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The Character of the Narrator in the Female Novel 

 كريدي العنزي عنود عبد الجبارإعداد الدكتورة/ 

العربية مصر جمهورية االسكندرية، جامعة وآدابها، العربية اللغة قسم اآلداب، في الفلسفة دكتوراه  

 الملخص 

 تناولتها التي القضايا وأهم مصر، في النسائي الروائي بالمشهد الحديثو والرواية، بالراوي التعريف إلىلحالي ا البحث هدف

 في النسائية الرواية لدراسة مدخلا  بوصفه ووظائفه نماطهأو الراوي عن الحديث منه، تنطلق الذي المنظور عبر الكاتبة المرأة

 أعمالهن إستقصاء ومحاولة - اإلمكان بقدر الكاتبات هؤالء أعمال بقراءة القيام ضرورة في البحث مشكلة وتمثلت مصر،

 بفرعيه البنيوي المنهج البحث استخدم .والتماثل بالكثرة تتسم تكاد التي المعاصرة المرحلة في أعمالهن توالت إنه وخاصة

 كتابات في خاص بشكل فيتمثل التوليدي االتجاه أما النقاد، بعض جتهاداتا في فيتمثل الشكلي االتجاه أما. والتوليدي الشكلي

 واالتجاه النسائية، الرواية باتجاهات تمثل مصر في والرواية المرأة أولها البحث في مباحث عدة تناول وتم. جولدمان لوسيان

 تناول وتم والوظيفة النمط: الراوي بعنوان الثاني والمبحث النسائية، الرواية وقضايا مصر، في النسائية الرواية سلكته الذي

 في الراوي وأنماط المحكي، من وللمسافة للضمير تبعا الراوي وأنماط المعاصر النقد في السردية والرؤية الراوي تعريفات

 . العربي النقد مجال

 مميزاته له جديداا  فنيا أتجاهاا  أخذت قد الجديدة مرحلتها في التاريخية الرواية أن يظهر: أهمها نتائج عدة إلى البحث صلووت

 كتابة مسوغات تنوعت والمضمون، الشكل مستوى على نماذجها بعض في واضحاا  فنياا  تطورا شهدت إذ الخاصة وسماته

 تعبير ذاتها حد في الرواية تعتبر تعليمية، ألهداف الغالب في تكتب كانت أن بعد الجدد، الكتاب عند ومبرراتها التاريخية الرواية

 أخرى وتتخذ تربوي، اصطلحي لهدف تكتب أو مباشر نحو على به البوح تستطع لم معيش لواقع أداة أو معاصرة قضية عن

 .تاريخي موضوع في للكتابة كافياا  سببا والفني الجمالي الهدف من

 النسائية الرواية الراوي، شخصية،الكلمات المفتاحية: 
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The Character of the Narrator in the Female Novel 

Abstract: 

The aims of the current research is to introduce the narrator and the novel, and to talk about the 

women's novel scene in Egypt, and the most important issues that the women writers dealt with 

through the perspective from which they start, talking about the narrator, his patterns, and his 

functions as an introduction to the study of the women's novel in Egypt, and the problem of the 

research was the need to read the works of these writers As much as possible - and try to 

investigate their works, especially since their works continued in the contemporary stage, which 

is almost characterized by abundance and symmetry. The research used the structural approach 

in both its formal and generative branches. As for the formal trend, it is represented in the 

jurisprudence of some critics, while the generative trend is represented, in particular, in the 

writings of Lucien Goldman. Several topics were dealt with in the research, the first of which is 

the woman and the novel in Egypt, which represents the trends of the women's novel, the 

direction that the women's novel took in Egypt, and the issues of the women's novel. Narrator, 

and patterns of the narrator in the field of Arabic criticism. 

The research reached several conclusions, the most important of which are: It appears that the 

historical novel in its new phase has taken a new artistic direction with its own advantages and 

characteristics, as it witnessed a clear artistic development in some of its models at the level of 

form and content. Mostly for educational purposes, the novel in itself is considered an expression 

of a contemporary issue or a tool for a living reality that it could not reveal directly or write for 

an educational terminological goal, and takes another from the aesthetic and artistic goal as a 

sufficient reason to write on a historical topic. 

Keywords: Character, Narrator, Female Novel. 
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 لبحثامقدمة . 1

مقدمة  هبوصف الراويلسردي وهو عنصر اء البناصر اهم عنأمن  اا لتحليل عنصراسة والدرالبحث با اول هذايتن

ة يدباأل ابتهاسم كتتت أن انهأرب متميزة من شاينطوي عليه من تج ابم ،تبةالكا/ المرأة لماع إلىلولوج اسية تمكن من اسأ

 .الم من حولهاتبة للعالكالتي تمكن من تبين حقيقة رؤية اسية اسألاور المحاحد أعد يوي الراعنصر  أن لخصوصية وذلكاب

 التالية:ب اسبلموضوع لألا ختياران اوقد ك

 القصصي.لسرد اسة الحقيقى لدرالمدخل افهو  والحديثة.لقديمة ات اايلروالتشكيلية في اصر العناهم أوي من الرا  -1

 اا مهيمن اا ره عنصراعتبإب صلقصالذي يمسك بكل خيوط لعبة افهو  ،صصيةلقالنصوص السرد في ات ياإلهم أوي من الرا -2

 لغ.ار باقتدإة بيالنهاحتى  ايةلبدامن 

 متدادالمكتوب النص ا، فللمرأةخلي الدالم العالمرحلة سيكشف عن افي المرأة  تاياروالراوي في ول عنصر اتنأن  اكم -3

