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 ستهاللاال
 
 
 

 أَُعْوُذاِبهلِلِمَنالشَّْيطَاِفالرَِّجْيمِ
ِبْسِمهللِاالرَّْٛتَِنالرَِّحْيمِ

 
قاؿهللاتعاىل

 
َيػَُّهاٱلَِّذيَنَءاَمُنو۟اَصلُّو۟اَعَلْيِوَكَسلُِّمو۟اإ ِ َۚيََٰٓٓ  اَتْسِليمنفَّٱَّللَََّكَملََِٰٓٓئَكَتُوۥُيَصلُّوَفَعَلىٱلنَِّبِّ

 

(ٙ٘)اٟتزب:

 
“Sesungguhnya allah dan para malaikat-nya bersalawat untuk nabi. Wahai 

orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah 

salam dengan penuh penghormatan kepadanya." 

 

(QS. Al-Ahzab : 56) 

 
 
 

َصَدَؽهللاُالَعِظْيمِ
 



 ق
 

 دهاا اإل
 

 ىدمىذاالبحثإىل:أ


 أىبأٛتدٛتدلأٝتعىاٟتج
 كأمىأمتعةاٟتجة

 كمدرسوفمدرسةتشويقالطالبسلفية
 ا١تشرؼدمحمأنوارمسعدم
 ٚتيعا١تدرسُتا١تكرمُت
 الشيخاٟتاجأٛتدبشَت
كٚتيعاألصدقاء






 عسىهللاأفيبارؾ٢تمكلناُبالدارين.....آمُت






 ك
 

 توطئه
 
 الرحيمٛتنبسمهللاالر

البحثالعلميبعنوافالتغريبُبقصةأكالد اٟتمدهللربالعا١تُتال٘تاـىذا
حارتنالنجيب٤تفوظ.كالصالةكالسالـعلىسيداألنبياءكا١ترسلُت،رسوؿهللادمحم.ٍب

تقدـالباحثةشكراإىل:
موالٔ اٞتميعة مدير عبداٟتارسا١تاجستَت، الدكتور األستاذ فضيلة انمالك.

إبراىيماإلسالميةاٟتكوميةماالنق
اإلنسانيةٕ .فضيلةالدكتورةشافيةا١تاجستَت،عميدةالكليةالعلـو
.فضيلةالدكتورحليميا١تاجستَت،رئيسالقسماللغةالعربيةكأدهباٖ
.فضيلةالدكتورأٛتدمزكىا١تاجستَت،بوصفمشرؼمنذالسنةاألكىلحىتٗ

ىذهاٞتامعةهنايةدراسيتُب
.فضيلةدمحمأنوارمسعدما١تاجستَت،الذمأشرفٍتُبىذاالبحثالعلمي٘

 الباحثة شرحتلكم البحثالعلمي ىذا التغريب يف قصة أوالد حارتنا ُب
ُبكتابتوكانتكثَتةمنا١تشاكل.كلكنإبذفهللااستطاعتالباحثة.لنجيب حمفوظ

الكتابةالبحثالعلميتلقتالباحثةتدريبكحكمة.أفتنتهيىذهالواجبة.كُبمدة
أخَتاتستعفيالباحثةلكلا٠تالؼكا٠تطاءُبكتابةىذاالبحثالعلمي.




ٕٕٔٓيونيوٜ ماالنق،
 الباحث


 دمحمعطاءهللا



 ز
 

 مستخلص البحث
(.ركسيةالشكليةالدرسة)التغريبُبقصةأكالدحارتنالنجيب٤تفوظ٠٢٠2 عطا  هللا، دمحم.

اإلنسانيةجامعةموالانمالكإبراىيمماالنق  البحثالعلمي،قسماللغةالعربيةكأدهباكليةالعلـو
دمحمأنوارمسعدما١تاجستَت:    املشرف

الشكليةالركسيةا.:التغريب.أكالدحارتن الكلمات املفتاحية


ال نظرية كىي اليتكضعتُبركسيا البنيوية نظرية ظهور مصطلحقبل فإف ، شكلية
منمعٌتشكلي) )بدءا formaالشكلية ُبالعلـو كىيمقاربة (التيٍتعلىشكل،موجود(

ىتماـاالكالتوجيوكالنقداألديبأفيضعبياانتالسَتةالذاتيةجانباكالنفسيةكالفكريةكاالجتماعية
ةالشكليةىواألساسللتفكَتإىلشكلمنأشكاؿاألعماؿاألدبية.ُبالدراساتاألدبيةكالركسي

ُبرؤيةاألدبكتعبَترٝتي.النهجالشكليجيعلالقارئقادرناعلىرؤيةعاملجديدعندمايصبح
شيءشائعُباللغةاليوميةغَتمعتادُباللغةاألدبية.يُطلقعلىىذاالنهج،أحدالشخصيات

تغريبأكديفاميلياريسزم.ا١تشكلةُبىذاالرئيسيةُبالشكليةالركسية،فيكتورشكلوفسكي،ال
ىدؼٕالبحث أك معٌت ب( لنجيب٤تفوظ؟ حراتينا" "أكالد تغريبقصة شكل أ( يعٌت: ،

 تغريبقصة"أكالدحراتينا"لنجيب٤تفوظ؟.
استخدـالباحثنوعامناألْتاثالنوعيةالوصفية،اليتيعدمصدربياانهتاقصةأكالد

لنجيب٤تفو يتمحراتينة ا١تالحظات. كتقنياتتدكين تقنياتالقراءة البياانتمع ٚتع كيتم ظ.
أمتقليل الوصفي كىوبرماف بياانتمايلز منوذجٖتليل ابستخداـ ٚتعها البياانتاليتًب ٖتليل

البياانتكعرضالبياانتكرسماالستنتاجات.
ينامنقبل٧تيب٤تفوظ،،ُبقصةأكالدحراتالباحثاستناداإىلنتائجالبحثالذمحللو

شكلمنأشكاؿالتعبَتٖتتومعلى،التغريب.أشكاؿالتعبَتعنالتغريبكأىدافهاٛ٘يوجد
تعبَتاعنعناصرالشخصيةاليتهتدؼٕٖتعبَتايتضمن:ٖٗ(٤ٔتددةُبعناصرالركايةكىي:

 ك ، كالشخصياتاإلضافية الرئيسية عنعنأٔإىلكصفالشخصية التوصيفاليتتعبَتا صر
، تعبَتاتعنعناصرا٠تلفيةٓٔ(ُٖبعنصرالرسم،ٓ(ٕهتدؼإىلكصفاألبطاؿكا٠تصـو

تعبَتينهبدؼكصفا٠تلفيةالوقت،كتعبَتافٕتعبَتاتهبدؼكصفا٠تلفيةا١تكاف،ٙتتضمن



 ح
 

ؼكصفتعبَتاتعنعناصرا١توضوعتشملتعبَتينهبدٙ(ٗهبدؼكصفبيئةا٠تلفيةاٞتوم،
 ،كعبارتُتهبدؼكصفموضوعأانين.اجتماعا١توضوعا١تادم،ٚتلتافهبدؼكصفموضوع
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Before the emergence of the theory of structuralism, a theory developed in 

Russia, namely the theory of formalism. The term formalism (derived from the 

Latin forma which means form, form) is a method of approach in science and 

literary criticism that puts aside biographical, psychological, ideological and 

sociological data, directing attention to literary form. In literary studies, Russian 

Formalism is a foundation for thinking in seeing literature as a formal expression. 

The formalist approach makes the reader able to see a new world when something 

that is common in everyday language is made unusual in literary language. One of 

the main figures of Russian Formalism, Victor Shklovsky, this approach is called 

defamiliarization. The formulation of the problem in this study are (1) What is the 

form of defamiliarization of the novel "Aulad Haratina" by Najib Mahfuhz? (2) 

What is the meaning or purpose of the defamiliarization of the novel “Aulad 

Haratina” by Najib Mahfuhz? 

The researcher used descriptive qualitative research, the data source was 

the novel Aulad Haratina by Najib Mahfuhz. Data was collected using reading and 

note-taking techniques. The data collected were analyzed using descriptive data 

analysis models by Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation 

and conclusion drawing. 

Meanwhile, based on the results of research analyzed by researchers in the 

novel Aulad Haratina by Najib Mahfudz, it is known that there are 58 forms of 

expressions that contain defamiliarization. The forms of defamiliarization 

expressions and their aims are outlined in the elements contained in the novel, 

namely: (1) 43 expressions include: 32 expressions on the character elements 

which aim to describe the main character and additional characters, 11 

expressions on the characterization elements which aim to describe the character 

elements. protagonists and antagonists, (2) 0 for plot elements, (3) 10 expressions 

for setting elements, including 6 expressions with the aim of describing the setting 

of a place, 2 expressions with the aim of describing the setting of time, and 2 

expressions with the aim of describing the setting of the atmosphere, and (4 ) 6 

expressions on the theme elements include 2 expressions with the aim of 

describing physical themes, 2 expressions with the aim of describing social 

themes, and 2 expressions with the aim of describing the egoic theme. 
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Sebelum munculnya teori strukturalisme muncul teori yang berkembang di 

Rusia yaitu teori formalisme, Istilah formalisme (berawal dari bahasa latin forma 

yang berarti berbentuk, wujud) yaitu cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra 

yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis dan sosiologis, 

mengarahkan perhatian pada bentuk karya sastra. Dalam kajian sastra, 

Formalisme Rusia adalah sebuah landasan berpikir dalam melihat sastra sebagai 

sebuah ungkapan yang bersifat formal. Pendekatan formalis membuat pembaca 

mampu melihat dunia baru ketika sesuatu yang lazim dalam bahasa sehari-hari 

dibuat menjadi tidak lazim dalam dalam bahasa sastra. Salah satu tokoh utama 

Formalisme Rusia, Victor Shklovsky, pendekatan ini disebut dengan istilah 

defamiliarisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 

bentuk defamiliarisasi dari novel “Aulad Haratina” karya Najib Mahfuhz?  (2) 

Bagaimana maksut atau tujuan defamiliarisasi dari novel “Aulad Haratina” karya 

Najib mahfuhz? 

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang sumber 

datanya berupa novel Aulad Haratina karya Najib Mahfuhz. Pengumpulan data 

dilakukan dengan Teknik baca dan Teknik catat. Data-data yang terkumpul 

dianalisis menggunakan deskriptif dengan model analisis data Miles dan 

Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis oleh peneliti dalam 

novel Aulad Haratina karya Najib Mahfudz diketahui terdapat 58 bentuk 

ungkapan yang mengandung Defamiliarisasi. Adapun bentuk-bentuk ungkapan 

defamiliarisasi dan maksud tujuannya dituangkan dalam unsur-unsur yang ada 

pada novel, yakni: (1) 43 ungkapan meliputi: 32 ungkapan pada unsur tokoh yang 

bertujuan menggambarkan tokoh utama dan tokoh tambahan,  11 ungkapan pada 

unsur penokohan yang bertujuan menggambarkan tokoh protagonis dan 

antagonis, (2) 0 pada unsur alur, (3) 10 ungkapan pada unsur latar meliputi 6 

ungkapan dengan tujuan menggambarkan latar tempat,  2 ungkapan dengan 

tujuan menggambarkan latar waktu, dan 2 ungkapan dengan tujuan 

menggambarkan latar suasana, serta (4) 6 ungkapan pada unsur tema meliputi 2 

ungkapan dengan tujuan menggambarkan tema fisik, 2 ungkapan dengan tujuan 

menggambarkan tema sosial, dan 2 ungkapan dengan tujuan menggambarkan 

tema egoik. 
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 األولالباب 
 املقامة
 

 خلفية البحث . أ
كىينظرية ، تطورتُبركسيا كانتىناؾنظرية ، البنيوية نظرية قبلظهور
الشكلية،كاليتقدمتها٣تموعةالشكليةالركسية.توجدنظريةالشكلياتالركسية

نتيجة ، مصطلحالشكليةٖٙ،صٕٗٔٓلرفضالنموذجاٟتايل)ألفياف .)
forma)بدءنامنالصيغةالالتينية اليتتعٍتالشكلكالوجود(ىوهنجُبالعلـو

كاأليديولوجية كالنفسية الذاتية ابلسَتة ا١تتعلقة البياانت يتجاىل األديب كالنقد
اؿاألدبية.يهتمالشكالنيوفإىلشكلاألعمىتماـاال،كيوجواالجتماعكعلم

يستخدـ ما غالبنا األخرل. اللغة تعبَتات عن األدب ٘تيز اليت اب٠تصائص
النهجألهنمينظركفإىلاألعماؿاألدبيةككل مصطلحالبنيويةلإلشارةإىلىذا

 (.ٖٔ،صٜٜٚٔكبنيةمستقلةقائمةعلىمنوذجبنيةاللغة)يوسف،

 كما اٟتالية الشكلية كاف بكٕتاجاء القرف ُب الوضعية كجودٜٔلتدفق

 ا١تتاٜتة أيضا دائماهدازدلالالشكلية دفع الذم احملافظ النهج لرفض متزايد

النفسكعلمىتماـاال إىلالعالقةبُتاألعماؿاألدبيةمع٣تاالتالتاريخكعلم

اإلنسانيةاالجتماع.ىوالدافعكراءىذاالتدفقمنٖتوؿاالٕتاهكنوعيةُبالعلـو

،صٕٗٓٓ)ىولوب،syncronicإىلمنوذجdiachronicمنالنموذج

فرديناندٕٖ٘ أتثربشكلكبَتمنقبلكالدالبنيوية، الركسية الشكلية فكرة .)



2 
 

 

مثل األفكار. للعلـو ٣تاالتجديدة لصياغة الذمأصبحمرجعا دمسوسَت،

ت أف جيب اليت اللغة دراسات يؤيد كاف الذم اللغةسوسَت، شكل على ركز

على تركز جيبأف األدبية الدراسات أف أيضا يعتقد الثياب الركسية نفسها،

(.ٜٔ،صٕٛٔٓكآخركف، شكلاللغةنفسها)إمزير

للتفكَتُبرؤيةاألدب ُبالدراساتاألدبية،تعتربالشكلياتالركسيةأساسنا

منأشكاؿاٞتمل،كتعبَترٝتي.ديكنرؤيةالدليلعلىالشكلياتُباألدب

 ككيفيةتنظيمالكلمات،كتركيباٞتمل،كحىتترتيبالفقراتُبالنص)إمزير

 ٕٛٔٓكآخركف، ص. اللغةٜٔ، أف الركسية الشكلية النظر كجهات .)

علىاالعتقادأبفاللغةاألدبيةلديوخصائص٥تتلفة ا١تستخدمةُبالنصيقـو

.مليتمكضععالمةالل غةاألدبيةفقطمنا١تواداللغويةالواردةُبعنلغةكليـو

ديكن الشكالين النهج الرسائل. نقل ُب األدب كظيفة ٘تيزت كلكن األدب،

غَتعادمُب للقارئأفيرلالعاملاٞتديدعندمايتمماىوشائعُبلغةكليـو

فيكتور الركسية، الشكلية الرئيسية الشخصيات من كاحدة األدبية. اللغة

كآخركف، وفيتششكلوفسكي،كيسمىىذاالنهجالديفاميلياريزاسي)إمزيربوريس

(.ٜٗ-ٖٜ،ص.ٕٛٔٓ
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العناصر  دراسة خالؿ من األدب دراسة ىو الديفاميلياريزاسي من كا٢تدؼ

الطريقةا١تستخدمةىي. األدبكالشعركتكويناٞتمعيات،كا١تعارضة،كىلمجرا

الطريقةيؤدمكظيفت وعنطريقبناءالنصمنخالؿتعظيمطريقةرٝتية.ىذه

يقود ما ا١تبدأ.كىذا كظيفة،كالقياـعلىكحدةا١تنظمةعلىأساسىذا مفهـو

ا٢تيكل)اٟتدايت، النظاـكيؤدمُبالنهايةإىلمفهـو ،صٕٚٓٓإىلمفهـو

(.معكجودعدـالديفاميلياريزاسيُباألعماؿاألدبية،ديكنللقراءكشفٗ٘

ا١تؤلفصراحةمنخالؿالبحثكفهمالوسائل)اللغة(اليتاألسرار اليتقدمها

(.ديكنللقراءأيضاجعلٜ٘،ص.ٕٛٔٓكآخركف، يستخدمهاا١تؤلف)إمزير

،ص.ٕٛٓٓالتفسَتاتمنخالؿالكشفعنأسرارالنصاٟتايل)سوركسو،

كٗٗ كإدراج، أتخَت، تقنيات بواسطة الديفاميلياريزاسي عن كأعرب تباطؤ،(.

 كإطالةأكأتخَتقصةْتيثجيذباالنتباهألنوالديكنأفيتمالردتلقائيا)إمزير

(.ٜ٘،ص.ٕٛٔٓكآخركف،

ُب ىي منها كاحدة ٥تتلفة، أشكاؿ ُب عليها العثور ديكن الديفاميلياريزاسي

العديدمن العملاألديبالذميستخدـ ىيشكلمنأشكاؿ القصة الركاية.

اٞت اللغةالكلمات عن ٗتتلف القصة ُب ا١تستخدمة اللغة اب١تعٌت. كغٍت ميلة

(.كُبالوقتنفسوٜٚ،صٕٕٔٓا١تستخدمةُباٟتياةاليومية)كوساسيو،
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طرح خالؿ من مؤلف بواسطة القصة تقدًن سيتم ، القارئ انتباه ٞتذب ،

 غَت أتثَت ٢تا بلغات قصتو ا١تؤلف سيقدـ الديفاميلياريزاسي. مألوؼتقنيات

 كغريبعلىالقارئألفالعملاألديباٞتميلىوماجيعلالقارئمنزعجناكذىوالن

عنالعادة.فإف ا للحظة،ألنويستحضرلقصةالعاملبطريقةغَتعادية،بعيدن

٤تتول اإلبداعا٠تالؽتسمحبظهور منخالؿ للقصة اكتشاؼطرؽجديدة

 )نورجيانتورك، تفسَتاتجديدة منىنا،سوؼٖٙ،صٕٚٔٓجديد، .)

تكوفمهتمةالقارئُبقراءةالقصةبعدذلكسوؼتواجواجتثاثألكتوماتيكية

(deotomatisasiيتم اليت سوؼتكشفأسرار انو حىت ذلك، فهم ُب )

الوسائل)اللغة( بشكلكاضحمنقبلا١تؤلفعنطريقالبحثكفهم تقدديها

ا١تؤلف)إمزير من  ا١تستخدمة صٕٛٔٓكآخركف، أسرارٜ٘، فضح من .)

