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 فصلية ،جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . ىـ 9315ربيع  ،38العدد الـ ،حمكمة ةيعلم

 26 -69صص  ؛م 6192

 قدار لنجيب حمفوظعبث األل  يل ادلورفولوجيالتحل
 2يديسي و ميده ىانيس ،1يخيدرضا مشايمح

 مازندراف يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة ساعدم استاذ .1
 مازندراف آداهبا جبامعةاللغة العربية و يف سرت يطالبة ماج .2

 99/10/9312: قبولاتريخ    92/13/9313: استالماتريخ 

 صخ  ادلل
 ،أرسطو زمن منذ بدأت بل العشرين القرفی عل تقتصر مل القصص لدراسة اثبتة نيقوان لوضع الرواة يمساع إف
 يالروسی الشکالن هبا واقام الذين فمن .لتصنيفها الشکالنيني ظهور مع العشرين القرفی ف اّتسعت أهنا غري

 فّ أ علنأ و ذلا اثبتا قانوان اقرتح عليها ئملقاا واألظلوذج القصص لدراسة ةري کث جهود بعد فانو بروب فالدؽلر
 الوظائف کل و الظاىری ف التکثر رغم عماذلمأ وحصيلة بطاؿاأل جهة من الوحدة من نوعا العجيبة للقصص
 سبثل حيث ،العريب العامل يف خاصة االديب العاملی ف ضجة هؤ آرا اثرتأ فقد .فةيوظ فو وثالث واحدة عليها القائمة
 أنو دبا ,زلفوظ صليب منهجيا بو ستعانواإ الذين الكتاب من .بروب فالدؽلري منهجية العرب سنيالدار  من كثري

 عبث رواية مکوانت بني ادلشرتک القسم فاف .الغربية الثقافة لوافأ ببعض و العربية الثقافة سبابأب آاثرهی ف خذأ
 ,ادلنهج ىذا ساسأی عل ادلقاؿ ىذا فجاء .البحث ىذای ف الرئيسية يالدواع من کاف ادلالئک قصصو  قداراأل

 فالنتائج .الشکالنية بنيتها عناصر تفکيک و زلفوظ روايةی ف ذبلتی الت ادلورفولوجيا مضامني ىمأ عن ليکشف
 و لکثرة خالفاً  األقدار عبثی ف األعماؿ حصيلة عدد أف غري ،کثرية عالقة بروب منهج بني و بينها أف يلإ تشري
 بني مشرتک قسمی ى الواحدة الصورة أف نقوؿ فإ لنا ؽلکنی حت .السواءی عل تواصلها و زلدودة ،األفراد تنوع
 .العجيبة القصص و القصة ىذه

 
 .األقدار عبث ؛زلفوظ صليب ؛بروب ؛مورفولوجيا ؛العجيبة القصص :سةرئيال الکلمات

 
 دقدموادل
 فتخرّج القاىرة جامعةی ف دخل مصرمث یف صبيلية دبدينة 1911 سنة بدأت زلفوظ صليب حياة إف
 اجلديدة العرب رواايت رّواد من يعد ثيح. عمره من عشر السابعی ف الکتابة وبدأ الفلسفة فرعی ف

 توفيق» و ،«حسني طو» مثل من البارزين والکتاب ادلفکرين وأتليف ابلنظر کتابتهمی  فِ  أتثروا الذين
 العربيػػة الروايػػة أشػػکاؿ وخػػالق فادلکػػوّ  نعػػّده أف لنػػا ادلمکػػن فمػػن .(ٖٙ: ٕٔٔٓ، النَّػػدوي)« کػػيماحل

                                                                                                                                        
 الکاتب ادلسؤول                            mashayekhih@umz.ac.ir 
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 ابلتيارات زلفوظ ثرأت ظهر لقد .والغرب العرب رواايت بني القائم للتماثل تفسريا آاثره وصلد ،احلديثة
 سػتعماؿإو  العميػق االسػتلهاـ یلػإ يتجاوزىػا صلػده بػل عليهػا تعرفػو عند قفي مل ىوو  الغربية دبيةاأل
 ادلورفولوجيػا مظػاىر أىػم أف ىػو البحػثی علػ ضبلنػا يالذ فما .رواايتوی ف احلديثة دبيةاأل زعاتنال

 من ماالحظناه ادلوضوع ىذای ف ابلبحث ىتمامناإ زاد شلاو  زلفوظ روايةی ف ةر ظاى جنبيةاأل وادلؤثرات
« قػداراأل عبػث» قصػة فهػل ؛العربيػة الروايػةی ف ادلورفولوجية ابلدراسةی تعنَ  شاملة دراسات نعداـإ

 وجػػوه أىػػم ىػػو ومػػا ال؟ ـأ ادلورفولوجيػػا أصػػوؿی علػػ بنػػاء والبحػػث يػػلللتحل صػػاح زلفػػوظ لنجيػػب
ی علػ منطبقػة قصتو أف ،زلفوظ رواية قالب يبني ؟يةالروا هىذی ف هبا ادلتعلقة والعناصر ادلورفولوجيا

 القروفی ف أديب ظلطی أی عل غالباً  الشعر کاف. فيو النظر إبطاری وُعن لربوب ادلورفولوجيا مبادئ
 ونضج األدبی ف التحدثی أزک مصر ىعل بوانبرت انبوليوف ضبلة بعدی حت ،العرب بني ادلتمادية

 سػػتکملتا نفسػػو الوقػػت يفػػف .فخطػوة خطػػوة حػػديث شػػکلی فػػ العػرب بػػني والقصػػة الروايػػة فػن
 احلديثة الرواية قوالب أف مثَّ  من .الغربية دبصادرىا دبقارنتها أبعادىا العربية للروائية الداخلية الدراسة

ی ف احلديثة الصورية القوالبی إل العرب الرواة إذّبو بل ،کذلک تكن مل ياإلتباع العريب دباألی ف
 التَقيُّػد مػن مطلقػة ادلصػرية الروايػة فجعلوا السبق قصب مصر کتاب أحرز اجملاؿ ىذای فف .الغرب
 .بتطويرىا قاموا حيث

 
 السابدقة الدراسات

 االديب التيػار ىػذا عػالـأ کتبهػا قػدی التػ دلقػاالتا مػن صبلػة ،الروسػية ادلورفولوجيػا عػنی نػر  ما کل
 Tezvetan) تػػػودوروؼ لتػػػزو ف« الػػروس الشػػػکالنيني مػػن نصػػػوص :األدب نظريػػو» عنػػػوافی علػػ

Todorof)، ابـو آؼلػن کػذلکو  الشػهري يالفرنسػ الناقػد (Aikhn Baume)، التيّػار ىػذا عػالـأ مػن، 
 أف لنا ؽلکن ،االجنبية ادلقاالت ىذهی ال ضافةإ«. عملية الفن» ابسم حولو قاؿم وؿأ کتب هوف

 از» عنػوافی علػ يالفرَدوسػ القاسم أيب َشهنامة حبکة :اجملاؿ ىذای فی االخر  ادلقاالتی ال نشري
 لبابػػػک« عطػػار األوليػػاء ةتػػذکر مػػن تقػػارير اربعػػة» و ،يسػػرّام يلقػػدمعل« رنػػگ  ػػل   رنػػج خػػار

« يک شبناسی ىزار و ش رؼلت» و ،ورداد دلرياإل «ىای کو ه شناسی داستاف رؼلت» و ،ياضبد
 بکػػاه للسػػيدة «ىػػای جػػادويی ايرانػػی شناسػػی افسػػانو ىای نػػو در رؼلت ايفتػػو» و ،خراسػػاي حملبوبػػة
 .خديش
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 البنيوية
 ضمن اثبتة عالقات وجودی يعن اياألنثروبولوجی وف االجتماع علمی ف ادلستخدـ ةيو يالبن مفهـو إف

 الواقػػع مػػن نطالقػػاً إ ؛ببنائهػػا تقػػـوی التػػ ابلنمػػاذج بػػل ،يبيالتجػػر  ابلواقػػع التنغلػػق وىػػي .واحػػد نسػػق
 ذباىػاتا کػلی  فػ وظيفتهػا مػع نسػافلإل ةالثابتػ العامػة القػوانني عػن البحػث تعػي البنيوية .يبيالتجر 
 ظػػػػاىرة ليسػػػػت وىػػػػي (543: 1381 ،رتزيػػػػر ) یالعظمػػػػ تطوراهتػػػػای حتػػػػ البػػػػدو مػػػػن اإلنسػػػػانية احليػػػػاة
 کػل ىعلػ األخػرية العقػودی فػ تغلبتی الت العامة الفكرية نزعاتال بني تقع ما كثرياً ی  وى ،مفککة

 األديب الػػنص قػراءة ىف وصػفية طريقػػة البنيويػة .(22: 1381 ،أخالقػي) تقريبػػاً  کثرأفػ أکثػر الدراسػات
 بػل ،ادلباشػر ابدلضػموف هتػتم ال أهنػا كمػا ،والرتكيػب التفكيػ  :وعلػا أساسػيتني خطوتني إىل تستند
 ويعػي .وآتلفاتػو ختالفاتػوإ ىف الػنص نسػقية تشػكل الػى وبنيتػو وعناصره ادلضموف شكل على تركز
 بينهػػػا فيمػػا تتفاعػػػل الػػى البنيويػػة العناصػػػر مػػن ونسػػق ختالفػػػاتاإل لعبػػة عػػن عبػػػارة الػػنص أف ىػػذا

 السانكروىن والتحليل احملايث الرصد تتطلب الى والظواىر العالقات من اثبت نظاـ داخل وظيفيا
 من تركيبها وإعادة الشكلية سبفصالتو إىل األديب النص تفكي  أو والبناء دـاذل خالؿ من الواصف

