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نهدي ثمسة هرا الجهد املتواضع إلى الوالدًن الكسيمين 

ونهديها إلى كل أفساد عائالتنا 

وإلى كل من جمعنا بهم القدز وكاهوا زفقاء الدزب 

والرًن كاهوا لديهم العون واملساعدة 

حفظهم هللا وأطال عمسهم 

وإلى كل ألاهل وألاقازب 

وإلى كل من علمنا حسفا ومد لنا ًد املساعدة 

" مكاوي خيرة"وعلى زأسهم ألاستاذة 

 نهدًكم عملنا هرا بكل فخس واعتزاش



 

 

 

الحمد هلل وشكسه على تىفيقه وعلى فضله ونعمه 

: أما بعد

ًطيب لنا أن نتقدم بىافس الشكس وجزيل التقدًس ألستاذتنا ومشسفتنا الدكتىزة 

على تفانيها ونشاطها في العمل ومالحظاتها السدًدة " مكاوي خيرة"

التي لىالها ملا كانت هره السسالت على هره الصىزة 

فقد أفادتنا من علمها القدز الىفير 

ومن خلقها القدز ألاوفس 

فجزاها هللا وأثابها خيرا 

 .لقاء ما قدمته لنا من عىن ال تحص ى وجىهه وأشكاله



 مقدمة
 

 

 أ

لقد حفلت املكتبت الىقدًت بعدًد الكتب البازشة في مجال الىقد ألادبي، حيث ًنهل الدازض منها حملت 

املعازف وألافكاز التي جختلف مً دزاطت ألخسي، وهىا ًظهس كتاب هقدي شدًد ألاهميت اجخرهاه مىضىعا 

، حيث عمل العدًد "بييت الىص الظسدي مً مىظىز الىقد ألادبي لحميد حمداوي"لبحثىا، أال وهى كتاب 

مً الدازطين والباحثين إلى ضم بعض مً أفكاز الكتاب إلى دزاطاتهم وبحىثهم عىد الحاحت إليها، خاصت 

في مجال التىظير السوائي، وفي مظاز بحثىا هرا جبادزث في أذهاهىا حملت حىل قساءجه وجحصيله وهقده هركس 

ًا جسي ما هي املساحل التي عليىا أن هخعىها في دزاطتىا لهرا املؤلف؟ ومً هى حميد الحمداوي؟ وما : منها

مدلىل محتىي الكتاب؟ وهل له عالقت بمجاالث أخسي خازج مجال الىقد ألادبي؟ وكيف ًمكىىا التىصل 

إلى معالجت قضاًاه؟ وما هي آلازاء الىقدًت التي ًمكً ظسحها؟ 

ما مً بحث ًؤطع إال وله دوافعه الراجيت واملىضىعيت، فبعد الالتفاجت املعىلت على حميع املىاضيع، 

، وبفعل التخصص الري "بييت الىص الظسدي مً مىظىز الىقد ألادبي لحميد حمداوي"زأًىا أن كتاب 

هتىحهه، أهم كتاب مً بين الكتب، وكرا بفعل التعلع وفهم املىضىع والبحث في أغىاز الكتاب وفهم 

أفكازه ومضاميىه اطتفادة مً مؤلف مً أزقى املؤلفاث املغسبيت، وكرا السغبت في دزاطت هقد الىقد، 

. واطتكشاف القدزاث الشخصيت وخاصت في جهاًت مظازها التعليمي البحثي

: ولكي هؤطع لهرا البحث كان عليىا وضع خعت جىظمه وجفصل محتىياجه، حيث جتكىن الخعت مً

مقدمت ومدخل وفصلين وخاجمت باإلضافت إلى ملخص شامل للبحث، أما عً املدخل فقد جىاولىا فيه 

، وفصلىا فيه حملت مً "بييت الىص الظسدي مً مىظىز الىقد ألادبي لحميد حمداوي" وصفا لكتاب 

وأهم مؤلفاجه، جم عتباث الكتاب " حميد الحمداوي "(الكاجب)التعسيف باملؤلف : الىقاط التي جمثلت في

. عىىان الكتاب وغالفه وجقدًم الكتاب: والتي ضمت

: أما عً الفصلين

فالفصل ألاول كان عبازة عً حاهب جىظسي للكتاب، جحت عىىان أصىل بييت الىص الظسدي، ويضم 

إهجاشاث : جىاول هى آلاخس: جىاولىا فيه الىقد الفجي مقازبت طسدًت، واملبحث الثاوي: مبحثين، أما املبحث ألاول 

، (مقازبت املصعلحاث الظسدًت في الكتاب)الاججاه الشكالوي والدزاطاث البىائيت وعلم الداللت البىائي 

الحىافص، الىظائف، العىامل، مىعق الحكي، مفهىم الظسد، الشخصيت ): وفصلىاه في هقاط جمثلت في

. (الحكائيت، الفضاء الحكائي، املكان كمكىن للفضاء، الصمً الحكائي، الىصف في الحكي

الىقد السوائي في الىقد العسبي : فكان عبازة عً دزاطت جعبيقيت للكتاب، جحت عىىان: أما الفصل الثاوي

املبحث ألاول هى عبازة عً مبحث في الىقد السوائي الفجي : دزاطت جعبيقيت، وضم جالث مباحث جمثلت في

الىقد السوائي الفجي عىد هبيل زاغب ومحمىد أمين العالم، جم الىقد : والبىائي في العالم العسبي، جىاول 



 مقدمة
 

 

 ب

السوائي البىائي العسبي مجمىعت مً الكتب، كما فصلىاه في املتن، وكرا املبحث الثاوي الري احتىي على 

أهداف الكتاب، جم املتن، جم املمازطت الىقدًت : وقد ضم" بىاء السواًت أحمد قاطم دزاطت جعبيقيت"كتاب 

واختباز الصحت جم اطتيتاحاث حىل الكتاب، أما املبحث الثالث وألاخير قمىا فيه باطتخالص زؤيت هقدًت 

. حىل الكتاب

اعتمدها  (كتاب الحمداوي)وقد اعتمدها في بحثىا املىهج الىصفي التحليلي، وباإلضافت إلى مصدز البحث 

قامىض الظسدًاث : في إهجاشها البحثي على كم مً املساحع التي له عالقت وظيدة باملىضىع وكان مً أهمها

لجيرالد بسوع مً جسحمت الظيد إمام، وكتاب جلقي البييىيت في الىقد العسبي هقد الظسدًاث أهمىذحا لىائل 

طيد عبد السحيم، وكتاب جقىياث الظسد في الىظسيت والتعبيق آلمىت ًىطف، باإلضافت إلى كتاب شعسيت 

. الفضاء في الىقد السوائي املغازبي املعاصس للدكتىز عبد السحمً بً شوزة

كما أهه في مظاز بحثىا وجىقيبىا حىل الكتاب املسحى، فقد واحهتىا عدة صعىباث، وخاصت في مجال 

الىقد والتحليل لكىهىا ال هملك الخبرة الكافيت لقساءة كتاب كامال وهقده هقدا ًليق به، وهرا ش يء مً 

. الصعىبت، وباإلضافت إلى صعىبت عثىزها على دزاطاث طابقت حىل املىضىع لكي وظتدل عليها

وبفضل هللا وجىفيقه قمىا بجمع ما حمعىاه مً معلىماث مهمت وهكرا ًبقى البحث في هرا املىضىع 

. مفتىح للحدًث فيه

وذلك " مكاوي خيرة"كما ًتىحب عليىا جقدًم فائق الشكس والامتىان إلى ألاطتاذة املشسفت على البحث 

ملظاهدتها لىا ومىحها لىا كل ما هحتاحه في مظازها مً حهد كاف، له الفضل الىاطع والفسحت العازمت، 

. فكاهت وعم املصىبت واملىحهت فجصاها هللا خير الجصاء



 

 

 

" بنية النص السردي من منظور النقد ألادبي لحميد الحمداني"في وصف الكتاب 

ف -1
َّ
ل
َ
، مراجع الكتاب، فهرس الكتاب" بنية النص السردي من منظور النقد ألادبي"التعريف باملؤ  

. وأهم مؤلفاته" حميد الحمداني"التعريف بُمؤلف الكتاب -2

"  بنية النص السردي من منظور النقد ألادبي لحميد الحمداني"عقبات الكتاب -3

 عنىان الكتاب 

 الغالف 

  تقديم الكتاب 
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ف -1
َّ
ل
َ
 ":بنية النص السردي من منظىر النقد ألادبي لحميد الحمداني"التعريف باملؤ

ض "  بيُت الىظ العشدي مً مىكىس الىٓذ ألادبي"ٖخاب  إلاإلُه خمُذ الخمذاوي نً داس اليشش، اإلاٖش

خ   شاسم 42) مُالدي، الؿبهت الثالثت بالذاس البُػاء 2000الثٓافي الهشبي للؿبانت واليشش والخىصَو بخاٍس

، ال٘خاب مً الدجم اإلاخىظؿت، ًبلٌ نذد ضُداجه (1)(، بيروث، الخمشاء، شاسم حان دإس(اإلالٙي ألاخباط

هخبر مً أهم ال٘خب في مجاٛ الىٓذ والعشدًاث، 1991، ألِ ٖخابه بعىت 160ماةت وظخىن ضُدت   َو

أضٛى بيُت الىظ العشدي ٖهىىان سةِس ي للٓعم : ْعم هكشي جدذ نىىان: ال٘خاب مٓعم نلى ْعمين

الخٙي مً وحهت هكش الىٓذ الُني والش٘الهُت والبىاةُت )ألاٛو زم ًلُه نىىان زاهىي مىغىم بين ْىظين 

جمهُذا ًمهذ َُه اإلاىغىم خٛى أضٛى بيُت جدلُل الىظ : خُث ًػم هزا الٓعم (ونلم الذاللت البىاتي

هشج نلى  زم . (الهىامل-الىقاةِ-الخىاَض)العشدي، زم ًخدذر نً الش٘الهُت والبىاةُت ونلم الذاللت َو

ا العشد، الشخطُت الخٙاةُت والُػاء الخٙاتي، أهمُت اإلاٙان،  ًزهب ئلى مٙىهاث الخؿاب العشد، مهَش

. الضمً الخٙاتي، الىضِ في الخٙي

بيُت الىظ الشواتي مً مىكىس الىٓذ الهشبي خُث : أما الٓعم الثاوي وغهه ٖٓعم جؿبُٔ جدذ نىىان

ت ئلى الخؿبُٔ)الىٓذ الشواتي الُني في الهالم الهشبي : ًخٙىن هى آلاخش مً والزي ًػم هبُل  (مً الىكٍش

الجاهب : سايب ومدمىد أمين الهالم، أما نً الىٓذ الشواتي البىاتي في الهالم الهشبي ًخٙىن مً حاهبين

ت الخذًثت، :الىكشي اخخىي نلى ٖخاب ألالعيُت والىٓذ، ٖخاب هٓذ الشواًت مً وحهت هكش الذساظاث اللًٍى

ٖخاب الٓشاء والخجشبت، ٖخاب بىاء الشواًت دساظت مٓاسهت لثالزُت هجُب مدُىف، أما نً الجاهب الخؿبُٓي 

بىاء الشواًت لعيزا أخمذ ْاظم دساظت جؿبُُٓت زم وغو اظخيخاحاث خٛى هزا "َٓذ دسط َُه ٖخاب 

. ال٘خاب ٖخخام ل٘خابه

: مراجع الكتاب(أ

للذٖخىس خمُذ الخمذاوي، مً "  بيُت الىظ العشدي مً مىكىس الىٓذ ألادبي"مما ال شٚ َُه أن ٖخاب 

أهم ال٘خب وأيىاها في الىٓذ ألادبي، هزا ال٘خاب ال ًٙاد ًخلى مً حملت مً اإلاشاحو الباسصة خاضت في 

هؿاّ العشد والىٓذ وألادب نامت، ومً اإلاهشوٍ أن اإلاشاحو جأحي في آخش ال٘خاب حعبٔ الُهشط ومً هىا 

: َٓذ انخمذ الخمذاوي مشاحو نشبُت وأخشي َشوعُت وأخشي مترحمت، أما نً اإلاشاحو الهشبُت هزٖش أهمها

                                                           
ض الثٓافي الهشبي للؿبانت واليشش والخىصَو، بيروث، (1)  خمُذ الخمذاوي، بيُت الىظ العشدي مً مىكىس الىٓذ ألادبي، اإلاٖش

 .2000، 3ؽ
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ٖخاب نً الشهش ألسظؿى مً جشحمت نبذ الشخمً بذوي، داس الثٓاَت، بيروث، : مً ال٘خب اإلاترحمت هجذ

خاب ضىهت الشواًت لبرس ي لبٕى مً جشحمت نبذ العخاس حىاد نً داس 1973الؿبهت الثاهُت لعىت  ، ٖو

وييرها مً ال٘خب اإلاترحمت اإلاهمت التي انخمذ نليها، أما ال٘خب . 1981الششُذ لليشش في ؾبهخه ألاولى لعىت 

ت الخذًثت لىبُلت ئبشاهُم نً الىادي ألادبي  الهشبُت هجذ ٖخاب هٓذ الشواًت مً وحهت هكش الذساظاث اللًٍى

اع  امىط اللعاهُاث لهبذ العالم اإلاعحي أما نً ال٘خب الُشوعُت هزٖش منها1980بالٍش  (1):، ْو

-A.Chassang et, ch, senniger, les grandes dates de la littérature française-que sais-je ? 1969. 

-Bernard valette, Esthétique du roman moderne, nathan 1985. 

 :فهرس الكتاب(ب

عمين  ٗاهذ نباسة نً جٓذًم ْو جىاٛو اإلاإلِ في الُهشط ٗل اإلاىاغُو التي جؿّش ئليها في ٖخابه و

ذ وغو َهشط ٖخابه في آلاخش وغمىه ٗل  ام بترجُبها جشجِبا مىؿُٓا ْو لل٘خاب ومطؿلخاث ومشاحو، ْو

ه وأوحضها في  اإلاىغىناث التي جخظ أحضاء ال٘خاب بطُت نامت، وحاء َيها جٓعُماث ال٘خاب وما جدخٍى

ئلى  (157)ضلب الطُداث وهىامشها، خُث بث هزا الُهشط مً الطُدت ماةت وظبهت وخمعىن 

ذ حاء الُهشط مىكم لل٘خاب ومىحض ًجهل الٓاسب ًؿلو نلى ما . (159)الطُدت ماةت وحعهت وخمعىن  ْو

ل َهشط ًػم مػامين ال٘خاب  ذ مً خالله بعهىلت دون الًّش في مخاهاث ضُداث ال٘خاب ٗو ًٍش

 (2).اإلايشىد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .157-152اإلاشحو العابٔ، ص :  ًىكش(1)
 .159-157 اإلاشحو العابٔ، ص (2)
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ف الكتاب -2 ِ
ّ
ل
َ
 (1)وأهم مؤلفاثه" حميد الحمداني"التعريف بُمؤ

ت في اإلاًشب ظىت  م، وهى أظخار الخهلُم الهالي بٙلُت آلاداب بُاط، 1950ولذ الخمذاوي في بلذة بىنَش

شٍش نلى البدث 1989خاضل نلى الذٖخىساه الذولت في الىٓذ الخذًث واإلاهاضش ظىت  م، ًداغش َو

: الهلمي في مجاالث الخخطظ آلاجُت

الىٓذ الخذًث واإلاهاضش -

العشدًاث -

العُماةُاث وألاظلىبُت -

ت الخلٓي - هكٍش

: أهم مؤلفاثه

. 1984 (سواًت اإلاهلم نلى همىرحا)مً أحل جدلُل ظىظُى بىاتي للشواًت 

ت الىاْو الاحخماعي   1985الشواًت اإلاًشبُت وسٍؤ

. 1986في الخىكير واإلاماسظت، دساظاث في الشواًت اإلاًشبُت 

. 1989مذخل هكشي -أظلىبُت الشواًت

. 1990سخش اإلاىغىم 

. 1991الىٓذ الىُس ي اإلاهاضش جؿبُٓاجه في مجاٛ العشد 

. 1993ٖخابت اإلاشأة مً اإلاىىلىج ئلى الخىاس 

. 1997الىاْعي والخُالي في الشهش الهشبي الٓذًم 

خي في ألادب  . 1999 (سؤٍت حذًذة)الىٓذ الخاٍس

. 2000ْػاًا اإلاطؿلح في آلاداب والهلىم ؤلاوعاهُت 

 

 

 

 

                                                           
(1)

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=37293. Consulté le : 13/01/2015 à 16 :00. 

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=37293
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=37293
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=37293
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" بنية النص السردي من منظىر النقد ألادبي لحميد الحمداني: "عتبات الكتاب-3

: عنىان الكتاب*

: بنية النص السردي

ٍى نىذها مً حاهبيها اللًىي  ل نالمت جخؿلب مىا الْى جخٙىن هزه الىخذة مً زالر نالماث، ٗو

. والاضؿالحي

: البيُت-1

ًٓاٛ بىِخه وهي مثل الششىة وسشا ٖأن البيُت الهُئت التي  [...]البيُت والبيُت وما بىِخه، وهى البنى : لًت-

بت والُبنى بالػم مٓطىس مثل البنى ًٓاٛ بىِخه وبنى وبىِخه وِبنى ب٘عش الباء  بني نليها مثل اإلاشُت والٖش

، وهي ٗل مٙىن (1)أنؿُخه بىاء وما ًبنى به داسه: وأبيُت الشحل. مٓطىس مثل َالن صخُذ البيُت أي الُؿشة

ِ ٗل منها نلى ما نذاه . (2)مً قىاهش مخماظ٘ت ًخْى

: اصطالحا-

هي جشحمت إلاجمىنت مً الهالْاث اإلاىحىدة بين نىاضش مخخلُت ونملُاث أولُت جخميز َُما بُنها 

ِ نلى العُاّ بشٙل واضح، َىجذ هىم (3)بالخىكُم والخىاضل بين نىاضشها اإلاخخلُت ، وهزا اإلاُهىم ًخْى

ت مهمت. أٛو حعخخذم َُه البيُت نً ْطذ وظُاّ آخش حعخخذم َُه . ولهزا جٓىم َُه بىقُُت خٍُى

ذ لذًىا أن البيُت ال جىحذ معخٓلت نً ظُاْها اإلاباشش الزي جخدذد في  ٓت نملُت َدعب، وما هى مٖإ بؿٍش

. ئؾاسه

أن مُهىم البيُت لِغ ظىي حهبير وعخخذمه ألهه ساةج، ئن اللُل اإلادذد حُذا " لُُي ظتراوط"ٌهخبر 

ذا خالٛ بػو ظىىاث . ًماسط َجأة سخشا ٍَش

ين َُٓو جطىسها خاسج الهمل ألادبي وهي ال جخدٓٔ في الىظ نلى هدى يير  أما البيُت نىذ البيٍُى

ٗان الش٘الوي الشوس ي (4)م٘شٍى بدُث جخؿلب مً اإلادلل البيُىي اظخ٘شاَها أٛو مً " جُيُاهٍى"، و

                                                           
 .161-160، ص 1 ابً مىكىس، لعان الهشب، داس ضادس، بيروث، ؽ(1)
ت البىاةُت في الىٓذ ألادبي، داس آلاَاّ الجذًذة، بيروث، لبىان، ؽ(2)  .121، ص 1985، 3 ضالح َػل، هكٍش
 .122اإلاشحو هُعه، ص  (3)
ب، الُجالُت، د(4) ت والخؿبُٔ، م٘خبت يٍش  .14ؽ، دث، ص. هبُلت ئبشاهُم، ًَ الٓظ بين الىكٍش



 في وصف الكتاب بنية النص السردي من منظىر النقد ألادبي لحميد الحمداني:                            مدخل

 

 

7 

ىاث، وجبهه  الزي اظخخذم لُكت " سومان حاٖبعىن "اظخخذم لُكت البيُت في العىىاث اإلاب٘شة مً الهشٍش

ت ألٛو مشة نام   (1).م1929البيٍُى

 

لمت بيُت جدُل في خذ راتها ئلى اإلاىهج البيُىي الزي جمثل أٛو خؿىة َُه، جدذًذ البيُت أو الىكش - ٗو

شِ مخخلِ (2)إلاىغىم البدث ٖبيُت، أي ٖمىغىم معخٓل  أما زاوي خؿىة  هي جدلُل البيُت ٖو

نىاضشها، مثال في الىظ ألادبي، ٌعتهذٍ الخدلُل دساظت الشمض، الطىسة، اإلاىظُٓى ورلٚ في وعُج 

ت وفي أوعاْها، ٖما ًمً٘ الىكش ئلى مٙىهاث الىظ واٖدشاٍ مُاضل البيُت وأشٙاٛ  الهالْاث اللًٍى

ت ت التي ًىضخها مدىس بيُت الذالالث اللًٍى ُب للطىسة الشهٍش  (3).الخ٘شاس َيها أو أوعاّ التٖر

ت، وناإلاه اإلاخخُل، الزي ًخدٓٔ " ًمنى الهُذ"جزهب  أهىا ئرا ْلىا بيُت الىظ َاهىا هٓطذ مادجه اللًٍى

، واللًت الىمـ: بمجمىم ألامىس  ، الضمً مً خُث هى نامل الاوسجام ونالم الشواًت الىاخذة نالم الٓٛى

والطًُت ألادبُت والىظ في خُٓٓخه ًدخىي بيُت قاهشة وبيُت نمُٓت ًجب جدلُلها وبُان ما بُنهما مً 

ُب  .(4)نالةٔ، ألن اوسجام الىظ ألادبي هاحم نً جػمىه بيُت نمُٓت مد٘مت التٖر

ٓا إلابذأ )نلى الهمىم ظيخهامل مو بيُت الىظ مً خُث هي وعٔ مً الهالْاث الباؾىُت  ت َو اإلاذٖس

اإلاداًذة مً خُث هى وعٔ ًخطِ بالىخذة  له ْىاهِىه الخاضت (ألاولُت اإلاؿلٓت للٙل نلى ألاحضاء

الذاخلُت والاهخكام الزاحي نلى هدى ًٓخض ي َُه أي حًير في الهالْاث ئلى حًير اليعٔ هُعه نلى هدى 

 .(5)ًىؿىي مهه اإلاجمىم ال٘لي للهالْاث نلى داللت ًبذو مهها اليعٔ دالت نلى مهنى

هدً لً هخهامل مو الىظ بىضُه مجمىنت مً الٙلماث والجمل والهباساث التي ًمً٘ ئخطاؤها ٖمُا 

يز نلى الىمىرج  وخعاب مهذٛ ج٘شاسها والانخماد نلى رلٚ في اظخ٘ىاه مدخىي الىظ، وئهما ظِخم التٖر

اللًىي والاظخًشاّ َُه، لذساظت مبىاه، والٓىاهين اإلاميزة ليعٓه وخطىضُت الىكام اإلاهُمىت نلى الىظ 

 .والشُشاث اإلاعانذة، والٓىانذ الخاٖمت ليشأجه

 :النص السردي

                                                           
ض خمىدة، اإلاشاًا اإلادذبت(1) ذ، - نبذ الهٍض ت، الٍٙى ت ئلى الخُُ٘ٚ، نالم اإلاهَش  .187، ص 1990مً البيٍُى
ت الىظ، ميشىساث داس آلاَاّ الجذًذة، بيروث، ؽ(2)  .35، ص1983، 1 ًمنى الهُذ، في مهَش
 .36 اإلاشحو هُعه، ص (3)
، ميشىساث وصاسة الثٓاَت في الجمهىسٍت الهشبُت العىسٍت، -هدى جدلُل ظُمُاتي لألدب-والذاللت...مدمذ نضام، الىٓذ (4)

