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 ١٠١٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

  قدمةامل

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ،وبعد..الحمد هللا وكفى وصالة وسالما على عبده المصطفى

 في المملكة العربیة السعودیة بالتحول الحضاري  القصیرة رتبطت نشأة القصةاف    

واالجتماعي، وما صاحب هذا التحول من ازدیاد الوعي شأنها في ذلك شأن القصة 

 هذا النوع األدبي في المملكة  بقفزة من  قد حظيو ، القصیرة في أقطار العالم العربي

 في المملكة بعد رحلة طویلة هسى رواده قواعد أرأنبعد ، النضج والتنوع واالزدهار 

 القصیرة القصة وأخذت،امتدت من الخمسینات المیالدیة حتى منتصف السبعینات  

 بقفزة الكتاب من مجموعة فاجأنا حتى األخرى، األدبیة الفنون بین ًمتمیزا ًمقعدا تتبوأ

 والتجریب الحداثة اقآف إلى الهادئة التقلیدیة الواقعیة من القصیرة القصة نقلت كبیرة

 القصة رحلة في جدیدة مرحلة بذلك وبادئین ومفاجئة، ومدهشة غریبة بصورة

 كتاب یتبعها كان التي القدیمة الوسائل عن االنقطاع   تمثلت فيالقصیرة

 الهذ التقلیدي الشكل  تطویر في تسهم جدیدة وسائل عن والبحث القصیرة، القصة

  .الفن

 البحث بقلة  قوبلنه أتاج القصصي في األدب السعودي إال  غزارة النوعلى الرغم من 

 تطبیق المناهج النقدیة الحدیثة والتي تعد السیمیائیة واحدة  عدموالدراسة فضال عن

یكشف عن جمالیات وفرائد هذا الفن القصصي  كمنهج ؛ ولذا ارتأیت السیمیائیةمنها 

 ویقوم والخارجیة، الداخلیة هجوانب  من جمیع الفني العمل یتناول نقدي منهج فهي ؛ 

 بعیدة دالالت لها ٕ واشاراتعالمات من تحمله وما األدبي العمل مفردات دراسة  على

ًواعتبار اللغة نظاما ، كذلك تهتم السیمیائیة بمقاربة النص األدبي وفك شفراته اللغویة ،

امن النص ویتجاوز ذلك إلى البحث عن كو، ًإشاریا یحرر المعنى من القیود المعجمیة 

   .اإلیحائیة المضمرة خلف اإلشارات والرموز

 



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠١٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

 هذا  األدب السعودي منفي القصیرة القصة فن تناولت التي الدراسات ندرةإال أن 

 تناولت التي الدراسات بعض في المتفرقة اإلشارات به االهتمام یعدو ال إذ الجانب،

، في ارتیاد هذا المنهج یمثل صعوبة  ، الفنیة واتجاهاتها القصیرة، القصة فن تطور

  .إال أنه یضمن للبحث بكریته وجدیته وقیمته

السعودیة القصیرة وتحلیلها فیحاول البحث تطبیق المنهج على العدید من القصص 

كذلك   و)....التضحیة ، أعطال متكررة ، المتسولة ، الخبز والصمت (:ًسیمیائیا مثل 

، الزمردة الخضراء ، غیمة النجمة وال، أرض بال مطر(المجموعات القصصیة 

  .....).األنطولوجیا

  :وقد جاءت خطة البحث على النحو التالي 

  القصة القصیرة السعودیة بین النشأة والتطور : التمهید 

  )ومجاالت التطبیق، إشكالیة المصطلح (السیمیائیة : المحور األول 

یة إلى التطبیق التعریف بالمنهج السیمیائي وأهم أعالمه ومراحل تطوره من النظر

 الفرق بین مصطلحي السیمولوجیا والسیموطیقا ،

  القصة السعودیة القصیرة  موضوعات ورموز :  المحور الثاني 

   جيـ  قصص ذات بعد سسیولو

  بعد سیكولوجي ـ  قصص ذات

  قصص ذات بعد میثیولوجي ـ

  جمالیات التشكیل السیمیائي في القصة السعودیة القصیرة : المحور الثالث 

         ـ سیمیائیة العنوان  

         ـ  سیمیائیة االستهواء  

         ـ  سیمیائیة الصورة 

         ـ سیمیائیة الفضاء القصص 

         ـ سیمیائیة اللغة

یلیه فهرس ، ثم ثبت المصادر والمراجع ، نتائج البحث   و تشتمل على خاتمةال

  .الموضوعات

  



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠١٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

  دالتمهي

   بني النشأة والتطورالقصة القصرية السعودية

  

 التي السعودیة العربیة المملكة في مما ال شك فیھ أن الحركة األدبیة الحدیثة       

 الفعلیة بدایتھا الحازمي أن منصور الدكتور مقدمتھم وفي الباحثین من عدد یرى

 /ھـ١٣٦٥ م إلى ١٩٢٤ /ھـ ١٣٤٤ من الحجاز في السعودي العھد بدایات مع كانت

 ذلك واكب لما المملكة  في الحدیث لألدب الحقیقة الوالدة الفترة ھذه ثلتم إذ  م١٩٤٥

 وعمرا فكریة لنھضة األسس ووضع الخارجي، العالم على تدریجي من انفتاح العھد

 أما التعبیر، لحریة أوسع مساحات وفتح وتشجیع للصحافة للتعلیم، ونشر شاملة، نیة

 صطلحا فیما تعیش البالد فقد كانت اشميالھ العھد وطیلة العثماني، العھد أواخر في

 صحافة ھذین في تذكر مكانة األدب یحتل ولم الضعف، عصور بمصطلح علیھ

 كان الھاشمي العھد وخالل ًأعجمیا،ً غریبا األدب كان التركي العھد فخالل العھدین،

  )١ (.ًمشغوال بالسیاسة األدب

 ارتبطت بالتحول  لسعودیةفي المملكة العربیة االقصیرة نشأة القصة وعلیھ فإن 

الحضاري واالجتماعي، وما صاحب ھذا التحول من ازدیاد الوعي شأنھا في ذلك 

  .شأن القصة القصیرة في أقطار العالم العربي

ویكاد یجمع الباحثون ـ  الذین عالجوا القصة القصیرة بدءا من نشأتھا ومرورا 

قصیرة السعودیة بدأت فى ن القصة الأ بمراحل تطورھا ووصوال إلى نضجھا ـ على 

أواخر ثالثینات القرن العشرین المیالدى، واستمرت مرحلتھا األولى حتى نھایة 

الحرب العالمیة الثانیة، أما المرحلة الثانیة فقد بدأت بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة 

 وحتى وقتنا الحاضر وإن كانت تنقسم ١٩٧٧م ، والثالثة منذ عام ١٩٧٧وحتى عام 

   : فیما یلي ویمكن توضیح تلك المراحل بشكل موجزى عدة مراحل داخلیة،إل

  

                                                           

دار العل��وم :الری��اض .  ف��ن الق��صة ف��ي األدب ال��سعودي الح��دیث.من��صور، الح��ازمي :ـ�� ینظ��ر  ١

  .١١ ص . م١٩٨١ \١.١٤٠١.للطباعة والنشر



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٢٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

  )البدایات( الجذور : المرحلة األولى

 الحدیث حیث واكب ھذا السعوديارتبطت ببدایات الحركة العقلیة لألدب       

 وانتشارا لحركة التعلیم وتشجیعا للصحافة وفتح الخارجيالعصر انفتاحا على العالم 

لحریة، فوجد األدباء أنفسھم أمام عھد جدید یفتح لھم أبواب اإلبداع، فتسابقوا المجال ل

فى الكتابة عبر الصحف وكان فى مقدمتھا صحیفتا صوت الحجاز والمنھل، وھذه 

المرحلة كان أساسھا ھو الصحافة األدبیة التى فتحت أبوابھا لألدب، فنشط األدباء فى 

أساطین األدب فى مصر لینالوا اعترافھم بما الكتابة، ثم فى عرض ما ینشرونھ على 

 أن القصة القصیرة كانت فى ھذه المرحلة كالولید الذى لم وعلى الرغم من كتبوه، 

 .یكتمل نموه، إال أنھا كانت تبشر بمیالد فن سعودى جید

 العالمیتین الحربین بین ما مرحلة  المرحلة ھذه في القصیرة القصة ولدت فقد إذن

 ول�م نم�وه، یكتم�ل ل�م خ�داج ومول�ود متعث�رة والدة ولكنھ�ا حافة،أحضان ال�ص في 

 الق�صة ب�دایات ع�ن تح�دثوا ال�ذین ج�ل الب�احثین ذل�ك إلى یشیر كما مالمحھ تتضح

  )١ (.السعودیة العربیة المملكة في القصیرة

 النتاجو،  األدبي بصورة عامة النتاج   فكانت الصحافة ھي الوسیلة الوحیدة لنشر 

وق��د أع��زى الح��ازمي ال��سبب ف��ي ذل��ك إل��ى ع��دة أم��ور ’ خاص��ة القص��صي ب��صورة

وقل�ة الق�راء م�ن جھ�ة ، وقل�ة الم�وارد المالی�ة ،  من جھة النتاجضعف ھذا : أھمھا 

  )  ٢(.أخرى

 آشي الوھاب لعبد(الحوادث ملعب على (:وأولھا القصصیة المحاوالت أشھر ولعل

 عام ونشره لصبان،ا سرور محمد جمعھ الذي) الحجاز أدب(في كتاب نشرت التي

 أبیھ�ا إل�ى تتح�دث جمیل�ة فت�اة ھیئ�ة الحج�از  عل�ى وطن�ھ ی�صور وفیھ�ا م ١٩٢٦)

 وتتح�سر ب�ؤس الحاض�ر، إلی�ھ ت�شكو الماض�ي أو الت�اریخ بھ وتعني المتھدم الشیخ

                                                           

 ن�ادي الری�اض األدب�ي .العربیة ال�سعودیة القصة القصیرة في المملكة .سحمي،الھاجري : ـ ینظر ١

النثر األدب�ي ف�ي المملك�ة العربی�ة . محمد، الشامخ: وینظر، ٦٢,٦١ص ،م١٤٠٨/١٩٨٧/ ١،ط

  .٤٧م ص ١٩٨٣. ٣ط. دار العلوم: الریاض. السعودیة

  .٨٧ص.  فن القصة في األدب السعودي الحدیث.منصور، الحازمي : ـ ینظر ٢



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٢١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

  عل�ى بال�سجع مثق�ل بأس�لوب الخلف وھدمھ السلف بناه الذي الجمیل الماضي على

  .وأسلوبھا المقامات غرار لغة

 كتابھ في نشرتا عواد حسن لمحمد نتاأخر محاولتان المحاولة ھذه مع تزامنتو     

  : بعن�وان والثانی�ة ، (اإلجب�اري ال�زواج) : بعن�وان  األول�ى(م�صرحة خ�واطر(

ً ملمحا الزواج أمور إصالح الدعوة إلى األولى في حاول )سنة ٥٠٠ بعد الحجاز( 

قب�ل  ال�زواج عل�ى مق�دمال ع�ن التح�ري ض�رورة إل�ى الق�صة أح�داث خ�الل م�ن

 بع�د اكت�شفت رأیھ�ا أخ�ذ دون خاط�ب ألول وال�دھا زوجھ�ا الت�ي فالفت�اة االرتب�اط،

 إل�ى بھ�ا أدى مم�ا البی�ت ع�ن والغی�اب ال�سھر متفل�ت، كثی�ر زوجھ�ا ب�أن زواجھ�ا

  )١( .االنتحار ثم الرذیلة في والوقوع االنحراف

 رس�الة ھیئ�ة عل�ى لی�ةخیا ق�صة فھ�ي( س�نة ٥٠٠ بع�د الحج�از)الثانیة المحاولة أما

 معم�ل رئی�سة تعم�ل (س�اعدة) اس�مھا عمرھ�ا م�ن ع�شرة الثامن�ة في بھا فتاة تبعث

 وفیھا كم، ١٦٠ مكة عن تبعد التي الوئام في مدینة أخیھا إلى الجدیدة بجدة الزجاج

  )٢ (.قرون  خمسة بعد الحجاز في كبیر حضاري بازدھار الكاتب یتنبأ

ولى بالتراث الشعبي ممثال في المالحم والسیر كما وارتبطت ھذه اإلرھاصات األ     

ارتبطت بفن حدیث ذي صلة بالصحافة ھ�و ف�ن المقال�ة، الن الق�صة الق�صیرة وج�دت 

ك�ذلك .مجاال واسعا للنشر في الجرائد والمجالت كصوت الحج�از والمنھ�ل وأم الق�رى

ل�ھ م�ن ت�شابك  المدینة بم�ا تمثألنفإن ظاھرة نمو المدن كانت سبب في نشأة ھذا الفن 

عالج��ة وت��ستثیر العالق��ات االجتماعی��ة ت��ؤدي إل��ى ظھ��ور األزم��ات الت��ي ت��ستدعي الم

  .ةالقصة القصیرحساسیة كاتب 

  

ن ف�ي ھ�ذه المرحل�ة احتفل�ت ھ�ذه الق�صص باللغ�ة لك�ن بع�ض إونستطیع أن نقول      

بب  من ذلك فان فیھا ما یتصل بسعلى الرغممقاطعھا أشبھ بالنثر الفني، وبالمواعظ و

  .)القصة القصیرة( قوي بھذا الفن

  
                                                           

 .٨٨ ص،  ـ المرجع السابق  ١

  .٨٨ص ، ـ المرجع السابق  ٢



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٢٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

 إل�ى الواف�دین م�ن منھم�ا اثن�ان مھم�ین كت�اب أربع�ة المرحل�ة ھ�ذه ف�ي ظھ�ر وقد"    

 األفغان بالد من األفغاني عالم ومحمد من الجزائر، حوحو أحمد رضا وھما المملكة،

 م�ا ولع�ل "مغرب�ي عل�ي محم�د"و ،"أم�ین یحی�ي محم�د" وھم�ا س�عودیان واآلخ�ران

ً قرب�ا أكث�ر القصصیة كانت كتاباتھم أن المرحلة، ھذه في المھمین الكتاب من یجعلھم

  )١(."البنائیة بعناصرھا عنایة وأكثر القصیرة، القصة مفھوم من

 بل ، عملیین أو واحد بعمل یكتفوا لم أنھم كما  المكتملة القصة الفنیة إلى تصل لم ٕوإن

 ال�ذي األدب�ي خی�ارھم كان�ت یرةالق�ص أن الق�صة عل�ى ی�دل مم�ا ذلك من أكثر نشروا

  .فیھ یبرزوا أن وأرادوا اختاروه،

والت��ي یالح��ظ علیھ��ا كم��ا ق��ال ، وق��د توال��ت المح��اوالت القص��صیة ف��ي تل��ك المرحل��ة 

   :الحازمي أمورا أھمھا ما یلي

 عبرً وخصوصا الصحافة في نشرت القصصیة المحاوالت ھذه أغلب أن : أوال    

 في القصیرة القصة مصادر أھم فھما وبذلك نھلالم ومجلة ،صوت الحجاز صحیفة

  .النشأة مرحلة

 فنونھم اختالف على المرحلة تلك في السعودیین األدباء أغلب مشاركة :ً ثانیا      

 الفنیة أصولھا یعرفون ال الغالب في لعلھمو القصصیة في الكتابة فیھا یبدعون التي

 ٕوإثبات للذات، إثبات مجرد  كانتلھم بالنسبة المسألة وكأن التقنیة، قواعدھا وال

 في البلدان واألدباء باألدب أسوة فیھ وحضورھم أدبھم في الفن ھذا لحضور

 المقالة وكاتب والمؤرخ الشاعر سنجد لذلك ؛ إلیھ سبقتھم التي المجاورة العربیة

 فترة  الفترة ھذه خالل قصصیتین محاولتین أو محاولة واحد منھم لكل وغیرھم،

  .القصة وترك الذي یتقنھ فنھ إلى عاد وأغلبھم  ربینالح بین ما

 المنشورة القصصیة المحاوالت بین متباعدة زمنیة فترات ھناك كانت : ًثالثا     

 الزواج)و آشي، الوھاب لعبد (الحوادث ملعب على(فبعد  الفترة، ھذه خالل

 زمن مر  ، الثمائة وخمس وأربعینألف وثعام (عواد حسن لمحمد (اإلجباري

 االبن(بقصة الحجاز صوت صحیفة عبر المتصلة المحاوالت بعده لتبدأ طویل

 عام كل سیحمل وبعدھا،  وواحد وخمسینةألف وثالثمائ عام ضیاء لعزیز)   العاق
                                                           

  .٦٢ـ ٦١ص. القصة القصیرة في المملكة العربیة السعودیة.سحمي،الھاجري  ـ١



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٢٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