 األديب الػػػنص بنػػػاء طريقػػػة فهػػػم قصػػػد العميقػػػة البنيويػػػة ومولداتػػػو الػػػنص ميكانيزمػػػات معرفػػػة أجػػػل
 و ألشػکاؿاب عػرتاؼإ و البنيػةی فػ البحػث عػن تعػرب األدبی فػ البنيويػة .(ebn-khaldun ،یضبػداو )

ی ف و بعض من بعضو األديب األثر تقطيع و األدب تفکيک إال ليس البنيوية قةاحلقيی ف .أنواعها
 يتنطو  ،البنيوية أف بروب ىير  .(4: 1368 ،يسرام) ادلتشکلة أجزائوی إل األديب األثر تقسيم النهاية

 منهػا جػزء کػل ةعالقػ و بػبعض بعضػها جزاءاأل ىذه عالقو و لألشياء ادلکونة األجزاء دراسةی عل
 .(16 :1996، بروب) ابجملموع

 
 دلورفولوجياا
 أواخری ف تکّونت و؛شکل تيتثب قيطر  عن ادلضموف ديربد يف ةيو يالبن ميادلفاى من ايورفواوجدلا

 لدراسة ديالتحد وجوی وعل ةياألدب اآلاثر لدراسة نيالعشر  القرفی ف انتشرت مث عشر التاسع القرف
 يف« morphology» (1996: 16، بروب) ؿشکااأل دراسةدبعىن  ادلورفولوجيا کلمة .تايالروا

« morphologia» أصل من ىي و« morphologie» الفرنسية و ،األدلانية و ،اليواننية اللغات
 احلياة علم صطالحاتا من الکلمة ىذه و .اذليئة علمی تسم العربيةی ف و اإلسبانية و ،اإليطالية
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 .(11: 1368: يسرام) احليّة غري و احلية للکائنات يالظاىر  الشکل و اذليئة عن يبحث يالذ
 .الشعبيو القصة ميدافی ف القوانني وضع و شکاؿاأل دراسة ىو مورفولوجيا مفهـو :بروب يقوؿ
، بروب)« القصة أشکاؿ و صوری عل تشتمل اليت األشکاؿ و الصور مطالعة دبعىن اذليئة علم

 طرحها اليت األدبية لقضاايا ساحةی ف إذباه ىو اذليئة علم أف الکالـ خالصة و .(16 :1996
 .(735 :1381 ،أنوشو) القصص دراسة رلاؿی ف مرة ألوؿ بروب فالدؽلر
 انتشرت و ،العجيبة الروسية القصص بدراسة قاـ و ،اذليئة علمی عل قائماً  ذباىاً ا بروب ذبوا
 ـ1928 سنة ،آاثره أىم کانت قد و ،«العجيبة القصص مورفولوجيا» عنوافی عل دراساتو نتيجة

 خاصة احلديثة الرواية أتليف ساحةی ف مبدأ يعترب كتابو كاف .(٘ :ٖٛٚٔ ،و انطمياف یروينب)
 أصبح و إليو نظرهتم الغربيني الباحثني من كثري لفت و ،إسرتووس عليو کتبهای  الت ادلقدمة بواسطة
 و ،اؿاجمل ىذا يف ىامة خطوة بروب اخط مث فمن .(134:1379: اسکولز) لألنثروبولوجيني ظلوذجاً 

 .بعده الروائيني بني ريةبک ضجة النواقص رغم أثره حدثأ
 الذين البنيويني رواد من يعداف وبروب ،(strausslevi Cloud) إسرتووس أف يف الشک

 عدة ذبارب البنيوية زبطت کذلک ،ادلعطيةی إل الوصوؿ قبل لدراساهتم القصص اختاروا
 براغ ومذىب الشکالنيةی عل قائمة جذرهتا جهة من البنيوية فکلمة .(143 :1368 :اغللتوف)
((Prague و ،اللغة بني التمييز» و ،«ةياالدب» و ،«التغريب» يف توجدی أخر  جهة من و 

 دراسة ىي ،ادلباحث ىذه علي تغلب اليت الدراسة أف غري .يالتارؼل تطورىای ف« الکالـ
 القصص من عددی ف رأيو ببرو  علنأف. (31: 1389 ،بردابر) بروب فالدؽلري الروسي الشكالي
 . (141: 1384 ،سلدف) الرواية و اجلملة بني القياس دبتابعة العجيبة
 خبتني) و ،(Sgklovsky) يشلوفسک مع بروب فالدؽلري ،العشرين القرف بدءی ف أنشأذلذا 

(Bakhtin ابلشكالنية ذلک بعد مسيت ةيباألد دراسةالی ف جديداً  مذىباً  بنوا ( (Formalism 
 أنواع ثالثة يف وصنفها ،الروسية الشعبية احلكاايت (بروب) اختار وقد» .(8: 1368 ،يا بدره)

 ىذاأف  وجد ولكنو .احليواانت وحكاايت ،العادات وحكاايت ،العجائب حكاايت :ىي
 متغرية وأخرى ،(والوظائف ،كاألعماؿ) اثبتة قيماً  ىناؾ وأف ،اثبت معيار إىل يفتقر التصنيف

 نطالقاً إ القصة دراسة ىو الدقيق ادلعيار وأف ،(الشخصيات هبا تتسم اليت توالصفا ،كاألمساء)
 ثالثنيی إل بروب فوصل .(ٖٗ: ٖٕٓٓ ،عزاـ)« اثبتة قيماً  عتبارىاإب (شخصياهتا وظائف) من
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 الشخص عمل حصيلة الوظيفة أف وفهم ،آفاانسيف قصص من القصة مئة دراسة من وظيفة
 ىذای إل ادلتغرية و الثابتة العناصر تعريف أثناء يف بلغ و ،القصة تطوری ف أعليتو جهة من

 زلدودة و اثبتة احلکايةی ف أعماذلم حصيلة ولكن ،يتغرّيوف الرواية أشخاص أف من األصل
 تتجاوز ال فوجدىا القصص يف الوظائف ىذه (بروب) درس وقد .(95-96: 1379 ،اسکولز)

 ادلعاصر النقد بو يسرتشد يزاؿ ما للسرد اثبتاً  قانوانً  (بروب) وضع وهبذا ،وظيفة وثالثني إحدى
 شرح و ،یاألخر  الرموز هايلإ ضاؼأ و ،وظيفة ثالثني و واحدة رلموعة رتب مث .(ٖٗ :عزاـ)

 وظيفة إف :ادلثاؿ سبيلی فعل .الکبرية ةالالتيني ابحلروؼ للوظائف بروب رمز و ،منها كال
 الوظائف تبدأ.. .اخل... .(F) بػ السحرية واألداة ،(W) بػ والزواج ،(A) ابحلرؼ ذلا يرمز اإلساءة

 أو ،ملكاً  تتوغلو أو ،ابلزواج مكافأتو أو ،البطل (سبجيد) بوظيفة وتنتهي ،(النأي وظيفة) بػ
 الوظائف عدد أبف بروب أثبت وقد .(152 :2223 ،ستار) آخر تعويض أو ،مالية مكافأة
 فكرة بىن إنو ،منهجو يف (بروب) فعلو فما ،متشابو الوظائف تتابع وإف ؛زلدود ادلدروسة

 حكاية (مئة) منها (وانتقى) ،الروسية اخلرافية احلكاايت جململ استقراء بعد (السردية الوظائف)
 أىم منکاف  .(ٖ٘ٔ :ونفسادلصدر ) عليها والتطبيق لدراستها منهج لبناء مناسباً  ظلوذجاً  أصبحت

 يتبع بروب لکن ،یاحملتو  أساسی عل وهنايطبق قبلو الباحثوف إذ ؛القصص تصنيف بروب علـو
 معتمداً  الفولکولورية اآلاثر بتصنيفبروب  قاـ الواقعی فف ؛(65: 1382 ،نبمارن) للقصص البنيوية

 .(144: 1372 ،ياضبد) ابلبنيوية عملو مُسّي ذلک من و الصورية قواعدىای عل
 

 التحليل
 ػ ةيالروا أو األقصوصة سواءػ  يالعادل و العريب األدبی ف ادلوجودة الرواايت من کثري يستهل

 اليت البدئية احلالةی ف و بروب منهجی ف .أفعالو حوؿ القصة تدور يالذىذا  القصة بطل تعريفب
 بذکر ادلستقبل القصة بطل أو ،لبطلاب األسرة أعضاء أحد عّرؼي ،الرواية مقدمة دبثابة تكوف
 و العدـ :ادلصائب من نوعني فنواجو ،دئيةالب احلالةی ف ماأ و ،(ٕ٘: ٖٛٙٔ ،پراپ) فقط اإلسم
 قصتو يبدأ و ،قّصتو زلفوظ کتب الشخصيات رسمی ف القصة وظائف توايلی عل فبناء .الشرارة
a) بعالمة ليوإ شارأ يالذ االوؿ العرض بوصف

 ،القصص الکثر خالفا تويروا بدءی فی فيعن ؛(1
 ،القارئ أماـ مصر عهد ويل خعوؼرع يعرض و ،ابلبطل عنايتو من کثرأ الشرير أسرة بتوصيف

  .الوجودية أبعاده بکل القارئ ليقاربَ  ؛ءیش کل قبل الشرير معرفة منو يتطلب و
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 حداثةی عل کاف و العهدی ول رعخعوؼُ  األمري إاّل  الصّحابةُ  ابتَسمَ  و ادللکُ  کَضح
  رقة دوف جربوتو أبيو عن ورث القسوة شديد صارماً  جباراً  سنو

