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 م16/6/8119تاريخ قبوله للنشر:  م5/8/8118تاريخ تسلم البحث: 
 

 ملخص

ساارري ن ِن تلاات خاال  بوصاا ه خااارة ارن الياا / تناااوم خيئالياام بااائتيل داا  الدرياار خاال رراساااته الن رياا   الخ اارج       
وقاار الاا لم الخ اارج بورااال  ساارري    ااام الشاادبي  إلاا  امرب الخاارول ديخااا بداار ال اارول الوساا  نساااحات الارن

رلات خحادرا  ىلا  ئصالصاا ا ال روسا ي  الخنادلا  لاايرب الرساخ . ويدخار دا ا البحااث إلا  رراسا  ورااال  
دا   الوراال  دا   امربيا ن يخاال حصار – الخ رج السرري  د  نرريات بائتيل الن ري . وتبًدا لخحخوالته ال اري 

ىارة ترتيب الدالمن ون ر السل  .  أربم د : تخثم صوت الخؤل  أو قناىهن واش   اتي  اإلنسال ال بيدي ن وا 
 الخ رجن بائتيلن السررن الن ر الحريثن الارن ام. الكممات المفتاحية:

 
Abstract 

      Mikhail Bakhtin discussed a lot of his critiques the "Clown" figure as a carnivalistic 

subject that was transferred from the popular carnival scene to the written literature after 

the Middle Ages. At the same time, a lot of the "Clown's" narrative functions kept its medieval 

antiestablishment characteristics. This research studies these narrative functions of the 

'Clown" in Bakhtin critical theories which can be summarized in five functions according 

to his literature: The author's vice or mask, revealing the natural self of human, reordering 

the world, criticizing the authority.  

Key words: Clown, Bakhtin, Narrative, Modern criticism, Carnival. 

 
 .املقدمة

انشااابم ب اااا خيئاليااام باااائتيل دااا  رراسااااته  يدااار الارن اااام واحاااًرا خااال أدااام الخولاااوىات التااا 
َىااار ِ  وصاااً ا  (ن الااا م يخاااالCarnivalesque) وقااار ااااال داااو خااال أساااا لخصااا ل  الارن اليااا الن ريااا ن 

وخا تؤصله خل نسبي  ب يج ن وخا تن وم ىليه خل تدرري  أسلوبي  وائتال  وج اات   لحيوي  الرواي 
                                                 

 .جاخد  ق ر (1)
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امصاااواتن ودااا  ب ااا ا تشااابه دااا  امرب خاااا يجااارم دااا  خواسااام االحت ااااالت الجخاديريااا  النرااارن وتباااايل 
تئااتل   الث ادياا ن ئاصاا  خااا يصاااحب ا خاال دجاااة وىبااث وساائري  وتجاااوا الحااواجا ال ب ياا  التراتبياا  حيااث

. والارن اااامن الااا م ي اارح لاااخل أبداااار  (1)الث اداا  الدلياااا بالث اداا  الااارنيان والث ادااا  الرسااخي  بالث ادااا  الشاادبي  
خ  وم الدالم الخ لوب رأًسا ىل  ى بن يحخم د  ت اصيله ن ًرا سياسًيان بخاا ياودر  خال تباارم لايروار وخال 

ر الداالم الخ لاوب رأًساا ىلا  ى اب أم خبااي سياسا  حري  ل ري ن وخم  لكن  يخال بال بم أال يااول لت ليا
أبااًرا. دااو ئريداا  الئيااام الخااااح أو شاا ة خاال الناتاا  والرشاااق ن قاار ال يدناا  أاثاار خاال  لااك. ولداام اماثاار 
شيوًىا أل يري د ا الت لير ىل  أساا وري  ن اصاخام أخاالن أو ختان ان االارن اامن يساتنا  بارول أ ي 

. الارن ااام إً ا داااو (8)لااوال  لاااك إلاا  ئ ااار ىلاا  النراااام االجتخاااى  ال اااالم تااوترات اجتخاىيااا  قاار تتحاااو من 
بخثاباا  خااانم منااوات التااوترات وامح ااار االجتخاىياا ن ودااو احت ااام للخشاااىر وامحاساايا الجسااري  وبالخ اباام 
دااااو أيلااااا احت ااااام ليح ااااار والببلاااااةن دااااالاثير خاااال الدااااروال االجتخاااااى  أثناااااة الارن ااااام خوجااااه لاااار 

 .(3)لسل  ن سبب  لك أل د   الشئصيات ىارة خحصن  خل الن ر الخاشو  بسبب سل ت اشئصيات ا
امرب خاال الساااحات الشااادبي ن  داا  داا ا الساايا ن يااري بااائتيل أل ثخاا  ىناصاار ارن الياا  اسااتداردا

(ن إ   ت ااورت دااا  ال ااارول الوساا   إلااا  جاناااب أشاااام امرب الابيااار وباااالتااخل Clownوخن ااا الخ ااارج )
دلالورياا  ونصا  دلالوريا  صاابيرة  ات  اابم دجااال  وخحاااات  ساائر. داا   امشااام تنااات خد اا أشااام 

جالًياااا إلااا  تااااويل سلسااال  روريااا . دااااال أل نشااار ال صاااف الخلحخااا  الساااائر. وتبااارا دااا  أرب اموساااا  
داا   ثااالث شئصاايات اااال ل ااا شاارل ابياار داا  الت ااور الالحاا   االجتخاىياا  الاارنيا داا  ال اارول الوساا  

 .(4)وروبي . د   الشئصيات د  النص اب والخ رج والبب  للرواي  ام
نخااا دا   بيدت ااا وورال  ااا الساارري ن إ  يااري  لام يبحااث بااائتيل داا  تااريخ نشااوة داا   الشئصااياتن وا 
أل الخ م دو  تلك الورال  الئاص  الت  تؤري ا د   الشئصايات دا  امرب بدار ال ارول الوسا   والتا  

ااااب والخ ااارج والببااا  ينشااالول حاااوم أن سااا م ىاااوالم  تاااؤثر تااارثيًرا جودرًياااا دااا  ت اااور الروايااا  اموروبي .النص 
 . ودو ياري اا لك أل قيخا  دا   الصاور تارت  خال حلاوردا االجتخااى ن(5)صبيرة ئاص ن اخاانات ئاص  

دلاااًل ىاال خحخوالت ااا ال ارياا  وامشاااام التاا  تتجلاا  ىبردااا. وخاال وج اا  نرااردلم تناام داا   الشئصاايات 
ااب والخ ارج والببا  ل اا دا  تااريخ  ح  ا خل الرراس ن دا ام أشاام الرواياات الخرتب ا  بتحويام صاور النص 

الواقدياا  أدخياا  داللاا  لاام تااررك بداار ىلاا  اإل ااال  داا  جودردااا حتاا  ا ل. ولرراساا  داا   امشاااام رراساا  
اااب والخ اارج والبباا   أىخاا  نحاال بحاجاا  قباام ااام شاا ة إلاا  تحلياام خنشاال  لخدناا  الصااور الدالخياا  للنص 

وري ت ااا خناا  أىخااا  ال ولالااور خااا قباام ال ب اا  وحتاا  ىصاار االنبداااث اموروباا . ىلينااا أل نرئاا  بداايل و 
االىتباار روردااا ال الاام )الاا م ال يواايااه شاا ة( داا  الااوى  الشاادب ن اخااا نااري خاال اللاارورم رراساا  تبااايل 
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ساايل الخحلياايل( ال ي اام ىاال ىاارر ال ري داا   الصااورن ال ااوخ  والخحلاا  )لداام ىاارر الخ اارجيل الخحلياايل اااال
وروردا الئاف د  الوى  ال ات  ال وخ  والخحل  للشادب. ثام إل خسارل  تحاوم دا   الصاور لاري انت ال اا 
ل  الرواي  ئاص  تشتخم ىل  صدوب  ئاصا . داال ترئا  ح  اا  إل  امرب ىاخ  )امرب غير الرراخ ( وا 

شاادبي  تسااتدار دنااا ب اار  ئاصاا  خاال االىتبااار ىااارة. ح ي اا  أل الصاال  الخ  وىاا  باايل امرب والساااح  ال
وختخياااة. ار ىلاا   لااك أنااه ابتااارت دنااا أشاااام لنشاار ااام روالاار الحياااة اإلنساااني  الخخنوىاا  وغياار الرسااخي  
وىلااا  امئاااف رالااارة الجااانا والااارالرة الحيويااا  )الجخااااتن اماااامنالئخر(ن وجاااري داااك الرخاااوا )الحياتيااا ن 

. ي رم بائتيل رواي  رابلياه  غرغنتاوا وبنترغويام  نخو ًجاا (6)ا ال  سي ن الريني ن الرسخي ( الخ ابل  الحاجب  ل 
ل اا   التخثاايالت داا  امربن إ  اسااتنر رابليااه ىلاا  ال ولالوروااا لك ىلاا  امرب ال ااريم حيااث اااال التجاااور 
بااايل امشاااياة ئالًياااا خااال االصااا الحي  والخثاليااا  ديدتخااار نخو جاااا لللاااحك خرتب اااا خباشااارة برجنااااا أرب 

 .(7)والبب  الت  تدور إل  ال رول الوس  ن حيث ال ولالور خا قبم ال ب   الخ رج والنص اب
ويحر  الخ رج بئصوصي  د  رراساات باائتيلن ب لام خاا تختام باه خال حلاور دا  الث ادا  
الشدبي  خثم امغان  ال جالي السائرة والخسرح الشدب  ال م يخال ديه للخ ارج خال ال ب ا  الارنيا أل 

 .(8)وامروارن ود  خئتل  ت الير الارن ام الت  تتلخل   ًسا خداوًسا يتبارم دو وسيردالثياب
ا لك يحلر الخ رج   أنخا  أربي  أئرين  د ا  ال اابليو والشا انك وال اارا ودا  الارورات ال جاليا  
الخحااي خحاااة سائرة اال ِيشل صرات لر الئل ي  اإلق اىي  واالصا الحي  الرريلا ن والاا ب الختبلبام 

دالل  اإلنساني . واال د ا اله يواجه بد م الخ رج الختبصار الخارح الخااار بوصا ه قاوة دالاح  د  ام ال
)داا  صااورة الرقياا  اإلق اااى  الخداارو  باساام ال ااياللن واباال الخريناا  صااانم الخدلاام الصاابيرن واإلاليريااا  

خحااياا  الشاااب الجااوامن وبصااورة ىاخاا  داا  صااورة الختسااام الخن صاام ىاال  ب تااه(ن وبت اخااات الخ اارج ال
خحاااة سائرة وبدرم ال  م السا ج خل قبم البب . اال الئرات البلير وال ااتم ي ابام بئارات الخ ارج الخارحن 
والاي  والرياة الخبرلاال يواج اال ببساا   الببا  الناي ا  وىارم د خاه الخداان ن واام خاا داو اصا الح  

