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 إهداء
 إلى كل من ٌنطق لغة الضاد وٌفتخر بها.
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   مة:مقد  

تعددت الدراسات النقدٌة الحدٌثة للرواٌة باعتبارها النص الذي فرض مكانته فً الحقل     

ن إجراءات تجعل من الرواٌة نصا سردٌا ٌتمٌز بأشكال التموضع األدبً، وذهبت للبحث ع

 الزمانً والمكانً ودور الشخصٌات وتداخلها وتفاعالتها الخاصة.        

تحلٌل الرواٌة تحلٌال سردٌا فهً إشارة إلى علم قائم بذاته له  بمجرد الخوض فً        

إجراءاته و مكوناته ومقوماته، ٌتمحور حول بنٌة الزمن والمكان والشخصٌة ضمن الرواٌة، 

واختٌار الرواٌة وكاتبها البد أن ٌتوافق مع المنهج المختار للتحلٌل، قد كثرت األبحاث 

ومفكرٌن وأدباء، لكن مع ذلك ال ٌزال مجال البحث والدراسات حول أعمال شخصٌات كثٌرة 

مفتوحا لتسلٌط الضوء على بعض أعمال مفكرٌن وأدباء تحتاج إلى مزٌد من الدراسة بالنظر 

 إلى األثر الفكري واألدبً.

على الرغم من جهود الباحثٌن فً تناول أدبٌة "مالك بن نبً" بالدراسة والتحلٌل، فإنه      

 لمزٌد من الدراسات البنٌوٌة الخاصة.ٌبقى فً حاجة إلى ا

إلى جانب خصوصٌة اإلبداع الروائً الجزائري فً عالقته بالموروث) دٌن، عقائد،      

أعراف، تقالٌد( حاول "مالك بن نبً" وهو ٌخوض تجربة الكتابة الروائٌة تسلٌط الضوء على 

ألنه كاتب ذو ، " " لبٌك حج الفقراء بـ ا بمشروعه الفكري فعنونهاعبادة الحج وربطه

خصوصٌة فكرٌة وحضارٌة إسالمٌة وفلسفٌة فألزم التركٌز على هذا الجانب خالل الدراسة 

 التطبٌقٌة لهذا العمل.

 كالتالً:وفً هذا السٌاق تمثلت إشكالٌة البحث   

 للبناء السردي؟" لبيك "مدى استجابة رواية  ما                  

دراسة تحلٌلٌة  "لمالك بن نبً" "لبٌك حج الفقراء "وأما موضوع بحثنا فهو رواٌة    

 السردي فً العمل باالستعانة بالمنهج



 

 

 

" لبٌك حج الفقراء" فً هذا البحث أسباب  وقد دفعتنا إلى تناول تحلٌل رواٌة "مالك بن نبً"    

 الذاتٌة:أما فٌما ٌخص الدوافع  موضوعٌة،و أخرى  ذاتٌة

 اجم عن فكرة طالما راودتنً. جهد متواضع ن نتاجإن هذا البحث  -

 ولم ٌكن اختٌاري لهذا البحث من قبٌل الصدفة وإنما تمثلت فً ذلك أمرٌن اثنٌن، أولهما: -

مالك "ذتً وثانٌهما: التوسم بمعرفة كل ما هو جدٌد، فرواٌة تاعمال بتوجٌهات و إرشادات أس

 ة غرٌبة.من الموضوعات الجدٌرة بالتناول، وهً فً أجندتً الثقافٌ "بن نبً

 ساعد البحث والجد.بقرٌبة واضحة، وال ٌكون ذلك إال  ٌنبغً أن تكون

ضوء وعدم االكتفاء بتحلٌلها تحلٌال واصفا  الفقراء" فًقراءة الرواٌة "لبٌك حج محاولة  -

 وغٌر دقٌق.

التأكٌد على أن توصٌل األفكار و اآلراء ال ٌقتصر على نوع واحد من الكتابة فقط بل ٌتعدى  -

 وٌندرج ضمن أجناس أدبٌة متعددة. ذلك

وألن تجربة مالك بن نبً روائٌا لم تحفل بالكثٌر من الدراسات النقدٌة، فقد اقتصرت  

       فلسفة الحضارة فً"الدراسات السابقة على الجمع بٌن حٌاته و أعماله و آثاره ، على سبٌل 

 ،5002عة األولى سنةمرابط الطب عن دار النشر بن"لبشٌر ضٌف"  فكر مالك بن نبً "

وكتاب" مالك بن نبً مفكرا إصالحٌا "للكاتب "أحمد السحمرانً "عن دار النفائس الطبعة 

 .6891الثانٌة، سنة

إال أن هذه الدراسات لم توسم بالتخصص، فحاولت بتجربتً هذه إدراجها ضمن مجال     

 الدراسات النقدٌة وقراءتها فً ضوء المنهج السردي . 

 وع بحثنا قد رسمنا له خطة تقوم على العناصر التالٌة:وأما موض    

تعرفنا على "مالك بن نبً " أدٌبا و روائٌا و حاولنا قراءة الرواٌة فً  مدخل، وفٌهمقدمة و  

إشكالٌة المصطلح السردي من حٌث تعرٌفاته و  البداٌة بمناقشةضوء المنهج السردي فكانت 

 ترجمته



 

 

 

 

المبحث ً ف تناولنا فً ثالثة مباحث نظرٌة لمكونات السرد،فجعلناه ، أما الفصل األول    

لمكون الفضاء والمبحث الثالث خصص  خصصناالمبحث الثانً فً  و مكون الزمناألول 

 ،و مبحث اخر خاص بالرؤٌة السردٌة.  لمكون الشخصٌة

( لمكونات البنٌة السردٌة)زمن، فضاء، شخصٌةللدراسة التطبٌقٌة  الفصل الثانًوخصصنا    

حٌث عرضنا تقرٌبا كل مقاطع الرواٌة وعدم  ،على رواٌة "لبٌك حج الفقراء" لمالك بن نبً

قصد توضٌح المقارنة بٌن ما ٌوجد فً الرواٌة وعالقتها  فحسباالكتفاء بمثال أو مثالٌن 

 باإلجراءات السردٌة.

و بالخصوص  ن نبًتتمثل المصادر التً اعتمدنا علٌها فً البحث فً أهم مؤلفات مالك ب     

أخرى تعلٌمٌة خاصة بعلم مراجع  إلى معاجم خاصة بالمصطلح السردي وباإلضافة  الرواٌة، 

 السرد.

 وأنهٌنا بخاتمة نحصً فٌها نتائج البحث.   

 سعٌنا فً تحقٌق هذه الخطة باعتماد منهجٌة الوصف و التحلٌل بدراسة النصوص وتحلٌلها.  

من  وبحث فهً موضوعٌة، فكل بحث ال ٌخلأثناء الوأما الصعوبات التً اعترضتنا       

م بذاته الصعوبات، وخاصة إذا تعلق األمر بموضوع لم ٌبحر فٌه الكثٌر، ٌمزج بٌن علم قائ

أعماله فً أغلبها  ختص ، الذي ت"مالك بن نبً"لمفكر من درجة  ئٌة)علم السرد( وتجربة روا

حث فً هذا المجال أن ٌكون مطلعا على بالفكر اإلسالمً والفلسفة حٌث ٌقتضً هذا على البا

من ناقد إلى أخر، والمبادئ العالمٌة  السردٌة المصطلحات اختالفكلتا الجهتٌن علم السرد و

 ."لمالك بن نبً"والفكرٌة 

وإن نشكر هللا تعالى الذي وفقنا على إتمام العمل على صورته هذه وال ٌفوتنا شكر األستاذة     

العمل، وأرشدتنا فً كثٌر من مراحل البحث على  شرافاإلخٌرة مكاوي التً تولت 

تلقٌناها مفاتٌح ألفكار جدٌدةجعلت من الصعوبات التً التً مالحظات الب
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 مالك بن نبي روائيا وإشكالية المصطلح السردي
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

طِق طؼي حٌٗخ٤ُش حُٜٔطِق ػخثوخ ٣ٜخىف حُيٍحٓخص حَُٔى٣ش ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ ، كخُٜٔ   

حَُٔى١ طؼيىص حٌٗخُٚ حالٛطالك٤ش حُظ٢ طيٍ حُٔلّٜٞ حُٞحكي ، ًَٝ ٌٛح ٍحؿغ ُِو٢ِ ك٢ 

 حُظَؿٔش ، ٝألٗٚ الري ٖٓ ط٤ٟٞق حُٜٔطِق حُ٘وي١  هزَ حُُٞٞؽ ح٠ُ أ١ ػَٔ ٗوي١ .

  

     ٝهزَ حُوٞٝ ك٢ ىٍحٓش ٍٝح٣ش "ُز٤ي كؾ حُلوَحء" ُٔخُي رٖ ٗز٢ ك٢ ٟٞء حُٜٔ٘ؾ حَُٔى١ ،                 

كخُٝ٘خ حُلَٜ ك٢ حٌٗخ٤ُش حُٜٔطِق حَُٔى١ ٝطٞك٤ي طَؿٔش حُٜٔطِق حَُٔى١  حُٔظيحٍٝ ك٢ 

حُلَٜ حُ٘ظ١َ حُوخٙ رٌٔٞٗخص حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ، ٝح٠٣خ ك٢ حُلَٜ حُظطز٤و٢ ح١ٌُ ٛٞ ػزخٍس 

 ػٖ هَحءس َٓى٣ش َُٝح٣ش "ٓخُي رٖ ٗز٢ ".

 

ٗز٢ ٍٝحث٤خ ، ٝحٌٗخ٤ُش حُٜٔطِق  كوٜٜ٘خ حُٔيهَ ُٔلخُٝش حُظو٣َذ ر٤ٖ كٌَط٢ ٓخُي رٖ   

 حَُٔى١، ٤ُْٝ ػ٠ِ حٓخّ حُؼالهش ر٤ٜ٘ٔخ ٌُٖٝ ػ٠ِ حٓخّ حُظو٣َذ حُٜٔ٘ـ٢ ك٢ هَحءط٘خ ،

 ٝهٜي حُظلٌْ ك٢ حُزلغ ٤ٍَٓٝطٚ رٌَ٘ ٓٞكي ٖٓ ك٤غ حُٜٔطِق حَُٔى١ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 نزواَخ   نهجُبء انسزدٌ؟( يبنك ثٍ َجٍ انًفكز اإلساليٍ و األدَت انزوائٍ) يب يذي اسزدبثخ ا

 

٣ؼي "ٓخُي رٖ ٗز٢" ٖٓ أرَُ حُٔل٣ٌَٖ ٝحُلالٓلش ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٢ ٝحإلٓال٢ٓ ،كؤرلخػٚ ٝ    

 آٍحإٙ ال طِحٍ ط٘ـَ حُلٌَ حإلٓال٢ٓ ٖٓ ك٤غ ه٤ٔظٜخ حُل٣ٌَش ٝ أرؼخىٛخ حإلٗٔخ٤ٗش.

ٙ ٣ٝللِٗخ ُِٞهٞف ٝحٌُظخرش رَٝف ًخطذ أىر٢ ٤ُْٝ ك٤ِٔٞف ٝٓلٌَ آال٢ٓ ٛٞ ٓخ ٣٘ي حالٗظزخ

ػ٘ي أىر٤ش ٓخُي رٖ ٗز٢،  كؼ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ٓؼظْ ٓئُلخطٚ ٣ـِذ ػ٤ِٜخ حُطخرغ حُل١ٌَ ٝ 

حُلِٔل٢، حإلٓال٢ٓ ًٔخ ػَف رٚ ك٢ ح٤ُٔيحٕ حُؼ٢ِٔ، اال أٗٚ حٓظطخع حُـٔغ ر٤ٖ حُلِٔلش حُلٌَ 

َٜ حُٔخىّ حُي٢٘٣ ٝحإلٓال٢ٓ ٝ رؤِٓٞد أىر٢ ػ٤ٔن طـِذ ػ٤ِٚ حُـٔخ٤ُش، ك٤غ ٣ًٌَ ك٢ حُل

ػَ٘ حُٔؼٕ٘ٞ رخألكٌخٍ ح٤ُٔظش ٝحألكٌخٍ ح٤ُٔٔظش ٖٓ ًظخد "ٌِٓ٘ش حألكٌخٍ ك٢ حُؼخُْ حإلٓال٢ٓ":" 

َٓ رزخ٣ٍْ ٣ٞٓخ أًزَ ٗؼَحء حُؼَٜ حُلي٣غ ػزو٣َش كؤُٜٔظٚ ٓي٣٘ش حألٗٞحٍ ه٤ٜيس طـ٘ض 

رزٜخثٜخ".
1
 

ٗلزْ ط٘لٔ٘خ حُل١ٌَ ٝإٔ  ٝك٢ ٓؼخٍ آهَ هخثال: ".......ٝػ٤ِ٘خ إٔ َٗحهذ ك٢ ٗظَْٛ، ال رَ إٔ    

٠ٗغ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ػ٠ِ أًٛخٗ٘خ أه٘ؼش ٝحه٤ش ٢ً ٗظـ٘ذ أ٣ش ػيٟٝ ٓلظِٔش".
2
 

إ رؼٞ حألػٔخٍ حألىر٤ش ال طَه٠ ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُلٌَ، اال أٜٗخ طيهَ حُظخ٣ٍن حألىر٢ ٖٓ أرٞحرٚ 

 حُٞحٓؼش.

طوظَٜ أػٔخُٚ ػ٠ِ  "ٓخُي رٖ ٗز٢" حٛظْ رخألىد، اال إٔ ًؼ٤َح ال ٣ؼَكٚ أى٣زخ كٌح، اً ال    

حُٜ٘ٞٝ رخُل٠خٍس ٝ حالٍطوخء رخُلٌَ حإلٓال٢ٓ، كلٔذ ٝاٗٔخ أُْ ٛٞ أ٠٣خ رخألىد ا٠ُ ؿخٗذ 

أىرخء طوٜٜٞح رخألىد كؼِوض أٓٔخإْٛ ٖٓ ًٛذ، ٝٗـي رخُٔوخرَ أٗٚ ٓخُؽ ر٤ٖ حألىد ٝحُلٌَ 

 حُل٠خ١ٍ . 

ػٖ ىحٍ 1947ٝهي َٗ٘ٛخ ٓ٘ش كٌظذ ٍٝح٣ظٚ رخُِـش حُل٤َٔٗش ػٜ٘ٞٗخ رـــ "ُز٤ي كؾ حُلوَحء"     

ح٠ُٜ٘ش ك٢ حُـِحثَ، "٣ٝؼٞى حُل٠َ ك٢ ظٍٜٞ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٖٓ ؿي٣ي ٝطوِٜٜخ ٖٓ حأل٤ٍٗق 

حألىر٢ ُِيًظٍٞ حُـِحث١َ ٣ُيحٕ ه٤ُٞق رؼي طَؿٔظٜخ ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش َٝٗ٘ص َُِٔس حأل٠ُٝ 

ػٖ ىحٍ حُلٌَ ريٓ٘ن". 2009ٓ٘ش 
3
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حُل٠خٍس ك٢ كٌَ ٓخُي رٖ ٗز٢"  شق هللا ك٢ ًظخرٚ "كِٔلٝٗـي ك٤ٔخ ًظزٚ حألٓظخً ر٤َ٘ ٤ٟ      

طلض ػ٘ٞحٕ كَػ٢ "ٓخُي رٖ ٗز٢.... ٍٝحث٤خ" أٗٚ أٍٝى هٍٞ أكٔي ٍٓ٘ٞ ك٤ٔخ ٣وٚ ٍٝح٣ش "ُز٤ي 

كؾ حُلوَحء" ُٖٝٓ ظٍٜٞ ٍٝح٣ظخٕ حػ٘ظخٕ ظَٜطخ هزِٜخ هخثال:" طًٌَٗخ ك٢ ٟٓٞٞػٜخ، ٝك٢ 

حَٓأس حُٔ٘ـ٢ٔ"... ُؼزي حُوخىٍ كخؽ كٔٞ ٢ٛٝ  حُؼي٣ي ٖٓ حُٔٞحهق ٝ حألكيحع رَٝح٣ش "َُٛحء

، ٝرَٝح٣ش "ٓؤٕٓٞ" .. ١ٌَُ٘ هٞؿش 1925أٍٝ ٍٝح٣ش ٣ٌظزٜخ ؿِحث١َ رخُل٤َٔٗش ٝظَٜص ٓ٘ش 

 ...1988حُظ٢ ظَٜص ٓ٘ش

ٝٓؼَ ٛٞص حألًحٕ ك٢ ٤ًِٜٔخ رٔؼخرش حُٔ٘زٚ ٤ٔ٠َُ حُزط٤ِٖ ك٢ اىٓخٜٗٔخ حُؤَ، ٝك٢ طيٍٛٞ     

ٔزذ اىٓخٕ حُِٝؽ ػ٠ِ حُؤَ"طِي حُؼالهش ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ ر
4
 

 ٓٔخ ٣٘ي حالٗظزخٙ ٓخ ٓيٟ حٓظـخرش حَُٝح٣ش ُِز٘خءحَُٔى١؟    

رخػظزخٍ حُظل٤َِ حَُٔى١ أٝ حُيٍحٓش حَُٔى٣ش طٔظ٘ي ُٔوٞالص ٗوخى أٓٔٞح ٌُٜح حُؼِْ ٢ٔٓٝ رؼِْ    

 حَُٔى.

ًظخرش رٔخ إٔ حألى٣ذ حُـِحث١َ "ٓخُي رٖ ٗز٢ "٤ُْٝ حُل٤ِٔٞف ٛٞ  ٖٓ هخٝ طـَرش     

 حَُٝح٣ش كزخُظخ٢ُ ٓيٍى طٔخٓخ ُظو٤٘خص حَُٝح٣ش ٝٓٔظٞك٢ ١َُٝ٘ ًظخرظٜخ.

ٝحُٔالكع ٖٓ اطٔخّ هَحءس حَُٝح٣ش ١زؼخ ٤ُْ حُٞهٞف ػ٠ِ حُوَحءس حأل٠ُٝ ٝ اٗٔخ رظؼيى     

حُوَحءحص، ٣ـي ٗلٔٚ أٓخّ ٍٝحث٢ ٣ظوٖ ر٘خء حَُٝح٣ش ٖٓ هالٍ ٓخ أظَٜٙ ك٢ ًظخرش أٓطَٛخ حُظ٢ ال 

ٔش ، ٝاٗٔخ ٍٝح٣ش ٓظٞٓطش حُلـْ رَ أك٤خٗخ ٖٓ ٣ٜلٜخ رخَُٝح٣ش حُو٤َٜس، ٌُٖ ٓغ طٞٛق رخ٠ُو

ٌٛح كخٍٝ اػطخء هَحثٚ كَٛش حُظؤَٓ ك٢ ًظخرظٚ حَُٝحث٤ش ٝحٛلخ ُ٘خ َٓكِش ٖٓ طخ٣ٍن حُٔـظٔغ 

حإلٓال٢ٓ ا٠ُ ٓٞحؿٜش حُؼَٜ حُـي٣ي، ٝإٔ ٣ؼط٢ ألٛخُش أكٌخٍٙ كؼخ٤ُش طو٤٘خص حٌُظخرش حَُٝحث٤ش 

 ض رٜخ ٓؼظْ حُيٍحٓخص حألىر٤ش ٝحُ٘وي٣ش.حُظ٢ حٛظٔ

ٌٝٛح حُـْ٘ حألىر٢ ػ٘ي رؼٞ حُ٘وخى ٣ٔؼَ حُليع ٝحُ٘و٤ٜش ، ٝٛٞ ػ٘ي حُزؼٞ حألهَ حُِـش     

ٝٓخ ٣ظزؼٜخ ٖٓ آ٤ُخص أٝ ٌٓٞٗخص طؼز٣َ٤ش ًخَُٔى ٝحُلٞحٍ ٝحُِـش ٝحإل٣وخع حُ٘ؼ١َ ٝٛٞ ػ٘ي هْٔ 

ٍع":)اٗٚ حُلع حُلخَٛ ر٤ٖ حٌُظخرش آهَ ك٠خء ُٖٝٓ ٝكيع.....هخثال ػٖ ًُي "ٍٝالٕ رخ

حُوي٣ٔش حُٔلخ٤ًش ٝر٤ٖ حٌُظخرش حُـي٣يس أ١ حُٔٔظوِش رٌحطٜخ(.
5
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٣ؼ٠٘ ٓٔخٍ "ٓخُي رٖ ٗز٢" ك٢ حٌُظخرش حَُٝحث٤ش ٓٔخٍ حُظل٤َِ حُ٘وي١ ٝحٍطؤ٣٘خ رخُظل٤َِ     

ء حَُٔى١ َُِٝح٣ش، ٝكخُٝ٘خ ططز٤ن اؿَحءحص حَُٔى حُظ٢ طٞكَص ك٢ حَُٝح٣ش ٖٓ ُٖٓ، ك٠خ

 ٝٗو٤ٜش.

 كخٍٝ ٓخُي رٖ ٗز٢ ِٓؽ حُظو٤٘ش حَُٔى٣ش رخٌُظخرش حَُٝحث٤ش.   

ٝحَُٝح٣ش أٛزلض طو٠غ ُظو٤٘خص حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ٖٓ هالٍ ىٍحٓظ٘خ حُ٘ظ٣َش ٌُٔٞٗخص حُز٘خء    

 حَُٔى١ ٝططز٤وٜخ ػ٠ِ ٓوخ١غ حَُٝح٣ش.

 

 إشكبنُخ انًظطهر انسزدٌ:

خ حُؼَر٢ ٝحُؼـ٢ٔ رَ ٢ٛ أٗظٔش هخٛش حُٜٔطِلخص ٤ُٔض ٓطَٝكش ك٢ حُطَهخص ٣ؼَكٜ    

 ُٔلخ٤ْٛ ػِّٞ ٝٗظ٣َخص ال ٣لٜٜٔخ اال أَٛ حالهظٜخٙ ٝ حُظوٜٚ.

كخُ٘خهي ٣ظلَٔ ٓٔؤُش اىٍحى حُٜٔطِق حُ٘وي١ ٝىالالطٚ ٤ٍَٓٝٝس ظٍٜٞٙ ٓغ حُظلخٝص حُٞحٟق 

 ر٤ٖ حُٜٔطِق حُ٘وي١ حُظو٤ِي١ حُظَحػ٢ أٝ حُٔظَؿْ، أٝ حُٜٔطِق حُ٘وي١ حُـي٣ي.

ٔؤُش اًح ٢ٛ ٓٔؤُش  كْٜ ٝ ٍإ٣ش ُِٜٔطِق حُ٘وي١، ٓؼِٔخ َٛف رٚ "ػزي حُٔالّ حُٔٔي١" كخُٔ    

ك٢ هُٞٚ : "حُٜٔطِق ٣لظخؽ ا٠ُ ٤ٓخم أًؼَ ٓٔخ ٣لظخؽ ح٤ُٔخم ا٠ُ حُٜٔطِق".
6
 

 ٝحُظٔخإٍ حُٔطَٝف كٍٞ ٌٛٙ حُ٘وطش:

 ٤ًق ٣ٔظٔي حُٜٔطِق حُ٘وي١ ك٠ٍٞٙ ٟٖٔ ح٤ُٔخم ٖٝٓ أ٣ٖ؟ 

ي١ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔظٔي ك٠ٍٞٙ اال ٖٓ هالٍ أَٓ ٝحكي ٛٞ حُ٘ظخؽ حألىر٢ ١زؼخ حُٜٔطِق حُ٘و    

 ٝحُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش.

طوظِق حُٔلخ٤ْٛ ٝأٗظٔظٜخ ٖٓ ُـش ا٠ُ أهَٟ ك٢ٜ ٤ُٔض ٓظطخروش ك٢ ؿ٤ٔغ حُِـخص، كٔيٍُٞ    

حُٜٔطِق ٣ظزخ٣ٖ ٖٓ ُـش ا٠ُ أهَٟ، ٝرخُظخ٢ُ ٌٛٙ حإلٌٗخ٤ُش طٔؼَ اكيٟ حُٜؼٞرخص حُظ٢ طؼ٤ن 

 َ هٜي طزخىٍ حُٔؼخٍف حُ٘وي٣ش حُؼ٤ِٔش ػخٓش.حُظٞحٛ

ٖٝٓ ٛ٘خ ًخٕ الري ٖٓ طٞك٤ي حُٜٔطِق ٝطَؿٔظٚ ، ًُٝي ػٖ ٣َ١ن حُظوِٚ ٖٓ حٌُؼخكش ك٢    

 حُظَحىف ٝحالٗظَحى حُِلظ٢ ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ حالُظزخّ ٝحُِلٖ ٝحُـٔٞٝ.
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٢ حُ٘وي حألىر٢ حَُٔى١" ك قٝٗـي إٔ حُيًظٍٞ "أكٔي ٍك٤ْ ٣ًَْ هلخؿ٢" ك٢ ًظخرٚ "حُٜٔطِ    

 حُؼَر٢ حُلي٣غ ك٤ٔخ ٣وٚ حُٜٔطِلخص هٚ أٍرغ هطٞحص ٓؼ٤خ٣ٍش ٢ٛٝ ًخُظخ٢ُ:

 "طؼز٤ض ٓؼخ٢ٗ حُٜٔطِلخص ػٖ ٣َ١ن طؼ٣َلٜخ.

 طؼز٤ض ٓٞهغ ًَ ٓلّٜٞ ك٢ ٗظخّ حُٔلخ٤ْٛ ١زوخ ُِؼالهخص حُٔ٘طو٤ش أٝ حُٞؿٞى٣ش ر٤ٖ حُٔلخ٤ْٛ. -2

 هش ٖٓ ر٤ٖ حُٔظَحىكخص حُٔٞؿٞىس.ري ٙطو٤ٜٚ ًَ ٓلّٜٞ رٜٔطِق ٝحٟق ٣ظْ حهظ٤خٍ -3

ٟٝغ ٜٓطِق ؿي٣ي ُِٔلّٜٞ ػ٘يٓخ ٣ظؼٌٍ حُؼؼٍٞ ػ٠ِ حُٜٔطِق حُٔ٘خٓذ ٖٓ ر٤ٖ  -4

حُٔظَحىكخص حُٔٞؿٞىس".
7
 

ٝرؼي ٗظخثؾ حالؿظٜخى ك٢ ٟٓٞٞع "ػِْ حُٜٔطِق" حُظ٢ طِٞٛ٘خ ا٤ُٜخ ٟٝٝٞف ١َٝٗٚ،     

ٌٛح حُؼِْ ٜٝٓطِلخص اؿَحءحطٚ، ح١ٌُ أط٠ ط٤ٜٔيح ُُِٞٞؽ ا٠ُ ػِْ حَُٔى ٝٓؼَكش ٜٓطِلخص 

 آخ ٜٓطِلخ أ٤ِٛخ أٝ ٓظَؿٔخ.

طؼي اٌٗخ٤ُش حُٜٔطِق ػخثوخ ٣ٜخىف حُيٍحٓخص حَُٔى٣ش ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ ك٘ظ٤ـش حُـٔٞٝ ٝ     

حإلرٜخّ أٛزلض حألػٔخٍ حُ٘وي٣ش ك٢" ٓـخٍ ػِْ حَُٔى ؿ٤َ ٓٞكيس اُحء ظَٝف طزؼ٤ش حُلٌَ 

ٚ إٔ ٣ٌٕٞ أ٤َٓ ٖٓ ؿٜش ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ ٝؿٞى ػخَٓ حُؼَر٢ ا٠ُ حُلٌَ حُـَر٢ ح١ٌُ أُٓظ

حُز٤٘خص حُؼوخك٤ش ح١ٌُ ٣ٔي ٓزَ حُظٞحَٛ ر٤ٖ حألهطخٍ حُؼَر٤ش".
8
  

ٝػ٤ِٚ كخُٜٔطِق حَُٔى١ طؼيى ٝط٘ٞػض أٌٗخُٚ حالٛطالك٤ش حُظ٢ طيٍ ػ٠ِ حُٔلّٜٞ حُٞحكي،    

 ًَ ٌٛح ٗظَح ُِو٢ِ ك٢ حُظَؿٔش.

حَُٔى٣ش حُظ٢ ٣٘ز٢٘ ػ٤ِٜخ حُزلغ حُ٘ظ١َ ٝ حُظطز٤و٢ ك٢ كخُٝ٘خ حإلُٔخّ رزؼٞ حُٜٔطِلخص      

 حُيٍحٓش حَُٔى٣ش.

ألٗٚ الري ٖٓ حُلَٜ ك٢ حُٜٔطِق هزَ حُُٞٞؽ ا٠ُ أ١ ػَٔ ٗوي١ ٓٔخ ٣ٔخػي ػ٠ِ حُظلٌْ ك٢ 

 حُزلغ ٤ٍَٓٝٝطٚ رٌَ٘ ٓٞكي) ٖٓ ك٤غ حُٜٔطِق(.

طِلخطٚ حُوخٛش رٚ إ حُٜٔطِلخص حَُٔى٣ش ؿ٤َ ٓٔظوَس ػ٠ِ حُؼّٔٞ رَ إ ٌَُ ٗخهي ٜٓ   

 ٣وظِق رٜخ ػٖ ؿ٤َٙ.

" طَحٝف ٜٓطِق حَُٔى ر٤ٖ ًٞٗٚ هطخرخ ؿ٤َ ٓ٘ـِ أٝ هٜخ أىر٤خ ٣وّٞ رٚ حُٔخٍى، ٝحُٔخٍى   

٤ُْ ٛٞ حٌُخطذ رخ٠ٍَُٝس رَ ٢٤ٓٝ ر٤ٖ حألكيحع ٝٓظِو٤ٜخ".
9
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هزَ حُظؼَف ػ٠ِ حُٜٔطِلخص حَُٔى٣ش، ٝٓخ ٛٞ حَُٔى الري ٖٓ حٍَُٔٝ رخُ٘ؼ٣َش ألٜٗخ    

 ٢ٛ حألهَٟ ػيس ٓلخ٤ْٛ ٜٓ٘خ: (poetiqueألَٛ ح١ٌُ ٣ل١ٞ حُٟٔٞٞع حَُٔى١، ٝحُ٘ؼ٣َش)ح

 "."َٔٓؼَكش حُوٞح٤ٖٗ حُؼخٓش حُظ٢ ط٘ظْ ٝالىس ًَ ػ
10

 

 ."حُوٜخثٚ حُ٘ٞػ٤ش ُِوطخد حألىر٢"
11

 

  حُيٍحٓش حُِٔخ٤ٗش حُٞظ٤ل٤ش حُ٘ؼ٣َش، ك٢ ٤ٓخم حَُٓخثَ حُِلظ٤ش ػٔٞٓخ ٝك٢ حُ٘ؼَ ػ٠ِ"

ٝؿٚ حُوٜٞٙ".
12
 

 طٜظْ حُ٘ؼ٣َش رخُٜ٘ٞٙ حألىر٤ش ٖٓ ك٤غ حُيحهَ رٌٜٞٗخ ال طل٤َ ػ٠ِ ٢ٗء هخٍؿٜخ.    

حُؼَٔ حألىر٢ ًَٓذ ُـ١ٞ ٓ٘ظْ، كخالٗظظخّ حُيحه٢ِ ُِوطخد حألىر٢ ٝؿٔخ٤ُش ر٘خثٚ ٛٞ ىٍّ     

( طظليى ٖٓ ؿٜش ىٍحٓش حُ٘ؼ٣َش Narratologieحُ٘ؼ٣َش،" كؼالهش حُ٘ؼ٣َش رؼِْ حَُٔى )

حُز٘خء حُوطخد حألىر٢ ٖٝٓ ؿِٔظٚ حُوطخد حَُٔى١ ُِزلغ ػٖ هٞح٤ٗ٘ٚ  حُٔؼٔخ٣ٍش ١َٝحثن

حُـٔخ٤ُش حُظ٢ ط٘ظٔٚ ٝط٤َٔ رٔٞؿزٚ ٌٓٞٗخص حُٜ٘ٞٙ حَُٔى٣ش حُظ٢ ٢ٛ ٓلَ ىٍحٓش ػِْ 

حَُٔى".
13
  

( ك٢ ك٤ٖ حُ٘وي حالٗـِٞ أ٢ٌ٣َٓ Narratologieحُ٘وخى حُل٤٤َٖٔٗ ٣ٔظؼِٕٔٞ ٤ٛخؿش حُٜٔطِق)   

 ح١ٌُ ٣ؼ٢٘ ػِْ. * (logy)أله٤َ د٣زيٍ حُٔوطغ حُل٢َٔٗ ح

( ك٢ ٓؼـْ أًٔلٍٞى :" ٛٞ كَع ٖٓ كَٝع حُٔؼَكش أٝ Narratologieأٓخ طؼ٣َق ػِْ حَُٔى)    

حُ٘وي ٣ظؼخَٓ ٓغ ط٤ًَذ)أٝ ر٤٘ش( ٝ ٝظ٤لش)أٝ كؼخ٤ُش( حَُٔى، ٖٓ ك٤غ حطلخهٚ ٓغ حُوٞحػي ٝحَُُٓٞ 

حالٛطالك٤ش حُٔوٍَس".
14
  

٤َٛ ٓخٕ رؤٗٚ:" كَع ٓؼَك٢ ٣لَِ ٌٓٞٗخص ٤ٌٓٝخ٤ِٗٓخص ٣ٝؼَكٚ ًَٓظ٤خٕ أٗـِض ٝؿخٕ    

حُٔل٢ٌ".
15
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، ١9ٓـٔٞػش ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ، ٗظ٣َش حَُٔى ٖٓ ٝؿٜش حُ٘ظَ ا٠ُ حُظز٤َ٘، طَ: ٗخؿ٢ ٜٓطل٠، ٍٓ٘٘ٞحص حُلٞحٍ حألًخى٢ٔ٣ ٝحُـخٓؼ٢، حُيحٍ حُز٠٤خء،  - 

1989ٙ،97. 



 

 

 

ٝح٤ٌُٔخ٤ِٗٓخص طؼ٢٘" ح٤ُ٥خص أٝ أٓخ٤ُذ ر٘خء ط٣َٜٞ حُٔل٢ٌ )حَُٔٔٝى(اًح كؼِْ حَُٔى ٣ٜظْ    

ريٍحٓش ٝطل٤َِ ٌٓٞٗخص ٝأٓخ٤ُذ ط٣َٜٞ حُٔل٢ٌ)حَُٔٔٝى( ٝح١ٌُ ٠٣ْ حألكيحع، حُِٖٓ 

حُ٘و٤ٜخص، ٝحٌُٔخٕ".
16
 

)رَٝد ٝٗظَحّٝ، رخٍص، طٞىٍٝٝف ، ر٣َٕٔٞ، ؿ٣َٔخّ ٝؿ٤٘ض( ْٛ ٗوخى كٌَ ٖٓ      

ؿَر٤ٕٞ ٣ـٔؼٕٞ ػ٠ِ إٔ ػِْ حَُٔى ٤ُٝي حُيٍحٓخص حُِـ٣ٞش حُز٣ٞ٤٘ش ٣ٜٝظْ رظل٤َِ ٓلظٟٞ 

حُوٜش، ٓغ حُؼِْ إٔ حطـخٙ) رَٝد ٝٗظَحّٝ ٝ ر٣َٕٔٞ ٝؿ٣َٔخّ ( ٣وَؽ ػٖ كيٝى حُٜٔطِق 

 .1969حًٌٍُٔٞ ح١ٌُ حط٠ رٚ " طٞىٍٝٝف" ٓ٘ش

ألٕ" طٞىٍٝٝف " أىهَ ك٢ ٌٛح حُٜٔطِق ٓٔظٟٞ طل٤َِ حُوطخد ٝٓظخَٛٙ آهٌح ر٘ظَٙ ٓخ    

طَٞٛ ا٤ُٚ ح٢َُٓٝ "كالى٤ٔ٣َ رَٝد" ٖٓ ٗظخثؾ ك٢ رلؼٚ ػٖ ر٤٘ش حُوٜش ٖٓ ك٤غ حُليع 

 ٝىالالطٚ.

ٍٝإ٣ش "ؿ٤٘ض" ُؼِْ حَُٔى طلَٝ ٝؿٞى حُٔخٍى ٝأ١ِن ػ٠ِ ٓٞهغ حُٔخٍى ٜٓطِق) ح٤ُٜـش( 

 ى ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ ؿ٤َ ٓخٍى.كال ٣َٔ

ٝحُظخَٛ إٔ ك٠ٍٞ ح٤ُٜـش ك٢ ػِْ حَُٔى أهٌٛخ "ؿ٤٘ض" ٖٓ" طٞىٍٝٝف" اال أٗٚ ١ٍٞ     

حُٔلّٜٞ ربكٜخثٚ ألٗٔخ١ ٖٓ ح٤ُٜؾ ٓٔخ "كيح رٚ ا٠ُ ؿؼَ ػِْ حَُٔى ؿِءح ٖٓ ٗظ٣َش أًزَ ٓ٘ٚ 

٢ٛ ٗظ٣َش ح٤ُٜؾ".
17
 

ر٢ ٜٗيص حهظالكخ ًز٤َح ر٤ٖ حُ٘وخى ( ك٢ حُزلغ حُ٘وي١ حُؼNarratologieَإ طَؿٔش ٜٓطِق)   

حُؼَد كْٜٔ٘ ٖٓ حُظِّ رظَؿٔش ٝحكيس ك٢ ًظخرظٚ حُ٘وي٣ش ْٜٝٓ٘ ٖٓ حٟطَد ك٢ ػيى أًؼَ ٖٓ 

 طَؿٔش.

َظزَخ انمظُخ -0
18

٢ٛٝ طَؿٔش ؿ٤َٔ ٗخًَ ٤َٔٓٝ حَُُٔٝه٢، ك٢ٜ رؼ٤يس ػٖ حُٜٔطِق  :

٣َش حُوٜش( ٖٓ )هٜش( ٝ َٓى( اً ٣ظٌٕٞ حُٜٔطِق )ٗظ –حأل٢ِٛ ح١ٌُ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ًِٔظ٤ٖ)ػِْ 

 )ٗظ٣َش(.

انمظظُخ-8
19
طؼٞى ٌٛٙ حُظَؿٔش ُلؼَ حُوٚ، ًُٝي ألٕ حَُٔى ؿِء ٖٓ ػ٤ِٔش حُٔخٍى ك٢ :  

اهزخٍٙ رخُلٞحىع ٝطيهِٚ ك٤ٜخ رخُظؼ٤ِن أك٤خٗخ ٝرخُٔ٘خًٍش أك٤خٗخ أهَٟ، ٝحُوٚ أػْ ٖٓ ًُي كال 

                                                           
16
 .26حكٔي ٍك٤ْ ٣ًَْ حُولخؿ٢ ،حُٜٔطِق حَُٔى١ ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ ، ٙ - 
17
 .92، 1ٙؿ٤َحٍ ؿ٤٘ض، ٓيهَ ُـخٓغ حُ٘ٚ،طَ: ػزي حَُكٖٔ أ٣ٞد، ىحٍ حُ٘ئٕٝ حُؼوخك٤ش حُؼخٓش ، رـيحى، ١ - 
18
 .14، 1986ٙ، 1ش، ١ؿ٤َٔ ٗخًَ ٝ ٤َٔٓ حَُُٔٝه٢، ٓيهَ ا٠ُ ٗظ٣َش حُوٜش، ىحٍ حُ٘ئٕٝ حُؼوخك٤ش حُؼخٓ - 
19
 .59حُلي٣غ ، ٙ ٢حكٔي ٍك٤ْ ٣ًَْ حُولخؿ٢ ،حُٜٔطِق حَُٔى١ ك٢ حُ٘وي حُؼَر - 



 

 

 

ٚ(، ٝٛٞ ٣ؼ٢٘ ك٢ أهَ ٣ٜق حٕ ٗطِن ػ٠ِ حَٛ ٌٛح حُٜٔطِق ك٢َٔٗ حألَٛ)حَُٔى( رَ)حُو

 ٓخ ٣ؼ٤٘ٚ )ٗظ٣َش حُوٜش( أٝ )كٖ حُوٜش( ٌٛٙ طَؿٔش حُيًظٍٞ ػ٢ِ ؿٞحى حُطخَٛ.