 .(1a) (7: 2227 ،زلفوظ)
 حوادث تشکلی الت الشخصيات أعماؿ يفه .النعوت و وصاؼاألی عل يشتمل الرواية کل
 األوؿ الوضع بعرض – ذل  قبل– يقـو ،وتصنيفها الوظائف بسرد (بروب) يبدأ حني» .الرواية
 ىذا أف من الرغم وعلى حالتو ويصف ،البطل اسم فيذكر ،أفرادىا أحد البطل يكوف اليت للعائلة
 يهيئ مهماً  (موروفولوجيا) تركيبياً  وضعاً  ؽلثل أنو إال احلكاية يف وظيفة يشكل ال ألوؿا الوضع
 غالباً  األوؿ والوضع ،احلكاايت يف البطل دبهامها سينهض اليت األساسية للوظائف ادلتلقي ذىنية

 عدب ،بروب نظريةی ف و .(ٕٙٔ :ٖٕٓٓ، ستار) (توقع أفق) خلق عن فضالً  تشويقياً  بعداً  ؼللق ما
 بروب يصف. (ٛٙ-ٕ٘ :پراپ) الثالثوف و الواحدة الوظائف تبدأ ،األوؿ الوضع وصف

 ما و ،الفعلية العناصر أو ،(Implicitcharacterization) الضمي فالوص بطريق االشخاص
 من العديد يوجد إذ ؛خاصة أعلية بروب عند الوظائف لتوايل سلفناأ كما و عليها يرتّتب

 الوظائف کل فأ دبعىن ليس ىذا لکن .واخلرافات احلكاايت يف أيضاً  تريتوا والنعوت األوصاؼ
ی ف ادلثاؿ سبيلی فعل .(116 :1977 ،ابرت) التوايل ىذا كل اليستخدـ كذل  و ،حتماَ  ربدث

ی ف الشرير ػلاوؿ الرتتب ىذای عل و اإلستخبار بعد يتأت (e) الغيبة وظيفةی نر  األقدار عبث ةيروا
 من الغاية وکانت .(V :الفحص) البطل معلومات عن يالوع إيل الوصوؿ لرابعةا و اخلامسة الوظيفة

 ذلک تشابو ما و ،شبني ءیش وجود األحياف بعضی ف أو األطفاؿ مکاف إكتشاؼ ،اإلستخبار
ی وف ،الوظيفة ىذه بعد ذلم؟ حدث ماذا ادلل ؟ أطفاؿ ذىب أين ؼلربي من :الدبّ  فيقوؿ
 ،پراپ) الثنائية الوظائف نواجو ىنا و البطل حوؿ للمعتدي معلومات يقدـ اخلامسة الوظيفة
w) مباشراً  غليب ادلعتدي -1 .(٘ٙ: 1367

 شكل ىعل اإلستجواب مقلوب وأييت -3و2 ،(1
w) تلقيها أسئلة

2) (w
 .(45 :1996,بروب) (w؛ اإلستجواب) (3

 .الغيبة قبل الوظيفة ىذه جاءت ،ادلالئک قصصی ف الوظائف ذباهإ رغم األقدار عبث روايةی ف
 عن شيئ كل للملک الساحر يشرح و ،(ددؼ) مولدِ  عن الساحر الرجل فرعوف فيسأؿ 
 غللس لن ،يموال :للملک قاؿ و الالىئة أنفاسو الرجل کتم ....مولده و ،ددؼ سرةأ
 يعمل من إف :رىيب بصوت قاؿ و ،کتفيو فرعوف فهزَّ  ذريتک من أحد مصر عرشی عل

 ؛اآلذلة هتدخر  من تعرؼ ىل :یخرّبن وی تعزين ،عنک فدع ءللفنا يعمل فکأظلا ،لنفسو
 ،ابلوجود العهد حديث طفل ىو ،يموال اي نعم :الساحر فقاؿ مصر؟ عرشی عل ليخلفو
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 األکرب الکاىن« رع من» فهو أبوه أما - أبواه؟ فمن - .اليـو صباح إال الدنيا نور ير مل
ی  عل الکاىن تزوجها اليت« يديتد رده» الشابة فالسيّدة أمو أما و أوف معبود لرع
 .. .الطفل ىذا لو لتلد کربه

v) (19-18: 2227 ،زلفوظ)
1) (w

1). 
 األحياف بعضی ف و. (e: عالمة ؛اإلبتعاد) األسرة أعضاء أحد غيبة ،یاألول بروب منهج فوظيفة

 الوالداف ادلثل يفف.. .و للتنزه او ،للزايرة او ،للقياـ يذىبوف حيث يبتعدوف الذين ىم اجليل فرادأ يکوف
e).. .ادلعملی إل يذىباف

2) اإلبتعاد أشکاؿ من معززا شکال الوالدين وفاة وسبثل -2 ،(1
e )و. ..

؛ اإلحتياؿ) شلتلکتهای عل أو عليها ليستحوذ ضحيتو ؼلدـ أف يادلعتد فيحاوؿ. (39 ص :1996، بروب)
 اإلقناع أبسلوب يلجأ و -1 .نفسها ظيفةالو  فتبدأ .ىيئتو بتغيري ريالشر  أو يادلعتد أيبد و (n :العالمة

(n
n) مباشرة السحرية األدواة ستعماؿإب ادلعتدي يقـو -2 ،(2

ی أخر  أساليبی إل يلجأ قد و -3 ،(3
 .(46-47 :ادلصدر نفس) عنيفة أو خادعة
 أسرة أعضاء أو البطل ليخدع ,ىيئتو تغيري إيل أشار أنو بروب منهجی ف ابلذکر ديرةجلا و

 احلاالت ىذه مثلی ف و خاصا شکال خذافأي ادلوافق القبوؿ و اخلادع العرض أفی عل ،الضحية
 بعضی ف و .الضحية فيو توجد يالذ ادلأزؽ ينتهز فالعدو .الضحية من انتزاعا ادلوافق تنتزع

 ؛فيو الضحية توجد يالذ ادلأزؽ من الشرير ينتهز و ،ادلأزؽ ىذا خلقی إل يادلعتد يعمد االحياف
ی ف. (47 :ادلصدر نفس) الضرربو حلاؽإ أو حدأ إيذاء أو الصعب ابدلوقف نفسو يدلعتدا يقـو فحيناً 
 شدة و اضطرابو يؼلف و ،ىدوئو ػلفظ أف رَع کاىن مواجهةی ف فرعوف ػلاوؿ األقدار عبث

 و فرعوف عدو يرغبو لذلک ؛الکاىن زلل ػلل و ،الرئوؼ ظاىره حفظ مع االمر ذلذا حساسيتو
 .(بنوإ العدو کاف لو و) الفرعونية العظمة حفظ و العقائد عن الدفاع يف العهد ويل

فاذِ  ِبصوِتوِ  الکاىنَ  سأؿَ  و ،جلستوی ف ادللک إعتدؿ  صَفوَةِ  ِمن رجلٌ  أنتَ  :ادلَهيب النِّ
ـٌ  وَ  ادلَمِلَکةِ  رجاِؿ   ِلماذَا يل  تَػُقوؿَ  َأف تستَطيعُ  فَهل ،احِلکمَةِ  و العلمِ  يف عَلَيِهم مَُقدَّ
ا :ِإؽلاف وَ  ِبثُباٍت  الرَُّجلُ  فَػَقاؿ مصر؟ عرشِ ی عَلَ  الَفرَاعَنَة ذلَةُ اآل تُويّلِ   بني ِمن زَبتَارُُىم ِإظلَّ

  العُبَّاد يَسعُدوا و البالدَ  ِليُصِلُحوا يَ اإِلذل روَحهَا فيهم تَبعَث و أَبنَاِئها
1) (35-34: 2227 ،زلفوظ)

n). 
 ما أبسرع ابلوالدة العهد احلديث الطفل ليقتلوا ،فرعوف أيمر الساحر کهانة استماع بعد
ی فف رع الكاىن نفس العميق اخلوؼ يدخل ددؼ عن العهدی ول فرعوف أسئلة ييد بني .ؽلکن
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ی إل الکاىن فيلجأ السحرية االدوات استعماؿی علی آل بشکل البطل فعل رد ءیغل الوقت ذلک
 اآلمن ادلفر ىو الکذب .اذلالک من الوصااي لعرش ادلستقبل وارث و الوحيد ولده ليأمن ،الکذب

 .األب قتل يسبب و الولد ينجي يالذ ددؼ حياة الستمرار الضماف آلة و
 و للتفکري مُهلة لديو ليس و ابلباب واقف الفرعوف اخلالص؟إف ادلفر؟کيف نيأ ...

  لبوقی ف فاستََقرَّ  نفسو بو طعن و قنوطاً  ايئساً  اخلنجر استلّ  و ،سلفياً  زئرياً  فزار.. .الرؤية
e) (38 :2227 ،زلفوظ)

3). 
 أف دوف ذاتية الرحيل مبادرة تکوف احلالة ىذهی ف و (↑: الذىاب) دايره من ؼلرج الرواية بطل

 فالبطل .يدائم ابتعاد إما ،قبل من (e) برمز مَؤقَّت إبتعاد إما متفاوت فاخلروج .حدأ مرهأي
 سنقـو ما ضلوی عل الکثرية دثاحلوا فيو ربدث يالذ ادلطلعی إل يصل احلني ىذای ف يالضاح
 التعليم مرحلة هبا فيجتاز االبتدائية للمرحلة إهنائو عقب العسکرية ابدلدرسة يلحق فهو ،بتبيينو
 ...أسرتو عن بعيدا ادلدرسة ىذه يف سنوات يفيمض الفرعونية مارةاإلی ال للدخوؿ يالثانو 

 وَلِکنَّک ،ُدِدؼُ  اي اآلفَ  أنت :دَّ اسَطرَ  و... أَنَت؟ ذاِىبٌ  أَ .. ُدِدؼُ  - :(بَشَّارو قاؿ)
يبُ  رعوفَ ف خادـِ  بَشَّارو نػُبُوءَةُ  و هبذا أَتنَبَِبأُ  ِإّيِ .. ماىراً  جُنِدايً  ستَغُدو  قَػبَّل و ...اَلزبَِ
بنيِ  انفا وی خَنَ  يالَقِ  اخلارِجيةِ  الرُّدىَةِ  يف  و ،واِلَدِتوِ  مَعَ  خرجَ  و واِلِده يدَ  ُدِدؼُ   و ،متَأّىِ
  االنتظاری ف العُربَةَ  ِإفَّ  ،الباسلُ  يُ اجلُندِ  أَيُّها ىيَّا :قَاؿَ  وَ  انفا کَ َضِح 

