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الملخص

لقػػد كفاػػء اػػّلا اعس ػواا اػػدة مواة ػ ات يدا يػػة يف ركا ػػة «امػػارة عقوبيػػاف» ب ػ ا مػػهل ّلؽبػػا أم ػراض ا تم ػ
اؼبصػػر  .سػػعی ه ػ ا الب ػ إل ػی الکشػػء اػػهل الػػص اؼبواة ػ ات كالػػرؤی اغبدا يػػة يف الركا ػػة معتمػػدا ال ػی اؼبػػج
ليلي .فمج ا أف الجاص اغبدا اي کوف ذا كج (أك بجيت ن ) أك أکثر ،كقد كفاء اّلا اعسوااا ه ه
الوة اي ػ التا ا
اؼبواةػ ة اغبدا ياػة يف الركا ػػة ،فجػراه سػػتغرؽ يف ا اة ػيل اعبػػجف يف الركا ػة ،لکجاػػال جشػػد مػػهل الػػص التا اة ػيل إ ػراد
اؼبلػ ا ات بػل قصػػد اأةػيل کػوابيف اعبػجف اؼب يمجػة الػی ا تمػ اؼبصػػر ا  .وبسػب الکااػب التا ػاػرش اعبجس اػي مر ػا
السبعيجات مهل القرف العشػر هل .كقػد جكنج هػد هػ ا اؼبػرض اغبػد
كافدا الی اؼبصر مل کهل ػ کظاهرة ػ يف مصر قبل ا
نتيجػػة لتخلاػػء الجاظػػرة إلػی اؼبػرأة ،إا أنػاػال صػ اػرح هبػ ا الػاػرأ مبابػػرة بػػل ضػ اػمجال يف البجيػة التا تياػة ،عنػاػال قػػد أراد أف
الّلموق ػ ؼب ػػوـ البطػػل ،اػػدا ل القصػػص كالتاقجي ػات
عػػاه ه ػ ا اؼبػػرض بطر قػػة هادئػػة ي ػػة مػػهل دكف کػػره مجػػال .ك ا
التاػيااراػة الاػػه هػػي ا س ػ جاع ،كالتاجباػؤ ،كاؼبونولػػوج مػػهل التاقجي ػات اغبدا ياػة اع ػػری الاػػه قػػد كفا ػػا اعس ػوااا يف ركا ػػة
«امارة عقوبياف» ؿباك اأةيل اؼبشكّلت ا جتمااية أك بياهنا كوج اتأمل مجال مصر .ف ه التقجيات اغبدا ية يف
الركا ة هي اله سوؼ اجعا هه يف ه ا الب .

الكلمات الرئيسة :البا ولوجيا ا جتمااية؛ اّلا اعسواا؛ امارة عقوبياف؛ اغبدا ة.

 الکااب اؼبسؤكؿ

Majidghasemi118@gmail.com
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المقدمة
عت ػػذ مب ػػوذج البا ولوجي ػػا ا جتمااي ػػة م ػػهل أق ػػدـ اؼب ػػدا ل الجظر ػػة يف دراس ػػة اؼبش ػػاکل ا جتمااي ػػة
كا سػهها كسبتػػد جػ كره إىل فكػػرة اؼبما لػػة العضػػو ة بػ ا تمػ كالكػػائهل اغبػػي ،فػػا تم يبػػرض كمػػا
يبرض أ كائهل يػي ،كمػهل هجػا ربػدث اؼبشػكلة ا جتماايػة بوةػ ا مر ػا اجتماايػا ،ك جظػر هػ ا
الجمػػوذج للمجتم ػ بوة ػ ال كائج ػا يي ػا تط ػ اور ك جمػػو مػػهل البسػػاطة إىل التعقيػػد كمػػهل التجػػانف إىل
الّلذبػػانف نتيجػػة ز ػػادة السػػكاف كف ػػور اؼب ػػهل كاقسػػيم العمػػل فأاضػػاا ا تم ػ كأج ػ ااه اؼبتدا لػػة
كاؼب ابطػػة اعمػػل مع ػا مػػهل أجػػل اغب ػػاظ الػػح الكػػل يف يالػػة سػػو ة مسػػتقرة .ككفقػػا ؽب ػ ا الجمػػوذج
کشػػء الکااػػب اػػّلا اعسػواا يف «امػػارة عقوبيػػاف» اػػهل مشػػاکل ا تمػ اؼبصػػر ا مػػا بػ فػ ة
ػُ الػص اؼبشػاکل يف صبيػ سػايات اغبيػاة ،ك ج اقػب اج ػا اعسػواا
 2591ك 1001للميّلد .اج هس ج
الصلة بعد ورة  2591للميّلد بػي ا فشػي ا بػ بػقا العمػارة يف
مهل بدا ة ا الركا ة يي انقطعت ا
ػرؼ امػػارة عقوبيػػاف اغبد د اػةج الػػه
اعدكار العشػػرة كالغػػرؼ اغبد د ػاػة الػػی سػػط ا .فأةػػب ت فػ ج
کانػت ؽبػا قبيػل الثاػورة أفػراض متعػ اددة مثػل زبػ هل اؼبػو ااد الغ ائياػػة كمبيػت الکػّلب كمل اسػتعمل قػ
يف مبي ػػت اػب ػػدـ ،رادب ػػا ع اف س ػ اکاف العم ػػارة قب ػػل الث ػػورة م ػػهل اعرس ػػتقراطي كاعجان ػػب مل تص ػ اػوركا
الشػکل سػکجا عفقػر الجاػاس ،قضػوف ػوم م يف ک ػاح
إمکانياػة نػوـ أ ا إنسػاف يف فرفػة ػياقة هبػ ا ا
ػتقل
بػ ا
ػاؽ مر ػػر مػػهل أجػػل لقمػػة العػػي  .هکػ ا انت ػػی اعمػػر بجشػػأة ؾبتمػ جد ػػد فػػوؽ ا
السػػطُ مسػ ا
سبامػػا اػػهل طبس ػ بػػقة للعمػػارة .ذبلػػو ال ج ػوات كاؽبػ اػوات يف ييػػاة اصنسػػاف اؼبصػػر ا مػػهل ا ف ػ اؽ
السػػطُ كأة ػ اب رؤكس
كالتميي ػ ب ػ س ػ اکاف العمػػارة ن س ػ ا .ال ق ػراا العػػائ كف ش ػ اکلوف ؾبتم ػ ا
الركا ػػة لويػة قاسػػية لبلػػده
اعمػواؿ يبتلکػػوف بػػقا العمػػارة .مػػهل ا قػػد رسػػم اػػّلا اعسػوااا يف هػ ه ا
الشعب ،كالجا اؽ
کاؽبوة ب طبقات ا
يي عرض في ا مثالب اجتمااياة كسياسياة كاقتصاد اة کبهة ا
الش ػ ػ كذ اعبجس ػ اػي ،كالتاج ػػاق ب ػ ػ التامس ػػص بال ػ ػ اد هل كاراک ػػاب اؼبعاة ػػي،
ػااي ،كاعب ػػجف ك ا
ا جتم ػ ا
كالواسػػطة الاػػه ا ػػوؽ اقو ػػا کػ اػل ا اتبػػارات ،كبػػجااة أسػػاليب التاع ػ ب ،كفههػػا .كرأ جػػا اعس ػواا
ستخدـ ظبات يدا ية لبياف ه ه اعمراض ا جتمااية كمعاعبت ا.
الركا ػة ارصبػت إلػی أکثػر مػهل  00لغػة ال هػو انتشػارها اػاـ
كاکمهل أنبياة ه ا الب يف أ اف هػ ه ا
الركائػ اػي .ف ػػي ليسػػت ركا ػػة طارئػػة جعتهػ اد هبػػا
(1001ـ) م ػ اأهنػػا لکااػػب کػػاف يف ب ػواکه العمػػل ا
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القراا ،بل هي ربتاج إلی الغور كالتعميا يتای اجکشء ظبا ػا
كليست ركا ة اراک نبا ا الی اسلية ا
ال جاية الاتی هضبهلهت مع ا ه ا التکثاء اؼبعجو ا اؼبثه لشتای اعكساط العالهمياة؛ کمػا أناجػا اکتشػ جا بعػد
ؤجل ف هم فکراال الی مج اعدباا اغبدا ي ه .
قرااة الركا ة أ اف الکااب هکثجهر ما ا
الركا ػػة اسػػاؤ ت مشػػركاة هػي :هػػل کتػػب اعس ػواا ركا تػػال كفػػا اياػػار
كأ ػػارث فيجػػا قػرااة ه ػ ه ا
الواقعياة التاسجيلياة کما ااداػاه الػدکتور اػوا ةػب ي ال ػااور ؟ (ال ػااور  )111 :2112 ،أك کتب ػا
السياسػ اػي كاصرهػػاب ال کػػر ا كالتاع ػ ب اؼبػػاد ا
الركا ػػات اغبدا ياػػة العربياػػة الاػػه اػػرف الق ػػر ا
مثػػل ا
كاؼبعجو ا؟ فػذذا کتب ػا كفػا اياػار اغبدا ػة فمػا هػي التاقجيػات ال جاياػة اغبدا ياػة الاػه قػد كفا ػا؟ كنمله عبػأ إلػی اؼبػج
متعمػدا کوسػيلة
اغبدا اي؟ الػواي الاػ امػال ةػايبا هػ ا اؼبقػاؿ هػو أ اف اعسػوااا قػد ابجاػی مبػدأ التا ػد
ا
سعی يف مسهاال أف عاه ه ا الاام با ستد ؿ.
اوافا اغبرکة العصراة يف بلده .كه ا الب
 .2خلفية البحث
هجاک حبػوث اػ ادة قامػت بدراسػة ركا ػة "امػارة عقوبيػاف" ،لبػص مج ػا بالػ کر رسػاله اؼباجسػته:
« )2ارصبال ،نقد ك بررسی رماف "امارة اقوبياف" ا ر اػّلا اعسػواا» إاػداد بػيما ةػابر  ،سػجة
2031ق .ش .جامعػػة ط ػراف -يف ه ػ ا الب ػ درسػػت البايثػػة بصػػورة مػػوج ة أبػػخاص الركا ػػة
اعةػلي (أك أبطػػاؿ الركا ػة) كأبػػخاص الركا ػة ال ػػراي كالعّلقػات بيج مػػا قامػت ب صبػػة الركا ػػة
إىل اللغػػة ال ارسػػية« )1 .بازمبػػا ی كاقعيػػت اجتمػػاای در دك رمػػاف "امػػارت عقوبيػػاف" ك "نبسػػا ال
هػػا" بػػا ااکيػػد بػػر طبقػػات اجتمػػاع» إاػػداد ميجػػا اابػػد ي ،سػػجة 2051ق .ش .جامعػػة أةػ اف-
تجػػاكؿ ه ػ ا الب ػ اؼبقومػػات ا جتماايػػة كك ػ لص ال كا ػػا السياسػػية يف الػػركا ت  ،كمػػا أف الب ػ
شرح يف بدا تال مبادئ الواقعية ا جتمااية.
كهجاک حبوث مج ا« )2 :نقػد رمػاف امػارت عقوبيػاف (ا ػر اػّلا اعسػواا) براسػاس رئاليسػم
در نظر ػػال جامعػػالبػػجا تی «جػػورج لوکػػا »» يف ؾبلاػػة نقــد أدع معاصــر عربــي جامعػػة ػ د ،الػػدكرة
السادسة ،العدد العابر ،ربي  2059ق .ش للبايث  :زهراا أفضلي كآ ر هل ػ اجاكؿ ه ا الب
ركا ػػة امػػارة عقوبيػػاف الػػح ػػوا نظر ػػة الكااػػب كالجاقػػد ا ػػر جػػورج لوكػػاش يف الػػم ا جتمػػاع
كاسػػتجت الب ػ بػػأف اعس ػواا كشػػء بكػػل ج ػرأة كةػػداقة اػػهل الوقػػائ العالقػػة يف ا تم ػ كأف ػػر
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برؤ تػػال ا نتقاد ػػة التجاقضػػات ا جتماايػػة كمصػػائب الشػػعب اؼبصػػر  .فػػدرس هػ ا الب ػ اؼبي ػ ات
الثّلث لجظر ة لوكاش ػ كهي ارض الواقعية ،كالواقعية ا نتقاد ة كالشعبية ػ اله ذبسدت يف الركا ة.
« )1ركا تبجاسی رماف عمارت يعقوبيان ا ر اّلا اعسواا بػر اسػاس نظر ػال ركا تػی رار نػت»،
يف ؾبلاػػة لســان مبــي جامعػػة اصمػػاـ طبيػػي الدكليػػة بقػ ك هل ،ال ػدكرة السادسػػة ،العػػدد السػػاب اشػػر،
ر ػػء  2050ق .ش .للبػػايث  :ةػػّلح الػػد هل ابػػد كآ ػػر هل -اجػػاكؿ ه ػ ا الب ػ سػػردانية
ركا ة امارة عقوبياف يف وا طػاب جػهار جيجيػت الركائػي كانت ػح إىل أف ركا ػة امػارة عقوبيػاف
مل ربػ ه بالتتػػاب الػ مي كقػػد أ اػرت يف القػػارئ مػػهل ػػّلؿ التواجػػد القليػػل للػراك كاػػرض اؼبعلومػػات
الكثػػهة ،كأف اؼبؤلػػء  /ال ػراك  ،هػػو ال ػ ػػدف دبسػػهة الركا ػػة مػػهل يي ػ ا مػػوع« )0 .اغبدا ػػة
كمابعد اغبدا ة يف ركا ة «الب