فٍ انسزد -3
20
( حُظ٢ ٢ٛٝlogie طَؿٔش حُيًظٍٞ" ػزي حَُكٖٔ أ٣ٞد" ٟٓٞ إٔ حُٔوطغ ) : 

 طؼ٢٘ )ػِْ( حٓظزيُٜخ رــ)كٖ(.

انسزداَُخ )انؼًم انسزدٌ( -4
21

ُي َٓطخٝ" ٣ٝؼخد ػ٤ِٜخ ٢ٛٝ طَؿٔش حُيًظٍٞ" ػزي حُٔخ :

 أٜٗخ ٗٞػخ ٓخ رؼ٤يس ػٖ حُٜٔطِق حأل٢ِٛ.

٢ٛٝ طَؿٔش ًَ ٖٓ حُ٘خهي٣ٖ "ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ" ٝ"ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ"، طٔؼَ ٌٛٙ  انسزداَُبد: -5

 حُظَؿٔش حٓظلٔخٕ ٝهزٍٞ ٗخثغ ػ٠ِ ؿَحٍ ح٣َُخ٤ٟخص، حُِـ٣ٞخص، حُِٔخ٤ٗخص، ٝٓخ ٗخرٚ.

انًسزدَخ -6
22

الّ حُٔٔي١ ٣ٝؼخد ػ٤ِٜخ أٜٗخ ؿ٤َ ٓؤُٞكش ٖٓ ٢ٛٝ طَؿٔش حُيًظٍٞ ػزي حُٔ:

 ٗخك٤ش حالٓظؼٔخٍ كؤُلن رخَُٔى ٤ٓٔخ ٝ أٗؼٜخ كؤٛزلض )َٓٔى٣ش(.

( ، ٝؿؼَ ُٚ أًؼَ ٖٓ Narratologieأٓخ حُؤْ حُؼخ٢ٗ ح١ٌُ حٟطَد ك٢ طَؿٔش ٜٓطِق)    

 ٓوخرَ، كظزخ٣ٖ حٓظؼٔخُْٜ كٍٞ )ٗظ٣َش حَُٔى( حُظ٢ كِض ٓلَ )ٗظ٣َش حُوٜش( أٟق ا٠ُ

ٜٓطِق )حَُٔى٣خص( حُظ٢ ٝؿيص هزٞال ٝحٟلخ ٓظـ٢ِ ك٢ أػٔخُْٜ حُ٘وي٣ش رخإلٟخكش ا٠ُ 

ٜٓطِق )حَُٔى٣ش("كٜٞ ٜٓيٍ ٛ٘خػ٢ ريٍ ػ٠ِ كو٤وش ح٢ُ٘ءٝٓخ ٣ل٢٤ رٚ ٖٓ ح٤ُٜجخص 

ٝحألكٞحٍ ًٔخ أٗٚ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ هخ٤ٛش حُٞٛق ٝحُظ٤ٔٔش ٓؼخ، ًُي ألٕ )حَُٔى٣ش( ٜٓطِق 

ٔظؼِوش رخَُٔى ُِيالُش ػ٠ِ حالطـخٙ حُـي٣ي ك٢ حُزلغ ح١ٌُ ٣ل٤َ ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜلخص حُ

٣ـؼَ ٌٓٞٗخص حُوطخد ٟٓٞٞػخ ُٚ".
23
 

ٖٝٓ حُ٘وخى حُؼَد حُٔؼخ٣َٖٛ ح٣ٌُٖ حًظلٞح رٞٛق )ػِْ حَُٔى( أٗٚ ٟٖٔ )ػِْ حُز٣ٞط٤و٤خ(       

ٗـي "ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ" ٣ؼَكٚ روُٞٚ: " ٛٞ حهظٜخٙ ؿِث٢ ٣ٜظْ  رَٔى٣ش حُوطخد حَُٔى١ ٟٖٔ 

٢ًِ ٛٞ حُز٣ٞط٤و٤خ حُظ٢ طؼ٢٘ د)أىر٤ش( حُوطخد حألىر٢ ٝؿٚ ػخّ". ػِْ
24
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 .62حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ - 
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 .62حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ - 
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 .1984ٙ،201، 1ػزي حُٔالّ حُٔٔي١، هخّٓٞ حُِٔخ٤ٗخص، حُيحٍ حُؼَر٤ش ٌُِظخد، طْٞٗ، ١ - 
23
 .63حُلي٣غ ، ٙ ٢حَُٔى١ ك٢ حُ٘وي حُؼَرحكٔي ٍك٤ْ ٣ًَْ حُولخؿ٢ ،حُٜٔطِق  - 
24
 .65حَُٔؿغ ٗلٔٚ ،ٙ- 



 

 

 

 

 

 

  -رلٔذ طؼز٤َٙ–٣ٔظؼ٤ٖ "ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ" رظ٤َٓٔش طٟٞق ٓٞهغ ػِْ حَُٔى ٖٓ حُز٤١ٞ٤و٤خ 

حُٔوط٢ :
25
 

 

 انجُىطُمُب                      االخزظبص انؼبو

 

 

 األدثُخ                            يىضىػه    

 

 

 انسزدَبد                         انشؼزَبد                   االخزظبص  

 

 

 انسزدَخ                     انشؼزَخ                          يىضىػه

 

 ػهى انسزد 

 

 

 انًزوٌ)انسكبَخ(                   انًسزود)األزذاس، انزيٍ، انشخظُبد، انًكبٌ(

 انسبرد                      انزاوٌ        

 انًزوٌ نه                           انًسزود إنُه

ٝٗـي ُٚ ػيس طؼ٣َلخص ك٢ حُزلغ  (Narrationإ ٜٓطِق حَُٔى ٣وخرِٚ ك٢ حُظَؿٔش حُل٤َٔٗش)   

 حُـَر٢:

                                                           
25
 .46ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ ، طل٤َِ حُوطخد حَُٝحث٢ ، ٙ - 



 

 

 

 انسزد ػُذ انشكالَُىٌ انزوس: -0

 ٓؼ٤٘ش ًُٝي رخٓظؼٔخُٚ ًِٔخص حَُٔى ٛٞ "٣َ١وش حَُح١ٝ ح١ٌُ ٣لخٍٝ إٔ ٣ؼَك٘خ ػ٠ِ كٌخ٣ش 

 

ر٤ٔطش ٝ رؤِٓٞد طو٢ِ٤ ٣َحػ٢ ك٤ٚ ٗظخّ طظخرغ حألكيحع".
26
 

 انسزد ػُذ انفزَسٍُُ: -8

 ٖٓ طؼ٣َلخص حَُٔى ػ٘ي حُل٤٤َٖٔٗ ٓخ ٣ؤط٢:

  ك٤ِذ ٛخٕٓٞ": ٣ؼَف حَُٔى هخثال:" إ حَُٔى ١َٝ٣ أكيحع ٝ أكؼخال ك٢ طؼخهذ "

حُٔظَٜ ح٢ُِ٘ٓ."
27

 

 َُٔى ٣ٝـؼِٚ َٓحىكخ ٌَُِ٘ روُٞٚ:" ٖٓ حُٞحٟق إٔ حَُٔى ٛٞ "ؿخٕ ٣ٌٍخٍىٝ": ٣ؼَف ح 

٣َ١وش حُوٜٚ حَُٝحث٢ ٝإ حُوٜش ٓخ ١َٝ٣ ٝٛٔخ ٣ليىحٕ ٝؿ٢ٜ حُِـش."
28

 

  طٞىٍٝٝف": ٣ؼٔي ػيس طؼ٣َلخص َُِٔى أٜٛٔخ:" إ حَُٔى ٣وخرَ حُوطخد ٝػ٤ِٚ كبٕ ٓخ"

١ٝ حُوٜش ٣ٝٞؿي ٣ْٜ ك٢ حُؼَٔ حألىر٢ ٛٞ إٔ ٣ٞؿي ك٢ حُوطخد )أ١ حَُٔى( ٍح١ٝ ٣َ

 أٓخٓٚ هخٍة ٣ظِوخٛخ كال طْٜ حألكيحع ح٣َُٝٔش رويٍ ٓخ طْٜ حُط٣َوش حُظ٢ ٣ظزؼٜخ حَُح١ٝ 

 ك٢ ٗوِٜخ ُ٘خ، أ١ ٗوَ حُوٜش.

ٌٛٙ حُط٣َوش حُظ٢ طظؼِن رخُـخٗذ  حُٜٞك٢ ُِوٜش، "حُٔظَٜ حُِلظ٢، حُظظخرغ ح٢ُِ٘ٓ/حُٔ٘طو٢، 

ٝ حُِٖٓ ٝ ؿ٤َٛخ"حُـخٗذ حُظ٤ًَز٢)حَُٔى١( رل٠ٍٞ ٓوٞالص ح٤ُٜـش 
29
 

  ٣ؼَكٚ "ؿ٣َٔخّ" روُٞٚ "حُوطخد حَُٔى١ ًٝ ١ز٤ؼش ٓـخ٣ُش، طٜ٘ٞ حُ٘و٤ٜخص ٝ

ّٕ حَُٔى أٛزق ٟٓٞٞػخ ٓيحٍٙ ٓخ ط٘ـِٙ حُ٘و٤ٜخص ٖٓ  رٜٔٔش اٗـخُ حألكؼخٍ ك٤ٚ، أ١ أ

                                                           
26
 .69أكٔي ٍك٤ْ ٣ًَْ حُولخؿ٢، حُٜٔطِق حَُٔى١ ك٢ حُ٘وي حألىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ،ٙ - 
27
 .71حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ -
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 .73ٗلٔٚ، ٙ - 
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 .76ٗلٔٚ، ٙ  - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

أكؼخٍ، كٜٞ ٣ؼظٔي ػ٠ِ كؼَ )حََُٔٓ( أ١ حُٔخٍى، ٝ)حََُٔٓ ا٤ُٚ( أ١ حَُٔٔٝى ا٤ُٚ، ٝ 

٤ِش حُـخثِس ٌَُ ٜٓ٘ٔخ"حُؼالٓخص حٌُ٘
30
 

 هطخد حُلٌخ٣ش( ضحَُٔى ػ٘ي"ؿ٤َحٍؿ٤٘ض" حَُٔى رلٔذ ٓخ ٗـيٙ ك٢ ًظخر٢ "ؿ٤٘( "

 ٝ)ػٞىس ا٠ُ هطخد حُلٌخ٣ش(

 (: ٌٛح حُٔؼ٠٘ "ٛٞ حألًؼَ ريحٛش ٝ ٣ًَِٓش كخ٤ُخrécitحَُٔى ٖٓ ك٤غ ٛٞ كٌخ٣ش)

ل٢ٜ أٝ حٌُٔظٞد، ٝ ك٢ حالٓظؼٔخٍ حُ٘خثغ، ٝ ٛٞ ٣يٍ ػ٠ِ حُٔ٘طٞم حَُٔى١، أ١ حُوطخد حُ٘

ٛٞ ٣ظ٠ُٞ اهزخٍٗخ رٔخ كيع أٝ رِٔٔش ٖٓ حألكيحع"
31
. 

 ٝ ٣طِن ػ٠ِ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٜٓطِق )حُوٜش(

حَُٔى ٖٓ ك٤غ ٛٞ ٠ٕٓٔٞ أٝ ٓلظٟٞ كٌخ٣ش ٓخ ،ٝ ٌٛح حُٔؼ٠٘ أهَ حٗظ٘خٍح ٝ ٌُ٘ٚ ٗخثغ ر٤ٖ 

 ٓل٢ِِ ح٠ُٕٔٔٞ حَُٔى١ ٝ ٓ٘ظ٣َٚ)حطـخٙ ر٣َٕٔٞ ٝ ؿ٣َٔخّ ( ٝ ٛٞ ٣يٍ ػ٠ِ ِِٓٔش

حألكيحع حُلو٤و٤ش أٝ حُظو٤ِ٤ش حُظ٢ طٌَ٘ ٟٓٞٞع حُوطخد، ٝ ٓوظِق ػالهخطٚ، ٝ ٛٞ ٣ؼ٢٘ 

ريٍحٓش ٓـٔٞػش حألػٔخٍ ٝ حألٟٝخع حُٔظ٘خُٝش ك٢ كّي ًحطٜخ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ح٢٤ُٓٞ حُِـ١ٞ أٝ 

 ؿ٤َٙ، ح١ٌُ ٣طِؼ٘خ ػ٤ِٜخ، أ١ أٓخ٤ُذ حَُٔى ٝ ٣طِن ػ٠ِ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٜٓطِق)حُلٌخ٣ش(.

(: ٌٝٛح حُٔؼ٠٘ ٛٞ حألًؼَ هيٓخ ،"اً ٣يٍ ػ٠ِ  حُليع ح١ٌُ ٤Acteغ ٛٞ كؼَ)حَُٔى ٖٓ ك 

٣َٟٝ أٝ ٣َٔى، رَ ٛٞ حُليع ح١ٌُ ٣وّٞ ػ٠ِ إٔ ٗوٜخ ٓخ ١َٝ٣ ٤ٗجخ ٓخ أٗٚ كؼَ حَُٔى 

ٓظ٘خٝال ك٢ كي ًحطٚ" ٣ٝطِن "ؿ٤٘ض"" ػ٠ِ ٌٛح حُٔؼ٠٘ حُؼخُغ ٜٓطِق )كؼَ حَُٔى( أٝ حُلؼَ 

ى ك٢ حَُٔى، كال ٓ٘طٞم رَ ٠ٕٓٔٞ َٓى١ كٍٞ كؼَ حَُٔى"حَُٔى١ ح١ٌُ ٠٣طِغ رٚ حُٔخٍ
32
  

 ٣ٝطِن ػ٠ِ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٜٓطِق حَُٔى.

( ٣ٝوٜي رخُٜٔطِق "ؿ٤٘ض" رؤٗٚ ح٤ُٜـش ٝحُٔوخّ Narrationحَُٔى ح١ٌُ طَؿٔظٚ رخ٤ُٜخؿش)    

حَُٔى١، ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ حهظَف ط٤ٔٔش ح٤ُٜـش رؼي إٔ حٓظؼخٍٛخ ٖٓ "طٞىٍٝٝف" ٌٝٛح حأله٤َ 

 طؤػَ" رظٞٓخٗل٢ٌٔ" اال إٔ ؿ٤٘ض ١ٍٞ ٝٝٓغ حُٔلّٜٞ.ريٍٝٙ 

 

 

 
                                                           

30
 .79، ٙ حَُٔؿغ حُٔخرن - 
31
 .81حَُٔؿغ ٗلٔٚ ، ٙ - 
32
 .81ٙ ٗلٔٚ - 



 

 

 

 أيزَكٍ:-انسزد فٍ انُمذ األَدهى -3

  ْٜحَُٔى ػ٘ي" ٤ٍٗٝٚ ٤ِ٣ٝي" ٝ" ٝحٝٓظٖ ٝح٣ٍٖ": ٣وظَٕ رؼَٜ٘ حُظو٤٤َ حَُٔحىف ُي٣

 رخُوٜش ٝٛٞ طٞح٢ُ حألكيحع ك٢ حُِٓخٕ.

٠ ٝكن حُؼ٤ِش ػزَ كخَُٔى ػ٘يْٛ ٛٞ" ٣َ١وش طوي٣ْ حألكيحع حُٔظظخرؼش ك٢ حُِٓخٕ ػِ

ٍحٝ"
33
. 

  ٌٙٛٝ ،حَُٔى ػ٘ي "ؿ٤َحُي رَْٗ": ٝٛٞ ٓـٔٞػش ٖٓ حإلٗخٍحص أٝ حُؼالٓخص حُِـ٣ٞش

 حُؼالٓخص طٔؼَ حُلٞحىع حَُٔٔٝىس ٝطٜظْ رــــــ:

 ( : حُ٘وٚ ح١ٌُ ٣َٔى حُوٜش.Narrateurحُٔخٍى) -

 (: حُٔظِو٢ ح١ٌُ طَٔى ُٚ حُوٜش.Narrateeحَُٔٔٝى ُٚ ) -

 حٌُٔخٕ(. –حُِٖٓ  –ٌٝٛٙ طظؼِن رـــــ:)حُ٘و٤ٜخص  كؼخ٤ُش حَُٔى -

ٝحَُٔى ػ٘يٙ أ٠٣خ: "ٝؿٞى أٝ ٓٞهغ حُٔخٍى ٖٓ َٓىٙ ٝػالهش هٜش حألكيحع رٔٞهؼٚ ٖٓ 

حألكيحع ٗلٜٔخ ٢ٛٝ طٔخػَ ٓوُٞش ح٤ُٜـش ػ٘ي "ؿ٤٘ض" ".
34
 

 يؼًُ يظطهر انسزد فٍ ػذد يٍ انًؼبخى انؼزثُخ انمذًَخ:

َحءس ٝحُلي٣غ ٣َٔىٙ َٓىح، أ١ ٣ظخرغ رؼ٠ٚ رؼ٠خ"ؿخء ك٢ )حُؼ٤ٖ(: " َٓى حُو -1
35
. 

ؿخء ك٢) حُوخّٓٞ حُٔل٢٤(:" حَُٔى: ٗٔؾ حُيٍع ٣ٝؼ٢٘ ؿٞىس ٤ٓخم حُلي٣غ" -2
36
. 

ؿخء ك٢) ُٔخٕ حُؼَد(: "حَُٔى ك٢ حُِـش: طويٓش ٢ٗء ا٠ُ ٢ٗء طؤط٢ رْٜ طٔزوخ رؼ٠ٚ اػَ  -3

كالٕ ٣َٔى حُلي٣غ َٓىح اًح ًخٕ رؼٞ ٓظظخرؼخ. َٓى حُلي٣غ ٝٗلٞ ٣َٔىٙ َٓىح اًح طخرؼٚ ، ٝ 

ؿ٤ي ح٤ُٔخم ُٚ...ٝحَُٔى حُٔظظخرغ َٝٓى كالٕ حُّٜٞ اًح ٝحالٙ ٝطخرؼٚ، ٝٓ٘ٚ حُلي٣غ: ًخٕ ٣َٔى 

حُّٜٞ َٓىح.......ٝحَُٔى : حُوَُ ك٢ حألى٣ْ ٣ؼ٠خ ك٢ رؼٞ"
37
. 

ٚ، ؿخء ك٢ )طخؽ حُؼَّٝ(: "ٖٓ حُٔـخُ حَُٔى ؿٞىس ٤ٓخم حُلي٣غ، َٓى حُلي٣غ....اًح طخرؼ -4

ٝ كالٕ ٣َٔى حُلي٣غ َٓىح أٝ طَٔىٙ اًح ًخٕ ؿ٤ي ح٤ُٔخم َٝٓى حُوَإٓ طخرغ هَحءطٚ ك٢ كيى 

"ٚ٘ٓ
38
. 

                                                           
33
 .93، ٙ حَُٔؿغ حُٔخرن - 
34
 .103،ٙ ٗلٔٚ حَُٔؿغ - 
35
 ،ٓخىس)ّ ٍ ى(.1984حُو٤َِ رٖ أكٔي حُلَح٤ٛي١، حُؼ٤ي، ىحٍ حُل٣َش، رـيحى،  - 
36
 حُوخّٓٞ حُٔل٢٤، ىحٍ حُـ٤َ، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ٓخىس )ّ ٍ ى(. - 
37
 ٛخىٍ، ر٤َٝص، ٓخىس )ّ ٍ ى(. حرٖ ٓ٘ظٍٞ ،ُٔخٕ حُؼَد، ىحٍ - 
38
 ،ٓخىس)ّ ٍ ى(.1968طخؽ حُؼَّٝ ،ٓطزؼش كٌٞٓش ح٣ٌُٞض، ح٣ٌُٞض،  - 



 

 

 

ؿخء ك٢ )أٓخّ حُزالؿش(: هخٍ حُ٘ٔخم ٣ٜق كَٔح:" ٌٌٖٗ رؤٓٔخء حٌُثخد ػ٠ِ ٟٛٞ ًٔخ  -5

 طخرؼض َٓى حُؼ٘خٕ حُوٞحٍُ".

ًَ كِوظ٤ٖ ْٝٓ ٛٔخ ..... أ١ طظخرؼض ػِش ٟٛٞ حُٔٔخء..... َٝٓى حُيٍع اًح ٗي ١َك٢     

ٝٗـّٞ َٓى، ٓظظخرؼش ٝه٤َ ألػَحر٢: ٓخ حألَٜٗ حُلَّ؟ كوخٍ ػالػش َٓى ٝحكٞ ٝٝحكي كَى، 

 ٝطَٔى حُيٍ: طظخرغ ك٢ حُ٘ظخّ ُٝئُئ ٓظَٔى.

هخٍ حُ٘خرـش: "أهٌ حُؼٌحٍٟ ػويٙ ك٘ظٔٚ ٖٓ ُئُئ ٓظظخرغ ٓظَٔى ٝطَٔى ٓؼٚ ًٔخ ٣َٔى حُِئُئ، 

ٜخ ػ٠ِ ٝالء، ٝ كالٕ ٣لَم حألػَحٝ رَٔٔىٙ أ١ ُٔخٗٚ ٝٓخٕ َٝٓى حُلي٣غ ٝحُوَحءس، ١زؼ

َٓٔى: طظخرغ هطخٙ ك٢ ٤٘ٓٚ"
39
. 

 

 يظطهر انمض نغخ:

 ؿخء ك٢) حُؼ٤ٖ(: "هٚ: ٝحُوخٙ ٣وٚ حُوٜٚ هٜخ ،ٝحُوٜش ٓؼَٝكش. -1

٣ٝوخٍ ك٢ ٍأٓٚ هٜش أ١ ؿِٔش ٖٓ حٌُالّ ٝٗلٞٙ، ٝحٓظوٚ ٓ٘ٚ أ١ ١ِذ إٔ ٣وٚ ٓ٘ٚ،  

إٓ"ٝأهٜٚ رٚ ٝأكٖٔ حُوٜٚ حُوَ
40
. 

ؿخء ك٢) أٓخّ حُزالؿش(: "هٜٚ، ٝهٜٜض أػَٙ، ٝهٜٜظٚ: حطزؼظٚ هٜٜخ ٝهَؿض   -2

ك٢ أػَ كالٕ هٜٜخ كخٍطيح ػ٠ِ أػَٛٔخ هٜٜخ، ٝهٚ  ػ٤ِٚ حُلي٣غ ٝحَُإ٣خ ٝحهظٜٚ 

ٝطوٜٜض ًالّ كالٕ ، ُٝٚ هٜش ػـ٤زش ،ٝهٜٚ كٖٔ ،ٝه٤ٜٜش ٝهٜٚ ٝهٜخثٚ 

ٝطـخُٝٝح ًٗٞرْٜ ػ٘ي حُو٤ٜٜش  ٝأهخ٤ٛٚ، هخٍ ٛي٣ش "رٖ هؼَّ":) كوٜٞح ػ٤ِٚ ًٗز٘خ

ٝحألػَ أ١ ػ٘ي حُوٜش ٝحُلٌخ٣ش ٍٝكغ هٜظٚ ا٠ُ حُِٔطخٕ ٝحُوٜخٙ ٣وٜٕٞ ػ٠ِ حُ٘خّ ٓخ 

٣َم هِٞرْٜ(
41
. 

ؿخء ك٢ )ُٔخٕ حُؼَد( :" هٜٚ ح٤ُِغ :حُوٚ كؼَ حُوخٙ اًح هٚ حُوٜٚ ٝحُوٜش  -3

ٖ  ٓؼَٝكش ٣ٝوخٍ ك٢ ٍأٓٚ هٜش ٣ؼ٢٘ ؿِٔش ٖٓ حٌُالّ ٝٗلٞ هُٞٚ طؼخ٠ُ:)ٗ    ٔ ٤ِْي  أ ْك ُٚ ػ  ُٖ ٗ وُ ْل

خِك٤ِِٖ( ـ  ُْ ٖ  ح ِٔ  ُ ِٚ ْٖ ه ْزِِ ِٓ ْ٘ض   ًُ  ْٕ اِ  ٝ   ٕ آ َْ ح حُوُ  ٌ ٤ْ٘ خ اُ  ٤ْي  ٛ  ك  ْٝ خ أ   ٔ ِٚ رِ  ٜ ُْو  ح
42
. 

                                                           
39
 ، ٓخىس)ّ ٍ ى(.1965أٓخّ حُزالؿش، ىحٍ ٛخىٍ، ر٤َٝص،  - 
40
 حُؼ٤ٖ ٓخىس )م ٙ ٙ(. - 
41
 أٓخّ حُزالؿش، ٓخىس)م ٙ ٙ(. - 
42
 .03ٍٓٞس ٣ٞٓق، ح٣٥ش  - 



 

 

 

أ١ ٗز٤ٖ ًُي أكٖٔ حُز٤خٕ ٝحُوخٙ ح١ٌُ ٣ؤط٢ رخُوٜش ٖٓ هٜٜخ ٝهخٍ هٜٜض ح٢ُ٘ء اًح     

ِٚ(طظزؼض أػَٙ ٤ٗجخ رؼي ٢ٗء ٝٓ٘ٚ هُٞٚ طؼخ٠ُ:)ٝ ٤ ِٜ ِٚ هُ ُِهظِ ه خُ ِض أل 
43

أ١ حطزؼ٢ أػَٙ ٝحُوٜش حُوزَ 

ٝٛٞ حُوٜٚ"
44
. 

 يظطهر انسكٍ نغخ:

ؿخء ك٢ )ٓخٕ حُؼَد(: "ك٢ٌ حُلٌخ٣ش ًوُٞي ك٤ٌض كالٗخ ٝكخ٤ًظٚ كؼِض ٓؼَ كؼِٚ أٝ هِض  -1

ٓؼَ هُٞٚ  ٝك٤ٌض حُلي٣غ ػ٘ي حُلٌخ٣ش ٝك٢ حُلي٣غ: ٓخ ٢َٗٓ أ٢ٗ ك٤ٌض اٗٔخٗخ إ ٢ُ ًٌح ٝ 

 كؼِض ٓؼَ كؼِٚ . ًٌح أ١

٣وخٍ كٌخٙ ٝ كخًخٙ ٝ أًؼَ ٓخ ٣ٔظؼَٔ ك٢ حُوز٤ق حُٔلخًخس حُٔ٘خرٜش طوٍٞ كِٖ ٣ل٢ٌ حُْ٘ٔ كٔ٘خ 

٣ٝلخ٤ًٚ رٔؼ٠٘"
45
. 

ؿخء ك٢ )أٓخّ حُزالؿش(:" طوٍٞ حُؼَد ٌٛٙ كٌخ٣ظ٘خ أ١ ُـظ٘خ حَٓأس ك٢ٌ كخ٤ًش ٌُالّ  -1

حُ٘خّ ٌٍٜٓح
*
"

46
 

يؼًُ يظطهر انسزد فٍ انًؼبخى انًزخظظخ
*
 ًؤنفبد انسزدَخ ػُذ انؼزة:وان 

 (:Narrationحَُٔى) -1

"هطخد ٓـِن ك٤غ ٣يحهَ ُٖٓ حُيحٍ ك٢ طؼخٍٝ ٓغ حُٞٛق"
47
. 

 رٔؼ٠٘ ال ٣ل٤َ ػ٢ِ إٔ َٓؿغ هخٍؿٚ.

" ٝحَُٔى هطخد ؿ٤َ ٓ٘ـِ، ٝهخٕٗٞ حَُٔى، ٛٞ ًَ ٓخ ٣و٠غ ُٔ٘طِن حُل٢ٌ ٝحُوٚ 

حألىر٢".
48
 

٣ٌٕٞ أًؼَ ٖٓ َٓحىف ٌُِٔش حَُٔى حٓظؼٔخٍ ٜٓطِلخص حَُٔى ك٢ حُزلغ حُ٘وي١ حُؼَر٢:  -2

( رٔؼ٠٘ حُوٜش ٣ٝؼَرٚ Récitك٢ ًخطزخص حُ٘وخى حُؼَد كْٜٔ٘ ْٜٓ٘ ٖٓ حٓظؼَٔ "حُٜٔطِق)

ا٠ُ حُل٢ٌ"
49
 . 

                                                           
43
 .11ٍٓٞس حُوٜٚ، ح٣٥ش  - 
44
 خٕ حُؼَد، ٓخىس) م ٙ ٙ(.ُٔ - 
45
 ُٔخٕ حُؼَد، ٓخىس )ف ى ١(. - 

 ًؼَس حُل٢ٌ ٌُالّ حُ٘خّ ٛٞ حٌٍُٜ .-*
46
 أٓخّ حُزالؿش، ٓخىس )ف ى ١(. - 

 حُٔؼخؿْ حُٔظوٜٜش ًٔؼخؿْ حُٜٔطِلخص حالىر٤ش   حُٔؼخَٛس أٝ حُلي٣ؼش ، أٝ ٓؼخؿْ حُٜٔطِلخص حَُٔى٣ش ٝٓخ ٗخرٚ.-*
47
 .110،,9،1985ٙحألىر٤ش حُٔؼخَٛس، ىحٍ حٌُظخد، ر٤َٝص، ١ ٓؼ٤ي ػِٕٞ، ٓؼـْ حُٜٔطِلخص - 
48
 .110َٔؿغ ٗلٔٚ، ٙحُ- 
49
 .20ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ،ر٤٘ش حُ٘ٚ حَُٔى١، ٙ - 



 

 

 

ٓغ حُؼِْ إٔ حُٜٔطِق هي ٣ؤط٢ رٔؼ٠٘ حَُٔى ٌُٖٝ أؿِذ حٓظؼٔخالطٚ طؤط٢ رٔؼ٠٘ حُلٌخ٣ش ٝحُوٜش 

"ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ" ٣ٔظؼِٔٚ "رٔؼ٠٘ ٝحُٔل٢ٌ أ١ ؿِٔش  ألكيحع حَُٔٔٝىس ػزَ حُٔخٍى ٝ

حُوٜش"
50
. 

"ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ "٣لَم ر٤ٖ ٓل٤ٜٖٓٞ ٣ؼزَ ػٜ٘ٔخ رِلظ٤ٖ ٛٔخ :"حُل٢ٌ ٝحَُٔى ،أٓخ حُل٢ٌ :  -3

 ( حإلٗـ٣ِ٤ِش .Narrative( حُل٤َٔٗش ًٌُٝي ًِٔش )Le Récitك٤ـؼِٚ طَؿٔش ٌُِٔش)

ق حُِـش أٝ ؿ٤َٛخ، ٣ٝظليى ػ٘يٙ )حُل٢ٌ( ػ٠ِ أٗٚ طـ٢ِ هطخر٢ ٓٞحء ًخٕ ٌٛح حُوطخد ٣ٞظ

٣ٝظٌَ٘ ٌٛح حُظـ٢ِ حُوطخر٢ ٖٓ طٞح٢ُ أكيحع ٓظَحرطش طلٌٜٔخ ػالهخص ٓظيحهِش ر٤ٖ ٓوظِق 

ٌٓٞٗخطٜخ ٝػ٘خَٛٛخ... ٓؼ٠٘ ٌٛح إٔ" ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ" ٣وٚ ٜٓطِق حُل٢ٌ رٔلّٜٞ حُظٜٞف 

ك٢ حُلٌخ٣ش ٣َ١ٝوش ط٤ٌِٜ٘خ ٝػَٟٜخ ػٖ ٣َ١ن حُِـش ٝحَُٝح٣ش أٝ ػٖ ٣َ١ن حٍُٜٞ ك٢ 

(َٓحىكخ َُِٔى Narrationٔخ    ٝحَُٔٔف ػٖ ٣َ١ن حُٔٔؼ٤ِٖ ٝٛٞ رٌُي ٣ـؼَ ٓلّٜٞ حَُٔى)ح٤ُٔ٘

ػ٘ي"ٍٝالٕ رخٍع"
51

     . 

ٝٛٞ رٌٜح ال ٣ـؼَ) حُل٢ٌ ( هخٛخ رخَُٝح٣ش ٝاٗٔخ ٍرطٚ رخٍُٜٞس ك٢ ح٤ُٔ٘ٔخ ٝحَُٔٔف ٝحُظٔؼ٤َ 

ن حُِـش ٝ)حُل٢ٌ أٓخ) حَُٔى( أهٚ ٖٓ حُل٢ٌ ٝحَُٔى هخٙ رخَُٝح٣ش ٝطوي٣ْ حُلٌخ٣ش ػٖ ٣َ١

(أػْ ألٗٚ ٤ُْ ٓـَى ٤ٛخؿش ُـ٣ٞش رَ) حُل٢ٌ( ٛ٘خػش حُلٌخ٣ش رٌَ ٓٔظ٣ٞخطٜخ. 

                                                           
50
 .74حكٔي ٍك٤ْ ٣ًَْ حُولخؿ٢ ،حُٜٔطِق حَُٔى١ ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ - 
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 .82حَُٔؿغ  حُٔخرن، ٙ - 
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٤ُش طل٤َِ حُ٘ٚ حَُٔى١ حَُٝحث٢ ك٢ ٟٞء حُٜٔ٘ؾ طٔؼ٠ ٌٛٙ حُيٍحٓش ا٠ُ ط٘خٍٝ اٌٗخ     

حَُٔى١، ٝحُٞهٞف ػ٘ي أْٛ ٌٓٞٗخص حُز٘خء حَُٔى١)ُٖٓ، ٌٓخٕ، ٗو٤ٜش(، كٌٜح حُلَٜ ٣ؼخُؾ 

(،ػِٔخ إٔ "ؿٕٞ Focalisationك٢ حُٔزلغ حألٍٝ، أٗٞحع حَُإ٣ش حَُٔى٣ش أٝ أٌٗخٍ حُظزج٤َ)

٢ ًظخرٚ" حُِٖٓ ٝحَُٝح٣ش" ، رخإلٟخكش ر٤ٕٞ" حُ٘خهي حُل٢َٔٗ أٍٝ ٖٓ كَٜ ك٢ ُح٣ٝش حَُإ٣ش ك

 ا٠ُ ٓخ ؿخء رٚ ًَ ٖٓ حُ٘خهي٣ٖ "طٞىٍٝٝف" ٝ"ؿ٤٘٤ض" كٍٞ حَُإ٣ش حَُٔى٣ش.

ٝألٕ حُِٖٓ ٛٞ حُ٘و٤ٜش حَُث٤ٔ٤ش ك٢ حَُٝح٣ش، ٝإٔ حَُٝح٣ش ٢ٛ حُِٖٓ ًٔخ ٣َٟ حُ٘وخى، كٌٜح     

٤ٚ ٌٕٓٞ حُِٖٓ، كلَٜٗخ ٓؼ٘خٙ إٔ حَُٝح٣خص طظٔخ٣ِ رز٘خثٜخ ح٢ُِ٘ٓ، كخُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ىٍٓ٘خ ك

 حُيٍحٓش ُٔخ طٞٛال ا٤ُٚ حُ٘وخى ك٤ٔخ ٣وٚ حُٔلخٍٝ حُؼالع، حالٓظـَحم ح٢ُِ٘ٓ

(La Durée(٠٣ْٝ ط٣َٔغ حَُٔى رظو٤٘ش حُلٌف )ٗظخّ حَُٔى()Ellipse )

(، أٓخ حُٔلٍٞ حُؼخ٢ٗ Scéne( ٝحُٜٔ٘ي)Pause(، ٝطزط٢ء حَُٔى رخُٞهلش)Sommaireٝحُوالٛش)

(٣ل١ٞ حُٔلخٍهخص ح٤ُِ٘ٓش ٖٓ حٓظزخم ٝ حٓظَؿخع ر٘ٞػ٤ٚ، L’ordre Temporelحُ٘ظخّ ح٢ُِ٘ٓ)

 ك٢ ك٤ٖ حُٔلٍٞ حُؼخُغ ٠٣ْ حُظٞحطَ حَُٔى١ ٝٛٞ اكٜخء ُظٌَحٍحص حُٔوخ١غ حَُٔى٣ش.

أٓخ حُٔزلغ حُؼخُغ، كوٜٜ٘خٙ ٌُٕٔٞ حُل٠خء ح١ٌُ ٛٞ ٓـٔٞع حألٌٓ٘ش ك٢ حُ٘ٚ حَُٔى١،     

١ ط٤ٔٔٚ "ؿ٤ُٞخ ٣ًَٔظ٤لخ" رخُل٠خء حُــَحك٢ ٝكَه٘خ ك٢ ٓلّٜٞ حُل٠خء حَُٝحث٢ حٌُ

 ٣ٝليىٙ"ؿ٤٘٤ض" رخُل٠خء حُيال٢ُ، ٝحُل٠خء ح٢ُٜ٘ ًٔخ ٣ؼظويٙ "٤ٓ٘خٍ رٞطٍٞ".

ك٢ ك٤ٖ حُٔزلغ حَُحرغ، كليىٗخ ك٤ٚ ٌٕٓٞ حُ٘و٤ٜش ٝٓٞحٛلخطٜخ، ٝػالهظٜخ رخُليع،     

رَٝد، ًِٞى  ٝحُِٖٓ، ٝحٌُٔخٕ ٝأك٤ٜ٘خ أٌٗخال ُِ٘و٤ٜش ػ٘ي ًَ ٖٓ حُ٘وخى )كٍٞٓظَ،

 ر٣َٕٔٞ، طٞىٍٝٝف، ؿ٣َٔخّ(.
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طؼي حَُإ٣ش حَُٔى٣ش ح٤ٌُل٤ش حُظ٢ أىٍى رٜخ حُٔخٍى ٍٝح٣ظٚ ، ٗل٤َ ك٢ ىٍحٓظ٘خ كٍٞ حَُإ٣ش    

 حَُٔى٣ش رٔخ ؿخء رٚ حُ٘وخى ك٢ أػٔخٍ ًَ ٖٓ )ؿٕٞ ر٤ٕٞ ٝطٍٞىٍٝٝف ٝؿ٤٘٤ض(.

 : Focalisationو أشكبل انزجئُز أَىاع انزؤَخ انسزدَخ أ

( "ٓٔؤُش طو٤٘ش ٤ِٓٝٝش ٖٓ point de vueُح٣ٝش حَُإ٣ش ) ثىس( ٣wagné G.Booyhؼَف )   

حُٞٓخثَ ُزِٞؽ ؿخ٣خص ١ٔٞكش"
 52

. 

٣ظ٠ق ُ٘خ ٛ٘خ إٔ ُح٣ٝش حَُإ٣ش حَُٔى٣ش ٓظؼِوش طٔخٓخ رخُظو٤٘ش ٝحُطَم حُٔوظِلش حُٔٔظويٓش    

 َُٔى هٜش أٝ ٍٝح٣ش ٓخ.

رٔؼ٠٘ ٝؿٜش ٗظَ ريٍ حَُإ٣ش  ((point of viewك٢ حُ٘وي حالٗـ١ِ٤ِ ٗـي ٜٓطِق  أٓخ   

حَُٔى٣ش، اً طـ٤ذ حَُإ٣ش حَُٔى٣ش ػٖ ٓئحٍ ح٤ٌُل٤ش حُظ٢ ٣ظْ رٜخ اىٍحى حُوٜش أٝ حَُٝح٣ش ٖٓ 

 ١َف حُٔخٍى.

 ًٔخ ٗـي ٜٓطِلخ آهَ ٣َحىكٜخ ٛٞ حُٔ٘ظٍٞ حَُٔى١.

٣ؼي حُظزج٤َ ك٢ حألػٔخٍ حُو٤ٜٜش ٛٞ طلي٣ي ُح٣ٝش ، اً "ؿ٤٘ض"ٜٓطِق هخٙ رـ  أٓخ حُظزج٤َ   

حَُإ٣ش ٟٖٔ ٜٓيٍ ٓليى ، ٌٝٛح حُٜٔيٍ آخ ٣ٌٕٞ ٗو٤ٜش ٖٓ ٗو٤ٜخص حَُٝح٣ش أٝ ٍح٣ٝخ 

 ٓلظَٟخ ال ػالهش ُٚ رخألكيحع.

