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الرؤية السردية يف رواية
(اإلعصار واملئذهة) لعماد الدين خليل
انمقذمة :
ٙثثٌعنوِثث٘ذْنٓثثحذنذهؤثثٍنذ(٘اثثَ٘ن ثثثرنذه ٙ٦ثثٞنذها ث اٞٙنانئٗذٙثثٞنذٮو ث ئنٗذ(٣حُثث ٞن
هودكو٘ئنوٌ انذهدّٙنخوٚى،نًاأهونينُ٘ٓ هنينٌٓ :نً اٝنذهؤٍنًِِٕٗٔ.
أوالً:نأً نً اٝنذهؤثٍنفووِوثٟنًثّنخث٩يننذهشث نذهٌث ُ:ٛنئٗذٙثٞنرذٮو ث ئنٗذ(٣حُث: ٞننٗٓثحذن
ذهش نٌٙعنأًث ذناذنأٌٓٚثٞنو ث٘٠نهثٕنمبثوٞنسث نٙٱاثٌٟن (دُٗثٞنذ(دئٗاثٞنذهث نذبٚثىنووثٟن
أً ّٙنٌٓ  :ن
ذ ً٪ث نذٗ٪ي:نذه ثثّنذه ٗذ ٢ثٛٵنذهثثحٜن ثثدأنانذُٗ٬ثثٞنذ٪خثثعٝنٙاوش ث  ،ن ف و ث ن ا ث ،ٞن
ف ُٽو نإىلنًٔ ًٕنذٮ دذعنًِ٘ټو نانأاٗذهٕنذٮ دذوٚث،ٞناث نُ ثىنذهاث اٙنينٙثٌعْٗنٓ٘هپثٕن
ها ٨٦يٷنه ٍِٔٚنووٟنذهلشفنوّنأُاثِوٕنذهدذخوٚثٞنٗو٩وث ينوِ مبث ٖنذ(وشث و،ٞنفٔث٘ن
و هپٍن٨نٔٙدأنٗ٨نٙاولني;نهلحذنأمبوٖنٓ٘نٗذهِقدنذها اٜنسِزهثٞنف اثٛٲنئٓث ْنٙووث اْ٨ن
ذهوأًٵ ٰنٗذهوأًعٰ .ن
ذ ً٪نذهٌ ُ:ٛنذه ٗذٛ٢ٵنٗذه ٗذ:ٞٙنأً نذه ٗذٛ٢ٵنفٔ٘نذهدكو٘ئنوٌ انذهثدّٙنخوٚثىنوٰوپثٍٴنًثّن
أوَ٩نذه هپٍنذه ٛٵنُ اين ٕنذ(٘مبىنذسبد ١نذه نٗٱهدنانأئضثٔ نذهٽٚوثٞنُٗشثأنٗه وث عن
انأكِ فٔ ث نذه ٓوثثٞنٗكوثثمنأفثثىنً٧ه هثثٕنٗٓثث٘نٙو ٚثثأنع٩هل ث نذ(٘ئفثثٞنذه وقثثٞن ذٔ٢ثثٞن
ذهو ئٙخ،نذهش ٓدٝنووٟنأٓدذَنُا َنانهث ئٙخنذهوشث ٞٙنف ث ١نٗوثدنهشث ٵننذُ٨وٌث ١نًثّن
ٛن
ئٓٚث ث ن اث ث ه ِٔٚنذهشثثثح،ٞٙنٗهشث ث ٵِ ىنأاُث ث ٖن ِثثثدذ١نًألأُث ث نذهشث ث طب.ٞنٓثثث٘نذ٪كث ث ا ٵ
ذ(وخ صنانذهو ئٙخنٗذ( لّ نٗذ٪اٙمنذهحٜنخ ضنانصب ٨ينً فٚثٞنأ ثو ي،نُٗةث ٝن
خ ط ثثٞنووثثٟنً٧ه هثثٕنذ(وِ٘وثثٞنه ٽٚثثمنذُٽو و ث نوثثّنً٘اثث٘وٚوٕ.نف ثثٛنصب ث ينذهو ث ئٙخنه ثٕنن
ذهقثدُٱنذ( وّثٟنٗأ ثثٔ نً٧ه هثٕنفٚثثٕنرًً٩ثٖنذُ٨قث٩ننذٮاثثًٛ٩نانخ٩فثٞنوٌث ن ثّنووثثدن
ذه زٙثثز َ1970نٗرذهو اثثعنذٮاثثًٛ٩نهووث ئٙخن َ1975نٗرذبوٚثثىنهووث ئٙخنذٮاثث:ًٛ٩نإطث ئن
و َ، َ 1990نٗانذهاعٝنذهِو٘ٞٙنض نن اثٍٔنً٘فث٘ئ،نًٗثّنأ ثٔ نً٧ه هثٕنفٔٚث نرائذاثٞن
انذهاع َ1974ٝنٗانصبث ينن ذه لث نذٮاثًٛ٩نمبث ينُٗث ين تثعنكوث ننٙشثلّىنكث ٻىن
ًِٔ نوًٞ٩نف ئوٞنانذه ل نذٮاًٛ٩نذ( مب نًّٗنأ ٔ نً٧ه هٕنانٓحذنذجملث ينره وثٞن
ذهثثٌٚنينٗذهٚاثث ئن َ1972نٗرٓثث٘ينإوثث اٝنهشثثلٚىنذه قثثىنذ(اثثوٍنن َ1983نٗرًثثدخىنإىلن
إاًٞٚ٩نذ( ف. َ1991ٞنكٌ نٗئانًِ ٓثىنذهدئذاث ينذ٪ا ٚثٞنٗذهِنقدٙثٞنهثِةعذنٗهٽوٚقث ،ن
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فقثدنُةّث ن( ٔثثَ٘نذ٪اننذٮاثثًٛ٩نانفثثعنً٧ه:ثفنأ نٓث :نرانذهِقثثدنذٮاثثًٛ٩نذ( مبث ن
 َ1972نٗنرًثثثدخىنإىلنُة ٙثثثٞنذ٪اننذٮاثثثًٛ٩ن َ1987نٗرضبث ث ٗ٨ينُدٙثثثدٝنانذهِقثثثدن
ذٮاثثثًٛ٩ن َ1981نٗرذه ثثثّنٗذه قٚثثثدٝن. َ1990نٗذًوٽثثثٟنمبثثثٔ٘ٝنُٚث ث انذٮ ثثثدذعنذ٪مبثثثٚوٞن
ًاثث ث ٓ نٗو ثثثثٞنن ٗئٗذٙثثثثٞنٗ ثث ث ذن.نف ثثثثٛنصبثث ث ينذ(اثث ث ُنكوثثثثمنًا ٓٞٚرذ(أاثثثث٘ئْٗن
ثثٞٚنذ(٘اثثً٘ٞن ثثثنركوٌثثٞنذ ن
ٗ. َ 1970انصب ث ينذهق ثثٞنذهق ثثعٝنهثثٕنذجملٌ٘وثثٞنذهق
. َ 2002نكٌ نخث ضنفٌث ئنوث هپٍنذه ٗذٙثٞنفاثِٵىنانمبثٔ  ٔ ٢نئٗذٙثوني;نٌٓث نرذٮو ث ئن
ٗذ(٣حُٞن َ1985نٗنرذهاٚفنٗذهلوٌثٞن. َ2005نأًث نئٓث ننذهشث ن نفقثدنكث ْنًٚثدذُ نًثّن
ًٚث اّٙنإ دذوثثٕنذهثثحٜن ث ٖنانًقووثثىنوٌث ٖنٗمبث ٓوٕنانكٔ٘هوثثٕ.نفوثثٕنانٓثثحذنذ(ٚثثدذْن
ا٘ٙذُ ْ;نٌٓ نرُدذٗينذسبمنٗذهٚقنينن َ1978نٗنرذ ؤ ٨يناننًّنذهت ٞن . َ1998ن
أًث نئٗذٙثثٞنرذٮو ث ئنٗذ(٣حُثث ٞن -وٚثثدنذهثثدئ -نفٔثثٛنه وٌثثدنذهواثثِٚىنانهشثثلٚىن
ٓولؤ ر; 1ن ُٔ٪نه هلزنووٟنً ُ ٞٚنه ئؽبٞٚنٗذو ٞٚنمتوٖنًّنأٓثدذَنًث٘ئٝنذ(٘مبثىنر 2ن
ذهقً٘ٞٚنذه ٞٚنووٟنً نو َن ٕنوودنذهلث ٍٙنو اثٍنًثّنذعبث ذ نوثّنًاث ئنأٓثدذ نًث٘ئٝن
14ن٘ٙهٚثث٘نَ1958ن وأٚٙثثدنًثثّنذسبثثزننذهشثث٘ٚوٛنذه ذوثث،ٛنٗوثثدنها ثِٵٍنائذنًثث٘ئٝنذ(٘مبثثىن
ذه قٚثثدنووثثدنذه٘ٓ ث ننذهشثث٘ذّ ن ٓ-وثثٟنٗٱ ثثىنذهٌثث٘ئٝن ثٕن -نًٗثثّنخو ثثٕنفثث٘عنًثثّنأٓثثىن
ذ(٘مبىنٗك ك٘ننذ(وٌالنين ٔ٘ٙؤٍ .ن
ٗك ْنًودأنذ و يناهمنذ ً٪نو ذئنو اثٍن قثدنًث٧مت نأُ ث ئنذهاثَ٩نٗذهشث٘ٚوٚنين
انًدِٞٙنذ(٘مبثىنإنئذ١ٳن أٓوثٔ نٗٓث٘ٙؤٍ.ننفث ُو نأٓثىنذ(٘مبثىنسث٧ذنئٝنذه قٚثدنذهشث٘ذ ن
ذهحٜنأووّنو ُ ٚٳ نواثل ٙٳ نووثٟنرذهثزو ٍٚنووثدنذهلث ٍٙننو اثٍنذ(ِقوثمنووثٟنأٓثدذ ن
ً٘ئٝنَ1958ن دن حينذهِ ٖنهثٕنًث ذئٳذنٗهلث ذئٳذ.ننفوثدأينذ(٘مبثىنمتثْ٘ن ُ هلث نًؤدٙثٞن
إئذاٝٷنٓ ٝٷنٓحذنذ(٧مت .نفٌ نك ْنًّنو اٍنإ٨نأْناث ٟن لثىنو٘هثٕنإىلنكاث ن ث٘كٞن
ٓثثحٖنذهقثث٘ٝنذ(ؤدٙثثٞن لثثىنذ٪ا ث هٚمنٗذهٽ ذ ٢ث ;نٗاهثثمن وأهٚثثمنف٘ف ث ١نذ(٘مبثثىنذزبٔوثثٞن
ٗافدفثثٞنًشث و ٍٓن ث سبوٍنذهشثث٘ٚوٛنًثثّنخثث٩ينُٚثث٘ننذهشثث٘ٚوٚنينذ(ِوشث ّٙنانوٌثثَ٘ن
ذ(٘مبثثى،نًثثٍن ثثدؤٌٍنواثثل ٙٳ نً وِٳث ن ثثحهمنذُو ث ئٖنذ(زوثثَ٘نووثثٟنٓثثحٖنذسب كثثٞن ثثدن
ذهقض ١نووٟنئ ٗ٦نذهٌ٘ئٝنٗكىټنًّٰنأأٍنف ٔٚنًّنووٌث ١نُٗٗٔث ١نًٗث٘ذئنأٓث ذئن ٘اث طٞن
ذهوخ ٙثثمنٗذهاثثٔىنًثثٍنسٔلٌثثٞنٓزٙوثثٞنهوقضث ١نووثثٟنذهق ث اٝنذهثثحّٙنأ ث و٘ذنٓثثحٖنذهٌثث٘ئ;ٝن
ً وقدٳذنإُٔنودنو َن او ٣ينذهل٘ٞٙنًّنُحٗئٓ ،نٗهلّنٓ ٔٚي .ن

( )1وًِا ملىؼوَ الىص.
( )2يىـر :خرٓت الشواي في املوصل  ،1959إبراهيم خليل اللالي.http://wwwallafblogspotcom،
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ذاوٽ عنوٌ انذهدّٙنخوٚىنأْن٘ٙعثفنٓثحٖنذسب اًثٞنذهو ئؽبٚثٞناث ا ٳ; ٙنهٚؤث نانوٌث ن
ذهل٘ٞٙنذٮاًٞٚ٩نٗذه ٞٚنٗإ ث ذننخ  ٢ثٔ نذه وٚثدٝنذهق ٌ٢ثٞنووثٟن ِٚث ْنًثونينًثّنهث ئٙخن
ٓحٖن ذً٪ثٞنذزبوثدٝنذ(اثو ِٞٚن ٔث نانذهثدف عنوثّنٓ٘ٙؤث ،نًول٣ٳث نانه ث٘ ٙناهثمنووثٟن
خ ث ٚينربٚٚوٚثٕننمتٌٵثثىن ث٧ئٝنذهاث انانئٗذٙوثثٕنًثانذ٨اثو ُٞنس ُ ٚث ينه ئؽبٚثٞنمتٌٵثثىن
إط ئٳذنو ٳً نهلث ،ن ٚثدنأْنوِٚثٕنكنهلثّنووثٟنًدِٙثٞنذ(٘مبثىنفٔاثمن ثىنإىلنكثىنًدِٙثٞن
و ٞٚنذب فظنووٟنًألأُ نذه ًدٝنًّنفزٗنأو مبعنذهش قنٗذهت ن .ن
ثاىيااا :أًثث نًثثثِّٔنذهؤثثثٍنفٚوِوّثثثٟنًثثثّنخثثث٩ينإ ثث ئٝنذهشثث نذٗ٪ينًثثثّنذه ِثثث٘ذْنرذه ٙ٦ثثثٞن
ذهاثث ا ٞٙن إىلنأط ٗٓثث ينذهاثث اٞٙنذسبدٌٙثثث.ٞنفدئذاثثثٞنطو ٚثثثٞنذه ٙ٦ثثثٞنذهاثث اٞٙنً هوٽثثثٞن
ها انذئهو ط نًٗٚق .نٗودنٓ ٗينذهو ٍٓنانٓحذنذهدئذاٞنذٮف اٝنًّنأط ٗٓ ينذها اٞٙن
ذسبدٌٞٙنانٓثحذنذجملث ينٗفقث نهٽو ٚثٞنذهثِصنذ(ثدئٗ ;نهو٘هثْ٘نإىلنوث كنئٗذٙثٞنرذٮو ث ئن
ٗذ(٣حُ، ٞن٨اولِ ٖندبو ٚينذه ٞٙ٦نذها اٞٙنانط٘ذ ٙنا آ  .ن
ُث ١ينذهدئذاثثٞنانًو ٓثثٍنأئ ثثٞن ٙ-وقثثدًٔ نًثثدخىنُةث ٜنإىلنً ٔثثَ٘نذه ٙ٦ثثٞنذهاث اٞٙن
ٗهو ٔٚنخ مت- ٞنووٟنذهِٔ٘نذ٬ه :ٛن
- 1ندبو ٚينذه ٞٙ٦نذها اٞٙنانووو ينذه ٗذ .ٞٙن
- 2ندبو ٚينذه ٞٙ٦نذها اٞٙنانمب ذعنذ(ِةً٘ ي .ن
- 3ندبو ٚينذه ٞٙ٦نذها اٞٙنانً٘وانذه ذٗ .ٜن
- 4ندبو ٚينذه ٞٙ٦نذها اٞٙنانٗمبفنذ(ل ْ .ن
مذخم وظري
مفهىو انرؤية انسردية
ذه ٙ٦ثثٞنذها ث اٞٙنً ثثٽوٖنهثثٕنخٽ٘ئهثثٕنانصب ث ينذها ث اٞٙنذسبدٌٙثث;ٞنُ٪ثثٕن٨ن ل ثنّن
إائذننذ(نتنذه ٗذٛ٢ٵنإائذك نًو ذنٗأٗه ٚنكٌ نانذ(ا ُنًٌ،٩نٗإمن نًّنخ٩ينإائذنن
ا نهثٕنٓث٘نإائذننذهث ذٗ،ٜنذهثحٜنٙوتٚٵث نٗفقث نهوتٚٵث نً٘ذو ثٕنذ(و ثدا،ٝنٗٗفقث ن٨خثو ٩ن
أُثث٘ذعنذه ٩و ث ينذه ث نٙق ٌٔٚث نًثثان خ ثث ٚينو (ثثٕنذه ٗذ ٢ثٛٵ،نا ث نٙلثثْ٘نهثثٕناْٗن ثثمن
ذُ ل ا ين هتٞنووٟن لىنذهووقّ،ٛن ٘مب ٕنهوق ٚنًّنذهدئُٞنذهٌ ُٞٚر . 3ن
ٗودنٗاٵانهزفٚو ْنه٘اٗئٗ نذسبثدٍٙنوثّنذه ٙ٦ثٞنذهاث اٞٙنًٽث ٵ٘ئٳذنًق٘هثٞنُثْ٘ن ٘ٙثْ٘ن
وّنذه .٠٦نفٔ٘ن ٙدٵنً ثٽوٖنذه ٙ٦ثٞنئا ٙث ن( ثٽوٖنُٗٔثٞنذهِةث نر; 4نٌُٔ٪ث نٙاثوِدذْنإىلن
( )3يىـر :مٌهوم الرؤيت الضرديت في الخؼاب الروائي بين الائخالي والاخخالي،كبد اللالي بو ػيب ،مجلت ًصو٘ ،مج( )11ق (1993 ،)4م ،ص.68
( )4يىـر :مٌاهيم صرديت ،جرجمت كبد الرخمان مسيان ،ميشوراث الاخخالي ،الجسائر ،غ2005 ،1م ،ص.129
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ذه ٩وثثٞن ثثنينذهثث ذٜٗنٗذه ثث هپٍنذ(شثثخٵص.نٗٓثثحذنذه ثث هپٍننمبثثِ ْ:نمبثثِفنًثث هونن ثث ه ِْ٘ن
ذهوشخ ٚثثثٞٚنًثثثّنئاثثثٍنه ثثثٜ٘ ٙنٗاثثث ٌِٚنٗ دئُثثثٞنأوثثثىنانذ(اثث ُنٗذهِٔثثثىنٗذهلِداثثثٞن
ذ( ٌ ئٙثث،ٞنٗمبثثِفن ٙث هونن ثثىنذهوشثثخٚصنٗ شثثلىنخ ث نانمبثث٘فٕ;ناثث٘ذ١نانٓ هثثٞن
ذشبٽ ث ننذهوشخ ٚثثٛنأَنانف ثثىنذهثثوو ظننر 5نانو٩ووثثٕنًثثانذ(و ثث٘ع.نفوثث٘اٗئٗ ن ٙثث٘ ن
ُة ٙثثٞنًول ًوثثٞن( ٔثثَ٘نًن ثثٽوٖنذه ٙ٦ثثٞنٙش ثلّىنًثثدخ٩نُة  ٙث نًِ اثثو ن( ٔثثَ٘نذه ٙ٦ثثٞن
ذها اٞٙن شلىنخ .نفٔ٘ن٠ ٙنأْنئٞٙ٦نذه ذٜٗنً٩نًٞنهلىنخٽ ننهشخ .ٛ ٚن
ن ٗإاذنهأًوِث نٓثثحٖنذهِة ٙثثٞنفاثث٘ نظبثثدٓ نهثثدٗئنٓثث٘ين ِٚثثٞنذه ٌثثىنذه ث نذهق ث ٍ٢نووثثٟن
ذ( ٌ ث ئن شثثلىنأا ا ثٛٵ،نٗ ِٚثثٞنذ(ل ث ْنخثثعنً ث ن ٌٵثثىنٓثثحذنذ( ٌ ث ئ،نكٌ ث ن ٙثندٗئنٓثث٘ين
ذشبٽ ننٗكٞٚ ٚنهشثلّوٕنانذه ٌثىنذه ث ،نٗٙث٧ط نٓثحذنكو:ثٕنذهث ذٜٗن لثىنًث نهِوِثٕن
ٓحٖنذهوقِٞٚنًّندبو ٚينانإط ئنذه ثِ نينذهاث قني.نٗانًقث ينرًقث٘٨ينذهاث انذ٪ا ث ٛن
ٙزذْٗن نينذه ٞٙ٦نٗذ(ةٔ ،نفُ ٚنأُثٕنٙاثوخدَنه ةثٞنرذ(ةٔث نس ِثٟنو ٙثمنًثّنً ِثٟن
رذه  ٞٙ٦نذ ٨وق وٛنأٗنرذهِة . ٝنًٍنٙاوخدَنٓحذنذ( ٽوٖنذزبدٙدنرذ(ةٔ نانرب ثٚمن
ذهو ثثِٚفنذهًٌ٩ثثٛنذهثثحٜنذونٓثثٕنُثثْ٘ن ٘ٙثثْ٘نن(ةثث ٓ نذهاثث انذهثثحٜنٙثثإلننٓثثحذنذٮائذنن
ذهدذخو.ٛنٗودنذاثو ضنهث٘اٗئٗ نٓثحٖنذهث ٠٦نًثان ث نذهو ثد٩ٙينذهٽ  ٚثٞنًشثعٳذنإىلن
و٩وٞنذه ذٜٗن هشخ ،ٞٚنًٗد٠نهٽ نووٍنأٓدٌٓ ن وٍنذ٬خ نأٗنودًٕ،نً ِ ناهمن
ووٟنذهِٔ٘نذ٬هٛنر : 6ن
ننن- 1نذه ذٗ< ٜننذهشخ ٞٚنذه ٗذ;ٞٚ٢نأ،ٜنأْنذه ٗذٛ٢ن ٙوٍنأكٌث نًثّنذهشخ ث،ٞٚنٗٓث٘ن
ً ث نذمبثثٽوٖنووٚثثٕن ثثثرذه ٞٙ٦نًثثّنذشبوثثف نٗٓثثٛنذه ثثٚتٞنذه ث نٙوِثثأنإه ٔٚث نذهقثثصن
ذهل٩اٚلٛنانأفومنذ .ْ ٚٓ٪ن
ننن- 2نذه ذٜٗنن=ننذهشخ ٞٚنذه ٗذ;ٞٚ٢نأٜنأْنذه ذٜٗن ٙوٍن قدئنً نه وٍنذهشخ ،ٞٚنٗٓث٘ن
ًثث نذمبثثثٽوٖنووٚثثثٕن ثثثثرذه ٞٙ٦نذ( ث ث ٓو، ٞنٗوثثثدن ثث وىنٓثثثحٖنذه ثثثٚتٞنانذهقثثثصن
ذسبد .ٍٙن

