض تـهأ

ڀ٧ ذ ټٹًن ت٨ثوأ ټٙهيٵڇء ٜثإيټٷ ووټ٩ًخیر خأڄثڄیر تٰٵه ش٩ثڀٻ ڀ٧ ، أللیً ٴه ٤ٽځھثت تىڈ

 ټڅٱّڇ.ء ٜثذ إيټځًچ تىڈټٹڃ ٰي وټ٩ًخي ت

٘ث ٨ڃ لٙو، و٨څھثض ڄالـ٣ ٩ٜٯ ٔمٙیصڇ ٸٻ ڀث شفهو ،شأظي خڀثييڀث يت ٸعیً      

 ڈث.ّٰثشیڅوث ڈ٩ًٔ، أو ثڈؼّه

 ماري:  

 ،ټدفًتټصٵس خڇ ٰي ٺ تِويڀټًٕٸر ڀ٧ تخیر ٸثڄس ش٩ځٻ ٸثشدر ٰي ذ أويوي ٰصثڈ    

ء ؼٍيي ٘دفس ڀثأټٽف٥ر تڀڅى شٽٷ ، وټدیست إټىشؽھث تڅځث ظٿ ټّیت تهڈح ڀ٩ث ټیٕثووڈ

و ڂ وڈيځثيير يؤټٷ خًٰٝھث ووٴیٵر ويٴیر ويتي ٔمٙیر ٠ًيٱر ٺ. وڈِويڀذ ڀڃ ـیث

، ڄیٵرأڄھث أٸځث ش٥ھً ټڅث ، ڀعٵٱروي ؼځیٽر ، وڈټصهلٻٺ تِويڀټ٩ًخیر ٠ثټدر ت٨ٽى ي٩شني 

ڄ١دث٨ث ؼ٩ٻ تٴه شًٸس ٰي ڄٱّڇ وڀالخّھث وث ڈخ٩ًٕٺ ِويڀـیط ٸثڄس ٬ثټدث ڀث شٱصڃ 

 ټّؽڃ.تو ٰي چ وڈټًبیّي ټصٱٹیًي تټځفوتڀڅھث 

ٰي ٺ ِويڀز ټځصفځٽر ٰٵه ِثڄهتٴر نټٙثت ټوٰیرأذ تټځًيذ تير ٘ووتټًتٴه ڀعٽس ٰي        

ث يڈح ٨ٽى ـٝو٤تټصي ٸثڄس شوتټځفثٸځر تٴس وټّؽڃ ـصى تٰي ويچ ٤ٽس شٍ، وڀفڅصڇ

ٺ ِويټصي ٬ثټدث ڀث شڅّي ڀتټفڅوڄر ت ،ٰةرتټهتټًٴیٵر تخٝفٹصھث ٺ ِويس ڀ٨ځنٰٵه ، بځثنت



 البنية السردية في رواية الغريبالفصل الثاني : 
 

- 50 - 
 

ټځفثٸځر تڀڃ وج ټھًوٺ ت٬ثټدث ڀث يفثڂ ٸثي ټىتألڀٻ وتټعٵر تټځفثٸځر ټی٭ٗ ٰي تض تـهأ

ٴ٧ تـٵیٵي ټوَ ڄ٩ٹثتټٕمٙیر ٸثڄس چ تىٺ أڂ ڈټٵوتأللیً يځٹڅڅث تٰي و ،وشڇ خھثټیه٨ٿ ٴ

البھث ٰي وو ،ثءڈٰث، ووڄٱّھثز ٨ٍو ،لالٴھثأِځو  ،٨ٱصھثوڄوظصھث أخیر خٹٻ ويوألأذ تټځًت

 ٨الٴصھث ټځڃ شفح.

 ون : يمر 

ي٩یٓ ڀڃ ڂ ٸثذ أڄڇ ٨هتز ٸثڀو ٰي ڀًيي ټدأٸً وٰٵه ، يروتټًتٰي ن ڀٍ ټٽٱّثڈو ي       

ي ٴه ٘وو -تنٴو -ٺ ټځثء تيةر ټٵثٺ ين٨ځثيَ أيځثڂ ڄڇ ٸثأي ، وڈڀصھثڄڇ ټځھڅر ٬یً ًٔيٱرت

ث يڈٰځفو ،يروتټًت٧ٜ ٰي تټځوتٰي ٸعیً ڀڃ ذ وشٸيي وٸيڈث  هڄھث ٰثِأټٕمٙیر ٨ٽى چ تىڈ

 ټ١ثبٕر.تڄصیؽر شًٰٙثشڇ ڂ ٸثَ ِثتأل

 ن:سالمو 

ټٕمٙیر. چ تىڈٰیھث نتيز ټصي تٴ٧ تټځوتشد١س ج تيؼًأيځٽٷ ٸٽدث ٺ ِويڀ يو ؼثوڈ       

 ٨الٴصڇ خثټٹٽح.ٺ ـو

 سلست: 

 پ.ټ٩١ثتٰیڇ وٺ يصڅثٺ ِويڀڂ ٸثي ټىتټځ٩١ٿ ت٘ثـح        

 يسية: رلبااجته وزو ونيمر صديق 

 ڂ.ڀٝیثٰثڂ، خًيةثڂ ٠یدثڂ ڄھځث ٔمٙثأير وتټًتض تـهٺ أيصٝؿ ڀڃ لال       

 رس: لحاوالملجأ امدير  

 ټصفٽیٻ.وتٸً خثټو٘ٯ وڄھځث ٴه أال ڂ إظثڄويصثڂ ڄھځث ٔمٙیثأ٬ٿ ي       

 لقس: اشخصية  - 

ٰٛ يٴه ٺ ِويڀأڂ  الإټصفٵیٳ ٨څڇ وٺ تـثوټّؽڃ تٰي ٺ ِويڀ يذټٍيثء ؼثي ټىت        

 ذ.ټٿ شٹڃ ټڇ ٨ٵیهو ،ن تټڇال خوؼوو ،ټص٩ثڀٻ ڀ٩ڇ ألڄڇ ال يؤڀڃ خثټهيثڄرت

 لقاضي: اشخصية  

ټصمٱیٯ تال وخ١٩ٯ ڀفث-ٺِويڀ –ټّؽیڃ تش٩ثڀٻ ڀ٧ ٮ ١٨و ي،٘دوڂ ڄّثإو وڈ      

، أللیً خڅٱّڇت تىڈٔٵر يذ خٍيثٺ ِويڄ٩ٹّس ٠ًيٵر ڀ٩ثڀٽصڇ ټځ، وتالڀڇآ ټىخىټٷ ٨

 خثټفًير. إيڀثڄڇو
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 : في الرواية الشخصيات العربية -ب

شي يأټٕمٙیر ٰتٸً خ٩ٛ ڀالڀؿ أو وټصٙويً تټف٣ ٰي تٰٽٿ يٹڃ ټھٿ ج ټ٩ًتڀث أ           

 تټڀ٭يخير. شفس ٤ٻ ٸ، أو ٿ ٰي ٘ٱر ؼځث٨رڈٸًو

 ب: لعرن الشباأو العربية الجماعة ا 

ـصى ، أو ٴٯتټھٿ ڀوشٸڂ ټٿ ت، وٽٿ يصٹٽځوَ ألِثت تىټى ڈ٨يز ش٘وييت ڀخھڀث و٘و       

چ ىڈ ټى٨ټص٩ٽیٳ تال يځٹڃ تيذ، وشھٿ ڀًشد١ر خثټٵىي٘وءز ٰؽثذ، ـهذ وتال ٰي ڀًز، إ٘ٱث

 ير.وتټًتض تـهأٔیةث ٰي ٶ ټآللً ټٿ شف٩ًٜر لث، ټفهيط ٨څھث ألڄھث ڀ٩هڀر، أو تټٕمٙیرت

ټٿ شٹڃ نذ، ڀص٩هز شځٽٷ ٨الٴث، يرٌڄصھث، تي ٨ثټر، وڈوڂيځيي ٨ثٔٵر وڈ لمغربية:ا 

ـیط ٸثڄس شځصھڃ ذ، ڄھث ـٵیًأ ټى٨ ، و٘ويزلثبڅرت ىڈٸٻ ٲ ٰو، وريٌڄصھثتخٻ ، ٰیرو

 .تټڀثٺ ټى٨ ٺټفٙوتؼٻ أڀڃ  توټرټځٍت

 اث:ألحدت والشخصياالربط بين ا

خ١ًيٵر ٨څًٙير ـیڃ ٤ھً يز ٴه ٘و، وير ڀصدثيڅروتټًچ تىڈٰي ز ټٕمٙیثتٸثڄس       

، ھځث يًشدٟ خثآللًٸٻ ڀڅڂ ٸثوټٱًڄّي تټؽڅُ ، وتټ٩ًخيتټؽڅُ تځث ڈظھث ؼڅّیڃ تـهأٰي 

ٰٹٻ  ي،آللويتء ت ٮ ي٩ِى خیڅھځث شؽ٩ٻ  ٸٻ ٨ً٠الٴر ن ؼووير وتټًتض تـهأٰٽځّڅث ٰي 

، ٨څًٙيرذ وٸثڄس ڀصځیٍ نذ وإڂڀصٱًوڀصڅو٨ر ز ٨دً ٨الٴثى ٔمٙیر شًشدٟ خثأللً

ال يؤڀڃ ڂ ؼھځث ـیط ٸثذ ٌوتڄڇ ٴدٻ ٰٹًأال إڄڇ ټٿ يفدھث ٴٟ أ٬ٿ يي يڀثٺ وِويٸ٩الٴر ڀ

 ټٹي ال يٝثيٵھث.، ور ټ٬ًدصھثټٷ شٽدیوتغ، ووخثټٍ

ث ڈشأظً، و٬ٿ ڀث ٩ٰٽڇ خھثيټڇ  -ڂ يځوي٨ٕیٵر  -ټځ٭ًخیر تٰي ـڅیڃ  يٝثأټٷ وٌ يدًو      

ٺ وـِييؽځ٧ خیڃ ڀڂ ڀث ٸث، ويؽځ٩ھځثڂ ثټځث ٸنذ ټ٩وت٬دصھث ٰي ، ويټصي خ٩عھث ټھثتخثټًِثټر 