 .(9)واا ب بشام ترايب  ي لحه الخ رج )ىل  ري  الخحاااة السائرة( 
شئصاااي  خلاااحا  ساااائرة ختداااررة الصااا ات يخانناااا ودااا  خاااا ساااب  أل ندااار   الخ ااارج برناااه  

وختناقل  السلوكن ىردت بتاوين ا الرالل  الرخاام دا  الشاام امنثروبولاوج ن نتيجا  إدارااات ح اب 
تاريئياا ن لتلدااب امروار النخ ياا ن ختئاا ة خاال الت ااريي ئصوصاايت ا داا  ئلاا  خدااان  امداااار الجااارة 

د  بني  النفن لتاول خؤثرة دا  ساياقات امحاراث بربدارداا ال ياي يا ن خور اً  دناول امراةن  بال اال 
وأنسااا  الت ااريي خاال خبال ااات لبوياا  وجسااري ن ودنااول اللااحك خاال )ساائري /حخ / دااداا /خجول/ 

 .(11)ن ر/ حاخ ( د  بني  النف 
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 وقر ال لم الخ رج ىنر بائتيل برربم ورال  سرري :
 تخثم صوت الخؤل /ال نات. الوظيفة األولى:
 اش   اتي  اإلنسال ال بيدي . الوظيفة الثانية:
 إىارة ترتيب الدالم. الوظيفة الثالثة:
 ن ر السل  . الوظيفة الرابعة:

 

 (القهاع) متثل صوت املؤلف: الوظيفة األوىل
السااحات صلته بئشبات الخساارح الخ اخا  دا   يري بائتيل أل الخ رج يحخم خده إل  امربن أواًلن

الشاادبي ن وبال نااات التخثيلاا  الخاارتب  ب ااان اخااا يحخاام خدااهن ثانًيااان قيختااه الخجااياا ن دخر اار  الئااارج  وخااا 
يصاارر ىاال شئصاايته خاال أددااام وأقااوام يحخاام خدناا  خجااًيااا ولاايا خباشااًران وأحياًنااا ىاسااًيان اخااا يحخاام 

ساب باائتيلن خخثامن ووجاور  يت ااب  الخ رج خدهن ثالثًان اندااًسا غير خباشار لوجاور رئار. إل الخ ارجن ح
خم رور  وال وجور له ئارج د ا الرورن ودو ب  ا غرياب ىال دا ا الداالم الح ي ا ن ودا  الوقات ن ساه يخلاك 
اااب الاا م يخلااك  أل يااري ح ي اا  ااام ولاام حيااات  واي ااهن ويساات يم اسااتئراخه ا نااات. وىلاا  ئااال  النص 

 ا الدااالمن وخاال ثخ لااه اختيااااات ئاصاا ن د ااو ن سااه ئيوً ااا ترب ااه بااالواقمن دااجل الخ اارج ال ينتخاا  إلاا  داا
لحاكن وأراة للسئري  خل ا ئريل  .(11)َيْلَحك وِيْلحتكن أم أنه يؤرم وري   خاروج  باىتبار  خصررا 

 إل وجور الخ رج د  النف الروال  خؤثر د  اتجاديل: 
 د  ولم الخؤل  ن سه د  الرواي ن .1
 د  وج   نرر . .8

شاااال  جااًرا خ ارناا  إ  يااري بااائتيل أل خوقاا  خؤلاا   الرواياا  خاال الحياااة التاا  يصااوردا خد اار وا 
بالخلحخاا  والاارراخا والشاادر البنااال ن وخاال اللاارورم أل ياااول دناااك قنااات جااودرم غياار خئتلاا   يحاارر 
خوق  الخؤل  خل الحياة الت  يصوردا )اي  وخل أيل يري وياش ن ودو اإلنسال الئاافن اام دا   

ه خاال ال ااراةن خاال الجخ ااور )باارم صاا   ي ااوم ب لاا  الحياااةن بصاا   الحياااة الئاصاا (ن اخااا يحاارر خوق اا
. دنااا تر اار اي ياا  تورياا  (18)قااا ن خح اا ن أخاايل ساارن ااتااب ت اااريرن سياساا نواىرن خ اارج إلااخ( 

قنااات الخ اارجن دااالروال  بحاجاا  إلاا  قنااات شااال  وجااودرم داا  رل واحاارن يحاارر خاال ئاللااه خوقدااه خاال 
شاار داا   الرؤياا ن ودنااا يباارا رور قنااات الخ اارج داا  خساااىرة رؤياا  الحياااةن وااا لك خوقدااه خاال إىالل/ن

الروالاا ن ودااو قنااات لاايا خئتل ًااان باام يخلااك جاا وًرا شاادبي  ىخي اا  جااًرا  خرتب اا  بخااا ارسااه الشاادب خاال 
خاايا للخ رج )براةة حياتهن وحرخ  الخته(ن وخرتب   باخاال الساح  الشدبي  وبئشاب  الخسارح ودا ا الاه 
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. داال شام الخشارك الئاخم د  الحيااة والختلصاف امبارم ىلي اا وىااسا ا. دام جًرا للجنا الروال 
)وبالخناسب  دجل نشر روالر غير ىاخ  أصاًل خل روالر الحياة االجنا خثاًل خل أقرم وراال  الخ ارج. 
قااارل تصااوير الارن ااام ىناار غوتااه(.ودناك لحراا  داخاا  جااًرا داا  داا ا الااه داا  الراللاا  غياار الخباشاارةن 

 .(13)صورة اإلنسال ال ان لخجاايت ا الااخل . د   اللحر  خرتب   بالتحوم ب بيد  الحام الخجااي  ل
يااري بااائتيل الخ اارج تحااواًل خاال تحااوالت الحاااام واإللااه الخوجااوريل داا  ج اانمن وداا  الخااوتن إ  

 .(14)يتحوالإلله والحاام إل  ىبر أو خجرم أو خ رج د  االحت االت ورالم الخسي 
 سررًيا لريه د  اتجاديل: توري  الخ رج ويسير

 

 .(15)قناع المهرج، "أي صورة السذاجة التي ال تفهم االصطالحية الرديئة" .1
ودناااا يد ااا  ال ناااات حاخلاااه  الحااا  دااا  أال ي  ااام الحيااااةن دااا  أل يئلااا  بااايل أخورداااان دااا  أل  

ردًيان د  يحااي ا خحاااة ااريااتوري ن أل يبالغن الح  د  أل يتالم خحااًيا بسئري ن د  أال ياول ح
أل ياااول غياار خااا دااو ىليااهن الحاا  داا  أل يخاارر الحياااة ىباار الاخاااال الوسااي  لئشااب  الخساارح وأل 
يصور الحياة اخل اة والناا اخخثليلن الح  دا  أل يناات امقندا  ىال ا ئاريلن الحا  دا  أل يشاتم 

الحياة الئاصا  بارر  الحياة شتًخا جودرًيا )ياار ياول ىبارًيا(ن وأئيًرا الح  د  أل ينشر ىل  الخي 
 .(16)أسراردا الصبيرة وأئص ا 

 

 .(17)إدخال المهرج في مضمون الرواية بوصفه بطاًل جوهرًيا يحمل وجهة نظر المؤلف .2
يارتب  قناات الخ ارج دنااا  بالب جا  الئاصا  بااالتحوم والتجسارن أو ب ا ا التبياار النساب  الخاب ي داا  

خاثمن إنه تدبير رخام ىل الرد  لالنصايات والخساايرة امروار وامشاامن وب  ا الن   للام الخوحر والت
.ا لك يرتب  د ا ال نات  باالنت ام والتحوم والتناسخ واالنت اام إلا  (18)حت  لل ات الئاص  بالخرة ن سه 

الحاااارور ال بيدياااا  أو ياااارتب  ااااا لك بالساااائري  وبامسااااخاة الخسااااتدارةن ويشااااتخم ىلاااا  الدنصاااار الالداااا  
وم ىل  أساا الدالقات الختشابا  والخت اىل  بيل الواقم والئياامن... وخال الالىب الحر خل الحياة وي 

أل ناا ار ااام التجليااات الرخاياا  وال نياا  لل ناااتن لااال ال نااات يجاار تجليااات  -اخااا ي ااوم بااائتيل–الصاادب 
وتجسااايرات لااااه دااا  ااااام أشااااام الخحاااااااة الت اخيااا ن والااريااااااتيرن والتاشااايراتن وامولااااات الجسااااخي  

إليخااااةات الخلاااحا ن دال اااا خساااتخرة خناااهن وال ناااات ياشااا  ىااال جاااودر االتجاااا  الخسااائ  البريبااا ن وا
 .(19)الشدب  ىل  نحو أصيم 

إل ال يخاا  الخولااوىي  التاا  يحخل ااا الخ اارج تتخثاام داا  أنااه ياارت  داا  ىااالم  ال يبحااث ب ري اا  
 خد ولااا  دااا  أصاااوم ا داااات االجتخاىيااا  ولاناااه ي حاااف بشاااام ختداااا   الدالقاااات اإلنسااااني  غيااار
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د  حلارة الب لاوم يخاال (81)الخدصوخ  خل الئ ر. خثم د   الاوخيريا ليست خريح  رالًخان دالتواجر
أل ياول تجرب  خثيرة ليىصاب...إل للخ رج ادتخاًخا واحًرا بحام خ نته وداو أل يلام ىلا  وج اه 

ا تااالن داا  ال ناااتن ودااو شااارة الِخلااك داا  ىااالم الخ اارجيلن وداا ا رأبااه رالًخااا داا  الحاااالت جخيًدااا خ خاا
 .(81)ح الت الادا  التناري  بخا دي ا خل ب ج  

 

  .كشف ذاتية اإلنسان الطبيعية: الوظيفة الثانية
ي صر ب اتي  اإلنسال ال بيدي  صاورة اإلنساال الرائليا  الئالصا  قبام أل تئلام ل ياور الخجتخام 

يلن لاخل رليا  سارري  ال م يدخم ىل  تش يب ا وتحريردا. وترت  دا   ال اتيا  دا  الروايا ن حساب باائت
ن وداا  اثيااًرا خااا تتجلاا  داا  الحااوارات الساارري  حينخااا  ين اام الخ اارج خسااتوي (88)ترئاا  شااام  ىاارم ال  اام 

. وقار ن لات  بيدا  دا ا الحوار/ا ليا  السارري  خخاا ااال ي اوم باه (83)الحوار إل  خستوي خارم وجسرم 
 الترايار ىلا  أل خال بايل اإلجاراةاتالخ رجول دا  احت ااالت الدصار الوساي ن حساب باائتيلن إ   ينببا  