(.ٗٗ،ص.ٕٛٓٓالنصاٟتايل،ديكنللقارئأيضاأفالتفسَتات)سوركسو،

تفًتضىذهالنظريةأفاللغةُباألدبٗتتلفعنلغةاٟتياةاليومية.منأجل

ألكتوماتيكية إلغاء عملية ىناؾ ، اليومية اللغة عن الذات ٘تييز

(deotomatisasiكالديفاميليار)(يزاسيdefamiliarisasi)عدـالتآلف.

الغرابةىينتيجةخياؿا١تؤلف أكأجنبية.ىذه أدبيةغريبة ىوسياؽشخصية

منمواد٤تايدة.قديكوفمنالصعبالتعرؼعلىالنصاألديبألنويستخدـ
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( ألكتوماتيكية يفقد ْتيث معينة القراءdeotomatisasiلغة ليفهمو )

(.ٛٗص،ٕٔٔٓ)إندراسوارا،

 عاـ ظهر أديب عمل حراتنا" "أكالد بعنواف ٧تيب٤تفوظ كىو .ٜٓٙٔركاية

العملالذمىواألسطورمُبعصرمابعدالثورةا١تصرية،اليتنشرتُبجريدة

ىي الركاية نوبل. حصل٧تيبعلىجائزة عندما مرة، كنشرتألكؿ  األىراـ

ا٠تمسة، حراتنا أكالد سلسلة الثالثمن اٝتهااٞتزء شخصية عن تركل اليت

خشب، حرُب اآلف كىو أبيو دماء من جبالية من كلد ىو يطمح رفاعة، انو

القادة من كالقسوة الطمع أتثَت جراء تضررتمن اليت قريتو اجملتمع الستعادة

قوهتم. مع الشعب يقمعوف اإلنساف. الذين ُب موجود شيطاف طبيعة يصف

ك مرتفعة ىي اليت اللغة اللغةاستخداـ يتأثر القراء جيعل ا٠تياؿ من الكامل

منقبل٧تيب اليت٤تفوظا١تستخدمة القصة منىذه افاقوؿككصفا١تؤامرة

كافجيمعمنا٠تياؿالذمحيدث.

لذلك،لفهماللغاتالواردةُبالركاية،استخدـالباحثوفتقنياتالتشهَتلدراسة

ٚتاؿاللغةا١تستخدمةمنقبلا١تؤلف.

كمتنوع،تقدـ اليوميللغة عناالستخداـ لغوايغريبا ركاية٧تيب٤تفوظترتيبا
يستخدـالكثَتمنلغةا١تثلكيستخدـأيضناالكثَتمنالكلماتأكاٞتملاليت
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ىذا من كخيمن. يفكر القارئ ْتيثٕتعل ، ا١تقصود الشيء تبطئ ما غالبنا
يهتمالباحثُبالكشفعنالغرضأكا٢تدؼ لركايةالشرح، منقواعداللغة

رفعت لذلك ركايتو. ُب ا٠تارجية التأثَتات ىذه يستخدـ ألنو ٤تفوظ ٧تيب
البحث عنواف لنجيب٤تفوظالباحثة حارتنا" "أكالد )دراسةالتغريبُبقصة

.(فورماليسمركسيا
 

 أسئلة البحث . ب
 بناءنعلىا٠تلفية،فإفصيغا١تشكالتاليتستتممناقشتهاىيكمايلي:

 كيفاشكاؿالتشهَتبركاية٧تيب٤تفوظ"أكالدحراتينة"؟. .1

 كيفاٟتداألقصىأكالغرضمنالتشهَتبركاية٧تيب"أكالدحراتينا"؟ .2


 أدهااف البحثج. 

إىلصياغةا١تشكلةأعاله،فإفأىداؼىذهالدراسةىيكما  كاستنادا

 يلي:

حر -1 "أكالد ركاية ُب التشهَت تقنيات استخداـ لنجيب١تعرفة يتينا"

 ٤تفوظ.

لنجيب -2 حريتينا" "أكالد التشهَتُبركاية ا٢تدؼمن الغرضأك ١تعرفة

 ٤تفوظ.
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 فوائا البحث .د
 فوائدىذاالبحث٢تافائداتف،كمهاالفوائدالنظريةكالتطبيقية.

 فائدةالنظرية -1

كىيِ(أ ، األدبية األعماؿ لتحليل نظرية من جديدة معرفة إضافة

 لتشهَت.تقنيةنظريةا

 زايدةالفهمأكا١تعرفةابستخداـتقنياتالتشهَتُبالركاايت.ِ(ب

أدبيناِ(ج تقدـعمالن يوضحأفتقنياتالتشهَتُباألعماؿاألدبية

 مثَتنالالىتماـكتضيفإىلاٞتماؿ.

 فائدةالتطبيقية -2

ابلنسبةللباحثُت،زايدةا١تعرفةحوؿاستخداـتقنياتالتشهَتُبِ(أ

 بية،كخاصةُبركاية"أكالدحراتينا"لنجيب٤تفوظ.األعماؿاألد

تقنياتالتشهَتِ(ب استخداـ فهم على ا١تساعدة لطالباللغات،

لنجيب حراتينة" "أكالد ركاية ُب كخاصة األدبية، األعماؿ ُب

 ٤تفوظ.

ابلنسبةللقراء،فإفىذاالبحثسيضيففهمانجديدانالستخداـتقنيات ِ(أ
دبيةكيصبحموطئقدـأكإشارةإىلأْتاثأخرلالتشهَتُباألعماؿاأل

.أكالحقةتتعلقبتقنياتالتشهَتُباألعماؿاألدبية
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 البحثحاود  .ه
للكاتب٧تيب "أكالدحراتينا" الدراسةعلىركاية اقتصرتالباحثُبىذه
٤تفوظ،كاليتٖتتومعلىالعديدمنمعاينالتشهَتأبىداؼكغاايت٤تددة،كاليت

 .كزفقطعلى٤تتوايتقصةالركايةتر


 و. حتايا املصطلحات
أّماٖتديدا١تصطلحاتُبىذاالبحثيعٍت:

للكاتب حراتينا" "أكالد ركاية على الدراسة ىذه ُب الباحثة اقتصرت
منمعاينالتشهَتأبىداؼكغاايت كاليتٖتتومعلىالعديد ٧تيب٤تفوظ،

 قصةالركاية.٤تددة،كاليتتركزفقطعلى٤تتوايت
الاراسات السابقةز. 

كالعديدمن البحث، الدراساتالسابقةكمرجعللبحثُبإجراءىذا

كما ىي التوجيهية، الباحثُتكا١تبادئ قبل من ا١تستخدمة الدراساتالسابقة

 يلي:

1- .  .التغريبُبشعرلصحرابسيفيهرم.ٕٕٔٓفاطمةفورجافاـر

ُبشعرلصحرابسيفيهرم.حبثالباحثفيوعنأشكاؿالتغريب

ُب التآلف عدـ أتثَتات استخداـ اكتشاؼ البحث ىذا عن نتج

كتطبيق ، متناقضة رمزية لغة يتكوفمناستخداـ متأخر شكلفهم

، كاحدمناحملادثة منخالؿحذؼجزء علىالشعر ٤تادثة إطار
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كمن التغريب، أتثَت استخداـ مع ذلكأنو كأجوبة. أسئلة ككالمها

جديدة،ا١ت إمكانيات للسماح عقو٢تم فتح ديكن القراء أف ؤمل

 كالتفسَتات،كتكوفقادرةعلىكشفمعٌتظواىراٟتياة.

إبراىيمي.َ -2 كسيما اٝتاعيلي شعرٖٕٔٓزىرا ُب التغريب تقييم .

لفوركغفاراخزاد

لفوركغ شعر التغريبُب عناصر تقييم عن فيو الباحث ْتث

سةىواكتشاؼالتغريبتصنفإىلثالثفاراخزاد.نتيجةىذهالدرا

األسلوب، التغريب ُب كالداللية. النحوية، األسلوبية، كىي فئات،

استخدـفوركغكلماتبسيطةكمواضيعيوميةُبقصائدهاليتملتكن

الطابع إضفاء خالؿ من عصره. ُب الشعر ُب للظهور عادية غَت

مكوان مكاف بتغيَت فوركغ اٞتملة، بناء كماالتغريب اٞتملة. ت

ال اليت بعضالكلمات إقراف خالؿ من الداليل التغريب يستخدـ

 ديكنٕتميعهامعنا.

3-  ركسفيتاسارم. عملي ٕٙٔٓرزقي ركاية ُب خط .Star

Catchingلفَتاابسوكيكٗتطيطالتعليم١تدرسةالثانوية
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لفَتاابسوكيStarCatchingأحدلالبحثفيوعنتغريبا٠تطُبركاية
تغريبا٠تطأكٝتي البحثىناؾكجود بتغريبا٠تط،sjuzetبكنتائجىذا .

.أصبحخطالركايةمثَتةلالىتماـ
 

 منهجية البحث -ح
الباحثُت قبل من العمليات من سلسلة عن عبارة البحثىو طريقة

كما ا٠تطوات، من العديد البحثلديها منهجية البحوث. اٗتذتُبإجراء

 تتعلقٔتايلي:

وعيةمنهجالبحثن -1

ىذاالبحثىودراسةكصفيةالنوعية.البحثالنوعيىوْتث

)كريسويل، بشرية كمشكلة ظاىرة ُب التحقيق طريقة إىل يستند

صٖٕٔٓ البحثالنوعي٘ٔ، يسمىىذا ذلك، مع ك٘تشيا .)

 ُب التحقيق ينوم ألنو لنجيبالتغريب حراتنا" "أكالد ركاية ُب

 ٤تفوظ.

الب ىذا طبيعتو.كيصنف حيث من كصفية دراسة إىل حث

البحثالوصفيىوالبحثالذمأجراهالتحقيقكائنٞتعلكصفا

 )نذير، منذلك،صنفىذاٗ٘،صٖٕٓٓدقيقا كانطالقا .)
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البحثُأجرممنخالؿ ألفىذا كصفية دراسة البحثعلىأنو

البحثُبركاية"أكالدحراتنا"لنجيب٤تفوظهبدؼٖتديدكتقدًن

كمعناه.التغريبنظرةعامةفيهاعن

منخالؿ اٟتكم ُبالبحوثاألدبية البحثمدرجأيضا ىذا

البياانت. اسًتجاع أجريت تقنياهتا كاألْتاثاليت البحوثا١تكتبية

منقبلالباحثمنخالؿٚتعأنواع٥تتلفةمناألدبُبشكل

مناٞتهاتاليت أفكتبكاجملالتكالنشراتكاجملالتكغَتىا ٢تا

 )دانياؿ، كمشاكل البحث أىداؼ مع شيئا ص.ٜٕٓٓتفعل ،

كبناءعلىىذاالتعرض،يشارإىلىذاالبحثعلىأنوْتث (.ٓٛ

شكل ُب اآلداب ٥تتلف من بياانت جيمعوف الباحثُت ألف أديب

 كتبعنالتغريبمنا١تكتباتكاجملالتاليتىيضمافاالعتماد.

 مصادرالبحث -2

الباحثو البياانت،ينقسم البحثإىلقسمُتمنمصادر فىذا

 كىي:مصادرالبياانتالرئيسيةكمصادرالبياانتالثانوية.

مصادرالبياانتالرئيسيةِ(أ
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عليها حصل بياانت ىو الرئيسية البياانت كمصدر

)الواي، ا١تصدر من مباشرة معلومات شكل ُب الباحثوف

البياانتالرئيسيىوُب"أِ(.ٜٚ،صٕٚٓٓ كالدمصدر

 حريتينا"لنجيب٤تفوظ.

مصادرالبياانتالثانويةِ(ب

ًب اليت كا١تعلومات كىي الثانوية، البياانت مصادر

قبل متاحة كانت اليت أخرل مصادر من عليها اٟتصوؿ

 )سيالالىي، البحوث ٜٕٓٓإجراء ص أمأٜٕ، .)

الدراسةُبشكل ُبىذه البياانتالثانوية ١تصادر ابلنسبة

 خرلإىلقراءةا١تتعلقةالتغريب.كتبكمراجعأ

طريقةٚتعالبياانت -3

يتعُتعلىالباحثُت البحث. ٚتعالبياانتىوجزءمنعملية

 ، البياانت)سيسوانتورك ُبٚتع أكثرحرصنا ،ٕٓٔٓأفيكونوا

 القراءةٖٚص تقنيات الباحثوف استخدـ الدراسة، ىذه ُب .)

م ألف البياانت، ٞتمع كتقنيات الذمكالتسجيل البحث وضوع

 استعرضوالباحثوفكافقصة"أكالدحراتنا"لنجيب٤تفوظ.
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طريقةالقراءةِ(أ

طريقةالقراءةىيعمليةفهمنصللعثورعلىمعلومات

(.ا٠تطواتٕٔ،صٕٚٔٓتتعلقببياانتالبحث)زيد،

 اليتاٗتذىاالباحثُبطريقةالقراءةىي:

دحراتنا"قراءةكاملحبكةككلمة٤تتولقصة"أكال (1

لنجيب٤تفوظ.

لنجيب (2 "أكالدحراتنا" الكلماتُبقصة مالحظة

 ٤تفوظكاليتٖتتومعلىالكثَتمنالتغريب.

 طريقةالتسجيلِ(ب

خال٢تا من الباحثوف يقـو عملية ىي التسجيل طريقة

بتسجيلعدةأشكاؿذاتصلةأبْتاثهممناستخداـاللغة

 )ماحسوف، الكتابة ُٕ٘ٓٓب ص خطٖٜ، وات(.

 الباحثُتُبطريقةالتسجيلىي:

على (1 ٖتتوم اليت الكلمات على عالمات كضع

 الكثَتمنالتغريب.
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أك (2 اٞتمل من ٣تموعة من متعددة كلمات حدد

 الكلماتاحملددةمسبقنا.

 طريقةٖتليلالبياانت -4

 حدكدالبياانتِ(أ

 البياانتشكالمنأشكاؿعملية ،ماالختيارحدكد

يطالبياانتاليتًباٟتصوؿعليهاكٕتريدىامعالًتكيزعلىتبس

ًب اليت البياانت ٚتيع فرز سيتم ، ا١ترحلة ىذه ُب كٖتويلها.

حذفها أك استخدامها ُب لالستمرار كاختيارىا عليها اٟتصوؿ

يليمراحلاختزاؿالباحثٕٕ،صٕٔٓٓ)سامل، (.فيما

 ُبالبياانتُبىذهالدراسة:

لقصةاليتاختيارىا.إعادةقراءة٤تتوايتا (1

أك (2 كلمات شكل ُب البياانت ٤تتوايت تصنيف

 ٚتلٗتزفأكيكوف٢تاأتثَتالتغريب.

مع (3 عالقة ٢تا اليت البياانت ٕتاىل أك حذؼ

 التغريبشيء.

 عرضالبياانتِ(ب
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شرحجملموعاتالبياانتكإعدادىا عرضالبياانتىو

استخالصاال الباحثُتُب لتبسيط كمنهجيان ستنتاجاتكصفان

يليخطواتعرضالبياانتِ(.ٖٕ،صٕٔٓٓ)سليم، فيما

 اليتقاـهباالباحثوف:

عرضالبياانتُبشكلكلماتأكٚتلُبالقصة (1

اليتخيزفأتثَتالتغريباليتٖتديدىاسابقا.

ٖتليلىذهالبياانتعنطريقتصنيفهاكفقالقسم (2

 أتثَتالتغريب.

األشياءا١تًتتبةعلىإعطاءحملةعامةعناآلاثرأك  (3

تفسَتان٢تا الباحثوف كاليتيقدـ التغريبُبالقصة،

منخالؿالبحثكفهمكسائلاإلعالـ)اللغة(اليت

 يستخدمها٧تيب٤تفوظ.

كالتأكد   (4 هبا القياـ البياانتاليتًب تفسَت مراجعة

التفسَتاستنادانإىلتقنيات اليتالتغريبمنصحة

ْت ا١ترجع علىيستخدمها اٟتصوؿ يتم يث
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ا١تشكلة لصياغة إجاابت شكل ُب االستنتاجات

 اليتكصفهاالباحثوف.

 استخالصالنتائجِ(ج

اليت (ٔ ا٠تطوة كأما ىياستخالصالنتائج، األخَتة كانتا٠تطوة
اٗتذهتاالباحثةىيٖتقيقعنتفسَتالبياانتكتصحيحوْتسب

حصو لكي ركسيا فورماليسم دراسة التغريبُب النتائجتقنية ؿ
بشكلاإلجابةعلىأسئلةالبحث.
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 الباب الثاين  

 اإلطار النظري
 

 الشكليات الروسية .أ 
بشكلعاـ،تعتربالشكلياتالركسيةمنواكتطويرالنظرايتا٢تيكلية.ال

كٜٓٔٔديكنفصلظهورالشكلياتالركسيةعنعملفوتوريسم.بُتعامي
حرٜ٘ٔٔ ىناؾ كانت كركسيا إيطاليا ُب جاردل أفاف  Avantكة

Garde)،ص.ٜٜٚٔ(عرفتكعمليةفوتوريسم)ا١تستقبل()يوسف،ٖٕ) 
العصرِ. كديجدكف ، كالثقافة التقاليد على كيتمردكف العدميُت يرفضوف إهنم

اٟتديثآبالتسريعةاٟتركةلدكرىمُبٖتريرالشعبا١تضطهد.اعتربتاٟتركة
اٟتربُبركسيا،كافىناؾصلةهبذهاٟتركةجذريةللغايةُبالدفع٨توالعنفك

 .(ٔ٘،ص.ٜٙٛٔمعثورةبولسفيك،ُبإيطاليامعالفاشية)ىارتو،

 ماايكوفسكي مثل الركسية لفوتوريسم  ك(Mayakovski)كفقا

 (Pasternak)فاسًتانؾ أف جيب اليتيتفق، اٟتديثة األكقات إىل األدب

كالمه كالتعرؼا١تعلومات، كُبتتحرؾبسرعة كاآلالت( )ا٢تندسة ُبالسمة ا

)اٟتكمالذاٌبللغةكالفنية(.ككانت كالدة شكلها الفوتوريسميُتالذينشجعوا

 اليت الركسية خالؿاألساسضعيكالشكلية من الدراساتاألدبية ُب العلمي

،ٜٜٚٔدراسةخصائصاألدبُبالنصوصاألدبيةبشكلمستقل.)يوسف،

(.ٕٖص.
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 أفكار ٣تموعتُتظهرت من الشكليات كانواِىذه الذين العلماء من

 ُبعاـ اليتتشكيلها اللغوية موسكو كاجملتمعلدراسةٜ٘ٔٔأعضاءُبدائرة

( الشعرية OPOYAZاللغة عاـ ُب تشكيلها اليت بًتكغرادٜٙٔٔ( ُب

(Petrogradاتفقالعلماءعلىرفض التحليلالنصييستخدـاتيفخل(.