 .(↑) (71-72: 2227 ،زلفوظ)
 .ابلعکس يکوف قد و ،کالوصوؿ األحياف أغلبی ف والرجوع (↓، الرجوع) البطل يعود
 البطل ذىاب و ،ادلالئک قصصی ف الذىاب وظيفة عکسی عل األقدار عبث يف ػلدث فذلک
 .واحدا يوما أسرتو لزايرة منف مدينةی إل يرجع الشهر کل هنايةی ف ددؼ و أبداي ذىااب ليس

 و زااي وجو يف آاثرىا تػَبَدَّت ،اليـو ذلک« بَشَّارو» َقصرِ ی عل الَفرَحِ  ِمنَ  نَسَمةٌ  ىَبَّت
ـٍ  صوتُ  عال و. ..،ينتظروف صبيعا وکانوا. ..،نَفِسوِ  مُفَتِّش و انفا  :حٍ ِبَفَر  يقوؿُ  خاِد
 البيضاء بََدلَِتوِ  يف ُدِدؼَ  رَأت الرُّدَىةِ  هنايَةِ  يف  و.. .واقفة زَااي فَهبَّت ،«الصَّغري سيِِّدي»
  الَشمس َکُشعاعِ  هبياً  الفرعونيةِ  قَػلَنسَوَتوِ  و

 .(↓) (ٗٛ-ٖٛ :ٕٚٓٓ ،زلفوظ)
 أداة لتلقي ،يُِعدُّه ىذا كل و إخل.. .و اذلجـو أو اإلستجواب أو لالمتحاف القصة بطل ؼلضع
D) (ادلانح وظائف أويل) سحري مساعد أو سحرية

 .(56 :1996/ بروب) (1
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 و .تماحمل القضاء من رعخعوؼ العهدی ول يينج القصة أثناءی ف ددؼی نر  النحو ىذای عل
 .العهد ويل نفس حلفظ رعخعوؼ بوی يُعن العظيم العمل ذلذا

 أََسدٌ  وَراءَىا سَِبيَلوُ  عرَتَؼَ ا ِإذِ  ،اجلَبَلِ  َسفحِ  رَبتَ  داً انفِ  َغزاالً  يُطاِردُ  رُعخُعوؼ اأَلمريُ  کافَ  ِإذ
 جبواِدهِ  يُِطريُ  ُدِدؼُ  کافَ  وَ  الغَِرؽلةِ  صَلبَ  ,الَقلِب  اثِبتَ  ُدِدؼُ  کافَ  َلِکن وَ  ،اذلَيَکل ىاِئلُ 
 وَ  الوَحشِ  فَمِ  يف  وُ رزلَ  انغَرَسَ  وَ  ...،فَسََقطَ  ادلنطقِ  جَواِدهِ  َظهرِ  ِمن وََثبَ  وَ  ،َطرياً  اذلَواءِ  يف
  الرَّميلة األَرضِ  یَ ِإل ِمنوُ  نػََفذَ 

1) (132-131 :2227 ،زلفوظ)
D). 

 :السحرية األاداة تلقي :التحديد) البطل تصرؼ ربت السحرية األداة توضع الوظيفة ىذه عقب
Z) (1996: 62/بروب). ألداةا تنتقل أف فإما (1 :سلتلفة ابشکاؿ السحرية األدوات تکوف أف ؽلکن 

z) مباشرة السحرية
1

z) اليو يشار ,مکافی ف األداة وتکوف األداة تصنع أف إما و (2 ،(
 إما و (3 ،(2

z) البطل ييد بني الصدفة بعض األداة تقع
3

 .(62-61، نفسو) یأخر  وأشکاؿ (
 وَ  ،قَّقِ ادلُحَ  ادلَوِت  ِمن حَيايت  أَنقَذتَ  لََقد ،الباِسلُ  الضَّاِبطُ  أَيُّها :...(رُعُخعوؼ قاؿَ )

 :رُعُخعُوؼ اأَلِمريُ  قَاؿَ .. .اخلريِ  ِمنَ  أَىلُوُ  أَنتَ  دبا ادِلثاِؿ  العَدؽلَةِ  بُُطولَِتکَ  عَن سَُأجِزيکَ 
 فَابتََسمَ .. .حِلَرَسي رَِئيساً  الضَّابِط  َىَذا تَعينيِ ی عَل ادلوافَػَقةَ  ادلَِلِک  يمَوال ِمن أَلتَِمسُ  ِإّيِ 

  عَهِدي ويل  أَنتَ  ،رُعُخعُوؼُ  اي ادُ تَش مَا َلکَ  :قَاؿَ  ِفرعوفُ 
 .(2Z) (135و133ص: 2227 ؛زلفوظ)

k) النصيحة أو األمر بصورة يکوفی للنه ادلعاکس الشکل. (k: یهن) العمل عن البطلی ينه
2) 

 وی النه نقض ،یالنه عمل ذباه نعرؼ کما ،(2q) یالنه البطل اليقبل .(ٔٙ: ٖٛٙٔ ،یا بدره /بروب)
 و التآلفی علی تبن دقيقة موازنة بينهما يوازف أف الکاتبی عل فيجب .متقابلتني تنيوظيف يکوانف علا

 قاؿَ  :رعخعوؼ إقرتاح اليقبل أف منو طلب ددؼ صديق سنفر أف الروايةی فی نر  کما ...التناسب
 ِمن ءٍ یبِشَ  ُدِدؼ فَابَتَسمَ  .ةٍ صارِمَ  َحياةٍ ی َعلَ  ُمقِبلٌ  إِنَّکَ  ،ُدِدؼُ  اأَلخُ  أَيُّها :َجديَّة بَِلهَجةٍ  َصديَقوُ  ِسنِفرُ 

 ...اجلُنديَّة َحياةَ  نَفِسي أَلَّفتُ  لََقد :قاؿَ  وَ  اإِلسِتهانَةِ 
 ِلتَأُخذَ  وَ  اأَلمرِ  ِمنَ  ِبنيَةٍ ی عَلَ  ِليَکوفَ  ,اأَلخوَةِ  ِبداِفعِ  ,اأَلخُ  أَيُّها أَنَصُحک ِإّيِ  :ِسنِفرُ  فَػَقاؿَ 

 قَلبٌ  َلوُ  ،الَقسوَةِ  َشديدُ  مُسُوَّهُ  ِإفَّ  َکيَف؟! . اذلَ  مَِثيلَ  ال ةٌ ِشدَّ  اأَلمريِ  ِخدمَةَ  فَِإفَّ  ،حََذرَک
 وَ .. .الَقسوَة ِمنَ  ءٍ یشَ  یَ ِإل ػَلتَاجُ  احلاِزـَ  ادلَِلکَ  ِإفَّ .. .تُغَفر ال َجِرؽلَةٌ  اخلَطَأُ  وَ  ...،َکاحلََجرِ 

  ِسنِفرُ  اي قَدَّمتَ  ما َخريُ  یَ ىِ  :ُدِدؼُ  قاؿَ 
k) (119-118 :2227 ،زلفوظ)

2) (2q). 
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 البطلی فيتلق (j :التحديد) معرکةی ف يادلعتد و البطل يتواجو ،لربوب الوظائف ذباهإ تتابعی ف
ی عل مطبوعة السمة تکوف أف إما -1. حبثو متابعةی عل بعد فيما تعينو ,أداة ادلواجهة ىذه إثری عل

j) منديال أو خاسبا البطلی يتلق إما و جسده
1)، (j

2)، (j
 روايةی فف .(68-69 :1996 ،بروب) (3

 ادلعارضني الصحراويني علي ددؼ ىجـو قبل سلفية تذىب لةياجلم عنخی س يمر  ادللکة تزور ،زلفوظ
j) عليها تصويرىا نقِّش ,صبيلة صغرية صورة ددؼ إيل تقدـ و لزايرتو

 ددؼ تِعدُ  عنخ يس يمر  و (3
 إلاثرة الالزمة األداة احلقيقةی ف االمر ىذا و .ادلکافحة ىذهی ف ينتصر کاف إف بنکاحو ستوافق أهنا

 .االعداء أماـ إشعاذلا و ددؼ عاطفة
 الصُّورةَ  َأخرََجِت  و صَدِرىای فِ  يََدىا وََضعَت َظهرىا تُػوَلِّيَوُ  َأف قَبلَ  ِعنخ سي ِمري.. .

ىا أَعطَتوُ  و.. .العَزِيزَةَ  الصَّغريةَ   دَفَػنَها مُثَّ  لَثََمها و ياـىِ  و حبُنُوِّ  فَأَخَذىا الَکالـِ  ِبغريِ  ِإايِّ
  ادلَعهُودِ  األوَِّؿ  مکاهنای فِ  صَدِرهِ ی ف

j) (152 :2227 ؛زلفوظ)
3). 