اهل كليد مسعود» عبذا إبراهيم جذا» يف ؾبلاة اللغة العربية وآدابها

جامعػ ػ ػ ػػة ط ػ ػ ػ ػراف ،فػ ػ ػ ػػرد ف فػ ػ ػ ػػاراي ،الػ ػ ػ ػػدكرة السػ ػ ػ ػػابعة ،العػ ػ ػ ػػدد الثػ ػ ػ ػػاا اشػ ػ ػ ػػر ،ربي ػ ػ ػ ػ كةػ ػ ػ ػػيء
2301ق1022/ـ للکااب :جواد أةغر ػ يف ه ا الب درس الباي يف ركا ة «الب اهل
كليػػد مسػػعود» عب ػذا إب ػراهيم ج ػذا مي ػ ات هامػػة للركا ػػة اغبدا يػػة كػػاؼبونولوج الػػدا لي كايػػار الػػواي
كال مهل الج سي أك فه اػبطي كمي ات أساسية للركا ة الػ «ما بعد يدا ية» كغياب اغببكػة كالركا ػة
اؼبضادة كالبطل اؼبضاد .كاب مهل ّللال أف الكااب بدأ ركا تال باذباهات يدا ية كما بعد يدا ية.
« )3امػػارة عقوبيػػاف ،ركا ػػة جد ػػدة بد عػػة» قػػد کتب ػػا جػػّلؿ أم ػ يف ؾبلاػػة اؽبػػّلؿ« )9 .امػػارة
عقوبياف الرؤ ة كالتاشکيل» قد کتب ا اػوا ةػب ي ال ػااور يف ؾبلاػة جامعػة دمشػا ػ ا لاػد  13ػ
الع ػػدد الث ػػاا  1021ػ اج ػػاكؿ ه ػ ا الب ػ ركا ػػة «ام ػػارة عقوبي ػػاف» م ػػهل يي ػ اي ػػار الواقعي ػػة
التسجيلية كأف ر الب أف الكااب ق ادـ اذ البجيػة السػرد ة اػددا كبػها مػهل الشػخوص يف اؼبكػاف
كال مػػاف ادػػدد هل يبثلػػوف طبقػػات الشػػعب كافػػة ،اؼب مش ػ ال ق ػراا كاعفجيػػاا اعبػػدد ،ال ػ هل نشػػأكا
ككذكا الح أنقاض اآل ر هل مهل ال قراا اؼبس وق كمصاحل الوطهل .كفهها کثه .فيمکهل ا ا اؼ
الركا ػػة كلکجا ػػا مل
بػػأ اف ه ػ ه ال ادراسػػات اعػ اػم دراسػػة القضػػا ا العد ػػدة الاػػه قػػد طري ػػا اعس ػواا يف ا
زبص ا بالدراسة البا ولوجية ا جتمااية الح وا اؼبج اغبدا ي .مهل ا سبيا ت ه ه الدراسػة اػهل
ا
السمات
الص الب وث السابقة ،ا
بأهنا دراسة مج جياة مکثا ة مستقصية قد ا ا
تصت بالکشء اهل ا
اغبدا ياة اله استخدم ا اعسواا لتبي اعمراض ا جتمااية كمعاعبت ا.
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 .3بي الحداثة والمعاصرة والجدة؛ انطالق الحداثة وتسللها إلی العالم العربي
جبغي بدا ة ،أف نعي التامياػ بػ م ػاهيم ّل ػة هػي :اؼبعاةػرة كاغبدا ػة كاعبػ ادة ،فکثػها مػا اسػتخدـ
كمؤر وه اعل اظ الثّل ة ،كهم عجو هف اعمر ن هسالج.
ن اقاد اعدب ا
«اعػػي اغبدا ػػة لغو ػاػا إهبػػاد مػػا مل کػػهل موجػػودا مػػهل قبػػل .ك ظػ اػل ه ػ ا يػػد ثا مػػا بقػػي فتياػا فػػه
مألوؼ ،أ ما بقي يف مجأی اهل فعل العادة ،كالقدـ ،ؿبت ظا نجب ادة دائمة .كاغبدا ة ،هبػ ا اؼبعجػی،
أها اػم مػهل اؼبعاةػرة ،ذلػص أ اف اع ػػهة اػراب بالعصػر ،أ بػالامهل ف سػب .فػػه اأهنػا قػد اقػ ب مػػهل
الصػدكر اج ػا يف اعبػه جد ػد مل کػهل
السػائدة يف العصػر اغبػد ك ا
اعكلی ،إف جاي هبا سبثال القيم ا
موجػػودا مػػهل قبػػل .كاأسيسػػا الػػی هػ ا ال ػػم لل دا ػػة كاؼبعاةػػرة اکػػوف "اعبػ ادة" ةػ ة اغبػػد  ،أك
اؼبعاةػػر ،مػػهل دكف أف اػراب مثل مػػا ب مػػاف كمکػػاف ؿبػ ادد هل .فاعبد ػػد ،إذا ،تضػ اػمهل معيػػارا فجايػػا
بالضركرة .كهک ا قد اکوف اعب ادة يف القدمی کما اکوف يف اؼبعاةر.
تضمجال اغبد  ،أك اؼبعاةرة ،ا
ا
کمػػا أ اف اؼبعاةػػر يبکػػهل أف کػػوف سػػل ياا كقػػديبا يف مي ااػػال ال جاياػػة ،كهب ػ ا کػػوف معاة ػرا إا مػػهل
الصدكر اج ا اعبػها جد ػدا وبمػل صػائص العصػر
يي الامهل ،كليف مهل يي القيم اؼبعاةرة ك ا
كمي ااال» (زراق .)15 :1991 ،
ك«اغبدا ػػة هػػي ذلػػص الػػواي اعبد ػػد دبتغػ اػهات اغبيػػاة كاؼبسػػتج ادات اغبضػػاراة ،كا نسػػّلخ مػػهل
أفػػّلؿ اؼبا ػػي ،كا نعتػػاؽ مػػهل هيمجػػة اعهسػػّلؼ» (قرانيػػا .)152 :2114 ،كمػػهل الجااقػػد هل مػػهل عتقػػد
اأهنا ف ػرت مجػ ج بدا ػة مػا جسػ عمی بعصػر الجا ضػة يف القػرف اػبػامف اشػر اؼبػيّلد  ،يػ ان صػلت
ا تمع ػػات اعكركبيا ػػة ا ػػهل الکجيس ػػة .فک ػػاف م ػػهل اأكؿ اؼبػ ػ اهب اعدبيا ػػة ال کراػػة ف ػػورا يف الغ ػػرب،
الركيػي لل ضػارة
م هب الکّلسيکياة ال کاف امتدادا لجظراة اداکاة الاه أطلق ا أرسػطو اعب ا
ؿبمد القرا.)21-22 :1988 ،
فالرم اة فغهها (ابهل ا
الركمانسياة فالذناسياة فالواقعياة ا
الغربياة .ا جاات ا
اأمػػا بالجاسػػبة إلػػی زمػػهل انطػػّلؽ «اغبدا ػػة» اغبد ثػػة كمکػػاف انطّلق ػػا ف جػػاؾ أ ضػػا ا تّلفػػات .فمػػهل
السػبعيجيات
ال ادارس مهل عتذ بدا ت ا مهل بار ف م سجة 2300ـ .ك ری بعض م اأهنػا بػدأت يف ا
مهل القرف التااس اشر ،ك ری بعض م اأهنا بػدأت بعػد سػجة 2330ـ ،كآ ػركف ااتػذكا بػدا ت ا بػ
(2523-2520ـ) .ف ر ه ا ا تّلؼ الی أساس ا ػتّلؼ يف م ػوـ اغبدا ػة ذا ن ػا ،كمػاذا
قصػد مج ػػا ،كمػػهل يبثال ػػا (الجع ػػو ا 89-91 :1992 ،؛ الجا ػػو ا  .)32 :1989 ،كم مػػا کػػاف اعمػػر فقػػد
5
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ػري اغبػد  ،كلکػهل مػهل اؼبّليػ أ اف أكلػی ظبػات هػ ه
ػري إلػی اعدب الع ا
انتقل م ػوـ اغبدا ػة الغ ا
السػػياب
العػدكی انتقلػت إلػی ا
الشػعر يف مو ػواااال كأبػکالال الػػی ػد ال اػراكاد مػهل أمثػاؿ بػدر بػاکر ا
كنػػازک اؼبّلئکػػة كابػػد الوهػػاب البيػػاي ،ك ليػػل يػػاك  ،كأدكنػػيف .فت ػ اػوؿ اعدب إلػػی کيػػاف مغلػػا
الرکيکة العامياة (أبو هيء .)123 :2111 ،هکػ ا
فام  ،اتب ادی يف جا اه ا
الرموز كاعساطه ،كاللاغة ا
ػري ال ػػی بر ػػا الرفب ػػة يف الجام ػػو كالتاط ػ اػور ،كالتاجد ػػد كالتا ػػد .
اسػ ػلالت اغبدا ػػة إل ػػی الع ػػامل الع ػ ا
كالغمػػوض ن سػػال کػػوف أييانػػا قػ اػوة قػػجص كأداة جػ ب (الجا ػػو ا 1989 ،ـ .)33-34 :إنػاػص مػ هػ ا
اعدب يبکهل أف اقرأ القصيدة مهل بدا ت ا إلی هنا ت ا أك مهل هنا ت ػا إلػی بػدا ت ا فػاعمر كايػد .جرجػ بعػ
الشاار (ادمود ،اا.)288 :
ن اقاد اغبدا ة ه ا اعمر إلی فياب اؼب وـ
للشعر كمسؤكلياة ا
اغبقيقي ا
ا
الركا ة فيمکهل دراست ا يف ا ادة اقجيات فجاياة قد أبه إلي ا
اأما اهل مي ات اغبدا ة كاجاةرها يف ا
الکّلسيکي ،كايا جار الواي ،كإبراؾ القارئ
قتل م وـ البطل
يف معظم الکتب اغبدا ياة ،مهل أبرزها ج
ا
الركا ػ اػي يف اغببکػػة الاػػه ذبعػػل اعيػػداث اسػػه بشػػکل مجطقػ اػي
الركا ػػة ،كالتاشػ ج
ػتت ،كرفػ ج اؼبسػػه ا
يف ا
مقبوؿ ،كادا ل القصص كاعيداث (مشيسا.)216 :1391 ،
ج
 .4التقنيات الحداثية في «عمارة يعقوبيان»
 .4-1تأجيل المعنی