منذالقرفا أفٖتليلالنصديكنعادة أكلئكالذينرأكا لتاسععشر،كخاصة

تنفيذىابنهجنفسيكسَتية،حيثًبالتعبَتعنالعملاألديبكتعبَتعنمؤلف

االستقالؿالذاٌبمناألدبكاللغةالشعرية ْتـز العامل.كبدالمنذلك،ذكركا

(.ٜٓ،ص.ٕٛٔٓكاقًتحواهنجاعلمياُبتفسَتالعملاألديب)كجياكسونو،

النقد ُباتريخ مرة ألكؿ ألنو راديكالية اقًتحوىا اليت اعتربتاألفكار

علميمستقلكليسفقطحجارةانضباطاألديب،ًبالتعاملمعاألدبكإجراء

تعترب لذلك، األخرل. العلمية اجملاالت أك ابلفلسفة ا١تتعلقة األفكار ١تناقشة

للن مؤسسا الركسية الرٝتية ا١تبادركف اٟتديث)كجياكسونو، األديب ،ٕٛٔٓقد

(.ٜٓص.
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التشهَت خصائص مع األدبية اللغة ديثلوف الذين النظاميُت ديثل

(defamiliarisasi( كالتعديل )deotomatisasiكا١تخالفات ،)

 )deviation)ستطرادكاالكالدفاعات، كاٞتباؿ )foregrounding.)

كالت ُباألدباللغوما١تستخدـ ىي، ستطرااالعبْتيثيصبحالنقطة عند

٥تتلفمناٟتواسا٠تمس،آخرمنا١تعتادكماعمليةالطرؽالعادية.هتدؼإىل

 )برىاف، اليومية ُباللغة ٕٛٔٓقاؿعادة ص. يشعركفٖٙ، قراءا اجعلنا .)

ابالنزعاج،الالكعي،ألنويتمعرضولرؤيةالعاملبطريقةغَت٥تتلفةعنالركتُت.

إىل علىابإلضافة أيضا الشكلياتالركسية يركز الرٝتية، جوانباللغة

 فابوال مصطلح يقدموف إهنم التصوير. سوزيت(Fabula) تقنيات ،

(Suzet(كالدكافع ،)Motif(فابوال مشهورة. اليتٕتعلها )Fabulaىو)

توضيحيلسلسلةاألحداثابلًتتيبكالعالقاتالسببية.فابوالمعًتؼهبامن

الداللية.ُبموقفآخر،سوزيتىومؤامرة،بنيةالسرد،كىيكسيلةقبلا١ترافق

تفسَت يتم سوزيت. إلعداد مادة ىو فابوال النص. ُب الداليل ا١تواد لتقدًن

( فلوت أصغر إىل كتغَتىا فابوال من كحدة أصغر أهنا على (Plotالدكافع

(.ٗٙ-ٖٙ،ص.ٕٛٔٓللمصورة)برىاف،
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الرك الشكليات أرقاـ فيكتوركانت الوقت ذلك ُب الرئيسية سية

( )Victor Skhlovskyشكلوفسكي إيتشنباـك بوريس ،)Boris 

Eichenbaum( مكركفسكي جاف ،)Jan Mukarovskyليو ،)

( )Leo Jakubinskyجاكوبنسكي جاكوبسوف كركماف )Roman 

Jakobson،ركسيا الرائعُتُب النظاميُت أحد شكلوفسكي فيكتور يعد .)

معرضاىاماُبتطويرالنهجالرٝتي.كماأظهررؤيةأساسيةكفكرةكىويصوغ

ُب اٞتدكلوف كدعا تركيباتالصرابة ُب ابللياء لو ٝتح لكنو األديب، النقد ُب

علىمؤسساتالعرضية. اجملتمع.ديكنركمافجاكوبسوفا١تفكراألكثرنفوذا

اللغواي بُت ابلصلة مهتما ككاف التدريب من الكثَت األديباحتجز كالنقد ت

(.ٜٔ-ٜٓ،ص.ٕٛٔٓ)كجياكسونو،

حصل الشكليات. من األكىل ا١تراحل ُب شكلوفسكي فيكتور سيطر

علىهنجالطبيعية،ٕتريبالتقنياتا١تستخدمةمنقبلأدابءكا١تؤثراتا٠تاصة

(٦تايعٍتostranenieكاضح.يناقششلوفسكيبُتمفاىيمومثلالتشهَت)

،ص.ٕٗٔٓأكعمليةصنعشيءغَتعادم.)ألفاف،جعلشخصيتوغريبة

ٖٙ-ٙٗ.)
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"غَت األشياء ٞتعل ىيطريقة التقنياتالفنية فإف لشلوفسكي، كفقنا

عادية"منخالؿإدخاؿترتيباتمعقدةإلضافةمرحلةمنالتعقيدكإطالةالفهم

 ، )ألفياف كجيب٘تديده ىدؼٚتايل ىي الفهم عملية ص.ٕٗٔٓألف ،

ٙٗ.)

لفردينافدمأت ا٠تامسة ُبالغالباب٢تيكلية أنفساٌبركسيا ثرتفكرة

مثل الذميقًتحونو. اٞتديد العلـو ٣تاؿ سوسَتاليتتشَتأفكارؾُبصياغة

نفسها،تعتقدا١تدادكفلغةاليتتوصيبًتكزالدراساتاللغويةعلىدمسوسَت

 على تركز جيبأف الدراساتاألدبية أف أيضا أدبنفسها.الركسيوف شكل

(،أمٖتليلأشكاؿPoeticsمراجعةاألعماؿاألدبيةتعٍتمراجعةشاعرية)

(.ٜٔ،ص.ٕٛٔٓاليتتنفذعملأديب)كجياكسونو،شكلالالنماذجأك

 تعريف الشكلية -1

 الرٝتية الكلمات من أتٌب الشكليات ك(Formal)كلمة

Isme.تعٍتالشكلأكالنموذج الرٝتية .Ismeرأمكالتفاىميعٍتال

 كىكذا، التدفق. لألموراشتقاقيأك تدفق أك فهم ىي الشكليات ،

 رٛتن، ك )أمزير اإلجرائية أك الرٝتية ابألشكاؿ ص.ٕ٘ٔٓا١تتعلقة ،
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(.الشكلياتُبدراسةأدبيةىيأساسالتفكَتُبالنظرإىلاألدبٓٔ

كم،كتعبَترٝتي.ديكنرؤيةدليلالشكلياتُباألدبمنأشكاؿاٟت

ككيفيةتنظيمالكلمات،ترتيباتاٞتملة،حىتتكوينالفقرة)كجياكسونو

 (.ٜٔ،ص.ٕٛٔٓ،

.(ٖٜ-ٕٜ،ص.ٕٛٔٓالشكلية)كجياكسونو، مفهـو (أ

بلغة (1 الشكليةبُت٣تموعةمتنوعةمنلغاتبشعرية دييزمفهـو

عاطفية. بلغة بشعرية لغات من متنوعة ك٣تموعة عملية

لعدميالرٝتي للغايةألفكلابلنسبة يصبحالتمييزمهم ُت،

( متنوعة غرضو،ؿعمااالست٣تموعة / سياؽ لو للغة )

 .كظيفتو،كالقيمةكالقانوف

الشكلياتأفالنموذجىوشيءكاملأكملموسأك (2 يفسرمفهـو

النموذج أف ا١تفهـو ىذا يعتقد مستقل. ك٤تد كديناميكي حقيقي

.إذاًبتغيَتالنموذج،فسوؼيرتبطاب١تعٌتالواردُبالعملاألديب

تتغَتاحملتوايتالواردةُبالعملاألديب.اٞتانبالنموذجمؤثرللغاية

 .علىمعٌتأكملءالعملاألديب
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ابلشكل. (3 ا١تتعلقة التقنيات فكرة أف الشكلية مفهـو يوضح

نتيجة ىو النموذج تصور أف ىو ا١تفهـو ىذا الغرضمن

نيةا٠تاصةاليتٕتربالقارئعلىالتفكَتكتطبيقالتقنياتالف

إىلكجودالنموذج.النموذجابستخداـالتقنياتالفنيةا١تراقبة

القارئ.ابإلضافةإىلاالحتياجاتالفنية،أتثَتسيؤدمإىل

كائنات إلنشاء فنية تقنيات كجود إىل أيضا حاجة ىناؾ

 .موضحة

بناء (4 كهيكل. موقف ىو مؤامرة الشكليات مفهـو يعترب

ىوموضوعأساسيخيزفالتميزُبالفنالسردم. (Plot)لوتالف

قاؿأحدأشكاؿالشكلي،فيكتورشكلوفسكي،إفالقصةكانت

نفسها(Plot)،بينماٖتتلالفلوت(Plot)فقطلصياغةفلوت

 .موقفهاكهيكل

 عناصر الشكلية (ب

العناصرا١تدركسةُبالعملاألديبمعهنجالشكلية)كجياكسونو،

(:ٜٗ-ٖٜص.،ٕٛٔٓ
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 ا١تيكانيكاالداخلية (1

كفقا اليت األجهزة ابسم الداخلية ا١تيكانيكا تعرؼ

أدبية. طبيعة كلديو كاحدا األديب العمل جيعل ٦تا للشكيالت،

ٖتتومميزةكلجهازأكتكوينعلىٝتاتمعينةديكنٖتليلها.

ٖتليلاألجهزةاألدبيةكالفنيةاليتيستخدمهاا١تؤلفإلنتاجىذا

ُبشكل اٞتهاز أساسالنهجالرٝتي. األديبالذمىو العمل

ىياكل،كالصور،كنقصالنحوية،كأمناطقافية،كالفارات.ديكن

أفتكوفىذهالرباغاتأيضاُبشكلموازم،التشبيو،التكرار،

 كالضغط.

 أعماؿأدباللغات (2

ابللغة الركسية الشكليات من ا١تقدمة االنتباه يعتمد

ُب ا١تستخدمة النصإىل لديهارأماالىذا األدبية اللغة أبف

.اليتم٘تييزاللغةفقط خصائص٥تتلفةللغةا١تستخدمةكليـو

اب١تواداللغويةالواردةُبالعملاألديب،كلكنهاتتميزأيضابوظيفة

العملاألديبُبنقلالرسائل.
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 غريبالت .ب 
اةغريبالت ُب ا١تستخدمة األمور أىم من كاحدة اللغاتىي بُت لتمييز

األدبيةمناللغةاليوميةكالقواعدكالفنوفاللغويةالشائعة.كفقالشكلوفسكي،إنو

أك بديل أم غريب. ٥تتلفأك شيء لتمييز ابلتقدـ عادة يتميز كاحد شيء

Fabulaٕتديدُبالعملاألديبليسسولطريقةجديدةُبالتشهَت.كأكضح

ا١تط كالقواعد عنقصة، بدالمنذلك،عبارة كعواقباألحداثداخلها. لقة

بفابوال لسوزيتىوحدثيتعلق (Fabula)كفقا ،ص.ٕٕٔٓ)سومونو،

ٖٔٗ.) 

فيكتور يدعى ركسي شكلي بواسطة مرة ألكؿ الصوت ذكر ًب

لديو اآلخر الفن مثل األدب، أبف شكلوفسكي فيكتور جيادؿ شكلوفسكي.

جديدة بطريقة الواقع إظهار على ُبالقدرة التلقائية الطبيعة تثبيط كابلتايل ،

ا١تالحظات.يستخدـفيكتورشكلوفسكيمصطلحا١تنفىإذاكافالعملاألديب

جديدة ركاية قصص تقنيات عن ينحرؼ أك يربز لغة أسلوب يستخدـ

 ص.ٜٙٛٔ)لوكسمبورغ، ،ٖٗ شَتككد، ٖٜٚٔ؛ ص. ،ٖٓ ،ٖٖ-ٖٗ،

(.ٚٗ،ٕٚ،ص.ٜ٘ٛٔتودكركؼ،
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الت ىذه كيصبحٕتعل طبيعية، غَت تكوف أف طبيعيا شيئا التشهَت قنية

جديدا،كيصبحغريبة،مشوىة،علىسبيلا١تثاؿتباطأ،كالتأخَتكاٞتمعُبنص

أدبالركاية،يتماٟتصوؿعلىالتشويوعادةمنخالؿآلية٥تططةعنطريق

األكقات تطوير عملية ىو األديب التطور األساس، ُب حدث. ترتيب تغيَت

 (.ٕٓ،ص.ٕٕٔٓا١تستمرة)راتنا،

األديب. العمل الشكليُتلتحليل اليتاقًتحها الفكرة ىو رٝتي بشكل

)نور، اليومي الواقع أك اٟتياة مع األدبية األعماؿ لتذكر التشهَتية يستخدـ

ٕٓٓ٘ ، كيتمٓٚص. مألوؼابلفعل ىو ما األدبية(. األعماؿ ُب تلقائيا،

حىت فهمها أتجيل أك القراءمعقدة أف ا٢تدؼىو كالغريب، ابلغريب تشعر

 (.ٙٔ،ص.ٜٜٓٔمهتموفأكثر)كيلكككرين،

القصص إخبار تقنية لدعوة التشهَتم ابلتحليل شكلوفسكي صرح

(.يقاؿٜٗ،ص.ٕٛٔٓأبسلوبلغةابرزكمنحرفةمنا١تعتاد)إمزيركآخركف،

األ األعماؿ حملاربة النهجيستخدـ ىذا ينحرؼألف اليوميةإنو اٟتياة مع دبية

 ٕٗٔٓ)رٛتانسية، أشكاؿٗٙ،ص. بوجود سيصبحالكائناتغَتعادية .)
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ىي التصور عملية ألف التصورات ك٘تديد الصعوبة مستول من سيزيد صعبة

 (.ٗٙ،ص.ٕٗٔٓىدؼٚتايلكجيبأف٘تتد)رٛتانسية،

كأتجيلتلقائيا،ُباألعماؿاألدبيةمعقدةأماىومألوؼابلفعلكيتم

( األ٘تتة يفقد ْتيث )التعديالت(otomatisasiفهمها )

(deotomatisasiاليتجيبفهمهامنقبلالقارئ،كىذاىوا١تكافالذم)

يرصدىذاغرائبِٛٗ،صٕٔٔٓتظهرفيوآاثرأجنبيةكغرابة)إندراسوارا،

قيقيمنقبلا١تؤلفبنصوصشعوذةمعأتثَتات٥تتلفةمنالغالؼاٞتوماٟت

 ٕٛٓٓ)سوركسو، ص. ،ٗٗ أكثر يكوف أف للقارئ ىو كا٢تدؼ هتمي(.

يتماٟتصوؿالنتائجشكاؿ،كأكثرحساسيةلكلشيءمنحو٢تم.أايكانتأب

)كيلكككارف،ِعليهابعدمراقبةالعملاألديب،كلغةالعملاألديبلوخصوصياتو

 (.ٙٔ،ص.ٜٜٓٔ

منىذاالنمطاليعتمدعلىا١توتابعتبارهٝتةمنا٠تصائصأتثَتإف

ٕتسيدهكخاصيةلألسلوبنفسوبلكالوظائفُبالعملالذمىوحاكيةمن

األساليب من كمجموعة فقط ليس العمل أف شكلوفسكي تعترب مظاىرىا.

،كىوعبارةعنىيكلمكجودالغريبةاليتًبٚتعهاإىلحدما،كلكنكعنصر
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الوظائفاليت النظاـ حيدد ٍب، النمطكنظاـ. منقبلخاصية ٖتتاجإىللعبها

 (.٘ٚ،ص.ٕ٘ٔٓ)كارسيماف،

عناألسراراليت معالتشهَتُبالعملاألديب،ديكنللقراءأفيكشفوا

تقدمهاصاحبةا١تؤلفمنخالؿالبحثكفهمالوسائل)اللغة(ا١تستخدمةمن

تفسَتات(.قديصنعالقراءأيضاٜ٘،ص.ٕٛٔٓقبلا١تؤلف)إمزيركآخركف،

 (.ٗٗ،ص.ٕٛٓٓمنخالؿالكشفعنأسرارالنصاٟتايل)سوركسو،

(أفشكلوفسكيُبكتابوبعنواف٘ٔ،ص.ٕٚٔٓالحظحيِت)حيِت،

( النظَتة" لعدةTheory of Prose"نظرية اجملمعة التشهَتية تقنيات )

كالتو كالتوتولوجيا، ا١تتكرر، التكرار التقنيات ىذه بعض كتشمل ازم،أجزاء.

 كالتوازمنفسي،كالتوازمالنفسي،كالدجية،كتثبيطالعمل.

علىالعديدمنالتقنياتاليتديكنأف أكضحشكلوفسكيأفالعثور

( التلقائية اإلدراؾ التصورات مع تغيَتotomatisتتداخل ذلك ُب ٔتا ،)

يضيفدماغ، ٦تا العمل، كمقاطع كعكسترتيباألسباب، الفصل، تسلسل

القصةflashback)اعٕتراالابستخداـ تقنيات ا١تختلفة، األفكار جلب ،)

ٕتاكر كاستخداـ اسم ابستخداـ الكائنات على التعرؼ رفض ا١تؤطرة،
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(juskposisi،ا١تعاينا١تتفرعة اعترب٤تاداثتمع القطع، كائن ك تكرار ك )

 تقدًن منخالؿ القراء أتجاتداقتعاكخيدع بينما الدكافع كإدخاؿ يل٥تطئة،

 ٖتقيقهاإىلأجلغَتمسمى.

كأعربعنالتشهَتمأساليبأخرل،كىيأتخَتنية،كإدراج،كتباطؤ،ك٘تتد .1
أكا١تماطلةقصةْتيثجيذباالنتباهألنوالديكنأفيتمالردتلقائيا)أمزير

 (.ٜ٘،ص.ٕٛٔٓكآخركف،


 القصة .ج 
ال القصص إىل ابإلضافة األدبية األنواع من كاحدة ىي قصَتةالقصة

أكخياؿ) القصةىيركاية النصfictionكالشعركالدراما. (،كتسمىأيضا

( )narrative textالسردم السردم ا٠تطاب أك )narrative 

discourse(.ا٠تياؿيعٍتقصة)ا٠تياؿ(،كىيقصةسرقةالٗتتتم٤تتوايهتا

 )أبرامس، التارخيية ٜٔٛٔاٟتقيقة ص. ُبٔٙ، ٖتدثّتدية ال أك العامل(،

خيايل كأماكن أحداثكأرقاـ ىي ا٠تيالية كاألماكن أحداثاألرقاـ اٟتقيقي.