 فصوت ،صر في مصرالمعالعربي المجتمع افي  قضايالان كثير من ع بحثاا  عدي إنهإلى  باإلضافة ،تبةالكات اللذ يوجود

 ،صةام خأمة اع قضايانت اء كاوم سويلالعربية ا األمة اتهأتحت وط حلتي ترزالكبرى ا اايلقضايهمل  ال ياإلبداعالمرأة 

ت المجتمعافي  المرأة "قضية :ارحة قضيتهاد طاتقنإلاوية الفعلية ومن زاركة المشاوية امن ز اهيأحيث تعبر عن ر

فة املة لكالكا ارستهالتي تحول دون ممات السلبيابعض  انب منهاني في بعض جوال تعاتز لتي الا" صرةالمعالعربية ا

 .احقوقه

 لبحث:اهمية أ. 1.1

 لغربي.اث الترافي  اتهامرجعي امثقفة له اتبةك انهأبصرة المعالمرحلة ابه في  اتسمت اة في مصر ومايلرواو المرأة .1

 .للمرأةخلي الدالم العاسيكشف عن  المرحلة،في  المرأة تاايوي في روالراعنصر  ولاتن .2

خلي الدالتنظيم ال عن ؤولمساو والمشاهد، األحداثرد لمكلف بسافهو  وظائف،ة وهو يقوم بعدة ايلرواوي في الرادور  .3

 ة.ايللرو

 ركة.المشاعلية اسمه وبين فاوي بالراقة حضور عل .4

 لبحث:اف اهدأ. 1.1

 .ةايلرواوي والراريف بلتعا .1

لذي تنطلق المنظور اتبة عبر الكا المرأة اولتهالتي تنا ايالقضاهم أو مصر،في  الروائي النسائيلمشهد اعن الحديث  .2

 منه.

 ئية في مصر.النسا ايةلرواسة الدر مدخلا  ووظائفه بوصفهطه نمااوي والرالحديث عن ا .3

 البحث:منهج . 1.1

د، ومن النقات بعض اداجتهإلشكلي فيتمثل في اه اتجالا أما .والتوليدي يللشكابفرعيه  (البنيوي )المنهجلبحث ا استخدم

 .الروائيلشكلية للنص اصر العناسة اوهو يعنى بدر ،وغيرهم .ر جينيت..اوجير ،كبسوناوج ،تودروف همهم:أ
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ينطوي على رؤية  دبى عظيمأكل عمل  أنيرى " يلذا ،نان جولدمات لوسياباص في كتافيتمثل بشكل خ يلتوليداه اتجالا أما 

لتى المرفوضة القيم اعن  - اعظيم حق يفي كل عمل فن -يكشف  أن لمرءاولذلك يجب على  يدباأللعمل الم الم تنظم عاللع

ص  ،1111 ،بر عصفورا" )جالقيم وقمعهاسبيل رفض هذه في  لبشرا انيهالتي يعات التضحيافيكشف عن  ،لعملاتصنع وحدة 

161) 

ب الخطاحيث تحليل  يلنفسالتحليل ات ادوأسة مثل الدرال ايعمق مج اخرى بمألاهج المناعض لبحث من بافيد ستوسوف ي

  .يئالروا

 لبحث:امشكلة  .1.1

لبحث في ابة، فلم تكن مشكلة الكتاومرحلة  ايغطيه أن لتي يمكنات اايلرواعدد  يلبحث وها اجههاثمة مشكلة رئيسية و

 األمرقع افي و انت تشكل ميزة ولكنهاصرة حيث كالمعالمرحلة اصة في اخ -بصورة كبيرة  افي وفرته إنمادته، واندرة م

هن في أعماللت اتو إنهصة اهن وخأعمالء استقصإولة اومح - اإلمكانت بقدر اتبالكاء هؤال أعمالءة ام بقرالقياتطلبت ضرورة 

 ثل.التمالكثرة واد تتسم بالتي تكاصرة المعالمرحلة ا

 لبحث:اخطة  .1.1

 اولهالتي تتنا قضايالا أهممصر، وفي  ئيالنسائي الروالمشهد ائية يعرض النساة ايلرواوي.. والراسة اردإلى  مدخل

سة الدر ئفه بوصفه مدخلا اطه، ووظأنماو الراويلحديث عن اوجب أ الذي تنطلق منه، ممالمنظور ابة عبر تالكا/ المرأة

 .سةالدرات موضع اايلروال ئية في مصر، من خلالنساة ايلروا

 التشكيل، من هنالرؤية واعلى مستوى  الروايةل افي مج المرأة عابدإلفني لتطور النضج اصرة تعكس المعالمرحلة اهذه 

تكون من  أن ثرتآحثة الباصر لكن ابمنهج سردي مع اا نقدي اوتحليله اولهاسة لم يسبق تنالدرالنصوص موضوع امعظم  فإن

 .الروائيج النتا ائل من يدرس هذاوأ

 ة في مصرايلرواو رأةالم. 1

ت اعشر األدبء افقد ظهرت في سم ،صرةالمعالمرحلة اصة في اخ الهاغفإيمكن  مة الافية هاهرة ثقاظ المرأة دبأعد ي

"  انهأب -صرة المعالمرحلة اصة في اخ -تتسم  المرأة تابافكت ،ءالنسال الرجاك فرق بين ات فلم يعد هنالمتميزات ايدباألمن 

