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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ) أسلوبية القص في روايات غائب طعمة فرمان (

 
القووص    ( موون الموضوووتات المووي اةممووت بل ووة السوور   أسوولوبيةإن موضوووع )     

ومووون بي اوووا الروايوووة معممووو   ، إذ جوووارت ر ال تلووو  نرار مووون يووو تي أن الةمابوووة ال  ريوووة 
 يوووة او اي بيوووة بموووا فوووي ذلووو  مووون  رجوووة ال وووار فوووي الموووهليت ت ا  ا اوووا مامقووور الووو  الا

ا حرافات و ياغات معبيرية وبالغية ، ومون  وت مجريو ةا  مون الي و وية ايسولوبية 
الروايوة  تون غيرةوا مون  او المار  ايسلوبي الذ  يميوز ةاموب روائوي تون نيور اويميوز

روائيووة اوالمايم ووات ايسوولوبية  حووو ي و ووية الل ووة ال موجوو   مسووار ا اج وواس  وتليوو 
المووو ا   أةووو ات أةوووتن مووو ، وةوووذا و وووويل الووو  مقووو ير جموووالي عوووالت الروائوووي  وووة للالمةو 

وقع تلي  اييميوار ليكوةا المسوار ايفضوا يسومجالر مواضوع الماور  ايسلوبي  الذ  
فوووي اسووولوب الروائوووي )غائوووب طعموووة فرموووان ( بو وووا  رائووو ال مووون روا  الةمابوووة الروائيوووة 

الحي يووات المووي موومالرت  أةووتاماووا تلوو  مهسوويس لووذا رةووزت ال راسووة اةممالا يووة الواقعيووة  
وطبيعوووة السوووياا الروائوووي لمةكوووت تووون سووومات الةاموووب المهليايوووة وي ائ ووو  الل ويوووة ، 

ممضووم ة ممايو ال و ال ووة ف ووا مووع يامموة  ي ووص الممايوو    األطروحوةوتليو  جووارت 
    ليع   بح و  الم ا  وي و ية الموضوع واةت اليطوات المي سرت تلياا  

 وووا ايوا محووو   ا تووون ) مسوووموال المجليوووات ايسووولوبية فوووي ل وووة القوووص ( وفوووي الا
 رمووان موون ايج وواس اييوورال وتليوو حيووث اوضووح ا فيوو  اةووت المواضووع المووي افووا  م اووا ف

، وجوار بالمجليوات ال راميوة ال ث ايوا مع يومباحث، جوار المبحو ةالا ا تل   ال  موزع
 الوث فمي وص لةكوت المجليوات ال ا ي ليبحث فوي المجليوات الكوعرية، اموا المبحوث ال

 السي مائية  
وفي الا ا ال ا ي م اول ا ) مسموال المحوويت المعبيريوة وموجاوات الر(يوة( اذ اةو  ا 

المالمح المعبيرية المم يورة  ايوا السوياا ومعلقاوا بوجاوة ال ظور او ةموا مسوم   أةتفي  
 توو  ين الر(يووة السوور ية والماضووية الوو   ييت مضووات الوو  قيمووة لوو ص، وةووذا مووا 

) معالقوووات الجملوووة  المرةيوووز تلووو  مباحوووث حموووا ايوا م اوووا ماموووة ة قسوووم  الووو   ال ووو



السر ية وموجاات الر(ية ال اسية ( في حين مضمن المبحث ال ا ي ) المراةيب الاعليوة 
)        وموجاووووات الر(يووووة الزما يووووة ( امووووا المبحووووث ال الووووث فةووووان ي ووووب فووووي اطووووار 

 ا (  اسلوبية الضمائر وم ايا ايقوا
وي   ا الا ا ال الث فوي  راسوة ) المسوموال الو يلي وبالغوة السوياا   الروائوي 
( الذ  ابحر ا فية ل ةكت اي حرافات السوياقية وال يليوة مون يوالا موا مجسو  مون ب و  

