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 بى عى التػ   ؾى ري تػٍ َػى ا كى من لٍ عً  ـٍ ري  َػى الى 

 (ٔٗ)الشيخ دمحم شريف الٌدين حيِت العمريطي يف نظم "العمريطي": 
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 اإلهداء
 

 أىدم ىذا البحث إىل:
 رغبات الباحث حىت اآلف.ذم قد أيٌد أيب احملبوب داسوقي ال .ُ
 .حىت اآلف ودة للباحثا١ت تأعط يت قدالأٌمي احملبوبة رائحة اٞتٌنة  .ِ
الٌلتاف قد أيٌدات أخيت الكبَتة علمي نور عمليا كأخيت الصغَتة علمى نور عملييت  .ّ

 الدعم للباحث يف كٌل عملية
ٚتيع أصدقائي احملبوبُت يف كلية العلـو اإلنسانية بقسم اللغة العربية كأدهبا ا١ترحلة  .ْ

 ٧تحنا هللا، أمُت "لسكار الدؤيل" َُِٖ
، معهد أنوار ا٢تدل ماالنج، معهد قسم اللغة العربية كأدهبايف  ٚتيع األساَيذ .ٓ

 منتشر العلـو جكجاكرات كمعهد ْتر العلـو بيماالنج
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 توطئة

 یكنسٌلم عل یكنصلٌ  ويكنستغفره كنتوٌکل عل نوي٨تمده كنستع ُتاٟتمد َّلل  رٌب العا١ت
 دانيٌ نقمتو س ريرٛتتو كنذ َتبش  َوخلقو حافظ سرٌه كمبٌلغ رساال یف َوَت ك خ بويك٧ت بويحب
 نياألطهر  ُتبيالو األط یكعلصٌلى هللا عليو كسٌلم  ٤تٌمد یا١تصطف القاسم یاب نايٌ كنب

كنسٌلم  ی. كنصلٌ ُتاألرض یف ةاَّلل  يٌ بق مايٌ س  ُتا١تکٌرم ُتا١تعصوم ٌيُتدا٢تداة ا١ته ُتا١تنتجب
 .ُتكىداة ا١تؤمن ُتكٛتاة ا١تستضعف ُتائٌمة ا١تسلم یعل

ٖتليل فابوال كسجوزيت يف قصة  قد مٌت الباحث يف كتابة البحث اٞتمعي بعنواف "
الشكالنية الركسيو  : دراسةحملمد عطية اإلبراشي  "السلطاف ا١تسحور" صَتة ألطفاؿق

. األخطاءأف ىذا البحث ال يزاؿ بو العديد من  يشعر الباحث". لفكتور شكلوفسكي
 اليت ٚتعها الباحث األخطاء إىل األخر من الباحث د أف يضيف ا١تزيدسيكوف من اٞتي
 .يف ىذه الدراسة

ختبار النهائي للحصوؿ على ستيفاء شركط اإلالمقدـ قٌدـ الباحث ىذا البحث 
جامعة موالان مالك  يف قسم الٌلغة العرابية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية (S1) درجة سرجاان

كالتقدًن للعديد من  كلمة الشكررب الباحث عن  يع. إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج
 ، خصوصا إىل :الباحث قى قًٌ عموا العملية اليت حي األشخاص الذين د

مالك إبراىيم  انمدير جامعة موال ،ا١تاجستَت ،األستاذ الدكتور دمحم زين الدين .ُ
 اإلسالمية اٟتكومية ماالنج.

 سانية.عميد كلية العلـو اإلن ،ا١تاجستَت ،فيصل دمحم الدكتور .ِ
 رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا. ،ا١تاجستَت ،الدكتور عبد الباسط .ّ
 سكَرَت قسم اللغة العربية كأدهبا. ،ا١تاجستَت ،زكاكمدمحم األستاذ  .ْ
 ؼ يف أتليف ىذا البحث.مشر األستاذ دمحم أنوار مسعدم، ا١تاجستَت،  .ٓ
 كىل كا١تشرؼ، الذم يرشدين منذ سنة األا١تاجستَت ،األستاذ دمحم أنوار فردكسي .ٔ
 َُِٖمرحلة  يف قسم اللغة العربية كأدهباٚتيع أصدقائي  .ٕ



 
 

 ز 
 

ٚتيع أصدقائي يف ماالنج، جكجاكرات كبيماالنج الذين قد أعطوا اٟتماسة للباحث  .ٖ
 يف إنتهاء ىذا البحث

األسرة الكبَتة بٍت عثماف كرقٌية يف جَتيبوف كاألسرة الكبَتة بٍت سهارم كسليمة يف  .ٗ
 بيماالنج

 
 َِِِ يونيو ٖ, النجٔتاٖتريرا 
 الباحث 

 
 مل نور علميوافع

 ََُُُّْٖرقم القيد : 
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اٟتبكة  مثل الركاتات كالقص  مهمة للغاية. النظرية اليت َناق  اٟتبكة يف العمل األديب
الشخصية اليت أصبحت رائدة يف ىذه النظرية ىي فكتور  الركسية. نيةابلتحديد ىي نظرية الشكال

ىو معرفة ٖتليل  ا البحثمن ىذ ىداؼاأل سجوزيت.ك فابوال  شكلوفسكي. ا١تفهـو الذم بدأه حيلل
ي. ٖتكي شور" حملمد عطية األبراسح"السلطاف ا١تألطفاؿ قصة قصَتة  شكلي فابوال كالسجوزيت يف

ىذه القصة القصَتة قصة السلطاف كرئيس الوزراء كأمَتة ملك بالد فارس الذين يريدكف العمل معنا 
 .لالنتقاـ من الساحرة الشريرة ا١تسماة قشنور

الدراسة ىو  نوع ىذا البحث ىو ْتث كصفي نوعي. ا١تصدر األساسي للبياانت يف ىذه
قصة األطفاؿ القصَتة "السلطاف ا١تشهور" حملمد عطية األبراسي. مصادر البياانت الثانوية يف ىذه 
الدراسة ىي كتب أك ٣تالت أك مراجع َناق  نظرية الشكالنية الركسية من منظور فكتور 
دكين  شكلوفسكي. استخدمت َقنيات ٚتع البياانت يف ىذه الدراسة َقنيات القراءة َك

١تالحظات. َتمثل َقنية ٖتليل البياانت يف ىذه الدراسة يف قياـ الباحث بتحليل البياانت ككصف ا
 .ٖتليل البياانت كاستخالص النتائج ا١تتعلقة اب١تناقشة
( ُمراحل، كىي ) ٓفابوال يف ىذه القصة القصَتة من نتائج ىذا البحث ىي: )أ( َتكوف 

تكوف من ( بداية الِمقدمة، َتكوف من حدث كاحد؛ ) تكوف ّأحداث؛ ) ستةقصة، َك ( ذركة، َك
( خا٘تة، َتكوف من حدث كاحد. ٓ)أحداث ك ثالثة، َتكوف من احمللوؿ( ْأحداث ؛ ) سبعةمن 

كا١ترحلة ا١تتوسطة  ألكىلمراحل )ا١ترحلة ا ّيف ىذه القصة القصَتة من  سجوزيت)ب( يتكوف 
 .كاللغة لفية/الشخصيات كا٠تلة األحداث كالشخ كا١ترحلة النهائية(. َناق  كل مرح

 

 

 



 
 

 ط 
 

 

ABSTRAK 

 

Ilmiawan, Amal Nur. 2022. Analisis Fabula dan Sjuzet dalam Cerita Pendek 

Anak “As-Sulthan Al-Mashur” karya Muhammad „Athiyah Al-

Abrasy : Kajian Formalisme Rusia Perspektif Viktor Shklovsky. 

Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 

Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang.  Pembimbing: M. Anwar Mas’ady, M.A. 

Kata Kunci    : Alur, Fabula, Formalsime Rusia, Sjuzet, Viktor Shklovsky 

 

Alur dalam sebuah karya sastra seperti novel dan cerpen merupakan sesuatu yang 

sangat penting. Adapun teori yang khusus membahas tentang alur yaitu teori formalisme 

Rusia. Tokoh yang menjadi pelopor dalam teori ini yaitu Viktor Shklovsky. Konsep yang 

digagas oleh beliau ini menganalisis tentang fabula dan sjuzet. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu mengetahui analisis bentuk fabula dan sjuzet dalam cerita pendek anak “As-Sulthan 

Al-Mashur” karya Muhammad „Athiyah Al-Abrasy. Cerpen ini mengisahkan tentang 

kisah Sang Raja, Perdana Menteri, dan Putri Raja Persia yang ingin bersama-sama 

membalas kejahatan penyihir bernama Qashnour. 

Adapun jenis dari penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. 

Sumber data perimer dalam penelitian ini yaitu cerita pendek anak As-Sulthan Al-Mashur 

karya Muhammad „Athiyah Al-Abrasy. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian 

ini yaitu buku-buku, jurnal-jurnal atau rujukan yang membahas tentang teori formalisme 

Rusia perspektif Viktor Shklovsky. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik baca dan catat. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini 

yaitu peneliti menganalisis data, memdeskripsikan analisis data, dan membuat penarikan 

kesimpulan terkait pembahasan. 

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah: (a) fabula dalam cerpen ini terdiri 5 

tahap yaitu (1) Prolog, terdiri dari satu peristiwa; (2) Permulaan cerita, terdiri dari 6 

peristiwa; (3) Klimaks, terdiri dari 7 peristiwa; (4) Penyelesaian, terdiri dari 3 peristiwa 

dan (5) Epilog, terdiri dari satu peristiwa. (b) Adapun sjuzet dalam cerita pendek ini yaitu 

terdapat 3 tahap (tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir). Masing-masing tahap itu 

membedah tentang peristiwa, tokoh/penokohan, latar, dan bahasa. 
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The plot in a literary work such as novels and short stories is very important. The 

theory that specifically discusses the plot is the theory of Russian formalism. The figure 

who became a pioneer in this theory was Viktor Shklovsky. The concept initiated by him 

analyzes fabula and sjuzet. The purpose of this study is to find out the analysis of fabula 

and sjuzet forms in the children's short story "As-Sulthan Al-Mashur" by Muhammad 

'Athiyah Al-Abrasy. This short story tells the story of the King, Prime Minister, and 

Princess of the King of Persia who want to work together to avenge the evil witch named 

Qashnour. 

The type of this research is descriptive qualitative research. The primary data 

source in this study is the children's short story As-Sulthan Al-Mashur by Muhammad 

'Athiyah Al-Abrasy. The secondary data sources in this study are books, journals or 

references that discuss the theory of Russian formalism from the perspective of Viktor 

Shklovsky. Data collection techniques in this study used reading and note-taking 

techniques. The data analysis technique in this study is the researcher analyzes the data, 

describes the data analysis, and draws conclusions related to the discussion. 

The results of this research are: (a) the fabula in this short story consists of 5 

stages, namely (1) Prologue, consisting of one event; (2) The beginning of the story, 

consisting of 6 events; (3) Climax, consisting of 7 events; (4) Settlement, consisting of 3 

events and (5) Epilogue, consisting of one event. (b) The sjuzet in this short story consists 

of 3 stages (early stage, middle stage, and final stage). Each stage discusses events, 

characters/characters, setting, and language. 
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 الفصل األول
 قدمةادل

 
 بحثخلفية ال - أ

على الرغم من َطور األعماؿ مع َطوير الزماف، يطٌور األدب يف العامل ايضا. 
ا١توجودة فيها مل  العناصر لكناألدبية من العصر الكالسيكي إىل العصر اٟتديث ، 

يكمن االختالؼ بُت األعماؿ األدبية يف العصر الكالسيكي كالعصر  .َتغَت كثَتنا
اٟتديث يف نوع العمل األديب. يف العصور الكالسيكية ، كاف ا١تزيد من األعماؿ 
األدبية على شكل شعر / نثر ، بينما كانت األعماؿ األدبية يف العصر اٟتديث على 

األدب ظاىرة علمية ٢تا  .(ٓ: ََِٕ)فاضل،  كاتات كغَتىاشكل قص  قصَتة كر 
ٕتسيد إعطاؤه حدكدنا كخصائ  ، ك اختباره أديٌب ىو  عمل. خصائصها ا٠تاصة

األديب  عمليعد ىذا ال(. ِْ: َُِِ)سيمي،  بكل اٟتواس ا١توجودة لدل البشر
األدبية  أف  مكاانن للقراء ١تشاركة مشاعرىم العاطفية ، كابلتايل فإف قراءة األعماؿ

 .(ّ: َُِٕ)نورغيانتورك،  َسلي القراء
القصَتة ، جيب أف َكوف ىناؾ حبكة  ةيف العمل األديب مثل الركاتات كالقص

باؾ  ةبدكف حبكة ، سيشعر خرباء الركاتات كالقص َربط حدًثن آبخر. القصَتة ابالَر
 (Stanton). قاؿ ستانتوف بشأف األحداث اليت ٖتدث يف األعماؿ األدبية ا٠تيالية

أف اٟتبكة َيعر ؼ على أهنا سلسلة من األحداث ( ُُّ: َُِٕيف نورغيانتورك )
بطة ابلسبب كالنتيجة  . الواردة يف قصة ، كلكن يف حدث آلخر جيب أف َكوف مَر

يف (، أٌف اٟتبكة ُُّ: َُِٕيف نورغيانتورك )  (Abrams)ذىب أبرامس
 َظهر فيها أشياء َنشأ ، سواء من على أهنا سلسلة من األحداث اليت العمل األديب

األديب الركائي من  ثررؤية ٚتاؿ األ . كجهة نظر عاطفية أك من جانب إبداعي معُت
كجهة نظر حبكة األحداث ، ألف اٟتبكة ىي إحدل اللبنات األساسية لقصة 



2 
 

 
 

كجود األدب العريب موجود منذ عصور ما قبل اإلسالـ أك اٞتاىلية.  عاطفية للغاية.
 (.ّٓ، ُّٗٗ)برككيلماف،  مرة أخرل عندما دخل اإلسالـ ا١تنطقة العربيةمث منا 

قصَتة ىي أعماؿ نثرية قصَتة مكتوبة. يف القصة القصَتة، ىناؾ حياة  قصة
شخصية مليئة ابلصراع، كىناؾ أحداث سعيدة أك حزينة، كٖتتفظ ابنطباع يصعب 

(، َُ: ََُِ)(. ذىب نورغيانتورك ُّْ: ََِْ)كوساسيو كأخواهتا،  نسيانو
األكىل قصة . القصَتة عند عرضها من خالؿ قصة قصَتة ةىناؾ ثالثة أنواع من القص
كلمة. كالثاين قصة قصَتة طويلة إىل حد ما. كالثالث   ََٓقصَتة، نصها حوايل 

ظهرت القص   قصة قصَتة طويلة نصها عبارة عن عشرات اآلالؼ من الكلمات.
قرف التاسع عشر، بدءان من الًتٚتة كالتقليد القصَتة العربية بشكل متتابع يف ال

ال  فصل كجود األدب العريب عن أتثَت  .(ِٔ: ُِٗٗ)اليسوعي،  كاالبتكار
 (.ٗ: ُٖٓٗ)ا٢تٌوارم،  األعماؿ األدبية يف أكركاب

كاف علماء من اليوانف رائدين يف نقد األعماؿ األدبية. يف البداية، كاف النقد 
ن السائَت. كمع ذلك ، إىل جانب َطور العصر، فإف األديب فقط النتقاد القليل م

األعماؿ األدبية اليت يتم انتقادىا ليست فقط سيئَت. ىناؾ أعماؿ أدبية على شكل 
(. أحد َُٔ: ُْٗٗالشايب، قص  قصَتة كركاتات كأخرل  انتقادىا )

االنتقادات األدبية يف العصر اٟتديث ىو استخداـ نظرية النقد األديب للشكلية 
يعد اختيار مشكلة البحث ٖتدتان حقيقينا لقدرة  كسية ابستخداـ هنج موضوعي.الر 

 (.ٕٔ: ُْٗٗ)صاحل،  الطالب، كأكؿ عالمة على ذكائو كإمكاانَو العلمية
درس يف جامعة دار العلـو . عامل مسلم من مصر اإلبراشيدمحم عطية 

، لدراسة العديد م يسمصر، بعد ذلك اتبع دراستو يف إ٧تل ،ابلقاىرة ن ٣تاالت العلـو
األدب العريب متقدـ للغاية ىناؾ. كذلك ألف مصر يف مصر أيضا،  كخاصة األدب.

أصبحت مركز اٟتضارة اإلسالمية. لذلك ، مت َوجيو الكثَت من األدب من أكركاب إىل 
يف ىذا البحث، يستخدـ الباحث مصدر البياانت  (.َِ: ََِٗ)العطوم، مصر
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ٖتكي اإلبراشي.  "السلطاف ا١تسحور" حملمد عطية قصة قصَتة ألطفاؿاألكلية ىي 
ا يف ذلك  ىذه القصة القصَتة عن ملك عظيم يف مدينة بغداد كاف ال يزاؿ كحيدن
الوقت. ذات يـو كاف ىناؾ كزير يبكي ألنو ال يستطيع ٖتمل َكلفة البضائع اليت 

تاجر إىل ابلذنب، كيف النهاية دعا ال السلطافيبيعها التجار يف فناء القصر. شعر 
ككزرائو لًتديد   السلطافالقصر كأعطى الوزير بعض السلع. قاـ التاجر بتلقُت عقيدة 

كلمات التعويذة السحرية. كمع ذلك، مل يعرؼ أم منهما أف الكلمة كانت َعويذة 
ككزرائو كثَتنا ٔتا يفعلو التاجر. يف النهاية، يف يـو من األتاـ  السلطافسحرية. أتثر 

كرئيس الوزراء إىل ّتعات. كذات  السلطافعويذة مع كزيره. ٖتوؿ حاكؿ أف يلقي الت
يـو ٝتعت صرخة بومة. َعرضت البومة يف السابق أيضنا لتغيَت يف الشكل. البومة ىي 

كرئيس كزرائو. بعد  السلطافابنة ملك بالد فارس. خيدعو ساحر اٝتو قشنور يسحر 
يعتو. مت سجن الساحرة. عاش َرتاقنا للسحر. أخَتا عاد إىل طب السلطافذلك، كجد 
يوجد يف ىذه القصة القصَتة . الفارسي السلطافأخَتنا بسعادة مع أمَتة  السلطاف

 حبكة شيقة ْتيث يهتم الباحث ابلبحث عن اٟتبكة يف ىذه القصة القصَتة.
ية الركسية ىنا لتقدًن نالشكالبدأ الشكالنييوف الركسية النظرية اٟتبكة. 

من . قيدـ ىذ ا١تذىب األديب يف العصر اٟتديث عملعلقة ابلا١تفاىيم النظرية ا١تت
يات يف حد ذاَو على دراسة نيًتكز مفهـو الشكال. يف ركسيا يُتاللغويُت ألدب
يات يف النصوص األدبية ىنا مسألة ٢تا نمعٌت الشكال. يات يف ن  أديبنالشكال

 نيةلشكالاللغوم الذم بدأ نظرية اىو  شكلوفسكي فكتور. عالقة ببنية اللغة
ا البحث ، يف ىذلكن. ك تاكوبسوفك  َنجانوؼالركسية. ابإلضافة إىل ذلك، ىناؾ 
 َبحث عنشكلوفسكي كاليت  فكتورلالركسية  ةيناستخدـ الباحث نظرية الشكال

 (.ّٖ: َُِٗ)منصور،  فابوال كسجوزيت
ر اٟتا٢تشكلوفسكي أف الفابوال نفسها ىي شكل من أشكاؿ  فكتور يرل
. الركسية ىنا ٢تا منظور داليل كرٝتي ةيناٟتبكة يف مفهـو الشكال .فقط بكةمن اٟت
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ىناؾ ابلتأكيد اختالؼ فيما يتعلق هبذه فابوال كسجوزيت. يتم َعريف فابوال نفسها 
ا١تعادلة  ، كسجوزيت ىيزمنية-على أهنا مفهـو شامل يف عالقة عقالنية كسببية

بط َسلسل األحداث هبا يف  األديب ا٠تيايل ثر األالشاملة للمفاىيم اليت يَر
ريسنو،   (. ّٗ: ُّٖٗ)سَو

يضعوف أكلوية عالية  يةالركس الشكالنييوفأف ( ٖ: ُّٗٗذىب سيلدين )
ا. يقولوف أف ا١تقصود  للمفاىيم النظرية ا١تتعلقة ابٟتبكة لتصبح أفكارنا مهمة جدن

 الذم لو طبيعة أدبية، بينما القص  / األحداث ىنا سجوزيتابٟتبكة ىنا يسمى 
 َسمى فابوال كاليت سيعاٞتها ا١تؤلف بنفسو اب١تواد ا٠تاـ يف العمل األديب ا٠تيايل.