ألف وثالثمائة وخمس إلى عام  نصل حتى األكثر على قصتین أو واحدة قصة

 ھناك ویصبح ًقلیال، دالعد لیزداد المنھل مجلة فیھ صدرت الذي العام ،وخمسین 

 حركة بطء إلى یشیر وھذا .القصیرة القصص نشر في التتابع القریب من نوع

 أھم من ، الحركة، في البطء كان ھذا وربما الفترة، تلك في القصیرة القصة

 من البدایة الرغم على طویلة فترة القصیرة القصة تطور أخرت التي العوامل

 القصصي الفن كان فقد نفسھا، القصة مكانة إلى راجع ذلك ولعل لھا؛ المبكرة

 في حالھ ھو كما األدب ھامش على الحربین بین ما مرحلة في بالدنا في یعیش

 مادة والمقالة تاریخیة، ألسباب الفنون سید الشعر كان العربیة، معظم البلدان

 ثیاب في مھملة القصة وانزوت المقالة، الشعر وتقدمت فارتقى اإلعالمي، الخطاب

 رضا وأحمد األنصاري كعبد القدوس  المحسنین من قلة إال عنھا أحد یسأل لم ثھر

 في تلیین مؤثرة كوسیلة بل ، متمیز أدبي كفن ال بأھمیتھا شعروا الذین  حوحو

  )١(. المواعظ وتقدیم النصح بث وفي القلوب

 بصورة واقترابھا األولى المحاوالت ھذه بعض تمیز من على الرغم : ً رابعا  

 ومحمد حوحو، رضا أحمد كتابات فيً القصیرة خصوصا القصة مفھوم من كبرأ

 العامودي سعید ومحمد علي مغربي، ومحمد یحیي، أمین ومحمد األفغاني، عالم

 على غلبة المضمون ھي المرحلة، ھذه خالل النتاج مجمل على الغالبة السمة فإن

 لقیھ مما أكبر رةبصو الكتاب اھتمام على المضمون حاز إذ الفني، الجانب

 ذلك ولعل  الشامخ محمد الدكتور یقول كما  الفني والبناء األسلوب القصصي

 على اإلصالحي الھدف سیطرة مقدمتھا یأتي في األسباب من مجموعة إلى راجع

 تستغل أن یجب وسیلة حدیثة أنھا على القصة إلى ینظر كان منھم فكثیر كتابھا،

  )٢(.مجتمعال في التربوي الھدف ھذا لتحقیق

                                                           

، دار المف��ردات للن��شر والتوزی��ع.ال��سعودیة. ال��وھم ومح��اور الرؤی��ا. من��صور، الح��ازمي: ینظ��ر ـ��١

  .١٦٧ص،.م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١

دار :الری�اض .ات الدارسین العربالقصة القصیرة السعودیة في كتاب.أمیرة، الزھراني :ـ ینظر  ٢٢

ال��وھم ومح��اور . من��صور، الح��ازمي: وینظ��ر، ٩ ، ٨ص،م  ٢٠٠٢/ھ��ـ ١.١٤٢٣ط.اب��ن س��ینا

   .١٦٨ص، الرؤیا



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٢٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

سحمي الھاجري .  المرحلة أن أشیر إلى تأصیل ده      ومن الضروري في ھذ

 إلى أنھا معروفة في المجتمع السعودي في مرحلة النشأة -بمعناھا الواسعللقصة 

قصص وقائع العرب وأیامھم وحكایات األسمار، والسیر : ومنتشرة، مثل

مثال والقصص القرآني، والمالحم، والقصص الشعري، والمقامات، وقصص األ

وكان یصاغ على منوال ھذه القصص قصص شعبي یتسامر بھ الناس في البیوت 

والمقاھي، واالھتمام بھذا النوع من القصص إذ كانت ھناك قراءة لیلیة في البیوت 

قصص ال یعرف مؤلفوھا، وھي ال تتحرى الدقة .. لھذا القصص الشعبي

ّریخ، ولم یكن كتابھا من المتمكنین في التاریخیة، وإن كان لھا نصیب من التا

اآلداء، ولكن ھذا القصص كان ال یخلو من عنصر التشویق واإلثارة في بعض 

إذا بحثنا عن تأثیر ھذا القصص الشعبي في القصة القصیرة في مرحلة و.األحیان

شخصیة البطل ذات الصفة : ّالنشأة، فإننا سنجد الكثیر من سماتھ قد تسللت لھا، مثل

ًحدة طوال القصة، أو التحول إلى صفة مضادة تماما للصفة األولى، كما أن الوا ّ

ًالصراع غالبا ما یكون خارجیا ضد الظروف، أو ضد شخصیات أخرى، في شأن  ً

ّالقصص الموجھ للسامع، واألحداث ھي أھم عناصرھا، مع الحفاظ على التسلسل 

ّتحدث من خالل الزمني لھذه األحداث، كما أن المؤلف غیر محاید، فھو ی

  .شخصیاتھ، فتكثر التقریرات والعبارات المباشرة

ً ع�ددا كثی�را م�ن النق�اد   جع�لھو ال�ذي، ولعل ھذا التأثیر الذي ذكره الھاجري       ً

وأن�ھ ف�ي . یخلطون بین القصة القصیرة المتأثرة بذلك القصص، والمقال القص�صي

شعبیة كان��ت مھم��ة ظ��ل س��یطرة ال��شعر والمق��ال والق��صص الق��دیم والحوادی��ث ال��

الصحافة شبھ مستحیلة بالن�سبة إل�ى ن�شر الق�صة الق�صیرة، وفرض�ھا عل�ى ال�ساحة 

ّاألدبیة، لوال وجود بعض الوافدین من ال�بالد اإلس�المیة ال�ذین اطلع�وا عل�ى الفن�ون 

الدرامی��ة ف��ي بالدھ��م، وعرف��وا الق��صة الق��صیرة، وأعجب��وا بھ��ا، فح��اولوا كتابتھ��ا، 

التي واكبت محاوالت رفقائھم من األدباء السعودیین، وق�د وثابروا على محاوالتھم 

أثمرت ھذه المحاوالت ثمراتھا الطیبة، ولم تقم الحرب العالمی�ة الثانی�ة إال والق�صة 

  )١(.ّالقصیرة فن أدبي معروف في المملكة، لھ كتابھ المعروفون، وقراؤه المتابعون

                                                           

  . بتصرف٦٥ص .  القصة القصیرة في المملكة العربیة السعودیة.سحمي،الھاجري : ـ ینظر ١



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٢٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

ر الق�صة ف�ي مرحل�ة الن�شأة عل�ي ال�دمیني م�ع الھ�اجري ح�ول ت�أث.وھنا یختل�ف د      

بل ، بالمقالة  ؛إذ نفى الھاجري بل جزم بعدم وجود تأثیر للمقالة على القصة القصیرة 

وھن�ا أخالف�ھ ال�رأي ف�ي  "  ،جعل ھذا من ب�اب الخل�ط ال�ذي وق�ع فی�ھ بع�ض الب�احثین 

ذلك، حیث أحسب أن المناخ األدبي في المملكة إبان تلك المراحل المبكرة، كان یحب�و 

ّى أول��ى درج��ات ال��تعلم والتقلی��د الكت��ساب المھ��ارة، مم��ا حف��ز الكثی��رین م��ن كت��اب عل��

وكم�ا نع�رف ف�إن كثی�را م�ن . المقالة للتعبیر عن أفكارھم من خالل ال�شكل القص�صي

النق��اد المھتم��ین بنظری��ة الق��صة الق��صیرة ق��د ذھب��وا إل��ى التأكی��د عل��ى أن ب��دایاتھا ق��د 

 تأدواتھ��ا وات��ضح والق��صة، حت�ى تط��ورت ارتك�زت عل��ى ذل��ك االرتب�اط ب��ین المقال��ة

ول��ذلك رأین��ا أن ق��صص تل��ك المراح��ل ،  مع��الم ھیاكلھ��ا الفنی��ة عب��ر التجرب��ة وال��زمن

ًنظ��را لتخ��صص كتابھ��ا ف��ي اللغ��ة والت��راث ؛المبك��رة ف��ي بالدن��ا تت��سم ب��التقعر اللغ��وي 

 العربي، وع�دم انتب�اه كتابھ�ا إل�ى تعمی�ق درام�ا ال�نص، والتعم�ق ف�ي الوج�دان النف�سي

ًواإلنساني لشخصیات الق�صة، وبق�اء الوص�ف تقریری�ا خارجی�ا ی�ستخدمھ الكات�ب م�ن 

 ولكنن�ي "في قول�ھوذلك ما أشار إلیھ ال�دكتور س�حمي،. أجل إیصال فكرتھ إلى القارئ

ً نظری�ا -أرى أن تلك السمات ھي خصائص مرتبطة بكتابة المقالة، ولذا یغدو التعالق 

ًالقصیرة بارزا وجلیا بینھا وبین بدایات كتابة القصة - ً !"  )١(  

  

    الریادة :المرحلة الثانیة

 الق�صیرة  الق�صةش�ھدت  ق�د)م١٩٦٠-١٩٥٠(عق�ب انتھ�اء الح�رب العالمی�ة الثانی�ة 

 المرحل�ة، ھ�ذه كت�اب م�ن كثیر لدى واضحة الفنیة ھامالمح ًملحوظا، وتبدت ًتطورا 

 عب�ر خ�صصالمت الن�شر دائ�رة إل�ى فق�ط ال�صحافة الن�شر ف�ي ارط�إ م�ن وخرج�ت

 ف�ي ش�حیحة الطباعة فیھ وقت كانت في بنشرھا أصحابھا غامر قصصیة مجموعات

  .الخارج في ومكلفة الداخل،

        

 من مجموعة إلى المرحلة ھذه في القصیرة القصة تطور الباحثین من عدد     ویرجع

 توالتغی�را االقت�صادي، واالنتع�اش ال�سیاسي، االس�تقرار  :مقدمتھا یأتي في العوامل

                                                           

المجل�ة :الجزی�رة  ،عل�ي ال�دمینيً.ا أنموذج�– تطور القصة وحداثتھا في المملكة. جبیر،الملیحان  ـ ١

  .٤٠٤العدد ، ھـ ١٤٣٤،  جمادى اآلخر ١٥،الثقافیة 



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٢٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

 إضافة الحضاري، النمو نحو والمجتمع فقادت البالد لذلكً تبعا حدثت التي االجتماعیة

 ب�العلم م�زودین إل�ى بالدھ�م الخارج في للدراسة المبتعثین وعودة التعلیم، انتشار إلى

ال�صحافة  تط�ور ذل�ك ك�ل من واألھم بالدھم، تطویر في الجامحة والرغبة والمعرفة،

 ثابت�ةً أبواب�ا معظمھ�ا خص�صت ؛إذ الق�صیرة بالق�صة اصالخ� واھتمامھ�ا وازدھارھا

 كالمسابقات ومتنوعة متعددة بطرائق ونشرھا كتابتھا وشجعت على القصیرة، للقصة

 م�ن ذل�ك ونح�و إكم�ال، إلى وتبقى بحاجة تنشر لقصص الممكنة النھایات وضع أو ،

  النقدی�ةالمق�االت ن�شر إل�ى إض�افة ، الق�صیرة الق�صة كتاب�ة عل�ى الم�شجعة الوس�ائل

  )١( .العالمیة القصص من نماذج وترجمة القصیرة، القصة إلى الموجھة

  

حم��زة ب��وقري، وعب��د ال��رحمن ال���شاعر، : الھ��اجري أن ك��ال م���ن. ی��رى دوك��ذلك   

وإبراھیم الناصر، ومحمود عیسى المشھدي، كانوا یعبرون عن مرحلة التخصص في 

ي في مصر والشام، وقرءوا نتاج كتابة السردیات، حیث إنھم قد اتصلوا باألدب العرب

رواد الق��صة الع��رب، وترجم��ات إنت��اج الكت��اب الع��المیین ف��ي تل��ك األقط��ار، وك��ذلك 

  .اطلعوا على الدراسات األدبیة التي اھتمت بنقد ھذا الفن وتنظیره

 م�ن القلی�ل الع�دد ھ�ذا ظھ�ور ب�أن یق�ول الح�ازمي من�صور ال�دكتور جع�ل وھذا م�ا   

ًفھما صحیحا ةالقص فھموا الذین الكتاب  عھد أبواب على حینذاك كنا بأننا نقول یجعلنا ً

  ) ٢(.جدید

  

 الفنی�ة، الری�ادة بمرحلة المرحلة ھذه یسمى أن الشنطي إلى الدكتور دفع      وھذا ما

  )٣(.بالرواد الكتاب ھؤالء ویسمي

 نتاجات ھؤالء الرواد قد توفرت على المقومات األساسیة لكتابة الق�صة الق�صیرة وأن

الوحدة العضویة النامیة ف�ي الق�صة وال�تخلص م�ن مظ�اھر الترھ�ل : لحدیثة من حیثا

اإلنشائي والحدثي، والتخفف من كثرة الشخصیات، والعم�ل عل�ى التكثی�ف والتركی�ز، 

                                                           

  .٢٢٧ ص .السعودیة العربیة المملكة في القصیرة  القصة.سحمي،الھاجري :ـ ینظر ١

  .١٦٨ص. الوھم ومحاور الرؤیا. منصور، الحازمي: ـینظر ٢

ھ�ـ ٤.١٤٢٧ ط.دار األن�دلس: حائل . يفي األدب العربي السعود. محمد صالح، الشنطي : ـینظر ٣

 .٣٠٨ص  .م٢٠٠٦/



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٢٧  
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 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

واالتجاه إلى إقامة التوازن بین عالم الشخصیة الخارجي وعالمھا الداخلي، واختراقھم 

حاولة النف�اذ إل�ى ج�وھره، ومحاول�ة الوص�ول م السطح الظاھري للحدث الواقعي، مع

إلى لحظ�ة التن�ویر لإلیح�اء بوح�دة األث�ر واالنطب�اع ال�ذي ھ�و الھ�دف ال�رئیس للق�صة 

  )١( .القصیرة

مقارن�ا ب�ین ، وقد أسھب الشنطي في ذكر أھم ما تمیز بھ كل واحد من ھ�ؤالء ال�رواد 

  )٢( طریقة كل منھم في المعالجة والتناول

 قصص تلك المرحلة الطویل�ة أن الق�ضایا واألفك�ار الت�ي ان�شغل وسوف نرى في     

بھا كتاب القصة، م�ا زال�ت ت�شغلنا حت�ى الی�وم، حی�ث تراوح�ت م�ا ب�ین تعل�یم الم�رأة، 

والعالقة بالمرأة، وما بین الرؤیة النقدیة للعادات والتقالید المھیمنة على ذھنیة الن�اس، 

وق�د تفاع�ل . وت�صویر معان�اة الطبق�ات الفقی�رةواالھتمام بتأكید القیم اإلنسانیة العامة، 

بعض الكت�اب م�ع الق�ضایا القومی�ة ال س�یما وأن الع�الم العرب�ي ك�ان وم�ا ی�زال یع�یش 

ص��راعاتھ م��ع االس��تعمار بأش��كال جدی��دة، ویع��اني م��ن تح��دیات الوج��ود ال��صھیوني، 

  .وكارثة اغتصابھ لألرض الفلسطینیة وتشرید شعبھا، حتى الیوم

  

  واالزدھار النضج: ة المرحلة الثالث

 )١٩٨٠ـ� ١٩٧٧(تبدأ ھذه المرحلة منذ السنوات األخیرة من السبعینیات ما ب�ین ع�ام 

وق�د ش�ھدت مرحل�ة جدی�دة بظھ�ور الق�صة الحدیث�ة الت�ي ال تعن�ي بالح�دث ف�ي تط�وره 