 (.ٗٚ،صٕٚٔٓ)إمركفكفريدة،

كىي اليتٖتتومNovellaمصطلحركايةأتٌبمناإليطالية، معٌت ،

ذلك بعد يفسر ٍب صغَت، جديد عنصر النثر حرفيا ُبشكل قصصقصَتة
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(.عالكةعلىذلك،أضاؼ،توصفٜ.،صٜٕٓٓ)أبرامزكنورجيانتورك،

كقصَتنا ا جدن طويالن ليس كلكنو جدنا طويل ركائي نثر عمل أبهنا الركاية

 (.ٓٔ،ص.ٜٕٓٓنورجيانتورك،

 الالتينية كلمة من أتٌب الركاية إف قالت لتارجياف Noveliusكفقا

 كلمة ُب ٢تا تقسيمهاNoveisا١تخطط ًب إذا ألنو كقيل جديد. يعٍت ٦تا

حسبأنواعأخرلمناألعماؿاألدبيةمثلالشعركالدراماكغَتىا،أصبحىذا

(.ٗٙٔ،ص.ٕٓٓٓالنوعمنالركاايتالحقا)اترجياف،

أيضا اترجياف جونتور ىنرم نقلتو الذم األمريكي الكلية قاموس ُب

كاليتتصفاألرقاـ ُبطوؿمعُت، كمهية نثرية قصة ىي الركاية معلوماتأف

ةكمشاىداٟتياةاٟتقيقيةاليت٘تثلُبتدفقأكحالةفوضويةإىلحدماكاٟترك

 (.ٗٙٔ،ص.ٕٓٓٓمتشابكة)اترجياف،

ا١تشاكلاليت كمااألعماؿاألدبيةاألخرل،تقدـالركاايتأنواعا٥تتلفة

األكقاتاليتتسمى تعاينمناٟتياةالبشرية.الركاايت،أكُبكثَتمناألحياف

ا٠تيا القصصأعماؿ لركاية البشرية اٟتياة أشكاؿ من شكل ىي إنسانية ؿ،

 تشكيلا٢تيكلصلب.كرابطةعناصرالقصة ٣تزأة،تقنيةاإلفصاحالصلب،ك
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نورجيانتورك،)ركايةكعملأديب تشكيل٣تملىوعاملٖتديداٞتماؿكالنجاح

ا٠تياؿاٞتديدٗ،ص.ٜٜ٘ٔ عنصر  إىلأشكاؿالنموذج (. ديكنتصنيفها

الشكلىي عناصر احملتول. لسكب كعنصر ا١تستخدمة اللغوية العناصر ٚتيع

حقائقالقصة،مرافقالقصة،موضوعاتالقصة،ُبحُت احملتوايتُبالعنصر

اليتًبسكبهاُبالعملاألديب)كيلك أف٤تتولاحملتولىواألفكاركالعواطف

(.ٓٗٔ،ص.ٖٜٜٔككارف،

ا١تؤ ٕتربة ىينتيجة الركاية بيئتها خياؿاالجتماعيلفُبمواجهة مع

كا١تشاعر كاألفكار ابٟتساسية ا١تتعلق ا١تؤلفُت كعي عن تعبَت ركاية ا١تؤلف.

كالرغباتمعالواقعالذميواجهوا١تؤلف٣تتمعةمعٕتربةحياتو.لذلك،غالبا

ماتكشفالركاايتعن٥تتلفاٟتقائقا١تعيشيةغَتمتوقعةُببعضاألحياف

 (.ٗٚ،ص.ٕٚٔٓبلالقراء)إمركفكفريدة،منق

ديكنأفنستنتجأفالركاايتىينوعمنالعملاألديبُبشكلالنثر

 عن يقل ال )ما طويل اجملمعاتمنٓٗا٠تيايلْتجم من كمزيد ألفكلمة

القصصالقصَتة(كالقدرالذمخيربهبنزاعاتحياةاإلنسافاليتديكنأفتغَت

فالركايةعنتعارضحياةالشخصياتُبأكثرعمقمصَتالشخصية.تكش
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كسلس.ابإلضافةإىلاألرقاـ،يتمعرضسلسلةمناألحداثكا٠تلفياتحىت

 (.ٔٚ،صٕٚٔٓتكوفأشكا٢تاأطوؿمنا١تخاكؼاألخرل)كجياكسونو،

(،الركايةٜٔ-ٛٔ،ص.ٜٜ٘ٔتنقسمبورىافنورجيتورك)نورجيانتورك،

تشعبيةكالركاايتا٠تطَتة.ركايةالشعبيةىيركايةشائعةُبفئتُت،كىيالركااي

كالعديدمنا١تشجعُت،كخاصةالقراءبُتا١تراىقُت.الركاايتالشعبيةالتعرض

عفا طبيعةاٟتياة.مؤقتكسريعتتخللالٖتاكؿ مشاكلاٟتياةبشكلمكثف

ُب شعبية أكثر جديدة ركاايت ظهور مع الزمن الر عليها ذلك. كاايتبعد

شاملة ىيالركاايتاليتديكنأفتوفر كمشاكلاٟتياة ا٠تطَتة ٕتربة إمكانية.

 يتمالكشفعنىذاالنوعمنالركايةإىلجوىرطبيعةحياةعا١تية. ا١تعركضةُب

إىلجانبتوفَتالًتفيو،فإفالركاايتا٠تطَتةىيأيضاكجهاتضمنيةلتقدًن

الذمىو ِبكتعكسأكثرّتديةحوؿا١تشكلةالتز ٕتربةقيمةللقراءكدعوهإؿ

اجملتمعأكالقارئحىتالقراءيعرفوف مذكور.ا١تؤلفيثَتالقيمةاليتقدتواجهها

 ىناُبىذهالركاية. ٤تتوايتالرسالة

(،فقسٛٙٔ-ٚٙٔ،ص.ٜٗٛٔأماابلنسبةحملارسلوبيس)اترجياف،

 علىأنواعالركاايتإىلٜتسةأجزاء،كىي:
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(ىوشكلركايةتركزعلىمسرحيةAvonturايةأفونتور)الرك -ٔ

ُب ا٠تربة هناية إىل البداية من القصة تبدأ شخصية. أك رئيسية

 ٕتربةالقادةالعقباتُبٖتقيقالنية.

 الركايةالنفسيةىيركايةمليئةابألحداثالنفسيةلألرقاـ. -ٕ

ضعلىركايةا١تباحثىيركايةىيقصةىدـىندسةاٞترديةللقب -ٖ

 اٞتاينمنخالؿالتحقيقالصحيحكالعناية.

ىيشكلمنأشكاؿاالجتماعيالركاايتالسياسيةأكالركاايت -ٗ

على ا١تشاكل، ٚتيع مع ُباجملتمع اجملموعة حياة قصصحوؿ

 سبيلا١تثاؿبُتاجملتمعكالعماؿكالرأٝتاليُتىناؾ٘ترد.

٘- ( اٞتناة ٣تمع ٖتكي ركاية ىي اٞتماعية كٚتيعالركاية شاملة(

 األعماؿكا٠تارج.الركاايتاٞتماعيةالهتماألفراداٞتماعي.

اجملالتأك اٟتركؼأك القنوية: غَت السرد أشكاؿ من ركاايتتتطور

الذاتيةأكا١تزمنةأكالتاريخ.كبعبارةأخرلتطورالركايةمن ا١تذكراتأكالسَتة

عل الركاية تؤكد إحصائيا، خالؿ من كىيا١تستندات. التفاصيل، أمهية ى

mimesisُبإحساسضيق.تشَتا١تزيدمنالركاايتإىلالواقعالعايلكأكثر

 (.ٖٕٛ،ص.ٜٜٛٔعلمالنفسالعميق)كيلكككارف،
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الركايةىيعملخيايلالذمًببناؤهبواسطةعناصرالبناء،أمالعناصر

قاؿعلىشكلنثرحيتوماٞتوىريةكالعناصرا٠تارجية.كمايتمتفسَتالركايةكم

الناسمعأشخاصآخرينمنحولومنخالؿتسليط علىسلسلةمنحياة

(.ٜ،ص.ٕٓٔٓالضوءعلىشخصيةكطبيعةاٞتناة)نورجيانتورك،

بناءالعديدمنالعناصربناءركايةٍبتشكلتمعا٣تمعة.تنقسمعناصر

(كخارجيةintrinsicة)ا١تبٌتالركايةتقليدايإىلعنصرين،كىيعناصرجوىري

(extrinsicالعناصراٞتوىريةىيعناصرتبٍتمباشرةالعملاألديب،كاليت.)

كجدتكعملأديب.ىذهالعناصرٕتعلالعملموجودكعملأديب.أكمنكجهة

)إمركفكفريدة، القصةعندقراءة القارئ،ًبالعثورعلىعناصر ،ٕٚٔٓنظر

(.ٗٛ-ٖٛص.

رجيانتورك،فإفالعنصراٞتوىريةىوالعناصراليتكفقالبورىافنو

شكل ُب فهي اٞتوىرية، العنصر ركاية ُب نفسو. األديب العمل تبٍت

كالوالية اللغة، منط نظر، كجهة خلفية، بدءا، مؤامرة، موضوع،

 (.ٖٕ،ص.ٕٓٔٓ)نورجيانتورك،



35 
 

 

تتسبب تبٍتالعملاألديبنفسو. ىيعناصر اٞتوىرية العناصر

ال مثلاألعماؿاألدبية،ىذه عناصرُبأفتكوفالعملاألديبحاضرة

أفالناسيقرأكفا١تصنفاتاألدبية. فإفالعناصرمناألمورمناألماـ

إهنا٣تموعةمتنوعةمنالعناصراٞتوىريةىذاجيعلركايةملموسة.ىذه

 (ٖٕ،ص.ٕٓٔٓالعناصرىي:)نورجيانتورك،

 موضوع (1

 أف أفكار ىي كراءىا،ا١توضوعات تكمن قصص

ا١تشاكل مثل اٟتياة، من ٥تتلفة ّتوانب تتعلق كاليت

كالسياسةكالثقافةالدينيةكاٟتبكالوفاةكماإىلاالجتماعي

ذلك.يرغبُبعملواألديبُبمعرفةالقراءةكالكتابةالتعبَت

كأفائح نظره كجهات حياتو ٠تلفية كفقا فكرة عن

١توضوعىوقصةشيءعا١تيكأيديولوجياتو.عادةمايكوفا

ينطبقطواؿالوقتالذمديكنأفيعيشفيوأشخاصطا١تا

 كفريدة، )امركف موجودا يزاؿ ال العمل ص.ٕٚٔٓأف ،

ٛ٘.) 
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القصة نظر كجهة ىو ا١توضوع أف ستانتوف أكضح

للمعٌت كىوشيءجيعلٕتربةجيبا١توازية البشرية، التجربة

ىي السمة فإف لذلك، نتذكرىا. مناألحداثأف سلسلة

أخرل، كبعبارة الركاية. معٌتمعٌت لرسم دائما اليتستذكر

فإفا١توضوعىوفكرةاألفكارالرئيسيةأكجوىرا١تشكالت

 (.ٖٙ،ص.ٕٕٔٓاليت٘تتمناقشتهاُبركاية)ستانتوف،

 الدين، )أمُت برككس أف حُت ص.ُٕٓٓٓب ،

جيبٕٜ القصة، موضوع تقدير موضوع كشفأف أف(،

ألفا١توضوعىوُبالواقععميق العلمالعلـو التقدير يفهم

كنتائجالتأملُباألمواؿا١تتعلقةا١تشاكلاإلنسانيةكا١تشاكل

القصة، خارج ليس اٟتالة ىذه موضوع األخرل. العا١تية

على السمة فإفكجود كمعذلك، نفسها. لكنوُبالقصة

ُب ُبالقصة تعثره يتم ال أنو من بلالرغم ٚتلتُتكاحد،

اإلعالـ كسائل أك الشاملة ا١تهمة العناصر خلف ينتشر

 اإلصناعية.
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كأفكار أساسية قصة ا١توضوع اعتبار ديكن كابلتايل،

عامةمنعملجديد.منا١تؤكدأفىذهالفكرةاألساسية

٢تذاىيابلتأكيدٖتددىاا١تؤلفا١تستخدمةلتطويرالقصص

 (.ٓٚ،ص.ٕٕٓٓ)نورجيانتورك،

(Plotاٟتبكةقصة/مؤامرة) (2

ؿ منAbraham Grooveكفقا ىيسلسلة

القصصاليتشكلتهامراحلاألحداثمنأجلإنشاءقصة

 )سيسوانتو، القصة ُب اٞتناة من ص.ٕٛٓٓمقدمة ،

ٜٔ٘( القصة اٞتانب .)storyىو ا٠تيايل العمل ُب )

ايةشيءأساسيللغاية.لديودكرمركزم.منالبدايةإىلهن

 الذم ىوجدكالعمل )نورجيانتورك، ص.ٕٕٓٓقصة ،

ٜٓ.) 

اٟتبكةىيسلسلةمناألحداثاٞتلوساليتأنشئت

ُبعالقاتالسببية)السببكالنتيجة(لبناءقصةالقصةُب

مد٣تةكٝتحة.ديكنترتيباألحداثاليتتعاينمنهااألرقاـ

ضٚتيعُبالقصةكفقالًتتيبالوقت.كمعذلك،اليتمعر
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ابلتسل الرقم حياة ُب كالدةاألحداث منذ كاملة سل،

ًب الشخصية. إيالء طريق عن ا١تعركضة يةاالمهاألحداث

 (.ٙٛ،ص.ٕٚٔٓٔتصاّبقصصالبناء)إمركفكفريدة،

يتمتقسيماألخاديدإىل قسمُتعلىأساسالوقت،

مناألخاديدا١تستقيمةكعدـالتدفقاتعلىالتوايل.التدفق

منا١ت سقط ا١تتقدمة، الزمٍت التسلسل خيرب الذم ستقيم

مستقيمة، ليست األخاديد النهاية. إىل ا١تنتصف ا١تبكر،

فالش، أك تراجع مغازلة، الزمنية، الناحية من غَت كشرح

 ا١تتوسطة أك النهائية ا١ترحلة من قصصا البدايةيعرض ٍب

(.ٜٖ،ص.ٕٓٓٓ)ىاراينتو،

لسودجيماف) ٜٛٛٔكفقا أفا٢تيكليٖٓ،ص. ،)

التعرض من تتكوف كاليت البداية، يشمل العاـ

(explosition(التحفيز،)inciting moment،)

( الوسطrising actionكبرز يشمل .)

)conflictالصراع) كالتعقيد )complication)

( يشملklimaksكالذركة األخَت اٞتزء أف حُت ُب .)
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( التفسخ كfalling actionإجراءات ، اٟتل(

(denouement،ا١تعرض أيضا التعرض يسمى .)

)فراينتورك، للقصة األكىل الوظيفة عادة ىو كالتعرض

 (.ٗٔ،ص.ٕٛٓٓ

،ينقسمبنيةالتدفقلركايةركايةإىلثالثبشكلعاـ

مراحل،كىيا١تراحلاألكيلكا١تتوسطةكالنهاية)نورجيانتورك،

ٜٜٔٛ ص. بشٕٗٔ، تسمى األكىل ا١تراحل ُب كل(.

التمهيدية ا١ترحلة ٖتتوم ما عادة التمهيدية. ا١ترحلة شائع

ُب إخبارىا سيتم اليت األشياء حوؿ معلوماتمهمة على

لفهم الالزمة ا١تعلومات ا١ترحلة ىذه تنظم التالية. ا١تراحل

للقصةُبتقدًن األكلية ا١ترحلة تتمثلكظيفة التالية. القصة

تلكا١تتعلقةا١تعلوماتكالتفسَتاتحسباٟتاجة، خاصة

أك شجار مرحلة ىي ا١تتوسطة ا١ترحلة كالتعيُت. ابلفناء

(،كعرضالتناقضاتأكالنزاعاتاليتconflictالصراع)

بدأتأثَتتُبا١ترحلةالسابقةلتكوفمتزايدة،كأكثرتوترا.

ا١تضاعفات ا١تضاعفات، ا١ترحلة ىذه ُب
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(complication(كالذركة)climaxيرتبطا.)لصراع

ا١ترحلةصالات األكلية. اٟتادث ُب ا١توجودة ابلرايقة كثيقا

ا١ترحلة ُب ا٠تياؿ. من أمهية كاألكثر األطوؿ ىي الوسطى

نتيجة معينة مشاىد عرض الشالؿ، مراحل أك النهائية

ذركهتا.نقلتىذها١ترحلةإىلكيفيةهنايةقصةأكجزءمن

( denouementا١تشكلة كفريدة، )إمركف )ٕٓٔٚ،

 (.ٚٛص.

 األخاديد تتميز ٞتودتو، /كتنزاب١تكفقا كالدفاع

 دعا قريبةامكتنزاالدرجات. القصة طريق كانتأمهية إذا

كانتالقصصا١تتفرعة. إذا األخاديدفضفاضة دعا جدا.

منحيثالكمية/الرقم،األخاديدالواحدةا١تميزةكأخاديد

األخاد عدد كاف إذا كاحد أخدكد كاحدمزدكجة. ىو يد

من أكثر األخاديد عدد كاف إذا مزدكجة أخاديد فقط.

تدفقات كيتوافقكتنزا١تكاحد. أبخدماتكاحدة. ا١تتعلقة

،ص.ٕٙٓٓمسارضعيفةإىلأخدكدمزدكجة)ىارجيوتو،

ٛ.) 
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التعيُت (3

الشخصيةىيمرتكباٞترديةاليتٖتملاألحداثُب

أفطريقةقصةالالعبلذلكحيدداٟتدثقصة،ُبحُت

ُب الدين )أمُت  التعيُت تسمى أبرقاـ يتميز الكتابة

 (.ٕٗٔ،صٕٛٓٓسيسوانتو،

ُب ا٠تياؿ ا٠تياؿ. ُب الواردة اٞتناة ىو الرقم ىذا

ا٠تياؿىوإنشاءا١تؤلف،علىالرغممنأنوديكنأفيكوف

اٟتقيقي. العامل ُب يعيشوف الذين لألشخاص صورة أيضا

يايلجيبتقدديوبشكلطبيعي.ٔتعٌتلذلك،ُبا٠تياؿا٠ت

أفالشخصيات٢تا"معيشة"أكتتميزب"اٟتياة"،أكلديك

درجةمنالتحفظي)مثلاٟتياة(.علىغرارالبشرا١توجودين

األبعاد،لذلكجيبأفثالثيُبالعاملاٟتقيقي،كاليتىي

 فسيولوجية أبعاد أيضا ا٠تياؿ ُب لألرقاـ كاجتماعيكوف

االجتماععلماألبعادكنفسية، الوضع ،ةاالجتماعيتشمل

منظر الدين، التعليم، اجملتمع، ُب األدكار ا١تواقف، العمل،

 األنشطة األيديولوجية، ا١تنظمات،االجتماعيللحياة، ،
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النفسية األبعاد تتضمن النزىة. القبائل، األمم، ا٢تواايت،

ا كا١تشاعر كالرغبات األخالقية كالتدابَت لشخصيةالعقلية

(.عادةمايتم٘تييزIQكا١تواقفكالسلوؾ،ككذلكالفكر)

ا١تميز ُبالقصة ١تشارافو كفقا أنواع. ا٠تياؿُبا٠تياؿعدة

( الرئيسي القادة اإلضافيةsentralبُت كاألرقاـ )

(periveralيشارإىلىذاالرقمككسمسنًتاؿإذاكاف.)