( ) 5ال ذ ي مضذذمي فذذي موطذذم يخذذر بوطذذليت الخؼذذاب ،يىـذذر :مٌذذاهيم صذذرديت ،ص ،61وييبغذذي مالخـذذت صن وصذذٍ ه ذ ا الجاهذذب الخذذاص بذذالخلٌف كىذذد
جذودوروي-والصذذيما فذي خديعذ كذً خصذذائص املـهذر اللٌـذذي فذي الذذىص لدعذي فذذي ٓخذاب الشذذلريت -يخصذل ششذذٖل مبابذر بمذذا مضذمي ب ذ«الخؼذاب املدمذذو٘
َ
املىج ذذس كت ذذال جد ذذويالث مليى ذذت ياث ص ذذبوت هدوي ذذت ،وه ذذو م ذذا ي ذذخم كت ذذال م ذذا مل ذذري با ص ذذلو ين املباب ذذر وهي ذذال املباب ذذر» ،ب ذذلريت ج ذذودوروي ،كعم ذذاوي امليل ذذود،
كيون
املِاالث ،الدار البيظاء ،غ1990 ،1م ،ص.41
ميشوراث
( )6إيا ٔ ذذان ج ذذودوروي اص ذ ّ
ذخمد مٌه ذذوم (الرؤي ذذت) ف ذذي مب ذذدص صم ذذر  -والص ذذيما ف ذذي ٓخابذ ذ (لدب والدالل ذذت) -م ذذً ج ذذون بوي ذذونً ،ئهذ ذ ف ذذي ٓخبذ ذ الخ ص ض ذذيت
(الشلريت ،بلريت الىثال ،مِوالث الضرد لدعي) ُد صًاد مً هيال هاُد (جيذالار جيى ذذ ،بذورتط جومابٌضذٖي ،يذوري جيييذاهوي) لخذصذ ب هذ ا املٌهذوم
ذ
ه ذ لذذم يٕخذذٍ بمجذذرد الىِذذل ،بذذل صكذذاد حشذذٕيلها وًِذذا ليج ذراء املفي ذذي ال ذ ي مض ذ إلي ذ فذذي ٓخاباج ذ املخىوكذذت .يىـذذر  :مِذذوالث الضذذرد لدعذذي ،جسًيخذذان
جودوروي ،جرجمت الحضين سحبان وًؤاد صٌا ،ص ،59-58طمً ٓخاب :ػرائّ جدليل الضرد لدعي [ ]70-39ص.58
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نننن- 3ذهث ذٜٗن >نن ذهشخ ثٞٚنذه ٗذٚ٢ث;ٞنأٜنأْنً فثٞنذهث ذٜٗنأوثىنًثّنً فثٞنذهشخ ثٞٚن
ذه ٗذ،ٞٚ٢نف ه ذٜٗن٨ن ٙفنإ٨نً ن ٙذٖنٗٙاٌ ٕنفقن،نف٩ناوٚىنإىلنً فٞنً نان
اخ ٢ىنذهشخ  ٚي،نٗٓ٘نً نذمبٽوٖنووٕٚن ثرذه ٞٙ٦نًّنذشبث ئْ .نفوث٘اٗئٗ نٙث ٠ن
«أْنٓثثحٖنذ( فثثٞنذسباثثٞٚنذشب ه ثثٞن٨نه ثثدٗنأْنهلثثْ٘نً٘ذضث ،ٞناهثثمنْ٪ناث اٳذن
 ِٔٙث نانًاثثو٘٠نًٌثثىنٓثثحذنذه٘مبثثفنذسباثثٛنذشب ث ئُٛنفثثعنً قثث٘ي،نٗهلِثثٕن
ًُ٘٘انكٌِ٘اْنهض ننًثّنضث ٗننذهلو ثٞن»ننر، 7نفوثٍنربث ْنٓثحٖنذه ثنٚتٞنوثّن
ٓدٗانذهوِ ٙم،نٗودنوٱث نذه ٗذ٢ثٛٵنذٙ ً٪لثٛنإئُاثىنٌِِٓثٜ٘ن ٔثحٖنذه ثٚتٞن
ٕنذهق ع;ٝنًٌىنو ٞنرذهقوو ٞنٗو ٞنره٩ينك ه ٶٰٚوٞن ٚض  . ١ن
انودانًّنو
ًّٗنُ فوٞنذهق٘ي،نذٮ ئٝنإىلنأْنٓحذنذهوقاٍٚنو ٍ٢نووٟنفووٞنإٓثد٠نذه ثٚانذهاث قٞن
ثثٛنٗذٓثثد،ن ٚثثدنأْن
ثث،ٛنْ٪نذهقث ئ٥نوثثدنػبثثدنًزُٳث ن ِٔٚث نانوٌثثىنو
انذه ثثّنذهق
هلثثىنمبثثٚتٞنًِٔ ث نأاثثو٘ ٔ نذ(ٌٚثثز،نف ه ٙ٦ثثٞنذ( ث ٓوٞنهوِ ث فٟن«ًثثانٗمبثثفنذهشخ ثثٞٚن
ذشب ئُ،ٛنإ٨نإاذنوٿدٵَنًّنخ٩ينئٞٙ٦ن خ ٞٚنأخث ٠ن»نر، 8نٗهوٌٚثزنٓثحٖنذه ثٚتٞن خوٚث ئن
خ ٞٚنٗذٓدٝنهلْ٘نً كزنذهق ،ٞنحبٍٚنُ ٠نذ٬خ ّٙنًّنخ٩هل نر، 9نكٌ نهوٌٚثزنن
لُ٘ٔ ن« ل٩ناذ٨نووٟناٰٰٗ ْنذها ئانانذ(اث ٗا،نٗاٰٰٗ ث ْنذهثزًّنانذهثزًّ،نٗاٰٰٗ ث ْن
سب ثدَٰنانذسبثثدَ،نهٚتوثثدٰٜنٗٓثثدٝنا ث اٞٙن
ذهشخ ثثٞٚنانذهشخ ثث،ٞٚنًثثٍنووثثٟن ٰا ٰٗ ث ْنذ پ
ًو٩محٞندبادنانط ٚهٔ نكثىنذ(لُ٘ث ينذهاث اٞٙنس ثزينوثّنأٜنفث ٲقنٙو ثدنٓثحذنوثّن
ٓحذ»نر، 10نٗٓلحذنُ ٠نأْنذه ثن قن ثنينٓثحٖنذه ثٚت،ٞنٗمبثٚتٞنذه ٙ٦ثٞنًثّنذشبوثفن« ًثىن
ذه قن نينصب انذهش ٘ئنذحمل نٗذ( فٞنذهوأًو»ٞٚنر . 11ن
ٗ ٔثثحذنغبوثثصنأْنذه ٙ٦ثثٞنذهاث اٞٙنهل ث نذئهو ث انًٗٚث ن ثثٌِننذه ث ذٗ،ٜنفٔثثٛنذبٚثثىنووثثٟن
ذهلٞٚ ٚنذه نهٱدئنن ٔ نذسب٘ذاَنذ(ِق٘هٞنًّنُٔٞنذه ذٗ;ٜنهلحذناٚوخحنذهو ٍٓنرنذه ٙ٦ثٞن
ذها ث ا ٞٙنً كو ث نُقثثد ٙنهٯحب ث ئنانو ث كنئٗذٙثثٞنرذٮو ث ئنٗذ(٣حُثث; ٞنًاثثو  ِٚنانٓثثحذن
ذٮحب ث ئن أط ٗٓ ث ينُق ث انذها ث انذسبثثدٍٙنًثثّنًٌثثىنهزفٚو ث ْنهثث٘اٗئٗ نُٗثثعذئنُِٚٚثثىن
ٗ ٘ئٙسنأٗاوِالٛنٗئْٗ٨ن ئينُٗ٘ئً ْنف ٙدً ْنٗفعٍٓ،نًوخثحذنهث٘اٗئٗ ن ث ذو ن
ٓ اٙٳث نانٓثثحٖنذهوِثثّنٗ٨اثث ٌٚنان خثن نائذاث هٕنانٓثثحذنذجملث ي،نأوث نرًقثث٘٨ينذهاث ان
ذ٪ا  ٛن .َ1981ن
( )7مِوالث الضرد لدعي ،ص.58
( )8بىاء الروايت (دراصت مِارهت في زالزيت هجيب مدٌوؾ) ،صيزا ُاصم ،دار الخىوير ،بيالوث ،غ1985 ،1م،ص.183
( )9يىـر كالم الروايت ،روالن بورهوي وريا٘ صوهيلي  ،جرجمت نياد الخٕرلي ،دار الشؤون العِاًيت اللامت ،شوداد ،غ1991 ،1م ص.78
( )10في هـريت الروايت (بدث في جِىياث الضرد) كبد امللٗ مرجاض ،صلضلت كالم امللرًت ،الٕويذ ،اللدد( ،)240دمضمتال 1998م ،ص.187
( )11كالم الروايت ،ص.79
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انمبحث األول  :تجهيّات انرؤية انسردية في ػتبات انىص
هشلىنذه وو ينانذهلو ٞنذ٪ا ٞٚنوًٌ٘ٳث نًثدخ٩نًٌٔث نهقث ذٝ١نذهثِصنذ٪ا ث;ٛنفٔثٛن
ف ذبثثٞنذهِ ثث٘ نذه ث نهثثحهىناثثووٕ،نٗمتٔثثدنهوثثدخ٘ينإىلنئآ هثثٕ،نٗإض ث ٝ١نً ث نذاهلثثٍنًثثّن
ًو ٓ هٕ،نفٔٛنسِزهٞنذهِ ٘ نذ(٘ذنٞٙنهوثِصنرذ(ثنت ،نذهث نهشثلّىنخٽ ٳث نه ٳث نٙاث قن
شبدًثثٞنذهثثِصنذ٪ا اثث.ٛنفٔثثٛنهِٽثثٜ٘نووثثٟنهقثثٍ٘ٙنأٙثثد٘ٙهُ٘،ٛن ٽ ٙقثثٞنًثث ،نهلثثْ٘ن
ًق ٘اٝنانذهت همنهوُٕ٘ٚنًِٟٔنذهق ذ١ذينذ(ٌلِٞر . 12ن
ُٗدنذهو ٍٓٱنانئٗذٞٙنرذٮو ئنٗذ(٣حُ ٞنًَٰ٩نووو ي:نوووٞن ٞٙنهوٌٌٵثىنانفث ٩ن
ذه ٗذٞٙنذشب ئُ،ٛنٗوووونينُ ٚونينهوٌٌٵْ٩نانذه ِ٘ذْنذه ٚ٢سنٗذٮٓدذ .١ن
أوالً :عتبة الغالف البصزية:
ٌٙعنذهت ٩ن ٘مب ٕنوووٞنًّنووو ينذه ٗذٙثٞنًشثلوٞنهلث نمبثوٞن هوثأهٚف;نِٙوٌث نًِٔث ن
ها ٦ينُد ٙن هوأًى:نٓثىنذهتث ٩نًثّنٗضثانذ(٧هثف،نأَنٓث٘نًثّنٗضثانذهِ ث نفثإاذنكن
هلثثّنِٓث ننإ ث ئٝنٗذضثثٔٞنًثثّنذ(٧هثثفنإىلنٗضثثانذهتثث ٩ن أُٔث ن ٙشثثوٕنأٗنذٮ ث ئٝنإىلن
ذاو ُوٕن و٘ٓٞنً وټ ٝنأٗن ا َنمبد، ٙنفإْنذهت همنأْنٗذض ٕنٓ٘نذهِ ث .نًٌٗٔث نٙلثّن
ًّنأً نذهت ٩نف (ٍٔنانٓحٖنذهق ذٝ١نا٨هوٕنذها .ٞٚ٢ ٌٚٚن
ٗذهت ٩نذهحٜن ٙوٌدٖنذهو ٍٓنانٓحٖنذهق ذٝ١نٓ٘نذهت ٩نذهحٜنخ ُىن ٕنذه ٗذٙثٞنان
طو ثثٞناذئنذ ثثّنكثثٌعنوثث َن.َ2009نٗفٔٚثث نٙووِثثٟنٗذضثثانذهتثث ٩نُٗٔثثٞنُةثث نذ(٧هثثفنان
ًضٌْ٘نذه ٗذ .ٞٙن
ٙثثإلننذهتثث ٩ٱنذه ث ذعٰنذهثثدذٰ ٢ن ثثنينًِةثثً٘ نرذ(٣حُثث ٞنٗرذٮو ث ئ ;نًووِٚٳث نهشثثلٚوٚٺ ن
ئٞٙ٦نذ(ِةً٘ٞنذٗ٪ىلنرذ(٣حُ ٞنذ(ِ فٔٞنوّنٓ٘ٙؤ ،نٗاهمنًّنخ٩يندباٚدنذه ث ذعنووثٟن
ذهِٔ٘نذ٬ه :ٛن
 - 1املئذىة :
ٙةٔ نانٗذُٔٞنذهت ٩نذهٌِٟٚن شثلىن ث ئننذزبثز١نذه وثٜ٘نًثّنً٣حُثٞن ث طبٞنهوخثحن
ٗض ٳ نمب ًدٳذنًوشٔٞن وْ٘نآيبٵن ٵذق،نًٱووِټٰٞٚن ل٩نً ٌ ئٙٳ نًوٌٚزٳذنأو نٰنإىلنً ناث ان
انوٌ ئٝنذ(ألاْنانذه ث نذ(ٌوث٘ك.ٛنفٔثٛنهقثَ٘نووثٟنو وثدٝنً ثٞنوةٌٚث،ٞنأئك ُٔث ن
لىٱنٓحٖنذهق ودٝنانٗضانً ٌ ئٜنٓ ًث.ٛنؼبثٚنن هق وثدٝن
ذه و٘ٞٙنًٌٌِٞنذ٪ض٩ع،نهوش :
ذ٪ا اٞٚنٓزذَناٗنخو ٞٚننئو ١نُقشىنووٕٚن  ٙيٴنًّنذهثحك نذسبلثٍٚن ث هوْ٘نذ ٪ث، ٚن
( )12يىـر :كخباث الىص لدعي (بدث هـري) ،خميد لحمداوي ،كالماث ،الىادي لدعي العِافي ،جدة ،مج  ،12ق ،46دمضمتال 2002م ،ص.10
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ٗانكىنضوانًّنأئك ُثٕنٙثإلننًلثإلنمبث٘ينؼبٌثىنإىلنذ٬فث قنذهِثدذٰ١نذشب هثد.نًثٍنه وث٘ن
ذهٽوقثٞپنذٗ٪ىل،نطوقثٞننً ُٚثٞننأاثثٽ٘ذُٞٚنذهشثثلىنو ٙوثثٞنًثثّنهشثثلٚوٞنذهٽوقثثٞنذٗ٪ىل،نًثثٍن
 ٙو٘ٓث ن ِث ١ٴنإاثثٽ٘ذُٛٻنأمبثثت ٱناٗنفؤث ينانُ٘ذُوثثٕنووثثٟن ثثلىن ث ف ي،نؼبٌثثىنخثث٘اٝن
 ٙو٘ٓ نٓ٩ي .ن
 - 2اإلعصار:
ؼبثٚنن (٣حُثٞنًثّنأئُ ٔ٢ث نذشبو ٚثٞناثٔمناذكِثٞنه لثسن شثلىنًثّنذ ٪ثثل ين
ذهوثْٰ٘نذهثثحٓيبٵنذهثحٜنٙشثثانًثّنذ(٣حُثث،ٞن ٚثدنأْنٓثثحٖنذهاثٔمٰنذحملٚٽثٞپن (٣حُث،ٞنهٱنُثثٍن–
هشلٚوٚٳ -نذٮو ئٰ،نذهحٜنكنٙاوٽانأْنٙٽٌسن ٔ ٰ١نذهوثْ٘نذهثحٓيبٵنذ(شثانذ(ِوٌث نًثّن
ذ(٣حُٞنووٟنذه فٍنًّنضب ٗ٨هٕنذسبٌ.ٌٞٚن ن
ثاىيا :عتبة العيواٌ اليصية
كن ٙثثدنذهل هثثثمنانذهت هثثمنذ٪وثثثٍنانذه ثث نذسبثثثدٍٙنٙلو ثثٛنانوُِ٘وثثثٕن ٘فثث ١ن
ذه ِ٘ذْنهوِصنٗذ٨هوزذَن ٕ،نإمن نٙا ٟنإىلنإو٩قنذ(ووقٛنٗرب ٚمنهأً٩هثٕن٨نٓ ث ٓ ،ن
ٗفوٖن ٔٚوٕنهو٘هْ٘نإىلنو٘ذكنذٮ دذعنذهأ ;ٞٙنهلثحذنأمبثوٖنهو ِث٘ذْنذ٪ا ثٛنذاثنذهِٚٚوٕن
ذشب مبٞنهو٘مب٘ينإىلنٓحٖنذهت ،ٞٙنف هلأنًّنأُىناهمنووٟنٗا ٢ىٰنأ و يٷنًِٔ  :ن
- 1نذهوت ٙمنذه  ٚفٛنا٨هٚٳ نًٗ ٌِٚٳ نٗه كٚوٚٳ نٗمب فٚٳ نٗمب٘هٚٳ  .ن
- 2نذ٨او ئٝنًّنهتٞنذهش نذ(لٌ ٞنذ(ُ٘ز .ٝن
- 2نذهوٽ ٙسنًّنخ٩ينذهوض ف نذهِ ،ٛنٗا٘٠ناهثمناث نهؤٚثٕنذاثنذهِٞٚٚنذهثِصن
ذ(٘ذن .ٜن
ذه ِثث٘ذْن ِٚثثٞنهوثثأئُٖن ثثنينذُ٨تثث٩قنٗذ ُ٨و ث ُ،نفٔثثٛنهِتو ث نووثثٟناذهٔ ث ن ٘مب ث ٔ نُ ٳ ث ن
ًاوق،٩نٙو ٍنًّنخ٩هٕنذ(ودعنئا هٞنهل نا٨هؤ نذه ل ٞٙنٗذزبٌ هٞٚنإىلنذ(ووق;ٛنهٚتدٗن
وٰوپٌ نووٟنكو ننأا ثٛنًث ،نكٌث نأُثٕن ِٙثوٖنووثٟنذهثِصن ٘مبث ٕن ِٚثٞنمبثت ٠ناذهثٞنووثٟن
ذهوِٞٚنذهلإل;٠نفوودذخىنذهوِٚو ْنانه وىنُ ثٛنِٙثوّنوث ذٝ١نٗذوٚثٞنهوثِصنوًٌ٘ٳث ;نهلثحذن
هّن ٱٍٔ ٙنذه ِث٘ذْنًِقٽ ٳث نوثّنُ ثٕ،نٗ٨نهٱثدئننإ ث ئذهٕنإ٨ن ٘اث طٞنٓثحٖنذه ٩وثٞنذ(وِٚثٞن
ذه نه ٽٌٔ ;نٗ ٔحذنٙلْ٘نذه ِث٘ذْنوِ ث ٳذننً٘اثً٘ٳ ناثٌ٘ٚٚهُ٘ ٚنانذهثِصن–ووثٟنٓثدن
ه وعنمبُ٩نفضىر- 13نؼب ٵننئٗذكدٖن إػب نٖنٗف ذ٢وٚوٕ .ن
ٗذه ِ٘ذْنانئٗذٞٙنرذٮو ئنٗذ(٣حُ ٞنًِ ٛ٢ٵنذهد٨ه.ٞنف ه ذٜٗنٙو ًثىنًثاناذهثٛنذه ِث٘ذْن
ذه ٚ٢سنرذٮو ئ/ذ(٣حُ ٞنًثّنخث٩ينفوثٞنًثّنذهثدٗذينذ(ِوٌقثٞنًٌِٔث ،نٗسث نأْنذهث ذ نن
( )13يىـر  :بالهت الخؼاب وكلم الىص ،صالح ًظل ،الٕويذ ،كالم امللرًت ،اللدد 1992 ،164م ،ص.236
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ثثثنين ذهثثثدذهنينانذه ِثثث٘ذْنٓثثث٘نذهوو ٚثثثٞن ٘اث ث طٞنٓث ث نذه ٽفرذهثثث٘ذٗ ،نٙلثثثْ٘نهثثثدذٗين
ذهشخ  ٚينهلٌ نانذه ٗذٞٙن ٽ ٙقٞنذ٢٨و ٩نٗذ٨خو، ٩نذُ٨وٌ عنٗذ٨فثنذق،نٗؽبثوصن
ذه ث ذٜٗن ٘ع ٚثثٞنهِاثثٚقٕنانذه ِثث٘ذْنذه ث ٚ٢سن شثثلىنطب ثث٘ نٙوو ثٚٵّنًثثّنخثث٩ينه ثثدان
ُٗٔ ينُة نذهشخ  ٚينذهوق٘ ;ٞٚنهٚةٔ نذهدذْ٨نًووُ٘نين ثد٨٨ينهلث نُاثقٔ نذهوثأهٛ ٚن
انذه ٗذٞٙنانإط ئنذٙ٪د٘ٙهُ٘ ٚينذ(و ئوٞنووٟنذهِٔ٘نذ٬ه :ٛن
 - 1دال (اإلعصار):
نٙا ٟنً ٧ناذينرذٮو ئ نإىلنذهوش عنذه ًزٜنرذهشدٵٝنٗذهودًع نًو٘ذفقث نإىلنٓثدن
كوعنًانذ( ِٟنذهوتٜ٘نهٯو ئ.نُ ١نانه ْنذه ٗ ن«ذٮو ئ:ذه ٖٙٱنهٱٌعٱنذهاٸثٔ نٰ،نأٗن
ٓٛنذه نف ٔٚنُ ئٴ.نٗانذهوِزٙى﴿نﮅنﮆننﮇنﮈنﮉ﴾نذهوق :ٝن.٦٢٢نٗوٚى:نذٮو ئٱنئٖٙٴنهٱٌعٱنأ ٳ ن
اذينئودنٗ ق،نأٗنذٮو ئٱ:نذه ُ ٙٱنذه نهٳٔٱمٹنًّنذ٪ئضنٗهٱٌعٱنذهتوث ئٰنٗه ه ثانكث ه ٌ٘ان
إىلنعبثث٘نذهاثثٌ ١نٗٓثثٛنذه ث نهاثثٌ ٔٚنذهِ ث ٱنذهزٸنٗٲ ٰ ٰثث،ٞنٗٓثثٛنئ ٙثٖٴن ثثدٙد،ٝن٨نٙق ث يٱنهل ث :ن
إو ئٴ،نٓوٟنهٰٔٱمٸنكحهمن شدٵ»ٝنر . 14ن
نٙوِوٟنٓحذنذهدذينانذه ٗذٞٙنًّنخ٩ينئٙ٦وني :ن
ذه ٞٙ٦نذٗ٪ىل:ن ن
ٙووِٟنٓحٖنذه ٞٙ٦نًِةً٘ٞنراوٌ ٟنٗٗذهثدٓ نرووثدنذهث محّ نٗرٓ ثٍنووثدنذهاث، َ٩ن
فٔ١٨٧نِٙة ْٗنإىلنً٘ئٝنذ(٘مبىن ٘مب ٔ نً٘ئٝنوق ٢دٙثٞنذُ ِث ينًثّنأُثىنذُوٌث َنُثحٗئن
ًٰثثّنٙا ث ٟنإىلنهثثدًعنذهل٘ٙثثٞنذه ٚثثٞنذٮاثث،ًٞٚ٩نفٔثثٍنِٙة ث ْٗنإىلنذٮو ث ئنانًاثثؤىن
ذه ٗذٞٙنُة ٝنإػب ٚث،ٞنٗٙةٔث نٓثحذنُوٚٳث نًثّنخث٩ينٗمبثفنذهث ذٜٗنهؤشث٘انذجملوٌ ثٞنان
ُ ًانذهشٚخنوِٚىنذهحٜناٚخٽمنفٕٚنذزبٌ ٞنرٓ ثٍنووثدنذهاث. َ٩نٗهلثّنًثّنخث٩ين
ئٞٙ٦ناوٌٟنٗأ  ٔٚن«ٗإاذنذون نًّنٓدفٌٔ ،ن ثٔدذنٓشث٘انذهِث نهوِثٕنإهٚثٕنٗأٜنذزبث ًإن
ٗذ٪مب٘ذينهو ىلنًؤدًٞنوٌ نٓ٘نك ،ّ٢نٗوٌ ناٚلْ٘...أه٘ نًّنذ( ثونينُث ٗ٦ذنًثّن
كىنًل ْ;نهلٛنٙووق٘ذن ُىنذ(دِٞٙنٗإً ًٔ نٓ ٍنووثدنذهاث،َ٩نفٔث٘ن ٙث نكٚثفن
ٙؤثدَ،نٗكٚثفنٙؤثد،٠نٗٓث٘ن ٙث ن -كثحهمن -نكٚثفنػب ثىنذزبثحٗٝنذ(شثو وٞنان
ذه دٗئ،نهزاذانه٘ودٳذنٗذ ثو ٨ن»ر; 15نٗ ٔثحذنٙوخثحنذٮو ث ئنوِثدٌٓ ن ثدٳذنإػب ٚٳث ،نفٔث٘ن
إو ث ئنضبثثٚنن (٣حُثٞن ٙضثثدنو٘ذوثثدٓ ،نٗهثٚسنإو ث ئٳذنًثدً ٳذنووثثٟنعبثث٘نًث نٓثث٘نوِثثدن
رأُ ئنذها. َ٩نفٌٔ ن٨نْ ٙ ٙنانذٮو ئنذهوش ٜنانًاؤىٵنذه ٗذٞٙنإ٨ن ٘مبث نٕناذوٌٳث ن
( )14جذذال اللذذروش مذذً جذذواهر الِذذاموش ،مدم ذذد املرج ذ الس يذذدي ،ل  ،13مذذً جدِيذذّ الذذدٓخور خض ذذين هصذذار ،صذذدار ( )16مذذً صلضذذلت (ال ذالار
اللرعي) ،وزارة كالم ،الٕويذ ،غ1974 ،1م( ،مادة كصر).
( )15كصار واملئ هت ،ص.31
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هووق ث ١نووثثٟناثث٘ننذ(٣حُثثٞنًثثّنضب ث ٗ٨ينذوو٩ؤ ث نًثثّنُثثحٗئٓ نذه ذاثثخ،ٞنٗٓثثحٖنئٙ٦ثثٞن
إػب ٚثثٞنًواثثقٞنًثثان خ ثثٞٚنراثثوٌ ٟنذهل ا٢ثثٞنذ(وزُثثٞنانذه ٌثثَ٘،نٗذ(ؤدٙثثٞنذهش اثثٞنإاذن
ذووضٟنذ ً٪ٱنذ(٘ذُٔٞپنًانذشب َ٘.نًّٗنخث٩ينٓثحٖنذه ٙ٦ثٞنٙتٚثمنذهثدذينذهٌث ُٛنرذ(٣حُث ٞن
و ةثثٕنًثثّنًِٽثث٘قننراثثوٌ ٟنمبثث ٚفٚٳ ،نٗإْنك ث ْنٓضثث٘ئٖنط فٚٳ ث نانأوٌ ؤ ث ،ن ٘مب ث ٕن
ًقنُٳ ن هل٘ٞٙنذٮاًٞٚ٩نذه نهِ فٖنؤِ نٗٙشلىنضب٘ئنذٓوٌ ً هٔ  .ن
ذه ٞٙ٦نذهٌ ُ:ٞٚن ن
اذينرذٮو ئ ن ٘مبث ٕنئًثزذنهُ٩وٌث َنٗذهوثدًع،نٰٗٙث ،اٱنًثده٘ينٓثحذنذهدذيرذهوثدًع ن
ووثثٟنها ث ْنٓ ثثٍنوودذهاثثَ٩نانٓثث٘ذئٖنًثثانِٓ ث نُ ث ُسن«ٗإُثثمنُ ث نُٚثثدذ،نكثثٍن
ٙو ودنذهتزينٓحٖنذَ ٙ٪ن نينذهش٘ٚوٚنينٗ نينوودذهل ٍٙنو اٍ،نٗكٚفنإُٔنذربثحٍٓن
أاٗذينهوثثثثدًعنكثثثثىنًثثثث نٙقثثثثفنانط ٙقثثثثٕن»نر، 16نٗانذسبثثثث٘ذئناذهثثثثٕنٙاثثثثوخدَنه ةثثثثٞن
رذ٨كوا ُ ر 17نفلًٕ٩نوّنذٮو ئن ٘مب ٕنهدًعذنٗذكوا ٓ ،نؼبٌىنً ٧ٳذنا٨هٚٳث ن
ٙوِثٕنعبث٘نذهوقث٘ٙن ٍنذٙ٪ثد٘ٙهُ٘ٛن(ث نٙقثَ٘ن ثٕنو اثٍنٗأُ ث ئٖنًثّنذهشث٘ٚوٚنينًثّنضب ٗهثٞن
ذوو٩عنُحٗئنًدِٞٙنذ(٘مبىنذ(و ٌقٞنانذهو ئٙخ .ن
 - 2دال (املئذىة):
ذ(٣حُثثٞنكٌث نُث ١نانرهث ْنذه ث ٗ نٓثثٛنذاثثٍنً٘ضثثانذ٪اذْنهو ثث،ٝ٩نٗٓثثٛنذ(ِث ئ،ٝن
ٗٓٛنذه ً٘ ٞنووٟناوٚىنذهوشثوٕٚنرٗ. 18ذ٪اذْن ث عٝنإاثًٞٚ٩نً هونٽثٞن ه ثٝ٩نٗذزبٔث ان
ٗذسبّ،ن ٚدنإُٔنطب ٘ نانذهوأاّٙنإىلنذه ٝ٩نكٌ نانذهو ْٗ.ودنئ ننذهِيبٵن -مبوٟن
ذ نووٕٚنٗاوٍ -ن نينذ٪اذْنٗذزبٔ انُٗ٘اذنٗودً ،نكٌ نٗئانانمبثٖٔٚنذهوخث ئٜنًثّن
ٓدٍٙنأُسن ّنً همنئضثٛنذ نوِثٕنرأْنذهثِيبٵنمبثوٟنذ نووٚثٕنٗاثوٍنكث ْنإاذنفثزذن ِث ن
وً٘ نكنٙل ّنٙتزٗن ِ نٓوٟن ٱ ٙوٖنِٗٙةث ،نفثإْن ثانأاذُث نكثفٸنوثٍِٔ،نٗإْنكنٙاثٌان
أاذُ نأف ئنوو ٍٔٚرٓٗ. 19قّنذهدً ١نوِدنُٗ٘انذ٪اذْنمث ٝنًّنمث ذهٕنذه ةٌٚثٞنكٌث نٙث ٠ن
نأٓىنذووٍر . 20ن
ٙول ئنانٓحذنذه ٗذٞٙناذينرذ(ِ ئ ٝنُةثعناذينرذ(٣حُث ٞنانًِٽث٘قن خ ث ٚينهِوٌثٛن
إىلنذ(ِةً٘ثثٞنذٗ٪ىل،نًٌثثىنرٓ ثثٍنوودذهاثث َ٩نًو ِٚث نًثثّنخ٩هل ث نئٙ٦ثثٞنًِةً٘وثثٕندب ث ٖن
رذ(٣حُثث ٞن ٘مب ث ٔ نذه ِ ث نذه وثثىنانًق ًٗثثٞنذ(ِةً٘ثثٞنذ( اٙثثٞنذ(وٌٌوثثٞنانرذٮو ث ئ .ن
( )16املصدر الضابّ ،ص.37
( )17املصدر الضابّ ،ص.39
( )18يىـر  :جال اللروش مً جواهر الِاموش ،ل ،34جدِيّ كلي هاللي ،غ2001 ،1م( ،مادة صين).
( )19الجامم الصحيذ ،مام البذاري(256هذ) ،جدِيّ مدب الديً الخؼيب ،املؼبلت الضلٌيت ،الِاهرة ،غ1400 ،1هذ.207/1 ،
( )20يىـر ً :خذ الباري ششرح صحيذ البذاري ،الحاًف ابً حجر (852هذ) ،دار امللرًت ،بيالوث ،د.غ ،د.ث.90/2 ،