ب�ل ت�أثرت بالموج�ة ، المعتاد والشخصیة الواضحة المعالم واالنضباط في خط زمن�ي 

 القصصیة التي بدأت تظھ�ر من�ذ أوائ�ل ال�ستینیات ف�ي م�صر بفع�ل الجدیدة من الكتابة

والت�سجیلي  وم�سرح ، التقنی�ات الجدی�دة ف�ي الم�سرح الملحم�ي : عوامل متعددة منھ�ا 

كم�ا أن ، حیث أدى ھذا التط�ور التقن�ي إل�ى تحط�یم الوظیف�ة التواص�لیة للغ�ة ، العبث 

  جمالیات السینما أفادت فیما یتعلق بالتعبیر التصویري

  )٣().المونتاج المكاني والزماني والصورة المضاعفة والتداعیات(  

                                                           

 دار المــریخ .فــن القــصة القــصیرة فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة .محم��د ص��الح، ال��شنطي  :ینظ��رـ�� ١

 .٤٥ص،م١٩٨٧:

  .٣١٣ ـ ٣٠٨ص . في األدب العربي السعودي. محمد صالح، الشنطي : ینظرـ ٢

  .٢١٦، ٢١٥ص ، ـ المرجع السابق  ٣
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 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

  

وذلك  األخرى، األدبیة الفنون بین  ًمتمیزا ًمقعدا تتبوأ القصیرة القصة         وأخذت

فأح�دثوا  ال�سبعینات أواخ�ر ف�ي القص�صیة مجموع�اتھم ن�شروا الكت�اب ال�ذین عل�ى أی�د

 الحداث�ة آف�اق إل�ى الھادئ�ة عی�ة التقلیدی�ةالواق م�ن الق�صیرة الق�صة نقل�ت كبی�رة قف�زة

 ف�ي رحل�ة جدی�دة مرحل�ة ب�ذلك وبادئین ومفاجئة، ومدھشة غریبة بصورة والتجریب

  .القصیرة  التي تمتد حتى اآلن القصة

  

ن الب�احثین ق�د اعت�ادوا إونظرا المتداد الفترة الزمنیة التي تندرج تحت ھذه المرحل�ة ف�

  :ثة داخلیة ھي تجزئة تلك الفترات إلى محطات ثال

  المیالدیة أواخر السبعینات ـ جیل١

العزی�ز  وعب�د الحمی�د، هللا وج�ار ح�سین، عل�ي وحسین علوان، محمد:ھذا الجیل یمثل

  المشري

 م ١٩٧٧) ع�ام فف�ي ال�سعودیة، ف�ي الق�صیرة الق�صة مسیرة في كبرى تحول نقطة (

 القاص�ین كب�ار أح�د لھ�ا ق�دم الت�ي عل�وان، لمحم�د(وال�صمت الخبز)مجموعة صدرت

 خیر الحدیثة للقصة ممثلة رآھا بھا،إذ الكبیر ًمبدیا إعجابھ تیمور، محمود:وھو العرب

 الزمن�ي للتسل�سل الق�صیرة، وك�سرھا للق�صة التقلیدی�ة األط�ر عل�ى بتمردھ�ا تمثی�ل

إل�ى  ال ال�داخل إل�ى والنظ�ر ال�شعور، عل�ى وتركیزھا بالحكایة اھتمامھا وقلة الرتیب،

 إلىً أحیانا اإلنسان ومن المجموع، إلى الفرد من فیھا البطولة جنماذ وتغیر ، الخارج

 روح تعك�س وس�وداویة وقتام�ة وحی�رة، وقل�ق وتشاؤم غربة حملتھ من وبما المكان،

  )١( .وعالمیاً عربیا ذاك إذ السائدة بالكتابات الحدیثة واضح تأثر إلى وتشیر العصر،

  

 تك�د ل�م الت�ي المحلی�ة األدبی�ة ال�ساحة ف�يً ھائالً دویا المجموعة ھذه أحدثت لقد     " 

 بمجموعت�ھ (عل�وان فاجأھ�ا محم�د حت�ى الفنی�ة لبنیتھ�ا المحقق�ة الق�صیرة القصة تألف

 فإذا – ًومضمونیاً فنیا – التقلیدیة كسر البنیة إلى سعت التي (والصمت الخبز) الجدیدة

 األح�داث،  فی�ھوتتن�اثر األص�وات، داخل�ھ تتع�ددً وأس�طوریا فانتازی�اً عالم�ا ی�شكل ب�ھ

                                                           

  .٢ص، م١٩٧٧ ،١ط المریخ ، دار :القاھرة  .والصمت الخبز. محمد، وانعل: ـینظر ١



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٢٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

الغربة  تثقلھا متشائمة قلقة شخصیات ویقدم الشعري، التداعي ویغلفھ الزمن، ویتشظى

  )١(."واإلحباط الیأس ویحاصرھا الروحیة،

 ث�م، )م١٩٧٨ ع�ام الرحی�ل (األول�ى مجموعت�ھ ًحسین مصدرا  علي حسین وتبعھ    

 الع�ام وف�ي) الماء على موت( األولى مجموعتھ ًمصدرا  المشري العزیز تبعھما عبد

  .)بحریة عشبة أحزان(األولى مجموعتھ الحمید هللا جارً أیضا أصدر م ١٩٧٩نفسھ

وقد عبرت تلك المجموعات وغیرھا من قصص تلك الفت�رة ع�ن مع�اني وش�عور      

 ال�زمن، وت�شظي النمطی�ة، وك�سر التقلیدی�ة، األط�ر عل�ى م�شترك یتبل�ور ف�ي التم�رد

 بالضیاع، واإلحساس الھویة، وفقدان الشخصیة، اقفي أعم والغوص الحر، والتداعي

  .والغربة والقلق والحیرة والتمزق

  

كما تصدى للج�واب عن�ھ الكثی�رون  وھ�و ، وثمة سؤال طرحھ العدید من الباحثین    

 ف�ي ظھ�روا وھ�م والقل�ق والتم�زق، والت�شاؤم الحزن ھذا بكل الجیل ھذا جاء أین من

ھ�ذا  ح�دث كی�ف بالدن�ا، ف�ي ح�ضاریة نقل�ة أكب�ر أح�دثت الت�ي المادی�ة الطف�رة مرحلة

 القصیرة القصة انتقلت كیف المفاجئة؟ الصورة وبھذه القصیرة، الفترة ھذه في األمر

 ٍط�ور إل�ى وص�لتھ حت�ى ًط�ویال تعبت الذي التقلیدي طورھا البنائي من السعودیة في

 ھ�ذا عل�ى اإلجاب�ة النق�اد ح�اول لقد ما بني؟ كل على ویتمرد سبق ما كل ینقض جدید

 نت�اج م�ن الجی�ل ج�زء ھ�ذا نت�اج أن إل�ى م�شیرین الحی�رة، ھ�ذه طالس�م وفك السؤال،

 یعی�شھا الت�ي والھزیم�ة واأللم التمزق لحالة انعكاس وھو العربي، العالم في أقرانھم 

 التی���ارات  والم���ذاھب كم���ا أن���ھ ج���زء م���ن تل���ك،م ١٩٦٧من���ذ نك���سة  الع���رب

 العالم أدباء بھا تأثر التي)والتجریبیة  والتكعیبیةوالعبثیة والسریالیة الوجودیة(األجنبیة

  )٢(.الحالي وقتنا وحتى الثانیة العالمیة الحرب منذ العربي

  

  :السعودیة في القصیرة للقصة الذھبي المیالدیة وھو العصر الثمانینات ـ جیل٢

 الملحوظ�ات م�ن بمجموع�ة سیخرج الثمانینات خالل القصیرة للقصة  والمتأمل      

  :النقاط اآلتیة في إجمالھا یمكن التي

                                                           

  .١٢٧ص  . فن القصة في األدب السعودي الحدیث.منصور، ـ الحازمي  ١

  .١٧٣ص .الوھم ومحاور الرؤیا. منصور، الحازمي: ـ ینظر ٢



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٣٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

 وص�حافة .الفت�رة ھ�ذه خ�الل  نتاجھاأجیال ثالثة صبت إذ ؛ النتاج  غزارة: أوال     

 ومراجع�ات ، وح��وارات ودراس��ات  ن�صوص م�ن بك��ل م�ا حملت�ھ الثمانین�ات

  .المنتج غزارة  على دلیل خیر الصادرة للمجموعات

  

 الت�ي الحدیث�ة فالتجرب�ة ، التج�ارب وتن�وع ، واالتجاھ�ات األجی�ال تجاور : ًثانیا     

 خ�الل ومنتج�ین مناص�رین لھ�ا وج�دت ال�سبعینات ورفاق�ھ أواخ�ر عل�وان أس�سھا

 وح�سن ، باخ�شوین هللا وعب�د،عثم�ان  وس�باعي ،ال�سالمي هللا عب�د أمث�ال الثمانین�ات

  .،وغیرھم الدوسري وسعد األشقر، وصالح ، خال وعبده ، النعمي

  

 ال�صحف ص�فحات عل�ى الثمانین�ات، خ�الل م�وارة نقدی�ة رك�ةح ظھ�ور:  ً ثالث�ا    

 مجموعة بكل تحتفي الصحف كانت فقد ، النقدیة خالل اإلصدارات ومن والمجالت،

 ، واستعراض�ھا عنھ�ا الكتاب�ة إل�ى ویت�سابق اإلعالمی�ون ت�صدر، جدی�دة قص�صیة

 أو تناص�حاف ف�ي ثق�افي یخل�و ملح�ق ك�ان فم�ا عنھ�ا الكتاب�ة إل�ىً أی�ضا النقاد ویتداعى

  .قصصیة لمجموعة عرض أو نقدیة دراسة من الفترة تلك خالل مجالتنا

  

 السبعینات أواخر بین مغامرین تجریبین دءواب الذین الكتاب من ًكثیرا أن  ً:    رابعا

 ، التالی�ة تھم إصدار في الواقعیة إلى عادوا األولى في مجموعاتھم الثمانینات لوأوائ

م�ا  وھ�ذا ، والرمزی�ة التكثی�ف ف�ي ولغ�تھم الموغل�ة ، المفرط�ة ش�عریتھم ع�ن وتخل�وا

  .)ھكذا تبدأ الحكایة )الثانیة علوان محمد  مجموعة في حدث

 عبد العزیز ومجموعات ،)مریم أولھا كثیرة وجوه( الثانیة الحمید جار هللا ومجموعة

  .)١()آنیة عن تبحث والزھور السنابل، وبوح، السروي  أسفار )مشري

  

 ف�ي الق�صیرة للق�صة ال�ذھبي الع�صر وھ�ج م�ن ًكثی�را لح�ق ت ال�ذيالت�سعینا ـ جیل٣

 مجموعاتھم األولى صدرت الذین من فكثیر ، الثمانینات جیل عن یختلف ال السعودیة

 : أمث�ال الثمانین�ات خ�الل ال�صحافة في قصصھم نشر في أصال بدءوا التسعینات في

 وفھ�د ، زيالتع� هللا وعب�د ، حج�اب وح�سن ، ت�راوري ، ومحم�ود یوس�ف أحم�د

                                                           

  .٣٣٠ـ ٣١٥ص. في األدب العربي السعودي. محمد صالح، الشنطي : ـ ینظر ١



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٣١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

 الجبیري، وظافر  ، السفر الشمري وعبد هللا وعبد الحفیظ ، الجاسم وناصر المصبح،

 لذلك ، ، وغیرھم منقري ومحمد ، الغامدي ونورة ، الخمیس وأمیمة ، البشر وبدریة

 بع�د أص�در خ�ال فعب�ده الجی�ل ذل�ك م�ن ج�زء ھ�م ب�ل الثمانین�ات لجی�ل امت�داد فھ�م

 ، النعمي وحسن ، المحمید یوسف وكذلك ، أخرى تمجموعا ثالث مجموعتھ األولى

 وش�ریفة ، ال�شبیب ورقی�ة الم�صبح وفھ�د ، وفھ�د العتی�ق ، ال�صقعبي العزی�ز وعب�د

  .وغیرھم الشمالن

  

  

  

  

  



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٣٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

  )وجماالت التطبيق، إشكالية املصطلح (السيميائية : احملور األول 

  :توطئة

 فـي ظهرت وقد الحدیثة، اساتالدر مجال المعرفیة الراسخة في الحقول من والسیمیائیة

 والمنطقي ،"سوسیر دي فردینان" السویسري اللغة عالم من كل ید على العشرین القرن

 ، "ایكو أمبرتو"و ،"بارت روالن" أمثال بعدهما جاء من ثم ، " تشارلز بیرس" األمریكي

 مـن وذلـك متكاملـة، دراسـة  علـى دراسـة اإلنـسان لنفـسه القـدرة یـزعم جدیـد علـم" وهـو

 بهـا ویـدرك واقعـه بهـا لیـدرك یبتـدعها اإلنـسان التـي العالمـات دراسـة أنظمـة خـالل

  )١(."نفسه

 التـصدع إلـى العائـدة الحقیقیـة، النقدیـة الثـورة إلـى النقـدي المـنهج هذا ظهور     یرجع

 مـع واالحتكـاك والترجمـة للمثاقفـة أن كمـا اللـسانیات، أصـابا اللـذین الكبیرین واالنفجار

 یعتمـد حیـث للعـرب، بالنـسبة الحدیثـة المنـاهج هـذه فـي معرفـة ًعظیمـا ًفـضال الغـرب

 .المناهج هذه على األدبیة النصوص تحلیل

 

 في والرموز و اإلشارات الداخلیة الدالالت معاني بتفسیر مجملها السیمیائیة في وتهتم

 اءبنـ یعیـد الـذي النقـد"  أنـواع مـن وتعـد الـخ،...والفـن واألدب والتعبیـر اللغـة مجـاالت

  ) (٢. السیاقةخالل دراس من الضائعة النصوص

 فـي الـسیمیائیات واحتلـت اللغـة، فـي دراسـة  أهمیتهـا الـسیمیائیة اكتـسبت هنـا    مـن

 مجموعـة استمد أصوله مـن معرفي نشاط فهي ممیزة، ًمكانة المعاصر الفكري المشهد

 نفــسيال والتحلیــل والمنطــق والفلــسفة كاللــسانیات المعرفیــة الحقــول مــن كبیــرة

 وطـرق مفاهیمهـا َأغلـب اسـتمدت الـسیمیائیات الحقـول هـذه ومـن واإلنثروبولـوجي،

 الفعل مجاالت بكل تهتم فهي بعینه، مجال في محدد غیر هاموضوع أن كما تحلیلها،

                                                           

المركــز الثقــافي . الــدار البیــضاء: المغــرب. إشــكالیات القــراءة وآلیــات التأویــل. صر حامــدنــ، أبوزیــد ـــ١

  .٥١ص  .م٢٠٠٥. ٧ط. العربي

مكتبـة : القـاهرة. الطـاهر أحمـد مكـي. ترجمـة. مناهج النقد األدبي. إیزیك أندرسون، إمبرت:ـ ینظر  ٢

  .٩١ص .م١٩٩١/هـ١٤١٢. باآلدا

  



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٣٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

 البـسیطة االنفعاالت من ًبدءا اإلنساني السلوك مظاهر كل لقراءة  أداة إنها اإلنساني،

 .الكبرى اإلیدیولوجیة باألنساق ًوانتهاء االجتماعیة بالطقوس را ومرو

  

 مـع إال تبـدأ لم التي مجاالتها وتحدید النظریة، حدودها صیاغة من الرغم على      و

 سـیمیائیة أفكـار وجـود نعـدم ال فإننـا العـشرین، القـرن وبدایـة عـشر التاسـع القـرن نهایـة

 راتبإشـا األقـدمین ُكتـب حفلت فقد والعربي؛ الغربي بشقیه اإلنساني التراث في متناثرة

 فـي ُاإلنـسان ینتجهـا التي الدالالت  أسرارلفهم محاولة في ِومكوناتها ، العالمة تخص

 ًاسـتجابة جـاءت للـسیمیائیات األولـى ِالبـدایات إن ُالقـول یمكـن بـل محیطـه، َمع تفاعله

َّالملحـة للرغبة  غیـر الـداخلي انـسجامها عـن الكـشف عبـر التجربـة بوحـدة اإلمـساك فـي ُّ

 .المتحقق الوجه خالل من المرئي

  

 :المصطلح تعریف

 : ًلغة -أ

َوسماه ُوسمه الشيء ُواسم" سما  باب في العرب لسان في ورد         )١(  "عالمته :َ

ْتعـرفهم ﴿:تعـالى قولـه منهـا مواضـع، عـدة فـي الكـریم، القـرآن فـي هذا المعنـى ورد وقد ُ ْ 