اً حهظَف  "ؿ٤٘ض"حُلَم ر٤ٖ حُٔ٘ظٍٞ ٝٝؿٜش حُ٘ظَ ٣طَف ٌٓ٘ال، ٝٛٞ حُو٢ِ ح١ٌُ ٍك٠ٚ    

َ ح١ٌُ ٣وٜي رٚ ط٤٤٠ن حَُإ٣ش، ًَ ٌٛح ؿخء رؼي طو٤ٜٚ ألػٔخٍ ريال ٜٓ٘ٔخ ٜٓطِق حُظزج٤

 ."طٞىٍٝٝف"ٝ "ر٤ٕٞ"

 ك٢ ك٤ٖ إٔ أٍٝ ٖٓ ك٠َ حُوٍٞ ك٢ ُح٣ٝش حَُإ٣ش حَُٔى٣ش ٛٞ حُ٘خهي حُل٢َٔٗ   

 ك٢ ًظخرٚ "حُِٖٓ ٝحَُٝح٣ش". "Jean bouillon""ؿخٕ ر٤ٕٞ"

 حُ٘وخى ك٢ أػٔخٍ ًَ ٖٓ  ٝٗل٤َ ك٢ ىٍحٓظ٘خ ٌٛٙ ٓلٍٞ حَُإ٣ش حَُٔى٣ش رٔخ ؿخء رٚ    

 ."ؿ٤٘ض"ٝ "طٞىٍٝٝف"ٝ   "ؿخٕ ر٤ٕٞ" 

ك٢ ٓوخٍ رؼ٘ٞحٕ  "طٞىٍٝٝف"ط٘خُٜٝخ  "ؿخٕ ر٤ٕٞ"ػِٔخ إٔ حَُإ٣ش حَُٔى٣ش حُظ٢ ٟٝؼٜخ       

 "ٓوٞالص حُل٢ٌ".
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 - wagne G. Booth « distance et point de vue » Poétique du récit 



 

 

 

٣ٌٖٔ طز٢٤ٔ ًَ ٖٓ ٍأ١ حُ٘وخى حُؼالع "ؿخٕ ر٤ٕٞ"، "طٞىٍٝٝف" ٝ"ؿ٤٘ض" كٍٞ حَُإ٣ش      

ٓز٢ٔحَُٔى٣ش ٟٖٔ ؿيٍٝ 
53

 

 رىدوروف ثىَىٌ خُُذ

 حُ٘و٤ٜش ‹حُٔخٍى  حَُإ٣ش ٖٓ حُوِق حُظزج٤َ ك٢ ىٍؿش حُٜلَ

 حُٔخٍى = حُ٘و٤ٜش حَُإ٣ش ٓغ حُظزج٤َ حُيحه٢ِ

 حُ٘و٤ٜش› حُٔخٍى  حَُإ٣ش ٖٓ حُوخٍؽ حُظزج٤َ حُوخٍؿ٢

 انسبرد انشخظُخ، انزؤَخ يٍ انخهف، انزجئُز فٍ درخخ انظفز : -1

٤ش ك٢ أؿِذ حألك٤خٕ ُيٟ أٛلخد حَُٔى حٌُال٢ٌ٤ٓ ، ٝٛ٘خ حُٔخٍى ٣ؼَف طٔظويّ ٌٛٙ ح٤ٌُل 

أًؼَ ٓٔخ طؼَكٚ حُ٘و٤ٜش "اٗٚ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣َٜ ا٠ُ ًَ حُٔ٘خٛي ػزَ ؿيٍحٕ حُٔ٘خٍُ، ًٔخ أٗٚ 

٣ٔظط٤غ إٔ ٣يٍى ٓخ ٣يٍٝ روِي حألرطخٍ، ٝطظـ٠ِ ِٓطش حُٔخٍى ٛ٘خ ك٢ أٗٚ ٣ٔظط٤غ ٓؼال إٔ 

طِي ٤ُْ ُْٜ رٜخ ٝػ٢ ْٛ أٗلْٜٔ" ٣يٍى ٍؿزخص حألرطخٍ حُول٤ش،
54

 

"حُؼالهش حُِٔط٣ٞش ر٤ٖ حَُح١ٝ ٝحُ٘و٤ٜش، ٢ٛ ٓخ أٗخٍ " ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ" ٣َٜٝف

ا٤ُٚ"طٞٓخط٘ل٢ٌ" رخَُٔى حُٟٔٞٞػ٢"
55

 

 ٗـي أ٠٣خً ك٢ حَُٔى حُظو٤ِي١. أٓخ طز٘خٙ "ؿ٤٘ض"حُظزج٤َ ك٢ ىٍؿش حُٜلَ أٝ حُالطزج٤َ

 : (vision avec )انسزد = انشخظُخ انزؤَخ يغ -0

ك٢ كخُش حَُإ٣ش ٓغ ٣ؼَف حُٔخٍى ٓخ طؼَكٚ حُ٘و٤ٜش، كٔؼَكش حُٔخٍى طظٔخٟٝ طٔخٓخ ٓغ    

 .ٓؼَكش حُ٘و٤ٜش، كخُٔخٍى ال ٣ؤط٢ رخُـي٣ي ٖٓ حألكيحع اال ًٝخٗض حُ٘و٤ٜش هي أىًٍظٜخ

حٌَُ٘ حألًؼَ طيحٝال ٝحألًؼَ حٓظؼٔخال ٛٞ حٌَُ٘ ح٤ُٜٖٔٔ ح١ٌُ ٣ٔظويّ ك٢ كخُش حَُإ٣ش ٓغ ٛٞ 

 َ حُٔظٌِْ.٤ٟٔ

ك٤غ "طوّٞ حُ٘و٤ٜش ٗلٜٔخ َٓى حألكيحع ٓؼِٔخ ٗـي ك٢ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش، ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش     

ط٘ؼض حُ٘و٤ٜش د "حُ٘و٤ٜش = حُٔخٍى"
*56

 

ًَ ٌٛح ١زؼخ ٓغ حالكظلخظ رطخرغ ٝٓظَٜ حَُإ٣ش ٓغ، اً طٌٕٞ ال حُ٘و٤ٜش ؿخِٛش رٔخ ٣ؼَكٚ 

 َكٚ حُ٘و٤ٜش.حُٔخٍى، ٝ أ٠٣خً حُٔخٍى ٤ُْ ؿخٛال ُٜخ رٔخ طؼ
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 .115، ٙ 1989، 1ؿ٤َحٍ ؿ٤٘ض، ٗظ٣َش حَُٔى ٖٓ ٝؿٜش حُ٘ظَ ا٠ُ حُظزج٤َ، طَ : طخؿ٢ ٜٓطل٠، ٍٓ٘٘ٞحص حُلٞحٍ حألًخى٢ٔ٣ ٝحُـخٓؼ٢، ١ - 
54

ىر٢، ٍٓ٘٘ٞحص حطلخى ًظخد حُٔـَد، طِك٤طخٕ طٞىٍٝٝف، ٓوٞالص حَُٔى حألىر٢، طَ : َٓكخٕ ٝكئحى ٛلخ، ٟٖٔ ًظخد ١َحثق طل٤َِ حَُٔى حأل - 

   .   61، ٙ 1992، 1حَُرخ١،١
55

   .   47ك٤ٔي حُل٤ٔيح٢ٗ، ر٤٘ش حُ٘ٚ حَُٔى١، ٙ - 
56

 .79ٓلٔي رٞػِس، طل٤َِ حُ٘ٚ حَُٔى١، ٙ  - 

٣ٝظٔظَٜ ك٢ حالطـخٙ  حُٔخٍى ٣ٌٕٞ ٜٓخكزخ ُِ٘و٤ٜخص، ٝهي طٌٕٞ حُ٘و٤ٜش ٗلٜٔخ طَٔى حألكيحع، ٢ٛٝ هخ٤ٛش)حَُٔى حٌُحط٢(ٍ"طٞٓخط٘ل٢ٌٔ٤" -*

 حَُٝٓخ٢ٔٗ أٝ حَُٝح٣ش ًحص حُزطَ حإلٌٗخ٢ُ



 

 

 

إٔ حُؼالهش حُٔظٔخ٣ٝش ر٤ٖ حَُح١ٝ، ٝحُ٘و٤ٜش ٢ٛ حُظ٢ ؿؼِٜخ "٣َٜف "ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ"     

"طٞٓخط٘ل٢ٌ" طلض ػ٘ٞحٕ: "حَُٔى حٌُحط٢"
*57 

 

٣ٝٔظويّ حُٔخٍى ٤َٟٔ حُـخثذ أ٠٣خً اًح ٓخ طٔخٝص ٓؼَكش حُٔخٍى ٓغ ٓؼَكش حُ٘و٤ٜش،      

 ٓغ" رٔخ ٣ؼخىُٜخ "رخَُإ٣ش حُٜٔخكزش" ٝك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ ٢ٔٔ٣ حُزؼٞ "حَُإ٣ش

 :()(vision de dehorsانسبرد انشخظُخ )انزؤَخ يٍ انخبرج  -8

أٓخ حُ٘ٞع حُؼخُغ ٖٓ حَُإ٣ش حَُٔى٣ش، حُٔخٍى ال ٣ٌٕٞ ػخٍكخ اال رخُو٤َِ ٓٔخ طؼَكٚ حُ٘و٤ٜش، 

خاً ٣ؼٔي ا٠ُ حُٞٛق حُوخٍؿ٢ ىٕٝ حُظٞؿَ ًؼ٤َح ك٢ ػٔن ٝٛق حألكيحع َٝٓىٛ
*

ى : اٗٚ ٣َٔ

 ٓخ ٣َحٙ ٣ٝٔٔؼٚ ال أًؼَ، رٔؼ٠٘ ال ٣يٍى طٔخٓخً ٓخ ٣يٍٝ ر٤ٖ حُ٘و٤ٜخص ٝٓخ ٛٞ طل٤ٌَٛخ حُلخ٢ُ.

إٔ ؿَٜ حُٔخٍى ٗٔزٚ حُظخّ ٛ٘خ، ٤ُْ اال أَٓح حطلخه٤خ، ٝاال كبٕ ك٤ٌخ ٖٓ "٣َٟٝ"طٞىٍٝٝف"     

"ٌٛح حُ٘ٞع ال ٣ٌٖٔ كٜٔٚ
58
. 

اىهخٍ طؼي٣الص ١ل٤لش طظ٤ِٔ  "طٞىٍٝٝف" ط٤ٜ٘ق "ر٣ٕٞٞ" ٣َُِٝخص ٓغ رؼي ٓخ أػخى     

كٍٞ  "طٞىٍٝٝف"رخُطخرغ ح٣َُخ٢ٟ ، ٝكخكع ػ٠ِ طو٤ٜٔٔخ حُؼالػ٢، ٓخ ٣ٌٖٔ حٓظ٘ظخؿٚ ك٢ ػَٔ

"حَُإ٣ش حَُٔى٣ش" أٗٚ ٣ٔظؼَٔ ٜٓطِق "حَُإ٣ش" ريالً ٖٓ ُح٣ٝش حَُإ٣ش أٝ ٝؿٜش حُ٘ظَ"، أٝ 

٤ٌل٤ش حُظ٢ ٣ظْ رٜخ اىٍحى أٜٗخ حُ "طٞىٍٝٝف""حُـٜش" أٝ " حُٔ٘ظٍٞ"، ٝحُٔوٜٞى "رخَُإ٣ش" ػ٘ي 

حُوٜش ٖٓ ١َف حُٔخٍى ًَ ٌٛح ٣ٜذ ك٢ حُؼالهش حُوخثٔش ر٤ٖ ٤َٟٔ حُـخثذ ٟٖٔ حُوٜش ٝر٤ٖ 

 ٤َٟٔ حُٔظٌِْ ك٢ حُوطخد، إً ٓلّٜٞ"حَُإ٣ش" ٣ؤهٌ ًَ أرؼخىٙ ك٢ حُوطخد حَُٝحث٢.

رـ٤ٔغ  ٓغ ؿ٤ٔغ ٓئُلخص "ؿ٤َحٍ ؿ٤٘ض" ٗـي أٗلٔ٘خ أٓخّ ػَٔ ٗظ١َ طخّ ٝٓظٌخَٓ َُِٔى    

اؿَحءحطٚ، ًَ ٌٛح ٍحؿغ ُٔزذ حُؼٞىس ا٠ُ ًَ حُظٍٜٞحص حُٔخروش ُِ٘وخى ٓزوٞٙ آخ رلٌْ حُِٖٓ أٝ 

رلٌْ حألٓزو٤ش ُِيٍحٓش، ٖٝٓ هالٍ ٗويٙ ٝاػخىس حُ٘ظَ ك٢ ح٥ٍحء حُٔخروش ٣ويّ َٓ٘ٝػٚ ٓظٔٔخ 

 رخالٗٔـخّ ٓغ ٓخ ٓزن.

ٚ ألػٔخٍ "ر٣ٕٞٞ" ٝ ٝػ٤ِٚ ؿخءص أػٔخٍ "ؿ٤٘ض" ك٤ٔخ ٣وٚ "حَُإ٣ش" رؼي طو٤ٜ   

"طٞىٍٝٝف"، اً ٣ؼزَ "ؿ٤٘ض" ػٖ حُٜٔطِق ػ٘ي طل٤ِِٚ ُِٔ٘ظٍٞ )رخُظجز٤َ( رؼيٓخ الكع ػ٠ِ 

ٓخرو٤ٚ ٖٓ حُ٘وخى ح٣ٌُٖ ط٘خُٝٞح ٌٛح حُٜٔطِق ٗٞػخً ٖٓ حُو٢ِ ك٢ ر٤ٖ ٓخ ٤ٔٔ٣ٚ ح٤ُٜـش ٝحُٜٞص 

ٖٝٓ ٣ظٌِْ؟" ؟أ١ ٖٓ ٣َٟ
59
  

 خ.كخُظجز٤َ ػ٘يٙ ٣ؼ٢٘ كَٜ ٓـخٍ حَُإ٣ش ٝط٤٤٠وٜ

                                                           
ٍ حُٔخٍى ٛ٘خ ك٢ كخُش ٍإ٣ش ٖٓ حُوخٍؽ ال ٣ؼَف ٓخ ٣يٍٝ ر٤ٖ حألرطخٍ ا١الهخ، رَ ٣ٌظل٢ رٞٛق حُلًَش ٝحألٛٞحص اً ظَٜص ٌٛٙ حُلخُش ٓغ ط٤خ -*

 حَُٝح٣ش حُـي٣يس ح١ٌُ ظَٜ ك٢ كَٗٔخ. 

  .   48َٔى١، ٙ ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ، ر٤٘ش حُ٘ٚ حُ -1

   .   49حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  -2
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   .  287ٙ 200،،4ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ، طل٤َِ حُوطخد حَُٝحث٢، )حُِٖٓ، حَُٔى، حُظزج٤َ(، حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر٢،حُٔـَد، ١ - 



 

 

 

ر٘خًءح ػ٠ِ ػَٔ "ر٣ٕٞٞ" ٝ "طٞىٍٝٝف" ٣ويّ "ؿ٤َحٍ ؿ٤٘ض" طٍٜٞٙ رؼي حػظٔخىٙ ُٔلّٜٞ    

"حُظزج٤َ" ٝحهٜخثٚ ُِٔلخ٤ْٛ حألهَٟ، ك٤ويّ طو٤ٔٔخ ػالػ٤خ ُِظزج٤َ
60
.

 

ٌٛح ٓخ ٗـيٙ ك٢ حَُٔى حُظو٤ِي١، اً ٣ٌٕٞ حُٔخٍى ُٚ  انزجئُز انظفز أو انالرجئُز : -1

خص، كال ٣زؤرَ ٝال ٣ؤهٌ رِح٣ٝش ٍإ٣ش ٓليىس ُٔخ ًخَٓ حُٔؼَكش رٔخ طلؼِٚ حُ٘و٤ٜ

 ٣ل٤ٌٚ، كٜ٘خ حُٔخٍى 

 حال٣َْٟٓ أًؼَ ٓٔخ طَحٙ حُ٘و٤ٜخص ٝرخُظخ٢ُ حُظزج٤َ ك٢ ىٍؿش حُٜلَ )ًٔخ أ١ِن ػ٤ِٚ ٌٛح 

 "ؿ٤٘ض"(، كخُٔخٍى ُٚ حَُإ٣ش حُٔطِوش ٌٝٛح ٓخ ٣ـؼَ حُظزج٤َ ٣٘ؼيّ.

يٍ ٓؼَكش حُ٘و٤ٜش، ال ٣ويّ ٤ٗجخ اال ٝهي طٌٕٞ ٛ٘خ ٓؼَكش حُٔخٍى رو انزجئُز انذاخهٍ : -8

طِٞٛض ا٤ُٚ حُ٘و٤ٜش هزَ، كوي ٣ٌٕٞ ٓوظَٜح ػ٠ِ ٗو٤ٜش كَى٣ش ػخرظش أٝ ٓظلًَش )ٓظلُٞش( 

ك٤غ طظلٍٞ حُ٘و٤ٜش ا٠ُ ٓـَى رئٍس اً ٣ظْ طل٣َٞ ح٠ُٔخثَ ٝطزي٣ِٜخ ك٤ٌٕٞ حُظزج٤َ ر٤ٜـش 

ػ٠ِ ٗو٤ٜش ٝحكيس، ٝٓظؼيىح ك٤ٖ حُٔظٌِْ ٓؼالً ىٕٝ حُظـ٤٤َ ك٢ حُ٘ٚ رؤًِٔٚ، ٣ٌٕٝٞ ٓؼزظخ 

 ٣َٔى حُليع حُٞحكي ػ٠ِ ُٔخٕ ػيس ٗو٤ٜخص.

طٌٕٞ ك٤ٚ ٓؼَكش حُٔخٍى أهَ ٓٔخ طؼَكٚ حُ٘و٤ٜش كزئٍطٚ طٌٕٞ  انزجئُز انخبرخٍ : -3

هخٍؽ ػٖ حُ٘و٤ٜش، ٣ؼٔي ػ٠ِ حُٞٛق حُوخٍؿ٢ كٜٞ ٣ويّ حُلخَٟ ىٕٝ طل٤َٔ ُألكؼخٍ أٝ 

 خٍؿ٤ش.طل٤َِ ُِٔ٘خػَ، ٣ٌظل٢ رخُٔالكظش حُو

حٍطز٢ حٓظويحّ ٌٛٙ حُظو٤٘ش ٍؿزش ك٢ هِن ٗٞع ٖٓ حُظ٣ٞ٘ن ٍْٝٓ حُـٔٞٝ كٍٞ حُ٘و٤ٜش 

 رٌظٔخٕ ٓخ ٣وظِـٜخ.

ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظزج٤َ طز٘خٙ حَُٝحث٤ٕٞ ُظوي٣ْ حُ٘و٤ٜخص ًحص ح٣ُٜٞش حُٔـُٜٞش، إً ٗٔظ٘ظؾ إٔ     

٣ٝظٜالٕ رخُظ٤َٖٛ حُظزج٤َ حُٜلَ ٝحُظزج٤َ حُيحه٢ِ ٣ؤهٌحٕ ٓؼ٠٘ ٓـخٍ "كَٜ حُٔـخٍ" 

 أٓخ"    حَُٔى١ "ٖٓ ٣َٟ"؟ أٓخ حُ٘ٞع حُؼخُغ "حُظزج٤َ حُوخٍؿ٢" ًٔخ ٣َٜف "ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ" 

حُ٘ٞع حُؼخُغ )حُظزج٤َ حُوخٍؿ٢( ك٤ظ٤ِٔ ػٖ حُؼخ٢ٗ، ألٕ حألَٓ ال ٣ظؼِن رلَٜ حُٔـخٍ، ٌُٖٝ 

روِذ حُٞظ٤لش، ٛ٘خى ٗو٤ٜخص ٓزؤٍس أ٠٣خً، ٌُٖ ٖٓ حُوخٍؽ"
61
.
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 بنية الزمن

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ٌٕٓٞ حُِٖٓ ٖٓ حٌُٔٞٗخص حألٓخ٤ٓش ُِز٘خء حَُٔى١، اً هٜٚ ُٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُيٍحٓخص    

ٗظَح ٌُِٔٞٗخص حألهَٟ)حُ٘و٤ٜش ٝحٌُٔخٕ( ٝٗظَ ُٚ حٌُؼ٤َ، ىٕٝ ػَٜ٘ حُِٖٓ طلوي 

 حألكيحع ك٤ًَظٜخ، ٝحَُٝح٣ش ط٤ِٔ أٓخٓخ رخُِٖٓ.

طَٞٛ ا٤ُٚ حُ٘وخى كٍٞ أػٔخٍ"ؿٕٞ ٣ٌٍخٍىٝ" ٝػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ كَٜٗخ حُيٍحٓش ُٔخ     

ٝ"ؿ٤َحٍ ؿ٤٘٤ض" ك٤ٔخ ٣وٚ حُٔلخٍٝ حُؼالع، حالٓظـَحم ح٢ُِ٘ٓ، أٝ ًٔخ ٣طِن ػ٤ِٚ 

 "ؿ٤٘٤ض" حإل٣وخع ح٢ُِ٘ٓ، ٝحُٔلٍٞ حُؼخ٢ٗ حُ٘ظخّ ح٢ُِ٘ٓ، ٝحُٔلٍٞ حُؼخُغ حُظٞحطَ.

 انزيٍ :ثُُخ 

٘٘ؤ ٖٓ كَحؽ أٝ ه٤خٍ إ حُؼَٔ حإلريحػ٢ ػٔٞٓخ، ٝؿْ٘ حَُٝح٣ش رخُوٜٞٙ ُْ ط

هخُٚ، ٝاٗٔخ ٢ٛ ٤ُٝيس حُٞحهغ حالؿظٔخػ٢ ٝحالهظٜخى١ ٝح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُؼوخك٢ ػ٠ِ حُٔٞحء، ًٜٞٗخ 

 طل٤ي ٝطٔظل٤ي ٖٓ حُٔل٢٤، ًٔخ إٔ حَُٝح٣ش طٌٕٞ ؿِءح ٖٓ ػوخكش حُٔـظٔغ.

 "طخ٣ٍوخ ٓظو٤ال ًح ٤ُ٘ٓش ٓظ٤ِٔس هخٛش "أ٤ٖٓ ٓلٔٞى حُؼخُْ"أٛزلض حَُٝح٣ش ًٔخ ٣ليىٛخ     

ىحهَ حُظخ٣ٍن حُٟٔٞٞػ٢، ُْٝ طٜزق ٓـَى َٓى أىر٢ ُِظخ٣ٍن"
62
. 

ك٤ٔخ ٣وٚ حُز٤٘ش ح٤ُِ٘ٓش، إٔ حَُٝح٣ش طظ٤ِٔ أٓخٓخً رخُِٖٓ ٝطظٔؼَ  "ػزخّ " ارَح٤ْٛك٢ ٗظَ    

 أ٤ٔٛش ٌٛح حأله٤َ ك٢ حَُٝح٣ش كزيٕٝ ػَٜ٘ حُِٖٓ طلوي حألكيحع ك٤ًَظٜخ.

حطلخم أؿِذ حُيح٤ٍٖٓ ٝكظ٠ حَُٝحث٤٤ٖ ْٜٓ٘  ك٢ كو٤وش حألَٓ ٛٞ ٓلَ" ، "رخهظ٤ٖ"ٝٓٞهق    

ك٢ "ًٕٞ حَُٝح٣ش ٌَٗ حُِٖٓ رخٓظ٤خُ"
63
 

ٜخ ٝطوخ١ؼٜخ ٝطٞح٤ُٜخ )حُلخَٟ، حُٔخ٢ٟ، حُٔٔظوزَ(، ٣ظ٢ٛٝ أ٠٣خً ِٓظو٠ حألُٓ٘ش ك٢ كٞحٍ     

ٝ "ح٤ُِٔس حُـ٣َٛٞش ُِؼَٔ حَُٝحث٢ ٢ٛ حُظوخ٣ْ ٝحُظلخػَ ك٢ حُِٖٓ ٟٝٔ٘ٚ"
64
. 

حُِٖٓ ك٢ حٌَُ٘ حَُٝحث٢ ٝحَُٝح٣ش ك٢ كي ًحطٜخ ٢ٛ ِٓظو٠ حألُٓ٘ش  ٖٓ "رخهظ٤ٖ" ٓٞهق     

 ".رخهظ٤ٖ"٘ظ٣َش ُرلخَٟٛخ ٝٓخ٤ٟٜخ ٝٓٔظوزِٜخ ٓخ ٢ٛ اال ٓ٘طِوخص 

اٗٔخ ٛٞ حُظـَرش ٝحُٔؼَكش  "رخهظ٤ٖ"ريأ رٜخ ُٔؼخُـش اٌٗخ٤ُش حُِٖٓ ألٕ ٓخ ٣ليى حَُٝح٣ش ػ٘ي     

 ٝحُٔٔخٍٓش ك٢ حُِٖٓ"

أٓخٓخ ػ٠ِ هِل٤ش ٝحهؼ٤ش طظٌَ٘ أٓخٓخ ػ٠ِ ر٤٘ش ك٤٘ش ؿٔخ٤ُش ٖٓ هالُٜخ  ٝألٕ حَُٝح٣ش طوّٞ    

 ِٔظو٠ ٍٓخُظٚ.ِٗلَٜ ػ٠ِ هطخد ٍٝحث٢ ٖٓ هالُٚ ٣َٞٛ حألى٣ذ ُ
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 :(l’ordre temporel )انُظبو انزيٍُ -0

ك٤ٔي "حُِٖٓ ٓلطش حٛظٔخّ حُيح٤ٍٖٓ ٝحُ٘وخى ػَٜ٘ ٓل١ٍٞ ك٢ حَُٝح٣ش، ٝػ٤ِٚ ٣ٔؼَ            

 ٣٘ظ١َ حُظَط٤ذ ح٢ُِ٘ٓ ُألكيحع ٓغ طَط٤زٜخ حُلو٤و٢ ح١ٌُ ٝهؼض ك٤ٚ ك٢ ٍٝح٣ش ٓخ ال" ُل٤ٔيح٢ٗ

أٝ ك٢ هٜش، رٔؼ٠٘ ٤ُْ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ططخرن ُٖٓ حَُٔى، ُٖٝٓ حُوٜش حَُٔٔٝىس اال ٗخىٍحً 

"ٗـي ُٚ ٓؼخال اال ك٢ رؼٞ حُلٌخ٣خص حُو٤َٜس" "ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ"ًٔخ ًًَ 
 65

ٝػ٤ِٚ أؿِذ    

و٤ٜٜٖ طـٔغ ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ ٤ُٖ٘ٓ ٟٖٔ حَُٝح٣ش : ُٖٓ حَُٔى ىٍحٓخص حُ٘وخى حُٔظ

ُٖٝٓ حُوٜش
*
. 

ُٖٓ حُوٜش ٣و٠غ رخ٠ٍَُٝس ُِظظخرغ حُٔ٘طو٢ ُألكيحع ر٤٘ٔخ ال ٣ظو٤ي ُٖٓ حَُٔى رٌٜح "   

حُظظخرغ حُٔ٘طو٢"*
66

، ٣ٌٝٔ٘٘خ حُظ٤٤ِٔ ٛ٘خ ر٤ٖ ح٤ُِٖ٘ٓ ػ٠ِ حٌَُ٘ حُظخ٢ُ
67
  : 

لظ١ٞ ػ٠ِ َٓحكَ كي٣ؼش ٓظظخرؼش ٓ٘طو٤خ ػ٠ِ حٌَُ٘ ح٥ط٢ُٞ حكظَٟ٘خ إٔ هٜش ٓخ ط
*
: 

 أ _______ د _______ ؿـ _______ ى

كبٕ َٓى حألكيحع ك٢ ٍٝح٣ش ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظوٌ ٓؼالً حٌَُ٘ ح٥ط٢
**
: 

 أ   د  ى  ؿـ

ك٢ ًظخرٚ "ه٠خ٣خ حَُٝح٣ش حُـي٣يس" ر٤ٖ ُٖٓ  " Jean Ricardau  " "ؿخٕ ٣ٌٍخٍىٝ"٤ٔ٣ِٝ 

 حُوٜش ٠٣ٝزطٜخ ٓؼخ ٖٓ هالٍ ٓل٣ٍٖٞ ٓظٞح٤٣ُٖ.حَُٔى ُٖٝٓ 

          ى  ؿـ  د  أ  ُٖٓ حَُٔى
***
 

 

 

 

 أ   د  ى  ؿـ  ُٖٓ حُوٜش

 ك٢ ك٤ٖ رؼٞ ٗوخى حَُٝح٣ش أٗٚ "ػ٘يٓخ ال ٣ظطخرن ٗظخّ حَُٔى ٓغ ٗظخّ حُوٜش كبٗ٘خ ٗوٍٞ :   
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"(Anachronies narratives)إ حَُح١ٝ ٣ُٞي ٓلخٍهش َٓى٣ش 
 68

 

ٗظخثؾ حُظالػذ رخُ٘ظخّ ح٢ُِ٘ٓ ؿ٤َ ٓليٝىس، اً حُٔخٍى ك٢ أٍٝ حألَٓ ٣زيأ حَُٔى رٌَ٘     

٣ظطخرن ٓغ ُٖٓ حُوٜش، ٝهي ٣ؼٞى ا٠ُ ٝهخثغ طٔزن طَط٤ذ ُٖٓ حَُٔى ك٢ حٌُٔخٕ حُطز٤ؼ٢ ُٜخ 

 ٝحُٔؼظخى ك٢ ُٖٓ حُوٜش.

اًح ًخٗض حُٞهخثغ ك٢ ُٖٓ حُوٜش ػ٠ِ حُظَط٤ذ ح٥ط٢
*
:
 
 

 ؿـ  د  أ

ُٖٓ حَُٔى ٣ؤط٢ ػ٠ِ حٌَُ٘ ح٥ط٢ كبٕ
**
:

 
 

 د  ؿـ  أ

 ٌٌٝٛح ٣ليع ٓخ ٠ٔٔ٣ ٓلخٍهش ُٖٓ حَُٔى ٓغ ُٖٓ حُوٜش.

ٌَُ ُٖٓ ٗظخٓٚ حُوخٙ، ٝٓخ ٣ليع ٖٓ طلخٝص ر٤ٖ ُٖٓ حَُٔى ُٖٝٓ حُوٜش ٣ُٞي ٓلخٍهخص 

 ٤ُ٘ٓش.

 انًفبرلبد انزيُُخ : -

ي٣ْ كيع ػ٠ِ آهَ، أٝ "طليع ػ٘يٓخ ٣وخُق ُٖٓ حَُٔى طَط٤ذ أكيحع حُوٜش، ٓٞحء رظو

حٓظَؿخع كيع أٝ حٓظزخم كيع هزَ ٝهٞػٚ"
69
 

٣َٝى هٍٞ )ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ( ك٢ ًظخرٚ )ر٤٘ش حُ٘ٚ حَُٔى١( "ٛ٘خى آٌخ٤ٗش حٓظزخم حألكيحع ك٢ 

      حَُٔى رل٤غ ٣ظؼَف حُوخٍة ا٠ُ ٝهخثغ هزَ أٝحٕ كيٝػٜخ حُطز٤ؼ٢ ك٢ ُٖٓ حُوٜش، كبٕ 

أٝ طٌٕٞ حٓظزخهخ ألكيحع   (Rétrospectionٓخ٤ٟش ) حعإلكيحُٔلخٍهش آخ طٌٕٞ حٓظَؿخػخ 

 (".Anaticiptionالكوش )

٣ظ٘خٍٝ )ؿ٤َحٍ ؿ٤٘ض( حُِٖٓ "ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حُؼالهش حُوخثٔش ر٤ٖ ُٖٓ أكيحع حُوٜش ٝطَط٤زٜخ    

ٝػالهظٜخ رخُ٘ٚ حَُٝحث٢، ٓوظَرخ رٌُي ٖٓ ٓ٘ظٍٞ )طٞىٍٝٝف( ٌُ٘ٚ ٣ًَِ رٌَ٘ أًزَ ػ٠ِ 

َط٤ذ ح٢ُِ٘ٓ ُألكيحع ٤ٛٝـٚ؟ طٔؼِٚ ك٢ حُوطخد، ك٤غ ٣و٠غ حُوطخد ٓلخٍٝ ػالػش، ك٘ـي حُظ

ا٠ُ ١َٝٗ ٣لظَٟٜخ ١خرغ حُوٚ"
70

 

 ر٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُٔلخٍهخص ح٤ُِ٘ٓش ٛٔخ، حالٓظَؿخع ٝحالٓظزخم. "ؿ٤َحٍ ؿ٤٘ض"ُٝوي ٤ِٓ    
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 - J.L Dumortion et FV. Plazanet, pour lire le récit, p72 . 

وٜش، ُٖٓ حُوٜش: ُٖٓ ٝهٞع حألكيحع ح٣َُٝٔش ك٢ حُوٜش، ٣وٞ ُِظظخرغ حُٔ٘طو٢، ُٖٓ حَُٔى :ٖٓ هالُٚ ٣ويّ حُٔخٍى حُوٜش، ٣ٌٕٞ ٓطخروخ ُِٖٓ حُ -*

 رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ ٣ٔظؼِٕٔٞ ُٖٓ حُوطخد ريٍ ٓلّٜٞ ُٖٓ حَُٔى.

 هخ٤ٛش ُٖٓ حَُٔى أٗٚ ال ٣طخرن حُظَط٤ذ حُطز٤ؼ٢ ُألكيحع ك٢ حُوٜش ٌٝٛح ٓخ ٠ٔٔ٣ رخُٔلخٍهخص ح٤ُِ٘ٓش. -**
69

 ,88، ٙ 2010، 1ٓلٔي رٞػِس، طل٤َِ حُ٘ٚ حَُٔى١، طو٤٘خص ٝٓلخ٤ْٛ، ٓطخرغ حُيحٍ حُؼَر٤ش ُِؼِّٞ، ر٤َٝص، ١ - 
70

   .  51ؿ٤َحٍ ؿ٤٘ض، هطخد حُلٌخ٣ش، ٙ  - 



 

 

 

 

 االسززخبع: -0

٣ؤهٌ ط٤ٔٔخص ػيس ٖٓ أْٛ ٝٓخثَ حُ٘ظخّ ح٢ُِ٘ٓ ح١ٌُ ٣ؼظٔيٙ حُٔخٍى ك٢ ٤َٓ أكيحع حَُٝح٣ش ٝ    

 ٣ؼَكٚ   (Rétrospectionٝحالٓظًٌخٍ ) (Flash backٖٓ ر٤ٜ٘خ، حُالكوش )

ػ٠ِ أٗٚ "ًَ ًًَ الكن ُليع ٓخرن ُِ٘وطش حُظ٢ ٗلٖ ك٤ٜخ ٖٓ حُوٜش، أ١ حُظ٢ " ؿ٤َحٍ ؿ٤٘ض"

رِـٜخ حَُٔى"
71
. 

١ َٝٓى ػخٗٞ  (récit premièreٝرٔخ إٔ ك٢ حُوٜش ٓٔظ٤٣ٖٞ ٖٓ حَُٔى : َٓى أ٢ُٝ )    

(R.second( ك٤غ إٔ : "حألٍٝ ٣ظُٞي ػٖ حُؼخ٢ٗ ٝظ٤لش ٓزز٤ش )fonction causale)   ٝحُؼخ٢ٗ

(، ػِٔخ إٔ حألٍٝ ٣ظٔٞهغ رؼي ٗوطش حالكظظخك٤ش، ٝحُؼخ٢ٗ F.explicativeٛٞ هيٓش طل٤َٔ حألٍٝ )

هزِٜخ، ٌُُي كبٕ أٗٞحع حإلٓظَؿخػخص طٜ٘ق حٗطالهخ ٖٓ حُؼالهخص حُظ٢ طَرطٚ رٔٔظ٣ٞخص 

"حَُٔى
72
. 

 ( :A. Externeاسززخبع خبرخٍ ) - أ

ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ؼٞى ا٤ُٚ ٓخ ٍٝحء حالكظظخك٤ش ٝحُؼخ٢ٗ ال ٣ظوخ١غ ٓغ حَُٔى حأل٢ُٝ ح١ٌُ ٣ظٔٞهغ رؼي 

حالكظظخك٤ش، ٌُُي ٗـيٙ ٤ٔ٣َ ػ٠ِ ه٢ ٢ُ٘ٓ ٓٔظوَ ٝهخٙ رٚ، ٝٓ٘ٚ كٜٞ ٣لَٔ ٝظ٤لش طل٣َ٤ٔش 

 ال ر٘خث٤ش.

 :  (A. Interneاسززخبع داخهٍ ) -ة

 ٣ِظِّ ه٢ ُٖٓ حَُٔى حأل٢ُٝ ٣ٝ٘ؤْ ا٠ُ:ٝٛٞ ح١ٌُ 

 ( حٓظَؿخع ىحهَ ٓظزخ٣ٖ كٌخث٢A. hétéro diégétique ٤ٔ٣َ ػ٠ِ ه٢ ُٖٓ حَُٔى ٓغ ،)

 اىهخٍ ٗو٤ٜش ؿي٣يس ٣ٟٞق هِل٤ظٜخ حُٔخٍى.

 ( ْٗحٓظَؿخع ىحه٢ِ ٓظـخA. Homo diégétique ).٤ٔ٣َ ػ٠ِ ه٢ ُٖٓ حَُٔى حأل٢ُٝ 

 االسزجبق : -8

َى٣ش طظٔؼَ ك٢ ا٣َحى كيع آط٢، أٝ حإلٗخٍس ا٤ُٚ ٓٔزوخ، ٌٝٛٙ ؼي حالٓظزخم "ػ٤ِٔش ٣ٓ

"  Anticipationحُؼ٤ِٔش ط٠ٔٔ ك٢ حُ٘وي حُظو٤ِي١ ٓزن حألكيحع
73

 

حالٓظزخم ٖٓ طو٤٘خص حَُٔى حُظ٢ ط٘يٍؽ ٟٖٔ حُ٘ظخّ ح٢ُِ٘ٓ ٝٛٞ اكيٟ طـ٤ِخص حُٔلخٍهش    

٢ٛٝ ال طِحٍ ك٢ حُٔٔظوزَ حُزؼ٤ي ح٤ُِ٘ٓش، ربٌٓخ٤ٗش حٓظزخم أكيحػخً ك٢ حَُٔى، أٝ طٞهغ كيٝػٜخ 

 ٣ٝٔظَ٘ف أكيحػخً ُْ طوغ رؼي.
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   .  105، 104ارَح٤ْٛ ػزخّ، طو٤٘خص حُز٤٘ش حَُٔى٣ش، ٙ  - 
72

، 1ِحثَ، ١ػَٔ ػخٍٗٞ، حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ػ٘ي حُط٤ذ ٛخُق، حُز٤٘ش ح٤ُِ٘ٓش ٝحٌُٔخ٤ٗش ك٢ )ْٓٞٓ حُٜـَس ا٠ُ حُ٘ٔخٍ(،  ىحٍ ٛٞٓش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘، حُـ - 

2010 ٙ ،18.     
73

 .٤ٔ80َ حَُُٔٝه٢، ٝؿ٤َٔ ٗخًَ، ٓيهَ ؿ٠ِ ٗظ٣َش حُوٜش، ٙ ٓ - 



 

 

 

( ألٕ Autobiographieحالٓظزخم ٤٘٣غ ك٢: "ٍٝح٣خص حٌُحًَس، ًَٝح٣خص ح٤َُٔس حٌُحط٤ش )    

( ٓئَٛ إلىٍحى حألكيحع ٌٓ٘ Narrateur Homo diégétiqueحُٔخٍى حُٔظـخْٗ كٌخث٤خ )

ُلظش ريء حَُٔى"
74
ظ٣َش حَُٔى" ًٞٗٚ ٓخٍىح رؤٗٚ: "٣َ٘ع ك٢ ٣َٜٝف ٓـٔٞع ٓئُل٢ "ٗ،  

ك٢ٌ ؿِء ٖٓ ك٤خطٚ حُوخٛش ٣ؼَف ح٥ٕ ٓخ ٓظئٍٝ ا٤ُٚ ٌٛٙ حُل٤خس، ٌُٜح ٖٓ كوٚ إٔ ٣ٔزن ٤َٓ 

حألكيحع"
75
. 