نهؼهىو اإلوساوية واالجتماػية

37

انؼذد ( )5انمجهذ ( )9يىاير 2015و

p-ISSN : 2410-1818
e-ISSN : 2410-521X

الرؤية السردية يف رواية (اإلعصار واملئذهة) لعماد الدين خليل
د.طه حسين الحضرمي

 ٜر 21ن«ًٗ نهوٍنأْنُٗدنُ إنوو هٞنذزب ًانذهِث٘ئٜن
ٗاهمن ٘ا طٞنأاو٘ننرذ(ُ٘٘هْ٘نذ( ٗ ٵ
ذهلوعناٜنذ(ِ ئٝنذسبد ١نذهش ٓق،ٞنٗذ( وٟنذه٘ذاا،نٗذه ِ ١نذ(نذًث.ٛننٗأٓثسن ٓٗ-ث٘ن
ؼبثدٵقنانذ(ِث ئٝنذه هٚثٞن  -طٌِ٣ث ْنوٌٚث .ننٗوث ينانُ اثٕ:ننٓث نٓثٛناٜنذ(ِث ئٝنذ(و ث اٝن;ن
ذه ن ِ ٓ ن ً٘ٙنُ٘ئنذهدّٙنضبٌ٘ا،نو ٓ نذهتثزذٝنذه ثوٚوٚنين،نذ(٘ٓثدنٗذحملث ئ.ننٗذخوث ئنهلث ن
ًل ُث نانووثثمنذ(دِٙثث،ٞنًٗثثدنأاثثو ٔ نإىلنذهاثثٌ ،١نهنلثثٛنهثثإلننٗذضثثٔٞنهو  ٚث ْنًثثّنأٜن
ًل ْنٙوقٛنًِٕنذ( ١ن ٖ.نهقدنعوىنو ،ٌٞ٢نوإلنذهق ْٗنذ(وٽ ٗهث،ٞن ُاث ٔ ٚنذزبٌٚثىن
مبثثثث٘ننذ٪وثث ث ه،ٛن ثث ث ٓدٝنووثثثثٟنأُثثثثٕنًثث ث نًثثثثّنأٓثثثثدنٙقثثثثدئنووثثثثٟنهتثثثثٚعنُٗثثثثٕنذ(دِٙثثثثٞن
ذ٪مبٚى...أهاثثوٽٚانوثث٘ٝنانذ٪ئضنأْنهِثثزعنوِ ث نً٩ضبِ ث ،نٗأْنهتٚٵ ث ن ثثٌ ينأمب ث ِ ن
نذهش٘ٚوٚنين أٍُٔنه٘نأهٖٚنهلٍنذُ٨و ئ،نفوثّنٙوقث٘ذنووثٟن
ٗو ي،نٗٓ٘نٙوحك نذبدٜن
ًِ ئٝنٗذٓثدٝنانذهووثد،ن ٙه ثانًِٔث نذهِثدذ١نإىلنذ :ننإْنذ(٘مبثى،نأووِثىنذُوٌ ٓ١ثن ًِ-ثحن
و ْٗنإىلنًِ ئهٔ نذه ه،ٞٚنأخحينًِٔ نذ ٔ ،نٗذكواىنوة ًٔ نذه ئٙث،ٞن قث٘ٝنذهث ُٗ،ن
ذهثث نهؤٌث ث ،نسبٌثث نٗاًث ث .نأفٚلثثثْ٘نسقثثثدٗئٍٓنأْنٙتثثثعٗذن ثثثٌ هٔ ،نأٗنِٙزوثثث٘ذنؤِث ث ن
ً٩ضبٔ !ن»ر . 22ن
ػبوث٘نذ(قٽثثانذهاث نطو ٚثٞنذه ٙ٦ثثٞنذهاث اٞٙنذهث نهوِوثثٟنانوِثث٘ذْنذه ٗذٞٙرذٮو ث ئن
ٗذ(٣حُ. ٞف ثثث ذعنذ(ِةثثثً٘ونينٗذضثثثٖنفٚثثثٕ.نف (ِثثث ئٝناذٌ٢ثثث ن ثثث ٓقٞنٗو هٚثثثٞنًٗو ثثث ا،ٝن
ًاو ٞٚنووٟنذٮنذهٛٓٗ.ٞنذبدننووٟنذ(دِٞٙنحبمنٗٗهٕ;نهلحذنهِوٌٛنإه ٔٚنذ(دِٙثٞنذُوٌث ١ٳن
كو; ٚنوقٚدٝنٗمب ،ٞنفقٚىنؤِ نرذ(٘مبىنذسبد ٗ. ١انإ ئٝنه ئؽبٞٚن هتثٞنذٌٚٓ٪ثٞنإىلن
ُ ٔٚنذٮً َنذجمل ٓدنرُ٘ئنذهدّٙنضبٌ٘ا نو ٓ نذهتزذٝنذه وٚوٚنينٙشعنوٌ انذهثدّٙنخوٚثىن
ٽ نخ ٛنإىلنذاؤ هٞنؤ نذ(دِٞٙن -ذ(وٌٌوٞنانً٣حُؤ نذه وٚقٞنذهث نهشثعنإىلنذهل٘ٙثٞن
ذه ق ٢دٞٙنهوٌد- ِٞٙنًحذننذهزًّنًّنذهتزذٝنوًٌ٘  .ن
انٓثثنينهاثثوخدَناثثوٌٟناذيرذهِثثدذ ١نذهثثحٜنِٙوٌثثٛنإىلنذسبقثثىنذهثثد٨هٛنهثثثنرذ(٣حُثث; ٞن
ًشعٝنإىلنذُ٨وٌ ١نإىلنًِةً٘ٞنرذ(٘مبى ن«ن ٖنه٘نأْنو مبٌ نك ْنٗذٓدذنًّنٓ١٨٧نذهثحّٙن
ث هٍٔنًاثثوِٚونينهِثثدذ١نذهؤةثثٞن
ٙق ثثْ٘نذهٚثثَ٘نووثثٟنذهوخثثَ٘،ننؼبٌوثثْ٘نخِ ث ُ ٍٓ،نٗئ
ذهو ئؽب،ٞٚنهؤدٜنذهق اًنينًّن تدذان»ر 23ن
ذالم المخصذذيت ٓ َ
( )21يخجلذ املوهولذول املذذروي خيىمذا يِلذذد ٓ ُ
ذالم الذراوي ،وفذي هذ الحالذت يٕدضذذب هذ ا الٕذذالم كالمذاث مذذً جذ زيال الذراوي ،ويخويذال جدذذذ
ه ا الخ زيال ،وجخضح إكادة صياهت الراوي لٕذالم الويذال فذي املوهولذول املذروي ،فذي الحذاالث ال ذي ولذري ً يذا مشذاكر المخصذيت وصًٖارهذا بصذورة يبذدو صنيذا
جدذأي ػبذم المخصذذيت فذي خذذين صن بذارة إلذ هذ الم خصذذيت جذ حي بصذيوت طذذميال الوائذب.يىـر :بذذلريت الخذ ليٍ (بييذذت الذىص الٌكذذي وصهمذاغ الشذذٖل
الخ ليٌي)،بورتط صوصبيضٖي ،جرجمت صليد الواهمي وهاصر خالوي ،املجلط لكل للعِاًت (املشروق الِومي لل الجمت) الِاهرة1999،م  ،ص.51
( )22كصار واملئ هت ،ص.45 ،44
( )23املصدر الضابّ ،ص.20
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ٗٓلحذنٙوٌ ٟٓنذه ذٜٗنًان خ  ٚهٕ;نهِٚوّناذهنينػبٌثان ٌِٔٚث نوِث٘ذْنهثٕنه كٚثمن
عبثثٜ٘نخ ث نكن ٙث انووثثٟنها ث ْنإٓثثد٠نذهشخ ثث ٚي،ن ٚثثدنأْنهأًثثىن ِٚثثٞنذه ِثث٘ذْنٙشثثٛن
ضٕنئ٠٦نفٚانذهشخ ث ٚينٓاثمننذهوثأٗ٩ٙينذ(و ٓث،ٞنفو ٮًلث ْنذهِةث نإىلنذهث٘ذٗن
٘مب ٔ نٗذٗنوٽف،نٗٓ ِٓ نٙوتث  ٙنذهثدذ،ْ٨نف ٮو ث ئنوثدٗنو هثىنؼبث ٗينذُؤث ننذهقثٍٚن
ذهٌ وثثٞنٗذ(٣حُثثٞنذهش ث طبٞنمتٌثثىنذ(ق ًٗثثٞنذه ثثٚدٝنأً ث َنٓثثحذنذُ٨ؤ ث ننفوش ثلّىنمبثثٌ٘اذن
ٗذبد ٙنهلحذنذٮو ث ئ.نٗ ٮًلث ْنذهِةث نإىلنذهث٘ذٗن ٘مبث ٔ ناذنهثٞنووثٟنذ٨وثنذْنف ٚثوٖن
ذه ُ ث ينذ(ثثدذف ْ٘نوثثّنٓثث٘ٙؤٍنذه ق ٢دٙثثٞنذ(وٌٌوثثٞنانرذ(٣حُثث ٞنإو ث ئذنػبو ث ُنكثثىنًثثّن
ؼب ٗينذ(ا ن ٔ  .ن
ٗهلّنوِدنإُ َنذهِة نُٗدنذهو ٍٓنأْنذه ذٜٗنٗفق نه ٞٙ٦نذ(٧هفنوٌ انذهدّٙنخوٚىن
ٙوِثثٕنً ٧ث نوِ٘ذُثثٕنإىلنهقثثٍ٘ٙنو ث ن أكٌوثثٕنٗٱُٶ ثدٰنفٚثثٕنذه ُ ث يٱنذ ٪ثندذ١ٱنذهثثحّٙنٓوٵثث٘ذن
هودف عنوّنٓ٘ٙؤٍنٗوقٚثدهٍٔنفثعنًوث هنين هقوثىنٗذهاثٔىنٗذٮوثدذَنضبواثونينووثٟنذ ن
ذهِ

نأٗنذهشٔ اٝنًاؤض ٳذنو٘هٕنه ىلن﴿مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَددُاا الَّهد َ عََّْهْد ِ ِْمِدنْمُن مدن

قْضْى نْحْبَ ُ اَمِنْمُن مدن ََنَِِْد ُ اَمَدا ََددلُوا بْبْددَِ ﴾ن(ألاحزااب ،)٣٢نكٌث نٗٱُثدٰنفٚثٕنذٮو ث ئٱنذ(وٌٌٵثىٱنان
ضب ٗهٞن خ ّٙنذوو٩عنٓحٖنذه قٚدٝن ٘ا طٞنذٮئٓث ننذه لث ،ٜنفٌ ئاث٘ذنأ شثانمبثِ٘ ن
ذهو حٙمنٗذهقوىنووٟنأٗه٣منذجمل ٓدّٙنذ(ِ فٔنينوّنًألأٍُ.نٗ ٔحذن ٙوٖنذه ِ٘ذْنً ٧ٳذن
ً٘اثثً٘ٳ ناثثٚ٢ ٌٚٚٳ نٙوِثثٕناثثٌٕٔنإىلنهقثثٍ٘ٙنأٙثثد٘ٙهُ٘ٛنًُ٘ٵثثٕ،نٙوثثأئُٖنآ ٳث نٗإ ٙٳث ن ثثنين
ذشب ئْنٗذهدذخىنرذه ذٗ/ٜذ(٧هف نٗر خ  ٚينذه ٗذ . ٞٙن
ثالجا :عتبة اإلٍداء اليصية
متٌٵثىنذٮٓثثدذ١ذينانذهلوثثمنوًٌ٘ث نُ ث نً٘ذنٙث ،ن ٚثثدنأْنذ(ثث٘ذنذٝنفٔٚث نهلث انهوخثثحن
ط نأٗضٖنًثانذهثِصن -ذ(ثنت;نُٔ٪ث ن٨نهؤثدَن شثلىنًنو ث نوثّنًضث ًنينذه ٗذٙث،ٞن
ف س نذٓو ْنذ ً٪نإىلن ١ٛنًّنذهوأًى،نٗإط هٞنذه ل ;ن( فٞنذهق اٍنذ(شنن .ن
ٗذٮٓثثدذ١نانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞنُٗٚثثزنًٗلٌٵثثفنؼبٌثثىنانط ٚهثثٕنا٨٨ينوٌٚقثث،ٞنفلوٌ ث ن
ذها ىننذه ٞٙ٦نض وىننذه و ئٝنووثٟنٓثدننه ثوعنذهِ ّث ٜنر; 24نهلثحذندبثدٓ نهشثفنوثّنئٙ٦ثٞن
ذهل همنذ(ودعنذه ل ٞٙنًٗ٘و ٕنًّنذه ذعنذهدذ ٢ن نينذ(ِةثً٘ونينانذه ٗذٙث;ٞنًِةً٘ثٞن
ذ(دذف نينوّنٓث٘ٙؤٍنًِٗةً٘ثٞنذهاث ونينإىلنٓثدَنٓثحٖنذهقث.ٍٚنفٔث٘نٙقثفنانًِٽقثٞن ثنين
ذهوثثُ٘نٗذهاثثل٘ينٮٙث ذانئٙ٦وثثٕنذ(ٙ٧ثثدٝنهوٌِةً٘ثثٞنذٗ٪ىلٚ .ثثدنأْنٓثثحٖنذٮ ث ئٝنأو ث ننإىلن
ّ
( )24يىـرٓ:خاب املواٍُ ،مدمد بً كبدالجبار بً الحضً الىٌري ،جدِيّ يرزر يوخىا صر ري ،مٕخبت املعك  ،الِاهرة ،د.غ ،د.ث ،ص.51
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ذهوثثثُ٘نًِثثثٕنإىلنذهاثثثل٘ي،نٗهلثثثّنًثثثّنخثثث٩ينذٮ ثث ئٝنذهشثث فٞنذهثثثُ٘ٚزٝنذهثث نمتثثثسن
ذ(ضٌْ٘نًاٺ نئوٚق  .ن
ٙق٘ينوٌ انذهدّٙنخوٚىنانإٓدذٕ٢نر دنً ٗئنئ انو ْنووٟنً٘ئٝنذ(٘مبى;نٗف ١ٳن(د ِٙن
ذه نأٓووؤ نإىلنائُٞنذه ش  .ن
ٗه٘نهأًوِ نذٮٓدذ١ناِِدنإُٔنػبٌان نينذٮٓدذ١نذشب نٗذٮٓدذ١نذه ث َنٗفقث نهوقاثٍٚن
ُِٚٚىنهٯٓدذ١ر. 25نفٔ٘نإٓدذ١نو َن(٧ااٞنً٘ئٝنذهش٘ذ ،نٗإٓدذ١نخ ن(دِٙثٞنذ(٘مبثى،ن
٘مب ٔ ن خ نًق نإىلنذهل همنٙواٍن ه٘ذو ٞٚنٗذ( ا،ٞٙنٗودنفانذٮٓثدذ١نٗع ٚوٚثٕن
ذ٪ا اثثٚونينرذهد٨هٚثثٞنٗذهودذٗهٚثث ٞنر 26نانفووثثٕنذهثثُ٘ٚزٝنٓثثحٖ،نفٔثث٘نػبوثث٘نهِ ث نذه ٩وثثٞن
ذسبٌٌٞٚن نينذهل همنًٗ٘ئٝنذهش٘ذ ن ٘مب ٔ نً٧ااٞنو ًثٞنمتٌٵثىنذ(ِث فٔنينوثّنٓث٘ٙؤٍن
انًش ئقنذ٪ئضنًٗت ئ ٔ ،نًٗدِٞٙنذ(٘مبىن ٘مب ٔ نٓ هٞنخ مبٞنأُوِىنٓثحٖنذ(٧ااث،ٞن
ٗ ٔحذنهوضٖنا٨هٞنذٮٓدذًّٗ.١نُ ُثمن خث نِٙشٵثننذٮٓثدذ١نذهاث نذسب كٚثٞپنذهو٘ذمبثو ٚپٞن
ثثنينذهل هثثمنٗفٔثث٘ئٖنذشب ث نٗذه ث َنضبقق ث نوٌٚوثثٕنذُ٨وٌ ونٚثثٞنًٗق ثثدٖنذهِ ثٛٵنان
ذهو وىنذهق ٍ٢ن نينذهل همنًٗ٘ئٝنذهش٘ذ نًٗدِٞٙنذ(٘مبى.ن ن
ٗٓثثحٖنذزبٌوثثٞنذهثثُ٘ٚزٝنذبٌثثىنانأٓشث  ٔ٢ن ثثِٔٞنو ط ٚثثٞنإىلنًدِٙثثٞنرذ(٘مبثثى نٗفث ١ٳن
ٗوشق ،نٗف ٔٚنذٓو ١نضٌ ن ٌ٘ئٝنذ(٘مبى،نذبٞٚٷٳنٗناك ٠ن ٍِّ .ن
ٗٓحٖنذه ٞٙ٦نذه نؼبٌؤ نذهل هثمنذ(وثدعندبثدنًٰثّنؽبن ه ٔث نً ضث ٚنٗٓ ضث ذنٗاذخثىن
ذهثثِصنٗخ ئُثثٕ.ف ٛنذ( ضثثٛنٗٱُ ثدٰنًٰثثّناوثثٟنإىلنطٌثثسنذهل٘ٙثثٞنذه ق ٢دٙثثٞنٓ٪ثثىنذه ث ذقن
خب مبثثٞنٗأٓثثىنذٮاثثَ٩ن ًثثٞنًثثّنأُ ث ئنذهشثث٘ٚوٞٚنذ٪اٚثثٞنذهثثحّٙنهاثثٌِ٘ذنائذنذ(ِ ث ن
ذها ٚاثثٞٚنٗذه ل ٙثثٞنانياثث ِٚٚينٗاثثو ِٚٚينذهقثث ْنذ( ضثثٛنٗاثث ٘ذن لثثىنوثث٘ٝنإىلن
ضب ٗهٞنضب ئ ٞنً٘ذ ثىنذً٪ثٞن ثدو٘٠نضب ئ ثٞنذه ُ ٚثٗ.ٞانذسب ضث نٗٱُثدٰنًٰثّنًشثٟنووثٟن
خٱٽثثٟنذهاث قنينٗهلثثّن أ ث ١نُدٙثثد،ٝنفِةث ٗذنإىلنٓثثحٖنذهٌثث٘ئٝن ث نائذ١نٗوث ٘ذنوؤٚث ن
أمبث هؤ نًٌثىنمبثِٚانذهل هثمرفخ ٜن ٽث نذهثثحٜنٗمبثفنًث٘ئٝنذهشث٘ذ نٗأٓثىنذ(٘مبثثىن
(٧ذً ٝنٗذشبُٞ ٚنهؤٌِ٘ئٞٙنذه وٞٚرًّٗ. 27ناذخىنذه ٗذٞٙنًّٰنؼبٌىنُٗٔثٞنذهِةث نذ(ضث اٝن
ٮٓدذ١نوٌ انذهدّٙنخوٚىنًٌىنِٓ نُ ُسنُٗ٘ٙسنوو هٞنذ(ٙ٧دّٙنهوزوٍٚنٗأُ ئنذها .َ٩ن