ْبـسیماهم ُ َ
ِ َیـسألون َال ِ ْ ًالنـاس إلحافـا َ َْ َ ْسـیماهم ﴿:وقولـه،   (٢)﴾ً ُ َ

ِوجـوههم فـي ِ ِ ُ َِأثـر ًمـن ُ َ 

ِالـسجود﴾
ُ ٌ ُ﴿یعـرف :وقولـه  ،)٣( ُ َ ْ َالمجرمـون ُ ُ ِ ْ ْبـسیماهم ْ ُ َ

ُیؤخـذَ فِ َ ْ َِواألقـدام﴾ ِْبالنواصـي ُ ْ َْ (٤) 

  ٥)( .بسیماهم﴾ فلعرفتهم ألریناكهم نشاء ولو ﴿ :وقوله

  

  

  

                                                           

دار : بی���روت. ل���سان الع���رب. دین محم���د ب���ن مك���رمأب���و الف���ضل جم���ال ال���، ـ��� اب���ن منظ���ور ١

 ..١٠٩ص . م١٩٩٠/ ھـ١٤١٠.صادر

  .٢٧٣ :آیة، البقرة ـ  سورة ٢

  .٢٩ :آیة ، الفتح ـ سورة ٣

 .٤١ :آیة، الرحمن ـ سورة ٤

  .٣٠ :آیة، محمد  ـ سورة ٥
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  :ًاصطالحا - ب

ومـن   ،ًالـسیمیائیة تبعـا لتعـدد مـصطلحاته م تعددت وجهـات نظـر البـاحثین حـول مفهـو

 هـذه أشـهر ومـن المختلفـة، اللغـات فـي خـالف موضـع كـان العلـم هـذا اسـم نثـم فـإ

 یرجـع "الـسیمولوجیا" فمـصطلح "الـسیموطیقیا"و "الـسیمولوجیا" ًااسـتخدام المـصطلحات

  السویسري اللغوي العالم تعریف إلى

 یدرس الذي العلم "أنه على فعرفه العلم هذا قواعد أرسى من أولفهو   "سوسیر دي "

    )١( ."االجتماعیة الحیاة داخل من العالمات حیاة

 بین میز الذي "بیرس شارلز" المنطقي العالم إلى فیرجع "السیموطیقیا" مصطلح أما   

 ،"إیكـو امبرتـو" تعریـف یعـد و والرمزیـة، والداللیـة األیقونیة العالمات، من أنواع ثالثة

  ٢)(."ة إشار اعتباره یمكن ما بكل السیمیائیة، تعنى" حیث تعریفاتال أوسع أحد

 الرویل�ى(: ھم�ا ال�سیمیائیة مفھ�وم وض�ح م�ن فخی�ر الع�رب، النق�اد ع�ن أم�ا     

  ) والبازعي

 ) اإلشارات)دراسة العالمات علم تعني دارسیھا لدى" أن السیمیولوجیا حیث وضحا 

   )٣ "   (منتظمة منظمة دراسة 

 ال�شكل عب�ر تم�ر للم�ضمون، ش�كالنیة دراس�ة " می�ل حم�داوي بأنھ�ا   ویعرفھ�ا ج

 ف�إن الت�سمیة كان�تً وأی�ا  )"(٤ب�المعنى دقیق�ة معرف�ة تحقی�ق أج�ل م�ن ال�دوال لم�ساءلة

دراسة  على التركیز تقصر لكنھا  ،ومنھجیتھا أصولھا في إلي البنیویة تنتمي السیمیاء

 قائم�ة أنظم�ة أنھ�ا على عرفت والتي ة،الثقاف في ًأصال الموجودة األنظمة العالماتیة 

  .محددة في بیئة

                                                           

 ال��دار. عب��د الق��ادر قنین��ي. ترجم��ة. محاض��رات ف��ي عل��م الل��سان الع��ام. فردین��ان، دي سوس��یر ـ�� ١

 .٨٨ ص.م١٩٧٨. أفریقیا الشرق: البیضاء

. ١ط. المنظمة العربیة للترجمة: بیروت. طالل وھبة. ترجمة. أسس السیمیائیة. نشاندلر، ـ دانیال ٢

  .٢٨ ص .م٢٠٠٨

 ال�دار العرب�ي، الثق�افي المركز: المغرب. األدبي الناقد دلیل .سعید ،میجان ، البازعي،ـ الرویلي  ٣

  .١٧٧ م،ص ٢٠٠٢ ،٣ البیضاء، ط

 ین�ایر ،٣ الع�دد ، ٢٥ المجل�د ، الفك�ر، ع�الم:الكوی�ت  .والعنون�ة  ال�سیموطیقا.جمی�ل،ـ� حم�داوي  ٤

  .٧٩،١٩٩٧ ومارس،
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وعلى ال�رغم م�ن اآلراء الكثی�رة الت�ي أش�ارت إل�ى مظن�ة الت�رادف ب�ین الم�صطلحات 

 م�ن غی�ر أن ع�ددا  وتوح�دھا)و ال�سیمیاء   وال�سیمیوطیقیا،  ال�سیمیولوجیا(الثالث�ة 

 بع�ض التف�ت لی�ھع وبن�اء ،الم�صطلحات ب�ین الموجودة الفروق إلى ینتبھون الباحثین

 الخالف الكامن ب�ین أنوتتبلور خالصة ما انتھوا إلیھ في ، بینھا التمییز إلى الدارسین

 ب�ل بینھم�ا  ال�شدید الق�رب ال ینف�ي ،"ال�سیموطیقیا"و "ال�سیمیولوجیا م�صطلحي 

 مرادفة للسیمیوطیقیا،ً اإذ فالسیمیولوجیا "وترادفھما ،

 )١( . "ًمؤشریا أوً لغویا مصدرھا انك أیا العالمات دراسة أنظمة وموضوعھما "

  

الت�ي  العالم�ات مجم�وع أي الداللی�ة؛ األن�ساق        في حین تھ�تم ال�سیمیائیة بدراس�ة

 جن�سیاتھا ف�ي تتجم�ع ث�م منف�ردة العالم�ة تب�دأ" و  العالق�ات م�ن شبكة بینھا فیما تنتج

 فإن ثم ومن   ،)٢( "مركباتھ لبساطة التعقید من درجة أي یبلغ ال قد انتظام لتكون نواة

 عل�ى االجتماعی�ة، داللتھ�ا ف�ي العالم�ة دراس�ة ح�ول   العل�مھ�ذا ح�صر سوس�یر دي

 تدرس جعلھا الذي بیرس من العكس

  .المنطقي إطارھا في العامة العالمات

أن ال��سیمیاء ت��ستفید ف��ي دراس��تھا للعالم��ة م��ن جمل��ة م��ن العل��وم مث��ل    وھ��ذا یعن��ي 

وك�ذلك عل�م ال�نفس ؛لك�ون العالم�ات ، وال�شعریة ، ة واألس�لوبی،والبالغة ، اللسانیات 

  )٣.(ذات طابع نفسي واجتماعي

  

 عل�م ھ�ي أو ال�سیمیاء   أوال�سیمیوطیقیا،  ال�سیمیولوجیا أن یت�ضح ومما س�بق        

 أو العالمات،

 وتع�د اص�طناعیة، أو طبیعی�ة كان�ت ًس�واء الرمزی�ة أو اللغویة، الدوال أو اإلشارات،

 الحدیث�ة العربی�ة النقدی�ة ال�ساحة ف�ي ظھ�رت الت�ي والل�سانیة دبی�ةاأل المن�اھج أھ�م من

                                                           

  .٥ص، ١٩٨٧، دار الثقافة  : ءالدار البیضا. محاضرات في السیمیولوجیا. محمد،ـ  السرغیني  ١

 ،ص م ١٩٨٦ للنشر التونسیة لدارا: تونس  ،. المعرفیة وأسسھا اللسانیات .السالم عبد،ـ المسدي ٢

٥٣. 

 .٧ص  ، ١٩٩٣،  دیوان المطبوعات الجامعة .دالئلیة النص األدبي، عبد القادر، فیدوح:ـ ینظر  ٣
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ً فكیك�ات لغوی�ة وغی�ر لغوی�ة عالم�ة باعتب�اره األدب�ي ال�نص ت�درس الت�ي والمعاص�رة

 للن�صوص المول�دة البنی�ة واس�تخالص والدالل�ة المعن�ى ع�ن البح�ثبھ�دف  ،ًا وتركیب

 .وداللیا منطقیا

  

 ف�إن واإلش�ارات ، العالم�ات ی�درس ٌعل�م ال�سیمیاء  وبن�اء عل�ى م�ا س�بق م�ن ك�ون  

 ال�دالالت م�ن ش�املة منظوم�ة معھ�ا نشاطا سیمیائیا؛إذ تحمل اللغة یعد اللغوي النشاط

 الوصول یمكن وال" ،بطریقة رمزیة  المستقرة التي تساعد في تكوین المعرفة  الثابتة

 ١)( ."األخرى التمثیل ومنظومات اللغة طریق عن المعرفة إال إلى

وھذا یؤكد عمق ال�صلة ب�ین اللغ�ة وال�سیمیائیة ؛إذ تع�د اللغ�ة ھ�ي األس�اس ال�ذي       

 أھ�م فھ�ي مركزی�ة، اللغ�ة أن" جاكوب�سون ول�ذا یؤك�د روم�ان، تقوم علیھ ال�سیمیائیة 

 التي المعاني تؤدي أن تستطیع ًمنظومة تفسیریة فھي ،البشریة السیمیائیة المنظومات

  )٢( ."وغیراللسانیة سانیةالل األخرى المنظومات جمیع تؤدیھا

وم�دلول  دال إل�ى اإلشارة وقسم اللسانیة،  باإلشاراتسوسیر    ومن ھنا جاء اھتمام 

 اإلش�ارة، تتخ�ذه ال�ذي الك�ل ال�دال بأن�ھ وص�ف إل�ى المعاص�رون ال�شراح یمی�ل "و

 )٣(."إلیھ ُترجع المفھوم الذي بأنھ والمدلول

 األمر بل واحد، طرف من ارتباطا یعد ال ةواللغ السیمیائیة بین االرتباط أن كما      

 باعتب�اره اللغ�وي النظام یتمیز المختلفة السیمیائیة األنظمة بین من"فإن ً ا تبادلیبینھما

 أوف�ر ًح�صادا ی�وفر ال�ذي النظام ألنھ األخرى، السیمیائیة األنظمة وصف على قادرا

  )٤( "التأویلوإمكانیات  الداللة تولید وىمست على وأثرى

                                                           

المملك�ة . ص�بري محم�د ح�سن. ترجم�ة. رس�ة والمم�ا النظری�ة التفكیكی�ة. كری�ستوفر، ـ� ن�وریس ١

  .٢٨ص،م ١٩٨٩ / ھـ ١٤١٠. دار المریخ للنشر: العربیة السعودیة

. ١ط. المنظمة العربیة للترجمة: بیروت. طالل وھبة. ترجمة. أسس السیمیائیة. نشاندلر، ـ دانیال ٢

 .٣٤ م ص٢٠٠٨

 .٤٦ص ، ـ المرجع السابق  ٣

المنظم�ة العربی�ة : بی�روت. أحم�د ال�صمعي. د.  ترجم�ة. ال�سیمیائیة وفل�سفة اللغ�ة. إمبرتو، ـ إیكو ٤

 .١٧ ص،م٢٠٠٥. ١ط.للترجمة
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وثم��ة جھ��ود كثی��رة ف��ي توثی��ق العالق��ة ب��ین ال��سیمیائیة واللغ��ة فھم��ا ی��شتركان ف��ي      

وق��د أس��فرت معظ��م اآلراء إن ل��م تك��ن ، ھم��ا یمح��ور واح��د وھ��و العالم��ة الدال��ة ف��ي كل

 وتحس�ست "الل�سانیات م�ن األولی�ة أدواتھ�ا ق�د اس�تمدت  ال�سیمیائیات أنجمیعھا ع�ن 

  .)١ " (تبالذا السردیات میدان داخل خطواتھا أولى

  

  

  :السیمیائیات تطبیق مجاالت

معالج�ة  ف�ي وی�ستعمل متنوع�ة، و متع�ددة مج�االت ف�ي ال�سیمیائى الم�نھج     یطب�ق

م�ا ، المختلقة، ومما یؤك�د س�عة ھ�ذا الحق�ل واختراق�ھ لكاف�ة الحق�ول  اللغویة العالمات

 م�ن زادت أنھ�ا ":وھ�و ت�شاندلر ع�ن س�بب خوض�ھ ف�ي عل�م ال�سیمیاء  قال�ھ دانی�ال

 بعیدة تبدو ظواھر بین وبالربط بین االختصاصات الفاصلة الحدود بتجاوز تمتاعھاس

 .)٢( "البعض بعضھا عن

  

 ف�ي ال�سیمیولوجیة تناولتھ�ا الت�ي األب�واب م�ن إیك�و كثی�ر إمبرت�و ع�رض      وق�د

 واالت�صال ال�شم عالم�ات عالم�ات الحیوان�ات، :الت�الي النح�و على المختلفة مجاالتھا

 الطب�ي، والتنغ�یم، والت�شخیص األص�وات أنم�اط البصري، التصالا اللمس، بواسطة

قواع�د  المكتوب�ة، اللغ�ات ال�صوریة ، اللغ�ات الموس�یقي، الج�سد، وأوض�اع حرك�ات

  .)٣(والبالغیة الجمالیة الموضوعات األیدیولوجیات، األزیاء، أنماط اآلداب،

 اإلش��ھاریة لدراس��اتا مج��ال ف��يوزاد م��ن ات��ساع می��دان ال��سیمیاء اس��تخدامھ      

 س�عید یق�ول حی�ث اإلش�ھار، ش�ھده الذي الكبیر التطور إلى بالنظر وذلك والملصقات،

 اإلرسالیات صنع في السیمیائیات منًیرا كث یستفیدونً مثال اإلشھار صانعوا": بنكراد 

                                                           

 الجدیدة، النجاح دار مطبعة الزمن، منشورات :البیضاء الدار. السردیة السیمیائیة .سعید،ادـ بنكر ١

  .١٦ ص،٢٠٠١

 .٢١ص . أسس السیمیائیة. نشاندلر، ـ دانیال ٢

  .١٣ص ، ـ المرجع السابق  ٣
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 إرس�الیة ك�ل تت�ضمنھ ال�ذي الزی�ف ك�شف عل�ى یعمل�ون وال�سیمیائیون اإلش�ھاریة،

 .)١(  "إشھاریة

  

 ما االتصال لیشمل السیمیاء، لمجال توسیعھ في ذلك من أبعد یذھب البعض نإ بل    

: " ف�انتھى بھ�م األم�ر إل�ى الق�ول اآلالت  ب�ین م�ا االت�صال وحت�ى الحی�ة، الخالی�ا بین

  .)٢(" والتنوع بالشمولیة السیمیاء وبالفعل لم یظھر علم  یضاھي

  

  

 ًمج�اال تك�ن فلم" ، البحث في ةجدید أفاق فتح في السیمیاء   إضافة إلى ما سبق تسھم

 بوج�ھ العمل�ي البح�ث ف�يً مركزی�اً موقع�ا ذلك فوق احتلت إنھا بل ًتخصصیا فحسب،

 مھمة علیھا كان إذ عام،

 أن ذل�ك ؛ال�سیمیائي التطبیق مجاالت وأخصب أھم من اللغةف  ،  )٣(  "اللغة اكتشاف

  .علیھا اللغویة غیر العالمات قیاس ویجري العالمات، أھم ھي اللغویة العالمة

 

یأخ�ذ  ف�ال بعم�ق األدب�ي العم�ل إل�ى ینظ�ر وتجعل�ھ الناقد اھتمام دائرة توسع كما أنھا  

  .الالمتناھیة دالالتھ في ویغوص أعماقھ في یبحث بل النص بظاھر

 

 اللسان یجعل ما كل عن البحث في تكمن  "  فأھمیتھا سوسیر نظر وجھة من أما     

 تنخ�رط الت�ي الم�شتركة البنی�ة تل�ك ع�ن البح�ث ھي یمیائيالس مھمة فإن ًخاصا،ً نسقا