أكا١توضوعات،(شارؾُبا١تعٌتٔيفيبثالثشركط،أم)

(أكثرمايتطلبكقتٖ(األكثرترتبطةأبرقاـأخرل،)ٕ)

 (.ٖٓ،ص.ٕٙٓٓالقلق)سايوٌبعربكاي٘تي،

التعيُتلومعٌتأكسعمنمصطلحشخصيةالقصة.

كيفيتمالتعبَتعنهاككضعهاككصفهاُبالقصة،كذلك

لتقدًنصورةكاضحةللقارئ.التعيُتُبنفسالوقتيؤدم

القصةإ ُب الشخصيات كتطوير التجسيد تقنية ىل

 (.ٕٚ،ص.ٕ٘ٓٓ)نورجيانتورك،

اإلعدادات (4
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يطلقعلىا٠تلفيةأكاإلعدادأيضاتسليطالضوء،٦تا

االجتماعية كالبيئة الزمنية كالعالقة تعريفا١تكاف إىل يشَت

 ٜٔٛٔحيثأخربتاألحداث)أبرامس، ص. ،ٔٚ٘.)

ستانتوف ٣تموعة ٠تلفية ُبكفقا كا١تؤامرة، الشخصية مع

كديكن ستواجو، الثالثة األشياء ىذه ألف )القصة( اٟتقيقة

ٗتيلهامنقبلالقراءُبالواقعإذاقرأكاالقصصا٠تيالية.أك،

تشكيل كعلىالفور مضنية ىيبصورة الثالثة فإفاألشياء

القصص،فإفشخصيةالقصةىيمرتكباٞترديةكا١تعانُت

ال األحداث حيثمن قدـ موطئ إىل كٖتتاج الزمة

 (.ٕٙٔ،ص.ٕ٘ٓٓكمىت)نورجيانتورك،

ُب اجتماعي، اتريخ، كمكاف، ا٠تلفية مزاجي تفسر

القصة خلفية أك السياسية حدثتالتجربة بعضاألحياف،

لفاركامُتكابرم،فإفٛٗ،ص.ٜٔٚٔ)مودم، (.كفقنا

شملا٠تلفيةىيكضعالوقتكا١تكافٔتاُبذلكالبيئة.ت

ا٠تلفية اٞتمارؾأك ُبذلكاٞتمارؾأك ٔتا ا١تقصودة البيئة

كديكن بيئة، ىيئة ا٠تلفية هبا. الظركؼاحمليطة أك الطبيعية
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التعبَتعن أكاستعارة، البيئةكخدمةكستميتوف، اعتبار

ُب البشرية. اإلرادة تعبَتعن ىيأيضا ا٠تلفية الشخصية.

ى الكبَتة ا١تدف اٟتديثة، شخصياهتاالقصص خلفية ي

 (.ٜٕٔ،ص.ٕٜٜٔ)كيلكككارف،

إىل األديب العمل ُب اإلعداد صف أبرامس، كفقا

ثالثة،اإلعدادا١تكافكالوقتكاالجتماعية.أماكناإلعداد

ابلعمر؛ك ا١تتعلقة كقتا٠تلفية اب١تشاكلاٞتغرافية؛ ِا١تتعلقة

 أك ابجملتمع كثيقا ارتباطا ترتبط االجتماعية اٟتياةاإلعداد

أفاال ببساطة، يقاؿ أف ديكن كابلتايل، كالثقافية. جتماعية

مكاف، إعداد شكل ُب تكوف أف ديكن القصة إعداد

إعداد أساسا ىي البيئية اإلعداد البيئية. كا٠تلفية اإلعداد

اجتماعيةثقافيةٖتيطْتياةاألرقاـ.تعملاإلعدادعلىتوفَت

 (.٘ٚٔ،ص.ٜٔٛٔجوُبالقصة)أبرامس،

 عاـٖتتوم بشكل الركائي العمل من األكىل ا١ترحلة

علىموقف،كمقدمةلألشياءا١تختلفةاليتسيتمإخبارىا.

ككضع كالبيئة، الطبيعية، الظركؼ كتصوير أرقاـ، إدخاؿ
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عاطفيا القراء يرتبطٔترشد كغَتىا كالعالقاتالزمنية، اٞتو،

علىكضعالقصص.ا١تراحلاألكليةللعملُبشكلمقدمة

أك )نورجيانتورك، خلفية موعد أك ص.ٕ٘ٓٓلوحة ،

ٕٔٚ.) 

٘تشيامعكظيفةا٠تلفية،فإفجانبالفضاءكالوقت

كاالجتماعيىوعنصرخلفيةُبالقصةاليتتلعبدكراُب

تشغيلصورةخياؿالقارئ.األرقاـحوؿاألحداثا١تختلفة

اليتشهدىاُبقصةالقارئُبإطارجوانبالفضاءكالوقت

الجتماعية.ُبىيكلالقصة،ترتبطاٞتوانبالثالثةارتباطاكا

على الفضائية اٞتوانب كصف ُب البعض. ببعضها كثيقا

أكغَتمباشرجوانبالوقت، سبيلا١تثاؿ،سًتبطمباشرة

كالية األحياف. ُبكثَتمن االجتماعية حىتجوانبالبيئة

ككق معجانبالفضاء يرتبطعموما القصة، قصة تسرية

اٟتدث.غالباماتكوفجوانبالوقتمرتبطةابألحداثُب

يرتبطجانبالفضاءابألرقاـ.ترتبطاٞتوانب بينما القصة،
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االجتماعيةارتباطاكثيقااب٠تلفيةاالجتماعيةكالثقافيةلألرقاـ

 (.ٜ٘-ٜٗ،ص.ٕٚٔٓكإقامةىا)إمركفكفريدة،

عل اٟتصوؿ للقراء ديكن اليت ا١تكانية يهاالعناصر

( أم: طرؽ، ٕتسدٔبثالث اليت الكلمات استخداـ )

( إليها، دعت اليت الظركؼ أك اليتٕالطبيعة الكلمات )

(استخداـا١تقارانت.يتمٖكاف٢تاتعريفخاصهبا،ك)

على صغَتة. خطاابت ُب الثالث الطرؽ ىذه تشكيل

إليومن الفضائيةديكنأفينظر خطابأكربمنالعناصر

(حواريصفسلوؾٕإتاهإتاهمكافمعُت،)(ٔخالؿ)

( ك )شا٘تاف،ٖالشكل، ا١تؤلف من مباشر كصف )

 (.ٖٓٔ-ٔٓٔ،ص.ٜٛٚٔ

كجهةنظر (5

(ستانتوفpoint of viewًبتفسَتكجهةنظر)

)ستانتوف، القصة ُب األحداث من ا١تؤلف موقف ٔتثابة

ٜٔٚ٘ ص. ديكنٔٚ، ركاية، ُب الطلب إلخبار .)

اليتستقدمها.ُبا١تخططللمؤلفكضعن منالزاكية فسو
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الداخل من اثنُت سول اثنُت سول ىناؾ التفصيلي،

(insiderأك القصة( ُب القصة ُب يشارؾ )الكاتب )

( خارجoutsiderا٠تارج كشخص يقف )ا١تؤلف )

 (.ٜٛ،ص.ٕٚٔٓالقصة()إمركفكفريدة،

عالكةعلىذلك،قاؿأمُتالدينإفكجهةنظرأك

ىيالطريقةاليتيعرضهاا١تؤلفpoin of viewتسمى

اٞتناةُبالقصةاليتتصفها.قبلكتابة٤تواألميةتقررأكال

السؤاؿ مركز أك القصة مركز ٖتديد إف ا١توضوع. كاف من

القصة، ا١تؤلفمع العالقاتبُت أك االتصاؿ يعٍتٖتديد

 (.ٕ٘ٔ،ص.ٜٜٓٔحيثيقفساسًتكاف)أمُتالدين،

ل ىوكفقا النظر بوجهة ا١تقصود أف يذكر ، سوركتو

يضع آخر، مقاؿ مع القصة. ا١تؤلفُب موقف أك موقع

موقفا١تؤلفنفسوُبالقصة.سواءكافينظرإليومباشرة

 )سوركتو، قصة فقطكمراقبكاف أك القصة ،ُٜٜٛٔب

 (.ٜٙص.
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كىي: أجزاء، أربعة إىل النظر كجهة ستانتوف يقسم

 (ٔٚص.،ٜٜٚٔ)ستانتوف،

)ِ(أ أساسي شخص -First-personأكؿ

centralاألكؿ الشخص نظر كجهة أك )

ا١تعلم، ابسم ا١تعركؼأيضا للشخصا١تركزمأك

متورط كاتب ىو ا١تركزم الرقم أف القصة ُب

مباشرةُبالقصة.ىناؾاحتماالفحوؿبلدم/

القصة،أميلكمؤلفنفسوأكأان يلُبىذه

القارئٝتعقصةاٞتاينلستا١تؤلف،كمالوأف

 نفسو.

احمليطأككجهةنظر كجهةنظرالشخصاألكؿِ(ب

بعدـ يُعرؼ ما أك كخادـ األكؿ الشخص

تكوف عندما نظر كجهة ىي ، ا١تشاركة

شخصياتأخرل يقدـ مساعد ٣ترد شخصييت

 أكثرأمهية.
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-Third-personمنظورالشخصالثالث)ِ(ج

omniscientالشخص نظر كجهة أك )

دايفالثالثك ابسم ا١تعركؼأيضنا أك العلم لي

يصبح ، أما١تؤلفخارجالقصة ، العلم ماىا

 ا١تراقبكليالعلم.

نظرِ(د كجهة أك الثالث الشخص نظر كجهة

( ٤تدكدة العامل -Thirdالشخص

person-himtedدايف أيضنا تسمى أك )

الشخص يستخدـ ا١تؤلف أف أم ، ٤تدكد

فقصتو٤تدكدة.الثالثابعتبارهالراكمالذمتكو

اليتىي الشخصية ٗتتربه يركما١تؤلففقطما

 ٤تورالقصة.

اسًتاتيجية ىي اٞتوىر نظر كجهة فإف كابلتايل،

ا١تؤلفعنعمدللتعبَت كاليتٗتتارىا كاسًتاتيجية، كىندسة

ُب ىو ا٠تياؿ عمل ُب طرحو شيء كالقصة. الفكرة عن

كتفسَتمؤلفمؤلفاٟتي للحياة منظر الواقع كلهم يتماة،
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عيوف خالؿ من الرقم، نظر كجهة خالؿ من توجيههم

 (.ٕٛٗ،ص.ٜٕٓٓشخصيةالقصة)نورجيانتورك،

كأسلوباللغة (6

ا١تؤلففكرة هبا نقل اليت الطريقة ىو أسلوباللغة

ا١تعٌت كمعٌت كا١تتناغمة اٞتميلة اإلعالـ كسائل استخداـ

لل الفكرية القوة يلمس أف ديكن الذم )أمُتكاٞتو قارئ

 (.ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ،ص.ٕٛٓٓالدينُبسيسوانتو،

( "Styleاألانقة األعماؿِ(، ُب " اللغة أسلوب

ُب كبَت بشكل يساىم الذم لألدب كسيلة ىي األدبية

ٖتمل ما غالبا معٌت. كإنشاء ٚتالية آاثر على اٟتصوؿ

األسلوبيةعبئامنا١تعٌت.حيتومكلمنالقواـا١تستخدمةُب

كأيديولوجيةا١تصنفات كأخالقية عاطفية صلة على األدبية

 )سودجيماف، احملايد معناىا ّٜٜ٘ٔتانب ص. ،ٔ٘-

(أفجوانبٖٕٔ،ص.ٕٚٓٓ(.ذكرتراتنا)راتنا،ٙٔ

اللغة. أسلوب استخداـ ُب ابلفعل موجودة األدب ٚتاؿ
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القيمة ٖتديد ُب مهما دكرا اللغة أسلوب يلعب لذلك،

 ية.اٞتماليةلألعماؿاألدب

أعماؿاألدبىوعاملمبدعىونتيجةإلنشاءمؤلف

بعدانعكاسعلىالبيئةاالجتماعيةٟتياتو.يتمإنشاءالعامل

ُبالعملاألديبكُبالوقتنفسويتمالتعبَتعنهاعادةمن

خالؿاللغة.كىكذا،مهماكصفا١تؤلفُبعملو،يتمبعد

،ص.ٜٕٓٓكؼ،ذلكتفسَتالقارئ،ا١تتعلقةابللغة)ا١تعر

ٖ.) 

كفقا إبالغو، يتم ما كل مع )الركاية( ا٠تياؿ ىيكل

 )فاكلر، ٜٚٚٔلفاكلر ص. دائماٖ، فيو التحكم يتم ،)

منأجلفعالية ا١تؤلف. التالعبابللغة منخالؿ مباشرة

 ةستغل١تكااإلفصاحات،ًبٖتليلاللغةُباألدب،كالتالعب،

 لكاستخدامها، األدب لغة ما. خصوصياتبطريقة ديها

٥تتلفةٗتتلفعناألعماؿغَتاألدبية.لغةاألدب،لذلك

(،ىيمودكنة،ٖتتومعلىالعديدٔ،ص.ٜٗٛٔ)تيوك،

منا١تعايناإلضافية،لذلكليسفقطا١ترجعية.كشكلمن
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 العملؿاعماستأشكاؿ فهم ديكن ال النموذجي، اللغة

)إم اللغة كمفهـو الصحيحة ابللغة إال كفريدة،األديب ركف

 (.ٜٙ،ص.ٕٚٔٓ

أسلوباللغة"مدركسةُبِ("Styleعناصرالنمط)

كفريدة، )إمركف ُبذلك: لألدبٔتا العملاألديبكوسيلة

 (.ٜٛ،ص.ٕٚٔٓ

(،استخداـأصواتPhonemالصوتيات) (1

معينةإلحداثتناغمٚتيللألصوات،على

كالنشوة ، كاٞتناس السجع ا١تثاؿ سبيل

ك ، ُبكاٞتناس )خاصة كاإليقاع القافية

 الشعر(.

) ا١تعجمية  (2 اإلمالء علىDictionأك ،)

النقدية، الكلمات استخداـ ا١تثاؿ سبيل

اإلقليمية، اللغة مفردات ا١تبتذلة، ا٠ترسانة،

كالكلمات الذاٌب، االسم الكلماتاألجنبية.

 ا١تثَتةا١تميزة.
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ا٢تياكل  (3 مثل النحوية، النماذج أك اٞتمل

أكا١تعقدة، طويلة ٚتلة انعكاس، بسيطة،

 قصَتة.

(،علىسبيلا١تثاؿDiscourseا٠تطاب) (4

ذلك ُب ٔتا الفقرات، اٞتمل، من ٣تموعة

التعليماتالرب٣تيةكمزجالتعليماتالرب٣تيةُب

 الشعرية. الفقرات،ا١تقاطع

5) ( التصويرية اللغة  figurativeتشمل

language atau figure of 

speech٣تازم،أشكاؿالكالـ(،أملغة

 كالتعابَتكاألمثاؿ.

6) ( الصورimageryالصورة ذلك ُب ٔتا )

ا١ترئيةكالصوتكاللمسكالشمكاٟتركةكالذكؽ

 كالفكرية.

 إلزامي (7
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األخالقية. ُب ا١تذكورة الًتطيبية الوالية بعض ُب

،شكل٤تتولالعملتفرقةأخالقيمثلالسمة،منحيث

ا عناصر من عنصر تريداألديبىو ما شيئا ننسى حملتول.

العمل، ُب الوارد معٌت ىو للقارئ، ا١تؤلف قبل من نقلو

،ص.ٜٕٓٓكا١تعٌتا١تقًتحمنخالؿالقصة)نورجيانتورك،

ٖٕٓ.) 

الواليةأكالقيمةاألخالقيةىيعنصراحملتولُبعمل

ا١تؤلف قدـ كاجملاملة ا١توقفكالسلوؾ قيم إىل يشَت ا٠تياؿ

،ٜٕٓٓقاـُبالقصة)كيٍتُبنورجيانتورك،منخالؿاألر

(.ٕٖٔص.

ٔتعٌتأنوإذامليكنمنالضركرمأفتتماشىاٟتقيقة

،فإفىذاُبيةمعاٟتقيقةُبالعاملاٟتقيقيُباألعماؿاألدب

الرسائل معينة. أخالقية رسالة إىل أيضنا يشَت اٞتوىر

ا على أكرب كزف ٢تا األدبية األاألخالقية ساسيةلطبيعة

البشرية البشرللطبيعة يصنعها اليت القواعد على منفتحة ،

،أكيها.األخالؽُباألعماؿاألدبيةكحيددكهناكحيكموفعل
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ال األدباٟتكمة خالؿ من القراء يكتسبها مايت دائمنا ،

يكوف٢تافهمجيد.كابلتايل،إذاكافالعملاألديبيعرض

سواءمواقفكسلوؾالشخصياتاليتالتست ، الثناء حق

اليعٍتأفا١تؤلفوؿٖت أنتاغونيسأكبركااتغونيس،فهذا

ابلتصرؼ القراء )نورجيانتورك،يعملكالينصح الطريقة هبذه

 (.ٕٕٖ،ص.ٜٕٓٓ

 رواية اوالد حراتينا .د

كتبها حراتينا، أكالد ركاية من أقساـ منٜتسة ىيجزء الرفاعة قصة

طورمُبالعصربعدالثورةا١تصريةاليت.عملأس٧ٜٔٙٓتيب٤تفوظُبعاـ

نشرهتاجريدةاألىراـكنشرتألكؿمرة،عندما٧تيب٤تفوظُبجائزةالنجرم

 نوبل.