حت اتأ ،لوسطىالطبقة اء شريحة معينة من ابنأت من اتبالكاء معظم هؤال ألن ؛لغربياث الترافي  اتهارجعيم ابة مثقفة لهاكت

بة ابلورة معرفتهم، فهي كتإلى  وتسعى ،ةالحياب اتهاتبابة ترتوي من خبرة كابتهن كتافكت ،جنبيةالارس المدالتعلم في ا اتهالبن

 ( 1ص ،1111 ،فظاح ي)صبر. "اتهاقالتي صدرت ضمن سياة للحظالذي صدرت عنه، وباقع الوالصلة باوثيقة 

لعشرين من القرن اة ايفي نه الروايةل ات في مجائداتي ظهرن وكن راللوا تاديبألامن  اا ة كثيريدباألة الحياوقد عرفت 

ي لهن دور تاللوات اتبالكا. وغيرهن من وي..الطحال امين، وميرأ اونور ،وسلوى بكر ،شوراورضوى ع ،ل بركةاقبإ :بينهم

 المعاصرة.فة الثقالمصري والمجتمع افي  المرأة بي لمسيرةاجيألالدور ايؤكد  اصرة. وهذالمعاة ايلروابة افي كت
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ئية( النساة ايلرواوقد عكست  ،لمجتمعا اياوقض اإلنسانت ازمألتعبير عن اة قدرة على يدباأللفنون ا أكثرة من ايلرواوتعد 

ت منقطعة ار فترامد علىتحدث  أن اإنهن من شالتي كالمضطرب وا امجتمعن التي يموج بها ايالقضات وازمألامن هذه  اا بعض

لنفسية البنية او ،ةالحياط نماأتغيير في  اتبعه ،اإلجتماعيةنين القوالقيم والتفتت في منظومة ار وايألنهات من اريخ درجالتامن 

 عتاستطاحتى  ،عياجتمإلاك الحراح طويل في ارة ... بعد كفصالمعالمصرية ا المرأة تاباتطور في كتإلى  دىأ اد ممافرلأل

 واألدب.فة الثقارز في اتقوم بدور ب أن

 احدثتهألتي افية الثقاو اإلجتماعيةسية والسيات لتحوالاففي ظل  ،لمصرياقع الوايحدث في  اي بمئالروالشكل ا تأثروقد 

إلى  قربأبتهن انت كتافك ،لمجتمعائد في مسيرة اهو س الم اا رايلرؤية مسافة والثقالوعي وافي  نجد تحوالا  ،1112ثورة 

لرؤية انت بتلك افك ،ئيةالروا األحداثعلى  اا لسرد، معلقافي  لعليم ( متدخلا ائب الغاوي الرادية )احألالرؤية افظهرت  ،لتقليديةا

ت الذا افرزتهالتي الذهن " هي تلك اي حدة فاصورة و اذ الم لديهالعاصبح أ، فالمرأةلذي تعيشه الوضع اعن  اا دية تعبيراحألا

 (12ص ،2006،سوسن ناجي) .بتجردلم العاتدرك  أن اح لهاتيبحيث  ،المنكفئة بصورة قسرية على نفسهالمشروخة ا

سوسن )م اخر بشكل تألاتبني شروط تسلطية جديدة تعمل على نفي ، في صورة "للمرأةهر القاقع الواتطور  أن وبعد

وي" الراء تدريجي لسلطة "اختفإت، في صورة اتبالكامنظور  انبثق منهالتي الرؤية اعلى  اهذ سانعكوقد  ،(11ص ،ناجي

لتمرد لدى افظهر  ،صةاخ المرأةمة واع اإلنسانلتي تحد من حرية التقليدية اء عن رفض للقيم ىينب العليم بكل شيء مما

 :بتهنالتمرد في كتاإلى  تجهناتي للات اتبالكا شهرألذكورية. وازي يعكس غضبهن ورفضهن للهيمنة اتهن كتعبير مجبطل

 وسلوى بكر وغيرهن. ؛د زهيراوسع ؛ويالسعدال انو

لخروج من اولن ا، حيث حاتميزه ات لهائيالروا موجة جديدة من( 2003 - 1113صرة )المعالمرحلة ا أثناءوقد ظهرت 

لشخصية اخل وعي اتي بحصره دالذالمنظور ات وتبني اذلا إستعادةمرحلة إلى  لعليمائب الغاوي الرالتقليدي ومنظور الفكر ا

 أبرزئدة ومن السادية احألات ادالعار وافكألالقيم والخروج من منظومة ا إطارت( في اصوألات )الشخصياعدد من  أو

ب راحيث يوحدهن تق ،شوراورضوى ع ،وسلوى بكر ،ويالسعدال اونو ،تالزيالطيفة  :هاتجالا اتجهن هذاتي للات اتبالكا

 صر.المعالمصري اقع الوالتي حدثت في ا اثمرتهاعية اسية وافلهن تجربة سي ،سيالسياء اتمألناعي وتجربة اجتمالالموقف ا

وهن  -ت التسعينياوهن يمثلن جيل  -تهن اذو إستعادةولة ابتهن ومحالتمرد في كتاقمة إلى  ت وصلناخريات ائياوثمة رو

 ،للمرأةطع السالحضور ابتهن افمحور كت ،صةالخا امحهمل ائية لهائية نسارو بةايؤسسن كت أن ستطعنات ات متحررائيارو

 ،(221ص  ،روجيه)لمجتمع اكمشروع لتغيير  المرأة قضايالج الذي يعالعربي ا األدبمن  اا جزءتصبح " المرأة بةات كتأفبد