 ك٤ظؤٍٝحالٓظزخم ٖٓ حُل٤َ حُل٤٘ش حُظ٢ ٣ِـؤ ا٤ُٜخ حُٔخٍى ُوِن كخُش حٗظظخٍ ُيٟ حُٔظِو٢،     

ُليع هزَ ُٖٓ ٝهٞػٚ ك٤لخٍٝ حٓظٌٔخٍ حُوَحءس حُوخٍة ك٢ ٤َٜٓ حُ٘و٤ٜش هٜي ٓؼَكش ح

 ُِظؤًي ٖٓ ٛلش حُوزَ.

أٓخ ًَ ٖٓ ٓلٔي رٞػِس ٝٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ هيٓخ طؼ٣َلخ ٓوظَٜح ُٚ، كخألٍٝ ٣ؼَكٚ ػ٠ِ أٗٚ     

"ػ٘يٓخ ٣ؼِٖ حَُٔى ٓٔزوخ ػٔخ ٤ٓؤط٢ الكوخً هزَ كيٝػٚ"
76

 

ٝحُؼخ٢ٗ هي ػَكٚ أ٠٣خً روُٞٚ :"ك٢ٌ ٢ٗء هزَ ٝهٞػٚ"   
77
. 

ٌٛح حُٔ٘طِن )حالًظلخء رخُظؼ٣َق حُٔوظَٜ ٓوخٍٗش ر٘ظ٤َٙ ٝحُظو٤ٔٔخص حٌُٔؼلش(، الري ٖٓ  ٖٓ   

حإلٗخٍس ا٠ُ حُل٠ٍٞ ح٢ٌُٔ ُالٓظَؿخع ٓوخٍٗش رخالٓظزخم ح١ٌُ ٗخع أٗٚ أهَ حٗظ٘خٍحً ٖٓ 

حالٓظَؿخع، ٌُٝ٘ٚ ٤ُْ أهَ ٓ٘ٚ أ٤ٔٛش ألٕ حُٔلخٍهش ح٤ُِ٘ٓش آخ إٔ طٌٕٞ حٓظَؿخػخ 

(Analepsieألك )( يحع ٓخ٤ٟش ك٢ حُلخَٟ، أٝ حٓظزخهخprolepse) .ألكيحع الكوش 

كٔيٟ حُٔلخٍهش ٛٞ   (Amplitudeٝحطٔخع )  (portéeًَٝ ٓلخٍهش َٓى٣ش ٣ٌٕٞ ُٜخ "ٓيٟ )   

حُٔـخٍ حُلخَٛ ر٤ٖ ٗوطش حٗوطخع حَُٔى، ٝريح٣ش حألكيحع حُٔٔظَؿؼش أٝ حُٔظٞهؼش"
78
. 

ٌٙ حُ٘وطش اً ٣ًٌَ "إ ٓلخٍهش ٓخ، ٣ٌٜٔ٘خ إٔ أٓخ ٍأ١ "ؿ٤َحٍ ؿ٤٘ض" ٣ؤط٢ ٓلٜال كٍٞ ٛ    

طؼٞى ا٠ُ حُٔخ٢ٟ أٝ ا٠ُ حُٔٔظوزَ ٝطٌٕٞ ه٣َزش أٝ رؼ٤يس ػٖ ُلظش )حُلخَٟ( أ١ ػٖ ُلظش 

حُوٜش حُظ٢ ٣ظٞهق ك٤ٜخ حَُٔى ٖٓ أؿَ إٔ ٣لٔق حٌُٔخٕ ُظِي حُٔلخٍهش، اٗ٘خ ٢ٔٔٗ "ٓيٟ 

٢ ٢ٛ ٗلٜٔخ ٓيس ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُوٜش ططٍٞ حُٔلخٍهش" ٌٛٙ حُٔٔخكش ح٤ُِ٘ٓش، ٣ٌٖٝٔ ُِٔلخٍهش إٔ طـط

حُٔلخٍهش" حطٔخعأٝ طوَٜ، ٌٝٛٙ حُٔيس ٢ٛ ٓخ ٤ٔٔٗٚ "
79
. 

ُٝظ٤ٟٞق ٓوُٞش "ؿ٤٘ض" كٍٞ حُٔيٟ ٝحالطٔخع ٗٔظؼ٤ٖ رخٌَُ٘ حُظخ٢ُ حُٔؤهًٞ ٖٓ ًظخد "ر٤٘ش 

 حُ٘ٚ حَُٔى١" ُل٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ".
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 .21ػَٔ ػخٍٗٞ، حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ػ٘ي حُط٤ذ ٛخُق، ٙ  - 
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   .  125، ٙ 1989، 1حص حُلٞحٍ حألًخى٢ٔ٣، ١طَ: طخؿ٢ ٜٓطل٠، ٍٓ٘٘ٞ
76

   .  89ٓلٔي رٞػِس، طل٤َِ حُ٘ٚ حَُٔى١، ٙ  - 
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   .  97ٓؼ٤ي هط٤ٖ، طل٤َِ حُوطخد حَُٝحث٢، ٙ  - 
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 .74ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ، ر٤٘ش حُ٘ٚ حَُٔى١، ٙ  - 
79
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        ى  ؿـ  د  أ  ُٖٓ حُوٜش

 ٓيٟ حُٔلخٍهش )د(                                                                     

 

          

  ٓيٟ حُٔلخٍهش )ى(                                                                          

 ى   ؿـ  د  أ  ُٖٓ حَُٔى
     

   لخٍهش )د(حطٔخع  حُٔ            حطٔخع حُٔلخٍهش )ى(      

 

 رىضُر :

طظٔخٟٝ حُٔلخٍهش )د( ٓغ حُٔلخٍهش )ى( ًُٝي رخالطٔخع ك٢ ُٖٓ حَُٔى، كخطٔخع حُٔلخٍهش )د(    

 ٣لَ ٗلْ ٓلَ حطٔخع حُٔلخٍهش )ى(.

ك٢ حُٔوط٢ ٗالكع حطٔخع حُٔلخٍهش )ى( ك٢ ُٖٓ حَُٔى ٤٘٣َ ا٠ُ حالٓظزخم، ُٔزذ ٝك٤ي إٔ    

أٓخ ك٢ ُٖٓ حَُٔى طظٟٔٞغ حَُٔطزش حَُحرؼش ٝػ٤ِٚ ٗٔظ٘ظؾ  حُِلظش )د( طوغ ك٢ حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش

إً : إٔ حطٔخع حُٔلخٍهش )د( ك٢ ُٖٓ حَُٔى ٤٘٣َ ا٠ُ حٓظَؿخع ألكيحع ٓخ٤ٟش، ٝرخُظخ٢ُ ٗلْ 

 أٜٗخ ٓظٔخ٣ٝظخٕ ك٢ ٓيٟ حُٔلخٍهش.حُٔالكظش ططزن ػ٠ِ حطٔخع حُٔلخٍهش )ى( رٔخ أٗ٘خ أَٗٗخ 

 زد(انزيٍُ : )َظبو انس اإلَمبع -0

(la duréeُْ ٗـي ٓوخرال ىه٤وخ ُٜٔطِق )"  ٣وَ "ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ" أٗٚ
*

٣ٌٕٞ ٓلٔال  

 )حالٓظـَحمرخُٔؼ٠٘ حُٔطخرن ُٔخ ٣وٜي رٚ رخٌُحص ك٢ ٓـخٍ حُل٢ٌ ٟٓٞ ٌٛح حُظ٤ًَذ 

"(ح٢ُِ٘ٓ
80
. 

كٔذ ٓخ طَٞٛ ا٤ُٚ حُ٘وخى أٗٚ ٤ُْ ٛ٘خى هخٕٗٞ ٝحٟق ٣ٌٖٔ ٖٓ ىٍحٓش حُظلخٝص حُ٘ٔز٢ ر٤ٖ     

حُوٜش ُٖٝٓ حَُٔى، اً ٣ـؼِ٘خ ٗطَف حُظٔخإٍ حُظخ٢ُ: َٛ حُليع حٓظـَم ٓيس ٤ُ٘ٓش ُٖٓ 

اًح ًخٕ ٖٓ حَُٜٔ إٔ ٗوخٍٕ حُ٘ظخّ ح٢ُِ٘ٓ ُوٜش ٓخ "طظطخرن ٓغ كيٝػٚ حُلو٤و٢ أّ ال ٣ظطخرن؟ 

ٓغ حُ٘ظخّ ح٢ُِ٘ٓ ح١ٌُ طز٘خٙ حَُح١ٝ ٢ٌُ ٣ل٢ٌ طِي حُوٜش، كبٕ حألَٓ ٣ٜزق أًؼَ ٛؼٞرش، اًح 

                                                           
  Duréeال ٣الثْ حُٔؼ٠٘ ح١ٌُ ٣وٜي ٛ٘خ، ٌُُي أػَٗخ طَؿٔش ًِٔش  -ٝطيٍ ػ٤ِٚ ًِٔش )ى٣ٔٞٓش( -ٌُٜح حُٜٔطِق٣وَ ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ حٕ حُٔيٍُٞ حُلِٔل٢ -*

 رخالٓظـَحم ح٢ُِ٘ٓ، ُٔخ ٌُٜٙ حُؼزخٍس ٖٓ ىالُش أٟٝق ك٢ ٓـخٍ حُل٢ٌ ٝكن طٍٜٞٗخ

 .75ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ، ر٤٘ش حُ٘ٚ حَُٔى١، ٙ  -1



 

 

 

َٓ رٔوخٍٗش ؿخىس ٣َٗي إٔ ٗؤٜٔخ ر٤ٖ ُٖٓ حُوٜش، ُٖٝٓ حَُٔى، أٗٚ ك٢ رؼٞ حُلخالص طؼِن حأل

٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ، إ ٌٛح حُليع هي ىحّ ٓخػش ٝحكيس، ًُٝي حُليع ح٥هَ ىه٤وش ٝحكيس"
81
. 

ك٤ٔخ ٣ظؼِن حألَٓ رخُٔوخٍٗش ر٤ٖ حُٔيس ح٤ُِ٘ٓش ٝر٤ٖ حُليع ًْ حٓظـَم أػ٘خء طل٣ََٙ ك٢ حُؼَٔ    

ٓخ ًخٕ رظ٣َٔغ حَُٔى أٝ طزط٤جٚ، كٔذ ٝط٤َس حألكيحع ٖٓ ك٤غ ىٍؿش َٓػظٜخ أٝ حَُٝحث٢، ا

 رطجٜخ.

٣وظَف "ؿ٤٘ض" ك٢ ىٍحٓظٚ ُإل٣وخع ح٢ُِ٘ٓ ٖٓ هالٍ طو٤٘خص َٓى٣ش، آخ رظ٣َٔغ حَُٔى أٝ     

طزط٤جٚ، كل٢ كخُش حُظ٣َٔغ ٣وظٍِ ُٖٓ حُوٜش ٣ٝظوِٚ ك٤َٔى أكيحع حٓظـَهض ُٓ٘خ ٣ٞ١ال ك٢ 

 Ellipseٝحُلٌف   sommaireرخُوالٛش أٓطَ ه٤ِِش "

 pauseٝحُٞهلش  scèneأٓخ كخُش حُز٢ء ٣ظْ طؼط٤َ ُٖٓ حَُٔى طؤؿ٤ِٚ ٣ٌٕٝٞ رخُٜٔ٘ي     

ٝرخُظخ٢ُ كخُٔوخٍٗش طؼ٢٘ رظَط٤ذ حُٔوخ١غ ح٤ُِ٘ٓش ٝطَط٤ذ حُٔوخ١غ ح٤ُٜ٘ش ٣ؼ٢٘ ٌٛح ىٍحٓش ٗظخّ 

حُِٖٓ ٣وخّ رخُؼٞح٢ٗ ٝحُطٍٞ حَُٔى طؼ٠٘ رخُؼالهش ر٤ٖ ُٖٓ حَُٔى ١ٍٝٞ حُ٘ٚ حَُٝحث٢ "

رخُـَٔ ٝحُٜللخص"
82
. 

 رسزَغ انسزد: -0

٣ظْ ط٣َٔغ ا٣وخع حَُٔى رظِو٤ٚ حَُٔى ألكيحع ٝٝهخثغ ًًَٝ اال حُو٤َِ حُْٜٔ ٜٓ٘خ ٝأ٠٣خً 

 ػ٘يٓخ ٣ِـ٢ ٣ٝلٌف َٓحكَ ٤ُ٘ٓش ٖٓ حَُٔى ٝال ٣ؤط٢ رًٌَٛخ ٓطِوخً.

 (:Sommaire)انخالطخ - أ

ٖٓ ر٤ٜ٘خ "حإل٣ـخُ"، ٝٛٞ َٓى ٓٞؿِ ٣َٓٝغ ٣ِوٚ  ٣ؤهٌ حُٜٔطِق ط٤ٔٔخص أهَٟ    

 حألكيحع ىٕٝ حُظؼَٝ ا٠ُ طلخ٤ِٜٛخ.

ٝطؼظٔي حُوالٛش "ك٢ حَُٔى ػ٠ِ" َٓى أكيحع ٝٝهخثغ ٣لظَٝ أٜٗخ ؿَص ك٢ ٓ٘ٞحص أٝ     

أَٜٗ أٝ ٓخػخص ٝحهظِحُٜخ ك٢ ٛللخص أٝ أٓطَ أٝ ًِٔخص ه٤ِِش ىٕٝ حُظؼَٝ ُِظلخ٤َٛ"
83
. 

 كيٟ كخالص ػيّ حُظٞحكن ر٤ٖ ُٖٓ حُوٜش ُٖٝٓ حَُٔى.كخإل٣ـخُ أٝ حُوالٛش ا

 (:Ellipse)نسذف ا -ة

 ، ٝٛٞ طو٤٘ش حهظِح٤ُش ٣ؼظٔيٛخ حَُٝحث٢ ك٢ َٓى أكيحػٚ.حإلٟٔخ٣ٍؤهٌ ط٤ٔٔش حُوطغ أٝ     

                                                           
81

   .  76حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  - 
82

 22، حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ػ٘ي حُط٤ذ ٛخُق، ٙ ػَٔ ػخٍٗٞ - 
83

 .76ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ، ر٤٘ش حُ٘ٚ حَُٔى١، ٙ  - 



 

 

 

ٝٛٞ كٌف كظَس ٤ُ٘ٓش آخ ٣ٞ١ِش أٝ ه٤َٜس ٖٓ ُٖٓ حُوٜش ٝحَُٔى ال ٣ًٌَ ػٜ٘خ ٤ٗجخ، 

رخإلٗخٍس ا٤ُٚ رٔوخ١غ  حالًظلخء٢ِ ػٖ ؿِء ٖٓ حُوٜش أٝ ٝحُلٌف )حُوطغ( ٣ليع ػ٘ي حُظو

 ٤ُ٘ٓش، ػ٠ِ ٓز٤َ ًُي "رؼي ػيس أَٜٗ"، أٝ "أٓخر٤غ ٠ٓض"....

ٝػ٘ي "ؿ٤٘ض" حُوطغ أٗٞحع    
84
 : 

 ٝٛٞ ح١ٌُ ٣٘ٚ ػ٠ِ ٓيطٚ ًوُٞ٘خ : "رؼي ٓيس ًٌح". (E. déterminéانمطغ انًسذد ) -

٣٘خٍ ا٤ُٚ ٝال ٣٘ٚ ػ٠ِ ٓيطٚ، ٝٛٞ ح١ٌُ  (E. Indéterminéانمطغ غُز انًسذد ) -

 ًوُٞ٘خ : "رؼي ٓيس".

 اًح ٌٛحٕ حُ٘ٞػخٕ ٣لظ٣ٞخٕ أِٓٞر٤ٖ ٛٔخ:

 ( ٣٘ٚ ػ٤ِٚ حُ٘ٚ َٛحكش.E. explicitéحُوطغ ح٣َُٜق ) -

  .*( ٣لْٜ ٖٓ ح٤ُٔخمE. impliciteحُوطغ ح٢٘ٔ٠ُ ) -8

 انسزد : رجطٍء

ٝطؼط٤َ ٝط٤َطٚ ربكٔخف  ٛ٘خى ٖٓ ٣ٔظؼَٔ "طؼط٤َ حَُٔى"، ٣ليع ك٤ٚ ارطخء ا٣وخع حَُٔىو    

 حُٔـخٍ ُِٞٛق ٝحُلٞحٍ َٝٓى حألكيحع رظلخ٤ِٜٛخ حُِٔٔش.

 ق طو٤٘خص ٤ُ٘ٓش، حُٜٔ٘ي ٝحُٞهلش.٣٘ظؾ طؼط٤َ حَُٔى ػٖ طٞظ٤

 (:Scène)انًشهذ - أ

٣ؤهٌ حُٜٔطِق ػ٠ِ أٗٚ "طو٤٘ش حُٜٔ٘ي حُلٞح١ٍ، ك٤غ ٣ظٞهق حَُٔى ٝٓ٘ي حُٔخٍى حٌُالّ    

ظلخٍٝ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٓزخَٗس، ىٕٝ طيهَ حُٔخٍى أٝ ٝٓخ١ظٚ، ك٢ ٌٛٙ ُِ٘و٤ٜخص، كظظٌِْ رِٔخٜٗخ ٝط

("Récit Scéniqueحُلخُش ٠ٔٔ٣ حَُٔى "رخَُٔى حُٜٔ٘ي١ )
85
.
 
 

" إٔ حُٜٔ٘ي ػٌْ حُوالٛش، طَى ك٤ٚ ٤٘ضأٓخ ٓخ ٍٝى ك٢ هطخد حُلٌخ٣ش ُـ "ؿ٤َحٍ ؿ٤    

حألكيحع ٓلِٜش رٌَ ىهخثوٜخ ٝطلخ٤ِٜٛخ"
86
.

 

"طٔخ١ٝ حُِٖٓ ر٤ٖ حُلٌخ٣ش ٝحُوٜش طلو٤وخ ػَك٤خً "٣ٝلون حُٜٔ٘ي ػ٘ي "ؿ٤٘ض" 
87
.

    

 
ٝكٔذ ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ ٣وٜي رخُٜٔ٘ي "حُٔوطغ حُلٞح١ٍ ح١ٌُ ٣ؤط٢ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حَُٝح٣خص ك٢ 

ط٠خػ٤ق حَُٔى؟ إ حُٔ٘خٛي طٔؼَ رٌَ٘ ػخّ حُِلظش حُظ٢ ٣ظطخرن ك٤ٜخ ُٖٓ حَُٔى رِٖٓ حُوٜش 

ٖٓ ك٤غ ٓيس حالٓظـَحم"
88
.
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 .26،  25ػَٔ ػخٍٗٞ، حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ػ٘ي حُط٤ذ ٛخُق، ٙ  - 

٠ٓٔٞٗخ ٍٝحث٤خ ًوُٞي ٖٓ ر٤ٖ كخالص حُوطغ ح٢٘ٔ٠ُ، حُز٤خٟخص حُظ٢ ٣ظًَٜخ حٌُخطذ ر٤ٖ حُٔوخ١غ حُٔظظخ٤ُش اٟخكش  اٟخكش ا٠ُ إٔ حُوطغ أك٤خٗخ ٣لَٔ  -*

حع ًخٗض رؼي ٍَٓٝ"٤ٖ٘ٓ ٓؼ٤يس" كٌخٗض حُٔيس حُظ٢ َٓص ط٘ؼض رٜلش، رٌٜح حُ٘ؼض ٣ؼط٢ ُِوطغ ٓؼ٠٘ آهَ رخإلٟخكش ا٠ُ ٝظ٤لش حإل٣ـخُ ٝ حُظِو٤ٚ ألكي

 ٓطُٞش ٝ أٛزلض ٣َٓؼش.
85

    .95ٓلٔي رٞػِس، طل٢ِ٤ِ حُ٘ٚ حَُٔى١، ٙ  - 
86

    . 108ؿ٤َحٍ ؿ٤٘ض، هطخد حُلٌخ٣ش، ٙ  - 
87

 .108حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  - 
88

 .    78ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ، ر٤٘ش حُ٘ٚ حَُٔى١، ٙ  - 



 

 

 

 (: (Pauseانىلفخ -ة

حُٞهلش ٖٓ حُظو٤٘خص ح٤ُِ٘ٓش ُظؼط٤َ ٝط٤َس حَُٔى، ٢ٛٝ طو٤٘ش ٗٞػخً ٓخ طظَحىف ٓغ حُلٞحٍ 

ح١ٌُ ال ٣ٌٖٔ ٝٛلٚ أٗٚ ٣َٓغ أٝ رط٢ء، أٝ ٓظٞهق، كخُٞهلش ًٔخ ؿخء ك٢ "طل٤َِ حُ٘ٚ 

٢ٛ ٓخ ٣ليع ٖٓ طٞهلخص ٝطؼ٤ِن َُِٔى، رٔزذ ُـٞء حُٔخٍى ا٠ُ " حَُٔى١" "ُٔلٔي رٞػِس" 

"ح١َ ٝحُظؤٓالصحُٞٛق ٝحُوٞ
89
.
 

 

ػ٠ِ كٔذ "ٓلٔي رٞػِس" إٔ حُٞهلش طظـ٠ِ ك٢ حُٞٛق ح١ٌُ ٣ٞظلٚ حُٔخٍى "كخُٞٛق     

٣ظ٠ٖٔ ػخىس حٗوطخع ٝطٞهق حَُٔى ُلظَس ٖٓ حُِٖٓ"
90
. 

ٝػ٤ِٚ ٗٔظ٘ظؾ أٗٚ الري ٖٓ ٓٞٛٞف، ٤ٛٝـش َُِٔى )رٔخًح ًخٕ حُٞٛق؟ أٝ حُط٣َوش حُظ٢      

(، ٝأرؼخىٙ )حٌَُ٘، حُِٕٞ، حُلًَش....(، ٝٝظ٤لش حُٞهلش حُٞٛل٤ش أىٟ رٜخ، ٓؼالً : حَُإ٣ش حُز٣َٜش

 )ٓخ ح١ٌُ طل٤يٙ؟ ، آخ أكخىص طؼط٤َ حَُٔى أّ ارطخثٚ(.

 : انزىارز -أ

( أٝ رزٔخ١ش حُظٌَحٍ ٛٞ"ػالهخص fréquence narrativeإ ٓخ ٠ٔٔ٣ رخُظٞحطَ حَُٔى١ )

حُظٞحطَ ر٤ٖ حُوزَ ٝحُلٌخ٣ش"
91
. 

"حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ػ٘ي حُط٤ذ ٛخُق" ٟٝق ٝكَٜ حُٔوُٞش حُ٘ظ٣َش  "ػَٔ ػخٍٗٞ" ك٢ ًظخرٚ   

... ٛٞ ٗظخّ ػالهخص ٣ٌٖٔ ٍىٙ ا٠ُ أٍرؼش ٗٔخًؽ ٠َٓٔس، طؤْ ه٤ٖٔٔ : "ُـ"ؿ٤َحٍ ؿ٤٘ض" 

أكيحع ٌٍَٓس أٝ ؿ٤َ ٌٍَٓس ػْ ر٤خٕ َٓى١ ٌٍَٓ أٝالً، ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ حَُٔى ٜٓٔخ ًخٕ 

س َٓحص، ٣ٝ٘وَ أ٠٣خً ػيس َٓحص ٓخ كيع َٓس ٝحكيس أٝ ٗٞػٚ هي ٣٘وَ َٓس ٓخ كيع َٓس أٝ ػي

ػيس َٓحص"
92

 

٣ٌٖٔ ط٤ٟٞق حُٔوُٞش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ : إٔ حَُٔى طلٌٔٚ ػالهخص ر٤ٖ حُ٘و٤ٜش ٝحُليع،     

ٝحُظٞحطَ ٛٞ ػيى طٌَحٍحص ػالهش حُليع رخُ٘و٤ٜش ٝطٌٕٞ آخ أكيحع ٌٍَٓس أٝ كِٜض َٓس 

ٕٝ َٓحػخس ػيى َٓحص كيٝػٚ االّ الهظ٠خء كخؿش حَُٔى، ٝحكيس، ٝحَُٔى ٝظ٤لظٚ ٗوَ ٓخ كيع ى

رٔؼ٠٘ حُليع كَٜ َٓس ٝحكيس ٤ٌُٖ طَى٣يٙ ػيس َٓحص أٝ َٓس ٝحكيس ًخك٤ش، أٝ كَٜ َٓحص 

 ػيس حالًظلخء رخُلي٣غ ػ٘ٚ َٓس ٝحكيس.

 ٤ِٔٗ ػالع كخالص ُِظٞحطَ حَُٔى١ :
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     .97ٓلٔي رٞػِس، طل٢ِ٤ِ حُ٘ٚ حَُٔى١، ٙ  - 

90
 .98،  97حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  - 

91
 - G. Genette, figures 3, p 145  .   

92
 27ػَٔ ػخٍٗٞ، حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ػٖ حُط٤ذ ٛخُق، ٙ  - 



 

 

 

 انزىارز انًفزد : -0

 

ٕ "ٗل٢ٌ َٓس ٝحكيس ٓخ ٝهغ َٓس ٝحكيس )ٝػيس ( رؤ٣F.singulatifوٜي رخُظٞحطَ حُٔلَى )

َٓحص ٓخ كيع ػيس َٓحص(، ٝال كَم ر٤ٖ حُلخُظ٤ٖ، كخُلٌخ٣ش ٝحُٔل٢ٌ ٣ظطخروخٕ"
93
. 

رٔؼ٠٘ حُليع ٝهغ َٓس ٝحكيس ك٢ حَُٔى َٝٓس ٝحكيس أ٠٣خً ك٢ حُوٜش، أٝ َٓحص ك٢ حَُٔى 

 َٝٓحص ك٢ حُوٜش.

ح" حُلخُش حأل٠ُٝ. ، أٝ هُٞ٘خ "٣ّٞ حالػ٤ٖ٘ ٝأكٖٔ ٓؼخٍ ٓخ أط٠ رٚ "ؿ٤٘ض" )"أْٓ ٗٔض رخًَ    

ٗٔض ٓخػش" ٣ّٞ حُؼالػخء ٗٔض ٓخػش ٣ّٝٞ حألٍرؼخء ٗٔض ٓخػش...حُن.  حُلخُش حُؼخ٤ٗش(
94
.
  

 انزىارز انًكزر : -8

(  رؤٕ "ٗل٢ٌ ك٤ٚ أًؼَ ٖٓ َٓس ٓخ كيع َٓس ٝحكيس ٣F. répétitifوٜي رخُظٞحطَ حٌٍَُٔ )

ِٓش..."ٝٛٞ اؿَحء ٗخثغ ك٢ حَُٝح٣ش رخَُٔح
95
 

 ٌٝٛح ٓؼ٘خٙ إٔ ٗؼيى طٌَحٍ حُليع ح١ٌُ ٝهغ َٓس ٝحكيس ك٢ حُوٜش أًؼَ ٖٓ َٓس ك٢ حَُٔى.

 

 ٣لَٔ ه٤ٔش ط٠خف ا٠ُ ا٣وخع حَُٔى.ٌٝٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظٞحطَ ك٢ كي ًحطٚ 

 انزىارز انًؤنف : -3

"ك٢ٌ ك٤ٚ (  ًٔخ ؿخء ك٢ ٗظ٣َش حَُٔى ُٔـٔٞػش ٖٓ حُٔئُل٤ٖ أٗٚ F. itératifحُظٞحطَ حُٔئُق )   

َٓس ٝحكيس ٓخ كيع َٓحص ػيس"
96
. 

خىس ٓخ ٣ظيحٍٝ ًخُظخ٢ُ : ًَ ٌٝٛح ٓؼ٘خٙ َٓى َٓس ٝحكيس ُليع ٝهغ َٓحص ػيس ك٢ حُوٜش، ٝػ     

َٓس، ًَ أٓزٞع... أكؼَ ًٌح. ٣ّٞ،ًَ
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 .128ٗظ٣َش حَُٔى ٖٓ ٝؿٜش حُ٘ظَ ا٠ُ حُظزج٤َ، ٙ ٓـٔٞػش ٓئُل٤ٖ،  - 
94

 - G. Genette, figures 3, p 147. 
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   .  128ٓـٔٞػش ٓئُل٤ٖ، ٗظ٣َش حَُٔى ٖٓ ٝؿٜش حُ٘ظَ ا٠ُ حُظزج٤َ، ٙ  - 
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   .  128ٓـٔٞػش ٓئُل٤ٖ، ٗظ٣َش حَُٔى ٖٓ ٝؿٜش حُ٘ظَ ا٠ُ حُظزج٤َ، ، ٙ  - 



 أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنية الفضاء

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

حٌُٔخٕ، هالكخ  ٣ٔؼَ حُل٠خء ٓـٔٞع حألٌٓ٘ش ك٢ حُ٘ٚ حَُٔى١، ٝٛٞ أٝٓغ ٝأَٗٔ ٖٓ    

 ٌُٕٔٞ حُِٖٓ ُْ ٣لٞ رخٌُؼ٤َ ٖٓ حُيٍحٓش حُ٘وي٣ش ُْٝ ٣َٓٞ ُٚ طٍٜٞ ٜٓ٘ـ٢ ٝحٟق.

ٝػ٤ِٚ كوَحءط٘خ ٌُٕٔٞ حٌُٔخٕ كَٜٗخٛخ ك٢ ٓـخٍ ٗوي١ أًخى٢ٔ٣ ٜٓ٘ـ٢ ٝٝحٟق، ٖٓ 

هالُٚ ٣َٜٔ ٓؼَكش ٝ اىٍحى ٌٕٓٞ حٌُٔخٕ، ٝػ٤ِٚ حػظٔيٗخ ػ٠ِ ٓخ ؿخء رٚ حُ٘خهي "ك٤ٔي 

 خ ٣وٚ ػَٜ٘ حُل٠خء ُل٤ٔيح٢ٗ" ك٢ ٓ

 : (l’Espace) فضبءانثُُخ 

٣ؼي حٌُٔخٕ ٌٓٞٗخ أٓخ٤ٓخ ٖٓ ٌٓٞٗخص حُ٘ٚ حَُٔى١ ١زوخً ا٠ُ ؿخٗذ حُِٖٓ ٝحُ٘و٤ٜش، 

اال إٔ كظٚ ٖٓ حُيٍحٓش حألىر٤ش ٓخُحٍ كو٤َح، هالكخ ٌُِٔٞٗخص حألهَٟ حُِٖٓ ٝحُ٘و٤ٜش، ٝحُظ٢ 

ٗظ٣َش ٗوي٣ش ك٢ حُٟٔٞٞع رؤًِٜٔخ  ٗخُض ٖٓ حُيٍحٓش ٝحالٛظٔخّ ٝهخٛش حُِٖٓ ح١ٌُ هٚ ُٚ

ٝكٔذ "كٖٔ رلَح١ٝ" إٔ حٌُٔخٕ "٣ٔؼَ ٓٔخٍح ؿخٗز٢ حُٔ٘ل٠٘ ٝؿ٤َ ٝحٟق"
97
. 

ٝحُوٜي ٛ٘خ إٔ حٌُٔخٕ ٓخُحٍ ُْ ٣َٜ ا٠ُ طٍٜٞ ٜٓ٘ـ٢ ٝحٟق ٣َى ػٖ حُظٔخإٍ حُٔطَٝف      

الهش ك٢ كٍٞ ٤ًل٤ش ٝؿٞىٙ ك٢ ط٤ٌَ٘ ر٤٘ش حُ٘ٚ حَُٔى١ )حَُٝح٣ش(، ٝأ٠٣خً ًٌٕٔٞ َٓى١ ُٚ ػ

 ر٤٘ش حَُٝح٣ش.

حٌُٔخٕ ٌٕٓٞ َٓى١ ُٚ أ٤ٔٛش ا٠ُ ؿخٗذ "حُِٖٓ ٝحُ٘و٤ٜش"، اً ٣ٔظل٤َ إٔ ٗؼؼَ ػ٠ِ 

ٗٚ َٓى١ ٣ٌٕٞ ٓـَىح طٔخٓخً ٖٓ ػَٜ٘ حٌُٔخٕ، اً ٣ٔؼَ ٌٛح حأله٤َ "حُل٠خء حُظو٢ِ٤٤ ح١ٌُ 

٠٣ؼٚ حَُٝحث٢ ٖٓ ًِٔخص ٠٣ٝؼٚ ًب١خٍ طـ١َ ك٤ٚ حألكيحع"
98
. 

كَٜٗخٛخ ك٢ ٓـخٍ ٗوي١ أًخى٢ٔ٣ ٜٓ٘ـ٢ ٝٝحٟق، ٖٓ هالُٚ  أٓخ ىٍحٓظ٘خ كٍٞ حٌُٔخٕ

٣َٜٔ ٓؼَكش ٝاىٍحى ٌٕٓٞ حٌُٔخٕ، ٝػ٤ِٚ حػظٔيٗخ ػ٠ِ ٓخ ؿخء رٚ حُ٘وخى "ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ" ك٤ٔخ 

 ٣وٚ ػَٜ٘ حٌُٔخٕ.

 يفهىو انًكبٌ انزوائٍ : -0

ٞع ٣وٍٞ "ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ" : "إ حُل٠خء ك٢ حَُٝح٣ش أٝٓغ ٝأَٗٔ ٖٓ حٌُٔخٕ، اٗٚ ٓـٔ

حألٌٓ٘ش حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٚ حُلًَش حَُٝحث٤ش حُٔظٔؼِش ك٢ ٤ٍَٓٝس حُل٢ٌ ٝػ٠ِ ٌٛح كخٌُٔخٕ حَُٝحث٢ 

ٛٞ حُل٤ِ ح١ٌُ طـ١َ ك٤ٚ أكيحع حَُٝح٣ش حُظ٢ رِـٜخ حُل٠خء ؿ٤ٔؼخ"
99
. 

ك٢ ٌٛح حُوٍٞ ٣َٟ "ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ" إٔ حُل٠خء أٝٓغ ٝأَٗٔ ٖٓ حٌُٔخٕ، ٝال ٣ٌٖٔ طٍٜٞ 

ٍؽ ٟٖٔ ٓخ ٠ٔٔ٣ رخُل٠خء ١خٍ ٌٓخ٢ٗ ٓؼ٤ٖ، ٝحَُٝح٣ش رؤكيحػٜخ ط٘يٝهٞع أ١ كيع اال ٟٖٔ ا

 حَُٝحث٢.

 يفهىو انفضبء انزوائٍ : -8

حُل٠خء ٓلّٜٞ أٝٓغ ٝأػْ ٖٓ حٌُٔخٕ كٜٞ ٢ُٞٔٗ، كخُل٠خء ٛٞ ٓـٔٞع حألٌٓ٘ش 

 حُٔٞؿٞىس ك٢ حُ٘ٚ حَُٔى١.
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   .  25ٙ كٖٔ رلَح١ٝ، ر٤٘ش حٌَُ٘ حَُٝحث٢،  - 
98

 .29ػَٔ ػخٍٗٞ، حُز٤٘ش حَُٔى٣ش ػ٘ي حُط٤ذ ٛخُق، ٙ  - 
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 .  60ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ، ر٤٘ش حُ٘ٚ حَُٔى١، ٙ  - 



 

 

 

حك٢ ٝ "ؿ٤َحٍ ٝٛ٘خى حهظالف كٍٞ ط٤ٔٔش حُل٠خء، "ؿ٤ُٞخ ٣ًَٔظ٤لخ" ط٤ٔٔٚ رخُل٠خء حُــَ

 ؿ٤٘ض" ٣ليىٙ رخُل٠خء حُيال٢ُ ٝ "٤ٓ٘خٍ رظٍٞ" رخُل٠خء ح٢ُٜ٘.

انفضبء اندغزافٍ  -أ
*

: 

ٝٛٞ ٓوخرَ ُٔلّٜٞ حٌُٔخٕ، ٣ٝظُٞي ػٖ ٣َ١ن حُل٢ٌ ًحطٚ، اٗٚ حُل٠خء ح١ٌُ ٣ظلَى ك٤ٚ     

 حألرطخٍ.

انفضبء انُظٍ -د
**
 : 

١ٌُ ط٘ـِٚ حٌُظخرش حَُٝحث٤ش أٝ حُلٌخ٣ش ٝٛٞ ك٠خء ٌٓخ٢ٗ أ٠٣خً، ؿ٤َ أٗٚ ٓظؼِن كو٢ رخٌُٔخٕ ح   

 ػ٠ِ ٓٔخكش حٍُٞم ٟٖٔ حٌُظخد(.–)رخػظزخٍٛخ أكَكخ ١زخػ٤ش 

 انفضبء انذالنٍ: -ؽ

ٝٛٞ ك٠خء ُٚ ِٛش رخٍُٜٞس حُٔـخ٣ُش، ٝٓخ ُٜخ ٖٓ أرؼخى ٓـخ٣ُش ىال٤ُش أ١ ٣يٍّ ؿٔخ٤ُظٜخ "    

ػٖ ٣َ١ن حُٔـخُ"
100
. 

 انفضبء كًُظىر : -ى

٣وِوٚ حُٔخٍى ػ٠ِ ٝكن ٍإ٣ظٚ ٝٓ٘ظٍٞٙ ٣َ١ٝوظٚ ك٢ حُظؼخَٓ ٍٝإ٣ش ٝٛٞ حُل٠خء ح١ٌُ "    

حأل٤ٗخء، "كٜٞ ٣ظؼِن رِح٣ٝش حَُإ٣ش"
101
. 

٣ٌظٔذ حٌُٔخٕ ك٢ حَُٝح٣ش أ٤ٔٛش ال طـؼِٚ ٣وَ َٓطزش ٖٓ حُِٖٓ ٝحُ٘و٤ٜش، كخٌُٔخٕ "٤ُْ     

ٕ ك٢ رؼٞ ػَٜ٘ح ُحثيح ك٢ حَُٝح٣ش، كٜٞ ٣ظوٌ أٌٗخال ٣ٝظ٠ٖٔ ٓؼخ٢ٗ ػي٣يس، رَ ألٗٚ هي ٣ٌٞ

حألك٤خٕ ٛٞ حُٜيف ٖٓ ٝؿٞى حُؼَٔ ًِٚ"
102
. 

حٌُٔخٕ ك٢ حُؼَٔ حَُٝحث٢ رخُوٜٞٙ ٣ظـخُٝ ًٞٗٚ ٓـَى هِل٤ش طوغ ػ٤ِٜخ أكيحع حَُٝح٣ش،     

 كٜٞ ػَٜ٘ ؿخُذ ك٢ أؿِذ حَُٝح٣خص ٣ٔؼَ ٓلٍٞح أٓخ٤ٓخً طيٍٝ كُٜٞخ رخه٢ ػ٘خَٛ حَُٝح٣ش.

أكيحػٜخ، كزظ٘ٞع حألكيحع طظ٘ٞع حألٌٓ٘ش ٝهي ٤ِٓ  حَُٝح٣ش رخ٠ٍَُٝس طلظخؽ ا٠ُ ٌٓخٕ طوغ ك٤ٜخ    

"كٖٔ رلَح١ٝ" أٗٞحع ٖٓ حألٌٓ٘ش "...أٓخ أٓخًٖ حالٗظوخٍ كظٌٕٞ َٓٔكخ ُلًَش حُ٘و٤ٜخص 

                                                           
حُل٠خء حُــَحك٢ ػ٘ي "ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ" ٓوخرَ ُٔلّٜٞ حٌُٔخٕ، كٜٞ حُل٠خء ح١ٌُ ٣ظُٞي ٖٓ ٠ٕٓٔٞ حُ٘ٚ حَُٔى١، ٝح١ٌُ طظلَى ك٤ٚ ٗو٤ٜخص  -*

  . حُ٘ٚ ٝطـ١َ ك٤ٚ حألكيحع

 حُل٠خء ح٢ُٜ٘ ٌٓخٕ ٓليٝى ط٘ـِٚ حٌُظخرش ػ٠ِ حٍُٞم، ال ػالهش ُٚ رخٌُٔخٕ ح١ٌُ طظلَى ك٤ٚ حُ٘و٤ٜخص. -**

       .   62حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  - 1
101

 62، 60ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ، ر٤٘ش حُ٘ٚ حَُٔى١، ٙ  - 
102

 . 33كٖٔ رلَح١ٝ، ر٤٘ش حٌَُ٘ حَُٝحث٢، ٙ  - 



 

 

 

ٝط٘والطٜخ، ٝطٔؼَ حُل٠خءحص حُظ٢ طـي ك٤ٜخ حُ٘و٤ٜخص ٗلٜٔخ ًِٔخ ؿخىٍص أٓخًٖ اهخٓظٜخ حُؼخرظش، 

ء حُ٘خّ هخٍؽ ر٤ٞطْٜ ًخُٔلالص ٝحُٔوخ٢ٛ..."ٓؼَ حُ٘ٞحٍع ٝحألك٤خء ٝحُٔلطخص ٝأٓخًٖ ُوخ
103
.  