ُب الرفاعة شخصية بطولة قصة ٤تفوظ ٧تيب أاثر الركاية، ىذه ُب

ا١تقاكمةالرائدةُبظلماٟتاكمكاألثرايءُبقريتو.الرفاعةالتزاؿُبالواقعسليل

ٞتبالوم،كىيجدهاٝتوجبل.إنو٧تار،يطمحإىلٖتسُت٣تتمعقركيو،كلكنا

 كلذلكليسمنالسهلعليوحىتالتضحيةبوحياتو.
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مثل أجنبية، آاثر إظهار خالؿ من الكلمات ٤تفوظ ٧تيب يعرض

استخداـلغات٥تتلفةمناللغةاليومية.يستخدـالكثَتمناألمثاؿكيستخدـ

العديدم إىلذلك،أيضا تتكرر.ابإلضافة ما نالكلماتأكاٞتملاليتغالبا

غالبامايبطئُبكثَتمناألحيافشيئاماُبالسؤاؿ،لذلكيبدكأفالقارئ

 يفكركخييمات.

كالتدفق القصة من ُبكلٚتلة مغرية يعرض٧تيب٤تفوظترتيبلغة

كا القارئابلقصة يشعر أف ديكن القارئىادئ. قبلالذمجيعل من ألخدكد

للغايةظ٤تفو٧تيب خفيفة اليتيستخدمها اللغة القارئألف قبل من مباشرة

كبسيطة.

توفرىذهالركايةقصةعدالةٞتميعشعبها،علىالرغممنأفالدعمعلى

اٟتداألدىنمنسببالعدالةيتطلبصراعاحىتحياةالدـكالدماءكدفعة.حىت

طفكإخالصالقلبعلىالتضحية.من٣تتمعأفضلك٘تسكبلثورة
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 الباب الثالث
 مناقشة نتائج البحث

 
 شكل تغريب قصة "أوالد حراتينا" لنجيب حمفوظ .أ 

تستخدـىذهالدراسةتقنيةالتشهَتُبقصة"أكالدحراتينا"لنجيب٤تفوظ،ُب
ا١تؤلفلوصفالقصة النهجالنظرم،يغطيالعديدمناٞتوانباليتيستخدمها ىذا

اليت إجراؤه البحثالذمًب لنتائج الفصلكصفنا ىذا يقدـ نظريةعملابستيصنعها.
 التغريب.

 الشخصية والتوصيف -1
ىي اليت القصة، ُب جدا مهمة عناصر ىي كاألكصاؼ شخصيات
ما أساسللمؤلفُبتطويرمقالو.كمعذلك،عندتقدًنالشخصيةغالبا

اءمنفهمالغرضمنطريقةيعرضهاا١تؤلفضمنياحىتاليتمكنٚتيعالقر
تقسيم يتم الوظيفة، على بناءن األديب. العمل ُب الشخصية تفكَت

.  الشخصياتإىلأبطاؿكخصـو
 انطالقا من دور أو مستوى أمهية الشخصية (أ
 الشخصية الرئيسية )رفاعة( (1

أكالد قصة من الثالث اٞتزء ُب الرئيسية الشخصية ىي الرفاعة
الرف تتميزشخصية مثلشخصياتدينية،حراتينا. اعةٓتصائصمثالية

صبورة،مستقلة،مفيدةكمتنوعةأخرل.كماأفشخصيةرفاعةبسيطة
 أفكشجاعة. أيقظتمنذ قد الشخصية ألف منىذا ككبطل، طفالن

كصفشخصية القصة. الشخصياتحىتهناية تتغَت ال القصة بداية
 الرفاعةمنالشخصياتالتالية:
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يب،كسعادةاٟتياةالغناءىىكلشىء،كال"الوقفالشىءايأ
كمل َبأعماقنا، العفاريتالكامنة إال كبُتالسعادة بيننا حيوؿ
إرادة لعلها أفأشغفبطبالعفاريتكأفأحسنو، يكنعبئا

.ٕٔٙص.ربالسماكاتىىالىتدفعتٌتإليو"

كجودجسمساالقتبمن كسيم، منرفاعة الرقم كيصففوؽىذا
القلبكطاعةطويل،أ فيكوفكجهكنظيفانكبريقوظل٦تلوءانبطهارة

العبادة.نظرةُبعينيوأفيشعسطوعكالظلألكلئكالذينيركفذلك،
يدؿعلىشخصيةلطيفةللغايةُبالكالـكا١توقفمنحديثو.

ليسمنالسهل الرفاعة ا١تؤلفُبشخصية أخرلأاثرىا شخصية
ُبا١تقطعالتايل:تثبيطها.كصفطبيعتهامتضمن

"الوقفالشىءايأيب،كسعادةاٟتياةالغناءىىكلشىء،كال
كمل َبأعماقنا، العفاريتالكامنة إال كبُتالسعادة بيننا حيوؿ
إرادة لعلها أفأشغفبطبالعفاريتكأفأحسنو، يكنعبئا

.ٕٔٙ"ص.ربالسماكاتىىالىتدفعتٌتإليو

 ىذا ديكنسالقتبامن فإنو أجل، من تناضل رفاعة أف مالحظة
العثورعلىالسعادةكالسالـٞتهودىاللقضاءعلىالصفاتالسيئةاليت

ستكوفمؤثرةجدا.منكساكس٢تاادىامالعتتوجدُبسكافقريتها،
كملييأسأفماكانتعلىكشك القلبقليال،ككافرفاعةكاثقةجدا

علهاايئسةجداللقياـبذلك.القياـبوىوقوةهللاأفيهديها،٦تاجي
.ٕ٘ٚص."كحاكؿالشابإقناعوفتساءؿالرجلمتأ١تا"
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الصربعندتكلمساالقتبكمنكصف ،فإفشخصيةرفاعة٘تلؤىا
معكالده.كإفكافبشىتالطرؽكالكلماتاٟتلوةحىتيستمعكالدهإىل

كلماتوليتبعماأرادهالرفاعة.
ؤىاإليوىوالذلمليلقمنإالا٢تزء"كرؽ٢تاقلبوكماأسرهٞتو

كاالحتقار.كنظرإليهاَبتصميمكىويقوؿ:إىنطوعأمرؾ"
.ٜٕٚص.

ا١تساعدة١تساعدهتا،ةعجوزمرأةعندماتطلبمنوساالقتبيصف
يكن مل ا١تتاعب. ُب ابألسف١تساعدهتا الفور على قلبرفاعة يشعر

وفإذالؿكإىانةالفقراء.اضطرتيريدأفيكوفمثلالقركيُتالذينحيب
رفاعة١تساعدهتاعندمارأتالعجوزةابلشفقةكتوسلتمعها.

 شخصية إضافية (2
 عمالشافعىِ(أ

ُبالقصة،جعلا١تؤلفالعمالشافعىأابلشخصيةالرفاعةالذم
ديكنرؤيةىذه كالدحيبطفلو،ك٤تبكمليءاب١تودة. يتميزأبنو

 ا٠تصائصمنمقتطفاتاالقتباس:
ص."عادالرجلإىل٣تلسوكىويقوؿالبنو:"توكلعلىهللا"

ٕٖٖ.

يوضحكيفديكنلشخصيةاألبالذميشعرابلقلقساالقتب
الشافعيرفاعة كنصحالعم الغرابء، مواجهة عند كلده بشأفحالة

ابٟترصعلىالتقدـكا٠تضوعهلل.
.ٖٕٚص."أعجبتكاٟتكاية؟"
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انتباهعايةاألبالقادرعلىفهميشرحا١تقتطفأعالهطبيعةر
اابلقصص الطفلمباشرةعنطريقالسؤاؿعماإذاكنتمهتمناجدن
ا١توقف،يتضحكيفيفهماألبرغبات اليتيتمغنائها.منىذا

ابنو.
"ككلماأفضىٓتواطرهإىلأبيوٝتععتاابكقاؿلو:"كعملك

أمثالكمنالشبافجيوبوفاألحي إف كراءايكسالف؟! سعيا اء
.ٕ٘ٗص.الرزؽأكيهزكفاٟتارةإذارفعواالنبابيت!"

،يشرحطبيعةرعايةالعمالشافعيالذمالحيبابنواالقتباسُب
ابنو نصح الكبَتة، ا١تنازؿ إىل النظر ٣ترد حوؿ يتسكع الذم

 لقدنشيطكالابالجتهاد للغاية. ليستسهلة اٟتياة ُبالعملألف
ا عنالعملشعراب٠تجلإذا كافكسوالن ابنو كتشفالقركيوفأف

ككافخيشىأفيغضبزعماءالقريةبسببتصرفاتابنو.
عبدةِ(ب

ليست كأـ عبدة شخصية ا١تؤلف يركم الشخصية، ىذه ُب
صحيح كصفالشخصياتبشكل يتم شافعي. عم زكجة سول
علىأهناشخصيةأـمليئةابٟتبكالرعايةلطفلها.ديكنرؤيةىذا

 ممناالقتباسالتايل:الرق
مفرجةما البقجةعلىاألرضكجلستعليها "كضعتا١ترأة

.ٕٕٕص.بُتفخذيهالًتيحبطنهاا١تنداحة"

يوضحاالقتباسأعالهكيفكانتكالدةرفاعةحامالنُببطن
تقل كانت اليت األشياء أسفل كالدتو كضعت استنفدت، عبدة.
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حمنرحلةطويلة.كافكماالستخدامهاعلىمقعدُبحُتيسًتي
لوكافالطفلُبرٛتهاأرادأفيسًتيحمعالدكلةمتعبشعرت.

"ىذاشرؼملحيظٔتثلوبيتَبحىآؿجبل،تصورأفزكجة
.ٕ٘ٗص.خنفسكابنتوتزكرافبيتناىذا!"

يوضح بلطفالبنها. الناطقة عبدة يوصفعمة ُباالقتباس،
 زكجة تزكر أف لشرؼعظيم شرؼملأنو ألنو ، منزلو القرية زعيم

حيدثقطُبقريةمنحدرةمنجبل.
قالتعبدةإبغراءكرجاء:"أنتالذلبيدؾأفتدخلنانظارة

.ٕٚٗ-ٕٙٗص.كقفآؿجبل،سَتحبوفبكإذاتقدمت"

ابلطاعة. ابنها عبدة عمة كيفتنصح أعاله االقتباس يوضح
 الذم الوحيد أف أطفالو أف موضحا ٖتسُتٔتحبة، إىل سيؤدم

احًتاـالذاتكموقفاألسرة.ألفاألملاألـلطفلهاتغَتكلشيء
أفحيدثُبا١تستقبل.

"كاشتدقلقهاحُتأخربىاأنومليذىبكذلكإىلبيتجواد
ص.الشاعر،كراحتا١ترأةتتساءؿَبقلق:إذافأينذىب؟"

ٕ٘ٓ.

بوعمةعبدةيصوراالقتباساٟتزفالعميقكالقلقالذمشعرت
عندماٝتعتأفابنهامليكنأيضناُبمنزؿالعمجواد،٦تاجعلو

يتساءؿعنا١تكافالذمذىبإليو.
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عمجوادالشاعرِ(ج
أعمى شاعر أبنو جواد عم شخصية القصة يصفا١تؤلفُب
اليتتتطورُب فهويعرؼخصوصياتكعمومياتالقصة كلطيف،

 قتباس:القرية.ديكنرؤيةالصورةمناال
َبعرض شافعىإىلحىآؿجبلفصادفها عم "مالتأسرة

مهل" على بعصاه طريقو يتلمس ضرير، شيخ ص.الطريق
ٕٕٛ.

االقتب عجوزاُب شاعرا كاف جواد. اٝتو أف كأكضح سأعاله،
يعاينمنالعمىككافديشيدائماببطءمعقصبليشعرابلطريقة

اليتأماموليمشيببطء.
يتحمس"إنوٝتيعاي كٔتثلو أـٓتاطرىا،شغوؼابٟتكاايت،

.ٜٖٕالشاعركيرضى"ص.

سأفعمجوادكافخيربزكجتوعنرفاعةاليتكأكضحُباالقتب
أعجبتهاقصصو.كشاعر،كافعمجواديشعرابالطراءكاٟتماسة

ألفقصصوكانتموضعتقديركاالستماع.
يتسٌتللحب"فتساءؿجوادكىويهزرأسوَبحزف:ككيف
.ٕٓٗص.كالسالـأفيعيشابُتالفقركنبابيتالفتوات!"

سأعاله،كصفمشاعرالعمجواد،يظهرحزفكلُباالقتب
الذين القرية بسببتصرفاتزعماء لقريتو حدثت اليت األحداث

لماضحيبوف
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،كيف أىلالقرية.ىذاالشعورالغريبجيعلكلشيءسؤاالن
كالسالـإذاكافا٠توؼمنقسوةزعماءالقريةالديكنٖتقيقاٟتب

ُب ذاتمعٌت، بطريقة كيصفا١تؤلفقصة السكاف. يطارد يزاؿ
اللغةاليتديكناٟتصوؿعليهامنقبلالقارئمعالعديدمنا١تعاين

كفقالفهمالقارئ.
.ٖٕٗص."منذاالذليبخلعلىاالبنالطيب؟"

جوادالذمىونوعكسخيةمناالقتباس،فهويصفطبيعةعم
ُبتقاسمالقصصمعرفاعة،كىوشابجيد.

زكجةعمجوادِ(د
 .ٜٖٕص."أىالبكايابىن"

الذم جواد العم زكجة يصفا١تؤلفالود ُباالقتباسأعاله،
الًتح الضيافة مع زكجها، ابلضيوؼ ابنها.يرحب مثل الرفاع يب

يرحبالضيف.بكلمةلطيف
كلم تالزمٌت أف أال"ٚتيل شرط على كلكن الوقت، ٝتح ا

ك الطيب الولد ٢تذا ما : الناس كسيتساءؿ أبوؾ، يغضب
العفاريت" إال للناس داء أال اعلم لكن ك ص.العفاريت؟!

ٕٖٗ.

كٖتب اللطيفة العمجواد زكجة ،صورة يوضحاالقتباسأعاله
ا١تشاركة.شارؾالقصصمعرفاعةطواعيةبشرطأفيسمحلوكالده

جعلبذلك ٦تا ، القرية ُب القصص معرفة ُب لرغبتو يوٓتو كمل
القركيُتيرغبوفُبالتعرؼعنالرفاعة.

زنفلِ(ه
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ص."فتوتناكىوعلينااللنا،يلتهمأرزاقناكيفتكٔتنيشكو"
ٕٕٖ. 

الزنفاؿكقائدُبالقرية. ُباالقتباس،يصفا١تؤلفشخصية
 كمليئة قاسية شخصية االستبدادإف الذم إىل، االنتباه يدفع مل

إذا تعسفية. علىا١تمتلكاتبصورة كحيبلالستيالء حقوؽشعبو
طلبمنوالقركيوفا١تساعدة،فسيتممنحزنفاؿ١تواطنيو.

خنفسِ(و
يرفلَبجلباب الثور، "كمنالربعاألكؿخرجرجلَبمتانة
كثَت كجو شاربمتحرشَب فيو فوؽ من كينطلق فضفاض،

 .ٖٕٓص.الندكبكالبقع"

ا٠تنفسأبهنا كيفيتمكصفشخصية يوضحاالقتباسأعاله
 كشارابن كبَتنا رداءنا يرتدم ماشي أسد مثل ككردية رجولية شخصية
ا٠تنفسيًتؾالعديدمنالندابتكا٠تدكش علىكجو ا. جدن كثيفنا
مناللكماتأكا٠تدكشمناألشياءاٟتادة.جعلتالنظرةا١تخيفة

جلوفمنوكخيافوفمنو.علىكجهوالسكافخي
ايٝتينةِ(ز

ذاتٚتاؿ حسناء فتاة الدىليز على مطلة "كتراءتَبانفذة
 .ٖٕٔص.كقح،كقفت٘تشطشعرىاأماـزجاجالنافذة"

ُباالقتباسأعاله،تصفالكاتبةصورةايٝتينةعلىأهناامرأة
٘تشط كىي العُت، ترضي كما جذاب، كذاتكجو ا جدن ٚتيلة

ا١ترآةابلقربمنالنافذة.شعرىاأماـ
شلضمِ(ح
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 .ٖٕٗص."كجلسشلضمصاحبالقهوةعندا١تدخل"

ُباالقتباسأعاله،يصفا١تؤلفشخصيتوعلىأنوصاحب
إبعداداالحتياجاتاليتحيتاجها متجرخيدـالضيوؼدائمناكيقـو

الضيوؼالذينَيتوفإىلمتجره.
زكيةِ(ط

زكي ست زراتٌت رفاعة، اي سعيد خنفس!"خرب فتوتنا زكجة ة
الزايرةبطبيعةاٟتاؿفاستقبلتٌتْتفاكةكقدمتإىل كرددت٢تا

 .ٕ٘ٗص.ابنتهاعيشة"

يركماالقتباسكجودزكجةخنفس،زكية.كقدزارمنزؿرفعت
زكية، السيدة لزايرة عاد كابلعكسعندما ا١تهمة، ابٟتاجة إلبالغو

بنةٚتيلةاٝتهاعائشة.استقبلتكالدتوبلطف،كقالتلوإفلديوا
الرتىب برىـوِ(ي

بثمنو؟" شئ كل أليس اتبوات؟ ىل تصنع أف تريد ص."١تاذا
ٕ٘٘. 

سأؿعمشافعيعن عندما يشرحاالقتباسأعاله٤تادثةهبرـك
كظيفتوُبعدـصنعالتوابيت.ألفنتائجكلشيءسيكوفىناؾ

شكلمنأشكاؿتقييماألسعار.
حجازلِ(ك

فا١توتأكثر٦تاينبغى:لكسيطرعليكم"عيبكمأنكمٗتافو
 أرزاقكم" إيهاب صادر ك بيومى، تسلطن ك ص.خنفس،

ٕ٘٘. 
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ا١توت كاف إذا الكبَت ا٠تطأ كصفكيفأف ًب االقتباس، ُب
كبيومي خنفاس مثل الظا١تُت فإف لذلك اب٠توؼ. يشعر جيعلو

كأيهابسوؼيضعفوفبسهولةمنقوةالقركيُت.
حنورةِ(ل

""ىذاا١تعل ص.مالصغَتحيتقرحارتنا!إنورقيقأكثرمنالالـز
ٕ٘ٙ. 

اليت علىرفاعة ُباٟتكم موقفحنورة يوضحاالقتباسأعاله
تتمتعبذكاءشديدمنموقفهامنقراءةالوضعُبقريتهاكالتكيف

بسرعةمعالضوضاء.
فرحاتِ(م

"تعاؿاٝتعمايقاؿكانظريعبثالعابثوفآبؿجبلعلىآخر
 .ٖٕٙص.اف!"الزم

أىايل من ٣تموعة موقف االقتباس ُب الوارد الوصف يشرح
اٞتبالكميصرخوفكحيدثوفضجيجنابُتأىايلالقرية.