ڂ يځوي٨الٴر و ،ټٙهيٵڇء ٜثإيټٷ ووبڇ ن٨ڃ خ٩ٛ ڀدثٌٺ ټصڅثٺ تِويٰٵه ٴدٻ ڀڂ، يځوو ي

ؼځی٧ ذ ڀڅثً٘، وخیڅھٿت ِثبهڂ ٸثي ټىنذ تټ٩ّثتؼو و، ټدفًتِصځصث٨ھٿ ٰي ٺ، وتِويځـخ

ټى ٨نت ٔھوت ٰٵه ٸثڄو، ـیڃ ِؽڃٺ ِويير ټځوتټًتٰي وينز ټصي تخیر يووألز تټٕمٙیثت

ڀفح ٰٵه ًٰٜس ، ټؽځی٧تڀ٧ وڂ ڀص٩ث ،ڄڇ ٔمٙیر ٠ًيٱرٺ، وأِويڀذ ـّڃ ِیً

، أو ٰٵث ټھثذ وأللیًچ تىڈير ـیط شفًٸس وتټًتتض ـهأ ټىټًبیّیر ڄٱّھث ٨تمٙیر ټٕت

، ٸثڀو خييټي أٰٵه ٘و، يروتټًتټًبیّیر ٰي تټٕمٙیر وتټد١ٻ تو ڈألڄڇ ، ـّح ِٽوٸھث

ڄڇ ٴه أڄالـ٣ ت ىڈٸٻ ٺ لال ڀڃٺ وِويڀأيتنچ شد٩ث ټځث ٦ الِصځصثتـصى نذ وټ٩ّثڂ و تټفٍت
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٬ٿ ن، يټصٝثو وتڅٱوټوتألڄثڄیر ٮ وتټمووتټًيح تٔا ڀڃ ز ټٕمٙیثتؼځی٧  ټىِی١ً ٨

 ټصّثڀؿ.وتټځفدر وڂ، وتټص٩ثوت يجټصٵثتً ڈټصي شفځٻ ڀ٥ثتض تألـهتشوًٰ خ٩ٛ 

 ية:والرافي ر لصواتباين   

ڄڇ أال إڀهيڅر ٴّڅ١یڅر خثټٝدٟ ج ٴًو ي،بتټؽٍتٰي ْ ٨ثوټه وٸثڀو ٴه أڂ  خثټ٬ًٿ ڀڃ      

بً تټؽٍتخیڃ ، و٘ٽيألتي ڀو٠څڇ ، وڈًٰڄّثچ خٽهء خڅثچ وأيصڇ خیڃ خٽهيوتٰي ت ٴه ڀیٍ ٸعیً

 ټًيدر.وتټٕٷ تي٩صًيھث ذ ټ٩ًخي ڄ٥ًت إټىٰٵه ڄ٥ً ، بًيیڃتټؽٍوت

٤ثبٯ ٬یً أو و، ڀ٨ٍؽرأنوتيت ٿ ڈ١٨ثوأټٱًڄّییڃ ي تيصڇ ٴه ٘ويوتٰي ڂ ٸثوإوت       

ز ٔمٙیث، وٴٯتټھٿ ڀوڂ ٸثوإلڄّثڄیر لث٘ر وتخثټځوٜو٨یر ڂ يصٙٱوت ڄھٿ ٸثڄوأال إالبٵر 

 تچ.وڈـّح ٮ يصًٙز ٨الٴثو٤یٱر ذ ووـه ـیثوتټٹٻ يڃ ن٬یً ڀڅٵثء ِځثوأڀّصٵٽر 

 ٴٯتال ٰي ڀوإټٿ يٹه يىٸً ، ٸأڄڇ ٔمٙیر ظثڄوير، يروتټًچ تىڈټ٩ًخي ٰي أڂ تال إ      

 ټىڄ٩ٹّس ٨تټصي تٸثڄس ٔمٙیصڇ ، وھثٰیي ٘و ڀثټويذ ټًٝتټو ټٿ شٵصٝي ونذ، وڀ٩ه

ي، ځؽي خًخً، ڈٻڀعیً ټٽځٕثٸي، وـٵیً ٴڂ ڄّثإو ٺ، وڈټىوتخثټمدط  شصّٿج، ټ٩ًتؼځی٧ 

٘ٯ خؽځث٨ر ڀڃ وٰٵه ن، ڀفه، أو نوي ٘ٱر، أو ـه ٔمٙیر ڀّصٵٽروتټٿ يٹڃ ټٹٻ و

 ټځصّٹ٩یڃ.، تټ٭یً البٳتپ تټھڅهج، ووي تټ٩ًڂ تټٕدثج أو تټ٩ًت

ٰي )تألويوخير( ټ٭ًخیر وتټ٩ًخیر تټٕمٙیصیڃ تثشیڃ ڈڄر خیڃ يڀٵثي ڄؽًأڂ يځٹڅڅث و       

 ير ٸځث يٽي:وتټًت

 ة:بيوروألالشخصية ا

ټًؼٻ ٰٵه يذ ت٘وأذ وټځًيذ تير خیڃ ٘ووتټًچ تىڈخیر ٰي ويوألز تټٕمٙیثنز تش٩ه       

يصڇ ، ويؤوىټځأٺ إټى تِويح ڀوڈـیڃ ، يصھثتير ڀڅى خهوتټًتتض ـهأٰي ت ٸوئثوت وٸًو

ـھث ـیط يو ټىڀ٩ڇ ٨وڂ ټىيڃ يّھًت ،ڀڇء أ٘هٴثوأ، ټځٽؽأتټ٩ثڀٽیڃ ٰي وت ،تجټدووتټٽځهيً 

ڀٕځةٍ وڀڅھٿ ٌ ڀصٵٍڂ ٸثٺ ِويڀٌ ڄؽثإ٬ٿ يڀصٝثڀڅر وڄر وڀص٩ثز یثڄھث ٔمٙأيصٝؿ ټڅث 

ٸڃ ، ٔمٙیثشھڃ ٴويرو، ڂـھز يوؼځیالو ز،ڄیٵثأټفي ٰٵه ٸڃ ت ڀث ٘دثيثأ ،ٿڈڀڃ ڀڅث٤ً

ٺ ِويڀتڂ ڀث ؼیًأ ،ًٰٔصڇأ٨ٽى ٴدھڃ ڀڃ تو يًيتز وڈإلٔثتخ٩ٛ ٺ ِويٴه خ٩عڃ ټځ

ڀعثال ڂ ٸثت، وٰٵصھڃ ٸعیًځص٧ خًيّصٺ ِويڀڂ يّیر ٰٵه ٸثيټدثتؼصڇ وڂ وٌويځي٘هيٳ و

ڄیڃ ٰي ـیثشھٿ وثڀص٩، وٰیځث خیڅھٿڂ ځوڈڄھٿ ڀصٱثأ ټى٨ يوت٘ووڂ وټص٩ثٌي وتټصآت ټى٨

و ڀث ، وڈيروتټًتٰي ت ى، وڈٴٯتټځوتٰي ٌي ټصآت تىڈڀث ي٥ھً ت ٸعیً، وھثڀصٵثِځیڃ ټځٕثٴو
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ڂ ّثټفٵیٵیر ټإلڄز ت٘ٱثتټځوتخي ٨ڃ ويوألڂ تإلڄّثتظھث ٰٽٿ يدص٩ه تټفّڃ ألـهتِځؿ خثټّیً 

شھيث أو ڀٽڂ ٸثوِٟ ڀؽصځ٩ڇ وڄهڀػ ، وتيرنټ٩ثت ـیثشڇڂ إلڄّثت تىيَ ڈٰٵه ڀث، إلڄّثڄیروت