 نأ السلطة . كمام والنظالوقت نفسه باي لمتعلقة فاو ،صةالخاتية الذالشخصية وامور ألاسية لديهن تلك السيالقضية اصبحت أف

 واحدة.وقضية  حداتتشكل في نسيج و اجميع اإنهبل  ،لجسديةاو ألنفسية او أ اإلجتماعية الرؤية ليست منفصلة عن قضيتهاذه ه

ونجوى  ،لموجياوسحر  ،نيالتلمساومى  ،ناوسمية رمض ،ويالطحال امير -ت التسعينياجيل  -لجيل ا ات هذاتباومن ك

 .صةالخاته اله سم انيانس اباسمن خطاتي للات اتبالكان وغيرهن من اشعب
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 :ئيةالنسا الروايةت اهاتجا

هية التي تحدد طبيعته وتحقق مابط الضواء وىدالمباوتحكمه مجموعة من  ،لعصرايخضع لظروف  أدبيعمل  يأن إ

ة مجموعة ال تصوير حيمن خل اراوحو اا نثر سردلاسلوب أب اعنه ة يعبرأدبيتجربة " :اتعريف له أشهرة في ايلرواف وجوده.

 ،)طه .ةايرو ايحدد كونه ،كمي معين أمتداد اوله ،نالزماعي محدد اجتمانسق  إطاريتحركون في  ،ت(اشخصي أود افرأ

  (16ص

 ،سواءفية على حد اقلثاتية والحياو اإلجتماعيةئدة الساقعية الوافهي ثمرة للبنية  ،قعالواني ببنية الرواب الخطاترتبط بنية  اهكذ

 قعي. الواو الرومانسي :هماين أدبيلم تعرف سوى مذهبين  –لمية العاب ادالاريخ النسبية في تا اثتهابحكم حد والرواية

هو تحديد مشروع وتقليد  إنماو ،فيه او قدحأ اليس مدح ،بيداأللعمل الذي ينضوي تحت ظله اه " اتجالاو ألمذهب افتحديد 

 .(221ص  ،رودىا)روجيه جك " او ذألعمل ا اهذ اهإليلتي ينتمي المدرسة الطبيعة  راعتبإلافني جدير ب

 مصر؟ية في ئالنسا ايةلرواسلكته  ذيلاه اتجالا افم

عية وفكرية اجتماك ظروف اتكون هن أن لعصر دوناعلى  اا يفرض نفسه فرض اهب مالمذاو أت اهاتجإلاليس من بين 

تكون  اكم ،ئدةالسارية الحضالفكرية وات اراتعد محصلة للتي يدباأللتعبير ات اهاتجإ فإن اء على هذاوبن ،اهايظهر صد

 وتطلعاتة.لمجتمع ات اجابة لحاستجإ

عل التف اا سانعكاره اعتبإلفن باو ،لمالعاي في اإلنسانلوجود اصيل يعبر عن شكل أكل عمل فني  أنإلى  ردوي "ايذهب "ج

 الفن هنا التي يفرزهالقيم او ،تهاته وممكناجايخلق فيه ح أن على اإلنسانعد اصة لحركته يسالخاقع ورؤيته الوامع  اإلنسان

نفسه  اا بداعي  يال اريخيالفرد تا أن يأ ،لغيرات في الذاصة، هي حضور ات مجتمع في ظروف خاليست قيم فرد، بل هي سم

 .(221ص  ،رودىا)روجيه جعة. افي قلب جم يأ ،رةاحض إطارفي  الإ

زخر به  المصري بماقع الوا أنإلى  ايفضي بن اوهذ ،قعالواح صلإجل ألثورة من انسية مرتبطة باملروا عمالألات أنش

لفكر ا رانتشاإلى  باإلضافة ،لجديدالقديم واع بين الصراثورية من حيث  اتقل عنه ة اليأدبو ،ئرة قلقةاسية ثامن ظروف سي

 الوطنية.لشخصية ات اسملرغبة في خلق ال باس عاحسإلنفعية مع الفلسفة او ىالليبرال

ويظهر ذلك من  ،ةالحيارك في صنع التش امهأمالطريق اوفتح  المرأة لدعوة لتحريراب انسي مقترنالروماه اتجالاظهر  اكم

نحو  اتهاولى خطوأفي  المرأة تبة تعبر عنالكاحيث نجد  ،(1110)محة الجالسعيد "امينة ة ألاينجد في رو اهن مثلمأعمالل خل

 (14ص ،سوسن ناجي) .مالهاعلى أ. تحطم .لفردية.ا اوهمومه ،نسيةالروما اتهارقة في ذايرة غمألحرية " فا

 ائهاجزابلم  ايكتفي فيه صر تجربته، الاجميع عنإلى  تبالكاملة من التعبير، فهي تعني " نظرة شافي  اسلوبأقعية الوا أما 

ة يدباأللتجربة ا أن على نحو يؤكد اويبرر وجوده اصرهايوجد بين عن اله مامن خي اهيإلبل يضيف  ،قعالواثرة من المتنا

 (201ص ، 1114، يداو )طه .لذي تعبر عنهاقع ادق للواس صالمكا

لتي هي تجسيد ا المرأة تعبر عن قضية أن قعيالوالمذهب ادىء المب امهاستلهإل لمصرية من خلاتبة الكاولت اوقد ح

  الوطن.عم هي قضية أشمل وألقضية كبرى 
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قعي الواه اتجالانسي ونمو الروما هبمذالإلى  هر موجالحصاة اي(" بد1160ت )الزيالمفتوح للطيفة اب الباة "ايرووتمثل 