يف ركا ػػة «امػػارة عقوبيػػاف» کل ػػة كسواسػػياة دبرافقػػة بػػعور اآل ػػر هل كبج ػواؿ ال ػػم .كه ػ ه الکل ػػة
توسل الکااب إلی كةء مشاهد أساسياة فه أ ّلقياػة مػهل
باؼبسؤكلياة كاؼبرافقة قد ا ضي إلی أف ا
کل البعد.
اللا ة كاصمتاع الا بعد اهل مستوی اس اؽ الجاظر كاؼبداابات ا
الشػػعب
الركا ػػة ػػرك فػػه مػ اػرة فػػيّلف اعبػػجف اػبطػػهة اؼب يمجػػة الػػی أبجػػاا ا
فاعس ػوااا يف ه ػ ه ا
اؼبصر  ،حبي يف مّليظة بدائياة قد بدك أه اف الغا ة اؼبجشودة لد ػال اسػجيل أك ػاع اعبمػاع .كهػ ا
اؼبجطب ما قد جصاب بػال القػارئ نتيجػة ست ا ػات الکااػب يف اصػاك ر اعبػجف ال واوفرافياػة ،بيػد
أ اف كراا هػ ه ال واوفرافياػػات أبػػياا هادفػػة إلػػی اأةػػيل اؼبثالػػب اعبجسػػياة اؽبائلػػة يف ا تم ػ اؼبصػػر ا .
الصور كاعيداث.
فاعسواا قء الی اغبياد يف ارض ا
اعبجسي جمبعثهر في ا .كهوب نسبال اعسواا مجبثقا مهل الجظرة اؼبتخلا ة إلی اؼبرأة ،كذلص يف
فالش كذ
ا
ا
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السبعيجيات مهل القرف العشر هل .كنری أةداا
رأ ال مرض كافد الی اؼبصر مل کهل ػ کظاهرة ػ قبل ا
الركا ػة كقػد امتػ ادت
الركا ة .فجههری زکي بص ال ادسوقي الا ا تتُ بػال ا
ه ا اؼبعتقد يف ارض أيداث ا
ييااػػال طبسػػة كسػػتا اامػػا قػػد هفػ ع يف مسػػتجق اعسػػر اعنثػػو ا  ،كاکػػاد ييااػػال اتم ػػور يػػوؿ اؼبػرأة
(اعسوااا )11 :2116 ،يي تب ا للقارئ أ اف زکي وب ـ آدمياة اؼبرأة.
الش ػ وة كاللا ػ ة ،ك ص ػ ال
كط ػػّلؿ يبثاػػل رج ػػّل آ ػػر ػػری أ اف اؼب ػرأة ؾب ػ اػرد جس ػػد ك اأهن ػػا سبثاػػل إا ا
الکااب کيء عب يف بثيجة (اؼبصدر ن سال.)65 :
اأما اغباج اػااـ ف ػو رجػل آ ػر لػال هػ ه الجاظػرة اؼبتخلا ػة اؼب وكسػة جبسػد اؼبػرأة كإف کػاف تظػاهر
الشػركط أف اػأيه سػعاد
بالتاقوی .اجکشء ه ه الجظرة يف بركط ا اكجال مهل سعاد جابر فمهل الػص ا
الصػػغه اػامر اجػػد اأم ػػا يف اصسػکجدر ة الػػی أف اػ هب ل اراػػال
لتعػي معػػال يف القػػاهرة كاػ ؾ ابج ػػا ا
ايسػػر ذلػص ،كأنػاػال رفػب يف اصقبػػاب إطّلقػا ،فػػذذا ضبلػت سػػعاد فسػوؼ عتػػذ هػ ا اعمػػر
کلامػا ا
الشػػركط الػػی اأهنػػا اکػػوف ام ػرأة فقػػهة
فسػػخا فور ػا لّلا ػػاؽ بيج مػػا (اؼبصػػدر ن سػػال .)77 :اػ ا
ػدؿ ه ػ ه ا
قبل ػػت أف سب ػػجُ ن سػ ػ ا لعج ػػوز يف س ػ اػهل أبي ػػا مقاب ػػل مص ػػار ء ابج ػػا ،اؼب ػػر الاػ ػ دفع ػػال اػ ػااـ مل
اتصرؼ بال ،بل أكداتال باسم ابج ا اامر يف البجص ليتضااء.
ا
ضػػرة
الركا ػػة ػػتل ا بػػالجاظرة اؼبتخلا ػػة كالجاظػػرة اؼبت ا
مػػهل اعبػػدارة أف نػ کر أ اف اعسػوااا يف هػ ه ا
أبدا بل هااػاف الجاظراػاف اکمجػاف يف البجيػة العميقػة الاػه اشػ اکل الغا ػة اؼبجشػودة .فعمػل اعسػوااا يف
ذلػػص قػػد شػػبال مػػهل بع ػ الجاػوايي امػ هػل اعهطباػػاا اجػػدما شػػراوف يف إاطػػاا جراػػات ال ػ ادكاا إلػػی
فذهنم هطْلجو هف طرؼ الکوب بعسل الجا ل يتای ىبداوهم هبػ ا اؼبػ اؽ اغبلػو يف أفػواه م،
اعط اؿ ،ا
اؼبر إلی ال ادا ل دكف اصيساس هبا .كه ا اػبداع م يػد كامل اػي ،ع اف
يف ي اتسلال جراة ال ادكاا ا
اؽبدؼ مجال هو سبک اعط اؿ مهل اس داد ة ا ت م .طبعا ليف فر جا مهل ه ا التشػبيال ا اػ اؼ
اعبجسي الوافد الی اؼبصػر
ااـ بيج ما ،ك نقت ي مهل ه ا التاشبيال أ اف التاجقيب اهل اؼبرض
بتشابال ا
ا
تغلغػػل يف ن ػػوس القػ اػراا مبابػػرة مثلمػػا اتس ػلال فائػػدة ال ػ ادكاا الج عياػػة اصةػػّليياة يف اعط ػػاؿ ،بػػل
کػػوف التاشػػابال بيج مػػا مػػهل ج ػػة الػػرف الػػی فردانياػػة البجيػػة .فکّلنبػػا ذك بجيت ػ إيػػدانبا سػػط ياة
اؼبؤجلػة يف ركا ػة «امػارة عقوبيػاف» أامػا مػهل
مغر ة كاع ری اميقة ،إا أ اف البجية الثاانيػة الت تياػة ا
الصػ ا ة ،ذلػص أ اف البجيػػة العميقػة يف الركا ػػة ربصػل مبابػػرة أك
البجيػة الت تياػػة للػ ادكاا كهػػو اسػ داد ا
7
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يد القرااة اعكلی ،بل ربصل يف القرااات التاالية للقرااة اعكلی.
بػج هع ه
 .4-2الالموقع أو قتل مفهوم البطل