( )25يىـر  :كخباث(جيالار جيى ذ مً الىص إل املىاص) ،كبدالحّ بللابد ،ميشوراث الاخخالي ،الجسائر ،غ2008 ،1م ،ص.93
( )26يىـر املصدر الضابّ ،ص.99
( )27يىـر :صخدار املوصل في كام  1959يروييا باهد كيانً ،ذري بؼرش. http://www.ahewar.org،
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انمبحث انثاوي :تجهيات انرؤية انسردية في صراع انمىظىمات
هوخحنئٗذٞٙنرذٮو ئنٗذ(٣حُ ٞنهقِٞٚپنذه ٞٙ٦نذ( ٓوٞنذهق ٌٞ٢نووٟنمنننذه ذٜٗنكوّٛن
ذ( فٞنرذُ٨وق  ٛ٢ن ٘ا طٞنضٌعنذهت ٢منٗفق نهو ِٚفنُ٘ئً ْنف ٙدً ْنر. 28ن ن
عن نينذهِق انئآ نًّنذهزً ْنذ٨ووق ان أْنذاوخدذَنضٌعنذهت ٢من ٌٵىنذه ٞٙ٦نًثّن
ينر 29نذهثحٜن
ذشبوف،ن ٚدنأْنٓحذنذ٨ووقث انأ ٽوثٕنفوثٞنًثّنذهِقث انووثٟنئأاثٍٔنئْٗ٨ن ث ئ ن
أكّدنأْنذهضٌعنهٚسنهٕنمبوٞن ِ٘وٞٚنذه ٞٙ٦نذها اٞٙنوًٌ٘ث ،نووثٟنذهث فٍنًثّناهثمنفٔث٘ن
 ٙوقدنأْنضٌعنذهت ٢من ٙدٵنً٘ذض ٞنمن٘اُٞٚنانذه ٗذ،ٞٙنًّٗنفثعٖنٙلثْ٘نِٓث ننوِثزن
وّنذه٘مب٘ينإىلنذه ٗذٞٙنر، 30نٗٓحذن ٙاٵ نإوو ينكثٌعنًثّنذهث ٗذٚ٢نينووثٟنذاثوخدذَنٓثحذن
ذهضٌع;نُٕ٪نٙوٖٚنهلٍنذه ٞٙ٦نذهاث اٞٙنذه٘ذاث ٞنهٓ٫ثدذَ،نكٌث نأُثٕنٗاثٚوٞنمبث سبٞنْ٪ن
ٙو٘ذئ٠نٗئذ ٓ١نذهل همنهوٌ  ٙنً نٙشث ١نًثّنأٙثد٘ٙهُ٘ ٚنٗٓلثٍنٗهُ٘ٔٚث يننر، 31ناْٗنأْن
ؽبدشن حهمن ِٞٚنذه ٗذ;ٞٙنهلحذنئ ثننذهِقث ان ثنينذاثوخدذَنٓثحذنذهضثٌعنٗ ثنينذه ٙ٦ثٞنًثّن
ٛن
ذشبوف،نٗٓ٘نذهزهىنذهثحٜنمبثٖٔنصبث ذٖنفٌٚث ن ثدنًٚخ ٚ٢ثىن ث خوني;نٌِٓٚث نوثدٸنذه ٗذ٢ث ٸ
ذه ٗا ثٛٸناٗاو٘ ٙاثثلٛنخ ث ه ٰنذه ٗذ ٙثٞٶناذينذ٪مبثث٘ذينذ(و ثثداٝنووثثٟنذه ث فٍنًثثّنذرب ث اٖن
ضٌعٰنذهت ٢منً كو نهقِٚث ن( ةثٍنئٗذ ٙهثٕنر، 32نفٌثّنِٓث نُاثوٽٚانأْنُقث٘ينإْنذاثوخدذَن
ٓحذنذهضٌعن٨ن ٙن هض ٗئٝنفٚث ننذ٪مبث٘ذينذ(و ثداٝنذهث نهوثأ ٟنووثٟنذٓوث٘ذ١نذ(٧هثفن
ٗاٽ٘هٕ،ن ىنإُٔ نودنهوِ ٗننذه ٞٙ٦نذ ٓ٪اٞٙنإىلنئ٠٦نفعنضبدٗا .ٝن
ٗئٗذٞٙنرذٮو ئنٗذ(٣حُث ٞنًوِٚثٞن ضثٌعنذهت ٢ثم،ن ٚثدنأْنذهث ذٜٗنفٔٚث نٙوخثحن ثلىن
ذهث ذٜٗنكوثٛنذ( فثثٞنرذُ٨وقث  ٛ٢نًووِٚث نًثّنخ٩هثٕنُٗٔثثٞنذهِةث نذهضثثٚقٞنذ(و ثدا;ٝنُ٪ثثٕن
ػب ىنذهشخ  ٚينه وٵ نوّنأفل ئٓث نًو ث ٝناْٗنهثدخىناث ف نًِثٕ،نإ٨نًثننكث ْنًثّن
ٗعٞ ٚنذها ان٨نفع،نٗٓثٛنٗع ٚثٞنأ ثوٕن شث فٞٚنذهث ذٜٗنذهل ا ثٞنٓاثمنه ثوعنُثعذئن
ُِٚٚىنر . 33ن

( )28يىـذر  :خؼذاب الحٖايذت ،بدذث فذي املذىرا ،جيذالار جيى ذذ ،جرجمذت مدمذد ملخصذم،كبد الجليذل لزدي،كمذر خلذي ،املجلذط لكلذ للعِاًذت ،املشذروق
الِومي لل الجمت( ،)10الِاهرة ،غ1997 ،2م  ،ص.199
( )29يىـر  :مدخل إل الخدليل البييوي للِصت ،جرجمت مى ر كياش ي ،خلب  ،مرٓس هماء الحظاري1993 ،م،ص.73
( )30يىـر  :الدرجت الصٌر للٕخابت ،جرجمت مدمد برادة ،دار الؼليلت ،بيالوث ،غ1982 ،2م ،ص.52
( )31يىـر  :في هـريت الروايت ،بدث في جِىياث الضرد ،ص.176
()32يىـر ُ :ظايا الًٌ بداعي كىد دوصخويٌضٖي ،جرجمت جميل هصيٍ الخٕري ي ،دار الشؤون العِاًيت اللامت ،شوداد ،غ1986 ،1م ،ص.11
( )33يىـر  :خؼاب الحٖايت ،بدث في املىرا ،ص .181
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ٙقَ٘نمب ذعنذ(ِةً٘ ينانٓحٖنذه ٗذٙثٞنووثٟنًِ ٚ٢ثٞنرذُ٨وٌث ١نٗذه٩ذُوٌث  ١نٗٓثٛنًِ ٚ٢ثٞن
هل ث نمبثثوٞنسضثثٌْ٘نذه ٗذٗ.ٞٙوضثثٞٚننذُ٨وٌثث ١نانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞنٙشثثعناثثٌٔٔ نذهثثد٨هٛٵنإىلن
هأكٚدنذُ٨وٌ ١نذه ٛٵنذٮاًٛ٩ٵ .ن
هوشثثلّىنًِ ٚ٢ثثثٞنذُ٨وٌث ث ١نٗذه٩ذُوٌث ث ١نانٓثثثحٖنذه ٗذٙثثثٞنًثثثّنخثثث٩ينذه ث ث ذعنذه٘ذوثثثان ثثثنين
ًِةً٘وني:ن ن
األوىل :ميظومة املدافعني عً ٍويتَه العكائدية اإلسالمية والكومية العزبية (ميظومة
املوصل):
متٌٵىنٓحٖنذ(ِةً٘ٞنا ا ٙنذهشخ  ٚيٱنذ٬ه :ٞٚن
 - 1سلنى:
دباٵدن خ ٞٚنراوٌ ٟنذ(ق ًٗٞن لىنأ ل هل .نفٔٛنانع ٓ ٓ نذٮُاث ُٛٵنكث ّ٢ن
ئو، ٚنفٚىنذ(،ًٖ٩نهلِٕنٓ اٵنذه ٞٙ٦نوٜ٘ٵنذسبِ،ٞن٨نٕ ٧ٙن ق٘ٝنً ئض.ٕٚنفٔثٛن ٔثحذن
ه ًزنانذه ٌَ٘نإىلنرذ(ق ًٗ ٞنذه نهشعنمبثٚتؤ نذه ث نفٞٚنإىلنذًُ٘٪ثٞنٗذه وثٞنًثّنخث٩ين
ه ١نذهوأُ،ٍٚنٗهلِٔ نانً ِ ٓ نذهوتٜ٘نهشعنإىلنذهق٘ٝنٗذه  .ٞ ٩ن
هشلّىنراوٌ ٟن ٧ئٝنذ٨ئهل ننذها اٜنانٓثحٖنذه ٗذٙث،ٞنفٔثٛنفوث ٝنًٔٚضثٞنذزبِث ُن
هاثثعنانئك ث ننٗذهثثدٓ نذُوٌ ث ١ٳنٗٓ٘ٙثث.ٞننفٔثثٛنًٌثثىنأٜنفو ث ٝنًثثّنفو ٚث ينذٮاثث،َ٩نذه٢٩ثثٛن
ئض ّنذُ٨وٌ ١نًّن ٣ٚؤّنذ(اوٌٞنذحمل فةث.ٞننذبٌثىن ثنينُ٘ذعبٔث ،نوووث نً٘هلث ن قٚدهثٕ،ن
ً وزذن ُوٌ  .ٕ٢ن
ٗٙوِوٟنذُوٌ  ٓ٦نانذه ذعنذزب ئٜن ثنينٗذُؤث ندبث ٖنأًؤث نٗ ثنينضبوؤث نشبٽٚؤث ن.ن
فثثإاذنك ث ْنخٽٚؤ ث نو مبثثٍن٨نهوِ ث ٗننذٓوٌ ً هثثٕناذ ٢ث ٝنذه ش ث نذهشخ ثثٛنٗإْنك ث ْنان
اذ ٢ث ٝنرذه ش ث نذسبثث٩ي ،نفإُٔ ثننهوِ ث ٗنناناذ ٢ث ٝنذٓوٌ ًٔ ث نوضثثٞٚنرذه ش ث نذسبثث٩ي نإىلن
ذهثحٗ ْنانوضثٞٚنذ(دِٙثٞنذهث نهوٌٌٵثىنانذهٌوث ينووثٟنذهثِّٔنذسبقٚقثٛنٗذهثدف عنوثّنٓ٘ٙثثٞن
ذًٞ٪نٗوقٚدهٔ نٗو ٗ ؤ  .ن
 ٙقثثدنذهث ذٜٗنًق ئُثثٞن ثثنينٓ هؤٌٚث ن«ٗإاذنكث ْنو مبثثٍنٙوِث ٗنن ه شث نذسبثث٩ينًقثثىن
ذهزًّنٗ ٧إ،نك ُىناوٌٟنأ دنٓا اٞٚنإنذ١نً نػب ٜنانذ(د،ِٞٙنإْنذهل ُس،نذهحٜن
ٙدقٵنانووؤ ،نٗهو ثد٠نأُ ذاثٕنذسبزِٙثٞنوِثدنذ(اث ،١نوثإلنٓثحٖنذهؤةث ين هثحذي،ن٨ن
لّنه ٘ينو مبٍنأْنٙتٽٛنووٚثٕ،نأٗن ٔثٖ٘ن»رِٓ ٓ. 34ث نهقثفناثوٌٟنحبدٵٙثٞن ثدٙد.ٝنن
فوٚسنهد ٔٙنأُ ث نذسبوث٘ي.ننف ُوٌ ٓ٦ث نهل٘ٙؤث ،نٗذسب ث عنوؤٚث ،نأٗىلننًثّنأٙثٞنو ط ثٞن
( )34كصار واملئ هت  ،ص.8
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ٗإْن ثثىنانأٓثثدذفٔ .نفٌثثّنخثث٩ينذ(ِ ُ ث ٝنذهحذهٚثث،ٞنهؤ ث ناثثوٌٟنإىلنأوٌ ؤ ث ;نهؤثثدان
ً٘و ٔ ندب ٖنأٓىنذ(د،ِٞٙن ٚدٝنوّنأٓ٘ذ ٔ٢نذهحذهٚثٞن«نإْنًث ن ٙثؤ نوثّنذهٚثَ٘نذ(٘وث٘ا،ن
ذهَ٘ٚنذهحٜنٙؤ قنخٽٚؤ ن ٘و نإه،ٕٚن ١ٛنأكثإلن لثٌعنًثّنذهثزًّ،ن ث١ٛنٙاو ثٟن
ووٟنذه دنٗذسبا ن،نهٚاىنذها و ينٗذَ ٙ٪نٓٛنذه نه ؤٌ نوّناهثمنذهٚثَ٘،نٗهلثّن
ِٓ نن ١ٛنك ( عنذهحٜنهوٟ ٩نفٕٚناٗذينذ٪ف ذا،نٗهوٽوثانذ٪وِث قنف ٚث ن خ ثٞن
ًشثثدٗاٝنمبثث٘ننٙثثَ٘نذه ثثى،نإُثثٕنهثثٚسنمثثثٞنو مبثثٍنأٗناثثوٌٟنأٗنووثثدذه محّ،نٗهلثثٍِٔن
ًًٞ٩نضٌّنً ٣ي،ن ىن  ٨نًّنذهِ ،نأفووىنًّنأٙد ٔٙنًٽ ضبٔ نذشب مب،ٞنٗٓثٛنهقثفن
ذهَ٘ٚنووٟنمب ٚدنٗذٓد،نهِوة نذهلوٌٞنٗهو٘وانذ ِ ُ٨ئنٗذبوثٍن ث شب، ٩نأهث ذٖنٙثدئنن
اهم  ِٓ...هثثمنٓٚثثٍنهو٘ٓثثدنذحملوثثٞنٗذهقضثثٞٚنٗٓٚثثٍن ٙثثعنذهت ث ذَناف و ث نوثثّنٓ ً ث ين
ذ ٖ ...نه٘نأْنو مبٌ نك ْنٗذٓدذنًثّنٓث١٨٧نذهثحّٙنٙق ثْ٘نذهٚثَ٘نووثٟنذهوخثَ٘،نؼبٌوثْ٘ن
خِثث ُ ٍٓ ،نٗئ ثث هٍٔنًاثثثوِٚونينهِثثثدذ١نذهؤةثثثٞنذهو ئؽبٚثثث،ٞنهؤثثثدٜنذهقثث اًنينًثثثّن
تدذا»ر . 35ن
فٔٛن ٔحٖنذ( مبوٞنذزبوٚٵٞنهضث ننانذه ةثٍنذه ثومنهقضثٞٚنذُ٨وٌث ;١نضث ئ ٞن ث ضن
ذسب ٢ننكىٸنً هٕنمبوٞن هحذينذ(ِتوقٞنووٟناذ ٢هٔ نذشب مبٞنذهضثٚق،ٞنًؤث ٝنانضبثٚنن
أًؤ نذه٘ذاا .ن
ٍ - 2اشه عبدالسالو :
دباٵدنٓحٖنذهشخ ٞٚٿنذه ٘يٰنذهثحٜن ٙثدعن ث سب ن(ق ًٗثٞنذهو طثى.ننفٔث٘نحبث ن«ئُثىن
ذ(دِٙثثٞنٗإً ًٔثثن»ر. 36ذهثثحٜنِٙثث فٖنؤِثث نمبثثو ُٰنًاثث ٰ١نٗانذسبثثىنٗذهنٓثث ي.ننهِوٌثثٛنٓثثحٖن
ذهشخ ٞٚنإىلنُٚىنذ( ل ّٙنٗذ( ؤنينانذه ث نذسبثدٍٙناثّنمحوث٘ذنووثٟنوث هقٍٔن
ًٌٔٞنهو عنذً٪ثٞنسث نهلث نٗوؤٚثن ندبث ٖنٓ٘ٙؤث نٗوقٚثدهٔ .ننفٔث٘نخٽٚثمنذ(دِٙثٞنذ( ثقا،ن
ذ( ً٧نانُٗدذُٔ ،نذهحٜنٙٽ نذهق٘ين ه ى.نفإاذنك ُثىنكوٌ هثٕنه ًثٛن شث ئنٮٙقث عن
ذ،ًٞ٪نفإْنئٕٗٓنذبو نان ٗذينذهوضٔٞٚنٗذه دذ .١ن
ٓ ثثٍنوودذهاثثَ٩نئًثثزنًثثّنئًثث٘ننذُ٨وٌ ث ١نانٓثثحٖنذه ٗذٙثث،ٞنفٔثث٘نذحمل ث ننذٮػب ث ٛن
هوٌ٘ئ،ٝنك ٌ نأُثٕن ٌٵثىنٓوقثٞنذه٘مبثىن ثنينذهاثوٽٞنذه اثل ٞٙنذه ثٚدنٝنرذهشث٘ذ نٗ ثنين
فٔثث٘ئنذ( ثثونيرأٓىنذ(٘مبثثى نًاثثوةونين ةثث٩ينرذ(٣حُثث ٞنذه هٚثثٞنذهشث ٓق.ٞنًٗثثّنخ٩هثثٕن
ٙشعنوٌ انذهدّٙنخوٚىنإىلنٗعٞ ٚنذ(ٌقثفنذه ووثٞنانذجملوٌثانٗو٩ووثٕن هاثوٽٞنُ مبثٔ ن