ال  إجراء ىذا البحث دكف مراجع أك دراسات من أْتاث سابقة َناق  
يتضمن ىذا القسم مراجعة للدراسات العلمية ا١تتعلقة  نظرية الشكليات الركسية.

ا١تاجستَت أك الدكتوراه السابقة ، أك اب١توضوعات البحثية اليت مت نشرىا يف رسائل 
ا١تؤ٘ترات ا٠تاصة ، كما  ا١تنشورة يف اجملالت العلمية ا١ترجعية ، أك ا١تدرجة يف أعماؿ

عدة دراسات ْتثية سابقة  الباحثككجد  (.َُٔ: َُِٗ)احملمودم،  إىل ذلك
 شكلوفسكي. فكتورَتعلق بنظرية الشكليات الركسية بناء على منظور 

ركاية أندرتا ىَتاات "األب" عن  ، ْتث دتاف كريستيانيتَُِٕ ةسن يفأكال، 
استخدمت ىذه الدراسة ا١تنهج الوصفي النوعي.  .الركسية شكالنيةمن منظور ال

 َشَت نتائج ىذه الدراسة إىل أف الفابوال يف ىذه الركاية ىي اٟتالة االجتماعية لشعب

مثَت لالىتماـ يف  سجوزيتك يف التسعينيات كاليت يتم معاٞتتها بعد ذل يف بيليتونج
 من التعبَتات كاألمثاؿ كشكل الكالـ. هناية القصة. َستخدـ ىذه الركاية أيضنا الكثَت

ٖتليل الشكليات حوؿ ركسدتاان عن ك  َقول، ْتث َُِٕ سنةيف ًثنيا، 
يف ٣تلة َعليم اللغة اإلندكنيسية  Ullan Pralihantaبواسطة  Androphobiaركاية 
. كانت طريقة البحث ا١تستخدمة يف ىذه الدراسة ىي ا١تنهج (JILEL)كاألدب 

الوصفي النوعي. نتائج ىذه الدراسة ىي أف فابوال يف ركاية أندركفوبيا أكالف براليتهانتا 
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( حلقات حب ِاف ، )( حلقات حب تاٝتُت أكفُأجزاء، كىي ) ّمقسمة إىل 
، كىيكل سردم، عبارة عن حبكة سجوزيت( حلقات متقلصة. ّ)ركبن جاديس، ك

 Ullan، كىي ركاية كتبها Androphobiaكىي طريقة لعرض ا١تواد الداللية يف ن  

Pralihanta  ابستخداـ مؤامرة إىل األماـ مع العديد من حملات من األحداث. حيدث
، كاٞتزء ٓ، اٞتزء ّ، اٞتزء ِ، اٞتزء ُ( أحداث اٞتزء ُالتدفق األمامي مَرُت، أم )

. ضرب األحداث ُٗإىل اٞتزء  َُ، ٗ، اٞتزء ٕ، اٞتزء ٔء ( أحداث اٞتز ِ، )ُٓ
 .ٔإىل اٞتزء  ُٖٓتدث يف اٞتزء 

اللغوية لقص   شكالنيةٖتليل ال، ْتثت سافخاين عن ًَُِٖثلثا، يف سنة 
َستخدـ طريقة البحث ىذه . كبية لدراسات األدب كاللغةاجمللة األكر يف  بيجاف ٧تدم

يبات  طريقة التحليل الوصفي. كجاءت نتائج َر ىذا البحث ابستخداـ َقنيات َك
كرار القيم اليت َؤدم إىل حداثة  لغوية حديثة، دينع ٧تدم ظهور العناصر ا١تهيمنة َك
اللغة كفهم جديد الستخداـ اللغة األدبية كاٟتفاظ على ٚتاليات حكاتاَو. يف الواقع، 

ا لتطبيق اللغة يف أذىاف اٞتمهور من خالؿ اال٨ت راؼ عن اللغة ابتكر مفهومنا جديدن
 .شكالنيةالقياسية القائمة على مبدأ ال

الشخصية يف  ْتث نورا ك فرامسيت عن َغريب ،َُِٗ سنةيف رابعا، 
غ يف اجملاؿ ع فارافراسي.  مسرحية األمَت الصغَت أنطواف دم سانت إكسوبَتم

َستخدـ طريقة البحث ىذه البحث النوعي. نتيجة ىذا البحث أف ا١تناقشة َتم من 
الشخصيات. على الرغم من أف األجهزة ىي كائنات شائعة، إال أهنا َبدك  خالؿ

 غريبة لفتح عقل القارئ لالفًتاضات كا١تعاين كالتفسَتات احملتملة.
ٖتليل َقنية عن انفعة كسوجياريت  ةإنتاف زىر  ْتث ،َُِٗ سنةيف خامسا، 

يف دكرم مادة :  الركسية( شكالنيةيف ركاية أكار لديوم ليستارم )نظرية ال التغريب
الغرض من ىذا البحث ىو شرح َقنية عدـ التآلف الواردة يف دكرم اللغة ك األدب. 

الركاية بناءن على نظرية  ركاية أكار لديوم ليستارم كشرح كظيفة عدـ التآلف يف
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 ّأف ىناؾ  ا البحثنتائج ىذ شكلوفسكي. فكتورالركسية من منظور  ةينالشكال
( استخداـ اللغات األجنبية يف شكل اإل٧تليزية ُكىي: )اسًتاَيجيات يف الركاية 

( استخداـ ا١تصطلحات األجنبية ا١تشتقة من ِ؛ )التايالندية كا٠تمَتية كالفرنسيةك 
( استخداـ العبارات البوذية للتطهَت الذايت ّاللغة اإل٧تليزية ككذلك التايالندية؛ 

يف ركاية  التغريبثل كظيفة َقنية كا١تانًتا البوذية ا١تستخدمة عند الشعور ابلضيق. َتم
 .أكار يف إضافة قيمة ٚتالية كجعل القارئ أكثر اىتمامنا ابلقراءة

يف أطركحتو حوؿ  إحظ سبيال راشدا ت، ْتثََِِ سنةيف سادسا، 
لغازم عبد الرٛتن القشييب. كاف الغرض من  ركاية الزىاديريف التغريب ٚتاليات 

ويو يف ركاية غازم عبد الرٛتن القشييب الزىادير الدراسة ىو ٖتديد ٤تتول كسائل التش
شكلوفسكي. َوضح نتائج  فكتورككذلك ٖتديد َقنية التشويو ا١تطبقة من منظور 

( ُىذه الدراسة أف ٤تتول التشويو يف ركاية غازم القشييب عن مرض الزىادير يتضمن 
زمٍت  : عشر َسلسلسجوزيت( ِفابوال: مرض الزىادير كعشرة َسلسل زمٍت أصلي، 

( اٟتافز: شرح مرض الزىادير ك٤تادثة جاكوب مع زميلو. مرضى ّ٘تت معاٞتتو، 
( إدخاؿ مواضيع: ُالزىادير. َقنية إزالة التآلف ا١تستخدمة يف ركاتات ألزىادير ىي 

مارلُت مونرك، القنبلة الذرية الفيتنامية، مصطلح الشباب ابللغة العربية القددية، كحياة 
رة: قصة الزكج كالزكجة أتطَت القصة للموضوع الرئيسي كىو ( قصة مؤطِالفناف. 

( اال٨تراؼ: الشكل االفتتاحي للقصة، ََريب الفصوؿ يف شكل ّمرض الزىادير. 
خطاب، النظرة إىل مرض الزىادير كمرض النخبة ، اٞتانب اإلجيايب ١ترض الزىادير، 

قنيات إلغاء شكل ختاـ القصة. من خالؿ دراسة أدكات إزالة التآلف اٟتالية  َك
التآلف،  مالحظة أف ا٠تصائ  ا١تطبقة يف ركاية ألزىادير َنتج ٚتالية أدبية خاصة هبا 

 ؿ جذب ٥تتلف عن الركاتات األخرل.سنةْتيث َصبح 
القصة  أتثَت التغريب على بنية  ت هللاضامر  ْتثت، َُِِيف سنة سابعا، 

 ركسية شكلوفسكي كالنيةشال دراسة : يف قصة أكالد حبة التوت بقلم كامل كيالين
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ىو ٖتليل شكل التشويو األديب كاألسباب اليت ا البحث يف أطركحتو. الغرض من ىذ
 ىبٌتة حبٌ َكمن كراء الشخصيات اٟتيوانية ابعتبارىا انعكاسنا يف قصة األطفاؿ 

شكالن من أشكاؿ التشويو  ُٗبواسطة كامل الكيالين. كخل  البحث إىل أف ىناؾ 
لكامل الكيالين. ابلنسبة للتقسيم يف كل حبة التوت قصة األطفاؿ يف بنية القصة يف 

أشكاؿ من  َُأحرؼ مع  ٗ( الشخصيات ىناؾ ُعنصر جوىرم، ٔتا يف ذلك: 
( ا٠تلفية ٢تا ّأشكاؿ من التشهَت يف األخدكد؛  ْ( أخدكد ىناؾ ِعدـ التآلف؛ 
يجتُت من أشكاؿ. عالكة على ذلك، مت العثور على نت ّ( التفويض ْشكلُت، ك؛ 

األسباب اليت َكمن كراء الشخصيات اٟتيوانية ابعتبارىا انعكاسنا يف قصة األطفاؿ 
 بواسطة كامل الكيالين.حبة التوت 
رم ىداتايت  ْتثت، َُِِ سنةيف ًثمنا،  عن فابوال كسجوزيت يف نويف بَو

السباعى  ٥تتارات قص  القصَتة مبكى العٌشاؽ ليوسف قصة قصَتة "سكينة" من
يف أطركحتها. هتدؼ ىذه  شكلوفسكي فكتورالركسية عند  شكالنيةية الابلنظر 

فابوال كسجوزيت يف القصة القصَتة سكينة يف ٥تتارات  الدراسة إىل كصف شكل
شكلوفسكي  فكتورليوسف السباعي ابستخداـ منظور  ا١تبكى األشقالقصة القصَتة 

أحداث  َُال: أم ( شكل فابو ُكنظرية الشكليات الركسية. ككانت نتائج البحث 
َستند إىل ََريب زمٍت ٔتا يف ذلك )أ( مغادرة الزكجة؛ )ب( إنكار حقيقة مغادرة 
زكجتو؛ )ج( التعازم يف رحيل زكجتو؛ )د( البحث عن مساعد يف رعاية أكالده 
كالعناية ٔتنزلو؛ )ىػ( البدء يف االىتماـ ٔتساعده )السكينة( كالعناية بو؛ )ك( ٗتيل 

( اٞتماع؛ )ح( سكينة حامل؛ )ط( إجبار سكينة على شخصية السكينة؛ )ز
 ّ؛ ىناؾ 062A( منوذج سجوزمِاإلجهاض؛ )م( إجراء اإلجهاض. التايل 

 ّأجزاء َشمل بداية القصة كمنتصفها كهناية القصة. كيف كل قسم ينقسم كذلك إىل 
أنواع كىي اللغة كاألحداث كالشخصيات. يتم َقدًن ىذه األنواع الثالثة من قبل 
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١تؤلف يف حبكة شيقة ، كيتم التعبَت عنها بلغة ٚتالية. ككل شخصية موصوفة بلغة ا
 ضمنية كٚتيلة.
ىَتاكايت اترجياف كأصدقاؤه حوؿ َقنيات سرد  ْتث،  َُِِ سنةيف اتسعا، 

من خالؿ بياف سيفركدين حوؿ  "عزة النفس"القص  يف ٣تموعة القص  القصَتة 
ىو كصف أسلوب سرد القص  ا البحث ىذ ية الركسية. الغرض مننمراجعة الشكال

الذم استخدمو ا١تؤلف يف ٣تموعة قصصية بعنواف "أسعار الذات" لسيفرك الدين 
بَتنياات ابستخداـ نظرية الشكليات الركسية. نتائج ىذه الدراسة ىي التقنيات 
قنيات سرد  ا١تستخدمة ىي َقنيات سرد القص  من منظور الشخ  األكؿ، َك

قنيات القص  للشخ  الثا قنيات سرد القص  للشخ  ا١تختلط ، َك لث، َك
قنيات إعادة التأثَت، كيستخدـ  قنيات اٟتوار َك قنيات ا١تراقبة، َك ا١تونولوج الداخلي، َك
ا١تؤلف أسلوب اللغة لتجميل األحداث يف القصة، أم الغلو، السخرية، ا١تثل، اٟتس 

اية القصة، يستخدـ ا١تؤلف ا١تواكب، االستعارة، الكناية، التجسيد، كالتناقض. يف هن
 التشويق إلحداث أتثَت مركع على كاقع حياة الشخصية.

 شكالنية: دراسة ، ْتث فوراب كأخواَو عن التغريب َِِِعاشرا، يف سنة 
إلدغار  The Tell-Tale Heartحوؿ كيف  للكلمات أف ٗتلق سردنا مقنعنا يف فيلم 

َستخدـ ىذه الدراسة مناىج . (IJREاجمللة الدكلية للبحوث الًتبوية )يف  آالف بو
. نتيجة ىذا البحث ىي أف بناء القصة ا١تغلقةْتثية كصفية نوعية ، كخاصة القراءة 

ر ا١تنقوؿ من خالؿ استخداـ الصور، كالشكل / ا٢تيكل، كالتوازم،  يعتمد على التَو
يساعد القصة على َكوين  شكالنيةكما إىل ذلك. ك االستنتاج أف امتالؾ عناصر ال

 الفركؽ الدقيقة. كجو القصة
َوجد أكجو َشابو كاختالؼ بُت البحث الذم يقـو بو  ةالسابق دراساتيف ال

الركسية  ةينالباحث. يكمن َشابو ىذا البحث مع البحث السابق يف نظرية الشكال
شكلوفسكي. كما يستخدـ منهج البحث ا١تنهج الوصفي النوعي.  فكتورمن منظور 
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يكمن  .ا١تغلقةوعي، يستخدـ البحث أيضنا طريقة القراءة ابإلضافة إىل الوصف الن
 االختالؼ بُت ىذا البحث كالبحث السابق يف ا١توضوع ٤تل الدراسة.

ك  فابوالة )الباحث مفهـو ركاية القص بحث، سيىذا البحثلذلك، يف 
دراسة ب اإلبراشيألطفاؿ "السلطاف ا١تسحور" حملمد عطية  ةَت يف قصة قص( سجوزيت
 .الركسية لفكتور شكلوفسكي الشكالنية
 

 أسئلة البحث - ب
 :اكمه، أسئلة البحث، كجد الباحث  بحثبناءن على ا٠تلفية ال

ور" حملمد عطية سح"السلطاف ا١ت ألطفاؿ ما أشكاؿ فابوال يف قصة قصَتة .ُ
 شكلوفسكي؟ فكتورلالركسية  نيةعلى نظرية الشكال األبراسي بناءن 

ور" حملمد سحالسلطاف ا١ت " ألطفاؿ ؿ سجوزيت يف قصة قصَتةاشكأ ما .ِ
 شكلوفسكي؟ فكتورلالركسية  نيةالشكالعطية األبراسي بناءن على نظرية 

 
 أهداف البحث - ج

 :امن ىذا البحث مه ىداؼ ، فإف األ أسئلة البحثبناءن على 
ور" سحالسلطاف ا١ت " ألطفاؿ لتعرؼ على شكل الفابوال يف قصة قصَتة .ُ

 فكتورلالركسية  نيةالشكالحملمد عطية األبراسي بناءن على نظرية 
 شكلوفسكي.

ور" سحالسلطاف ا١ت" ألطفاؿلتعرؼ على شكل السجوزيت يف قصة قصَتة  .ِ
 فكتورلالركسية  نيةالشكالحملمد عطية األبراسي بناءن على نظرية 

 شكلوفسكي.
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 فوائد البحث - د
ئد ىناؾ فائداتف للبحث، الفوائد النظرية كالعملية. الفرؽ بُت االثنُت ىو أف الفوا
النظرية ىي الفوائد اليت  أخذىا من الناحية النظرية فقط، يف حُت أف الفوائد 

)عبد القادر،  تفادة منها لصاحل اجملتمع األكسعالعملية ىي الفوائد اليت  االس
ٖتسُت قدرة الباحث تطبيقية يف ىذا البحث ىي الفوائد الاٌما   .(َٔ: ََِٕ

مث  أف يكوف دليالن ٠ترباء ، قد األديب(النعن على إجراء البحوث األدبية )خاصة 
بنظرية الشكالنية الركسية  سجوزيتعن فابوال ك  األدب ا١تتعلقُت ابلبحث العلمي

ابإلضافة إىل ذلك، فإف ىذا البحث مفيد أيضنا للمجتمع لفكتور شكلوفسكي. 
سرد القص  من خالؿ  طريقةيف َوفَت ا١تعرفة حوؿ  سنةاألديب كللقراء بشكل 

ور" حملمد عطية سح"السلطاف ا١ت ألطفاؿ قصة قصَتةيف  سجوزيتك فابوال 
األدب العريب فريد من نوعو مقارنة . كاألخر، القص  ك طريقتها يف اإلبراشي

 .  ابألدب اآلخر
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 الثاين فصلال
 اإلطار النظري

 
 بنيوية - أ

ؿ فرادكفو يقو  أداة َوجد فيها عالقة بُت عنصر كآخر. يى البنيةيف األساس، 
عبارة عن بناء منظم للمكوانت ، كىناؾ َفاعل /  البنيةأف  (ُُٖ: ُٕٖٗ)

 يالبنيوية ى مدخل عالقة متبادلة بُت كل مكوف حيدد كل منهما اآلخر.
يركز أسلوب عملو على األعماؿ األدبية ، حيث يوجد موقف من  مدخل

 (.ّْ: ُٖٗٗ)كيليك،   ا١توضوعية كاليقُت كموقف عدـ ا١تشاركة
أف البنيوية ىي طريقة للتفكَت يف العامل   (Hawkes)قاؿ ىوكس
إجراء يتكوف من عدة عناصر كبعضها ي ى البنية البنية. َعريفََربط بفهم ك 

)جابراىيم،  ال  أف خيضع للتحوؿ دكف إنشاء ٖتوالت يف عناصر أخرل
البنيوية كاف رائدىا  دخلويقوؿ بعض اللغويُت إف كالدة ا١ت(. ٔٓ: ََِّ

يف دكرة . (Ferdinand de Saussure) فرديناند دم سوسور
Linguistique Generale ؿ مع االختالؼ سنة، قاؿ إف ٖتليل البنيوية يت

ا١تتزامن كغَت ا١تتزامن، كاالختالؼ ا١تشركط كاللغة، كاالختالؼ الكبَت 
: ُْٗٗ)خَت،  كا١تعنوم ، كالعالقة بُت الًتكيب النحوم كالنموذجي

ّْٔ.) 
األعماؿ األدبية اليت  بنيةا١تكوانت يف  (Stanton) حيدد ستانتوف

َتكوف من مواضيع، كقص ، ككسائل أدبية، كمكوانت موجودة يف حقائق 
َتكوف ا١تكوانت يف  .لفيةالقصة اليت َتكوف من اٟتبكة، كالشخصيات، كا٠ت

الوسائل األدبية من كجهة النظر كأسلوب اللغة كالرموز كالصور كخطوات 
من حيث ا١تبدأ، فإف (. ٔٓ: ََُِكأخواهتا، )فرادكفو  اختيار العناكين
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النهج ا١تتعلق ابلبنيوية ىو ٖتليل بنيوم يهدؼ إىل كصف العديد من العناصر 
فصيل ك  كٌلية )فريهاندكنو، ا١توجودة يف األعماؿ األدبية بعناية كدقة َك

َُِْ :ُٓ .) 
مع البحث األديب، جيب على الباحثُت استخداـ  أف َكافحقبل 
وسيلة الكتشاؼ مكوانت العمل األديب اليت َتعلق ك  مدخل بنيوم

ٔتعٌت ،  ََريب البنيوية  اب١تكوانت األخرل ككل كاليت ستصبح كحدة كاحدة.
) يونوس،  مع ا١تكوانت أك ا٢تياكل يف العمل األديب نفسو ككظيفة كل عنصر

فهم معٌت ا١تكوانت يف العمل األديب ك أيضنا َقييمها على   .(ُٖ: ُُٖٗ
 نفسو مكاف ككظيفة ىذه ا١تكوانت ككل أك يف ٣تملها أساس فهم
ىذا يعٍت أف كل مكوف يف العمل األديب (. ُٖ-ُٕ: ُٖٕٗ)ىاككيس، 

ليس لو معٌت خاص بو. لذلك، لكي َكوف ذات مغزل، جيب أف ََربط 
ٔتكوانت أدبية أخرل. خيتلف هنج البنيوية يف األدب عن هنج البنيوية يف علم 

 تات، بدأ ىذا النهج فرديناند دم سوسور.اللغة. يف عامل اللغو 
ليس فقط يف ٣تاؿ اللسانيات، طور فرديناند دم ساسوس مفهـو 

ا١تفاىيم اليت ٢تا آًثر ىي مفاىيم اإلشارة كالتزامن  البنيوية يف ٣تاؿ األدب.
ر يف و إف اآلًثر ا١تتعلقة اب١تفهـو الذم بدأه سوس سقاؿ أبرام كعدـ التزامن.