السػرد القصص اػي اغبػد  .أکيػد أ عف هػ ه اداكلػة
ا
الّلموق أك قتل م ػوـ البطػل اقجيػة مػهل اقجيػات ا
الشخصػػياة القصصػػياة؛
السػػرد اة اضػػمر كج ػػة نظػػر فکر ػاػة ،اػراب دب ػػوـ غبر ػاػة القػػوؿ كاصنسػػاف يف ا
ا
كج ة الجاظر ال کراة ه ه اج صل اهل كاق العّلقات ا جتمااياة كما وبکم ا مهل قيم كمػهل نظػم
إ د ولوجياة سياسياة (العيد .)81 :1986 ،قتل م وـ البطل يف ركا ة «امارة عقوبياف» لال ػ يف رأ جا
ػ ػ مرجعياػػة فکراػػة هػػي بػػکوی اعس ػوااا مػػهل انعػػداـ ال اديبقراطياػػة .فاعس ػوااا جا ػػل البطػػل الوايػػد
اؼبتأكهػػة ػػوا إلي ػػا يف
السػػلطواة .هػ ه الشػػکوی ا
التاقليػػد ا كىبتػػار بخوةػػا ا
متجواػػة اا ا ػػا الػػی ا
أکثر مهل مو :
يقيقي،
اطي
قوؿ زکي بص « :ا
ا
السبب يف ادهور البلد انعداـ ال اديبقراطياة ...لو فيال نظاـ ديبقر ا
مصر ابقی اقوة اظمی ...مصر بلو ا ال اد کتااوراة كال اد کتااوراة هنا ت ا ادتومة فقر كفساد كفشػل
يف کل ا ا ت» (اؼبصدر ن سال.)282 :
ا
الشػػعب اؼبصػػر ا هبػػر دائمػػا ا ك رهػػا ؼبصػػل ة اغب ػ ب اغبػػاکم»
«کمػػا أ اف ا نتخابػػات لػػف ا
(اؼبصػػدر ن سػػال .)115 :کثػػر مػػا شػػتکي اعس ػوااا مػػهل نظػػاـ اغبکػػم يف مصػػر« .اسػػتعّلا اؼبسػػؤكل
الشػػعب اؼبصػػر ا فػػاهرة مؤس ػ ة ،كهػػي اعػػود إلػػی طر قػػة اػػوا اؼبجاةػػب يف مصػػر ...فػػالوز ر
الػػی ا
كعهنػػم سػػتطيعوف إسػػقاطال اػػهل
اؼبجتخػػب ب ػ اد أف وب ػ ـ الجاػػاس عنػاػال اػػولای مجصػػبال ب ضػػل أة ػوا م ا
ػتم
طر ا ا نتخابات يف كقت ،اأما مػهل تػولای مجصػبال بتعيػ ال اػرئيف ،كاکيػة أج ػ ة اعمػهل ،فلػهل ا
الرئيف ك بااط أمهل ال ادكلة الا هل سػتطيعوف لعػال مػهل مجصػبال يف غبظػة ،كبقػدر ا لاػء
إا بذر اا ا
للرئيف کوف استعّلؤه الی الجااس ،الا هل عتذهم راا ا قاةر هل اػهل إدراؾ مصػاغب م ،اإهنػا
الوز ر ا
کل ذلص أ اف رئيف ال ادكلة ن سال مل جتخبال أيد ،كأناال لػو الت ك ػر
اقلياة ا ستبداد ...أ ء إلی ا
ػتمر يف مجص ػػبال وم ػػا كاي ػػدا( »...اعس ػوااا .)91 :2111 ،ب ػػدك أ اف
كالتاع ػ ب كا اتق ػػا ت ؼب ػػا اس ػ ا
اؽباجف الرئيف لدی اعسواا يف ركا ة «امارة عقوبياف» هو فوت ال اديبقراطياة الا اتسباب اجال
اعفسدة دبا في ا مهل ال قر كالظلم كالربوة كفهها.
اعمية مهل نوا ا دؼ إلي ا الجاظاـ اغباکم ال اد کتااور ا  .قوؿ يامت ربيد ـباطبا
ذ وع ال قر ك ا
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كيساس كاقدر ربسهل فركفػص باجت ػادؾ ...أنػت يالياػا اکسػب
ابد رباال « :ا ابده ،ه
ذکي ا
أنت ا
ػتقرة ،لکػػهل ال لػػوس م ػ کػ اػل ياجػػة ...زـ اػػتعلام كابقػػی رجػػل
كأس ػراص مبسػػوطة كييااػػص مسػ ا
ؿب ـ( »...اعسوااا )259 :2116 ،ا واةل يامت کّلمال« :التاعليم كالعّلج كالعمل يقوؽ طبيعياة
متعمػػد ػ ؾ ال قػراا أهمثالػػص ج لػػة اشػػاف عػػرؼ
ع ا مػواطهل يف العػػامل کلاػػال لکػ اػهل الجاظػػاـ يف مصػػر ا
سرق م ...ي أ اف اغبکومة زبتار اسػاکر اعمػهل اؼبرکػ ا مػهل أفقػر ا جاػد هل كأهج ل ػم .»...مػهل
الشػرطة مقصػورا الػی أ اف
الشػاذ مػهل ا تبػار القبػوؿ بکلاياػة ا
ػبب اسػتبعاد طػال ا
هجا ج ه م أناال لػيف س ج
السبب الرئيف  -يف رأ جػا  -ذلػص الاػ ی قت يػال اعسػوااا ك سػعی يف
كالده عمل يارس اقار بل ا
فلمػػا هنظبػ ه اللاػواا رئػػيف عبجػة ا تبػػار
اجػو ر اعفکػار كبػػوه ،ذاؾ اغبيػة ا
الشػعب لصػػاحل ال اد کتااوراػة ،ا
كمهل معال مهل اؼبمت ج إجابات طال الجموذجياة بثبات كهدكا رايوا ت اراوف بشغلة
بکلاياة ا
الشرطة ه
الش ػػرطة ليس ػػت فقػ ػ أمجي ػػة کم ػػا ظ ػ اػهل الکث ػػهكف ،لکجا ػػا أ ض ػػا
كال ػػده .أه اک ػػد ط ػػال ؽب ػػم أ اف كفي ػػة ا
اجتمااياػػة كإنسػػانياة كأاطػػی أمثلػػة الػػی ه ػ ا اؼبعجػػی (اؼبصػػدر ن سػػال .)82 :مثػػل ه ػ ه اعجوبػػة كنظػػاـ
ػوض .كيف هػ ه الجامػاذج اؼبػ کورة د لػة
اغبکم ال ادکتااور ا اؼب يمهل الی مصر نقيضاف هبتمعاف ا ج
ال ػػی أ اف اعسػ ػوااا ػػالء ا تي ػػار البط ػػل الواي ػػد لقمػ ػ س ػػيادة الويدانيا ػػة كلتبل ػػور ال اديبقراطيا ػػة يف
الركا ة
أةوات ا
الشخوص بأبکاؿ ـبتل ة ،قد اهعلجو زفرات انعدام ا مبابرة الی ألسجة بخصياات ا
كقػػد اتغطػاػی اػػو ّلت فراف ػػا ربػػت سػ فسػػاد آ ػػر نػػاجم اػػهل ذلػػص ال ػراغ .أ ن ػػء إلػػی ذلػػص أ اف
ؤجػػل ف ػػم فکراػػال ال اديبقراطياػػة يف قضػػياة رف ػ طػػال مػػهل القبػػوؿ يف کلاياػػة الشػػرطة اػػأجيّل
اعس ػوااا ا
الركا ػػة اغبد ثػػة تعػ اػرؼ دفعػػة كايػػدة الػػی سػػبب اعيػػداث بػػل عػػي الػ ادك ااؿ
ا
متعمػػدا .فالقػػارئ يف ا
ن
ن
السػط ياة
الركا ػة :كجػال مج مػا البجيػة ا
با ستمرار كمواةلتال القرااة كهو أماـ كج (أك بجيت ) مهل ا
أك القشرة الظااهراة ككجال آ ػر البجيػة العميقػة الاػه عي ػا يف القػرااات التااليػة للقػرااة اعكلػی (پا جػده،
السػػط ياة إلػػی البجيػػة
 .)18 :1383هبػػب ا نتبػػاه يف ه ػ ا ا ػػاؿ إلػػی أ اف اأجيػػل ال ػػم مػػهل البجيػػة ا
العميق ػػة يف الركا ػػة اغبدا يا ػػة ىبتل ػػء م ػػهل اصرج ػػاا أك الػ ػػتأجيل اج ػػد التا کيکيػ ػ كايا ػػارات م ػػا بع ػػد
اغبدا ة ،ع اف التأجيل اجد ااذباهات ما بعد اغبدا ة عي لعبة دك ااؿ مهل دكف معجی أك أةل؛ هک ا
ش اکل م ػوـ التأجيػل اجػدها ربػ اد ا ل کػرة البجيػة ذا ػا ،ذلػص أ اف البجيػة ا ػ ض الػی الػ ادكاـ كجػود
قصاب.)188-194 :2117 ،
مرک  ،كمبدأ ابت ،كاراابيبة معاف ،كأساس ةلب ( ا
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الج اة إلی طرح ال اديبوقراطياة أماـ الجاظاـ ال اد کتااور ا قد استدات ػ برأ جا ػ اعسوااا أف تلباف
ػتم بکػ اػل بػػطارة ،فبػاػا يػػدا بعػ ه الجا اقػػاد بػػأف ضػ اػمجوا ركا ػػة
بػ مسػ ا
ايف للوقػػائ الباسػػا ػ ا
ػجل فواػػوفر ا
«ام ػػارة عقوبي ػػاف» يف س ػػياؽ ركا ػػات الواقعيا ػػة التاس ػػجيلياة الب ت ػػة .ب ػػطارة اعسػ ػوااا يف اض ػػم
الركا ػػة اعرب ػ ال مػػال أف عػػرض مشػػاکل ؾبتم ػ
ا
اطي اؼبجػػاه لّجياد ػاػة يف قصػػص ا
الصػػوت ال ػ اديبقر ا
ربرر ػاػة سبيػػل إلػػی ربييػػد الػ اػراك
مصػػر يف سػػياؽ مػػا أفصػػُ اجػػال الػػجا ا
ص القصصػ اػي اغبػػد  ،مػػهل ن اػػة ا
قصػػال ،ك
الکااػب ،ذلػص ع اف «الکااػػب حلاغبػػدا اي بػػدك سػػلطواا مت اکمػػا بشخصػػياات اػػامل ا
الشخص البطل ،مالص اؼبعرفة ،كؿبتکر اغبقيقة يف ةواال كيف اؼبوق الا مجال سوس
ظ ر دبظ ر ا
الجاطػػا» (العيػػد 81 :1986 ،ك)82؛ ؾبمػػوع هػ ه الػػرؤی سػ ر اػػهل ا تيػػار اعبطػػاؿ العد ػػدة ،فضػػّل
الص ات اعبسد اة أك اؼبعجواػة اؼبت اوقػة ،ف ػي
الركا ة (أك أبطاؽبا) مهل ا
أکثر بخوص ا
اهل أناال تمتا ج
ػاد ه نقػ جػد أ ا أنبياػػة مػػهل الجااييػػة ا جتمااياػػة ،عنػاػال يف اعفلبياػػة جت ػػص
ػادة .البطػػل اؼبضػ ا
أبطػػاؿ مضػ ا
الکّلسيکي.
الشجيعة فّليبتلص أ ا مواة ة مهل مواة ات البطل
اع ّلؽ ك ق ؼ ا
الّلأ ّلقياات ا
ا
ػاـ،
ااتبارا ؽب ه التاقجية اغبدا ياة نری يف أيا کثهة ات اوؿ ا
الشخوص اؼبتمتاعة مػهل مجصػب رفيػ ه ا
کػػاعبجرا ت ،كال هقسا نكسػػة ،كالػػوزراا ،كاعطباػػاا ،كأطباػػاا الػػجا ف ،أك زامػػاا ا تم ػ بػػاصطّلؽ ،إلػػی
بخوص مج ورة اتقياد باع ّلؽ كالعدالػة ،ك اجل نقػي بػا كاهتمامػا إلػی أسػر ا كاآل ػر هل .ييج ػ
الس ػػلبياات اجطب ػػا ال ػػی معظ ػػم بخص ػػياات
تػ ا
ػذـ الق ػػارئ مج ػػا (پا ج ػػده .)28-29 :1383 ،كهػ ػ ه ا
الشػػي
«امػػارة عقوبيػػاف» ،فکػػي ال ادسػػوقي ،كطػػّلؿ ،كأبسػػخركف كأ ػػوه مػػّلؾ ،كاغبػػاج ا ػااـ ،ك ا
وجػػال فضػػبال إلػػی
الشػػاذ
السػػماف ،كکمػػاؿ ال ػػو کلا ػػم مػػهل ال اسػػد هل اؼبج ػػور هل ،يتاػػی إ اف طػػال ا
ا
ا
وج ػػال إل ػػی الاػ ػ هل ا ػ ػ ا بوه يف اؼبعتق ػػل .كيف اؼبغبا ػػة تاس ػػم ج ػػاده بث ػػأر
الجاظ ػػاـ الک ػػافر بأس ػػره ب ػػل ا
الشػعب إ ػر قتلػال كهػػو
الصػي ات مدكاػة يف طبقػات ا
بخص اػي .ؽبػ ا تػدفاا اغبمػاس ك اعلػو ا
ركيي کبه بع الثاورة.
وبرز دكر مصلُ ا
ص لکسر يصانة البطل كلتقو هالة ا اوقال اؼبطلا ،كما عجيػال ذلػص
مهل ا ج ع مثل ه ا الجا ا
مهل مب جة لسلوکال ،كمهل اقد ف لقيمال.
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«لقػ ػػد اػ ػػرؼ القػ ػػصا العػ ػػريا اغبػ ػػد أدبػ ػػاا بػ ػػارز هل اسػ ػػتطااوا يف أامػ ػػاؽبم أف بػ ػػداوا
بخصياات قادرة الی الراؤ ػة كالجاطػا ،كالػی أف ابػدك مت ػرارة مػهل هيمجػة الػرااك البطػل،
كمػػهل اسػلاطال ،كمػػهل مصػػادراال لجطػػا الشاخصػػياات اع ػػری .مل عػػد البطػػل هػػو فقػ هػ ا
الاػ جبػػي العمػػل يف سػػبيل نص ػراال ،بػػل اجػػواع يف مأسػػاك اتال ،ككقػػء أييانػػا صػػغي إلػػی
أةوات الشاخصياات اعج ری كهي اصارع دا موقعال اؼب يمهل» (العيد.)82 :1986 ،
 .4-3تداخل القصص