زيتنةِ(ن
 .ٕٗٙ"فتقدـزيتنة،سائقعربةكارك"ص.

كيتقدـ مدرابن كيعمل زيتنة، ُتدعى شخصية االقتباس يصف
١تواجهةزعماءالقرية.

برىوفِ(س
٠تنف .ٕٚٙص.س"لوالؾمااىتديناإىلحاؿ!""كقاؿبرىـو
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كىو ، القرية لزعيم برىوف شخصية مدح االقتباس يصف
القركيُتسيجدكفصعوبة مليكنلزعماءالقرل،كرٔتا خنفاس.اذا

ُبٖتديداإلجابةللمشاكلالقائمة.
بطيخةِ(ع

بتالبيبرجلكراحيضربكجهو "علىحُتأمسكبطيخة
 .ٜٕٚص.كفجدكل"يكفوكاآلخريستعطفود

ُباالقتباس،يصفا١تؤلفشخصنايُدعىبطيخةأصبحزعيمنا
للقريةكافقاسيانعلىشعبو،دكفشفقةكرأفة،استمرُباإلساءة
إليوحىتتعرضجسدهللضربابلكامل.الصورةمناالقتباسيفسر

الطبيعةاٟتقيقيةللزعيمالقريةالذماليوجدلديوالرٛتة.
داكدِ(ف

نارةالذلمليكنلومنىوايةإالالشجاركالنقارأصبحك"كس
 .ٕٔٛص.ديعاحليماكأنوٖتيةسالـ"

يشرحاالقتباسأعالهشخصيةداكدالذمكافُباألصل٥تمورنا
كحيبا١تقامرةحقنا.لكناآلفمليعداألمركذلك.

سنارةِ(ص
بحك"كسنارةالذلمليكنلومنىوايةإالالشجاركالنقارأص

 .ٕٔٛص.ديعاحليماكأنوٖتيةسالـ"

كىي سانراه صورة أعاله االقتباس ُب ا١تؤلف تصوير يصف
ما كعادة صديقاهتا طبيعة بشاعة تقوؿ أف ٖتب شرىة مدخنة
شيء كل تغَت فقد ذلك، كمع شخصتقابلو. أم مع تتجادؿ

ٔتوقفلطيفللغايةكصبورللغاية.
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زكىِ(ق
 .ٕٔٛص."كافزكىبر٣تيا"

منشخصيدعىزكيىو الرقم كىذا يشرح، االقتباساعاله
الشخصالذمخيشىكثَتامنالقركيُتهللشكلاٞتسمقومجدا

كقوم.بسببذلككافالقركيوفخائفُتجدامنو.
حسُتكعلىِ(ر

على يتدرب على ك يفيق ال أفيوف مدمن حسُت كاف "ك
 .ٕٔٛص.الفتونة"

اثنُتمنهم يكوفيصفاالقتباسالرقم علىأف اعتادكا الذين
مدمناعلىا١تخدراتالذمجعلفقدافالوعيأكاٟتسالسليم.

كرًنِ(ش
 .ٕٔٛص."ككرًنقوادا"

ا١تؤلفيركمصورةكرًنُباالقتباسأعاله،كقواد.
بيومىِ(ت

"فأطلقهاكىويرفعرأسوكيربزصدرهكالديكالركمىكقاؿ:
 .ٕ٘ٛص.آلخركففصبيانو""اليوجدإالفتوةكاحد،أماا

قوتو ُب ابلثقة يشعر الذم بيومي شخصية االقتباس يصف
حملاربةأمشخصحياكؿ كقوتو.كافاألمركمالوكافيواجوٖتداين

عصيافأكامرهكافًتضأنوىوالوحيداألقولبُتالقادةاٟتاليُت.
 التوصيف (ب

يو.كلُبالعملاألديب،ىناؾالعديدمنالشخصياتا١تصورةف
شخصية٢تاتوصيفأكدكر٥تتلف.ينقسمىذاالتوصيفأكالدكر
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( ا٠تصم فئات، ثالث كالبطلantagonisإىل ،)
(protagonis أكالدtritagonis)كتريتاكونيس(، ُبركاية .)

أك التوصيفات من فئتُت كصف سيتم ٤تفوظ، لنجيب حراتينا
 األدكار.يتمكصفالفئتُتأدانه.

خصم (1
صمىوأحدخصائصالشخصيةُبا١تشهد،سواءدكرا٠ت

ُب أك القصصالقصَتة أك الركاايت مثل األدبية األعماؿ ُب
ا١تسرحية.يتمٖتديددكرا٠تصمدائمامعالشخصيةاليتلديها
ىو الواقع ُب العدائي الدكر أف حُت ُب ، غاضب شخصية

بُتالدكرالذميعارضالشخصيةالرئيسية.كىذايسببالصراع
ركاية ُب ا٠تصم دكر على العثور ديكن القصة. كبطل ا٠تصم
على ا٠تصم دكر كصف سيتم ٤تفوظ. لنجيب حراتينا أكالد

 النحوالتايل.
 خنفسِ(أ

 .ٖٗٔص."أجننتايرجل؟ماذاقلتعٌت؟"
خنفسُب تضمُتشخصية يتم ، أعاله االقتباس ُب
أقوالو كيتضحذلكمن ا٠تصم. اليتتلعبدكر الشخصية

لدحضكالـالشافعي.
بيومىِ(ب

 .ٖ٘ٔص."ىلأخذىاشافعى؟"
ُباالقتباسأعاله،يتمتضمُتالطابعبيوميُبالطابع
ذلكمناألقواؿاليت كديكنمالحظة الذميلعبخصم.
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افًتضبيوميأفجثة الشافعي. كبَتٕتاه ابنتقاـ نطقهبا
رفاعةنقلهاسياُب.

عليِ(ج
 أسنانو يعض كىو علي سيدؾ"فقاؿ إىل ىربت :

 .ٖٚٔص.بيومى"
ُب علي شخصية تضمُت يتم ، أعاله االقتباس ُب
من ذلك رؤية كديكن ا٠تصم. دكر تلعب اليت الشخصية
الياٝتينة كرىت لقد بغضب. لياٝتينة قا٢تا اليت الكلمات
بلاعتقدت ليسذلكفحسب، خافرفاعة. ألهنا كثَتا

أبلغت اليت ىي ايٝتينة أف أيضنا رفاعةعلي أف بيومي
كأتباعهايريدكفمغادرةالقرية.

ايٝتينةِ(د
 .ٕٔ٘ص."اْتثعنوبنفسك"

ُب ايٝتينو شخصية تضمُت يتم ، أعاله االقتباس ُب
من ىذا رؤية ديكن ا٠تصم. دكر تلعب اليت الشخصية
ىاٚتت بتصريح ايٝتينة أدلت هبا. أدىل اليت الكلمات

ؿايٝتينة.ُبالواقع،سيافعيعندماسألتأينابنهاُبمنز
ٖتدتايٝتينةشافعىللعثورعلىمكاهناا٠تاصُبا١تنزؿ.

حجازمِ(ه
 "ٖٕٙص."ىلاتهابنكمرةأخررل؟"

ُب حجازم الطابع تضمُت يتم أعاله، االقتباس ُب
ذلكمن كديكنمالحظة ا٠تصم. الذميلعبدكر الطابع

ثالكلماتاليتقدمها.توضحكلماتحجازمأنواليكًت
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على الشافعي يلـو حجازم أف بدا رفاعة. ابختفاء حقان
عدـقدرتوعلىرعايةابنوبشكلصحيح.

فرحاتِ(و
كيف كانظر يفاؿ ما تعاىلاٝتع فرحات: "كصاحبو

 .ٖٕٙص.يعبثالعابثوفآبؿجبلعلىآخرالزماف!"
فرحاتُب تضمُتشخصية يتم ، أعاله االقتباس ُب

ا دكر تلعب اليت منالشخصية ىذا رؤية ديكن ٠تصم.
الكلماتاليتأدىلهبا.الكلماتفرحاتتصفشكلمن
السلوؾ لعائلةجبللسلوكو،كخاصة نظرا أشكاؿالسخرية

الرفاعكالذميعتربغريبابعضالشيء.
بطلالركاية (2

دكرالبطلىوأحدخصائصشخصيةُبمشهدما،سواء
القص أك الركاايت مثل األدبية األعماؿ ُبُب أك صالقصَتة

الطابع مع دائما الركاية بطل دكر التعرؼعلى يتم التمثيلية.
دائما،ُبحُتأفدكربطلالركايةىوالدكر الذمىوا١تظلـو
بطل دكر يؤدم ما كىذا كجيدة. إجيابية شخصية لديو الذم
لديو. ا١تظلومُتبسببا٠تَت دكرا ابعتباره إليو ينظر أف الركاية

العثو لنجيبديكن حراتينا أكالد ركاية ُب البطل دكر على ر
 ٤تفوظ.سيتمكصفدكرالبطلعلىالنحوالتايل.

رفاعةِ(أ
"فأجاهباأبنوَبتطهَتاٟتارةيرغبالَبا١تاؿالكثَت"

 .ٕٗٗص.
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ُب رفاعة شخصية تضمُت يتم ، أعاله االقتباس ُب
من ىذا رؤية ديكن البطل. دكر تلعب اليت الشخصية

ُبالكلمات للغاية نبيلة رغبة لديها رفاعة هبا. أدىل اليت
القريةاليتتعيشفيها.أرادرفعتالسالـُببيئةالقرية.

شافعيِ(ب
"ىلٗتاؼالزكاج؟أالٖتبأفتتزكج؟صارحٌتٔتاَب

 .ٕٛٗص.نفسك،"
ُباالقتباسأعاله،يتمتضمُتطابعشافعيُبالطابع

 كديكن الركاية. بطل يلعب منالذم ذلك مالحظة
من الكلماتاليتقدمها.كسأؿشافعيرفاعةعنموقفها
رفضالزكاج.بداسياُبذلكا١تريضعندماسأؿىذاالبنو.

عبدةِ(ج
يرغبمنأعماؽقلبوَبتلقى إنو "كقاؿألـٓتاطرىا

 الكثَت؟" ا١تاؿ َب أتطمع : فسألتو ألزار، ص.أسرار
ٕٗٗ. 

صيةعبدةكىيكالدةُباالقتباسأعاله،ًبتضمُتشخ
رفاعةُبالشخصيةاليتتلعبدكرالبطل.ديكنرؤيةىذا
بشأف جدنا فضولينا عبده بدا هبا. أدىل الكلماتاليت من
قا٢تا مسألة يوضح اٞتبالكم. قرية العيشُب ُب ابنو رغبة
ابداحأفعبدةىيأـاحملبةكأبداسليطاتاللسافطفلها.

عمجوادِ(د
"أبوؾيريدلكال ص.نجارة،كلكنفيمترغبأنت؟"

ٕٕٗ. 
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،يتمتضمُتشخصيةعمجوادُب ُباالقتباسأعاله
من ىذا رؤية ديكن البطل. دكر تلعب اليت الشخصية
عند ا جدن صبورنا جواد العم يبدك هبا. أدىل الكلماتاليت

التحدثإىلرفاعةمثلالتحدثإىلطفلو.
زكجةعمجوادِ(ه

هناٝتحتأبفهتبوقليالمن"فابتسمتا١تراةكبدتكأ
علمهافقالت:لكلإنسافعفريتىوسيده،كلكنليس

 .ٕٕٗص.كلعفريتبشرجيبأفخيرج"
ُباالقتباسأعاله،يتمتضمُتالشخصيةاليتتصبحزكجةجواد
الكلماتاليت من ىذا ديكنرؤية البطل. اليتتلعبدكر ُبالشخصية

صب جواد تبدكزكجة الشغوفةأدىلهبا. التحدثإىلرفاعة عند ا جدن ورنا
أتعرفةاٞتن. جدن


 معرب .2

ذلكديكن كديكنمالحظة متقدمة. مؤامرة ٢تا الركاية القوؿأفحبكة
يقدـ الفقَتة. كذكرتالقيادة ا١تؤلف٧تيب٤تفوظ. اليتقدمها منالقصة

بلا١تؤلفقصةعنقريةيقودىازعيماليستطيعأفينصفشعبو.ُبحُتق
 تغيَتالقيادة،كافيعرؼالقريةأبهناقريةمرحيةجداكسلميةلشعبها.

من العديد هبا مر اليت ا١تؤامرات من العديد ىناؾ ، الركاية ىذه ُب
كخنفاص، كرفعت، كعبدة، شافعى، ذلك ُب ٔتا ، الرئيسية الشخصيات
كابيومي،كايٝتينة،كشخصياترئيسيةأخرل.عاشاُبسوؽا١تقطمحىت
نشأتابنتهمارفاعة.ُبذلكالوقت،أرادترفاعةالعودةإىلحيثيعيش
كالداىا.خاصةبعدأفٝتعقصصنامنكالديوعنالزعيمالقاسيُبالقرية.
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أراد ُبذلكالوقت، رفاعة. حىتنشأتابنتهما ا١تقطم ُبسوؽ عاشا
منكالديوالعودةإىلحيثيعيشكالديو.خاصةبعدأفٝتعقصصناةعارف

عنالزعيمالقاسيُبالقرية.
أبهنم شعرترفاعة كأتباعو. علىصفاتالقائد تنومالقضاء الرفاعة أف كما
اليت٘تتلكهااٞتٍتعفريتداخلها.ىذااٞتٍتاإلفريتىوماجيعلهم
بعض ساعده كقد كحدىا، تعمل ال الرفاعة يرٛتوف. ال قائدين

أتبا من أصبحوا الذين اضطرارهأصدقائو من الرغم كعلى عو.
للتضحيةْتياةرفاعة،فقد٘تكنُبالنهايةىوكأتباعومنالقضاء
كأخَتان للقرية. قائدان أتباعو أحد كعُت ، فيهم اٞتن إفريت على

عادتالقريةا١تعركفةبقريةاٞتبالكمكا١تعتاد.


 اإللزامية .3
ُبٔ الواردة اٞتوىرية العناصر من كاحدة ىي األديب.ا٠تلفية العمل

ا١تكاف، ا٠تلفية كىي أنواع، أربعة من القصص سرد ُب اإلعداد يتكوف
كا٠تلفيةالوقت،كا٠تلفيةالبيئة،كا٠تلفيةاألدكات.ُبىذهالقصة،يستخدـ
كا٠تلفية الوقت، كا٠تلفية ا١تكاف، ا٠تلفية كىي إعدادات، ثالثة ا١تؤلف

 والتايل:الغالؼاٞتوم.ديكنكصفالثالثةعلىالنح
 خلفية املكان (أ

ُب عليها العثور ديكن اليت األماكن أنواع أحد ىو ا١تكاف خلفية
لنجيب٤تفوظ. حراتينا أكالد ذلكقصة ُب ٔتا األدبية، األعماؿ
خالؿ من اٟتدث ىذا لوصف استخدامها ديكن مكاف خلفية
إظهارا١تكافالذمكقعفيواٟتدث.ديكنكصفا١تكافُبقصة

 تيناعلىالنحوالتايل.أكالدحرا
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قريةاٞتبالكم (1
 .ٕٕٚ"تقدموا٨تواٟتارة"ص.

قرية ا١تؤلفىو قدمو الذم ا١تكاف مكاف االقتباسأعاله، ُب
كىي الرئيسية، الشخصيات االقتباس يصفا١تؤلفُب اٞتبالكم.
شافعيكعبدةكرفاعة،الذينعادكاإىلمسقطرأسهم.أظهرشافعي

لديهمابعدكصو٢تماإىلقريةاٞتبالكم.كعبدةمنزؿرفاعةلوا
صحراء (2

 .ٕٕٕص."كعندالصخرةتنهدتا١ترأةكقالتإبعياء"
ىو ا١تؤلف قدمو الذم ا١تكاف خلفية أعاله، االقتباس ُب
الصحراء.كيصفا١تؤلفىذاالطابعاألنثوماٟتاملُبحُتحيمل

شي.ىذها١ترأةاٟتزمةاليتيبدك٢تاأهناتتضمنٛتولةثقيلةأثناءا١ت
بدتمنهكةعندماكصلتُبالصحراء.

سوؽا١تقطة (3
 .ٖٕٕص."سنذىبإىلسوؽا١تقطم"

ُباالقتباسأعاله،ا٠تلفيةالذمقدموا١تؤلفىوسوؽا١تقطم.
على كعبدة، شافعي كمها الرئيسية، الشخصيات ا١تؤلف يصف

د.كشكمغادرةقريةاٞتبالكمإىلالسوؽكمكافإقامتهمااٞتدي
 مقهى (4

كاحدة علىمقاىىاٟتارة الىتترددفيها "َباألكقاتالسعيدة
 .ٕٗٗص.بعدأخرل"

ُباالقتباسأعاله،ا٠تلفيةا١تكافالذمقدموا١تؤلفىومقهى.
يصفا١تؤلفالشخصيةالرئيسيةاليتكانتتذىبإىلالعديدمن

ا١تقاىيأثناءدراستهالألكضاعُبقريتو.
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زقاؽالناشر (5
 "ك عبدة" صوات على النصر ربع استيقظ ص.ذاتصباح
ٖٖٔ-ٖٔٗ. 

ُباالقتباسأعاله،ا١تكافالذمقدموا١تؤلفىوزقاؽالناشر.
عندما عاٍؿ بصوت يصرخ الذم عبده شخصية ا١تؤلف يصف
الناشر زقاؽ سكاف ٚتيع كجعل ، سياُب ابنو مقتل اكتشف

مصدكمُت.
 خلفية الوقت (ب

أنوا خلفية أحد ىو ُبالوقت عليها العثور ديكن اليت اإلعداد ع
األعماؿاألدبية،ٔتاُبذلكقصةأكالدحراتينالنجيب٤تفوظ.ديكن
استخداـضبطالوقتلوصفكقوعاٟتدث.ديكنكصفالتوقيتُب

 ركايةأكالدحراتينالنجيب٤تفوظعلىالنحوالتايل.
ليال (1

مع نسيم اٞتو َب ك ا٠تريف أبردية متلفة "السماء ص.تدؿ"
ٕٜٙ. 

الوقتاليتقدمهاا١تؤلفليال.ديكن ُباالقتباسأعاله،خلفية
كتب ٧تيب٤تفوظ. كتبو الذم اللغة أسلوب من ذلك مالحظة
٧تيب٤تفوظأفىناؾ٧توماكثَتةُبالسماء.كتشَتىذهالشركط

الذمبدأليلة. أفاليـو
 فجر (2

 .ٖٚٓص."استمراالنتظاررالًتقبحىتصاحأكؿديك"
كُباالقتباسالواردأعاله،فإفخلفيةالوقتالذمقدموصاحبالبالغىيُب
الصباحالباكر.كديكنرؤيةذلكمنأسلوباللغةالذمكتبو٧تيب
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ُب يعٍتاٟتالة ٦تا الفجر قبل ٧تيب٤تفوظكتبالكلمة ٤تفوظ.
 ذلكالوقتُبالصباحالباكرألفكلمةفجرمطابقةللصباح.

