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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . ىـ 1397ربيع ، 46لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 39-58 صص؛ م 2018

 فيلعبد الر حمن من «قصة حب  مجوسي ة» نيتيلروا ةي  قيدراسة تطب
 ةي  اللغو  ةي  و يضوء مدرسة البن یلبزرك علوي عل «ىايش چشم»و  

 2علي مظفري، 1انيرضا ناظم
 العبّلمة الطباطبائي جبامعةوآداهبا  ةیأستاذ يف قسم اللغة العرب. 1
 العبّلمة الطباطبائي جبامعةوآداهبا  ةیيف اللغة العربتوراه كطالب د . 2

 20/08/1396: البحث قبول خيتار   11/05/1396: البحث استالم خيتار 

 صالملخ  
 بهاااایكأّن ترا  ثیاااعٍة أديٍب لیساااا جارعاااة عااا  دااا ه ال اعااا ة حكااا ةیااافالروا، إذا اعتربناااا الاااعة منوعاااة مااا  ألغااااز

الاات تاابم  بالعواااس وقاا   ةیاااللغو  ةیااو یوامل رسااة اي ی ااة دااي امل رسااة البع، وععاصااردا متةاالةت وتتساام بااالتبلؤس والتعاساا 
إهناام ضمللااون الااعة بواسااطة   ثیاامااب بعاااها الاابع    لااعةبعساایا الااعة وتاابلؤس ععاصاار ا ونیااادااتّم البعیویااون اللغو 

معاجلتها م  جابل  ععاصاردا امللتل اة   تمیفإنه  ةیالروا ةطما وفین. عزء مب عزء آجر نیكشف العبلقة املوعودة ب
 .ةكوايب، ریالتبئ، یأو املغز  یال حو ، تهمیاالشلوص وتسنك
ويف دااا ا امل اااا  ، العاااريب وال ارسااي نیيف األدبااا نیاحملاا   ینیوبااازرل علااوا مااا  الاااروائ فیاااالروائاااي عباا الر   مع عتااربیُ 

 نیتیالااروا نیداات اتیاوتا ور مر ، " لعلاوا ٔدایش چشامو" فیا" ملعةی"قةاة  اّب موسا تیاروا  یاوتطب لیانتعااو  لل
وم  جبل  د ه ال راساة رما  بةا د  ، ةیری س امرأة أ كتع نرآةٍ ك عانیوداتان الع بةیايب عایودو ع سيی و  حمور رئ

إّن املااعها . داا ه الععاصاار نیالعبلقااات املوعااودة باا یاانیوتب ینیماا  قباال الااروا  هااایتوظ ةیاا یكشااف بعاا  الععاصاار و ك
للن ارناة" وذلاب باالعتنااد  يكای"املاعها األمر   ايالتطبی اداو املاعها التحلیلاي ، علیاه يف دا ا امل اا  عتن یُ الا ا سا

 ثیاا  نیتیلتااا الاارواكيف   ةیااری نسااتعتا أّن دوراه داماااه للناارأة األ ، نیتیالااروا نیوبعاا  معاجلااة دااات، املةااادر املكتبیااة یعلاا
ّلنااا ك ینیإّن الااروا ثیاا ، واضااحة عاا اه  نیتیلتااا الاارواكيف   عااةیوأّن تاابلؤس ايااّب والطب؛ املاارأة ينیاايف ع تااانیز الرواكااتر 
أن   كاظمذات عبلقة وتابلؤس ب ا ر ماا  نیتیالروا اتیشف أّن ت عكونست ؛عةیع  الطب تح  انیع  ايّب ف تح  انی
 .ة مرتابطةكمتناس ةیبع هنایف ةیأّن البع  ا ی
 
 ؛دایش چشم ؛ةیّ قةة  ّب موس ؛بزرل علوا ؛فیعب  الر   مع ؛ةیّ اللغو  ةیّ و یالبع ؛األدب امل ارن :الرئيسة الكلمات
  . ةیّ ری املرأة األ 

                                                                                                                                                       

املسبو  الكاتب           ali.mozafary.arabi.1991@gmail.com 

 «عیعادا». مبععی ٔ
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 مةالمقد  . 1
د هتتم باللغة وال بال ور الت تلعبه اللغة يف العة  ثیل   نشأت م ارس أدبیة خمتل ة يف أوروبا  

وقا  . إخ ...املبلاف، اجملتناب، البیئاة، ععاصار رياری ذلاب م ال املبلبساات اةارعیاة یوإسّما رّكازت علا
إاّل أنّه . إخ ... سمزعا د ه امل ارس الع َ  األديب بالعلوس امللتل ة م ل علم االعتناع وعلم الع

، اللغااة ماا  صاالب ادتناماهتااا یعلاا زیااالرتك ونكاایل( ةیاااللغو ) ظهاارت م رسااة   ی ااة بععااوان البعیویااة
 ٔالاعة كعوااسٍ  یإلا ةیاو یتعوار م رساة البع. ت ةل األدب ع  العلوس امللتل ة واملبلبسات اةارعیةو 

اةارعیااة بال املهام داو الااعة  اتوال هتاتم باملبلبسا، وال هتاتم بااملبلف وكاأن املبلااف میاات ، وتعاسا ٍ 
 .یب أ عنل العاق  البعیوا بالعة ویعتهي به ثی ، وللیل العبلقات بنی أعزاء العة

 اسیاابال ، متااأجراه ، األديب  انیاايف امل، «الاا راما» ماا  الشااعر و زاه یضاارباه متنااا، دجاال ال ةااة»
ماا  ضااروب  هری  اار ماا  ريااكمهاايء لاا لب أ، وال ةااة ضاارب م ناار؛ یاألجاار  ةیااضااروب األدب یإلاا

. ذلااااب سااااتح یوأفاااااله ، وتبّةاااار ةیااااإذا مااااا قاااارأه يف ععا، ةری قارئااااه متعااااة وبةاااا عحظماااافهااااو ، األدب
( ٘-ٗ: سٖٜٛٔ، ناا ری أولتبع) «الشااعر والاا راما  عاالینااا ك،  وت هناااه  ااا اةیااباي تعااةم  نایااز یفال ةااة 

 .وأعزائها ةیأن تتبلئم ععاصر د ه الروا جبیل فكعواس أو  ك ةیالروا یوإذا نر 

 البحث ةيأىم. 1-1
شااف داا ه كتست ثیاا ؛ ةیاايف الروا ةیاااللغو  ةیااو یال راسااة البع نااةیوق ةیااماا  ذلااب توهاار أشم وانطبلقااا
  ةیبطر  ةیال ارئ ال ةة والروا  رأیتبّدا د ه ال راسة أن  نایّ الس؛ ةیأعزاء الروا نیالرتابَط ب امل رسة

 .ةیمرتابطة ومعسجنة ال مبع رة واعتباط

 أىداف البحث. 2-1
 ةیاااامعهااااا ماااا لو  الروا ةیااااععاصاااار الروا نیرة العواااااس بااااكااااف یاااانیحماولااااة تب یهتاااا ه داااا ه ال راسااااة إلاااا

مااا  عاناااب ومااا  عاناااب آجااار  ...و اتیالشلةااا ةیوتسااان، ةكاااوايب، وعتباااة الاااعة ،(املاااانون)
 .نیتیالروا نیبع  التشاهبات واالجتبلفات يف دات ینیتب یهت ه إل
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 البحث أسئلة. 3-1
يف  ةیّ األساساا زةیااكمااا دااي الر : أشّمهااا،  لب اإلعابااة عاا  بعاا  األساائلةكاا ا داا ه ال راسااة ااا یتسااع

وداال دعااال تشااابه أو اجااتبله يف املااانون ؟ مععاداااومااا دااو ؟ ةیّااو یالبع هیااالعواااس الاا ا تعتناا  عل
 فیااكو ؟ توهاار وتااربز داا ه التشاااهبات واالجتبلفااات  ی لب فااأكااان  كااوإذا  ؟ نیتیالااروا نیل بااكوالشاا

 ؟ ّ  سواء یعل نیتیالروا نیاألعزاء والععاصر يف دات نیالرتابط ب وهری

 منهج البحث. 4-1
واملااعها امل ااارن  لاايیالتحل -يف املااعها الوصاا ي   دایاال   كنیأّمااا املعااادا املعتناا ة يف ال راسااة فاا

 -وععاصااارشما بااااملعها الوصااا ي  نیتیورملّااال الاااروا نّی نبااا ثیااا ؛ دااا ا املوضاااوع عاااةیطب عاسااابیالااا ا 
 .ونتحّ ث ع  التشاهبات واالجتبلفات وف اه للنعها امل ارن عهنایمث ن ارن ب ليیالتحل

 البحث ةيخلف. 5-1
 :نیتیالروا نیتبا  و  داتكبع  ال راسات الت   ليی نایوف

 ةیلااانالب عباا ا وراضاا، ةیااواللغو  ةیااو یضااوء ال راسااات البع یأيب نااواس علاا اتیزداا  ةیأساالوب 
وقااا  تعااااو  . ٖٚالعااا د ، شٜٖٗٔ، وآداهباااا ةیاااللغاااة العرب ةیااارانیاإل ةیاااالعلن ةیاااملاااة اجلنع، قاااا ي