 .39، ص 1996دمشٔ، ؽ 
ل (5) ت: آدًث ٖشوٍص ى-نطش البيٍُى ، ص 1985ؽ، .جشحمت حابش نطُىس، آَاّ نشبُت، بًذاد، د- مً لُُي شتراوط ئلى َٗى

289. 
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ٗان في البيُت، َدين هٓٛى بيُت الىظُلت -أسدها هىا الجمو بين هاجين الهالمخين ألنها في ألاضل حشتر

النهاًت في العشد، يير أن -الىظـ-الًاًت، َاهىا هٓٛى أًػا الىظ بيُت، وهٓٛى البيُت العشدًت بيُت البذاًت

 .هاجين الهالمخان ٖما الخُٓخا في حاهب َهما بالػشوسة جخخلُان في آخش مً بُنها اإلاُهىم أو اإلااهُت

 

 :النص

هٚ الص يء وأضل الىظ أْص ى الص يء وياًخه، "وسد في لعان الهشب البً مىكىس أن الىظ : لًت َس

 .(1)"وهظ ٗل ش يء مىتهاه

والىظ هى أًػا ما اصداد وغىخا نلى الكاهش إلاهنى في اإلاخٙلم، وهى ظّى ال٘الم ألحل رلٚ اإلاهنى َارا 

ٗان هطا في بُان مدبخه ًخم بًم   ومً حهت أخشي الىظ هى (2)ُْل أخعىىا ئلى َالن الزي ًُشح لُشحي َو

ل ُل ما ال ًدخمل الخأٍو  .(3)أًػا ما ال ًدخمل ئال مهنى واخذا، ْو

ُاث العابٓت، جم ئًشاده في الٓامىط الجذًذ للؿالب خُث حاء َُه  ُا حامها لٙل الخهٍش ٖما هجذ حهٍش

ل، وهى  الىظ هى الطًُت ألاضلُت إلاا ًيخجه اإلاإلِ، وما ال ًدخمل ئال مهنى واخذا، وما ال ًدخمل الخأٍو

 .(4)منى ٗل ش يء، وهى نىذ ألاضىلُين هى ال٘خاب والعىت

 له مُهىمان أخذهما ْذًم وآلاخش خذًث،: اضؿالخا

هظ له بذاًت ونهاًت له وخذة ٗلُت "ألاٛو هى اإلاُهىم الخٓلُذي الزي ًشي الىظ واضح اإلاهالم والخذود 

ومػمىن ًمً٘ ْشاءجه داخل الىظ، له نىىان ومإلِ وهىامش، وله أًػا ُْمت مشحهُت ختى ئن لم 

ٗاة للىاْو الخاسجي، ٗل هزه جمثل خذود الىظ والٙلمت اإلاعخخذمت هىا ال جتٕر مجاال للشٚ في  ًً٘ مدا

 .(5)داللخه الجًشاَُت

أما اإلاُهىم الجذًذ َٓذ قهش في العخِىاث، وبالػبـ مو بذاًت ئظتراجُجُت الخُُ٘ٚ خُث خذر 

ذا"اهٓالب حزسي في اإلاُهىم، وهزا ما ٌشير ئلُه ْٛى  ٗان خذر، هى نملُت " "دٍس ما خذر، ئرا 

هظ لم ٌهذ مىز آلان حعما ... ألظباب ئظتراجُجُت" هظ"أبؿلذ ٗل ما اظخمش في حعمُخه ....احخُاح

م٘خمال، أو مػمىها ًدذه ٖخاب أو هىامش، بل شب٘ت مخخلُت، وعُج مً آلازاس التي حشير بطىسة ال نهاةُت 
                                                           

 .30، ص 1997، 1ابً مىكىس، لعان الهشب، داس الطادس، بيروث، ؽ (1)
هاسظه مدمذ باظل نُىن العىد، ميشىساث مدمذ نلي بُػىن، بيروث، : الجشحاوي (2) ُاث، وغو خىاشُه َو الخهٍش

 .237، ص2000، 1لبىان، ؽ
 .238اإلاشحو هُعه، ص  (3)
 .239اإلاشحو هُعه، ص  (4)
ض خمىدة، اإلاشاًا اإلادذبت، ص  (5)  .367نبذ الهٍض
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ئهه )ئلى أشُاء ما يير هُعها، ئلى آزاس اخخُاالث أخشي، وه٘زا ًجخاح الىظ ٗل الخذود اإلاهُىت له ختى آلان 

 .(1)(ال ًٓىم بذَهها ئلى الٓام أو ئيشاْها في ججاوغ ال ٌهٍش الاخخالٍ بل ًجهلها أٖثر حهُٓذا

 

عدُُا"مً بين هزه اإلاُاهُم، ما ْذمخه  ا مًلٓا ٖما " حىلُا َٖش التي حهخبر أن الىظ لِغ هكاما لًٍى

ت الشٙلُت، وئهما هى نذظت مٓهشة إلاهان ودالالث مهٓذة، ومخًاًشة في ئؾاس أهكمت زٓاَُت  جشي البيٍُى

واحخمانُت وظُاظُت ظاةذة، ومً هىا َان الىظ، أي الىظ هى يير م٘خمل، ونملُت اظخ٘ماله جخم 

بىظاؾت ْشاءجه، والٓشاءة لِعذ واخذة، وئهما هي ْشاءاث مخهذدة، جخخلِ خعب الٓشاء، خعب جىاضه، 

، وئن دساظخه ًيبغي أن تهخم بـ  جٓاؾهاث )ومً هىا ًمً٘ الٓٛى ئن الىظ هى مخًير باظخمشاس ومخدٛى

 .(2)، خين حهخبره حضءا مً ٗل أو مُشدا بطًُت الجمو، وأن له ماغُا أو خاغشا أو معخٓبال(الىظ

لماث نلى الىسّ أمام الهين،  ٗاجه، ،والىظ لِغ مجشد خشوٍ ٗو يىما هى أًػا ئشاساث اإلاخٙلم وخش

ماط"وسد َهل اإلاخاؾب، واإلاهاوي اإلاػمشة في الخؿاب، ولزلٚ ًٓٛى نىه  نلُىا أن هخُٓذ في ": " يٍش

 .(3)"الذساظت بالىظ َٓـ ٗل الىظ، وال ش يء يير الىظ أو خاسج الىظ

 .هزا بالُهل ما نلُىا أن هلتزم به في دساظدىا

ٗان للهشب  ئن مُهىم الىظ الزي جؿىس نً اإلاُهىم الٓذًم، لم ًٓخطش نلى الًشبُين َٓـ وئهما 

َمدمذ مُخاح مثال ٌهخبره مذوهت خذر ٖالمي، ألهه ًٓو في صمان ومٙان مهُىين، ال ٌهُذ . هطُبهم مً رلٚ

هُعه ئنادة مؿلٓت، وله وقاةِ مخهذدة َهى جىاضلي وجُانلي ألهه ًُٓم نالْاث احخمانُت بين أَشاد 

ت  ُت وهكٍش ِ نذًذة حه٘غ جىحهاث مهَش همل نلى اإلاداَكت نليها، ٖما ًشي أن للىظ حهاٍس اإلاجخمو َو

 .(4)ومنهاحُت مخخلُت

ت  ت ولًٍى ذ نلى أهه خطُلت زٓاَُت وخػاٍس وسيم هزا الخهذد والاخخالٍ في مُهىم الىظ ئال أهىا هٖإ

 .لشخلت الٙاجب أو ألادًب نبر ئبذانه وخُاجه ٗلها

 :السرد-2

                                                           
 .367اإلاشحو هُعه، ص  (1)
 .144هدى جدلُل ظُمُاتي لألدب، ص -والذاللت...مدمذ نضام، الىٓذ (2)
 .150اإلاشحو هُعه، ص (3)
ض الثٓافي الهشبي، الذاس البُػاء، اإلاًشب، ؽ- ئظتراجُجُت الخىاص-مدمذ مُخاح، جدلُل الخؿاب الشهشي :  ًىكش(4) ، 3اإلاٖش

 .120، ص1992
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جٓذمه ش يء ئلى ش يء : "للعشد مُاهُم مخهذدة ومخخلُت، جىؿلٔ مً أضله اللًىي َهى ٌهني مثال: لًت-أ

الن ٌعشد  جأحي به مشخٓا بهػه في أزش بهؼ مخخابها، وظشد الخذًث وهدىه ٌعشده ظشدا ئرا جابهه َو

ٗان خُذ العُاّ له، وفي ضًُت ٖالمه ضلى هللا نلُه وظلم لم ًً٘ ٌعشد الخذًث : الخذًث ظشدا ئرا 

عخعجل َُه، وظشد الٓشآن جابو ْشاءجه في خزس مىه  .(1)ظشدا، أي ًخابهه َو

وبالشيم مً الاخخالَاث ال٘ثيرة خٛى هزا اإلاطؿلح وهني العشد مً خُث هى ٖمطؿلح ئال أن رلٚ ال 

 :ٌهني اخخالَا في اإلاُهىم ويىما هجذها بمُهىم واخذ، هجذ مثال

ٓاٛ في سأظه ْطت، ْطت ٌهني الجملت مً ال٘الم : الٓظ(أ وهى َهل الٓاص ئرا ْظ الٓطظ ٍو

ططذ  والٓطت الخبر والٓطظ الخبر اإلآطىص والٓطظ ب٘عش الٓاٍ حمو الٓطت التي ج٘خب ْو

 .الشؤٍا نلى َالن ئرا أخبرجه بها

خُ٘ذ نىه ال٘الم خٙاًت وخٙىث لًت، والخٙاًت ٖٓىلٚ خُ٘ذ َالها وخاُٖخه َهلذ مثل : الخٙي(ب

 .َهله أو ْلذ مثل ْىله وخُ٘ذ نىه الخذًث خٙاًت

 .(2)جٓٛى سوي الخذًث والشهش ًشوٍه سواًت، سوٍذ الخذًث والشهش سواًت َأها ساو: الشواًت(ج

 :اضؿالخا-ب

ت: "ئن العشد مطؿلح هٓذي خذًث ٌهني  "هٓل الخادزت مً ضىستها الىاْهُت ئلى ضىسة لًٍى

 .(3)"وهى الُهل الزي جىؿىي َُه العمت الشاملت لهملُت الٓظ وهى ٗل ما ًخهلٔ بالٓظ"

والشواًت هي ظشد ْبل ٗل ش يء، رلٚ أن الشواتي نىذما  (أو شٙل الخٙاًت)والعشد هى شٙل اإلاػمىن 

ذ ظشدها، وهزا الٓؿو والاخخباس ال ًخهلٓان  اتو التي ًٍش ً٘خب سواًت ما، ًٓىم باحشاء ْؿو واخخُاس للْى

بت وئهما هى ْؿو واخخُاس جٓخػُه  أخُاها بالدعلعل الضمني لألخذار، التي ْذ جٓو في أصمىت بهُذة ٍْش

الػشوسة الُىُت، َالشواتي ًىكم اإلاادة الخام التي جخألِ منها ْطخه لُمىدها ش٘ال َىُا هاجخا ومإزشا في 

 .(4)هُغ الٓاسب 

ه  ما ٌهَش ٗاهذ أدبُت ": "ظهُذ ًٓؿين"ٖو بأهه َهل ال خذود له ًدعو لِشمل مخخلِ الخؿاباث ظىاء 

ٗان  .(5)أو يير أدبُت ًبذنه ؤلاوعان أًىما وحذ خُثما 

                                                           
 .165ابً مىكىس، لعان الهشب، ص  (1)
 .10، ص2002، 1ضالح ضالح، ظشدًاث الشواًت الهشبُت اإلاهاضشة، الٓاهشة، ؽ (2)
ت والخؿبُٔ، داس الخىاس واليشش والخىصَو، ظىسٍا، ؽ (3)  .28، ص 1997، 1آمىت ًىظِ، جٓىُاث العشد في الىكٍش
 .29اإلاشحو هُعه، ص  (4)
ض الثٓافي الهشبي، الذاس البُػاء، ؽ(مٓذمت للعشد الهشبي)ظهُذ ًٓؿين، ال٘الم والخبر  (5)  .19، ص 1997، 1، اإلاٖش
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خ : "بٓىله" سوالن باسث"ئن أٌعش حهٍشِ للعشد هى حهٍشِ  ئهه مثل الخُاة نالم مخؿىس مً الخاٍس

 .(1)"والثٓاَت

بالشيم مً بعاؾت هزا الخهٍشِ ئال أهه واظو حذا، َالخُاة يىُت نً الخهٍشِ وهزا ساحو لخىىنها 

ٗاهذ الخاحت  ِ أو ْاهىن، ومً زمت  وظشنت جٓلبها واسجباؾها باإلوعان رلٚ الٙاةً اإلاخمشد نلى ٗل حهٍش

ماظت ئلى َهم العشد بىضُه أداة مً أدواث الخهبير ؤلاوعاوي ولِغ بىضُه خُٓٓت مىغىنُت جِٓ في 

 .مىاحهت الخُٓٓت ؤلاوعاهُت

 :مفهىم النقد ألادبي

 :النقد

َالّىٓذ : "أوسدث مهاحم اللًت نذدا مً اإلاهاوي اإلآطىدة مً ٗلمت هٓذ ٖما حاء في لعان الهشب: لًت

هٓذ الص يء، هٓذه لُخخبره " وحاء في معجم الىظُـ (2)"جميز الذساهم وئخشاج الٍضِ منها: والّخىٓاد والّخىٓذُّد 

ٓاٛ هٓذ الىثر وهٓذ الشهش: أو لُميز حُذه مً سدًئه هٓذ الذساهم هٓذا وجىٓادا : ميز حُذها مً سدًئها، ٍو

ًخابهم، واهخٓذ الذساهم الن ًىٓذ الىاط، ٌهُبهم َو ِ : أقهش ما َيهما مً نُب أو خعً، َو أخشج منها الٍض

ٓاٛ اهخٓذ الشهش نلى ْاةله أقهش نُبه  .(3)"ٍو

ٓابل ٗلمت  ت " Critique"في الُشوعُت ٗلمت " هٓذ"ٍو ُٓت " Criticism"وفي ؤلاهجليًز اإلاشخٓت مً ؤلايٍش

"Kritikos " اإلاأخىرة مً الُهل الُىهاوي"Krinnein " الزي ٌهني الخ٘م"Juger " والىٓذ بدعب ْامىط

 :السوط هى

« Art de juger les œuvres littéraires ou artistiques »
(4) 

 "ًَ الخ٘م نلى اإلاإلُاث ألادبُت والُىُت"أي 

ت جبين لىا اإلاهاوي الخالُت  :َارا أمهىا الىكش في هزه اإلاهاوي اللًٍى

خه مذي حىدتها-1 خه، ومىه الىٓذ باألضبو في الجىص إلاهَش  .الىٓذ هى اخخباس الص يء لإلخاؾت به ومهَش

 .والىٓذ هى الخمُيز بين ألاشُاء، ومىه جمُيز الذساهم ألن ٌهٍش حُذها مً صاةُها-2

 .والىٓذ مهىاه الهؿاء الهاحل ألهه غذ الخأخير والخأحُل-3

خه-4  .والىٓذ اخخالط الىكش هدى الص يء لخبيُه ومهَش

                                                           
 .13، دث، ص 3نبذ الشخُم ال٘شمي، البيُت العشدًت في الٓطت الٓطيرة، م٘خبت آلاداب، ؽ (1)
 .4517ابً مىكىس، لعان الهشب، مادة الىٓذ، ص  (2)
 .944معجم الىظُـ، مادة الىٓذ، ص  (3)
(4)

 Le petite larousse illustré 2009, librairie larousse, Paris, P270. 
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 .(1)والىٓذ مهىاه ئقهاس الهُب وؤلاًزاء، ومىه لذى الخُت-5

 .ونلُه َان الىٓذ ال ًخشج نً مُهىم الخ٘م الُاضل بين ما هى حُذ وما هى سديء

 

 :اصطالحا

الىٓذ هى اإلاشآة الطادْت التي حه٘غ هىاحي الجىدة والجماٛ أو الشداءة والٓبذ في الهمل ألادبي، وبالخالي 

ُىا نلى مكاهش الػهِ والخخلِ أو الٓىة والخٓذم َُه  .(2)هزه الهملُت جْى

ِ لها، ولى اخخلُذ هزه ألالُاف مً خُث  ِ الىٓاد نً هزه اللُكت مداولين جٓذًم حهٍش لٓذ ْو

دساظت ألاشُاء وجُعيرها "الطًُت، ئال أنها جخُٔ مً خُث اإلاهنى، َٓذ نٍش أخمذ الشاًب الىٓذ بأهه 

 والىٓذ في أدّ (3)وجدلُلها ومىاصهتها بًيرها اإلاشابهت لها أو اإلآابلت، زم الخ٘م نليها ببُان ُْمتها ودسحتها

وهى مىدنى .." ًَ دساظت ألاظالُب وجمُيزها ورلٚ نلى أن هُهم لُكت ألاظلىب مهىاه الىاظو: "مهاهُه

ٓخه في الخألُِ والخهبير والخُ٘ير وؤلاخعاط نلى خذ ظىاء، وهىإ مً رهب ئلى جدذًذ  الٙاجب الهام وؾٍش

ت اججاهها ألادبي، وجدذًذ مٙاهتها في معيرة : "مهنى هزه اللُكت بٓىله ًَ دساظت الىطىص ألادبُت إلاهَش

 .(4)آلاداب، والخهٍش نلى مىاؾً الخعً والٓبذ مو الخُعير والخهلُل

ومً رلٚ ًم٘ىىا الٓٛى بأن الىٓذ هى دساظت ألانماٛ ألادبُت وؤلاإلاام بٙل حىاهبها، أي جدلُلها وجمُيزها، 

ٗان أم ظِئا واْتراح الطىسة ألاَػل له مً وحهت هكش  وهزا بالًىص في الىظ إلقهاس م٘ىىهه خعىا 

 .الىاْذ الخُادًت

جذس بىا ؤلاشاسة  ئلى أن في نطشها الخذًث هجذ مُهىم الىٓذ ْذ جؿىس، َهى لم ٌهذ َىا َدعب، بل  ٍو

ُٓت والؿّش  أضبذ نلما، بمهنى أن مهمت الىٓذ ْذ حًيرث ولم حهذ حهخمذ نلى الخأمالث اإلاُخاَيًز

الزي ًشي بأن الىٓذ ًدعم بهذة خطاةظ مهُىت أهمها " Barth" "باسث"الهشىاةُت، وهزا ما رهب ئلُه 

حهُٓل ألازش ألادبي حهُٓال جاما، أي الىكش ئلُه وئلى وخذاجه أو نىاضشه في غىء مجمىنت مً اإلابادب 

، َيري بأن الىٓذ ألادبي هى الذساظت الهلمُت لألزش، أي أن الجىهش "Goldmen" "حىلذمان"اإلاىؿُٓت، أما 

ػُِ أخذ ال٘خاب والىٓاد الُشوعُين   Pierre" "مششي بُير"في الىٓذ هى اللًت الهٓلُت الذُْٓت، ٍو

                                                           
، 1996، 1خعين الخاج خعً، الىٓذ ألادبي في آزاس أنالمه، اإلاإظعت الجامهُت للذساظاث واليشش والخىصَو، بيروث، ؽ (1)

 .24ص
 .25خعين الخاج خعً، الىٓذ ألادبي في آزاس أنالمه، ص (2)
ت، الٓاهشة، ؽ (3)  .115، ص 1994، 10أخمذ الشاًب، أضٛى الىٓذ ألادبي، م٘خبت النهػت اإلاطٍش
 .92، ص 1994، 1 مىام هاشم ضالح، بذاًاث في الىٓذ ألادبي، داس الُ٘ش الهشبي، بيروث، ؽ(4)
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Machery " ت لإلهخاج ألادبي"َير دساظخه اإلاعماة ت الهلمُت " هدى هكٍش أن الىٓذ شٙل مً أشٙاٛ اإلاهَش

 .(1)مىحهت هدى ئغاءة ششوؽ ئهخاج آلازاس ألادبُت وجُعيرها

ئرا َالىٓذ ضاس نلما ْاةما له أظعه ومىاهجه، ئال أهىا ال ًمً٘ أن هؿبٔ نلُه مىاهج الذساظاث 

ج بين الهلم والًُ  .الهلمُت بدزاَيرها، ألن ؾبُهت الكاهشة ألادبُت جدٛى دون جدُٓٔ رلٚ، ئرا َالىٓذ مٍض

 (2):الغالف*

نىذما هذسط الًالٍ الخاسجي لل٘خاب، هالخل مً واحهت ال٘خاب ئؾاس أظىد مدُـ بالًالٍ، وفي 

ادة ال٘خاب ونلى  (خمُذ الخمذاوي.د)البذاًت اظم اإلاإلِ م٘خىب بخـ ضًير  بلىن أبُؼ لُذٛ نلى ٍس

بيُت "الشيبت في ئقهاس مىغىنه مىز الىهلت ألاولى نلى ْانذة صسْاء، زم ًلُه الهىىان الشةِس ي لل٘خاب 

ملُذ " الخـ الذًىاوي"م٘خىب بخـ ٖبير واضح ب٘خابت مخخلُت بخـ نشبي أضُل اظمه " الىظ العشدي

الهىىان " مً مىكىس الىٓذ ألادبي"لالهدباه ملىن باللىن ألابُؼ، زم ًلي الهىىان الشةِس ي ٖخابت م٘ملت له 

، ألن ألاظىد وألابُؼ ُْمخين حمالُخين  الثاهىي م٘خىب بخـ ماةل ملىن باألظىد نلى ن٘غ اللىن ألاٛو

لهزا اخخُاس مطمم الًالٍ الهىىان ألاظاس ي باللىن ألابُؼ والهىىان الُشعي باللىن ألاظىد، وهٓٛى أنهما 

لىهين َٓـ ئهما هما في الخُٓٓت ُْمخين لهما داللت خماظُت ٖما رٖشها وهزا ما ًذٛ نلى نالْت ال٘خاب 

بمػمىهه مً خُث أهه في الجمالُاث العشدًت، لىن الطُدت الخاسحُت لهزا الًالٍ مٓعمت ئلى ْعمين، 

ت مً ال٘خاب، هي الٓانذة  ْعم نلىي الزي ٖخب َُه اظم الٙاجب واظم ال٘خاب َاخخاس الٓانذة الهلٍى

ادة في ئقهاس نىىان ال٘خاب وضاخبه،  التي ًكهش َيها الهىىان ألاظاس ي والُشعي صسْاء ماةلت ئلى الذاًٖ لٍض

ها، خُث أن هىإ  بِىما حهل الجضء العُلي مً ال٘خاب باللىن ألابُؼ مو بهؼ ألاشٙاٛ الهىذظُت َْى

ت مً الًالٍ صسْاء بخذخالث صسْاء وبُػاء، والٓانذة  هىم مً الاوسجام في بىاء ألالىان، الٓانذة الهلٍى