 ټ٭یً.وڂ تټمث٘ر ٬یً ڀصهلٻ ٰي ٔؤتخأ٨ځثټڇ ڀٔ٭وال 

ِځثشھث ٌ شدً -ټٱًڄّیرتټٕمٙیر ت -خيويوأليذ ت٘وأڂ  إټىأللیً ڄمٽٗ تٰي و       

ټصٝثڀڃ ٰیھث تي٥ھً ٌيذ صآٴه ٸثڄس ڀ، ويروتټًتض تـهأڀڃ ء ټمث٘ر ٰي ٸٻ ؼٍوتټ٩ثڀر ت

 ټىـه ڀڅھٿ ٨تټوټى تڄڇ ٴه يصمأؼر يټهت ٴر  ڀصیڅر ؼهشًخ١ھث ٨الز ِٟ ٰةثوش٩یٓ ، خیڅھث

ـصى أو  -ټ٩ًخیرذ تټٱصثتٴٝیر  ٰيڂ ويځيڀ٧ ٺ ِويٸځث ٩ٰٻ ڀ -آللًتؼٻ أبڇ ڀڃ نڀدثوٴیځر 

ٰٵه ڂ ويځيڀ٧ ٺ ِويٸځث ٩ٰٻ ڀي ٰیڇ ًٜڂ ٸثوإڂ ث٘ر ټمتـیثشڇ ، وـصڇج يتـّث ټى٨

ن ټٱًٺ أڂ تټٵوتيځٹڅڅث إوڂ  -ټٙهيٵڇپ الڄصٵثوتټځّٹیڃ ټٹي يٕٱي ٬ٽیٽڇ تټ٩ًخي تٴصٻ 

ت ڀصفځُ ؼه، ٔمٙیر ِوير ڀصٍڄرو٨هير يوؾ ټهيڇ ، ټؽځث٨رتي٩یٓ ٜځڃ ڂ خي ٸثويوألت

ـصى ٨څه ، وټؽځث٨روي تـه ڀٹځٻ ټهتټون تټٱًڂ نويچ تٸث، وآللًيڃتڀ٧ ذ ټفیثتټصٵثِځڇ 

ألڄثٴر ٺ وتټؽځثوتٯ ڈټځًت يټ٩ٕووتټفُ ي ششڀيٌ خثتټشخیر ويوألأذ تټځًتټفهيط ٨ڃ ت

أذ ټځ٢ًيز تټځفڃ ٰٵه ـت٩٘ح أٰي ء ټوٰثء وتټوالٖ وتإللالوتټفح تڀڃ  ټٹعیًوت

ټ٩څثير خھث ، وتالؼصځث٨یرز تټمهڀثتڀڃ  نزِصٱث، وتټځؽصځ٧تٹثڄر ڀًڀوٴر ٰي خیر خځويوألت

ٰي ، وٽؽأټځتټصي ٸثڄس ش٩یٓ ٰي ٺ تِويڀذ ټهوت٨ڃ ض ټفهتٽیر لٙو٘ث ٨څه ٸثڄس ڀصؽ

 ٬دثشھث .يشٽدي ڂ ألـیثتڀ٥٩ٿ 

٬ٽح أٰي وڃ ڈي٩ثٸّوڂ ټٕدثڂ تٸثڂ وڀؽوٮ وټفي ٰٵه ٸڃ يځٕیڃ ٰي شًز تڀث ٰصیثأ       

يي، ڀث، ټٕمٙیرچ تىء ڈٰثو ټى٨ٺ لیً ڀعثز وټځ٩ثٸّثچ تى٨ٽى ڈ نڂڀث ٸڃ يًڂ ألـیثت

ي ش٩صځه ٨ٽأي ، ټّیڅځثوتح ټٽّدثـر ڈشىوٰٵه ٸثڄس ش٩ځٻ ،  ټ٩ٕیٵرنوي تشٵڅس شځعیٻ أـیط 

ألـىير ، أو تټځالخُتء تشهتيشفّڃ ت وڄیٵر ٸعیً، أـهأ ټىټیّس ٨ثټر ٨ذ وټفیثتڄٱّھث ٰي 

ڀًشد١ر  ،ڀھثتڅهڈـّڃ  ټىيڅٿ ٨ت ىڈٸٻ ، وټؽّٿتڄر تٌڀصو، ٸثڄس ٠ويٽرذ، وټؽهيهتټؽٽهير ت

ٰٵر تڀوټى ٨ٺ ټفٙوتِص١ث٨س تٰٵه  ،ڄثؼفرز ث٨الٴ، و٨یه ڀٝدو٠رتخځوذ ټفیثتٰي 

، ١ٰڅصھث ټى٨نٺ ڀځث ي، ټھثًء ٜثت تيىڈٸٻ ، وڄڇ ال يفدھثپ أ٬يخھث وتغ ټٍت ټى٨ٺ ِويڀ

، بځث ويچ نتشٍيي ټّؽڃ ٸثڄس ڀثت ٺ إټىِويڀٺ لو، و٨ڄن نٰٵصھثتڀً، وًٰثشھثـّڃ شٙو

غ ټصي شصو، تخیرويوألأذ تټځًتڀالڀؿ ٔمٙیر ؾ خوٜوت ششؼٽى ىڈٰي ، و٩ٰثشڇتشفًٝ ڀًو
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ٮ ير ڀڅى ش٩ًوتټًتض تـهأٰي  ٜفثوتي٥ھً ت ىٖ، وڈإللالوتڀر تأللیً خثټٹًتٰي 

 ڄڇ ال يفدھث. أ٬ٿ يټٷ وي شًيه ڈٸثڄس إڂ ؼھث وڄڇ ٴه يصٍأ٨الڄڇ ټھث وإ ،ييڀث ټى٨ٺ ِويڀ

 :-ئريةالجزا –لعربية الشخصية رة اصو

ٿ يڈش٥ھً ٘ونذ، ڀڅٱًء شصځیٍ خأڄھث ٘ځثٰإڄھث ير وتټًتٰي ز ټٕمٙیثچ تىڈٴٽر ي٬پ        

تز ـصى ټٿ شٹڃ ټھث ڀځیٍء، وِځثأال ، وټھثز ٘ٱثال ، ٔمٗأو ڄھٿ ؼځث٨ر أڀڃ خ٩یه ٨ٽي 

٠ٽٵس وأ ،ټد٩ٛتخد٩ٝھث ز ټٕمٙیثتشد١س تي ٰٵهى أللًتخھث ٸٻ ٔمٙیر ٨ڃ ششڀيٌ 

ٿ يڈڄس ٘وٸثٺ، والـصیثوتټځٹً وتټؽدڃ وتټمدط ذ وتٴوتيټتي وڈڀٕصًٸر  ز٨ٽیھث ٘ٱث

 ټٕمٙیرتلیً شؽّیه ز ـثِیُ ٰٵه ؼّهأـصى ، وٴٯتال ڀو، وټھثپ ال ٸال، ڀشر٘ثء ٘ځث

ڂ يځعٽوت ألڄھٿ ٸثڄوز، ال شًخ١ھث ٨الٴث، آللًيڃ٨ٽى تٸثڄس ٨ثټر ، وټځ٨ٍؽريذ، تټځصھوت

ذ، ټځٕثؼًو تٸعیً، آللًيڃين تش١ثپ ټمٙوتؼځث٨ر ڀڃ ء أو ټّؽڅثنوي تير وتټًچ تىڈٰي 

ڀ٧ ء ټڅّثن تؼووٿ ـًيڃ ٬یً ڀفصًڀیڃ ٬ًٰـآللتءتز ٨ٽى تال٨صهز، و تثـ٨تټًٙتڀفدي 

 .ڂڀّٽفیت ٸثڄووټدفً تټي إٿ ڈٿ شد٩وڄھأال إ٘هيٵھٿ وڂ ويځٺ و يوـِيڀث

ظثڄوير ٰي يذ خٙوز ټٕمٙیثچ تىٌ ڈشدًذ، ـٵیًيذ ؤمٙیر ٴهپ ټ٩ځوت ټىي ٨وڈ       

ت٨شنى ٴه ڂ ټصي ٸثوڂ تيځيو ٔٵیٳ ٨ٕیٵر وڈـه ڀڅھٿ يٶ وتـیڃ ش٩ث، يروتټًتض تـهأ

ٿ ٰي يڈټڇ ظٿ ٤ھوپ الِصّالء، وتالٸصٱثتـصى ، ټٷ خًٝخڇووټڇ وڂ يځيل٩ٝڇ ، وأ٨ٽیھث

ظٿ ، ټدفًتټي وڂ إٿ ڀصؽھيي وڈڀثٺ وِويڀثوڂ ويځوڂ يټصد٫ يصً٘هز تـثڄوپ ڀثأؼځث٨ر 

ڂ دثڈظٿ يىڂ، ټ٩ًخیثج تيھًوڂ ويځيث ڈظًؾ ٨ٽى إيؽًء وؤالڈخیڃ ي يڃ يٵ٧ ٔؽثأيصد٩وڄھٿ 

ي ټڅثٲ ت٠الوڂ إيځييًيه چ وټصڅٍتټي ڂ إدثڈـیڃ يىوڀثيِوٺ وڂ يځيٰھځث نيٙثوټڅد٧ تټي إ

خألى ڀڃ ٺ ِويڀثأڂ ال ي، إخیڅھٿ ٔؽثي ټٿ يهء والٸصٱثت٨ٽیڇ  وڄڇ يدهأال إځث ڈـهأ ټى٨

ټٿ ، وبڇ ٴصیالينتټٷ خإووټ٩ًخي ت تىڈټڅد٧ ټیٕٱي ٬ٽیٽڇ ڀڃ تټي ن إي٩وَ وټځّهوڂ تيځي

 ،نڄثءشڇيصمٽٗ ڀڃ وټځؽصځ٧ ڀڅڇ تټی١ھً ز أليى ٘ث٘ثيخ٧ أي٠ٽٳ ٨ٽیڇ أيٹصٱي خھث خٻ 

 ؼوټصھٿ. ټى ټدفً خص١ٱٽھٿ ٨تِٹیڅر وء وټھهتوټؽو تّٰه أألڄڇ ٴه 

ټٙځس ِدح ٸوڄھث وتټ٭ًيح شصٙٯ خثټٝدثخیر تير يوتٰي ي تبيټؽٍيذ ت٘وإڂ        

ية بصفة والراث احدأفي رك تشاد ال تكارة هامشية فهي صو"، ڀًِوڀر ڀڃ خ٩یه

لرجل امثل ، بيةوروألص اي منسوبة فقط للشخوهبل ب، للعرء سماأفال توجد ، ئيسيةر

بل تهم امستقلين بذاد فرا ألم يكونوب، ولعراماعة من جه غيرون ويمرمع رع يتصاي لذا
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في ه كورية حيث شااث الرواحدأكتهم في صنع رغم مشاب رفقط توجب بأنهم عر تصفا

بجماعة من ، يضاأفيه ا لسجن حيث ظل مستقراخوله دلثاني عند احتى في ول وألالفصل ا

ل هتجاوإن بهم رقاون ألسجن يتفقدا إلىءوا لذين جاب العروار الزب وارلعالموقوفين ا

شخصية منهم ي ألح لسمام امتد لعدام بل ءهسماأكر م ذلكاتب لهم لم يقتصر علي عدا

"ئيوالرالحديث افي رك تشان بأ
1
. 