الباراة للخاول ال ال  د  الدصر الوسي  اال دناك إجراة يتخثام دا  ن ام جخيام االحت ااالت والشادالر 
إلاا  الخسااتوي الخااارم والجساارمن وداا ا خااا اااال ي ااوم بااه الخ رجااول أثناااة الخلت ياااتن وتاااريا ال رسااالن 

لخل صاوردا التبارليا  تديار السال   ل بيدا  اإلنساالن . اانت د   االحت االت (84)وح الت رسخي  أئري 
ااان وِينرااار إلياااه بوصااا ه خاااارة رونيااا  قااا رة.  إل  أم اااام خاااا يتدلااا  باااالجاة امسااا م خااال جسااار ن الااا م ِي خة

الخارم والجسارمن واا لك اام خنروخا  اإلسا االتن االن البااتن والتحري ااتن ااتسابت ىالقا   )امس م(
خاىيا  والتاريئيا . إل أحار الدناصار اللاروري  دا  االحت اام الشادب  حساسا  باالاخل وباالتحوالت االجت

ااااال داااو اتئاااا  ال ناااات )التناااار(ن أم تجريااار املبسااا  والشئصاااي  االجتخاىيااا . والدنصااار ا ئااار الااا م 
.واثيارا خاا تجلا  دا ان حساب (85)يتختم بردخي  ابيرة اال دو التبارم بيل امىل  وامسا م دا  التراتبيا  

 تاريا الخ رج حااًخا.بائتيلند    ا 
 أخا ىل  الخستوي السررم د ر  ر رت إل  جاناب صاورة الخ ارج وخنرخجا  دي اا أحياًناا اثيارة صاورة
البباا  التاا  داا  إخااا صااورة اإلنسااال ال يااب دداااًل أو صااورة قنااات الخ اارج. وت اا  إلاا  جانااب الئاارات 

  اام داا   االن دالياا  )أو ت  خ ااا الخاارح داا  خواج اا  االن دالياا  الاا باا  ساا اج  اإلنسااال ال يااب التاا  ال ت
ىلااا  نحاااو خشاااو ن خ لاااوب(ن وتبااارعب الواقااام الرديااام ل ااا   الالخااا  االن دالي .دااا ا التبرياااب النثااارم لداااالم 

دا  االص الحي  االن دالي  خل قبم البباة غير ال ادم )خل قبم البسا  ن الس اج ( اال  ا شرل دالم 
قاار د اارت اصااورة الخ اارج روردااا الجااودرم الخاانرم داا   الالحاا . وا  ا ااناات صااورة البباا تاااريخ الرواياا  

الت اااور الالحااا  لتااااريخ الروايااا ن داااجل لحرااا  ىااارم د ااام االصااا الحي  االجتخاىيااا  وامساااخاة وامشاااياة 
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وامحراث الرديد  االن دالي  رلت ىل  الروام ت ريًبا ىنصًرا أساسًيا د  امسلوب النثرم. دالناثر إخاا أل 
  غياار دااادم الصاا الحي  داا ا الدااالمن غياار دااادم مسااخاله الشاادري  والدلخياا  يصاور الدااالم بالخااات رواياا

وغيرداااا خااال أساااخاله الرديدااا  والئ يااارةن أو أل يااارئم ب ااااًل ال ي  ااام دااا ا الاااهن أو أل يلاااخل أسااالوب 
الااتب الخباشر ىرم إرراك ختدخًرا )خحاجًيا( للت سير الدارم الخرلو  للدالم )اخا ىنر تولساتوم خاثاًل(. 

لخخاال ب بيدا  الحاام اساتئرام لحرا  ىارم ال  ام والببااة النثارم دا  ال ار  الاثالث ال اا داا  رل وخال ا
 .(86)واحر 

 الخدااساا  ن أم  الشئصااي  الثانوياا  التاا  تساال  إل الخ اارج دنااا ي ااوم باارور  الشئصااي  الخناقلاا /
 .(87)اللوة ىل  جوانب خحررة خل شئصي  الب من ىارة ىل  ري  الخبايرة أو التبايل 

اب الخرح ال م داو اا ب خبارر ىلا  الاا ابيلن و  يشرح بائتيل لب  الخ رج إ  ي وم:  ئرات النص 
والبباااة الاا م دااو ىاارم د اام خباارر للااا ب  لاخااا دخااا الااررال النثريااال ىلاا  االن دالياا  الرديداا  وىلاا  أم 

ااااب والببااا  صاااورة الخ ااارج بوصااا  ا ترلي ًاااا أصاااياًل بين  خاااا. رصاااان  واصااا الحي . وتنتصاااب بااايل النص 
اااب يلاام قنااات البباا  ايخااا يدلاام بداارم ال  اام تشااوي ه وئل ااه ال الااحيل )الخدااربيل(  الخ اارج دااو نص 
للبات وامسخاة الرديد . الخ رج واحر خل أقرم صور امربن واالم الخ ارج يحارر  ولاده االجتخااى  

 ارج امسالوبي  الئاف )اختيااات الخ رج(ن ودوخل أقرم أشاام الالخا  اإلنسااني  دا  ال ال. ووراال  الخ
اااب والبباا ن خحاوخاا  الًيااا بااالخواق  خاال التنااوت الاالخاا  )داا   ب اتااه الرديداا (: الخ اارج  اورااال  النص 
 دااو  لااك الاا م يخلااك حاا  التحاارث بلبااات غياار خدتاار  ب ااا وتشااويه اللبااات الخدتاار  ب ااا ىاال ئبااث.

اااب الخاارح الخحاااا  للبااات الرديداا  خحاااااة سااائرةن وتشااوي  ا الئبيااث وقلب ااا ىلاا   ودااا ا دئاارات النص 
دااا   الخ اااوالت الحواريااا  الاااثالث –ق اداااا خااال قبااام الخ ااارج وأئياااًرا ىااارم د خ اااا الساااا ج خااال قبااام الببااا  

الخنرخ  للتنوت الاالخ  د  الروايا  دا  دجار تاريئ اا تر ار دا  ىصارنا الارادل بولاوح ئاارج  رديام 
اب والخ رج والبب  الرخاي . اانت د   الخ اوال ت ئاالم ت ورداا الالحا  تتحارر وتتجسر د  صور النص 

برقا  أابار وتتخاايا وتتئلاا  ىال دا   الصااور الئارجيا  والجاخارة رخايساان لان ااا اساتخرت تحات ر بخدنادااا 
الخنرم ليسلوب الروال . د    الخ والت د  الت  تحام درارة الحوارات اللبوي  اللارب  بجا وردا رالًخاا 

دا  ىارم الت اادم بايل الختالخايل بلباات خئتل ا . أخاا بالنساب  د  ىخ  الحواري  الرائلي  للب   ات ان أم 
إلا  تنرايم الحااوارات الرراخيا  د اا   الخ اوالتن ىلاا  الدااان ال يخااال أل تااول ل ااا إال قيخا  ثانوياا ن إ  
اااب والخ اارج والبباا  داام أب ااام نساا  ال يخانااه االاتخااام  إن ااا ت ت اار إلاا  لحراا  االاتخااام الاارراخ . النص 

اخراتياا  الروالياا  وخنالخواج ااات الحوارياا  غياار ال ابلاا  بااروردا لالاتخااام. ول اا ا بالاا ات خاال الخشااادر الخب
باإلخاال خحورة د   ال صف خحاورة نثريا  ىلا  شاام سلسال  حاوم دا   الصاورن ول ا ا بالا ات أيًلاا 
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دررًياا د   غير الاخ  للرراخا.  لك أل الرراخا الئالص  ت خ  إل  اللب  الواحرة الت  ال تاتسب  ابًداا 
إال بواس   الشئوف الرراخييل.  لك أل الحوار الرراخ  يتحرر بصارام امدارار دا  ن اا  الداالم الواحار 
واللباا  الواحاارة والخل اااة اسااتثناة إلاا  حاار خااا. وخاام داا ا دخخااا لااه راللتااه أل خل اااة النصااب لاام تبلااغ خاال 

 ات أدخي  خال الررجا  امولا   الت ور خا بلبته رواي  النصب...إل الخ والت الثالث الت  استدرلنادا
اب والخ رج والبب  خ ر رواي  الدصر الحاريث اموروبيا  وترااوا  ل  م امسلوب الروال . ل ر صنم النص 
بيل قخا ه  اقيت م  ات الئشئيش . ولخ والتنا الثالث د  ن إل   لكن أدخي  ال ت م ىخا ساب  ئ اورة 

 .(88)ول  م ىالقاته بال ولالور ل  م الج ور خا قبم التاريئي  للت اير النثرم 
 إل لب  ىرم ال  م الت  يستئرخ ا الخ رج د  السررن تتشام خل ت خف البباةن ود  لبا  ااشا  

 للخ اصر امصلي  للشئصيات ىل  نحو صارم ودال .
 

 .إعادة ترتيب العامل: الوظيفة الثالثة

تناقلا  بايل ت اصايم تسخ  شئصي  الخ رجن حسب بائتيلن بجىارة بناة ىالقات ختلارة وخ
الدالمن ويخثم ىل   لك بت خف الخ رج لحالت  اللحك والخوت د  رل واحرن ويخثام ىلا  دا ا امسالوب 
ب ص   برخيم أخونتيليارو  إلرغار أالل بون دا ب م ال ص  ي تام غريخاه أثنااة الارن اامن وغريخاه دا ا سااير 

وم خداه إلا  أقبيا  الئخار )الارياخيا( ليتراار يلبا لباا الخ رجيل  ا الجالجم. ي نام الب ام ئصاخه باالنا 
خل ح ي   برخيم امخونتيليارو ال م اشترا ن ودناك د  ال بو يلده د  خشااة ويساردا ىلياه باال وب وداو 
حااا . واااااال رئاااار خااااا سااااخده خنااااه دااااو اللاااحك ورناااايل جالجاااام الخ رج.داااا   ال صاااا  خبنياااا  ال ااااا ىلاااا  

الختيلااب بااامنوار الباااادرة والاارياخيا الخرلخاا ن اللباااا الخااارح تبايناتحااارة وساااان  تخاًخااا: الارن اااام الخاارح و 
والت ريج  للبريم والخيت  الرديب  الت  تنترر ن برخيم امخونتيلياارو ورنايل جالجام الخ ارجيل الخارح والرىاب 
  ال م تخلك د ا الخردول حًيا قبم خوتهن جريخا  ال تام ال ريدا  والبااررة ول جا  ب ام الراويا  الدخليا  ال ارلا