السػػرد ا " كهػػو ابػػارة اػػهل «إق ػػاـ يکا ػػة دا ػػل
مػػهل اؼبصػػطل ات الجاقد اػػة مصػ ج
ػطلُ "التاضػػم ا
السػػرد.
السػػرد ا بػػا تّلؼ ياجػػة ا
يکا ػػة أ ػػری» (ز تػػوا .)58 :2112 ،زبتلػػء كفي ػػة التاضػػم ا
الشخصياات أك لػء
کشء اعسباب الاه اقء لء سلوک ا
فقد اکوف كفي ة ا سهاة فا تج ا ج
اغبػوادث ،كقػػد اکػػوف كفي ػػة برهانياػػة اقػ ادـ مثػػا كاقعياػػا الػػی فکػػرة مطركيػػة (اؼبصػػدر ن سػػال .)93 :فيمػػا
السػػرد ا
بػػدك لجػػا هػػو أ عف اػػدا ل القصػػص يف ركا ػػة «امػػارة عقوبيػػاف» لػػيف مػػهل قبيػػل التاضػػم ا
وجػد يف ركا ػة
الا هو فاهرة قديبػة نػری اوفي ػا يف مثػل يکا ػات "ألػء ليلػة كليلػة" ،إذ إنػاال ج ه
قصػػة أساسػػياة (أك ػػامجة) كأج ه ػػر
«امػػارة عقوبيػػاف» ا
ػامهل كاؼبضػػمو جف ،دبعجػػی اأهنػػا ليسػػت في ػػا ا
الضػ ج
قصصػ ا ا ضػيل صيػداها الػی اع ػری ف ػي اػأي يف مقػاـ
انو ة أك فراياػة (أك مضػمونة) ،بػل ج
كايد دؼ اعسوااا مهل هجارااها اوةيل فکراال إلی اؼبتل اقي.
اتکوف «امارة عقوبياف» يف ؾبمل ا مهل أرب قصص هي:
مهل ا ا
قصػػة زکػػي بػػص ال ادسػػوقي؛ بخصػػياا ا البػػارزة" :زکػػي بػػص ال ادسػػوقي" ،ك"دكلػػت" أ ػػت زکػػي
ػ ا
بص ،ك"أبسخركف اؼبسي اي" ادـ مکتب زکي بص ،ك"مّلؾ" أ و أبسخركف ،ك"رباب" اؼبضي ة
السيد".
اؼباسي
السارقة اػبامت
ا
اػباص بدكلت ،ك"بثيجة ا
يف بار کا رك كؿببوبة زکي ا
ا
لقصة زکي بص ال ادسوقي 5( :إلػی  01( ،)11إلػی  33( ،)93إلػی 53( ،)51
الص ات ا
ا
إلػػی  221( ،)203إلػػی  232( ،)223إلػػی  235( ،)210إلػػی  110( ،)251إلػػی ،)100
( 112إلی  130( ،)119إلی  002( ،)135إلی  033( ،)003إلی .)033
ك"الشػي
السػيد" ،ك"طػّلؿ" ،ا
الشاذ ؛ بخصياا ا البارزة" :طػال ا
قصة طال ا
ػ ا
الشػاذ " ،ك"بثيجػة ا
ك"الشي بّلؿ" أمه اؼبعسکر ،ك"ر وی" أرملة
ؿبمد باکر" اػبطيب يف مسجد أنف بهل مالص ،ا
ا
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الشاذ مع ا يف اؼبعسکر.
الش يد يسهل نور ال اد هل الاه ا اكج طال ا
ا
الشػاذ  11( :إلػی  93( ،)01إلػی  30( ،)30إلػی  51( ،)33إلػی
لقصة طػال ا
الص ات ا
ا
 211( ،)221( ،)53إلػ ػ ػ ػػی  210( ،)232إلػ ػ ػ ػػی  251( ،)230إلػ ػ ػ ػػی  121( ،)101إلػ ػ ػ ػػی
 100( ،)123إل ػ ػ ػػی  119( ،)130إل ػ ػ ػػی  135( ،)130إل ػ ػ ػػی  003( ،)159إل ػ ػ ػػی ،)020
( 023إلی  009( ،)012إلی .)033
رجي"
قصػػة اغبػػامت ربػػيد ا
 االشػػاذا ججسػػياا؛ بخصػػياا ا البػػارزة" :اغبػػامت ربػػيد" ،ك"إدر ػػف ا
الس ػ ا
الصعيد ا " ا جاد يف اعمهل اؼبرک كةد ا يامت.
اػبادـ ،ك"ابد رباال ا
الشاذا ججسياا 93( :إلی  203( ،)93إلی  232( ،)221إلی
لقصة اغبامت ربيد ا
الص ات ا
ا
 123( ،)235إل ػ ػ ػػی  190( ،)110إل ػ ػ ػػی  135( ،)112إل ػ ػ ػػی  159( ،)130إل ػ ػ ػػی ،)153
( 020إلی  011( ،)023إلی .)009
ك"الشػػي ظبػػاف"
ؿبمػػد ا ػااـ" ،ا
ػ ا
ؿبمػػد ا ػااـ؛ بخصػػياا ا البػػارزة" :اغبػ ا
قصػػة اؼبليػػونه اغبػ ا
ػاج ا
ػاج ا
ػاج اػااـ الثاانيػػة ،ك"کمػػاؿ ال ػػو " ال اسػػد
ال قيػال ال اسػػد اؼبتاجػػر بالػ اد هل ،ك"سػعاد جػػابر" زكجػػة اغبػ ا
الکبه يف مصر.
ؿبمد اااـ 30( :إلی  223( ،)30إلی  230( ،)211إلی
الص ات ا
ا
لقصة اؼبليونه ا
اغباج ا
 101( ،)232إل ػ ػ ػػی  130( ،)121إل ػ ػ ػػی  130( ،)190إل ػ ػ ػػی  153( ،)135إل ػ ػ ػػی ،)002
( 012إلی .)011
اامػػة ،بيػػد أ اف
ػػرك اعسػوااا هػ ه القصػػص اعربػ مرابطػةه اعيػػداث قػػدرا ػ يّل أك مج صػػلة ا
العّلقة الوييدة اؼب اومة بيج ا هي هيکلياة مبجی العمارة.
بجيػة هػ ا الػجام هػي بجيػة سبيػل إلػی القلػا ،إلػی بػيا مػهل اػدـ التاماسػن كا نسػجاـ ،أك هػػي
للركا ػػة اغبدا يا ػػة ه ػػي ا ػػدـ
کأهن ػػا اػ ػ اب  ،أك ا
ا ػػويي بػ ػ لص ،ا
الرئيس ػػة ا
کأهن ػػا ات اک ػػن .ك«اؼبيػ ػ ة ا
ص أمػاـ اؼبتل اقػي» (بيػات .)76 :1387 ،قػوؿ جػّلؿ أمػ يف مقالػة
ا نسجاـ الظااهر ا كان تػاح الػجا ا
کتب ا باسم" :امارة عقوبيػاف ،ركا ػة جد ػدة بد عػة" يف العػدد 33مػهل ؾبلاػة اؽبػّلؿ« :كبػهل نلمػف
الركا ػػة ،بػػل ك جت ػػي يتاػػی
أ اف اجصػػر التاشػػو موجػػود مػػهل اأكؿ ا
الص ػ ة ك جت ػػي إا بانت ػػاا ا
بانت ائ ػػا ،كأييانػػا ن ػراه ػ ؾ بع ػ القصػػص م تويػػة يتاػػی هبعػػل القػػارئ مشػػدكدا كدائػػم التا کػػه
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في ا» (نقل مهل :ال ااور  .)112 :2112 ،قد اکوف هػ ه التاشو شػات لل اد لػة الػی التاشو شػات يف
عهنا اّلئم ما هبر فيال.
ا تم اؼبصر ا  ،ا
 .4-4تيار الوعي

اياػػار الػػواي مصػػطلُ مػػهل ابتػػداع ال يلسػػوؼ كاػػامل الػػجا ف اعمر کػ اػي «كليػػاـ جػػيمف»