 ال�سیمیائیین وق�د ان�دفعت  ثل�ة  م�ن، الل�سان  فیھا بما العدیدة، السیمیائیة األنساق فیھا

 وبین وظیفتھا الدالة، العالمات أنساق یدرس علم بوصفھا السیمیائیات بین الربط إلى

                                                           

  .٨ص.السردیة السیمیائیة .سعید،ـ بنكراد ١

 .١٣ ص ، والتوزیع للنشر فرحة :المینیا. الشعر ونقد السیمیولوجي االتجاه .خلف عصام،ـ كامل ٢

 العام�ة الھیئ�ة ،. فای�د وف�ایز .م�صلوح س�عد.ترجم�ة الل�ساني، البح�ث اتجاھ�ات. میك�ل، لیفت�ین ـ� ٣

 .٣٥ ،ص م ٢٠٠٠ للثقافة األعلى المجلس :األمیریة المطابع لشؤون
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 الل�سانیة، الوظیفة عصب ھو تواصلال أن من اللسانیات قررتھ بما مقتدین التواصلیة

 .)١( " الخطاب  أساس فھو ومن ثم

  

 ع�ن اإلجابة تحاول ٕوإنما قالھ، بمن وال بالنص تھتم ال ً       وأخیرا فإن السیمیائیة 

 جدید من تركیبھ ویعاد النص یفكك ذلك أجل ومن قال النص؟ كیف ھو وحید تساؤل

  .اتالبنیویة وما تحملھ من عالم ثوابتھ لتحدد

  

  :أھم أعالم السیمیائیة 

 :سوسیر دي فردینان  ـ ١

ـ� ١٨٥٧ (الح�دیث الع�صر ف�ي اللغ�ة علم�اء أش�ھر م�ن سوس�یر دي فردین�ان     یع�د

 جنی�ف جامع�ات ف�ي درس واألدب، ب�العلم مشھورة أسرة من جنیف في ولد )١٩١٣

 ف�يً مدرس�ا عم�ل م، ١٨٨٠ ع�ام ال�دكتوراه درج�ة عل�ى وح�صل یبزك وب�رلین، وال

 ف�يً أس�تاذا ث�م األوربی�ة، الھندی�ة للغ�ات أس�تاذا بب�اریس، ث�م العلی�ا الدراسات  سةمدر

 كم�ا ش�ھرتھ، اكتسب المدرسة من ھذهً وانطالقا ، لغویة مدرسة أسس جنیف، جامعة

 ومن عمره، من الحادیة والعشرین في كان حینً واحدا كتابا سوى بنفسھ یكتب لم أنھ

 م�ن اثن�ان المحاض�رات جمعھ�ا م�ن مجموع�ة وھ�و العام اللغة علم كتاب كتبھ، أشھر

  .)٢(" طالبھ 

  

  

 :إیكو إمبرتو - ٢

 بألی�ساندریا ب�القرب م ١٩٣٢ س�نة ولد" سوسیر دي بعد اللغة علماء أھم من      ھو

 من كان ..تورینو بجامعة م ١٩٥٤ سنة الفلسفة في األستاذیة على ّتحصل میالنو، من

 ع�رف ، ٦٣ جماع�ة ض�من فعال�ة ب�صفة كوشار الدوریات، من العدید بین مؤسسي

                                                           

ص ،م  ٢٠٠٨،  ١ ط .ومفاھیمھ�ا أس�سھا و العامة السیمیائیات معالم .فھیم القادر عبد، ـ الشیباني ١

١٨.  

 عربی�ة آف�اق دار :بغ�داد .عزی�ز یوس�ف یوئی�ل .ترجم�ة .الع�ام اللغ�ة عل�م.فردین�ان، ـ دي سوسیر ٢

   ٣ م،ص ١٩٨٥
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

 ف�ي بالجمالی�ة وأبحاث�ھ ف�ي دراس�اتھ إیك�و اھ�تم وقد ...الصحف اإلیطالیة في بمقاالتھ

 على انكب كما للجماھیر، الموجھة الثقافة الطالئعي وبمظاھر وبالفن الوسطى القرون

  .)١(  "السیمیائیة في متماسكة نظریة صیاغة

  

 : كورتیس جوزیف - ٣

 ثل�ة جانب إلى" السیمیائیة   باریس مدرسة أعضاء أھم من كورتیس زیفجو    یعد

 العلی�ا، ومؤس�ساتھا الفرن�سیة العاصمة جامعات في یدرسون كانوا الباحثین الذین من

 جان�ب أو الم�دلول، وھ�و الل�سانیات ف�ي ص�عب منح�ى جھوده لدراسة جوزیف كرس

 ت�تحكم لت�يا الثاوی�ة والقواعد نالقوانی جمیع واستكشف التدلیل، أو الداللة أو المعنى،

 مستوى على والمختلفة العدد والالمتناھیة تمظھراتھا النصیة، في النصوص تولید في

  .)٢(   "األجناس تنوع

  

: اتجاھ�ات ھ�يأما عن اتجاھات السیمیولوجیا فقد قسمھا محمد ال�سرغیني إل�ى ثالث�ة  

  )٣( .واالتجاه الروسي، واالتجاه الفرنسي ، االتجاه األمریكي 

  

ومناھجھ في التحلیل وأدواتھ ، ولكل اتجاه من ھذه االتجاھات أصولھ المعرفیة        

  غی��ر قریم�اصفطریق�ة ، ًاإلجرائی�ة  ب�ل نج�د االخ�تالف م�اثال داخ��ل االتج�اه الواح�د 

بل إن االخ�تالف وق�ع ف�ي اس�تعمال الم�صطلح تبع�ا لالتج�اه ال�ذي ،  مثالمارتطریقة 

ب��دي ًت��أثرا سیمیولوجیا ال��الدارس��ین م��ن ی��ستعمل م��صطلح إذ إن م��ن ، ینتم��ي إلی��ھ 

وم�نھم م�ن  ، بی�رسومنھم من یستعمل م�صطلح ال�سمیوطیقا عل�ى طریق�ة  ، سوسیر

  )٤(.عاد إلى التراث العربي فاستعمل مصطلح السیمیاء

                                                           

 .٩ص . السیمیائیة وفلسفة اللغة. إمبرتو، ـ إیكو ١

: الجزائر. جمال حضري. ترجمة. والخطابیة السردیة السیمیائیة إلى مدخل. جوزیف، ـ كورتیس ٢

  .٩ م ص ٢٠٠٧/ ھـ١٤٢٨. ١ط. رات االختالفمنشو

  . ٦٢ ، ٥٨ ، ٥٥،ص .محاضرات في السیمیولوجیا. محمد،السرغیني :ـ ینظر  ٣

، الھیئ��ة الم��صریة العام��ة للكت��اب :   الق��اھرة .من��اھج النق��د المعاص��ر .ص��الح، ف��ضل:ـ�� ینظ��ر ٤

  .٨٦ص ، م١٩٩٦
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، س��یمیولوجیا التواص��ل :   ویح��صر مب��ارك حن��ون ال��سیمیولوجیا ف��ي أن��واع ثالث��ة 

ویق��سمھا ع��ادل فخ��وري إل��ى ثالث��ة  ، )١( س��یمیولوجیا الثقاف��ة  ،س��یمیولوجیا الدالل��ة 

  .)٢(والتیار السلوكي ، والتیار المنطقي ، التیار اللساني :تیارات 

  

ختالف في الدراسات السیمیائیة من حیث الم�نھج وأدوات االومھما یكن من أمر ھذا  

ی��ث تأخ��ذ ح،ف��إن م��ا یج��ب التوق��ف عن��ده ھ��و خ��صوصیة الخط��اب األدب��ي ، التحلی��ل 

وال یمك�ن تن�اول ، حتى ت�صبح ال�نص ذات�ھ العالمة فیھ دالالت متعددة بتعدد عالقاتھا 

، ًعالمات النص األدبي منفصلة عن السیاق ؛ ألن العمل الفني لیس منغلقا على نفسھ 

ومن ثم فإن السیمیائیة ال تقف عند البنی�ة ، بل یندرج ضمن سیاقات اجتماعیة وثقافیة 

بل تتجاوز البنی�ة ال�سطحیة  لتك�شف ع�ن البنی�ة العمیق�ة ف�ي ، داخلیة الخارجیة دون ال

  .النص

  : وفق ثالثة مبادئ)المدلول  الدال (  وھي تنتقل من الشكل إلى المضمون 

  .حیث تدرس وظائف النص التي تسھم في تولید الداللة: ـ التحلیل المحایث ١

  .عنى إال من حیث االختالفوال تفھم الم، حیث تھتم بالبنیة : ـ التحلیل البنیوي ٢

ولكن تحاول البحث عن ، فھي ال تقف عند الجملة مثل اللسانیات : ـ تحلیل الخطاب ٣

  ٣(ً.واتفاقھا عمقیا،ًكیفیة تولید النصوص واختالفھا سطحیا 

  

                                                           

 .٨٣ص  .والعنونة  السیموطیقا.جمیل،حمداوي : ـ ینظر ١

  .٦,٥ص ، ١٩٨٧ ، ١ط،دار الطلیعة :  بیروت.تیارات في السیمیاء. عادل،فاخوري : ینظرـ ٢

 .٨٠ص  .والعنونة  السیموطیقا.جمیل،حمداوي :ـ ینظر ٣
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  القصة السعودية القصرية  موضوعات ورموز:  احملور الثاين 
  

ـــسعودیة موضـــوعات عـــدة  ـــت مـــن ، عالجـــت القـــصة القـــصیرة ال وقـــضایا متنوعـــة حاول

ومــن ثــم نراهــا تنوعــت مــا بــین  قــصص ذات ، خاللهــا احتــواء المجتمــع بكــل اتجاهاتــه 

أحــاول فــي هــذه الــصفحات تقــدیم ، أو میثیولــوجي ، أو ســیكولوجي ، بعــد ســسیولوجي  

  .نماذج قصصیة توضح تلك األبعاد المختلفة

  :ُ قصص ذات بعد سسیولوجي ـ

ًالمملكـــة العربیـــة الـــسعودیة كثیـــرا مـــن الظـــواهر االجتماعیـــة مثلـــت القـــصة القـــصیرة فـــي 
وضـــرورة ، ًانطالقـــا مـــن حتمیـــة الهـــدف االجتمـــاعي لهـــا ، الماثلـــة بـــین حنایـــا المجتمـــع 

وقلمـه شـعلة ،  الحـي ةاتساقها مع هموم المجتمع وآالم اإلنسان ؛ فالكاتـب ضـمیر األمـ

والتخطـي ، إلـى معانـاة النـاس فعلیـه مهمـة االنحیـاز ،الضوء التـي تنیـر ظـالم المجتمـع 

ً ســموا  ربــوعیهم وواقعهــم كــل العوائــق التــي تحــول بیــنهم وبــین الحیــاة فــي معانیهــا األكثــ

ًواشراقا ومن هنا كان لكثیر من القصص ذخیرة موسوعیة فـي ذاكـرة الثقافـة ،ًواطمئنانا ، ٕ

هذا ما و، لها تلح على حضور المعیش والراهناالجتماعیة ذات البعد الزمني الذي یجع

ًأكــده روالن بــارث حــین نفــى أن یــستطیع أحــد الكتابــة دون أن یتخــذ موقفــا انفعالیــا ممــا  ً ٌ
  )١.(یحدث في العالم

     وهي ذات الفكرة التي تحملها صیغ مختلفة في شهادات كتاب القصة القصیرة في 

 كانت القصة بمثابة الصرخة التي أصرخ بهـا: أمثال محمد علوان حین قال ، المملكة 

بــل ألنهــا جــزء مــن ، ومــا أعانیــه ال علــى اعتبــار الهمــوم الفردیــة ، ألن لــدي مــا أقولــه 

كمـا نراهـا عنـد حـسین علـي حـسین حـین  ....هموم هذا اإلنسان فرحه وخیبتـه وانتـصاره

أشـــار إلـــى الـــصلة بـــین فردیـــة الـــصراعات النفـــسیة والقـــضایا االجتماعیـــة لفئـــة أو لبیئـــة 

تضح في رؤیة كل من شریفة الشمالن وجار اهللا الحمید كذلك نراها ت، جغرافیة محددة 

                                                           

ــــ  ١ ـــة ، روالن،بـــارث : ینظـــرـــ ـــد أ:ترجمـــة ، النقـــد البنیـــوي للحكای ـــروت، نطـــوان أبـــو زی منـــشورات : بی

  بتصرف.١٦، ١٥ص ،١٩٨٨، ١ط،عویدات 
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ًأن هموم القـصة القـصیرة دومـا تحمـل صـلة ،وسعد الدوسري ، عبد العزیز الصقعبي ، 

  )١(بتحدیات العصر ومتغیراته وقضایا اإلنسان العربي واإلنسانیة جمعاء 

ة من تلك  لحسین الحازمي واحد)نقیق الضفادع(ولعل القصة القصیرة التي تحمل اسم 

 مــن خــالل تـصویر الــصراع النفــسي )٢()صــراع األجیـال(القـصص التــي جـسدت ظــاهرة 

إرضـاء والدیـه : الذي یعانیه بطل القـصة ؛ إذ نـراه مـشتتا بـین رغبتـین محبـوبتین أولهمـا

  .االنسیاق وراء رغبته ومیوله: ثانیهما، والنزول على رأیهما 

صـراع ( یـسمیه علمـاء الـنفس ویمكن تصنیف الصراع الذي عبرت عنه القصة بمـا

ــ اإلقــدام وینــشأ هــذا الــصراع عنــدما یواجــه الفــرد هــدفین مرغــوبین ولكــن   ) اإلقــدامـ

تحقیــــق أحــــدهما یــــسبب خــــسارة الثــــاني وهــــذا یحــــدث عنــــدما یجــــد الفــــرد أن أمامــــه 

  )٣(.وظیفتین لكل منهما بعض المزایا وعلیه أن یختار

                                                           

القـصة القـصیرة المعاصـرة فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة دراسـة ،محمـد صـالح ، الـشنطي : ظرــ ین ١

  بتصرف.٣٤٠ــ٣٣٨ص ،١٩٨٧،دار المریخ: الریاض،نقدیة 

ِوالجیل جمع أجیال، وهو الصنف من النـاس، وقیـل ٢ ُُاألمـة والجـنس، وهـو ثلـث القـرن الـذي یتعـایش :ُ ُ ُ

ِّهوم الجیل یعبر عنِّأما عند المؤرخین، فمف. ُفیه الناس ِحالة عمریة، ومسافة زمنیـة تفـصل بـین : ُ ٍ ٍ ٍَ

ِجیـل وآخـر، وهـذا هــو المفهـوم البیولـوجي للجیــل، ویمكـن الحـدیث عـن الجیــل مـن الزاویـة الزمنیــة  ِ ِِ ُِ ُ
ِالطویلة، التي تصل إلى ثالثین عاما، كجیل اآلباء وجیل األبناء ِ

ُوالعنصر األساسي الذي یمیز . ً

َجیال عن آخر ٍوجود نظرة أخرى إلى العالم، والمجتمع، والحیاة: ُ هو الثقافة؛ أيً وهذه هـي التـي . ُ

ُتحــدد هویــة كــل جیــل، وتمیــزه عــن الــسابق، وهــذا مــا أشــار إلیــه ابــن خلــدون فــي قولــه ِّ َّ ِ ُ اعلــم أن : "ِّ

ِاختالف األجیال في أحوالهم، إنما هو باختالف نحلتهم من المعاش ِ َِ ِ َ."  