 البيئةخلفية   (ج
ُب عليها العثور ديكن اليت األجواء أنواع أحد ىي األجواء هتيئة
األعماؿاألدبية،ٔتاُبذلكقصةأكالدحراتينالنجيب٤تفوظ.ديكن
ُب ديكنكصفاألجواء حدثما. لوصفحالة اٞتو هتيئة استخداـ

قصةأكالدحراتينالنجيب٤تفوظعلىالنحوالتايل.
.ٖٛٓص.ىن""قفزاايأكالدالز

الغالؼاٞتوماليتقدمها خلفية االقتباسأعاله، ا١تزاجفي خلفية
جابركخالدكحندكسة ا١تؤلفىوجوٕتتاح.كديكنرؤيةذلكمنقدـك
الذينكانوامنأتباعبيوميكخنفاس.بيوميكخنفاسشخصافيكرىاف

رفعتكأتباعوعليكزكيكحسُتككرًن.
التاليةكافن بوتخنفسيصيبعنقة،كاستبقت"كَباللحظة

.ٖٓٔالنبابيت"ص.
ُباالقتباسأعاله،علىخلفيةالغالؼاٞتوماليتقدمهاصاحب
ذلكمنخالؿاألحداثاليت ديكنمالحظة ا١تتوتر. اٞتو البالغىو
قاـهباخنفاسكبيومي.ضربخنفسكبيوميالرفاعةألهنمامليرضأتا

القياـبو.خنفسكبيوميضرابالرفاعةحىتكانترفاعةكأتباعهاينوكف
ا١توت.

 املوضوع -2
ٕٕٔٓا١توضوعىوجانبمنجوانبالقصةمواٍزللمعٌت)ستانتوف،

ص إنوٖٙ، األديب. العمل ُب األساسية القصة موضوع ا١توضوعىو .)
 )ستانتوف، بكلحدثكتفاصيلقصة كثيقالصلة ،صٕٕٔٓعنصر
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موضوعالعملاألديبىومراقبةبعنايةكلصراع(.كسيلةفعالةلتحديدٖٚ
 (.ٕٗ،ص.ُٕٕٔٓبذلك)ستانتوف،

" ا١تؤلفىو الثالثمنقصةالرفاعةا١توضوعالذمطرحو اٞتزء كىو "
،كاليتديكنتفسَتىالغواي،فا١توضوعلومعٌتقريةشابأكالدحراتيناركاية

كةشبابيةثوريةتطالبأكمراىق.ٍبفسرتُبسياقها،فموضوعهايعٍتحر
حيكي الشعب. اليتتنحرؼعنحقوؽعدالة الدنيئة القيادة من ابلتحرر
عنصراعالشبابالذينيريدكفخلقالسالـمنالقمعالذمارتكبواٟتكاـ

ُبا١تنطقة.
ا١توضوعا١تاديةِ(أ

مقدار خالؿ من يظهر أك أكثر أديب عمل ىو ا١تادم ا١توضوع
(.ديكنٓٛ،صٕٓٔٓالنفسية)نورجيانتورك،النشاطالبدينأكثرمن

 رؤيةىذاا١توضوعُباالقتباسالتايل:
ص. هبا" الأبس للبدء نقود كمعى الذىب، تدارف يداف "ىل

ٕٕٖ.
مادم. موضوع ُب موجود ا١توضوع أف أعاله االقتباس يوضح
قوهتا استخداـ ٖتاكؿ اليت الشخصيات أنشطة يُظهر مادم موضوع

للب قيدالبدنية على البقاء حملاكلة الدعم من كقليالن اٟتياة قيد على قاء
اٟتياةمنخالؿجٍتاألمواؿكرأسماؿٕتارمالحقنا.

سور أسفل اخًتتمكاان ٍب تعبت، حىت الظالـ "مشيتَب
ظهرلإىل فجلستمسندا ا٠تالء ا١تشرؼعلى البيتالكبَت

السور".
كافحيد كأمنا يتكلم، َبالظالـ،"ٝتعتصواتغريبا ثنفسو

.ٕٛ٘فدمهٌتشعورمشرؽأبنوصوتجداناٞتبالكل"ص.
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فيو الذمكافيسافر اٞتزء يظهر االقتباسالواردكافحداثماداي.
يواجو علىسياجكبَت ابلتعبللراحة ليشعر الليل ُب إىلأرضكبَتة
جدار على كتفيو إليقاظ جدا طويلة لفًتة كجيلس الشاسعة األرض

أنوالسياج الذمبدا الليل منظالـ حىتٝتعصواتغَتمألوؼلو .
يتحدثإليو.شعرمنصوتمليتعرؼعليو،كشعرأفجدهاٞتبالكم
الصوت لسماع جسدىا رفاعة شخصية تستغل يتحدث. من ىو

كاإلحساسبو.
ا١توضوعالعضويةِ(ب

ا١تزيدمن موضوعمع علىا١تستولالعضومىو موضوعالعضوية
األدبيةبشأفكالتشكيكُبمسألةاٟتياةاٞتنسية،كىوأمرالاألعماؿ

 )نورجيانتورك، اٟتية الكائنات قبل من إال بو القياـ ،ٕٓٔٓديكن
(.اليوجدموضوععضومُبىذهالقصة،كابلتايلالتوجدٓٛص.

 مشاكلفيمايتعلقابٞتنسللشخصيةالرئيسيةأكالشخصياتاألخرل.
ا١توضوعاإلجتماعيةِ(ج

أك االجتماعية ابٟتياة تتعلق مواضيع ىي االجتماعية ا١تواضيع
البيئة كمع اآلخرين مع البشرم للتفاعل مكاف ىو الذم اجملتمع،
اليت اليتٖتتومعلىالعديدمنا١تشاكلكالصراعاتكغَتىا الطبيعية،
مثل اجتماعية قضااي ا١توضوع. األشياء عن البحث مصدر تصبح

االقتصادية كالنضاؿالقضااي كالركمانسية كالثقافية كالتعليمية كالسياسية
كالدعاية،كا١تشاكلا١تختلفةُبسياؽالعالقاتاالجتماعيةاألخرلاليت
تظهرعادةُباألعماؿاليتٖتتومعلىالنقداالجتماعي)نورجيانتورك،

 (.ديكنرؤيةا١توضوعُباالقتباس:ٔٛ،صٕٓٔٓ
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كىوعلينااللنا، كيفتكٔتنيشكو"ص."فتوتنا يلتهمأرزاقنا
ٕٕٖ.

اليت ُباالقتباسأعاله،ديكنمالحظةذلكُبقصةأكالدحراتينا
أبنو توصفشخصيتو الناس. حياة ُب االجتماعية الصراعات تصف
كمع اٞتاد. العمل عن الناتج الرزؽ من اجملتمع كيسلب مستبد زعيم

تاالقتصادية،فإهنمذلك،عندمايشتكيالناسكيشكوفمنالصعواب
حيصلوفعلىالتعذيبكمكافأة.

"حدثٌتأىبعنهاكماحدثتٌتأمى،كلكنقلبكافىنالك،فلم
ضحاايه، كثرة من كعجبت كمشاكلو، للوقف كثَتا أكًتث

.ٕٓٗص.فملتإىلرألأمىإيثارىااٟتبكالسالـ"
يوضحاالقتباسأعالهأفاألبحكىكلا١تشاكلاليتحدثتُب
اليت اجملتمعية النزاعات على لإلجابة االستفهاـ بعالمات ا١تليئة بلدتو

تفتقرإىلالوعيابلسالـكاحملبةبُتسكافالقرية.
ا١توضوعالشخصيةِ(د

العديدمن اإلنسافككائنحيلو إفموضوعالشخصيةُبحياة
على اإلنساف فعل ردكد شكل ُب تكوف كاليت كالصراعات، ا١تشاكل

االجتماعيةاليتيواجهوهنا.مشاكلالفرديةىيمشاكلاألاننيةا١تشاكل
كىي ا١تعينة، ا١تواقفكالسمات من غَتىا أك الذات كاحًتاـ كالكرامة

 ا١تعنيوف)نورجيانتورك، إليها كينظر بشكلعاـ ،ٕٓٔٓمشاكلعقلية
 (.كديكنرؤيةىذاا١توضوعُبا١تقتطفالتايل:ٔٛص

إىلأبيوٝتععتاابكقاؿلو:"كعملك"ككلماأفضىٓتواطره
كراء سعيا أمثالكمنالشبافجيوبوفاألحياء إف ايكسالف؟!

.ٕ٘ٗص.الرزؽأكيهزكفاٟتارةإذارفعواالنبابيت!"
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ا١توضوعىو موضوعاألاننية. ىو يرد موضوع ُباالقتباسأعاله،
الرئيسية.الضجيجا لداخليداخليكشعرتمباشرةمنقبلالشخصية

الذمتشعربوالشخصيةالرئيسيةجيلباحًتاـالذاتكالكرامةلعائلتو.
اليت االجتماعية ا١تشاكل على الفعل لرد نتيجة ا١توضوع ىذا ينشأ

يواجههااجملتمع.
"لكنغلبعليوالظنأبفىذهاٟتياةلنتتيسرألحدإالإذا

نيوعنتوزعالوقفعلىاٞتميعفناؿكلحقوكاستثمرهحىتيغ
.ٕٔٙالكدفتخلصلواٟتياةالصافيةالغناء"ص.

جيعل ٦تا أسالفهم ا١تَتاثمن ديناميكية ، أعاله االقتباس يوضح
صراعناُباٟتياةاالجتماعيةُباجملتمعجيعلالقائدقاسيانعلىاجملتمعأك
األشخاصالضعفاء.سيشعرسكافالقريةٔتزيدمنالسعادةكالسالـإذا

ًبًبتوزي إذا اٟتياةستكوفأقلكرامة عا١تَتاثابلتساكم،لكنىذه
القياـهبافقطمنخالؿالتغطيسُبالثركةدكفالرغبةُبالعيشمثل

الصوفيُت.
ا١توضوعاإل٢تيةِ(ه

بُتاإلنساف العالقة مشكلة على أكرب بشكل ا١توضوع ىذا يركز
فةمثلكجهاتكإ٢تو،أكمشكلةالتدين،أكمشاكلفلسفيةأخرل٥تتل

 كا١تعتقدات)نورجيانتورك، كالرسالة، كالرؤية ،ٕٓٔٓالنظرُباٟتياة،
(.ىذاا١توضوعغَتموجودُبركايةأكالدحراتينا.ألنوالتوجدٔٛص

مشاكلفيمايتعلقّتوانبالتدين،كالعالقاتاإلنسانيةمعا٠تالق،أك
والقصةبشكلأكربإىل٥تتلفا١تشاكلالفلسفية.ُبالقصة،يتمتوجي

 ُباجملتمع.االجتماعيقصةتناقشالصراعات
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لركبرت كفقا الباحث، أف إىل خلص ا٠تمسة ا١تواضيع ٕتميع
يوازما١تعٌتُبٕتربة ا١توضوعىوجانبمنجوانبالقصة ستانتوف.
حياةاإلنساف.كىونتيجةمنالعناصراليت٢تاصلةكلحدثكتفاصيل

هنايةالقصةيكوفمنا١تناسب،كاالنتهاءمنكتلبيةمنالقصة.كبدايةك
(.ا١توضوعٖٚ-ٖٙ،صٕٕٔٓقصةبفضلكجودموضوع)ستانتوف،

على أيضا كيركز البشرية. اٟتياة ٔتعٌت يتعلق ىاراتينا أكالد ركاية ُب
موضوعجوانباٟتياة،لذلكليسىناؾقيمةمعينةالذمحييطالقصة.

العنا ٥تتلف معرفة مؤامرة،بعد كىي القصة، كقائع ُب الواردة صر
كشخصيات،كمعٌتا٠تلفية،العناصراليتتبٍتالقصةديكنالعثورعليو.

ا١توضوعات فإف ا١توضوعات، من أنواع ٜتسة إىلٕتميع استنادنا
ا١توضوعات ا١توضوعات. فقطمن أنواع ثالثة ىي الركاية ُب ا١توجودة

أكالدحراتين ىيمواضيعماديةكموضوعاتالواردةُبركاية اجتماعيا
كانت إذا القارئ إىل الوصوؿ موضوع كسيكوف أاننية. كموضوعات
، حراتينا أكالد قصة ُب القصة. كالظركؼُب الوضع األحرؼتطابق

ىوموضوعأكثربركزناُبالقصة،شخصيةالرفاعةةا١توضوعاالجتماعي
خالؿ من الناس حياة تغيَت حقنا تريد جُتاليت طبيعة على القضاء

تعسفي بشكل يتصرفوف الذين القرية زعماء استبداد إفريتكمعارضة
ا١توضوعاالجتماعي الناس. ٕتاىهم. ىوموضوعةدكفالشعورابلعدالة

يثَتحوؿحدثاجتماعيحيدثللشخصيةالرئيسيةُبالقصة.
ال األمر للمشكلة، بداية أهنا الناسعلى حياة ذمجيلبمؤلفقصة

إف لو. حدث الذم االجتماعي الصراع بداية رفاعة شخصية من سيجعل
االجتماعيا١توضوعا١تادمكا١توضوعاألانينموجودافبسبباألفعاؿكا١تشاكل

للشخصيةالرئيسية،كىيا١تشكالتاالجتماعيةاليتٕتعلالشخصيةتضطر
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كإ القرية اليتٖتدثُب ا١تظامل ا١تضطربحوؿ حلمو نقل جُتإىل ٝتة زالة
إفريتاليتىيراسخةُبقلوبزعماءالقرية.
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 الباب الرابع
 ختتاماال

 
 اخلالصة .أ

نشرتقصة"أكالدحراتينا"لنجيب٤تفوظألكؿمرةُبجريدةاألىراـعاـ
كُنشرتألكؿمرةعندماحصل٧تيب٤تفوظعلىجائزةنوبل،إبٚتايلٜٓٙٔ
 صفحة.ٕٔٓ

لثالثكا١تتعلقةبشكلتشويوركاية"أكالدحراتينا"ُبالفصلاالباحثنتائج
لنجيب٤تفوظكأىدافهاكأىدافهاىيكمايلي:

 شكل تغريب قصة "أوالد حراتينا" لنجيب حمفوظ -1

تغريب أشكاؿ من العديد لنجيب ىناؾ حراتينا" "أكالد ركاية من
 ٖتتومعلىٛ٘أفىناؾٙتانيةكٜتسُت)كجدتالباحث٤تفوظ. عبارة )

٤تفوظ.أشك لنجيب حراتينا" "أكالد ركاية ُب ظهرت التغريب من اؿ
ف أفكار الباحث األدبيستخدـ إف كيقوؿ شكلوفسكي. مثل،يكتور

دينع ٦تا جديدة، بطريقة الواقع إظهار على القدرة لديو األخرل، الفنوف
 مصطلح شكلوفسكي فيكتور يستخدـ للمراقبة. التلقائية ا١تنفىالطبيعة

ـالعملاألديبأسلوابلغواييربزأكينحرؼعنا١تعتاد،أكعندمايستخد
اُبسرد جديدن القصص.ألشكاؿالتشهَتا١توجودةُبقصةيستخدـأسلوابن

"أكالدحراتينا"لنجيب٤تفوظ،يسكبا١تؤلفمنخالؿعناصرالركاية،
 كىي: عناصر، الرئيسي)الرفاعة:( الشخصية 2)ىناؾأربعة )الشخصية

 العمٗيوجد زكجة جواد، العم عبدة، سياُب، )العم إضافية كشخصية )
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الًتايب، هبـر زنفل،خنفس،ايٝتينة،سيدىم،زكية)زكجةخنفاس(، جواد،
زكي، سنرة، داكد، بطيخة، برىوف، زيتونة، فرحات، حنورة، حجازم،

 يوجد : بيومي كرًن، علي، )خنفاس،ٕٛحسُت، كالتوصيف)ا٠تصـو )
(كالبطل)رفاعة،سياُبٙعلي،ايٝتينة،حجازم،فرحات:يوجدبيومي،

 كاف جواد: العم زكجة ، جواد العم ، عبدة ،٘ )مؤامرة( معرب ٠)(:
 مقهى،( اخللفية 3)متقدمة(: صحراء، اٞتبالكم، )قرية ا١تكاف )خلفية

 يوجد الناشر: عصابة مقطم، كالصباحٙسوؽ )الليل الوقت خلفية ،)
يوج الباكر: ٕد يوجد )غريب: ا٠تلفية جو ،)ٕ ( موضوع 8)(:

يوجد األاننية: ا١توضوعات االجتماعية، ا١توضوعات ا١تادية، )ا١توضوعات
ٖ.) 

 معىن أو دهاف تغريب قصة "أوالد حراتينا" لنجيب حمفوظ. -2

 البياانتاليتكجدىا للباحثأفالباحثمن ديكن الدراسة، ُبىذه
ويوركاية"أكالدحراتينا"لنجيب٤تفوظمنتشالقصدأكالغرضيستنتجأف

ىوكصفٝتاتالشخصيةكتوصيفاتكلشخصيةكحدث،ا٠تلفيةكاٞتو
سرد تقنيات ابستخداـ القصة ُب الضمنية الرسائل أك اٟتبكة ككذلك
ا١تكتوبة اللغة تبدك أك ا١تعتاد كينحرؼعن يربز لغوم القصصأبسلوب

ابقصداإلضافةقيمةإٚتاليةُبالقصةأجنبيةكاندرنامايعرؼالقارئمعناى
 ابلشكل،كأكثرحساسيةلكلمايدكرحولو.ةمهٞتعلالقارئأكثر

االقرتاحاتِ.ب
َيمل -1 ، القارئالباحثللقراء تقدير البحثمنزايدة أفيتمكنىذا

األدبية األشياء ابستخداـ إجراؤه البحثالذميتم األديبألف للعمل
ال  لقراءُبكثَتمناألحياف.ديكنأفيكوفمفيدن
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١تزيدمنالباحثُتَيملالباحثأفتكوفنتائجىذهالدراسةمصدرإ٢تاـ١تزيد .1
منالباحثُتالذينيرغبوفُبدراسةركاية"أكالدحراتينا"لنجيب٤تفوظكديكن
أفيكوفىذاالبحثمادةمرجعية١تزيدمنالبحثالذميريددراسةاألعماؿ

النهج.األدبية.بنفس
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