، يبیاكوالرت ، الةاوي: اتیمخسة مساتو  یال ةائ  عل ّلبلنضم ثی ، ةیّ اللغو  ةیّ و یالبا  ان مسألة البع
 .د ه الععاصر نیالعبلقة ب عایّ بیأن  اوالنضمرا و كوال الر وال ، واملعجني

 لااةاد  جورااا ، ةیاو یالبع ةیاضاوء نور  یأ ر أديب علاكاافرون  كايف ساورة ال یاملععا  یو كات ةیبع
. شٜٖ٘ٔ، عامعاة العبلماة الطباطباائي، وآداهباا ةیادراسات الرتمجاة يف اللغاة العرب ةیّ فةل،  یوآجر 

مسألة الت ابل  یعل زكر ی ثی ، افرونكيف نة سورة ال ةیاللغو  ةیالبع ةی یك ینیتعاو  د ا امل ا  تب
 .يف العة ةیائضمواإل ةیاقیالعبلقات الس یوعل زیوالتنا
 للعلااوس  ةیّ ملّااة ال ادساا، ب لاام فاارح مهاا ا صاااح، فیاا" ملعةی"قةااة  ااّب موساا ةیااالاازم  الع سااي يف روا
ف   ربط ، الزمين بیالزم  والرتت ثیم    ةیدرس البا ث الروا. ٕ-ٔالع دان ، ٜاجملل   ،سٕٙٓٓ، ةیّ اإلنسان

تطو  اللحوات  ثیح، ةیالشلة ربوادرة سرعة العة وبطئه م  جبل  املشاع ةیالزم  الع سي يف د ه الروا
 .السرعة والبطء ثیالسرد م     اعیبإ  ةیان له عبلقة و كوت ةر األعواس فتب و يوات دما  ، فتغ و ددراه 
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 لاااانحن   ریمااا  جااابل  رساااالة ماعسااات، ةیااااألدب فیاااالاااعة املاااوازا يف أعناااا  عبااا الر   مع
وق  تعاو  البا اث مساألة ، نیب لسط ةیيف عامعة ذماح الوطع، سٕٓٔٓالت نوقشا سعة   ایدر 

وقا  ساّلط  ةیّاتاب الع  كوّضاح رأا العّ ااد بأدباه ما  جابل  ال ثیا  فیيف أدب معالعة املوازا 
 . ...ان والزمان وكامل ثیالع اّد يف أدبه م    هایز علكاجلوانب الت ر  أدمّ  یالاوء عل
 نشااره يف ، ییلااانحن  بااااا، ععااا ارری " ماا  معوااار عاادایش چشاام" ةیاادراسااة الساارد يف روا

البا اث  لّالضميف دا ا امل اا  . شٜٖٗٔ، زیااآلداب جبامعاة ترب  ةیالكوآداهباا يف   ةیّ مّلة اللغة ال ارس
أّن الاراوا   او یجطي و  ریل ريكالزم  بش ةیأّن يف د ه الروا ریشیمسألة السرد م  معوار ععا و 

 .ةیاملاضي يف سرد الروا یاست اد م  معها الرعوع إل  ق
 صاااادقي وحمناااود آقاجاااا   لیلااااإ اع، لعلاااوا" دایش چشااام" ةیااايف روا ةیاااالزمع ةیااادراساااة البع

البا اث يف دا ا امل اا  أّن  عت  ی. شٜٖٔٔ، نور اسیجبامعة ب ةیال راسات ال ةة ةیفةل، جينیب
 .ةیيف د ه الروا ةیّ ايوادث العل نیيف الرتابط ب سيیععةر الزم  دو السبب الرئ

 ساااا  بااااور آالااااات  نیلاااااحس، " دایش چشاااام" ةیااااواالعتناااااعي يف روا اساااايیاملااااانون الس 
 ةیاالروا ینوار البا اث إلا. شٖٚٛٔ، ةیواالعتناع ةیمّلة العلوس اإلنسان، ورجكوسهراب معةور ل
 هیاعل طریسایان كاواستعتا أّن اجملتنب يف العةر البهلوا األو   ، واالعتناعي اسيیم  املعوار الس

املطااه ما   ةیايف هنا أساوایّعهم كاامل ّ  ون ول یومة سو كاي یعل عرتضیأ   أن  تجرأیاةوه وال
 .د ا الواقب یریتغ

 مااردا   نیلاااحس ریرسااالة ماعساات، "دایش چشاام" ةیاايف روا اسااةیدراسااة مااانون ايااّب والس
وقا  تعااو  البا اث مساألة ، ععا ری اآلداب جبامعاة ب ةیالكيف  ، شٜٖٔٔساعة ، هبلور الات نوقشاا

 روایاوإنّاه ، ةیّ والرومعسا ةیّاالواقع نیأن علوا ق  مزج ب یيف د ه ال راسة وأاار إل اسةیايّب والس
 تحا ثیإّن الاراوا ملاا . سیوفارذم عاهیاياّب ب ةافیان" وما  جبل اا كا"ما  اسايیالعاااط الس اةی 

 سیعا  فارذم تحا ثیاالجتاه الاواقعي وملاا  یإل لت ایومة كاي یعل ةیاسیان ودمارساته السكع  ما 
 انكاما  األر  اساةیاياّب والس عتاربیُ . ةیبةابغة رومعسا ةیتةبغ الرواان" كوعبلقتها مب "ما  اهتایر كوذ 

 .ةیّ الواقع اتهیموضوع قةةه م    ستن ّ یأنّه كّلها و كال ابتة يف قةة علوا  
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 ومبادئها ةي  و يالبن. 2
 یعلاا ّناالضمإّن اللغااة أصاال »؛ بلسكاااللغااة وال نیدااي ال اار  باا ةیاااللغو  ةیااو یيف البع ةیساایاملسااألة الرئ إنّ 
 یاألوالد يف ماا  یواسااتودعا اللغااة ماا  عانااب اآلباااء إلاا؛ تهااایاجملتنااب وجتاارب العاااس لتبع ل أفاارادكاا

 نیأو  اا دال فاار كبشا ركاا یأن   یاار ی نیبلمااه  اكالعحااو والببلرياة يف   تباابیالبشار أن  یوعلاا؛ الازم 
 عاناا ویفرد) ساارایفالعاااد األلسااين السو ». (ٖٜ: شٖ٘ٛٔ، اژهیااپ) «. یر لآلجاار كااال  عت االیأن   یاار ی

 اه یانوامااه اعتناع( اللغة) فع  ،(بلسكال) و( اللغة) نیب زیّ وق  م ةیو یللبع  يیدو األب اي ( ریسوس
نسا  عااوا ماعطم  يال ردا للغة الت دا  یال ا دو التح ( بلسكال) خببله؛ مست بله ع  ال رد

ال واعاا  بلس ظهاور تلااب كااوال، إّن اللغااة منوعااة ما  ال واعاا  .(ٖ٘: سٖٕٓٓ، عازاس) «ما  العبلقااات
ما دو اعتناعي وما دو  نیال ةل ب ااه یأ عينیبلس كاللغة وال نیإّن ال ةل ب»؛ يف استعنا  فردا

  ااةیوظ سااایفاللغااة ل. درعااة مااا یمااا دااو عااودرا ومااا دااو  ااانوا وعرضااي إلاا نیال ةاال باا، فااردا
فعال فاردا ، س ما  ذلابكاالع یبلس فعلاكاأماا ال، ةیال ارد بةاورة سالب هاانهیبل داي نتااج ، ال رد

 .(ٕٖ: سٜ٘ٛٔ، دا سوسور) «ودو ع لي م ةود
والوقااائب تعااين . العاااد عااامب كاال الوقااائب وتعاساا ها ولاایس عااامب األااایاء»: ی ااو  فیتغعشااتای 

يف الوضاب املوعاود األاایاء متةالة بعااها ( الاف: األوضاع املوعودة وللوضاب املوعاود دا ه املیازات
صلة األایاء يف ( ت. صلة ال ان ةاس  ايف الوضب املوعود لؤلایاء ( ب. ببع  كحل ات مو  ة

تتشااكل بعیااة ( ج. الشااكل دااو ماا  إمكانیااات البعیااة( ث. الوضااب املوعااود دااي بعیااة وضااب املوعااود
ن بله ) «والعاد دو منوعة م  كل األوضاع املوعودة( ح. األمر الواقب م  بعیات األوضاع املوعودة

 ااارأ الاااعة نواعاااه الو ااا ة واالنساااجاس لكااا  واجلااا یر بالااا كر ملاااا ن. (ٜٔ-ٛٔ: شٜٖٚٔ، عااا  اساااكولز
إّن لنیل الو  ة »: كنا ی و  البعیوا الشهری عرار ععا،  العة جطأ اائب یلنیل الو  ة عل

وظمكاا  أن نتعاولااه يف الااعّة ، داا ا التحنیاال یوسااوس العاقااَ  ك ااریاه . الااعة ماا  أعنااا  اجلهاابلء یعلاا
 .(ٖٕٕ: شٖٓٚٔ، ن بله ع  أ  ا) «املغالطة الكبلمیة والتبلعب الل وي یلك  ن ت ر إل