( )35كصار واملئ هت  ،ص.20-18
( )36املصدر الضابّ ،ص.31
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ًٗ ثثؤ .ن٨ن ٙثثٚيفنان ُثثٕنذه ث ُٛنٗ٨ننٙاثثوٖنانحب ث نذ٪فل ث ئنفٔاثثم،ن ثثىنػب وثثٔ ن
أف ٨نٓقٚق .ٞٚن
فٔحٖنذهشخ ثٞٚنأمنث٘اْنهوٌٌقثفنذسبقٚقثٛنذهثحٜنهِوِثٕنذً٪ثٞنانًاثعهٔ نذهو ئؽبٚثٞن
أ ل ينأ و ي،نهوِ امنًانو ٓ .نف وٟنذه فٍنًّنذُوٌ ٕ٢نذهٽوقثٛن ٗ-فقث ن( ث ٍٓٚن
أُ ث ئنذهشثث٘ٚو- ٞٚنهو٣ٚثثٞنفقثثعٝنًاثثٔ٘و،ٞنذخو ث ئنذُوٌ ث ٖ١نذه ق ٢ثثدٜن.نٗانٓثث٘ذئناذخوثثٛن
 ِٙث ويفنٓثثحٖنذ(اثثأهٞنًا ث٘ٵف نذُوٌ ث ٖ١نإىلنوقٚدهثثٕنٗٓ٘ٙوثثٕنفٚقثث٘ينن«ً ث نذهثثحٜن ِ ثثٕنًثثّن
ذُ٨وٌثث ١نهؤثثزننذهشثث٘ٚو،ٛنًثث ناذَنأُثثٕنٓثثزننذهشثثتٚوٞنٗذهلثث آني نٗوثث ينانُ اثثٕ:ن
ذاثثوت نذ ن!!إُٔثثٍنطبٽ٣ثثْ٘ن لثثىنهأكٚثثد،نفثثإْنذهقو ث ي،نهثثٚسن–اذ ٌ٢ث  -ثثنينذهتِثثٟن
ٗذه ق ،نإُ نودنأالىنووٟنذهحّٙنػب٘وِ ،نئفٍنأُ نأًث ينأْنأو هوثٍٔ!نٗهلثِ ،ن
هثثّنأاثثلى -حب ث ي -ووثثٟنذهثثحّٙنؼبِوثثْ٘نو ث نٓ ث نذُ٨وٌ ث ١نهولْ٘.كا ث نذهقش ث ٝن
ذه وو،ٞنٗذزبدئذْنذهق ٙوٞنٗذً٨ودذانان ف وٕنذه.ٞٚ٢ ُٔ٩ذهثحّٙنٙقٽ ثْ٘نُثحٗئٜنذ٬اًٚثٞن
وثثّنً٘طِٔث نذ٪مبثثٚى،نٗه ؤث نذسبقٚقٚثث،ٞنٗٙاث ْ٘نإىلنهضثث ٚٚنذشبِث قننووثثٟنإُاث ُ، ٚن
ٗذه ٘اٝن ٔ نً ُ - ٞٚدنإانٓدهٔ نذ٪اْ ٙنذهاٌ ٗٞٙنوإلنئٓوٞنذهزًّنذهٽ٘ٙى -إىلنو ث٘ئن
ذهت ٙثثز،ٝنٗذ٨مبثثٽ ذعنووثثٟنذهقثث٘ي.إْنذ٪فِٚث ١نذهثثحّٙنأوٌث ٍٓنذهوٽث ،نوثثدنِٙوٌثثْ٘نإهثثٍٔٚن
 ً٘ٙث ،نٗوثثدنٙقوِ ثثْ٘ن ثثدو٘ذٍٓ،نف هٽ ف ث ْ،نوثثدنٙووق ٚث ْنانُٔ ٙثثٞنذ ً٪ث نوِثثدنض ث ٗئذين
ذهؤٍنوثّنإ ثن و عنذسب ُث ينذزباثد،ٞٙنأًث نذه قث ذ;١نذهثحّٙنكنذبِثمنذ(وثحٝنً٘ٙث نووثٟن
أ ئٍٓ،نفإٍُٔناٚو٘هْ٘نكإلنوو هلٍ!!»ر. 37فٔث٘نانٓثحٖنذ(ِ ُث ٝنٙضثانخٽ٘طث نف مبثوٞن
نينُ٘ونينًّنذُ٨وٌ ١نانًِ ٞٚ٢نًوِ او،ٞنووٟنذهِٔ٘نذ٬ه :ٛن
ذُ٨وٌ ١نذه قدٜنننننن#نننننننذُ٨وٌ ١نذهٽوق ٛن
ذُ٨وٌ ١نهؤ ننننننننن#نننننننذُ٨وٌ ١نهوو طى ن
ذُ٨وٌ ١نهو ٽ ٝننننننننن#ننننننننذُ٨وٌ ١نهوت ٙز ٝن
فع٠نأْنٓحذنذُ٨وٌ ١ن٨نمبوٞنهٕنساأهٞنذه ق نٗذهتِ;ٟن ٌُٔ٪نًّنذ(اث ٢ىنذهث نأٿًثعيٲن
ٓثثد ٌٙنانعثثىنذه ٘ضثثٟنذه ق ٢دٙثثٞنوِثثدنأُ ث ئنذهشثث٘ٚوٞٚنذهثثحّٙنٙثثدوْ٘نإىلنً ث نٙٱاثثٌٟن
وِدٍٓن ه ذعنذهٽوقٛنذ(وٌٌٵىنانذسبقدنذهٽوق .!ٛن
فٔ٘نػباٵدنانٓحٖنذ( مبوٞنذه٘ذضٔٞنٓقٚقٞپنذُ٨وٌ ١نإىلنذهثدّٙنوًٌ٘ث نضثدنذٮسبث ان
ٗذهٽت ٚث ْ،نٗٓقٚق ثٞپنذُ٨وٌ ث ١نإىلنذٮاثثَ٩ن شثثلىنخ ث نضثثدنُٚثث٘شنذهل ث ن لثثىن
أط ٚفٔ .فٔ ثثٍنوودذهاثثَ٩ن ٙوثثّنذُوٌ ث ٖ١نإىلنوقٚدهثثٕنذه ث نٙؤق ث نف ٔٚث نذه ثثدينانكثثىن
( )37املصدر الضابّ ،ص.49
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ًة ٓ نذسبٝ ٚنس ِ ٖنذه٘ذاا;نذهحٜنؼبٚىنووٟنً َٔ٘ن ًىنهواِّنذهلُ٘ٞٚنذهق ٌٞ٢نووٟن
ٗضانذً٘٪ئنانً٘ض ٔ ناْٗنن ٙاٝنأٗنُق ْر . 38ن
 - 3عبدالزمحً الشيخ داؤد:
ٗذهثثدنراثثوٌ ٟنٗٓثث٘ن خ ثثٞٚنٓ ا٢ثثٞنًوزُثث،ٞنذبٌثثىنانأوٌ ؤ ث نمب ث ذًٞنذه اثثل ٜن
ٗذُضو طٕ،نِٗٓ٘نذ٪ننذه  ٗ١ن ِوٕ،نذ(ِوٌٛنإىلنوقٚدهٕن ا٘ننودَنٗذ(ِ فٖنؤِ نإىلن
ائُٞنذهوضٔٞٚنحب ٚهٕناناوٚؤ  .ن
الجاىية :ميظومة املياوئني هلوية األمة وقوميتَه العزبية(ميظومة أىصار الشيوعية):
هؤ ث نٓثثحٖنذ(ِةً٘ثثٞن أ ث وٞنذ٬خ ث ;نًوخثثحٝنًثثّنذهشثث٘ٚوٞٚنذ٪اٚثثٞنٓ ا٢ثثٞنهلثث نان
إحب ئٓ ،نٗمتٌؤ نانذه ٗذٞٙنذهشخ ٚو ْنذ٬هٚو ْ :ن
 - 1حيّا جزجس:
ٙشعن ٰوپٌٶٕنذ٪وٌِٛنإىلنط ٞ ٢نًّنأٓىنذهلو ننًّنأ ِث ١نذه ٗ ثٞناثّنهِ ثو٘ذنًثّن
و ٗ ؤٍنٗأٍِٙنٗأووِ٘ذنذسب ننووٟن ث ٘ ٍٔن ربث آٍناثو٩ٚنًِ ٗ٢ث ن(ثّنِٙوٌثْ٘نإهثٍٔٚن
أئض ث نٗهتثثٞنٗوقٚثثد.ٝفٔ٘ن ٙثثٚيفنرذسبوثثٍنذهشثث٘ٚو ٛن ٚثثدذنوثثّنذُوٌ ٢ثثٕنذسبقٚقثثٛنهل٘ٙوثثٕن
ذ (ل ُٞٚرذ(٘مبثثثى نٗوقٚدهثثثٕنذهدِٞٚٙرذهِ ث ث ذُ، ٞٚنف ِثثثدنإوثثثْ٩نذهشثثث٘ذ نً٘ئهثثثٕنووثثثٟن
ذعب ذف ينو اٍ،نٙٱوقٟنذهقو ٱنووثٟنِٓث ،نفٚلشثفنذهث ذٜٗنوثّنًلُِ٘ هثٕن«أًث نذ،ْ٬ن
فٌ اذنهوق! ٟنُٗدنُ إن٘ ٙانً فٌ نإىلنذهو ٚئ،نذهحٜنٙودف نانأوٌ قنوووٕ،نإىلنسبةثٞن
ٓوٍنأخ ٠نهوٌٚٵانفٕٚنذه ٘ئ،نٗه قدنذ١ ٚ ٪نمب ٩ؤ ،نٗٙضٚانذٮُا ْ،نف٩ن ٙث نأٙثّن
ٓثث٘نانذهزً ث ْنٗذ(ل ث ْ،نٗهلثثّنِٓ ث ،نٙوشثثوٍنٗٙل ث فٖنًثثّنأُثثىنأْن ٙثث٘انإىلنسبةثثٞن
ذه٘وٛنذُ٪قٟنئ،ٞٙ٦نٗذ ٪دنإائذك نٗودئٝنووٟنذٮًا نن »١ ٚ ٪ر . 39ن
فِٔٵ ث ن ٌٵثثىنمنٽ ث نًثثّنذهشثث٘ٚوٚنينذهِ ث ئ٠نذهثثحّٙنؼب ث ٗهْ٘ن أاثثو٘ننرًل ٚث فٚوو ٛن
ذ(زذُٗٞن نينوقٚدهٍٔنذهدِٞٚٙنٗ نينوقٚدهٍٔنذٙ٪د٘ٙهُ٘.ٞٚن٘ ٙٵئنذهث ذٜٗناهثمنانًِ ُث ٝن
ِٓ نذهدذخو;ٞٚنًو٘ودذنخ ثًٕ٘ن ه٘ٙثىن«هاث٘ نه فثْ٘نو ٙوث نكٚثفنأًث ئ نكوٌث ه،ٛن
ٗكٚثثفنأوثثٚيفنانأٓ فٔث .ناثث٘ نأُ وثثٔ نهوِاثثدنووثثٟنأاث وىنذهشث ئعنكٌث ندباثثدين
كوٌٞنذ !نٗكإُٔنهحك ن ث ٣ٚنفث ننوثّنآِثٕنطث٘،٩ٙنف ث انٙواث ١ي:ننذ !نأهٱث ذنن٨ن
هزذينًوشوٌ ن ٕ !نًٗ نهوٍنأْنأُ ننٗٓ٘نؼبثسن ووِث عنًٽٌث،ّ٣نٙوِث ٗننٓثدٗاناولثٞن
ذه قى.نٗكن ٨ناأك فٖنًّنأُىنذٓ٨و عن هلوٌ،ٞنٗذٮ ْن ٕ.ناأاذفانؤٌِث ،نٗهثّن
( )38يىـر :املصدر الضابّ  ،ص.101
( )39كصار واملئ هت  ،ص.93
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ٙلْ٘ناهمنهِ وض ن–حب ينًّنذ٘ٓ٪ذي ً-انذُوٌ ٛ٢نذزبدٙد.نإٍُٔن -ووثٟنأٙثٞنٓثن ي -ن
٨نؼب ئ ْ٘نذ نأٗنذهلوٌٞنأٗنذٮ ْ.نٗهلٍِٔنٓ٩ٙقْ٘نأٗه٣منذهحّٙنػب وْ٘نذهدّٙنأاذٝن
هؤق ٚنأٓدذفٍٔنذها ٚا»ٞٚر. 40نكٌ نهةٔ نفوا وٱٕنذهحئذٞٚ ٢ٿنُوٚٵٞنوِثدً نٰٙوقثٛنذهقثو ٰن
ووٚثثٕنض ث نننًثثّنض ثوٵ انذهشثث٘ذ ،نف ٚوثثىنُ اثثٕن ش ث وٞنمبثثدٙقٕنٓ ثثٍنهثثٕ،نٗهلِثثٕن
ٙلوشفنإُٔنودنوٽان خ نخٚنن ٙٽٕن ٕنان خ نضب ٗئٝن . ٌِٔٚر 41ن
 - 2يوىس العتّال:
ٌٵثىنٙثثُ٘سنذه وٵث ينأمن٘اُثننهشث ؼبٞنًثثّنف٘فث ١نذً٪ثثٞناثّنٙاثثوِٚوْ٘نهلثىنُث و ن
ٙوش ٍٓنحبٝ ٚنئفٚثد;ٝنهثدف ٍٔنأًِٚث هٍٔنٓثحٖنإىلنذسبقثدنووثٟنذ٪فِٚث ١نً نضثنين ثحهمن
ووثثٟنٓلٌثثٞنذ نذهو هتثثٞنانخو ث نذ٪فِ ٚث ١نٗذه ق ث ذ;١نفُ٘ثثدنفثثٍٔٚنذهشثث٘ٚوْ٘ٚن تٚثثؤٍ،ن
فتحٗذنُٗدذٍُٔنحبوٌٞٚنذه ذعنذهٽوقٛنذهحٜنه٧ئَنُ ئٰٖنذٓ٪ق اٱنٗودَٱنذه ضث نسث نوٿاثٍن
هلثثٍنًثثّنأئنذق.ن فٔثث٘ن٨ن ٙوثثأنٙوثثحك نفِثثٟننًٚوثثٕنرو مبثثٍ نٗمتو ثثٕنسزذٙث نكثثٌعٝنذهق ث ن
ذه ث ئٖ،نٗذ( ثثِانذهلثوع،نٗنُٗثثٞنذ(اثوقوىنذزبٌٚوثٞننراثوٌ. ٟننفو ثثدنإهقث ١نذهقثثو نووٚثثٕن
ٙوِوّٟنودَنذُوٌ ٕ٢نذه ذاخنه ل ٝنً نا٘٠نفل ٝنذسبقثدنووثٟنذ٬خث ّٙن«ٗوث يناناذين
ُ اثثٕنكٌثنّنُ٧ٙثثمنهوٌٚثثحذنو و ث :ننأك ث ْنػبثثمنأْنأ ثثنننانهة ث ٓ ٝنذهٚثثَ٘ نٗهثثحك ن
مبدٙقٕنو مبٍنذهد ،نٗكٚفنٓ ٗينُ ٓدذنأْنٙو ثدٖنوثّنذُ٨ثز٨قنإىلنٓ فثٞنذ(خث ط ،ن
ٗهلِثثٕنكنٙاثثوِمنإهٚثثٕ.ننإُثثٕنذْ٬نػبوثثسنانو ث ٖنذه ث ئٖنًٽ ِ٣ث ،نٗفثثدذ،نوثثدنٙوثثزْٗن
اوٌ.ٟنٗ دنفد،ناٚتدٗنذ( ٌىنً ٌوني،نٗرب ْنذهِق٘انًّنفٌٕنٗأاُ».ٕٚر . 42ن
هووقٛنٓ ه ْنذهشخ ٚو ْنانكٌُ٘ٔ نفعنئذاخنينانذُوٌ . ٌٔ٢نفٌٔث نػبزوث ْنوِثدن
ذهلز ٞنِٗٙوشْ ٚنوِدنذُ٨و ئ.ن ىنٙؤْ٘٨نإىلنا٢ونينض ئٙني.نٗهٚسنأاينووثٟناهثمنًثّن
ًش ث ٓدنإعٔ ث ئنٗٓشثثٚؤٌ نانذُ٨وق ث َنوِثثدنذُ٨و ث ئ.ننفٚثثُ٘سنٙقثثَ٘ن اثثٔىنراثثوٌ ٟنًثثٍن
مبوؤ نووٟنوٌ٘انكٔ ٛ٢ناْٗن قٞرٗ. 43هقوثىنف ووثٕنرووثدذه محّ ناْٗنذهِةث نإىلن
إِنذهلوع.ٝن ٗٙوش ٟنرِٓ نكٌ ن ٙىنذزبوِ ١ن أْنٙثدٗ نحبحذ٢ثٕنووثٟنُٗثٕنرٓ ثٍ ن
ذ( دَٗنفدئذر . 44ن

( )40املصدر الضابّ  ،ص.159
( )41يىـر:املصدر الضابّ ،ص.91
( )42كصار واملئ هت  ،ص.96
( )43املصدر الضابّ ،ص.157-152
( )44يىـر :املصدر الضابّ ،ص.174
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أً نرو مبٍنذهد نفودٗئنً كووٕن نينٓ هنينذ(ِةً٘وني;نُٕ٪ن ٌٵىنذهق اٍنذ(شثننن
هلحٖنذهشخ  ٚينفٔ٘نذ ّن ئُىنًثّنئُث ينأوٌث ينذ(٘مبثىنٗخٽٚثمنراثوٌ، ٟنهلثحذنكث ْن
هل نٓظنً٘ف٘ئنانذه ٞٙ٦نذها ا،ٞٙنٗ٨ا ٌٚنٓنينٚ ٙيفنه ااذن ٚټِ ن نينو٘ذط ٕنذه نمتٚىن
إىلنًِةً٘ثثثٞنراثثثوٌ ٟنفٚاث ث ٟنووٌث ث نإىلنذبٚٚثثثدٓ نانمبث ث ذعنذ(ِةً٘ث ث ي;نذُٽ٩وث ث نًثثثّن
ً سبٕنذشب مب،ٞنٗ نينوقوٕنذهحٜنٙٱزٙٵّنهٕن–انسبةٞنًّنسبة ينذهضث فن -نًِةً٘ثٞن
نًٚىنائذاوٕنرُ٘ٙسنذه وٵ ي نفٚؤٍنوّناوٚىنإهٚ . ٔٚدنإُٔنًناان٨نٙاوق نووثٟنأئضثٞٚن
ننًٌِٔث ;نٙوثأئُٖن ٌِٔٚث ن
ً و.ٞفٔ٘ن٨نإىلنٓ١٨٧نٗ٨نإىلنٓ.١٨٧نفث٩ن ٙثٚيفنٗ١٨نٓقٚقٚث نٜ٪
ٌٓ نوّنً٩ان٪فل ئٖنذ(ت وٞنانذهحذهٞٚر . 45ن
ٌٵىنرو مبٍ نأمن٘اُ نًٌ ه ٚنهوشخ ٞٚنذهٌِٽٞٚنذه ندباٵدنمنٽث نًثّنذهِث نذهثحّٙن
٨نٚ ٙشْ٘نإ٨نهحٗذهٍٔنًٗوحذهٍٔ;نهلحذنؽبو ٟنانذزبز١نذ٪خثعنًثّنذه ٗذٙثٞنٗ٨اث ٌٚنٓثنين
ؼبٌٟنذه٘طٚسن نينذ(ِةً٘وني .ن
ٗٓلحذنظبثدنأْنذه ٗذٙثٞنووثٟنذهث فٍنًثّنذووٌ آث نووثٟنًِ ٚ٢ثٞنًوق وثٞن ثنينذُ٨وٌث ١ن
ٗذه٩ذُوٌثث ،١نكنِٔٙثثزنذنهثث ذٜٗنإىلنأٜنًِةً٘ثثٞنًٌِٔثث ن ٽ ٙقثثٞنًو ثث ،ٝن ثثىنأْنذه ٙ٦ثثٞن
ذهاث اٞٙنف ٔٚث نذووٌثثدينووثثٟنهِث ٗننذه ث ٠٦نذهاث اٞٙن ثثنينذهشخ ثث ٚي،نفٔثثٛنٗاثثنن ثثنين
رذ(ُ٘٘فُ٘ٚثث ٞر 46نذهق ٌ٢ثثٞنووثثٟنذه ثث٘ينذه٘ذٓثثدنٗ ثثنينرذهو٘ه٘فُ٘ٚثث ٞنر 47نذهق ٌ٢ثثٞنووثثٟنه ثثدان
ذ٪مب٘ذي .ن
ن
ننننن ن

( )45يىـر :املصدر الضابّ ،ص.119 ،60 ،53
موً واخد ،صو مجموكت مً
( )46وهو مصؼلح موصيِي يد٘ كل اليضيج صخادي الصوث « وهو ال ي يِوم كل لحً مٌرد ،صواء جم صداؤ بواصؼت ٍ
املوىذين ،صو كذذازي واخذذد صو مجموكذت مذذً اللذذازًين» حلذدد الخصذذويذ فذذي املوصذذيِف ،كواػذٍ كبذذد الٕذذريم ،مجلذت ًصذذو٘ ،]106-100[ ،الهيئذذت املصذذريت
اللامت للٕخاب ،الِاهرة ،املجلد الخامط ،اللدد العاوي(يىايرً-تالاير-مارش)1985،م ،ص.100
( ) 47وه ذذو مص ذذؼلح موص ذذيِي ملك ذذي اليض ذذيج مخل ذذدد الخص ذذويذ داخ ذذل املؤلٌ ذذاث املوص ذذيِيت وه ذذو « يِ ذذوم كل ذ جِاب ذذل مجموك ذذت م ذذً للح ذذان امل زامى ذذت
َْ
ذان صو صٓثذذال -بديذذث يٕذذون لٖذذل لحذً مفيذذا ٓياهذ يِذذاعي والىومذذي املميذذز لذ  ،و ذالرهم مذذً هذ ا الدشذذابٗ والخلذذارض ً ذذي جٕذ ّذون
وحشذابٕها وحلارطذذها-لحىذ ِ
ًيما بيفيا وخدة ًىيت م الابؼت» املصدر هٌض .
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انمبحث انثانث :تجهيات انرؤية انسردية مه مىقغ انراوي
ئ نذه ذٜٗنانٓحٖنذه ٗذٞٙنه وٞنذهةٔ٘ئنٗذ٨خو ،١نٗٙتومنووٕٚنذ٨خو ١نانأفوثمن
ً٘ذضثثانذه ٗذٙثث،ٞنً وِ ث ن ٔثثحٖنذ(ٌ ئاثثٞنً ٌٚقرهِ ث ٗننذ٪مبثث٘ذي ننذ(ض ث اٝنهاثث ٚاٝنذه ثث٘ين
ذه٘ذٓدنذهحٜنٙا٘ٵ نذهقٌانًٗ ائٝنئأٜنذ٬خ ;ّٙنهلثحذنٙاث ٟنذهث ذٜٗنإىلنذب ٚثزنذسبث٘نذئن
ًانذ٬خٰ نذ(خووفنٗذهو ٍٓنً ٕن ش١ٛنًّنذسب ٚاٞٙنذه نهوٖٚنه٭خٰ نف مبثٞنذهوثُ٘ن ألئذ٢ثٕن
ٗأفل ئٖنٗ ٍنأٙد٘ٙهُ٘ٚوٕن ٽ ذ ٢نطب ٘مبٞناٚأهٛن . ُٔ ٚن ٚدنأْنٓحذنذ ً٪ناٚض ِ ن
ووٟنوووٞنها ٨٦ينًٌع،ٝنٓىنهوٌ٧هفنمب٘ينًّن نينٓحٖنذ٪مب٘ذين نٗٓثىنذهث ذٜٗن ٌثىن
ًٽٞٚنهلحذنذه ٘ين نأَنأْنذه ذٜٗنؼبٚىنٓحذنذ ً٪نووٟنإٓد٠نذهشخ  ٚي نٗٓىنذهث ذٜٗن
ٙلو ٛنسٌٔٞنذها ان٨نفعن .نٙشعنًٚخ ٚ٢ىن خونينإىلنًٌىنٓحٖنذهواث ٨٦ينانٓدٌٙثٕن
وّناٗاو٘ ٙالٛنًؤدً نوّنذخو ٩نذهِق ان شأْنمب٘يناٗاو٘ ٙال;ٛنفٌثٍِٔنًثّن
ُ وٕناوزُ ن أمب٘ذينٓحٖنذجملٌ٘وٞنًّنأ ٽ هثٕنأٗنهوثم،نٗآثمن خث ْٗنإىلنوثدٵنمبث٘هٕن
ه كٚو نخ مبث نًثّنُ٘وثٕنزبٌٚثانٓثحٖنذ٪مبث٘ذينذٙ٪د٘ٙهُ٘ٚث،ٞنانٓثنينوثدٵينف٣ثٞنً هٌثٞن
مبثث٘هٕنٓثثحذنضبِ٘ ث نخوثثفنٓثثحٖنذ٪مبثث٘ذينف ٚث ،ن ٚثثدنأْن ث خونينِٙوثثٕنإىلنأْنُٗٔ ث ين
ذهِة ث نذه وا ث ٞٚنهوٌ٧هثثفنأ ثثدنًثثّنأْنهثثإلننًثثّن  ِٔٚث نف ٚث نهؤِثثمنخو ٔ ث نك ثىٸنً ث ن
اثثث٘ذٓ ،نهلثثن حذنٙوٌوثثثانذهوٽثثثىنانٓثثثحذنذهِثثث٘عنًثثثّنذه ٗذٙث ث ينًثثثّنذهِ ٓٚثثثٞنذٙ٪د٘ٙهُ٘ٚثثثٞن
اوق٩هٞٚنه ًٞنُٗ ٘انً ِٜ٘نك ًىنان اننأفل ئٖنٗأٙد٘ٙهُ٘ٚوٕر . 48ن
فٌثثّنِٓثث نُثث ٠نأْنذه ٗذ٢ثثٛٵنروٌثث انذهثثدّٙنخوٚثثى ن ٌٵثثىنانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞنمبثث٘ه نًثثثّن
ذ٪مبثث٘ذينًثثّنخثث٩ين خ ثث ٚينذه ٗذٙثثٞنٗ٨اثث ٌٚنرن خ ثثٞٚناثثوٌ ٟن  ٚثندذنوثثّنمبثث٘ين
ذه ذٜٗنذحمل ٙد،نهلحذنظبثدنذ٪مبث٘ذينانٓثحٖنذه ٗذٙثٞنهو ث ئعنً وِثٞنذاثوق٩هل نذهوث َنوثّن
اٽ٘ٝنذه ذٜٗنٌِٗٓٚوٕ .ن
ًٗثثّنأ ث ننًث نػبوثث٘نٓثثحذنذً٪ث نانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞنه ثثدانأُثث٘ذعنذشبٽث ننذهثثحٜنٙشثثعنإىلن
عٔثث٘ئنذه ث ذٜٗنأٗنإىلنذخو ٢ثثٕ،نف ه ٗذٙثثٞنووثثٟنذه ث فٍنًثثّنذووٌ آ ث نووثثٟنذه ث ذٜٗنكوثثٛن
ذ( فٞنًّنخ٩ينضٌعنذهت ٢م،نهشثوٕنذه وٚث ينذ(ودذخوث،ٞنًثانفث ئقن ثلو،ٛنٓث٘نأْن
ذهشخ ثث ٚينفٔٚث نهٚاثثىنئذٗٙثثٞنهٓ٫ثثدذَن ثثىنٓ ًوثثٞنهُ٘ٔث ينُةث نًوو ِٙثث،ٞنٗأْنذهث ذٜٗن
ٙو٘هّٟنًٌٔٞنذها انفٔاثم،نٗٓثحٖنذهشخ ث ٚينٓثٛن:ناثوٌ،ٟنووثدذه محّنذهشثٚخناذ٦ان
رٗذهدناوٌ، ٟنٓ ٍنوودنذها،َ٩نو مبٍنذهد ن ِٓ،نُ ُس،نُ٘ٙسنوو ه .ٞن