كخُٔؼخَٓ ك٢ أٗٞحػٚ حألٌٓ٘ش ك٢ حَُٝح٣ش ٣ـيٛخ طظُٞع ا٠ُ : أٓخًٖ ػخٓش )أٓخًٖ حالٗظوخٍ(،     

 ٝأٓخًٖ هخٛش )أٓخًٖ ٓـِوش(.

كؤٓخًٖ حإلهخٓش ٢ٛ أٓخًٖ ٓـِوش ٣و٤ْ حُ٘خّ رٜخ، ٢ٛٝ هخٛش رْٜ، ٝهي طٌٕٞ حهظ٤خ٣ٍش      

 كش...(، ٝهي طٌٕٞ اؿزخ٣ٍش )حُٔـٖ، حُوزَ...(.)حُز٤ض، حُـَ

أٓخ أٓخًٖ حالٗظوخٍ ك٢ٜ أٓخًٖ ٓلظٞكش ٣َطخىٛخ حُ٘خّ ػ٘ي ٓـخىٍطْٜ ألٓخًٖ اهخٓظْٜ )ٗٞحٍع،     

 أك٤خء ٗؼز٤ش أٝ ٍحه٤ش، ٓوخ٢ٛ...(.
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 . 33ٙ  ٍؿغ حُٔخرن، حُْ- 
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وي٣ش حٛظٔخٓخ ٝحٟلخ، اً ال حُ٘و٤ٜش ٖٓ حُٔٞح٤ٟغ حُظ٢ أُٝض ُٜخ حُيٍحٓخص حألىر٤ش حُ٘

أ١ ػَٔ َٓى١ ىٕٝ ٗو٤ٜخص، ٓخ إ طًٌَ حَُٝح٣ش كظ٠ طًٌَ حُ٘وٞٙ، ٣ٌٖٔ طٍٜٞ 

 حُ٘و٤ٜش أٝالً ٝأه٤َحً، ٖٓ حُٔوٞٓخص حَُث٤ٔ٤ش َُِٝح٣ش ٝحُوطخد حَُٔى١ رٜلش ػخٓش.

ٍ ٝػ٤ِٚ هَحءط٘خ ٌُٕٔٞ حُ٘و٤ٜش رَْٓ ػالهظٜخ رٌَ ٖٓ حُِٖٓ، حُليع ٝحٌُٔخٕ، ٝألٕ أٌٗخ   

 حُ٘و٤ٜش طوظِق ٖٓ ٗخهي ا٠ُ آهَ، كوي أك٤ٜ٘خ أٌٗخٍ حُ٘و٤ٜش ػ٘ي ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘وخى.

 انشخظُخ :ثُُخ 

ْٛ : "حألكَحى حُو٤خ٤ُٕٞ أٝ حُٞحهؼ٤ٕٞ ح٣ٌُٖ طيٍٝ كُْٜٞ حَُٝح٣ش، حُوٜش،  حُ٘وٞٙ

حَُٔٔك٤ش"
104
. 

كخَُٝحث٢  ٝؿَٟ ػ٠ِ حُٔؼظخى إٔ حالػظَحف رخَُٝحث٢ ٤ٍٖٛ ػ٠ِ ٓويٍطٚ ك٢ ٍْٓ حُ٘وٞٙ،    

(Balzacحُ٘و٤ٜش حُظ٢ ٍٜٓٔخ ٟٖٔ حَُٝح٣ش، كـ"رخُِحى" ) رخَْٓٓطزطخ  حٓٔٚح٤َُٜ٘ ىحثٔخ 
 * 

أكي ٗو٤ٜخص حَُٝح٣ش   (Goriot) حٌُخطذ حُـَر٢ ح٤َُٜ٘ ُْ ٣ٌحع ٤ٛظٚ االّ رَٜ٘س حألد ؿ٣ٞٞ

رَٜ٘س  حٌُخطذ ح٢َُٓٝ االّ  (Dostoïevski)حُٔٞٓٞٓش رخُؼ٘ٞحٕ ٗلٔٚ، ُْٝ ٣٘ظَٜ"ىٝٓظ٣ٞل٢ٌٔ" 

 "ًَحٓخُٝف" أكي حُ٘و٤ٜخص حَُث٤ٔ٤ش ك٢ اكيٟ ٍٝح٣خطٚ.

ػ٤٘ض حَُٝح٣ش ٌٓ٘ ريح٣ظٜخ حأل٠ُٝ ك٢ حُوَٕ حُؼخٖٓ ٝحُظخٓغ ػَ٘ ػ٘خ٣ش ٓ٘يىس رخُ٘و٤ٜش ٣َْٓ 

ػ٠ِ ًُي ُِٓ٘ظٜخ حالؿظٔخػ٤ش، ٝحٛظٔض رلَحىس  أٟقٓالٓلٜخ حُوخٍؿ٤ش ٝٓظَٜٛخ رخُظيه٤ن، 

حًُ٘ٔٞؽ حُ٘ٔط٢حُ٘و٤ٜش كي حٍُٞٛٞ رٜخ ا٠ُ ؿؼِٜخ 
 

 حُٔطزن ػ٠ِ حُؼّٔٞ.

كخُ٘و٤ٜش طٔؼ٤َ ٓطِن ُٜلخص حإلٗٔخٕ ك٢ حُٞحهغ، طـ٤ٔيح ُ٘و٤٠٤ٖ آخ ُل٤٠ِش ٖٓ      

 حُل٠خثَ أٝ ٗو٤ٜش ٖٓ حُ٘وخثٚ.

رؼي حالٓظطالع حُظخ٣ٍو٢ ُِ٘و٤ٜش ٝهزَ حُظٞؿَ رؼٔن ك٢ ر٤٘ش حُ٘و٤ٜش، ٗٔظَٜ أٝالً      

 رظؼ٣َلٜخ.

ك٢ "حُٔؼـْ ح٢٤ُٓٞ" ػ٠ِ أٜٗخ "ٛلخص ط٤ِٔ حُ٘وٚ ػٖ ؿ٤َٙ،  ٍٝى طؼ٣َق حُ٘و٤ٜش     

٣ٝوخٍ كالٕ ًٝ ٗو٤ٜش ًٝٝ ٛلخص ٓظ٤ِٔس، ٝاٍحىس ٤ًٝخٕ ٓٔظوَ"
105
. 

كخُ٘و٤ٜش رٌٜح حُٔلّٜٞ طؼ٢٘ حُلَى رٌَ ٓخ ٤ٔ٣ِٙ ػٖ ؿ٤َٙ آخ رٜلخص ٝؿيح٤ٗش     

 )٤ٌُٓٞٞؿ٤ش( ٝآخ ٛلخص ػو٤ِش ٝآخ ٛلخص ك٣ِ٤ُٞٞؿ٤ش.
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 .173، ٙ 2010،  1رَح٤ْٛ ه٤َِ، ر٤٘ش حُ٘ٚ حَُٝحث٢، حُيحٍ حُؼَر٤ش ُِؼِّٞ، ر٤َٝص، ١ا - 

ٕ ٗو٤ٜش "ٍحٓظ٤٘خى" ك٢ ٍٝح٣ش"رخُِحى حُٔؼَٝكش رٌٜح حُؼ٘ٞحٕ، طٔؼَ حُظؼَف حُٔطِن، ٝحألد"ؿ٣ٍٞٞ" ٗو٤ٜش طٔؼَ حُظ٠ل٤ش حُٔطِوش، ٗٔظ٘ظؾ أ -*

 ي ال ؿ٤َ.ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حَُٝح٣خص طظلَى حُ٘و٤ٜخص ٝكن ىحكغ ٝحك

٤َٓس "ػ٘ظَس  ٝك٢ ح٤َُٔ حُ٘ؼز٤ش ٣ٔ٘ي حُزطَ ىٍٝ حُل٤َٓٝش، أٝ حُ٘ـخػش حُوخٍهش، ال ٣ظَٜ اال ٓوخطال ٓ٘ظَٜح)كال ٗؼَف ػ٘ٚ ؿ٤َ ًُي(ٌٛح ٓخ ٗؼَكٚ ك٢

أرَُ ٓخ ٤ٔ٣ِ حُ٘و٤ٜش ك٢ حإل٤ُخًس  رٖ ٗيحى حُؼز٢ٔ"، ٝ"حُٜال٢ُ"ؿ٢ حُظـ٣َزش حُٔؼَٝكش رخ٤َُٔس حُٜال٤ُش ٝ"حَُِٜٜٔ رٖ ٍر٤ؼش" ٝ ؿ٤َْٛ.... ٝك٢ حُٔالكْ

 أٝ أٝى٣ٔش رؼزٞطٜخ ػ٠ِ ٛلش ٓؼ٤٘ش كال طظـ٤َ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ١ٍٞ حُِٔلٔش
105

   .  475، طلو٤ن : ٓـٔغ حُِـش حُؼَر٤ش، ىحٍ حُؼٞىس، ٙ 1ارَح٤ْٛ ٜٓطل٠ ٝؿ٤َٙ، حُٔؼـْ ح٢٤ُٓٞ، ؽ - 



 

 

 

لي٣ي ٓلّٜٞ حُ٘و٤ٜش ػ٠ِ أٜٗخ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔٞحٛلخص حُظ٢ ط٤ِٔ ٗو٤ٜش ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ ط    

 ػٖ أهَٟ.

"حُ٘ٚ حَُٔى١ ٓلٔي رٞػِس" ك٢ ًظخرٚ "طل٤َِ     "
106
كيى ٓلّٜٞ حُ٘و٤ٜش رظٔؼ٤ِٜخ ك٢  

 ػالع ٓٞحٛلخص ٝ ٢ٛ ًخُظخ٢ُ:

لؼخالص ٓٞحٛلخص ٤ٌُٓٞٞؿ٤ش : ٝطظؼِن ر٤ٌ٘ٞٗش حُ٘و٤ٜش حُيحه٤ِش )حألكٌخٍ،حُٔ٘خػَ، حالٗ    

 حُٔوظِلش ....(.

 ٝا٣ي٣ُٞٞؿ٤خطٜخ ٓٞحٛلخص حؿظٔخػ٤ش : ٝطظؼِن رٔؼِٞٓخص كٍٞ ٟٝغ حُ٘و٤ٜش حالؿظٔخػ٤ش

 ٝػالهظٜخ حالؿظٔخػ٤ش )كو٤َ، ؿ٢٘، ػخَٓ، رٍٞؿٞح١ُ...(.

 ٓٞحٛلخص هخٍؿ٤ش : طظؼِن رخُٔظخَٛ حُوخٍؿ٤ش ُِ٘و٤ٜش )حُوخٓش، حُ٘ؼَ، حُٞؿٚ....(.

ح٤ٌُُٔٞٞؿ٢ )حُ٘ل٢ٔ( َٝٓؿؼخ  ٝٛٞ ٣ـَى حُ٘و٤ٜش ٖٓ ؿَٞٛٛخ ٍٝى إٔ "حُظل٤َِ حُز١ٞ٤٘    

حالؿظٔخػ٢ ال ٣ظؼخَٓ ٓغ حُ٘و٤ٜش رٞٛلٜٔخ ًخث٘خ أ١ ٗوٜخً، ٝاٗٔخ رٞٛلٜخ كخػال ٣٘ـِ ىٍٝحً 

أٝ ٝظ٤لش ك٢ حُلٌخ٣ش أ١ رلٔذ ٓخ طؼِٔٚ، ٖٝٓ ػْ ٣ٔظزيٍ "ؿ٣َٔخّ" ٓلّٜٞ حُ٘و٤ٜخص 

رٔلّٜٞ حُؼٞحَٓ"
107
. 

أىحس ٖٓ أىٝحص حألىحء حُو٢ٜٜ، ٣ٜ٘ؼٜخ حُوخٙ ُز٘خء "ُِٔي َٓطخٝ" ٝحُ٘و٤ٜش ػ٘ي "ػزي ح   

ػِٔٚ حُل٢٘، ًٔخ ٠٣غ حُِـش ٝحُِٓخٕ، ٝرخه٢ حُؼ٘خَٛ حُظو٤٘ش حألهَٟ حُظ٢ طظ٠خكَ ٓـظٔؼش 

"ُظٌَ٘ طو٤٘ش ٝحكيس ٢ٛٝ حإلريحع حُل٢٘
108
.
 
 

٣َلٚ ُِ٘و٤ٜش حٓظِْٜ حُ٘خهي "ػزي حُِٔي َٓطخٝ" ٖٓ حُظ٘ظ٤َحص حُليحػ٤ش، كٜٞ ٣ٌٛذ ك٢ طؼ   

أ٠٣خً أٜٗخ "أٛزلض ططِن ػ٠ِ حُلخػَ أٝ حُٔٔؼَ، ٝٛٞ ٓخ ٍٝى ك٢ ٓؼـْ حُٜٔطِلخص حألىر٤ش 

ك٤غ ٍٟٝ إٔ حُٜٔطِق أهي ٣وظل٢ ٤ُلَ ٓلِٚ ٜٓطِق )حُلخػَ(، أٝ )حُٔٔؼَ(  -حُٔؼخَٛس

ُيهظٜٔخ ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش، ٌٝٛح حألَٓ ٛٞ ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ "ؿ٣َٔخّ" ٝ "ًٍٞطخّ"، كٜٔخ ٣طِوخٕ ػ٠ِ 

٣ٝؼَكخٜٗخ رؤٜٗخ "آخ ٖٓ ٣وّٞ أٝ ٖٓ ٣وغ ػ٤ِٚ حُلؼَ.... ًِْٜٝ أٗوخٙ أٝ   (actant)ُ٘و٤ٜش ح

أ٤ٗخء رٜلش أٝ رؤهَٟ... طظ٘خٍى ك٢ حُليع.... ٓلّٜٞ حُؼخَٓ ٣ؼٞٝ رٜلش ا٣ـخر٤ش هخٛش ك٢ 

ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش حألىر٤ش"
109
. 

َٛ ٣ؼَف "ػزي حُِٔي َٓطخٝ" حُ٘و٤ٜش رخػظزخٍٛخ ٖٓ ٝٓخثَ حُوٚ ًزخه٢ حُؼ٘خ

حُل٢٘، ػْ ٗـيٙ ٣ٌٛذ ك٢ طؼ٣َلٚ  حإلريحعحألهَٟ ٖٓ ُـش ُٝٓخٕ، ٝحُوخٙ ٣ٜ٘ؼٜخ ٌٝٛح ٛٞ 

ٝهٜٜخ رٔـخٍ   actantٝكَٜ ٓلّٜٞ حُ٘و٤ٜش رخُؼخَٓ  "ؿ٣َٔخّ"ُِ٘و٤ٜش ُٔخ ؿخء رٚ 

 ًٔخ ٛٞ ٓظيحٍٝ ٝٓؼَٝف. ح٤ٔ٤ُٔخء
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ك٤ٔي "      أٓخ ك٢ هٜٞٙ حُظٞؿَ ٝحُٞحٟق ك٢ حُظل٤َٔ ُٔخ ؿخء رٚ "ؿ٣َٔخّ"، ط٘خٍٝ

حٌُ٘ال٤ٕٗٞ حَُّٝ ٓظٔؼال ك٢ أرلخع "كالى٤ٔ٣َ  حُ٘و٤ٜش حػظٔخىح ػ٠ِ أػٔخٍ "ُل٤ٔيح٢ٗ

 رَٝد"، ٝحُ٘و٤ٜش ك٢ "حًُ٘ٔٞؽ حُؼخ٢ِٓ" ُـ "ؿ٣َٔخّ"، اً ٤ِٓ ٌٛح حأله٤َ ر٤ٖ ٓٔظ٤٣ٖٞ:

طظوٌ ك٤ٚ حُ٘و٤ٜش ٓلٜٞٓخ ٤ُٞٔٗخ ٓـَىح ٣ٜظْ رخألىٝحٍ، ٝال ٣ٜظْ  يسزىي ػبيهٍ :"

 ٔ٘ـِس ُٜخ.رخٌُٝحص حُ

ٗٔزش ا٠ُ حُٔٔؼَ، طظوٌ ك٤ٚ حُ٘و٤ٜش ٍٛٞس كَى ٣وّٞ ريٍٝ يسزىي يًثهٍ )رًثُهٍ( : 

ٓخ ك٢ حُل٢ٌ، كٜٞ ٗوٚ كخػَ، ٣٘خٍى ٓغ ؿ٤َٙ ك٢ طلي٣ي ىٍٝ ػخ٢ِٓ ٝحكي أٝ ػيس أىٝحٍ 

ػخ٤ِٓش"
110
. 

ك٢ ك٤ٖ ٣َٟ "آالٕ ٍٕٝ ؿ٤٣َٚ" أٗٚ )ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ُِ٘و٤ٜش إٔ طظ٤ِٔ رٜلخص هخٛش      

ط٠َ ٓ٘لَىس ال ٣ٌٖٔ اكالٍ أ١ ٢ٗء آهَ ٓلِٜخ ٝإٔ طظٔظغ ر٘لْ حُٞهض رخُؼ٤ٓٞٔش كظ٠ كظ٠ 

طٜزق ٤ًٗٞش، ٢ٌُٝ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى رؼٞ حُظ٘ٞع كظ٠ ٣لْ حُٔئُق ر٢٘ء ٖٓ حُل٤ًَش(
i111

. 

ٓخ ٣ؼ٢٘ إٔ ُِ٘و٤ٜش حٓظوال٤ُش ػخٓش طـؼِٜخ طظٔظغ رٜلخص ٓظ٤ِٔس، كخَُٝحث٢ ُٚ ًخَٓ      

 ٜخ حُؼٞد ح١ٌُ ٣َ٣ي، ٌٝٛح ٓخ ٣لَُ كَحىس حُؼَٔ حألىر٢.حُل٣َش ك٢ طو٤ِٜخ ٝاُزخٓ

٢ٛ ًخث٘خص ٖٓ ٍٝم، ٤ٓٝظْ حُظؼخَٓ ٓؼٜخ رٞٛلٜخ ٝؿٞىح "ٝحُ٘و٤ٜش ػ٘ي "ٍٝالٕ رخٍص" 

٣ٔظو٢ ٓليىحطٚ ٖٓ حُٞؿٞى حإلٗٔخ٢ٗ، ٝاًح ًخٕ حألٍٝ ٓوٍٜٞح ػ٠ِ ػخُْ حَُٔى، ٝر٘خءح ػ٠ِ 

ُ٘ل٤ٔش ك٢ حُليٝى ٗلٜٔخ حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ ًُي ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظْ ٍٛي ٛلخص حُ٘و٤ٜش حُؼو٤ِش ٝح

."ػالٓش ػ٠ِ ٍإ٣ش ٓخ ُِ٘وٚ
112 

 

كخُ٘و٤ٜش ػ٘ي "ٍٝالٕ رخٍص" كوخ اٜٗخ ًخثٖ ٍٝه٢ ٟٖٔ حَُٝح٣ش، ٌُٖ حألْٛ ٛٞ حُظؼخَٓ     

ٓؼٜخ ػ٠ِ أٜٗخ ًخثٖ ٓٞؿٞى كو٤و٢، ك٤غ ُٜخ ٛلخص طـؼِٜخ طْٞٛ حُوخٍة ٝطزلَ رٚ ا٠ُ حُو٤خٍ 

 ؿٞى.كزخُظخ٢ُ ٣ظٍٜٞٛخ ك٢ حُٞ

كخُ٘و٤ٜش ٢ٛ ر٘خء ُِ٘ٚ أًؼَ ٓٔخ طٌٕٞ ٤ٗجخً ٓلَٟٝخ ٖٓ هخٍؽ حُ٘ٚ، ال طليى حُ٘و٤ٜش    

 االّ ٖٓ هالٍ حُٔٞحٛلخص ٝحُٞظخثق حُظ٢ طوّٞ رٜخ.

أٍحى "رخٍص" ٖٓ هالٍ حُوٍٞ إٔ ٣ٟٞق ٤ًل٤ش حُظؼخَٓ ٓغ حُ٘و٤ٜش ك٢ حَُٝح٣ش، ػ٠ِ أٓخّ   

ٜخ ٝٓالرٜٔخ...ٝأٛٞحإٛخ، ٍٝٛي طؼخُوٜخ أٜٗخ ًخثٖ ك٢ ُٚ ٝؿٞى، كظٞٛق ٓالٓلٜخ ٝٛٞط

 ٝىٍٝٛخ ك٢ حُ٘ٚ حَُٝحث٢، ًٕٞ حُ٘و٤ٜش طِؼذ حُيٍٝ حُلؼخٍ ك٢ حألػٔخٍ حَُٝحث٤ش رؤؿٔؼٜخ.

 ػاللخ انشخظُخ ثبنسذس :

حُ٘ٚ حَُٝحث٢ ٖٓ ك٤غ أٗٚ ٗٚ َٓى١ ًٝٞٗٚ هٜش، ٣لظَٝ طوي٣ْ أكيحع طٔ٘ي ا٠ُ 

ًٔخ هي طوّٞ ٗو٤ٜش ٝحكيس رؼيس أكيحع،  ٗو٤ٜخص، ٝهي ط٘ظَى حُ٘و٤ٜخص رظوي٣ْ كيع ٝحكي،
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كخُٔئًي إٔ ٛ٘خى ػالهش ر٤ٖ حُ٘و٤ٜش ٝحُليع، كخُ٘و٤ٜش ال ٣زٍَ ٝؿٞىٛخ االّ رخُليع 

)حُيٍٝ( ح١ٌُ طوّٞ رٚ أٝ كظ٠ رـِء ٓ٘ٚ، ًٌٝح حُلخٍ ٓغ حُليع ح١ٌُ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣وخّ رٚ اال 

 ٣ِ٤ُي ٖٓ ه٤ٔش ٗو٤ٜش ٓخ هي طظؤػَ رٚ.

َٜحٕ حأل٤ٔٛش ػزَ ٤َٔٓس حُ٘وي حألىر٢ حُط٣ِٞش، ك٢ حُزيح٣ش حُ٘و٤ٜش ُوي طزخىٍ ٌٛحٕ حُؼ٘

ًخٗض "ٓـَىس ٖٓ حأل٤ٔٛش، ٝهخٟؼش ُِليع ح١ٌُ ًخٕ ٓلٌٞٓخ ػ٤ِٚ ططٍٞٙ ٝكن ٓخ طَحٙ 

ح٥ُٜش، ٝحُويٍ حُٔلظْ، ال ٝكن ٓخ طَحٙ حُ٘و٤ٜخص ٓ٘خٓزخ كظطٍٞٙ، ٌُٖ ٓغ ٗ٘ؤس حُٔـظٔغ 

خٗطِوض ا٠ُ حُٜيحٍس، ٝٛخٍص ٝظ٤لش حُليع ً٘ق حُزَؿٞح١ُ أػخى ُِ٘و٤ٜش حػظزخٍٛخ، ك

حُ٘و٤ٜش حُظ٢ حٓظوِض ٝٛخٍ حُليع طخرؼخ ُٜخ"
113
. 

٣ِؼذ حُليع ىٍٝحً ًز٤َحً ك٢ طلؼ٤َ حُلًَش حَُٔى٣ش ٟٖٔ حَُٝح٣ش، ٝال طظَٜ ه٤ٔظٚ 

ٝأ٤ٔٛظٚ االّ اًح حهظَٕ رٌَ ػ٘خَٛ حُز٤٘ش حَُٔى٣ش رٔخ ك٤ٜخ حُ٘و٤ٜش، كخُٔخٍى ال ٣ويّ أكيحػخً 

ٍٛٞس حُٞحهغ )َٓآ٣ٝش( ٝاٗٔخ ٣ـٔيٛخ ػ٠ِ ٌَٗ هخُذ طو٢ِ٤، ٓخ ٣ظَٜ اريحػٚ اً ٠٣ل٢  طؼٌْ

حُوخٍة، ٣َٟٝ ػزي حُِٔي َٓطخٝ إٔ "حُليع  آظخعػ٤ِٜخ ٗٞػخً ٖٓ حُـٔخ٤ُش، ٝٛٞالً ا٠ُ ٛيف 

ٝكيٙ ٝك٢ ؿ٤خد حُ٘و٤ٜش ٣ٔظل٤َ إٔ ٣ٞؿي ك٢ ٓؼٍِ ػٜ٘خ، ألٕ ٌٛٙ حُ٘و٤ٜش ٢ٛ حُظ٢ 

ٟخ ػـ٤زخ، ٝحُل٤ِ ٣ؤي ٣ٝوَّ اًح ُْ طٌٔ٘ٚ ٌٛٙ حٌُخث٘خص حٍُٞه٤ش طٞؿيٙ ٝطٜ٘ٞ رٚ ٜٗٞ

حُؼـ٤زش : حُ٘و٤ٜخص"
114
.

 

 ػاللخ انشخظُخ ثبنزيٍ :

طَطز٢ حُ٘و٤ٜش رخُِٖٓ ًٜٞٗٔخ ًالٛٔخ طو٤٘خص َٓى٣ش حٍطزخ١خ ٝػ٤وخ كٞؿٞى حُ٘و٤ٜش 

َس ٣ظطِذ رخ٠ٍَُٝس ُٓ٘خ طٞؿي ك٤ٚ آخ كخَٟس ك٢ حَُٔى ٝآخ ٗو٤ٜش ٓٔظَؿؼش ٖٓ ًحً

حٓظزخم آخ رخٓظًٌخٍ  –٣ٝظَٜ ٌٛح حالٍطزخ١ ٝحٟلخً ك٢ حُٔلخٍهش ح٤ُِ٘ٓش حٓظَؿخع "حُٔخ٢ٟ 

 ."ٗو٤ٜش ٖٓ حُظخ٣ٍن حُٔخ٢ٟ ٝآخ رخٓظزخم ٗو٤ٜش ُْ طٍِ ٓـُٜٞش ك٢ ُٖٓ حَُٔى

ٝأ٠٣خً طٜ٘ق حُ٘و٤ٜش حَُٝحث٤ش ٖٓ ك٤غ حُِٖٓ ا٠ُ ٗو٤ٜش طخ٣ٍو٤ش، كٔؼالً حُ٘و٤ٜش 

طخ٣ٍو٢ كو٤و٢ ٝكخكَ رخالٗظٜخٍحص، ك٤ظْ ًًَٛخ ػ٠ِ أٜٗخ ٜٓيٍ  حُظخ٣ٍو٤ش طظٔظغ رٞؿٞى

طخ٣ٍو٢ أٓؼخٍ ٛالف حُي٣ٖ حأل٣ٞر٢، حُلـخؽ رٖ ٣ٞٓق حُؼول٢، أٝ ك٢ حألىد حُؼَر٢ أٓؼخٍ 

 أٝى٣ذ حُ٘خػَ حُل٢َٔٗ.

ٖٝٓ حُٔئًي إٔ حُِٖٓ ٣ٔؼَ ػَٜ٘ ْٜٓ رخُ٘ٔزش ُِ٘و٤ٜش، ٗوِٚ ا٠ُ إٔ حُِٖٓ 

ٌخَٓ ٌٝٛح ٓخ ٣ئًيٙ هٍٞ "ٜٓخ كٖٔ هَٜح١ٝ" ك٢ "حُِٖٓ ك٢ ٝحُ٘و٤ٜش طَرطٜٔخ ػالهش حُظ

حُِٖٓ ٝحُ٘و٤ٜش ٝؿٜخٕ ُؼِٔش ٝحكيس ٓخ ٣ٌَ٘ ًُي ػالهش ؿي٤ُش ٣ظؤػَ ًَ "حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش" 

ٜٓ٘ٔخ رٞؿٞى ح٥هَ، كخُِٖٓ ٣لظ١ٞ حإلٗٔخٕ ر٤ٖ هطز٤ٚ ح٤ُٔالى ٝحُٔٞص، ك٤غ ٣ُٞي ٣ٌٝزَ ٣َٝٔ 

حُطلُٞش ٝحُٜزخ ٝحُ٘زخد ٝحٌُُٜٞش ٝح٤ُ٘وٞهش، َٓحكَ  رَٔحكَ ط٣ٌٖٞ ٓغ كًَش حُِٖٓ، ٝطٔؼَ
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   .  15ظ٣َش حُٜٔ٘ؾ ح٢ٌُِ٘، ٙ ٌ٘ال٤ٕٗٞ حَُّٝ، ٗحُ - 
114

   .  29ػزي حُِٔي َٓطخٝ، ك٢ ٗظ٣َش حَُٝح٣ش، )رلغ ك٢ طو٤٘خص حَُٔى(، ٙ - 



 

 

 

ك٢ ٗٔٞٙ ٝروخثٚ، ٣ٝوخٍ، ٌُُي ٣ٔؼ٠ ىحثٔخً ُالٗظوخالص ٖٓ  ٓظوخٍرش٤ُ٘ٓش ٣ؼ٤ٜ٘خ حإلٗٔخٕ ر٘ٔذ 

٤ٓطَس حُِٖٓ ٝكًَظٚ ٌُٖٝ ٜٓٔخ كخٍٝ حُظلِض، كبٕ حُٔٞص ٛٞ ٜٗخ٣ش كظ٤ٔش حُٞؿٞى"
115
. 

 ػاللخ انشخظُخ ثبنًكبٌ :

ٛٞ حُل٠خء حُظو٢ِ٤٤ ح١ٌُ ٣ٜ٘غ ٌِٗٚ حَُٝحث٢ ٖٓ هالٍ ٝٛلٚ ًٝؤٗٚ  حٌُٔخٕ ك٢ حَُٝح٣ش

 ا١خٍ طـ١َ ك٤ٚ حُوٜش ٝأكيحػٜخ.

ٝحٌُٔخٕ ًٌٕٔٞ َٓى١ كظَرطٚ ػالهخص ر٤ٖ ؿِٔش حٌُٔٞٗخص حَُٔى٣ش حألهَٟ ك٢ ط٤ٌَ٘ ر٤٘ش 

 .؟حَُٝح٣ش، ٝحُظٔخإٍ حُٔطَٝف كٍٞ ٓخ ػالهش حُ٘و٤ٜش رخٌُٔخٕ؟ ٝأ٣ٖ طٌٖٔ ؿٔخ٤ُش ٌٛٙ حُؼالهش

٣ؼظزَ حٌُٔخٕ ٖٓ حُز٤٘خٕ حَُٔى٣ش حَُث٤ٔ٤ش ك٢ ر٘خء حَُٝح٣ش، ًٞٗٚ حإل١خٍ ح١ٌُ طظلَى ك٤ٚ 

حُ٘و٤ٜش كٜٞ حُل٠ٖ حُٞك٤ي ُٜخ ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ ط٤ٌَ٘ "ػالهش ك٤ٔ٤ٔش ر٤ٖ حُ٘و٤ٜش ٝحٌُٔخٕ 

طو٤ْ ك٤ٚ، كخٌُٔخٕ ٣ؼٌْ ِٓٞى حُلَى ٝٓ٘خػَٙ ٝأكخ٤ٓٔٚ ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ليى ١ز٤ؼش ح١ٌُ 

حُ٘وٞٙ ٝٓٔخطٜخ"
116
. 

٣ٌٖٔ ٍْٓ حُؼالهش ر٤ٜ٘ٔخ ػ٠ِ أٜٗخ ػالهش طؤػَ ٝطؤػ٤َ، كخُ٘و٤ٜش طظؤػَ رٌٔخٕ ٝؿٞىٛخ،     

حٍُٜٞس حُظ٢ ٣ؼزَ رٜخ حُٔخٍى ػٖ ٓخ ٣ـٍٞ كٍٞ حُ٘و٤ٜش ٌٝٓ٘ٞٗخطٜخ  رٔؼخرشٝحٌُٔخٕ ٣ٔؼَ 

 ٌٝٓٞٗخطٜخ.

كخٌُٔخٕ ك٢ حَُٝح٣ش ٣ٔخٍّ ػ٠ِ حُ٘و٤ٜخص آخ ٗٞػخً ٖٓ حُوَٜ ٝآخ ٗٞػخً ٖٓ حَُحكش ٝ 

حُٔؼخىس كٔؼخٍ ًُي حُٜلَحء طٔؼَ حُظٔؤ أٓخ ح٣َُق أٝ حُزخى٣ش حُٔو٠َس طٔؼَ ٗٞػخً ٖٓ حَُحكش 

 ٝحُطٔؤ٤ٗ٘ش.

٣غ ٓظ٘خٓن ٓغ ر٤٘ش كظٞظ٤ق حألٓخًٖ ك٢ حَُٝح٣ش ٝط٣ُٞؼٜخ ٤ُْ رخألَٓ حالػظزخ٢١ اٗٔخ حُظُٞ

حُ٘و٤ٜش حُ٘ل٤ٔش ٝحُـٔي٣ش ٝحُؼ٣َٔش )حُٖٔ( كخُٔخٍى ٣لٖٔ طٞظ٤ق ٗو٤ٜظٚ ك٢ حٌُٔخٕ 

 حُٔ٘خٓذ ٌٛح ٓخ ٣ـؼَ ٖٓ حُؼالهش ر٤ٖ حٌُٔخٕ ٝحُ٘و٤ٜش طظ٤ِٔ رخُـٔخ٤ُش ٝحإلريحع.

 أشكبل انشخظُخ :

٘ٚ حُوخٟغ طظ٘ٞع أٌٗخٍ حُ٘و٤ٜش ٖٓ ٗخهي ا٠ُ آهَ ٗظَحً ُؼوخكظٚ ٝحٗظٔخإٙ ١ٝز٤ؼش حُ

ُِظل٤َِ ٝحُ٘وي، اً ٌَُ ٗٚ ه٤ٜٛٞظٚ، ٓؼالً حُ٘و٤ٜش طـؼَ حُ٘ٚ ٣لظَم ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ 

 حُٜ٘ٞٙ.

٣ؼظٔي حُ٘وخى حُلخ٤٤ُٖ ك٢ ط٤ٜ٘ق ٌَٗ حُ٘و٤ٜش ٓخ أط٠ رٚ )رَٝد، ٝر٤َٕٓٞ، ٝؿ٣َٔخّ 

 ٝٛخٕٓٞ ٝطٞىٍٝٝف(، ْٜٝٓ٘ ٖٓ حُظِّ رخُظ٤٤٠ن حٌُال٢ٌ٤ٓ ح١ٌُ أط٠ رٚ )كٍٞٓظَ(

 ُذ "فىرسزز":انشخظُخ ػ -0

ٖٓ أهيّ ٗٔخًؽ حُ٘و٤ٜش، ٣ٞٛق رخًُ٘ٔٞؽ حٌُال٢ٌ٤ٓ، ٣ٜٝطِق ػ٠ِ أٌٗخٍ حُ٘و٤ٜش 

 ػ٘ي حُ٘خهي حالٗـ١ِ٤ِ "كٍٞٓظَ" رـ :

٢ٛٝ حُ٘و٤ٜش حُظ٢ "طظوٌ ك٢ حُ٘ٚ   (personnage plat) انشخظُخ انًسطسخ : -

ش حُِٔٞى ٝحُلٌَ حَُٔى١ ىٍٝحً ػخ٣ٞٗخ، ٢ٛٝ ال طظـ٤َ ٝإ طـ٤َ ٓـَٟ حألكيحع، ك٢ٜ ػخرظ
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   .  149، ٙ 2004، 1ٜٓخ كٖٔ هَٜح١ٝ، حُِٖٓ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش، حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘، حألٍىٕ، ١ - 
116

 .105، ٙ 2011، ٤ِ٤ٌ٘1ٚ حُل٢٘ )هَحءس ٗوي٣ش( ىحٍ ؿ٤يحّ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ػٔخٕ، ١ٗلِش كٖٔ أكٔي حُؼ١ِ، طو٤٘خص حَُٔى ٝآ٤ُخص  ط - 



 

 

 

ٝحُظؼَف، ٝؿخُزخً طٌ٘ق أٝ طٍٜٞ ُ٘خ حُ٘و٤ٜخص حألهَٟ ٝكن ٗٔط٤ظٜخ، كظؼ٤ٖ حُوخٍة أٝ 

حُٔظِو٢ ػ٠ِ كٜٜٔخ"
117
. 

ٖٝٓ أْٛ ِٓح٣خ حُ٘و٤ٜش حُٔٔطلش، أٜٗخ ط٘لَٜ كٍٞ ٛلش ٝحكيس ٝكظ٠ كٌَس ٝحكيس، ًٔخ أٜٗخ 

، ُى ػ٠ِ ًُي أٜٗخ ال طظطٍٞ ٝحٟلش ك٢ حُ٘ٚ حَُٔى١ ٝٓؼَكظٜخ ال طلظخؽ ا٠ُ حٌُؼ٤َ ٖٓ طوي٣ْ

 رَ طزو٠ ػ٠ِ حُلخٍ ٗلٔٚ ٌٓ٘ ريح٣ش حَُٝح٣ش ا٠ُ ٜٗخ٣ظٜخ.

طظَحىف رؼٞ حُٜٔطِلخص ُٔؼ٠٘ ٜٓطِق حُ٘و٤ٜش حُٔٔطلش أٝ حُٔطل٤ش، ٖٓ أٜٛٔخ : 

"حُ٘و٤ٜش حُؼخرظش أٝ حُ٘و٤ٜش ح٤ٌٗٞ٤ُٔش، أٝ حُ٘و٤ٜش حُؼخ٣ٞٗش، أٝ ًحص حُزؼي حُٞحكي، ٝأ٠٣خً 

حُـخٓيس"
118
. 

ٜطِق حألهَد ا٠ُ ٓخ حكظَٟٚ "كٍٞٓظَ" ٛٞ حُ٘و٤ٜش حُٔطل٤ش" ٝألٗٚ أًؼَ طيحٝال ػٖ ٝحُٔ

 رو٤ش حُٜٔطِلخص ًحص حُٔؼ٠٘ حُٞحكي ُٜخ.

 أشكبل انشخظُخ ػُذ "ثزوة" : -8

هخّ "رَٝد"  ريٍحٓش حُلٌخ٣ش حُؼـ٤زش، كٜٞ ُْ ٣يٍّ حُ٘و٤ٜش ٖٓ ك٤غ ر٘خٛخ ح٤ُٜ٘ش 

حُيال٢ُ ٝٓخ طئى٣ٚ ٖٓ أكؼخٍ أٝ ٝظخثق ٟٖٔ حُ٘ٚ  )حُظ٤ًَز٤ش(، رَ ىٍٜٓخ ٖٓ ك٤غ ٓٔظٞحٛخ

حَُٔى١، رطز٤ؼش حُلخٍ ؿ٤َ ٓٞؿٞىس ٤ُٝٔض ٗو٤ٜش كو٤و٤ش، ٝاٗٔخ ٢ٛ ٗو٤ٜش ػـ٤زش طٌظَٔ 

رٜخ حُوٜش، "ٛ٘خى ٓزغ ٗو٤ٜخص أٝ أىٝحٍ طَٞٛ ا٤ُٜخ "رَٝد" ك٢ ىٍحٓظٚ ُِلٌخ٣ش حُؼـ٤زش، 

ٖٓ ٗخهي ا٠ُ آهَ"ٝطوظِق ط٤ٔٔخص ٌٛٙ حُ٘و٤ٜخص حُٔزغ حُظ٢ ٛ٘لٜخ رَٝد 
119
. 