 ةیالع اد وم  أشمها جلب األعنا  األدب هایإل ریشی  ةیع  اتیسلب ةیو یباإلاارة أن للبع ریواجل 
هبا ا الشاعار "ماوت املبلاف"   ةا ونی ونیاو یان البعكاوقا   »: صبلح فاال  و ینا كع  ع وردا  
از كااالاااؤلدب أو داااي ن طاااة االرت ةیااااملرتبطاااة بااااملبلف داااي عاااودر ال راساااة الع   انااااتیأال تةااابح الب

از ععا دم داي ما  كاون ن طاة االرتكأن ت بصمبل ؛ الع  ا ليیاملوعهة للعنل التحل ةیجیالسرتاتا
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 ةیو یالبع یعل بیعِ .  ةیاجل  ةیجیع  د ه االسرتات ةیببلري ةیعاكانا م ولة "موت املبلف"  كف    ، العة ذاته
 .(ٜٜ-ٜٛ: سٕٕٓٓ، فال) «حاه یصح سیع  ع وردا وقتلها ود ا ل ةیجلب األعنا  األدب یأهنا هت ه إل

 تينيالروا نيب قيوالتطب ليالتحل. 3

 (المضمون) نيتيالروا مدلول. 1-3
 اساةیم ال الس نیمااام هناایتا وران  او  ماانون وداو اياّب وإن نبل ا  ف تاانیداتاان الروا وأما

االمرأة ، ةیری أنّه وع  امرأته األ ك" و انیلیامرأة باسم "ل عش ی فیمع ةیإّن الراوا يف روا. واالعتناع
 .(ٕٗ: سٜٜٓٔ، فیااامع) هاااایعیبسااابب الطهااار وال  اساااة املوعاااود يف ع ساااةیالاااراوا املعباااودة وال  ّ  هایسااانّ یالااات 
ماب  تعامالیيف الاعة أّن الاراوا ال  وهاریو ، عا اه يف الساناء عةیمرتبة رف یاتب هبا إلكف    ا ال»

 «أن أقاارتب معااب  كااظمأنااا م ّ سااة ل رعااة ال : باال مااب إلااه أو ماابلل م ااّ س ةیااعاد بااةیماارد  ب
 انیااالت یإهنناااا . رريباااة جتاداااه هاااایف انیااالیل أن ینااار  ةیااامااا  جااابل  الروا اااااه یأ .(ٓٚ: سٕٓٔٓ،  ایااادر )

وأماا يف . عهناایوال وصال ب لاةیدقاائ  قل ساتغر ی  دا ا الل ااء كال، ةیاالروا ةیابعاهنا البع  يف هنا
ان" وداي تا جل يف العشااطات كا" أساتاذاه فّعانااه باسام "ما سیتعش  امارأة باسام "فارذم، علوا ةیروا
إهنااا ت اا ا ن سااها ماا  أعلااه وتتاازوج ماا   ثیاا ، ال عّااان بهااایومااة ماا  أعاال  بكضااّ  اي ةیاساایالس
 سیفااارذم ينیاااع شاااغفیو  عشااا یان" كاااإن "ما . ان" مااا  الساااج كااا"ما  ریااالر  طةیاااار  ةیاااالبل  سیرئااا

باإلااااارة أّن ماااا  ریواجلااا . "دایش چشاااموقااا  ر هناااا يف لو اااة و ّاااي اللو اااة " نیاملرماااوزت نیلتااایاجلن
 .نیتیيف الروا سيیو نا دور رئ سیفرذم عایوع انیلیل عایدو ع، اه ری  ك نیتیالروا نیيف دات وهری

 سیفاارذم عشا یان" كا"ما  اااه یوأ عشاا هایو  انیالیل ينیاع واعاهی ةیإّن الاراوا يف قةاة  اّب موساا
لتاااا كيف   عاااةیأّن تااابلؤس اياااّب والطب یبإمعاااان العوااار نااار . بااااه یرير   ااااه یوأساااراردا ر ااااه دق هاااایعیع رسااامیو 

م بله ملا . عةیع  الطب تح  انیع  ايّب ف تح  انی نالّ ك ینیإّن الروا ثی ، واضحة ع اه  نیتیالروا
ويف قةااة ؛ عااةیلعااا عاا  املطاار والشاارفة والطب يكااضمو  تحاا ثی، انیاالیل ينیااع ةاافیالااراوا أن   یاار ی
رج كلعا هنر   ةّوری، انكوما  سیفرذم نیاملغازلة وايّب ب ةفیالراوا أن   یر ی عنای"  دایش چشم"

العااس  -ل عااسكبشا-إّن امللاطاب و. واالعتنااع اسةیم  الس تانیود ختُل داتان الروا. عةیو الطب
ايرمااااان  ساااّنونهیو لااا لب دااام  ةیّ اياااّب مااا  وعهاااة نواااار الاااراوا يف قةاااة  اااّب موساااا ونك ر یاااال
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 ااه یأ. ايّب فتحّ ث معه باللبس والوع   رلیالبطل ال   یأّن ص  ینر ، ةیالروا ةیيف ب ا. واملراد ة
:  اااام  ااااو یاياااّب و   هاااامیأّن امللاطاااب ال  یعلاااا  كاااب یدائناااااه  اأّن الاااراو  یناااار  ةیااامااا  جاااابل  الروا

أن  یناااار  ااااااه یوأ .(ٕٓ: سٜٜٓٔ، فیااامع) « لبكاااا   كااام أن ت ولااااوا أّ  د أكألااا ا . نعاااام؟ مرادااا »
. ون ايّب أبا اه كم ال ت ر ك م أن  و یمعهم و  سلریو  سةیعكمب األساق ة وأدل ال تح ثیالراوا 

  كاایب . ومااة بااارزة واضااحة عاا اه كاي یاال تجاعااات علاا ااااه یأ، "دایش چشاام" ةیااوأمااا بالعساابة لروا
؛ ومااةكماا  اي اهطماال كاااةااوه ودملاابة بالرعااب والو شاة وال عاةیدااي م ، طهااران عااةیالاراوا أن م 

انااا طهااران ك»:  ااو ی ةیااالروا ةیاايف ب ا.  اا  سااواء یعلاا نیومااة ب نااب العاااس واملعارضااكوت ااوس اي
يف  ةیاتعتارب دا ه الروا» .(٘: شٖٛ٘ٔ، بیدساتغ) «ظلّاهما  ن ساه وما   اهطملت ك ...خمتع ة عةیم 

ز كايف مر  ساهایعواط ها وأ اسل كالعادرة الت جتعل امرأة مب    ةیاي  اتیاألدب ال ارسي م  الروا
 .(٘٘ٔ: شٖٔٚٔ، انلوبس) «أ  اث ال ةة

أّن  نااا مااانوناه وا اا اه ودااو ايااّب يف  یيف املااانون ناار  نیتیالااروا نیبامل ارنااة باا، نااا ال وعاااك
إّن العاااط  يف . لمكاللسااان عاااعز عاا  الاات، وماارّد ذلااب أّن يف اياابّ ؛ هنااایدور بااارز ف نیللعاا نی اا

 انكااالتحااّ ث ععااه جاّصااة إذا    كااظمأن تتحااّ ث عّنااا ال  نیاسااتطاعا العااقاا  ؛ نیايااّب دااو العاا
 .ةیّ ری بلس  و  االمرأة األ كال

 عتبة النص. 2-3
ودا ه ؛ و ال ااه عا  براعاة االساتهبل  اتیّ الشلةا ةیعا  تسان اه یدعا سعتحّ ث أّواله ع  الععوان و ان

ماب الاعة  ایتعترب م جبله ل راسة العة والعبلقاة الات تاربط دا ه ال ااا  ةیال بلث يف اي  ایال اا
 .لكدي عبلقة اجلزء مب ال

 العنوان
املوعاود يف   یالا  ریريا  یاناا أهّناا تعبئعاا عا  دكالعاار   یلعاا مععا یلنةت تو ك" أّواله  ةیّ عبارة "موس إنّ 

ودا ا داو  ةیّ د ه املرأة اجملوس بّ ضمأنّه  یلنة علكالراوا باستل اس د ه ال  كب ی اه ی ان، ةیّ الببلد العرب
" سبب دایش چشم" ةیبالعسبة لروا اوأمّ ؛ نا ال وعا ذلب يف ال ّةةك  یوالت ال ودیم  ال  ریالتحر 

ل ال ةاة تا ور  او  حماور أساساي كاأّن   ی  علكتب  ةید ه التسن ثی ، واضح ع اه  ةید ه التسن
، يف مانون الغراس تاه یر بكال ةة ذ  ةیالراوا يف ب ار أّن كبال   ریوسحر مجا نا واجل  نیعیودي الع
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 :هیف  و یلشاعرنا سع ا  ایود ا الب
 سخي از عطقص يٗچٌد ،ٕ: هگَ سعدٌدٗگَ
 

 ّٔدب  ىثدِ وٍاا  ٌدد ٍٗ ثعد از هي گَ نٗگَٖ ه 

 
 

 (ٕٚ: شٜٖٛٔ، سع ا) 
والا ا  ةیاماانون الروا یذد  ال ارئ إلا  ّربیالراوا أن   یر ی، ةیور يف أّو  الرواكامل   ایوهب ا الب