 -قناااات الخ ااارج )اللاااحك(–والجادااا . ودااا  أسااااا ال صااا  الخر ااااب )الخجااااورة( ال اااريم والخحتااارم: الخاااوت 
ال باار )الاارياخيا(. لااال الخ تاااح الاا دب  ل اا ا الخراااب ِد تاار: الااام  –خاارح الارن ااام )بااائوا(- الئخاار

 .(89)د   دريد   الخداد  الشاخم للحياة الخنتصرة غالبن دلم تب  إال تباينات ىاري  وبالس ن ول  ا
ا لايري بائتيل أل رابليه دا  روايتاه  غرغنتاوا وبنترغويام  قار ىااا جخام الختناقلاات لاخل 
صااااور وشئصاااايات خن ااااا الخ اااارجن إ  ي ااااوم:  ويصاااام رابليااااه ب رخااااه الخجاااااورات الت ليرياااا  باااايل امشااااياة 

إلا   ر غريبا والروادر وامداار والالخات وخل ئالم صور وخجخوىات صاور ئياليا  لااحا  خبالبا  جا
ودا  تياار صاور رابلياه الخد ار  وىالقات جريرة صحيح  خواد   لل بيد  بيل ام راوادر الداالم.خجاورات 
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والختناااق  )الختناااق  الخنااتي( تااتم اسااتدارة خجاااورات جاار قريخاا  باايل امشااياةن وياارئم تيااار الصااور داا  
تياااار غايااار خااال الصاااور  خجاااارم الخولاااوىات امربيااا  أدخيااا . ودااا  دااا ا الخجاااري يسااايم أاثااارخجاااري خااال 

والخولااوىات يتباا ي بينااابيم ال ولالااور خااا قباام ال ب اا . إل الخجاااورة الخباشاارة باايل ال دااام والشااراب والخااوت 
والجخااات واللااحك )الخ اارج( والااوالرة داا  الصااورة وداا  الخولااوت داا  السااخ  الئارجياا  لتيااار الخولااوىات 

 .(31)امربي  د ا 
لج اااااا باااااائتيل دااااا  حالااااا  روايااااا   قريااااا  ستيبانتشاااااياودو لاااااال الحالااااا  امربيااااا  امبااااارا التااااا  ىا

وساان ا لريستوي ساااا ن دالشئصاااي  الخحوريااا  الخحراااا  لبااااق  الشئصااايات والخاااؤثرة دي اااا دااا  الخ ااارج 
دوخادوخيتشااا. دااا إشاى  الااروح الارن ااال  تباارو داا  قصاا  )قرياا  ستيبانتشااياودو وساااان ا( أغناا  وأىخاا ن 

خخاا داو سا ح  خاا يااام خوجاوًرا دي اا. إل اام الحيااة دا  ستيبانتشاياودو و لك ىل  الرغم خل أل اثيًرا جاًرا 
الد ياار راسااتانيو  واللااي  الاارالم داا  الساااب  داا  ىاباا  –قاار تراااات حااوم دوخادوخيتشااا أوبيسااايل الخ اارج 

والاا م أصااب   اغياا  خسااتبًرا باارخر  دي ااان أم تراااات حااوم الخلااك الارن ااال . ول اا ا الساابب دااجل الحياااة 
ري  تاتسب  ابًدا ارن الًيا يجرم للتدبير ىنه بام ولوح. إل د   الحياة التا  ئرجات ىال ال ا د  ال 

 .(31)ئ  ا االىتيارمن تدتبر ت ريًبا )الحياة بالخ لوب( 
إل الخ اارج دوخادوخيتشااا دااو الحاااام الارن ااال  ل اا   امخااالك والشئصااياتن دااا ام الشئصاايات 

رن ال : الثري  الخجنون  تاتيانا إي انودنا الت  تدان  خال امئري الخشارا  د  د   الحياة تتسم بلول ا
ىلا  ن اا ئيارة ون يا ن  –د  الوقت ن ساه–دوا ش وان  بالدش  )برسلوب روخانتيا  تاده( الخن وي  

والجنرال  الخجنون  الت  أحب ا دوخا إل  حر الدبارة والترلهن ودااللي  امحخا  خام حلخاه الخلحااح باالثور 
ااخاريلن والئارم الخجنول ديروبلياسو  ال م ال يا  ىل التبييار إلا  خاا داو أاثار امبي  ورقص  ال

تانتسي  وايسابوايتو  )ل ار تدايل ىلياه ددام  لاك مل رجاام الحاشاي  ااانوا –رالل  ىل  الردد  والنبال  
لباا  ينت اول رالًخاا قادياا  ب يلا  السااخه الجريارن والدجاوا غااادريال الا م الاا ر دا  شايئوئته إلاا  تدلام ال

ال رنساااي ن والخ ااارج الئبياااث يجي نياااك وامحخااا  الت ااارخ  أو بنوساااايل الااا م ااااال يحلااام بدااارو  ثريااا ن 
وخياينتشاو  اللاب  خل صن  الئيال  الخ لا وبائتشايي  البرياب ام اوار وغياردم. إل اام داؤالة 

االىتياريا   النااا يدتبارول ئاارجيل ل ا ا السابب أو  اك ىال الئا  االىتياارم للحيااةن وداقاريل للخاانا 
الخاللخااا  ل ااام دااا  الحيااااة. إل حااارث دااا   ال صااا  بخثابااا  سلسااال  ختواصااال  خااال الئصاااوخات وال لاااال  
والتصاردات الشاا ةن والشادو ة وأىخاام التتاويي والتدريا . إل دا ا الدخام خ دام برشااام الخحااااة الساائرة 

ناا  خئتااارة داا  خراسااالت  الخحاااااة السااائرة لاتاااب غوغاوم )أخا الخباشارة وغياار الخباشاارة بخااا دا   لااك
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خام امصارقاة(. إل دا   امشااام خال الخحااااة الساائرة ت تارل ىلاوًيا باالجو الارن اال  الا م يسااور 
 .(38)ال ص  براخل ا 

: داا ا ىلاا  الاارغم خاال تصااري  بداا  الشئصاايات باارل دوخادوخيتشااا لاايا سااوي  ااارئ داا  امصاام
 أاثار وال أقام... خال أيال ئارجج إل حجاًباا  ل ر رئم دوخادوختشا خنام الجنرام ارائاوتايل   يلًياا ال

 .(33)اثيً ا خا ياام يحي  برصوله حت  ا ل 
وترصر الشئصيات امئري صدور الخ ارج إلا  السال   بصاورة غيار رساخي :  وخام  لاك داجل 
دوخادوختشا الا م أصاب  بدار  لاكن أم بدار خاوت الجنارامن شئًصاا ئ يار الشارل رديام الخنالا ن د ار 

أنه إل ارتل  أل ي وم بارور الخ ارجن دل ار ااال  لاك خناه ساخاح  وارًخاا وجاوًران  صرح لنا غير خرة
واال تلحي  د  سبيم الصراق : دجل الجنرام: راىيه وحاخيهن وداو الرجام الدرايم واإلنساال الابيار 
ال م لم ي  خه النااا وال قاررو  حا  قارر ن ااال ال يسار  إال إلياهن داو دوخاان بارئ   خاا دا  داار  خال 

دج ا ات   للخرحاوم إ ل دا  ياوم خال امياام أل يجار بدا  الختدا  دا  أل ياري دوخادوختشاا ي لار  رراةن
بد  الحيواناتن أو إ ا  لب خل دوخادوختشا أل يخثم بد  الخناارر الحيا ن دل ار ااال خال واجاب 

 .(34)دوخادوختشا مل يلب  رغب  الصري  الاسي  الخحاول 
ئاااريل ىلياااه ىبااار شاااااله الااارخيم وادت اااار  للااا ااة:  داااام إل صاااورة الخ ااارج ال تاتخااام إال ب جااااوم ا 

تسااخدول داا ا يااا نااااج إل داا ا السااير يداار دوخااا رجاااًل جخااياًل  أال إنااه لاارخيم رخاخاا  قخلاا  أي ااا الشااابن خااا 
رخت ترير أل تدر  ام ش ة.. إنه رخايم رخاخا  الئ اياا السابم الاباري.. وياا ليتاه ااال ىلا  جاناب قليام 

خل ال ااة ق رة أو ق رتيل.. إ ل ل  خنا.. ولانه ال يخلاك خال الا ااة شايًلا البتا .. خل ال ااة.. يا ليت له 
 .(35)ال أثر لل ااة ىنر .. ص ر.. ال بر أنه س ادم شيًلا 

وداااو دااا  الوقااات ن ساااه شئصاااي  إشااااالي  خئتلااا  دي اااان وىلااا  ت ساااير تحراات اااا وخ اصاااردا:  ل ااار 
يل. دلدم الخداخل  السايل  التا  ل ي اا حايل ااال خبلوًباا سخدت أنه اال ي وم بوري   خ رج للجنرام ارائوتا

ىلاا  أخاار ن وحاايل اااال ي ااوم ب اا   الوري اا  ويخثاام  لااك الاارور داا  التاا  شااودت دااار  وأدساارت ى لااه. إل 
ىليناا أل ن  اام امخاور: رجاام  ياب الخحتاارن شاااىر ب يختاهن الاا ر أل يخثام داا ا الارور .. دخاال ال بيداا  

لاا  اإلنساااني  برسااردا... دلداام خاال الواجااب أل نصااالحه أواًل خاام ن سااه.. أل ينت اا  امخاار إلاا  أل يح اار ى
أقصاار خاام أقرانااه.. دربخااا انتصاارت ىنرلاا  خوادبااه ال بيدياا ن وربخااا رأينااا  يدااور دير اار إنساااًنا دااً ا..  لااك 
ال داياا  يسااي ر ىلاا  جخياام الناااان  أنااه.. أئيااًرا.. أئيااًرا.. ال باار أل ياااول ىلاا  شاا ة خاال املخدياا .. وا 

 .(36)يستايل له جخيم النااج  واي 
 ونجر أل للخ رج سل   ىل  ال ب   الدليا اإلق اىي  اخا له سل   ىل  ال ب   الرنيا )ال الحيل(ن
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أم إنه ال لم برور د  ال ب تيلن دارنه يدير ترتيب الداالم ىبار ئ ا  ال ب ا  الدلياا والاتحام ب اان وردام 
تختاام بااه خاال ساال  ن رول أل يرداام ب ياا  أدراردااا:  لاام أتدلاام ال ب اا  الاارنيا التاا  ينتخاا  إلي ااا خاال ئااالم خااا ي

ررساا . وخناا  قلياام أرار دوخادوختشااا أل يجدلناا  أرااام ىلاا  رابتاا ن ول اار ردلااتن درنااا رجاام  اااىل داا  
الساالن دااال يجااوا أل أىاخاام خثاام داا   الخداخلاا  يااا ساارج  ألياساانررودتن  وىنرلاا  دااجل خااوالم دااو الاا م 