طة اثية غرنشور في ثلات طبيبة ورضوى عاوي في مذكرالسعدال اقعية عند نوالوالرؤية اصر امن ع انجد كثير امثلم 2013

 لكرم ".. وغيرهن.انوة  ن في"اونجوى شعب" لبحيرةاح ال بركة في تمساقباو

لشعوري ا اهاببسط محتو -ة ايلرواحية افتتإلبطلة منذ احيث تقوم  ،ل بركةاقبلبحيرة إلاح اة " تمسايونجد ذلك في رو

لشخصية اد ابعألذي يتم عن طريقه طرح اخلي الدالمنولوج اع ( واسترجإلار )افكألاعي ابطريقة تد ،لعملا اايره في ثنانتشإو

 .  اومستقبله اضرهاوح اضيهافي م

لمكتوبة بضمير اة ايلرواشكل  أن اكم ،ضرةالحاللحظة اتستدعيه  افيه الشخصية ومخزوناكرة افي ذ امنسوج يضالماف

  الزمني.لتسلسل النص وفنية ال بمنطقية خلإحقة دون للادث الحواإلى  رةاشالاتبة بالكاوية / المتكلم يسمح للرا

" ضغوط وظروف  -لب الغا في - اجههالتي توا اطبيعتهإلى  قربأ المرأة التي تكتبهات السرديالمتكلم على اوغلبة ضمير 

 (114ص ،سوسن ناجي) .خرين"آلاإلى  ءافضالاب الإ ازنهادة تواعتملك وسيلة إل فل اقسى منهأقوى وأ

لنرجس لسمية اق اورأة ايفي رو اكم ،خلياع دابهن من صراينت اتهن ومائية جديدة عبرت عن ذوانس أقلمفظهرت 

وي ....... الطحال اء" لميرالخباو " ،نيالتلمساد" لمي ا" ذاو "دني ،لسيداف الرفيعة للكذب" لعفان السيقاو " ،نارمض

 "والخلص مولة للتحررألمائم ووسيلتين الداهن ابة هي مسعالكتاصبحت "ألتي اصر المعالجيل ا ات هذاوغيرهن من بن

 .(31، ص2003دومة  يخير)

  :ئيةالنساة ايولرا يااقض

لمجتمع، فهو انيه الذي يعالوضوح اجم من عدم ان للمرأةم العالسلوك المجتمع، واوجده أ اا قضاني تناتع المرأة لتاز ال

ظروف وشروط مختلفة عن  انتجتها المرأة فظة عنامح اا رافكأ.. لكنه يحمل .لحريةالتعبير وافي  اوحقه المرأة تعليمإلى  يدعو

دية اقتصإعية اجتمإقضية  إنماو ،عية فحسباجتمإو أدية اقتصإو أو جسدية أتبة ليست قضية جنسية الكا/ المرأة لعصر فقضيةا

( اونفسي اعياجتمإ) المرأة لوضع من عزلا انتج عن هذ اريخ ومالتامن  المرأة موقع املناحيث تندو ن اا ضأيسية وجنسية اسي

صرة المعالعربية اة دبياألم أمائي انهللالطريق اينفسح  اومن هن ،اهلموقع اا تحديد -لرجل المطلق على اد اعتمإلا -إلىدى أ

 .اريخهالفذة في تالتجربة اة هذه انالمع

 ابطريقته الجهافهي تع اتهانار معاتمثل مد اإنهبل  ازمتهأقع اتنفصل عن و ال ابتهافي كت المرأة التي تثيرها اايلقضاف

خلي، اد امل: بعضهابكت في تعقيده جملة عوالذي تشاص الخالوضع ا اهذ ،ياإلنسان المرأة لحديث عن وضعامع  ،اسلوبهأو

  خارجي.خر آلاو

نظرة دونية  اهإلينثى يرمز أك اووجوده انهاقة وطيدة بكيت علات ذاب موضوعاستقطلمصرية الائية الرواهل آكل ذلك 

 مخالفة.

لحدث اذلك  ،للسرد ايسي تتخذه محورلكرم" تعرض لحدث رئان في لوة انجوى شعب لمحورية( مثلالشخصية ان )أ

 صةاوخ ،ات ونفوسهالشخصياة اء مختلفة على حياصدألذي يترك اني العثمالحكم اط( تحت اد )دميلبلالمتمثل في وقوع ا
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 في اضيأتعرضت له  اوم ،لمحتليناحدهم للجنود أثة فلم تقم ببيع لثلا اخوتهأء اعبأتتحمل  -لكبرى البنت ا -، فنجد ليل المرأة

ت الكنهن غير مستسلم ،ةانالمعالتي تلقي اهي  -ة ايلروافي  -المرأة نتا( فكضاعرك لألته ةولالظروف من محاظل هذه 

ة من اليعلى درجة ع اية لديهئالنسات الشخصيانجد  اا ضيأ" طةاثية غرنثلشور في "المحيطة بهن فرضوى عاللظروف 

في  الذبح ممنوعان اع برؤية سليمة حيث كاوضألاة كى تتغلب على لعقل، فمريضة تتصرف بحكمة بسيطاحة الحكمة ورجا

 امهئع بكلالبا تأثرترد له طلبه ف أن تقدر لتي الام اهش ابنهامتعللة بمرض  اخروفمت بحيلة ذكية كى تشترى افق ،مايألاهذه 