William

2331-2520( Jamesـ) (نب ػػر « ،)21 :2111 ،كلقػػد اسػػتعار جػػيمف ه ػ ا اؼبصػػطلُ بعػػد أف
اکتشػػء ذلػػص الشػػبال ب ػ التاغػ اػهات الاػػه ربػػدث يف ييااجػػا اغبميمػػة كذبد ػػد اؼبيػػاه يف مسػػار الجا ػػر،
فالشػيا الاػ هبمػ
معذا بال اهل ا نسياب اؼبتواةل لّفکار كاؼبشاار كالػ اکر ات دا ػل الػ ا ههل .ا
ا
ػائي
بػ يالػػة اؼبيػػاه يف مسػػار الجا ػػر كيالػػة اؼبشػػاار كاعفکػػار يف ال ػ ا ههل هػػو التاػػدفاا كاعبر ػػاف ا
الّلهنػ ا
السػػرد اغبػػد عتمػػد
ػتمر .ا اسػػتعمل ن اقػػاد اعدب ه ػ ا اؼبصػػطلُ لوةػػء مب ػ مػػهل ا
كالتاغيػػه اؼبسػ ا
الشکل ا نسياي لل ا ههل» ( ليل.)181-181 :2111 ،
الی ذلص ا
ا
قصػػص "اياػػار الػػواي" «نػػوع مػػهل القصػػص راک ػ فيػػال أساسػػا الػػی نػػوع مػػهل مسػػتو ات مػػا قبػػل
للشخصياات» (نب ػر « ،)27 :2111 ،ؽبػ ا
الکّلـ مهل الواي هبدؼ الکشء اهل الکياف الجا سي ا
للشخصػياة يف
استخدـ ه ا اؼبصطلُ (اياار الػواي) لل اد لػة الػی مػج يف اقػدمی اعبوانػب ال ا هجياػة ا
الشخصياة مهل اػبارج كلکهل تغلغل في ا هبػدؼ سػذ
القصص ،ف و
تم بال ادرجة اعكلی برسم ا
ا
مکجونا ا الباطجياة ليق ادـ ةورة لواقع ا ال ادا لي» ( ليل.)182 :2111 ،
ا
أدي ،كإذا بػ جا
ػوع
ج
ل
ػا
ظب
ا
بل
،
ما
لتکجيص
ا
اظب
ليف
السائد اليوـ هو أ اف اياار الواي
«كا اذباه ا
ا
ال ادقاة أکثر ف و أيد أقساـ الجاوع اعدي» (فجامی.)14 :1993 ،
ا
لي فمهل التاقجيات كاآلليات الاه استخدم ا ركا ة اياار الواي
سي كاؼبونولوج ال ادا ا
اأما الامهل الجا ا
الركا ػػات الاػػه
(مشيس ػػا111 :1376 ،؛ كأنظ ػػر إل ػػی :فج ػػامی .)14 :1993 ،ف ػػه أ اف هج ػػاؾ اشػ ػرات م ػػهل ا
اذبػػاه "اياػػار الػػواي" (نب ػػر :2111 ،
ػاد يف ا
اسػػتخدـ اؼبونولػػوج ال ػ ادا لي مل ضػػع ا أيػػد بشػػکل جػ ا
الركا ة ،كقد اسػتجعمل
لي قدمی کقدـ ا
« .)29كاغبقيقة الاه هبب أف اؤاکد هجا هي أ اف اؼبونولوج ال ادا ا
الشخصػػياات كا کههػػا .كلکػػهل شبػاػة فػػرؽ جػػوهر ا يف التاوفيػػء
هػ ا التاکجيػػص للکشػػء اػػهل ن سػػياة ا
بالرؤ ػػة اغبد ثػػة الاػػه اتبجاػػی
لي اؼبطػػركح كاؼبتػػأ ار ا
ج ػ ض أف جب ػ مػػهل ال ػػرؽ الکػػائهل يف الواق ػ ال ػ ادا ا
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اؼبقو ت ال لس ياة كالجا سياة اغبد ثة»
قبػػل اصايػػاف بأمثلػػة هػ ه التاقجيػػات يف ركا ػػة «امػػارة عقوبيػػاف» ذبػػدر بجػا كق ػػة قليلػػة اجػػد ذکػػر
أنواا ا .فالامهل الجا سي أك اؼبستد ر أك اؼبتقطا هػو الاػ سػه الامػاف أييانػا إلػی اعمػاـ ،كأ ػری
إلػػی اػبلػػء اػػهل طر ػػا املياػػة "ا س ػ جاع" .كهک ػ ا تػػدا ل اؼبا ػػي م ػ اغبا ػػر .كأييانػػا ػػأي
اعكؿ ه ػػو اؼبونول ػػوج
"التاجباػػؤ" باؼبس ػػتقبل .اأم ػػا اؼبونول ػػوج أك اغب ػوار م ػ ال ػػجا ف فيت ػ اػرع إل ػػی ن ػػوا  :ا
لي اؼببابر كهو ذلص الجام الا يبثالال ادـ ا هتماـ بتد ا ل اؼبؤلاء كادـ اف اض أ اف هجاؾ
ال ادا ا
لي فػه
سامعا فالکااب ؾ لشخصياتال ا
اغبراةه لت دث ن س ا مبابرة ،كالثااا هػو اؼبونولػوج الػ ادا ا
الشخصػياة ،هػ ا مػ القيػاـ
الركائ اػي ػ نيابػة اػهل ا
اؼببابػر كهػو ذلػص الػجام الاػ قػوـ بػال ال اػراك ػ أك ا
بذرباد القارئ بکلمات مثل «قاؿ يف ن سال» ك «اکلام» (كاد .)33-46 :1994 ،
وفاء اعسوااا ه ه التاقجيات التايااراة يف ركا تال الی كبو أي:
 .4-4-1االسترجاع
الش وانياة رايت استعيد يف ذهج ا کلمات اأم ا« :إ واػن
الّب طلبات طّلؿ ا
اجدما کانت بثيجة ا
الشاطرة رباف الی ن س ا كامل ا معا» كاس ج نصػي ة في ػي ؽبػا
لکل قرش كالبجت ا
يف ياجة ا
اما هبب فعلال (اعسوااا2116 ،ـ.)66 :
ا
اجػػدما اشػػاجر زکػػي كأ تػػال دكلػػت راح زکػػي ت ػ اکر أ ػػاـ ط ولت ػػا « :كهػػي بجػػت رقيقػػة صبيلػػة
اراد ز مدرسة «اؼبه دك د و» بلونيال اعة ر كالک لي ك( » ...اؼبصدر ن سال .)94 :ه ا الت اکر
(فجامی.)14 :1993 ،

الركائي« :ف اػل زکػي بػص ال ادسػوقي فبػددا الػی
ستمر يوا ّلث ة ات ،ك جت ي يي ج قوؿ ا
ا
السر ر س ج اعيداث كبي ا فشي ا بدأ الجاعاس غشاه» (اؼبصدر ن سال.)96 :
ا
اعكؿ اؼبمش ػػوؽ
ػا
ػ
زكج
ػعود
ػ
س
م
ر
ک
ػ
ػ
ت
ا
ػعاد
ػ
س
ػت
ػ
ن
کا
ػعاد
ػ
س
ػاج
ػ
ض
اـ
ػ
ػ
ا
ػاج
ػ
غب
ا
ػاف
ػ
ک
ػا
ػ
م
ل
ک
ا
ا
ا ا
ا
مرة« ،کانت أ ااما صبيلة ،ابتسم كاس ج کيء کانت ربباال
ا
اغبب ا
الصلب الا ارفت معال ا
عكؿ ا
ػتمر يػوا طبػػف ةػ ات يف ػػمج ا
كاتػػوؽ للقائػػال ك( » ...اؼبصػػدر ن سػػال )175 :هػ ا التػ اکر سػ ا
الصغه الا ارکتال كييدا.
کر ابج ا ا
ات ا
شػػتکي زکػػي بػػص ال ادسػػوقي مػػهل فػػركؼ ا تم ػ اؼبصػػر ا بعػػد ػػورة  2591مػػهل ػػّلؿ اقجيػػة
مؤدبػػة كؿب مػػة ك أيػػد
ا س ػ جاع ،إذ قػػوؿ« :مصػػر کانػػت ز أكركبػػا ...نظافػػة كأناقػػة كالجاػػاس ا
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سال.)227 :

اسػ ج يػػامت ربػػيد اّلقتػػال بعبػػده دقيقػػة بدقيقػػة بعػػد أف مػػات كلػػده كارکػػال« :هجػػا کػػاف هبلػػف
ابده كهجا کاف أکل كهجا کاف ط ئ سجائره كهجا( »...اؼبصدر ن سال.)315 :
ن
الضػػاب الاػ کػػاف قػػد
اسػ ج طػػال ا
الرةػػاص الػػی جسػػد ا
الشػػاذ ييااػػال کلا ػػا قبػػل أف جطلػػا ا
السػػجهل« :مػ اػرت دقيقػػة رأی ّلؽبػػا ييااػػال کلا ػػا مش ػ دا مش ػ دا :يجراػػال فػػوؽ سػػطُ
ا ا بػػال يف ا
السػػيد كزكجتػػال ر ػػوی
امػػارة عقوبيػػاف كذکر ػػات ط ولتػػال ك اأمػػال كأبػػاه الطايابػ كيبيبتػػال القديبػػة بثيجػػة ا
كاللاػواا قائػد کلاياػػة الشػرطة عػػهه دب جػة أبيػػال ،كاعبجػود يف اؼبعتقػػل ضػربونال ك تکػػوف جسػده» (اؼبصػػدر
ن

سال.)341 :

 .4-4-2التنبؤ
التاجباػػؤ «هػػو أف اتخياػػل بخصػػياة مػػا أ اف شبػاػة بػػي ا اتمجاػػاه أك زبشػػاه سػػوؼ وبػػدث( ».كاد :1994 ،
 )34كاعسوااا قد كفاء ه ه التاقجية.