ــم الــنفس؛ فــصراع األجیــال هــوِأمــا عنــد علمــاء الت ِربیــة، واالجتمــاع، وعل ُاالخــتالف فــي الــرؤى بــین : ُ

ِالجیلین الشباب والكبار، واضـطراب العالقـة بـین اآلبـاء واألبنـاء، وتأزمهـا فاألبنـاء یتهمـون اآلبـاء  َّ ُّ َ ُ

ِّبأنهم ال یفهمون، وأنهم متأخرون عن إیقاع العصر، ویـصفونهم بـالملتزمتین والمتـشدد َ ِ
َ َِّ : ینظـر. ینَ

المقدمــة البــن خلــدون ،  ،١١/١٣٤، ١٤١٤دار صــادر بیــروت٣ط. لــسان العــرب البــن منظــور

و الــشباب والتنمیــة رؤیــة تنمویــة لمناصــرة حقــوق الــشباب  ، ١٢٠ص، ١٩٨٤، دار صــادر ٥ط

  .٩١ص، ٢٠٠٧، طنجة المغرب ١، ط: المغربي والعربي

 .٤٢ص  ،١٩٨٧،دار التعلم : دبي، مبادئ الصحة النفسیة ،محمد خالد ، الطحان : ـ ینظر ٣
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  )نقیق الضفادع(محور الصراع في 

بــل وطرفــي الــصراع فــي ، ع بــین عنــصرین مهمــین یمــثالن طرفــي القــصة یتــوزع الــصرا

ًمقـسما بـین الرضـى ،الـذي نـراه مـشتتا بـین رغبتـین : ــ الـضفدع الـصغیر ١الوقت نفـسه 

وبــین االنتقــال إلــى المكــان الجدیــد الــذي تهــواه نفــسه ، بمكانــه القــدیم فــي حــضن والدیــه 

  .وترتاح إلیه

كل لیلة في انتظار ولـدهما حتـى یعـود مـن المكـان الـذي ًفهما یتمزقان قلقا :ـ الوالدین ٢

  !ًیریانه مزروعا بالموت 

، ماء ؛لكنه لم یستجب لنداء الرغبـةٍشعر بخدر لذیذ ورغبة جارفة في العودة إلى ال" 

، ال بد أن یخبر أهله بالحقیقة ، ًكان مصمما على أن یضع حدا لهذا الرعب الیومي 

  )١("حب الحیاة أو یتركوه وشأنه فإما أن ینتقلوا معه إلى حیث أ

سـیما ، ولعل هذا الصراع یجسد لنا مشكلة اجتماعیـة واقعیـة فـي كثیـر مـن المجتمعـات 

خلفــت وراءهــا صــراعا ، المجتمــع الــسعودي الــذي حظیــت حیاتــه بطفــرة حــضاریة كبیــرة 

رمــز إلیهمــا بالبعــد الزمنــي بــین الولــد ووالــده؛إذ ینتمــي ، ًواضــحا بــین جیلــین متباعــدین 

فـــي ، إلـــى الـــنشء الـــذي لـــم تعـــد ترضـــیه نمطیـــة الحیـــاة القدیمـــة ) الولـــد(الطـــرف األول 

داخــل قوقعــة الحیــاة القدیمــة التــي ال ) الوالــدین(الوقــت الــذي یعــیش فیــه الطــرف الثــاني 

  .یرضون لها بدیال

لــو تطاوعــه أســرته فــي االنتقــال؟ لــو أنهــم یجیبــون : غــرق فــي التفكیــر مــن جدیــد " 

یعبــر بهــم هـــذا الطریــق الـــذي المكان؟ســیقودهم بمهــارة فائقـــة لدعوتــه لرؤیــة هـــذا 

وهو على یقین بأنهم لو رأوا مكانه الجدید األثیر الذي أحبه لن یعـودوا إلـى ، یخیفهم

  )٢(! تلك األرض القاحلة 

                                                           

ـــــ الیوســــف ١ ــــد أحمــــد ، ـ ــــسعودیة نــــصوص ،خال ــــا القــــصة القــــصیرة فــــي المملكــــة العربیــــة ال انطولوجی

 .١٨٧ص،٢٠٠٩ /١٤٣٠ ،١ط، الثالثنمؤتمر األدباء السعودیی: الریاض،وسیر
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 ١٠٤٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

ولعــل هــذا التــصادم الفكــري بــین الجیلــین هــو مــا دفــع الــضفدع إلــى تحمــل أعبــاء رحلــة 

ًمتكـــبال المخـــاوف ذهابـــا ، ا لرغبتـــه فـــي الحیـــاة الجدیـــدة شـــاقة مخیفـــة كـــل لیلـــة ؛ إشـــباع ً

ًوایابا ٕ!.  

مــستردا ، وقــف حیــث اعتــاد أن یقــف كــل مــرة .وصــل منهكــا إلــى طــرف اإلســفلت  " 

كان علیه أن یقفز بضعة أمتار صعودا قبـل أن یـصل ،ًومنتظرا خلو الطریق، أنفاسه 

ن علیـه أن یقـف طـویال كمـا كـا، إلى الطریق اإلسفلتي  الذي یفصل بین المنطقتـین 

علــى طــرف اإلســفلت الغربــي حتــى تهــدأ الحركــة تمامــا ویــستطیع عبــوره إلــى الجهــة 

ًوأصــبح یعــرف تمامــا كیــف ، لكنــه اعتــاد علیهــا ، رحلــة شــاقة ومخیفــة .....الــشرقیة

  )١(.."یقطع ذلك الشریط األسود المرعب بمهارة فائقة

 لعواض  العصیمي یتـراءى لنـا )كررةأعطال مت(ٕواذا انتقلنا إلى القصة التي تحمل اسم 

بعدها االجتماعي في تـسلیط الـضوء علـى بـؤر مظلمـة قـد یبتلـى بهـا المجتمـع ال أكـون 

الـسلبیة أو " مبالغة إذا قلت إنها أصـابت الكثیـر مـن أفـراد المجتمعـات أقـصد بـذلك آفـة 

التــي بتكــرار مــشاكله وآالمــه ، فهــي تأخــذ المجتمــع وتنحــدر بــه إلــى التخلــف "  التخــاذل

تلــك العبــارة التــي یتــسع " ســلبیة الــصمت "ویتــضح ذلــك مــن خــالل ، یــئس مــن عالجهــا

  محتواها لیشمل ماال یمكن حصره من أشكال الصمت

فهــو ........وصــمت العطــاء، و صــمت االنتمــاء،و صــمت الكلمــة ،صــمت الــضمیر( 

صــمت أصــاب الوقــت ، صــمت خــیم علــى كــل مظــاهر الحیــاة بمــا فیهــا مــن متحركــات 

هكـذا عبـر الكاتـب فـي قـصته عـن صـمت الوقـت بتوقـف ، د فلـم یعـد لـه خطـواتبالجمو

  !!! كل الساعات التي یراها بما فیها ساعة الراوي 

وتبـدت أنفاسـي ، َّأطبـق علـى الـصمت ، عندما عدت إلى البیت بساعتي المعطوبة " 

فــي البحــث عــن جلبــة صــغیرة تمــر بهــا قــدمي فتعیــدني إلــى آنیــة كنــت نــسیتها علــى 

، ال صـوت لألكـواب ، كـل شـيء فـي البیـت كـان صـامتا لكن.... قبل أن أخرجاألرض

ــة التــي حطمــت بعــضها علــى الجــدران ، وال لألطبــاق ال صــوت للبوتاجــاز إذ ، الخزفی

وال إلبریق الشاي وهو یغلـي بالمـاء وكـیس اللیبتـون ربـع ،یلتقط شرارته من القداحة 

رت فـي قنـاة عربیـة فتـاة بـدا مـن وعندما تعمدت تشغیل التلفاز ظهـ..،ساعة كالعادة 

                                                           

 .١٨٦ص ،ــ المصدر السابق  ١



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٤٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

لكـن ال صـوت لهـا علــى ، هیئتهـا ودیكـور المكـان الــذي تتوسـطه أنهـا تـذیع األخبــار 

فقدت التكتكة في داخلـي مثـل سـاعتي ،علمت أني توقفت أیضا عن العمل ، اإلطالق

مــتغلغال بــین أرتــال العربــات ، أســرعت مــن فــوري عائــدا إلــى الــسوق ....،المعطوبــة 

  )١(...".ترقا تجمعات الناس البكم في الممراتمخ، الصامتة 

وأرى الصمت المراد هنا عالمة على ما أصاب المجتمعات من جمود فـال حركـة تتقـدم 

ونفوسـهم ، فالصمت یحول دون إفـصاح النـاس عـن دواخلهـم المتألمـة ، بها إلى األمام 

النهـار علیهـا  تعاقـب اللیـل و مـنرغمالـ  علـىالتي فقدت الشعور بمرور الـزمن، المتعبة 

  !!فكأنها صمتت فسكنت فتوقفت األیام،

وأنـا أعـذرك طبعـا ألنـك لـم تحمـل فـي ، قد تستغرب مني شغفي الكبیر بـساعتي    " 

ــط  ــدك ســاعة ق ــة واإلحــساس ،ی ــؤني بالطمأنین ــاذا یمل ــالي ال یمكــن أن تفهــم لم وبالت

هم منـذ أقلق على مصیر آخرین تعطلـت سـاعات.....بالحیاة منظر الساعة التي تعمل

  )٢(...زمن بعید وخرب فیها القلب النابض

، فلعـل القلـب ینـبض معهـا ، واللغة كما هـو واضـح تعكـس التـوق الـشدید لـساعة تعمـل 

  .ویستعید الناس الحركة فتعود إلیهم الحیاة

ویوظف الكاتب سیمیائیة الصمت ؛ فیجعلها عالمة على ضمیر الشخص الذي یتحكم 

ومـصیر أصـحابه محـل قلـق ، ح صـمته توقفـا للحیـاة حتـى یـصب، في حركاته وسـكناته 

  .ال محالة

  

لمحمـد  " النبتـة"     وقفة جدیدة مع قـصة قـصیرة تتنـاول جـزءا مـن المجتمـع أال وهـي 

  علوان 

هــذه القــصة التــي تــصور مأســاة المــرأة جــراء مــا تتعــرض لــه مــن المجتمــع عامــة ومــن 

التهمیش الجـذري إلمكانیـات تلك المأساة التي تنبثق من ، الزوج على وجه الخصوص 

األمــر الــذي ، وحــصرها فـي بوتقــة الــدور التقلیـدي لهــا كزوجــة ومربیـة ، وطاقـات المــرأة 

  .أفقدها فاعلیتها وجاذبیتها حتى أصبحت في نظر زوجها كحائط من الحیطان

                                                           

ــــ الیوســــف ١ ــــد أحمــــد ، ـ ــــصوص انطول،خال ــــسعودیة ن ــــي المملكــــة العربیــــة ال ــــا القــــصة القــــصیرة ف وجی

  .٥٥٨ص،وسیر

 .٥٥٨ ، ٥٥٧ص ، ـ المصدر السابق ٢



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٤٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

، بالصدفة وهي في حدیقة منزلها ترش الماء یفاجئها نبت صغیر تسقیه وتقوم برعایته 

فالنبتة جعلتهـا تـدرك أنهـا زرعـت شـیئا ، أشجار الحدیقة التي زرعها الزوج بخالف باقي

لــم یكــن ، بدونــه أدركــت أنهــا زرعــت شــیئا " وبإمكانهــا أن تقــدم شــیئا غیــر اإلنجــاب  

كـان ، حزنـا..یشعرها ولو للحظة أنها تمثـل لـه فرحـا ال ینظر إلى عینیها لم، یحدثها 

لكـن هـذه ، لعربـات التـي یتفـنن فـي اقتنائهـا ا، األشـجار ، ال یأبه لها مثل الحیطـان 

  )١(... " .النبتة الصغیرة التي انبثقت من األرض بفعل الماء منحتها الجرأة

فـــالمرأة فـــي قـــصة علـــوان اكتـــشفت صـــدفة قـــدرتها وطاقتهـــا التـــي یحـــاول الجمیـــع دائمـــا 

أة فــي أن َّفــسیمیائیة النبتــة عالمــة األمــل الــذي تولــد بــداخل المــر، ٕإغفالهــا بــل وانكارهــا 

  !!  فتصنف ضمن ممتلكات الزوج ، ولیست مجرد امرأة تلد ، تصبح شیئا ذا قیمة 

هــو قلــة ثقتهــا بقــدرتها ، ولعــل الــسبب األول فیمــا وصــلت إلیــه المــرأة فــي نظــر زوجهــا 

فالمرأة تواجه تحدیات مزدوجـة علـى صـعید بنـاء وعیهـا الـذاتي ، على العطاء واإلنجاز 

  .مواجهة ما یطلبه منها المجتمع الذكوريومن ثم ، بقدراتها أوال 

وهـذا الوضـع المـذري لقیمـة المـرأة یمثـل مـشكلة اجتماعیـة خلفـت وراءهـا مـشكلة  نفــسیة 

فاألبنـاء بفعـل األب ، لدى نفس الزوجة التي لم تعـد تـرى فـي مجـرد اإلنجـاب قیمـة لهـا 

  !ًبذرهم كما بذر أشجار حدیقته فأین هي إذا؟

ــى أدركــت أن"  ــوالدة للمــرة األول ــر ال ــدیها ، هــا یمكــن أن تفعــل شــیئا غی ــین أی هــاهم ب

  )٢("لكن ذلك كان بمثل فعل األشجار هو الذي بذرهم ، یكبرون 

  

  ":النبتة " محور الصراع في قصة 

أرى أن قمة الصراع في القصة منبعه ذات المرأة التي خرجت مـن بیتهـا وتوجهـت إلـى 

دیدة أن تقابــل الطبیــب لتــشكو لــه وهــي تحــدث نفــسها فــي رغبتهــا الــش، أقــرب مستــشفى 

أن مرضـي :" ترى ما هو مـرض تلـك المـرأة وممـا تعـاني ؟ تجیـب هـي قائلـة ، مرضها 

لكن جرأتها لم تصل إلـى درجـة اإلفـصاح " زوجي یهتم باألشجار ... الذي أعاني منه

                                                           

انطولوجیــا القــصة القــصیرة فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة نــصوص وســیر ،خالــد أحمــد ، الیوســف ـــ ١

 .٧٢٦ص ،ـ

  .٧٢٦ص ،ـ المصدر نفسه ـ ٢



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٤٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

عـن معاناتهـا فتتوجـه إلـى غرفـة انتظـار النــساء بالمستـشفى لتـرى أنهـا واحـدة مـن مئــات 

  ء الالتي یتشابهن معها في نفس المرضالنسا

لكــن ، األخریــات مثلهــا ....دخلــت إلــى غرفــة انتظــار النــساء حیــث الغطــاء الكثیــف" 

  )١(...".صریر األبواب الذي یخرج من حناجرهن یفتح أنهارا من حكایات یومیة

  

 ویختم الكاتب قصته بنمو األمل داخل المرأة شیئا فشیئا حـین تـستطیع أن تقـدم نفـسها 

ولــم ، حینهــا تكــون نبتتهــا الــصغیرة أصــبحت شــجرة ، للمجتمــع بــدورها الفاعــل والمتمیــز 

  .تعد في حاجة إلى المستشفى

  ومن خالل النمـاذج الـسابقة وغیرهـا یتـضح أن معالجـة القـضایا االجتماعیـة غالبـا مـا 

نــرى ذلــك ،تكــون مــصحوبة بــنمط عــاطفي ســلبا أو إیجابــا بحــسب مــا یقتــضیه الحــدث 

  صةأیضا في ق

، التي تصور ظاهرة اجتماعیـة تعـود بجـذورها إلـى الجاهلیـة  " األمل والفصول األربعة"

أال وهــي تفــضیل المولـــود ، كمــا أنهــا تمتــد عبــر العــصور مــع اخــتالف شــكلها وقوتهــا 

وقد اتبع الكاتب في قـصته ، وما یصحب ذلك من عادات وتقالید  ، ىالذكر على األنث

  عرض منهجا رومانسیا في اللغة  وال

یتـزوج مـن امـرأة ، بعـد انتهـاء معاناتـه مـن فقـد محبوبتـه " صـالح" فهـا هـو بطـل القـصة 

 ثفأخـذت األحادیـ، لیبدأ معانـاة جدیـدة بـصورة جدیـدة بعـد أن رزق بـأربع بنـات ، أخرى

  :تدور حوله وتوجه إلیه سهام السخریة 

   صالحـ

  ...ـ من ؟ فاطمة

  ابن ...ةٕوان شاء اهللا تولد بالسالم،  زوجتك حامل ـ

  .. تدري أتمنى لك بنتین توأمـ

أتـضحك منـه؟ أال تـدري مـاذا یتفاعـل فـي ..انفعل صالح مـاذا دهـى زوجـة ابـن عمتـه

  .أعماقه من ألم وحسرة

                                                           

ــــ الیوســــف ١ ــــد أحمــــد ، ـ ــــا القــــصة القــــ،خال ــــصوص انطولوجی ــــسعودیة ن ــــي المملكــــة العربیــــة ال صیرة ف