وخادوختشااااج إل خااا يااارخرك باااه دااو دااا  سااابيم خصاالحتك أي اااا الشااايخ غلااب. قاااام لااا : )لخااا ا ال ت يااام د
ال رم  دو يرير أل يدلخك  دو يرير أل يث  ك  داو يريار أل يجدام لاك ن  ًاا جخاياًل( ودرنا ا أراجام رروسا  

 .(37)وأحاوم أل أح ر ا يا سيرم  سو  يختحنن  دوخادوختشا خرة أئري د ا الخساة 
ا رئاار ل ااررة الخ اارج الساارري  ىلاا  الجخاام باايل الختناقلااات والختبايناااتن ي اارم بااائتيل نخو ًجاا ااا لك

دو خسرحي  رراخيا  داليا  درنساي  تحخام ىناوال  لدبا  الدريشا   للشااىر الخنشار الجاوام ررم روداامن اتبات 
 ن إ  ي ااوم بااائتيل:  إل الجاااة الثااان ن ودااو ىجاالب ن يبتاارئ بداار غ ااوة الرادااب حاخاام الاا ئالر 1868ىاام 

بديًرا ىال التدريشا  )الجااة اموسا   –خثم إل  حر خا اإلاليروا وبالتال  الدالم والح ي   الرسخييلودو ي-
خاال الئشااب ( والتاا  نصاابت داا  رل ااا الخالاارة مجاام الجنيااات الااثالث التاا  ال يخان ااا الر ااور سااوي ليلاا  

 ة الجنيااتن ي ارم ال اات  خال شا ر خاايون ود ا  حينخاا يبتدار الراداب )أم خخثام الداالم الرساخ (. قبام خجا
)جااين الخ اارج أرلواااال( استدرالااه دااو  الئشااب  ىلاا  إي ااات امجااراا: داا  الباارة ير اار خبدااوث الخلااك 
أرلواااااال )الخ اااارج(ن ودااااو أشاااابه بالشااااي ال ال الاااا ن وداااا  امئياااار تر اااار الجنيااااات. إن اااال يتدشاااايل داااا  

ياثن الخ ارج الا م يحخام اسام التدريش ن ونسخم خا تتبارله ديخا بين اا وبايل خبداوث الخلاك الخ ارج خال أحار
Croquesot ئياار  وشاار  )حتاا  ىلاا  ررم(: ونااري  )أم خاال ي لاام الحخ اا (. تل اا  الجنيااات سااحردان

)ىجل  الحر( الت  ل ا رور د  جخيم التا نات والتوقداات. ودا  ئتاام الدشااة تداور )السايرة الل ي ا (ن 
نياااات ال يباااات. وشااارل الجنيااااتن داااجل سااايرة بينااا  الااارىارةن التااا  تتختااام خثااام بااااق  ردي ات اااا بحخايااا  الج

اإلباحا  واإلداالت )السيرة الل ي  ( تخثم الدالم غير الرسخ  ال م يتختم د  ليل  ال ات  خل خاايو بحا  
 .(38)خل الد اب 

 تدير اللب  الت  يتالم ود  ا الخ رج تشايم تراتبي  الدالخريًلان ىبر دل  ا ب امجنااا امربيا 
ل  ن بخئتلا  أنخا  اا وتراتبيت اان بحياث يااول للبا  الخ ارج بدار تناويرم الرسخي ن الت  د  لب  السا

خل ئالم السئري ن دا خا يواجه به الا ب االن دال  الختوادر د  لب  اام امجنااا الرديدا  والرساخي  
والخارساا ن داا  لباا  ااام الخ اال وال لااات وال ب ااات الخدتاار  ب ااا والخساات رةن لاايا الح ي اا  االن دالياا  

إنخاا الئارات الخارح والا ا  بوصا ه اا ًبا خبارًرا ىلا  الااا بيل. د ا  خواج ا  لباات الا نا   والخباشرةن
والردباااال والخلاااوك وامسااايار وال رساااال وامغنيااااة والدخاااالة ورجاااام ال اااانولن دااا  خواج ااا  لباااات  وم 
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السااال ال والندخااا  ىلااا  دااا   امر ن تااان   لبااا  الخ ااارج الخااارح لتصاااور بخحااااااة ساااائرةن وحيثخاااا 
امخرن أم ان دالي ن إنخا بدر أل تحيردا وتردد ا ىل شا تيه بابتسااخ  وئارات جاىلا  الاا ب  ي تل 

خحم سئري  وخحول  ب لك الا ب إلا  ئارات خارح. إل الاا ب ِيناار دناا باوى  ساائر ويحااا   اتاه 
 .(39)خحاااة سائرة ىل  ش ت  الخ رج الخرح 

الارن اامن ودا  اختارار إلىاارة ترتياب إل د   اللبا  التا  يئتارداا الخ ارج خجلوبا  خال سااحات 
الدالمن دئالم الارن ام يتم  تدلي  ال وانيل والخخنوىات واللواب  الت  تحرر بنيا  الحيااة االىتياريا ن 
أم الالارن الياا ن ونراخ اااا. وأوم خااا ياااتم تدلي ااه داااو البنياا  التراتبيااا  وجخياام أشااااام الردباا  والتبجيااام 

تراتبيا ن أو أم شاام –)تدلي ( اام خاا يناتي ىال الالخسااواة السوسايو والت وي واإلتايت الخرتب  ب ان أم
رئر خل أشاام الالخساواة بيل الناا )بخا دي ا السل(. ويتم تدلي  ام خساد  بيل الناا. ودناان تارئم 
خ ول  ارن الي  خدينا  حياا ال دام: االتصاام الحار والحخايم بايل النااا. وِيدار دا ا الجاناب باالغ امدخيا  

تراتبياا ن ال  لارن ااال  للدااالم. دالناااا الاا يل ياونااول داا  حيااات م االىتيارياا  خن صااليل بحااواجاللخدناا  ا
يخاااال تئ ي اااا يااارئلول دااا  اتصاااام حااار حخااايم دااا  سااااح  الارن اااام. وتااااول خ ولااا  االتصاااام الحخااايم 

يا  ىل ال ري   الئاص  الت  تنترم ب اا امدداام الجخاديريا ن وىال اإليخااةات الارن ال -أيًلا–خسؤول  
 .(41)الحرةن وىل الالخ  الارن الي  الجريل  

ل ااناات خؤقتاا ن لان ااا تحخاام وج اا  نراار الداخاا . والارن ام دااو  خاال دنااا تتشااام ىالقااات جرياارةن وا 
الخاال ال م يتم ديه التررب ىل  نخ  جرير خل الدالقاات الختبارلا  بايل امدارار ىلا  نحاو ختجسار حساًيان 

دالقاات السال وي  التراتبياا  التا  تتلاخن ا الحيااة الالارن الياا . وشابه خسارح ن يارئم بصاا   ولدخلاار لل
يخاةاته وئ ابه خال سال   الخواقا  التراتبيا  ال اا )الخنالا  االجتخاىيا ن الرتبا ن  ويتحرر سلوك الشئف وا 

ان القًاااا خااال باااؤرة –دااا  الحيااااة الالارن اليااا  بخجخل اااان وتتحاااوم  -بولاااوح-السااالن الخختلااااات( الختحاااررة 
إل  غرالبي ن وغير خاللخ ن وتِدر البرالبيا  خ ولا  ئاصا  دا  الخدنا  الارن اال  للداالمن  –ارن الي الحياة الال

أخاام الجواناب الئ يا   –ىل  نحو ختجسار حسا –وترتب  ىلوًيا بخ ول  االتصام الحخيمن وت س  الخجام 
)خال خ اوالت( الخدنا   د  ال بيد  اإلنسااني ن لتر ارن وتدبار ىال ن سا ا.وترتب  خام الحخيخيا  خ ولا  ثالثا 

الارن اااال  للداااالمن ودااا : الالتااااادؤ الارن اااال ن إ  ينتشااار التوجاااه الحااار والحخااايمن ليب ااا  اااام شااا ة: ال ااايم 
وامدااااار والراااوادر وامشاااياة ال اااا. وياااتم جلاااب امشاااياة ال اااا التااا  اانااات خااار ة خبل ااا  ىلااا   ات اااان وغيااار 

 ااااال  التراتباااا ن إلرئال ااااا داااا  اتصاااااالت خوحاااارةن وخن صاااال  ىاااال بدلاااا ان ب داااام خنرااااور الدااااالم الالارن
وارتبا اااات ارن اليااا . ويدخااام الارن اااام ىلااا  جخااام الخ ااارا بالخااارنان الرديااام بالولااايمن الدرااايم باااالح يرن 

 .(41)الحايم بالبب ن وتوحيردا وخااوجت ا ورب  ا 
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دناااا تتااارائم حاخااا  الخ ااارج ون ااار  خااام  الت اااريي ن حياااث يخااااج الجااار باااال امن ويئتباااب الن اااار 
سئري ن أم يخال ال وم برل الخ رج ينتخ  إل  الشئصايات  الاثي ا   التا  تتشاام  ىال  ريا  وراةال

 .(43)ن أو  الشئصيات الحراي  (48)تداين الندوت الختناقل  
ل ااار أشاااار باااائتيل دااا  رراساااته ىااال ريستودساااا  إلااا  خراااادر الارن اااام التااا  رصاااردا غاااوت    

ن ا ئالم رحلته إل  إي اليان إ   يخال الدثاور دا  دا   الخا ارات ىلا  خارونات تولا  خ اراته الت  رو 
ا لي  الت  يديرب ا الخ رجول ترتيب الدالقات االجتخاىي  ىبر السئري  وخن اا قولاه:  ودناا يارت  خ ارج 
خ ارواًلن وداو يحخام قرًنااا ابياًران يتارل  خاال سالسام خدرنيا  خلوناا  حاوم وسا ه. وبينخااا داو يتحارث خاام 

ت الوقح ن ت لير صورة إلاه الجناالل ال اريم. ودا ا دا  روخاا الخ رسا   لاال النساةن يتربرن ببد  الحراا
دااا ا اللداااب ال اااالن يثيااار السااارورن ال الباااير. ودناااا يااارت  خ ااارج رئااار خااال الناااوت  اتاااهن إال أناااه أاثااار 

 .(44)توالًدان خصحوًبا بنص ه الجخيم 
تجاار داا  ارتااراة  يرتااريل أاياااة الخ اارجيل:  ولخااا ااناات النساااة -حسااب غوتااه– نجاار النساااة ااا لك

ثياب الرجاام ختدا ن ال ت ام ىال ختدا  الرجاام دا  ارتاراة دسااتيل النسااةن داجل اثارة خان ل ير ارل ا ل 
دا ا ودل يرتريل الام الشالم للخ رجن وال بر ل  خل اإلقرار أن ل يتربرل د  الر اور بخر ار دااتل دا  