ة األعماؿ األدبية كمؤسسات اجتماعية، أك ىياكل ٣تاؿ األدب ىي رؤي
: ُٖٔٗ)فاركؾ،  إشارات َتكوف من ىياكل مًتابطة كمشبعة كذاَية التحديد

ٔ.) 
أبف التحليل ا٢تيكلي لو عدة نقاط ضعف. كْتسبو  Teeuwجيادؿ 

( يف ٖتليل ا١تصنفات األدبية ىيكليان، ُفإف ىناؾ أربع نقاط ضعف، كىي )
( ِ) نظرية أدبية، كليست مبنية على نظرية أدبية دقيقة، أم ال  القوؿ أبهنا

يف البحث عن األعماؿ األدبية ال  دراستها ٔتعزؿ عن غَتىا، فال يزاؿ من 
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( يزداد ّ) الضركرم فهم سياؽ العمل األديب من خالؿ ا٠تلفية التارخيية،
دب  الشك يف األعماؿ األدبية اليت ٢تا بنية موضوعية، لذا فإف دكر خرباء األ

كمقدمي ا١تعٌت يف ٖتليل األعماؿ األدبية يتم َسليط الضوء عليو بشكل 
بة على التحليل ا٢تيكلي، ( ٖتليل األعماؿ ْ)ك  متزايد مع كل النتائج ا١تًَت

األدبية اليت َؤكد على االستقاللية فيها ينتج السياؽ كالوظيفة، ْتيث ٖتظى 
فقد كرامتها االجتماع  (.َُْ: ُٖٖٗ)َيوك،  يةاألعماؿ األدبية ابمتياز َك

ألفكار ىؤالء البنيويُت ٖتديد ماىية البنيوية. البنيوية يف النوع األديب  
ىي أداة نظرية كمنهجية َعمل على َفسَت احملتول كالرسائل الواردة يف العمل 
األديب كالتعبَت عنها.  أف َكوف ٤تتوتات كرسائل ىذا العمل األديب يف شكل 

 أفكارنا َنمو يف منطق اإلنساف كاجملتمع. قيم جيدة، كما  أف َكوف
 

 شكالنية الركسية - ب
لقد ذكران سابقنا أف األدب قد َطور من العصر الكالسيكي إىل العصر 
اٟتديث. من بُت التطورات األدبية يف العصر اٟتديث النظرية األدبية 

الركسية بتطوير النظرتات حوؿ  شكالنيةَبدأ نظرية ال  الركسية. َيةللشكال
 الركسية ىو افًتاض الوضعية يف القرف التاسع عشر شكالنيةنيوية. ظهور الالب

الركسية ىذه مع  نيةيتزامن كجود نظرية الشكال(. ِٔٓ: َُٖٗ)إيرليج، 
باط بُت األعماؿ األدبية كالتخصصات األدبية مثل علم النفس  إنكار االَر

 (.ِّٓ: ََِْ)ىولوب،  كعلم االجتماع
ألدب اٟتديث يناق  خصوصيات ىي فهم نظرم ل نيةالشكال
 .ةركسيالبدأ ىذه النظرية من قبل خرباء اللسانيات كاألدب يف . العمل األديب

الرئيسي  ىدؼالركسية.  نيةلذلك ، َيعرؼ ىذه النظرية ابسم نظرية الشكال
 .األدبية الركسية ىو دراسة ا١تؤلفات العلمية لألعماؿ نيةمن ىذه الشكال
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أف خرباء األدب كالقراء لديهم القدرة على ٖتليل يعتقد ىؤالء الشكالنيوف 
يات النهائية ، فإف الًتكيز نأما ابلنسبة للشكال . َفرد األعماؿ األدبية الفنية

ية للن  نيتحوؿ من العالقة بُت اللغة األدبية إىل اٞتوانب اللغوية كالشكال
 (.ُٔ: ُٖٖٗ)نيتوف،  األديب نفسو

في يف الواقع العادة السائدة يف ين نيةنظرية الشكالالإف ظهور ىذه 
يف إجراء البحوث حوؿ األعماؿ األدبية كتعبَت حيدث يف نطاؽ  ةركسي
الركسية ىم  نيةبعض الشخصيات الشهَتة يف َطوير نظرية الشكال اجملتمع.
 شكلوفسكي. فكتورك   (Jacobson)كجاكوبسوف (Tynjanov) انوؼجَين
أصبح  الركسية. نيةة الشكالنظريىذه الرأيو بشأف  Tynjanov ، غٌَت لكن

، ـ. َُٔٗسنة  ىؤالء الشكليوف ركادنا فيما يتعلق ابألدب اٟتديث. حوايل
 )لوكسمربكغ،  انتشرت ىذه النظرية على نطاؽ كاسع يف العامل الغريب

أف ىؤالء الشكلُت يصنفوف نطاؽ  (ُِ: َُٖٓٗودكركؼ ) يقوؿ
كاف  وضوعات.األدب إىل ثالث فئات، كىي األسلوبية كالتكوين كا١ت

ا على ٖتليل األعماؿ األدبية ، مثل رأم  يةالركس شكالنيُتلل أتثَت كبَت جدن
أحد الشخصيات اليت  (. َُٔ: ََُِ)كاٌَُت،  خصائ  األعماؿ األدبية

أصبح  شكلوفسكي. فكتورالركسية ىو  نيةكانت رائدة يف نظرية الشكال
الركسية.  نيةشكالمؤثرة يف الفًتة ا١تبكرة لل شكالنيةشكلوفسكي  فكتور

شكلوفسكي إبخراج شيء ما عن  فكتوريتعلق أحد ا١تفاىيم اليت بدأىا 
 (.ٓ: ُُٗٗالتشهَت )سيلدين، ا١تألوؼ يف عمل أديب أك ما ييعرؼ ابسم 

، للغة نفسها عالمتاف، مها الداؿ كا١تدلوؿ. نيةيف مبدأ الشكال
الداؿ كفقا لدم ساسوسر، . ا١تصطلح مستعار من فرديناند دم سوسور

كا١تدلوؿ مها َعاكف مَربطُت ببعضهما البعض. الشكالنيوف الذين لديهم فكرة 
من بينهم ركماف جاكوبسوف كبوريس إيتشنباـك  سوسور. ملتطبيق مفهـو د
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. شكلوفسكي. كلدل الثالثة أيضنا صالت بدائرة موسكو اللغوية فكتورك 
الن  الرٝتي  جيادؿ الشكالنيوف أبنو ال َوجد حاجة لربط جوانب من خارج

 للعمل األديب.
النقد األديب العريب، فإف نظرية النقد األديب َبدأ أيضنا بظهور يف أما 
 .َُّٗ-ُُٓٗ سنة يف يةبدأىا الشكالنيوف الركسنية اليت نظرية الشكال

 نيةنظرية الشكالالىذه  ، َقيًٌمسنة٘تامنا مثل النظرية األدبية اٟتديثة بشكل 
 اليات اللغة يف األعماؿ األدبية، كليس اللغة العادية.الركسية أيضنا ٚتاؿ / ٚت

الركسية الدخوؿ يف نطاؽ الدراسات األدبية األخرل  شكالنيةٖتاكؿ نظرية ال
  .نيةْتيث  فيما بعد إقناع أكلئك الذين ليسوا متأكدين كفقنا للشكال

َركز نظرية الشكالنية الركسية أكثر على العناصر ا١توجودة يف العمل 
ليس من عناصر موجودة خارج األعماؿ األدبية. ككفقنا ٢تؤالء  نفسو. األديب
، فإهنم يعتقدكف أف األعماؿ األدبية ٢تا شيء غريب أك  يةالركس شكالنيُتال

يات، فإف األعماؿ األدبية ىي ْتتة نحيدث ىذا ألنو كفقنا للشكال أجنيب.
ا٠تياؿ ك   من إبداع ا١تؤلف حيث يوجد ٚتاؿ اللغة الناشئ عن األفكار

من الشكالنية ىو ٘تكُت القراء أك الباحثُت من التعبَت عن  دؼا٢ت كا١تنطق.
 (.ُْٗ: َُِْ)صاحل،  األعماؿ األدبية كفقنا لتفسَتاهتم

بشكل أكرب  يةالركس شكالنييوفَركز األعماؿ األدبية اليت درسها ال
ب كما أهنا ٕتمع بُت جانب كاحد مع جوان على األعماؿ األدبية ا٠تيالية.

 أخرل يف العمل األديب ْتيث يتكوف العمل األديب يف شكل متناغم كشامل.
اليت َناق  الشكالنية الركسية.  نيةىناؾ العديد من الشخصيات الشكال

 نيةشكلوفسكي. سيستخدـ الباحث نظرية الشكال فكتوركاحد منهم ىو 
  شكلوفسكي. لفكتورالركسية 
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ة العا١تية للغة، كاليت للشعر يف الدراس شكالنيةَوجد الدراسة ال
يصنفها جاكوبسوف كفقنا لوظيفتها. العناصر الرئيسية لنظاـ كظيفي، كىي 

، كالوظيفة ا١تنطوقة )الوظيفة ا١تخركطية( ظيفة االنفعالية(ا١تتحدث )الو 
ا١توجودة بُت االثنُت ىي ٣تموعة معقدة من احملددات اليت َشمل السياؽ 

، كالرمز الذم  أف يفهمها ا١تستخدـ. َصاؿ)الوظيفة ا١ترجعية(، كالرسالة، كاال
ا١تتكلم كما يقاؿ. يؤكد جاكوبسوف على الوظيفة الشعرية للغة اليت َعتمد 
على الرسالة يف أمهية الرسالة نفسها. كمع ذلك ، فمن ا١تبالغة يف التبسيط 

 استبداؿ الشعر بوظيفة شعرية.
ه َضمن مرة أخرل أف جوانب البناء ىذفاركؽ ، يوضح ٢تذا السبب
، ككظيفة َنتج ىذه العوامل كظيفة َعبَتية، ككظيفة شعرية كظائف اللغة.

. كل من ىذه ٥phaticتركطية، ككظيفة مرجعية، ككظيفة معدنية، ككظيفة 
الوظائف ٢تا مهمتها ا٠تاصة. ابلنسبة للوظيفة التعبَتية ٠تدمة الذات ا١ترسل، 

ة الثالثة للمستقبل، فإف كظيفة العالمتُت اللفظيتُت ىي نفسها، الوظيف
الوظيفة الرابعة للمرجع، الوظيفة ا٠تامسة من الكود، بينما الوظيفة السادسة 

 معنية ابلسياؽ .
الركسية من ا١تستحيل  شكالنيةيتفق الشكالنيوف على أنو يف نظرية ال

ٖتديد مفاىيم نظرية منفصلة ألف اآلراء النظرية ٢تا أتثَت كبَت على التحوالت 
طور منطقهم.كالتحوالت ال  نموذجية جنبنا إىل جنب مع منو َك
 

 شكالنية الركسية لفكتور شكلوفسكي - ج
بوريسوفيت  شكلوفسكي( ىو  فكتورشكلوفسكي )كاٝتو الكامل  فكتور

شكلوفسكي، فإف مفهـو الشكليات  فكتورلغوم كلغوم ركسي. كفقنا ل
ذكور الركسية ىو مبدأ َوجيهي أساسي يف إجراء البحوث األدبية. كما ىو م
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الركسية اىتمامها على ا٠تصائ  ا١تميزة ا١توجودة يف  شكالنيةأعاله، َركز ال
األعماؿ األدبية. إف كجود ا١تفاىيم ا١تتعلقة ابلتشهَت كإلغاء الصياغة يظهر 
التفرد ا١توجود يف األعماؿ األدبية، كخاصة األعماؿ األدبية ا٠تيالية. ١تاذا 

القدرة على إظهار الواقع أبسلوب ىذا؟ ألنو يف ىذا العمل األديب لديو 
 جديد.

يستخدـ مصطلح عدـ التآلف يف األعماؿ األدبية ابستخداـ 
أسلوب لغة ٥تتلف عن ا١تعتاد.  أف يكوف أيضنا ابستخداـ طريقة جديدة 

(. يف َطبيقو، مت َطبيق مفهـو عدـ َّ: ُّٕٗلركاية القص  )شَتككد، 
ا إىل جنب مع َطور األعماؿ التآلف يف البداية يف النثر. كمع ذلك، جنبن 

األدبية،  أيضنا َطبيق مفهـو عدـ التآلف يف األعماؿ األدبية األخرل مثل 
 (.ََِْالشعر كالقص  القصَتة كالركاتات )راَنا، 

ا، مثل أف يكوف لو  التشهَت ىو شيء  أف جيعل العمل األديب فريدن
غياريت، )انفعة ك سو  سنةخصائ  لغتو كلغة اَصاؿ كأشكاؿ فنية بشكل 

. يدحض مفهـو عدـ التآلف العمل األديب مع الواقع يف (َُٓ: َُِٗ
األنشطة اليومية. الغرض من إزالة التآلف ْتد ذاَو ىو أنو يهدؼ إىل جعل 
القراء أكثر كعينا ابألشياء من حو٢تم كأيضنا االىتماـ بشكل العمل األديب 

 نفسو.
شكلوفسكي، مت  فكتوراليت طورىا  شكالنيةعند مناقشة نظرية ال

كييفو بشكل ٤تايد أك يف كثَت من األحياف يسمى   فابوالبناء العمل األديب َك
 شكالنية. مقارنة ابلنظرتات األخرل، يينظر إىل مفهـو نظرية الشجوزيتك 

على أنو أكثر بركزنا كيطلق عليو اسم ركيزة يف البحث يف ٣تاؿ األدب. َوضح 
شكلوفسكي أف الطبيعة يف  تورفكالركسية من منظور  شكالنيةنظرية ال

كوين ا١تواد اليت كانت ٤تايدة يف البداية. يتم  األدب كلدت بسبب معاٞتة َك
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رية يف األعماؿ األدبية، مث يتم ٖتليل ىذا اٞتزء من اٟتا٢تٖتليل العناصر 
 فكتوراٟتبكة أك اٟتبكة ابستخداـ نظرية الشكليات الركسية من منظور 

 شكلوفسكي.
أكثر على اٟتبكة يف العمل األديب.  سجوزيتك  الفابو يؤكد مفهـو 

عبارة عن سلسلة من األحداث أك األحداث يف قصة يف عمل  ىياٟتبكة 
أنو يتم َقدًن ٣تموعة متنوعة من ( ُّ: ُٕٗٗذىب مارقواب ) أديب.

األحداث يف القصة، كيف ىذه اٟتالة  أف َربط الشخصيات أك األحداث 
 اليت ال عالقة ٢تا ابلشخصيات.

 
 فابوال - د

شكلوفسكي ،  َعريف فابوال على أهنا عرض لسلسلة من  فكتوركفقنا ل
.  َعريفها بسهولة أكرب  األحداث يف عمل أديب ال يزاؿ اٞتدؿ فيو ضئيالن
على أهنا سلسلة من األحداث يف العمل األديب الذم ال يزاؿ مناسبنا كال 

بطنا. كما يعٌرؼ  يبات   والبفايزاؿ مَر اٟتبكة أك ا١تؤامرة. كمزكد للمواد لًَت
شكلوفسكي. فابوال نفسها  فكتورفابوال كما يقوؿ أٌف طاماسفسكي يعرؼ 

بة ابلتسلسل )راَنا ،   (.ٖٔ: ََِْمادة ال َزاؿ خشنة، كاألحداث مَر
الركسية، َعترب اٟتبكة أك اٟتبكة َصورنا لو  شكالنيةيف دراسة ال

جة إطار مَرفع إىل جانب داليل كجانب رٝتي. يف حُت أف الفابوال ىو نتي
حد ما. إف َصور اٟتبكة نفسها يعتمد على الن  بشكل أكرب كيتطلب 
إطارنا أقل. كل عمل أديب، سواء كاف قصصنا أك حكاتات أك ركاتات أك 
شعرنا، لو مزيج من األحداث كالسلوكيات كالظركؼ. كىذا يدؿ على أف 

 (.ُٓ: َُِٖالعمل األديب لو فابوال )نوراين ، 
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،  коллизияفابوال من عدة عناصر. كاحد منهم ىو  أف َتكوف 
للمؤلف استخداـ شخصية ا٠تصم لدحض أك معارضة.  للمؤلف إنتاج 

/  حبكة) интригиَسلسالت معقدة كمربكة من األحداث ٔتساعدة 
حوالت غَت ا١تتوقعة يف مصَت شخ  / شخصية، يلـز ا١تؤامرة(. للت

األحداث، جيب أف )َويست(. قبل َوسيع كصف   перипетияكجود
 )عرض أك مقدمة(. مث َليها  прологأك   экспозицияيكوف ىناؾ 

завязка،кульминация،развязка  كة / القصة، الذركة، )بداية اٟتب
)ا٠تا٘تة( )نوراين ، эпилог ، كىي (، كأيضنا ال َنس هناية الفابوالاحمللوؿ
َُِٖ :ُٕ.) 