العُلُت بُػاء بخذخالث صسْاء سمادًت ماةلت ئلى العىاد، وهزا الاوسجام في بىاء الًالٍ ْذ ًىحي ٖزلٚ 

 .بمػمىن ال٘خاب وهى في البىاء العشدي اإلاخىىم للخٙاًت

 :ثقديم الكتاب*

وهزا بًُت " بيُت الىظ العشدي مً مىكىس الىٓذ ألادبي"في جٓذًمه ل٘خابه " خمُذ الخمذاوي"لٓذ وغو 

ًخدذد الهذٍ مً وغو ٖخاب بيُت الىظ "جبُان الهذٍ مً جألُُه ل٘خابه، بأهه هذٍ راث بهذًً 

                                                           
، 2005، 1 حجاصي ظمير ظهُذ، الىٓذ الهشبي وأوهام سواد الخذازت، مإظعت ؾبُت لليشش والخىصَو، الٓاهشة، ؽ(1)

 .25-24-23ص
 .خمُذ الخمذاوي، بيُت الىظ العشدي مً مىكىس الىٓذ ألادبي (2)
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 أما نً البهذ ألاٛو ًخمثل في ئنؿاء الٙاجب مهاٍس مىخكمت راث (1)"العشدي في ياًت راث بهذًً

هي حهىد لِغ لها هكير في زٓاَخىا "مجهىداث نً الخجشبت الىٓذًت البىاةُت هزا خاسج الهالم الهشبي 

الىٓذًت، وجأحي أهمُت هٓل الخجشبت الىٓذًت البىاةُت مً خُث أنها أنادث الىكش في ؾبُهت مماسظت جدلُل 

 َهي مجهىداث حباسة في هكشة لم ٌعبٔ لها ظبُه في (2)"ألانماٛ ألادبُت اظدىادا ئلى مهؿُاث نلمُت

 .الثٓاَت الهشبُت

 (3)"هى مداولت اخخباس اإلاعيرة الىٓذًت التي ْؿهتها الخجشبت الهشبُت في هزا اإلاُذان"أما نً البهذ الثاوي 

َهى ًداٛو هىا نشع الجهىد اإلابزولت في الىٓذ الهشبي خاضت وأهه أضبذ الىٓاد الهشب ًمُلىن ئلى جؿبُٔ 

 .هزا الخدلُل في دساظت الىطىص العشدًت

ئن مً مهام هزه الذساظت هى سضذ جلٚ الخًيراث الؿاسةت في اإلآاسبت البىاةُت للعشد ظىاء في حاهبها 

 .الخؿبُٓي أو الىكشي 

ت البىاةُت ْاةال ت جلخٓي أظاظا : "لٓذ ْام خمُذ الخمذاوي بهشع الىكٍش ألنها نباسة نً حهىد مخُْش

 خُث نشج نلى الجهىد الىٓذًت التي انخبرها جمهُذا لهزه (4)"نىذ مداولت نلمىت الذساظت الىطُت لألدب

أهه ًٓذم لىا وضُا  ت مً خالٛ مجهىداتهم ٖو اإلآاسبت البىاةُت، َهشج نلى أهم مً جىاولىا هزه الىكٍش

ٗان مداولت لخىغُذ الُُُ٘ت التي بها  مٓلطا لهزا ال٘خاب وما ًىخُه، أما نً جٓذًمه للجاهب الىكشي 

جمثل اإلآاسبت البىاةُت زم اهخٓاله ئلى الخؿبُٔ في الىظ العشدي، ْام بخٓذًم مٓاسبت بىاةُت ظشدًت الشواًت 

لزلٚ أزشها أن "اهخهج في هزه الذساظت اإلاىهج الىضُي " ظيزا أخمذ ْاظم"خاضت مً خالٛ جىاوله ل٘خاب 

 ورلٚ اظخُادة مً أنماٛ هٓذًت م٘خىبت خٛى ْؿـ (5)"جٙىن الذساظت التي هٓىم بها راث ؾابو وضُي 

 .مً خالٛ دساظت هٓذًت لل٘خاب" حىهاها هاجلي"بىدلير للٙاجبت 

وفي آخش جٓذًمه ؾشح مجمىنت مً ؤلاشٙاالث التي حهخبر جمهُذا للىلىج في متن ال٘خاب، ومداولت ؤلاحابت 

ُٔ ال٘خاب مً خالٛ ْشاءجه ودساظخه وجُُٓمه وجدلُله  .نليها، زم أشاس ئلى دوس الٓاسب في جَى

                                                           
 .05اإلاشحو هُعه، ص  (1)
 .05 العشدي مً مىكىس الىٓذ ألادبي، ص خمُذ الخمذاوي، بيُت الىظ (2)
 .05اإلاشحو هُعه، ص  (3)
 .06اإلاشحو هُعه، ص  (4)
 .07اإلاشحو هُعه، ص  (5)
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ل: انلدل النيلملاربةلصردية

كني الىص الظسدي باَخمام هبحر مً كبل الدازطحن والباخشحن مً الىلاد اللسب والغسبُحن كلى خد 

الشىالهُت "طىاء، وكد وان للغسب ؤطبلُت الخؼسق لهرا الللم، وحلىد الاَخماماث ألاولى بللم الظسد بلى 

ت الشس" Eichenbaum" "بًخاهباوم"السوض الطُما    .(1)"في دزاطخه خٌى هـٍس

فمصؼلحاث كلم الظسد اخخلفذ كىد الغسبُحن فيان ليل مجهم وظهت هـس خاصت به خظب فهمه، 

ماض"فيان لهرا الاخخالف اخخالف آخس َى اإلاعجم الظسدي، فيان ليل هاكد معجم خاص به ف " غٍس

"Greimas "بازث"لدًه معجم خاص باصؼالخاجه و" "Barth "جىدوزوف"و" "Todorov "م  .(2)وغحَر

لىً مم ول َرا الاخخالف لم جددر ؤي كؼُلت وال ظداٌ بحن الاججاَاث، بل وبدؤ الخدلُل الظسدي 

حن الىلاد بلظهم البلع َرا ما طجراٍ في مالف خمُد الحمداوي  مم الشىالهُحن لىىه جىطم مم البيٍُى

 "بيُت الىص الظسدي مً مىـىز الىلد ألادبي"

وطم خمُد الحمداوي اللظم ألاٌو مً هخابه هلظم هـسي، وطمىه ظملت مً اإلالازف الخاصت بالظسد 

 .وذلً مً وظهت هـس الشىالهُت والبىاثُت وكلم الداللت البىاجي

را ما طمُىاٍ  جؼسق خمُد الحمداوي بلى جمهُد كام للىلد الفني ومجهىداث الشىالهُت والبىاثُت َو

 :بالىلد الفني ملازبت طسدًت خُض طمذ ما ًلي

للد واهذ لألبدار الشىالهُت في الىلد ألادبي مً خالٌ بدثهم في الخصاثص التي ججلل مً ألادب *

ؤَمُت هبحرة، خُض طمى َرا اإلاصؼلح باألدبُت، باإلطافت بلى خلم اطخلاللُت هبحرة للىلد ألادبي كً 

الللىم ألاخسي، زم الدوز الىبحر الري للبخه الشىالهُت كىد البىاثُىن مً خالٌ الاطخفادة مً شتى بدىثها 

 .(3)خاصت في اإلابادت اللظاهُت الظىطىزٍت

بن ؤَم بهجاش ًخص الشىالهُت والىباثُت في مجاٌ الحيي والسواًت باإلطافت بلى ملؼُاث كلم الداللت 

را ما ًجلل  الىباجي مً خالٌ جظافس الفسوق طىاء كلى مظخىي الشيل ؤو الداللت دون الفصل بُجهما َو

الدزاطت جخمخم بالؼابم الىصفي وهرا الدوز الري للبه الخُاز الىلدي السواجي ؤلاهجلحزي مً خالٌ الدزاطت 

                                                           
، 1مساد كبد السخمً مبرون، آلُاث اإلاىهج الشىلي في هلد السواًت اللسبُت، داز الىفاء لدهُا الؼباكت واليشس، مصس، غ (1)

 .20، ص2002
م الخفاجي، اإلاصؼلح الظسدي في الىلد ألادبي الحدًض، داز صادق الشلافُت، كمان، غ (2) ، 2002، 1ؤخمد زخُم هٍس

 .19ص
 .12-11خمُد الحمداوي، بيُت الىص الظسدي مً مىـىز الىلد ألادبي ، ص: ًىـس (3)
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الداخلُت لألكماٌ السواثُت، باإلطافت بلى جإزحٍر الىبحر في ؤخد جىظهاث الىلد السواجي اللسبي، خُض ؤػللىا 

را الىلد ًمُل بلى دزاطت السواًت مً خُض " هبُل زاغب"كلُه بالىلد السواجي الفني مشله للىاكد اإلاصسي  َو

را ًـهس في " بسس ي لبىن"بىائها وجسهُبها الداخلُحن، ومً الىلاد ؤلاهجلحز في الىلد السواجي الفني، هجد  َو

لالج مشاول صىلت السواًت خُض وان َرا الىلد حهخم بمبدؤ اكخباز اللمل السواجي " صىلت السواًت"هخابه  َو

 .(1)صىزة كً الحُاة

سي بحن السواًت والدزاما  ؤما كً فسوشس فلد خاٌو ججاوش اإلافهىم الدزامي ألاَزظؼي مبرشا الفسق الجَى

ا كً هفظها فةن محزة " فةذا وان اللمل الدزامي ًفترض شىال واخدا َى اطخلالٌ الصخصُاث وحلبحَر

السواًت ؤن الياجب ٌظخؼُم ؤن ًخيلم كً شخصُاجه ومً خاللها ًامً لىا ؤلاصغاء بلحها كىدما جىاجي 

 .(2)"هفظها

بن مً ألاهىاق الظسدًت اإلاهمت التي اخخفىا بها الشىالهُىن والبىاثُىن هي السواًت، خُض كملىا كلى 

جدلُلها جدلُال طسدًا وذلً مً خالٌ جظافس ؤلاهجاشاث طىاء كلى اإلاظخىي الشىلي ؤو الداللي، فيان جإزحر 

صىلت "مً خالٌ مالفه " بسس ي لبىن"الىلاد ؤلاهجلحز في َرا اإلاجاٌ ؤهبر ومً ؤَم الىلاد ؤلاهجلحز هجد 

وكد طمٍى بالىلد السواجي " هبُل زاغب"ومً الىلاد اللسب الرًً ههجىا مىهجهم، الىاكد اإلاصسي " السواًت

 .الفني

ف اللغىي الظاثد في لظان اللسب " فىزطتر"ؤما كً بشازة  بلى مفهىم الحبىت هجد ؤهه خظب الخلٍس

خبً، ًدبً، خبيا، والحبً َى : الحبىت ًظم الحاء وحظىحن الباء، مصدز للفلل الشالسي"البً مىـىز 

الحبل الري ٌشد به كلى الىطؽ، والخدبًُ َى الشد : الشد وؤلاخيام وجدظحن الصىلت، والُحبىت

ؤظاد وسجه وؤخظً خبىه واإلاسؤة : والخىزُم والخخؼُؽ وخبىذ الللدة ٌلني ؤوزلذ خبىها، وخبً الشىب

 .(3)"بذ شدث ؤلاشاز وؤخىمخه خٌى وطؼها كُل كجها ؤخبىذ

ل:أمالفيلالاصطالح

                                                           
 .14-13خمُد الحمداوي، بيُت الىص الظسدي مً مىـىز الىلد ألادبي، اإلاسظم الظابم، ص : ًىـس (1)
 .15اإلاسظم هفظه، ص  (2)
 .20-19ابً مىـىز، لظان اللسب، اإلاجلد السابم، داز صادز، بحروث، فصل الحاء، دغ، دث، ص (3)
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الحبىت جىحي بإجها وظُج مدىم مخماطً ألاػساف والبيُان اإلاسصىص، لِظذ له دواثب ؤو خُىغ "

 .(1)"مدالث

ً خُىغ خىادثها  را ما ٌلني ؤهه ًلصد بالحبىت الخىـُم وزبؼها ببلظها بهدف الىصٌى بلى جيٍى َو

بشيل مخماطً ومسجب وفم جىـُم ملحن، فالحبىت ال ًمىً الاطخغىاء كجها في اللمل ألادبي، ألن الللدة 

جبنى مً ؤظل جلدًم بلع الصلىباث واإلاخاػس التي ًىاظهها البؼل للخغلب كلحها، والحبىت الجُدة ذاث 

 .الظبً الجُد هي مً جسبؽ اإلاخللي باللمل الدزامي والتي جظم بداًت ووطؽ وجهاًت

للد كسفىا "زبؽ مفهىم الحبىت وكالكتها بالظسد مم مفهىم الشىالهُحن خحن ًلٌى " فسوطتر"لىً 

اللصت طابلا بإجها طسد خىادر مسجبت خظب الدظلظل الصمني، ؤما الحبىت فهي ؤًظا طسد خىادر مم 

را واضح في ؤبدار الشىالهُحن خاصت في هلؼت دزاطت اللالكت بحن ما (2)"جسهحز الاَخمام كلى ألاطباب  َو

 .اإلاتن الحياجي واإلابنى الحياجي" جىماحشُفظيي"طماٍ 

را مً خالٌ  ىا ًمىً اللٌى بظماال بإن الحبىت حلخبر طسد وجىـُم للحىادر وجسبؼها ببلظها َو َو

جدلُم َدف اإلاالف مً خالٌ اليظُج اإلاخيامل الري ًيسجه مً ؤظل بزازة الاهفلاٌ ؤما كً كالكتها 

بالظسد ؤجها حشترن مم اللصت في طسد خىادر لىً الحبىت جلىم كلى مبدؤ الظبب وألازس، بِىما اللصت في 

 .طسد خىادر فلؽ وفم الدظلظل الصمني

بن مً الشسوغ الجمالُت التي ؤَملها الىلد السواجي الفني خظب ما ذهس خمُد الحمداوي في هخابه -

ت" التي حلخبر كُمت ظمالُت كلى اللازت اهدشافها في السواًت طمً خصاثصه ذاجُت لخروق " الىخدة اللظٍى

لها، والرواء ًىمً دوزٍ  ظماٌ السواًت، ؤما كً الراهسة فُىمً دوزَا في الاخخفاؾ باللىاصس اإلاهمت وجإٍو

َى آلاخس في بدزان هىكُت اللالكاث اللاثمت بحن َاجه اللىاصس وال وغفل كً ألاهماغ السواثُت التي كدمها 

س" ً مٍى  :فلد جصىزَا والخالي" بدٍو

لت : زواًت الحدر.1 س  (زم...زم)مً ؤَم خصاثصها طس ألاخدار فحها ًخم كلى ػٍس رٍ صُغت مٍى َو

 .هفظه، ؤي ؤن اللالكت جيىن فحها جساهمُت ؤهثر مجها وظبُت ولرلً حلخمد كلى غُبت الحىىت

ؤما الحدر فهى جابم شخصُت . والصخصُاث فحها وظىد مظخلل كً الحبىت: زواًت الصخصُت.2

 .وصفاث الصخصُاث جيىن زابخت

                                                           
داز اليشس طفاف،  (دزاطاث في الحبىت اإلاظسخُت كسبُا وكاإلاُا) مجُد خمُد الجبىزي، البيُت الداخلُت للمظسخُت (1)

 .24، ص 2013، 1لبىان، غ
 .15خمُد الحمداوي، بيُت الىص الظسدي مً مىـىز الىلد ألادبي، ص (2)



صوولثحليصلبنيةل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الفصل ألاول
ً
أ

  انصل اضردي

 

 

18 

وجخىاشن فحها كُمت الصخصُت مم كُمت الحدر خُض جلىم الحبىت كلحهما ملا، : السواًت الدزامُت.3

 .والصخصُاث جيىن فلالت وألاخدار حظحر فحها بشيل آلي

وهي خظبه جفاكل بىاء بحن زواًت الحدر التي جلىم كلى غلبت اللىصس اإلاياوي : السواًت الدسجُلُت.4

 .والسواًت الدزامُت التي جلىم كلى غلبت اللىصس اإلاياوي

دىاٌو  ؤشياال زواثُت ؤخسي، لىىه فُما بلد ابخلد كً الخىـحر وزهص كلى ألاشياٌ السواثُت " فسوطتر"ٍو

 .(1)بالىخابت كجها

وكلُه فالىلد السواجي الفني في بهجلترا بلي وفُا لألهماغ الجمالُت الىالطُىُت وخصاثص بىاء السواًت، 

غحر ؤهه اهخفع مظخىاٍ خاصت مم ؿهىز ألابدار الشىالهُت السوطُت بدُض ؤجها واهذ ػمىخت في بىاء 

ت كامت للحيي ا في . هـٍس بال ؤن الىلد الفني السواجي ؤلاهجلحزي ٌلخبر ذا ؤَمُت لهرٍ الدزاطت خصىصا جإزحَر

 .الىلد السواجي اللسبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .18-17-16 اإلاسظم هفظه، ص (1)
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ل:إنجاز تلالاثجاهل اشكالنيلألا ادر صاتل انبائيةلألاعلمل ادالاةل انبائي

ل(ملاربةل ملفطلحاتل اضرديةلفيل اكتاب)

ل(Les motifs):ل لحو فس-1

فه بـإهه  motif" خافص"ًإحي مً مصؼلح الحىافص مفسدَا  وخدة مىطىكاجُت صغسي "الري طىلىم بخلٍس

يبغي كدم الخلؽ بحن  Leit motifوكىدما ًخىسز خافص كلى هدى الفذ في ؤخد الىصىص فةهه ٌظمى الشمت  ٍو

دا ووخدة داللُت ؤهثر كمىمُت جخمـهس Theme" اإلاىطىكت"و" الحافص"  الري ٌشيل وخدة ؤهثر ججٍس

ا مجها، فةذا واهذ الىـازة جمشل خافصا في  " ألامحرة بسامبال"بىاطؼت مجمىكت مً الحىافص ؤو ٌلاد بىاَئ

"Princesse Bramblla " فةن السئٍت حلد مىطىكت في َرا اللمل، إلاا ًيبغي الخمُحز ؤًظا بحن الحافص

 .(1)الري َى مسهب مً الحىافص التي جـهس كلى هدى مخىسز في الىصىص ألادبُت" topos"واٌ

خُض محز " tomachevski" "جىماشىفظيي"وفي َرا ؤلاػاز ؤشاز خمُد الحمداوي في مصؼلح الحىافص بلى 

بحن ؤغساض ذاث مبنى وؤغساض ال مبنى لها، ؤما ألاولى جلخط ي الخظىق إلابدؤ الظببُت، وللىـام الصمني 

والشاهُت ال جخظم ال للترجِب الصمني وال للظببُت وما ًيخمي بلى الصىف ألاٌو هجد كالم اللصت والسواًت 

رٍ ألاخحرة (Thème)واإلالحمت، فيل مجها ٌلخبر غسطا  ، فيل غسض ًخإلف مً وخداث غسطُت هبري َو

                                                           
ذ لليشس واإلاللىماث، غ(1)  .116، ص 2003، 1 ظحر الدبسوع، جس الظُد بمام، كامىض الظسدًاث، محًر
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: َرٍ الىخداث بالحىافص والحىافص هىكان" جىماشىفظيي"جخإلف مً وخداث غسطُت صغسي خُض ٌظمي 

الحىافص اإلاشترهت، والحىافص الحسة، ؤما ألاولى فهي ؤطاطُت بذا طلؼذ مً الحمي اخخلذ اللصت والشاهُت 

ؤطاطُت فلؽ بيظبت للمبنى الحياجي ؤي ؤجها ال جددر خلال كىد طلىػها مً اللصت فمً خالٌ ألاولى 

 .جبلى اللصت مدافـت كلى اوسجامها

ؤهه شبىت ألاصىاث ؤو الحُل الفىُت التي جبرز : "في مفهىمه ًخمشل في (La motivation)ؤما الخدفحز 

، مجمىكت مً الحىافص ؤو كلى هدى ؤهثر كمىمُت، اإلابرز الري بمىظبه ٌظخخدم ؤخد motifجلدًم الحافص 

 .(1)(composition)اللىاصس الىصُت، الخإلُف 

ًىمً في بدزاط ؤي خافص ظدًد وؤطاس ي في صلب اللصت " جىماشىفظيي"وكلي فالخدفحز خظب زؤي 

را التهُا ٌظمى  ى  (الخدفحز)خُض ًيبغي ؤن جيىن له كالكت وػُدة باللصت فُيىن اللازت مهُإ للبىله َو َو

 :زالزت ؤهىاق

 . الري ٌشحر بلى ظدوي الحافصcompositional motivationالخدفحز الخإلُفي -

 . ًاهد كلى حشابه الحافص مم الحُاة وواكلُخه وصدكهrealistic motivationالخدفحز الىاكعي -

 . الري ًبرز جلدًم الحافص وفلا إلاخؼلباث الفartistic motivationً (الفني)الخدفحز الجمالي -

وكلُه ًمىً اللٌى بالدوز الىبحر الري للبه الشىالهُحن في دزاطت الحىافص خاصت الشىالوي 

مً خالٌ طسوزة الخلسف كلى الحىافص ودوزَا في اللصت وؤهىاكها ومصؼلح الخدفحز َى " جىماشىفظيي"

آلاخس وهرا ؤهىاكه ودوز ول هىق مجها في بىاء اللصت وول َرا لدزاطت بيُت الحيي بشيل كام، فلم ٌلخمد 

ىان ؤبيُت ظدًدة طيخلسف كلحها ًؼلم كلحها   ".الىؿاثف"الشىالهُحن في دزاطتهم كلى َرا فلؽ بل َو

ل: اوظائف-2

ل"Propp"ل"برألاب"عندل(أ

وولني بالىؿُفت ما جلىم به الصخصُت مً فلل مددد مً مىـىز : "الىؿُفت  بلىله" بسوب"ٌلسف 

 .(2)"داللخه في طحر الحبىت

را مً " فالدًمحر بسوب"للد وان للشىالوي السوس ي  فظال ال مشُل له في جبيُه وجفصُله كً الىؿاثف َو

ت في دزاطت الىصىص الحياثُت خٌى "، (مىزفىلىظُا الحياًت)خالٌ هخابه  ٍس فياهذ هلؼت اهؼالكه الجَى

                                                           
 .117اإلاسظم هفظه، ص (1)
ت في الىلد اللسبي، هلد الظسدًاث همىذظا، داز الللم وؤلاًمان لليشس والخىشَم،  (2) واثل طُد كبد السخُم، جللي البيٍُى

 .94، ص 2008، 1غ
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اللصص العجُبت وذلً مً خالٌ مداولخه مً جإمل كىاصس الدشابه والاخخالف بحن مجمىكت هبحرة مً 

اللصص العجُبت فىظد َىان اخخالف وحغحر في ؤطماء الصخصُاث وصفاتها في الىكذ هفظه وما ال ًخغحر 

را ما ٌظمذ لىا مً دزاطت اللصص اهؼالكا مً وؿاثف  (Fonctions)ؤو وؿاثفها  (Action)َى ؤفلالها  َو

 .(1)"الصخصُاث

 :في هخابه الىمىذط الىؿُفي اإلالترح خُض وضحه مً خالٌ ألامشلت الخالُت" فالدًمحر بسوب"كدم 