 ٖٓ "ٛالف ك٠َ" ٝ "ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ ٝػ٤ِٚ ٓ٘ؼظٔي ػ٠ِ حُظ٤ٔٔخص حُظ٢ حػظٔيٛخ ًَ
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، 1999، 1ك٣َخٍ ًخَٓ ٓٔخكش، حُ٘وي حُظطز٤و٢ حُظل٢ِ٤ِ، ٍْٝٓ حُ٘و٤ٜخص ك٢ ٍٝح٣خص ك٘خ ٤ٓ٘ش، حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘، ر٤َٝص، ١ - 

 ٙ26 ،29. 
118

 .29َٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ حُ - 
119

   .  385، 384، ٙ 1، ٣2011١ْ حُولخؿ٢، حُٜٔطِق حَُٔى١ ك٢ حُ٘وي حألىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ىحٍ ٛلخء َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ػٔخٕ، كٔي ٍك٤ْ ًَح - 



 

 

 

 

 زًُذ نسًُذاٍَ طالذ فضم

 حُٔؼظي١ أٝ ح٣ََُ٘ -1

 حُٔؼط٢ أٝ حُٞحٛذ -2

 حُٔٔخػي -3

 حأل٤َٓس -4

 حُلخًْ أٝ ح٥َٓ -5

 حُزطَ -6

 حُزطَ حُِحثق -7

 حُٔؼظي١ أٝ ح٣ََُ٘ -1

 حُٞحٛذ -2

 حُٔٔخػي -3

 حأل٤َٓس -4

 حُزخػغ -5

 حُزطَ -6

 حُزطَ حُِحثق -7

 :رىضُر  

حُٞحٟق ك٢ حُـيٍٝ أٗٚ ال طوظِق ًؼ٤َح حُظ٤ٔٔخص حُظ٢ )طز٘خٛخ( ٣ٔظؼِٜٔخ "ٛالف ك٠َ" ػٖ     

 ٓخ ٣ٔظؼِٔٚ "ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ" ٟٓٞ ك٢ رؼٞ حُ٘و٤ٜخص ٓؼَ حُزخػغ ٝحُٔؼط٤خص.

 " :ٌثزًَىأشكبل انشخظُخ ػُذ "كهىد  -3

ال ٣وظِق ًؼ٤َح ٓلّٜٞ حُ٘و٤ٜش ػ٘ي "ًِٞى ر٣َٕٔٞ" ػٖ ٓخ ؿخء رٚ "رَٝد"، اً حػظٔي 

ك٢ ط٤ٜ٘ق أٌٗخٍ حُ٘و٤ٜش ػ٠ِ ٓض ط٤ٜ٘لخص، ٤ُٔض ٓٞؿٞىس ك٢ حُؼَٔ حُ٘وي١ حُؼَر٢ 

 رٟٞٞف اال ٓخ ٗـيٙ ػ٘ي "ك٤ٔي ُل٤ٔيح٢ٗ" ٝحُٜٔطِلخص ٢ٛ :

ؤػَس رٔـ٣َخص حالكيحع ٣ٝوخرَ "حُزطَ" حُٔ٘لؼَ أٝ "حُٔٔظل٤ي" ٢ٛٝ حُ٘و٤ٜش حُٔظ -1

 ػ٘ي "رَٝد".

 حُلخػَ أٝ "حُل٤ِق"، ٣ٝوخرَ "حُزطَ" أ٠٣خً ػ٘ي "رَٝد". -2

 حُٔلَٝ ٣ٝوخرَ "حُزخػغ" ػ٘ي رَٝد . -3

 ٣ٝوخرَ حُٔؼظي١ أٝ ح٣ََُ٘ ػ٘ي رَٝد. -4

 حُٔلز٢ ٣ٝوخرَ حُٞحٛذ. -5

ٓلَٜ حالٓظلوخم -6
120
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 386كٔي ٍك٤ْ ٣ًَْ حُولخؿ٢، حُٜٔطِق حَُٔى١ ك٢ حُ٘وي حألىر٢ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ٙ ح - 
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أشكبل انشخظُخ ػُذ "رىدوروف" : -
 

إ ط٤ٜ٘ق "طٞىٍٝٝف" ألٗٔخ١ حُ٘و٤ٜش ُْ ط٤ٜ٘لخ ٝحٟلخً، ٝاٗٔخ ىٍّ حُ٘و٤ٜخص 

ٝػالهظٜخ ٓغ حُزؼٞ ح٥هَ ًَٝ ٓخ ٗٔظوِٜٚ ٖٓ حُوٞحػي حُظ٢ ٟٝؼٜخ "طٞىٍٝٝف" ُيٍحٓش 

 ٌٛٙ حُؼالهخص، ٓخ ٗـيٙ ك٢ "٤ُٖٔ حُؼ٤ي" ك٢ ًظخرٜخ "طو٤٘خص حَُٔى حَُٝحث٢"، ٢ٛٝ ًخُظخ٢ُ :

 خػي٣ش، طظلَع ا٠ُ ٓخ ٢ِ٣:ٓٔخٗي أٓخ٤ٓش أٝ ه -1

 حَُؿزش : ٝأرَُ ٌَٗ ُٜخ ٛٞ حُلذ. -أ

 حُظٞحَٛ : ٝٛٞ ًظْ حألَٓحٍ، )ًظْ أَٓحٍ حُٔوَر٤ٖ(. -د

 حُٔ٘خًٍش: ٌِٜٝٗخ حألرَُ ٛٞ حُٔٔخػيس)ٓٔخٗيس حُٔوَر٤ٖ(. -ؽ

 هٞحػي حالٗظوخم، ٢ٛٝ ًٌُي طظلَع ا٠ُ ٓخ ٢ِ٣: -3

حُؼالػش حأل٠ُٝ )حَُؿزش، حُظٞحَٛ ٝحُٔ٘خًٍش( هخػيس حُظؼخٍٝ : ٝٛٞ ٣ؼ٢٘ رٜخ إٔ حُٔٔخ٤ٗي  -أ

 ٣ؼخٍٟٜخ ػالػش ٓٔخ٤ٗي ٟي٣ش ٢ٛ:

 حٌَُح٤ٛش ٟي حُلذ )حَُؿزش(. -

 حُـَٜ ٟي حألَٓحٍ )حُظٞحَٛ(. -

 حإلػخهش ٟي حُٔٔخػيس )حُٔ٘خًٍش(. -

هخػيس حُٔلؼ٤ُٞش : ٢ٛٝ طؼ٢٘ ٖٓ ٤ٓوغ ػ٤ِٚ كؼَ ٌٛٙ حُٔٔخ٤ٗي حُوخػي٣ش أٝ حُظؼخ٤ٍٟش" -د
121
. 

 شخظُخ ػُذ "فهُت هبيىٌ" :أشكبل ان -5

حُظ٤ٜ٘ق ح١ٌُ ٟٝؼٚ "ك٤ِذ ٛخٕٓٞ" ألٗٔخ١ حُ٘و٤ٜش ٗـيٙ ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢ ٣ٜطِق 

ػ٤ِٚ "رخُ٘و٤ٜش حَُٔؿؼ٤ش" أٝ "حالٍؿخػ٤ش"، ٢ٛٝ ٗو٤ٜخص ٓٞؿٞىس ُٜخ َٓؿغ ٝحهؼ٢، 

طٌظ٘ق ك٢ حُ٘ٚ حَُٔى١ ػزَ ػوخكش حُٔظِو٢ ُِ٘ٚ حَُٔى١ ألٜٗخ "ٗو٤ٜخص طخ٣ٍو٤ش، 

٣ٍِٓٝش ٝأ٠٣خً حؿظٔخػ٤ش"ٝأٓط٣ٍٞش 
122
. 

ٝحُظ٤ٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٣ٜطِق ػ٤ِٚ "حُ٘و٤ٜخص حُٞحِٛش أٝ حالٗخ٣ٍش"، كٔؼَكظٜخ ٛ٘خ 

طظٞهق ػ٠ِ حإلٗخٍحص حُظ٢ ط٤َ٘ ا٤ُٜخ )حُ٘و٤ٜش( ك٢ حُ٘ٚ حَُٔى١، ٝطؼَف "رؤٜٗخ 

حُ٘و٤ٜخص حُظ٢ ط٘ٞد ػٖ حُٔئُق ك٢ َٓى حألكيحع ىحهَ حُ٘ٚ ًخُٔخٍى ر٤ٔ٠َ )حألٗخ( أٝ 

")ٞٛ(
123
.
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   . 51،52، ٙ 1990، 1حٍ حُلَحر٢، ر٤َٝص، ٠١ حُؼ٤ي، طو٤٘خص حَُٔى حَُٝحث٢ ك٢ ٟٞء حُٜٔ٘ؾ حُز١ٞ٤٘، ى٣٘ٔ - 
122

 .203ٙ  َٔؿغ حُٔخرن ،حُ - 
123

    .395كٔي ٍك٤ْ ٣ًَْ حُولخؿ٢، حُٜٔطِق حَُٔى١ ك٢ حُ٘وي ٙ ح - 

 ط٤ٜ٘ق أٗٔخ١ حُ٘و٤ٜش ػ٘ي ٣ٍٞٓٞ كٜٞ ًٔخروٚ ًِٞى ر٣َٕٔٞ، ٝؿٞىٙ ٗخىٍ اال ػ٘ي حُ٘خهي٣ٖ حُٔـَر٤٤ٖ كٖٔ رلَح١ٝ ٝٛالف ك٠َ، ٜٝٓطِلخص -* 

 ٣ٍٞٓٞ ٢ٛ)حُزطَ( حُظ٤ٔخ١و٤ش، )حُزطَ ح٠ُٔخى( حُوٞس حُٔؼخًٔش، )حُٟٔٞٞع( هٞس ؿخًر٤ش، 



 

 

 

ك٢ أؿِذ حألك٤خٕ ٣ٜؼذ حُلَٜ ر٤ٖ ٓخ ط٣َٝٚ حُ٘و٤ٜش ًٝالّ حُٔخٍى، كالري ٖٓ 

 حَُؿٞع ا٠ُ ًخكش ح٠ُٔخثَ أٝ أٓٔخء حإلٗخٍس ٝكظ٠ ًخكش حإلٗخٍحص ا٠ُ حُ٘و٤ٜش.

أٓخ حُظ٤ٜ٘ق حألًؼَ طيحٝال ٛٞ "آخ ألكيحع ٓخ٤ٟش أٝ ٗو٤ٜخص حٓظيٍح٤ًش )٣ظْ 

حٌُحًَس حُٔخ٤ٟش ُ٘و٤ٜش ٓخ ٝاهلخٜٓخ ك٢ حألكيحع  حٓظيػخء ٗو٤ٜش ٓؼالً ٖٓ حُظخ٣ٍن أٝ ٖٓ

حُلخَٟس ٝط٘ظ٤ْ ٌٓخٕ ٝؿٞىٛخ ىحهَ حُ٘ٚ حَُٔى١ اً ٝظ٤لظٜخ حُظٔي٣ي ٝحإل١خُش ٖٓ حَُٔى 

 َٝٓء حُلَحؽ حُظخَٛ(.

 أشكبل انشخظُخ ػُذ "غزًَبس" : -6

٘وي ىٍحٓش حُلخػَ )حُ٘و٤ٜش( حًُ٘ٔٞؽ حألَٜٗ ٝحألًؼَ طيحٝال ك٢ ىٍحٓش حُ٘و٤ٜش ك٢ حُ

)ٓٞحء ك٢ حُؼَٔ حَُٝحث٢ أٝ حُ٘ؼ١َ أك٤خٗخً(، ٌٝٛح رؼيٓخ حٓظطخع "ؿ٣َٔخّ" حٓظوالٙ 

"ٝطط٣َٞ ىٍحٓخص ًَ ٖٓ "رَٝد" ٝ "٣ٍٞٓٞ
*
ػٖ حُ٘و٤ٜش، ك٤٘طِن "ؿ٣َٔخّ": ك٢  

ىٍحٓش حُلخػَ )حُ٘و٤ٜش(، ٖٓ ٓ٘طِن ىال٢ُ ك٤يٍٜٓخ ػ٠ِ أٜٗخ كٞحػَ ىال٤ُش ٣ٜٝطِق ػ٤ِٚ 

 ."actant"حُلخػَ" "

 

                                                                                                                                                                                           
) حََُٔٓ(ٗو٤ٜش طئػَ ػ٠ِ حطـخٙ حُٟٔٞٞع ػ٘ي ٣ٍٞٓٞ، )حََُٔٓ ا٤ُٚ( ٗو٤ٜش ٓٔظل٤يس ٖٓ حُٟٔٞٞع،) حُٔٔخػي( ػ٘ي ٣ٍٞٓٞ ٛٞ ٗو٤ٜش طٔؼَ 

 حُوٞس ٝطٔخػي حُؼوٍٞ حُٔخروش.
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رؼي حُوَحءس حُ٘ظ٣َش ٌُٔٞٗخص حُز٘خء حَُٔى١ )حُِٖٓ ، حٌُٔخٕ ، حُ٘و٤ٜش ( ، ٝػ٤ِٚ ٗلخٍٝ      

ن ٓخ ٛٞ ٗظ١َ هخٙ رخُلَٜ حالٍٝ ػ٠ِ ٓوخ١غ ٍٝح٣ش "ُز٤ي كؾ حُلوَحء " ُٔخُي رٖ ٗز٢ ططز٤

، ك٢ ٟٞء حُٜٔ٘ؾ حَُٔى١ كخُٔزلغ حالٍٝ هخٙ ر٤٘ش حُِٖٓ ك٢ ٍٝح٣ش "ٓخُي رٖ ٗز٢"  ًخٗض 

حُوَحءس ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ ى ٗظخّ حُِٖٓ ٣ل١ٞ ٓلخٍهخص ٤ُ٘ٓش حٓظَؿخع ىحه٢ِ ٝهخٍؿ٢ ٓغ 

غ حَُٔى رخُوالٛش ، حُوطغ ،ٝ طزط٤جٚ رخُٜٔ٘ي ٝحُٞهلش ٓغ حُظٞحطَ حَُٔى١ حالٓظزخم ػْ ط٣َٔ

حُٔئُق ، ٝحٌٍَُٔ ، حُٔلَى ، كخُظلخإٍ ح١ٌُ ٣ليع ر٤ٖ حُِٖٓ حَُٔى ُٖٝٓ حُوٜش ٣ليع ر٤٘ش 

 حُِٖٓ .

أٓخ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ، كطزو٘خ هَحءط٘خ حُ٘ظ٣َش ُز٤٘ش حٌُٔخٕ ٝحك٤ٜ٘خ حالٓخًٖ حُٞؿٞىس ك٢      

"ِٓي رٖ ٗز٢ " ًُٝي رظلي٣ي ٓوخ١غ ٖٓ حَُٝح٣ش ٗل٢ٜ ك٤ٜخ حُل٠خء حَُٝحث٢ )  حَُٝح٣ش

 حُــَحك٢ ، حُيال٢ُ (.

ك٢ ك٤ٖ حُٔزلغ حُؼخُغ، ٛ٘ل٘خ ك٤ٚ ٗو٤ٜخص حَُٝح٣ش ٝػالهظٜخ رخُليع ، حُِٖٓ ،ٝ حٌُٔخٕ ، 

 ٍٝح٣ظٚ .ٝك٢ حُوظخّ حُلَٜ حَٗٗخ ُ٘ٞع حَُإ٣ش حَُٔى٣ش حُظ٢ ٢ٛ ح٤ٌُل٤ش حُظ٢ حىٍى رٜخ حُٔخٍى 
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 الزمنبنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

٣ؼي حُِٖٓ ٖٓ ٌٓٞٗخص حَُٔى حألًؼَ طيحٝال ك٢ حُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش اً هٜٚ حُٔـخٍ حُلخٓق     

 " ػ٠ِ حُٔوط٢ حُظِو٢ٜ٤ أٓلِٚ:ٖٝىٍحٓخص ػي٣يس ،ٝحػظٔيٗخ ك٢ ىٍحٓظ٘خ" ُز٤٘ش  حُِٓ

  :ُِٖٓىحه٢ِ             حٓظَؿخع      -1ٗظخّ ح 

 هخٍؿ٢                                            

 حٓظزخم -2            

 :)ا٣وخع حُِٖٓ)ٗظخّ حَُٔى 

 حُوالٛش          ط٣َٔغ حَُٔى      -1            

 حُوطغ                                                

 حُٜٔ٘ي             طزط٤ت حَُٔى    -2             

 حُٞهلش                                                

    :َطٞحطَ ٓلَى -3طٞحطَ ٌٍَٓ           -2طٞحطَ ٓئُق              -1حُظٞحط 

٣ٌٖٔ ُِٔخٍى ك٢ أٍٝ حألَٓ ٣زيأ رٌَ٘ ٣ظطخرن ٓغ ُٖٓ حُوٜش ٝهي ٣ؼٞى ا٠ُ ٝهخثغ طٔزن طَط٤ذ 

 ُٖٓ حَُٔى ك٢ حٌُٔخٕ حُطز٤ؼ٢ ُٜخ.

 د           ؽ       ُٖٓ حُوٜش              ٝحُٔؼظخى ك٢ ُٖٓ حُوٜش    أ    

 ؽ           د          ُٖٓ حَُٔى              أ                                    

 ٓخ ٣ليع ٖٓ طلخٝص ر٤ٖ ُٖٓ حَُٔى ٝ ُٖٓ حُوٜش ٣ُٞي ٓلخٍهخص ٤ُ٘ٓش.

 : ثُُخ انزيٍ

حُظو٣ْٞ حُو١َٔ ٝ حألػ٤خى ٣ٔظَٜ حُٔخٍى "ٓخُي رٖ ٗز٢ " ٍٝح٣ظٚ رخٓظَؿخع ىحه٢ِ ٣لَٔ ُ٘خ   

حإلٓال٤ٓش ٝ حهظالف ُٖٓ ك٠٣َش حُلؾ ًَ ٌٛح أٓخّ كٌَس حُ٘يحء حُلو٤و٢ ُِلؾ ك٤غ ٣وٍٞ:" 

حُ٘يحء ح١ٌُ ال ٣وخّٝ ٢ً ٣ِز٠ روٞس ال طوَٜ إ ك٢ حُ٘ظخء ٝ إ ك٢ حُٜق"
124
. 

َ ٖٓ حُٔ٘خٛي حُٔٔخٗيس ُظزط٢ء حَُٔى ٗٔظِٜٜخ رزَُٝ أٍٝ حُ٘و٤ٜخص ارَح٤ْٛ ح٤ٌُٔ     

ٝٛي٣وٚ ٝٓلخُٝظٜٔخ حُِـٞء ٍُِِٔ٘ ح١ٌُ ٣ؤ٣ٜٝٔخ ٝ اُػخؽ حُـ٤َحٕ ٝحُلٞحٍ ح١ٌُ ؿَٟ  ر٤ٖ 

 ٓلٔي ٝ ارَح٤ْٛ.

 ٓخًح رؼي ٣خ ارَح٤ْٛ؟ َٓس أهَٟ ػٔال؟ -"

                                                           
124
 .2013ٙ،27، 1حُلوَحء، طَ: ٣ُيحٕ ه٣ِٞق، ىحٍ حُٞػ٢ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُـِحثَ، ١ ٓخُي رٖ ٗز٢، كؾ - 



 

 

 

 أال طلٌَ أٗي ك٢ ٌٛٙ حُٔخػش حُٔظؤهَس طِػؾ ؿ٤َحٗي حُٔٔخ٤ًٖ؟ -

ٍ ح٤َُِ طلض َٛ طي١ٍ أ٢٘ٗ حٟطٍَص ا٠ُ هطغ ٛالط٢ كظ٠ ال حىػي طَٜم ١ٞح -

ٗخكٌط٢"
125
. 

٣ظٞهق حُٔخٍى "ٓخُي رٖ ٗز٢ "٣ٝط٤َ ك٢ حَُٔى ٣ِٝو٢ حُؼ٘خٕ ُٞٛق ح٤ُ٘ن حُ٘خٛق ٝح٤ٌَُٔ    

حُٔظٔخ٣َ ك٢ هُٞٚ" ٤ٗن ًٝ ُل٤ش ر٠٤خء ٠٣ٝغ كٞم ٍأٓٚ ٗخ٤ٗش ٓظآًِش ٝػ٤ِٜخ ىْٓ حُوَف 

ك٤غ طؼٌْ ٟٞء حُٜٔزخف...."
126
. 

ٚ ح٤ُ٘ن ٓلٔي "أٗض ٤ٌٖٔٓ ٣خ ارَح٤ْٛ، أٗض ال ٣ٔظًٌَ حُٔخٍى أر٣ٖٞ ارَح٤ْٛ ك٤غ هخ١ز      

ٓظ٘ؼَ ًًَٟ ٝحُي٣ي ح٣ٌُِٖ ًخٗخ ٓئ٤ٖ٘ٓ طو٤٤ٖ..... ًخٗخ ٣َؿٞحٕ إٔ طٌٕٞ ٤ٗجخ أهَ"
127
. 

٣ظٞهق حُٔخٍى ػ٘ي ٝٛلٚ حٌُٔخٕ حُلو٤َ ح١ٌُ ٣ؤ١ٝ ارَح٤ْٛ " ًٝخٗض طظي٠ُ ه١ٞ٤       

٤ٜٔٚ حُٔيرٞؽ ٓغ ٣ي٣ٚ رـزخٍ حُؼٌ٘زٞص ٖٓ ه٘ذ حُٔوق، طٞؿي ًٞٓش كلْ...... ٝارَح٤ْٛ رو

حُللْ، ٣ـٔي حَُٝف حُٔٞىحء ٌُٜح حٌُٔخٕ حُٔؼظْ"
128
. 

ٝٗـي حٓظًٌخٍ ىحه٢ِ ك٤غ ارَح٤ْٛ ٣ٔظًٌَ ؿِٔش ٖٓ ح٣ًٌَُخص ٌُحًَطٚ ح١ٌُ أٌٜٜٗخ حُؤَ    

ٝكـؤس حٗوطغ حُٜٔ٘ي ح٣ًٌَُخص ٖٓ ًٛ٘ٚ، ٝػخى ا٠ُ ٓخ كِْ رٚ ك٤غ هخٍ:" ٝطًٌَس كـؤس ،أؿَ ُوي 

زش"كِٔض رخٌُؼ
129
. 

حُلِْ ح١ٌُ  ٍآٙ ارَح٤ْٛ ٣ؼي حٓظزخم ٝحٟق ُليع حُلؾ ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ ارَح٤ْٛ" أٍه٠ ارَح٤ْٛ     

حُؼ٘خٕ ٣ًٌَُخطٚ حُظ٢ ٍٝػٜخ ػٖ ؿيطٚ حُظ٢ ًخٗض طل٤ٌٜخ ُْٜ ك٢ ٤ُخ٢ُ َْٓٔٛ حُؼخث٢ِ ػ٘يٓخ ًخٕ 

كز٤زخ"
130
. 

ل٤ٖ٘ ا٠ُ ٓخ٤ٟٚ حُٔخٍى ٣٘ظٜؾ ٣َ١وش حُظِو٤ٚ)حُوالٛش( ُظ٣َٔغ حَُٔى ك٤غ ٝٛق حُ    

 حُؼخث٢ِ ىٕٝ حُظؼَٝ ا٠ُ حُظلخ٤َٛ.

ٓزٜٞطخ ٝطوِٚ ٝٛٞ طوظ٘ن ؿ٤ظخ..... ٓؼِٔخ ٣ظوِٚ أ١  ٓيس"رؼي إٔ َٓص ٗٞرش ح٠ُلي، رو٢ 

 اٗٔخٕ ٖٓ ه١ِ ٝ ٝٛٔش حُؼخٍ"،ًِٔش "ٓيس " طٞك٢ ُ٘خ رؤٗٚ ك٢ ٌٛح حُٔوطغ  هطغ ؿ٤َ ٓليى .

س حُٔ٘ظٔش حُظ٢ ًِٜخ طوٟٞ ألٓٚ ٝ أر٤ٚ ح١ٌُ ٗـي ك٢ حَُٝح٣ش حٓظًٌخٍ ىحه٢ِ، كخُل٤خس ح٤َُٔٔ 

٣ل٣ٜٞخ حُز٤ض حُٔوخرَ ُيًخٗٚ حُلو٤َ ح١ٌُ أٛزق حٌُٖٔ ٣وط٘ٚ حُؼْ ٓلٔي ك٤غ هخٍ 
                                                           

125
 .2013ٙ،34، 1ٓخُي رٖ ٗز٢، ُز٤ي كؾ حُلوَحء، طَ: ى. ٣ُيحٕ ه٤ِ٣ٞق، ىحٍ حُٞػ٢ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ١ - 
126
 .34حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، ٙ- 
127
 .34ٗلٔٚ، ٙ - 
128
 .44ٗلٔٚ، ٙ - 
129
 .34ٗلٔٚ، ٙ - 
130
 .42ٗلٔٚ، ٙ - 



 

 

 

حُٔخٍى:"....ٌُٖ حُل٤ٖ٘ ا٠ُ حُٔخ٢ٟ ِٓي كٌَٙ اًح ١خكض ٍٛٞطخٕ ك٢ ًحًَطٚ كظَحػ٠ ُٚ أرٞٙ ٝ 

أٓٚ ػ٘يٓخ ًخٗخ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس"
131
. 

ٜ٘يح ٝحكيح، حُٜٔ٘ي حأله٤َ ٖٓ ك٤خطٚ حُِٝؿ٤ش "ًخٗض حُٔخػش حُؼخ٤ٗش حٓظَؿغ ارَح٤ْٛ ٓ    

ُٝحال... ىهَ ٓؤٍٞح ًخٗض ؿخُٔش ك٢ حَُٝحم ح١ٌُ ططَ ػ٤ِٚ ؿَف حُٔ٘خٍُ ًحص حُطَحُ 

حُٔـخٍر٢.....ٝحٍطٔٔض ػ٠ِ ٝؿٜٜخ ٍهش ٝكِٕ ًٖٔ رٚ َٓٝ ػ٠خٍ.... كؤ١ِوض َُٛس 

ْ طٜؼي َٓس أهَٟ ُْٝ ٣َحٛخ ارَح٤ْٛ ٌٓ٘ َٛهش أُْ ٝٛزطض ك٢ حُٔالُْ َٓٔػش ؿ٤َ أٜٗخ ُ

ًُي ح٤ُّٞ اال َٓس ٝحكيس ػ٘ي حُوخ٢ٟ ح١ٌُ أػِٖ ١الهٜخ ٓ٘ٚ"
132
. 

 حُٔخٍى ٛ٘خ طٞهق ٝ أ١خٍ ك٢ حَُٔى ػ٠ِ ٣َ١وش طو٤٘ش حُٞهلش.    

ٝٗـي أ٠٣خ هطغ ؿ٤َ ٓليى" ًخٗض طؼخ٢ٗ ٌٓ٘ ٓيس ٖٓ ِٓٞى ارَح٤ْٛ ؿ٤َ ح١ُٞٔ"
133
   

ُٝؿش ارَح٤ْٛ ىٕٝ طلي٣ي ٓيس حُٔؼخٗخس ًْ ىحٓض كخٗظٜؾ ٣َ١وش ٝٛق حُٔخٍى ٓؼخٗخس َُٛس    

 حُلٌف ُظ٣َٔغ حَُٔى ٝهخٛش حُلٌف ؿ٤َ حُٔليى.

كيى حُٔخٍى ٗٞع حُوطغ رٔ٘ٞحص ػي٣يس ٝأَٓ َُٛس ال ٣ِحٍ ٣ظـيى ك٤غ هخٍ :"كخُٔ٘ٞحص      

ػي٣يس، ًخٗض طـيى أِٜٓخ"
134
. 

َس ٝحكيس "ًَ ٗـِٜخ حُ٘خؿَ كٌْ ٖٓ ٗـي طٞحطَ ٓئُق، اً ١ٍٝ حُٔخٍى ٓخ ٝهغ ػيس َٓحص ٓ 

َٓس..... ػ٠ِ أَٓ إٔ ٣٘ظ٢ٜ ٓزذ ٓؼخٗخطٜخ، كٔٞم ارَح٤ْٛ"
135
. 

"ؿ٤َ أٜٗخ ُْ طٜؼي َٓس أهَٟ ُْٝ ٣َحٛخ ارَح٤ْٛ ٌٓ٘ ًُي ح٤ُّٞ اال َٓس ٝحكيس ػ٘ي حُوخ٢ٟ      

ح١ٌُ أػِٖ ١الهٜخ ٓ٘ٚ"
136
 طٞحطَ ٓلَى كخُٔخٍى ٣ل٢ٌ ٓخ ٝهغ َٓس ٝحكيس كو٢. 

هطغ ؿ٤َ ٓليى" ُوي ًخٕ ٌٓ٘ ٓيس ٠َٟ٣ ُلٌْ ح٢ُٓٞ حالؿظٔخػ٢ ك٢ حُٔو٣َش حُظ٢   ٝٗـي     

٣ؼزَ رٜخ رٞهَػش
*
"

137
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 (!هللا أًزَ !) هللا أًزَ

" حٓظٔغ ارَح٤ْٛ ا٠ُ ٌٛح حُٜٞص ح١ٌُ ٣٘يٝ ًَ ٛزخف ػ٠ِ حٓظيحى أكخم حإلػالّ ًؤٗٚ ُْ    

٣ٔٔؼٚ ٌٓ٘ أٓي رؼ٤ي"
138
. 

 يى."ٌٓ٘ أٓي رؼ٤ي" ٣يٍ ػ٠ِ هطغ ٓل   

 "ًَ ٛزخف" طٞحطَ ٓلَى، حُٔخٍى ١َٝ٣ ٓخ ٝهغ ػيس َٓحص .   

"ًخٕ ٣لٖٔ ًٝؤٕ ح٥ًحٕ هي أ٣وظٚ ٖٓ ٓزخص ىحّ ٓ٘ٞحص ٣ٞ١ِش "   
139
. 

ٝٛق حُٔخٍى أكيحع َٓ رٜخ ارَح٤ْٛ ٝٗزٜٜخ ًؤٜٗخ ٓزخص ىحّ ٓ٘ٞحص ٣ٞ١ِش ىٕٝ إٔ ٣ظؼَٝ    

ٛش، ػ٠ِ ػٌْ ًَ َٓس ًخٕ ٣ط٤َ ُظلخ٤َٛ ٌٛٙ حَُٔكِش ػٖ ٣َ١وش ط٣َٔغ حَُٔى رظو٤٘ش حُوال

 حَُٔى ُٞٛق ٓخ ٣ليع ٝٓخ ٣ـ١َ ٤ٌَُِٔ ارَح٤ْٛ.

حٓظًٌَ ارَح٤ْٛ ك٤ٖ ٓٔخع ح٥ًحٕ ٝحُيٙ ٝػخى ا٠ُ حٍُٞحء ٣ٜٞٓخ ُْ ٣ٌٖ ٣ظٟٞؤ ٢ِٜ٣ٝ ٍٝىى      

هللا أًزَ، ال اُٚ اال هللا" طل٤َ ُظو٤٘ش  !حُٜٞص ٗيحءٙ حأله٤َ...."ك٢ ػ٠ِ حُلالف

 حُوالٛش)حُظِو٤ٚ(.

حهظخٍ حُٔخٍى طو٤٘ش حُٞهلش ُظؼ٤ِن حَُٔى ٝحٛلخ ُ٘خ ريح٣ش طٞرش ارَح٤ْٛ ٌٓ٘ حطـخٛٚ رؼل٣ٞش ا٠ُ      

حُٔٔـي ٝٛق أٟٞحثٚ حُظ٢ أػخىص ُٚ ٍٝٗن ٍٝٗٞ حُل٤خس ٖٓ ؿي٣ي.... ا٠ُ طٔخّ ح٤ُِٜٖٔ ُٜالس 

 حُلـَ.

ؼل٣ٞش رخطـخٙ ٝٓزخىُش حُلي٣غ ك٤ٜخ ر٤ْٜ٘ ٝٓٔخع ٓٞػي اهالع رخهَس حُلـخؽ" حطـٚ ر       

حُٔٔـي.... ح١ٌُ الكض ُٚ ٓ٘خٍطٚ حُٔخكوش.... ٍكغ ارَح٤ْٛ ٣يٙ ٓظ٠َػخ.... ػِوض رؤًٗٚ رؼٞ 

أكخى٣ؼْٜ ػ٠ِ كيع ح٤ُّٞ...."
140
. 

٣ٔظزن حُٔخٍى كيٝع اهالع حُزخهَس ٓٔخ ٣ـؼِٚ ٤٘٣َ ا٠ُ أَٓ ْٜٓ ٤ٓليع أال ٝٛٞ ًٛخد    

 أكيْٛ ك٢ ٌٛٙ حُزخهَس.

 ؽ ػ٘ي حُٔخػش حُؼخَٗس؟إً ٓظوِغ رخهَس حُلـخ -" 

 ٌٛح حُٔٔخء أٝ ؿيح، ٓٞف طوَ كـخؽ طْٞٗ. -
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إ كٌَس اهالع حُزخهَس حُوخٛش ر٘وَ حُلـخؽ ػزظض ربَٛحٍ ك٢ ًٖٛ ارَح٤ْٛ أٝكض أَٓح     

ٓلخؿؤ ُي٣ٚ : ٓخًح ُٞ ًٛزض أٗخ أ٠٣خ ٓؼْٜ؟"
141
 

اػالٕ ارَح٤ْٛ ٖٓ حُٔ٘خٛي حُظ٢ أ١خٍ ك٤ٜخ حُلٞحٍ أٝ ًٔخ ٣ؼَف ػ٘ٚ رخُٜٔ٘ي حُلٞح١ٍ،    

٣ُخٍس حُزوخع حُٔويٓش ُِؼْ ٓلٔي ُٝٝؿظٚ ٝطللٚ ػ٢ٔ ٓلٔي إلرَح٤ْٛ ٌٌٓ٘خ ك٤ٚ ك٤ٖ هخٍ  "٣خ 

 ارَح٤ْٛ ٌٛٙ ٤ٔ٣ٖ ٤ٌَٓ؟ ٌُٖ ارَح٤ْٛ ٍى ػ٤ِٚ ػ٤ِٚ رلِّ:

 أريح ٌٛٙ حَُٔس ٢ٛ ٤ٔ٣ٖ كخؽ. -

وٍٞ ُٚ ًٖ أؿَ إ هللا ه١ٞ هي٣َ، ٣ٜي١ ا٠ُ ٣َ١وٚ ٖٓ ٣٘خء، اًح أٍحى هللا ٤ٗجخ كبٗٚ ٣ -

ك٤ٌٕٞ".
142
 

ٌٛح حُٜٔ٘ي ٜٗي أ٠٣خ طوي٣ْ حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘و٤ٜخص حُظ٢ ٓخٗيص ارَح٤ْٛ ك٢ حإلػيحى ٌُِٛخد      

ُِلؾ ٝٗو٤ٜخص أهَٟ حٓظيػظٚ ُز٤ٞطْٜ هٜي حَُكغ ٖٓ ٗؤٕ حُلخؽ حُِْٔٔ، اال إٔ ٌٛٙ 

٣ؼَف حُ٘و٤ٜخص ُْ ٣ظؼَٝ ا٤ُٜخ حُٔخٍى رظلخ٤ِٜٛخ، كخُٜٔ٘ي ٣لَٔ ٓؼٚ)حإل٣ـخُ( أٝ ٓخ 

 رخُوالٛش ك٢ طوي٣ْ حُ٘و٤ٜخص.

٣ٔظًٌَ ارَح٤ْٛ ُٝؿظٚ َُٛس" حٓظَؿغ     
*
ارَح٤ْٛ ٓخ٤ٟٚ ك٢ ُلظش طيرَ، حٓظِؽ ك٢ ًٖٛ  

ارَح٤ْٛ ٝؿٚ َُٛس حُل٣ِٖ حُٔزظْٔ"
143
. 

ك٤ٖ ٣وٍٞ )ك٣ِٖ( ٠َٓ٣ ٌُحًَس ك٣ِ٘ش ٓغ َُٛس ٝٓزظْٔ ٍَُٔٝ َُٛس كخ٤ُخ ُٔٔخع ًٛخرٚ      

 ا٠ُ حُلؾ.

ىػٞ ُي ٣خ ػ٢ٔ ٓلٔي ػ٘ي ٗزخى حُ٘ز٢، ال ط٠ٔ٘ ٣خ أه٢ ارَح٤ْٛ ك٢ ىػٞحطي ػ٘ي حٓظزخم " ٓؤ   

٤ٓخؽ حُ٘ز٢"
144
. 

ٖٝٓ حُٔ٘خٛي حُلٞح٣ٍش ٗـي حُلٞحٍ ح١ٌُ ىحٍ ر٤ٖ ارَح٤ْٛ) حُلخؽ( ٝحُطلَ ٛخى١ حُلخَٓ     

ألؿَحٝ كؾ ٢ٔ٘ٓ ٍحك٠خ ُوزٍٞ حُٔخٍ ك٤ٖ ًخٕ ُوخثٜخ ػٖ ك٠ٍٞ ٖٓ حُطلَ ٛخى١ ح١ٌُ ًخٕ 

أٗض أ٠٣خ ٓظٌٛذ ا٠ُ  !َح٤ْٛ ح٤ٌَُٔ ٝطلخؿؤ رٌٛخرٚ ا٠ُ حُلؾ هخثال:" ٣خ رٞهَػش٣ؼَف ار

حُلؾ؟"
145
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ُوٚ حُٔخٍى ًَ ٓخ ٠٣ؾ رٚ ٤ٛخف حُلـخؽ ر٤ٖ ١ِذ ٝ ٓٞىع ٝأؿخُ حُٔخٍى ًخ ٌٛح رِلظش 

 "ُز٤ي حُِْٜ ُز٤ي".

ٞحطَ ك٢ ًَ َٓس ٣ٔظًٌَ ارَح٤ْٛ َُٛس ٝحُٔخٍى ك٢ ًَس َٓس أ٠٣خ ٣ًٌَ ٌٛح ػ٠ِ ٓز٤َ حُظ   

 حٌٍَُٔ اً حُٔخٍى ١َٝ٣ ٓخ كيع َٓحص ٝ َٓحص.

ُوٚ حُٔخٍى ٣ًًَخص ارَح٤ْٛ رظو٤٘ش حُوالٛش)حإل٣ـخُ( ك٤غ ًًَ  "طال٠ٗ ح٤ُٔ٘خء ح١ٌُ ُْ     

٣ؼي ٣َحٙ، ًٔخ طالٗض ٣ًًَخص رٞٗش ٖٓ ٓو٤ِظٚ ُْٝ ٣زن ُٚ ٖٓ حُٔي٣٘ش حُظ٢ ؿخرض ػٖ ػ٤٘ٚ ٟٓٞ 

ًًَٟ ٍه٤وش ٣ِلٜخ كِٕ ٛخىة"
146
. 

هطغ ٓليى ك٢ حُٔوطغ حُظخ٢ُ" ك٢ حُٔ٘ٞحص حأله٤َس ُْ طؼي ٌٛٙ حُظـٔؼخصٝٗـي    
*
طوخّ كٔذ  

حالٗظٔخءحص حُي٤٘٣ش"
147
. 

ًٔخ ٗـي أ٠٣خ   هطغ ٓليى "هالٍ ٛالس حُظَٜ، ٝحُظ٢ ًخٗض أٍٝ ٛالس أهخٜٓخ ٌٓ٘ ٤ٖ٘ٓ   

ػي٣يس "
148
. 

ٛالس  هطغ ٓليى آهَ " ه٢٠ ٓيس حُِٝحٍ ر٤ٖ حٓظٌ٘خف حًَُٔذ، ح١ٌُ هطؼٚ رلٍِٞ   

حُؼَٜ"
149
 

ٖٝٓ حُٔ٘خٛي حُٔلِٗش حُظ٢ أط٠ رٜخ حَُٝحث٢ ٝ أ١خٍ ك٢ ٝط٤َس حَُٔى آهَ كخؽ ُْ ٣ظٌٖٔ ٖٓ   

حُؼزٍٞ ا٠ُ حُزخهَس ٝحٛلخ كخُظٚ حُظ٢ ٗزٜٜخ رل٤ٞحٕ ٟخٍ ك٢ ػيٝٙ هخثال :"ًخٕ ٣٘زٚ حُل٤ٞحٕ 

 ح٠ُخ١ٍ ك٢ ؿيٝٙ ٍٝٝحكٚ هِق ه٠زخٕ هلٜٚ" ؿٔؼض طو٤٘ش حُٞهلش حُٞٛق ك٢ حُٔوطغ

حُظخ٢ُ"كزٞؿٚ ٓؤٓخ١ٝ ٝٗظَحص كخثَس، طٞؿٚ ٗلٞ حًَُٔذ ٓخىح ٣ي٣ٚ ًٖٔ هطق ٓ٘ٚ ٢ٗء ٝٛٞ 

 ٣َٜم:

ًِْ ٤٘ٓخ ػ٠ِ 800أٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا، ُوي طًَض ه٤ٔظ٢ ٝ أٝالى١ ٢ً آط٢ ا٤ُي، ُوي هطؼض  -

 حألهيحّ ٢ٌُ٘ٝ ال أٓظط٤غ إٔ أًٛذ أرؼي ٖٓ ٌٛح ٣خ ٍٍٓٞ هللا.