 العظيمة ابدلهمة الرتتيبی عل ترتبطاف کلتاعلا العشرين و السادسة و العشرين و اخلامسة الوظائف
ی تأت و ,التنوع شديدة تادلهما ىذه فاف (t) صعبة دبهمة البطل يکلف. (a) الصعبة ادلهمة صلازإ و

t) الضائع خاسبها غلد أف البطل من ادللکة فتطلب. (73-75 :1996 ،بروب) سلتلفة ابشکاؿ
 و (1

t) سراحو يطلق أف البطل من السجني يطلب
t) ادليِّتِ  إحياءی عل البطلَ  ادللک أيمر و (2

 و. .خلإ و (5
 العهدی ول يدعو األايـ من يوما کنول ؛ادليت إحياء البطل من يطلب مل زلفوظ قصة ملک أفَّ  لو

 .سلطتهم زبالفی الت الريفية الصحراوية الطوائف و القبائل دبکافحة أيمره و ددؼ
ـِ  وَ  اجلَيشِ  الُقوّادِ  مَعَ  مَدعُو   أِبَنَّکَ  ,القاِئدُ  َأاي أَعلَنکَ  -  اإِلجِتماعِ  یَ ِإل األَقاليمِ  ُحکا

ـِ  وَ  ادلَِلِک  اجلاللَةِ  ِبصاِحِب   ادِلِلِک  اجلاللَةِ  ِبصاِحِب  اإِلجِتماعِ  یَ ِإل اأَلقاليمِ  ُحّکا
  القَباِئل ِبِقتاِؿ  اأَلمرَ ی فَػتَلقَ  ،سيناءَ  َطورِ  مَسَألَةِ  يف وَ  ِللتَّشاوُرِ 

 .(5T) (138 :2227 :زلفوظ)
 ؛السحرية احلالةی إل ييؤد اإلصلاز أفی لإ الصعبة ادلهمة البطل ينجز ،األحياف أکثری وف
 کل بل .اليو الوصوؿ الصعب العمل صلازإ من البطل غاية ليست األقدار عبث ايةرو ی ف ولکن
 الفرعوف أبمر عظيم جيش مع ددؼ فيذىب العهدی ول و الفرعوف منوايت لتحقق خطوة زلاولتو
A) ثقيلة معرکةی ف يهزمهم و الصحراويني حملاربة

5). 
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 جَيَشَها تُػوَلِّيهَا لَّيِت ا العَِظيمَةِ  ِثَقةِ للِ  ،ادلُطمَِئن ُىُدوءِ ی فِ  الِقتَاِؿ  أَنَبأءَ  تَنتُظرُ  مُِنفُ  وکانَت
 َقد ادِلِصريَّةُ  اجلُنُودُ  وََکاَنت ،النَّاهبَةِ  وِ البَد قَػبَاِئلِ  ضَلوَ  هبَا تَشعُرُ ی الَّتِ  البَاِلغَةِ  وَاإلسِتهَانَةِ 

 ِسِنِفرَ  ُدِدؼُ  أَمَرَ  وَ ... ِرماِحها أَبِسنَةِ  سَبُسَّوُ  َأف ِإستَطَاَعت احلَِصني رِ ُسو  ِمن دَنَت
 أَتَػِت  وَ ... عُربَةً  عُربَةً  البَابَ  جتَاَزِت إ وَ  ،الِرّماِؿ  و النَّقعِ  ِمنَ  ِرػلاً  خَلَفها تُِثريُ  وَ  ابذلُُجوـِ 
 عُوُ يػَتَّبِ  الَقاِئدُ ی أَت وَ .. .ةِ ادلُحتَلَّ  اجلُنُودِ  رضبَةِ  رَبتَ  الَقاَلِئل ساعاِت ال يف  الفاِصلَةُ  ادلَعرَِکةُ 
ُنتَصَرُ  اجلَيشُ  فاستَعَرضَ  ،الِفرَِؽ  قُػوَادَ  ماسٍ  التَّحيَّة لَوُ ی أَدَّ  الَّذي ادل   عَِظيم حبِ

A) (162، 161، 162: 2227: زلفوظ)
5). 

 ،زلفوظ روايةی فف. (سحرية أداة البطل ؽلنحی الذ) ادلانح من ادلساعد شخصية بروب ؽليز
 البطل ادلساعد نييع ،النهائية الوظائف قسمی وف .رعخعوؼ ىو ادلانح ،قبل اليهامن أشري کما

 و الصديقی ال ،سنفر فيذىب .يقتلوی لک ,يساعده و خداعوی ف الشرير مؤامرةی عل للوقوؼ
ی ول رجاؿ من أبنو ددؼ سنفر وؼلرب .ادلوجودة التياراتی عل يطلعو و لددؼ وادلوثق اخلادـ
 .(k :ادلساعد فعل) أبمره فرعوف إغتياؿ يقصد ,العهد

 ِبَشرٍّ  تُنِذرُ  ,الشَّأفِ  َخطريَةِ  َحقاِئقَ ی عَلَ  ادلُصاِدفاتُ  َأطلَعتَي لََقد ...،القاِئدِ  سَيِِّدي -
 !مُستَِطري

 یَ ِإل اليَوـِ  َأِصيلَ  َدخَلتُ  ػ :ُمضطَرِبَةٍ  ِبَلهجَةٍ  الضَّاِبطُ  فَػَقاؿَ  ِسنِفر؟ اي وَراءَکَ  ماذَا -
 الَِّذي رُعُخعوُؼ ِلأَلِمريِ  الدُّعاءِ  ِمنَ  ِبوِ  َختَمَو ما جَيِّداً  عتُ مسَِ  وََلِکنَِّي .. .اخلُُمورِ  سَلزَفِ 

ماسَةٍ  يػَُقوؿُ  ِسنِفرُ  عَ مسَِ ! الَفجر ِعندَ  ِمصرَ  ِفرعُوفَ  سَيُصِبحُ   وَ  رُعُخعُوؼ جُنُودُ  ضَلنُ  :حبِ
نيَ  نَامْ أَقسَ  َلِکنَّنَا   ِللمَِلک اإِلخالِص  ؽلَِ

 .(1k) (187 و185 :2227 ،زلفوظ)
 األحياف معظمی ف الوظيفة هىذ ترتبط .معتداي أو کاف مزيفا بطال الشرير فتضاحإ الوظائف فمن
 ؛التحديد) ادلطلوبة ادلهمة ماـأ للهزؽلة نتيجة أحياان تعد أهنا کما البطلی عل التعرؼ بوظيفة

dv) عظيم سر عن تكشف ادللکة .(79 :1996 ،بروب) (dv االکتشاؼ
 کل ادلعتدي يذيعو  ،(1

dv) خطتو حوؿ ءیش
dv) البطل حوؿ عظيما سرا ادلساعدی يفش و (2

 من أحد يذيع و ...،(3
dv) ىاّماً  سراً  البطل أسرة أعضاء

 .إخل و (6
 امرأةی األسار  بني ددؼ فيجدی األصل الرواية بطل ىو ،زلفوظ روايةی ف سره يذيعی لذا
 کل لو« ديديت رده» فتشرح .أمَّو« ديديت رده» إالی ى ليست و ،بيتوی إل هبا فيذىب ،مصرية
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 تقوؿ و العظيمة حياتو سر و بنهاإی إل شارتأ أف بعد ،ادلستقبلة و ادلاضية حياهتا حوؿ احلقائق
dv) یادللک العرش صاحب سيکوف أنو لو

6). 
 غَلِلسُ  ُدِدؼُ  وکاف ،البَُکاءِ  عَنِ  التَکَفافِ  عَينَاىا و, احلَزِينَةَ  ِقصَّتَها ِديِديت ِردُه َقصَّت

ُتََهدَّجِ  صَوهتای إل يَستَِمعُ  ,جَاِنِبها یإل   وَجِهوِ ی عَل تَػرَتَدَّدُ  ,احلَارَّةَ  أِبَنُفِسها ػَلُسُّ  وَ  ادل
dv) (183: 2227 ،زلفوظ)

6). 
 .النهائية الوظائف عدادی ف جاء ،العجيبة القصصی ف الوظائف رغم زلفوظ قصةی لسحرفا

 تسعةإىل  تنقسم و جداً  متنوعة السحر وأشکاؿ. (x :السحر) األسرة أعضاء أحد يادلعتد فيسحر
x) شخصاً  يادلعتد ؼلتطف -1 :اقساـ

x) سحراي شيئا الشرير يسرؽ -2 ،(1
 الشرير يقـو -3 ،(2

x) تالفهاإ أو ادلزروعات بسلب
x) شخصاً  يقُتلُ  أو ضرارجسديةأب ادلعتدي يتسبب -4... (3

ی فف. (6
 البطل لکن ؛الفرعوف قتل رعخعوؼ يفينو  .سلططوُ  ينفذ أف الشرير اليستطيع األقدار عبث رواية
 .اخلَبيث سلططو إجراء ؽلنع و الشرير يقتل و األمور کلی  عل يطلع (سنفر) ادلساعد إبسعاؼ (ددؼ)

ی ادلعط و البطل صراع من الصورة ىذه سبايز يلـز (H :الصراع) کافر يتعا يادلعتد و لبطلأ
2) سلفياً  يتکافحاف يادلعتد و البطل -2 ،(1H) يتنافساف الشرير و البطل -1 .العنيد

H)، 3- و 
H) احلقوؿی ف يتعارکاف

 يف و تبادلية عالقة واإلنتصار الصراعی فعل بني .(68 :1996، بروب) (3
 ىل  ريرالش أف اإلنتاج ىذای ف لإلنتباه ادللتفتة النقاط ومن .اإلنتصار الصراع يلي القصص أكثر
 مؤامرتو بسبب ابدلوت عليو ػلكم رعخعوؼ أف إذ ,اعدادلس و البطل تدبري أو عملو أجل من
 سلططی عل بناء الظامل موقعی ف يثبتی الذ رعخعوؼ أف ىاألخر  النقاط من و فرعوف لقتل
 .ادلساعد موضعی عل الرواية هنايةی ف يرکزی األول القصة