 .ٌلؼي اإلالً وظسا للبؼل، اليظس ًدمل البؼل بلى مملىت ؤخسي -

 .ًدمل الفسض َرا بلى مملىت ؤخسي  (طىحشُيُيى): ٌلؼي الجد فسطا لـ-

 .اللازب ًدمل َرا بلى مملىت ؤخسي  (إلًفان)ٌلؼي طاخس كازبا -

 .(2)بلى مملىت ؤخسي  (بًفان)ًخسط مً الخاجم زظاٌ ؤشداء ًدملىن  (إلًفان)حلؼي اإلالىت خاجما -

اإلاالخف َىا ؤن َرٍ ألامشلت جخيىن مً كىاصس زابخت وؤخسي مخغحرة، ؤما اإلاخغحر فحها َى ؤطماء وؤوصاف 

رٍ حظمى الىؿاثف التي ًلىمىن بها، ٌظخخلص مً  الصخصُاث والشابذ َى ؤفلاٌ َرٍ الصخصُاث َو

 :َرا

ؤما مً فلل َرا الص يء ؤو . بن ما َى مهم في دزاطت الحياًت َى الدظاٌئ كما جلىم به الصخصُاث"

ا جىابم ال غحر  ".ذان، وهُف فلله فهي ؤطئلت ال ًمىً ػسخها بال باكخباَز

الخف ؤًظا كمىما بإن  في دزاطخه للحياًت اكخمد كلى بىائها الداخلي وؤن ما َى مهم " فالدًمحر بسوب"ٍو

 .وؿُفت (31)والدظاٌئ كما جلىم به الصخصُاث في الحياًت وكد خدد َرٍ الىؿاثف في : في دزاطت الحُاة

لR. Barthe(لرألاالندلبارت)عندل(ب

بن زوالهد بازث كىدما ًخددر كً الىؿاثف في الحيي ال ًخددر كجها في هىق خياجي مددد، بل ًخددر 

كً الىؿاثف هفظها ليىجها جمشل ظمُم الىخداث في ؤشياٌ الحيي، هما ؤهه ال ٌلخبر الجملت وؿُفت بياملها 

 .ألهه كد جيىن ولمت واخدة لها وؿُفت في الحيي بذا ما هـس غلحها في طُاكها الخاص

بلى فىسة كالكت ول وؿُفت مم مجمىق اللمل، خُض دزطها بسوب مىه كبل، ولىىه لم " بازث"هما ؤشاز 

ى هفظه الجاهب الري ؤلح كلحها " بازث"ًخىطم فحها، زم بهه ًىظد ظاهب آخس ؤلح كلُه  " جىماشىفظيي"َو

ى  الخإلُفي، هما ؤشسها بلُه طابلا، زم كام بازث بخددًد هىكحن مً الىخداث الىؿُفُت " مادة الخدفحز"َو

، هما جخمشل ؤًظا في "بسوب" وهي هفظها الىخداث التي جددر كجها unîtesؤولها الىخداث الخىشَلُت : كىدٍ

                                                           
 .92اإلاسظم هفظه، ص  (1)
 .24-23خمُد الحمداوي، بيُت الىص الظسدي مً مىـىز الىلد ألادبي، ص (2)
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فهي جدخاط بظسوزة كالكاث مخبادلت وما ًؼلم كلحها " جىماشىفظيي"وؿاثف الخدفحز التي جددر كجها 

، جخخلف كً ألاولى، unités intégrativesباطم الىؿاثف، ؤما الىىق الشاوي َى الىخداث ؤلادماظُت " بازث"

وخدة بدماظُت ألجها ال جدخاط في خسان دوزَا بلى "فهي جخؼلب كالكاث فُما بُجها، فهرٍ الىخدة هي 

 .(1)باطمها ؤي الىؿاثف" بازث"لرلً ال ًدخفف " خصٌى فلل الخم

ا ؤن هبدؤ ؤوال " بازث"بن  ًجلل ؤولى خؼىاث اللمل بذا ؤزدها جدلُل هص كصص ي ما جدلُال بيٍُى

ًجب البدء ؤوال بخلؼُم اللصت، "بخلؼُله، وذلً بهدف الىكىف كلى ؤصغس وخداث الظسد خُض ًلٌى 

وحلُحن ملاػم الخؼاب الظسدي، الري وظخؼُم ؤن هىشكه كلى كدد صغحر مً الؼبلاث، فيل هـام 

 زم (2)"ًخيىن مً وخداث ذاث ػبلاث ملسوفت وبهىا لىلٌى باخخصاز، ًجب جددًد ؤصغس وخداث الظسد

ؤهه ألاطاض الري ًساٍ مً الىاظب جددًد الىؿاثف ػبلا له "كً هالمه في الىؿاثف ودوزَا في الظسد ًسي 

ولِع اإلالنى اإلافسد الري جدمله اليلماث في داخلها، بهما اإلالنى الري ٌظاكد في بىاء اللصت " اإلالى ي" َى

مجمىكت مً "كلى وظه الخددًد، فما ًجلل مً ملؼم ما ؤو ولمت ما بذ لِع شسػا ؤن جيىن الىؿُفت 

ى ما جـهس كُمخه فُما بلد في الىص السواجي- اليلماث  .(3)"وؿُفت َى بطهامها في بىاء الحياًت، َو

لهرا فةهه مً ؤولى خؼىاث الخدلُل البيُىي لدي بازث في الحيي َى الىكىف كلى الىؿاثف اإلاىظىدة في 

م الىصٌى بلى ؤصغس وخدة طسدًت فحها، وهي الىخداث التي جازس كلى بىاء اللصت ذاتها  .اللصت كً ػٍس

جخمشل في جلً الىخداث التي جدخىي كلى ول ؤشياٌ الىحي، فهى ال " زوالهد بازث"بذن الىؿاثف كىد 

ًدصس الىؿُفت في الجملت، فلد جلىم ولمت واخدة بدوز الىؿُفت في الحيي بذا ما هـس بلحها في طُاكها 

لح كلى كالكت ول وؿُفت مم مجمىق اللمل وؤن ول وؿُفت جإخر مياجها طمً  الخاص، هما ًصس ٍو

بحن هىكحن مً " بازث"مجمىق اللالكاث ومىكفها في الحيي َى الري ًددد دوزَا فُه، خُض ًمحز 

ا: الىخداث  .الىخداث الخىشَلُت والىخداث ؤلادماظُت فيل مجها لها دوزَا خظب ما ذهَس

ل(Les actants):ل اعو مص-3

لA.J.Greimasغريماشل.أ

ليي وظخؼُم الىلىط بلى ما ؤشاز كىه خمُد الحمداوي " كامل"في بداًت ألامس طىلىم بخلٍسف إلاصؼلح 

ى  ماض َو  deep structure" البيُت اللمُلت للظسد"ؤخد ألادواز السثِظُت كلى مظخىي "كً اللىامل كىد غٍس

                                                           
 .30-29اإلاسظم الظابم، ص  (1)
ت في الىلد اللسبي، ص  (2)  .108واثل طُد كبد السخُم، جللي البيٍُى
 .109اإلاسظم هفظه، ص  (3)
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ى ٌلادٌ الىؿُفت كىد طىزٍى، والصخصُت كىد بسوب، والصخصُت ألاصل كىد لىجمان للد ؤدخل . َو

ماض مصؼلح كامل  الري اطخخدمه مً كبل  (tesnière)بلى الظسدًاث مخإزسا بلالم اللغت  (Actant)غٍس

 ".لخددًد همىذط الىخدة الترهُبُت

ماض"للد جؼسق خمُد الحمداوي في مىطىق اللىامل بلى ؤن  ى ًددد مفهىمه لللامل في الحيي " غٍس َو

الجاهب : كد اطخفاد مً الدزاطاث اإلاُصُىلىظُت الظابلت في َرٍ الدزاطاث ًىـس  بلى ؤلاله مً ظاهبحن َما

الىؿُفي والجاهب الىصفي، ؤما كً الجاهب الىؿُفي فهى ٌشخمل كلى ؤفلاٌ ألابله، والجاهب الىصفي 

ماض"الري ًظم ألاطماء وألاللاب اإلاخلددة لصفاٍ، خُض ال ًسي  ؤي حلازض بحن الخدلُل الىؿُفي " غٍس

والخدلُل الىصفي بل ًىظد جيامل بُجهما، خُض ًصسح بإن اكخباز الخدلُل الىؿُفي مسظلا ؤطاطُا كىد 

ل طابم ملخمد كلى الصفاث  .اخخباز ول جإٍو

ماض جددر ؤًظا كلى الىمىذط اللاملي، بدُض اطخفاد مً مفهىم  وجماشُا مم ما جم ذهٍس فةن غٍس

َى بيُت اللالكاث : "اللىامل في بىاء الىمىذط اللاملي خُض ٌلسف كامىض الظسدًاث الىمىذط اللاملي بـ

ماض". Actavits"الحاصلت بحن اللىامل  . ول داٌ ألهه ًمىً اطدُلابه ػبلا لهرٍ البيُت: بن الظسد جبلا لغٍس

 object التي جلىم بالبدض كً اإلاىطىق، واإلاىطىق subjectالراث )بن الىمىذط اللاملي ًلُم طخت كىامل 

 الري ًسفم الراث لالجصاٌ باإلاىطىق، واإلاسطل بلُه senderالري جلىم الراث بالبدض كىه واإلاسطل 

receiverوغالبا ما ًخم الخمشُل لهرا الىمىذط بالخؼاػت الخالُت(1)(، واإلالازض : 

 مسطل                             مسطل بلُه

 ذاث                                     مىطىق

 مظاكد                                       ملازض

ماض ػىز همىذظه اللاملي في طىء ألابدار الشىالهُت التي جىاولذ الحياًاث العجُبت،  الخف ؤن غٍس ٍو

ماض". فالدًمحر بسوب"وخاصت ؤبدار  " مُخا لظاهُا"بن اللىامل جمخلً بذن كاهىها : "ًلٌى غٍس

"Métalinguistique" ً ، باليظبت للممشلحن، بجها جفترض باإلطافت بلى ذلً الخدلُل الىؿُفي، ؤي الخيٍى

 وما اظتهد في وطله ؤًظا في َرا ؤلاػاز همىذظا لخدلُل ًلىم كلى طىت كىامل (2)"الخام لدواثس وشاػها

 relation de)وكالكت الخىاصل  (relation de désir)كالكت السغبت : جخألف في زالر كالكاث وهي مخمشلت في

communication)  وكالكت الصساق(relation de lutte) ومً َرٍ اللالكاث هدصل كلى الصىزة الياملت ،

                                                           
ت في الىلد اللسبي، ص  (1)  .10-09واثل طُد كبد السخُم، جللي البيٍُى
 .33 خمُد الحمداوي، بيُت الىص الظسدي مً مىـىز الىلد ألادبي، ص(2)
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للىمىذط اللاملي هما َى مىضح في مفهىم الىمىذط اللاملي، التي جيىهه طخت كىامل حشيل البيُت اإلاجسدة 

 .(1)ألاطاطُت في الخؼاب

ماض لللىامل بإهه كد اطخفاد مً  وجفظحرا لرلً ًمىً اللٌى في بشازة خمُد الحمداوي كً غٍس

بذ ًىؼلم مً مالخـت . الدزاطاث اإلاُصُىلىظُت ومً اللظاهُاث اللخان للبا دوزا هبحرا في جإطِظه لللىامل

(tesnière)  التي حشبه فحها اإلالفىؾ البظُؽ ؤي الجملت باإلاشهد واطخخلص كاملحن ؤطاطُحن ًلىم كلحهما

 :اإلالفىؾ البظُؽ ووطلهما في شيل مخلازض

  اإلاىطىق≠الراث

 اإلاسطل بلُه≠اإلاسطل

 الراث      اإلاىطىق

 اإلاظاكد    اإلالازض

 .هما ؤشاز بلى دوز َاجه اللىامل في جإطِظه للىمىذط اللاملي ودوزٍ في كملُت الظسد

 

 

ل:( لودلبريموول)منطمل لحكيل-4

مىن "ؤما كً مىؼم الحيي لدي  في مجاٌ " مىؼم الحيي"في دزاطخه له، فلد خددٍ في هخابه " ولىد بٍس

دزاطخه مً خالٌ الجهىد التي كام بها في َرا الىخاب، فلد ؤطع كمله َرا اطدىادا كلى كساءة هخاب 

 مً Séquence، وخظب زؤًه ؤن مظإلت بمياهُت بؿهاز مخخالُت  "فالدظُمحر بسوب:"لـ (مىزفىلىظُا الحياًت)

الىؿاثف التي جخىسز مً خياًت ألخسي، فلد وطم كظمحن لىخابه، خُض في كظمه ألاٌو خدد فُه ؤكماٌ 

وكام بدزاطتها، ؤما اللظم الشاوي فلد دزض فُه ما طماٍ ألادواز الظسدًت السثِظُت، ملخبرا َرٍ " بسوب"

مىن ًىمً في َرا اللظم خصىصا،  ألادواز بمشابت خبىت ألاخدار في الحيي والجاهب اإلاىؼلي لدي بٍس

ى َل َىان بمياهُت لىصف الشبىت الخامت لالخخُازاث : "خُض خاٌو فُه ؤلاظابت كً طااٌ مهم َو

 .(2)"اإلاىؼلُت اإلاخاخت لساو ما كىد ؤي هلؼت مً هلؽ خىُه ليي ًخمم اللصت اإلابدوءة

ا في ما ًلي  :خُض ؤظاب كلى َرا الظااٌ مً خالٌ الجهىد التي كام بها والتي طىخخصَس

                                                           
 .36-35-34اإلاسظم هفظه، ص  (1)
 .38، ص خمُد الحمداوي، بيُت الىص الظسدي مً مىـىز الىلد ألادبي(2)
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مىن "ؤخر - ًمىً " بسوب"ًخإمل في كمل بسوب مً خالٌ هخابه وزؤي ؤن اإلاىهج الري اجبله " ولىد بٍس

جؼبُله كلى ظمُم ؤهىاق الحيي ألن اللصت التي جديي بسؤًه جخظم لللىاهحن هفظها، ومً ألاشياٌ التي 

مىن "ذهستها السواًت، وكلُه فةن  مً " بسوب"اكخمد كلى هلؼخحن ؤطاطِخحن في الحيي اطخخلصهما " بٍس

ما  :همىذظه الىؿُفي َو

 .بن مخخالُت الىؿاثف في الحياًاث العجُبت السوطُت هي داثما مخمازلت-1

 .بن ول الحياًاث الخسافُت، بذا هـس بلحها مً خُض بيُتها، فةجها جيخمي بلى همؽ واخد-2

مىن "وفي هفع الصدد اكترح  في مجاٌ مىؼم الحيي اكتراخا خاصا به كدم فُه جصىزا خاصا " بٍس

 .للمخخالُت الحياثُت البظُؼت واللاهىن الري ًدىمها

وجىاٌو َرا الخدلُل مً خالٌ مىؼم الظسد هفظه، فهى ال ًسي ؤن ألامىز حظحر بهرٍ الىُفُت آلالُت 

ى مىؼم  لت وبهما َىان مىؼم جخظم له ألامىز َو بدُض حظخدعي ول وؿُفت الىؿُفت ألاخسي، بهرٍ الؼٍس

 :الخدلم وكدم الخدلم بذ َىان زالر مساخل في ؤي كملُت طسدًت

 .الىاكلت مىكف ًهيء ؤلامياهُت.1

 .جدلم ؤو كدمم جدلم َرٍ ؤلامياهُت.2

 .(1)بهجاش ؤو كدم بهجاش.3

ا خمُد الحمداوي في هخابه مً خالٌ  :َرٍ اإلاساخل الشالزت هفظها مساخل التي ذهَس

 .بمياهُت طلىن ما ؤو خدر ما (جفخذ)وطلُت .1

 .الاهخلاٌ في بداًت الفلل باليظبت لخلً ؤلامياهُت.2

 .مظاز اإلاخخالُت بما بىجاح ؤو فشل (ٌغلم)جهاًت الحدر الري .3

مىن "وججدز ؤلاشازة بلى ؤن  ٌظخخدم مصؼلحاث هشحرة وغحر زابخت لخددًد ألادواز السثِظُت في " "بٍس

الحيي في هخابه مىؼم الحيي ٌظخخدم طخت مصؼلحاث جخللم باألدواز السثِظُت، وظخؼُم ؤن هلازجها مم 

ماض"ملابالتها كىد  ٌ (2)"بسوب"وكىد " غٍس  : مً خالٌ الجدو

 ألادواز السثِظُت في الحيي 

1 2 3 4 5 6 

مىن   Patient Agent Influenceur Protecteur Frustrateur Acquêtent كىد بٍس

                                                           
ت في الىلد اللسبي  (1)  .105، ص (هلد الظسدًان همىذظا)واثل طُد كبد السخُم، جللي البيٍُى
 .108، ص خمُد الحمداوي، بيُت الىص الظسدي مً مىـىز الىلد ألادبي (2)
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مدصل  مدبؽ خامي مدسض فاكل مىفلل

 الاطخدلاق

كىد 

ماض  غٍس

Sujet d’état 

 ذاث الحالت
Sujet de 

faire 

 ذاث

Destinateur 

 مسطل
Adjurant 

 مظاكد
Opposant 

 ملازض
Destinataire 

 مسطل بلُه

 Héros كىد بسوب

 بؼل
Héros 

 بؼل

Mandateur 

 باكض
Donateur 

 واَب
Auxiliaire 

 مظاكد

Agresseur 

 ملخدي
 

ىرا ًمط ي  مىن "َو رٍ (1)في دزاطخه لجمُم الاخخماالث اإلاخلللت باألدواز السثِظُت في الحيي" بٍس ، َو

لت كملُت دون دوزان في  الاخخماالث زغم حلددَا جبلى مدصىزة في هؼاق مددد ًمىً مله دزاطتها بؼٍس

الث الاكخباػُت  .(2)مخاَت الافتراطاث والخإٍو

مىن "ًالخف مما طبم ذهٍس خٌى مىؼم الحيي لدي  كد " مىؼم الحيي"ؤهه مً خالٌ هخابه " ولىد بٍس

خدد اإلاىؼللاث ألاطاطُت التي وظهذ ظهىدٍ في مظماز دزاطخه للحيي، مً خالٌ اللظمحن اللرًً 

، ملخبرا بيُت الحيي "بسوب"جىاولهما في هخابه ومداولخه الخسوط مً الخصىز الخبظُؼي الري ؤخر به 

را ما ظلله ٌلمم الدزاطت كلى ؤهىاق  شدًدة الخللُد وكابلت للدد ملحن مً الاخخماالث في مظاز جيىجها، َو

مىن اكتراخه مىؼللا مً جلدًمه لخصىز خاص للمخخالُت  ىضح بٍس هشحرة مً الحياًاث والسواًت مشال، ٍو

 .الحياثُت البظُؼت ولللاهىن الري ًدىمها مً خالٌ اإلاساخل التي ذهسهاَا آهفا

ل:ملهومل اضرد-5

ى مصؼلح هلدي خدًض بدُض ًىلل الحادزت مً  فه بلى ألاذَان َى الحيي، َو الظسد بإكسب حلاٍز

ى ٌلد مً جلىُاث الخلبحر الىخابي اإلاهمت، ألن الىشحر مً  (خازظُت)صىزتها الىاكلُت بلى صىزة  ت، َو لغٍى

 .(3)الىصىص حلخمد كلُه ختى ؤهه ٌلد همؼا مً ؤهماغ الىصىص ألادبُت

م كىاة جدخىي  مسوز الساوي بلى )ؤما الحمداوي فُلسف الظسد بإهه الىُفُت التي جسوي بها اللصت كً ػٍس

، بدُض (طسد مىطىعي وطسد ذاحي)بحن همؼحن مً الظسد " جىماشىفظيي"، وللد محز (اإلاسوي له كبر اللصت

                                                           
 .43 اإلاسظم هفظه، ص (1)
 .44اإلاسظم هفظه، ص  (2)
ت والخؼبُم، ص  (3)  .29-28آمىت ًىطف، جلىُاث الظسد في الىـٍس
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ىن "والىاكد الفسوس ي . ًيىن الياجب مؼللا كلى ول ش يء ت السئٍت " ظان بٍى ؤٌو مً فصل اللٌى في شاٍو

 :خُض جخظمً

 .(السئٍت مً الخلف) الصخصُت الحياثُت <الساوي -1

 .(السئٍت مم)الصخصُت الحياثُت = الساوي -2

 .(1)(السئٍت مً الخازط) الصخصُت الحياثُت >الساوي - 3

بالسغم مً حلدد اإلافاَُم للظسد هالخف ؤن الحمداوي اكخمد كلى ؤن الظسد ًظم ؤخدازا ملُىت وؤهه 

 ".الساوي زم اللصت زم اإلاسوي له"ًدخىي كلى كصت ما بدُض جمس كبر اللىاة الخالُت 

ل: اشخفيةل لحكائية-6

حشيل الصخصُت، ؤًا وان الاطم الري ًؼلم كلحها، جظمُما لىصف طسوزي داخل الحيي، جبؼل 

ألاكماٌ اإلايظىبت بلحها خازظه، فال ًىظد طسد مً دون شخصُاث، فالصخصُت هي اللىصس الحُىي الري 

ًجهع باألفلاٌ التي جترابؽ وجخيامل في الحيي، اَخم الشىالهُىن السوض بالصخصُت الحياثُت، واكخبروَا 

 .(2)مً ؤبسش كىاصس الظسد

ماض"و" بسوب"ٌشحر الحمداوي اكخمادا كلى ؤبدار  ؤن الصخصُت كابلت ألن جخددد مً خالٌ " غٍس

ت الصخصُت الحياثُت لِظذ مالشمت لراتها، وؤًظا كسف  ا الخازجي، باإلطافت ؤن ٍَى " زوالهد بازث"مـهَس

تها مىشكت في الىص كبر ألاوصاف والخصاثص " هخاط كمل جإلُفي"الصخصُت الحياثُت بإجها  بملنى ؤن ٍَى

 .ًخىسز ؿهىزٍ في الحيي" كلم"التي حظدىد اطم 

، له وظهان (Signe)ومً وظهت هـس الخدلُل الىباجي فالصخصُت ال ًىـس لها بال كلى ؤجها بمشابت دلُل 

 .(Signifié)وآلاخس مدلٌى  (Signifiant)ؤخدَما داٌ 

اهد  ماض"ٍو حن " غٍس محز كلى ؤن الصخصُت جىلظم بلى مظخٍى مظخىي كاملي بدُض جخخر فُه )ٍو

الصخصُت مفهىما شمىلُا حهخم باألدواز وال حهخم بالرواث اإلاىجصة لها، ومظخىي ممشلي الري جخخر فُه 

 .(3)(الصخصُت صىزة فسد ًلىم بدوز ما في الحيي

                                                           
 .47-46-45، ص خمُد الحمداوي، بيُت الىص الظسدي مً مىـىز الىلد ألادبي: ًىـس (1)
داث، بحروجذ، غ (2) د، الىلد البيُىي للحياًت، ميشىزاث كٍى  .123، ص1988، 1زوالهد بازث، جس ؤهؼىان ؤبى ٍش
 .52-51-50، ص خمُد الحمداوي، بيُت الىص الظسدي مً مىـىز الىلد ألادبي: ًىـس (3)
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ومً َىا ًمىً اللٌى بإن الصخصُت الحياثُت هي ميىن زثِس ي في الظسد، فال ًمىً هخابت زواًت بدون 