 .(45)الام التنارم الخلتبا 
ج ىلاا  نحااو ئاااف:  ويبلااغ الاحااام خبلًبااا خاال الشاارةن خثلخااا ويالحاار غوتااه أيًلااا انتشااار ام الخ اار 

تبلغ اماياة التناري  خبلًبا خل التشابه )دناك دا  امقام بلام خلاات خال الختنااريل دا  ديلا  خ ارج باريلن 
ونحااو خالاا  ختناااريل داا  إداااب الصاااحبييل خخاال ي  دااول الاورسااو جيلاا  و داًبااا(ن بحيااث إل الخت نداايل 

خجاا ةن ب اار  ئلاا  نااوت خاال اإلثااارةن أو جاا ب االنتبااا  إلاا  أن ساا من الل اام إال إ ا بامقنداا  يساات يدول ال
 .(46)باروا د  الخج ة 

إلااا  جاناااب  لايرصااار غوتاااه وجاااور خ ااارج ياااؤرم روًرا ناقًرالخؤسسااا  الااااواج:  ال رناااال ىلااا  رأسااااه 
ت نادااا ة ختحراااالن يساات يم أل يجدل خااا ينتصاابال أو يناخشااال ويئت يااال خثاام الحلاااول. وتاارا  ي اا  تحاا

ىروسااايل جريااااريلن ديبااارا  ؤاباااا  قااارل واحاااارن وي ااا  تحاااات نادااا ة أئاااارين دي لااا  ال اااارنيلن اااا  ينتصاااابا 
بااخل خا. ويحخم ام قرل دا   ؤابتاه أجراًساا صابيرةن ت ارت دا  نبام جخيامن الخاا ددام  لاك. وااال الحشار 

 .(47) يالحر حرااته بيل ال ين  وال ين ن دني   واحرةن دتن ل  خوج  خل اللحك الخجلجم
يل ت انتبادبوته التنويم د  أاياة الخ رجيل ىل  الارغم خال انتخااة الجخيام إلا  دلا   الخ ارج :  ا لك

 ويالحار الخارة ا ل أل اام واحار خاال الخ ارجيل يتخياا بلباساه ال اررم ىاال ا ئار رغام اشاتراا م دا  داا ا 
قلنسااوةن وثالااث يلاام تخاار باروااا  شاادر خسااتدارن ورئاار يد الااام التنااارم اماثاار شاايوًىا. درحااردم يدتخاار
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 ىل  رأسه ق ف  يور برم غ اة الارأان ويحاوم ال  اف اوًجاا خال ال ياورن أِلبساا رراة ااادلن ودساتال
 .(48)سيرةن ودخا يت اداالن ويح ال ىل  خجثخ خا 

الخ رجاول سايًرا ل خ ا    اوا خحاررةن ويادااو   وخال الخشاادر التا  رصاردا غوتاه أيًلاا أل ينتئاب
. ويئباااار غوتااااه ىاااال ال يخاااا  الرخاياااا  مشاااااام (49)خصااااحوبا بالخوسااااي   وال تادااااات ىلاااا  اختاااارار الشااااارتن

الخ اارجيل وأددااال م:  إل انتبادنااا يتراااان داا  خجااري ااام داا   الدربااراتن ىلاا  أداام خراحاام الحياااة البشااري : 
دااالخ رج الداااخ  ياا ارنا بل الاا  الحااب الاا م نااريل لااه بوجورنااان والخخرلاا  باااوبو تداار  أخااام الخااي ئ ايااا 

. وثخاا  ىالقاا  أئااري تبارلياا  باايل (51)لااوالرة وامخوخاا ن والشااخوت الخوقاارة تاا ارنا بالخااتم امئياار: التشااييم ا
الخ ااارجيل والداخااا  يشاااير إلي اااا غوتاااه:  داااا دااا   م ىربااا  خاشاااود  خحخلااا  باااالخ رجيل تتجاااه إلااا  قصااار 

تساار خناداا  السااير  روسبول نلرشاا  الخت اارجيلن الواحاار تلااو ا ئااريلن داا  أثناااة ساايردان لااال اثاداا  الحشاار
ىلاا  الدرباا ن وتوق  ااا. ويلتاا  الخت رجااولن بااجرارة واحاارةن لاارر الصااات صاااىيلن دين خاار ساايم خاال ال اا ال  
ىلا  الدرباا . ولخاا ن اارت  ئااالر الخ ارجيلن وقدااوا دريسا  ال اا ال  الختساااق   خال ااام صاوبن وب ااوا ىلاا  

لا  الدربا  داا  با ة وسا  الصاارئات دا ا الحاام حتاا  بارت الدربا ن وارن ااا خاساوة باالثلي والحجااارة. وتخ
 ن إل د   الدالق  ت وم ىل  الرجم والن   واالحت ار والسئري  خًدا.(51)وال    ات وصيحات االست جال 

 

 .نقد السلطة: الوظيفة الرابعة

يلا لم الخ اارج بارور راوم الناتاا  أخاخالسال   بخااا يتناسااب خام خحا يردااان خام إررااااه الحاارور 
دا إ ا نررنا إل  امخر خل خوقم الختل يلن دجنه يشتر  د  الدخام ال الا ن دا  الخسخوح له بتجاوادان 

النات  خثاًلن ا  تاول نات  ب ات ا ول ات ان ديخا يشتر ن أل تل ا  تجاوًباا خال قبام السااخديلن أم أل 
ن أم (58)ياول ثخ  تجاوب خام الناتا  أو خام ناقل اا خال قبام ختل ي اا حاوم خرخا  الناتا  أو غرلا ا 

أل ي باام الحاااام داا   الناتاا ن وأل ِتل اا  داا  جااو يا اام سااالخ  الخ اارجن بااالتواام باايل ىااالخيلن يجااب 
ىالم السل   ال م يدر  ديه ناتتاهن وىاالم الشادب الا م ينتخا  إلياهن داا النات  دا  حاريث يتلاخل 
خ ارقاا  ت اارم ختداا  تدويلااي  بخااا يناسااب الختل اا ن دتتلااخل اخ  ااوم ثالثاا  ىناصاار رليسااي  )بصااورة 

خداا (: الخ ارقاا  والختداا  التدويلااي  والتوا ااؤ باايل الااراوم والختل اايلن دااال تئاارج داا   الدخلياا  ىاال خجت
ى لياا  الختل اايل ووالةات اام )انتخاااةات م(ن وداا ا شاار  ث اااد  )أثناا ( )حلااارم قااوخ ( يتدلاا  بااالخجتخم 

ثانًيااا: بصااورة  الخدناا . أخااا الخ ارقاا  اخ  ااوم دتتلااخل بااروردا أربداا  ىناصاار خجتخداا : أواًل: حااروث ن لاا .
ال بيديا ن رابًدااا: غيار ختوقدا . دالناتا  الخدرودا  ال ِتلاحكن ثالثًاا: بايل خساتوييل ال يلت ياال دا  امحاوام 

 .(53)خل امىل  إل  امرن ن ئالًدا للخرلو  
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 يستخر الخ رج قررته ىل  ن ر السل   خل ااول الارن اام خلاخاًرا الساتئرام اللبا  غيار الرساخي ن
ة أئالقًيا. إل اإلس ام الابير ال م قرخه بائتيل لرراس  الارن اام داو أناه اىتبار ن بواسا   واللب  الختحرر 

نثاار رابليااهن الخااااال ال  وساا  للاااالم غيااار الخخنااوتن دااو الخااااال الوحياار حيااث الن اااان غياار الئالااام 
 لا  أو للسي رة دو السالرن حيث ال ئلوتن وال خرادر اال  ن وال ت لمن أو قواىر خ ررة )إتيايات( وال

التدااااابير الخل  اااا  رورالن وا  ا خااااا سااااارت االنت ااااااات واللدنااااات داااا  الارن ااااام وديالسااااو ن داااا لك مل 
 . (54)الخ لوب  أثناة الن ان الرسخ  ليست لروري  

إل داا   اللباا  تاشاا  الخئبااوة الن ساا  واالجتخاااى  لااري صاااحب ان وتصااور الح ي اا  الخبيباا  
 ام والختدا  التا  تنشار ىناه يداورال بالررجا  امولا  إلا  ح ي ا  ىل  خرار الدامن دا الختوقم خل الارن

داا  أل الخاارة يساات يم داا  حالاا  الب لاا  أل ي ااوم لئصااوخه باللااب  خااا اااال ىليااه أل يبتلدااه  ااوام 
 . (55)الدامن ال روقات الابيرة د  الخاان  والسل   خل شرن ا أل تنشب تراثًا سرًيا غنًيا 

الارن امن د و يستئرم لبتهن داا لحك الدصار الوساي  الا م غلاب وبخا أل الخ رج ينتخ  إل  ىالم 
خل امسرارالباخل ن خل الدالم وخل السل   قر اشا  بجارأة تصام حار الت اور ح ي ا  الداالم  ىليه الئو 

السااال  ن وراد ت اااا  والسااال  . ل ااار ىاااار  الاااا ب والتخلااا  واإل اااراة والن اااا . إل ح ي ااا  اللاااحك أسااا لت
 .(56)الخ رج دو النا   باسخ ا شتالم وتجري اتن واال 

ل ر حرر دسيلودساا  أدخيا  الخ ارج االجتخاىيا  دا  خ التاه حاوم رابلياه:  دا  الدصار الوساي ن ااال 
الخ اارج دااو النااا   الئصوصاا  باساام ح ااو  الح ي اا  الخجااررة الخولااوىي . داا  ىصاار ااناات ديااه الحياااة 

والتراتبي  والساواللي ن ااال ياتم تحريار الح ي ا   خشخول  د  اإل ار الختدار  ىليه للرول  واالختيااات والدلم
ود  د ا اإل ارن واانت إق اىي  نسبًيا وساواللي ن إلخ. ل ار اانات تساتخر قوت اا خال دا ا الوسا  أو  اكن 
وااناات نتاًجااا ل ااررت ا الحيوياا . والح ي اا  اإلق اىياا  داا  الحاا  داا  قخاام ال بااي  وتح ياار ىخلااه الاا ليمن داا  

  ال انف داو  أرالا  الخااارىيل. الحا  السااوالل  داو الحا  دا  الخدردا  الجاخدا  ال يام بالحرب وخخارس
الخانداا  والتاا  خاال رون ااا ال يخااال انترااار أم شاا ة  م بااامن إ  يجااب الح ااار ىلي ااا خاال ااام خااا ي اارر 
باىاىت ااان إلااخ. ااام ح ي اا  شااخولي  ال تلت اا  خاام داا   الحالاا  أو تلااكن خاام داا   الخ ناا  الخحااررةن خاام حاا  