 .دو ايّب والغراس

 نيتيومدلولها في الروا اتي  مقارنة دال  الشخص. 4
ايوافز  اه ی ان، أّواله ترابط األفعا  وف  معط  جاص هبا: ليیدراسة ما ، يف الواقب ةیدراسة الروا إنّ »

 اتیالشلةاااااو ال ااااااه ، األفعاااااا  نیومبعطااااا  الااااارتابط بااااا اتیالشلةااااا نیم بالعبلقاااااات باااااكالااااات تاااااتح
دورت  ةیتسانال ةیّ  ااكهباا   رتبطیال ما كو  ةیّ فللشلة .(ٗٗ: سٕٓٔٓ،  یالع) «عهایوالعبلقات يف ما ب

 اتیالشلةاا سااّنيیمث  تأماالیالروائااي ، س متاماااه كااالع یباال علاا ةیاااعتباط سااایل ةیإّن التساان. داااس  
العوااس ومبلئناة اجلازء  یودا ا داو مععا ةیاقطعاات األلغااز يف الروا ّنالكی یجاص  ت لیبربدان ودل

 ةیّ سایرئال اتیّ إّن الشلةا، ةیف اي قةاة  اّب موسا: اتیالشلةا ةیتسان ةطما ناایوأماا ف. لكبال
 .وباوال، اری وم،  انیوإ، بلیورادم، انیلیيف د ه ال ّةة دي ل

الااورد  ؛(Hornby, 2010 : 895) " وتعااين الااوردlilyلنااة "كواااات ا ماا    ةیااعیلنااة التكداا ه ال: ٕانیاالیل
أهّنااا ك،  البطاال ّبهااضمالاات  باةیيف ال ّةااة دااي ايب ةیاللطافااة والععومااة لل اارئ وداا ه الشلةا یمععا ری اایو  و يیا
 .يف ال ّةة انیلیل ةیلةتتعاسب وتتبلئم مب دور ا ةیفه ه التسن؛  یالورد األبك لةیومج سةیق ّ 

يف ال ّةاة داي املارأة  بلیإّن رادما ثیا ، ٗالت تعين السااعي للعااس ٖ بلیرادم ةیال ان ةیوالشلة
ل كااااإهنااااا تشااااتهي   ...بلیرادماااا یأنواااار إلاااا»: الااااراوا ععهااااا  ااااو ینااااا كل الرعااااا   كاااا عجبهااااایالاااات 
،  اانیالبطال وداو إ ریالة ري یا البطل وت ربا إلكوق  تر  .(ٔٗ: سٜٜٓٔ، فیامع) «...الرعا 
بارتل  بلیت اوس رادما ثیا ، ةی"السااعي للعااس" والا ور الا ا تلعباه دا ه الشلةا یععام وهاریودعا 

 .ینیرعل م  العاس العاد ع یُ ودو   انیالبطل وتتزّوج م  إ
                                                                                                                                                       

 وسی كروهنا م  بع ا م ی العةور.مععی البیا: الی تأ اللواس یع لونين أن أبرح ع  ذكردا يف اعرا وأنسادا ولكعين أذكردا  .4
2. Lillian 

3. Radmila 

4. Https://Nameberry.Com/Babyname/Radmila 
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انااا كو  ،(Суперанска,2005: 544) میر كااإلااه   یوتععاا ةیلنااة روسااكداا ه ال، ٔ  ااانیوال ال ااة إ
أْا ِما  ) البطاَل وتازّوج معاه بلیأن تارتل رادما ساّببیتلعب دور املعافس للبطل وإنّه  ةید ه الشلة

ماا  یعلا  یاكأوع ّواه مب البطال ودا ا أّواله ت باه یان رقك( إله)  انیأّن إ ینر  ولو أمععا العور(.  انیإ
د ( إلاه)  اانیإ اه یاو ان، ةیّاالاببلد العرب یعلا طریس ا اةاصّ   هیبتعر ا  جاصّ   یقلعا أا معارضة مب د

  اانیو ال ااه إ، ما  البطال بلیرادما أجا یمبا أناه  لیوالسلي بل دو انسان خب میر كبالشلة ال  كی
يف ايارب   اانیإ ایال وساائلب كاأدا ه  »: الاراوا  او ینا كم رطة   ةری بع  الرعا  العرب ذو ريك

 یل الرعاا  وأناا ال تتعا كابالا ات إهناا تشاتهي   هاایعیويف ع ...،بلیرادما یأنوار إلا؟ الت زموضها
وداااا ا  .(ٔٗ: سٜٜٓٔ، فیاااامع) !«ةری أن ت تاااال ن سااااب ماااا  الغاااا یأقاااارب إلاااا اه یوا اااا اه عةااااب، وا اااا اه 

، ایاااملاارأة يف صااع و  الب بسااونضمو  ةری يف الغاا  رطااونی  یللرعااا  الاا  ةیّ نااوع ماا  الساالر ، األساالوب
 .انهیالبّ  لعا م  ب لیسبب و دل ااه ید ا االسم أ ارینا ال وعا الجتكو 

مبا  ةیمب دور د ه الشلة تبلئمیبال عاء واإلاادة ود ا االسم  ریوالت تعين اجل  ٕ اری والرابعة م
قل هاا  نیأن تبا  یأهّنا تر كالر لة ملعاجلة مرضه و  یالبطل وتشّجعه لل داب إل یأهّنا دي الت ت ي إل

 .ةی لب مب دور د ه الشلةك ا عبلقة   ةیفه ه التسن، البطل یال ائم عل
رمّبا ، واةااب ری" ومععادا ال ةPaulلنة "كل ثید ا وعه تأن، ٖباوال  ةری االج ةیوأما الشلة

، لّاف ودون صاعوبةكاناا امارأة دون تكوداي   ةیُجلا  دا ه الشلةا یإلا عاودی ةید ه التسانسبب 
ره كاوت عاةیايز  ی یره املوساكات، ةضمصار ، طةیبسا: وبااوال امارأة ما  ناوع آجار»: الراوا ة های ا كد
نااوع ماا  الساا اعة  هیاال ااايء ماا   و ااا فكااويف وعهااة نواار باااوال   .(ٜٔ: ن سااه املةاا ر) « لساا ةال
 .اءیور  لةیدون أّا ريّش و ، األف   ةیّ ال و  دي إنسانة ض  كظمو 

 .وج اداد، ورعب، سیوفرذم، انكما : " ديدایش چشم" ةیلروا ةیّ سیالرئ اتیّ وأّما الشلة
، العااس واجملتناب نیدا ا االسام ااائعاه با  كید  ثی ، انكما  ةیدي الة یاألول ةیالشلة

  سطمااان"  اااو  أن كاا"ما . ا ااهكان" رعاال جاااص  كاادااي أّن "ما  ةیوعبلقتااه مااب دور داا ه الشلةاا
يف اجملتناب  لهیوم ، سیحّبه فرذمكورريباته   ولهیوطعه واعبه دوماه ودلب ن سه للوط  وأعرض ع  م

                                                                                                                                                       

1. Ivan 

2. Mira 

3. Paula 
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 تاارطمأن  بصما، ةیهاا دا ه الشلةاكالات متتل بةیاةاّصة الغر  زةیع اه والراوا م  أعل د ه امل لیقل
 .ذال الرعل ةیشلةك باه یا اه جاصاه رير 

أو   سیعا) و سامیأبر  یمبععا( فرنا ) نیلناة ما  ا اكون دا ه الكاتت ثی ، سیدي فرذم ةیوال ان
أن  ینااار  رانیاااإ خیتاااأر  یوباااالعور إلااا، ریاااحر ك لیااالَشاااعر ومععاداااا امااارأة ذات َااااعر مج یمبععااا( سیگاا

 :صا ب اادعامه  و ی؛ املعور لةیانا مجك" ودي الت  ابی" دي زوعة "أفراسسی"فرذم

ٍ  س٘فددددد ًگ  ٕثْتددددد  ز  َثدددددبى ا
 

 ٍٕٔ هددَ ٕچٌددبى اٍ ٖتدد٘ثددِ گ ٌٖددً٘ج 
 
 

 (ٖٖٔ: شٖٖٗٔ، فردوسي) 
لاااو رأوداااا  عشااا وهنایأن الرعاااا   ثیااا ، عااا اه  لاااةیامرأة مجكااا ةیدااا ه الشلةااا ةاااّوریإّن الاااراوا 

إن داا ه ، باإلاااارة دعااا ریيف ال ةااة ومااا دااو عاا  ةیدور داا ه الشلةاا بلئاامیفهاا ا االساام ، بلنحااة
يف أسرة  شیتع ةید ه الشلة یف ي ال ّةة نر ، م  اجملتنب ةیيف الطب ة األرست راط ةری  ك ةیالتسن
 .ةیوأرست راط ّولةمتن

اد اااة مااا  اجملتناااب كيف طب اااة   ساااتعنلیُ ماااا  اه ری  اااكودااا ا االسااام  ، داااو رعاااب یاألجااار  ةیالشلةااا
معاساابة ماااب دور  ةینااا قلعااا داا ه التساانكف، ان"كااان جااادَس "ما كاارعااب  . "سیجبلفاااه الساام "فاارذم