م اوا فوي  راسوة ) اي حورات  األوا جار الا ا تلو   ال وة مباحوث مي وص، وتلي  
) ايسوومب اا الوو يلي            راسووةفووي ل ووا ي اومي ووص اورة ( السووياقي وب يووة المجوو

، أمووووا المبحوووث ال الووووث فقووو  ت ووووير )بييقووواع الووووزمن الروائوووي ومم يوووورات وب يوووة المما لوووة (
 ايسلوب( 

ي مو ووولت الياوووا ال راسوووة والموووي مم لوووت ال موووائ  المووو أةوووتت ووو   اليامموووة وقاوووت فووويو 
 بايمي :

المجليووووات ايسوووولوبية ممكووووةا وحوووو ات القووووص فووووي روايووووات فرمووووان وتلوووو  مسووووموال   -
لالج وواس اي بيووة موون يووالا فاتليووة اي ار الوو رامي والكووعر  والسووي مائي ، اذ يحوواوا 
الةامووب موسوويع فاتليووة ل موو  المووي ييوورج باووا توون المسووارات المقلي يووة لمكووةا نليووة موون 
نليات الةمابة ، ولم يا ضمن الي ائص ايسلوبية اليا ة ب  ، فقو  اضوات الو راما 

امووب الحرةوة واي اعوواا القوائت تلو  ال ووراع والمضوا  الوو  جا وب  مووا تلو    ووص الة
يظاووور مووون مكوووةيا للحووووار القوووائت تلووو  الل وووة العاميوووة والا ووويحة والل وووة الوسوووط  بموووا 
يم اسووب وطبيعووة كي وويام  وي ائ وواا الاةريووة وال اسووية وال قافيووة ، فووي حووين اضوواي 

اييحوووووائي الوووووذ  يقمووووورن الحضوووووور الكوووووعر  الووووو  السوووووياا الروائوووووي البعووووو  الموووووهويلي او 
بالو ووت والسوور  الو وواي المقموورن بايسوومعماا الرمووز  وموظيووت الطبيعووة وايسوومعا ة 

(جوووا الموووي م حوووت   ووووص فرموووان  ييت بوسوووائا الم ييوووب الممعمووو  او الم ييوووب الم
قابلوووة للمهويوووا والماسوووير ومعووو   المع ووو  وايحمموووايت   ويووو يا ضووومن ال ظوووات الل وووو  
لروايووات الةامووب اسووملاام  لمعطيووات الاوون السووي مائي حيووث ةكووت البحووث توون وجووو  
مكووةيالت ومراةيووب مسوومقاة غووذت وحوو ات القووص بطاقووات ج يوو ة  قلووت سووياقام  ال عوووات 

، فقوو  ةوويمن المقطيووع والمو موواج والر(يووة بعووين الةوواميرا وةووي وسووائا  ال قا وما وواة وور امسووا



ف يووة ول ويووة كووةا موون ياللاووا فرمووان   و وو  ليقوورب  ويوضووح ال ووور وي(ةوو  فةرموو  
 بطرا ت ة مما م ح سياقام  بع ال جماليال  

 يحظ البحث وتل  مسوموال المحوويت المعبيريوة بموا فياوا مون ب و  مرةيبيوة ومرميوزات -
المعبيريوة   ومسوار الر(يوة سووار ال اسوية او الزما يوة ا فويمه ير واضوح  تسياقية ا اا ذا

رافوووا للعمليوووة ايب اتيوووة ويسووويما فوووي مقووو  اةووو ت يطووووات البحوووث الق ووو ية والووووتي الف
ا ميوواب ايلاوواظ المووي م حووت الجمووا المكووعب وايمموو ا  المقابووا لالمموو ا  الوو يلي الووذ  

 يولوجي   فيل  جا وب الجموا ايتمراضوية الموي سواةمت ياآليمعلا بالم ظور ال اسي و 
وجووو  البحوووث ان ومقريباوووا  فوووي اطالوووة الجموووا وسووواةمت فوووي موضووويح المكووواة  الروائيوووة