 ِمنَ  ثَػلَّةً ی فَرأَ  رعَةٍ ِبسُ  فَالتََفت ،العُربَةِ  وَرَاءَ  صَلصَلةسالحٍ  یَ ُأخر  مَرَّةً  ادلَِلکُ  عَ مسَِ 
 وَ  ِإلَيِهم يَنَضمُّ  ,عَُدوَّه قَػتَلَ  الَِّذي الشُّجَاعَ  الَّرُجلَ ی رَأَ  وَ ، عَنيٍف  ِقتاٍؿ  يف  تَلتَِحمُ  ,اجلُنُودِ 
 رََجَحت وَ  .َکظيمٍ  ُىوَ  وَ  ,ادلَعرَِکةَ  يُشاِىدُ  ,اأَلعزَؿُ  ادلَِلکُ  فَػوََقفَ ، فَِريقٍ ی عَلَ  فَرِيقاً  يَنصُرُ 
 َخلفَ  ,یَ مَوال اي ِإختيب... -.. .فَواِحدٍ  وَاحداً  أَعَداُىم يساِقطُ  و ادلَِلِک  رِجاِؿ  ةُ َکفَّ 
 فَقاؿ .وزيري ُأصيبَ  َلکن و، الشُّجاعُ  أَيُّها نػَعَم -خبري؟ یَ مَوال َىل ...العُربَةِ  رِ ُسو 

 فَاضَطرَبَ  قَريٍب  بُعدٍ  یَ عل ةابجلُثَّ  فَػعَثَرُوا. .َأوَّالً  یَ القَتل وُُجوهَ  یَ نرَ  ,دَعوان... :ادلَِلک
 تَػَبنيَّ  َلمَّا و ،قَِلَقةً  نَظَرةً ی أَلقَ  و َظهِرهِ ی علَ  أَماؿَ  و ِإليوِ  سَارَعَ  و أَنيِنوِ  ِلسَماعِ  ادلَِلکُ 
  ! ...,ِإبِي  ...رُعُخعوؼُ  :ِبُقوَّةٍ  صَرَخَ  ,وَجهَوُ 

X) (191 :2227 ،زلفوظ)
6) (H

3). 
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ی الظاىر  الصراع ىو ،هايف الصراع أىم إف و يالقو  الصراع من األقدار عبث رواية تتمتع مل
 لألسرة اخلاص ادلرافق ىو فددؼ .ادلشرتکتني القدرتني بني و اليومية التجارب و حداثاأل خالؿ

 ىذا من البد الشرير ىالؾ من فيها دبا ,الرواية و لفرعوف العهدی ول ىو رعخعوؼ و احلاکمة
 يف الصراع من النوع فهذا .الرواية أصل بُ ايع ي,خارج راعص القصةی ف يکن مل ذإی أ ،الصراع
 .النهاية إيل البدء من طرفيني بني العلم بغري و عسري عمل ةروايىذه ال

 يطرد أو البندقية برصاصة ادلعتدي يقتل أو (pu: العقاب) ادلعتدي أو ادلزيف البطل يعاقب
(pu

pu) ينتحر أو (puٕ) حصاف بذنب مربوطا يسحل أو (1
pu) البطل بواسطة يقتل أو (3

 إخل و( 4
 ,رلهوؿ رجل ىيئة يف ػلدث لكنو و ددؼ و رعخعوؼ بني التعارؾ يبدأ و .(ٓٛ :ٜٜٙٔ ،بروب)

 ددؼ و فرعوف إغتياؿ رعخعوؼ العهد ويل فيستهدؼ العجيبة للقصص خالفا ادلعركة يف ظهر
pu) يهل  و ادلعتدي يعاقب ىنا من و سيده لينجي ,عفواي يقتلو

4). 
 آفی ف ملکةادل و ادلرأةی عل ػلصل -1 ،(N؛ الزواج) العرش سّدةی يرتق و بفتاة البطل زوجيت
N) واحد

 امرية يتزوج مل النو ,ملکا يصبح ال لکنو و البطل يتزوج األحياف بعضی ف -2 ،(**
(N

N) فقط العرش ؽلتل  قد -3 ،(*
ی علی  ت ,مکافاةی عل أحياان البطل ػلصل و -6 ...(*

ی مر  ادللکة ،األقدار عبثی فف .(81 :1996، بروب) (*n) آخر نوع من تعويض وأ نقود شکل
 النکاح کأفّ  بنکاحها العرشی عل ػلصل فهو ،يرتفع و يعلو ددؼ ..مصر فرعوف بنت عنخی س
 ....مقدرا کاف معا توأمني بوصفهما ،ادلالکية و عنخی سی مر  مع

 يَدِ ی عَلَ  وََضعَو و يََدهُ  فرعوفُ  فََأخذَ  ،التِّمثاِؿ ک وََقفَ  ,ادلَلِک  ِفراشِ  ِمن الشَّابُ  فَاقرَتبَ 
 اأُلمَراءِ  أَيػُّهَا :قاؿَ  وَ  الَقوـِ  یَ ِإل نَظَرَ  وَ  يََديِهما یَ عَل النَِّحيلَةَ  يَدهُ  وََضعَ  وَ  ِعنخ ِسي ِمِري
يعاً  حَيُّوا، اأُلصِدقاءِ  و الوُزَراء وَ  َُهواا وَ  ،ِإنسافٌ  يػرََتدَّد فَػلَم .الغَد مَِلکي صبَِ  أِبَنظاِرِىم ذبَّ
  اذلاماِت  َأحنُوا وَ  ُدِدؼُ  و ِعنخ ِسي ِمري یَ ِإل

N) (ٜٚ: ٖٛٙٔ ،زلفوظ)
**). 

 أساس ىعل اجملاؿ ىذای ف الکاتب شرحهای الت للقصص النهائيو البنية عن کشفنا ضلن
 .رعونيةالف القروفی ف و ادلاضية مصر قروفی ف ةيالروا وقائع فتحدث .لربوب اإلقرتاحية األظلوذج
 و حية رستقراطيةأ صورة فيها لنا زلفوظ يُقّدـ .مصری ف احلاکمة األسرة قصة الکاتب ويصور
ی أخر  جهة من و اخلري و الشر صراع يرسم و الغنية الطبقة ذلذه اإلذباىات و القيم من  مة
 قيدق دارس فكل .لفرعوف العهدی ول بواسطة ادلوضوع ىذا يتأي و .عقائده ؼلوف شخصاً  يصور
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 و العديدة األشخاص وجود رغم الرواية بطل يكوف ددؼ أف يالحظ ,األقدار عبث بناءی ف
 .الشخصية ىذه تکوين يف ىاألخر  ابلشخصيات إستعاف زلفوظ
 مصر  ريخ من بعصور يستشهد و السامية أفکاره و التاريخ ،األقدار عبثی ف ؽلزج و
 و ىاحملتو  و کالرسالة عناصر ػلدد مل ةيالروا ىذهی فف .العصوری أزى من کافی  الذ القدمي

 من و وسامية جديدة عناصر األزمنة و األدوار کلی  ف ذإ ,ادلکاف و الزمنی ف ةيالشخص
 ادلصريوف يفهمی حت ،عميقا فهما ادلصرية الثقافة يفهم أف ذلک جبانب استطاع أنو احملقق

 تعابريىا و الرواية ليفأت أساليب و تقنّيات أحدثی عل ةيالروا ىذه کتبت. القدؽلة احلضارة
ی ف ادلتنوع و ادلتفاوت الظاىر رغم ىعل .ادلزاح و اذلزؿ من شئ فيها اليوجد و جداً  الفنّية
 العجيبة ابلقصص شبيهة ،عماؿاأل و الشخصيات و الوظائف جهة منی فه ،األقدار عبث
 و . ماً  قاباطت األقدار عبث ةيروا تطابق ،العجيبة للقصص البنيويّة ادلبادئ ،ذلذا .جداً 

 کلی  ف بروب نظرية نستخدـ أف اآلخر بعضال حذؼ و األصوؿی ف نظرابل نستطيع
ی ف ربدث ادلبادئ بعض حيث بروب مناىجی عل تطبيقها و العربية الرواايت و القصص
 عبثی ف الروائية الصورة أف الدراسة ىذهی ف اتضح و .القصو يف متعددة مواقف أو موقفني
 .الرواية عناصر سياقةی ف زلفوظ فن يؤيد ادلوضوع ىذا و .العادلية الرواية ؿأمثا تطابق األقدار
 عملی أی إل أبطاذلا أعماؿ ننسب َأف الؽلكنی الت الرواايت نواجو األحياف بعض يف غريأننا

 أشکاال نواجو األحواؿ أغلبی ف و جداً  قليلة الشئوف ىذه لكن .ذكرانىای الت األعماؿ من
 القصص رلموعة من مأخوذة أشکاال نواجو أو مصادری إل إلحالةا دوف للقياس مبهمة

 .(إخل و ادللحمية و الضاحکة القصص)
 

 الدقصة أشخاص بني الوظائف توزيع
 من البدّ  فانو هبا ادللحقات و األشياء ال و الوظائف هبذه التتعلق ادلدروسة قفاادلو  أَف علي
 منطقياً  يتجمع الوظائف من کثري إذ ,القصة أشخاص بني الوظائف توزيع کيفية قضية دراسة
 عمل حقل -1 :یأيت کما التالية العمل حقوؿ األقدار عبث قصة يربتو  و .العمل حقوؿ ضمن
 -2.. .و (pr) التتابع ؛(H) البطل مع ادلنافسة صورة أيةی عل أو (x) اخلداعی عل يػلتو ی ادلعتد
 ابدللکة الزواج ؛(Pu) ادلعتدي فاةمکا -3 ؛(H) ادلعتدي مع الصراعی عل يػلتو  البطل عمل حقل

(N) البطلی إل الصعب األمر تفويضی عل يػلتو  أبيها أو ادللکة عمل حقل -4... و (T)؛ 
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 وظيفة األقدار عبث دراسةی ف وجدانی أخر  جهة من.. .و( J) للبطل شيئا أو عالمة منحو
 (Pu) العنصر فنموذج .الشخصية عمل حقلی ف الوظيفة الکاتب َقسَّم لو و ،فيها موجودة أصلية