 .ةیطب ته االعتناع یمبا أهّنا ت ّ  عل ةیلشلةا
لاو . لناة داو املودوباة ما  اهكدا ه ال یإّن معع ثی ، دي ج اداد ةری الرابعة واألج ةیالشلة

إّن  ثیااا ، ردایويف ت ااا  سیفاارذم  یااا"جااا اداد" يف طر  ةیععااال الةاا یأّن اه تعاااالكااو  یدق عااا نااار 
 یو  جااااعة لااه  تااكااان" و كاا"ما  یإذداايب إلاا: ماا  الغ لااة واجلهالااة وقااا   ااا سیجاا اداد أن اا  فاارذم

ان كاالل ااارئ أّن جاا اداد    ااو یأن   یاار ی"جاا اداد"  ةیالااراوا هباا ه التساان. الااوط  والشااعب ميختاا 
 .اهتایو  ردایت   یریان سبباه لتغكو  سیفرذم یمودوبة م  عع  اه إل

 نااا ماا لو   دایش چشاامان" يف كااو"ما  ةیّ وبامل ارنااة نسااتعتا أّن "البطاال" يف قّةااة  ااّب موساا
 سااّنيینااا ك  بّاااه م ّ ساااه   تهیعشاا بّ ضماابلشمااا دور العاااا  الاا ا ك لعاابی ثیاامشاارتل    اايیوظ

" سی" و"فااارذمانیااالیوأّن "ل ؛(ٕٗ: سٜٜٓٔ، فیاامع) مبعباااودي  تهیعشااا ةیّ الااراوا يف قّةاااة  اااّب موساا
وأّن ؛ ةت یری امرأةت أ  هنایعیالت تتبلور يف ع بةیبلشما دور ايبكتلعب   ثیمشرتل    يیوظ  لو  نا م
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نااوع ماا  الساا اعة والبساااطة دون أّا  هنااایف ثیاامشاارتل    اايی"باااوال" و"رعااب"  نااا ماا لو  وظ
، يف ال ّةاة ايبت صما ناا دورت إ ثیامشارتل    ايی" و"جا اداد"  ناا ما لو  وظاری وأّن "م؛ اءیريّش ور 

، انیالیالبطل ول نیايّب ب یإل  ايی بیلةّحته ود ا الرتري سافری یتساع  البطل وتررّيبه  ت اری م
طهران وتلت ي  یلتسافر إل سَ یفرذم ررّيبیو  ةیّ اسیان" يف العشاطات السك"ما  ساع یج اداد  ااه یوأ

 .سیان" وفرذمك"ما  نیايّب ب یإل بّدای ااه یأ بیان ود ا الرتريكبأستاذ ما 

 االبتداء أو براعة االستهالل حسن. 5
تعاين  ةیابراعاة االساتهبل  يف الروا. داو  سا  االبتا اء أو براعاة االساتهبل  ةیّاال ع ةیالروا زاتیم م 

قااراءة  یتشااّجب ال ااارئ علاا ةیااالب ا اه یاال عاااس و انكبشاا ةیااقةااة الروا یلتااوا علاا ثیاا  ةیااأّواله الب ا
 ربطُما ةیقةة  اّب موسا ةیالراوا يف ب ا. تنییلتا الرواكموعودة يف   زةیود ه امل، ةیالعها ی ت ةیالروا

 :واملانون أا ايّب قائبله  یال ارئ بال حو 
رت كإذا تااااا  . اه یّاااا ی بّااااااه   ، ماااااا أ سّااااه ...؟ رمااااان؟ مراد اااااة؟ ت ولااااون أ اااابلس»

ال اارئ  شاجّبیالراوا هبا ه ال  ارة أن  سته هی .(٘: سٜٜٓٔ، فیمع) «...أرتعش
 .د ا ايبّ  ةی یكم يف  كإص ار اي یعل ّ زهضملّه مث كقراءة العة   یعل

طهاران واألعاواء  عاةیالاراوا بوصاف م  با أی ثیا ، "دایش چشام" ةیايف روا ةیاال ع زةیاد ه امل ینر  ااه یأ
 ...عارتضیأ ا  أن  تجارّأیال ، خمتع اة عاةیاناا طهاران م ك»:  او یف، ةیاوقاائب الروا هاایالت ساوه لا ث ف

امارأة قا  سابب  بّ  ا: قاا  العااس»:  او ی اااه یوأ .(٘: شٖٚ٘ٔ، علوا) «م  ن سه و م  ظلّه اهطملت ك
وداا ه  .(ٙ: املةاا ر ن سااه) «ان ساابباه لوفاتااهكاا اةیاااي یالع اابلء ايااّب إلاا عت اا یوقاا  ؛ ان" وموتااهكااداابلل "ما 

 .ةیالعها ی تّ  ةیقراءة الروا یذد  ال ارئ وتشّجعه عل یاجلنبلت تع ل اإلاارات إل

 1ة كالحب. 6
يف ، ال ّةااة». الات ختا س دا ا العوااسل ما  الععاصار كعوااس فها ا العوااس تشاك ةیاالروا یإذا نعوار إلا
ل الععاصار الات كا شاتنلیال ّةة يف مععاه الواساب ، واملةطلح. م   وادث ا یلس ةیروا، عودردا

                                                                                                                                                       

1. Intrigue 
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هباا   ةاحیواللغاة الات ، ووعهاات العوار، واأل ا اث واملواضاب وال حااوا، أا الشلوصا  نعاجلها
 ٕ،ةكااأو جااط ال ةااة أو ايب، ٔال عاال ال ةةااي ةاافیأد   یعااه يف مععااكولا  عاا  داا ه األمااور

الت سببتها  ةیيف العبلئ  البشر  اتری التغ ا یذلب م  س وازایما  یإل ةكوسعستعنل مةطلح ايب
 یوب حاااو  ةیاااالرماااوز ال رام یلااا لب تعاااين مبغاااز ، ةكااافايب. أ ااا اث ال عااال ال ةةاااي وأظهااار معهاااا

أن  بصمااو  ةیااماا  أعاازاء الروا ساايیإّن ايااوادث عاازء رئ .(ٙ٘ٔ -٘٘ٔ: سٖٜٛٔ، ناا ری عأولتب) «ال ةااة
 .د ه الوقائب نیب ةیّ وعل ةیّ وع ل ةیّ ون عبلقة معط كت

أن رمةااااي  بصمااااة كااااايب یاااانیولتب، ةیااااة دااااي جطااااة ااااااملة لوقااااائب الرواكااااإّن ايب»
تتاألف  ةیكیبلساكة الكااناا ايبك. تلاب الوقاائب نیبا ةیّاالوقائب ورملل العبلقة العل

 اه ری  اكودي  ، تهایهنا ی ت میجط مست  یإل ریم   وادث متوااجة ومعسجنة تس
أّن  نیيف  ااااا(. ةیاااااأو العنط ةكتناساااااة املكاااااايب) ةیاااااالواقع ةیاااااماااااا تُساااااتعنل يف الروا

 نیالتسلساال والتتااابب باال تعت اال دائناااه باا یالتعتناا  علاا،  ااةیاي  ةیااايااوادث يف الروا
 .(ٖٖٗ: شٖٜٖٔ، ع هیپا) «(بةكة أو املر ككة امل كايب) ايا  واملاضي

املاضاي ودا ا  یتب أ بايا  مث تعود إلا ةیأا الروا، ةككة م ك ب نیتیالروا نیة يف داتكايبإّن 
دااو ع سااة  نیتیلتااا الاارواكيف   ٖریوأمااا التبئاا. دوماااه جاابل  ال ةااة رركااتیزماا   یاالنت ااا  ماا  زماا  إلاا

اااعرُت  بلیتين رادمااكملااا تاار »: ةیّ ماا بله ن اارأ يف قّةااة  ااّب موساا( ٗاملسااب  ریالتبئاا) یاألولاا ةیالشلةاا
 «األساتاذَ  عارف یق  لّ  ُا العساَء البلي »: دایش چشمون رأ يف  .(ٕٔ: سٜٜٓٔ، فیمع) «بالرا ة

 ةیاااويف روا( البطااال) ةیّ األصااال ةیّ الساااارد داااو الشلةااا فیااامع ةیااا  يف رواكااال .(ٕٔ: شٖٚ٘ٔ، علاااوا)
. ةید ه م  الواقع ةیوهب ا العنط ت رتب الروا ؛(ناظم) ةیّ ال رع ةیّ " السارد دو الشلةدایش چشم"

ودعااال ؛ لهااایولل ةیاادااي فاارز األعاازاء املوعااودة يف البع وایااالاات تواعااه العاقاا  البع ایماا  أدااّم ال اااا
 نیودعاال عبلقاة أّواله با( اجلازء) ل ما  ايا ثكتتش( لكال) إّن األ  اث. فیمع ةیأ  اث يف روا

فععا نا عبلقتاان ، ّلهااكاي ث مب منوعة اياوادث   نیتوع  عبلقة ب اه یاي ث واي ث اآلجر و ان

                                                                                                                                                       

1. The Action 

2. Plot 

3. Focalization 

4. Prefocalization 
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إذا أردنا أن نتح ث ع  عبلقة اجلزء . لكاجلزء وال نیاجلزء واجلزء وب نیالعبلقة ب: وایيف الع   البع
الا ا ساافر ما  أعال معاجلاة   یالبطال املار  یز علاكاأن نر  بصما" ةیّ مب اجلزء يف "قّةة  اّب موسا