ألحداث كالسلوكيات ،  َفسَت أف الفابوال ىي ٣تموعة من الذلك
كالظركؼ الواردة يف األعماؿ األدبية مثل الركاتات كالقص  القصَتة كالشعر 

عمل األديب. يف الشكليات كغَتىا.  َعريف فابوال على أهنا األساس يف ال
، َيعر ؼ فابوال أبهنا ا١تادة الفنية األساسية كا١تواجهة الرئيسية يف العمل الركسية

الذم يتضمن التعرض ٟتدث يف َسلسل فايوال  Ushakovاألديب. يعٌرؼ 
.  زمٍت صاـر

 
 سجوزيت - ق

التعريف ا١تتعلق  الباحثبعد شرح ما يتعلق بتعريف فابوال، ستشرح 
ابلسجوزيت. سجوزيت ىو َصنيف مبكر للعمل األديب الدرامي كالسرد 

(. كاف ظهور سجوزيت يف القرف التاسع عشر، جنبنا ُّٖ: ُٗٗ، خاليزيف)
الركسية. سجوزيت ىي  شكالنيةفابوال الذم كاف َفسَتنا لنظرية الإىل جنب مع 

سلسلة من األحداث اليت َتجسد يف األعماؿ األدبية حيث يكوف نشاط 
 الشخصية يف التحوؿ بُت ا١تكاف كالزماف يف حالة مستمرة.
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َركيز  يبدك أف سجوزيت يهيمن على النصوص األدبية، كحيدد بنائو ك
ا١تعٌت ابعتباره جوىر القصة، كا١تصدر  ث يف الن ، حفظانتباه ا١تؤلف. األحدا

الشخصية، ألهنا َتطلب انتباه القارئ.  الرئيسي لفهم ا١تصَت كالشخصية كاألفكار
ا١تؤلف يضع  بُت شخصية اإلنساف كالبيئة. يوضح كيف يظهر سجوزيت عالقة

قادرة على خلق حياة متضاربة. يتضح من   نفسو يف بيئة. سجوزيت معركؼ
الصراعات اليت ٖتدث يف حياة الشخصيات اليت َواجو عدةاٟتدث إما أف  كيف

اليأس. سجوزيت ىو الشيء  يكوف شيئنا لطيفنا أك مرىقنا أك عدـ الرضا أك 
بعضها  اتريخ األدب العا١تي عرب القركف، حيث َتشابك األحداث األساسي يف

 إىل النهاية.حل من البداية  البعض كالكشف عن ا٠تالفات يف َطلعات حلها ك
ن   كفقنا للشكليات، فإف سجوزيت ىي طريقة لتقدًن ا١تواد الداللية يف

لو جانب داليل كجانب  الركسية، سجوزيت ىو مفهـو شكالنية٤تدد. يف ال
ا أقل. الشكالنيوف  رٝتي. يبقى مفهـو اٟتبكة أقرب إىل الن  كيتطلب ٕتريدن

لفردم للقصة؛ ٨تن ابعتبارىا ا٢تيكل السردم ا الركس يفسركف سجوزيت
، كما Veselovskijَرٚتة مفهـو سجوزيت كػ "مؤامرة". كمع ذلك،  ابستمرار
 ، يفهم سجوزيت على أنو "موضوع فيو مواقف ٥تتلفة، أمPropp نقلت

 (.ُٖ: ُِٖٗ،  فركؼالدكافع، الدخوؿ كا٠تركج ")
 كفقا ٠تاليزيف، فإف سجوزيت ٢تا كظائف فريدة ٥تتلفة ذات مغزل.

البيئة، ىذا ىو مكاهنا يف  رب سجوزيت عن عالقة الشخ  هبا ك٘تيزىاأكالن، َع
 "الواقع كالقدر"، ألإننو سجوزيت يلتقط صورة للعامل مثل ىدؼ ا١تؤلف إلنتاجها

َتميز ابلسالـ كالوائـ، أك العكس،  إرضاء ا١تعٌت ، كإعطاء األمل كالتنوير كالفرح
اليأس. ًثنينا، سجوزيت يعرب  ا٠توؼ، كاليأس، كالفوضى، كغرؽ يف الظالـ ك مثل

َناقض مهم. بدكف َعارض يف حياة الشخصية سيكوف ذلك   عن كخيلق مباشرة
 من الصعب ٗتيل سجوزيت كاضح. كافينا
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يسمح ٢تم  ًثلثنا، خيلق َسلسل القصة ٣تاؿ عمل للشخصية، ىذا
١تا  للقارئ يف رد فعل ككذلك استجابة عاطفية كعقلية ابلتنويع كاإلفصاح الكامل

٤تتول فٍت معُت. يف الوقت نفسو،  جيرم. سجوزيت يعٍت أف ا٢تيكل نفسو
إَقاف "الواقع  اليت أنشأىا ا١تؤلف يوفر فرصة للقراء عرضت "قصة ا١تسلسل" ذلك
  البشرم" يف َنوع كثراء مظاىره.
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
 

 اللغة من يف منهج. َعريف منهج البحثإىل  ا البحثحيتاج الباحث يف ٕتميع ىذ
. معٌت كلمة "ميتا" ىو من "ىودكس"ك  "ميتا"الالَينية اليت أتيت من كلمتُت  اللغة

إيندراسوارا، ىو الطريق كاالٕتاه ) "ىودكس"خالؿ ، ابٕتاه ، كمتابعة. بينما معٌت 
 .البحثالبحث ىي خطوة منهجية لتجميع  منهج(. لذا ، فإف ُّٕ: َُِّ

 طريقةكمصادر بياانت البحث ك  البحث من نوع البحث منهجَتكوف 
 ٖتليل البياانت. سيشرح الباحث ابلتفصيل ما يلي: طريقة ٚتع البياانت ك

 نوع البحث . أ
. يعد َعريف البحث كيفياستخدـ الباحث يف ٚتع ىذا البحث نوع البحث ال

أحد أنواع البحث الذم ال يتطلب عند اٟتصوؿ على البياانت  كيفي ىوال
 ككمية ، كلكنو دييل أكثر إىل التحليل التفسَتم خطوات / عمليات إحصائية

ستخدـ الباحث ىنا ا١تنهج الوصفي ، كىو (. يْ: ََِٗ)سًتاأكس ك كوربُت، 
ما يعٍت ٚتع العديد من اقتباسات البياانت يف كاحدة ، ك أف َكوف البياانت 

 كملفات رٝتية، كصور ميدانية، كغَتىا كصور، على شكل نصوص مقابلة،
نهج الوصفي بدراسة العلـو يَربط استخداـ ا١ت ،غالبنا (.ُُ: َُُِ)مولونج، 

 ) ، كاليت مت استخدامها منذ نشأهتااالجتماعية كاإلنسانية
يف ىذه اٟتالة يتسابق الباحث مع البحث النوعي الوصفي ألف الباحث 

"السلطاف  قصَتة ألطفاؿيف قصة  زيتجسو سَتكز على ٖتليل الفابوال كال
الشكالنية الركسية لفكتور  طية األبراسي بناء على النظرية" حملمد عسحورا١ت

 شكلوفسكي.
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 مصادر البياانت . ب
مصدر البياانت ىو ا١تكوف الرئيسي أك جيب أف يكوف موجودنا يف إجراء دراسة ، 

 اٟتصوؿ على بياانت من ىذه ا١تواد ألنو مع كجود مصدر بياانت ،  للباحث
مصادر البياانت إىل  ييقسم،  ىذا اليحثيف (. َُِ: َُِِ)أريكونتو، 

قسمُت ، كمها مصادر البياانت األكلية كمصادر البياانت الثانوية. العركض 
 التقدديية ىي كما يلي:

 ساسيةمصادر البياانت األ .ُ
ة ىي ا١تصادر الرئيسية للبياانت يف دراسة َوفر مصادر البياانت األكليٌ 
مصادر البياانت ا (. أمٌ ُّٕ: َُِٓ)سوغيونو،  البياانت مباشرة للباحث

" حملمد سحور"السلطاف ا١ت قصَتة ألطفاؿقصة يف ىذا البحث يعٍت  األكلية
 .عطية اإلبراشي

 مصادر البياانت الثانوية .ِ
الذم قد َوجد يف أشكاؿ  مصدر بياانتىي  مصادر البياانت الثانوية

مصادر البياانت البياانت ا١توجودة ك ليس من ٚتعها ك حيٌللها بنفسك. 
تب َشرح ك  كيف ىذا البحث يعٍت مراجع من األْتاث ك دكرتٌات   يةالثانو 

ا البحث. منها كتاب "منهجية النقد األشياء كالنظرتات ا١تستخدمة يف ىذ
" البنيوماألدب" لسواردم إيندراسوارا ك دكرٌم "اإلطار النظارم الشكلي ك 

 يف دكرم ساسداتا جامعة غاجاه مدل لفاضيل منٌور منصور.
 البياانت طريقة مجع . ج

. مث َنتج نتائج البحث هتدؼ ىذه طريقة ٚتع البياانت لنيل البياانت ا١تفصلة،
ىي طريقة القراءة ك طريقة   ايستخدـ طريقة ٚتع البياانت يف ىده البحث

 الكتابة. اٌما الشرح كما يلي :
 طريقة القراءة (ُ
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كىي  فيما يسمى بتقنية نفسيةطريقة القراءة ىي طريقة اليت صفاَو بدانية، 
(. اٌما الشرح طريقة ٕ: ُٗٗٗ)شافعي،  البياانت ٖتصيلنشاط العقل يف 

 القراءة يف ىذا البحث كما يلي :
" حملمد عطية سحور"السلطاف ا١ت٘تٌعن الباحث قصة القصَتة ألطفاؿ  -

 .حيث يكوف موقف الباحث ىنا خبَت أديبيف القراءة األكىل،  اإلبراشي
" حملمد سحور"السلطاف ا١تطفاؿ كٌرر الباحث قراءة قصة القصَتة أل -

 بدٌقة لنيل ك لتعرؼ فابوال ك سجوزيت. عطية اإلبراشي
" حملمد سحور"السلطاف ا١تكٌرر الباحث قراءة قصة القصَتة ألطفاؿ  -

ككضع عالمة على كل كلمة ، ٚتلة ككل سياؽ موجود  عطية اإلبراشي
 .كا١تتعلق هبذه الدراسة البحثية ابستخداـ قلم

 ةطريقة الكتاب (ِ
طريقة الكتابة ىي طريقة اليت َيرك ب يف كتابة البياانت يف ا١تستند 

من مكاَب اإلحصاء ككسائط  قد حيصلمثل البياانت اليت ا١تتناسب، 
غَت اإلنًتنت كاجملالت كالصحف كملفات الشركة اليت مت البحث فيها ك 

(. يف ىذه الطريقة، فعل الباحث الطرؽ  ِٕ: َُُِ)فانتياسا،  ذلك
 :كما َلي
يكتب الباحث البياانت ا١تناسبة بفابوال ك سجوزيت اليت قد َناؿ  -

" حملمد عطية سحور"السلطاف ا١تيف قصة القصَتة ألطفاؿ 
ملحوظ يف كتاب ٚتع  ملحوظ يف كتاب ٚتع البياانتك  اإلبراشي
 .البياانت

يف شكل بياانت متعلقة بسياؽ يتكٌمل الباحث كتابة البياانت  -
ْتيث   على ٚتلتهما ابلكامل. قد ٖتصل يتال سجوزيتك  فابوال
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سهيل َفسَت سنةيكوف لدل الباحث نظرة  ة على السياؽ َك
 البياانت.

 طريقة حتليل البياانت . د
استخدـ الباحث طريقة ٖتليل البياانت يف ىذا البحث بطريقة الوصفية. طريقة 

ا البحث ٤تاكلة لوصف أك كشف البياانت حىت  فهم نتائج ىذالوصفية ىي 
(. يستخدـ ىذا البحث ٔتدخل البحث ُِٓ: َُِْكاف كأصدقائو، )إندرا

يعتمد أساسو على ا١توضوعٌي. مدخل ا١توضوعٌي ىو مدخل من مداخل البحث 
 (.ّٕ: ََِٕ)راَنا،  األعماؿ األدبية

مغلقة ىي قراءة مغلقة. اٌما قراءة  كاألخر، استخدـ ىذا البحث بطريقة
سية، خصوصا لفكتور شكلوفسكي. َيعمل طريقة اليت قد َيطٌور للشكالنيُت الرك 

" حملمد عطية سحور"السلطاف ا١تىذه الطريقة بقراءة  قصة القصَتة ألطفاؿ 
 معٌمقان. اٌما الطرؽ يف ىذه الطريقة كما َلي: اإلبراشي
قصة يستخدـ ىذا البحث بتحليل الوصفي عن الفابوال ك سجوزيت يف  .ُ

األبراسي بناءن على نظرية "السلطاف ا١تشهور" حملمد عطية  ألطفاؿ قصَتة
 .شكلوفسكي فكتورلالركسية  نيةالشكال

 قصة قصَتةحيٌلل ك يوٌصف الباحث عن ٖتليل فابوال ك سجوزيت يف  .ِ
 نية"السلطاف ا١تشهور" حملمد عطية األبراسي بناءن على نظرية الشكال ألطفاؿ
 .شكلوفسكي فكتورلالركسية 

، قصة كفقنا لتطور األحداث ة يف شكلسنةٖتليل خيوط الدٖتليل فابوال ىي  .ّ
ٖتليل كسائل اإلعالـ ٞتعل َسلسل األحداث يف ك ٖتليل سجوزيت ىي 
 القصة غريبنا أك مزعجنا.

بة فابوال ك سجوزيت .ْ  مثٌ يشرح الباحث كاحدا فواحدا عن اٟتبكة ك يرٌَب بَر
 .شكلوفسكي فكتورل
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البحث  يستخل  الباحث استنتاجات حوؿ النتائج كا١تناقشات ا١تتعلقة هبذا .ٓ
 بشكل جوىرم كشكلي.
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 الرابع الفصل
 عرض البياانت وحتليلها

 
ة قصالفابوال كالسجوزيت يف عن البياانت كٖتلل بياانت  عرض الباحثيس باب،يف ىذا ال

الركسية  نيةنظرية الشكالبي شاألبرا عطيةور" حملمد سحقصَتة لألطفاؿ "السلطاف ا١ت
 فكتور شكلوفسكي. ل
 ور"سح"السلطان ادلفابوال يف قصة قصریة ألطفال  . أ

ور" حملمد سحة القصَتة لألطفاؿ "السلطاف ا١تيف القصشكل فابوال  كجد الباحث
ىو عنصر يف  فابوال فكتور شكلوفسكي.لالركسية  نيةنظرية الشكالبي شاألبرا عطية

يبنا زمنينا  (. ِٕٗ: ُُِٗ)شكلوفسكي،  عمل أديب خيايل يتم ََريب أحداثو ََر
أديب خيايل. بعد ذلك َقـو اٟتبكة الواردة يف عمل  ىوأيضنا اإلشارة إىل فابوال 

 بشرح نتائج التحليل الذم قامت بو الباحث كفيما يلي شرح لتحليل فابوال الباحث
 :ور"سحة القصَتة لألطفاؿ "السلطاف ا١تيف القص
 ا١تقدمة (ُ

 أما ا١تقدمة فهناؾ حدث كاحد كىو:
 ينالسلطا اٟتاؿَصوير  -

 اٟتاؿأما ابلنسبة لبداية القصة فقد كصفت أجواء ا١تملكة يف بغداد. ليس 
  يف ىذه القصة. السلطاففقط بل يصف أيضنا شخصية 

ى أنو كاف ببغداد ، يف الزمن القدًن ، سلطاف عظيم ، يعي  يف كى حييٍ 
 يوـو  كلًٌ   رى صٍ ا أف جيلس عى دن ، كأنو كاف متعوٌ  ةً لى جٍ دى  رً هٍ قصره الفخم على نػى 
ع نفسو النارجيلة ، كيشرب القهوة ، كديتٌ  ني ٌخً دى ، يي  هً رً صٍ ، يف حديقة قى 

ٔتناظر اٟتديقة اٞتميلة ، كما فيها من أزىار كٙتار كطيور ، فيشعر براحة 
 (ّ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) اتمة كسركر كبَت
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 حوؿ ا١تملكة. كانت ا١تملكة يف اٟتايليصف االقتباس أعاله حالة الغالؼ 
أف  السلطافاعتاد دجلة. ورية فاخرة. ٖتت ا١تملكة يتدفق هنر بغداد إمرباط

 السلطاينجيلس متأمال يف العصر يشرب القهوة. كانت اٟتدائق يف القصر 
ا ، لذلك كاف  دائمنا ينظر إىل اٟتدائق. ليس ىذا فقط ،  السلطافٚتيلة جدن

ع يوجد يف اٟتديقة أيضنا ٣تموعة متنوعة من الفواكو الطازجة. لقد استمت
. كأضيف النقيق اٞتميل للطيور إىل أجواء الراحة كا١تتعة ٟتاؿحقا اب السلطاف

 ىو فابوال األكؿ يف ىذه القصة السلطاين اٟتاؿَصوير  الكبَتة للملك.
 بداية القصة (ِ

 :ستة أحداث، ىمىناؾ  بداية القصةأما 
 سلطافكصوؿ رئيس الوزراء لل -

، ىناؾ أيضنا  سلطافد الكما ىو اٟتاؿ يف معظم ا١تمالك ، ابستثناء كجو 
 سلطاف.رئيس كزراء. ذات يـو ، كاف ىناؾ شيء يريد رئيس الوزراء قولو لل

كيف ذات يـو أقبل رئيس الوزراء على السلطاف ، فلمٌا صار قريبان منو 
ا٨تٌت أمامو كحيٌاه ، فرٌد السلطاف على التٌحيٌة كأمره ابٞتلوس ، فجلس 

مايل  -:  ، فسألو السلطاف، ٟتزفساكتا ، كعلى كجهو عالمات ا٢تمٌ كا
أراؾ حزينا أهنا الوزير ؟ ال شٌك أٌف أمرنا عظيمنا قد حدث فشغل ابىلىكى 
ٍثًٍتٍ عمٌا جرل . فوضع رئيس الوزراء يديو على صدره كقاؿ  - : . حىدًٌ

تا موالم السلطاف ، لقد رأيت اآلف ، يف ًفنىاًء القىٍصًر كأان داخل ، 
ةن ، كجواىرى ٙتينةن ، ككيٍنتي أيًحبُّ أف أشًتم شىيػٍئنا اتجرنا يبيع أشياءى غالي

٦ت ا مىعىوي ، كلكٍت مل أستطع ًلًقل ًة ما عندم من ا١تاؿ ، فحىزًٍنتي يف نفسي 
 ، كظهر على كجهي ما رأيتى تا موالم من عالمات ا٢تٌم كاألمل

 (ٓ – ْ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)
اء اختار الوقت ا١تناسب لزتارة أف رئيس الوزر  اعاله، القصة يف اإلقتباس ىذه

. كأمر  سلطافال على الفور رئيس  السلطاف، كقد حدث ذلك يف ذلك اليـو
 السلطافالوزراء ابٞتلوس ككاف كجو رئيس الوزراء حزينا كفاقدا. كما سأؿ 
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رئيس الوزراء عن سبب حزنو كفتوَرو. مث قاؿ رئيس الوزراء: تا موالم حقا 
ة الثمن كأحجار كردية ، كأردت أف أشًتم رأيت اتجرا يبيع بضائع ابىظ

ة ا١تاؿ ، لذلك حزنت يف شيئنا ٦تا كاف عنده ، لكنٍت مل أستطع بسبب قل
ىذا اٟتدث  . ٖتدث رئيس الوزراء عن ىذه الكلمات بنربة ضعيفة.ركحي

 ىو فابوال الثاين يف ىذه القصة
 برئيس الوزراء السلطافاىتماـ  -

السلطاف ابألسف على رئيس الوزراء.  بعد رؤية قلق رئيس الوزراء ، شعر
 لدم السلطاف النواتا اٟتسنة لرئيس الوزراء ،أخَتا
،  وً بً عٍ ؿ ، جالسا يفٌكر يف شى كاف السلطاف ، حُت أقبل عليو كزيره األكٌ ك 

يػىهىا ، ككاف يفٌكر  وي تى م  أي  دى عً سٍ يي ا لً هى لى مى عٍ أف يػى  بي كيف األعماؿ اليت جيىً  كيػيرىٌقً
 لو ةن أى افى كى إىل رئيس كزرائو ، َقديرا إلخالصو كمي  يٌةو ىد أيضا يف َقدًنً 