 بعمل زلدود (J) العنصر و ابدلساعد متعلق (D) العنصر أو اخلاص البطل وظيفة مکافاةی أ
-z-q: البطل .Pu–H –X –T –D-X-V :الشرير :الشخصيات بني الوظائف تنتشر کذلک .ادللکة

A-H-N- ↓-↑ ادللکة :J. یأخر  دوف ادللکة شخصية تستعمل ،ادلعينة الثالث الشخصيات فبني. 
 .بو الشرير شخصية إبدماج اليستلـز لذا .ادلزيف البطل ابسم بطل فاليوجد ,زلفوظ روايةی ف أما
 وإف .اذلجـو أو ستجواباإل أو لإلمتحاف البطل ؼلضعی الذ ىو (ادلانح) ،بروب منهجی فف

 ,البطل و مساعدا أو سحراي عامال ؽلنحو فادلانح ،اإلمتحاف اىذی ف ينتصر أف البطل استطاع
 و ادلانح بني الفرؽ ضرورة عدـی إل أشري و .(56-57 :1996، بروب) بو احلبکة عقدة ػللل

 الواقعی ف و يالسحر  ءیالش البطل ؽلنح نفسو الشرير زلفوظ روايةی فف .تقدـ شلا ادلساعد
 يقدـ أف يستطيع و .ساحرة مسة أية للمساعد ليست کثرية مواقفی ف و ،اإلحتياؿ قباؿ يساعده
 رفع و األنصار علي التعرؼی ف يساعده وی الغيب علموی عل متعمدا أو ىامشيا للبطل معلومات
 أکثرىا أف تضحإ الوظائف کل دراسة بعد .األقدار عبث روايةی ف سنفر کدور،  البطل مصائب
 ال و واحد دبحور کلها الوظائف تتعلقی أخر  بعبارة ،فنية و منطقية ضرورة دعمی ف تتکامل
 .متناىيةال و متعددة زلاور

 
 الرموز
 قالبی ف النتائج کل وتعريف الرواية شخصيات عمل نتيجة ستخراجإ ضمن القسم ىذای فف

 نوع لکل طلتار و سلتلفة أبنواع عماذلمأ ساسأی عل الشخصيات نقسم ،القصرية واجلمالت العبارات
 . واحلکومة ادللکةی إل البطل يصل و اجملدد التعادؿ بشکل النتائج عرض لسهولة نبيّنو و عنواانً  منها

 ادلبادئ رمز عدد ادلبادئ رمز عدد

1 A1 12 األولية الوضعية J3 لبطلل الثمني ءیالش عطاءإ 

2 e 3 13 موقتاً  البطل غيبة T5 الصعب المرا 

3 V1 14 اإلختبار A5 الصعب العمل إصلاز 

4 W1 15 احلظر K1 ادلساعد العمل 
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5 N1 16 يادلعتد خديعة Dv
 التعرؼ 6

 اخلداع X6 17 البطل ذىاب ↑ 6

 البطل و الشرير صراع H3 18 البطل عودة ↓ 7

8 D1 19 البطل إمتحاف I اإلنتصار 

9 Z2 22 يالسحر  ءیالش أخذ Pu
 مکافاة 4

12 K2 21 يالنه N** الزواج 

11 q 2 التمرد    

 :التايلی ف أتيت الرواية مؤشرة
A

1
-e

3
-v

1
-w

1
-n

1
-↑-↓-D

1
-Z

2
-K

2
-q

2
-j

3
-t

5
-a

5
-k

1
-Dv

6
-x

6
-H

3
-I-pu

4
-N

** 
 .الواحدة للوظيفة ادلزدوجة ادلورفولوجية الداللةی إل شارأ کتابو من ئيالنها القسمی ف بروب

 يالسحر  ءیالش أخذ و البطل إختبار و ،(A-T) إصلازه و الصعب کاألمر الوظائف بعض وجعل
(D-F) واإلنتصار الصراع و (H-I) واحدةی عل معتمداً  راألقدا عبث دراسة فبعد .واحدة کوظيفة 
 ادلزدوجة الداللة و ،وظائف شبايی ف تدغم وظيفة ةعشر  سبعی إل وصلنا ،لربوب وظيفة ثالثني و

 -p) السحري الشيء أخذ –اإلختبار -2 ،(q-k) یالنه نقض –یالنه -1: ىي الوظائف ذلذه

f)، 3- الصعب األمر إصلاز –الصعب األمر (a- t)، 4- العقاب – الصراع (h –Pu). 
 معينة أفعاال تليی الت العامة النص بنية منا جزء ،القصةی ف الشخصيات تعترب :الشخصيات

 سبعة وجود تثبت بروب منهجی ف القصص إف .القصة بنية يف ىاما دورا تلعب و ،قبل من
 ،ادلدروسة قصتنای فف .ادلزيف البطل و ادلرسل ،أبوىا و ادللکة ،ادلساعد ،ادلانح ،اخلداع :شخاصأ

 للمرسل ليس و .أصليني عاملني بوصفهم ادلساعد و البطل و اخلادع شخصيات عتبارإ من دالب
 الشخصيتني ىاتني حذؼ إمكانية إيل تشري ,الدراسة و الرواية ىذه يف دور ادلزيف البطل و

 ادلعتدي -ادلساعد -ادلعتدي -رعخعوؼ) الفاعل :علا عندان للقصة األصلياف العامالف و بسهولة
 .(البطل -ددؼ) ادلفعوؿ و (سنفر و (رعخعوؼ)

 ليمر ,( a) احلاجة أو (a) اإلساءة من ينطلق بسط كل ادلورفولوجية نظر وجهة من :النسق
 تكوف أف ؽلكن فالوظيفة احلل عمل تعمل ى,أخر  وظائف أو (w) ابلزواج ينتهي و الوسيطة ابلوظائف
 و صلدة أو (k) عاـ بشکل ام إلساءة إصالحا أو البحث موضوع ىعل حصوالً  أو (f) مكافأة
 العديد ػلتوي أف للقصة ؽلكن و .النسق اسم البسط ىذا ىعل نطلق و .إخل... ادلطاردة أثناء خالصا
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 اليت األنساؽ عدد ضلدد أف شيء كل قبل علينا ينبغي فإنو ،ما نصاً  ضللل عندما و .األنساؽ من
 مع بعضها تتشاب  أف لألنساؽ نؽلك كما مباشرة آخر نسقا نسق يتبع أف ؽلكن و .منها يتألف
 القصة حددان ما إذا إان و آخر لنسق الدخوؿ رلاؿ ليفسح و،ب ادلبدوء البسط يتوقف حيث بعض
 معينة أساليب فهناؾ القصص عدد مع سباماً  يتفق األنساؽ عدد أف يعي ال ىذا فإف نسق أهنا ىعل

-112 :1996، بروب) أنساؽ عدة من لفأتت أف للقصة ؽلكن أنوی إل غريىا و التكرار و كالتوازي
a) البدية ابحلالة يبدأ األوؿ النسق :نسقاف األقدار عبث ةيروا يف يوجد .(111

 علي التعرؼ و (1
e) األب قتلی إل ينتهي و الشرير

 و (pu) الشرير ىالؾی إل ينتهي و األوؿ الثاي النسق يتبع و (2
 .ادللكة زواجو و العرش علي البطل جلوس
 بشكل ببعض بعضها ترتبط ,سلتلفة حوادثی ال الکاتب يشري أف يتقتض القصص بنية

 :أسهل و أحسن القصة أشخاص بني العالقة القارئ ليدرؾ ,سلسلتم
 

القصة،  بدايةی ف ددؼ أيب قتل -1: الشرين من أحد الروايةه ىذی ف عليو ػلصل ما فكل
 ددؼ يقتل: الشر من صورة ررادلک التعادؿ قسمی ف و. العهدی ول بيد فرعوف قتل مؤامرة -2

 يادلعتد أفی ى وی أخر  صورة توجد و شـؤ مؤامرة من فرعوف صلاة و أبيو نتقاـإل رعخعوؼ
 و ادلانح دور يلعب البطل قتل تنوي اليت العجيبة الروسية للرواايت خالفا األقدار عبثی ف

 اخلادع عمل سلي لكن و. أىدافوی إل للوصوؿ يسعفو و غافال البطل يساعد ىو الشرير، و
 .البطل ذلالک
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  النتيجة
 عبث روايةی ف بروب منهج مبادئ تطبيقی إل يشري الدراسة ىذه نتائج عنواف ربت أييت ما كل

 تلکی عل تنطبق ,العربية الروائية النصوص ربليل ؽلکن أنو نتصور أف غلوز ال و فقط األقدار
 احلالة بعرض الرواية ىذهی ف األوؿ ادلوقف يبدأ. ويةالبني الرواية لدراسة مناسبة بوصفها ادلناىج
 کانت ولو. الرواية ساحةی إل اخلادع بدخوؿ اإلبتعاد عملی أ، الرواية عمل أوؿ يوسع مث البدئية
 بشکل دثرب مل وظائفها مصاديق من بعضا لكن بروب وظائف توايل تطابق األقدار عبث رواية

 . رة القائمةی إل حديثة عوامل إضافة من البد و. سلسلتم
 دلورفولوجيا األخرية الوظائف طابقي ذيال األقدار عبث رواية ختاـ طظل فهو ادلهم األمر أما
 اخلادع إابدة و دبکافأة ادللکةمن  يتزوج العجيبة القصص کبطل األقدار عبث بطلف , ما بروب

 رواية هنايةی ف يشاىد العجيبة القصصی ف يوجدی الذ ادلطبوع احلقل فذلک. العرش ؽللک و
 دوجت وال العربية القصص زبص ,سلتلفة عناصر الدراسة ىذهی ف توجد و. أيضا األقدار عبث

 و، األدوار تطابق و العربية القصصی ف دورعلا و الدين و التاريخ کتأثري،  الروسية النماذجی ف
 عدـ أيضا و ،العجيبة القصص نع سردىا نوعية تتفاوتی الت القصة بني الوظائفية اإلختالفات