، أو ِثِث ٰيأٰصځعٽس ، ڀڅ٩هڀرڂ شٹون ٴٽیٽر شٹثيذ ال خٙوٌ إټ٩ًخیر ټٿ يدًأذ تټځًتڀث أ       

ال ش٩ځٻ وڂ، يځيي ٨ٕیٵر وڈڀ٭ًخیر  أذڀًتٰٹثڄس  ،ټځّص٭ٽروتير ٌالڄصھثتټ٩ٕیٵر ز تڄفًٙت

، ٨الٴر خآل٨ًٽى ـیط ٸثڄس ، خثټمیثڄرت ىڈـّثڄڇ إشٵثخٻ وڀث ي١٩یڇ ټھث ٨ٽى ش٩یٓ خٺ 

، ثشھصٿ خًٰٕھ، ڀصّٽ١رأذ ڀًتٰھي ، يثڄٙیحذ شىٸًويڃ تيشھث ِوٌؼه خفووألڄڇ وټٷ وو

ټًِثټر ٱھث خثټ١ځ٧ الِصؽثخصھث ٘، وولثبڅرأذ ڀًتٰھي ت ىڈٸٻ ٲ ٰوٺ، وڀث شھصٿ خثټځثيٴه

ـیط ، ټھثچ يفًٝڂ ڀث ٸثيي ټٿ شٹڃ شهڀيذ أليى، وټیڇ ټٹي شّص٭ٽڇ نز إـیط ٨ثڂ، ويځي

يٹٕٯ ټھث ٨ڃ ـٵیٵصھث ، وخًٝخھثپ يٵو، ټٿ يٝثؼ٩ھث، ويٕصھیھثٌتٺ ألڄڇ ڀثت ىڈخٹٻ پ ٴث

 ٬یً ڀدثټیر خ٩ًٜھث.ٺ،ټځثويتء تشًٸٛ ذ،ـٵیًأذ ڀًتٰھي إوڂ 

يق ٘ثيال ټصي ٸثڄس ش٧ٝ ڀڅهتځًٜر ټځيذ تټ٩ًخیر ٰي ٘ويذ ت٘وز ٴه ٤ھًو      

ـیڃ ، بًيرتټؽٍأذ ت٨ؽثخڇ خثټځًإ أخنىٴه و ،شمٽٱھثو ،ٴھثينتءذ وو ٨ٽىٺ يهت ىوڈ ڂ،ټٽوت

ش٩ًٜھڃ ټٽځ٩ثٸّر ، وټځًِٽرتڃ يڈ٩ٔو، وألڄیٳتټدثِھڃ ز وټ١ثټدثت٘ٯ ڀؽځو٨ر ڀڃ و

 ڂ.ټځٹثتټشي شڀأل تٜفٹثشھڃ ، وټفيڂ تڀڃ ٴدٻ ٔدث

 نة:رلمقاا

ټي إـه ڀڅھٿ خڅٱّڇ تټوتيٽٵي  ،ڀؽصځ٧ ڀصٹثڀٻ ڀصځثِٷيذ ي ش٩ٹُ ٘وخويوأليذ ت٘و      

خي ټیُ ويوألن تټٱًأڂ ت٨ٽي ٺ يىت ىڈٸٻ و ،ٰث٨ث ٨ڃ ًٰٔھٿون ،آللًيڃتؼٻ أټصھٽٹر ڀڃ ت

 وڂ،ڀص٩ث -ټٱًڄّيت -خيويوألن تټٱًأڂ تټیٻ ٨ٽي ت وىڈٸٻ چ وڀڃ يّثڄهٶ څثڈخٻ  چ،ـهو

٨ڃ ـٳ ٬ًيدث ٰي ڂ أللیً ٸثت تىڈڂ ٬ٿ ٸويڄڇ ٘ثـح ڀوٴٯ ذ وأـهووي٩یٓ ٰي شٝثڀڃ 

خٙٱر ت ىڈڄ٩ٹُ تٴه ، وبًير خٙٱر لث٘رتټؽٍوت ،ټ٩ًخیرذ تټفیثت٨ڃ ، ويروتټًچ تىڈ

ټٷ وٸٻ ، وبًتټؽٍتټٱًڄّیر ٰي نتز تټ٩ثوتټٵیٿ ز تٰٵه ش٭یً ،يروتټًتض تـهأٜفر ٰي وت

ح شدٟ ٸٻ ٔا خثټؽثڄتيٰٵه ، ِٽوٸھٿوظً ٰي ڄٱّیث شھٿ ي أټىي تبًتټؽٍتټځؽصځ٧ تخّدح 
                                                

 .900ٖنيتِر ٰڄير ڀٵثيڄر، ڀڄٔويتز ؼثڀ٩ر خثشڄر، يڂ، ټځٵثنج تألت ٰي زِثنيت توي:ټٍت أللًٝت - 1



 البنية السردية في رواية الغريبالفصل الثاني : 
 

- 56 - 
 

ٌذ خٻ خثإلؼث، أللیًت تىز أپ ڈټٿ يٹڃ ڀھصځث خځو يټىٺ تِويڀعٻ ڀث ٩ٰٻ ڀهيً ڀث ني، ټځثت