( )48يىـر ُ :ظايا الًٌ بداعي كىد دوصخويٌضٖي ،ص.9
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ٗهوخحنذه ٞٙ٦نانٓثحٖنذه ٗذٙثٞنًً٩ثٞنأ ثل يناث اٞٙنزبث١٩نً٘وثانذهث ذٜٗنووثٟنذهِٔث٘ن
ذ٬ه :ٛن
ذهشلىنذٗ٪ي:نعٔ٘ئنذه ذٜٗنٗذخو ١نذهشخ  :ٞٚن
ٙةٔ نذه ذٜٗنُو ٚن–ٗ٨ا ٌٚنذه ذٜٗنكوٛٵنذ( ف- ٞنٓنينٙقَ٘ن ٌوٚثٞنذهاث انٗئ ثنن
ذٓ٪دذَن ضٔ ن و نٗٓنينٙقَ٘ن ٘مبثفنذً٪لِثٞنٗذ ٪ث١ ٚنًو ث ٓٗ.ٝنينٙوث٘هّٟنافثٞن
ذً٘٪ئنانٗمبفنذهشخ ث ٚينٗذهو ثوعنوثّنًشث و ٓ نٗأٓ اٚاثٔ نٗأفل ئٓث نٗهق٘ ٔث ن
أٙد٘ٙهُ٘ ٚن شلىنًو  .ن
٘ٙعفنذه ذٜٗنا نٓحٖنذه ٗذٞٙنذه٘مبفنذ(وق ىنهوشخ ث ٚينذ(و ث ئوٞنً وِث نذعبٚث نٖن
(ِةً٘ثٞنأٓثىنذ(٘مبثى.نفٔث٘ن ٙثفنراثوٌ ٟنٗرووثدذه محّ نٗرٓ ثٍنوودذهاث َ٩نٗمبث ن
إػب ، ٚنانٓنين ٙفنرِٓ نُ ُسناذ٦ا نٗرُ٘ٙسنوو ه ٞنٗمب ناوو . ٚن
فٔثث٘ن ٙثثفنراثثوٌ ٟنًثثّنئٙ٦وثثٕن ٘مب ث ٔ نفو ث ٝنفٚوثثٞنًؤٚثثٞنأًٚثثىنإىلنذه ثن وٞنووثثٟن
ذه فٍنًّنذًو، ٔ٢٩نٓ نً،ٞنًًِٞ٧ن قضثٚؤ ،نًٗووزًثٞن قضث  ٙنذً٪ثٞنإىلنٓثدنذهوضثٔٞٚن
حب ٚهٔ ث ر. 49نٗ ٙثثفنووثثدذه محّنووثثٟنذهِٔثث٘نذ٬هثثٛن«ذُ ث ْنذهوثث ننذهثثدذخوٛنوثثّنو ًثثٞن
ووثثدذه محّنذهشثثٚخناذ٦ا،نذهٽ٘ٙوثث،ٞنذهِٔٚوثث،ٞنذ(وثثدً ٝن ث ٗنن ٚثثم،نٗئفثثٍنذكوا ث ُن
ذهشٚمنهش ٖ،نفإْنًًٖ٩نُٗٔثٕن ،ن٨نهثزذينمتوثمنذهلثٌعنًثّنذسبٙ٘ٚثٞنٗذه ث ذً،ٞنه وثٕن
ذكواؤ نًثّنخدًوثٕنذهٽ٘ٙوثٞنانذزبثٚيف،نٗٓث ٓ٘ن–ذ- ْ٬نضبث ينووثٟنذهوق ود .شث هٕن
ذ١نًش ٞن سبٌ ،ٝنٗهق طٚانُٕٗٔنمتِٖنذ٪ه ٞنًِحنذهؤةٞنذٗ٪ىل،نو ٓ ِٚنضثٚقو ْن
اكٚو ْ،نٗفٍنًزًَ٘،نٗاوّنٓو، ٚنأً نذهش ئن،نف٩ن ٙثدٗنأْنٙلثْ٘ننخٽث نًثّنذهشث ن
ذ ٪ثث ٚنذهِثث وٍ،نذهثثحٜن٨نٙل ث انٙثث ٠ن»ر، 50نٗٙقدًثثٕنانوٌثثَ٘نذه ٗذٙثثٞن ٘مبثث ٕنًًِ٧ثث ن
قضثثٚوٕنذه اهثثٞنذه ث نٙضثثٔٛنًثثّنأُوثثٔ نحب ٚهثثٕنفٌٚثث٘ينٗذو ثنر ٙٗ. 51ثثِانًٌثثىناهثثمنان
ٗمبفنٓ ٍنوودذهاَ٩نذهحٜنٙدفانٓ ٚهٕنمثِ نهقضٚوٕر . 52ن
أًث نرِٓ ث نُث ُس نفق ًوثثٕنعبٚوثثٞنُٗٗٔثثٕنً ٢ثثىنهو ث نٝر، 53ن ٚثثدنأْنذه ث ذٜٗن ِٙث ٕن
ٓق ،نٓنين ٙدٵٖنٗذٓدذنًّنًٌق ٛنذ(٘مبىنذزبٚد،ّٙنػبٚدنذه ُاٞٚنٗذٮُلوٚزٙث،ٞنٔٙثوٍن
هق ذٝ١نٗذهنفٞر . 54ن
( )49يىـر :كصار واملئ هت ،ص.151 ،29 ،10
( )50املصدر الضابّ ،ص.13
( )51يىـر :املصدر الضابّ ،ص.150
( )52يىـر :املصدر الضابّ ،ص.172 ،32
( )53يىـر :املصدر الضابّ ،ص.41
( )54يىـر :املصدر الضابّ ،ص.35
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أًث نرٙثُ٘سنوو هثث ٞنفٌشث٘ٵٖنخوقٚث نٗآِٚث ن«فوقثدنذ ثؤ نانذسبثثٛن شث١ٛنًثّنذهوخوثثفن
ذهحٓ ٗ...ك ْن ٙث ُٛنًثّنذُلٌث شنانهلِ٘ٙثٕنذزباثدٜن اثومنًثّنٓزنذهثٕنذهشثدٙد،ن
أً ث نئأاثثٕنذه ثثتعنذ(اثثود ٙنك ث هل ،ٝنفوثثٍنٙا ث ٕنأٗنٙتٽثثٛنووٚثثٕنوثثدئنك ث نًثثّن
ذهش ،ن ِٕٔن  ٣ٚنًّنذهو٘ذنْنٗذً٨و١٩ن»ر . 55ن
ذهشلىنذهٌ ُ:ٛنذخو ١نذه ذٜٗنٗعٔ٘ئنذهشخ  :ٞٚن
ؽبو ٛنذه ذٜٗنانٓحٖنذه ٗذٞٙنوّنًا ُنذٓ٪دذَن ٘اث طٞنط ذ٢ث نأاثو٘ ٞٚنأ ثو ي،ن
فٚدعنذهشخ ٞٚنه وٵ نوّنئٙ٦ؤ نًو ،ٝنٗأ ث ننأاثو٘ننهولث٤نووٚثٕنذهشخ ثٞٚنٮًوث ين
نذ(وٌٌٵىن شلىنأا اٛٵنانذسب٘ذئنذ(و ،نذهحٜنهثوخوصن ثٕن
ُٗ٘آ نرذ٪او٘ننذ(و
ذهشخ ٞٚنًثّناثٽ٘ٝنذهث ذٜٗنذهو ةٚث;ٞنهو وٵث نوثّنئٙ٦ؤث نًو ث ٝن وتؤث نذشب مبث.ٞنٙوخثحن
ذسب٘ذئنذ(و نانٓحٖنذه ٗذٞٙنًا ئ :ّٙن
ذ(ا ئنذٗ٪ي:نذسب٘ذئنذهحٜن ٌٵىنرب ه نانذه  :٠٦ن
ن ٗخعنً ن ٌٵىنٓحذنذ(ا ئنذسب٘ذئٱنذهحٜنٙدٗئن نينرٓ ٍنوودذها َ٩نذ( وٵث نوثّنئٙ٦ثٞن
ذ(ِةً٘ثثٞنذٗ٪ىل،نٗ ثثنينرِٓ ث نُ ث ُس نذهثثحٜن ٙوٵ ث نوثثّنئٙ٦ثثٞنذ(ِةً٘ثثٞنذهٌ ُٚثث٘ٓٗ.ٞنٓثث٘ذئن
ط٘ٙىنُاو ٚن ودٵنانفضث ١ناثوانمبث ٔ ي،نٗانٓثحذنذسبث٘ذئنهوِوّثنٟنُٗٔثٞنُةث نرٓ ثٍن
وودذهاثث َ٩نذ(وِٚثثٞنووثثٟنذهؤثثدٜنٗذه ث ذًٞنٗوثثدَنووثث٘ينأُ ث نذسبوثث٘ينٗذسبدٵٙثثٞنان
ذهٽ ُُٔٗٗ.ثثٞنُة ث نرِٓ ث نُ ث ُس نذ(وِٚثثٞنووثثٟنذ( ذٗفثثٞنٗوثثدَنذه٘ضثثُ٘نٗإ ثثدذ١نذهوُ٘ٚثثٞن
ذهة ٓ ،ٝنٗهاٌٞٚنذ١ ٚ ٪ن تعنًاٌ ٚهٔ ر . 56ن
ذ(ا ئنذهٌ ُٛن:نذسب٘ذئنذهحٜن ٌٵىنه٘ذفق نانذه ٠٦نُٗٗٔ ينذهِة :ن ن
ٗانٓحذنذهِ٘عنًّنذسب٘ذئن ضٛنذ(ؤث ٗئْٗنانخثننًاثوقٍٚناْٗنإٓثدذَن ث ٗننان
ُٗٔ ينذهِة نذه ٌٚقث،ٞنإ٨نًث نٙلثْ٘نًثّن ث نذهشخ ث ٚينٓثنينهةٔث نخ ٘مبثٞٚنان
ن
ئٙ٦ؤ ،نكٌ نٓ٘نذسب ينانأفومنضب ٗئذينراوٌ ٟنًثانرأ ٔٚث نأٗنًثانخٽٚؤث نرو مبثٍ ن
ر. 57نأٗنًٌثثىنذسبثث٘ذئنذهثثحٜنٙثثدٗئن ثثنينرِٓث نُث ُس نٗرٙثثُ٘سنوو هثث ٞنانذ( وقثىنرٗ. 58ػبثثدن
ذهق ئ٥نٓحذنذهِ٘عنًّنذسب٘ذئنًوًٌ٘ نانفعنً٘ضانًّنذه ٗذ .ٞٙن
ن
ن
( )55املصدر الضابّ  ،ص.108 ،107
( )56يىـر :املصدر الضابّ  ،ص.41-34
( )57يىـر :كصار واملئ هت  ،ص.76 ،29 ،23
( )58يىـر:املصدر الضابّ ،ص.105
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ذهشلىنذهٌ هٍ:نمت ٓٛنذه ذٜٗنًانذهشخ  :ٞٚن
ئ نذه ذٜٗنًان خ ٞٚنراوٌ ٟن -نذهشخ ٞٚنذه ٚ٢اٞنانذسبثدَنذه ٗذ٢ثٛنهلثحٖن
ذه ٗذ- ٞٙنذهوٌ ٓٛنًّنخ٩ينذ٪ا هٚمنذهو وعٞٙنذ(وِ٘و.ٞنفوشلّىنذه ٞٙ٦نذها اٞٙنإط ئذن
خ ئُ ٚنٙوخحٓ نذه ذٜٗنائٞ ٙنهٚواثوىٰنهثدئػب ٚنإىلنأوٌ ؤث ،نٗٓثٛنهقِٚثٞنهلث انًٽث اٝن
ٙو٘اٵىن ٔ نذه ذٜٗنذه٘هْٰ٘نإىلنأوٌ قنذهشخ  ٚينذشبٌا .ٞن
ف ٛنًاثؤىنذه ٗذٙثٞنٙوثدأنذهث ذٜٗناث اٰٖن أاثو٘ننٓٚث اٜٵن ٘اث طٞنرذه ٙ٦ثٞنذشب ئُٚثٞن
ذ(٘ض٘و ٞٚر، 59نفثعنأُثٕنٙوثدأنانذهواثوىنإىلنأٓ اٚاثٔ نًٗشث و ٓ نهثدئػب ٚنٗاهثمنًثّن
خثث٩ينرذه ٙ٦ثثٞنذ(٘ضثث٘وٞٚنذهحذهٚثث ٞر، 60نًثثٍنٙوثثدأن هوٌث ٓٛنً ٔث ن ٘اث طٞنرذ٪اثثو٘ننفثثعن
ذ(و نذسب نر « 61ذاثوٚقةىنًوثأخ ٝن ث نذهشث،١ٛنكنهاثوٽانأْنهِث َن اثٔ٘ه،ٞنكث ْن
وؤٚث نأْنه ث ئعنذ٪ئقنه ثثدٝناث و ي،نٗك ُثثىندبثثدنُ اثٔ نضب مبث ٝنسث نٓث٘نأه ثثّنًثثّن
ذ٪ئق..إٓاث ن ث هوٌزقن ثنينضبوؤث نشبٽٚؤث ،نٗذهثحٓ ننً ثثٕن ٚثدذنإىلنأٓضث ْنذً٪ثثّن
ٗذهاثثثل،ِٞٚنٗ ثثثنينإ ثث ؤ نووثثثٟنذ(دِٙثثث،ٞنذهثث نٙٽوثث نوؤٚثث نذسب ثث ئ.ذ(د ِٞٙن لثثثىن
هأكٚثثد،نفوثث٘نأْنو مبثثٌ نٙوِ ث ٗنن–ووثث- ٩ٚإٓا اثثٕنذهثثحذه،ٛن ِٙثثوٖنووثث٩ٚنووثثٟنً ُ ث ٝن
ذٓ٪ىنٗذهِ ،نه فىٲنكٚفنهلْ٘ناث ٚدٝنٓق ِٓ.ث ننٓٚثٍنهو٘ٓثدنذحملوثٞنٗذهقضث،ٞٚن
ٗٓٚثٍن ٙثثعنذهتث ذَناف وث نوثثّنٓ ًث ينذ ،ن ٖنهث٘نأْنو مبثثٌ نكث ْنٗذٓثدذنًثثّنٓثث١٨٧ن
ث هٍٔنًاثثوِٚونينهِثثدذ١نذهؤةثثٞن
ذهثثحّٙنٙق ثثْ٘نووثثٟنذهوخثثَ٘،ننؼبٌوثثْ٘نخِ ث ُ ٍٓنٗئ
ذهو ئؽب،ٞٚنهؤدٜنذهق اًنينًّن تدذان...نُٗٗدينُ أ نربٽ٘نإىلنذهِ فح،ٝنك ْنذهِٔ ئن
ًشث و نفثث،٩ٚنك ُثثىنذ٪ئضنذ(لشثث٘فٞنمتوثثدنٗهِواثثننٗذوثثدٝن ٚثثاناثثخ...ٛك ُىن
ذ٪ئضنه ه ان شلىنً ُ،٤نهلّنًث نهووثٍنأْنهؤث٘ينإىلنهثىن ثدٙدنذ٨نعبثدذئ،نٙٽثىن
( )59هي الرؤيذت ال ذي حلخمذد خِذائّ مدذددة فذي وصذٍ صذلوْ المخصذيت ،دون الاكخمذاد كلذ المذخص الواصذٍ ،وً يذا يٕذون ال الٓيذز كلذ موطذوكيت
ّ
الوصذذٍ وخياديذذت ال ذراوي وعلذذد كذذً املشذذارٓت إي حضذذخذدم ً يذذا صلٌذذاؾ معذذل (ًلذذلُ ،ذذا٘ ،صكلذذً) بذذدال مذذً (ًٕذذر ،بذذلرٔ ،ذذان .جذذال) .يىـذذر :بذذلريت
الخ ليٍ ،ص.95
ّ
( )60هذذي الرؤيذذت ال ذذي جديذذل كلذ مراُذذب مذذا مذذً خذذال٘ صلٌذذاؾ معذذل (يبذذدو صهذ ًٕذذر) صو (مذذً الوالذذح صه ذ كذذري) صو (يبذذدو كلي ذ ال جذذل) يىـذذر :املصذذدر
هٌض .
( )61هىاْ صصلو ان جِليديان في هِل ٓالم آلاخريً هما :
ص -لصلوب املبابر  :وهو صصلوب يلج إلي الراوي في هِل ٓذالم المخصذيت مىصوصذا كليذ  ،دون جذدخل مىذ فذي صذياهخ  ،وتلذري هذ ا لصذلوب بٕذالم
المخصيت ،وصٓثال ما يٕون في الحوار.
ب -لصلوب هيال املبابر  :وهو لصلوب ال ي يلج إلي الراوي خين يمسل ٓالم المخصيت في ٓالم  ،وهو ما ملري بٕالم الراوي.
ذ ُ
ذ
والِص الخِليدي يِوم باملساوجت بين ه يً لصلو ين ،بيد صن هىاْ صصلو ا وصؼا صػلّ كلي اصم ( لصلوب هيال املبابر الحر) ،ملؼي املؤلٍ
ذ
خريت صٓتال في وسا ٓالم المخصيت داخل ٓالم الراوي ،ويرا شلع الىِاد هـيالا للموهولول الداخلي – مذم الٌذارَ ن املوهولذول ُذد جـهذر فذي مِدمخذ
صو ف ذذي خخام ذ صلٌ ذذاؾ مع ذذل ُ ذذا٘ ف ذذي هٌض ذ صو هٕ ذ ا خ ذذدر هٌض ذ صو ف ذذي ملىاهم ذذا – ه ذ ملت ذذال مباب ذذرة و ذذال وص ذذاػت ك ذذً مش ذذاكر المخص ذذيت وكواػٌه ذذا
وج مالتيذذا ،ويخميذذز ه ذ ا لصذذلوب كذذً لصذذلو ين الضذذابِين بذلذذو مذذً ًلذذل الِذذو٘ صو مذذا فذذي ملىذذا  ،وجـهذذر ًي ذ شلذذع الصذذيى وشذذائيت معذذل الخبجذذب
والاصخٌهام ،وجـهر ًي شلذع الصذيى ال ذي حشذيم فذي لوذت الٕذالم معذل الخٕذرار والحذ يٓ ،مذا يدخذوي هذ ا لصذلوب كلذ املٌذرداث الخاصذت بالمخصذيت
وعلع آلاراء واملواٍُ ال ي هي اُرب إل ػبيلت المخصيت مفيا إل ػبيلت الراوي .يىـر :بىاء الروايت ،ص.220 ،219
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ووٟنأ٘ننذ(دِٞٙنذهش وٞٚنإىلنو ٙمنًّنذهِٔ ،نٗك ْنٙدوٟرهىنذهثحٓم ٓ.ىنٓثدَنأْن
ذكوشثثفنً ثثدْنذهثثحٓمن ً٘ٙث نانه وثثٕنذشب ثثوٞن نأَنأْنهلا ث نأ ث ٞنذهشثثٌسنذهت ئ ثثٞن
ووٟنمبخ٘ئٖنذهِ ه،ٞ٣نػب ؤ نهودٗنًّن ٚدنكٌ نه٘نك ُىنكو٩ينًثّنذهثحٓم ن٨نأٓثدن
ٙثدئ ً...ٜاذنآثثٟنذ(٘مبثى نٗ(ثن اذنكنهاثثوِمنك اهٔث نهِثثدذ١نذه ٚثانذ ٪ثثد ٜن»ر، 62نًثثّن
خ٩ينذ(قٽانذها نهةٔ نذهشخ ٞٚن لىنوِ ٘ذُٔ ،نِٗٓ نهوِوٟنذ ُ٪نانمب٘ئٝنضثٌعن
ذهت ٢م،نٗ ٙىنذهوٌث ٓٛن ثنينذهث ذٜٗنٗذهشخ ثٞٚنائٗهثٕن ٘اث طٞنرذ٪اثو٘ننفثعنذ(و ث ن
ذسب ،نفو ث دنذهشخ ثٞٚنإىلناثٽٖنذٓ٪ثدذَنانف وثٞنًو ٌثدٝنًث نّنذهث ذٜٗنهو وٵث نذُ٪ث ن
وّنُ أ نمبٚتٞنٗئ.ٞٙ٦نٓلحذنعىنذه ذٜٗنٙو ًىنًانٓحٖنذهشخ ٞٚنانوٌَ٘نذه ٗذ .ٞٙن
ٗٓلثثحذنظبثثدنأْنذهوِثث٘عنانإ ٙث ذانذ٪ا ث هٚمنذهو وعٙثثٞنك ث ْناثثو٩ٚنهو ث ذٜٗنانمبثثِان
هِ ٗننذ٪مب٘ذي.نفقدنذووٌثدنوٌث انذهثدّٙنخوٚثىنٓثحذنذ٪اث هٚمنهٔٚثدٵنُاثو ٚنًثّنٓضث٘ئن
ذه ث ذٜٗنذهٽ ث ف،ٛنٗهٚضثثانًا ث فٞن ِٚثثٕنٗ ثثنينذها ث ا.نٗإىلنُ ُثثمنٓثثحٖنذهوت ث ينذ(و ثثداٝن
لّنئمبدنه دانهتٜ٘نووٟنًاو٘٠ن خ ،نٓ٘نًاو٘٠نه ثدانأمبث٘ذينذهشخ ث ٚي،نسث ن
ه لإنكىن خ ثٞٚنٓاثمنً٘و ٔث نٗٗؤٚث ;نهلثحذنٙلٌث نًثّنذاثوخدَنذ٪اثو٘ننفثعن
ذ(و نذسبث ،نٓٚثٍن ثزْن ثنينضثٌعنذهت ٢ثمنٗضثٌعنذ(ثولوٍ;نه ٚثإلنًثّنخ٩هلٌث نوثّن
إائذننذهشخ ثثثٞٚنذه ووثثثٞنهو ثث كنذشبثث ئُ،ٛن شثثثلىنفثثثعنًو ثث ،نكٌثث نذبثثثدَنان
ذه٘و،ٛنٗٓ٘ن ٔحٖنذهٽ ٙقٞنٙوِِمنذهوق ٞٙ ٙنٗذ(و ٝنانو ضنٓحٖنذٮائذن،نف اوٽ عن
أْن ٘ ٙن ٪ه عنذٮائذنپناْٗنأْنٙشٛناهمن أْنذهشخ ثٞٚنُ اثٔ نوثدنمبث فؤ ،نكٌث ن
ناْٗنذهوِ٘١نإىلنذسب٘ذئنأٗنأه عنذهق٘ي،نف٩نٙاثوٽٚانذهقث ئ٥ن
ذاوخدَنرذ٪او٘ننذ(و
أْن ٚزن نينأاو٘ننذه ذٜٗنٗأاو٘ننذهشخ ٞٚنإ٨نًّنخث٩ينمبثٚتٞنذهضثٌعنٓثنينٙؤث٘ين
ًّنذهت ٢منإىلنذ(ولوٍ،ن ٔحذنذاوٽ عنوٌ انذهدّٙنخوٚىنانٓثحٖنذه ٗذٙثٞنأْنؽبوث نهِ ٗ ث ن
ه٫مب٘ذينانإط ئنئٞٙ٦نذه ذٜٗنكوٛنذ( ف.ٞن ن