  ةاا یأنّااه  یمث ناار ، دااو الساابب يف الر لااة ضأا املاار ، ب اجلاازءمرضااه فهاا ا نااوع ماا  عبلقااة اجلاازء ماا
عااا  املاااارأة يف الشااااوارع  بحااااثیباااه أن  بدایاااااماااارأةه وداااا ا األمااار  بّ ضماااالر لاااة وماااا  جااابل  الر لااااة 

أن ن اااو  أّن الر لاااة داااي السااابب يف  ّبهاااا وأّن البحاااث ععهاااا  جااابیف، عاااةیإخ يف امل  ...وامل اااادي
 راداای عا یوداو د  طالیایإ یتّتجه إل انیلیأّن ل لالبط عرهی اه ری وأج؛ الل اء يف حمطة الرتاس یإل بدای

عزء وعازء آجار  نید ه املبلئنة ب ینی  تبكفن  املن؛ عع  البطل أسی الة م  ال ل طمود ا األمر 
 :لكهب ا الش

 السفر       المرض
  انيليل یالحب  إل      السفر
  البحث عنها      انيليل یإل الحب  
 اللقاء في المحطة      عنها البحث
 أسيال        في المحط ة اللقاء
ل كاابله ماا  داا ه األعاازاء لااه ارتباااط مااب  كااأّن   ریأن نشاا بصماا، لكااوبالعساابة لعبلقااة اجلاازء مااب ال

فسااد  یإلا بدایاأّن  ا َه أا عازٍء ما  دا ه األعازاء  یمبععا، مبااار ریل مبااار أو رياكبشا ةیالبع
 .م  العواس یل ود ا دو املععكال

 أسيال      اللقاء    البحث عنها   انيليل یالحب  إل  السفر      المرض
أن ن او  ععهااا أّن اياوادث يف داا ه  جاابی" فدایش چشام" ةیااوأّماا عبلقااة عازء مااب عازء يف روا

إّن . ل مااتبلئم ومت اباالكأّن األ اا اث مرتبطااة بعاااها باابع  بشاا یمبععاا، الساااب ة ةیااالرواك ةیااالروا
 یإل سیب رذم یفتعّلُم الرسم أدّ ، سیبار  یأن تتعّلم الرسم فل لب سافرت إل  یتر  اناك" سی"فرذم

 یماا  الغ لااة ف ااا   ااا ارععااي إلاا  وهااای"جاا اداد" الاا ا أ یوقاا  تعرّفااا دعااال علاا، الساا ر والُبعاا 
التعّره  یإل بدایفعبل   أن الس ر ، و  جادمة للشعب وللوط كان" و ك"ما  یإل یالوط  واذدب

املطاااه  ةیاايف هنا سیوفاارذم. ان"كااالل اااء مااب "ما  ی لب إلااكاا بّدایاا"جاا اداد" وداا ا التعااّره  یعلاا
ان" م  السج  ك"ما  ریلر  تمیبشرط أن  ةیالبل  سیان" والبّ   ا م  أن تتزّوج م  رئك"ما  ش تع
ودا ا اياّب  عهناایاياّب ب یإلا  ايیان" كنا ال وعا الل اء مب "ما كف. ومة ععهكاي  اءیف إكو 
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، دعااباإلااارة  ریفناا داو عا . بیام  أعل إن ااذ ايب ةیّ البل  سیالزواج م  رئ ی" إلسی"فرذم ربصم
ماا  الت اباال  یل نواااٍس وداا ا دااو املععااكاال ساايیعاازء وعاازء آجاار مباااارةه داا ا حمااور رئ نیأّن العبلقااة باا

 نیورة بااكداا ه العبلقااات املاا   یاانی  تبكاافناا  املن، ریدوسوساا هیااعل  كااب ینااا كاألعاازاء   نیباا زیوالتنااا
 :لك" هب ا الشدایش چشم" ةیاألعزاء يف روا

 السفر      سيالرسم من جانب فرنج تعل م
 خداداد یالتعر ف عل     السفر

 انكواللقاء مع ما  رانيإ یالعودة إل    خداداد یعل التعر ف
 انكما  یالحب  إل     انكواللقاء مع ما  رانيإ یإل العودة
 انكما  ريمشروطاً بتحر  ةيالبلد سيالتزو ج من رئ     انكما  یإل الحب  

 یتاارتبط بباااق ا نیالطاارف نیبغااّ  العواار عاا  الت اباال بااا  ورةكفااأّا عاازٍء ماا  داا ه األعاازاء املاا  
ل كاااال  سااا یمااا بله إذا  ااا فعا ععةاااَر "السااا ر" ف. لكاااوعاااود ال یإلااا عتهااايیفهااا ا الااارتابط ، األعااازاء

" و"عبلقة رانیإ یج اداد" و"العودة إل ی"التعره عل: باقي الععاصر نیارتباط ب ع ینله أا د كبأ
ة فهاا ا كفااإذا ف اا نا  ل ااةه ماا  ايل ااات املتناساا، "ةیااالبل  سیان" و"التاازّوج ماا  رئااكااايااّب مااب ما 

 : اكل دكعبلقة اجلزء مب ال نّی أن نب  كنیف؛ ايل ات والعواس ایب نسكت  یإل بّدای
 یالعــودة إلــ  خداداد یالتعر ف عل     السفر   سيالرسم من جانب فرنج تعل م  

مشـروطاً  ةيـالبلد سيالتزو ج من رئـ    انكما  یالحب  إل     انكواللقاء مع ما  رانيإ
 انكما  ريبتحر 

ل األعازاء أا كا نیالرتابط با ةی یكاجلزء مب اجلزء اآلجر و  نیالت ابل ب ةی یك نّی فبه ا الرسم تتب
  كاظم، ة يف ال ةاةكل ايبكة واملرا ل الت تشكايب لیلل ةطم نایوأما ف. لكعبلقة اجلزء مب ال

فلهااا  ةیاالروا ةیااأماا ب »: ةیاالب ا( ٔ: ةیسایأرباب مرا اال رئ یتشاتنل علا ةیاة يف الرواكاال او  أن ايب
 هیاااان الااا ا ساااتجرا فكاااللن  ایااابوصاااف ت ل ةیاااأن تبااا أ الروا  كنیفااا. ا تنااااالت ال  ةااار  اااا

 ةیأو خبااطرة فلسا ، ن سه هیف   سیبلس للراوا كأو ب،  ركأو أ نیتیالة نیأو حوار ب، األ  اث
أن تتعا د  ةیااللرو  حةیال سا ةیات تااي الرؤ »: الع ا ة( ٕ .(ٕٖ: سٕٕٓٓ، تاو یز ) «مرتبطة مباا بعا دا
املع ااا   یإلااا طیصااااع ة مااا  البسااا، بعااا  یإلااا ی اااایبعااااها  ةیااابیكيف صاااورة تر  یاأل ااا اث وتتاااوال
 «ریبااكال ةیاال عاااد الرواكيف صااععها ودفااب عجلتهااا لتشاا تهااایل  سااب أشمكاا،  اتیوتشاارل الشلةاا
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دااو  ااا  انتوااار أو قلاا  متولاا ة ماا  اةااوه أو اةطاار أو »: ٔ یالتشااو ( ٖ .(٘ٗ: سٕٕٓٓ، لیقعاا )
وا  ة أو عواه  ةیالة یم تةرة عل، ةیالروا ةیهنا یايا  عابرة أو متواصلة إل ون د هكت. الشب
اتاب كال ساتل مهایالات   یالتشاو  بیإّن أساال» .(٘٘: سٕٕٓٓ، تاو یز ) «توّقب ايل ةعبیعاماه و 

 .(ٜ٘: سٕٕٓٓ، لیقع ) «لل ارئ وتشعر ال اص بالرضا العسيب ع  عنله ةیدي الت ل   املتعة ال ع
اتب ع  كعع دا ال توقفیأا ن طة ، ةیتوب هناكل نة مكل»: املوقف العهائي و ل الع  ة( ٗ

وذماا  داا ه املرا اال  .(٘ٛ: سٕٕٓٓ، تااو یز ) «لتطااور األ اا اث لةه یتااأي اةامتااة  ةاا. ةیاامتابعااة الروا
 .فیمع ةیة يف رواكنتعاو  ايب ليی نایوف نیتیلتا الرواكاألربعة موعودة يف  

 "ةي  في "قص ة حب  مجوس ةكالحب
 ه ظمايّب و  ةفیو ؛  هیوشما ن س الراوا وص  نیتیالة نیبايوار ب ةیالروا ب أیالراوا : ةیالب ا
 ةافیلعاا ر لتاه و  ساردیمث ، هباا هتّنونیاآلجرون مسألة ايّب وال  غ لیق    و یلل ارئ و   یالطر 

  یايف الطر  لهااكأیل لاةیبطّ  اری وقا  أعطتاه ما. الراوا امرأة  ا زوج وط بلن هیف عش یال ع   ال ا 
 ودا ا. ساركاألرض وتع یعل  هیم   لةیباب الغرفة يف ال ع   تس ط البطّ  یّعه عع  وصله إلكول