٨ڃ ِی١ًشڇ يغ ڀً لثأث ڈ٨ه، وڀڇذ أټٿ يھصٿ ټوٰثٺ ِويـصى ڀث و ،ټصي ِیفٙٻ ٨ٽیھثت

أپ ٻ ِیمٽٗ ڄٱّڇ ڈټ٩ځٻ تٰځث  ،ڀعٽڇ ڀعٽھثز ٨ٽیڇ خثټځوپ و ڀفٹوڈٰفصي  ،ثيڈڄڇ ٴهوت

ت ىوڈ ،ټٕ٭ٻتش٭یدڇ ٨ڃ وټصي ِیفٙٻ ٨ٽیھث ٌذ تإلؼثتصًٸٍ ٨ٽي ڀچ ؼٻ شٱٹیًڂ ٸثو !؟ڀڇأ

 ٺ يصٝؿ ټڅث ڀڃ لال، وټدً ٸثڀوي أټه ذ،ټالڀدثالوتخثټ٩دعیر يت ټه ٩ٔووخثټ٭ًخر ي ټ٩ٕوت

 ټ٩ًخیر.تخیر ٨ٽي ويوألتټٕمٙیر وتټځوٴٯ تټٷ ټ٭ٽدر وو ،ڄھث ٨څًٙيرأير وتټًتض تـهأ

ٺ ڀڃ لالو ،یةر ټڇڈال وال ٔٹٻ و ِٿتال ي ټىتټ٩ثخً تټٕا تخځعثخر  يخيټ٩ڂ تٸثو      

إڂ ـصى وٸٻ ٔا  ټىشٱٙیٽھث ٨، وشڇتخي خځ٩صٵهويوألت ير يصٝؿ ټڅث شځّٷوتټًتض تـهأ

ټٿ يدص٩ه ٨ڃ ، وخٙٱر ًِٔر ،خي ٨ڃ ؼځث٨صڇويوألن تټٱًت٧ٰ نتٰٵه َ ټڅثأيوتؾ تٸثڄس 

ٰي ذ ټ٩ؽٍتڀڃ  ڀيِوٺي ٰدثټ٬ًٿ ڀڃ شٵً ،يروتټًتء تؼٍتض وأـهأٰي ؼځی٧ چ خٽهيوؾ 

ڀصٝفر يذ خٙووؼٽیث  ٷټويصٝؿ و -خؽځث٨صڇ -خھث ي ټٵوتشځّٹڇ ي ڄڇ يدهأال إ ى،وټځأت

خ٧ يٰھث خأأينخٻ  ذ،ـهوتر ټٿ يٹصٱي ٰیھث خ١ٽٵي ټىتټ٩ًخي ت ٨ٽىيټڅثٺ توِي٠ٽٳ ڀأـیڃ 

ڀڃ ٤ٽٿ ، ټٱًڄّیرتټدًٕير ن وتټوؼوتڄڇ خىټٷ ٴه شمٽٗ أ٤څث ذ ثڀهڈؼعر  ٨ٽى ز أليى٠ٽٵث

ؼو ؾ ـٍوٌ ،ـصڇيتلٽمٻ و ،ټٱًڄّين تټوؼوتٴٽٳ أ ٴهڂ ٸثي ټىتأللیً ت تىڂ ڈ٠٭یثو

 ټدّی١ر.تټٱًڄّي ٰي ـیثشڇ تي٩یٕڇ ڂ ٸثي ټىوء تټھهوتټّٹیڅر ت

ٺ، ټٿ شصدهوټٿ شص٭یً ذ، ـهوت-ټ٩ًخيتير يوت-يروتټًتټٽ٩ًخي ٰي ، ٸثڀو ييټدذ أٸثڄس ڄ٥ً      

ثڄس لیً ٰٵه ٸإوت  ،ټھثذ ال ٴوٺ و ال ـو ،ټروڀ٩ٍء، ٘ځث، ٜدثخیريذ ٰھي ٰي ڀؽځٽھث ٘و

ټو وظھث تـهأٰي يٶ ټٿ شٕثوير ٔیةث وتټًتٰي ٶ ټٿ شصفًنذ، ڄھث ٔمٙیر ڀڅٵثأ ٨ٽىټیٻ ن

 ييټدأـصى ، وو ڀڃ يڅھیڇوڈ ،بځثي نتخثټٕؽثأ يدهڂ و ڀڃ ٸثڈ -ڂيځثي –ٰثټٱًڄّي ، ٴٽیال

ج خٵي يٵصًنت، وڀھهچ ؼهوټڅد٧ ـیط ت إټىؼ٧ يٰٵه  ،ټ٩ًخيتٴصٻ ٰیڇ ي ټىتټځوٴٯ تٸثڀو ٰي 

 ڀّثټځث.ت ٰٵه خه، ڄڇ ټٿ يھثؼځڇأ٬ٿ ي يټڅثت٠ٽٳ ٨ٽیڇ أظٿ چ، خصً٘ه،وڀڅڇ

ذ، ـٵیًٺ وخثالـصیثز ټٵوتټٹّح  ش٩ِى، ير خثبّروتټًچ تىڈ٩ًخیر ٰي ټتٰثټٕمٙیر إوڂ       

ن ي ڀؽًڈخٻ  ،ٴٯتال ڀو، وال ڀالڀؿ، وال ٔمٙیروِٿ تټیُ ټھث ، ټځٕثٸٻت ٨ٽىڀفًٜر 

ٰٝٽھث ٨ڃ خثٴي وټٕمٙیر چ تىڈشح ټٹثتټصي ڀیٍ خھث تألِثِیر تټّځر وت ،وير ٨ًخیر""ڈ

 ٻ .ڈټصؽثتي ى ڈأللًز تټٕمٙیثت
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ي ټىٌيٲ تألتخٽدثِڇ ، ټٕفٿتبفر يتڀڅڇ ؾ شٱوي ټىتټڅصڃ تټځصّك تټځّٹیڃ ت تىڂ ڈٰٵه ٸث      

ڀٻ ټڇ ٰي أال وال ًٰ٘ر ي ټىتټمٙٿ تټ٩ًخي ، تټّڅیڃٮ تالآڀڃ چ ڄڇ ټٿ ي٭یًأيصٝؿ ڂ ٸث

ټٱًڄّیر ذ تټفیثتڀػ ٰي أنٴه  ، ٨ٕیٵثو ،ِؽیڅثو ، أخٽ١ؽیثأو ڀصّٹ٩ث ڂ ڀث ٸثإألڄڇ  ذ،ټفیثت

ټٿ و ٮ،ټصًٙتټٿ يفٹٿ تٶ ټى، ٬ٙح ٨ٽي ٨یٕھثو ذ،ًٰٜس ٨ٽیڇ خثټٵوو ،ټصي ټیّس ټڇت

ي ٰٽٿ يدهٺ الـصیثٺ، وتالڄفالن وتټٱّثتڀٍ يټ٩ًخیر ٸثڄس شځعٻ أذ تټځًتـصى و، غالڄهڀثتيؽه 

، ًٜخھث٨ٽىِٹوشڇ و ،ثټإل٠ثـر خھڂ يځثيڄڇ ڀ٧ وش٩ثأذ، وټځًچ تىچ ڈ١٨ٯ شؽثأي  ڀيِوٺ

٬ٿ ي –ټځ٭ًخیر أذ تټځًڂ تيځثيٰیھث ج ټصي ًٜتظر نټفثت –ټٵٝیر چ تىڈٰٝڇ ټٽصهلٻ ٰي وي

 وڂ .يځيث ڀ٧ ڈڄڇ ٰیځث خ٩ه  ٔھه ٜهأ

، ڀصڅثٴٝريذ ي ٘و، وڈټٱًڄّیرذ تخثټفیثن ټځھهنوي تټ٩ًخي يذ تٰٵه ڀعٽس ٘وإوڂ       

ز ٤ھًوٴالٴث ټّٹیڅصھٿ ، وإيڂليآلت ٨ٽىتء ال٨صهوتټ٥ٽٿ ٺ وتالـصیثوتټٕٷ تيٕوخھث 

ين ټصي ش١ثتز ټ٩ٙثخثتؼځث٨ر ڀڃ وټمٙٿ يذ تير ٨ځوڀث ٰي ٘ووتټًچ تىڈشھٿ ٰي ي٘و

 آللً.ڂ ڀڃ ڀٹثټٱًڄّي تټ٩ٕح َ تټڅثت

 ب:لعروالبير كامو أ

، خڅھثتټدیً ٸثڀو ، وأڂ أبًتټؽٍتٰي ڀهيڅر ز ير ٴه ؼًوتټًت ـنتضأأڂ ٴٽڅث وٸځث ِدٳ       

شیر وتڀ٩ًٰر  ڄصیؽرءز ير ؼثوتټًچ تىوڈ ،شأظً خھثوظً ٰیھث أٴه ڂ ٸث، ویرټ٩ًختټدیةر تخڃ وت

ي٩دً ٨څھث أڂ ڄڇ ټٿ يّص١ی٧ أال إٔمٙیر  ،ٴرن٘ثذ ڄثشؽر ٨ڃ ڀ٩ثًٔ ،٘فثخھثوأخثټځهيڅر 

ر يوتټًچ تىڈٴه ٠د٧ و ،ټّٹثڄھثوٴر خفٹٿ ڀ٩ثيٕصڇ ټھث نث٘يذ ث خٙوڈـصى ټٿ يًو ،ؾخوٜو

نچ ټځؽصځ٧ يّوت تىڈً ڈټىټٷ ٤ثج ټ٩ًتثټّٽح ٨ٽى ٴه ٨ٹّس خو ،ټالڀدثټیرتټ٩دعیر تخڅ٥ًشڇ 

ڄڅث أال ، إبًتټؽٍتيٙٯ ڀهيڅر ڂ ڄڇ ٸثأخثټ٬ًٿ ڀڃ وٌ وټصؽثوت٥ٽٿ ټ، وتأللالٴیر ن و تټٱّثت

 ،يروتنتض تټيـأټصي ٸثڄس ٬ثټدر ٨ٽى تټ٭ًخیر ذ تخثټڅ٥ًپ ټځوِوت تىڈ٘ٱڇ وڄٽصځُ ڀڃ 

أللالٴیر تټٵیٿ تڀر أٌنچ ِوشّ ،ټځص١ٱٽیڃتوټھځػ  ت٨ثټځث ٬یً ڀصفًٝ يّٹڅڇ ؼځث٨ر ڀڃ 

ټ٩ًخي ج تٴه ًٜڂ يصھث ٸثتٰځڅى خه ،يروتټًچ تىتض ڈـهأخیر ٨ٽى ويوألتټدٙځر تټٷ ټ٭ٽدر وو

شهٰڃ أڂ ڀڇ ٰي أ٬در يٸً وـیڃ  ،ټىيڃتٰي ش٩ثټیٿ َ ټٷ خثټځّثووٿ ټٙځیتخٙٱر لث٘ر ٰي 

ال وټىيڃ ڀڇ ټٿ شٹڃ ڀھصځر خثأڂ أ ،يرتټدهتڀڅى ؾ ٴه ً٘ڂ ڇ ٸثڄأ٬ٿ  يټهيڅیر تټ١ًيٵر ت ٨ٽى

ذ ټٷ ڀًو شؼٽىشوي، إلِالڀتټهيڃ تش٩ثټیٿ وټصٵثټیه تٰٳ وڀڇ أټىټٷ ټٹي ال شهٰڃ و ،خص٩ثټیځڇ

ال وال يؤڀڃ خثټهيڃ  ڄڇذ أټڇ خ١ًيٵر ڀدثًٔؾ ً٘، وټٵُتټفهيط ڀ٧ تيًٰٛ ڂ ظثڄیر ـیڃ ٸث
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ټٵثخٻ ت ،ټًـځروتخثټصّثڀؿ ني ټځڅثتإلِالڀي تټهيڃ تخٵیٿ َ ټځّثت تىڈٸٻ و ،هللان تـصى خوؼو

ڀدثالشڇ ال ، وټهشڇٌذ وتٰي ؼڅثز ؼًأټصي تټځّیفیر َ تټ١ٵوتخفهيعڇ ٨ڃ ت ىڈٴثخٻ و ،ټٽصوخر

ٮ ٨صً، وتأللالٴیرتټٵیٿ تڄٹً شٽٷ أٰٵه ذ، ٸعیًت ىڈألڀعٽر ٨ٽى وت ،ټهشڇذ وتخوٰث، أو خثټهيڃ