 لخروف ..ا اع لهاوب

توجه  أنرية"ا"د اتهايولت في رواحيث ح ،خرىأوية اثوي من زألنالموضوع ا اولت هذالموجي فقد تناتبة سحر الكا أما

رية من اوية / دالراني انت تعافقد ك ،لزوجيةالتجربة اسة اتعإلى  تشير ،عياجتمالالقهر انب انب من جوالكشف ج اعدسته

ر اعتذإلة حب مصحوبة بافي ح اجهاولى من زوألات السنواسيف " فقضت  امع زوجه اقتهت عميقة متكررة في علاطاحبإ

 ابذرة وعيه أن ة لم تكن تدركالحياع بوجهة نظره في اقتنإلائمة انت دارية كاد ألن" ،(12ص،2003،لموجىا)سحر .. .ئماد

 (.11ص،2003،لموجىا)سحر "  اله يأع عن رالدفاولت اح أن لالجدايحتد  اعندم الإه مختلف اتجإنت تنمو في اك

 إختيارلحق في ا انة لهانسإبل ك" ،عرة فحسباكش اوجوده جلألم تكن من  احربه أن بصوت مسموع افتكرر على نفسه 

 (.61ص،2003،لموجىا)سحر  تكتب ومن تصدق" اوم أتقر ام

 عاشور.ن، ورضوى اح عند كل من نجوى شعبافتنإلالتي تلت عصر ات اويالرامعظم  أن لعرض يتضحا امن هذ

ل ات في مجأوبدلسيد اف امين وعفأ اصة مثل نورالخا المتميز وتقنيتها احضوره ائية جديدة لهانس أقلمظهرت  أمن هن

نة انسإ النصوص بوصفهال بعض وتتبلور من خل ،تابالخطا اايثنفي  لمغيبة من قبلا المرأة محة تظهر مليدباألبة الكتا

مجتمع لالمتمثلة في ادية احألالرؤية المجتمع تسيطر عليه اة التي حياي همشي فاعي له دور هاجتمإمجرد رمز  نثوية الأ

 المتحررة.ثى ألنارض مع طموح التي تتعال والرجا التى يسنهانين القواو

ق الخنالرجل اومن ثم يضيق  ،هيلإيصل  أن يقهر غيره ممن يستطيع غضبه أنإلى  فهو يسعى ،لعربي مقهورالفرد اف

 ،هرةالقا ،لمالعامين ا)محمد . ..فاعرألاو ،ئعالشرا ،وي كثيرةامن موقفه هو بدع اتخلف أكثر اا موقف ا، ويلزمهالمرأة على

1114.) 

 لوظيفةالنمط وا :ويالرا. 1

 وي:الرات اتعريف

لصوت غير افهو "  الماهية.حول طبيعة هذه  اا تختلف كثير لم تكن افإنه ،ومع ذلك ،وياد للرالنقات اتعددت تعريف

عمن  ،لنصاخل اد اا مخبر اف مظهرلموصوالشخص ايكون  اوربم ،لمتلقياإلى  ةايلروادة الذي يقوم بتوصيل مالمسموع ا

 ،لفكريةا امحهومل اتهات وسمالشخصيايقدم  أن فهو يملك قدرة على ،ةايلروالم اصيل عامل تفاء بكدالإلايتولى مهمة 

 .الروايةلحدث في ان التي تؤلف كيازنة المتوا أوخلة المتدا أوقبة المتعائع الوقامه تقديم امن مه أن اكم ،اتهاقضاوتن اتهاقوعل

 (  111،ص1110،هيمابرا هللاعبد)
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روي، ا يى وعرف مأسمع ور إنهلو  ان يروي كمألتي تمكن من يروي با ،ئيةادألالشروط ا" مجموعة من  اضيأوهو  

"  الذي يخلقهاتب هو الكاو ،تبالمعنى شخصية ظل فني للكا اوي بهذالرايرى  ابم فعلية )صادقة(قة على عل احق إنه اكم

 .(11 ، ص1110،لعيدا)يمنى 

 Prince)"قلألاعلى  يواولكل نص ر ،لنصاو مضمن في ابد من " وجود ربل ال ابنفسه اتروي نفسه لقصة الاف

Gerald 1987, P65 ( 

 )الراوي(رد السا أن ...ث تقدم على نحو معيناحدأء ازإب إنماو ،مائع خاو وقأ ،ثاحدأء ازإب اا بدانكون  لقصص " الاففي 

ر افكألذي يخفي اوهو  ،لتقويميةام احكألاتقديم  التي ينطلق منها ئدالمبالذي يجسد ارد هو السا.. ف.ءابنلاعل في عملية الفاهو 

 ،لمحكياب الخطاو أشر المباب الخطار الذي يختاوهو  ،ته للنفسيةاسمه تصورابذلك نق اويجعلن ،او يجلوهأت الشخصيا

  (.11،16ص ،1110 ،ناتزفيت ،) توردوف "رداس وجود لقصة بل فل -لزمنية ات ابقلنإلاو أ -لزمني ا يلالتتار اويخت

مرتبط  ألنه"  ،لعربياث التراقة في اعر أكثروي الرافمصطلح  ،ردالسا -و  -وي الراهو  اا ت شيوعالمصطلحاهذه  أكثرو

ص ،يدا)طه و .لنقلالعقل والشريفة وغير ذلك من علوم النبوية اديث احألال وامثألار واشعألاريخية والتار اخبألاة ايبرو