ر تاام إلباؤدااا وتجاداام أئاا دا داا  الحساابالن باام تاام أئاا دا إلاا  الخحرقاا  خاام أوم شااب  ن ولاام يااتم خداايلن قاا
قبول ااا إال بداارخا اتئاا ت شااااًل تاد ااًان ىناارخااانت تلااحك وال ت خاا  مراة رور خااا داا  الحياااة ولااو ب اارر 

 .  (57)لليم خل الجر. دا ا تم تحرير أدخي  الخ رج االجتخاىي  
ج ئارج ث اد  الدصر الوسي  الشدبي  ال اليا  ال ويا . ول ا ا الساببن يدر الخ ر  إل دسيلودسا 

شااااااًل رداىًيااااا ئارجًيااااا )للح ي اااا  الخجااااررة الخولااااوىي (ن أم  دجنااااه ال يتصااااور اللااااحك إال بوصاااا ه
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)الح ي ااا  الشاااخولي ( التااا  ااااال الخ ااارج يدلن اااا بواسااا    لاااك الشاااام الئاااارج ن أم اللاااحك. وخااال رول 
ر  لاانااات دااا   الح اااال  قااار أ احااات بخالباااا الخ ااارج اااا  تدبااار ىااال ن سااا ا االلااا  ار الااارائل  والخحاااا

بل جااا  الجااار. إل دسيلودساااا  يدااار دااا ا الخنراااور ئا ًلاااا.د و ياااري أل اللاااحك ااااال شاااااًل ئارجًياخ نًناااا 
ويتختاام باختياااااتن وىخاام ىلاا  التحاارر ب اارر خداايل خاال الرقاباا  الئارجياا  وخاال االلاا  ار الئااارج  وخاال 

ينببا  تبئايا دا ا الداخام. لاال خال غياار الخ باوم الًياا أل نئتاام إلا   لاك اام خدناا  . و ال (58)الخحرقا 
ال  نخااا داو شااام رائلاا  جااودرم ال يخااال اسااتبراله بالجاارن وا  اللاحك. إل اللااحك لاايا شااااًل ئارجًيااان وا 
سااو  ياارخر ويشااو   بيداا  خحتااوي الح ي اا  التاا  ياشاا  ىن ااا اللااحك. وداا ا امئياار ال يدخاام دحسااب 

 .(59)خل الرقاب  الئارجي ن ولال قبم ام ش ة خل الرقيب الرائل  امابر ىل  التحرر 
ِتدةار  أدداااًل رخايا  خوج ا   ليا د ا اللحك الارن ال  لب  د  ن دالشتالم تراد  ا اللاخااتن وال اا

ل اااااال داااا ا يدناااا  توجيااااه ن اااار للساااال  ن دااااجل امخاااار يتجاااااوا ن ااااردا إلاااا  (61)لاااار الساااال   الدليااااا  ن وا 
  اااا التتاااويين حينخاااا يلداااب الخ ااارج دااا  الارن اااام رور الحاام الخنتئاااب خااال الشااادب  تح يخ اااان ىبااار

ىاخاا ن الاا م يساائر خنااه داا ا الشاادب ن سااهن إ  يتداار  للشااتم واللاارب حينخااا ي تلاا  حاخااهن خثلخااا 
نساائر اليااوم ونلاارب ون  اام ونحاار  أو نباار  رخياا  الارن ااام التاا  تجساار دصاام الشااتاة الخن لاا  أو 

.دنااا يخاان  الخ اارج خرااادر الحاااام الاا م ولاا  حاخااهن ديااتم جدلااه (61)اىااات الخرحاا ( الساان  ال ريخاا  )ال ا 
ختناااًرا و)خنحردًااا( بجلباسااه ام الخ اارج.  إل اللاخااات والشااتالم داا  الخاارار  التااام ل اا ا التنااارن لتبيياار 

خال اللباان ل  ا التحوم. إل الشتالم تدرم الوجه ا ئر للخشتومن وج ه الح ي  ن تجرر  خال خراادر  و 
 .(68)قناىه: إل الشتالم تئلم الدادم ىل ىرشه 

إل داااا   الوري اااا  ال جالياااا الت  يخارساااا ا الخ اااارج لاااار الساااال  ن خوج اااا  أيًلااااا لااااام الااااروالر 
الخحي اا  ب ااان ونالحاار  لااك داا  االتجااا  ال ااو   الاا م انشاابم بااالئو  خاال داا   ال ب اااتن دااا خن  

خسار أرب الرىب ال او   خال االنشابام  أوائر ال رل الثاخل ىشر حت  ال رل التاسم ىشرن تحوم
بالئو  الناتي ىل أدداام الداالالت امرسات را ي  ال اسارة أو حتا  رجاام الاريلن اخاا تخثام  لاك دا  

ن وخا االت د   امخاال تر ار دا  امرب الخداصار (63)ال الت وأريار الردبال الت  تسان ا امشباح 
 ن نجاار  لاااك اإلحسااااا ال ااريم بالدالااا  الااا م ااااال خرتب اا  باااالئو :  دااا  التخثاايالت الحريثااا  للخرينااا

خالاًخاااا ل اااان والااا م ااااال خوجاااوًران بخدنااا  خاااان دااا  امخااااال ال و يااا  الت ليريااا  ال ريخااا ن االاناااالان 
 .(64 )وال صورن وال التن وامريارن وغيردا

 ل اار اشااتبم الخ اارج لاار داا   امخاناا  الخرىباا  ولاار ااام خاال يخثل ااان أم لاار لباا  الا ناا  والردبااال
والخلوك وامسيارن دالخ رج داو خخثام )اللاحك( لار نخ يا  الئاو  التا  اسات رت ب دام امرب ال او  ن 
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وداااو اااا لك يتصاااري للرساااخي  التااا  تساااور دااا   امخانااا ن تلاااك الرساااخي  التيتاااتالام خااام الردبااا  والتبجيااامن 
 الئو  خن ا.يخثم ىاا خا تخثله د   امخان ن ول ا دجنه يست يم أل يبرر  دحلور  د  د   امخان 

ااا لايتاح للخ اارج ن اار الساال   بخااا يختلااك خاال خدرداا  تنبؤياا  تح يرياا ن تلااك الخدرداا  التاا  يختلا ااا 
أصحاب السل  ن وقر سخادا خيشيم دوااو بخدردا  الحخ ا ن ىنار خدالجتاه للوحا   سا ين  الحخ ا   التا  

خدردا  خخنوىا ن بسايارة  يت رخ ا خ رج:  ىل  خا ا ترم خدرد  الحخ   د  ج إن اا تنباب رول شاكن من اا
الشااي ال ون اياا  الدااالمن تنبااب بالساادارة الن الياا  والد اااب امقصاا ن إن ااا ال ااوة الدرخاا  ىلاا  امر ن 
والساا و  الج نخاا . تدباار ساا ين  الحخ اا  ىااوالم الختداا  حيااث ااام شاا ة يودااب للرغباا ن خااا يشاابه الجناا  

 . وخام  لاك دجناه لام يساتدر براةتاه. إل الختجررة.  لك أل اإلنسال ال يدر  رائل ا خدن  املام والحاجا
 .(65)د   السدارة الخاي   د  االنتصار الح ي   للرجامن إن ا الن اي  ال ريب  

يتن م الخ رج بيل ىالخيل: الدالم الشدب  وىالم السل  ن لا ا د او يدار  ئباياا االثنايلن امخار الا م 
للحخ اا  وىلاا  ر ردااا وجااو  شاا ي  تتوغاام يخا نااه خاال اخااتالك خدرداا   ات  بيداا  تح يرياا :  دناااك ساا ين  

شاايًلا دشاايًلا رائاام رااالم الدااالم داا  خشااادر تتحاارث ىاال الايخياااة البريباا  للخدرداا ن وىاال الت رياارات ال وياا  
للحيواني  ون اي  الاخل. ودنااك خال ج ا  ثانيا  سا ين  للحخ ا  تشاام ىنار الحاخااة أوريساا خثاليا  وتدليخيا  

داا  التاا  تتولاار ىن ااا الحاخاا  داا  نتاااج الجنااول وال اا يال اللاا يل يدلن خااا . داا   الخدر (66)للديااوب اإلنساااني  
الخ رج:  إل الجنول ي اتل اإلنساال دا  اام خااال: إل الصاور الدجالبيا  التا  ي ول اا ليسات خراادر ىاابرة 
ستئت   سريًدا خل ىل  وجه امشياة. دخا يولار خال أغارب أشااام ال ا يال داو شا ة ااال خئت ًياا االسار 

 ارق  ىجيب ن إنه يشبه ح ي   ال يخال الوصوم إلي ا د  قلب امر . ددنارخا ينشار اإلنساال خل ئالم خ
جنونه االىتبا  ن سياول وج ًاا لوجاه خام اللارورة الباخلا  للداالمن وسايواجه الحياوال الا م يساال دا   

تاارحمن  الاااوابيا وليااال  الحرخااال داا  ن إن ااا  بيدتااه الئاصاا ن تلااك التاا  ستاشاا  ىاال الح ي اا  التاا  ال
 .(67)ح ي   ج نم. إل الصور الدبثي  للحخاقات الدخياة د  الخدرد  الابيرة للدالم 

 

 :خامتة
بااا)الخ رج( بوصاا ه خاال أداام الخااوار التاا  جااري اسااتدارت ا خاال الارن الياا   انشاابم خيئالياام بااائتيل ل اار

لن ارن د ار شاام صاوتا ال روس ي ن الت  ن لت إل  امربن ود  رليات سرري  خئتل  ن تت ا م خم ال جاة وا
خحخال بالحري  الت  ال تختلا اا الشئصايات امئاري دا  الانف الساررمن دجاري إن اقاه باام خاا ال يخاال 
للب يااا  قولاااهن و لاااك لاااخل لبااااا الت اااريي الااا م رااام يلبساااه خنااا  حلاااور  دااا  سااااحات الارن اااام الشااادبي  

 ياا  الشئصايات الساارري ن اخااا ال روسا ي ن خخااا خاناه أل ياااول صاوتا للخؤلاا  ي ااوم ىبار  خااا يشااة رول ب
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أل الخ رج بتحرر  خال الرساخيات قار أبارا  بيدا  اإلنساال ال اتيا  التا  أئلادت ا قاوانيل السال   وال اوانيل 
االجتخاىياا . ونااري أيلاااا أل الخ اارج ساااواة ىباار خراسااام التتااويي أو ىباار اللبااا  التاا  يساااتئرخ ا قاار أىاااار 

 وم الخد اور والخدتخارن اخاا أناه خال ئاالم تدا ياه خام ترتيب الدالم ىل  غيار الترتياب االجتخااى  والسال
ىااالخ  الشاادب والساال  ن يساات يم التن اام بين خااان ليرئاا  خاال ىااالم الشاادب وي اارم ن اار  داا  ىااالم الساال   

 خست يرا خل لب  الت ريي الخسخوح ب ا لخل إ ار اللحك.
 