الشػرطة تجباػأ ك سػ ج يف آف كايػد:
الشاذ قبػل أف ػ هب إلػی عبجػة ا تبػار يف کلاياػة ا
فطال ا
الشاذ فکاف درؾ أ اف مصهه سوؼ ت ػ ادد اليػوـ إلػی اعبػد فبعػد سػااات قليلػة تقػ ادـ
« اأما طال ا
الشرطة ،اغباج اع ه يف سباؽ اعمل الطاو ػل ،کػاف وبلػم مجػ الطا ولػة
إلی کشء اؽبي ة يف کلاياة ا
ػب الػی ا سػت کار يف
بأف کوف اب ا
الشرطة كمهل أجل ربقيػا اغبلػم بػ ؿ ک اػل مػا لد ػال ...انک ا
العام ػػة يتا ػػی يص ػػل ال ػػی ؾبم ػػوع  :35أدي ب ػػدكف دركس صوة ػػياة (باس ػػتثجاا بعػ ػ
الثاانو ػ ػة ا
الصي ياة إلی مرک
نضم يف العطلة ا
ؾبمواات التاقو ة يف اؼبدرسة الاه کاف أبوه وفار شبج ا بالکاد) .كا ا
الشاقاة يتای
بباب اابد هل (دبصار ء اشرة ججي ات ب راا) كةذ الی سبر جات کماؿ اعجساـ ا
الشرطة ك( » ...اعسوااا.)27 :2116 ،
الر ا ي الا
ؤهلال تبارات اللاياقة يف کلاياة ا
ا
کتسب القواـ ا
واةػػل اعس ػوااا ه ػ ا ا س ػ جاع كاست ضػػار ييػػاة طػػال اؼبا ػػية يتػػی صػػل إلػػی اجباػػؤ آ ػػر:
ظل (طال) ؿبملقا يف فّلـ اغبجرة ل ة طو لة كبػي ا فشػي ا وبلػا االيػا فػهی ن سػال بعػ اػبيػاؿ
« ا
الرظبياػة اعبميلػة كالػی کت ػال المػ الجاجػوـ الجا اسػياة كاتػدلای مػهل
اب بػرطة ت ػادی معتػاا ببدلتػال ا
السيد كانتقّل إلی ب اقة ئقة
ي امال الطابججة اؼبه اؼب يبة ك تخيال ن سال كقد ا اكج مهل يبيبتال بثيجة ا
ػويف أبوهػػا« :کانػػت
يف يػ اػي راؽ( » ...اؼبصػػدر ن سػػال )01 :نػػری مثػػل ه ػ ا التاجباػػؤ لػػدی بثيجػػة بعػػد أف اػ ا
ستتخرج كات اكج مهل يبيب ا طال
ن غبظة يف إمکانياة ربقيق ا:
لد ا أيّلم ا للمستقبل الاه اش ا
ا
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الشػػرطة ،سيسػػکجاف ب ػ اقة فسػػي ة ئقػػة بعيػػدا اػػهل سػػطُ العم ػػارة
زبرجػػال يف کلاياػػة ا
ا
الشػػاذ بعػػد ا
کجا مهل اربيت ما( »...اؼبصدر ن سال.)59 :
ك کت ياف بولد كبجت يتای تم ا
 .4-4-3المونولوج الداخلي
بعػػد أف ان صػػل طػػال مػػهل القبػػوؿ يف کلاياػػة الشػػرطة قػػاؿ لج سػػال « :يبکػػهل أف يجػػوه هب ػ ه الطار قػػة
ك سکت ...يبکهل أف ضيا اعبال يف غبظة كبي ا فشي ا أ تخيال مشػاهد أراػة رافياػة :ػری
ن سال مثّل كهػو لقػي الػی اللاػوااات أاضػاا اللاججػة کلمػة مػؤ رة اػهل اکػافؤ ال ػرص كاغب اػا كالعػدؿ
وخب م يتای كبوا يرجا مهل فعلػت م ك عتػ ركا إليػال ك علجػوا
الا أمرنا بال اهلل كرسولال (ص) ك ظل ا
قبولػػال يف الکلاياػػة ...كيف مشػ د آ ػػر ػػری ن سػػال فبسػػکا بياقػػة اللاػواا الػ اػرئيف كهػػو صػػيُ يف كج ػػال:
أنت ما لص أبو ا شتغل إ ال؟ ...ػا ػا ػّل ػا مراشػي !! ...ا سػ ادد إلػی كج ػال اػ ادة لکمػات
اجي ة سق إ رها الی اعرض فارقا يف دمائال( »...اؼبصدر ن سال.)86 :
اجػػدما جػػثم اؽبػ اػم الػػی قلػػب زکػػي بػػص ال ادسػػوقي مػػهل جػ اػراا سػػرقة ػػامت أ تػػال دكلػػت أ ػ لػػوـ
الصػائع بعػد إةػّليال ؼبػاذا اسػتبقاه يف اؼبکتػب كمل سػارع
ن سال« :اجدما اسلام اػبامت مػهل باباز ػاف ا
بذرجااال إلی دكلت؟!! ...مػاذا عػل اآلف؟! إناػال سػتطي بػراا ػامت جد ػد كيتاػی لػو اسػتطاع
ف دكلت اعرؼ ؾبوهرا ا مثل أك دها( »...اؼبصدر ن سال.)91 :
فذ ا
اجػدما اقػ ح أيػد ادػػام الػی زکػي ال ادسػػوقي أف عتمػد الػی العجػػء ذبػاه أ تػال كأف سػػتأجر
أی بػيا مػهل ذلػص ،لػهل
بع البلطجػة ك طردهػا ػارج ا
الشػ اقة أ ػ قػوؿ لج سػال« :إناػال لػهل عػل ا
ستأجر بلطجية كلهل طرد دكلت كلهل قا ي ا ،يبکهل أف عل ذلص( »...اؼبصدر ن سال)155 :
ه ا اؼبونولوج طوؿ يف ّلث ة ات شتکی يف فضوهنا مهل بتای اؼبوا ي  ،مج ا ادـ زكاجػال،
كبقااه يف مصر بعد الثورة ،كأ ها سػأؿ اػهل اؼبػوت« :أ کػوف للمػوت رائ ػة معياجػة اجبعػ يػوؿ
بدنو أجلال؟! كکيء اکوف الجا ا ة؟! أ کوف اؼبوت دبثابة نوـ طو ل
ف ا
اصنساف يف آ ر ييااال في ا
يا اصنساف مجال أبدا؟! أـ أ اف هجػاؾ قيامػة ك وابػا كاقابػا کمػا عتقػد اؼبتػد اجوف؟! ...كهػل ع ا بػال
اهلل بعػػد اؼبػػوت؟! ...إنػاػال لػػيف متػػد اجا ك ص ػلاي ك صػػوـ ة ػ يُ ...لکجاػػال طيلػػة ييااػػال مل ػػؤذ
أيػػدا ،مل غ ػ كمل سػػرؽ كمل سػػتوؿ الػػی يقػػوؽ اآل ػػر هل كمل تػػأ ا ر أبػػدا اػػهل مسػػاادة ال ق ػراا
ك( »...اؼبصدر ن سال.)157-158 :
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الص ػ ة ( )231اجػػدما فػػاز اغبػػاج ا ػااـ
الركا ػػة ،ف ػػي ا
مثػػل ه ػ ه اؼبونولوجػػات کثػػهة يف ه ػ ه ا
الشػعب اػهل دائػرة قصػر الجايػل ف اػل سػتعيد يف ذهجػال ا اةػيل ييااػال مػ سػعاد ك قػوؿ
دبقعد ؾبلػف ا
الصػ ة ( )105اجػدما اکػر
لج سال اإهنا مهل الجاساا اؼبذكکات ،جاات مع ا بالجاصر كالذکة؛ كيف ا
اغبػػاج ا ػااـ يف إاطػػااه رب ػ اعربػػاح مػػهل مکسػػب اوکيػػل سػػياارات ااسػػو اليابػػااا إلػػی کمػػاؿ ال ػػو
قػػوؿ لج سػػال يف يجػػا ...:مشػػركع کبػػه تعػػب ك شػػقی فيػػال ك صػػرؼ مّل ػ ا ػػأي الکبػػه ك أ ػ
الصػ ة
قرر يف ن سال أف سػعی صهبػاد ي اػل يبجػ هػ ا الظالػم؛ كيف ا
رب اعرباح الی اعباه  ،كهو ا
بالشػػتائم كاللاعجػػات رافضػػة اصج ػػاض
السػػماف ا
ػاج اػااـ ك ا
( )133بعػػد أف طػػاردت سػ ج
ػعاد اغبػ ا
الشػػي ا
كبعد أف هدأت قليّل ،سػألت ن سػ ا ؼبػاذا ربػرص الػی ضبل ػا إلػی هػ ه ال ادرجػة؟! كأ ػ ت ذبيػب
بأهنػػا طبعػػا متد اجػػة كاصج ػػاض ي ػراـ ،كاقػػوؿ سػػعاد يف ه ػ ا اؼبونولػػوج اإهنػػا لػػهل اکػػوف اؼب ػرأة
ن سػ ا ا
ال قػػهة الاػػه اب ػ اها اؼبلي ػػونه ا ػااـ ليسػػتمت هب ػػا سػػاات بعػػد الظا ػػر ب ػػل زكجػػة يقيقياػػة يبک ػػهل
الص ة ( )191بعػد أف اػرؾ ابػد رباػال ياسبػا بػدأ سػ ج ذکػری أبيػال ك اأمػال
ذباهل ا كإهانت ا؛ كيف ا
صصػػا بع ػ الوقػػت لراا تػػال ؼبػػا اكبػػدر إلػػی ه ػ ه اغبػػاؿ،
حبجػػا كکراهياػػة ك قػػوؿ لج سػػال لػػو اأهنمػػا ا
ػي فانصػػرفا إلػػی ربقيػػا الثػاػركة كا ػػد كارکػػاه للخػػدـ عبثػػوف
لکجا مػػا کانػػا مشػػغول بطموي مػػا اؼب ػ ا
الصػ ت او اجػػال يػػامت ربػػيد معظػػم لسػػعااال إلػػی أبو ػػال
جبسػػده ،يف هػ ا اؼبونولػػوج الاػ طػػوؿ يف ا
الصػ ة ( )003يػ ػرج زکػي ال ادسػوقي كبثيجػة مػهل مرکػ
الا هل مل هع دا اؼبسػؤكلياة ل بيتػال؛ كيف ا
كربوؿ إلی رقػة باليػة يف أ ػد م..؟!کيء
ا
الشرطة راح ؤناب زکي ن سال ك قوؿ لج سال ؼباذا أذاهل ا
ػػاات إراداػػال كهانػػت کرامتػػال إلػػی ه ػ ا اغب ػ اد..؟!کاف هبػػب أف قػػاكم م إلػػی الجا ا ػػة كلػػيکهل مػػا
کوف ،إف مل کهل دفااا اهل برفال فعهل کرامة بثيجة الاه أج كا الي ا ،ماذا اقوؿ اجال اآلف ك...
ارض قليل مهل اقجيات اؼبج التاياار ا الاه قد كفا ا اعسوااا يف ركا ة «امارة
ه ه الجاماذج ٌ
عقوبياف» .كبرأ جا اوفيء هػ ا اؼبػج قػد سػااده لل ػركب مػهل بيػاف رسػائلال بصػورة مکشػوفة قػدرا
م ػػا .فيکػ ػوف اقطػ ػ ج الػ ػامهل اج ػػده أداة اام ػػدة اس ػػتداي اؼبتل اق ػػي ب ػػأف اک ػػر فيم ػػا هب ػػر يف مص ػػر،
فّل تمظ ر السبب إ ر اؼبسػباب كال هػو بيانػال ،مػهل ييػ إ اف هػ ا اؼبػج التياػار وبػوؿ بػ مػا ق ادمػال
ال اػراك مػػهل اػػدهور اعك ػاع كبػ أسػػبابال اػػهل طر ػا ن سػػياة الػامهل كاسػتدااا الت کػػه ،مػػهل ا يبکػػهل
دكر ركائ اػي يػدا اي دؤكب« .فال ػارؽ اعساس اػي
القوؿ :إ اف اعسوااا يف استخداـ ه ا اؼبػج لعػب ه
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الركا ة اغبد ثة كةوراال يف الركا ة التاقليد اة کمػهل يف التاشػکيل ،فلػم اعػد اغببکػة
يف ةورة الامهل يف ا
الركائياػػة الػػی
مي اؼبجطقػ اػي ،كإامبػػا ان ت ػػت اغببکػػة ا
الركائياػػة قائمػػة الػػی ا
ا
السػػببياة اؼبغلقػػة كالتاسلسػػل الػا ا
أزمجػػة ا ػ ادة اتػػدا ل كاتکػػا ء كاسػػتغي اػػهل اسػػتمراراة اغبرکػػة إلػػی اعمػػاـ مػػهل ػػّلؿ اياػػار الػػواي
كمراكية ال امهل» (القصراك 2114 ،ـ.)41 :
النتيجة
السياسياة
ا
السمات اغبدا ياة لدی اّلا اعسواا يف ركا ة «امارة عقوبياف» بألواف الظاركؼ ا
الونت ا
اؼبعذ اج ا ا ؽ اهل أيداث نکبة ااـ
السوداكاة ا
كا جتمااياة كا قتصاد اة ،بيد أ اف ه ه الظركؼ ا
 2533أك ه يب ػػة ي ػراف ا ػػاـ  ،2513ف ػػي اعک ػػف اعي ػػداث اؼبت ػػدهورة الاػػه عيش ػ ا اصنس ػػاف
اؼبصػػر ا ربػػت نػػه اغبکػػم ال ػ اد کتااور ا الاػ ليػػال سػػائر اؼب اسػػد .فػػيمکهل اصػػجيء الػػص التقجيػػات
اغبدا ية يف ركا ة امارة عقوبياف الی الجا و التاا :
ػجل ا کمصػ اػور
ربرب ػ ا ك سػ ا
 ػػجغمف اعسػوااا يف ا اةػػيل مّلمػػُ اعنثػػی اعبسػػد اة يف غبظػػة ا
ايف يي ف اػهل بعػ ٌ أ اف الغا ػة اعكلػی كاع ػهة لد ػال اصػو ر اؼبلػ ا ات ،إا أ اف فا ػة اعسػواا
فواوفر ا
فالرجاؿ يف ركا ة
هي التاجقيب اهل مرض مؤسء كافد الی اؼبصر  .كهو زبلاء الجاظرة إلی اؼبرأة .ا
«امارة عقوبياف» ػ م مػا کػاف مظ ػرهم كقػورا كمقػام م کبػها ػ ػركف أ اف اؼبػرأة ؾب اػرد جسػد كبػ وة،
لػ لص وب مػػوف آدميات ػػا .هػ ا اؼبغػ ی شػػه إليػػال اعسػوااا مبابػػرة بػػل ىبولجػػال الػػی اػػااا القػػارئ
ضمجال يف البجية العميقة الی مج اغبدا ي ه .
ك ا
ػيکي قػػوـ بػػدكر رئػػيف يف الركا ػػة ك جػػاؿ مػػهل الکااػػب اجا ػػة کػػذی يف اصػػو ر
 البطػػل الکّلسػ ا
السابا ك ستعي اجال بتصو ر اػ ادة
اواط ال فيکوف ؿبور ا
القصة .اأما اعسوااا في مل البطل دبعجاه ا
ػخوص ركا تػػال سبتلػػص
أبػػخاص ك ىب ػ ا
للركا ػػة ،فضػػّل اػػهل أ اف بػ ه
ص بخصػػا معياجػػا بوة ػ ال بطػػّل ا
اؼبتجواػػة اقجي ػةٌ يدا يا ػةٌ
ة ػ ات جسػػد اة كمعجو ػاػة مت اوقػػة ،فقتػػل م ػػوـ البطػػل كا تيػػار ا
الشػػخوص ا
السلطواة كال اد کتااوراة.
اسخدم ا اعسوااا اا ا ا الی ا
 اتک اػوف ركا ػػة امػػارة عقوبيػاف مػػهل أربػ قصػص مت اککػػة اتػػدا ل .ك شػعر القػػارئ مػػهل جػ اػراا
هػ ه التاػػدا ّلت بجػػوع مػػهل ا رابػػاک كالتاشػ اػوش .كقػػد امػػد اعسػوااا إلػػی هػ ه التاشو شػػات ال جاياػػة
الركا ة لل اد لة الی التاشو شات يف مصر.
اغبدا ياة يف بجاا ا
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 قد كفاء اعسوااا اؼبج التاياار ا  ،فال مهل قد سه إلی اػبلء اهل طر ا املياة ا سػ جاع
ػي ،كقػد ػػأي التاجباػؤ باؼبسػػتقبل ،كاقجيػةج اؼبونولػوج اقجيػػة أ ػری مػػهل اؼبػج التاياػػار ا قػػد
أك ا رذبػاع ال ػ اا
الركا ػػة .فيکػػوف اقطػ ج الػامهل اجػػده أداة اامػػدة اسػػتداي اؼبتل اقػػي بػػأف اکػػر
اسػػتخدم ا الکااػػب يف ا
كالو بيانال ،مهل يي إ اف ه ا اؼبج التياػار
فيما هبر يف مصر ،فّل تمظ ر السبب إ ر اؼبسباب ه
وبػػوؿ ب ػ مػػا ق ادمػػال الػ اػراك مػػهل اػػدهور اعك ػػاع كب ػ أسػػبابال اػػهل طر ػػا ن سػػياة ال ػامهل كاسػػتدااا
الت که.
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المصادر
الف) عربي
کتب