 هي.الشفا األدبه بإرتباطلمصطلح وا اقدم هذإلى  باإلضافة (116

رة اي عبئالروالمنظور ا" :دي بقولهالدكتور طه وا ااذنستألنظر عرضه اوي ووجهة الراوثيق بين  إرتباط - إذن -ك اهن

طرح نسق إلى  –ع او غير وا اا عياو -ديب يهدف أكل  ألن ،يكتب افيم ايطرحه أن ويريد ،تبالكا التي يعتنقهاعن وجهة 

لمنظور اصطلح على تسميته با او مأ ،لنظراوجهة  فإن اوعلى هذ ،اإلنسانبيعة ولطالكون وامن  يدباأليعكس موقفه  ،فكري

و أوجهة نظر إلى  ةايلنهاته ليصل في ايث رواحدأتب يشكل الكا أن حيث ،األحداثلذي تدور حوله المركز اهو  ،ئيالروا

 أن ن يبقى لديهم بعدأو ،إنهقرإلى  تهاتصل معتقد أن ملآ ،يعتقده اعم اا لكي يكتب معبر ،رهاستثألذي اول ألالمثير اتمثل رؤية 

 . (11،ص 1114 ي،دا)طه و امن بهآلتي القضية الذي طرحه والمنظور اة ايلرواءة امن قر اينتهو

 وال ،وارؤية دون ر فل ،خرآلاينهض على  امنهموكل  ،نازمن متلالرؤية مصطلحا.. و.ويالرا أن يتضح أمن هن 

لتي الكيفية ائي يتعلق باب رواسة خطاسة رؤية ودراتعني در إنماو ،سة قصةاتعني در وي الالراسة افدر ،وي دون رؤيةار

 منها.لتي تنطلق اوية الزاو القصة اهذه  اتقدم به

 :صرالمعالنقد السردية في الرؤية ا

ط مختلفة كل حسب نمااإلى  ةايلروالسردية في اقع المواو ألرؤية اتقسيم إلى  لنقديةات اسالدراتعرضت كثير من  

ءة خصوصيته لكل من اضإوي والراهمية ألكبير في تشخيص الدور ان لهنري جيمس وبعده بيرسي لوبوك اوك ،تصوره

 والمحللين.حثين البامن  اتي بعدهمأسي

 اعياد ،لدمىاعليه لعبة دور محرك  امعيب ،لمه من علاعإلى  لذي ينظراوي الراته حول احظطلق جيمس من ملناف

نجيل بطرس ا) ة"ايلروالمؤلف من اء اختفإب إنمالتلخيص واو ألسرد اليس عن طريق  ،عرضه ألحدثا"ضرورة مسرحة إلى

 (.103، ص1112،ناسمع
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 :ويالراط نماأ

 :نع بهويقتره الذي يختار المعياقد والتصور كل ن اة تبعالرواط إنمانت ايتب

وية ازإلى  لتطرقالقولية دون الرؤية اوية افهو يتعلق بز ،لسرد وهويتهالة تتعلق ببنية ألضمير مسا إختيار :لضميرا( 1 

يصعب سرده بضمير  ،لمتكلمالذي يمكن سرده بضمير الموضوع الذلك ف ،بقةالسات التصنيفا امت عليهالتي قاة يلالخيالرؤية ا

يصوغ  كل نوع ال أنراعتباب ،ك له مقصد محدداو ذالشكل ا اهذ إختيار" ف ،ه وجهتهاد فقد معنك يكون قاحينذ ألنه ،طبالمخا

 (.13ص،1111،ل بوتورا)ميشلهيئة. المحكي على نفس ا

علة له حيث اف ارهاعتبالعرض باردة في فعل السات الذاك اشرإلمتكلم باوي بضمير الرايقوم  :لمتكلماوي بضمير الرا - ا

لمتكلم فهو ايروي بضمير  اا هداوي شالران اك اذإ أما ،لنصالسرد بصورة قد تبدو طبيعية وغير مقحمة على ا لتدخل فيايقوم ب

 رغم حضوره يحكي قصة غيره . ألنه ،ةايلرواعل في الفالشخص امختلف عن 

يلغي  إنه بل ،تالشخصياوي والرافة بين المسايلغي  ألنهصر المعالقص اطبيعة إلى  قربأ )المتكلم(وي بضمير الرا

ن ائه على لسارأيسقط بعض  أن تبالكالسهل على اوي " ويصبح من الراتب والكافة بين المسا -شر ابطريق غير مب - اا ضيأ

 (. 110ص ،يدا)طه و ة"ايلروات اوي وشخصيالرائي والروارقة بين الفافة المسام اعدنالت الشخصياحدى إو أوي الرا

لمتخيل الموقع اوي الراو ،اإلنسانتب الكاف يفرق بين ختلإ اب بل يظل بينهمتالكالمتكلم ليس هو اوي بضمير الراو 

على  -وي الرا -فيصر  ،لمفرطةاتية الذالسقوط في اإلى  لمتكلم قد يؤديالحكي لكن توظيف ضمير اله لذي يقوم من خلا

 اوي هذاتية للراصيل ذالسرد بتفام ادحزإيتسبب في  أن يمكن ات ممالشخصياة ببقية ايلعنايجعله يغفل  اته ممالتركيز على ذا

يخلع  أن وأ ،لغروراتهم ب ينب شخصيته حتى الالحديث عن بعض جوال اغفإإلى  ويالراخرى قد تدفع أحية اومن ن ،حيةامن ن

لتصوير اب التي يسمح لها ،خرىألات النسبة للشخصياوي بالرايؤثر على شخصية  أن يمكن امم ،ت ليست فيهاعلى نفسه صف