 ټٕیو٨یر.تټى إټ٩دعیر تڄصٵثټڇ ڀڃ تء تظڇ ڀڃ ؼًي ويټىني تټځثتخثټؽثڄح 

ير خٝځیً وتټًتض تـهن أټٷ ټًّ، وويروتټًتض تـهأټد١ٻ ڀ٧ تٴه ش١ثخٵس ٔمٙیر و      

ټٷ وو ،شڇوتټوٴس تٰي وي تټًو تټد١ٻ تو ڈ يِوٺ،ڀأڂ ٨ٽى ٺ يهي ټىن، تټٱًتٿ ټځصٹٽت

 ٰٵه ،يروتټًتض تـهأټٕمٙیر ٨ٽى تظھث تـهأ٬ٽدر و ،يروتټًتټدیً ٸثڀو ٰي أَ ـيثذ الڄ٩ٹث

ذ ٴه ٨ٹُ ـیثو ټهشڇ.وتڀ٧ ْ ځث ٨ثڈٸال، وټٵًيروت، ټفيوت ،ټځّٹڃتټھځث ڄٱُ ڂ ٸث

ء ألـیثتي ِثن ټىتټصڅ٥یٿ ٺ تټٷ ڀڃ لالي، ووبًتټؽٍتټځؽصځ٧ ت٨ٽى ج خییڃ خثإليؽثويوألت

 ،ټځمصٽٱرز توٴوشر ڀصٙٽر خثټڅٕث٠ثٰٵه ٸثڄس ڀ، ڃوخیويوألتټصي ٸثڄس ِٹڅھث تًير بتټؽٍت

ټصي تڀثٸڂ ألت٨ٹُ ، تي٦ټٕوتٰي شٽٷ تء ال٨صهتن أو ٰال ـًٸر شوـي خثټٱّثت ىت ڈڀث ٨هو

ي ٬یً وڈ، يذټځثوتڄیس تټفوج تڀځعٽر خأ٘فثڀثٸڃ ڀوـٕر أٰھي ، جټ٩ًتيّٹڅھث ڂ ٸث

خیر ويوألذ تټفیثتٰي َ الڄ٩ٹثت٨ٽى ٺ ڄځث يهت إىڈٸٻ ذ وټٿ شٹڃ ڀڅ٥ځر خثټځًو، ڄ٥یٱر

 بًير.تټؽٍوت

ٺ ِوڀيذ ټڅث ـیثي ٰٙو ،ټ٩ًخیرتټٕمٙیر تخیر ٨ٽى ويوألتټٕمٙیر تٴه ٬ٽدس ٠ثخ٧ و      

ى ٨ٽت ىڈٴه ٠٭ي ٸٻ و ،ټى ٨دعیصڇإؼث وخالڀدثالشڇ لًت هخ ثيڈڀوأخّٟ وأشٱث٘یٽھث نٲ خأ

ـصى ٰي ٨الٴصڇ ڀ٧ و٨الٴثشڇ ڄ٩ٹّس ٨ٽى ڀؽځٻ تټصي ت ،أللالٴیروتشیر تټىتټٵیٿ تڀ٩ثيً 

٨ٹُ  ،ييش٩ًٰڇ خځثوّیثـر ټتټى ج إثڈټىتظً ٰیڇ أڀث ي ٴه ،ٰثشھثوټٿ يؤظً ٰیڇ ي ټىت ،ټهشڇوت

 ،لصڇأش٩ًٜس ټڇ  ټځثپ ٷ خثالڄصٵثټوو ،٨ڃ ًٰٔھث٦ ټهٰثأيتنز تټصي تخیر ټ٩ًتټٕمٙیر ت

ٰموٰڇ ڀڃ ٺ ِويڀث ڀأ ،ټفٵڇ خھٿي أټىي تټ٩ثت ټصمٽٗ ڀڃت٬در ڀڅڇ ٰي ي ڀوڂييٰصٕثؼً ڀ٧ 

 ؼًيځر ٴصٻ.ج شٹثتيټى إ٩ٰڇ نټّٹیڅر ٌوتٺ تو، نذټ٩ّث٦ تٜیث

بي وتټًتټڅّیػ تلٻ ذ نتڀٹثڄر ڀځیٍ، ڀوٸثيي ټدأټٱًڄّي تټ٭ًيح" ټٽٹثشح "تير يوتشفصٻ       

ير وتټًچ تىأڂ ڈټٷ وأليى، ٨ثټځیر ز يثيوتټٱًڄّیر ٘فدر تټځٹصوخر خثټٽ٭ر ت ټٱًڄّيت

 خثټ٩څًٙير ٸصدس يٌذ ٬یً ڀصٹثٰةر ڀصځذ ل١یًز ټٵٝثيث ٨دً ٨الٴثتًـس ڀؽځو٨ر ڀڃ ٠

ټ٩ًخي ڀڃ ت-و  -ټ٭ًخي ڀڃ ؼھرت–خیڃ ٩ٔدیڃ ڀمصٽٱیڃ  شؼيى، ټ٩دعیروت ذټالڀدثالتٰي ٤ٻ 

ٸځث  ،ټ١ثبٱصیڃت٬یً ڀصٹثٰةر خیڃ نوتي أتٌڂ وصو٬یً ڀيت و ڀث ڄؽه ټڇ ـٝووڈ -أليىؼھر 
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، ټځصصثخ٧ي تټصٵٽیهن تټًّتځس ٰي لٽمٽر خڅیر ڈٴه ِثى، لًأير ڀڃ ؼھر وتټًچ تىأڂ ڈ

ٰر ش٥ٻ وي ٠ًيٵر ڀ٩ًى، وڈلًيذ أشثني ټًّتخثټصٵث٧٠ يذ وشثني ټًّتټه ت٨وٜصڇ خثټصوو

ټ٭څیر خصیځثشھث تير وتټًتچ ىڂ ڈڅث ٰإڈڀڃ ن. ټًّتټځفٹځر ز تيثوتټًٲ تڄدعثتڀڅى ج ټ٭ًتٰي 

، ټٱًڄّيتټص٩دیً وتز تټعٵثٰیر تټدڅیر تٰي تي خثِصځًذ خأِثټیح ٸصثخصھث ش٥ٻ ـثًٜ ټځصڅو٨رتو

شًٸصڇ ٰي ي ټىتألظً تٰٳ وټھث وشصڅثذ، ؼهيهتءتز يٝث ڀڅٱصفر ٨ٽى ٴًأڄھث شد٩ث ټىټٷ أٸځث 

ټر ٨ٽى نت٘دفس أڄھث ون أټى ـه، إشفٽستيـیعځث ويڅځث ـٽس أٰٵھث تيًي ټىتألظً وتټځثٜي ت

و ز، وڈټصي ال شځوتټٹثشح ٌ تڀويڀڃ ت ڀٍ، ويشڅو٨ڇوشڇ تي٬ٿ ٬ٍيبي وتټًتڀؤټٱھث تض شً

ټصي شٵهڀھث ڀڃ تي تأل٬وتټر ِدً وڀفثوټځھث ت٨څه ٨وٮ ټوٴووتشھث تءٴًنذ ٨ثإټى إ٩ٰڅث نڀث 

 ٰٵث ټھث.تي٥ٻ ڀًإال أڂ يأخى وشھث نالوٰٵھث ڀڅى ټف٥ر ي يتټىتتټ٭ڀوٚ ت ىچ ڈِصٹڅثتؼٻ أ

  : دوارألد اتحدت ولشخصيااية بن  

ځثټھث ڈخإز شځیٍ، وټٱًڄّییڃ ٰٵٟتشڅٱصؿ ٨ٽى وټ٭ًيح" "تير ز يوتٔمٙیثن شص٩ه      

نتز ټ٩ثوتټٵیٿ تپ وألـٹثتء وتوڈألي وتألٰٹثشأظي خث ڂ ٴنڄڇ ٸث، أ٬ٿيټ٩ًخي تټٽٕمٗ 

ټٹڃ وټ٩ًخي تى ټإيٝث أڄھث شٕیً أٸځث ، ټٱًڄّيتټؽثڄح تټعٵثٰیر ڀڃ وتالؼصځث٨یر يج تټځٕثوت

أو ټځٕثٸٻ يذ تظثڂ أؼٺ  إـثٜيذ إڀث ڀشفًٝ ٔل٘ير  ،ټ٩څًٙيروتټصھځیٓ تڀڃ ٦ خڅو

ي الِص٩ځثتڀڃ ٨ٌڃ ڄھث شفٹي أټٷ و ،يروتټًتٰث٨ال ٰي يت ٨څٙ، وتټٱوٜىوټٽّٽح 

ټٷ شًٸٍ ٨ٽى نذ،  وي٬پ وڀص٩هز ټځٵثخٻ شٍلً خٕمٙیثتټٹڅھث ٰي  ي،بتټٱًڄّي ټٽؽٍت

٨څه ٖ ڄھث شٵٯ خثټمٙوأٸځث  ،ټھثڀٕیرتز ټٕمٙیثتٸعً ڀڃ أیّیر ټًبتټٔل٘يثز ت

ـیط يصٿ ، ټٵثبځر خیڅھثز تټ٩الٴثتش٩ّى ټصٙويً "، وييڀث، ڂيځوٺ، يِوي"ڀز ٔمٙیث

ڂ خًيځوٺ ټصي شًخٟ ڀًِوتټ٩الٴر ، وتڀڃ ؼھريي خځثٺ ټصي شًخٟ ڀًِوتټ٩الٴر تشٕمیٗ 

، ضټعالتټ٩البٳ چ تىٺ ڈڀڃ لالو ،جخثټ٩ًذ أللیًچ تىڈټصي شًخٟ تٴر ټ٩الأليى، وتڀڃ ؼھر 

و ، وڈيروتټًتټڅٙي ٸځث شٵهڀڇ تټځؽصځ٧ تٰي ذ ټّثبهى تأللًز تټ٩الٴثتيصٿ شٙويً ڀمصٽٯ 

 صوٜیفڇ.ڀٺ ٨ٽى ڀث ِڅ٩

 