 .٧٢٦ص،وسیر



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٤٩  
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 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

أخـذ یبتعـد عمـن .. . أخذت األفكـار تتفاعـل فـي صـدره ممـا أثـر علـى نفـسه فـانطوىـ

  )١("حوله 

ل زوجته ؛ لعدم قدرته على مواجهة لم یحتمل صالح البقاء في المدینة بعد معرفته بحم

ارتــضى االنفــراد بنفــسه فاتجــه إلــى الجبــال " المجتمــع الــذي یقذفــه بقــذائف الــسخریة 

وتغیرت نظرته إلى الحیاة ،یحدثها بما یعتمل في داخله مفكرا في الحدیث الذي یدور 

  )٢(" ومداراة أشقائه له ، ولم یعد یتقبل دعوات والدته، 

 یـسود بعـض المجتمعـات العربیـة مـن تفـضیل الجـنس الـذكوري وهكذا تكشف القصة مـا

وقـد نحـى البطـل منحــى الرومانـسیین فـي اللجـوء إلــى ،  اخـتالف ثقافتــه  مـنرغمعلـى الـ

  .وحب العزلة واالنطواء، الطبیعة والحدیث إلیها 

اهتمت القصة القصیرة السعودیة بالمجتمع وأدوائه محاولة منها في الكشف عن السبب 

أذكــر منهــا ، فكثــرت القــصص التــي اتخــذت المجتمــع وجهــة وهــدفا لهــا، عــالج وتقــدیم ال

، لمحمــد الــشقحاء ، " الــصالحیة، " الخــالص"  قــصة ـ ال الحــصرـعلــى ســبیل المثــال 

تقــدم للعـــالج ، نموذجـــا ألســرة مفككــة أنتجـــت مریــضا نفـــسیا أالــذي یــصور فـــي األولــى 

ـــشفى  ـــل بـــدأت بعـــد خروجـــه مـــن ،ولكـــن سلـــسلة المعانـــاة معـــه لـــم تنتـــه بعـــد، بالمست  ب

  .مما زاد من معاناته وشعوره بالوحدة والضیاع،المستشفى ؛إذ تخلت عنه األسرة 

وكـذلك ، أما الثانیة فقد عالج فیها القاص مشاكل الموظفین محدودي الدخل ومعاناتهم 

  !!حاجتهم إلى مصدر رزق من رغم على المعاناة المحالین إلى التقاعد اإلجباري 

وهــو یفكــر فــي إیجــاد مــصدر ، الحــزن وســعید یكمــل أوراق إنهــاء الخدمـة ویتمـدد  " 

  )٣(" رزق جدید یساعده على حاجات أسرته

  وقد تغیب سعید قبل انتهاء األیام المتبقیة له في العمل فإذا بزمیله في المكتب وقد

ـــداخل      "  ـــاب فتمـــزق مـــن ال ـــه الغی ـــه الغرفـــة وصـــمتها، أقلق وتقطـــع ، ضـــاقت ب

تجــاوز البوابــة التــي .....در المكتــب فلــم یجــد أحــدا الممــرات مهجــورةغــا.....النــبض

                                                           

الـدار الـسعودیة للنـشر : جـدة" مجموعة قصصیة" حكایة حب ساذجة ، محمد المنصور، الشقحاء  ــ١

 .٤٧، ٤٦ص،١٤٠٥/١٩٨٥ ، ٢ط،والتوزیع 

  .٤٧ص ، مجموعة قصصیة" حكایة حب ساذجة ، محمد المنصور، ـ الشقحاء  ٢

ـــ الـــشقحاء  ٣ ص  ، ٢٠٠٩، ١ط ، دار الفـــارابي ، لبنـــان : بیـــروت ’االنحـــدار ، صورمحمـــد المنـــ، ـ

٤٤. 



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٥٠  
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 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

كـان سـعید ، التفـت یمینـا أمامـه وعلـى الرصـیف شـبح رجـل یعرفـه ، شرعها الحارث 

  )١(""وبرفقته امرأة بجوار إشارة السیر یمدان كفیهما استجداء للصدقة 

التــي تــصور لنــورة الغامــدي " الــسقف " ومــن القــصص ذات الــسمت االجتمــاعي أیــضا 

والمزاجیــة العــشواء التــي تجعــل ، بــل والتمــرد علــى اآلخــر، فیهــا وبــاء الــتحكم والــسیطرة 

  !!!  النزول إلى األرض موطأ األقدامالسقف یتمرد على علوه وارتفاعه ویطلب

  ـ قصص ذات بعد سیكولوجي

هناك العدید من القصص القصیرة التـي تتجلـى فیهـا أوصـاف الـنفس البـشریة وطبائعهـا 

ومـن ، نعـیم أو حرمـان ، أو فـرح ، وما قد تحمله تلك النفوس مـن حـزن، خیرها وشرها 

ــسوق"تلــك القــصص علــى ســبیل المثــال قــصة  فعلــى .لعبــد اهللا بــن أحمــد أل ملحــم"  ال

ومعالجتهـا لظـاهرة اجتماعیـة خاصـة ،معینـة الرغم من تناول القصة لشریحة اجتماعیـة 

 لمـا رأیتـه فیهـا مـن تركیـز عــاطفي يإال أننـي آثـرت تـصنیفها ضـمن الجانـب الـسیكولوج

  .وتصویر مفعم بالمشاعر المتألمة

  بین یدي القصة  

ً فئــــة مــــن البــــشر ینتمــــون إلــــى المجتمــــع جنـــــسا "ســــوق"      تــــصور أحــــداث قــــصة 

القصة بالواقعیة فقد تكـون حكایـة لموقـف عاشـه توحي أحداث ، وینفصلون عنه حقیقة 

فنراهــا تــسلط ، وهــذا ســر تنكیــر العنــوان ، لكنــه لــیس الوحیــد مــن نوعــه ، الكاتــب فعــال

ذلـك الـوحش المفتـرس الـذي تتعـدد " الفقـر" الضوء علـى أحـد أمـراض المجتمـع أال وهـو 

 األحـداث إذ تـدور،وأحـداث القـصة تـصور واحـدة منهـا ، صوره وألوانه فـي المجتمعـات 

 فیحكــي األول مــا جــرى بینــه وبــین الثــاني )والبطــل، الــراوي (بــین شخــصیتین رئیــستین 

أما متجـره ، بضاعته خردوات نافقة :" وهو البائع الفقیر الذي وصفه الكاتب في قولـه 

، وسـماؤه أشـعة شـمس حارقـة ،جدرانه أجساد المـارة وزحـامهم ، فعراء صیف الهب 

ورمضاء أدیمها المـشتعلة بغمـوم باعتهـا وهمـوم ، س فیما أرضه قارعة سوق الخمی

    )٢("زبائنها 

                                                           

  .٤٥ ، ٤٤ص ، ـ المصدر السابق  ١

ــــ الیوســــف ٢ ــــد أحمــــد ، ـ ــــصوص ،خال ــــسعودیة ن ــــي المملكــــة العربیــــة ال ــــا القــــصة القــــصیرة ف انطولوجی

  .٤٢٠ص،وسیر



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٥١  
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 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

حــدد الكاتــب فــي الــنص الــسابق مــسرح الحــدث وزمانــه مــن خــالل وصــف عمیــق لقمــة 

ومــــنهم بطــــل القــــصة وغیــــره كثیــــرین ، المعانـــاة فــــي ســــبیل العــــیش لــــدى بعــــض البــــشر 

 هــذا العــراء ؛ یتــسابقون فــي الخــروج مــن منــازلهم قبــل أن تغــادر الطیــور أعــشاشها إلــى

لیحظوا بمكان یثبتون فیه تحت أشعة الشمس إلى الحادیة عشرة صباحا دون أن یبتـاع 

حتــى إذا اقتــرب الــراوي الــذي یمثــل المتــسوق الوحیــد ، وهكــذا حــال البطــل ، أحــد مــنهم

  یبحث عن روایات قدیمة مستعملة فإذا بها موجودة عند البائع

،  وقد دفع المشتري مائة لایر لیسترد البـاقي ،  وكان ثمنها عشرة ریاالت )بطل القصة(

فجـــاء ختـــام القـــصة حـــوارا دار بـــین ، ولكـــن كیـــف ذلـــك والبـــائع ال یملـــك ریـــاال واحـــدا 

  :الطرفین ؛ لیعكس مرارة البؤس والعوز عند البائع حین سأل المشتري

  ! ألیست عندك عشرة ریاالت ؟ـ

  !عك فكة ؟معقول ما م.....عندي خمسمائة لایر:  أجبته مستظرفاـ

عـاد وجهـه یحـتقن ، حلـت الكآبـة مكانهـا ، جمدت مالمحه ، ّ فر السرور من وجههـ

  !لو كان عندي نصفها لما قعدت هنا : فأعاد المائة وهو یقسم ،كما كان 

علـى لحظـة إنـسانیة  عبـد اهللا أل ملحـم قـبض القـاصیفـي هـذه القـصة وكما هو واضـح 

إال  ذا الحـدث تجربـة إنـسانیة، و مـا القـصة، ویجسد هتتبدى فیها مشاعر األسى والفقر

موقــف أو لحظــة معینــة مــن الــزمن فــي حیــاة اإلنــسان ، یكــون الهــدف هــو " تعبیــر عــن 

  )١"( التعبیر عن تجربة إنسانیة تقنعنا بإمكان وقوعها

  

فهـي تـصور حالـة ،لمحمـد الـشقحاء " الثعبان " ومن التصویر النفسي ما نراه في قصة 

فـي :" أصـابه بـالتوجس ،  الذي أصاب البطل نتیجة حلم غریـب الخوف والقلق النفسي

كــان حلمــي البارحــة غریــب أتخیــل فیــه أننــي أمــسكت بثعبــان ، داخلــي خــوف رهیــب 

وحبسته في قـارورة بهـا مـاء محكمـة اإلقفـال وقبـل أن أنتبـه مـن نـومي علـى صـوت 

  )٢(".المؤذن وهو یقیم لصالة الفجر كنت أدحرج الزجاجة حتى اختفت 

                                                           

 عـن وزارة الثقافـة  تـصدر– مجلـة آمـال ،  ،المـصطلح والمفهـوم.. .القصة القصیرة ،  شریبط أحمدـ١

  .٨٨ م ، ص ٢٠٠٩ أكتوبر ٥ ع –الجزائر 

  .٤٧ص ،١٩٩٧ ،١ط، سلسلة نوافذ ، الجیزة : مصر ، الطیب ، محمد المنصور ، ـ  الشقحاء  ٢



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٥٢  
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 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

ظهـر فــي ،  الـسبب فـي خـوف الكاتـب وقلقـه یكمـن فـي توقعـه حـدوث أمـر مكـروه ولعـل

  .في حادث مروري لحافلة المدرسة" أسامة " نهایة القصة بعد وفاة ابنه 

  

  

لمحمد الشقحاء  فهي من القصص ذات الحبكة الفنیة في " علبة العلكة  " أما قصة

فطائرات العدو ، الحربتصویر الصراع الداخلي لطفل یعیش في بلد یعاني ویالت 

فهذا الطفل البرئ الذي یملك علبة ، تحلق في سمائه لتحجب النور والفرح عن أهله 

فعندما تناثرت منه حباتها ، یتشبس بها بعد أن أضاعت الحرب منه كل شيء ،العلكة 

حزن " فوق الرصیف أثناء هروبه من الغارات داخل المخبأ الذي احتشد فیه الناس 

 هیهات له )١(  "  تلفت حوله یبحث عن كلمة مواساة في عین حانیة’حزنا شدیدا 

  . المغیرة والقذائف المدفعیةتذلك في هذا الجو المشحون بالخوف من الطائرا

أخذ یتفقد علبة العلكة حاسبا الحبات "   لم یفكر الطفل إال في علكته المفقودة 

زاد حزنه ...ها ثمنا للعلبةالباقیة ومقدار خسارته فوجدها أقل من النقود التي دفع

لى وتبلد اإلحساس في جسمه فلم یعد یشعر بقدمیه اللتین أخذتا تسحبانه إ

  )٢("المنفذ

بل قد زاد فرحه عندما وجد الشارع ، أصر على الخروج من مخبئه دون خوف       

فتجاوز ، وانطلق یجمع حبات العلكة المتناثرة ، خالیا دون أن یلتفت لغارات العدو 

ولما انتهي من تحقیق ، هم الناري الذي توجه إلیه أثناء انحنائه ألخذ حبة أخرى الس

لكن هذه المرة كان قد " وخبأ علبة العلكة ، عادت إلیه فرحته ،وجمع علكته ، أمله

خبأها في صدره تحت قمیصه خوفا من تناثرها مجددا حتى ال یفقد رأس المال فیعود 

  )٣ ("لالستجداء من جدید 

                                                           

الدار السعودیة للنشر : جدة " مجموعة قصصیة " قالت إنها قادمة ، محمد المنصور ، ـ الشقحاء  ١

  .٢٢ص، ١,١٩٨٧ط،والتوزیع 

 .٢٤ص ، صدر السابقـ الم ٢

  .٢٥ص ، قالت إنها قادمة، محمد المنصور ، ـ الشقحاء  ٣
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تعقبه سهم ناري  " ولكن طائرات العدو لم تمهله، ذ قرر العودة إلى المخبأ وعندئ  

هكذا انتهت  )١(" وأخذ الدم ینبثق من جسمه وتهاوى فوق الرصیف ، یخترق صدره 

القصة بعد أن صورت حالة هذا الطفل البسیط الذي ال تتجاوز أحالمه مجرد امتالكه 

   .الموت حتىكما كشفت عن نفسیته وشجاعته ، لعلبة علكة

  

وثمة قصصا كثیرة أضاءت جانبا من جوانب النفس البشریة على اختالف حاالتها 

لمحمد الشقحاء هذا العنوان " ویخاف الحب" قصة : ومن ذلك على سبیل المثال 

نموذجا من الرجال أفتقدم القصة ، االنزیاحي الذي شخص فیه الحب وجعله إنسانا 

ن العادات والقیم الخلقیة التي تجعلهم یعتبرون البسطاء الذین تربوا على أصول م

فالقصة تصور حالة ،مجرد اإلفصاح  عن مشاعر الحب شیئا غریبا ال یستطیع فعله 

التوتر والخجل التي اعتلت وجه البطل حین طلبت منه فتاة أحالمه التعبیر عن 

  .مشاعره تجاهها

  

  

  قصص ذات بعد میثیولوجي

لعدي " ك" األحداث الغریبة التي في قریة " قصة     یمكن أن نمثل لهذا البعد ب

 ثداللة العنوان الصریحة على غرابة األحدا:  أولهما، الحریشي  اعتمادا على أمرین 

 تحكي ةفالقص، سیطرة الجو األسطوري على األحداث : وغرابة اسم القریة ثانیهما ، 

ال شك في اتصاف تلك و، ثالثة أحداث محوریة تفتقد التسلسل المنطقي إذا أردنا ذلك

ولكن ثمة خیط رمزي یربط بین ، األحداث بالغرابة ؛الحتمالیة أوجه التأویل فیها 

  "   لون الدم الرامز إلى الشر والعنف في كل حاالته" محاور القصة الثالثة أال وهو 

  المرأة وأحداث القصة 

تبــدأ ، مــرة مــع اخــتالف صــورتها فــي كــل )بطلــة القــصة(مثلــت المــرأة المحــور الــرئیس 

یجــب أن نــصلبك حــاال :" وتنتهـي بقولــه  " كــان الجــو بــاردا فــي الخــارج:" القـصة بقولــه

   "على شجرة البلوط

  

                                                           

 .٢٥ص ، ـ المصدر السابق ١
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تأسـس علیهـا التي  المرأة صفحات من األحداث تدور حول سبع وبین هاتین الجملتین 

مـــتن حكـــائي مركـــب مـــن ثـــالث قـــصص صـــغیرة یـــضمها مبنـــى حكـــائي واحـــد ، تـــدور 

 التــي تجلـس علــى سـریر المــرض مــشتاقة )رمـز للمــرأة(اجـة المریــضة الدجاألولـى حــول 

ٕواذا بها تتعرض لمشهد دموي بشع على ید اللقلق المستأجر ، لعودة زوجها الذي تحبه 

فاصطبغ ثیابه بالـدم ؛لیكـون شـاهدا وداال ، من قبل زوجها لتقطیع أجزائها بكل وحشیة 

  .على جریمته

  