 و. ربليلها و الرواية تعليقی ف عليها حصلتی التی األخر  عيادلواض من الوظائف تتابع تسوية
 و الوظائفی ف قليل تنقل مع أنو ندرک األقدار عبث روايةی عل بروب وظائف نطباؽإ من

 ىو ما و. العربية القصص و الرواايت کلی  ف بروب نظرية ستعماؿإ ؽلکن آخر بعض حذؼ
 تقدـ وال خاص نوعی عل يدؿ القصة صورة أو الداخلية ادلثالّية َفهم أف الدراسة ىذهی ف مهم
 القصص و الرواايت ربليلی ف األسلوب ىذا إستخداـ، حاؿ یّ أی عل. القصة من کامال فهما

 وقعی الذی الروائ الفن من جوانب يبني أف يستطيع ادلختلفة الشعوب أدبی ف الفولکلورية
 .يالتقليد النقدی ف الغفلة موقع
 

 ادلصادر
 عربيةالأ( ادلصادر 

 شراع ،األوىل الطبعة ،عمو ابن مسرية. د و حسن الكرمي عبد .د ترصبة ،الدقصة مورفولوجيا ،(1996) فالدؽلري .بروب
 .ِدمشق ،التوزيع و النشر و للدراسات

 .بالعر  الکتاب ارباد :دمشق ،الصويف الدقصصی ف السرد بنية ،(2223) ،انىضة ،ستار
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 .العرب الکتاب ربادإ :دمشق ،احلداثية الندقدية ادلناىج ضوءی عل االديب اخلطاب حتليل ،(2223) دمحم ،عزاـ

 .شرکاه و السحار سعدجودة ،الطباعة دارادلصر ،األقدار عبث ،(2227) .بيصل .زلفوظ

 .التوزيع و للنشری العادل بللکتا جدار ،الثانية الطبعة ،األدبية نزعاتو ضوء و حمفوظ جنيب ،(2212) .ـ .يالندو 
 

 الفارسية ادلصادرب( 
 .هزکش 9تْزاى ،اٍل چاج ،مته تأييل ي سبختبر ،(2263) تاتک ،ٕحوذا

 .فزدا 9تْزاى ،عطبر الطير مىطقی سبختگراي تحليل (2272) .ا .ٖخالقا

 ًقص 9تْزاى ،ٕطاّز فزساًِ 9تزخنه ،ادثيبت دری سبختبرگراي ثری درآمذ ،(2272) راتزت .سکَُلشا

 .خْاى

 ٖ.اساله ارضاد ٍ فزٌّگ تٍسار 9تْزاى ،دٍم خلذ ،یفبرس ادة داوشىبمٍ ،(2272) حسي .ًَضِأ

 .هزکش 9تْزاى ،ضطن چاج ،هخثز عثاس 9تزخنه ،ادثی وظرية رثی درآمذ شيپ ،(2257) تزٕ .ٗگلتَىإ

 فزٌّگ 9زاىتْ ،راغة هحوذ 9تزخنه ،َب ريايتی سبختبر تحليل رثی درآمذ ،(2266) رٍالى ،تارت

 .صثا

 9تْزاى ،اٍل چاج ،ٕا تذرُ فزٗذٍى 9تزخنه ،پريبنی َب قصٍی شىبس ريخت ،(2257) ٍالدٗو٘ز ،پزاج

 .تَس

 .رٍس 9تْزاى ،اٍل چاج ،کاض٘گز هذٗا 9تزخنه ،قصٍ شىبسی ريخت ،(2257) .ٍالدٗو٘ز، پزاج

 ،اٍل چاج ،ٕا تذرُ ىفزٗذٍ 9تزخنه ،پريبنی َب قصٍی تبريخی َب ريشٍ ،(2262) ٍالدٗو٘ز ،پزاج

 .تَس تْزاى9

 ٖ.علو 9تْزاى ،ضطن چاج ،ٖثالث 9تزخنه ،ٖضٌاس خاهعِ ًظزٗٔ ،(2272) خَرج .رٗتزس

 ،اٍل چاج ،شبَىبمٍی َب داستبنی شىبس شکل :خبر روج تب گل روگ از ،(2257) ٖقذهعل ٖ.سزاه

 ٖ.فزٌّگ ٍٖ علو 9تْزاى

 9تْزاى ،دٍم چاج ،هخثز عثاس 9تزخنه ،معبصر ثیاد وظريٍی راَىمب ،(2273) تز٘پ، ٍٗذٍسَى ،سلذى

 .ًَ طزح

 .ّزهس 9تْزاى ،اٍل چاج ،ضْثا هحوذ 9تزخنه ،ريايت وظريٍ ،(2271) ٍاالس، هارت٘ي
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، ض٘زاس داًطگاُ هتزخو٘ي گزٍُ 9تزخنه ،ثبرت تب افالطًن از ادثی ةوظري ،(2271) چاردٗر ،ّارلٌذ

 ِ.چطو 9تْزاى
 

 الدورايتج( 
 دومنيی ىا مدقالو جمموعو ،«يوشيج نيما افسانو ةمنظوم (یشناس رؼلت) یمورفولوژ » ،(1389) .دؽصا سيد .بردابر

 .227-246 صص ،مازندراف دانشگاه ،ینيماشناسی مل مهايش

« یشناس رواف در آفی کاربردىا و پراپ والدؽلرييی ساختار رای الگو » ،(1387) انظمياف ىومنو  ,خليل ,یپروين
 .183-224ص ص ،یفارس اتيادب و زابن پژوىش فصلنامو

 
 ادلوقعد( 
 Ebn-khaldoun. com، ٕ٘ٔٓ/ٙ/ٚٔ القراءة خي ر  ،ٖٕٔٓ/ٔ/ٚ ليالتسج خي ر  ،ةيو يالن ،ليصب ،يضبداو 
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  محفًظ تيوج «االقذار عجث» شىبسی ريختی ثررس

 پراح ةيوظر اسبس ثر
 2یذيرسيم ٍيَبو ذٌيس، 1یخيذرضب مشبيحم

 هاسًذراىداًطگاُ  عزتٖ دت٘اتا ٍ ستاى گزٍُ استادٗار. 1

 هاسًذراىداًطگاُ  عزتٖ ادت٘ات ٍ ستاى کارضٌاسٖ ارضذ داًطدَٕ. 1

 ذٌيچک
ٍإ ّا تالش ًخست٘ي ًَ يٗتذٍٕ تزا ضٌاساى تٗر  سهاى اس ّا قصِٖ تزرس تزإ ثاتتٖ قًا

ٍ ضکل  ستزش ٗافتگ ّا فزهال٘ست، تا ظَْر در قزى ت٘ستنسزاًدام  ٍ ذض آغاس ارسطَ

 اس پس ، اس ًخست٘ي کساًٖ است کِپزاج ز٘وٍٗالد .إ پ٘ذا کزد ٗافِت ساسهاىٍ  قاًًَوٌذ

ساختار  در ثاتت عٌاصزتَاًست  ْاآً تز حاکنٕ الگَ ٍ ّا قصِٖ تزرسٕ تزا فزاٍاى ّٕا تالش

ظز پزاج،  ّا قصِ  ً زهاًاى ًظز اس اىٗپز ّٕا قصِرا ضٌاساٖٗ ٍ اراِئ کٌذ. تز اساس  ٍ ْق

 22 ِت آًْا کارکزد ّوِ ٍ ٗگاًگٍٖ  اًسدام ساختارٕ دارًذ ،ٕظاّز َعتٌ رغن ِت عولکزدضاى

ّإ اٍ، سزهطق تس٘ارٕ اس هٌتقذاى ٍ پژٍّطگزاى ادتٖ در تحل٘ل  ٗافِت .ضَدٖ ه هحذٍد کارکزد

ش اس عزب هحققاى اسٕ ار٘تس داستاى قزار گزفت ٍ ّإ خَد  پژٍّص آثارٍ  در پزاج َٓ٘ض ً٘

ز پذٗزفت، پزاج رٍش اس کِٖ اًسٌذگًَٗ اسٖ کٗ .تْزُ تزدًذ  در اٍ .است هحفَظ ةً٘د تأ٘ث

زُٖ غزت فزٌّگ ضکالدر کٌار اَٖ عزت فزٌّگ عٌاصز اس آثارش  اى٘ه کِ ٖٗاسآًدا .استُ تزد ْت

کَضذ  هٖ پژٍّص يٗا ،دارد ٍخَدٖ هطتزک ٍَُخ اىٗپز ّٕا قصِ ٍ االقذار عجث رهاى ساختار

 يٗا ٔضٌاساً ختٗر ل٘تحل در پزاجٕ الگَ ت٘قاتل ٍ ٖٗکاراٖ اتٗارس ّذف تا را تٗرٍا يٗا تا

 پزاج دستاٍرد تا رهاى يٗا دّذٖ ه ًطاى آهذُ دست ِت حًٗتا. کٌذٖ تزرس ٍ ل٘تحل، تٗرٍا

 ٍ هحذٍدا عولکزدّ تعذاد ،ٕظاّز تٌَع ٍ تکثز تزخالف االقذار عجث در اها؛ دارد ّٖوخَاً

 ّٕا افساًِ ٍ االقذار عجث تٗرٍا گفت تَاىٖ ه درهدوَع ٍ است ِ٘ضث ّن تِ ار٘تس آًْاٖ تَال

 .دارًذٕ ٍاحذ ساختار، اىٗپز

 

 .االقذار عثث ؛هحفَظ ةً٘د ؛پزاج ؛ضٌاسٖ رٗخت ؛اىٗپز ّٕا قصِ :َب ياژٌذيکل

                                                                                                                                        
 ًلئمس وًيسىذة               mashayekhih@umz.ac.ir 
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