كووملت السووياقات السوور ية اييباريووة والو وواية والحواريووة   م اووا  ال ة ووا  ا وات والااظوو
يووث أسووامت فووي موليوو  ح ا وات الو ووا وا وات ايسووم را  والمعليووا والاوواظ ايحمموواا،

 ووياغات مرةيبيووة فمحووت الجموووا تلوو   ييت ممعلووا بمضوووامين ال  وووص المووي لاوووا 
ارمبوواط بووذاةرة الةامووب   ويةميووة الاعووا فووي مسووار القووص الارمووا ي ي سوويما فووي اسووم ا  
ال يلة الممحولة وج  البحث أن ة ا  مسمويين من ايفعاا وةي افعواا مرمبطوة بوذةن 

طوووة بلحظوووة الموووهليت السووور   ، فايفعووواا المرمبطوووة بوووذةن الةاموووب الةاموووب وافعووواا مرمب
والممعلقووووة بالسووووياا السوووور   محمووووا ال يلووووة الماضوووووية امووووا ايفعوووواا الممعلقووووة بلحظووووة 
الموواليت السوور   فاووي افعوواا مماوواوت فووي  يلماووا الزم يووة يرمباطاووا بالةيا ووات الممييلووة 

ات ل ويووووة فةووووان لاووووا اي وووور  ايووووا العمووووا الروائووووي  امووووا الضوووومائر المووووي مكووووةا تالموووو
الواضوووح تلووو  مسوووار القوووص وا حرافامووو  تلووو  مسوووموال المحوووويت المعبيريوووة حيوووث بووورز 
الموو ايا اللاظووي المووي حوواوا موون ياللاووا فرمووان محريوو  وتووي القووارالر ومحايووز  ازار مووا 

 يطرأ من ةيايات معبيرية  
ت المايم وات اما تل  المسموال ال يلي وبالغة السياا السر   فق  ر و  البحوث اةو -

ايسوولوبية المووي حققووت ا حرافووال تلوو  مسووموال السووياا وتلوو  مسووموال اللاووظ حيووث مم لووت 
في ةا من ب ية المجواورة وب يوة المما لوة   فالحوظ البحوث ةيم وة الة ايوة تلو  سوياقات 
فرموووان ي سووويما فوووي السوووياقات الموووي اوحوووت بووو ييت ا يولوجيوووة سياسوووية او اجمماتيوووة 

يووو ة لييلوووا اي حووورات السوووياقي فقووو  اسووومعان بالمكووواة  و حيوووث افوووا  مووون  وووياغات ت 
ال ووياغة  المكووبياية والماارقووة والرمووز لية ووي توون المع وو  المجوواور للمع وو  الظوواةر ، 



فوووي حوووين مظاووور ضووومن  ب يوووة المما لوووة ايتمموووا  الواضوووح تلووو  المكوووبي  المقريبوووي او 
لضوبابية فضوالل تون الموضيحي الذ  اسمم   فرمان من الواقع البعي  تون ال رابوة  او ا

اتمموا   ايفعوواا فوي  مكووةيا  وياغم  ليم حاووا الطوابع الحرةووي المم وامي المموافووا مووع 
اييقوواع الوو رامي للروايووة ، ةووذا موون جا ووب ، وموون جا ووب نيوور اةوو  البحووث تلوو  ةيم ووة 

في ايسومب اا الو يلي الممجسو  فوي ايسومعارة  تسمة اسلوبية ضمن ب ية المما لة مم ل
ليوووي حيوووث يكوووةا ورو ةوووا الووو  جا وووب اممامووو  للوظياوووة الجماليوووة جووورار موووا والمكوووبي  الب

يمحقووا موون ا حوورات تلوو  مسووموال اللاووظ  يسوويما فيمووا ياوويمن موون مكووييص ومجسووي  ، 
 فق  ا ال  ورال في مهةي  الم ايا والم اقض الاةر  وال اسي      

 
 
 

 