ٔطق ُِٜٔ٘ي ٝهي أ٤ٛزٞح رٌٍٛٞ ِٝٛض ًِٔخطٚ حُٔئُٔش ا٠ُ حٛظِ حُلـخؽ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح كٞم حُ

 ػ٘خٕ حُٔٔخء.
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رؼي حُٜٔ٘ي حُٔؤٓخ١ٝ َُِؿَ ح١ٌُ ُْ ٣ٔؼلٚ حُلع ًَُٞد ًَٓذ حُلـخؽ ٣ٔظًٌَ حُٔخٍى     

( هخثال:" أؿَ اٗٚ أَٓ هخ٢ٓ ٌُٖٝ ٌٛح ٛٞ حَُٜحع حأل٢ُُ ر٤ٖ ٓخ ٛٞ Tolstoiٗو٤ٜش طُٞٔظ١ٞ)

( ػَف أًزَ أُٓخطٚ حألهاله٤ش ػ٘ي ٍإ٣ش ٢١َٗ Tolstoiإٔ )ى١ٞ٤ٗ ٝٓخ ٛٞ ٍٝك٢" ٣وُٕٞٞ 

٤ٜ٣ٖ أكي حُ٘لخ٣ًٖ ك٢ ٌٓٞٓٞ ُلـش إٔ حُ٘لخًس ًخٗض ٓٔ٘ٞػش، ٛ٘خ حٓظًٌخٍ ُ٘و٤ٜش ُْ طيهَ 

 ٟٖٔ أكيحع حَُٝح٣ش.      

ُٔخ ًخٕ ارَح٤ْٛ ػ٠ِ ٓظٖ حُزلَ حٗظخرٚ طٔخإٍ كٍٞ ح٤٘٤ُٜٕٞ إ ًخٗٞح ٤ِٖٔٔٓ، ٍؿغ ا٠ُ   

حُٔخٍى حُلـٞس رخٓظًٌخٍ هخٍؿ٢ هخثال:" ُوي طًٌَ ُوخثٚ ٗو٤ٜٖ ْٜٓ٘ هزَ حُلَد حٍُٞحء ٝىهَ 

ًخٗخ ٣ز٤ؼخٕ أُؼخرخ ٛ٘ؼض ٖٓ ٍٝم رًٌخء ىؿيؿض ك٠ُٞٚ حُٜز٤خ٢ٗ"
150
. 

حٓظٞهق حُٔخٍى ٝأ١خٍ ك٢ حَُٔى ٓلظ٠َح ُ٘خ حُظؤٓالص حُظ٢ ٛ٘ؼض حُٔٞهق ح١ٌُ طٔؼَ ك٢     

 حٓظوَ حًَُٔذ هل٤ش. ٓٔخ٣َس حُلخؽ حُٖٔٔ ؿٕ٘ٞ حُطلَ ٛخى١ ح١ٌُ

ٗـي ك٢ حَُٝح٣ش أ٠٣خ طٞحطَ ٓظٌٍَ "ٗلٖ حُٔٔخ٤ًٖ ال ٗؤًَ ُلْ حُو٣َِ٘"    
151
هٍٞ أكي   

 حُلـخؽ ألكي حُزلخٍس حُـَر٤٤ٖ أًؼَ ٖٓ َٓس.

ٖٝٓ حُٔ٘خٛي ٜٓ٘ي كٞح١ٍ طلخٍٝ ك٤ٚ ارَح٤ْٛ ٓغ أكي حُزلخٍس حُـَر٤٤ٖ ػٔخ ٛٞ كَحّ ػ٠ِ      

 ح٤ُِٖٔٔٔ ٖٓ حألًَ هخثال:

 أٗظْ أ٣ٜخ حُِٕٔٔٔٞ ال طؤًِٕٞ حُو٣َِ٘ ٝال طَ٘رٕٞ حُؤَ، أٓلٔي ٛٞ ح١ٌُ ٣ٔ٘ؼٌْ؟ -

 ٤ُْ ٓلٔي ٖٓ ٓ٘غ حُؤَ ٝحُو٣َِ٘، رَ إ هللا ٛٞ ح١ٌُ هي كَٜٓٔخ ػ٠ِ ح٤ُِٖٔٔٔ. -

 أؿَ ٌُٖٝ ٓلٔي ٛٞ ٖٓ هخٍ ٌُْ ٌٛح كؤٗظْ ال طٔٔؼٕٞ هللا. -

 حُٔ٘غ.٤ُْ ٓلٔي ٝال هللا..... ٌُٖ حَُد ٛٞ ح١ٌُ هٍَ  -

 اًح كزخُ٘ٔزش ا٤ٌُْ هللا ٝحَُد ٤ُْ ُٜٔخ حُٔؼ٠٘ ٗلٔٚ؟  -

رخُ٘ٔزش ا٢ُّ ٗؼْ   ٝ ٌُٖ رخُ٘ٔزش ا٤ٌُْ كخألَٓ ٤ُْ ًٌُي، ػ٘يٓخ طوُٕٞٞ هللا ٣ٌٛذ رٌْ طل٤ًٌَْ  -

ا٠ُ ْٛ٘ ٣ؼزيٙ حُِٕٔٔٔٞ ٌُٖٝ ك٤ٖ طوُٕٞٞ حَُد ك٤ٔظزخىٍ ا٠ُ أًٛخٌْٗ ح٢ُ٘ء ٗلٔٚ ػ٘يٓخ 

 ٗوٍٞ ٗلٖ هللا.

ٓظًٌَ حُٔخٍى كخىػش ؿَص ٖٓ هزَ ػٖ ٣َ١ن حالٓظًٌخٍ حُيحه٢ِ ك٤غ ػخى كٌَ ح٤ُ٘ن ح١ٌُ ح   

 ٓخػي ٛخى١ ًٍٞد حُزخهَس رؼي إٔ ٓيٙ رلزَ ٟٝؼٚ ٛخى١ ٖٓ هزَ ػ٠ِ ٓطق حًَُٔذ.
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 ٝٗـي ك٢ حَُٝح٣ش طٞحطَ ٓلَى "ًخٕ ٝحُيٙ ٣ٌٛذ ًَ ٛزخف ا٠ُ ِٓحٍع حٌَُّٝ ُِؼَٔ".    

حُؼ٘خٕ ُٞٛق كخُش حُٜخى١ حُؼخث٤ِش ٝ حالؿظٔخػ٤ش ح٣ٍُِٔش ٝأ٠٣خ  حٓظٞهق حُٔخٍى ٝ أ١خٍ     

 أ١ِن ُظؤٓالص ٛخى١ ح١ٌُ طؼِْ حُٜالس ٝ حُٟٞٞء ػ٠ِ ٣ي ارَح٤ْٛ.

٣ٔظزن حُٔخٍى حألكيحع ٝ ٣ٔظَ٘م رل٤خس ٤٘ٛجش ُِلظ٠ ٛخى١ رؼي ٓيحٝٓظٚ ُِٜالس هخثال :"ًخٕ    

ٜخ ػ٠ِ حألّ حُظ٢ ٣ز٢ٌ ٛـ٤َٛخ ك٘لٖ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣َٔع ك٢ ٛالطٚ كظ٠ ٣ولل

أ٠٣خ ٗؼـَ ك٢ ٛالط٘خ ٌٛح حُٔٔخء كظ٠ ٣َطخف ٛخى١"
152
. 

ٖٝٓ حُٔ٘خٛي حُظ٢ ؿَٔٛخ حُلٞحٍ طِي حألؿٞحء ػ٠ِ ٓظٖ حًَُٔذ ر٤ٖ حُلـخؽ اً ىحٍ حُلٞحٍ      

 ر٤ْٜ٘:

 ًَ أ٣خّ حُلؾ ٓؼ٤يس. -"

َ ػ٠ِ حألٍٝ ٣ّٞ ٓؼ٤ي".أط١ٍٞ ًٝؤٗٚ ٤ْٔٗ حُٜزخف..... اٗٚ ٣ٍق ٖٓ حُـ٘ش ػ٘يٓخ ٣ط -
153
 

حٓظويّ حُٔخٍى طو٤٘ش حُوالٛش ٝظَٜ ٌٛح ػ٘ي ٓٔخع هخٍثخ ُِوَإٓ هخثال" اَِّٗٚ رلن ٛٞص    

ٓٔخ١ٝ"
154
ػْ كٌف آ٣خص حٍُٔٞس ٝ هظْ د)ٛيم هللا حُؼظ٤ْ( 

*
 اٜٗخ طو٤٘ش ُظ٣َٔغ  حَُٔى. 

ػخٍس ك٤غ حٓظؼخٕ حُٔخٍى رط٣َوش حُظِو٤ٚ ُظ٣َٔغ حَُٔى هٜي حٍُٞٛٞ ألكيحع أًؼَ ا   

ًًَ"..... ٌٌٛح حٓظَٔ ح٤ُّٞ رؤكيحػٚ ح٤ٓٞ٤ُش ػ٠ِ ظَٜ حًَُٔذ ٝ حٗظ٠ٜ ًٔخ رخألْٓ رٜالس 

حُؼ٘خء"
155
 . 

ٗـي ك٢ حَُٝح٣ش هطغ ٓليى ك٤ٖ ًًَ حُٔخٍى "رؼي ٍَٓٝ ٤ٓٞ٣ٖ طلض ٓٔخء ٛخك٤ش ػ٠ِ ٓظٖ      

حًَُٔذ"
156
. 

حُٔل٢٤ رْٜ ٖٓ ًَ ٝ أ٠٣خ " ٝػ٠ِ ٓيٟ ػالػش أ٣خّ ُْ طٔظي رَْٜٛ ا٠ُ ؿ٤َ حُزلَ    

ؿخٗذ"
157
. 

٣ٔظزن حُٔخٍى كيع حإلكَحّ هزَ حُيهٍٞ ا٠ُ حألٍح٢ٟ حُٔويٓش هخثال:"أؿَ حإلكَحّ هخٍ ُ٘خ    

آخٓخ اْٜٗ ٤ٓؼِٕ٘ٞ ػٖ ٝهظٚ رب١الم ٛلخٍس حإلٌٗحٍ ك٢ ٍحرؾ"
158
. 
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 .132، ٙٓخُي رٖ ٗز٢ ، ُز٤ي كؾ حُلوَحء - 
153
 .133،134حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ - 

 ُْ ٣٘ؤ حُٔخٍى إٔ ٣ًٌَ آ٣خطٚ ح٣ٌَُٔش ٟٖٔ ٓوخ١غ حَُٝح٣ش .  -ًالّ هللا  –ٝألٕ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ -*
154
 .134،135حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ - 
155
 .137ٗلٔٚ، ٙ - 
156
 .137ٗلٔٚ، ٙ - 
157
 .138ٓخُي رٖ ٗز٢ ، ُز٤ي كؾ حُلوَحء، ٙ - 

 

 

 



 

 

 

حٓظٞهق حُٔخٍى ٤ُٜق ُ٘خ أؿٞحء حُظل٤٠َ ُإلكَحّ ٖٓ هٚ حُ٘ؼَ ٝ أظخكَ ٝ حؿظٔخٍ ٝ    

حُـٞ حُٔخثي إٓ ًحى رل٤غ ٤٘٣َ ٝ ًؤٗٚ ٛٞ أ٠٣خ كخؿخ ٣ٔظؼي ٝ ٣ـِٜ ٗلٔٚ   حٛلخ ُ٘خؿ٤َٛخ ٝ

 ُإلكَحّ.

هظْ حُٔخٍى ٍٝح٣ظٚ رَٓخُش ًِٜخ ٗٞم ٝك٤ٖ٘ ٝ ػَكخٕ ٖٓ ١َف ارَح٤ْٛ ا٠ُ حُؼْ ٓلٔي ٝ       

 ُٝؿظٚ ًحًَح أ٠٣خ َُٛس ٝ أكٞحُٚ ك٢ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس حُظ٢ رو٢ ٝ ٌٓغ ك٤ٜخ.

َى١ ِٓؽ ر٤ٖ حُوالٛش ٝ حُٞهلش طخٍس ٝ حالٓظَؿخع رخُٔخ٢ٟ طخٍس أهَٟ حُٔوطغ حُٔ    

 ٣ًٌَُخطٚ ك٢ رٞٗش.

ٝػٖ حُٞهلش ٗـي" ٝ حكْ ٝ ًؤ٢٘ٗ اٗٔخٕ ؿي٣ي ٝ أٍٟ ٖٓ ك٢ُٞ طؤٓالص ٝ هٞح١َ... ػخُٔخ    

ؿي٣يح.... أ٣ٍي حُؼ٤ٖ ك٤ٚ إ ٗخء هللا"
159
. 

ٓٔظٌَ٘ح هطخ٣خٙ" ...رؼي إٔ َٓص ٝ ػ٘ي حالٓظَؿخع ٗـيٙ ُٔخ ػخى ارَح٤ْٛ ا٠ُ ٓخ٤ٟٚ      

٣ٞ١ال ك٢ ٣َ١ن حَُُِ ٝ حُوطخ٣خ"
160
. 

ٝ ٓٔظًٌَح أ٠٣خ َُٛس" ُٖ أ٠ٔٗ َُٛس ٝٛزَٛخ حَُحثغ ٓؼ٢ ك٢ ٓل٘ظ٢"
161
. 

٣ؼي حالٓظزخم طو٤٘ش ٖٓ طو٤٘خص حَُٔى، ط٘يٍؽ ٟٖٔ حُِٖٓ، ٣ِـؤ ا٤ُٚ حُٔخٍى ك٢ ٓلخُٝش ٌَُٔ    

 حُظَط٤ذ حُوط٢.

اؿَحءحص حَُٔى)حُظطز٤ن حُٔ٘لَٜ ك٢ طل٤َِ حَُٝح٣ش(، إٔ  ٝ ٗٔظ٘ظؾ ٖٓ هالٍ ططز٤ن    

حالٓظزخم ٣ٔظَ٘ف حُِٖٓ، ٝ ٣ظطِغ َُٔ ٛٞ إٓ، ٌٍُ كوي ٣ظلون، أٗٚ طـي٣َحص ٗٔز٤ش ٤ُْ ٛ٘خى 

ٓخ ٣ئًي كُٜٜٞخ، ٣ظَٜ حُٔخٍى رٞحٓطظٜخ ططِؼخص ٝ أكالّ حُ٘و٤ٜخص ٝ ٣ٔظَ٘ف حُوخٍة 

 حألكيحع آط٤ش.

ظؼخىس أكيحع طؼٞى ا٠ُ ٓخ هزَ ريح٣ش حُل٢ٌ، ٝ ٗـي ٓوخ١غ ك٢ ٣ٔؼَ حالٓظَؿخع حُوخٍؿ٢ حٓ   

 حَُٝح٣ش طٔؼَ ًُي.

أٓخ حُٞظ٤لش حُيال٤ُش حالٓظَؿخع حُوخٍؿ٢ ،كظظٔؼَ ك٢ اػخىس حُظ٤ًٌَ رزؼٞ حألكيحع هٜي     

 ط٤َٓن ٓيُٞالطٜخ، أٝ اػخىس طؤ٣ِٜٝخ طؤ٣ٝال ؿي٣يح.

 ؿ٢ ٟٖٔ حَُٝح٣ش.ٝك٢ ٌٛح حإل١خٍ ٓزن ٝ إ طٌٍَ ٓؼ٘خ حالٓظَؿخع حُوخٍ
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أٓخ حالٓظَؿخع حُيحه٢ِ، ك٤ٞظلٚ ريٍٝٙ ر٘خث٤خ ٝ ىال٤ُخ، ك٤غ طوّٞ حُٞظ٤لش حأل٠ُٝ ػ٠ِ ٓؼخُـش     

حُظِحٖٓ ٓٞحء ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حألكيحع أٝ حُ٘و٤ٜخص، ٝ حُؼخ٤ٗش ػ٠ِ طٌَحٍ رؼٞ حُٔٞحهق أٝ 

 حألكيحع حُيحه٤ِش طؼز٤ظخ ُيالُش ٓخروش أٝ طـ٤٤َح ُٜخ.

ّٕ حالٓظَؿخع حُي  حه٢ِ ٣ٔظؼ٤ي أكيحػخ ٝهؼض ٟٖٔ ُٖٓ حُلٌخ٣ش، أ١ رؼي ريح٣ظٜخ.أ

ك٤غ ٣ؼٞى حُٔئُق ا٠ُ أكيحع ٝٝهخثغ ٓخ٤ٟش آخ ُٔي ػـَحص َٓى٣ش ك٤ٜخ، أٝ ُظ٢٤ِٔ ح٠ُٞء     

ػ٠ِ ٗو٤ٜش ٖٓ حُ٘و٤ٜخص ٝك٢ أؿِذ حألك٤خٕ ٣ليع ُظ٤ًٌَ رليع ٓخٝ ٣يهَ ٟٖٔ 

 كيحع.أكيحع حَُٝح٣ش ٤ُْٝ كيػخ ال ٣ـ٤َ ك٢ ٓـ٣َخص  حأل

ٝاًح ًخٕ ؿَ حَُٝحث٤ٕٞ ٣ظلخٕٗٞ ػخىس حُِـٞء ا٠ُ حالٓظَؿخع حُيحه٢ِ ألٕ طٞظ٤لٚ ٣ظطِذ    

 طو٤٘خص ػخ٤ُش ٝ اال أىٟ ُزْ ٝ ؿٔٞٝ ك٢ ر٘خء حألكيحع ٝ كٜٜٔخ.

اال إٔ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حالٓظَؿخع ك٢ )ُز٤ي كؾ حُلوَحء( ٣ٌخى ٣ؼخىٍ ك٠ٍٞ حالٓظَؿخع    

 ٍى ًِٔخ ػَٝ كيع اال طْ حُزلغ ُٚ ػٖ أٓزخد ك٤ٔخ ٠٠ٓ.حُوخٍؿ٢ ٌٛح ٍحؿغ  ًٕٞ حُٔخ

ٝ ٣لظخؽ ا٠ُ حالٓظَؿخع حُيحه٢ِ ُٔي حُؼـَحص ر٤ٖ حألكيحع، كل٤ٖ ٣َٜ حَُٔى ا٠ُ ٗوطش     

 طٞرش ارَح٤ْٛ ٝ ًٛخرٚ ؿ٠ِ حُلؾ ٣ـي حُوخٍة ٗلٔٚ أٓخ ػـَس ٤ُ٘ٓش.

س أ٣خّ  أٝ ٍٜٗٞ أٝ حُظِو٤ٚ طو٤٘ش ٣ِـؤ ا٤ُٜخ حُٔخٍى إل٣ـخُ كٞحىع ؿَص هالٍ ػي    

ٓ٘ٞحص ك٢ ٓوخ١غ أٝ كوَحص ٓؼيٝىحص ٝ حهظِحُٜخ ك٢ حٓطَ أٝ ًِٔخص ط٢ٛٞ ا٤ُٜخ ىٕٝ 

ًًَ طلخ٤َٛ حألكؼخٍ ٝ حألهٞحٍ ، ٝٗـي ك٢ ٌٛٙ حَُٝح٣ش حٓظويحٜٓخ ٟج٤َ ٓوخٍٗش رظو٤٘ش حُٞهلش 

 ٝ حُٜٔ٘ي.

ػ٤ق حَُٔى ٝ حُٜٔ٘ي ٛٞ حُٔوطغ حُلٞح١ٍ ح١ٌُ ٣ؤط٢ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حَُٝح٣خص ٝ ط٠خ     

حإل١خُش ك٢ ٝط٤َطٚ ٝ حُٔ٘خٛي رٌَ٘ ػخّ، ٢ٛ حُِلظش حُظ٢ ٣ٌخى ٣ظطخرن ك٤ٜخ ُٖٓ حَُٔى رِٖٓ 

 حُوٜش ٖٓ ك٤غ ٓيس حالٓظـَحم.

ٝ ٣زو٠ حُٜٔ٘ي ك٢ حَُٔى ٛٞ أهَد حُٔوخ١غ حَُٝحث٤ش ا٠ُ حُظطخرن ٓغ حُلٞحٍ ك٢ ُٖٓ     

ٕ ٜٗلٚ رؤٗٚ رط٢ء أٝ ٣َٓغ أٝ حُوٜش ٖٓ ك٤غ ٓيس حالٓظـَحم رل٤غ ٣ٜؼذ ػ٤ِ٘خ ىحثٔخ أ

 ٓظٞهق.

ٝك٢ حُلٞحٍ ٣ٞؿي طزخىٍ أ١َحف حٌُالّ ر٤ٖ حُ٘و٤ٜخص ٤ُلْٜ حُوخٍة ٓخ ٣ٜزٞ ا٤ُٚ      

 حُٔخٍى ٖٓ هالٍ ٓخ طوٍٞ حُ٘و٤ٜخص ػ٠ِ ُٔخٜٗخ ٝ ًؤٕ حُليع ٝهغ ك٢ طِي حُِلظش.



 

 

 

)ُز٤ي( أٗٚ ٣َ٣ي  ٝ ٗٔظ٘ظؾ إٔ حُٔخٍى ٖٓ ٍٝحء حُٔ٘خٛي حُظ٢ هخّ ربك٠خٍٛخ ىحهَ ٍٝح٣ش     

ط٤ٟٞق حُيٍٝ ح١ٌُ هخّ رٚ حُلٞحٍ ك٢ طٌؼ٤ق حُزؼي حُيٍح٢ٓ ك٢ حَُٔى ٝر٤خٕ هيٍطٚ ػ٠ِ 

 اطخكش حُلَٛش َُْٓ حُ٘و٤ٜخص ٝ اػطخثٜخ حُٔـخٍ ُظلٜق ػٖ ٗلٜٔخ.

حُ٘و٤ٜش ٢ٛ ًَ كَى ٝ ٓخ ٤ٔ٣ِٙ ٖٓ ٓٞحٛلخص ؿٔٔخ٤ٗش ٤ٌُٓٝٞٞؿ٤ش) ٗل٤ٔش( ٝ أهَٟ 

 حؿظٔخػ٤ش.

طز٤ن حُٔوٞالص حُ٘ظ٣َش ُِ٘و٤ٜش ػ٠ِ حَُٝح٣ش ٖٓ هالٍ ٓؼَكش حُؼالهش حُظ٢ ٝطٔؼِ٘خ ك٢ ط    

 طَر٢  حُ٘و٤ٜخص رٌٔٞٗخص حَُٔى حألهَٟ ٖٓ ٌٓخٕ ُٝٓخٕ.

ٝٓؼَكش حُ٘و٤ٜش حُٔٔطلش ٟٖٔ حَُٝح٣ش ٝط٤ٜ٘ق  حُ٘و٤ٜخص كٔذ حألىٝحٍ   

 حَُث٤ٔ٤ش)حُٔل٣ٍٞش( ٝحُؼخ٣ٞٗش.
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 فضاءالبنية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

٣ٔؼَ حٌُٔخٕ رٔؼخرش رئٍس ٣ًَِٓش ُألكيحع ك٢ حُؼَٔ حَُٔى١، ًٔخ ٣ظْٔ رخُٔطل٤ش ٝحُُٜٔٞش 

ه٤خٓخ ٓغ حُز٤٘خص حألهَٟ)حُِٖٓ، حُ٘و٤ٜش( ك٢ ٍٝح٣ش "ٓخُي ٕ ٗز٢ " ، كظ٣ُٞغ حالٌٓ٘ش ٤ُْ 

 رخألَٓ حالػظزخ٢١ ، ٝحٗٔخ حهظ٤خٍ حُٔخٍى ُألٌٓ٘ش َٓطز٢ حٍطزخ١خ ٝػ٤وخ رخُ٘و٤ٜش .

 فضبء :ثُُخ ان

حٌُٔخٕ ك٢ حَُٝح٣ش ٣ظـخُٝ ًٞٗٚ ٓـَى هِل٤ش طوغ ػ٤ِٜخ أكيحع حُؼَٔ حَُٔى١ ٝ رخػظزخٍٙ    

ٓلٍٞح أٓخ٤ٓخ ٖٓ حُٔلخٍٝ حُظ٢ طيٍٝ كُٜٞخ ػ٘خَٛ حَُٝح٣ش ٝطظ٘ٞع حألٌٓ٘ش ك٢ حَُٝح٣ش ٖٓ 

أٓخًٖ ػخٓش أٝ ٓخ ػَكض رؤٓخًٖ حالٗظوخٍ ٢ٛٝ أٓخًٖ ٓلظٞكش ٝ أٓخًٖ ٓـِوش طؼ٠٘ رؤٓخًٖ 

 إلهخٓش.ح

ًٌَٝٗ هٍٞ كٖٔ رلَح١ٝ:".... أٓخ أٓخًٖ حالٗظوخٍ كظٌٕٞ َٓٔكخ ُلًَش حُ٘و٤ٜخص ٝ    

ط٘والطٜخ"
162
 . ٝأٓخًٖ أهَٟ ٓـِوش طؼ٠٘ رؤٓخًٖ حإلهخٓش ٝ هي طٌٕٞ حهظ٤خ٣ٍش ٝهي طٌٕٞ اؿزخ٣ٍش. 

حُٔـِوش ٝهي حٍطزطض ٍٝح٣ش "ُز٤ي كؾ حُلوَحء "رخإل١خٍ حٌُٔخ٢ٗ ٓخُؿخ رٌُي حألكيحع رخألٓخًٖ    

 طخٍس ٝ حألٓخًٖ حُٔلظٞكش طخٍس أهَٟ.

 حألٓخًٖ حُٔـِوش: -1

طظٜق ٌٛٙ حألٓخًٖ رخُٔليٝى٣ش كخُلؼَ ٝ حُليع ال ٣ظـخُٝ حإل١خٍ حُٔليى ٌٝٛٙ حألٓخًٖ    

طـٔؼٚ ٛلخص ا٣ـخر٤ش) ًخألُلش ٝ حألٓخٕ( ،ٝ ٛلخص ِٓز٤ش ٓؼخًٔش ُِٔخروش )ًخُوٞف ٝ حُٞكيس( 

 ٢ ٍٝح٣ش "ُز٤ي كؾ حُلوَحء " ٗـي:ٖٝٓ ر٤ٖ حألٓخًٖ حُٔـِوش ك

حُٔٔـي: ٌٓخٕ ُِؼزخىس ٝ حُظوَد ا٠ُ هللا ٝ حُيػخء ،ٝ ظَٜ ك٢ حَُٝح٣ش ًٌٔخٕ أٓخٕ ٝ ِٓـؤ  -

 ارَح٤ْٛ ٣ؼزَ ػٖ طٞرظٚ رؼي حُظ٤ٚ.

حٍُِٔ٘:  كٜٞ ٍِٓ٘ ٓ٘ظَى، ٣ـٔغ ارَح٤ْٛ ح٤ٌَُٔ ٝ ُٝؿظٚ َُٛس حُل٣ِ٘ش ٝ حُؼْ ٓلٔي  -

 حُِٜٔق ُٝٝؿظٚ.

حٍُِٔ٘ ك٢ حَُٝح٣ش ٍٛٞس حٌُآرش رخُ٘ٔزش َُِٛس ُٝؿش ارَح٤ْٛ ٖٓ هالٍ هٍٞ   ٝ ٣ظَ ٣ٔؼَ

حُٔخٍى:"...كؤ١ِوض َُٛس َٛهش أُْ  ٝ ٛزطض ك٢ حُٔالُْ.... ك٤غ ُلع حُؼٜلٍٞ آهَ 

أٗلخٓٚ"
163
. 
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٣ٝظَ ٣ٔؼَ حُـ٤خد رخُ٘ٔزش إلرَح٤ْٛ ُؼَريحطٚ حُظ٢ ُْ ٣ظلِٜٔخ حُـ٤َحٕ كؤٍؿٔٞٙ ػ٠ِ حَُك٤َ    

حُٔخٍى:"ٛ٘خ طيهَ حُؼْ ٓلٔي ٠٤ُغ كيح ُل٠خثق ارَح٤ْٛ ٝػَريحطٚ" ٖٓ هالٍ هٍٞ
164
. 

 أٓخ رخُ٘ٔزش ُِؼْ ٓلٔي ٝ ُٝؿظٚ ٣ٔؼَ ُٜٔخ ٜٓيٍ ٍحكش ١ٝٔؤ٤ٗ٘ش.  

 ٖٓ ٛ٘خ ٗٔظ٘ظؾ أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔؼَ حٌُٔخٕ حُٞحكي ػيس كخالص ُ٘و٤ٜخص ػيس.  

ػِٔٚ ٌٓخٕ ٓز٤ظٚ ٛٞ ٝ ٖٓ  ىًخٕ حُللْ: ك٢ ٟٓٞغ أهَ ٖٓ حَُٝح٣ش ٣ٔؼَ ٓلَ ارَح٤ْٛ ٌٓخٕ  - 

ٓؼِٚ، ٣ٜٝلٚ حُٔخٍى ٖٓ هالٍ هُٞٚ:" ُوي كخؿؤٙ ٛٞطٚ حُ٘خً ح١ٌُ حهظَم ٛٔض حُٔلَ"
165

    . 

 األيبكٍ انًفزىزخ:

ال ٣ٌٖٔ كْٜ ٌٛح حُ٘ٞع اال ٖٓ هالٍ ٓوخرِظٚ رخٌُٔخٕ حُٔـِن ٤ِٔٓٝحطٚ، كخٌُٔخٕ ح١ٌُ أُلٚ حإلٗٔخٕ 

ا٠ُ ٝؿٞى أٌٓ٘ش أهَٟ، ٖٝٓ حألٓخًٖ حُٔلظٞكش ك٢  ٣َكٞ إٔ ٣زو٠ ٓـِوخ رٌَ٘ ىحثْ، رَ ٣طٔق

 حَُٝح٣ش ٗـي:

طؼي حُ٘ٞحٍع ٖٓ أْٛ َٗح٤٣ٖ حُٔيٕ، ٣ٔؼَ حُ٘خٍع ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٌٓخٗخ رخٍُح، انشىراع:  -

 ُٚ ؿٔخ٤ُظٚ.

ٝك٢ ٍٝح٣ش"ُز٤ي" ًخٕ حُ٘خٍع ٣ظ٤ِٔ رخُٜيٝء ٤ُال ٝطـَٔٙ ك٢ آهَ ٓخػخص ح٤َُِ ك٠ٟٞ ؿَحء 

ارَح٤ْٛ( ٖٝٓ ٓؼٚ. ٖٝٓ حُٔوخ١غ حُظ٢ طز٤ٖ ًُي هٍٞ حُٔخٍى:" ريأ حُو٤خٍ ػَريحص ح٤ٌَُٔ )

ٓ٘ل٤٘خ ػ٠ِ حُ٘خٍع ٤ٜ٘ٛش، ػْ طَحؿغ ٓخكزخ ٍٝحءٙ حُٜٔخ٣ٍغ، ًخٕ ٤ٓٝٞ ٜٓزخف حُ٘خٍع 

ح٠ُؼ٤ق ًخك٤خ ٢٠٤ُء حُظَ حُٔظٔخ٣َ ٤ٌَُِٔ"
166
. 

 حُلَى حُٔوظِلش. ٌٓخٕ ك٠خ١ٍ ًٝ طـٔغ ٢ٌ٘ٓ اً طٞكَ حُٔي٣٘ش كخؿ٤خص ٝٓٔظِِٓخص انًذَُخ: -

ٝحُٔي٣٘ش ك٢ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٢ٛ "رٞٗش" كخ٤ُخ"ػ٘خرش"، طٔؼَ ًَِٓح ُألكيحع ٌٝٓخٕ ٣ـٔغ  

ٗو٤ٜخص حَُٝح٣ش، طٔؼَ رخُ٘ٔزش ُ٘و٤ٜش "ارَح٤ْٛ" حُل٤ٖ٘ ألٜٗخ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ُٝي ٝطَػَع ك٤ٚ 

ى كُٜٞخ"إ ٝ طًٌَٙ رؤر٣ٞٚ حُٔظٞك٤٤ٖ، ٝػ٘ي ٓـخىٍطٚ ُٜخ ٛخٍص ًًَٟ ؿ٤ِٔش، ٝٗـي هٍٞ حُٔخٍ

ػ٘خرش ًخٗض طؼ٤ٖ ك٢ ػَّ ًٝخٗض طٔظوزَ حُلـ٤ؾ حُٞحكي٣ٖ رخُوطخٍحص ٝح٣ٌُٖ ًخٗض رٞحهَْٛ 

 هي أٍٓض".

 ٖٓ هالٍ ٓخ ٍٝى ك٢ حَُٝح٣ش إٔ ٓي٣٘ش"ػ٘خرش"' ٓوَ ٝهٞع أكيحع، ٌٝٓخٕ حٗظوخٍ ُِ٘و٤ٜخص. 
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ك٢ : ٌٓخٕ ١ز٤ؼ٢ ٣ٔؼَ ك٢ رؼٞ حألك٤خٕ ٌٓخٕ َُِحكش ٝأ٠٣خ ٌٓخٕ ػزٍٞ، ٝانجسز -

ٍٝح٣ش"ُز٤ي" ًخٕ حُزلَ هي أهٌ هٔطخ ٝحٟلخ ٖٓ حألكيحع حُظ٢ ؿَص ك٤ٚ ٝ ػ٠ِ ٓظٖ حًَُٔذ، 

 ٓؼَ حُزلَ ك٢ حَُٝح٣ش حٌُٔخٕ ح١ٌُ أُْ حُؼي٣ي ٖٓ حألكيحع، ٣ٝؼي ًٝ ٌٓخٕ ُالٗظوخٍ.

ٗـي ك٢ حَُٝح٣ش هٍٞ حُٔخٍى"ريأص حُٔ٘خٍُ طوظَد رؼ٠ٜخ ٖٓ رؼٞ، ٤ٗٝجخ ك٤٘جخ ريص ًٝؤٜٗخ 

ٝ حهظلض ٖٓ ٍٝحء حألٓٞحؽ" روؼش ر٠٤خء
167
. 

ٝٗـي ك٢ هٍٞ آهَ ٝحٛلخ ُِزلَ هخثال:" َٓ ارَح٤ْٛ ٖٓ ط٘خٍٝ ٝؿزش حُؼ٘خء ٝرٔ٘ظَ حُزلَ 

حُٔٔظي طلض ػ٤٘٤ٚ"
168
 . 

٣ؼي ح٤ُٔ٘خء ٓ٘طوش ػزٍٞ ُِٔلَ، اً طٔؼَ ك٢ حَُٝح٣ش ٌٓخٗخ ؿٔغ أكيحع حُلـ٤ؾ حُظ٢  انًُُبء: -

 ُزوخع حُٔويٓش. هٜض رْٜ ػ٘ي ٓـخىٍس "ػ٘خرش" ًٛخرخ ا٠ُ ح

ٗـي هٍٞ حُٔخٍى ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم" طال٠ٗ ح٤ُٔ٘خء ح١ٌُ ُْ ٣ؼي ٣َحٙ، ًٔخ طالٗض ٣ًًَخص "رٞٗش" 

ٖٓ ٓو٤ِظٚ ٝ ُْ ٣زن ُٚ ٖٓ حُٔي٣٘ش حُظ٢ ؿخرض ػٖ ػ٤٘٤ٚ ٟٓٞ ًًَٟ ٍه٤وش ٣ِلٜخ كِٕ 

ٛخىة"
169
. 

ى٣ش ٓ٘خٓي حُلؾ ٣ٌٕٞ طٔؼَ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ٝ ٌٓش حُزوخع حُٔويٓش، كوالٍ طؤانجمبع انًمذسخ:  -

حُلخؽ ٓالُٓخ حٌُٔخٕ ػزخىس ٝ طٞرش ٝططَٜح، ٓؼِض ٌٛٙ حألٌٓ٘ش ك٢ حَُٝح٣ش أٌٓ٘ش ١ٔؤ٤ٗ٘ش ٍٝحكش 

ٝٓؼخىس ٝ هَد ٖٓ حُوخُن ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ، طؼُِ حُٔخٍى رٌٜٙ حألٌٓ٘ش ًحًَح ك٢ ٓوطغ ٖٓ 

٤ٚ ِْٝٓ"ٓوخ١غ حَُٝح٣ش هُٞٚ:"إ ٗخء هللا حىػٞ ُ٘خ ػ٘ي هزَ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػِ
170

، ٝك٢ هٍٞ 

أهَ" ٝطًٌَ كـؤس :" أؿَ، ُوي كِٔض رخٌُؼزش...."
171
 

 انفضبء انزوائٍ:

حُل٠خء أػْ ٖٓ حٌُٔخٕ ٝٛٞ ٗخَٓ ػ٘ٚ، ٝحُل٠خء ٛٞ ٓـٔٞع حألٌٓ٘ش حُٔٞؿٞىس ك٢ حُ٘ٚ     

حَُٔى١ حَُٝحث٢، طوظِق ط٤ٔٔش حُل٠خء كخُل٠خء حُــَحك٢ ك٢ ٍٝح٣ش"ُز٤ي" ٓوخرَ ُٔلّٜٞ 

 ل٠خء ح١ٌُ ٣ظلَى ك٤ٚ ٗو٤ٜخص حَُٝح٣ش.حٌُٔخٕ كٜٞ حُ

 أٓخ حُل٠خء ح٢ُٜ٘ كٜٞ ٣ٔؼَ ك٢ ٍٝح٣ش"ُز٤ي" حٌُٔخٕ ح١ٌُ ط٘ـِٚ حٌُظخرش.     
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ك٢ ك٤ٖ حُل٠خء حُيال٢ُ ح١ٌُ ُٚ أرؼخى ٓـخ٣ُش ىال٤ُش ٣ٞك٢ ٖٓ ٍٝحءٙ ر٢٘ء ٓخ، ٣ٌَ٘ ك٢     

 ٔؼخٍ ك٠خءح ىال٤ُخ.حَُٝح٣ش ؿٔخ٤ُش طظَٜ ٖٓ هالٍ ٓوطغ ٖٓ ٓوخ١غ حَُٝح٣ش، ك٤غ ٣ٔؼَ حُ

ٝٛق حُٔخٍى حٌُٔخٕ حُلو٤َ ح١ٌُ ٣ؤ١ٝ ا٤ُٚ "ارَح٤ْٛ" هخثال:" ًٝخٗض ه١ٞ٤ حُؼٌ٘زٞص      

طظي٠ُ ٖٓ ه٘ذ  ٓوق ح١ٌُ ال ٣ٌٖٔ حُظؼَف ٖٓ هالُٚ ػ٠ِ ١زوش ًِْ حُـ٤َ حُٔٔٔٞكش ٌُؼَس 

طَحًْ ؿزخٍ حُللْ ح١ٌُ ٛزؾ حٌُٔخٕ ٛ٘خى ك٢ حُيحهَ"
172
. 

ٜلٚ حُٔخٍى رٔؼخرش ك٠خء ىال٢ُ ٣ٍٜٞ ُ٘خ ٖٓ هالُٚ حُل٤خس ح٣ٍُِٔش حُظ٢ ٣ٔؼَ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣    

 ٣ؼ٤ٜ٘خ ارَح٤ْٛ، اٗٚ رٔؼخرش طِو٤ٚ ػٖ ٓؼخٗخطٚ .
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رؼي ططز٤ن حُيٍحٓش حُ٘ظ٣َش ػ٠ِ ٍٝح٣ش"ٓخُي رٖ ٗز٢" ، ٝهٜٜ٘خ ًَ ٌٕٓٞ ٖٓ ٌٓٞٗخص    

ٌُٔخٕ ، حُ٘و٤ٜش( رؤٓؼِش ٖٓ ٓوخ١غ حَُٝح٣ش، ٣ٝزو٢ إٔ ٤َ٘ٗ ك٢ هظخّ حُز٘خء حَُٔى١)حُِٖٓ، ح

 ٌٛح حُلَٜ إٔ حَُإ٣ش حَُٔى٣ش ًخٗض ػ٠ِ ٗلٞ إٔ ٓؼَكش حُٔخٍى طٔخ١ٝ ٓؼَكش حُ٘و٤ٜخص. 