شخصُاث فهىان صلت وزُلت ظدا بحن شخصُاث الىص الظسدي والحدر في الىص الظسدي، وؤًظا لِع 

 .مً الظسوزي ؤن جيىن الصخصُت هي شخص واخد فهي مخلددة الىظٍى

ل: الضاءل لحكائي-7

ٌلد الفظاء مً اإلاصؼلحاث الىلدًت التي دخلذ داثسة الاَخمام كلى مس الصمً وخاصت في الدزاطاث 

الحدًشت التي ؤولخه اَخماما هبحرا، وؤًظا َى اإلايان الري ًخخاٍز الظازد ؤو الياجب إلظساء ؤخدار زواًخه ؤو 

ى كىصس مهم ظدا مً كىاصس الخؼاب الظسدي، فخددًد اإلايان الري كامذ به ألاخدار  كصخه فُه، َو

 .(1)للىص الظسدي ًجلل اخخماٌ خدور الىص في الحلُلت هبحرا ظدا

للد ؤشاز خمُد الحمداوي كلى ؤن مفهىم الفظاء ال ًلخصس كلى مفهىم واخد فمجها ما ًلدم جصىزًٍ 

مىىىا ؤن هدصس آلازاء اإلاخخلفت في ما ًلي  :ؤو زالزت ومجها ما ًلخصس كلى جصىز واخد ٍو

ؼلم كلُه كادة الفظاء الجغسافي، فالفظاء َىا َى ملادٌ إلافهىم اإلايان في - الفظاء هملادٌ للميان ٍو

ظدُفا"السواًت، هما ذَبذ  ت فهى بذا " ظىلُا هَس بلى ذلً خُض لم ججلله مىفصال كً داللخه الحظاٍز

 .ًدشيل مً خالٌ اللالم اللصص ي ًدمل مله ظمُم الدالالث اإلاالشمت له

لت - شمل ذلً ػٍس لصد به الححز الري حشغله الىخابت ذاتها كلى مظاخت الىزق، َو الفظاء الىص ي ٍو

ا ً وغحَر ، وحغحراث الىخابت اإلاؼبلُت وحشىُل اللىاٍو وفي ... جصمُم الغالف ووطم اإلاؼالم وجىـُم الفصٌى

الىخابت ألافلُت، الىخابت )بلى مجمىكت مً مـاَس حشيل الفظاء الىص ي ؤَمها " بىوىز "َرا ؤلاػاز ٌشحر 

اللمىدًت، الخإػحر، البُاض، ؤلىاح الىخابت، الدشىُل الخِبىغسافي، الدشىُل وكالكخه بالىص، حشىُل 

دي  .(واكعي، حشىُل ججٍس

باكخباز َرا الفظاء ًخإطع بحن اإلادلٌى اإلاجاشي " ظحراز ظُىِذ"الفظاء الداللي بدُض جؼسق بلُه -

 .واإلادلٌى الحلُلي

لت التي ٌظخؼُم الياجب بىاطؼتها ؤن حهُمً كلى كاإلاه - ىا ٌشحر بلى الؼٍس الفظاء همىـىز ؤو هسئٍت َو

 .(2)الحياجي بما فُه مً ؤبؼاٌ ًخدسوىن كلى واظهت حشبه واظهت الخشبت في اإلاظسح

                                                           
ت السواًت بدض في جلىُاث الظسد، كالم اإلالسفت، ق (1) ، اإلاجلع الىػني للشلافت 240كبد اإلاالً مسجاض، بدض في هـٍس

ذ،   .122، ص 1998، (دغ)وألادب، اليٍى
 .56-55-54-53، ص خمُد الحمداوي، بيُت الىص الظسدي مً مىـىز الىلد ألادبي: ًىـس (2)
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س وؤطاض ول كمل ؤدبي، فهى ؤٌو ما ًخؼس في ذًَ الياجب  ومً َىا وظخخلص ؤن الفظاء ٌلخبر ظَى

 .باكخباٍز ميىها ؤطاطُا في البيُت الحياثُت، بذ ٌظاَم في بىاء خصىصُت الخؼاب السواجي للياجب

ل: ملكاولكمكوولاللضاء-8

ًمشل اإلايان ميىها مدىزٍا في بيُت الظسد، بدُض ال ًمىً جصىز خياًت بدون ميان، فال وظىد ألخدار 

بإهه مجمىكت " لىجمان"خازط اإلايان، ذلً ؤن ول خدر ؤخر وظىدٍ في ميان مددد وشمان ملحن، فُلسفه 

 .(1)مً ألاشُاء اإلاخجاوظت جلىم بُجها كالكاث شبحهت باللالكاث اإلاياهُت اإلاإلىفت

لُت، فيظخؼُم ؤن همحز  ًمشل اإلايان بلى ظاهب الصمان ؤلاخدازُاث ألاطاطُت التي جددد ألاشُاء الفحًز

 .(2)فُما بحن ألاشُاء مً خالٌ وطلها في اإلايان

ؤما الحمداوي فإشاز ؤن جددًد اإلايان ال ًادي دوز ؤلاحهام بالىاكم فلؽ، كىدما ًصىز ؤماهً واكلُت، 

س اإلايان في السواًت  .فهرا ألاطلىب ٌلخبر مً ؤبظؽ ؤشياٌ جصٍى

بن اإلايان في السواًت الىاكلُت ًىدظب ؤَمُت هبحرة باليظبت للظسد، ؤما في السواًاث مشل زواًاث جُاز 

الىعي فال ًىدظب فحها اإلايان ؤَمُت هبحرة لرلً فهى هادز الىظىد، بهىا هجد في اللالم اللسبي ؤمشلت هشحرة 

خُض جخدٌى ؤغلب ؤخُاء وشىازق اللاَسة وظىاملها بلى مادة لخلم " هجُب مدفىؾ"وخاصت في زواًاث 

 .فظاء السواًت

سا لألماهً الىاكلُت  .(3)وهجد ؤًظا في السواًت اإلاغسبُت جصٍى

ل: ملكاولألاعالكتهلباملضموول ارألا ئي

بن اججاَاث الىخابت السواثُت بما جدمله مً جصىزاث كً اللالم جددد داثما ػبُلت الخلامل مم 

الخلىُاث السواثُت، ومجها جلىُت وصف اإلايان، فةما ؤن جخم اللىاًت باإلايان، وبما ؤن ًخظاءٌ ؤو ًخخر شىال 

 .ظدًدا مخالفا لألطالُب الظابلت في الىخابت السواثُت

بدو واضحا ؤن السواًاث الىاكلُت خاصت واهذ حظخخدم وصف اإلايان لخإخحر ألاخدار، خُض ًصبذ  ٍو

 .وصف ألامىىت اإلاخخلفت دالا كلى حلازض ؤهماغ الحُاة واخخالفا

 

ل: اتشكالتل ملكانيةلألاأهميتها

                                                           
 .99م، ص2010-1431ٌ، 1مدمد بىكصة، جدلُل الىص الظسدي جلىُاث ومفاَُم، الداز اللسبُت للللىم، بحروث، غ (1)
 .99اإلاسظم هفظه، ص (2)
 .66-65، هفع اإلاسظم، ص خمُد الحمداوي (3)
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بن ألامىىت باإلطافت بلى اخخالفها مً خُض ػابلها وهىكُت ألاشُاء التي جىظد فحها جخظم في حشىالتها 

ؤًظا بلى ملُاض آخس مسجبؽ باالحظاق والظُم، بدُض بلع ألامىىت لها خصىصُاث ججللها داثما مادة 

ؤطاطُت في السواًت، وزغم طُؼسة بلع ألامىىت الخاصت كلى الىخاط السواجي اللالمي فةهه مم ذلً ال 

 .(1)ًمىً اكخباز ميان ما َى اإلايان السواجي ألاطاس ي ألن السواًت جظم كاإلاها الخاص

وبالخالي فةن اإلايان له ؤَمُت بالغت في حشُِد صىزة الفظاء السواجي، فةن اللازت ال ٌظهل كلُه جصىز 

ا اإلاياوي، لرلً فالسواجي ًاػس ؤخدازه مً خالٌ مداصستها في اإلايان  .ألاخدار بال وهي طمً بػاَز

ل: اسمنل لحكائي-9

بن الصمً َى مجمىكت مً اللالكاث الصمىُت، الظسكت، الخخابم، البلد بحن اإلاىاكف واإلاىاكم اإلادىُت 

لخبر . وكملُت الحيي الخاصت بهما وبحن الصمان والخؼاب اإلاظسود واللملُت اإلاظسودة يىز "َو الصمً " : بٌى ٍز

كلى السغم مً جؼىز الدزاطاث التي جىاولخه اهه ًبلى داثما مفهىما فلظفُا كابال للخلؼُم بلى ؤظصاء ؤخسي، 

جاث الصماهُت والحاطس واإلااض ي واإلاظخلبل " ولُام شىظبحر"وهرلً ما دف . هي ما ًؼلم كلُه الخخٍس

 .(2)"هدً هللب دوز اإلاهسط مم الصمً، وؤزواح الللالء ججلع فىق السحاب وحسخس مىا: "لللٌى 

مً خالٌ ما ؤشاز بلُه الحمداوي فةن شمً اللصت ًخظم بالظسوزة للخخابم اإلاىؼلي لألخدار بِىما ال 

 .ًخلُد شمً الظسد بهرا الخخابم اإلاىؼلي

ىان ؤًظا بمياهُت اطدباق ألاخدار  بن ؤلامياهُاث التي ًدُدها الخالكب بالىـام الصمني ال خدود لها، َو

 .في الظسد بدُض ًخلسف اللازت بلى وكاجم كبل ؤوان خدوثها الؼبُعي في شمً اللصت

لLa duréeالاصتغر قل اسمنيل

بذا واهذ دزاطت مدة الاطخغساق الصمني وكُاطها غحر ممىىت في ظمُم الحاالث، فةن مالخـت ؤلاًلاق 

 .(3)الصمني ممىىت داثما بالىـس بلى اخخالف ملاػم الحيي وجباًجها

ىا ًمحز ظحراز ظُىِذ فصمً الظسد ال ًخلُد بدخابم  (شمً الظسد وشمً اللصت)ؤن في ول زواًت شمىحن " َو

مىؼلي، بِىما ًخظم شمً اللصت للخخابم اإلاىؼلي لألخدار، وكد ٌظبم شمً طسد ألاخدار بدُض ًخلسف 

                                                           
 .72-71، بيُت  الىص الظسدي مً مىـىز الىلد ألادبي، ص  خمُد الحمداوي(1)
 .122مدمد بىكصة، جدلُل الىص الظسدي جلىُاث ومفاَُم، ص  (2)
 .75، هفع اإلاسظم، ص خمُد الحمداوي (3)
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لترح  دزاطت ؤلاًلاق الصمني مً خالٌ ؤزبم جلىُاث " ظُىِذ"اللازت بلى وكاجم كبل خدوثها في شمً اللصت، ٍو

 .(1)(اإلالؼم-اإلاشهد-الاطتراخت-الخالصت): خياثُت وهي

ومً َىا فةن الصمً طسوزي كىد اخخُاز الياجب لخدوز به ؤخدار كصخه، فال ًمىً ؤن جدوز ؤخدار 

جب ؤن ًيىن الدظلظل الصمني بحن ألاخدار في الىص  كصت ؤو زواًت دون ذهس شمً َرٍ ألاخدار، ٍو

 .مىؼلُا ومللىال

ل: اوصفلفيل لحكي-10

ى ؤطلىب مً ؤطالُب اللصت ًخخر  َى وشاغ فني ًمشل باللغت ألاشُاء وألاشخاص وألامىىت وغحر َو

ت، واإلافسداث واإلاسهب الىدىي واإلالؼم، والىصف زطم لشالزت كىاصس ؤطاطُت وهي ألاشُاء، ): ؤشياال لغٍى

 .(2)(ألاشخاص، ألامىىت

وفي مىطم آخس اكخبر الىصف كىصسا مهما مً كىاصس الظسد بل بهه كد ًيىن ؤهثر طسوزة للىص 

له ًإحي خالُا مً الىصف،  الظسدي مً الظسد كلى اكخباز ؤهه ال ًىظد كمل ببداعي حلسف الحياًت ػٍس

 .(3)فالىصف آلُت فاكلُت فهي كالم الظسد ختى ؤهه ال ًجهع براجه

لت مخداخلت ؤو بيظب شدًدة الخغحر "ؤن الىصف " ظحراز ظُىِذ"ٌشحر  ول خيي ًخظمً طىاء بؼٍس

ؤصىافا مً الدصخُص ألكماٌ ؤو ؤخدار جيىن ما ًىصف بالخددًد طسدا، ومً ظهت ؤخسي حصخُصا 

ى ما هدكٍى في ًىمىا َرا وصفا   .(Description)ألشُاء ؤو ألشخاص، َو

ددد ظىِذ وؿاثف الىصف في وؿُفخحن ؤطاطِخحن ًلىم الىصف فحها بلمل جصمُىحن " ظمالُت"ألاولى : ٍو

ت"خُض ٌشيل اطتراخت وطؽ ألاخدار الظسدًت والشاهُت  ججلل للىصف وؿُفت " جىطُدُت ؤو جفظحًر

ت دالت كلى ملنى ملحن في بػاز طُاق الحيي زمٍص
(4). 

يازدو"وللد كدد   :ؤشياال ؤزبلت للىصف ولها جتراوح بحن الىؿُفخحن الظابلخحن" ظان ٍز

را ؤطلف ؤشياٌ الىصف-  .ؤن ًيىن اإلالنى مدددا للىصف الري ًإحي بلدٍ، َو

ا في طُاق الحيي-  .ؤن ًإحي الىصف طابلا إلالنى مً اإلالاوي ًيىن طسوٍز

                                                           
 .76، بيُت  الىص الظسدي مً مىـىز الىلد ألادبي، ص خمُد الحمداوي(1)1
، 1، غ368مدمد البربسي، اإلاجلع ألاكلى للشلافت، اللدد : كابس خصهداز، مساظلت: اإلاصؼلح الظسدي، جس: ظحرالد بسوع (2)

 .58، ص 2003
 .60اإلاسظم هفظه، ص  (3)
 .78، اإلاسظم هفظه، ص  خمُد الحمداوي(4)
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ذ برلً اإلالنى طىاء كبله ؤو - ؤن ًيىن الىصف هفظه دالا كلى اإلالنى في ذاجه دون خاظت بلى الخصٍس

 .بلدٍ

ا-
ا
ك

ا
 .(1)ؤن ًيىن الىصف خال

فبالخالي فةن الىصف ال ٌظخؼُم الخخلي كً الظسد ألجهما مسجبؼان بل ؤهثر مً ذلً فبلغ الىصف 

 .ؤَمُخه ؤهثر مً الظسد بدد ذاجه، وال ٌظخؼُم ؤن ًخبرؤ مىه ول هص طسدي

                                                           
 .79، بيُت  الىص الظسدي مً مىـىز الىلد ألادبي، ص  خمُد الحمداوي(1)
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 الىقد الروائي الفني والىبائي في العالم العربي

 الىقد الروائي الفني عىد هبيل راغب ومحمود أمين العالم-1

 :هبيل راغب(أ

ًطسح بن مً ؤَم اإلامثلحن للىلد السواجي في الهالم الهسبي " هبُل زاغب"خمُد الحمداوي في هالمه نً 

كػُت الشيل ) بهىىان 1967وذلً مً خالٌ ؤَم ؤنماله هرهس مجها الىخاب الري وشس طىت " هبُل زاغب"

الري ًدٌ نلى جىحهه مً خالٌ دزاطخه الشيل السواجي ؤما هخابه الثاوي الري  (الفني نىد هجُب مدفىف

، خُث ًبدو جإزٍس بالىلاد الغسبُحن (فً السواًت نىد ًىطف الظباعي)ؤضس فُه مىاضلت جىحهه َى هخاب 

، خُث ًكهس ؤهه ٌظخخدم مطؿلحاتهم التي ٌظخخدمىنها مجها الىخدة ): واضح مً خالٌ مالفه ألاٌو

ت، والدشىُل الدزامي، والطسام الدزامي والحبىت ً )، فيان ًإخر في الىلد السواجي الفني نً (الهػٍى ادٍو

س خاضت، ولم جىً لدًه ؤًت وطُلت ٌهخمدَا في جدلُل السواًت طىي َرٍ اإلاطؿلحاث الفىُت التي  (مٍى

س"ٌظخخدمها َاالء، وما زفػه هبُل زاغب نً  فىسة بمياهُت وغو جطيُف ألهماؽ السواًت، فىبُل " مٍى

ىا جكهس الفىسة الجمالُت التي  ىه الخاص وبطماجه اإلاخمحزة، َو زاغب خظب هكٍس ؤن ليل همىذج زواجي جيٍى

 .(1)جسي ؤن الهمل ألادبي ال ًمىً ؤن ًيىن غال ضىزة نً هفظه

را ًكهس في مخخلف ؤنماله، مجها " هبُل زاغب"ًبدو ؤن  هخابه كػُت الشيل "شدًد الخإزس بالغسبُحن َو

وهرلً انخمادٍ نلى " فً السواًت نىد ًىطف الظباعي"وهخابه الثاوي " الفني نىد هجُب مدفىف

ت اتهم ؤَمها مطؿلح الىخدة الهػٍى  .اإلاطؿلحاث التي ٌظخهملىنها في هكٍس

س"في ملابل جخفُف " هبُل زاغب"ضسح خمُد الحمداوي فُما ؤلح نلُه  ؤخيام "له نً مىغىم " مٍى

َل : خُث الىلد غسوزي في ول نملُت هلدًت، زم ًؿسح الحمداوي طاالا" زاغب"الري زهص نلُه " اللُمت

ت َرٍ؟ زم ًطسح ؤهه وان مبالغا في وضف الىلد الري وحهه  هبُل "وان هبُل زاغب وفُا لخطىزاجه الىكٍس

للىلاد ؤلاهجلحز، خُث ؤهه انخمد في الجاهب الخؿبُلي بلى الخطيُف، ومىه محز في ؤنماٌ هجُب " زاغب

 :مدفىف بحن ؤزبهت مساخل شيلُت ؤطاطُت وهي

خُت-  .اإلاسخلت الخاٍز

 .اإلاسخلت الاحخمانُت-

 .اإلاسخلت الىفظُت اإلابخىزة-

                                                           
 .86، ص خمُد الحمداوي، بيُت  الىظ الظسدي مً مىكىز الىلد ألادبي: ًىكس (1)
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 .اإلاسخلت الشيلُت الدزامُت-

ت نىدٍ  .(1)فهرا الخلظُم ؤهد نلُه في اإلالدمت الىكٍس

بها ؤن ًخىضل بلى جطيُف " هبُل زاغب"ًىاضل خمُد الحمداوي حظائالجه نً الىُفُت التي اطخؿام 

، وهرا نً مفهىم ةألنماٌ هجُب مدفىف، ونً خػىنه إلالاًِع حاَصة إلافهىم السواًت السوماوس ي

 .الىاكهُت في السواًت ومفاَُم نلم الىفع والخدلُل الىفس ي ومفهىم الشيل الدزامي

بإن ول زواًت جمثل مً خُث الشيل الجمالي وخدة ": "هبُل زاغب"هما حظاءٌ ؤًػا نً صحت كٌى 

 .(2)"مظخللت لها قسوفها وملاًِظها الخاضت التي جدبو داخلها

ت فىُت هلدًت للسواًت؟: وآخس حظاٌئ ؾسخه َى  َل اطخؿام هبُل زاغب ؤن ًيىن لىفظه هكٍس

خُث َىان  (فً السواًت نىد ًىطف الظباعي)ول َاجه الدظائالث جكهس بحابتها مً خالٌ مالفه الثاوي 

جؿىز ملحىف في الجاهب الىكسي، فهى ًدخفل باإلاىهج الفني داثما لىىه ًدنى لػسوزة الخخلظ مً ؤخيام 

اللُمت ومً ؤي خىم نلى اإلاادة السواثُت باإلًجاب ؤو الظلب، فمهمت الحىم نلى الهمل السواجي في هكس 

 .(3)الىاكد متروهت لللازت فُما بهد بذ ًؿالب مىه ؤن ٌشازن الىاكد مهمخه الجمالُت ؤلابدانُت

ت التي وغهها الىلاد ؤلاهجلحز " هبُل زاغب"ونلُه هسي بإن  ًبدو شدًد الححرة بحن ألاخر باإلاهؿُاث الىكٍس

وبحن مداولت ججاوشَا، هما ؤهه ؤهد نلى ؤن دزاطخه لم جداٌو ؤن جفسع نلى ألانماٌ السواثُت اإلادزوطت 

ت هلدًت ت مهُىت، بل اخخىمذ داثما لؿبُهت السواًت هفظها، وبرلً فهى ًخدسز مً ؤًت هكٍس  .هكٍس

حاء جفطُله إلاهؿُاث اإلاىهج الفني في ملدمت هخابه زغم ؤنها واهذ " هبُل زاغب"ذهس الحمداوي نً 

مخخطسة مً خالٌ انخمادٍ في مؿلو الفطل ألاٌو له، خُث وغو لهىىان الفطل داللُا لخىحهه الجمالي 

كهس َرا الهىىان نلى ؤهه مظخمد مً هخب الىلد السواجي ؤلاهجلحزي،  (البىاء الدزامي)في الىلد طماٍ  ٍو

س"ًخؿى خؿى " هبُل زاغب"ونلُه فةن  ً مٍى خُث جددر " بىاء السواًت"في فطله ألاٌو مً هخابه " ادٍو

هلب نلى ؤفياز  ، َو دا ؤفياٍز س"ؤًػا نً آزاء الىلاد ؤلاهجلحز في مفهىم البىاء الدزامي مٍا ً مٍى سي " ادٍو ٍو

ؤن ول نمل زواجي حدًد َى بمثابت بغافت حدًدة وجىطُو لسكهت َرٍ الخلالُد ولِع مجسد جىساز ممل ؤو 

 .(4)جللُد ؤنمى

                                                           
 .87-86اإلاسحو الظابم، ص (1)
 .87اإلاسحو هفظه، ص  (2)
 .88اإلاسحو هفظه، ص  (3)
 .89-88 اإلاسحو هفظه، ص (4)



الىقد الروائي في الىقد العربي دراست :                                                                                الفصل الثاوي

 جطبيقيت

 

 

34 

س)ًبدو ؤن هبُل زاغب بهد اإلاىكف اإلاىكف اإلاخربرب له بحن اهخلاد اإلاىهج الفني نىد  خطىضا في  (مٍى

، ًكهس ؤهه ًدبو خؿخه في الىخاب الثاوي له  وذلً مً خالٌ " فً السواًت نىد ًىطف الظباعي"هخابه ألاٌو

س   ".البىاء الدزامي"الهىىان اإلاظخمد مً نىىان هخاب مٍى

 :للىلاد ؤلاهجلحز وهي" هبُل زاغب"بهد ذلً ًلف الحمداوي نلى ؤَم الاهخلاداث التي وحهها 