الوزير عن سبب  وي ثى د  على اجتهاده كاىتمامو أبمور الٌشعب . فلمٌا حى 
، فذىب ا٠تادـ  وي امى مى أى  اجرً التٌ  ارً ضى حٍ إبً  رى مى كأى  ىذه الفرصةى  زى هى تػى نػٍ ، اً  وً نً زٍ حي 

 (ٔ - ٓ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)رً صٍ القى  اءً نى كأحضره من فً 
يف أم ىدية يقدمها لرئيس كزرائو.  السلطافمن القصة ، يفكر اإلقتباس يف 

ابلشكر لرئيس ٣تلس الوزراء على كالئو ١ترافقتو  السلطافكيتقدـ جاللة 
كخدمة شعبو إبخالص. هبذه الفرصة ، أراد رئيس الوزراء االستفادة من ىذا 

لقصر مث اشًتاىا الزخم ٞتلب التجار الذين كانوا يبيعوف أشياء ٙتينة إىل ا
 الحقنا. مث أمر العبد ابستدعاء التاجر الذم ابع األشياء الثمينة. السلطاف

 ىذا اٟتدث ىو فابوال الثالث يف ىذه القصة
 السلطاينكصوؿ التاجر إىل القصر  -

كبعد أف كافق السلطاف على طلب رئيس الوزراء ، أمر السلطاف ا٠تدـ أخَتنا 
 ابستدعاء التاجر.
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رجال قصَت القامة ، قبيح الوجو ، يلبس مالبس قددية ، ككاف التاجر 
ا كقف أماـ السلطاف ، سٌلم عليو يف كحيمل معو صندكقا صغَتا ، فلمٌ 

أدب كاحًتاـو ، كفتح صندكقو ، فإذا فيو كثَت من ا٠توامت الذىبيٌة ، 
 - «كا١تسٌدسات» كالعقود اللؤلؤية ، كاألمشاط ا١ترصٌعة ابأل١تاس ، 

جارة الثٌمينة ، كإذا فيو كذلك كثَت من األساكر اٞتميلة ، ا١تزيػٌنٌة ابٟت
 – ٔ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)لركائح العطريٌة النٌادرة كا١تسابح النفيسة ، كا

ٕ ) 
يذكر يف االقتباس حالة جسد التاجر. كاف التاجر رجالن قصَت القامة ككجهو 

هذابن ك٤تًتمنا قبيح كيَردم ثياابن قددية كحيمل صندكقان صغَتان. كاف التاجر م
ا أماـ  . كاف الصندكؽ الصغَت حيتوم على حلقات ٥تتلفة من السلطافجدن

الذىب ، كقالئد من اللؤلؤ ، كأمشاط مرصعة اب١تاس ، كمسدسات مزينة 
ابألحجار الكردية ، كأساكر ٚتيلة ، كالعديد من مسبحات الصالة الثمينة ، 

اليت جيب َسليمها لرئيس  يف البنود السلطافكرائحة عطرية اندرة. كما فكر 
مسدسان مزينان ابألحجار الكردية. ابإلضافة  السلطافالوزراء. كأخَتان اختار 

 إىل ذلك ، اشًتت أيضنا مشطنا مرصعنا اب١تاس كهدية لزكجة رئيس الوزراء.
 ىذا اٟتدث ىو فابوال الرابع يف ىذه القصة

 فضويل بشأف الكتابة على الشريط السلطاف -
البضاعة ، أغلق التاجر الصندكؽ الشريطي الصغَت الذم   بعد إ٘تاـ صفقة

 كاف حيملو. عندما رأل الشريط ، كاف السلطاف فضولينا.
جنا صغَتا يف الصندكؽ مل يفتحو التاجر ، كمل يعرض رأل السلطاف ديٍر 

عليو ما فيو من بضاعة ، فطلب منو أف يفتحو لَتل ما فيو ، ففتح 
صغَتة هبا مسحوؽ أسود قٌدمها  ةن بى لٍ التاجر الٌدرجى الصغَت كأخرج منو عي 

غريبة ، مل يرىا للسلطاف ، مث أخرج شريطا من اٞتلد كتبت عليو كتابة 
 ( ٖ – ٕ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) السلطاف من قبل
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كاف فضولينا بشأف ما كاف يف الصندكؽ   السلطافيقاؿ يف االقتباس أف 
التاجر بفتح الصندكؽ الصغَت. افتح الصندكؽ  السلطافالصغَت. فأمر 

الصغَت. اَضح أف الصندكؽ الصغَت حيتوم على شريط مكتوب عليو 
من قبل. كعندما سأؿ على الكتابة  السلطافكمسحوؽ بودرة التلك. مل يعثر 

التاجر عن الكتابة ، مل يعرؼ التاجر أيضنا معناىا. مت َكليفو  السلطاف
ىذا اٟتدث ىو فابوال ا٠تامس يف  إبعطاء رسالة الشرؼ للملك كهدية.

 ىذه القصة
 ا١تًتجم إىل السلطافسأؿ  -

كاف السلطاف ال يزاؿ فضولينا بشأف الكتابة على الشريط. مث أمر السلطاف 
 لوزراء ابلبحث عن من ق َرٚتة الكتابة.رئيس ا

» فقاؿ رئيس الوزراء : إف ابلقرب من ا١تسجد األكرب رجال عا١تا أٝتو 
كثَتا من اللغات األجنبية ، فإذا أمر موالم   ؼي رً عٍ ، يػى « العاملي  سليمه 

أرسلت إليو ليحضر ، كيفسٌر لنا ىذه اللغة العجيبة ، ا١تكتوبة ْتركؼ 
: ُٖٗٗ، اإلبراشي) على كالـ رئيس الوزراء غريبة ، فوافق السلطاف

َُ) 
يوضح االقتباس أف رئيس الوزراء كجد علماءنا يسكنوف ابلقرب من ا١تسجد 
الكبَت. ا١تلقب ابلعامل "سليم العليم". يعرؼ لغات أجنبية ٥تتلفة. كما أكصى 

على إحضار العلماء  السلطافابلعلماء. كأخَتان كافق  السلطافرئيس الوزراء 
البة بكتاابت  اعتبارىا أجنبية. عند ٝتاع ذلك ، أمر رئيس الوزراء للمط

ىذا  .السلطاينا٠تدـ على الفور ابستدعاء سامل العليم للحضور إىل القصر 
 اٟتدث ىو فابوال السادس يف ىذه القصة

 شرح ا١تًتجم للملك -
بعد أف دخل ا١تًتجم القصر السلطاين ، سلمو السلطاف على الفور شريطنا 

 على الكتابة األجنبية. حيتوم
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من كجد ىذا الشريط يعرؼ سرٌ » فبدأ سليم يًتجم الشريط ، قائال : 
العلبة ، فواجب عليو أف حيمد هللا كثَتا ، إف كلٌ من استنشق شيئا من 

عند شم « مواتبور » ا١تسحوؽ الذم ابلعلبة ، كنطق هبذه الكلمة 
أمكنو أف يريده ، ك  التشوؽ ، استطاع أف يػيبًٍدؿى نفسىو إىل أم ٥تلوؽ

 يفهم لغة ٚتيع اٟتيواف 
و األكىل ، كىي صورة اإلنساف ، فعليو أف  ك إذا أراد أف يرجع إىل صوَر

« مواتبور » يتجو إىل الٌشرؽ ، كينحٍت ثالث مرات كيقوؿ يف كل مرة 
. كجيب على من يغَت نفسو إىل صورة حيواف أك طائر ، أف اٌل يضحك 

مواتبور، قيبقى حيواان أك طائرا طوؿ » ة ، ألنو إذا ضحك ينسى كلمػ
 ( ُِ – ُُ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) اٟتياة

ين  االقتباس أعاله على أف ا١تًتجم شرح ٤تتوتات الكتابة على الشريط.  
من كجد ىذه الكتابة فعليو أف اؿ ا١تًتجم ْتسب َرٚتة الكتابة: كما ق

لمة يشكر هللا. كمن استنشق ا١تسحوؽ من ىذا ا١تسحوؽ مث قاؿ ك
مواتبور" يتحوؿ إىل حيواف. َريد العودة إىل شكل اإلنساف مرة أخرل ، "

جيب أف َستدير إىل الشرؽ ، َنحٍت ثالث مرات كيف كل مرة َقوؿ 
"مواتبور". من حيوؿ نفسو إىل صورة حيواف أك طائر ، ال َضحك ، ألنو 

ىذا . قى حيواان أك طائرا لبقية حياَو إذا ضحك ، نسي كلمة مواتبور كسيب
َقريبنا ما قالو ا١تًتجم للملك. بعد َقدًن ىدية للمًتجم إلخباره ٔتا ىو 

 ا١تًتجم بعدـ نشر ىذا ا٠ترب. السلطافمكتوب على الشريط. كما نصح 
 ىذا اٟتدث ىو فابوال السابع يف ىذه القصة

 الذركة  (ّ
 كىو: أحداث ىناؾ سبعة الذركةأما 
 كرئيس الوزراء حوؿ السحر السلطاففضوؿ  -

اٟتصوؿ على فكرة عن الكتابة على الشريط ، كاف السلطاف مهتمنا بعد 
 ٔتحاكلة شم ا١تسحوؽ مث نطق كلمة "مواتبور" كما ىو مكتوب يف الكتابة.
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نٌشق بو ،  كيف اٟتاؿ أخرج علبة النشوقي من جيبو ، كأخذ قليال منها َك
ف ، كقاؿ كل منهما :  مث أعطى ا١تنصور العلبة ، ففعل كما فعل السلطا

 مواتبور
غَتت ساقا اإلنساف إىل ساقُت رفيعتُت  ففي اٟتاؿ َغَتت صورهتما ، َك
ٛتراكين كساقي البجعة ، كٖتولت اليداف إىل جناحُت ، كالقدماف إىل 
قدمي ّتعة ، كصارت رقبة كل منهما طويلة كرقبة البجعة . كاختفى 
غطى اٞتسم بري  أبيض نظيف كري  البجع ،  ذقن كل منهما ، َك

صار كل منهما ّتعة ، فاستغراب كل االستغراب ، كعجبا كل كىكذا 
 (ُٔ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)العجب

كرئيس الوزراء نفذا كفقا للتوجيهات ا١تكتوبة  السلطافكجاء يف االقتباس أف 
على الشريط. ٖتولوا على الفور إىل ّتعات. ساقيو ٛتراء كيداه َغَتت 

فراء األبيض. نظر  األجنحة. أصبحت رقبتو طويلة. جسدىا مغطى ابل
ساءلوا عن سبب حدكث ذلك. يفهموف  كالمها إىل بعضهما البعض َك
أيضنا لغة اٟتيواانت ، كخاصة اإلكز. ينسوف أنفسهم كينتهي هبم األمر 

 ىذا اٟتدث ىو فابوال الثامن يف ىذه القصة ابلضحك.
 ال  للملك كرئيس الوزراء العودة إىل الشكل البشرم -

تغيَت الشكل. حىت أخَتنا ضحكوا على بعضهم إهنم يستمتعوف أيضنا ب
 البعض مع األكز اآلخر

كفجأة َذكر رئيس الوزراء النصيحة ا١تكتوبة على الشريط ، كىي اٟتذر 
من الضحك ، كأظهر للسلطاف خوفو من أف يبقى ّتعة طوؿ ا١تدة 
الباقية من حياَو . كحاكؿ كل منهما أف يتذكر الكلمة اليت جيب قو٢تا 

إىل صورهتما األكىل ، فلم ٖتضر ىذه الكلمة إىل ذاكرهتما . حىت يرجعا 
قوؿ : مو .  كقاال جيب أف نتٌجة جهة الشرؽ ، كننحٍت ثالث مرات َك

 (ُٗ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) . . مو ... مو



34 
 

 
 

قيل يف االقتباس إف رئيس الوزراء َذكر فجأة شيئنا يتعلق ابلكتابة على 
يرددكهنا إذا ضحكوا. حياكلوف  الشريط. سوؼ ينسوف التعويذة اليت كانوا

على الفور القياـ بشيء ما جيعلهم يعودكف إىل شكلهم األصلي. استداركا 
٨تو الشرؽ كا٨تنوا حىت ١تسوا األرض ٔتناقَتىم. كمع ذلك ، فقد نسوا 

" فقط. مو.. مو.. مو..التعويذة اليت قيلت. إهنم يتذكركف فقط الكلمات "
ىذا اٟتدث  شكل البجع لبقية حياهتم.كنتيجة لذلك ، عليهم أف يتخذكا 
 ىو فابوال التاسع يف ىذه القصة

 كرئيس كزرائو قد سيحر  أنو السلطافأدرؾ  -
سار السلطاف كرئيس الوزراء ذىااب كإتااب دكف أف يعرفوا إىل أين يتجهوف. 
 كالسبب ال بد أف َكوف ىناؾ فوضى يف بغداد ألف السلطاف غَت موجود.

إىل سطح القصر ، فرأتا احتفاال عظيما ديٌر أمامو  كيف اليـو الرابع ىبطا
، كسيما قرع الطبوؿ كزمر ا١تزامَت ، كرأتا رجال يلبس رداء قرمز تا مطرٌزا 
ابلذىب ، كيركب حصاان كحولو كثَت من الضباط كاٟترس ، ككثَت من 
العبيد كا٠تدـ ، كقد ازدٛتت شوارع بغداد ، كسار الناس كراءه ، 

 « .حييا مرزا سلطاف بغداد : » يصيحوف بصوت حزين 
، الذم كاف يفكر « قشنور » كمرزا ىذا ىو ابن عدكم الساحر الكبَت 

دائما يف االنتقاـ مٍت ، كاستطاع فعال أف ينتقم ، فوضع ىذا ا١تسحوؽ 
السحرٌم يف العلبة ، كأرسلو إىل مع ذلك اٞتاسوس الذم حضر إىل 

ا ْتسن حيلتو ، كانتقم منا القصر ، كادٌعى أنو اتجر ، كقد انتصر علين
و  ( ِّ – ِِ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) بسحره كمهاَر

يف االقتباس أعاله ، يذكر أف الوضع يف بغداد كاف فوضوتا إىل حد ما.  
كانت ىناؾ أصوات من الضباط كا٠تداـ كاٞتمهور. كمع ذلك ، صرخوا يف 

 لطافالس٤تنة. كىتفوا "يعي  مَتزا سلطاف بغداد". عند ٝتاع ذلك ، بدأ 
. كمن ىناؾ أدرؾ السلطافيدرؾ أنو قد خدع. مَتزا ىو ابن قشنور عدك 

أف قشنور قد اهتمو من خالؿ كسيط اتجر جاء إىل القصر.  السلطاف
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. سيجد ىو كرئيس كزرائو السلطافابلطبع ا٢تدؼ ىو االنتقاـ. مل يسكت 
ىذا اٟتدث ىو فابوال العاشر يف ىذه  طريقة للعودة إىل شكلو األصلي.

 لقصةا
 الفارسي السلطافكأمَتة  السلطافاللقاء بُت  -

يف طريقهم إلجياد طريقة للعودة إىل شكلهم األصلي ، كاف السلطاف كرئيس 
 إىل قرب الرسوؿ. لقد غادركا أخَتنا. زتارةكزرائو يعتزموف 

 فكر السلطاف ا١تسحور يف اٟتج كزتارة قرب الرسوؿ
كاالستغراب ، كجد بومة  ككجد ابٟتجرة شيئا غريبا ، يدعو إىل العجب

، اإلبراشي)َبكي بكاء الفتػاة ، كالدموع َتساقط من عينيها الواسعتُت 
ُٖٗٗ :ِّ( 
ا رأت البومة البجعتُت إنقطع بكاؤىا ، كمسحت دموعها ، مكحين

بدؿ حزهنا كبكاؤىا إىل فرح كسركر  ( ِٕ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) َك
إىل قرب النيب ، أمضوا الليل  ةزتار يف االقتباس أعاله ، يذكر أهنم يف طريقهم 

يف مكاف ما. كبينما كانوا يقضوف الليل ، ٝتعوا فجأة صوت فتاة َبكي.  
حياكؿ معرفة مصدر صوت البكاء. اَضح أف البكاء كاف من  السلطافكاف 

ككزيره ، مل يعد يبكي. سعيد ألف البومة   السلطافبومة. بعد أف رأت البومة 
ىذا  أف البومة ىي ابنة ملك فارس. كانت َعلم أهنا ستساعده. َبُت

 يف ىذه القصة عشر اٟتدث ىو فابوال اٟتادم
 الفارسي من قبل نفس الشخ  السلطافكابنة  السلطافسحر  -

كما ٖتدثت ابنة ملك فارس عن سبب ٖتو٢تا إىل بومة. كما استمع 
 ا.السلطاف كرئيس الوزراء إىل ما يتحدث عنه
فإنٍت ابنة ملك بالد الفرس ،  فقد أصابٍت سوء اٟتظ كما أصابكما ،

الذم اختاؿ « قشنور » كليس ألىن أنتة أخرل غَتم ، كإٌف الساحر 
عليكما كسحركما ، ىو أيضا الذم سحرين ، ككاف سببنا يف سوء 
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حظٌي ، فقد حضر ذات يـو ، كأراد أف خيطبٍت من أيب ألكوف زكجة 
 ( ِٗ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) فرفض أيب«. مرزا » البنو 
ر السلطاف أتثرا شديدا حينما ٝتع قصٌتها ا١تخزنة ، كخزف ٟتزينها ، فتأثٌ 

كأتمل أل١تها . كقاؿ ٢تا : إف ىناؾ شبها كبَتا بُت قصٌتنا كقصٌتك ، فقد 
انتقم منٌا ىذا الرجل الشرير ، كما انتقم منك ، كال شك أف هللا سينتقم 

 ( ُّ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) من ذلك الظٌامل
الفارسي إىل بومة  السلطاف، يذكر أف سبب ٖتوؿ ابنة  يف االقتباس أعاله

ىو أف كالدىا رفض َزكيج ابنتو البن قشنور ، كىو مَتزا. قشنور نفسو ىو 
كرئيس الوزراء. فكل ىؤالء الثالثة سحرىم نفس  السلطافالذم سحر 

ٕتاه  السلطافالشخ  ، قشنور. عند ٝتاع ىذه القصة ، أصبح غضب 
ىذا اٟتدث ىو فابوال الثاين عشر يف ىذه  َران.الساحرة قشنور أكثر َو 

 القصة
 الفارسي ٗتربان عن طريقة التحرر من السحر السلطافأمَتة  -

حىت يتمكن السلطاف كرئيس الوزراء من العودة إىل شكلهما األصلي ، 
 َكشف أمَتة ملك بالد فارس عن َكتيكاهتا.

مرة كل شهر فأجابت البومة : إف الساحر أييت إىل ىذا اٟتصن ا٠ترب 
، كمعو أصدقاؤه كرفقاؤه ، ليقضوا كقتا كلو فرح كسركر يف القاعة 
الكبَتة القريبة من ىذه اٟتجرة . ككثَتا ما رأيتهم كىم ٣تتمعوف يتحدثوف 
كأيكلوف كيلعبوف . ككثَتا ما يقٌ  الواحد منهم على زمالئو األعماؿ 

. فلو استمعت إىل الشريرة اليت قاـ هبا ، كيذكر األلفاظ اليت استعملها 
قو٢تا  حديثهم فقد َذكر الكلمة السحرية اليت نسيتها ، فتحتفظ هبا ، َك

، اإلبراشي)ؤمل ، كيبطل ىذا العمل القاسي ، حىت يفك ىذا السحر ا١ت
ُٖٗٗ :ِّ – ّّ ) 

الفارسي قالت إف السحرة أيَوف  السلطافكرد يف االقتباس أعاله أف أمَتة 
ف ا١تختبئ. اجتمعوا ليتغذكا يف القاعة الكربل. مرة يف الشهر إىل ىذا ا١تكا
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لتهم الشريرة كيذكركف أيضنا التعاكيذ اليت سنةغالبنا ما خيربكف عن م
كرئيس كزرائو التعويذات ا١تدرجة  السلطافيستخدموهنا. هبذا ، رٔتا يتذكر 

. السلطافعلى الشريط. مل يستطع  ىذا اٟتدث ىو  االنتظار لذلك اليـو
 عشر يف ىذه القصةفابوال الثالث 

 الفارسي السلطافطلب غريب من أمَتة  -
بعد أف كشفت أمَتة السلطاف الفارسي عن َكتيكاهتا ، َقدمت بطلب 

 غريب إىل السلطاف كرئيس كزرائو.