 

 

 



 البنية السردية في رواية الغريبالفصل الثاني : 
 

- 60 - 
 

 عبثيته:ل ومرسورة صو -1

ٰي ٔٹٻ ٔمٗ ٨دعي  -بيوتټًن تټًّت ٰي -ټد١ٻيذ ت٘و وٸثڀيي ټدأبي وتټًپ تيٵه      

ز ټفثالتڄڇ ٰي ٸعیً ڀڃ إ خٻ، إلؼصځث٨یرز تټ٩الٴثوتال خثټٵیٿ ذ وخثألًِٺ الڀدثن، ڀصځً

تچ ڄًت ٹى، ڈألڀوڀرت٨الٴر  ٨ٽى وـشى، آللًيڃت ٨ٽىشٱٝیٽھث وشڇ ٚ وتټى ًٰإٿ تڈصفهي

 إټىټڅھثير تخھٿ ٰي ي أنى ټىتألڀً تو ، وڈيڃ ڀڃ ـوټڇنٸأڄھٿ ٬یً ڀوؼووآللًيڃ تي٩ثڀٻ 

ون ـهوٌ ټ٭ثټح شصؽثتڀ٩ثڀالشڇ ټآللًيڃ ٸثڄس ٰي وأڂ لٙو٘ث ، ؼًيځر ٴصٻج شٹثيت

چ ى، ڈٜثبھٿوٺ إيڄڇ يفثأو ي٩صٵه وڈٸدیً ي خثـصٵثَ ټڅثتي٩ثڀٽھٿ ڂ ث. ټٵه ٸثشھذ وتټٵّوت

أللالٴیر ٰي خ٩ٛ تټٵیٿ وٌ تيصؽثڂ ـیط ٸث، ؼصځث٨یر ٨دعیرتڀڃ خڅیر ذ ڀّصځهي ألڀوت

٘هيٵڇ  ـشىټٕمٗ ټٿ يٹڃ ء ٜثٺ إيالوإلت إټىيٵوټھث و٨ًخیر أذ ڀًإيوٴ٧ ڂ، ویثألـت

ٔمٗ يذ ي ٘وڈټد١ٻ يذ ت٘ووي. إڂ ټٍټیٕھه خثت ىڈٸٻ ى خٻ ش٩ه، ٬ًدصڇ٨ڄن ال وڄٍو

ڄؽه ت ٹىج. ڈ٨ٵثنوڂ ټٵصٻ تټفٳ ٰي تټڇ ٺ يموڂ ټٵثڄوأڂ تڄڇ ي٩صٵه ٺ، إ٨دعي ڀصفٹٿ ال ڀدث

 ٬یً ٨ٵالڄي.ن ڀصځًن ڄڇ ًٰأ

 ء:لوفاري وامارة صو -2

ڂ، ټفڅثوتټفح تيصؽٽى ٰیھث يذ ٘و، شځثڀثٺ ًِوتڀيذ ټٙوڄٵيٚ ي يي ڈڀثيذ ٘و      

خیر ٨ڃ ـٳ ويوألأذ تټځًتـیط ٸثڄس شځعٻ ، يِوٺټځذ  ټٽىذ وټٽڅٕويت ٻ ڀٙهٸثڄس شځعو

، ٬ٿ ِؽڅڇٺ يِويټٿ شٵ٧١ ٨الٴصھث خځٲ إو ټٙهء وتثټٽوٰيت ٸثڄس ڀٙه، وڄثٴصھثوأخؽځثټھث 

ټؽًيځر تشٹثخڇ ټصٽٷ يت٬ٿ يـًيصڇ ٺ وڀًِوتءذ ڀڅس خدًآٰٵه ، ټٵويرأذ تټځًيذ تڄھث ٘وإ

ڀیڅر تألأذ ټځًتڄفو يٮ ـح ؼثٺ، وًِتڀټى ٨دط ٨څه ٺ إڅث يصفويي ڈـح ڀث، إڂ ټد٩ٕرت

 ٺ.ِويڀن ٩ِثإؼٻ أڀڃ ث تټشي شـي

   لغضب:اتيمة ن ويمورة رصو -3 

ء ټڅّثتيڅٱٳ ٨ٽى ، وشڇتيصد٧ ٔھوء وټڅّثي ويتء تيؽًي ټىتټًؼٻ تٰي ڂ يځويذ ي٘و      

 ٺټٽو٘و، ټځص٩رتؼٻ أڀڃ  تإلڄِثڄيرون ټفهوٌ تيصؽثز، وټ٩ٕیٵثنوي تي٩یٽھڃ. ټیفّڃ شځعیٻ و

 ټٷ.وِیٽر ټصفٵیٳ وټ٥ٽٿ تڀڃ  ويصم، ويةرنټًت٬دثشڇ شصځعٻ يټى إ

  لظالم:الخائن العربي اصورة -4  

ټى إشڅٵّٿ ز، و٘ٱث ـشىال چ، وؼوووڀالڀؿ وڂ ټٹڃ خهز ویثٔم٨ٙنذ شفصڇ ي وٞشڅ      

 ٴّځیڃ: 
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  :بلعرن الشباالجماعة من االفتاة المغربية و رةصو 

ت ىڈشٵثخٻ ٸٻ ڂ ڀثټيث ويځويټصي ش٩یٓ ٨ثټر ٨ٽى تٽر ټځّص٭تټمثبڅر أذ تټځًتي ڈذ ټٱصثثٰ      

ڂ دثټځ٭ًخیر ٰھٿ ٔتټؽځث٨ر تڀث أ ،ٺټځثتشدی٧ ٨ًٜھث ڀٵثخٻ ذ ر ـٵیًي ٔمٙی، وڈخثټمیثڄر

خي ويوألتټځؽصځ٧ ڂ تٸثي ټىت ،ټّٹیڅروء وتټھهتشف١یٿ ؼو و  ،ټځٕثٸٻيذ تظثإټٕث٬ٻ تٔ٭ٽھٿ 

 ټ٩ًخیر.تشأله ڀڅڇ وي٩یٓ ٰیڇ 

ه ذهية في دلسرالبنية ا تتباين في مستوياك نال أن هلقوانا ألخير يمكنافي و"    

د ئي تبعا لتعدوالرالنص الفني في الشكل الكاتب افيها ول حيث تنا -لغريبا-تياوالرا

من ثمّ قيمة و-لشكل ا -لفنيةاقيمته أن لى إنشير ري أن ولضرامن ، ولشكلا اذت همكونا

"لخمسةانب اجوله اذهعي فيها انرأن يجب ، تهذائي والرالنص ا
1
 ي:وڈ 

ټصٵهيٿ -ټٹثشح ت-تويټًتيٵهڀھث وټصي يڅصھؽھث يذ تټٙوأو تټځڅھػ أي ت لتقديم:اطريقة  - أ

ير شصځیٍ وتټًچ تىڈټصٵهيٿ ٰي ت٠ًيٵر ، ويصڇتض يوتـهأشفٽیٻ ؾ وټًٕأو ٔمٙیثشڇ 

 شؽ٩ٽڅث ڄٽځُى وټځّصوت تىڈټى إ شيٴىير وتټًتڀث ؼ٩ٻ ت ى، وڈټصّٽّٻ، وتخثټهٴر

 ز.ټٕمٙیثتظیٵر خیڃ ز وث٨الٴيشخثٞثز وت

 ٰي ڈوچ  جألِٽوت، وټٵٙٙیرتشڇ نٰي ٸیٱیر شٙويً ڀثٖ ټٵثج تِٽوأ :لفنيب األسلوا - ج

 شفٽیٽیث.أو ير شّؽیٽیث وتټًت

ټھث وټصي يصڅثتټٵٝیر أو تټٵٙٙي ٦ تټځوٜوتڄٵٙه خڇ و ية:والرافي م تماهالر امحو -غ

شدڅى إو ټ٭ًيح ٰڅیث ير تيوتبیّیث ٰي شٕٹیٻ ي نويت يټځفوت تىڈيٽ٩ح يوتيشڇ وٰي ٖ ټٵثت

ث ن نويڈيفهشي ټز تٸىټٷ ٔمٙیثن شصفهز، ولًيثوأير وتټًچ تىڈخیڃ ٮ اللصالتُِ أ٨ٽیڇ 

 بي.وتټًن تټًّتٰي ٨ځٽیر 

ټٵٙر ٰي ٨ڀون توڈي٩صدً ، وبي ټٽ٭ًيحوتټًن تټًّتِثِي ٰي ٰڃ ڂ أو ڀٹووڈ لزمن:ا -ن

"من زية بغير روا" ال ٴه ٴیٻ وشٕٹٽھث وث يڈش١و
2
. 