 .لِظذ الحبىت هي البىاء الدزامي وبهما هي حصء مً َرا البىاء-

 .ال ًيبغي للىاكد ؤن ًلٌى للسواجي ما ًجب ؤن ًفهله-

 .لِظذ السواًت فىا جابها للحُاة وبهما هي خلم حدًد لها-

ً الىخاب  ًدبحن ؤهه لم ًلخطس فلـ نلى اإلاىهج الفني لىىه " هبُل زاغب"وبالىكس بلى فطٌى نىاٍو

الحخمُت )ججاوشٍ بلى مىاهج ؤخسي مجها اإلاىهج اإلاىغىناحي ًبدث فُه زواًاث ًىطف الظباعي نً مهنى 

ت خي نً الىاكهُت الىلدًت زم نً الالتزام الفىسي، زم اإلاىهج الىفس ي الري (اللدٍز ، واإلاىهج الاحخماعي الخاٍز

ًدزض فُه جإزحر ؤلابدام في هفظُت اللازت بشيل خاص خُث ؤهه وان مجبرا نلى زبـ الهالكت بحن 

الىطىص السواثُت بما َى خازج نجها خحن نىف نلى دزاطت الىاكهُت الىلدًت في زواًاث ًىطف 

 .(1)الظباعي

ىرا وظخيخج بإن  س"كد جبنى الاهخلاد والري وزد في هخاب " هبُل زاغب"َو دون " خىن وازوزس"نً " مٍى

خي، واإلاىهج الاحخماعي، واإلاىهج الىفس ي، َرا باإلغافت بلى  ؤًت بخالت ؤخسي، اإلاىهج اإلاىغىناحي واإلاىهج الخاٍز

دون جلدًم حهٍسف مددد له، نلى ؤن الفطل الثامً َى اللظم " البىاء الدزامي"اطخخدامه مفهىم 

 .الىمىذذي َى ؤًػا ؤخر باإلاىهج الفني، مظخهمال بهؼ مطؿلحاجه ومػُفا ؤخسي 

 :محمود أمين العالم(ب

، ضسح بـإهه مً الىلاد ألاهبر (مدمىد ؤمحن الهالم)في جىاٌو خمُد الحمداوي للىلد السواجي الفني نىد 

را ما ًكهس في هخابه ً ذلً الخُاز الىلدي الفني للسواًت َو جإمالث في نالم هجُب ): مظاَمت في جيٍى

ىا ًبدو ؤهه ًثحر كػُت مً اللػاًا، وهي (مدفىف وذلً ليي ٌهدٌ كلُال مً " كػُت الطىزة واإلاادة"، َو

، فهما َىا (الطىزة واإلاادة)ما جىضل بلُه طابلا باججاٍ مداولت بًجاد نالكت ؤهثر نملا وؤهثر وزاكت بحن 

لِظخا مخياملخحن ومخأشزجحن بل بن الطىزة ال ًمىً فطلها نً اإلاػمىن، جياد جخماهى مهه، فِشىالن مها 

                                                           
 .92-91-90اإلاسحو الظابم، ص :  ًىكس(1)
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 ٌ ، ًلى م بحن نىاضٍس بن ضىزة الص يء ال جياد جىفطل نً : "وحىدا واخدا ال ًمىً ججصثخه وال الخفٍس

 .(1)"، فما مً نمل ٌغحر ضىزة بغحر شيل بغحر ضُاغت"خلُلت بدزاهه بل نً خلُلت وحىدٍ هرلً

في نلد نالكت حدلُت بحن الشيل واإلاػمىن، فهى ًجهل الطىزة " الهالم"ومً خالٌ ذلً جكهس مداولت 

مً حدًد جابهت للمػمىن خادمت له، وزغم الساثدت ألازطؿُت التي ًمىً ؤن وشخمها في َرا الؿسح مً 

خُث انخباز ؤزطؿى ؤن الطىزة ؤَم نلت مً نلل وحىد الص يء، وزغم كساز الهالم بلسب َرا الؿسح مً 

.. ؤزطؿى بال ؤهه ٌهمد  بلى الىشف نً ؾبُهت الهالكت الىمُت التي جسبـ بحن الهلل ألازبهت لىحىد الص يء

س الهمل  وبذا حئىا لخؿبُم َرا الؿسح نلى ألادب فةهه ًاهد ؤن الطىزة ؤو الشيل جياد جمثل حَى

 .(2)"ألادبي

ونلى الهمىم فةن كػُت جداخل الشيل واإلاػمىن ونالكتهما جبلى فىسة حدٌ خاضل هي اإلادىز في 

ت ألادب، فهرٍ الهالكت بىكس الهالم جمثل جلدما  اللظم اإلاجهجي للىخاب، وؤلاؾاز ألاٌو لهرٍ الفىسة َى هكٍس

 .مً خالٌ ؤنها لِظذ مجسد جأشز وجيامل بل بنها ؤنمم مً ذلً بىثحر

بؿبُهت الحاٌ زغم ذواء الهالم وفؿىخه في الجاهب الخؿبُلي مً الىخاب في اهدشاف ألاوظاق الىباثُت 

بال ؤهه لم ٌظخؿو في َرا اإلاجاٌ ؤن ًخخلظ مً جلً الثلافت الجدلُت التي طبم له ؤن كدم ضىزة 

ت): واضحت نجها غمً هخاب مشترن وغهه مو نبد الهكُم ؤهِع كهس مً جدلُله (في الثلافت اإلاطٍس ، ٍو

 .(3)ؤهه وان مخماطيا بيىن السواًت وطُلت للخجدًد والاهدشاف مً ؤحل الخغُحر والىغىح

جىضله بلى فىسة مهمت في ماٌ الخدلُل الفني وهي ما ًخهلم  (الهالم)والجدًس بالرهس نً احتهاداث 

بؿبُهت ألاطلىب السواجي، وانخبر ؤهه ًلىم نلى حهددًت ألاطالُب وجىىنها، فياهذ َاجه الفىسة قاَسة في 

هخابه نلى اطدُداء دون بفاغت في الشسح والخدلُل، وهرا مالمذ طىطُىلىحُا الىظ التي اَخدي بلحها 

ت والظُاطُت والاحخمانُت وألاخالكُت التي  الياجب، جخجلى واضحت مً خالٌ جمُحٍز بحن الدالالث الفىٍس

حشيل مدخىي السواًت، هما جخخلل الدزاطت بهؼ اإلاطؿلحاث التي جيخمي بلى الىلد الفني مجها مفهىم 

البىاء الفني ؤو اإلاهماز الفني، وبخهبحر آخس مفهىم الحبىت، زم السواًاث الدزامُت التي طماَا باللطاثد 

                                                           
 ضالح الظسوي، جؿىز السئٍت الىلدًت نىد مدمىد ؤمحن الهالم (1)

http://www.diwanalarab.com/5/3/2009. 
 . ضالح الظسوي، جؿىز السئٍت الىلدًت نىد مدمىد ؤمحن الهالم، مسحو طابم(2)
 .94، ص خمُد الحمداوي، بيُت  الىظ الظسدي مً مىكىز الىلد ألادبي: ًىكس (3)
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ت، : الدزامُت، باإلغافت بلى اإلافاَُم اإلاخلازبت للداللت ت، الىخدة الشهٍس ت، الىخدة الخهبحًر الىخدة الهػٍى

 .(1)وزغم ذلً فلد وان ؤهثر اَخماما باإلاػامحن الاحخمانُت

هبُل )وخالضت إلاا طبم ذهٍس في مجاٌ الىلد السواجي الفني في الهالم الهسبي هما كمىا بخفطُل نىد 

هسي بإن َرا الىلد لم ًىً خالطا بل َىان مىاهج ؤخسي مسجبؿت به وؤزقى ( مدمىد ؤمحن الهالم)و (زاغب

خي والاحخماعي والىفس ي، وال هيس ى (هبُل زاغب)مثاٌ نىد   (مدمىد ؤمحن الهالم)، اإلاىهج اإلاىغىناحي والخاٍز

مً خالٌ البهد الظىطُىهص ي، ومو ذلً بلي َرا الىلد مشدودا في الهمىم بلى الجروز ألازطؿُت لخدلُل 

 .الشيل

 

 

 

 ":موريس أبي هاضر.د: "كتاب ألالسييت والىقد ألادبي

ًجمو الىلاد نلى ؤن َرا الىخاب َى ؤٌو نمل بيُىي جؿبُلي في مجاٌ السواًت الهسبُت الطادز طىت 

ى ًلو في ملدمت وطبهت فطٌى خلل فحها الىاكد، بغافت بلى خياًاث مخخازة مً 1979 ؤلف لُلت "، َو

 .وخمع زواًاث نسبُت" ولُلت

لم ًفصح الىاكد في ملدمخه اإلالخػبت نً طبب اخخُاز ألالظيُت، بال ؤن اإلاىاشهت التي نلدَا بحن 

 .اإلاىاهج جدزض الىظ مً الخازج وجدىاوله مً الداخل

ألالظيُحن حمُها في طلت واخدة دون ان ًمحز ؤخدا، ووان نلُه ؤن ًمحز " مىزَع ؤبي هاغس"وغو الىاكد 

بحن الخُازاث اإلاخخلفت في ملدمخه، وؤًػا لم ًجمو مهامه الىكسي في ميان واخد فلـ بل وشنه نلى 

ت لألدب حانال مجها  ، وكد بدا الىاكد شدًد الحماض لللساءة البيٍُى ملدمت الىخاب وملدماث الفطٌى

خُت الىظ وبحن مً  هلً ؤهه طُلف مىكفا زالثا بحن مً ًسفؼ جاٍز خُت َو ا للساءجه الخاٍز شسؾا غسوٍز

 .(2)ًلبلها

ؤن َرا الىخاب َى ؤٌو مداولت في الهالم الهسبي ًخخظ بدزاطت ؤوظاق الحيي " خمُد الحمداوي"ٌهخبر 

بال ؤهىا هالخل الجزنت الترهُبُت في اطخخدام مىاهج ؤخسي، -وميىهاجه الداخلُت بمىكىز بىاجي مهاضس

ىؿلم  خي، " ؤبى هاقس"ٍو مً اهخلاد اإلاىاهج الىلدًت التي جفظس ألادب اطدىادا بلى الظُاق الاحخماعي والخاٍز

                                                           
 .95-94اإلاسحو هفظه، ص  (1)
 .97-96، ص خمُد الحمداوي، بيُت  الىظ الظسدي مً مىكىز الىلد ألادبي(2)
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ى مً الىلاد الرًً لهم هدى " بُحر ماشحري "بدُث ًسهص نلى اللساءة الداخلُت، وكد اطخفاد مً  َو

ؤَم اللػاًا الىلدًت اإلاخطلت بالحيي نىد " الحمداوي"طىطُىلىحُا الىظ ألادبي، زم بهد ذلً نسع 

اث اللظاهُت مً خالٌ مظخىي الىقاثف ومظخىي ألانماٌ " ؤبى هاقس" ت اإلاظخٍى فلد حهسع مجها لىكٍس

 ".زوالهد بازث"ومظخىي الظسد ومظخىي اإلاهنى وجددر نجها ؤًػا 

ماض"هما ؤن الىاكد جددر نً الىمىذج الهاملي لـ نامل الراث، )مو الاكخطاز نلى ؤزبهت نىامل " غٍس

 .(نامل اإلاىغىم، الهامل اإلاهاهع، والهامل اإلاظاند

ماض"ٌظخفُد الىاكد مً  ؤًػا في مظإلت الخمُحز بحن دزاطت شخطُاث الحيي مً حاهب ألانماٌ " غٍس

ماطُت  التي جلىم بها وبحن دزاطتها مً حاهب ؤوضافها، مو حملت مً ألاخؿاء في ندم جمثل الخطىزاث الغٍس

 .هما ًجب

وكد وزدث بهؼ اإلاطؿلحاث في ملدمت الىخاب اإلاخطلت بالدزاطت اإلاىزفىلىحُت للحيي خطىضا جلً 

 ".فالدًمحر بسوب"التي وغهها الشىالوي 

ومً َىا ًسي الحمداوي ندم غبـ اإلاطؿلح اإلاإخىذ مً بسوب مً خُث فهمه، خرف بهؼ الهىاضس 

مً البىاء الىقُفي، ولم ًلتزم بطُغ زابخت ألطماء الىقاثف التي اطخهملها نلى نالتها فجراٍ ٌغحر بهػها في 

 .مىغو آخس

ت خازج طُاكها، باإلغافت بلى اطخفادجه مما كبل نىد الىلاد  هما ؤهه ًإخر بهؼ ألاطع الىكٍس

البىاثُحن بطدد مظإلت الىضف في الفً الحياجي، اهؿالكا مً الخمُحز اللاثم بحن الظسد والىضف، لىىه ال 

ا شامال ومسهصا لجمُو اللػاًا التي ؤزازتها الدزاطت البىاثُت للىضف زغم خطٍس اليامل  ًلدم خطسا هكٍس

ت ليل كظم مً الدزاطت  .نلى وغو ملدماث هكٍس

ت في هخاب  والًء وامال " ألالظيُت والىلد ألادبي"ومً َرا اإلاىؿلم وظخخلظ مً جإمل الجىاهب الىكٍس

ى والء مشسوم بالىكس بلى اوهدام ألاطع  ت الحيي َو للمجهىد الىلدي الغسبي الحدًث في مُدان هكٍس

 .الىلدًت للحيي في الهالم الهسبي

 :كتاب هقد الروايت مً وجهت هظر الدراساث اللغويت الحديثت

 ":هبيلت إبراهيم"د

بن َرا الىخاب بشيل نام ًدبنى بهؼ اإلاىاهج الىلدًت التي ضاغذ وظلها اإلاجهجي انخمادا نلى الخؿىز 

فسع َرا الىخاب هطحن نلى ؤي دازض لىلد الىلد السواجي مً حهخحن وهي  الحاضل في مُدان اللغت ٍو

 :والخالي
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- ، حهت قهىزٍ اإلابىس في الهالم الهسبي ومً حهت ؤخسي وىهه نبازة نً هخاب هكسي في اإلالام ألاٌو

فالجاهب الىكسي فُه ٌشخغل ؤهثر مً هطف ضفداجه، غحر ؤن َرا الىخاب ًؿسح مشاول هثحرة بظبب ما 

 .ًالخل بحن الححن وآلاخس مً مُل بلى الخهمُم

للد ؤغاف الحمداوي بان َىان جمُحز بحن الخُاٌ والخخُل في الشهس بىالم مغسق في الراجُت، جلٌى 

لهرا وان مً الػسوزي ؤن همحز في مجاٌ دزاطت الشهس بحن الخُاٌ والخخُل، ": " هبُلت ببساَُم"الىاكد 

 .(1)فالطىزة فُه لِظذ مً وسخ الخُاٌ الري ال غابـ له، ولىجها ميظىحت مً داخل ؤنماكىا اإلاكلمت

انخبر الحمداوي ؤن َرا الىخاب ًىحي مً خالٌ نىىاهه بخىحه لغىي لظاوي خالظ في الدزاطت السواثُت 

غحر ؤن ملدمت الىخاب جلدم جىغُداث جددد بدكت ؾمىح، ومىكو السئٍت اإلاىهجُت للياجبت، فهي جىؿلم 

 .مً غسوزة نالكت الفً باإلاجخمو

اجخر الجاهب الىكسي في الىخاب ضىزة نسع ألَم الاججاَاث الىلدًت اإلاهاضسة لللطت بما فحها 

 ".الىلد الفني السواجي"الاججاٍ الخللُدي الري ٌهني 

وكد خططذ الىاكدة كظما للحدًث نً نامل الصمً وهُف ًخم جىشَهه في الفً اللطص ي، بدىم 

مىً انخباز َرا اللظم َى ؤَم حصء في الىخاب  ؤن الصمً في الحيي َى ميىن واخد مً ميىهاث الحيي، ٍو

اجان اإلادزطخان َما خحن ؤطاطِخحن في هلد الفً اللطص ي والسواجي َو  :ألهه ٌهسع هكٍس

ى ًجمو بحن الىلد الظىطُىلىذي وبحن مهؿُاث الدزاطت اللظاهُت الحدًثت: اإلاىهج الىاكعي.1  .َو

ىا جدمج الىاكدة زالزت جىحهاث ؤطاطُت: اإلاىهج الىباجي.2  :َو

ت -ؤ ت انخمادَا نلى ما طمخه هي ": لُفي طتراوض"بيٍُى لطد بها ألاشواج " بالثىاثُاث"جدىاولها مً شاٍو ٍو

 .اإلاخلابلت

ماض"نلم الداللت نىد -ب ؤشازث الىاكد باطخخدام مطؿلحاث مهسوفت في نلم الداللت اإلاهاضس، ": غٍس

ماض"وهي مطؿلحاث اطخهملذ بشيل مً ؤشياٌ اإلالازبت نلى طبُل اإلاثاٌ في دزاطت  اإلاشهىزة نً " غٍس

ل الحيي ألاطؿىزي"ألاطؿىزة بهىىان  ت لخإٍو  ".مً ؤحل هكٍس

ا "لم جرهس الىاكدة َرا الاججاٍ بدظمُخه َرٍ وبهما ؤشازث بلُه بيىهه : هدى الحيي-ج حشىُال هباثُا لغٍى

 .دون ؤن جددد مً وغو ؤطظه ألاولى" ضسفا

                                                           
 .110-109اإلاسحو الظابم، ص : ًىكس (1)
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" هدى الحيي"ؤشازث الىاكدة ؤًػا بلى اججاٍ مىؿم الحيي الري انخبرهاٍ كبل كلُل طاثسا في اججاٍ 

 .(1)هفظه بدىم ؤنهما مها ًبدثان نً كاهىن ًمىً مً دزاطت مخخلف ؤهماؽ الحيي

اث " هبُلت ببساَُم"ؤن الىاكدة " خمُد الحمداوي"فلد الخل  غلب نلحها في اإلالام ألاٌو نسع الىكٍس

لت شدًدة الاخخطاز في ألاغلب ألانم، بدُث ؤن ؤي كازت نسبي بذا لم جىً له مهسفت دكُلت مظبلت  بؿٍس

هت التي وزدث في الىخاب  .للمىغىم، فةهه لً ًدزن هثحرا ؤبهاد ؤلاشازاث الظَس

والخل ؤًػا ؤن الىاكدة في اللظم الىكسي انخمدث نلى الىثحر مً الحشى فلد قهس ذلً بىغىح في 

ت جمُل ؤخُاها  ػاف ؤن ؾبُهت اإلاهالجت الىكٍس ملازهتها بحن الشهس واللطت، زم في هالمها نً الصمً، ٍو

لُت، والطىفُت مما ٌشيل حهازغا واضحا مو الهدف ألاطاس ي اإلاهلً  غلى الىكس الراحي والخإمالث اإلاُخافحًز

ى البدث نً وطُلت مىغىنُت فهالت لىلد الهمل اللطص ي  .نىه في ملدمت الىخاب َو

ت السواًت في الهالم الهسبي، فهى ال ًخخلظ ؤبدا  س هكٍس وبالخالي فةن َرا الىخاب ٌهد مظاَمت في جؿٍى

مً الىكسة الترهُبُت التي هساَا جؿبو ول الىخاج الىلدي الهسبي، فىجد ؤن الجمو بحن مهؿُاث الاججاَاث 

 .الاحخمانُت في هلد السواًت ومهؿُاث الىباثُت َى الؿابو الغالب في الدزاطاث الحدًثت

 

 :كتاب القراءة والتجربت

 "سعيد يقطين"

ت لرلً ًػو هفظه مً خالٌ  بن غاًت َرا الىخاب هي البدث في ميىهاث الخؿاب السواجي للبيٍُى

للد ؤشاز . جمهُدٍ غمً الاججاٍ البيُىي، والخمهُد ٌهلً ؤًػا نً اطخفادة الىاكد مً الظسدًاث

ا مىؿللا للدزاطت وهي اح الظسدي، ): الحمداوي بلى بهؼ اإلافاَُم وألادواث ؤلاحساثُت التي جم انخباَز الاهٍص

 .(اإلاُثاق الظسدي، الخلفُت الىطُت

دبحن ؤن َرٍ اإلافاَُم اإلاهخمدة ال جلو في ضمُم الىلد الظسدي الىباجي، فلد وطو  ؤن " طهُد ًلؿحن"ٍو

اح"  .ٌشمل مهنى الخسوج نً الخللُد ألادبي" مفهىم الاهٍص

 .فهى ضالح ليل فً نىد دزاطخه في نالكخه بجمهىز مددد وفي فترة مدددة" مفهىم اإلاُثاق"ومو ؤَمُت 

 .هي مً وغو الىاكد هفظه" الخلفُت الىطُت"وؤخحرا ًبدو ؤن ضُغت 

                                                           
 .115-114-113اإلاسحو الظابم، ص : ًىكس (1)
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ا الىاكد ألنها جخماش ى مو  اهؿلم ًلؿحن في َرٍ اللساءة مً ؤزبو خؿاباث وهي السواًاث التي اخخاَز

 .الخجسبت السواثُت الجدًدة، وفي َرٍ اللساءة ٌشحر بلى غبـ الهالكت بحن اللساءة والخجسبت

مً اإلاالخل ؤن َرا الىخاب ًفسع هفظه زغم ول ش يء نلى اإلاتهم بىلد الىلد َى الحدود الىاكهُت التي 

ًػو فحها هفظه، ؤي بانخباٍز بداًت البداًاث ومشسونا ًىلد ألاطئلت خٌى هفظه ؤهثر مما ًلترح شِئا 

 .نهاثُا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراست جطبيقيت" بىاء الروايت لسيزا أحمد قاسم"كتاب 

ى  ت َو جىاٌو خمُد الحمداوي في دزاطخه الخؿبُلُت في هخابه هخاب مً ؤَم الىخب في مجاٌ البيٍُى

بخبىُه اإلاىهج البيُىي في " لظحزا ؤخمد كاطم (دزاطت ملازهت لثالزُت هجُب مدفىف)بىاء السواًت "هخاب 

را ما طيخهسف نلُه مً خالٌ جفطُل خمُد الحمداوي لؿُاث َرا  جدلُل الىظ السواجي الهسبي َو

 .الىخاب

 :ألاهداف*

اإلادخل والخلدًم مً الىخاب لخدىاٌو فُه ؤشياٌ " طحزا ؤخمد كاطم"في بداًت الىخاب جخظ الىاكدة 

را زاحو غلى  بدو اَخمامها البازش باألدب اإلالازن َو الدزاطت اإلالازهت واإلاىهج الري حهخمدٍ في مىغىنها، ٍو
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التزامها الفسعي مً الىخاب دزاطت لسواًت الثالزُت لىجُب مدفىف دزاطت ملازهت، َىا ًكهس هالمها نً 

دها بالدزاطت اإلالازهت للىظ السواجي َى ما ال ًدلي . الىلد اإلالازن وبسوش الهدف مً الدزاطت مها وهرا جطٍس

" ؤوطخحن ؤلساٌش"بالػسوزة باجخاذ مىهج مددد إلحساء َرٍ اإلالازهت، خُث اطخفادث مً الباخث ألاإلااوي 

"Einstein Ulrich " مً خالٌ زئٍخه نً ألادب اإلالازن بإهه فسم مً الدزاطاث ألادبُت ومىهجه مخهدد ًيبو

 .(1)مً مىاهج البدث في ألادب نامت

مً ؤولى اإلاداوالث الجادة في الىلد ألادبي الهسبي اإلاهاضس، " بىاء السواًت"وفي َرا الطدد ٌهد مخاب 