 (32،33، ص 1111،جالنسامد ا)سيد ح .تبالكاوي وشخصية الرائمة بين شخصية الدارنة المقاولة اخوف من محلادون 

 ،لشخصيةاوقد يكون هو  ،وقد يمتزج به ،لمؤلفا التي ينطلق منهاوية الزاو قريب من اوهو ر :ئبالغاوي بضمير الرا  -ب

عد اتب أنلشخصية،اول احيث تح ،تيةالذالسيرة اصة في محكي اخ -لشخصية ا -ترويه  افة صوتية بينه وبين ماولكنه يقيم مس

 لشخصية .ايتعلق ب افيم المعرفة بينهماوى اترويه، فتتس اوبين م ابينه

ر اخذ معيأحيث  ،"جينيتر تصنيف "المعيا الهذ اتبع اا ت شيوعالتصنيفاهذه  أكثر :لمحكيافة من اللمس اوي تبعالراط نماأ( 1    

 (201 جينيت، صر ا)جير :يلالتالنحو اوي على الراط إنمالتحديد  اا سياسأ ارامعي لسرديةالبؤرة ا

 لمعرفة.اوي كلي الراو محكي ار المبالمحكي غير ا :لصفرالتبنير في درجة ا

  ابداا.لوعي ا المروى له هذادر ايغ ت، والالشخصياحدى إخل وعي البؤري داوى الماحيث يوجد  خل:الدالتبنير من ا 

، حيث يمكن امتعدد أو ،خرىأإلى  نتقل من شخصيةأ اذإ و متحوالا احدة اعلى شخصية و اا بتاخلي ثالدالتبنير ا ان هذوقد يكو

 ة.ايلروات ات مختلفة لشخصيالحدث نفسه ولكن من منظوراة ايدة رواعإ
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وي / الرامة مه ىرج، وتبقالخامن  ات ويكتفي برصدهالشخصيارج البؤري خالوعي ا: حيث يوجد رجالخالتبنير من ا

 ه.اذنأو تسمعه أه اه عيناتر أن يمكن امحصورة في حدود م ،رجيالخالبؤري الوعي ا

 :لعربيالنقد ال افي مج ويالراط نماأ( 1

ذج هذه اوسوف نستعرض بعض نم ،بقةالسات اسالدراء على اوي بنالراط ألنمالعرب اد النقات اتصنيف - اا ضيأ -تعددت  

 :تالتنظيراضحة لهذه املة وارؤية ش ولين تكوينات محالتصنيفا

  :تصنيف سعيد يقطين  -أ

 :يلالتالنموذج اوي في الراط ألنما ادقيق ا  لعربي سعيد يقطين تصنيفاقد النابقة قدم السات التقسيماسة اء على درابن

 لحكي ويقدم صوتين:اقى البرا :يلسردالشكل ا -1 

 رجي.الخاظم الناويمكن تسميته ب من الخارجو ارك فيهاقصة غير مش ييحك الذيوهو  :لحكىارجي اخ  -أ

فة ويمكن تسميته امس ال شخصية تظل بينهمولكن من خل ارك فيهاقصة غير مش ييحك الذيوهو  :لحكىاخلي اد  -ب

 الداخلي.ظم الناب

 :لصوتيناويضم  ىلحكا ينالجوا :يلسردالشكل ا -1

 خلي .الداعل الفات تسميته بالشخصيا يلحكارس ا: وفيه تميلحكا يخلاد -أ

 (310:312)سعيد يقطين ص . تيالذاعل الفاب اويمكن تسميته ،شخصية مركزية يلحكارس ا: وفيه تمتيالذا يلحكا -ب  

 

  :لبحثائج انت. 1

 اا فني اذ شهدت تطورإصة الخاته اته وسمامميز جديداا له افني اا هاتجأخذت ألجديدة قد ا اريخية في مرحلتهالتاة ايلروا أن ظهر -1

 لمضمون.الشكل واعلى مستوى  اذجهافي بعض نم اا ضحاو

 ف تعليمية.اهدلب ألالغانت تكتب في اك أن بعد الجدد،ب الكتاعند  اتهاريخية ومبررالتاة ايلروابة ات كتاتنوعت مسوغ -2

تكتب و أشر البوح به على نحو مباقع معيش لم تستطع اة لوادأ أوصرة اتعبير عن قضية مع اتهاة في حد ذايلرواتعتبر  -3

 ريخي.ابة في موضوع تاللكت اا فياك الفني سبباو يلالجمالهدف اخرى من أوتتخذ  تربوي،حي صطلالهدف 

يوم تحررت من سطوة  البنائي،لشكل الفنية واغة الصياعلى مستوى  ثلا امم اا لفنية تطوراريخية التاة ايلروالقد شهدت  -4

ل المجاركة ات ألحداثها، ماا اع اإطارريخية التاقعة الواتخذت من أ ادموذلك عن للحدث، بنائها وموضوعيته فيريخي التالخبر ا

 لفني.او ياإلبداعلخلق انب الج

لحكي هو او ،لنمطا التي يمليهالوظيفة او ،لنمطالوحيد لتحديد ا يدباأللعمل اطه يصبح نماأوي وكثرة الرائف امع تعدد وظ -1

لذي ائف الوظابقية  اسية يليهاسالالوظيفة ا. وهذه او لهابد من وجود رة فلايك روانه نأ ماد افم ،وياولى للرألالوظيفة ا

 .اتقترن به
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