ذ أو ٍڈٔمٙیر ؼثڂ شٹوأڂ ٰإڀث ټ٭ًيح" "تير يوتث ڈٸځث ش٥ھً شخصية :لاطبيعة  -ه

أڂ ڀث ، وإټ٩ًخيتڀعٻ ٔمٙیر ن ټًّت٨ځٽیر ء ظڅثٺ أشصفوأو ڄھث ال شص٭یً أڀ١ّفر خځ٩څى 

چ ىتءذ وڈټٵًء تظڅثيئ أټٵثپ تڀثأڄثڀیر شصٕٹٻ أو ڄھث ٔمٙیر ڀًٸدر أټٷ خځ٩څى وخ٩ٹُ ڂ شٹو

                                                
 .987، 9978ٖټعثڄیر ت ټ١د٩ر، تټٹويست ټعٵثٰیرت ټٹصحنج، نتي تالڂ تٰڅو: هللات. ڀفځه ـّڃ ٨دهن - 1
 ټٙٱفر.ت ڄٱُ، ڄٱِڇټځًؼ٧ ت - 2
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ٴه ڀعٽصھث ذ، وٍڈټؽثتټٕمٙیر تڀڃ ٦ ٴڅثإ أٔنو ٸعً ـیويروأ٩٘ح ٘څث٨ر أي ڈر ټٕمٙیت

 ير .وتټًتٰي ٺ ٔمٙیر ڀًِو

ټځًٸٍير تټٕمٙیر تڅث ڈو ڈتوي وټًٺ تـثڂ خٽّثأو ټځصٹٽٿ تټ٭ًيح خٝځیً تير وى يوتشًُ   

 –ڀڅث٠ٳ ڂ وـٵیٵیر ألڀٹڅر )ڀهز ٨ڃ ڀّځیثض ڄھث شصفهأٴ٩یصھث خځ٩څى وتٰي  ڀ٩يٰرٰي 

٨ڃ ض ڄھث شصفهأٸځث ، بً(تټؽٍتتټك ٰي ڀهيڅر . تتي٦ ...ٔو –ي ڈڀٵث –ڂ ِؽو –يتز ـث

ټّیثِي ٰي ت٦ تټًٙتټوٴثب٧ تڄ٩ٸثَ ڄھث أخځ٩څى ، بًتټؽٍتس ٰي ـٵیٵیر ـهظتض ـهوإٴثب٧ و

ٰٵٟ خٻ ڂ ه ٨یثڈټیُ ٸٕثتوي ټًتيھث ويًتض إلـهوتټوٴثب٧ چ تىوڈبً. تټؽٍتلٻ ڀهيڅر نت

ڄ٩ٹّس ڄصثبػ ت ت٦ټًٙت تىڈڀڃ ويمیر ڀث يشثذ ٰي ٰصًت٦ ټًٙت تىڈ ڀڅ٭ځُ ٰين ٸٱً يٝثوأ

 ٨ٽى ـیثشڇ.و٨ٽیڇ تض ألـهتشٽٷ 

ڄځث إير وتټًتٰي توي ټًتٔمٙیر ٖ أڂ ټٵثتخٕمٙیر يٮ ټ٩ثتير وتټًيئ تيمیٻ ټٵثو       

لث٘ر. تز ٔل٘ير ڀڃ ڀىٸًءت ؼٍوڂ يه  -ڀويِوٺ-وتشڇ ٰٸأڄڀث ڈو ټدیً أش٩ٹُ ٔمٙیر 

ٸثشح ٴٙر ويح أن –توي ټًتأي  –ټدیً ٰھو أيح نألز تيفځٻ ٘ٱثتوي ټًأڂ ت٨ًٰڅث إوًت 

 ڀڅصٿ ِیثِي.و

ٰیھث ٦ ٰثإلِصًؼثپ ٨ثن ټًّتٰي ٨ځٽیر ٲ ټ٭ًيح ال يّص٭ًتير وتبي ټًوتټًتټٍڀڃ ت إڂ    

 ت. وڄوٸي ٰي ڀثيٽي ٘وي ڈوت تالِشيؼث٦:ټیُ ٸعیً

ڀڇ خ٩ه أٴه ٨ثٔھث ڀ٧ ڂ ټصي ٸثپ تأليثتصٽٷ  إټى٨ثنز وتٸيذ تټيتوي ول: ألع االسترجاا

 ٰثشھث.و

ڀي خڇ أظڄثء شؼيخر تټِؼڂ وڀث ٨ثئڇ ڀڂ ڀث توى ټٸٺ ټًي تِصىٸثت:انيلثع االسترجاا

 ټـ٢ثز.

 ټځفثٸځر.تٰي أو ټّؽڃ تو ٰي يى وڈيصىٸً ڀثتوي ټًڂ تـیڃ ٸث :لثالثع االسترجاا
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من صورة العربً فً نتاج األدب  إلى توضٌح جانبالبحث هذا سعٌنا فً          

 : ما ٌلً أهمهالعل من  نتائج ال من جملةوخلصنا فٌه إلى  الكولونٌالً أللبٌر كامو،

 سلوبه بهذه ٌطالٌة لذلن امتزج أإجزائرٌة وفرنسٌة ولبٌر كامو كاتب ذو ثمافة أ

 . الحموالت المتعددة

  العبثٌة تتجلى خاصة فً حدٌثه عن الظلمفلسفة كامو . 

  الجزائري وهً نظرة فٌها كل معانً  اإلنساننظرة كامو للعربً جسدها فً صورة

 .العدوانٌةوجحاف والعداء اإل

  واعتمد فً  العنصرٌة فاستغنى عن الشخصٌات العربٌة إلىشخصٌة كامو تنحاز

 .وروبٌةوصفه على الشخصٌات األ

 دران الحسًبٌنما المكان على اإل، لة النفسٌةالحا زمن الرواٌة اعتمد على. 

 وبٌة وتتمٌز بالهدوء ورفضاء الشخصٌات األ، فضاء الرواٌة التمٌٌز بٌن نوعان من

ما فضاء الشخصٌات العربٌة فتتمٌز بالتخلف والتدهور وهو انعكاس أر، واالستمرا

 .سلبً لصورة العربً داخل الرواٌة

 فمد فصل كامو عند وصفه لبعض األحداث، الرواٌةحداث عدم االنسجام بٌن أ ، 

 .خرى المتعلمة بالعربًوإغفال أ

 نه صور الصراع بٌن ها الواسع مع المومٌة لدى كامو ألتعارضت العالمٌة بمفهوم

 .ولم ٌترن مجاال لالنفتاح على اآلخر، العرب والغرب

 " وفً الممابل أعطى نهاٌة  نهاٌة محدودة للعربً، ىإل" الغرٌبٌنهً كامو فً رواٌته

رغم أنه حكم ، ٌعلن إن نفذ حكم اإلعدام أم ال نلمر سول فختم رواٌته دون أمفتوحة 

 .علٌه بذلن

 صراع الحضارات"بـف بٌن األنا واآلخر أو ما ٌسمى هذه الرواٌة تصور االختال" 

حتى ٌبرهن ، هوٌتنا وجعلنا تابعٌن ألفكارهم من هذا المنطلك ٌحاول الغربً طمس

 .االنحطاطفوق علٌنا ونبمى فً بوتمة بأحمٌة الت
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 "صورة العربً على أنه غٌر أخاللً محاولة كامو تشوٌه فً رواٌة "الغرٌب، 

 .السٌئةوغٌرها من الصفات  همجً، متعصب، متخلف،

  التً تنص علٌها الرسالة  الحٌاة البشرٌة أدب كامو لم ٌرق إلىٌمكن المول أن

العداء  ثنائٌةبل حصرها فً ، البشر فئاتبمعنى التواصل مع جمٌع  ،النبوٌـة

 .السٌاسً مفاده أن الغرب هو الحضارة والعرب ال ٌتماشون مع معطٌات العصر

شكر هللا أبعناصر الموضوع ولو بالملٌل و تلد ألممكون أرجو أن أوفً األخٌر               

هذا البحث حافزا للباحثٌن فً إعادة الحفر فً ٌكون  أنتمنى أو، حمده على هذا العملأو

  .ةالكولونٌا لٌبعض المصطلحات التً ٌنتجها أدباء 
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 الملخص:

"عربي"ال تدل على األهمية إن القارئ لرواية" الغريب"يالحظ أن استخدام كلمة 

 اإلنسانية ، إنما تجسد ثنائية ضدية يبنى عليها العالم والخطاب الكولونيالي، فشخصية ميرسول

تمثل الفرنسي المستعمر والعربي هو المجهول المستعمر، إذ أن قيمة الفرنسي وسلطته ال تتحقق 

إال بوجود الطرف الثاني بكونه عربيا حتى يتمكن من ممارسة الهيمنة والعنف عليه كطرف 

ضعيف ومهمش، وهي القيمة الوحيدة التي نجدها لدى هذا العربي، فالرواية اختزلته مكون 

ربي"ليس كهوية، بل كينونة مصطنعة تتكون من سمات سلبية، وممارسة العنصرية واحد "الع

والطبقية التي يمارسها الرجل األبيض األوروبي.إذن العربي هو مجرد إسقاط لصفة عنصرية 

 أنتجتها المخيلة األوروبية. 

 و.ألبير كام -الغريب  -الكولونيالية -اآلخر -األنا - الصورائية الكلمات المفتاحية:

Résumé: 

Le lecteur du roman "The Stranger" note que l'utilisation du mot 

"arabe" n'indique pas l'importance de l'humanité, mais incarne un 

dualisme contre lequel repose le monde et le discours colonial. Le 

personnage de Mersol représente le colonial français et l'arabe est 

l'inconnu colonisé. C’est la seule valeur que nous trouvons dans cet 

arabe. Le roman est réduit d’un composant, "arabe", non pas en tant 

qu’identité, mais en tant qu’entité artificielle constituée de traits 

négatifs et de la pratique du racisme et de la classe pratiquée par 

l’homme blanc européen. Arabe est juste Une projection d'un 

personnage raciste produite par l'imagination européenne. 

Mots-clés: poétique, ego, colonialisme, l’étrange, Albert camus. 