( )62كصار واملئ هت ،ص.22-19
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انمبحث انرابغ :تجهيات انرؤية انسردية في وصف انمكان
ٙوضٌّنكىنا ان–نٗه٘ن ِامنًو ٗه- ٞنًّنُٔٞٷنو ٗض ن٪ف ينٗأٓثدذَنهشثلّىن
ذها انس ِ ٖنذشب ،نٗٙوضٌّنًّنُٔٞٷنأخ ٠نو ٗضث ن ٪ث١ ٚنٗهشخ ث ٚينِٙثوّنؤِث ن
ً ث نٙاثثٌٟنذهٚثثَ٘ن ه٘مبثثف.نٗإاذنك ث ْنذسبلثثٛن ٙث هونن أف ث ينأٗن أٓثثدذَنِٙة ث نإه ٔٚث ن
٘مب ٔ نٗوث ٢اناذينُث هّنا٨هث،ٛنفإُثٕنٙشثدانووثٟنذ(ةٔث نذهثزً نٗذهثدئذًٛنهواث ا.نأًث ن
ذه٘مبفنفإُٕنانذ٨دب ٖنذ(ق ىنهوا ا;نُٕ٪نن ٙكزنووٟنأ ١ ٚنٗك  ِ٢ينًِة٘ئنإه ٔٚنان
اذٝ ٢نهزذًِٔ ;نأٜن ٘مب ٔ نٗو ٢اناذينُث هّنا٨هثٛنكٌث نهث٘نأُٔث نمبث٘ئنًو ثدانٝر; 63نٗ ٔثحذن
٠ ٙنذهو ٍٓنأْنهو٘مبفنٗعٞ ٚنا٨هٞٚنهلشثفنذ(٘وثانذهثحٜنهِٽوث نًِثٕنذه ٙ٦ثٞنذهاث اٞٙن
ذها ٢دٝنانٓحٖنذه ٗذٞٙنأٗنهوثم،نٗٓثحذن ذً٪ث نٙؤقث نًثّنخث٩ينئمبثدنذه ٩وث ينذهق ٌ٢ثٞن
ووٟنذهوتٞن نينذهحذينذه٘ذمب ٞنٗذهش١ٛنذ(٘مب٘ ،نحبٍٚنهوِوّٟنذه ٞٙ٦نذها ا .ٞٙن
ٙوِثثثأنوٌث ث انذهثثثدّٙنخوٚثثثىنانئٗذٙثثثٞنرذٮو ثث ئنٗذ(٣حُثثث ٞنإىلنإ ث ث ذننذه ٙ٦ثثثٞنذهاث ث اٞٙن
اثثوخدذَنذه٘مبثثفنذهثثدذير 64ذهثثحٜن ٙوٌثثدنووثثٟنذه٘مبثثفنفثثعنذ(و ث نانٗمبثثفنذ(لث ْ;ن
ٗٓ٘نُ٘عنًّنذه٘مبفنٙوِأنإهٕٚنذه ذٜٗنٓنينٙوخحن خ ثٞٚنًثّن خ ث ٚينذه ٗذٙثٞنًٽٚثٞن
ه٘مبفنذ(ل ْ .ن
ٙووِثثثٟنذهث ث ذٜٗنانُث ثىٵنأٗمبث ث فٞنذهدذهثثثٞنهوٌلث ث ْنئٙ٦ثثثٞن خ ثثث ٚينذ(ِةً٘ثثثٞنذٗ٪ىلن
رًِةً٘ٞنذ(٘مبى ;نراثوٌ ٟنٗنرٓ ثٍنوودذهاث َ٩نٗرووثدذه محّنذهشثٚخناذ٦ا ;ن ث ه٘هْ٘ن
إىلنٗمبفنذ(ل ْن أا هٚمنه وعٞٙنخ مبٞنًٌىنرذ٪او٘ننفعنذ(و ث نذسبث نٗرذ(ُ٘٘هثْ٘ن
ذ( ٜٗٵ  .ن
 ٙفنذه ذٜٗنُز١ذنًثّنًدِٙثٞنذ(٘مبثىنذهقد ثٞنًثّنخث٩ينئٙ٦ثٞنرٓ ثٍنوودذهاث َ٩ن
ًاوٌو ن ٔحذنذه٘مبفنأٙٸٌ نذاوٌو ع;نهعهوننذه٘مبفنٓ ِٓ ن ووٞنذٮٓثدذ١نذهث نٙشثانًثّن
ًوُ٘ٔ ،نذه٘هٰٕنٗذه ش ٰنهوٌدِٞٙنأًلِٞنٗأُ اثٛٸ،ن« ٌِٚث نٗذمبثىنٓ ثٍنط ٙقثٕنإىلناذئٖنان
ضبوٞنذزب ًانذهلوع،نصبو نذنوداذنًّنأنوٞنذ(٘مبىنذهقد ،ٞنٍٓٚن٨ن ٙىنذهدٗئنوّن
ضثٔن -أُٓ ٚث -اثث٘٠ن ث ذٙنينضثثٚقٞنأ ثثوٕنسٌث ذين٨نهواثان٪كٌث نًثثّن ثثخصنأٗن
( )63يىـر  :خدود الضرد ،ص.77
( )64ه ذ ا املصذذؼلح لجيى ذذذ وتلك ذذي ب ذ يلذذٗ الوصذذٍ ال ذ ي يدمذذل وؿيٌذذت ياث ػبيلذذت جٌض ذذياليت ورمسيذذت فذذي الوُذذذ هٌض ذ  ،وهذذو كل ذ الىِذذيع م ذذً
الوصٍ ال زييكي ال ي باق في الٕخابذاث الخِليديذت ،وفذي هذ ا إبذارة إلذ صن ػبيلذت الوصذٍ فذي الروايذت ُذد ججذاوزث الوؿيٌذت السخرًيذت بمراخذل ،ن
الروائذذي خذذين ي ذ ٓر الحيذذاة الخارجيذذت مذذً مذذدن ومىذذاز٘ وصزذذار وصدواث ومالشذذط ،ال ي ذ ٓرها اكخباػذذا ،ن ه ذ ا الوصذذٍ فذذي اكخِذذاد يٕشذذٍ كذذً خيذذاة
المخصذذيت الىٌض ذذيت ٓم ذذا مش ذذيال إل ذ مساجهذذا وػبله ذذا ،له ذ ا صص ذذبذ للوص ذذٍ داللذذت خاص ذذت ٓم ذذا آدض ذذب ُيم ذذت جماليذذت ،ويؤٓ ذذد ًل ذذو يال –ص ذذاوم الرواي ذذت
الحديعت -صن الوصذٍ ال يذ حي دون مض ّذون .يىـذر  :خذدود الضذرد ،جيذالار جيى ذذ ،جرجمذت بىل اذ بذو خمالذت ،ص ،77طذمً ٓخذاب (ػرائذّ جدليذل الضذرد
لدعي) [ ،]84-71ويىـر  :بىاء الروايت ،دراصت في زالزيت هجيب مدٌوؾ ،ص.111
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ذًِني،نٍٗٓٚنمتٚىنذزبثدئذْنذ(تو ثٞن  -ث ( ً نذ٪نئقنذزبٌٚثىن -ووثٟن ضثٔ ،نٗكأُٔثن ن
هؤدَنإىلن ضثٔ ،نًضثٚقٞنذشبِث قنأكٌث نووثٟنذ( ئِٚٓٗ.ٝثحذننكث ْناثل ْنذهزوث قن
ٙوِْٗ٧نإىلنإاِ انُدئذٍُٔنذ(ودذوٞٚن أوٌدٝنفوٚةٞنًّنذشبشم;نخشٞٚنأْنٜ٘ٔٙن ضثٔ ن
.فٚوثثٞنٓثثٛنضبثث٩ينذ(٘مبثثىنذهقد ثث،ٞن أفٔ٢ ٚث نذهةوٚوثث،ٞن ِا ث  ٌٔ٢نذه طوثث،ٞن
ووثثٟن
ٽ ؤث ث نذ(وو٘ٙثثثٞنفثثثعنذ( مبثثث٘ف،ٞن ولن٘ ِٙهٔث ث نذ( ٌ ئٙثثثٞنذ(وقِثثث،ٞن قِ ط ٓث ث نذ( قثثث٘ا،ٝن
ٗ دٗئٓ ;نذه نه دن ٙثٞنانوثدئٝنذهوِث ١نذ(٘مبثو،ٛنووثٟنذووٌث انذ( ًث نذ٪نئقنٗذهو ثمن ثٕ،ن
ٗذهو ثثثثِّنووثثثثٟنٗذُٔ هثثثثٕ،نٓٚثثثثٍنذهزخثث ث ئ نذ(وقِثثثث،ٞنٗذهِ٘ذفثثثثحنذه ثثثثٌ ،١نٗذ٪وٌثثثثدٝن
ذ٪اٽ٘ذُ،ٞٚنٗذهوشثل٩ٚينذزبٌ هٚث،ٞنذهث نهاثؤٜ٘نذه ٚثْ٘،نٗهاثوِٚمنن ٪ث٘ذؤ ،نإْن
ذهحّٙنٙثزٗئْٗنٓثحٖنذ٪نوث،ٞنٗٙثدخوْ٘ناٗئٓث ،نٙوثحك ْٗن ٗ-ذسبثِنين ٙو ث ٍٓن ً-ثدْن
ذٮاثثَ٩نذهقد ثث،ٞنذه ث ن٨نهثثزذينهشثثخصن ثثو نهل٘ ِٙهٔ ث نًؤدٙثثٞنذهثثزًّ،نٗذهو ث ئٙخ;ن
و طوثث،ٞنف ُ طثث،ٞناًش ث ،نذهق ث ٓ ٝنذهقد ثث،ٞنٗ تثثدذان»ر. 65نف ث (قٽانذه٘مب ث ٛنذها ث ن
ٙلشفنذه ٞٙ٦نذه نٙووِ ٓ نذ هل هثم،نفٔث٘نٙضثٌّنٗمبثفنذهشخ ثٞٚنًشث و ٰنذهل هثمن
ذ(٘مبوٛنذ(دهٕنحبمنً ش٘ووٕنرذ(٘مبى نٗفق ن( نٗئانانوووثٞنذٮٓثدذ.١نف ه٘مبثفنذهاث ن
كنٙلّنصب انٗمبفنهز ٚٙنأٗنٗمبفنصب انٗهلِٕنٗمبفناذينٙلشثفنوثّنًلِثْ٘ن
ٔ ن
أٓىنذ(٘مبىنف ،١نذهحّٙنُْ٘ ٙنًثّنفٽ اثٞنذهثزوٍٚنُٗإلٗهثٕنذهثحٜنٙاث ٟنإىلناث ن
ٓ٘ٙؤٍ،نف ٕٚن وزْنذهو ٘ ٙنذهوشخٛ ٚنهو نًلُ٘ ينذ( ٌ ئنذ(٘مبثوٛن ث سبِنينإىلن
ذهزًّنذزبٌٚىنٗذهشٌ٘ننٗذهؤدٜنذهحّٙنٙوِوْ ٚنضٌِ نانًألاْنذ(دْنذٮا .ًٞٚ٩ن
ًٌٗىنٓحذنذه٘مبفنذهثدذينٙولث ئنًثّنخث٩ينُٗٔثٞنُةث نٓ ثٍنٌِٓٚث ن ٙثفنٓدٙقثٞن
ًِزينذه قٚدنذهش٘ذ ;نئذ ٽ ن نينذه ٚانًٗدِٞٙنذ(٘مبىنٗ نينأُ٘ذ١نذ(دِٞٙنذسبزِٞٙنذ(قووثٞن
ووٟنذجملٔ٘ي;ن ٘ا طٞنإض ١نذ(شث و نذٮُاث ُٞٚنوؤٚث ن«فٌث نئأ٠نًثّنذسبدٙقثٞننٓث ذنٗ٨ن
مث ذ،نٗهلِٕ،ن ٍنئٗذٖ٢ن حٞٙن ٙنئ ٚانذ(٘مبىنكٚفن ٙكزٓ ،نٗٙٽُ٘ن وعٓ نان
ذُ٘٪ذ،١نٗكٚفنؽب فن ٔ نٓزْنذحملزُٗني»ر 66ن
ننٗوثدنٌ ٙثدنذهث ذٜٗننإىلنٗمبثثفنًلث ْنٗذٓثدنوثدٝنًث ذينًثّنئ٠٦نطبوو ث،ٞنف ِٚوثثٕن
ًو٘ذنٙث نًثثانذٓ٪ثثدذَنًٌثثىنٗمبث ٕنهوٌِةث نذ(ِواثثننأً ث َنُ فثثحٝن ٚثثىنرووثثدذه محّ .ف ٛن
ًاثؤىنذه ٗذٙثثٞن ٙث ٕنًثثّنخث٩ينوثث ٚٵنرو مبثٍ نخٽٚثثمنراثوٌ ٟن«ُٔث نو مبثٍنً ُٚثث،ٞن
ك ْنذهقو نٓثحٖنذ(ث ٝنٔٙثٌّٚنووثٟنًً٩ثٖنُٗٔثٕ،ناوزُث نحبثزْنفثعنووٚثى ن،نأنذُناثو ئن
ذهِ فحٝنذ(ٽوٞنووثٟنذهشث ئعنٗٗوثفنِٓث ن.نكث ْننذهوٚثىنِٙو ثمن وُ٘ثٕنذ ٪ث ،نُٗدئذُثٕن
( )65كصار واملئ هت ،ص.43 ،42
( )66املصدر الضابّ ،ص.51

نهؼهىو اإلوساوية واالجتماػية

54

انؼذد ( )5انمجهذ ( )9يىاير 2015و

p-ISSN : 2410-1818
e-ISSN : 2410-521X

الرؤية السردية يف رواية (اإلعصار واملئذهة) لعماد الدين خليل
د.طه حسين الحضرمي

ذ(وِٞٚن زبوسننٗذسبِ ،نووٟن ئعنذهتزُ٨ثٛنذه ٚ٢اث،ٛنذهثحٜنؽبثنقنذهووثدنًثّنأو ثٟن
ذزبِثثث٘ننإىلنأو ثثثٟنذهشثثثٌ ي،نووثثثٟن ثثثدنً٣ث ث ينًثثثّنذً٪وث ث ئن دبث ث ٖنذزبِثثث٘ن،نٙقثثثَ٘ن
ذ( اثثل ،نٓٚثثٍنٙاثثوق نذهوثث٘ذ١نذ(شثث ٝنذشبثث ًس،نذهثثحٜنٙوزوٌثثٕنذه ٌٚثثدنووثثدذه٘ٓ نن
ذهش٘ذ ،ن قنذهش ئعنك هأٍنمب٘ننأو ٟنُقٽثٞناننذ(دِٙثٞنٓٚثٍنهقثَ٘نذ(اوشث ،ٟن
ذبثثٚنن ٔ ث نصبٌ٘و ث ينًو وثثٞنًثثّنذهثثدٗئن»رٙ. 67ثثإلننذه٘مبثثفنذها ث نذهقو ث ٰنذهثثحٜنُٚ ٙثثٕن
رو مبٍ نًّنً٘وثفنخٽٚووثٕ;نإنذ١نذٓ٪ثدذَنذزب ئٙثٞنٗإؤُ٩ث ن لثىنٗضثُ٘نً٘و پٔث نًثّن
ذ٪نًٞن نينذ(ِةثً٘وني،نٗذعب ٚنٓث نذزبوثٛنإىلنًِةً٘ثٞنرٓ ثٍنوودذهاث; َ٩نفثعنًو هٚثٞن
ثث شبٽ٘ننذ(ضثثثٌ ٝنان ٽثثثّنذ(اثثثوقوى.نكٌث ث نأُثثثٕنأوث ث ننإىلنذه٘مبثثثفنرذهٽ٘ ثثث٘ف ذا ن
ذجمل ا،نؽبو ٛنًِٔ نو٘ذطفنذهشخ ٞٚنًٗش و ٓ ندب ٖنذ(ل ْ .ن
ًٍن ٙفنذه ذٜٗنذ(ِة نُ إنٗهلّنًّنُٗٔثٞنُةث نراثوٌ ٟن«ُٗثدينُ اثٔ نربٽث٘ن
إىلنذهِ فح،ٝنكث ْنذهِٔث ئنًشث و نفث،٩ٚنٗك ُثىنذهاثٌ ١ننئوث ١نمبث فٞٚنكث نهووّ٘ئ،ن٨ن
هتٽثٛنوؤٚث نٗ٨نوٽ ثثٞنًثّناثثٔ ن،نٗووثٟنًثد٠نذهو ث ،نوثإلن ث ئعنذهتزُ٨ثٛنذهٽ٘ٙثثى،ن
ذ(و ْ،نك ُىنذ٪ئضنذ(لش٘فٞنمتودنٗهِواننٗذودٝن ٚثاناثخٛن،نفث فٍنأْن اذئنكن
ٙو٘فىن د -ئفثٍنأُثٕنؼبوث٘نانأً ٙثٕنذٗ٪ىلن -إ٨نأْنذه شثمنذ(تاث٘ي،نكث ْنوثدنذئه ثان
س نفٕٚنذهل ،ٞٙنٗك ُىنهدفدفٕنِٓ نِٗٓ ننأنٓ ئنذ(٘مبىنذهإلٙث;ٞنذهث نك ُثىنٗفٚثٞن
ذ١نٗذ٪ئُ٘ذُٞٚناذينذه ٽ نذهشح.ٜن
اذ ٌ٢نه٫ئضنٗذهوود.نذهِ ىناٗنذ٪ه٘ذْنذهوٚض ١نٗذه
ذه ث ّعن ذهثثحٜن ينووثثٟنُ اثثٕ،نأ٨نٙثثدعنذسبِٽثثٞنهٌِثث٘نه٘ٓثثدٓ ،نٗأْنٙلثثْ٘ناًٗ ث نً ٔ ث .ن
ٓوٚمنذهوزْٗنذ ٚ ٪نذهلٌٚف،نذهحٜنؼبو٘نهٕنأْنؼبوثىنًناث ٓ ينٗذاث ٞنخ مبثٞنًث ن ثنين
ذشبض ٝنذه٘ذوثد.ٝنهوٚوثْ٘ن ;نذهثحٜنهلث انهِ ث ان ثٕن ث ذئٜنذ(دِٙث،ٞنٗذهثحٜنذربثحٖنذهقثدً ١ن
ئًثثزذن و ُثثٕناٜنذه٘ئٙق ث ينذهِ مب ث ٞنذهو ٚث ضن،نذبثثٚنن ث هق نذ٪مب ث ;نذهثثحٜن٨نٙل ث ان
ٙلثثفنوثثّن ثثٍنئذٔ٢وثثٕنذهل ا٢ثثٞنذه ح ثث.ٞنٗٓثث٘ن -هاثثخ ٨- ٕ٢نٙلو ثثٛن وٽ ٙثثزنذ٪ئضن
ذ(٘مبو،ٞٚنٗهلِٕنٙوِ ٗنناهمنهوٽوٚمنذ( ضٟنٗوْ٩نذ(وأ(ني،نفٌ نًثّنووثٞنإ٨نٗٙلث ان
ٙلثثْ٘نؤُ٩ثث نذهوٚوثثْ٘نذ(توثثٛن (ثث ،١ن ثثدنُشثث ٖنٗدب  ٚثثٕ،نٗسثث نأْنذ٪ئضنذ(٘ذنٙثثٞن
هوش ث ئع،نمبثثخ ٞٙنذهولثث٘،ّٙنفثثإْنمثثثٞنً ث نٓثث٘نأفثثىنًثثّنٓثثحذنكوثثٕ،ن ٙثثنينووثثٟنهوثثّ٘ٙن
ذ٪ئضنًِٗٔٔ ث نفِثثٟنهُ٘ ٚث نأ ثثدنإً ث ئٝنٗوحٗ ثث،ٞن ثثق  ٢نذهِ ٌ ث ْنذحملٌ٘هثثٞنووثثٟناثث٘ؤ ن
ذهِٔٞ ٚنٗٓٛنهقٽ ناً !!»ر . 68ن