كال كسيلة ٠تالصي ك٧تايت ، إال إذا رضي أحدكما أف أكوف زكجة لو . 
فإذا كافق فقد قيل يل : إف ٧تايت ستكوف على يد جيعة من البجع . 

أحدكما على أف يتزكجٍت ًصرٍتي يف اٟتاؿ أمَتة كما كنتي ، كرجعتي 
إىل صوريت األكىل كإذا مل َرضيا بذلك حيًكمى عليٌ أبف أستمٌر بومة طوؿ 

 ( ّْ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)كاألمر لكما . فأفعال ما َريداف حيايت ، 
ضى بكل كذىب السلطاف كا١تنصور إىل البومة ، كأعلن السلطاف أنو ير 

 ( ّٓ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) سركر أف يتخذ البومة زكجة لو
الفارسي طلبت أف يتزكجها أحد ا١تلوؾ  السلطافيوضح االقتباس أف أمَتة 

كرئيس الوزراء. كقالت ابنة ملك فارس أيضنا إنو بسبب سالمتها حىت 
َتمكن من العودة إىل النموذج الذم كاف يف األصل بُت يديهما. نظر 

رئيس الوزراء إىل بعضهما البعض بدىشة. انقشوا أيضا. قاؿ ك  السلطاف
رئيس الوزراء إنو كاف لديو زكجة ابلفعل ، لذلك كاف من ا١تستحيل الزكاج 

مازاؿ صغَتا كغَت متزكج. كأخَتان  السلطافالفارسي. بينما  السلطافمن أمَتة 
ابوال ىذا اٟتدث ىو ف على الزكاج من أمَتة ملك بالد فارس. السلطافكافق 

 األربعة عشر يف ىذه القصة
 احمللوؿ (ْ

 :ثالثة أحداث، ىمىناؾ  احمللوؿأما 
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 يف شكل بشرم يعودكف ، كرئيس الوزراء السلطافالفارسي ،  السلطافابنة  -
الفارسي ، فجأة ٖتولت  السلطافلطلب أمَتة  السلطافبعد أف استجاب 

ا. ابتسم   بسعادة. السلطافالبومة إىل فتاة ٚتيلة جدن

لسلطاف كا١تنصور إىل ىؤالء الرجاؿ ، فعرفا من بينهم التاجر نظر ا
احملتاؿ ، الذم ابع للسلطاف ا١تسحوؽ الشخرم األسود يف العلبة ككاف 
ّتانب التاجر رجل رجاه أف يذكر لو ماحدث منو يف األشهر األخَتة ، 

كمنها قصة السلطاف  فأخذ التاجر يقٌ  عليو بعض القص  اٟتديثة ،
عندئذ سألو أحد اٟتاضرين : كما الكلمة اليت ذكرهتا لو كا١تنصور . ك 

 لعمل السحر كفٌكو ؟
 فأجاب التاجر : إهنا كلمة  مواتبور .

فلما ٝتع السلطاف كالوزير ىذه الكلمة ، فرحا فرحا كثَتا كسرٌا سركرا 
عظيما ، كأخػذا يردداهنا مرارا يف أنفسهما ، ْتيث ال يسمعها أحد . 

لكلمة ، كجركا ٚتيعا مشرعُت ، حىت خرجوا من كقد حفظٍت األمَتة ا
 ( ّٗ – ّٖ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)ابب القصر القدًن 

حرة اجتمعوا يف الصالة الكربل. كانت القاعة ايذكر االقتباس أعاله أف الس
رائعة. رأل ساحرنا اٝتو قشنور كجاسوسنا متنكرنا يف زم اتجر. خيربكف 

كرئيس  السلطافٖتدث التاجر عن بعضهم البعض ابٞترائم اليت اَركبوىا. 
الوزراء. سأؿ ساحر آخر عن التعويذة ا١تستخدمة الستحضار االثنُت. 

كرئيس الوزراء  السلطافأجاب التاجر: "مواتبور". يف َلك اللحظة كاف 
سعداء ألهنما َذكرا التعويذة. كاجو كالمها على الفور الشرؽ كا٨تنيا ثالث 

بور ، مواتبور" بسعادة خارج الفناء. عادكا مرات ، مث قاال: "مواتبور ، موات
ىذا اٟتدث ىو فابوال ا٠تامسة عشر يف  على الفور إىل شكلهم األصلي.

 ىذه القصة
 يعود اىل بغداد السلطاف -
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بعد أف عاد الثالثة إىل شكلهم األصلي ، ىرعوا على الفور إىل بغداد. 
من الوصوؿ إىل  ساركا ابٕتاه أقرب بلدة الستعارة ركوب ا٠تيل حىت يتمكنوا

 بغداد.
، فقابلوا  ةً نى يػٍ دً مى  ًب رى قػٍ سار السلطاف كا١تنصور كاألمَتة حىت كصلوا إىل أى 

حىاًكمىهىا ، كعرٌفوه أبنفسهم ، كطلبوا منو أف يعَتىم ثالثة أحصنة 
 سنةيركبوهنا إىل بغداد ، فأكرمهم كل اإلكراـ ، كقدـ ٢تم أحسن الط

، فركبوا ، كأرسل معهم بعض  كالشراب ، مث أمر إبحضار ا٠تيل ٢تم
، اإلبراشي)  يق . حىت كصلوا ٚتيعا إىل بغداداٟترس ٟتراستهم يف الطر 

ُٖٗٗ :ِْ ) 
يذكر االقتباس أعاله أنو بعد الوصوؿ إىل أقرب بلدة ، عرؼ السكاف ىناؾ 

 سنةعلى الفور. ثالثة منهم لقيت استقباال حسنا. مت َزكيدىم ابلط السلطاف
كرئيس الوزراء لبغداد  السلطافىل بغداد. أًثر كصوؿ كالشراب لرحلتهم إ

ىذا اٟتدث ىو فابوال السادسة عشر يف  ضجة. اعتقد الكثَت أهنم ماَوا.
 ىذه القصة

 الساحر ا١تسمى قشنور موجود يف السجن -
كبعد عودَو إىل أرض بغداد أمر السلطاف قواَو أبسر الساحر ا١تسمى قشنور 

 ذين آتمركا معو.ككذلك ابنو "مَتزا" كالسحرة ال
ي  نًٌ الٌسً  الكبَتً  رً اًح الس   إبرساًؿ  دً الى بً الٍ  افي طى لٍ سي  رى مى كأى  ،  ـً د  هى إىل القصر ا١ت
ا ىى رى حى سى  بعد أفٍ  ا١تسكينةى  اليت كضع فيها األمَتةى  ةً رى جٍ نى يف اٟتي جى لييسٍ 

 ري صٍ ا القى ، كىذ وً اًَ يى حى  ؿى وٍ طي  نً جٍ من ىذا الٌسً  جى ري  خيىٍ ال   ، كأفٍ  ةن مى وٍ كجعلها بػي 
،  ا١تسحورةى  ةى رى يػٍ مً  فيو األى تاى أى ، كرى  هً رً يٍ زً مع كى  افي طى لٍ ، ىو الذم ذىب إليو السُّ 

، كىناؾ رأتا الساحر كأصدقاءه ، كٝتعا   افً تى عى يل ، كمها ّتىى ا فيو اللٌ يى ضى كقى 
ا لبقيا كلمة السٌٌر ، اليت كانت قد غابت عن أذىاهنما ، كلوال ىذ

 ( ّْ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)ا جيعتُت إىل آخر حياهتم
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أمر إبرساؿ قشنور إىل سجن حيث  السلطافييذكر يف االقتباس أعاله أف 
الفارسي ، كسييحبس قشنور بقية حياَو. ابلنسبة ١تَتزا  السلطافحبس أمَتة 

أف يستنشق ا١تسحوؽ كيقوؿ كلمة "مواتبور" حىت  السلطافبن قشنور ، أمر 
بجعة يف كقت الحق يف حديقة القصر. يتحوؿ مَتزا إىل ّتعة. سيتم كضع ال

ىذا اٟتدث ىو فابوال  إهنم يستحقوف أف يفعلوا ذلك ألنو يناسب جرديتهم.
 السابعة عشر يف ىذه القصة

 ا٠تا٘تة (ٓ
 ىناؾ حدث كاحد كىو: ا٠تا٘تةأما 
 َزكج السلطاف ملكة فارسية كعاش بسعادة -

وقت بعد أف عاقب السلطاف السحرة ، كخاصة قشنور كابنو ، حاف ال
 إلرساؿ قوات إىل اإلمرباطورية الفارسية إلعالمهم أبف ابنتو ىنا ٓتَت.

، اإلبراشي)سيتزكٌج األمَتة  وي ن  أى  البالدً  اءً ٨ٍتى أى  يف ٚتيعً  افي طى لٍ السُّ  نى لى عٍ كقد أى 
ُٖٗٗ :ْْ ) 

كأصبحت األمَتة سلطانة البالد ، كعاش الزكجاف عيشة سعيدة ىانئة 
ككاف أكالدمها  هللا خَت األبناء كالبنات .طوؿ حياهتما . كقد رزقهما 

ا كاستغرااب حينما يسمعوف قصة أبيهما بن جى ا ، كعى رن كٍ ري كسي  ةن ذ  جيدكف لى 
 تي تاى رى كٍ كأمهما األمَتة ا١تسحورة . ككانت ىذه الذًٌ  السلطاف ا١تسحور،

بكي أحياان  ( ْٓ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) َضحك حينا ، َك
أعلن للجمهور أنو سيتزكج أمَتة ملك  السلطافيذكر االقتباس أعاله أف 

بالد فارس. الناس ىناؾ مرحبوف للغاية. أقيم حفل الزفاؼ. كانوا ٚتيعنا 
ا بزكاج  من ملكتو. أصبحت ابنة ملك فارس ملكة يف  السلطافسعداء جدن

بغداد. كانوا يعيشوف بسعادة كلديهم العديد من األطفاؿ. أحياانن يركم 
ألطفا٢تما. ىذه الذكرتات ٕتعلك َضحك ة قصصهما السلطانك  السلطاف
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ىذا اٟتدث ىو فابوال الثامنة عشر يف  أحياانن ، كأحياانن ٕتعلك َبكي أيضنا.
 ىذه القصة

 
 ور"سح"السلطان ادليف قصة قصریة ألطفال  سجوزيت . ب

عبارة عن ٣تموعة أكلية يف عمل أديب درامي سجوزيت ىي ، فإف  كما ذكر ابحث
سلسلة من األحداث اجملسدة  ىي سجوزيت .(ُّٖ: ُٗٗٗ) خاليزيف،  كسرد

يف األعماؿ األدبية حيث يكوف نشاط شخصية كاحدة يف التحوؿ بُت ا١تكاف 
 كالزماف يف حالة مستمرة.
 .ور"سح"السلطاف ا١تقصة قصَتة ألطفاؿ  يف سجوزيت كجد الباحث شكل
لية ، إىل ثالث مراحل ، كىي ا١ترحلة األك  سجوزيتيف ىذه اٟتالة ، يتم َقسيم 

كا١ترحلة الوسطى ، كا١ترحلة النهائية. مث َتكوف يف كل مرحلة من عناصر األعماؿ 
 األدبية ، أم األحداث كالشخصيات / ا٠تصائ  كاإلعدادات كاللغة

 ور"سح"السلطاف ا١تسجوزيت يف قصة قصَتة ألطفاؿ عن   ىنا التحليل
 فكتور شكلوفسكي. لالركسية  نيةنظرية الشكالب
 مرحلة األكىل (ُ
 األحداث ( أ

 السلطايندخوؿ التاجر إىل القصر  -
ككاف التاجر رجال قصَت القامة ، قبيح الوجو ، يلبس مالبس قددية ، 

ا كقف أماـ السلطاف ، سٌلم عليو يف كحيمل معو صندكقا صغَتا ، فلمٌ 
أدب كاحًتاـو ، كفتح صندكقو ، فإذا فيو كثَت من ا٠توامت الذىبيٌة ، 

ا١تزيػٌنٌة  «كا١تسٌدسات» اط ا١ترصٌعة ابأل١تاس ، كالعقود اللؤلؤية ، كاألمش
ابٟتجارة الثٌمينة ، كإذا فيو كذلك كثَت من األساكر اٞتميلة ، كا١تسابح 

 ( ٔ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) النفيسة ، كالركائح العطريٌة النٌادرة
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يوضح االقتباس أعاله أف ىذه القصة بدأت عندما دخل التاجر القصر 
 ألف رئيس السلطاينذا التاجر إىل القصر . ككاف دخوؿ ىالسلطاين

الوزراء أراد شيئنا ٙتيننا ، ألف ىذا التاجر ابع أشياء ٙتينة مثل الذىب 
 كقالئد اللؤلؤ كغَتىا.

 فضويل بشأف ٤تتوتات الصندكؽ الصغَت السلطاف -
جنا صغَتا يف الصندكؽ مل يفتحو التاجر ، كمل يعرض رأل السلطاف ديٍر 

، اإلبراشي) ، فطلب منو أف يفتحو لَتل ما فيوعليو ما فيو من بضاعة 
ُٖٗٗ :ٕ ) 

أف ىناؾ صندكقنا صغَتنا يف الصندكؽ  السلطافيف االقتباس أعاله ، رأل 
. مث أكضح التاجر أف ما كاف يف السلطافأحضره التاجر. فضويل كسأؿ 

الصندكؽ الصغَت كاف مسحوقنا كشريطنا. الصندكؽ الصغَت جاء من 
التاجر ، َرؾ الصندكؽ الصغَت للملك كهدية لو. عند رئيس التاجر. قاؿ 
ا. مث قدـ ىدية للتاجر السلطافٝتاع ىذا ، كاف   سعيدن

 رئيس الوزراء يوصي مًتجم -
مث أراد السلطاف أف يعرؼ َرٚتة الكتابة اليت على الشريط ، كفائدة 

كزرائو أف يبحث لو عن عامل  ا١تسحوؽ الذم ابلعلبة ، فطلب من رئيس
، اإلبراشي)اءة ىذه الكتابة الغريبة كشرحها ء يستطيع قر من العلما
ُٖٗٗ :ٖ ) 

ال يزاؿ مندىشنا من الكتابة ا١توجودة  السلطافيوضح االقتباس أعاله أف 
التاجر عن الكتابة مل يكن يعلم.  السلطافعلى الشريط. كعندما سأؿ 

لذلك ، أكصى رئيس الوزراء ٔتًتجم يعرؼ العديد من اللغات األجنبية 
 السلطافعلى رأم رئيس الوزراء. كأمر  السلطافًتٚتة الكتابة. كما كافق ل

 خادمو ابستدعاء مًتجم اٝتو سليم العليم
 ا١تًتجم السلطافسأؿ  -
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تا سليم ، لقد ٝتعت أنك من العلماء الذين يعرفوف  :فقاؿ السلطاف 
ا كثَتا من اللغات األجنبية ، فخذ ىذا الشريط كانظر إليو ، فرٔتٌ 

من  أف َقرأه . فإذا قرأَو كفسٌرت معناه أعطيتك حيٌلةن ٚتيلةن استطعت 
على رجليك  ؾى دً لٍ ّتى  ا١تالبس الفاخرة ، كإذا مل َنجح يف قراءَو أىمرٍتي 

 ( َُ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) ن جلدةيٜتسا كعشَت 
 السلطافبناءن على االقتباس أعاله ، كانت ىناؾ حادثة سأؿ فيها 

ىدية على شكل  السلطافشريط. قدـ ا١تًتجم عما ىو مكتوب على ال
مالبس فاخرة للمًتجم إذا ٧تح يف َرٚتة الكتابة. كمع ذلك ، إذا مل 

مرة. فكر ا١تًتجم  َٓينجحوا يف َرٚتة الن  ، فسيتم طرد ا١تًتجم 
للحظة يف الكتابة على الشريط. بعد التفكَت يف الكتابة ، ذكر ا١تًتجم أنو 

 قادر على الًتٚتة.
 صائ الشخصيات / ا٠ت ( ب

 السلطاف (ُ
ى أنو كاف ببغداد ، يف الزمن القدًن ، سلطاف عظيم ، يعي  يف كى حييٍ 

 ( ّ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) ةً لى جٍ دى  رً هٍ قصره الفخم على نػى 
 السلطافيف االقتباس أعاله ، مت َوضيح أف ىناؾ شخصية للملك. 
 السلطافنفسو ىو الشخصية الرئيسية يف ىذه القصة القصَتة. بدكف 

نفسو متمرسة كحيب  السلطافىذه القصة. شخصية  فلن َنجح
أيضنا بشخصية فضولية  السلطافاٞتماؿ. ابإلضافة إىل ذلك ، يتمتع 

ا عندما يشعر ابلفضوؿ بشأف الكتابة ا١توجودة يف الشريط.   عالية جدن
 كما ىو مذكور يف االقتباس التايل

دة أراد السلطاف أف يعرؼ َرٚتة الكتابة اليت على الشريط ، كفائ
كزرائو أف يبحث لو عن عامل  ا١تسحوؽ الذم ابلعلبة ، فطلب من رئيس

، اإلبراشي) من العلماء يستطيع قراءة ىذه الكتابة الغريبة كشرحها
ُٖٗٗ :ٖ ) 
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ابإلضافة إىل ذلك ، فإف للملك أيضنا طبيعة عطوفة. يتضح ىذا عندما 
 قتباس التايليتم إعطاء رئيس الوزراء ىداتا لشراء أشياء ٙتينة كما يف اال

بُت  بي لًٌ قى من السلطاف كرئيس كزرائو ، يػي  ل  فأخذ كي 
 يديو ىذه األشياء كيتأٌملها ، كخيتار منها ما حيبٌ 

 رئيس الوزراء (ِ
 ( ْ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) ككاف رئيس الوزراء كاٝتو ا١تنصور

دائمنا  السلطافيف االقتباس أعاله ، مت َوضيح أف ىناؾ شخصية َرافق 
لرقم ىو رئيس الوزراء ا١تسمى ا١تنصور. إف شخصية رئيس أينما ذىب. ا

الوزراء نفسو شخ  مطيع جدا للملك. ابإلضافة إىل ذلك ، يتمتع 
أكالن قبل  السلطافأيضنا بشخصية مهذبة ، على سبيل ا١تثاؿ سؤاؿ 
 القياـ بشيء ما. كما ىو كارد يف االقتباس التايل
» األكرب رجال عا١تا أٝتو فقاؿ رئيس الوزراء : إف ابلقرب من ا١تسجد 

كثَتا من اللغات األجنبية ، فإذا أمر موالم   ؼي رً عٍ ، يػى « العاملي  سليمه 
أرسلت إليو ليحضر ، كيفسٌر لنا ىذه اللغة العجيبة ، ا١تكتوبة ْتركؼ 

: ُٖٗٗ، اإلبراشي) غريبة ، فوافق السلطاف على كالـ رئيس الوزراء
َُ ) 

 التاجر (ّ
 ( ٔ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) امةككاف التاجر رجال قصَت الق