ؿبمد القرا ،اوض (1988ـ) ،الحداثة في ميزان اإلسالم ،ط ،1القاهرة :هجر للطابااة كالجاشر كالتاوز كاصاّلف.
ابهل ا

أبو هيء ،ابداهلل (2111ـ) ،النقد األدبي العربي الجديد :في القصة والرواية والسرد ،د .ط ،دمشا :مجشورات اارباد
الکتااب العرب.

اعسوااا ،اّلا ( 2116ـ) ،عمارة يعقوبيان ،ط ،9القاهرة :مکتبة مدبو .
ُّ
الشركؽ.
2111( -------ـ) ،مقاالت عالء األسواني :هلنستحق الديمقراطية؟ ،ط ،2القاهرة :دار ا
العري.
زراق  ،ابد ا يد (1991ـ) ،الحداثة في النقد األدبي المعاصر ،ط ،1بهكت :دار اغبرؼ ا
ز توا ،لطيء (2112ـ) ،معجم مصطلحات نقد الرواية ،ط ،1بهكت :دار الجا ار.
مؤسسة اعحباث العربياة.
العيد ،يبجی (1986ـ) ،الراوي :الموقع والشکل (دراسة في السرد الروائي) ،ط ،1بهكت :ا
فجامی ،ؿبمود (1993ـ) ،تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة :دراسة أسلوبية ،ط ،2بهكت :دار اعبيل.
قصاب ،كليد (2117ـ) ،مناهج النقد األدبي الحديث :رؤية إسالمية ،ط ،1دمشا :دار ال کر.
ا
اؼبؤسسة العربياة لل ادراسات كالجاشر.
القصراك  ،م ا يسهل (2114ـ) ،الزم في الرواية العربية ،ط ،1بهكت :ا
الر اض :دار الجا و ا .
الجا و ا  ،ادناف الي ر ا (1992ـ) ،تقويم نظرية الحداثة ،ط ،1ا
الر اض :دار الجا و ا .
1989( -------------ـ) ،الحداثة في منظور إيماني ،ط ،3اعي ،د .ط ،القاهرة :دار فر ب للطابااة
نب ر  ،ركبرت (2111ـ) ،تيار الوعي في الرواية الحديثة ،ارصبة :ؿبمود ا
الربي ا
كالجاشر كالتاوز .
كاد  ،طال (1994ـ) ،دراسات في نقد الرواية ،ط ،3القاهرة :دار اؼبعارؼ.

ع) الدوريات

الساب  ،ةص.179-215
للركا ة اعبد دة» ،مجلة َ
المخبَر ،العدد ا
ليل ،سليمة (2111ـ)« ،اياار الواي ػ اصرهاةات اعكلی ا

ال ااور  ،اوا ةب ي (2112ـ)« ،امارة عقوبياف الرؤ ة كالتاشکيل» ،ؾبلاة جامعة دمشق ،ا لاد  ،28العدد ،2
ةص.119-137
القصة العربياة» ،مجلة المعرفة ،اشرهل الثااا ،العدد  ،494ةص.151-161
ؿبمد (2114ـ)« ،ذبلايات اغبدا ة يف ا
قرانيا ،ا
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اصسّلمي» ،مجلة اللغة العربية وآدابها ،العدد
ادمود ،ابد الکرمی أضبد ااةي ( اا)« ،اغبدا ة اعدبياة يف مي اف الجاقد
ا
 ،13ةص.269-329

ع) الفارسية
پا جده ،يس (2030ه .ش) ،مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان ،ط ،2راف :ركزنگار.

بيات ،يس (2033ه .ش) ،داستاننويسی جريان سيال ذه  ،ط ،2راف :المی ك فرهجگی

مشيسا ،سهكس (2031ه .ش) ،داستان يک روح ،ط ،0راف :فردكس.
2050( --------ه .ش) ،مکتب های ادبی ،ط ،2راف :قطره.

21

العدد الـ  ،43صيف 1396

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

بشناسیاجتماعیدر«عمارةیعقوبیان»؛ 
آسی 
بارویکردتحلیلیمدرنیستی 
مجیدصالحبک،1مجیدقاسمی

2

 .1داًـ٘بس گشٍُ صببى ٍ ادب٘بت عشبٖ داًـگبُ علّبهِ طببطببئٖ
 .2داًـجَٕ دکتشٕ صببى ٍ ادب٘بت عشبٖ داًـگبُ علّبهِ طببطببئٖ

چکیده 
عالء األػَاًٖ دس سهبى «عوبسٓ ٗعقَب٘بى» بب بْشُگ٘شٕ اص چٌذٗي ٍٗظگٖ هذسً٘ؼتٖ ،ب٘وابسّٕابٕ جبهعأ
هصش سا بشهٖؿوشد ٍ سٗـِٗببٖ هٖکٌذ .اٗي پظٍّؾ هٖکَؿذ بب سٍؽ تَص٘فٖ ا تحل٘لٖ ،اٗي دػاتِ اص
ٍٗظگّٖب ٍ ًوَدّبٕ آًْب سا دس اٗي سهبى آؿکبس ػبصد .بشإ هثبلٗ ،کٖ اص ٍٗظگّٖب اٗي اػت کِ دس اٗاي
هتي بِ ٗک ػبخت اکتفب ًوٖؿَد ،بلکِ هتي اص سٍػبخت فشاتش هاٖسٍد ،اػاَاًٖ ً٘اض اص اٗاي فاي بْاشُ
گشفتِاػت؛ ٍٕ دس سهبى «عوبسٓ ٗعقَب٘بى» بِ ًحَٕ گؼتشدُ تببَّبٕ جٌؼٖ سا ب٘بى هٖداسد اهب بب ب٘بى آًْب،
لزتّبٕ جٌؼٖ سا دس دٍسًگشٕ خَد جبٕ ًوٖدّذ ،بلکِ هقصَد اٍ سٗـِٗببٖ اًحشافبت جٌؼٖ اػات
کِ بش جبهعٔ هصش ػلطِ ٗبفتِاػتًَٗ .ؼٌذُ بش اٗي ببٍس اػت کِ اًحشاف جٌؼٖ ا بِ عٌَاى ٗک پذٗذُ ا
ًَعٖ ب٘وبسٕ اػت کِ هصشٗبى دس دّٔ ّفتبد قشى ب٘ؼتن بِ آى دچبس ؿذُاًاذ .دس ًظاش ٍٕ اٗاي ب٘وابسٕ
حبصل ًگشؽ هتحجشاًِ بِ جٌغ هؤًث اػت .اهب اػَاًٖ دس سهبى «عوبسٓ ٗعقَب٘بى» هؼتق٘وبً اٗي ًظاش سا
ب٘بى ًوٖداسد ،بلکِ آى سا بِ ؿَ٘ٓ هذسً٘ؼتٖ دس طسفػبخت هًْٖذ ٍ خَد صٗشکبًِ دس لببع ٗک عکّبع
ظبّش هٖؿَد ،چشاکِ قصذ داسد بِ ًحَٕ آسام ٍ بذٍى اٌٗکِ هخبطب اص اٍ بشًجذ ،اٗي ب٘وبسٕ سا دسهابى
کٌذ .قْشهبىصداٖٗ اص ؿخص٘ت داػتبًٖ ،ؿَ٘ٓ تذاخل داػتبىّب ٍ ّوچٌ٘ي ؿَُّ٘بٕ جشٗبى ػ٘بل رّي اعن
اص «ببصگـت بِ گزؿتِ»« ،پ٘ؾگَٖٗ» ٍ «گفتٍگَٕ دسًٍٖ» اص تکٌ٘کّبٕ هذسً٘ؼتٖ دٗگشٕ اػت کاِ
اػَاًٖ دس سهبى «عوبسٓ ٗعقَب٘بى» اص آًْب بْشُ گشفتِ ٍ ػعٖ هٖکٌذ اص آى طشٗق هـکالت جبهعٔ هصش بِ
عٌَاى ٗک دسد سا ب٘بى ٍ سٗـِٗببٖ ًوبٗذ.
لیدواژهها:آػ٘بؿٌبػٖ اجتوبعٖ؛ عوبسٓ ٗعقَب٘بى؛ هذسً٘ؼن؛ قْشهبىصداٖٗ؛ جشٗبى ػّ٘بل رّي؛ تذاخل داػتبىّب
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