( )67املصدر الضابّ ،ص.12 ،11
( )68كصار واملئ هت ،ص.21 ،20
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ه ثثىنأ ث ننً ث ن ٵٚثثزنذ(قٽثثانذها ث نٓثث٘نذسبضثث٘ئنذهقثثٜ٘نهو ٙ٦ثث،ٞنفقثثدنذب٘هثثىنفٚثثٕن
خ ٞٚنراوٌ ٟنًّنً٘ضث٘عنؼبووثٕنً٧هثفنصبث انإىلناذينًدئكث،ٞنفشخ ٞٚراثوٌ ٟن
هاثثووٽّنذه ض ث ١نذشب ث ئُٛنفؤ٘ٵهثثٕنإىلنرمبثث٘ئٝنآِٚثث ٞنر. 69نفٔثث٘نًوثث١ٛٴن ث ٗنُنذهو ث ٦ي،ن
ًش ث قن ُ٨وٌ ث ١نإىلنذ(ل ث ْن ٘مب ث ٕنٓ٘ٙثثٞنً وثثٞنووثثٟنً ث نذ٪نً ث ْ;نهلثثحذندبثثدنذه٘مبثثفن
ازُٗ ن ط ٞنذهشخ ثٞٚنٗذ(٧هثفنرذ(٧ئن .فوِثدنفٚثٕنذٮ ث ئٝپنإىلنٗفث ١نأنٓث ئنذ(٘مبثىن
ذهإلٞٙنه٫ئضنٗذهوودنذهحٜنؼبٚثىنووثٟنرذُ٨وٌث ، ١نكٌث نأْنذهث ذٜٗنٙاثوخدَنانذه٘مبثفن
ذهاث ث نمبث ث ينذبنٌثثثىنأُ ث ث نذهشخ ثثثٞٚنرذٌُ٪ثثث ٟنذ(ِ لاثثثٞنووثثثٟنذهٽو ٚثثثٞنذسبٚثثثٞن
ٗذه ًو;ٞنفٚلٌ نف ٔٚنمبث ينرذٮ ث ذقنٗذزبٌث ينٗذه ث ١نٗذهاثخ ١نٗذه٘فث ١نٗذهشثح٠ن
ذ( ٽ نٗذهلدٗ١نٗذه حٗ ٞنٗذٮً ئٝنٗذهووّ٘ٙنٗذهوٽ ٙثز .نٗٓثٛنمبث ينهشثفنوثّنئُٗنذٌُ٪ثٟن
ذسب (ٞراوٌ ٟنًانهدخ٩ينٙاعٝنًّنذهل همنذ(٧ئننذ(ضٌٰ ناذخىنذه ٗذٛ٢ٵنوٌث انذهثدّٙن
خوٚى .ن
ًٍن ٙفنذ(ِة نوِٰٕٚنًّنُٗٔٞنُة نرووثدذه محّ نذهثحٜن٘ٙعثفنفٚثٕنذ(ِةث ن ٘مبث ٕن
ًوِأن٬فث قنئٙ٦وثٕنٗإٓا اثٕنذهشثدٙدن (لث ْن ٘مبث ٕنٓ٘ٙثٞنٗذُوٌث ٳ١ن«فث ائنذه ث هٞنإىلن
ُواوٕنذً٪عٝنانذهش ف،ٞنوو هثٞنذشبضث ،ٝنٗذهث٘ئٗانذهإلٙث،ٞنٗذهاثٌ ١نذ( و٘ٓث.ٞنآثيفننإان
كنػبثثدٓ نه ٓثثمن ثثٕ،نأٗنهقثث٘ينهثثٕن ثث. ٣ٚنهٽ (ث نٓدًوثثٕن ثثأهفنٓثثدٍٙنٗٓثثد،ٍٙنٗهٽ ( ث ن
و هىنهٕنكوٌ يٷنٗف٩نا ن٨نٙق٘هٕنإُاث ْ،نأٗنًثح ٙع،نأٗنأٙٵٌث ن ث١ٛن خث .نه ث عننًث ،ن
مبثثِ ؤ نذٓ٪ث نٗذ٪مبثث٘ذي،نٗ٨نهوواثثؤ نكٌ فثثٞنذ(ث اٝنذ(وٌ٘اثث،ٞنإمنث نذبلثثٛن وتؤث ن
ذشب مب،ٞنٗٓٛنحب ،نهتٞن ف;ٞن ُٔ٪نه ٘ نً ُ ٔٚن ه ٗذٖ٢نٗذ٪ه٘ذْ.ك ُثىنمثثٞن وثٞن
ًّن ق  ٢نذهِ ٌ ْ;نذه نهقٽ ،نٗهوو٘٠نا٘ؤ ن ثد٨ي،نهِوشث نو ٙوث نًثّنٓ فثٞنذهشث ئع،ن
ٗٙودٗنأْنوِوٞنً نوال ٞٙنًا و،ٞنوثدنذعب فثىنووث٩ٚنوثّنذهٽ ٙث نذ٪اث و ن دبث ٖن
ذسب فثث،ٞنفٽ٘ٓثثىن هاثث٘قنٗذٗ٪ئذق،نٗٓ ث ٓٛنذ،ْ٬نذب ث ٗينأْنهثثِٔ نً ث ٝنأخ ث ،٠ناْٗن
ُثثدٗ،٠نهقثثدنهلاثث ينذهاثث٘قنسثث نفٚثثٕنذهل ٙثث،ٞنٗهو ٌثث ينٓ ذ ثثفنذهشثثق  ٢ناذين
ذسب ف ينذها٘اذ،١نفوٍن ٙدنسقدٗئٓ نأْنهِٔ نً ٝنأخ »٠نر . 70ن
ٗوثثدنُٗثثدنذهو ٓثثٍنهِ٘ ٙث نووثثٟنٓثثحذنذه٘مبثثفنذهثثدذينهوٌل ث ْنانوثثدٝنً٘ذضثثانًثثّن
ذه ٗذٙثث.ٞنفٔ ث٘نن ٙثثفنذ(ل ث ْنانوًٌ٘ثثٕ;نٮنعٔ ث ئنذه ض ث ١نذ(٘مبثثوٛن ٔ ٚث نفثث.٩ٚنفوِ ثدنن
ذه٘ذمبث ثفٰنًاثثثوٌو ن ٘مبث ث ٕنذهثثثدو ٚنهشثثث٘ذئعنذ(دِٙثثث;ٞنً٘ع ث ث نأ ث ث ١نذهشثثث٘ذئعنه٘ع ٚث ث ن
( )69يىـذر :الذىص الروائ ّذي (جِىيذاث ومىذذارا) ،برهذار ًذاليؽ ،جرجمذت ربذذيد بىد ّذدو ،املجلذط لكلذ للعِاًذذت (املشذروق الِذومي لل الجمذت) اللذذدد (،)101
الِاهرة ،ص.41
( )70كصار واملئ هت ،ص.133 ،132
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هق٘ ، ٚنًشعذنًّنخ٩هلث نإىلنٓ٘ٙثٞنذ(دِٙثٞنذ(ِوٌٚثٞنإىلنذه ًث٘ننذٮاث،ًٞٚ٩نًٌثىنأ ث ١ن
ذشبو ثث ١نذه ذ ثثثد،ّٙنأٗنذٮ ثث ئٝنإىلنذه وٌثث ١نٗذه ثث سبنينأٗنذهشخ ثثث ٚينذ٨ووو ئٙثثثٞنان
ذ(دٗ.ِٞٙهلّنودنظبثدنذُزٓ ٙث نوثّنٓثحٖنذهواثٌ ٚينانإ ث ئٝنإىلنوثدَٗنوثٍٚنُدٙثدٝنإىلن
ذ(دِٞٙنًٌىنر ئعنً٘ال٘ نذهحٜن ٌٵىنئٞٙ٦نًتث ٝ ٙنهشث٘ذئعنذ(دِٙثٞنذ(ِوٌٚثٞنإىلنه ئؽبٔث ن
ذه  ٙنٗإىلنٓ٘ٙؤ نذه ق ٢دٚ .ٞٙدنأْنٓحذنذهش ئعنفعنً ن ن ٕنًّنال ْنذ(دِٙث;ٞنُ٪ثٕنن
ًودذٗين نينذهش٘ٚوٚنينفٔامر. 71ن ن
انخاتمة
وٌ ث انذهثثدّٙنخوٚثثىنك هثثمنًو ثثدانذٓ٨وٌ ً ث ي;نفقثثدنكوثثمنانصب ث ينذ٪انرذهش ث ن
ٗذهاث ث ا نإ ثثثدذو نٗهثثثِةعذ،نٗكوثثثمنانذه لث ث نذٮاثثث،ًٛ٩نكٌث ث نكوثثثمنانذهوث ث ئٙخن
ثثٕنذ٪كث ا ٛنذهثثدو، ٚن ٚثثدنأْنذ٪اننٙأخثثحنًاث ٓٞنٗذاث ٞنًثثّن
ذٮاثثًٛ٩نٗٓثث٘نرب
ذٓوٌ ً هثثثٕ،ن ٗذه ثثثّنذه ٗذ٢ثثثٛٵن شثثثلىنخثثث ،نفقثثثدنكوثثثمنئٗذٙثثثونينٌٓثثث نرذٮو ثثث ئن
ٗذ(٣حُ َ1984ٞنٗرذهاٚفنٗذهلوٌ، َ2007ٞنٗودنُ ٠نذٓ٨وٌث َن ٔث هنينذهث ٗذٙونينُقثد ٙن
هِة نانذ٪وٍنذ٪فومنإىلنًض ً . ِٔٚن
ٗذه ّنانوًٌٕ٘نٗذه ٗذٛ٢ٵن شلىنخ ن٨نٙلواثمنأا ٚٸوثٕنٗفِٚوثٕنًثّنًضث ًِٕٚن–
ووثثٟنذه ث فٍنًثثّنأُٔ ث نهش ثلّىنُثثز١ذنًٌٔ ث نانئا ث هٞنذ٪اٙثثمنٗذه ِ ث ْن -نٗهلِثثٕنٙاثثوٌدن
أا ٚٸوٕنٗفِٚوٕن شلىنأا اٛٵ،نًّنط ذ ٢نهشلٚوٕنذه ِٚثٞنٗفقث نهقث٘ذُنينذزبثِسنذ٪ا ثٛٵن
ذهحٜنِٙوٌٛنإه;ٕٚنهلحذنا ٟنذهو ٍٓنإىلنُ١٩نذ٪اسنذه ِٞٚنانئٗذٞٙنرذٮو ئنٗذ(٣حُث ٞن
٘ا طٞن ه ٚينذهِقدنذها اٜنذسبد،ٍٙنًوخحذنذه ٞٙ٦نذها اٞٙنً كو نُقد ٙنزب١٩نفِٞٚن
ٓحٖنذه ٗذ،ٞٙن ٘مب ٔ نً ًٔ٘ نؼبٚىنووٟنذهلٞٚ ٚنذه نهٱثدئنن ٔث نذسبث٘ذاَنذ(ِق٘هثٞنًثّن
ُٔٞنذه ذٗ،ٜنٗ ٔثحذنُث ٠نأُٔث نً هوٽثٞن ثأٍٓنًلُ٘ث ينذشبٽث ننذهاث ا،ٜنٗٓث٘نذهث ذٜٗن
ٗو٩ووٕن ه ٌىنذها اٜنوًٌ٘ ،نفخوصنذهو ٍٓنانائذاوٕنٓحٖنإىلنذهِو ّ٢نذ٬ه :ٞٚن
ن -نُث ١ينوووث ينذهثثِصنًواثثقٞنًثثانًضثثٌْ٘نذهثثِص،نفث هت ٩ن ٘مبث ٕنوووثثٞن ث ٞٙن
أ ث ئنإىلنًثثألينذه ث ذعنذهثثدذ ٢ن ثثنينذ(ِةثثً٘ونينانذه ٗذٙثث;ٞنًثثّنخثث٩ينذهوشثثلٚىن
ذهو ثثث ٜنذ( وٌثثثدنووثثثٟنذشبٽثثث٘انٗذ٪هثثث٘ذْنٗذهزٗذٙثثث ،ن ٘اثثث طٞنًِ ٚ٢ثثثٞنرذهِثثث٘ئن
ٗذهة. َ٩فل ُىنذ(٣حُٞنًش ٞن ِ٘ئنآيبنٗذٮو ئنًتو ٞن ها٘ذانذهحٜنذخثوونن
ؤ ١نهْ٘نذ(٣حُٞنذهحٓيبنانإ ئٝنإىلنذُو ئنرذ(٣حُث ٞنذهٌ وثٞنووثٟنو٘ذوثدنًوِٚثٞن
ووٟنرذٮو ئ نذهزذ٢وٞنوق ٢د . ٙن
( )71بىـر :املصدر الضابّ ،ص.93
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ن -ن ُ ١نذاوخدذَنوٌ انذهدّٙنخوٚثىنهو ٙ٦ثٞنذهاث اٞٙنًواثق نًثانذ٨دبث ٖنذ(ضثٌُ٘ٛنان
ٓحٖنذه ٗذ،ٞٙنفقدنذخو ئنذهث ذٜٗنذُ٨وقث ٢ن،ٛنً وٌثدذنانُث١٩نئٙ٦وثٕنذهاث اٞٙنًثّن
خثثث٩ينضثثثٌعنذهت ٢ثثثم،نهوؤقث ث نًثثثّنخ٩هثثثٕنرذه ٙ٦ثثثٞنذ( ث ث ٓو، ٞنفلثث ْنهلثثثحذن
ذ٨خو ٚئنا٨هوٕ،نْ٪نفٕٚنإ ئٝنإىلنمبث ذعنذ(ِةً٘ث ينذهثحٜنٙثدٗئنٓث٘ينذُ٨وٌث ١نٗن
ذه٩ذُوٌ ث ،١نهلثثحذنكنِٔٙثثزنذه ث ذٜٗنإىلنأٜنًِةً٘ثثٞنًٌِٔ ث ن ٽ ٙقثثٞنًو ث ،ٝن ثثىن
ذووٌدينذه ٞٙ٦نذها اٞٙنف ٔٚنووٟنهِ ٗننذ٪مب٘ذي،نفل ُىنٗاثٽ ن ثنينذه ث٘ين
ذه٘ذٓدنذ(ٌّٔٚنذ( ٗ ن (ُ٘،ُٞٚ٘ ٚنٗذ٪مب٘ذينذ(و داٝنذ( ٗفٞن هو٘ه٘فُ٘ .ٞٚن
ن ً ئ نذه ذٜٗنانٓثحٖنذه ٗذٙثٞنه وثٞنذهةٔث٘ئنٗذ٨خو ث ١نخدًثٞنهلثحٖنذه ٙ٦ثٞنذهاث اٞٙنذ(و دا،ٝنهو وٖنذه ٞٙ٦نذها اٞٙنًِض٘ٞٙنذبىنه٘ذ١نذه ٞٙ٦نذ( ٓو،ٞنٗهلّنًثّن
خ٩ينضٌعنذهت ٢م .ن
ن ٙش ثلّىنذه٘مبثثفنذهثثدذينهوٌل ث ْنٓضثث٘ئذنانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞن.ف ث ه ذٜٗن ٙثثفنٓثثحٖنذً٪لِٞنًّنخ٩ينئ٠٦ن خ  ٚينذه ٗذٞٙنٗ٨اث ٌٚنذهشخ ث ٚينذهث نهِوٌثٛنإىلن
ًِةً٘ٞنرذ(٘مبى نً وِ نذعب ٚنٖنذهضٌ نهلحٖنذ(ِةً٘ .ٞن
مصادر انبحث ومراجؼه

• الِرين الٕريم
أوالً :املصادر:
 - 1ذٮو

ئنٗذ(٣حُ،ٞنوٌ انذهدّٙنخوٚى،ناذئنذ ّنكٌع،ناًش ،نا،1ن.َ2009

ثاىياً  :املزاجع :
- 1
٩فثثثٞنذشبٽثثث ننٗووثثثٍنذهثثثِص،نمبثثثُ٩نفضثثثى،نوثثث كنذ( فثثث،ٞنذهل٘ٙثثثى،ن
ذه داٗ،ٕ164ن.َ1992
- 2
ِ ١نذه ٗذٞٙنرائذاٞنًق ئُٞنانًًٞٚ٩نظبٚمنضب ٘ع ناثٚزذننو اثٍ،ناذئنذهوِث٘، ٙن
عٗي،نا،1ن.َ1985
 - 3ه ْنذه ٗ نًّنُ٘ذٓ نذهق ً٘ ،نضبٌدنذ( هضٟنذهز ٚد،ٜنذٮمبدذئنر 16نًّن
اواوٞنرذهنذَنذه ، ٛنٗنذئٝنذٮو،َ٩نذهل٘ٙى .ن
نذزبز١نذهٌ هٍنوش ،نذبق ٚنذهدكو٘ئنٓانينُ ئ،نا،1ن .َ1974ننذزبز١نذه ذ انٗذهًٌ٩ني،نذبق ٚنووٛنٓ٩ه،ٛنا،1ن.َ2001 - 4ذزب ث ًانذه ثثٔ،ٖٚنذٮً ث َنذهوخ ث ئٜرنٓ256ثثث ،نذبق ٚث نضبثثمنذهثثدّٙنذشبٽٚثثم،ن
ذ(ٽو ٞنذهاو ،ٞٚنذهق ٓ ،ٝنا،1نٓ1400ث.
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ٓدٗانذها ا،نُعذئنُِٚٚى،نه فٞن ِ ٚاٟن ٘نمح ه،ٞن ،77نضٌّنكوث نن
رط ذ ٢نذبوٚىنذها انذ٪ا  ٛنٗ.ٕ84- 71
خٽث ث ننذسبل ٙثثث،ٞنحبثثثٍنانذ(ثثثِّٔ،نه فثثثٞنضبٌثثثدنً و ثثثٍ،وودنذزبوٚثثثىن
ذ٪نا،ٜوٌث ث نٓوثثث،ٛذجملوسنذ٪ووثثثٟنهوٌق ف،ٞذ(شث ث ٗعنذهقثثثً٘ٛنهونفثثثٞرن، 10ن
ذهق ٓ ،ٝنا،2ن.َ1997
ذهدئُثثٞنذه ث نهولو ثث،ٞنئْٗ٨ن ث ئي،نه فثثٞنضبٌثثدن ث ذا،ٝناذئنذهٽو ٚثث،ٞن
عٗي،نا،2ن.َ1982
ثث ث ٞٙنذهوثثثثأهٚف،ن ِٚثثثثٞنذهثثثثِصنذه ثث ث نٗأمنثث ث انذهشثثثثلىنذهوثثثثأه٘ ،ٛ ٚئٙسن
أٗاوِال، ٛنه فٞناث ٚدنذهتث منٛنُٗ مبث نٓث،ٜٗ٩نذجملوثسنذ٪ووثٟنهوٌق فثٞن
رذ(ش ٗعنذهقً٘ٛنهونف ٞنذهق ٓ .َ1999،ٝ
ٞٙنهث٘اٗئٗ ،نوٌٌث ُٛنذ(ٚوث٘ا،نًِشث٘ئذينوٚثْ٘نذ(قث ٨ي،نذهثدذئنذهوٚضث ،١ن
ا،1ن.َ1990
ط ذ ٢ث نذبوٚثثىنذها ث انذ٪ا ثث،ٛنئْٗ٨ن ث ئينٗ خ ث ْٗ،نًِشثث٘ئذينذذب ث انكو ث نن
ذ(ت ن،نذه ا،نا،1ن.َ1992
وووثث يرُعذئنُِٚٚثثىنًثثّنذهثثِصنإىلنذ(ِثث ،نووثثدذسب ن و ثثد،نًِشثث٘ئذين
ذ٨خو، ٩نذزبزذ، ٢نا،1ن.َ2008
ووو ينذهِصنذ٪ا ٛنرحبٍنُة  ٜن،نمحٚدنسبٌدذُ،ٛنو ً٩ي،نذهِ اٜنذ٪ا ٛن
ذهٌق ا،نُد،ٝنًّن،12نع،46ناٙاٌإلن.َ2002
وث ث كنذه ٗذٙثثث،ٞنئْٗ٨ن ٘ئُثثث٘ نٗئٙث ث ينأُٗٚوٚثثثٕ،نه فثثثٞنُٔث ث انذهول هثثث،ٛناذئن
ذهشْٗ٧نذهٌق فٞٚنذه ً،ٞن تدذا،نا،1ن.َ1991
انُة ٞٙنذه ٗذٙثٞنرحبثٍنانهقِٚث ينذهاث ا نووثدنذ(وثمنً هث ض،ناواثوٞنوث كن
ذ( فٞر، 240نذهل٘ٙى،ناٙاٌإلن.َ1998
فوٖنذهو ئٜن ش ُنمبٖٔٚنذهوخ ئ،ٜنذسب فظنذ ثّنِٓث نرنٓ852ثث ،ناذئنذ( فث،ٞن
عٗي،نا.ا،نا.ي.
وض ث  ٙنذه ثثّنذٮ ثثدذوٛنوِثثدناٗاو٘ ٙاثثل،ٛن ث خوني،نه فثثٞنفٚثثىنُ ثثٚفن
ذهول ، ٙناذئنذهشْ٘٣نذهٌق فٞٚنذه ً،ٞن تدذا،ا،1ن.َ1986
كو ننذ(٘ذوف،نضبٌدن ّنوودذزبو ئن ثّنذسباثّنذهِ ّث ،ٜنذبقٚث ن ئًث نِٓ٘ٙث ن
أئ ،ٜنًلووٞنذ(وِيب،نذهق ٓ ،ٝنا.ا،نا.ي.
ًدخىنإىلنذهؤوٚىنذهوِٜ٘ٚنهوق ،ٞنئْٗ٨ن ئي،نه فٞنًِحئنو،ٛ ٚنً كثزن
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ذٮمن ١نذسبض ئٓ،ٜومَ1993،ن.
 ً - 19ث ٍٓٚناث ا،ٞٙنهزفٚوث ْنهث٘اٗئٗ ،نه فثثٞنووثدنذه محث ْنًزٙث ْ،نًِشثث٘ئذين
ذ٨خو، ٩ننذزبزذ، ٢نا،1ن.َ2005
ً - 20قثث٘٨ينذها ث انذ٪ا ثث،ٛنهزفٚو ث ْنهثث٘اٗئٗ ،نه فثثٞنذسباثثنيناثثٔو ْنٗفثث٧ذانن
مب ،ن ،59- 58نضٌّنكو ن:نط ذ ٢نذبوٚىنذها انذ٪ا .ٕ70- 39ٗٛ
 - 21ذهِصنذه ٗذٛ٢ٵنرهقِ ٚينًِٗ ّٓ ،ن ُ ئنف هٚن،نه فٞنئ ثٚدن ِٔثدٵٗ،نذجملوثسن
ذ٪ووٟنهوٌق فٞنرذ(ش ٗعنذهقً٘ٛنهونف ٞنذٮمبدذئنر، 101نذهق ٓ .ٝ
ثالجاً  :البحوث امليشورة يف اجملالت والدوريات :
 - 1ه ثثدانذهو ثث٘ٙىننانذ(٘اثثٚق،ٟنو٘ذطثثفنووثثدنذهل ث ،ٍٙنصبوثثٞنف ثث٘ي،نذهل٣ٚثثٞن
ذ( ث ٞٙنذه ًثثٞنهولو ث ن،نذهق ث ٓ ،ٝنذجملوثثدنذشب ث ًس،نذه ثثدانذهٌ ُٛر ِٙث  ٙن -
فإلذ ً- ٙئ .َ1985،
ٔ ً - 2ثثَ٘نذه ٙ٦ثثٞنذها ث اٞٙنانذشبٽ ث ننذه ٗذ٢ثثٛن ثثنينذ٢٨ثثو ٩نٗذ٨خثثو، ٩نووثثدن
ذه ث هٛن ثث٘نطٚثثم،نصبوثثٞنف ثث٘ي،نذهل٣ٚثثٞنذ( ث ٞٙنذه ًثثٞنهولنو ث ن،نذهق ث ٓ ،ٝنن
ذجملودر 11نذه دار، 4ن و ١ن.َ1993
رابعا :املواقع االلكرتوىية:
-

أٓدذَنذ(٘مبىنانو َن1959ن ٔٙٗ ٙن ٓدنو،ْ ٚنفخ ٜن ٽ

 .ن

http://www.ahewar.org

ٓ كٞنذهش٘ذ نانذ(٘مبىن،1959نإ ذٍٓٚنخوٚىنذه  . ٩ن
http://wwwallafblogspotcom،
ن
ن
ن

نهؼهىو اإلوساوية واالجتماػية
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