يوضح االقتباس أف التاجر دخل القصر ألف رئيس الوزراء أراد شيئنا ٙتيننا 
يبيعو. من الصعب للغاية التنبؤ بشخصية التاجر. كاف لديو يف الواقع 
نواتا شريرة عندما دخل القصر. كالسبب أنو أمر من قبل رؤسائو 

 االقتباس التايل إبعطاء مسحوؽ كشريط للملك كما ىو مذكور يف
ة ، كال أعلم فأجابو التاجر : لقد اشًتيت العلبة كالشريط من اتجر ٔتكٌ 

على الشريط . كإين أَشرؼ  بى تً شيئا عما يف العلبة ، كال أعرؼ ما كي 
 ( ٖ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) أبف أقٌدمهما ىديٌة لسيٌدم
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 خلفية ( ج
 ا١تكاف -

ا أف جيلس دن ف متعوٌ ، كأنو كا ةً لى جٍ دى  رً هٍ يعي  يف قصره الفخم على نػى 
النارجيلة ، كيشرب القهوة ،  ني ٌخً دى ، يي  هً رً صٍ ، يف حديقة قى  يوـو  كلًٌ   رى صٍ عى 
 ع نفسو ٔتناظر اٟتديقة اٞتميلة ، كما فيها من أزىار كٙتار كطيوركديتٌ 
 ( ّ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)

. السلطاينيف االقتباس أعاله ،  مالحظة أف ا١تكاف يقع يف فناء القصر 
 مهيبة جدا. اٟتدائق ٚتيلة جدا. العديد من السلطاينقصر صورة ال

 األشجار َؤيت ٙتارىا طازجة.
 الزماف -

 ( ِٗ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) يـو كلًٌ   رى صٍ ا أف جيلس عى دن كأنو كاف متعوٌ 
ىي  السلطاف. عادة عصرس ضبط الوقت يف فًتة ما بعد اليصف االقتبا

 .عصر فًتة ما بعد التاع اب١تنظر يفاٞتلوس كشرب القهوة أثناء االستم
 فكيف ذات يـو أقبل رئيس الوزراء على السلطا

يصف االقتباس الوقت من اليـو يف ا٠تلفية. اختار رئيس الوزراء الوقت 
 .السلطافا١تناسب للقاء 

 خلفية اٟتاؿ -
 ( ّ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)فيشعر براحة اتمة كسركر كبَت 

أف حياَو يف  السلطافيف االقتباس ، يصف خلفية جو لطيف. شعر 
 كانت ٦تتعة للغاية ألف القصر كاف رائعا كا١تناظر ىناؾ السلطاينالقصر 
 ٚتيلة جدا

 اللغة ( د
 ( ٔ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) قصَت القامة ، قبيح الوجو
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يف االقتباس يشرح حوؿ استخداـ شخصية أنطونوماسيا يف الكالـ. 
تسمية شخصية أنطونوماسيا يف الكالـ ىي شخصية يف الكالـ َيستخدـ ل

طبيعة الشخ  كاسم نوع. كىذا يعٍت عدـ ذكر اٝتو اٟتقيقي ، بل ذكر 
طبيعتو. يصف االقتباس أعاله الطبيعة ا١تادية للتاجر الذم دخل القصر. إف 

 طبيعة جسد التاجر أف يكوف لو جسم قصَت ككجو قبيح.
 مرحلة الوسطى (ِ
 األحداث ( أ

 شرح ا١تًتجم للملك -
من كجد ىذا الشريط يعرؼ سرٌ »  فبدأ سليم يًتجم الشريط ، قائال :

العلبة ، فواجب عليو أف حيمد هللا كثَتا ، إف كلٌ من استنشق شيئا من 
عند شم « مواتبور » ا١تسحوؽ الذم ابلعلبة ، كنطق هبذه الكلمة 

التشوؽ ، استطاع أف يػيبًٍدؿى نفسىو إىل أم ٥تلوؽ يريده ، كأمكنو أف 
 يفهم لغة ٚتيع اٟتيواف .

و األكىل ، كىي صورة اإلنساف ، فعليو أف ك إذا أراد أ ف يرجع إىل صوَر
« مواتبور » يتجو إىل الٌشرؽ ، كينحٍت ثالث مرات كيقوؿ يف كل مرة 

. كجيب على من يغَت نفسو إىل صورة حيواف أك طائر ، أف اٌل يضحك 
مواتبور، قيبقى حيواان أك طائرا طوؿ » ، ألنو إذا ضحك ينسى كلمػة 

 ( ُِ – ُُ: ُٖٗٗ، ياإلبراش) اٟتياة
ين  االقتباس أعاله على أف ا١تًتجم شرح ٤تتوتات الكتابة على الشريط.  
كما قاؿ ا١تًتجم ْتسب َرٚتة الكتابة: "من كجد ىذه الكتابة فعليو أف 
يشكر هللا. كمن استنشق ا١تسحوؽ من ىذا ا١تسحوؽ مث قاؿ كلمة 

نساف مرة أخرل ، مواتبور" يتحوؿ إىل حيواف. َريد العودة إىل شكل اإل
جيب أف َستدير إىل الشرؽ ، َنحٍت ثالث مرات كيف كل مرة َقوؿ 
"مواتبور". من حيوؿ نفسو إىل صورة حيواف أك طائر ، ال َضحك ، ألنو 
إذا ضحك ، نسي كلمة مواتبور كسيبقى حيواان أك طائرا لبقية حياَو ". 
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ًتجم إلخباره ٔتا ىذا َقريبنا ما قالو ا١تًتجم للملك. بعد َقدًن ىدية للم
ا١تًتجم بعدـ نشر ىذا  السلطافىو مكتوب على الشريط. كما نصح 

 ا٠ترب.
 كرئيس الوزراء إىل ّتعة السلطافٖتوؿ  -

غَتت ساقا اإلنساف إىل ساقُت رفيعتُت  ففي اٟتاؿ َغَتت صورهتما ، َك
ٛتراكين كساقي البجعة ، كٖتولت اليداف إىل جناحُت ، كالقدماف إىل 

، اإلبراشي) كصارت رقبة كل منهما طويلة كرقبة البجعة قدمي ّتعة ،
ُٖٗٗ :ُٔ ) 

كرئيس الوزراء قد ٖتوال إىل ّتعتُت. لقد  السلطافيوضح االقتباس أف 
اندىشوا من حالة أجسادىم اليت ٖتولت إىل ّتعات. عندما يصبحوف 
ّتعات ، فهم يفهموف لغة اٟتيواانت األخرل ، كخاصة لغة التواصل عن 

 كز.طريق اإل
 ال  للملك كرئيس الوزراء العودة إىل الشكل البشرم -

كفجأة َذكر رئيس الوزراء النصيحة ا١تكتوبة على الشريط ، كىي اٟتذر 
من الضحك ، كأظهر للسلطاف خوفو من أف يبقى ّتعة طوؿ ا١تدة 
الباقية من حياَو . كحاكؿ كل منهما أف يتذكر الكلمة اليت جيب قو٢تا 

ما األكىل ، فلم ٖتضر ىذه الكلمة إىل ذاكرهتما . حىت يرجعا إىل صورهت
قوؿ : مو .  كقاال جيب أف نتٌجة جهة الشرؽ ، كننحٍت ثالث مرات َك

 ( ُٗ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) . . مو ... مو
كرئيس الوزراء ال يستطيعاف العودة إىل  السلطافيوضح االقتباس أف 

م كانوا مشغولُت الشكل البشرم ألهنما ينسياف التعويذات. لقد نسوا ألهن
للغاية ابللعب مع األكز اآلخر. لقد أدكا طقوسنا  أف َعيد أجسادىم إىل 
شكلهم البشرم مرة أخرل ، كلكن دكف جدكل ألهنم نسوا التعويذة اليت 
كانوا يرددكهنا. يتذكركف فقط حركؼ اٞتر. نسوا استمرار هتجئة الكلمة. 

 يف النهاية أصبحوا أكزنا خالؿ حياهتم.
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 أنو مسحور لسلطافاأدرؾ  -
، الذم كاف يفكر « قشنور » كمرزا ىذا ىو ابن عدكم الساحر الكبَت 

دائما يف االنتقاـ مٍت ، كاستطاع فعال أف ينتقم ، فوضع ىذا ا١تسحوؽ 
السحرٌم يف العلبة ، كأرسلو إىل مع ذلك اٞتاسوس الذم حضر إىل 

، كانتقم منا القصر ، كادٌعى أنو اتجر ، كقد انتصر علينا ْتسن حيلتو 
و  ( ِّ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) بسحره كمهاَر

أدرؾ أف قشنور قد سحره. عرؼ  السلطافيذكر يف االقتباس أف 
ذلك عندما كاف يسَت مع رئيس الوزراء إىل بغداد كٝتعا  السلطاف

صيحات "يعي  مَتزا سلطاف بغداد". مَتزا ىو ابن قشنور. كيبدك أف 
 ذلك الوقت كاف اتبعان لقشنور.  يفالسلطاينالتاجر الذم دخل القصر 

ا من  السلطافمن خالؿ التاجر. كاف  السلطاففحب قشنور  غاضبنا جدن
 ذلك. إنو مصمم على االنتقاـ من ساحر اٝتو قشنور.

 الفارسي السلطافيلتقي أمَتة  السلطاف -
ككجد ابٟتجرة شيئا غريبا ، يدعو إىل العجب كاالستغراب ، كجد بومة 

، اإلبراشي)موع َتساقط من عينيها الواسعتُت ، كالدَبكي بكاء الفتػاة 
ُٖٗٗ :ِٕ ) 

كأمَتة ملك بالد فارس.  السلطافيف االقتباس يصف أحداث اللقاء بُت 
كرئيس الوزراء قضاء الليلة يف مكاف مل يعد صاٟتنا  السلطافأراد 

لالستخداـ. عندما كصلوا إىل ىناؾ ، ٝتعوا صواتن غريبنا. كاف الصوت 
وت صرخة فتاة. بعد البحث عن مصدر الصوت ، اَضح أف الغريب كص

 صوت البكاء جاء من بومة
 الشخصيات / ا٠تصائ  ( ب

 ا١تالك (ُ
تا سليم ، لقد ٝتعت أنك من العلماء الذين يعرفوف  :فقاؿ السلطاف 

ا كثَتا من اللغات األجنبية ، فخذ ىذا الشريط كانظر إليو ، فرٔتٌ 
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من  معناه أعطيتك حيٌلةن ٚتيلةن  استطعت أف َقرأه . فإذا قرأَو كفسٌرت
على رجليك  ؾى دً لٍ ّتى  ا١تالبس الفاخرة ، كإذا مل َنجح يف قراءَو أىمرٍتي 

 ( َُ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) ن جلدةيٜتسا كعشَت 
يتمتع  السلطاف. ابإلضافة إىل أف السلطافيف االقتباس يصف شخصية 

اضح أنو عندما بسلطة جيدة للغاية ، فإف لو أيضنا موقفنا حازمنا. من الو 
ا١تًتجم بًتٚتة الكتابة على الشريط ، جيب أف يكوف  السلطافأمر 

 مرة. َٓا١تًتجم قادرنا على َرٚتتها. كإال سييجلد ا١تًتجم 
سير  السلطىاف سركرا كثَتا ، كأمر العاملى أف اٌل خيرب أحدا هبذا السٌٌر ، 

كرا مسركرا ة ، فانصرؼ العامل شا كمنحو حلة ٚتيلة من ا١تالبس الفاخر 
 ( ُِ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)

. أىدل للمًتجم السلطافيصف االقتباس ا١توقف السخي لشخصية 
فستاانن ٚتيالن كٚتيالن ألف ا١تًتجم ٧تح يف َرٚتة الكتابة على الشريط. 

ىدية  السلطافيشعر ابلسعادة. كأخَتان أعطى  السلطافىذا جعل قلب 
 للمًتجم.

 مًتجم )سليم العامل( (ِ
يف األمر قليال ، مث قاؿ : إين راضو ٔتا أيمر بو سيٌدم . فٌكر سليم 

كنظر إىل الشريط نظرة طويلة ، مث قاؿ : لقد عرفتي ىذه الكتابة ، 
 ( ُُ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) كفهمتي معناىا

يصف يف االقتباس شخصية ا١تًتجم ا١تسمى سليم العليم. لديو طابع 
بًتٚتة   السلطاف االنصياع لألكامر. من الواضح أنو استجاب لطلب

كتاابت اللغات األجنبية ا١توجودة يف شريط. بصرؼ النظر عن ذلك ، 
لديو أيضنا معرفة كاسعة ٔتختلف اللغات كما ىو مذكور يف االقتباس 

 التايل
تا سليم ، لقد ٝتعت أنك من العلماء الذين يعرفوف كثَتا من اللغات 

 ( َُ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)األجنبية 
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 رئيس الوزراء (ّ
أعطى ا١تنصور العلبة ، ففعل كما فعل السلطاف ، كقاؿ كل منهما : مث 
 ( ُٔ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) . مواتبور . -

يصف االقتباس شخصية رئيس الوزراء. كما ذكران سابقان ، فإف رئيس 
استخداـ  السلطافالوزراء ىو شخ  ٥تل  للملك. عندما حاكؿ 

ط ، جرهبا أيضنا. رغم أنو التعويذة ا١توجودة يف النق  ا١توجود على الشري
 يف النهاية ٖتوؿ كالمها إىل ّتعات.

 خلفية ( ج
 ا١تكاف -

إىل سليم العامل ، فحضر ، ككقف بُت  اسً ر  اؿ أرسل أحد اٟتي كيف اٟت
 ( َُ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) يدم السلطاف

رسوال  السلطافيف االقتباس يوضح إعداد ا١تكاف يف القصر. أرسل 
عليم. فكاف ا١تًتجم حاضرا ككقف اماـ للبحث عن مًتجم اٝتو سليم ال

 .السلطاف
 فوافق السلطاف على ىذا الرأم كذىبا معا إىل البحَتة يف آخر ا١تدينة

 ( ُْ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)
كرئيس كزرائو إىل  السلطافيف االقتباس يصف اإلعداد يف ْتَتة. ذىب 

جيعلهم ْتَتة يف البلدة اجملاكرة لرؤية حيواانت مثل البجع كالطيور. ىذا 
 يرغبوف يف ٤تاكلة أداء التعويذة اليت قدمها التاجر للتحوؿ إىل ّتعة.

 ( ِٓ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)فوجدا ابلقرب منهما قصرا خراب 
كرئيس  السلطافيوضح االقتباس كضع القصر ، أم القصر ا١تنهار. كأخذ 

الوزراء اسًتاحة قصَتة لقضاء الليلة يف القصر بعد رحلة طويلة. يف ىذا 
 اببنة ملك فارس. السلطافكاف أيضنا التقى ا١ت
 الزماف -
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 ( ُّ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) ستيقظ السلطاف مبكرااكيف الصباح التايل 
كرئيس كزرائو  السلطافيصف االقتباس ضبط الوقت يف الصباح. كخرج 

ما ىي اٟتاجة كدعا رئيس الوزراء. خرجوا  السلطافيف الصباح. كمل يذكر 
 ك.دكف علم أىل القصر بذل
 .( ِٓ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) فعزما على قضاء الليلة فيو

كرئيس الوزراء  السلطافيصف االقتباس إعداد الوقت ، كىو الليل. 
 يقضياف الليلة يف القصر ا١تدمر للراحة.

 اٟتاؿ -
 .( ُِ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) سير  السلطىاف سركرا كثَتا

ا  السلطافيف االقتباس يصف خلفية جو سعيد. كاف  ألف ا١تًتجم سعيدن
 ٘تكن من َرٚتة الكتابة على الشريط

 .( ُّ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)فانصرؼ العامل شاكرا مسركرا 
ا  السلطافالسعيد أيضنا. مل يكن  اٟتاؿيف االقتباس يوضح خلفية  سعيدن

ا أيضنا. كالسبب أنو بعد أف َرجم الكتابة  فحسب ، بل كاف ا١تًتجم سعيدن
كل فستاف ٚتيل جدا كفاخر من على الشريط حصل على ىدية على ش

ا ك٦تتننا لذلك.السلطاف  . كاف ا١تًتجم سعيدن
 .( ُٔ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)كعجبا كل العجب 

ا١تذىل. كيف ال ، بعد أف حاكؿ  اٟتاؿيف االقتباس يصف خلفية 
كرئيس الوزراء قراءة التعويذة الواردة يف الكتابة على الشريط ،  السلطاف

كرئيس  السلطافىل ّتعة. ابلطبع ىذا جعل ٖتوؿ كالمها على الفور إ
الوزراء يشعراف ابلدىشة كالدىشة بعد رؤية أجسادىم َتحوؿ إىل 

 ّتعات.
 اللغة ( د

 .( ُٔ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) كقد عجبا كل العجب
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ىناؾ َكرار يف ىذه اٞتملة. رقم َكرار الكالـ ىو شكل الكالـ الذم 
ار لكلمة "عجب". يصف َكرار كلمة يف ٚتلة. اٞتملة أعاله هبا َكر 

كرئيس الوزراء عندما ٖتوؿ   السلطافَكررت الكلمة بسبب دىشة كإعجاب 
 كالمها فجأة إىل ّتعة.

فصار كل منهما يردد : مو ... مو ... مو ... كمل يستطيعا 
 .( َِ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)َكملتها

. شكل الكالـ epizeukisيف ىذه اٞتملة ىناؾ شخصية الكالـ 
Epizeukis ة خطاب يكوف َكرار الكلمات فيها مباشرنا. ىو شخصي

اٞتملة أعاله ٖتتوم على كلمة "مو" اليت َكررت ثالث مرات. حدث َكرار 
كرئيس الوزراء نسيا الكلمات اإلمالئية اليت جيب أف  السلطافاٞتملة ألف 

 َقاؿ حىت يتمكنوا من العودة إىل الشكل البشرم.
: ُٖٗٗ، اإلبراشي)شنور""ق كمرزا ىذا ىو ابن عدكم الساحر الكبَت

ِٓ ). 
يف ىذه اٞتملة ىناؾ شخصية ٣تهولة للكالـ. الرقم اجملهوؿ للكالـ ىو 
شكل من أشكاؿ الكالـ يستخدـ يف َسمية شخ  مناسب ، سواء من 
حيث الطبيعة أك العمل. كلمة الساحر الكبَت من عمل شخ  اٝتو قشنور.  

ت ككاف أيضنا عدكنا كاف قشنور ساحرنا عظيمنا يف بغداد يف ذلك الوق
 للملك.

 .( ِٕ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) كجد بومة َبكي بكاء الفتػاة
يف ىذه اٞتملة ىناؾ َشبيو. التشبيو ىو شكل من الكالـ يصف حالة َقارف 

كجد بومة َبكي مثل صرخة الفتاة.  السلطافشيئنا آبخر. كرد يف اٞتملة أف 
ة ، إال أف اٞتملة ٢تا على الرغم من عدـ كجود عادة َسيبية يف ىذه اٞتمل

 .التشبيومعٌت ضمٍت 
 مرحلة األخر (ّ
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 األحداث ( أ
 الفارسي للهركب من السحر السلطافحل ابنة  -

إىل ىذا اٟتصن ا٠ترب مرة كل  فأجابت البومة : إف الساحر أييت
 .شهر

كمعو أصدقاؤه كرفقاؤه ، ليقضوا كقتا كلو فرح كسركر يف القاعة الكبَتة 
كثَتا ما رأيتهم كىم ٣تتمعوف يتحدثوف القريبة من ىذه اٟتجرة . ك 

كأيكلوف كيلعبوف . ككثَتا ما يقٌ  الواحد منهم على زمالئو األعماؿ 
، اإلبراشي) الشريرة اليت قاـ هبا ، كيذكر األلفاظ اليت استعملها

ُٖٗٗ :ِّ ). 
الفارسي فيما  السلطافيف االقتباس يصف األحداث حوؿ شرح ابنة 

شكل اإلنساف. عادة ما يتجمع السحرة يف ىذا يتعلق بكيفية العودة إىل 
ا١تكاف الفارغ. ىذا ا١تكاف بو قاعة كبَتة. اجتمعوا ىناؾ ١تشاركة قصصهم 
ا١تتعلقة بعامل السحرة كأيضنا التعويذات اليت استخدموىا. لذا حيتمل أف 

كرئيس كزرائو  السلطافيكوف قشنور أك التاجر قد ألقيا َعويذة جعلت 
 ّتعة.