 یعلا لیا لب دلكاودي  اّب دا ه املارأة يف قلباه و  نةیوقوع واقعة عو یعل لیدل  ةیاي ث يف اي 
 ساردیو  ل عا  لعا باراما ا ةفیمث الراوا . البطل بسبب د ا ايبّ  ةیّ ال ا   ث يف ن س یریالتغ
 .هایعیوع انیلیع  ل اه ری  كلعا  

ال اارئ لئلعاباة عا    عویاإنّاه ؟ داي ايابّ  سیدل دا ه األ اسا: شمس الراوا بع سه: الع  ة
؛ م  ال ع   انیلیيف ال ع   جاّصة ذداب ل ةری األج لةیالل ةفیمث ، مكللح  عوهید ا السبا  و 

ل ا  اااتّ ت داا ه ؟ أحاث ععهاا  یاوأ؟ یدال أراداا مارة أجار ، ن ساه نیوبا عاهیب هناسیو   یوداو  از 
ان ذلااب ماا  جاابل  كااولااو  ، ماا  ساا نه هیشاا یباا واء  اسیااداا ا ا  عاااجیأن   یاار یلة ععاا ه ودااو كاملشاا

 .  ه األعنا  أب اه  ی  الع و كاعرتاه عع  األساق ة ل
 بحااثیفااالراوا   یااماا  ع  انیاالیبل لت اايیداا ه ال ّةااة إرادة الااراوا بااأن   یتُعااّ  تشااو :  یالتشااو 
أن   یار ی  اةیوالساارد يف اي ، والشاوارع ینحطّة الباص والرتاس واملسرح وامل هك،  انكل مكععها يف  

 اناااه ی فااالراوا أ، ال ااارئ یالااراوا إلاا شااهایعیالاا ا  شیال ااارئ  الااة االضااطراب والتشااو  یإلاا ع االی
                                                                                                                                                       

1. Suspense 
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 .ذلب یعل ربهصم   ّبه للنرأة كع  البحث ول عةرهی
األمال ال  باةیوج أسیاوال، الاوط  یالعاودة إلا یانتها دراسة الراوا يف اجلامعة وق  عزس عل:  ل الع  ة

وت او   طالیاایإ یماب ط لهاا مّتجهاةه إلا انیالیل یر یا ثیا ، ت اعئیحمطّة ال طار  یوعع ما انطل  إل،  ارقانهی
إهّناا تعتوار  يف »:  او یالاراوا و   كاب ی طااهامل ةیاويف هنا. ورم  د نعا  نلت اي أبا اه  طالیایإ یأنا أسافر إل: له

ال وعاااا قااا  وظّاااف ناااا ك .(ٖٓٔ: املةااا ر ن ساااه) «ساااألت ي هباااا!  یاااكبالتأ ...التسااالروا ...احملطّاااة ال ادماااة
 .ل ع لي ومعط يكايوادث بش نیانسجاس وتآلف فين ب لدعا ید ه املرا ل األربعة ونر  تهیالراوا يف روا

 "ىايش چشم" ةيفي روا ةكالحب
، ةیااوقاائب الروا هاایان و األعاواء الات ساوه لا ث فكالعاا امل ةاّوریالاراوا أن   یار ی ةیايف الب ا: ةیاالب ا
إّن السااارد  .(٘: شٖٚ٘ٔ، علاوا) «عاارتضیأ اا  أن  تجاارأیال ، خمتع ااة عااةیانااا طهااران م ك»:  ااو یو 
 .ااه یأ" دایش چشملو ة " ةفینا كان" و االته  ك"ما  ةیالة تعاو یطهران مث  عةیلعا م  ةفی

: العااظم وذلاب السابا  داو  یان" وب ي سبا  دون عواب للنجتنب وللساكمات "ما : الع  ة
العااظم باللو اة يف امل رساة وقا  قارر أن   یا ات   السا؟ ةری يف اللو ة الشاه نیعیم  دي صا بة الع

 .واإلعابة ع  د ا التساؤ  نیعیصا بة الع  صم
صا بة   صمالعاظم أن   یوقّرر الس، ل   زار العاس وال ّعانون امل رسة ملشاد ة اللو ة:  یالتشو 

لا لب ف ا  قااس . عرفهاایان ال كاعاه  كع  تلب املارأة ول اان"كجادس "ما ا سأ  "رعب" ثی  نیعیالع
  دبیااو  املاارأةَ تلاب   صمااوبعا  فاارتة ماا  املتابعاة ، امل رساة ب قّااة راعع یااالعااظم برصاا  العسااء اللااواي 

وعبلقتهاااا ماااب  نیعااایي لاااه قةاااة العكااال( سیفااارذم) املااارأة. نیعااایعااا  اللو اااة والع ساااأ ایو  تهاااایب یإلااا
ي أ با ص قي و يّب لا كل اسيیان" وت و  له أنين ر لا لتعّلم الرسم مث دجلا املعرتل السك"ما 
األعناا   هان م  ضن  دا ك ثی ، ألعله ةیاسیل العشاطات السكعا أمارس  كان" فإنين  ك"ما 

داا ا . للبحااث عاا  آلااة الطباعااة تهااایب یومااة دجاال إلااكمث قالااا أّن ضااابط اي. اااراء آلااة الطباعااة
 ةیااقااراءة الروا یئ علااال ااار  شااجبی ااااه یباإلضااطراب وأ شااعریي كاابال ااارئ   بّدایاا ةیاااملشااه  يف الروا

ّ  كال هیاإل هاارريام عا س رريبت ةیّاالبل  سیأهّناا تزّوعاا ما  رئا ثیامث تتابب األ  اث  ، ةیالعها ی ت
 .ةیّ البل  سیان مشروطاه بتزّوعها م  رئكان" م  السج   ك"ما  ریلر 

الشااغف  نلااهضمان مسااحوراه و كااان"  كااماا  جاابل  ال ةااة أّن "ما  روایااإّن الااراوا :  اال الع اا ة
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 ةیا  يف هناكال نیعایالع نیدي صا بة داات سیال ارئ أّن فرذم ةّ  ی ی ت سیفرذم ينیرمو ع ری كال
بلس كااوتعتهااي ال ّةااة ب عاارفينیمبااا أنّااه د  نیعاایأن األسااتاذ أجطااأ يف رساام الع سیال ةااة تعاارته فاارذم

أّن  یعل  كب یأن   یر یأّن الراوا ك .(ٖٕٔ: املة ر ن سه) «عانیر داتان الع سیل»: املتأّمل سیفرذم
س تلااب كاتع سیفاارذم نیعا  اةیيف جااواطره ويف اي  ریتطا ةٍ یّاری اماارأة أ  عاایان" داي عكااالات ر هاا "ما 

تعاارته  ةیااويف العها ةیااری عیااين امرأتااه األ  رساامیو  سیفاارذم ينیااان" عكاا"ما  یر یاا ا كاافه ةیّااالیاملاارأة اة
والرمااوز املتبلااورة يف  فعسااتعتا أن األساارار. داااری  ااا باال لشاالة ري سااایل نیعاایالع نیأن دااات سیفاارذم
 .ةیری املرأة يف اللو ة دي أسرار امرأته األ  ينیع

 بّدایاباارزة عا اه ودا ا  ةیّ "املونولاوج" يف قّةاة  اّب موسا ةیّ ر إّن ا نساات الع ساكاووف اه ملا ذُ 
  كاظمو . "دایش چشام" ةیاقاّل  ااوردا يف روا زةیا  دا ه املكال ةیا ارة العواطاف يف الرواكو  زیاتعز  یإل

والاراوا ؛ هنااصاادقتان حواد  تاانی" شماا روادایش چشام" و"ةیّ "قّةاة  اّب موسا نیتیال و  أّن الروا
 .نیتیلتا الرواكاملع و  يف سرد الوقائب يف    یع  الطر  رجطمال 

 جةيالنت
 : سب ما درسعاه توصلعا اذ العتائا التالیة

  جلاازء  یوال مععاا، ةیااو یالبع هیاايف العواااس الاا ا تعتناا  عل ةیّ األساساا زةیااكإّن الت اباال والتبااای  دااو الر
 .ل نواسكإظهار د ه الت اببلت يف   یإل ةیو یالبع یوتسع، م  األعزاء يف العواس إاّل بالت ابل وبالتبای 

 وایاال شمااا عبلقتااان مّتبعتااان يف الع اا  البعكاااجلاازء وال نیاجلاازء واجلاازء والعبلقااة باا نیالعبلقااة باا ،
بله ما  داا ه كاأّن   یإلا ریُتشا ةیاامساألة الت ابال وأماا العبلقاة ال ان یتا ّ  علاا یأن العبلقاة األولا ثیا 

أّن  یمبععاا، مباااار ریل مباااار أو ريااك ااا ارتباااط وعبلقااة مااب بعاااها الاابع  بشاا اتیاااألعاازاء والبع
عااا نااا أ بتك،  ماا  العواااس یل وداا ا دااو املععااكاافساااد ال یإلاا بّدایاا اا َه أا عاازٍء ماا  داا ه األعاازاء 