ت الظسد وبذا واهذ طىت ؾبهه هي نام   فةن 1984التي طهذ لالطخفادة مً بحساءاث اإلاىهج البيُىي وهكٍس

، وبهرا فةهىا وهخلد ؤن الىخاب َى "طهحر الللماوي " بلى الدهخىزة 1978الباخثت وكهذ بَداء الىخاب طىت 

ؤؾسوخت حامهُت في ألاضل، غحر ؤن ما يهمىا بالدزحت ألاولى مً بدزاحه غمً كساءجىا الىلدًت اإلاخهللت 

بخللي الىلد الجدًد في الهالم الهسبي، َى ألاطلىب اإلادظم بالىغىح اإلاجهجي الري انخمدجه الىاكدة، 

وهرلً ما زبخه في اإلادخل واإلالدمت مً ؤنها طخهخمد اإلاىهج الىباجي في دزاطتها اإلالازهت لثالزُت هجُب 

ت الظسدًت، وألاضٌى ألاولى لهرا  مدفىف، خُث جاهد اطخفادتها مً الدزاطاث التي جىاولذ الظسد والىكٍس

يا ومدزطت الشىالهُحن السوض  .(2)الىلد الري جإزس بلى خد ما بإؾسوخاث الىلد الجدًد في ؤمٍس

بىاء السواًت دزاطت ملازهت لثالزُت هجُب مدفىف لظحزا ؤخمدكاطم، لفل "هالخل مً نىىان الىخاب 

دزاطت ملازهت بإن الياجبت انخمدث اإلالازهت للثالزُت في الىخاب ؤي غمً مجاٌ الىلد اإلالازن وبإن َرا 

هخبر فسم مً  الىلد لِع له مىهج مهحن وبهما يهخدي غلى ندة مىاهج التي جبدث في ألادب نامت َو

را َى الهدف مً الىخاب" ؤوطخحن ؤلساٌش"الدزاطاث ألادبُت وول َرا مخإزسة بالباخث الغسبي   .َو

ؤن الىلد اإلالازن اجخر ؤشياال زالزت جبها للمىهج اإلاظخخدم " طحزا كاطم"وجىملت إلاا طبم جالخل الىاكدة 

 :في ول شيل

ي ألادبي اإلالازن -1 خُت والاحخمانُت: الخاٍز  .حظُؿس نلُه الىكسة الخاٍز

ىطب اَخمام الىاكد فحها باإلالازهت بحن شخطُاث الىخاب وزلافتهم: التراحم ألادبُت اإلالازهت-2  .ٍو

ى ًسهص نلى ؤبيُت الىطىص الداخلُت: الىلد الخؿبُلي اإلالازن -3  .َو

                                                           
 .120اإلاسحو الظابم، ص : ًىكس (1)
نمس نُالن، الىلد الجدًد والىظ السواجي الهسبي، دزاطت ملازهت للىلد الجدًد في فسوظا، شهادة دهخىزاٍ الدولت في  (2)

 .267، ص 2006-2005ألادب الحدًث، ولُت آلاداب واللغاث، حامهت كظىؿُىت، 
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، وجسي ذلً مً ؤحل الانخماد باإلاىهج (الىلد الخؿبُلي اإلالازن )والىاكدة َىا تهخم بالشيل الثالث 

را ما ٌظمذ بدزاطت السواًت دزاطت خازحُت ال دزاطت داخلُت، فهي ال جىىس الدزاطت الخازحُت  الىباجي، َو

لىجها جدلي بإن اإلاىهج الاحخماعي مثال له مخخططُه وهي مخخطت في ؤبيُت الىطىص لرلً جدلي بالدزاطت 

الداخلُت لها، وال وغفل الهدف ألاطاس ي مً الدزاطت اإلالازهت لسواًت هجُب مدفىف وجخمثل في جددًد 

ؤوحه الدشبه والاخخالف بُجهما وبحن الىطىص السواثُت الغسبُت مً خالٌ ألاطالُب واإلافاَُم والخلىُاث 

 .(1)اإلاظخخدمت

ا  حن الهسب ؤنلىذ الىاكدة نً ؤطباب اخخُاَز زالزُت هجُب )ونلُه فةن بخالف هثحر مً البيٍُى

مخىا ؤطاطُا لبدثها، وهي جخهلم باإلاىهج الخؿبُلي اإلالازن الري ًلخض ي ؤنماال ذاث كُمت فىُت،  (مدفىف

 .(2)وألن كالب الثالزُت غسبي ألاضل

، (زالزُت هجُب مدفىف دزاطت ملازهت)في ضدد دزاطتها " طحزا ؤخمد كاطم"وجفظحرا لرلً فةن الىاكدة 

ذ بلى اإلاىهج اإلاهخمد في الدزاطت خُث ًخمثل في اإلاىهج البيُىي وبإنها دزاطت داخلُت للسواًت مً خُث  هَى

مجها ؤن كالب  (الثالزُت)ؤنها جدزض ؤبيُت السواًت، وهرا بشازتها بلى ألاطباب التي مً خاللها كامذ باخخُاز 

را ما ٌظمذ لها بملازهت الثالزُت مو ألانماٌ الغسبُت بدزاطت ؤوحه  الثالزُت َى كالب غسبي بامخُاش َو

 .الدشابه والاخخالف بحن َاجه الىطىص  وهرا مخخلف الخلىُاث اإلاهخمدة فحها

وفي هفع ؤلاؾاز ؤًػا خددث الىاكدة ؤَداف الدزاطت مً خالٌ زطمها لخؿاؾت دكُلت لللػاًا التي 

خمثل في زالر وخداث  (J.Lefebre) (حان لىفحر)طىدىاولها بالخدلُل مظخفُدة مً حهٍسف  للحيي ٍو

رٍ الىخداث جم جىشَهها نلى فطٌى الىخاب الثالزت اإلاخمثلت في: ؤطاطُت  :وهي الصمان واإلايان، اإلاىكىز َو

- ٌ  .بىاء الصمً السواجي: الفطل ألاو

 .بىاء اإلايان السواجي: الفطل الثاوي-

 .بىاء اإلاىكىز السواجي: الفطل الثالث-

لت جىدزج في بؾاز دزاطاث اإلالازهت لت التي جىاولتها في بؾاز الدزاطت وهي ؾٍس  .(3)وال هيس ى الؿٍس

                                                           
 .121، ص  خمُد الحمداوي، بيُت  الىظ الظسدي مً مىكىز الىلد ألادبي(1)
اٌ هماٌ مدمد ضالح، الىلد البيُىي للسواًت الهسبُت، دهخىزاٍ في اللغت الهسبُت وآدابها، ولُت الدزاطاث الهلُا،  (2) فٍس

 .25، ص2003الجامهت ألازدهُت، 
 .122، ص  خمُد الحمداوي، بيُت  الىظ الظسدي مً مىكىز الىلد ألادبي(3)
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ونلُه ما ًكهس نلى الدزاطت ؤنها نىِذ بىغىح بدبني الىباثُت مً خالٌ انخباز الىظ وخدة مخماطىت 

ًيبغي فهمها مً الداخل وندم زبؿها بإي بهد خازذي ًخخلف نً ؾبُهتها، والبهد الىفس ي مثال، باإلغافت 

را ما ًلخض ي الابخهاد نً ؤخيام اللُمت  .بلى الاهخفاء بالىضف واإلالازهت َو

وختى ؤن الثابذ مالخكخه لحمُد الحمداوي في هفع اإلاجاٌ، جلً اإلاالخكت الدكُلت التي جىمً في ؤن 

اإلاىهج الري اخخازث الىاكدة جؿبُله في دزاطتها اإلالازهت الثالزُت هجُب مدفىف، فهي لم ججمو هما حمو 

ؤغلب هلاد السواًت في الهالم الهسبي بحن اإلاىاهج، وهي مالخكت حهخبر ؤٌو هاكدة جدبنى نلى اإلاظخىي الىكسي 

: نلى ألاكل مىهجا واخدا مخخلطت مً الؿابو الترهُبي للمىاهج، وؤَم طااٌ جبادز به خمُد الحمداوي َى

 (1)َل طخدخفل الىاكدة بهرٍ الىخدة اإلاىهجُت في الجاهب الخؿبُلي؟

في " طحزا اخمد كاطم"وما ًبدو في جدلُلىا بحابت نلى طااٌ الحمداوي خٌى وخدة اإلاىهج نىد الىاكدة 

 .طخكهس بحابخه مو اإلاىاكف التي طىإحي بخفطُل فحها" بىاء السواًت"هخابها 

 :املتن*

ضسح الحمداوي نلى ؤنها كامذ في جلدًمها للىخاب بالخهٍسف " طحزا ؤخمد كاطم"في متن هخاب الىاكدة 

ا لىطىص زواثُت غسبُت لخلىم باإلالازهت بُجها وبحن " باإلاتن السواجي" اإلادزوض مهللت في الىكذ هفظه الخخُاَز

 :الثالزُت وما ًمىً جمُحٍز في اإلاتن السواجي مىغىم الدزاطت بحن

هلً نىه نىىان الىخاب الفسعي : اإلاتن اإلادىزي-1 ا للدزاطت، َو دزاطت ملازهت لثالزُت )ٌهخبر مخىا مسهٍص

ت جخإلف مً زالزت ؤحصاء: واإلاهسوف ؤن الثالزُت هي (هجُب مدفىف ً : زواًت نهٍس ، كطس (1956)بحن اللطٍس

ت (1957)الشىق  ، ومدىزٍت َرا اإلاتن السواجي الهسبي، ججهل مً الدزاطت نمال هلدًا في (1957)، الظىٍس

السواًت ٌظخجُب للشسوؽ اإلاىغىنُت الخخُاز الىماذج مىغىنا للدزاطت، ومً الشسوؽ ؤن جيىن 

 .(2)الىطىص اإلادزوطت هطىضا نسبُت

ع (الغسبي)ؤما اإلاتن اإلاسحعي : اإلاتن اإلاسحعي-2 ، فيان ؤنماال مخهددة لبلصان، وفلىبحر وحلصوزذي، وحَى

م، وال حظإم الىاكدة مً الخىساز في جلدًمها بإنها طخبخهد نً بضداز ؤخيام اللُمت اوسجاما مو  وغحَر

اإلاىهج الخدلُلي وؤن َمها ألاطاض َى ؤن جلدم ضىزة نً بنى الصمان واإلايان واإلاىكىز في زواًاث مدفىف 

 هما ذهسها آهفا بإن اإلاتن اإلاسحعي جمثل في جلً الىطىص الغسبُت فةن الحمداوي كام بخلظُم (3)الثالر

                                                           
 .123-122اإلاسحو هفظه، ص  (1)
 .124-123اإلاسحو هفظه، ص  (2)
اٌ هماٌ مدمد ضالح، الىلد البيُىي للسواًت الهسبُت، ص  (3)  .25فٍس
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رهس ؤهه ؤمام  الىطىص خظب جدلُله بلى هطىص واكهُت وؤخسي ما بهد الىاكهُت وهطىص نسغُت، ٍو

 ول َرا الاحظام مً اإلاتن اإلادىزي بلى اإلاسحعي َل طخكل الىاكدة مخلطت إلاىؿللاتها؟

 .َرا ما طجراٍ في السئٍت اإلاىالُت

 :املمارست الىقديت*

بن ؤغلب مباخث السواًت جىاولذ نىطس الىضف، في خحن ؤن بيُت اإلايان السواجي ؤَملذ بشيل واضح، 

خُث ؤن نهاًت الفطل لم جىً وافُت للبدث الهمُم، ومً َىا طيخؿسق غلى مىؿللاث الىاكدة طحزا 

 .كاطم

خُث ؤن الىاكدة لم جلدم " بيُت الصمان: "للد اَخمذ الىاكدة في الىضف بالبنى الثالر وهي: الىضف-1

ضىزة ولُت نً الترهُب الصمني إلاجمىم الىظ، وبهما كدمذ جخؿُؿا بظُؿا بال ؤهه ال ًدىاٌو شمً الظسد 

، ًالخل الحمداوي ؤن الىاكدة كد (1)وغىما شمً اللطت، وكد كازهذ الىاكدة افخخاخُت السواًت الىاكهُت

 .كازهذ فلـ باإلاؿالو ؤو ما وظمُه الافخخاخُاث السواثُت

ئي، بدُث جسي الىاكدة ؤن بيُت " بيُت اإلايان"وهفع الص يء ًمىً ؤن ًلاٌ نً  فخىاولها ذا ؾابو ججٍص

البُىث )اإلايان جخمحز في الثالزُت باالوغالق ألن ؤغلب ألاخدار التي ًىللها الساوي ججسي داخل ؤماهً مغللت 

 .(2)وؤن ألاماهً فحها مخجاوزة وزابخت (خاضت

ؤن الثالزُت جخخلف في َرا الجاهب نً " طحزا كاطم"فلـ الخكذ الىاكدة " بيُت اإلاىكىز "ؤما نً 

هجُب "اإلاىكىز في السواًاث الىاكهُت الغسبُت، بذ ججهله َرٍ ألاخحرة ذا بهد بًدًىلىذي ذاحي، لىً 

جهل زواًاجه مخهددة ألاضىاث، ومً َىا فىاكهُت " مدفىف لِظذ واكهُت " هجُب مدفىف"ال ًخدخل ٍو

فظيي"ولىجها واكهُت خُاد وؤنها حشبه بلى خد ما واكهُت  التي انخمد نلحها باخثحن لخددًد " دوطخٍى

 ".حهددًت ألاضىاث"

سي  لم جلدم ضىزة مخياملت نً مىكىز الثالزُت ما دام كاثما بالػسوزة مً " طحزا"ؤن " الحمداوي"ٍو

 .خالٌ حهددًت ألاضىاث فةن بيُت َرا الخهدد لم ًلحلها الخدلُل

ت نً مفهىم الصمً " طحزا كاطم"ومو ذلً وله جىمً ؤَمُت  في جلدًم هثحر مً اإلاهلىماث الىكٍس

": ححراز حىِذ"والىضف واإلاىكىز، ففي بيُت الصمً نسفذ بإهىام الاطترحام انخمادا نلى الىاكد الفسوس ي 

                                                           
، داز الثلافت للؿبانت واليشس، (السحل الري فلد قله همىذحا)نبد السخُم الىسدي، الظسد في السواًت اإلاهاضسة  (1)

 .77-76م، ص 1993-1413ٌ، 1اللاَسة، ؽ
 .126، ص خمُد الحمداوي، بيُت  الىظ الظسدي مً مىكىز الىلد ألادبي(2)
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، بال ؤنها غُبذ اإلافازكاث الصمىُت التي حظاند (الاطترحام الخازذي، الاطترحام الداخلي، الاطترحام اإلاصذي)

 .نلى غبـ البيُت

ت،  وجددزذ الىاكدة في الىضف نً ؤَم وقاثفه في السواًت وخددتها في الىقُفت الصخسفُت، الخفظحًر

 .ؤلايهامُت

ت الخإلُف التي جلخلي ؤفياٍز مو باخثحن خُث محز بحن السواًت اإلاىزىلىحُت  وحظخفُد ؤًػا مً شانٍس

 .ذاث الطىث الىاخد والسواًت الدًالىحُت مخهددة ألاضىاث

مً اإلاالخل ؤن الىاكدة طحزا كاطم انخمخد هثحرا نلى نىطس الىضف في زواًاتها، وؤن اإلاهلىماث 

ت التي كدمتها ال جخلى مً ؤَمُت بالىكس بلى واكو الىلد السواجي الهسبي  .(1)الىكٍس

ؤخػهذ الىاكدة اإلاادة السواثُت اإلادزوطت بلى جىكُم ذي ؾبُهت شيلُت فسجبذ فطٌى : الخىكُم-2

البىاء الصمني، البىاء اإلاياوي، اإلاىكىز هميىن داللي له ): الدزاطت نلى ؤطاض زالزت ميىهاث خياثُت ؤطاطُت

ًالخل الحمداوي مً خالٌ الىالم نً الىضف الىلدي نىدَا ؤن َرا . ازجباؽ بشيل اإلادخىي ال باإلاهنى

الخىكُم ال ٌهخبر بالػسوزة نً ؾبُهت اإلادخىي الري ؤدمج فُه فهلُا، وذلً ؤن الىاكدة جمألٍ باإلاهؿُاث 

ت بدُث جؿغى نلى وضف السواثُت مً حاهب، هما ؤنها تهخم في الخدلُل بىضف حصثُاث ألانماٌ  الىكٍس

 .السواثُت مً حاهب آخس

ت وهي جفسع نلحها جىكُما شيلُا بدثا، بذ  مً اإلاالخل ؤن الىاكدة لم جلتزم باإلاىؿللاث اإلاىهجُت البيٍُى

الث الظىطُىلىحُت بلى حاهب هثرة ؤخيام اللُمت  .(2)هساَا جدمج الخإمالث الفلظفُت والخإٍو

ل-3 بن ممازطت الىلد ألادبي لِظذ داثما ممازطت خاغهت فلـ للىعي نىد الىاكد بل ؤن جإزحر : الخإٍو

سي الحمداوي ؤن  ألافياز اإلاهُمىت طلفا نلى الىاكد حشدٍ بطىزة ال وانُت بلى بدماج اللُم الىلدًت، ٍو

ت نىد طانت الخفىحر في جؿبُم اإلاهؿُاث  اليشاؽ الرَني للىاكد ًخخلف طانت الخفىحر في الجىاهب الىكٍس

ت الجدًدة نلى جدلُل الىطىص، فسكابت الفىس غد حظسب اللدًم جيىن شدًدة في الحالت ألاولى  الىكٍس

ل بال ؤهىا هجد مُال في غحر مىغو بلى  بِىما جػهف في الحالت الثاهُت، وجبهد الىاكدة نً هفظها ول جإٍو

الث الاحخمانُت والفلظفُت  ل والخإمل باالنخماد نلى ما َى خازج الىظ، فهي جلجإ هثحرا بلى الخإٍو الخإٍو

دا نً اإلاىؿللاث الىباثُت  ى ما وهخبٍر خسوحا ضٍس وؤلاًدًىلىحُت لخفظحر بهؼ اللػاًا السواثُت َو

 .لدزاطتها

                                                           
 .129-128اإلاسحو الظابم، ص (1)
 .137-136اإلاسحو هفظه، ص  (2)
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 ل الاحخماعي خُت ًػفي نلحها ؾابها : الخإٍو جسي الىاكدة ؤن بدماج السواًت الىاكهُت للحىادر الخاٍز

 .خاضا ًمخاش بالخماطً بحن الخاص والهام

 ل الفلظفي ت في زالزُت : الخإٍو ا للداللت السمٍص ل الفلظفي نىد الىاكدة في جفظحَر هجُب "ٌغلب الخاٍو

 ".مدفىف

 ل ؤلاًدًىلىذي ا بًدًىلىحُت حاءث نىد الىاكدة : الخإٍو الث التي هدنَى مً الىاكو ؤن مهكم الخإٍو

 .مسجبؿت بمُل واضح بلى الفلظفت الىحىدًت، ولم ًسد ذهس اإلاازهظُت بال مسة واخدة في الىخاب

 .(1)هما ؤن الخفظحر ؤلاًدًىلىذي الؿبلي غاثب في مجمىم فطٌى الىخاب

 :اختبار الصحت*

بن ألابدار اإلاخهللت بالصمان واإلايان واإلاىكىز، ولها ؤبدار حدًدة، وهي هفظها لم جطل بهد بلى وغو 

ت مجسدة حاَصة، ولم جىدشفها  ؤطع مخياملت لألهماؽ السواثُت، وللد وقفذ الىاكدة مهلىماث هكٍس

وخدَا هما ؤشازث في الخلدًم، ألنها انخمدث مساحو غسبُت هثحرة ووىهذ لىفظها همىذحا ًخػو شيله 

 .لؿبُهت جمثلها الخاص

ا مً السواًاث الغسبُت مهخمدة نلى الىلد الشانسي ألن َرا  وجبحن الفسوق اإلاىحىدة بحن الثالزُت وغحَر

سهص نلى اطخخالص الخطاثظ الهامت اإلاشترهت بحن مخخلف ألاهماؽ  الىلد ًمهل دزاطت الفسوق ٍو

 .(2)اللططُت

م هخاب  فةن الىاكدة لم حظخؿو ؤن جيخهي بلى " بىاء السواًت"بذا اطخخدمىا اخخباز الصحت هإداة لخلٍى

خالضاث نامت جددد الظماث اإلامحزة للسواًاث التي دزطتها بدُث جيىن َرٍ الخالضاث هدُجت مىؿلُت 

ل، وؤن الىلاد  إلاجمل مساخل الخدلُل، وؤن الىطىص ؤلابدانُت نمىما والسواثُت خاضت كابلت للخإٍو

 .(3)ًخخلفىن مً خُث الخلفُاث الفلظفُت واإلاىهجُت وؤلاًدًىلىحُت التي ًىؿللىن مجها

سجل حمُو  سي ؤن الىظ السواجي في دزاطخه ًدخاج بلى الاطخهاهت ببرهامج بخطاجي ًػبـ َو ٍو

الهالكاث اإلامىىت في الىظ، زم ًبدي الحمداوي مالخكاث نامت جبحن مً خاللها زؤًه في جفظحر وجدلُل 

ت  .بهؼ آلازاء زدا نلى الىاكدة، ؤو مدطُا نلحها ألاخؿاء في الترحمت وفي الؿبانت وهرلً ألاخؿاء الىدٍى

                                                           
 .139-138اإلاسحو الظابم، ص  (1)
 .85نبد السخُم الىسدي، الظسد في السواًت اإلاهاضسة، ص  (2)
 .143-142، ص  خمُد الحمداوي، بيُت  الىظ الظسدي مً مىكىز الىلد ألادبي(3)
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وبالخالي بذا خاولىا اللُام بممازطت اخخباز الصحت مىر البداًت، هجد ؤن اإلاىؿللاث اإلاطسح بها في 

اإلالدمت لم حظخلصم بها الىاكدة بشيل جام، بل نمدث بلى الاهخلاٌ بحن مجمىنت هبحرة مً آلازاء واإلاىؿللاث 

اإلاىهجُت اإلاخهازغت ؤخُاها، ولهل َرٍ الاهخلاثُت هي التي طخجهل اللازت ٌظخفُد مً مجمىنت مً آلازاء 

اث اإلاخهللت بالظسد، دون ؤن ًخمىً مً غبـ خدود الخطىضُت اإلاهسفُت لجهاش اإلافاَُم  والىكٍس

 .(1)اإلاهخمدة

 

 :استيتاجاث حول الكتاب*

بىاء )" طحزا ؤخمد كاطم"وغو الحمداوي مجمىنت مً الىخاثج جىضل بلحها في آخس اإلاؿاف خٌى هخاب 

 :هدىضلت للجاهب الخؿبُلي في الىلد البيُىي خُث جىمً في (السواًت

ؤٌو دزاطت ملازهت  (بىاء السواًت، دزاطت ملازهت لثالزُت هجُب مدفىف)" طحزا ؤخمد كاطم"ٌهخبر هخاب 

مثل الىخاب في الجاهب الىكسي له الىخابحن اإلاروىزًٍ طابلا  للسواًت الهسبُت، مؿبلت اإلاىهج الىباجي، ٍو

ت الحدًثت)إلاىزَع ؤبى هاضس، وهخاب  (ألالظيُت والىلد ألادبي)  (هلد السواًت مً وحهت هكس الدزاطاث اللغٍى