 ئيس الوزراء يعرفاف كلمة التهجئةكر  السلطاف -
 فأجاب التاجر : إهنا كلمة  مواتبور .

فلما ٝتع السلطاف كالوزير ىذه الكلمة ، فرحا فرحا كثَتا كسرٌا سركرا 
عظيما ، كأخػذا يردداهنا مرارا يف أنفسهما ، ْتيث ال يسمعها أحد . 

من حىت خرجوا  كقد حفظٍت األمَتة الكلمة ، كجركا ٚتيعا مشرعُت ،
 .( ّٗ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)ابب القصر القدًن 

كرئيس الوزراء كلمات  السلطافيصف االقتباس اٟتادث عندما ٝتع 
ا١تانًتا اليت ألقاىا التاجر ، كىي كلمة "مواتبور". على الفور ابتهج 

كرئيس الوزراء ، ألهنم َذكركا الكلمة ، حىت يتمكنوا من العودة  السلطاف
ا على الفور إىل مكاف فارغ مث أجركا اٟتركات  إىل شكل اإلنساف. ذىبو 
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كما ىو مكتوب على الشريط. بعد القياـ ابٟتركة ، يقولوف كلمة 
"مواتبور". على الفور ، ٖتوؿ أكلئك الذين كاف لديهم شكل البجع إىل 

 بشر. إهنم ٦تتنوف جدنا هلل على عودَو إىل شكلو األصلي.
 يعود اىل بغداد السلطاف -

 بي عٍ ، فقد ظٌن الش   ةن رى يػٍ بً كى   ةى ج  إىل بغداد ، ضى  لطافً الس كأحدث كصوؿي 
 . ( ِْ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) اتى مى  دٍ قى  وي ن  أى  وً ابً يى بعد طوؿ غً 

إىل بغداد. عاد  السلطافيف االقتباس أعاله يصف أحداث عودة 
الفارسي. يعتقد  السلطافإىل بغداد مع رئيس الوزراء كأمَتة  السلطاف

كرئيس الوزراء قد ماات ، ألهنما مل يرمها منذ  السلطاف الكثَت من الناس أف
على الفور  السلطافيف بغداد ، أمر  السلطاففًتة طويلة. عند كصولو إىل 

القوات ابلقبض على الساحر ا١تسمى قشنور. مل يقتصر األمر على قشنور 
فحسب ، بل سيجن سحرة آخركف من بينهم ٕتار دخلوا القصر يف ذلك 

جن مَتزا بن قشنور. ابلنسبة ١تَتزا ، سيتحوؿ إىل ّتعة ، الوقت. كما سي 
بس يف قف  يف حديقة القصر. ابلنسبة لقشنور ، سيسجن يف  مث حيي

 الفارسي. السلطافا١تكاف الذم سيجنت فيو ملكة 
 ابنة ملك بالد فارس السلطافَزكج  -

احر الكبَت كابنو على فعلهما كبعد أف انتهى السلطاف من ٤تاكمة السٌ 
بنجاهتا  هي ري ٌشً بى سل رسال إىل أيب األمَتة ، خيربه ٔتا حدث ٢تا كيػي ، أر 
 .حياهتا اذً قى نػٍ كإً 

 سيتزكٌج األمَتة . وي ن  أى  البالدً  اءً ٨ٍتى أى  يف ٚتيعً  افي طى لٍ السُّ  نى لى عٍ كقد أى 
كأصبحت األمَتة سلطانة البالد ، كعاش الزكجاف عيشة سعيدة ىانئة 

  األبناء كالبنات .طوؿ حياهتما . كقد رزقهما هللا خَت
ا كاستغرااب حينما يسمعوف بن جى ا ، كعى رن كٍ ري كسي  ةن ذ  ككاف أكالدمها جيدكف لى 

قصة أبيهما السلطاف ا١تسحور ، كأمهما األمَتة ا١تسحورة . ككانت 
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بكي أحياان تي تاى رى كٍ ىذه الذًٌ  : ُٖٗٗ، اإلبراشي) َضحك حينا ، َك
ْْ – ْٔ ). 

شخصنا إلبالغ ملك بالد  السلطافيف االقتباس يصف اٟتادث ، أرسل 
أيضنا الزكاج  السلطاففارس أبف ابنتو ىنا ٓتَت. ابإلضافة إىل ذلك ، ينوم 

الفارسي. كاف  السلطافشعبو أنو سيتزكج أمَتة  السلطافمن ابنتو. أخرب 
من أمَتة  السلطافالناس متحمسُت لسماع األخبار. كأخَتان َزكج 

 هناية حياَو. الفارسي ككاف سعيدان حىت السلطاف
 الشخصيات / ا٠تصائ  ( ب
 ابنة ا١تالك الفارسي -

فقالت البومة : سيدم العزيز ، إين أشاركك يف ىذا الشعور ، كجيب 
أف نعمل على إنقاذ أنفسنا من ىذه ا١تصيبة اليت َزلك بنا ، كين أف 

نقذان من ىذا السحر  ، اإلبراشي)أذكر لك الوسيلة اليت َنجٌينا َك
ُٖٗٗ :ِّ ). 
قتباس يصف شخصية أمَتة ملك بالد فارس. كما سحره ساحر يف اال
كرئيس الوزراء. لقد سيًحر ليصبح بومة. لديو موقف  السلطافسحر 

كرئيس الوزراء إىل  السلطافطيب ألنو يريد أف خيربان كيف يعيد نفسو ك 
 الشكل البشرم.

 السلطاف -
 فتأثٌر السلطاف أتثرا شديدا حينما ٝتع قصٌتها ا١تخزنة

 .( ُّ: ُٖٗٗ، شياإلبرا)
. ابإلضافة إىل كونو جديرنا ابلسلطة السلطافيصف االقتباس شخصية 

كلديو موقف حاـز ، فإف للملك أيضنا قلبنا لطيفنا. من الواضح أنو عندما 
 السلطافأخربت أمَتة ملك بالد فارس قصتها عن ٖتو٢تا إىل بومة ، شعر 
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يت مرت هبا أمَتة ابألسف للمعاانة ال السلطافمتأثرنا بقلبها. شعر 
 الفارسي. السلطاف
، اإلبراشي)سيتزكٌج األمَتة  وي ن  أى  البالدً  اءً ٨ٍتى أى  يف ٚتيعً  افي طى لٍ السُّ  نى لى عٍ كقد أى 
ُٖٗٗ :ْْ ). 

ىي أف يفي بوعوده دائمنا. كعد  السلطافيوضح االقتباس أف طبيعة 
أنو سيتزكج أمَتة ملك بالد فارس. لذلك ، أرسل رسالة إىل  السلطاف

 ملك بالد فارس كأعلن للشعب أنو سيتزكج أمَتة ملك بالد فارس.
 رئيس الوزراء -

فقاؿ ا١تنصور : إين متزكج ، تا موالم ، كأان رجل كبَت السٌٌن فأرجو 
 .( ّٓ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) ا١تعذرة ، كأنت تا موالم ال َزاؿ شااب

. يصف االقتباس شخصية رئيس الوزراء. رئيس الوزراء لديو موقف حكيم
عندما قالت أمَتة ملك بالد فارس إهنا َريد الزكاج من أحد ا١تلوؾ كمن 

على الفور. ىذا ألف  السلطافرئيس الوزراء ، قاـ رئيس الوزراء بتعيُت 
ال يزاؿ شاابن كليس لو  السلطافرئيس الوزراء لديو زكجة ابلفعل ، بينما 

 زكجة بعد.
 خلفية ( ج
 ا١تكاف -

رة كبَتة ، مغطاة ٔتفرش ٚتيل من كرأكا يف كسط القاعة مائدة مستدي
 سنةالتيل األبيض ، كعلى ا١تائدة أنواع ٥تتلفة ٦تا لٌذ كطاب من الط

الشريرين يتناكلوف طسنة  كالشراب ، كحو٢تا جلس ٙتانية من الرجاؿ
 .( ِٓ: ُٖٗٗ، اإلبراشي)العشاء 

يصف االقتباس مكاف ا١تكاف ، كىو عبارة عن قاعة كبَتة. مرة يف الشهر 
مع السحرة يف ىذا ا١تكاف. اجتمعوا ١تناقشة أىدافهم السحرية كأيضنا ، جيت

 ١تناقشة التعويذات اليت مت استخدامها.
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، فقابلوا  ةً نى يػٍ دً مى  ًب رى قػٍ سار السلطاف كا١تنصور كاألمَتة حىت كصلوا إىل أى 
 .( ِْ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) حىاًكمىهىا ، كعرٌفوه أبنفسهم

م ا١تنطقة السكنية. كبعد عودة يصف االقتباس إعداد ا١تكاف ، أ
كرئيس الوزراء إىل الشكل البشرم عادكا إىل بغداد. عندما كانوا  السلطاف

يف مناطق سكنية ، استعاركا سيارة على شكل خيوؿ لركوهبا إىل ا١تملكة.  
 السلطافكالشراب. كذىبت معهم ايضا ابنة  سنةكما مت إحضارىم الط

 الفارسي.
: ُٖٗٗ، اإلبراشي) ةن رى يػٍ بً كى   ةى ج  بغداد ، ضى  إىل السلطافً  كأحدث كصوؿي 

ِْ ). 
إىل  السلطافيف االقتباس يصف ا١تكاف الذم يقع فيو بغداد. أًثر كصوؿ 

كرئيس الوزراء قد  السلطافبغداد ضجة كبَتة. اعتقد الكثَت من الناس أف 
 ماات ألهنما مل يشاىدكا يف ٦تلكة بغداد لفًتة طويلة.

 الزماف -
غربت ، كا١تساء قد أقبل ، فأخذت الفتاة البجعتُت ككانت الشمس قد 

 .( ّٔ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) ، كسارت هبما يف ٦ترٌو طويلو مظلمو 
يصف االقتباس إعداد الوقت ، كىو الليل. يف َلك الليلة ، اجتمع 
السحرة يف القاعة الكربل ١تناقشة قصصهم حوؿ األىداؼ ا١تسحورة. 

 كرئيس كزرائو. السلطافكمنها قصة 
 اٟتاؿ -

بكي بكاءن ميرًّا ، ك٘تسح عينيها ّتناحيها .  كأخذت البومة َنتحب َك
فتأثٌر السلطاف أتثرا شديدا حينما ٝتع قصٌتها ا١تخزنة ، كخزف ٟتزينها ، 

 .( ُّ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) كأتمل أل١تها
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كرئيس  السلطافيف االقتباس ، يصف اإلعداد ا١تؤثر للجو. بعد أف ٝتع 
 السلطافالفارسي ، أتثركا للغاية. ركت أمَتة  السلطاف الوزراء قصة أمَتة

 الفارسي القصة كىي َبكي.
فنظر السلطاف إىل ا١تنصور ،  كنظر ا١تنصور إىل السلطاف، كأخذ كل 

ري يف األمر  . .( ّْ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) منهما يفك 
الفارسي  السلطافا١تربك. ألف أمَتة  اٟتاؿيف االقتباس يشرح خلفية 

طلب غريب. قالت إف أحد ا١تلوؾ كرؤساء الوزراء جيب أف َقدمت ب
يكوف زكجها. بسماع ىذا ، ابلطبع ، فوجئوا. لكن يف النهاية كافق 

 على ذلك. السلطاف
 اًت قى بػى ٚتيع طى  كري ري كالسٌ  حي رى الفى  م  كأقيمت األفراح ، كالليايل ا١تالح ، كعى 

، اإلبراشي) وً اًَ ر  سى كمى  وي حى ارى فػٍ أى  افى طى لٍ السُّ  بي عٍ الش   رى اطى ، كشى  ًب عٍ الشى 
ُٖٗٗ :ْٔ ). 

يف االقتباس يصف خلفية جو سعيد. َزكج ملك كأمَتة ملك بالد فارس 
أخَتنا. مل يكن االثناف فقط سعداء ، بل كاف الناس سعداء أيضنا ألف 

ة. انتهى هبما ا١تطاؼ إىل العي  بسعادة كابرؾ مع السلطانلديهم اآلف 
 ابن كابنة صاٟتُت.

 اللغة ( د
 .( ِٓ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) ٚتيلة الصورة ، حسنة القواـ

يف ىذه اٞتملة يشرح عن شكل اضطراب الكالـ. يصف ىذا الرقم من 
الفارسي اليت  السلطافالكالـ طبيعة الشخ . َصف اٞتملة طبيعة ابنة 

 عادت إىل شكلها البشرم.
القاعة كا١تصابيح الكثَتة ، ذات األلواف الزاىية ا١تختلفة ، اليت أضاءت 

 .( ّٖ: ُٖٗٗ، اإلبراشي) ضوءا كضوء النهار



59 
 

 
 

يف اٞتملة أعاله ىناؾ َشبيو. التشبيو ىو شكل من الكالـ يصف حالة 
َقارف شيئنا آبخر. يوجد يف ىذه اٞتملة مثاؿ على العديد من ا١تصابيح 
الساطعة يف الصالة الكربل اليت يشبو نورىا ضوء النهار. يف الواقع ، يف ذلك 

اإلعداد ليالن. ألف العديد من األضواء الساطعة كانت مضاءة ، الوقت كاف 
 لذلك مت َشبيو الضوء يف القاعة بضوء النهار.

قدٌ لً غٍ كقلوهبم َػى  ، اإلبراشي) بو ضى رين يف غى ًثئموا ي يف صدكرىم ، َك
ُٖٗٗ :ِْ ). 

ٖتتوم ىذه اٞتملة على ا١تبالغة. ا١تبالغة ىي شخصية يف الكالـ ٖتتوم على 
غ فيو حىت يصبح معٌت الكلمة بال معٌت. يف اٞتملة ىناؾ كلمة " معٌت مبال
ي يف صدكرىم ". معٌت اٞتملة أف أىل بغداد لديهم إحساس كبَت لً غٍ كقلوهبم َػى 

ابلغضب ٕتاه مَتزا ، فيتم ىدـ مَتزا على نطاؽ كاسع. لذا فإف معٌت القلب 
 احملًتؽ ىو غضب شديد.

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

61 
 

 الفصل اخلام 
 امةاخل
 

 الصةاخل . أ
ور" سحبناءن على ٖتليل الفابوال كالسجوزيت يف القصة القصَتة "السلطاف ا١ت

ي، من ا١تعركؼ أف فابوال أك مادة ىذه القصة القصَتة ىي قصة شبراحملمد عطية اإل
السلطاف كرئيس الوزراء أمَتة ملك بالد فارس كالمها يبحث عنو. طريقة لالنتقاـ 

، حىت نعرؼ سجوزيت َتم معاٞتة الفابوال يف من جرائم الساحر ا١تسمى قشنور. مث
ٖتليل ا١تراحل يف ىذه القصة القصَتة. بشكل سنة، ٖتتوم ىذه القصة القصَتة على 
حبكة شيقة للغاية كيتم إدراجها مع العديد من الشخصيات اليت ٕتعل ىذه القصة 

 أٌما نتائج ىذا البحث كما َلي: القصَتة ٢تا قيمة فنية عالية.
( مقدمة، ُمراحل، كىي ) ٓوال يف ىذه القصة القصَتة من تكوف فابي -ُ

( بداية القصة، ِ؛ )(َصوير لألجواء السلطانية) َتكوف من حدث كاحد
تكوف من  اىتماـ السلطاف  ،كصوؿ رئيس الوزراء إىل السلطاف) أحداث َٔك
السلطاف فضويل بشأف ، كصوؿ التاجر إىل القصر السلطاين، برئيس الوزراء
( ّ؛ )(يشرح ا١تًتجم للملك، يسأؿ السلطاف ا١تًتجم ،الشريط الكتابة على

تكوف من  ، فضوؿ السلطاف كرئيس الوزراء حوؿ ا١تانًتا) أحداث ٕذركة، َك
اللقاء بُت ملك كابنة ، ال  للملك كرئيس الوزراء العودة إىل الشكل البشرم

السلطاف ، السلطاف يدرؾ نفسو كقد سحر رئيس كزرائو، ملك بالد فارس
ابنة السلطاف ، بنة ملك بالد فارس مفتوانف من قبل نفس الشخ كا

الطلب الغريب من ابنة السلطاف ، الفارسي ٖتكي كيف َتخل  من السحر
 السلطانة الفارسية) أحداث ّ، َتكوف من احمللوؿ( ْ؛ )(الفارسي

عاد السلطاف إىل ، كعودة رئيس الوزراء إىل شكل اإلنسافك  السلطافك 
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( خا٘تة، َتكوف من ٓك) (حرة ا١تسماة قشنور يف السجنكانت السا،  بغداد
ا) حدث كاحد  (.َزكج السلطاف من ملكة فارسية كعاش سعيدن

 ألكىلرحلة اممراحل ) ّيف ىذه القصة القصَتة من  سجوزيتيتكوف  -ِ
كمرحلة ا١تتوسطة كمرحلة النهائية(. َناق  كل مرحلة األحداث 

أحداث مثَتة  ثالثة مراحل . كيجد يفكاللغة لفيةكالشخ /الشخصيات كا٠ت
 . لالىتماـ كأيضنا جانب لغوم جيد

 
 التوصيات . ب

ٖتليل الفابوال كالسجوزيت يف القصة القصَتة لألطفاؿ  بعد أف انق  الباحث
"السلطاف ا١تشهور" حملمد عطية األبراسي بناءن على نظرية الشكليات الركسية من 

ات يف ىذا الصدد. دراسة. شلوفسكي ، احتاج الباحث إىل اقًتاح فكتورمنظور 
ابلنسبة للخرباء كاجملتمع األديب ، أيمل الباحث أف يكوف ىناؾ ا١تزيد من الدراسات 

الركسية  شكالنيةعلى أساس نظرية ال سجوزيتك  فابواليف األدب اليت َناق  ٖتليل 
شكلوفسكي. ابلنسبة للباحثُت اآلخرين ، أيمل الباحثوف أف  فكتورمن منظور 
ٖتسينات يف ىذه الدراسة إذا كاف البحث الذم أجراه الباحثوف ال يزاؿ َكوف ىناؾ 

 حيتوم على العديد من أكجو القصور.
 
 
 
 

 
 



 

 

 قائمة ادلراجع

 

 ادلصدر
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 السریة الذاتية
 

. كلد يف بيماالنج، عمل نور علميوانإسم الكامل الباحث ىو 
ـ. ٗترج الباحث من  َََِسبتمرب  ُٔجاكل الوسطى يف اتريخ 
يف كباغوساف، منطقة بيماالنج يف  ُا١تدرسة اإلبتدائية اٟتكومية 

عهد ْتر العلـو ا١تـ. مٌث التحق الباحث دراستو يف  َُِِسنة 
يف بيماالنج يف سنة  ِبيماالنج ك ا١تدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية 

ـ. مٌث التحق الباحث دراستو يف ا١تعهد منتشر العلـو ك ا١تدرسة  َُِٓ – َُِِ
ـ. مثٌ التحق الباحث  َُِٖ – َُِٓسليماف جكجاكرات يف سنة  ّالثانوية اٟتكومية 

ـ حىت األف ك جامعة موالان  َُِٗراستو يف ا١تعهد أنوار ا٢تدل ماالنج منذ سنة د
ـ حىت حصل الباحث درجة  َُِٖمالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج منذ 
 ـ. َِِِسرجاان يف قسم اللغة العربية كأدهبا يف سنة 

 