 .نیتیالروا نیيف دات زةید ه امل
 وال ّةاة تا ور  او  حماور ، نیتیالاروا یإّن ايّب دو مغاز  ثی  نیتیاملانون يف الروا تشابهی

 .ةیّ ری س املرأة األ كمرآةت تع  ةیيف اي  عانیوداتان الع بةیايب عایودو ع سيیرئ
  ّلناااا ك ینیإّن الاااروا ثیااا ، واضاااحة عااا اه  نیتیلتاااا الااارواكيف   عاااةیأّن تااابلؤس اياااّب والطب ینااار

 تحا ثی، انیالیل ينیاع ةافیالاراوا أن   یار یما بله ملّاا ؛ عاةیعا  الطب تح  انیع  ايّب ف تح  انی
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 ةااافیالاااراوا أن   یااار ی عناااای"  دایش چشااامويف قّةاااة ". عاااةیلعاااا عااا  املطااار والشااارفة والطب يكاااضمو 
 .عةیرج والطبكلعا هنر   ةّوری، انكوما  سیفرذم نیوايّب ب ازلةاملغ

 اناااا مااا  أداااّم كودااا ه املساااألة  ، باااارزة وصاااائبة عااا اه  اتیّ الشلةااا ةیإّن األرياااراض يف تسااان
دوردااا يف ال ّةااة  یّلهااا تاا ّ  علااك اتیّ الشلةاا ةیأّن تساان  یااب، ةیاايف الروا ةیّاااألعاازاء والععاصاار ال ع

 .د ه األ اء اعتباطیاه وعشوائیاه  اریاجت  كیود ، ل أو بآجركبش
 زیااتعز  یإلاا بّدایاابااارزة عاا اه وداا ا  ةیّ "املونولااوج" يف قّةااة  ااّب موساا ةیّ إّن ا نسااات الع ساا 

 ."دایش چشم" ةیقّل  اوردا يف روا زةیّ  د ه املكل ةیالعواطف يف الروا

 المصادر

 ةيعربال (أ
 :بغ اد، ی، ترمجة عب  اجلبار املطليب، الطبعة األولفي دراسة القصص زيالوجس(، ٖٜٛٔزر )یلس، یلو ، نیلن ، ری أولتبع

 والعشر. ةیمعشورات دائرة الشبون ال  اف

 .ةیدار آفا  عرب :الطبعة ال ال ة، بغ ادز، یعز  وسفی لیوئی، ترمجة علم اللغة العامس(، ٜ٘ٛٔعان )یسوسور، فرد دا

 للعشر.دار العهار  بریوت:، ی، الطبعة األولفرنسي، زييإنكل، عربي ةيمعجم مصطلحات نقد الرواس(، ٕٕٓٓف )یلطتو ، یز 

، الطبعة تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناىج النقدية الحداثية دراسة في نقد النقدس(، ٖٕٓٓحمن  )عزاس، 
 معشورات الاد الكتاب العرب. :دمش ، یاألول

 دار ال ارايب. الطبعة ال ال ة، بریوت:، وييالسرد الروائي في ضوء المنهج البن اتيتقنس(، ٕٓٔٓين )ظم ، یالع

 للعشر واملعلومات. ایر یال ادرة: م ، ی، الطبعة األولمناىج النقد المعاصرس(، ٕٕٓٓصبلح )فال، 

 العامة ل ةور ال  افة. ئةیال ادرة: ا ، یحم وظ، الطبعة األول بیذم می، ت  فن  كتابة القص ةس(، ٕٕٓٓفباد )ل، یقع 

 لل راسات والعشر. ةیاملبسسة العرب بریوت:الطبعة اةامسة، ، ةي  قص ة حب  مجوسس(، ٜٜٓٔعب الر   )ف، یمع

 ةيفارسال (ب
 ، چاپ او ، هتران: مركز.ل  او ، عساختار وتأويل متنش(، ٖٓٚٔبابب )أ  ا، 

 ، ترمجه فرزانه طادرا، چاپ او ، هتران: آگه.درآمدي برساختارگرايي در ادبياتش(، ٜٖٚٔرابرت )اسكولز، 

 . یدوس، هتران: مروار  ، چاپگشودن رمانش(، ٖٜٖٔ )نی سع ه، یپا
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موزه ومركز اسعاد ملس  یپور، چاپ او ، هتران: كتاخبانه  رضا علي یترمجه ، يیساختارگراش(، ٖ٘ٛٔژان )اژه، یپ
 اسبلمي. یاورا

 چاپ او ، هتران: فرزانه.، ینقد آثار بزرگ علو ش(، ٖٛ٘ٔ) یعب العلب، یدستغ

 ، هتران: نگاه.اپ چهارسچ، رانيا شرويپ سندگانينو ش(، ٖٔٚٔ) یحمن  علسپانلو، 

 .مع ری چاپ او ، هتران: د، یسعد اتيغزلش(، ٜٖٛٔمةلح ب  عب اه )، یسع 

 .ریكبری چاپ سوس، هتران: ام، ىايش چشمش(، ٖٚ٘ٔعلوا، بزرگ )

 .ریكب  ری، چاپ او ، هتران: امشاىناموش(، ٖٖٗٔأبوال اسم )فردوسي، 

 ةيز ينجلاإل (ج
Hornby ,A S, (2010) , Oxford Advanced Learner’s Dictionary ,8 ,Oxford: Oxford 

University Press. 
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Суперанская А. В. ( 2005) ,Словарь русских личных имён. – М. , Эксмо. 

 الرسائل والمقاالت ه(
، ریرسالة ماعست، ةياألدب فيعبدالرحمن منالنص الموازي في أعمال س(، ٕٓٔٓحمن  را ا عب  اجلبار ) ا، یدر 

 .ةیّ عامعة ذماح الوطع، نیبإاراه ال كتور عاد  األسطة، فلسط

 ةيترونكمواقع اإللال (و
 :معشور يف، 1«األ اء الرائعة لؤلط ا »؛ ع ایل، رانتزكروزن، بلیبام، سرتان ردمون 
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 ي فیاثر عبد الرحمه مى ،«قصة حب  مجوسية»دي رمان  یقیتطب یبررس

 یزباو ییتب ساختارگراكبر اساس م ،یاثر بسرگ علً ،«هایش چشم»
  2یمظفر یعل، 1انیرضا واظم

 ٖٗعالهِ طجبطجب واًطگبُ ٖع ث بت٘اوث ٍ زثبى گ ٍُ استبو. 4

 ٖٗواًطگبُ عالهِ طجبطجب ٖع ث بت٘زثبى ٍ اوث ٕت كو ٕواًطجَ .4

 دهيكچ
 يٗوا ا ٖاسبس ٔلئهس تَاى گفت هٖ، نٗبٍا٘پبزل ثِ حسبة ث كٗ ّٕبِ كسبى تهتي اا ث كٗاگ  

 .ثبفت است ٕوااا ،هتي كٗ هعتقدًد بىٗسب تباگ ا. استقطعبت  ي٘ث ٖااتجبط ٍ ّوخَاً ،پبزل

ٍاقع  واآًبى . ِ ضَوثداى پ وا ت الزم استِ كاست  ٕا لِئهس، ثبفت يٗا ٕاجزا بى٘ه ٕسبزگبا

 ق٘د ٍ تطج ل٘د هقبلدِ ثدِ ت ل   يٗهب وا ا. ٌٌدكطف كاا  گ ٗو ٖجزء ثب جزئ كٗ ٔ َاٌّد ااثطٖ ه

اثد    «ّبٗص چطن»ٍ  ف٘ى هٌباث  عجد ال حو «قةاة  اّب موسایة»ث  وٍ اهبى  ٖٗاصَل سب تباگ ا

هكتدت  ) ٖقد ٘تطجد   ٖلد ٘اٍش ت ل، پدوٍّص  يٗد اٍش هدب وا ا  ؛پ وا ت ن٘ثزاگ علَٕ  َاّ

ِ ً٘ت يٗد س اًجبم ثدِ ا .  َاّد ثَو ٕا تبثخبًِكاستفبوُ از هٌبثع ٍ ( ٖٗبكٗه ا تطج٘قٖ ّ  جد  ن٘ دَا

ّب  وا اهبى ًٖٗقص ثسزا «چطن» ز٘وااو ٍ ً ٕا ًقص ث جستِ ،وا ّ  وٍ اهبى ٕ ِ٘ زى اثك د٘اس

وا ه٘دبى اٗدي   ثباز است ٍ  با٘ثس ٍ اهبىووا  ٖسًَٗ هبىا فٌَى ٕ ٘باگك ثِ يّ٘وچٌ .ٌدكٖ ه فبٗا

 ،تَاى گفت سدب تبا ّد  وٍ اهدبى   ٖ ِ هك ٖٗتب جب ؛ٍجَو وااوً٘ز  ٍٖ ّوخَاً ٕسبزگبا فٌَى،

 است.ن ٍ ّوبٌّگ كهست  ٕسب تبا

 

 ؛قّةة  ّب موسّیة ؛ٕثزاگ علَ ؛ف٘ى هٌبال حوعجد ؛ٖزثبً ٖٗسب تباگ ا ؛ٖق٘تطج بت٘اوث: ها لیدياشٌك

 .ٕ ٘زى اث ؛ّبٗص چطن
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