خُت في جؿىز الىلد السواجي، هما ؤن الجىاهب اإلاىهجُت  لىبُلت ببساَُم، ٌهخبران َران الىخابان خللت جاٍز

ت السواًت بلى اللازت الهسبي بىفع الشيل الري جبلىزث  ب هكٍس اإلاىحىدة في الىخاب حهخبر مداولت لخلٍس

َى  (الثالزُت)نىد الغسبُحن، اطخخدمذ الىاكدة اإلاىهج الىضفي بالدزحت ألاولى، وما اَخمذ به في دزاطت 

حاهب الخهبحر، بِىما ؤَملذ دزاطت بيُت الداللت وهي ؤَم ما كامذ نلُه دزاطت ألانماٌ الحياثُت نىد 

ل الفلظفي ًخمثل في  ؤشهس الدازطحن، باإلغافت بلى اإلاىهج الىضفي فةنها لجإث في ؤخُان ؤخسي بلى الخإٍو

ل ًثحر مو الخدلُل البىاجي  را الخإٍو جفظحر الىظ السواجي اإلادزوض جىاضُا مو هطىص خازحت نىه، َو

را ما ًكهس ازجباؾها باألطالُب  نالكت وؾُدة ، هما لجإث بلى ؤطلىب اإلافاغلت بحن الىطىص السواثُت َو

الىلدًت اللدًمت، وألامس اإلافىع ؤن البىاثُت واهذ جدمل لىاء الهلمُت واإلاىغىنُت بدىم اطدىادَا بلى 

 .(2)اللظاهُاث واإلاىؿم، لرلً مثلذ خؿىة نكُمت في ممازطت هلد السواًت

وما ًمىً اطخخالضه نً الدزاطت الخؿبُلُت لهرا الىخاب، بإهه هخاب شدًد ألاَمُت، خاضت وهي 

، مً خالٌ الدزاطت اإلالازهت بُجها وبحن ؤنماٌ ناإلاُت (الثالزُت)جلىم بدزاطت ؤَم ؤنماٌ هجُب مدفىف 

، واهذ الىاكدة بازنت في دزاطتها للسواًت وما ًكهس نلحها ؤنها اطخؿانذ ؤن جلتزم بالىلد الىباجي (غسبُت)

                                                           
 .145اإلاسحو هفظه، ص  (1)
 .149-148اإلاسحو الظابم، ص  (2)
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الري لم ًىفم ؤي هاكد في انخمادٍ، باإلغافت بلى اإلادؿاث التي وكف نلحها الحمداوي في هخابه بدزاطت َرا 

 .الىخاب ليىهه بالغ ألاَمُت في مجاٌ الىلد البيُىي 

 

 

 

 

 

 :رؤيت هقديت حول الكتاب

 (بييت الىص السردي مً مىظور الىقد ألادبي لحميد الحمداوي)

كمىا بمالخكت مجمىنت مً الىلاؽ " بيُت الىظ الظسدي مً مىكىز الىلد ألادبي" نىد دزاطدىا لىخاب 

 :هسئٍت شخطُت في مشىاز بدثىا ًمىً ؤن هجملها والخالي

بلى خلل دزاطت الىلد " بيُت الىظ الظسدي مً مىكىز الىلد ألادبي لحمُد الحمداوي" ًيخمي هخاب -

 .ألادبي والظسدًاث

انخمد الياجب لغت طهلت ومفهىمت، ؤما ألاطلىب َى ؤطلىب طلع وواضح وزاقي ذاث ؤفياز مدظلظلت -

 .ومىؿلُت

 .انخمد الياجب في نمله نلى الفهسطت الهلمُت الحدًثت في الخىزُم اإلاهخمد في البدىر-

رٍ هي - ًاخر نلى الياجب ندم جلدًمه ليل فطل بما ًىضح ؤَم الىلاؽ التي طىف ٌظسدَا َو

لت التي حهخمدَا ؤغلب البدىر هخمهُد ليل فطل  .الؿٍس

اجبو الياجب طُاطت بًساد اإلاطؿلح الهسبي مو الترحمت بالفسوظُت خاضت اإلاطؿلحاث الظسدًت، مما -

 .ٌظهل نلى اللازت الخهسف نلى اإلاطؿلح بيلخا اللغخحن

في اللظم الثاوي مً الىخاب خٌى الدزاطت الخؿبُلُت لم ًفطل الياجب خٌى فطٌى وؤحصاء الىخاب -

ً اإلادىزٍت له  .وبهما ؤخر بهؼ الهىاٍو

 .ٌهخبر َرا الىخاب مً ؤَم اإلاساحو وؤزمجها التي ٌهخمدَا الباخث في مجاٌ الخخطظ اإلاساد دزاطخه-

 .اطخخدام الياجب للمخؿؿاث وفم ول فىسة والجداٌو اإلاىضحت وذلً بغُت جىضُل اإلاهلىمت لللازت -

في مظاز بىاء الفلساث للىخاب انخمد الياجب نلى الجمل الاطمُت وجازة الفهلُت وذلً للخىكُم -

 مً الىخاب الفلسة ألاولى اطخخدم الجملت الاطمُت 20في الطفدت زكم : والخيظُم بحن الفلساث مثاٌ ذلً
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د بًطالها بلى اإلاخللي، وهرا نلى السوابـ بمخخلف ؤهىانها ليي ًىظب الىظ  لخإهُد مهنى الفىسة التي ًٍس

 .همىذج زاقي وخاٌ مً ألاخؿاء والشىاثب

ؤنلً الحمداوي في ملدمت الىخاب جبيُه للمىهج الىباجي باطخثىاء مبدث الفػاء، خُث هجدٍ ًطسح -

 (الفػاء)، خُث ؤهه في َرا اإلابدث 72 والطفدت 67بأزاثه الخاضت هما ًكهس ذلً حلُا في الطفدت زكم 

 .جىطو كلُال في دزاطت اللػاًا اإلاؿسوخت بلى الحد الري ججاوش فُه الخطىز الىباجي ؤخُاها

بذ هجدٍ  (ميىهاث الخؿاب الظسدي)ًبدو ؤن الحمداوي لم ًىً دكُلا في جلدًسها في اخخُاٍز لهىىان -

 .ًجمو بحن البيُاث الحياثُت والبيُاث الخؿابُت

 ًطف الىلد السواجي الفني الهسبي بإهه 95هسي ؤن الحمداوي ًطدز ؤخياما نامت، فمثال في الطفدت -

ما ى لم ٌهخمد غال نلى همىذححن بزىحن َو هبُل زاغب : لم ًىً خالطا بمهنى ؤن مىاهج ؤخسي جخخلله، َو

 .ومدمىد ؤمحن الهالم

ىا هدظاءٌ- ؤلِع في : ًكهس ؤن الحمداوي ًدنىا بلى الطسامت في جؿبُم اإلاىهج الىباجي في الىلد الهسبي، َو

و اإلاىهج في ملخػُاث الىظ، بدٌ الخلُُد بمىهج هجح في ملازبت  َرا اهتهان للىظ؟ ؤال ًمىً جؿَى

 .هطىص ؤخسي لها ما لها مً خطىضُاث

وفي ضدد الدزاطت خٌى الىخاب، طعى هلاد هثحرون في الجهل مً الىخاب مً احل جدنُم مالفاتهم وفم 

بً شوزة نبد "مىاغُههم، وجسن زئٍت خاضت خٌى الىخاب ؤو حصء مىه، هرهس مجهم الياجب وألاطخاذ اللدًس 

ت الفػاء في الىلد السواجي اإلاغازبي)في مالفه " السخمً ومً حملت اإلاالخكاث وآلازاء التي ؤطظها  (شهٍس

 :هجد

هخلظ دزاطدىا لهرا الىمىذج بلى ؤن خمُد الحمداوي، طعى في مشسونه الىلدي َرا بلى جدلُم جمُحز -

بحن الفػاء واإلايان، وؤشاٌ الىثحر مً الالخباض نلى اإلافهىمحن، نلى السغم مً الازجبان الري وكو فُه في 

بداًت الىخاب، لىىه اطخدزن اطخخداماجه الاضؿالخُت في بؾاز بدثه نً خلُلت مفهىم الفػاء ونالكخه 

فدحن هػو مطؿلح اإلايان في ملابل مطؿلح الفػاء بغُت الخمُحز بحن مفهىمحها، فةهىا )بمفهىم اإلايان 

هلطد باإلايان السواجي اإلافسد لِع غحر، وهلطد بالفػاء السواجي ؤمىىت السواًت، بل جدظو لدشمل ؤلاًلام 

اإلاىكم للحىادر التي جلو في َرٍ ألامىىت ولىحهاث هكس الصخطُاث فحها، ومً زم ًبدو مطؿلح الفػاء 

 .(1)ؤهثر شمىال واحظانا مً مطؿلح اإلايان

                                                           
ت الفػاء في الىلد السواجي اإلاغازبي اإلاهاضس، مسهص الىخاب ألاوادًمي، نمان، ألازدن، ؽ (1) ، 1نبد السخمً بً شوزة، شهٍس

 .74، ص2018
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والحلُلت ؤن مىغىم الفػاء السواجي مطؿلح فػفاع بىضفه وناء ًدىي نالم السواًت، اإلاشاَد 

ت ضلخه بهالم الصخطُت واللغت وشمً ألاخدار وميانها  .وغحر اإلاشاَد، نمل الباخث نلى جلٍى

ىرا ًإحي هخاب   .للحمداوي مً ؤفػل الىخب في مُدان الخىكحر السواجي (بيُت الىظ الظسدي)َو

ادة الحمداوي مً خالٌ هخاثج َرا البدث فلد طبم للىلاد الهسب  وكد شهد الباخثىن والدازطىن لٍس

 .(الفػاء السواجي)بلى مهالجخه 

 

 

 

للد ؤنؿذ دزاطت الحمداوي مً خالٌ َرٍ الطدازة والىىنُت، دنما للىلد الهسبي، مما ؤخدزه مً 

جدٌى هدى ألامام، لِع مً باب التراهم الظلبي ولىً بما اطخدلذ مً غمىع الفػاء وجداخله باإلايان، 

وكد وان الحمداوي مً ؤطبم الىلاد الهسب نىاًت بالفػاء السواجي مداوال زفو الالخباض الري وان واكفا 

 .(1)بِىه وبحن اإلايان

ىرا طخػل الدزاطت مفخىخت لجل اللساء، ليي ًدػى دزاطت مىفلت لهرا الىخاب ولهل زؤًاٍ  َو

 .الصخطُت وزلافخه الخاضت به

 

                                                           
 .75اإلاسحو الظابم، ص (1)
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 :وفي آخس املطاف قمىا بجمؿ حملت مً الىخائج حىل مىطىؼ بحثىا ًمكً أن هجملها في ما ًأحي

مً أهم الكخب " حمُد الحمداوي"ملؤلفه  (بيُت الىص الظسدي مً مىغىز الىقد ألادبي)ٌؾخبر كخاب -

س لكل دازض وباحث ًيخقي مىه حملت . وأجساها في الظاحت الىقدًت الؾسبُت ومجال الظسدًاث ومسحؿ غٍص

 .املؾازف املسادة

أما في إشازجه ؽً البؾد ألاول، فهى : وطؿ الحمداوي هدفه مً جأطِع كخابه في هدف ذاث بؾدًً

ًخمثل في إؽطاء مؾازف مىخغمت حىل الخجسبت الىقدًت الىبائُت خازج الؾالم الؾسبي والبؾد الثاوي املخمثل 

 .في محاولت اخخباز املظيرة الىقدًت التي قطؾتها الخجسبت الؾسبُت

قظم الحمداوي كخابه إلى قظمين، أما ؽً القظم ألاول فكان ؽبازة ؽً قظم هغسي ًخمثل في جحلُله -

ألصىل بيُت الىص الظسدي، وذلك مً خالل املقازبت الظسدًت التي ؽسطها في مجال الىقد الفني السوائي، 

خاصت في إهجلترا، حُث أن الىقد ؽىدهم، بقي وفُا لألهماط الجمالُت الكالطُكُت وخصائص بىاء السواًت 

مؿ اهخفاض مظخىاه خاصت مؿ عهىز ألابحاث الشكالهُت السوطُت، كما أهه كان له الخأجير الكبير ؽلى 

 .الظاحت الىقدًت الؾسبُت

وفي حدًث ؽً إهجاشاث الاججاه الشكالوي والدزاطاث الىبائُت ٌؾسج ؽلى مفهىم الحىافص ؽىد -

 .في الخؾٍسف بهرا املصطلح" جىماجىشفظكي"الشكالهُين، مً خالل الدوز الري لؾبه الشكالوي السوس ي 

ماض"، إطافت إلى الؾىامل ؽىد "زوالن بازث"وؽىد " بسوب"أما ؽً الىعائف ؽسج ؽليها ؽىد - ، "غٍس

مىن )ودوزه في الخأطِع للىمىذج الؾاملي ودوزه في بىاء الحكي، جم ؽسج ؽلى مىطق الحكي ؽىد   (كلىد بٍس

 .(مىطق الحكي)مً خالل كخابه 

ق القىاة التي جخكىن مً مسوزها إلى " الحمداوي"ؽسف - الظسد بأهه الكُفُت التي جسوي بها القصت ؽً طٍس

 .الساوي جم املسوي له ؽبر القصت ذاتها

ماض وبسوب"وؽً الشخصُت الحكائُت أشاز الحمداوي إلى أبحاث - بأن الشخصُت قابلت ألن جخحدد " غٍس

 .مً خالل مغهسها الخازجي، إذ حؾخبر مكىن زئِس ي في الظسد

إن الفظاء الحكائي في الظسد ٌؾخبر حىهس وأطاض كل ؽملُت أدبُت فهى مكىن أطاس ي في البيُت -

الحكائُت باإلطافت إلى املكان وأهمُخه الكبيرة في بىاء الفظاء السوائي، وال وغفل ؽً الصمً في الحكي الري 

 .ٌؾخبر طسوزي ؽىد الخخلي ؽىه فهى مسجبط مؿ الظسد أشد ازجباط

في الدزاطت الخطبُقُت للحمداوي جىاول الىقد السوائي الفني ؽىد هبُل زاغب ومحمىد أمين الؾالم -

اللران ٌؾخبران مً أهم ممثلي هرا الىقد في الؾالم الؾسبي مً خالل مخخلف أؽمالهم وذلك جأجسا بالىقاد 

 .الغسبُين



 خاتمة
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كخاب ألالظيُت والىقد ألادبي : هالحػ في الىقد السوائي الىبائي ؽىد الىقاد الؾسب، أهم ألاؽمال منها-

ت الحدًثت للدكخىزاه هبُلت "مىزَع أبى هاصس"ملؤلفه  ، وكخاب هقد السواًت مً وحهت هغس الدزاطاث اللغٍى

 .إبساهُم، وكخاب القساءة والخجسبت للدكخىز طؾُد ًقطين

بالدزاطت والخطبُق كاهت له أهدافه  (بىاء السواًت لظيزا أحمد قاطم)إن جبني الحمداوي لكخاب -

وقام بمقازهتها مؿ هصىص غسبُت ؽاملُت،  (جالجُت هجُب محفىظ)الخاصت، مً خالل أن الكخاب جىاول 

ت السواًت الؾسبُت للقازئ  ب هغٍس باؽخبازها أول دزاطت مقازهت للسواًت الؾسبُت فهي حؾخبر محاولت كبيرة لخقٍس

 .الؾسبي بىفع الشكل الري جبلىز ؽىد الغسبُين

ت وفق دزحت كل مخلقي - أخسا ًبقى الكخاب حلقت مفخىحت لجمُؿ القساء والىقاد، وجبقى املالحغاث طاٍز

قت فهمه، وجبقى وشهد للحمداوي بأن كخابه دزاطت مىفقت دؽما للىقد الؾسبي وما أخرجه مً جحىالث  وطٍس

 .هحى ألامام وزفؿ زاًت الىقد الؾسبي والظسد مؾا
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 امللخص
 

 

1 

ملؤلفه حميد الحمداوي ًدىاول الكخاب في البداًت " بييت الىص الصردي مً مىظىر الىقد ألادبي"كخاب 

ًقيم حبريفا بالجلىد : اللدد اللي حددد  احبه مً كخابخه لىاا ووى ودد  اث  بدًًا  ما الببد ألاول 

املبلولت خارج البالم البربيا  ما الثاوي ًخمثل في محاولت اخخبار املصيرة الىقدًت التي قطبتها الخجربت 

البربيتا في املىهج الىبائي على الىص الصردي البربي هظريا وجطبيقياا زم ًؤكد الحمداوي مً الضرورة إلى 

جقدًم الجلىد الىقدًت التي حبخبر جمليدا للمقاربت الىبائيت وهي جلىد ألاهجلىشكصييين كما عرفذ في 

 .البالم البربي جحذ اشم الىقد الفني

احخىي كخاب الحمداوي على قصمينا قصم هظري ضم فيه مفلىم الحىافز وفصل فيهاا زم  وب إلى 

ا (روالهد بارث)ا زم الىظائف لدي (مىرفىلىجيا الحكاًت)مً خالل مؤلفه  (فالدًمير بروب)الىظائف لدي 

مً  ( لىد بريمىن )وفصل فيها  ًضاا زم جحدر عً مىطق الحكي عىد  (غريماس)زم  شار إلى البىامل عىد 

ا كما عرج على مكىهاث الخطاب الصرديا بخبريفه ملفلىم الصرد والبىامل (مىطق الحكي)خالل مؤلفه 

الشخصيت الحكائيتا الفضاء الحكائيا الزمً الحكائي والى ف وجداخله مع الصرد : التي ًقىم عليها منها

 .(الحكي)

الىقد الروائي الفني في البالم البربي مً الىظريت إلى :  ما عً القصم الثاوي مً كخابه فقد جىاول فيه

الخطبيقا و شار إلى الىاقدًً هبيل راغب ومحمىد  مين البالم وعرج على  وم دراشاتهم في ولا املجالا زم 

كخاب ألالصييت والىقد ألادبي في : جىاول الىقد الىبائي في البالم البربي مجمىعت مً الكخب جخمثل في

بىاء الرواًت )الىظريت واملمارشت ملىريض  بى ها را وكخاب القراءة والخجربت لصبيد ًقطينا و خيرا كخاب 

ا وقام بدراشخه دراشت جطبيقيت اشخىفذ على (دراشت مقارهت لثالزيت هجيب محفىظ لصيزا  حمد قاشم

اللدد مً وضع الكخاب زم متن الكخابا واملمارشت الىقدًت للكخابا والى ف زم اخخبار الصحتا وفي 

 .ألاخير وضع مجمىعت مً الاشخيخاجاث اشخخلصلا مً دراشخه للكخاب

 :الكلمات املفتاحية

الىقد ألادبيا الصردًاثا بييت الىص الصرديا الىقد الروائي الفنيا الىقد الروائي الىبائيا املىهج 

 .البييىي 



Résumé 
 

 

1 

Le livre de la “structure du texte sur du point de neuve de l’espèces littéraire » pour la 

paternité de Hamid Hamdani, au début de l’objectif fixé pour lui, un objectif de deux dimensions 

et la première dimension ; inclut une définition des efforts en dehors de la monde arabe et le 

second consiste à essayer de tester la marche monétaire qui a été faite par l’expérience arabe, 

dans l’approche structurelle du texte narratif original et pratique, puis confirme Hamdani à 

fournir des efforts monétaires considérés comme préparés à la structure approches, les efforts de 

anglo saxunin tels que définis dans le monde arabe sous le nom de l’argent technique. 

Le livre d’alhamdani contenait deux parties, une section théorique ; il incluait dé concept 

d’incitations et les séparait, puis allai taux emplois de « Vladimir Propp » à travers son auteur 

morphologie du conte, puis des emplois à « Roland Barth », puisse référait aux facteurs de 

grimas et les réparait également, puis partait de la logique du discours à Claude Bremon, à 

travers sur logique d’auteur de la narration, comme il introduisait les composantes du discours 

narratif, en définissons le concept de récit et les facteurs sur lequel il est basé, y compris, le 

personnage narratif, l’espace assecdotique, puis le temps assecdotique, la description et son 

chevauchement avec le récit. 

Quand à la deuxième section de son livre, dans laquelle il a abordé : la critique narrative de 

l’art dans le monde arabe de la théorie à l’application dans laquelle il a fait référence aux efforts 

des critiques : Nabil Ragheb et Mahmoud Amin dans ce domaine, puis a abordé la critique 

structurelle dans le monde arabe une série de livres à savoir : le livre de la linguistique et de la 

critique littéraire dans la théorie et la pratique de Maurice Abu Nasser, et la critique du livre du 

roman du point de vue des études linguistiques modernes du Dr Nabila Ibrahim, et la lecture de 

livres et l’expérience de sa citrouille, et enfin le livre des trois Nagib Mahfoud, pour Siza Ahmed 

Qassem étudié par une étude pratique qui a atteint l’objectif du développement du livre puis le 

corps, la pratique critique la description dans le livre, puis le choix de la santé et à la fin 

développé un ensemble de condusion tirées de son értude du livre. 

Mots-Clés : 

Critique littéraire, garderie, structure de texte surdary, romancier technique, romancier 

l’approche structurelle. 



Abstract 
 

 

1 

The book « the structure of the narrative the from the perspective of literary criticism » by 

« Hamid Hamdani » ; the book initially deals with the goal taht is author set for it, which is goal 

with two dimensions, the first dimensions : includes a definition of the efforts made outside the 

arab world, and the second: it is represented in an attempt to test the critical march which the 

arab experience made, in the constructivist approach, on the Arabic narrative texte in theory and 

practice, then”Alhamdani” stresses the necessity to present critical efforts, which are considered 

a prehide to the constructivist approach, which is the efforts of the Anglo-saxons as it was known 

in the arab world under the name of art criticism. 

“Alhamdani’s” book contained two parts, a theorical part: in which he included the concept of 

incentives and separated them, then he went to the functions of “Fladimir propp” throught his 

author morphology of the story, then the functions of “Roland Barth”, then he talked about the 

logic of storytelling. Claude Bremont, through his author the logic of storytelling, also referred to 

the components of the narrative discourse, by defining the concept of narration and the factors on 

which it is based, including: the narrative character, the narrative space, then the narrative time, 

description and its overlap with the narrative. 

As for the second part of his book, in which he dealt with: Artistic narrative criticism in the 

arab world from theory to application, in which he referred to the efforts of the critics: “Nabil 

Ragheb” and “Mahmoud Amin Al-Alam”, in this field then be dealt with constructive criticism 

in the arab world, a group of books, represented in: the book of linguistics and literary criticism 

in theory and practice by “Maurice Abu Nasser”, the book of criticism of the Novel from the 

point of view of modern linguistic studies by “Dr Nabila Ibrahim”, the book of reading and 

experience by “Said yaqtin”, and finally the book building the novel, “a comparative study of the 

Nagib Mahfoud” “trilogy” by Siza Ahmed Qassem”, which was studied by a study an 

application that fulfied the objective of developing the book, then the critical practice, and 

description in the book, then choosing the correctness, and in the last setting a set of conclusions 

drawn from his study of the book. 

Key words : 

Literary criticism, narratives, the structure of the narrative text, artistic fiction criticism, 

contructivist fiction criticism, structural approach. 
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