 ثُُخ انشخظُخ: 

 ػالهش حُ٘و٤ٜش رخُِٖٓ: -1    

ػٖ ٣َ١ن حٓظَؿخع  طظٔؼَ حُؼالهش ر٤ٜ٘ٔخ رًٌَ ٗو٤ٜش ٖٓ حُٔخ٢ٟ رظو٤٘ش حُٔلخٍهخص ح٤ُِ٘ٓش  

 ٗو٤ٜش ٖٓ ُٖٓ ٓخ٢ٟ ٝ آخ رخٓظزخم ٗو٤ٜش ال طِحٍ ٓـُٜٞش ك٢ ُٖٓ حَُٔى.

 ٖٓ حُ٘و٤ٜخص حُظ٢ حٓظَؿؼٜخ حُٔخٍى َُٛس ٝ أر١ٞ ارَح٤ْٛ.  -  

 ٖٓ حُ٘و٤ٜخص حُظ٢ حٓظزن ٝؿٞىٛخ حُلظ٠ ٛخى١.     - 

حُـ٤ِع " ٝحٓظًٌَ  ٗـي ك٢ حَُٝح٣ش ٓخ ٢ِ٣: "ٛخى١، طٔظْ حُُٞي ح١ٌُ أهخكٚ ٛٞص حُٔلخكع 

ارَح٤ْٛ َُٛس ك٢ ٍٓخُظٚ:"ُٖ أ٠ٔٗ أريح َُٛس ٝٛزَٛخ ٓؼ٢ ك٢ ٓل٘ظ٢"
173
. 

 ػالهش حُ٘و٤ٜش رخٌُٔخٕ: -2

حٌُٔخٕ ك٢ حَُٝح٣ش ٛٞ حإل١خٍ ح١ٌُ طـ١َ ك٢ أكيحع حَُٝح٣ش، كخُ٘و٤ٜش طظؤػَ رٌٔخٕ    

ٔؼخىس كٔؼال:      ٝؿٞىٛخ، ٝحٌُٔخٕ ك٢ حَُٝح٣ش آخ ٣ٔخٍّ ٗٞػخ ٖٓ حُوَٜ ٝ آخ ٗٞػخ ٖٓ حُ

ارَح٤ْٛ ٌٓخٕ طٞحؿيٙ ك٢ ىًخٗٚ حُلل٢ٔ ٣ٜزق ٗو٤ٜش كلخّ ٝ طٞحؿيٙ ك٢ كخٗخص ٝ ٗٞحٍع رٞٗش 

 ٣ٔؼَ ٗو٤ٜش ح٤ٌَُٔ.

أٓخ طٞحؿيٙ ػ٠ِ َٓحكت رٞٗش ٛخٍ ٣ٔؼَ ٗو٤ٜش حُلخؽ ح١ٌُ ٣ٞى طؤى٣ش ٓ٘خٓي حُلؾ، ٝ طٞحؿيٙ    

ٌَٔٓش حػظزخٍٙ ٗو٤ٜش ِْٓٔ ٣ٔؼ٠ ك٢ حُٔٔـي ٌٛح اػالٕ ػٖ ٗو٤ٜش طخثذ ٝ طٞحؿيٙ رٌٔش حُ

 ُ٘يحء ٍرٚ.

أٓخ َُٛس ٌٓخٕ طٞحؿيٛخ ك٢ حٍُِٔ٘ ح١ٌُ ٣ـٔؼٜخ ربرَح٤ْٛ، ٍِٓ٘ ٖٓ ٓ٘خٍُ حُوٜزش حُؼظ٤وش    

 ٓغ ػٜلٍٞ ٣ظـ٠٘ رِهِهظٚ حُل٣ِ٘ش ٣ـؼِٜخ ٗو٤ٜش ًج٤زش ٝ ٓلِٗش.

ٌٍُِ ٖٓ ١َف أٓخ كٍٞ ٓـخىٍطٜخ حٌُٔخٕ)ٍِٓ٘ ارَح٤ْٛ( أٛزلض ٗو٤ٜش ا٣ـخر٤ش ال طو٠غ     

 ارَح٤ْٛ ح٤ٌَُٔ ٤ُْٝ ارَح٤ْٛ حُظخثذ.
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كخُٔخٍى ٛ٘خ ٣لٖٔ طٞظ٤ق ٗو٤ٜخص ٍٝحث٤ش ك٢ حٌُٔخٕ حُٔ٘خٓذ، ٌٛح ٓخ ٣ـؼَ ٖٓ حُؼالهش    

ر٤ٖ حٌُٔخٕ ٝحُ٘و٤ٜش طظ٤ِٔ رخُـٔخ٤ُش ٝ حإلريحع، إً كظ٣ُٞغ  حألٓخًٖ ك٢ حَُٝح٣ش ػ٠ِ 

 حُ٘و٤ٜخص ٤ُْ رخألَٓ حالػظزخ٢١.

 ٤ٜش رخُليع:ػالهش حُ٘و -3

ٝظ٤لش حُليع حٓظٌ٘خف حُ٘و٤ٜش، ٝحُليع ٖٓ أكي  طؼو٤يحص حُلًَش حَُٔى٣ش ٟٖٔ    

حَُٝح٣ش، ٝحُليع ال طظَٜ ٌٓخٗظٚ حَُٔى٣ش اال رَرطٚ رؤكي ٌٓٞٗخص حُز٤٘ش حَُٔى٣ش رٔخ ك٤ٜخ 

حُ٘و٤ٜش حُظ٢ حٍطزطض رخُليع ك٢ حَُٝح٣ش، ًخٕ حُؼْ ٓلٔي ٖٓ حُ٘و٤ٜخص حُظ٢ ٓخٛٔض ك٢ 

رَح٤ْٛ  ربٍٗخىٙ ٝ ٜٗلٚ ك٢ آهَ ٤ُِش ًخٗض ُٚ ك٢ اُػخؽ حُؼْ ٓلٔي ٝؿ٤َحٗٚ كٌخٕ ٓز٤ض طٞرش ا

ارَح٤ْٛ هخٍؿخ ك٢ حُ٘ٞحٍع ٤ُال أَٓح ِٓػـخ ، ٝٓوخ١زش حُؼْ ٓلٔي ٝٓؼخطزظٚ ًخٕ حُليع ح١ٌُ 

 أكيع اٗظوخُش ك٢ ك٤خس ارَح٤ْٛ.

ًذ هل٤ش كٌخٗض حُلخىػش ٖٝٓ حألكيحع أ٠٣خ ٓٔخٗيس ح٤ُ٘ن حُٖٔٔ حُلظ٠ ٛخى١ حٓظطخء حَُٔ   

حُظ٢ أكيػٜخ ح٤ُ٘ن حُٖٔٔ طـ٤٤َ ؿ١ٌٍ ك٢ ك٤خس حُلظ٠ ٛخى١ ٖٓ ٓظَ٘ى ال ٓؤٟٝ ُٚ ُلظ٠ ٣ئُٝٚ 

 ارَح٤ْٛ ٝ ًؤٗٚ حر٘ٚ.

ٖٝٓ حألكيحع حُزخٍُس أ٠٣خ حُظ٢ كُٞض ٗو٤ٜش َُٛس حُٔؼخهزش ٖٓ ١َف  ٤ٌَٓ ٝهق ا٠ُ     

ُي ح٤ُّٞ ح١ٌُ ػخى ك٤ٚ ا٠ُ ُِٓ٘ٚ ٢ٛٝ ُْ ٗو٤ٜش ٝحػ٤ش حطوٌص هَحٍ حالرظؼخى ػٖ ارَح٤ْٛ رؼي ً

 طؼَٙ حٛظٔخٜٓخ ألكؼخُٚ ح٤ُ٘ٔ٘ش هخّ رٌَٔ هلٚ ٍك٤وٜخ حُٞك٤ي ٝٛٞ حُؼٜلٍٞ.

ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ ٗوَؽ رٜخ ٖٓ ػالهش حُ٘و٤ٜش رخُليع ك٢ٜ حُظ٢ طـؼَ ٖٓ حُظؼخَٓ ٓغ    

ؼٜخ ػ٠ِ أٜٗخ ًخثٖ حُ٘و٤ٜخص حُظ٢ ٝٛلٜخ "رخٍع " رٌخثٖ ٍٝه٢ ا٠ُ طـ٤٤َ حُٞؿٜش ٝ حُظؼخَٓ ٓ

ٓٞؿٞى كو٤و٢ طٜ٘غ ه٤خٍ حُوخٍة ٖٓ هالٍ ٝظخثلٜخ ٝٓخ ٣وّٞ رٚ ٓٔخ ٣ظَٜ ؿٔخ٤ُش حُؼالهش ر٤ٜ٘خ 

 ٝر٤ٖ حُليع.

 انشخظُخ انًسطسخ: 

ط٘لَٜ حُ٘و٤ٜش حُٔٔطلش كٍٞ ٛلش ٝحكيس  ٝكٌَس ٝحكيس ٝطؼظزَ ٝحٟلش ك٢ حُ٘ٚ   

٢ ُِظؼَف ػ٤ِٜخ ٢ٛٝ طظوٌ حُ٘و٤ٜش حَُٔى١، ؿ٤َ ٓؼويس رَ طظ٠ق ٓؼَكظٜخ ُظوي٣ْ ٝحكي ًخك

حُؼخ٣ٞٗش ك٢ حَُٝح٣ش ٖٓ حُ٘و٤ٜخص حُٔٔطلش حُٔٞؿٞىس ك٢ حَُٝح٣ش)ٗو٤ٜش حُؼْ ٓلٔي( 

حَُحٗي، حُ٘خٛق، حُيحػْ إلرَح٤ْٛ، حُِٜٔق، حُلخػَ ُِو٤َ ػ٠ِ حُيٝحّ ، رخإلٟخكش ا٠ُ ًُي 



 

 

 

ٜخ ػخرظش ًحص حُلٌَ كِٝؿظٚ حُٔٔخػيس إلرَح٤ْٛ الكظ٤خؿخطٚ حُٔليٝىس ٤ٔٓٝض رخُٔٔطلش ألٗ

 حُٞحكي.

 رظُُف انشخظُبد:

طٜ٘ق حُ٘و٤ٜخص ٝكن طلي٣يحص ىه٤وش ٝػي٣يس ُٜخ حٍطزخ١ ر٤ٌل٤ش ر٘خء ٟٝؼ٤ظٜخ أٝ حُظـ٤٤َ    

حُظ٢ طظ٤ِٔ رٜخ حُ٘و٤ٜش، ٣ٝظَٜ ٌٛح ٖٓ هالٍ حُيٍٝ ح١ٌُ طوّٞ رٚ حُ٘و٤ٜش رـؼِٜخ آخ 

 ٗو٤ٜش ٍث٤ٔ٤ش)ٓل٣ٍٞش( آخ ٗو٤ٜش ػخ٣ٞٗش.

كْٜ حُؼَٔ حَُٔى١ ٣ظطِذ ٓؼَكش حُ٘و٤ٜخص ػ٠ِ كٔذ ٓٞحٛلخطٜخ ح٤ٌُُٔٞٞؿ٤ش ٝ ٝألٕ      

حالؿظٔخػ٤ش ٝحُـٔٔخ٤ٗش، ٝ طٜ٘ق ٌٛٙ حأله٤َس ا٠ُ ٗو٤ٜش ٓل٣ٍٞش ٝ أهَٟ ػخ٣ٞٗش ٝػ٤ِٚ طْ 

حُظطز٤ن ػ٠ِ ٍٝح٣ش "ٓخُي رٖ ٗز٢" ٖٓ ك٤غ ر٤٘ش حُ٘و٤ٜش رظ٤ٜ٘ق أرؼخىٛخ ح٤ٌُُٔٞٞؿ٤ش 

 خ ٟٖٔ حَُٝح٣ش.ٝحالؿظٔخػ٤ش ٓغ طلي٣ي ىٍٝٛ

 حُؼْ ٓلٔي ٣ٔؼَ حألٛخُش حُٔظـٌٍس ك٢ حألٓش.  -  

حألٍٝٝر٢  غارَح٤ْٛ ٓغ حٗلَحكٚ ػٖ حُط٣َن ح١ُٞٔ ٣ٔؼَ حُـ٤َ ح١ٌُ حكظي ٝػخ٣ٖ حُٔـظٔ -  

ك٢ حُـِحثَ ك٤غ ًخٕ ك٢ ك٤َس ٖٓ أَٓٙ كٔخ طؼِٔٚ ٛـ٤َح ٝؿَّ ك٢ أػٔخهٚ ال ٣ظ٘خٓذ رٔخ 

وش ٝال ٣زغ رِٜش رٔخ ؿَٓٚ أرٞحٙ ك٤ٚ اٗٚ ٍرٔخ حُلَحؽ ح١ٌُ ٣طلٞ ػ٠ِ حُٔطق ٓغ أكخ٤ٓٔٚ حُؼ٤ٔ

٣ؼخ٤ٗٚ ًَ حَٓة ؿ٤َ ٓوظ٘غ رٔوٞٓخطٚ حألهاله٤ش ٌُ٘ٚ حٓظيٍى حألَٓ كؤٛزق ارَح٤ْٛ ٣ٔؼَ 

حُ٘وٚ حإل٣ـخر٢ رَؿزش أىحء ك٠٣َش حُلؾ، ٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ أٗٚ ٜٓٔخ كخى حُٔئٖٓ ػٖ حُٔز٤َ 

 ح٣ش ٝ إ ١خٍ ٣ُـٚ.ح١ُٞٔ كبٕ اهالٛٚ الري إٔ ٣ؼ٤يٙ ا٠ُ حُٜي

َُٛس ُٝؿش ارَح٤ْٛ طٔؼَ حُِٝؿش حُظ٢ ػخٗض ٖٓ ٣ٝالص ٝ ػَريحص ُٝؿٜخ ح٤ِ٤ُِش ٝرؼي  - 

 ١الهٜخ ٓ٘ٚ ٝٓٔخع هزَ طٞرظٚ ٛخٍص طٌٖ ُٚ حالكظَحّ ٝطظ٠٘ٔ ُٚ حُو٤َ.

حُطلَ ٛخى١ ٣ٔؼَ حُظلي١ ك٤غ ؿخُف ٝهخّ رظلي١ ٍكخهٚ ٝحُٜؼٞى ا٠ُ ًَٓذ حُلـخؽ، ٤ُلؾ  -

 ٣ِٔش كظ٠ ٛـ٤َ ال ٣وَٜ ٣ٜٝزق ٣ٔؼَ ٗو٤ٜش حُلخؽ حُٜـ٤َ ٓ٘خ.ٛٞ ح٥هَ رؼ

ٝطظ٤ِٔ أ٠٣خ حَُٝح٣ش ر٘و٤ٜخص أهَٟ ٗخًٍض ك٢ حألكيحع ًٝخٗض آخ ٗو٤ٜخص حٓظًٌخ٣ٍش    

 أٝ ٗو٤ٜخص طظِحٖٓ ٓغ أكيحع حَُٝح٣ش ك٢ ُٖٓ حُلخَٟ.

رلِٕ ارَح٤ْٛ  ٖٓ ر٤ٖ حُ٘و٤ٜخص حالٓظًٌخ٣ٍش أر١ٞ ارَح٤ْٛ ح١ٌُ ًخٕ طًٌَٛخ َٓطز٢ َٓحص   

ػ٤ِْٜ ألٗٚ ُٝي ٟخٍ ُْٝ ٣ظًَٞح ٖٓ ٣ًٌَْٛ رو٤َ، َٝٓحص ًًَْٛ ٣ٔؼَ رخُ٘ٔزش ُٚ طلل٤ِ ٝطوي٣ْ 



 

 

 

ا٠ُ حألٓخّ ٗلٞ حالٓظوخٓش ٝٓؼال أ٠٣خ ًحًَس ٣ِٔئٛخ حُلَف ٝحُٔ٘ي رخُ٘ٔزش ا٠ُ َُٛس ُٝؿش 

 ارَح٤ْٛ.

ىحثٔش ًخ٤ُ٘ن حُٖٔٔ ٝألٕ ر٘خء حَُٝح٣ش ٣ٔظيػ٢ ٝؿٞى ٗو٤ٜخص ط٘خٍى حألكيحع ٤ُٝٔض      

حُٔئى١ ُل٠٣َش حُلؾ ٝٓٔخػي حُلظ٠ ٛخى١ ٍٝرخٕ حًَُٔذ ٝٓٔخػي حُطزخم)٣ٞٗؾ( ح١ٌُ ًخٕ 

٣ظؼخ٠ُ ػ٠ِ حُلظ٠ ٛخى١ روزَطٚ ك٢ حُٔطزن ٖٓ ٗظخكش ٝٓخ ٗخرٚ ًُي ٝ ٍث٤ْ حُٔطزن ح١ٌُ ًخٕ 

 ٣وق ىحثٔخ ح٠ُ ٛق حُلظ٠ ٛخى١ ٝ ٣ٔخٗيٙ ٣ٝظؼخ١ق ٓؼٚ.
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 خاتمة:

إن أراء مالك بن نبً حول مشكالت الحضارة تتم عن تحلٌل عمٌق ورؤٌة موضوعٌة       

شهد له بها المختصون والدارسون، فقدم مشروعا حضارٌا ٌنبنً على فكرة دٌنٌة مستفٌدا من 

ج الفقراء" أٌضا تجربة من تجارب الحركات الفكرٌة السابقة وعثراتها فكانت رواٌة "لبٌك ح

سلسلة مشكالت الحضارة، ولها رفع التحدي والخوض فً الكتابة األدبٌة والروائٌة 

بالخصوص ،حاول من خاللها التعزٌز من الفكر اإلسالمً وتجسٌد فكره حول النهوض 

بمشروع الحضاري انطالقا من أن المسلم هو إنسان حضارة، عالج األفكار فً المجتمع 

 ومشكلة اإلنسان التً هً إحدى مشكالت الحضارة. اإلسالمً

والمزج بٌن ما هو هدف مالك بن نبً من خالل "لبٌك" والدراسة التحلٌلٌة السردٌة أدلى      

 بالنتائج اآلتٌة:

أن مفكرنا قد كشف عن مجموعة من األسس التً ترسبت فً الوعً لجمعً لشخصٌة  -

نا التمسك بالقٌم الحضارٌة اإلسالمٌة، تذكرنا الرواٌة المجتمع المسلم، وأكد أن من خاللها ٌمكن

بأن قٌمنا هً طرٌق نهضتنا، وأن عودتنا لتلك األصول هً التً ٌجب أن ننطلق منها لرسم 

 حٌاتنا وهوٌتنا .

ٌغدو هدف "مالك بن نبً" األخٌر من خالل "لبٌك" هو هدف المجتمع اإلسالمً إلى مواجهة  -

الة أفكاره فعالٌة تضمن لها النجاح، إنه مدعو بأن ٌستعٌد تقالٌده العصر الجدٌد وأن ٌعطً ألص

العلٌا ومعها حس الفعالٌة كما ٌركز "مالك بن نبً " هنا فً عودة إبراهٌم إلى الجادة، على 

 إعطاء قارئه فرصة التأمل فً هذه المرحلة من تارٌخ المجتمع.

طرق بنائها ،استخلصنا عدة تقنٌات بعد استعراض البنٌة السردٌة فً "لبٌك حج الفقراء" و -

سردٌة وظفها "مالك بن نبً" ورغم أن النقاد ال ٌدرجونها ضمن جنس الرواٌة إال أن التحلٌل 

السردي الذي قمنا به ٌنفً ذلك فهً تقرٌبا تستوفً كل شروط و إجراءات الدراسة السردٌة 

 بمكوناتها) زمن، فضاء، شخصٌة(.

حدث بسٌط، إال أن السرد ما ٌلبث أن ٌتقدم بإحداث تشكٌالت تنطلق "لبٌك حج الفقراء" من  -

دراسٌة فً بنٌة الحدث ،مما جعل الرواٌة ال تتبع سٌاقا زمنٌا منتظما، لٌجد القارئ نفسه فً آن 

 واحد أمام عدة أحداث وعدة أزمنة، وهكذا بتداخل زمن السرد وزمن القصة.



 

 

 

ن المكونات السردٌة األكثر وجودا له فً والمالحظ من نهاٌة التحلٌل السردي أن الزمن م -

 تحلٌلنا للرواٌة وخصص السارد لهذه التقنٌة المجال الواسع واألمثلة فً مقاطع الرواٌة عدٌدة.

المفارقات الزمنٌة من استرجاع واستباق أحسن السارد توظٌفها، فٌستبق بحدث لم ٌقع بعد و  -

رد باسترجاع خارجً وٌستذكر أحداث اإلشارة إلٌه وٌسترجع أحداث ال تدخل فً زمن الس

 تغٌر فً أحداث الرواٌة باسترجاع الداخلً.

أما مكون الفضاء الذي هو مجموع األمكنة، فقد تنوعت وتعددت األمكنة، فانعكست بدورها  -

 على الحدث فهناك عالقة المكان بالحدث، وعالقة المكان بالشخصٌة، وعالقة المكان بالزمن.

ٌفها فً الرواٌة راجع  الى اختٌار السارد لها ولدورها فً تحرٌك وعن الشخصٌات وتصن -

 احداث الرواٌة .
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 انًهسك األول:  انزؼزَف ثًبنك ثٍ َجٍ

 

حُـِحث١َ ٓخُي حرٖ حُلخؽ ػَٔ رٖ ُو٠َ رٖ ٜٓطل٠ رٖ ٗز٢ رٔي٣٘ش هٔ٘ط٤٘ش، ُٝي حُٔلٌَ     

، ٗ٘ؤ ك٢ أَٓس كو٤َس ٗٔز٤خ ٖٓ أّ ه٤خ١ش ٝ أد ٓٞظق 1905ٓي٣٘ش حُؼِْ ٝحُؼِٔخء، أٌٗحى ٓ٘ش 

ٍكَ ٍكوش أَٓطٚ ؿ٠ِ ٓي٣٘ش طزٔش ك٤غ ىهَ حٌُظخد حُٜـ٤َ ٗ٘ؤٗٚ ٗؤٕ ػٔخُوش حُلٌَ ٝ حألىد 

لظَس ط٤ِٔص رخكظٌخٍ حُٔؼ٣َٖٔ ُِٔيحٍّ حُ٘ظخ٤ٓش ُْٝ طٌٖ حُٔزَ ٓظخكش حُؼَر٢ هخٛش إٔ ٌٛٙ حُ

 اال ُِو٤َِ.

حٓظَٔ ػ٠ِ ٌٛٙ حُلخٍ أٍرغ ٓ٘ٞحص ا٠ُ ؿخ٣ش حٗظٔخرٚ ا٠ُ اكيٟ حُٔيحٍّ حُل٤َٔٗش ٝ ٍؿْ    

ًُي كوي رو٢ ٓلخكظخ ػ٠ِ ػالهظٚ رؤهَحٗٚ ٝ رٔل٤طٚ هخٛش حُلِوخص حُظ٢ ًخٗض ٓلٍٞٛخ 

 حُٔٔخؿي.

ا٠ُ هٔ٘ط٤٘ش ٤ٌَُٔ ىٍحٓظٜخُؼخ٣ٞٗش ك٤غ ىٍّ حُل٤َٔٗش ٝ حُؼَر٤ش ٓؼخ ا٠ُ ؿخ٣ش ٓ٘ش  ػْ ػخى    

ٝحُظ٢ ط٤ِٔص رَر٢ ػالهخص ٓظؼيىس ٓغ طالٌٓس ح٤ُ٘ن ػزي حُل٤ٔي رٖ رخى٣ْ ٍكٔٚ هللا  1922

 هٜٞٛخ ٝ أٗٚ ًخٕ ٣وطٖ رخُوَد ٖٓ ٓوَ حُٜ٘خد ك٤غ طـظٔغ حُٜلٞس.

حطٚ ٖٓ ؿٍٞ ط٤َٕ ا٠ُ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ كؤػـذ رخَٓة ًخٕ ٗـٞكخ رخُٔطخُؼش، كظؼيىص هَحء    

حُو٤ْ ٝ حُ٘٘وَٟ ٝ ػ٘ظَس ٝ أر٢ ٗٞحّ ٝ كخكع ارَح٤ْٛ ٝ حَُٛخك٢ ٝ ؿ٤َحٕ ه٤َِ ؿزَحٕ ٝ 

 ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ......

ُْٝ ٣ظ٠٘ٔ ُٚ ًُي كؼخى ٤ُلَٜ رؼي ًُي ػ٠ِ  1925ػْ حٗظوَ ا٠ُ كَٗٔخ رلؼخ ػٖ حُؼَٔ ٓ٘ش   

ؿٞح١ كخ٤ُخ ؿال أٗٚ حٓظوخٍ رٔزذ كيٝع هالف ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ًخطذ ٜٓ٘ذ ًخطذ ٓلٌٔش رؤكِٞ حأل

ُْ ٣ـي ريح ٖٓ حُٔلَ  1929ٓلٌٔش حُِٜق ح٢ٌ٤ٌٍُٓٞ ٝ رلٍِٞ حألُٓش حالهظٜخى٣ش حُؼخ٤ُٔش ٓ٘ش 

ا٠ُ رخ٣ٍْ ػخ٤ٗش إلًٔخٍ ىٍحٓظٚ ٝ ٓـَ رٔؼٜي حُيٍحٓخص حَُ٘ه٤ش ٝ طؼَف ػ٘خى ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ 

ٝكوخ ُظطِؼخص ٓؼٜي حُيٍحٓخص حَُ٘ه٤ش ٤ُ٘ظوَ ا٠ُ ٓيٍٓش حُٞكيس ح٤ُٔٔل٤ش ُِ٘زخد حُزخ٤٤ٍٖٓ 

حُال٢ٌ٤ٓ كَع ٛ٘يٓش حٌَُٜرخء كـٔؼظٚ حُٔوخى٣َ رِٝؿظٚ حُل٤َٔٗش حألَٛ ٝ حُظ٢ أٛزق حٜٓٔخ 

 . 1931هي٣ـش كٌخٗض ٓ٘يح ُٚ ٝٓالًح ٜٓٔخ ك٢ أْٛ َٓكِش ٖٓ ك٤خطٚ ًُٝي ٓ٘ش



 

 

 

 ظَ٘م"ٓخ٤٘٤ٕٓٞ" ٝ"حُٜٔظخ ؿخٗي١" .طؼَف ا٠ُ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼِٔخء ٝ حُٔل٣ٌَٖ أْٜٛٔ حُٔٔ   

ٝ ٢٠ٔ٣ رو٤ش ك٤خطٚ ٓظ٘وال ر٤ٖ كَٗٔخ ٝ حُـِحثَ، ًخٗض ُٚ حَُؿزش ك٢ رؼغ حُؼَٜ٘ حُـِحث١َ ٝ 

طٞؿ٤ٜٚ ٝ اهَحؿٚ ٖٓ ػُِظٚ حُٔلَٟٝش ػ٤ِٚ ؿؼِظٚ ٣لٌَ ك٢ اٗ٘خء ٓؼخٛي ٝ َٓحًِ اٗؼخع ُْ 

 ٣ٌٖ ٖٓ ح٤ٔ٤َُ طلو٤وٜخ.

ك٤غ ػخى  1966ا٠ُ ؿخ٣ش  1956حُلٌَ ٝ حُظ٘ظ٤َ ٖٓ ٓ٘ش  ٓخكَ ا٠ُ حُوخَٛس كبٗظـَ رؤٍٓٞ   

 .1967ٓي٣َح ُِظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ا٠ُ ؿخ٣ش

ٝٓٔخ ٣الكع ػٖ ٓخُي رٖ ٗز٢ إٔ ػوخكظٚ ك٤َٔٗش ٝ أىحإٙ حُِـ١ٞ ًٌُي ٌٝٛح َٓطز٢ ر٢ٔ٘    

ٌخٕ ط٣ٌٞ٘ٚ ح١ٌُ طِوخٙ ٝ ٍؿْ ًُي كوي طؼِْ حُؼَر٤ش رخُوخَٛس ًٝظذ رٜخ ٝ أُق حٌُؼ٤َ ٖٓ حألػٔخٍ ك

 أكي ٓٔظ٘خ١ٍ حُٔئطَٔ حإلٓال٢ٓ.

ًخٕ ر٤ٔطخ، ٛخؿٔٚ أػٔخٍ حُلٌَ ٝ طز٣ٞذ ٍإحٙ حإلٛالك٤ش ٝحُلِٔل٤ش ٝ حُل٠خ٣ٍش، ًخٕ      

٤ُظَى ٤ٍٛيح ك٣ٌَخ ٛخثال طٔؼَ  1973أًظٞر31َؿ٣َِح ك٢ اٗظخؿٚ حُل١ٌَ ا٠ُ ؿخ٣ش ٝكخطٚ رظخ٣ٍن

 ك٢ حُٔئُلخص:

 ٤ٓالى حُٔـظٔغ. -              -حَُٜحع حُل١ٌَ ك٢ حُزالى حُٔٔظؼَٔس   -

 حُلٌَس حإلك٣َو٤ش حأل٣ٞ٤ٓش ك٢ ٟٞء ٓئطَٔ رخٗيٝٗؾ. -ك٢ ٜٓذ ح٣َُق.                            -

 ٌِٓ٘ش حألكٌخٍ ك٢ حُؼخُْ حإلٓال٢ٓ. -١َٝٗ ح٠ُٜ٘ش.                                          -

 آكخم ؿِحث٣َش. -            ٝؿٜش حُؼخُْ حإلٓال٢ٓ.                      -

 حُظخَٛس حُوَآ٤ٗش. -ىٍٝ حُِْٔٔ ٝ ٍٓخُظٚ.                                   -

 ُز٤ي كؾ حُلوَحء. -حُظخَٛس حُوَآ٤ٗش.                                         -

 َ٘ه٤ٖ.اٗظخؽ حُٔٔظ -ٌِٓ٘ش حُؼوخكش.                                              -

 ًٌَٓحص ٗخٛي حُوَٕ. -ر٤ٖ حَُٗخى ٝ حُظ٤ٚ.                                       -

 طؤٓالص -ًٌَٓحص ٗخٛي حُوَٕ.                                   -

 حُِْٔٔ ك٢ ػخُْ حالهظٜخى. -

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انًهسك انثبٍَ: يهخض انزواَخ

 

ٝالص ك٢ ٓـخٍ حَُٝح٣ش كوي أٛيٍ ٓخُي رٖ ٗز٢ ٓٔخ ال ٣ؼَكٚ حٌُؼ٤َٕٝ إٔ ُٔلٌَحط٘خ ٓلخ    

رؼ٘ٞحٕ ُز٤ي كؾ حُلوَحء رؼي إٔ أٛيٍ ًظخد  1948ٍٝح٣ش ػٖ ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُـِحث٣َش ٓ٘ش 

  1947حُظخَٛس حُوَآ٤ٗش ٓ٘ش

 حألكيحع حُظ٢ طيٍٝ ك٢ حَُٝح٣ش ٗخرؼش ٖٓ حُٞحهغ.   

ٓخروخ أّ حُـِء ح٥هَ ك٤ـ١َ طـ١َ ٝهخثغ حَُٝح٣ش ك٢ ؿِء ٛخّ ٜٓ٘خ ك٢ ٓي٣٘ش ػ٘خرش رٞٗش      

ػ٠ِ ٓظٖ رخهَس ٓظٞؿٜش رخُلـخؽ ا٠ُ حُزوخع حُٔويٓش، طزيأ ٝهخثؼٜخ رلي٣غ حُٔئُق ػٖ ٓي٣٘ش 

ػ٘خرش كي٣غ حُؼخٍف رٜخ ٝ رؼخىحص أِٜٛخ ك٢ حالكظلخء رْٔٞٓ حُلؾ ٝ رخٓظوزخٍ حُٔي٣٘ش)ػ٘خرش( 

الى ح٣ٌُٖ ٣ظٞؿٜٕٞ ٜٓ٘خ رلَح رخػظزخٍٛخ ٓ٘طوش ػزٍٞ ٍث٤ٔ٤ش ُٔؼظْ كـخؽ  حُٔ٘خ١ن حَُ٘ه٤ش ُِز

ٗلٞ حُلؾ، ٣ٔؼَ ارَح٤ْٛ رطَ حَُٝح٣ش ح١ٌُ طَر٠ ك٢ ػخثِش ٓلخكظش أر٣ٞٚ ٓظٞك٤٤ٖ، ٓظِٝؽ 

رَِٛس ، ٓيٖٓ هَٔ، ١َى ٖٓ ٍِٓ٘ ٝحُي٣ٚ رؼي حٗلٜخُٚ ػٖ َُٛس رٔزذ ػَريحطٚ ٝٛخٍ ٣وطٖ 

زش ٝ ًؤٗٚ كخؽ ٖٓ ٓلَ كلْ ٣ؼَٔ رٚ ط٘طِن أكيحع حَُٝح٣ش حُٜٔٔش ػ٘يٓخ كِْ ارَح٤ْٛ رخٌُؼ

حُلـخؽ حٌُحٛزٕٞ ُظؤى٣ش ك٠٣َش حُلؾ، ٓٔخ ؿخء ك٢ حَُٝح٣ش هٍٞ حُٔخٍى ك٢ ٝٛق ٍإ٣خ ارَح٤ْٛ 

"....ًؤٗٚ ٣ـخىٍ ٤ٓ٘خء ػ٘خرش ػ٠ِ ظَٜ حُزخهَس حُظ٢ ط٘وَ حُلـ٤ؾ، ٝهي حٍطلؼض أٛٞحطْٜ رخُظِز٤ش 

آُش حألٍؿٖ ٝ حٍطلغ ، ٝحهظ٢ِ رٜخ ٛٞص رٞم حُزخهَس ٢ٛٝ طـخىٍ ح٤ُٔ٘خء ًؤٗٚ طٞه٤ؼخص ػ٠ِ 

ٛٞص ارَح٤ْٛ ال ٗؼ٣ٍٞخ ٓ٘وٜخ حُٜٔ٘ي ُز٤ي حُِْٜ ُز٤ي...."
174
. 

ُو٢ ارَح٤ْٛ حُٔٔخٗيس ك٢ ٛي٣ن حُؼخثِش حُؼْ ٓلٔي ُٝٝؿظٚ ٝ ٗـؼخٙ ػ٠ِ حُظٞرش رظؤى٣ش    

ك٠٣َش حُلؾ كٌخٕ ًُي، ًٝخٕ حُـِء حُؼخ٢ٗ ألكيحع حَُٝح٣ش ػ٠ِ ٓظٖ حُزخهَس ك٤غ طؼَف ا٠ُ 

                                                           
174
 .19ٓخُي رٖ ٗز٢، ُز٤ي كؾ حُلوَحء، ٙ - 

 



 

 

 

١ٌ أٛزق ٛٞ حألهَ ٗو٤ٜش ٜٓٔش ٖٓ ٗو٤ٜخص حَُٝح٣ش، ٝٛق حُٔخٍى أكٞحٍ حُلظ٠ ٛخى١ حُ

 حُلـخؽ ػ٠ِ ٓظٖ حًَُٔذ ٍَٓٝح رؤٓخًٖ ػ٣َوش ٝ أكيحع ؿَص ك٢ حُزخهَس ٝٛٞال ا٠ُ ٌٓش 

ٝ حٗظٜض حَُٝح٣ش رَٓخُش ارَح٤ْٛ ا٠ُ حُؼْ ٓلٔي ُٝٝؿظٚ ٝ ا٠ُ َُٛس ٓطٔج٘خ ػٖ أكٞحُٚ       

ٓظوَحٍ ٛ٘خى ١خُزخ ٖٓ ُٝؿظٚ حُٔخروش َُٛس حالُظلخم رٚ إ ٛ٘خى ٝ ٣ؼِْٜٔ أٗٚ هي هٍَ حال

 أٍحىص.

 

 انًهسك انثبنش: يهسك انًظطهسبد

  (Actantػخَٓ/ كخػَ  ) -

 (Autobiographieح٤َُٔس حٌُحط٤ش) -

 (Analepsieحٓظَؿخع) -

 (Anticipationحٓظزخم/ طٔزوش) -

 (Amplitudeحطٔخع) -

 (Duréeٓيس) -

 (E .Explicitéهطغ ٣َٛق) -

  (E. Impliciteهطغ ٢ٟ٘ٔ) -

 (E. Indéterminéهطغ ؿ٤َ ٓليى) -

 (Ellipse déterminéهطغ ٓليى) -

 (Ellipseكٌف) -

 (Espaceحٌُٔخٕ) -

 (Focalisation enterreurحُظزج٤َ حُيحه٢ِ) -

 (Focalisation extérieurحُظزج٤َ حُوخٍؿ٢) -

 (Fréquence narrativeطٞحطَ َٓى١) -

 (Fréquence répétitifطٞحطَ ٌٍَٓ) -

 (Fréquence itératifطٞحطَ ٓئُق) -

 (Logicػِْ) -



 

 

 

 (Narratairَٓٔٝى ُٚ) -

 (Narrateurٓخٍى) -

 (  Narrateur homo diégétiqueحُٔخٍى ٓظـخْٗ كٌخث٤خ) -

 (Narrationحَُٔى) -

 (Narratologieػِْ حَُٔى) -

 (pauseحُٞهلش) -

 (Personnage platٗو٤ٜش ٓٔطلش) -

 (Prolepse)حٓظزخم -

 (Portéeٓيٟ) -

 (Point de vueٝؿٜش ٗظَ) -

 (Point de viewُح٣ٝش حَُإ٣ش) -

 (Récitحُل٢ٌ) -

 (Récit sémiqueَٓى ٜٓ٘ي١) -

 (scèneحُٜٔ٘ي) -

 (Sommaireهالٛش) -

 (Vision de dehorsحَُإ٣ش ٖٓ حُوخٍؽ) -

 (Vision par derrièreحَُإ٣ش ٖٓ حُوِق) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ملخص البحث

 

ٌندرج هذا البحث ضمن مجال الدراسات النقدٌة تحت عنوان رواٌة"لبٌك حج الفقراء"     

 لمالك بن نبً قراءة سردٌة.

 فتمثلت االشكالٌة فً مدى استجابة الرواٌة الجراءات  البناء السردي؟   

ة حاولنا قراءة رواٌة "مالك بن نبً" فً ضوء المنهج السردي، طرحنا فً المقدمة اشكالٌ    

استجابة الرواٌة للمنهج السردي ، و جعلنا المدخل لربط العالقة بٌن الفكرتٌن لٌس على أساس 

العالقة بٌنهما و لكن على اساس التقرٌب المنهجً بٌنهما فً قراءتنا ،قصد التحكم فً سٌرورة 

 البحث بشكل موحد من حٌث المصطلح السردي .

رٌة لمكونات السرد ،و المبحث الرابع خاص الفصل االول فجعلناه فً ثالثة مباحث نظ     

بالرؤٌة السردٌة ، و الفصل الثانً خصصناه للدراسة التطبٌقٌة لمكونات البنٌة السردٌة " 

فضاء ،شخصٌة" فً رواٌة "مالك بن نبً" فً ضوء المنهج السردي ،حٌث عرضنا  زمن،

 تقرٌبا كل مقاطع الرواٌة.

نتائج البحث ، تظهر هدف "مالك بن نبً" من خالل  و انهٌنا  البحث بخاتمة احصٌنا فٌها  

 رواٌته هذه و ربطها بمشروعه الفكري ، وخلصنا الى ان الرواٌة تقرٌبا تستوفً شروط

 روائٌا"  و اجراءات القراءة السردٌة . البحث هو مزج بٌن ما هو هدف "مالك بن نبً   

 و الدراسة السردٌة لرواٌته.
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