 :اهلوامش
                                                 

ن 8118ن بيروتن الخراا الث اد  الدربا ن دليل الناقد األدبيالرويل ن خيجالن وسدر البااى ن ( 1)
 (.خارة )الارن الي 

ن تار: إباراديم اء ظهر الحااكمالمقاومة بالحيمة: كيف يهمس المحكوم من ور ساوتن جيخان ( 8)
 .811. ف1995الدريا وخئايم ئورمن بيروتن رار الساق ن 

 .817انرر: م. لن ف( 3)
. تار: يوسا  حاال ن رخشا ن خنشاورات أشاكال الزماان والمكاان فاي الرواياةبائتيلن خيئاليامن ( 4)

 .115ن ف1991واارة الث اد ن 
 .115م. لن ف( 5)
 .114-113م. لن ف( 6)
 .181م. لن فانرر: ( 7)
 .811ف كيف يهمس المحكوم من وراء ظهر الحاكم، :المقاومة بالحيمةانرر: ( 8)
 .114ن فأشكال الزمان والمكان في الرواية( 9)
شناوةن خحخر دليمن وحسنيل حخاة ىبار ىلا  الاديارمن رالالت شئصاي  الخ ارج دا  الانف ( 11)

ن 8ن الدارر 3ن الخجلار ت اإلنساانيةمركز بابال لمدراساا الخسرح  الدراق ن جاخد  بابمن خجل 
 .185ن ف 8113

 .116ن فأشكال الزمان والمكان في الروايةانرر: ( 11)
 .118-117م. لن ف( 18)
 .119 – 118م. لن ف( 13)
 .119 – 118م. لن فانرر: ( 14)
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 .111-119م. لن ف( 15)
 .111-119م. لن ف( 16)
 .111-111م. لن فانرر: ( 17)
 ن الاوياتن الخجلاا الاو ن  للث ادا  وال ناولاهة والضحك: رؤياة جديادةالفكىبر الحخيرن شاارن ( 18)

 .818ن ف8113وا رابن 
 .819م. لن ف( 19)
 د  د ا الخولم ِتدةر ئً ر لبوًيا وقم ديه الخترجم.( استئرام الخ  )التواجر( 81)
اوياتن ن تار: ىلا  أحخار خحخاورن الالكومياديا والتراجيادياخيرشنتن خولاويلن والي اورر لياتنن ( 81)

 .95ن ف1979الخجلا الو ن  للث اد  وال نول وا رابن 
 .118ن فأشكال الزمان والمكان في الرواية( 88)
باان عصار بائتيلن خيئاليامن ( 83) أعمال فرانسوا رابمياه والثقافاة الشاعبية فاي العصار الوسايط واص

 .36ن ف8115ن تر: شاير نصير الريلن بيروتن خنشورات الجخمن النهضة
 .36فم. لن ( 84)
 .114م. لن ف( 85)
ن تر: يوس  الحال ن ال اادرةن الخرااا ال اوخ  مختارات من أعمال باختينبائتيلن خيئاليمن ( 86)

 .837ن ف8118للترجخ ن 
نيناوي ن تار: أخاان  أباو رحخا ن رخشا ن رار عمام السارد: مادخل إلاى نظرياات الساردخان ريرن ياالن ( 87)

  .141ن ف8111للرراسات والنشر والتوايمن 
  .848-841ن فمختارات من أعمال باختين( 88)
 .161ف أشكال الزمان والمكان في الرواية،( 89)
 .169-168م. لن ف( 31)
 ن1986ن تار: جخيام التاريتا ن الارار البيلااةن رار توب اامن شعرية دوستويفساكيبائتيلن خيئاليمن ( 31)

 .839ف
 .841م. لن ف( 38)
الاارروب ن تاار: ساااخ   (،ا )األعمااال األدبيااة الكاممااةقريااة ستيبانتشاايكوفو وسااكانهروستوي اساا ن ( 33)

 .84ن ف1985بيروتن رار ابل رشرن 
 .84م. لن ف( 34)
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 .61م. لن ف( 35)
 .71م. لن ف( 36)
 .76م. لن ف( 37)
بان عصر النهضة( 38)  .333ن فأعمال فرانسوا رابميه والثقافة الشعبية في العصر الوسيط واص
  836خئتارات خل أىخام بائتيلن ف( 39)
ن تار: ئالارة حاخارن خيالناون خنشاورات الكرنفال في الثقافاة الشاعبيةستورمن جولن ورئارولن ( 41)

 .51ن ف8117الختوس ن 
 .51م. لن ف( 41)
ن 8115ن تر: ىبر الرحخال خايالن الجاالرن االئاتال ن مفاهيم سرديةتورورو ن تادي الن ( 48)

 .76ف
 .76م. لن ف( 43)
ن تر: دال  ىبر الجبارن خيالناون خنشاورات الختوسا ن 1788 – 1786رحمة إيطالية غوتهن ( 44)

 .573ن ف8117
 .574م. لن ف( 45)
 .575م. لن ف( 46)
 .577م. لن ف( 47)
 .585م. لن ف( 48)
 .585انرر: م. لن ف( 49)
 .597م. لن ف( 51)
 .585-584م. لن ف( 51)
 رار الخاري للث ادا  ن بياروتنبيان الحد بين الهزل والجد: دراسة فاي أد  النكتاةياسيلن بو ىلا ن ( 58)

 .58ن ف8113والنشرن 
 .61م. لن ف( 53)
 .819-818ن فكيف يهمس المحكوم من وراء ظهر الحاكم :المقاومة بالحيمة( 54)
 .811م. لن ف( 55)
 .811م. لن ف( 56)
بان عصر النهضة( 57)  .131-188ن فأعمال فرانسوا رابميه والثقافة الشعبية في العصر الوسيط واص
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 .131-188فانرر: م. لن ( 58)
 .131-188م. لن ف( 59)
 .858م. لن ف( 61)
 .858م. لن ف( 61)
 .858م. لن ف( 68)
ن الاوياتن الخجلاا الاو ن  للث ادا  الغرابة: المفهوم وتجمياته فاي األد ىبر الحخيرن شااارن ( 63)

 .115ن ف8118وال نول وا رابن 
 .143م. لن ف( 64)
 ن تار: سادير بناارارن الارار البيلااةن الخرااايكيتااري  الجناون فاي العصار الكالسادواون خيشايمن ( 65)

 .43ن ف8116الث اد  الدرب ن 
 .48م. لن ف( 66)
 .43م. لن ف( 67)
 

 :واملراجع املصادر
  ن تار: جخيام التاريتاا ن الارار البيلااةن رار توب ااامن شاعرية دوستويفسااكيباائتيلن خيئاليامن

1986 . 
  تار: يوسا  حاال ن رخشا ن خنشاورات أشكال الزمان والمكان فاي الرواياةبائتيلن خيئاليمن .

 .1991واارة الث اد ن 
  ن تر: يوسا  الحاال ن ال اادرةن الخرااا ال اوخ  مختارات من أعمال باختينبائتيلن خيئاليمن

 .8118للترجخ ن 
  باان عصار بائتيلن خيئاليمن أعماال فرانساوا رابمياه والثقافاة الشاعبية فاي العصار الوسايط واص

 .8115لن بيروتن خنشورات الجخمن ن تر: شاير نصير الريالنهضة
  تار: ىابار ئانارارن ال اادرةن الخجلاا  (،المصطمح السردي )معجم مصطمحاتبرنان جيرالارن

 .8113امىل  للث اد ن 
  8115ن تر: ىبر الرحخال خايالن الجاالرن االئتال ن مفاهيم سرديةتورورو ن تادي الن. 
  تاار: ساااخ  الاارروب ن (،ال األدبيااة الكاممااةقريااة ستيبانتشاايكوفو وسااكانها )األعمااروستوي سااا ن 

 .1985بيروتن رار ابل رشرن 
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  1999ن الاويتن واارة الث اد  وال نول وا رابن المسرح في الوطن العربيالراى ن ىل ن. 
  8118ن بيروتن الخراا الث اد  الدرب ن دليل الناقد األدبيالرويل ن خيجالن وسدر البااى ن. 
  ن تار: ئالارة حاخارن خيالناون خنشاورات رنفاال فاي الثقافاة الشاعبيةالكستورمن جولن ورئرولن

 .8117الختوس ن 
  ن تاار: إبااراديمالمقاومااة بالحيمااة: كيااف يهمااس المحكااوم ماان وراء ظهاار الحاااكمساااوتن جاايخان 

 .1995الدريا وخئاليم ئورمن بيروتن رار الساق ن 
 الخ اااارج داااا  الاااانف شااااناوةن خحخاااار دلاااايمن وحساااانيل حخاااااة ىباااار ىلاااا  الادياااارمن رالالت شئصااااي  

 .8113ن 8ن الدرر 3ن الخجلر مجمة مركز بابل لمدراسات اإلنسانيةالخسرح  الدراق ن جاخد  بابمن 
  وال نااول ن الاويااتن الخجلااا الااو ن  للث اداا  الفكاهااة والضااحك: رؤيااة جدياادةىباار الحخياارن شاااارن

 .8113وا رابن 
  ن الاوياتن الخجلاا الاو ن  للث ادا   الغرابة: المفهوم وتجمياتاه فاي األدىبر الحخيرن شااارن

 .8118وال نول وا رابن 
  ن تر: دال  ىبار الجباارن خيالناون خنشاورات الختوسا ن 1788 – 1786رحمة إيطالية غوتهن

8117. 
  الخرااا ن تر: سدير بنارارن الارار البيلااةن تاري  الجنون في العصر الكالسيكيدواون خيشيمن

 .8116الث اد  الدرب ن 
  ن تاار: أخااان  أبااو رحخاا ن رخشاا ن رار عماام الساارد: ماادخل إلااى نظريااات الساارديااالن خان رياارن

 .8111نينوي للرراسات والنشر والتوايمن 
  ن الاوياتن الخجلاا الاو ن  في نظرية الرواية: بحث في تقنياات الساردخرتا ن ىبر الخلكن

 .1998للث اد  وال نول وا رابن 
  ن تاار: ىلاا  أحخاار خحخااورن الاويااتن ا والتراجياادياالكوميااديخيرشانتن خولااويلن والي ااورر ليااتنن

 .1979الخجلا الو ن  للث اد  وال نول وا رابن 
  ن بياروتن رار الخاري بيان الحاد باين الهازل والجاد: دراساة فاي أد  النكتاةياسيلن بو ىل ن

 .8113للث اد  والنشرن 