یة في صورة حوریة بحر صغیرة ساذجة التفكیر حتى     وتظهر المرأة في القصة الثان

إنها ال تستطیع التمییز بین الصدفة وبین ذلك الشيء الغریب الذي تراه ألول مـرة وهـو 

  .فیمأل الدم غرفتها بدال من الماء" قلب الدجاجة التي قتلها اللقلق" 

  

ع الغجـري الـذي    أما القصة الثالثة فتظهـر فیهـا المـرأة الخائنـة التـي قـررت الهـروب مـ

أغراها بعد أن انتزع خاتم الزواج من یدها و ألقى به في البحیرة التي تحول ماؤها إلـى 

  !!!عالمة على غضب اهللا ،اللون األحمر القاني 

و األحــداث تنطــوي علــى بعــض العــادات الــسلبیة المقترنــة بــالزواج و والتــي تــؤدي علــى 

  :دمویة النهایة  والمصیر 

  .وتزویج الفتاة الصغیرة، دم التكافؤ العاطفي بین طرفي الزواج ع:  المشهد األول ـ

فـأظهر الفتــاة بـصورة ســاذجة ، عـدم حریـة الزوجــة فـي اختیــار زوجهـا :  المـشهد الثــانيــ

  لیعطي للولي حق فرض الزوج علیها ؟

ممــا تــسبب فــي ،  وزوجتــه الــصغیرة )العمــدة(عــدم التكــافؤ العمــري بــین : المــشهد الثالــث

حتــى أقــدمت المــرأة علــى الخیانــة والهــروب مــع ،لمحبــة والتوافــق بینهمــا تمزیــق عــرى ا

  !!العشیق 

   األحداث الغریبة في القصة ـ

حاولـت الدجاجـة ، امسك اللقلق بهدوء قدم الدجاجة الـصغیرة وثبتهـا فـوق الـسریر " 

رفـع اللقلـق الـساطور فـي الهـواء ثـم أهـوى ، المریضة أن تحـرر قـدمها دون جـدوى 

صرخت المسكینة في ألم شدید وهي تـرى دمهـا یتطـایر ،  قدم الدجاجة بكل قوة فوق

تناول اللقلق القدم المقطوعة ورماها في الزمالة المجـاورة مـع ...لیصبغ جسد اللقلق
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أمسك اللقلق فجأة بعنق الدجاجة ووضع طرف الـساطور الحـاد فـوق ......القاذورات

ابتــسم .. حتــى أرى زوجــيأخــذت الدجاجــة تــصرخ أرجــوك ال تفعــل أمهلنــي، صــدرها 

  :اللقلق بنشوة وهو یحطم بالساطور عظام صدرها 

  "زوجك هو من استأجرني كي أنتزع قلبك حیة " 

  

غطـس قلـب صـغیر ،  على بعد بضعة أمیال وبعـد سـاعتین مـن وقـوع هـذه الحادثـة ـ

ــد تمــزق الــشریانان اللــذان " ك" وســط بحیــرة قریــة  ــان القلــب مــضرجا بالــدماء وق ك

أخـذ القلـب یغـوص بـبطء فـي أعمـاق البحیـرة ،  وكأنهما اقتلعتا اقتالعـا یخرجان منه

  "فجأة امتدت ید صغیرة ناعمة وسط األعماق الباردة وأمسكت به ، المظلمة 

  

  . همس الغجري وهو ینزع خاتم الزواج من إصبعها ویرمي به في البحیرةـ

  .وانحنت على ركبتیها فوق البحیرة، صرخت الفتاة بصوت مذعور 

كانـت تنظـر بـذعر ، أال تنوین الهروب معي ؟ لـم تجـب الفتـاة ، اذا تریدین بالخاتم م

  )١(.وقد اصطبغ لون المیاه بحمرة قانیة، إلى سطح البحیرة 

  

الخلیــوي فهــي ال تحكــي أحــداثا غریبــة ؛ فأثــار الریــاح   لفهــد)٢( "  ریــاح"أمــا قــصة  

إال أن مــا قامــت ، تلــى بالریــاحالمــدمرة بأشــكالها وصــورها تكــاد تتــشابه فــي كــل مدینــة تب

وتسجیل رؤاهم حول ماهیة تلك الریاح ، علیه القصة من سرد ردود أفعال أهل المدینة 

  .واصطباغ تلك الرؤى باللغز والوهمیة هو ما جعلني أدرجها تحت هذا البعد

لم تعهـد المدینـة تلـك الریـاح التـي أزت  "     وتبدأ القصة بالحكم على الریاح بالغرابة

ــف قــرب شــواطئها بع ثــم الرغبــة الــشدیدة مــن ،ویمتــد الوصــف لهــذا الحــدث العنیــف " ن

ســكان المدینــة لتقــصي كــل مــا یتــصل بتلــك الریــاح فتحكــي لنــا مــا قالــه بعــضهم مــن أن 

وفــي معــاجم األمــم القدیمــة ، كلمــة الریــاح هــي أكثــر المفــردات انتــشارا بالكتــب المقدســة 

                                                           

ــــ ٤٨٩ص ، انطولوجیـــا القـــصة القـــصیرة فـــي المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة ،خالـــد أحمـــد ، ــــ الیوســـف ١

٥٠٤.  

 .١٠ص ، ١٣٨٦/٢٠٠٤، جریدة عكاظ جدة " ریاح" ، فھد ، ـ الخلیوي  ٢
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 فــي كتــب التــاریخ  أشــارت أن مــدنا مــشتتة  كثیــرة جــاءتتوأن هنــاك إشــارا، والحدیثــة 

 ،بأصقاع العالم اجتاحتها ریاح عاتیة وبدلت أیامها 

وكـــذلك یعـــود الـــبعض مـــن ســـكان المدینـــة إلـــى األزمنـــة الـــسحیقة حیـــث أســـاطیر الریـــاح 

ثـم عـودة الحیـاة إلیهـا ، وأسطورة القریـة التـي نـسفتها الریـاح عـن بكـرة أبیهـا ، وطقوسها 

  .یاح حملت أمطارا غزیرةبعد أن هبت علیها ر

وقــد صــورت القــصة مــشاعر الخــوف والقلــق واالضــطراب تجــاه الخــراب المنتظــر بفعــل 

فقــد ســیطرت الریــاح علــى المدینــة ،  مؤكــدة هــذا الــشعور ثوقــد تنامــت األحــدا، الریــاح 

فــإذا بهــم یفیقــون علـى یومهــا الثــاني وهــي أعتــى ، فـي یومهــا األول واستــسلم النــاس لهـا 

حینئــذ ، مرصــد المدینــة أنهــا لــم تتعــرض طــوال حیاتهــا لریــاح بهــذه القــوة فــیعلن ،وأشــد 

ـــة ســـیما أنهـــا مـــن النظـــام القـــدیم  ـــار المدین ـــا مـــن انهی ـــع قلق ـــك الخـــوف قلـــوب الجمی یتمل

  !!!العشوائي

  

، وال معقولیــة األشــخاص أحیانــا ،  وأخیــرا أتوقــف عنــد قــصة تعلوهــا ضــبابیة األحــداث 

فالقــصة علــى تعــدد أحــداثها یربطهــا شــعور ، شقحاء لمحمــد الــ " العیــد" أال وهــي قــصة 

التیه والـضیاع مـن بطـل هـو فـي كـل المواقـف یطلـب الـسراب محـاوال اإلمـساك واللحـاق 

  !!حتى إذا جاءه لم یجده شیئا ’ به 

جـرى اختطـافي بعـد أن اعتـرض مجموعـة تتكـون ، منذ زمـن بعیـد ال أذكـر تاریخـه " 

  )١( " م بصباغ عاكس عربتيمن ثالثة أشخاص تم تمویه معالم وجوهه

 علــى مــا یحــیط بــه فیتــوالى )الــراوي(     ثــم یــنعكس هــذا الــضیاع النفــسي مــن البطــل 

فقـــــدان اإلحـــــساس ، فقـــــدان الـــــذات ، فقـــــدان الـــــوعي (، الـــــسرد حـــــامال شـــــعور الفقـــــدان 

  .....)بالحیاة

العربــات والــشيء الوحیـــد ، البنایــات،تلفــت حــولي كــل األشــیاء مائلـــة األشــجار   " 

توقفت نظراتي عند قدمي فإذا بي أفاجأ بأنني ال املـك قـدمین وان ، مستقر هو أنا ال

  )٢("ما یحملني ذرات تشبه غبار الرمل المحیطة بأعمدة النور في شوارع الریاض 

                                                           

  .٤٨ص، " االنحدار ،  محمد المنصور .ءــ الشقحا١

  .٥٠ص ، ـ المصدر السابق  ٢
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فنـراه ینتقـل ،  التي ال رابط لهـا سـوى المجهـول والـسراب ثثم تتوالى سلسلة األحدا     

  !! أنه ابنه ویعجز عن الوصول إلیه إلى الطفل المجهول الذي یكتشف

كمـــا أن وقـــوفي لـــم یثـــر فـــي نفـــسه ، الطفـــل مـــازال یلعـــق ذلـــك الـــشيء المجهـــول " 

بینمـا لـسانه ، أو تحریـك یـده ،الحظت أنه لم یغیر من جلسته وانحناء رأسـه ...شیئا

  )١("  الحظت ذلك اآلن لقد كان تمثاال من الشمع .ما زال ممدودا منذ دخلت

وال شـــخص كـــل مـــا فیهـــا ال یعرفـــه ، ا ال  تكـــشف عـــن فعـــل نهـــألحـــداث لك  وتتـــوالى ا

انفجـرت النـار ، هنـا آخـر فـي داخلـي، وصلت بعناء إلـى البـاب فلـم أعـد أنـا " البطل 

والطریق یمتد في صمت منتظـرا ، األشیاء تختفي ، جسدي یحترق، وراحت تطوقني 

  )٢("ّمن یعثر علي 

صة من خالل شخصیة البطل الـذي یـسیر علـى   وأرى أن هذا التخبط الذي تكشفه الق

، یمـوج بأشـكال الـضیاع المـادي والمعنـوي ، غیر هدى إنما یعكس واقعا مضطربا قلقـا 

  ..فال ینجو منه إال من رحم ربي، الذي یسري تأثیره على كافة المستویات 

  

  مجاليات التشكيل السيميائي يف القصة السعودية القصرية : احملور الثالث 

   سیمیائیة العنوان  ـ       

 بـین لتـصبح الجـسر الواصـل، التـدلیل  تمـارس سـیمیائیة ، عالمـة بوصـفه     العنوان

 غیـره وفـي الـنص القصـصي فـي فـالعنوان، الـنص والمتلقـي  بـین ومـا والكاتـب الـنص

 الـسردیة فـي البنیـة داللـة مـن تطرحـه یمكـن أن بمـا األولـى الوهلـة عـضویا منـذ ًجـزءا

     .إلیه دفته الذي والمغزى

 معادال للنص وعدته( العنوان(الموازي  عن النص الحدیث في السیموطیقیا أسهمت لقد

، ونـصوصها القـصص عنـاوین بـین وطیدة له ولذا فإن من المؤكد وجود عالقة ًومولجا

 تفـسیره وفـك فـي یـسهم ، منـه وهو الجزء الـدال، اإلعالمیة  وواجهته النص وهو أعلى

 اإلجرائي المفتاح ا جاء اهتمام القاص بعنونة قصصه ؛ ألنهومن هن، وغموضه رموزه

  . السیمیائیة النص تعالیق به نفتح الذي

                                                           

  .٥٠ص ، ــ المصدر السابق  ١

  .٥١ص ، ـ المصدر السابق  ٢
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 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

 ویفوق، به  واإلیقاع المتلقي انتباه بإثارة الكفیل هو، القصیرة  القصة في      والعنوان

فحـسب  بـه وااللتـزام للـنص العنـوان بوفـاء مقتنعـا، عنونته  في ، یعد لم القاص أن ذلك

 یتـأتى إال ال وهـذا وقراءتـه، الكتـاب نحـو اقتنـاء ویدفعـه القـارئ یعلـق أن علیـه ٕوانمـا، 

العنـوان  یقـارب الـذي األمـر وداللـة ومجـازا، تركیبـا باإلثـارة العنـوان خطـاب بتفخـیخ

  )١ (الشعري  القطب من القصصي

النص   وباستقراء الكثیر من عناوین القـصة القـصیرة الـسعودیة أسـتطیع ربـط العنـوان بـ

  )٢(" النص  : العنوان : كبرى بنیة معادلیة یشكالن" ؛ ألنهما 

  

" وبـــالتمعن فـــي البنـــى التركیبیـــة لكثیـــر مـــن عنـــاوین القـــصص القـــصیرة وجـــدت هیمنـــة 

أو فــي صــورة جملــة اســمیة ، علــى صــیغ العنــوان ســواء جــاء فــي صــورة مفــردة " االســم

مفــردات علــى غیرهــا مــن وتغلــب ال، أو مــضاف ومــضاف إلیــه فقــط ، مكتملــة األركــان 

ولعـــل اختیـــار القـــاص اســـمیة العنـــوان وتفـــضیله علـــى الفعـــل ضـــمان الثبـــات ، األنـــواع 

  .والدیمومة المستمدة من مدلول االسم

الــذي جعلــه القــاص معــادال موضــوعیا للتــصادم الفكــري  " نقیــق الــضفادع"    فعنــوان 

" نقیــق " تــار لــه لفــظ اخ، ومــا ینــتج عــن ذلــك مــن تــوتر وقلــق ، بــین األجیــال المختلفــة 

ومـا یثیـره مـن قلـق سـمعي یـصیب األذن بتكـرار ، وهو بمدلوله المنفرد صوت الـضفدع 

فكلمــة نقیــق وحــدها كفیلــة بإعطــاء صــورة عــن ضــجیج األفكــار " القــاف " حــرف القلقــة 

لكن الكاتب ضاعف في تصویر ، وما یمثله من صراع ، المثار بین األعمار المتفاوتة

   .جعل النقیق لجمع الضفادعهذا الضجیج  حین 

ــة )٣(" الجبــل " أمــا قــصة    اختــار لهــا الكاتــب عنوانــا مفــردا ؛ لیــصور مــن خاللهــا حال

صـــعوبة حركـــة ، البـــرد ، اللیـــل (الحـــصار واالنغـــالق داخـــل القریـــة مـــن خـــالل مـــشاهد 

  )البطل في البیت

                                                           

، الن�صیة العتب�ة ش�ئون ف�ي تأویلی�ة مغ�امرة : العن�وان نظری�ة ف�ي، ح�سین خالد، حسین :ــ  ینظر  ١

 .٣٠٣ص ،١,٢٠٠٧ ط، التكوین دار :دمشق 

 ، الكوی�ت، ٣: ع�دد، ٢٥ : م�ج، الفك�ر  ع�الم مجل�ة،والعنون�ة  ال�سیموطیقیا، جمی�ل ، ـ  حمداوي ٢

  .١٠٦ص، ١٩٩٧

  .١٩٨٧دار المریخ : الریاض ،  انطفاءات الولد العاصي،سعد ، ـ  الدوسري  ٣
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م بـه أحدث القصة أضفت على  الجبل صورة مخیفة ؛إذ هو الشبح الوحید الـذي تـصتد

 لــألوالد مــن تكــذلك تخویــف األمهــا، العــین لــیال بعــد ســربلة الظــالم لكــل أجــزاء القریــة 

حتــى أصــبح الجبــل رمــز للخــوف ومنــع كــل نــور ، ومــنعهن مــن الــصعود إلیــه ، الجبــل 

  .عن أهل القریة

لكــن مــا یعنینــا هنــا هــو ، وال شــك مــن اشــتمال معنــى الجبــل علــى معــان ایجابیــة كثیــرة 

 معانیــه فهــو مقــصود الكاتــب ؛ إذ تخطــى داللــة الجبــل الحــسیة إلــى الجانــب المظلــم مــن

، والحـاجز الـذي منعهـا مـن كـل جمیـل ، داللة معنویة معینة فهو مصدر خـوف القریـة 

المحجوبـة عـن ، مهضومة الحـق ، المهمشة ، وهذا یناسب حال القرى الصغیرة النائیة 

  !!! كل نور وجدید بفعل هذا الجبل 

  

عنوانا إلحدى قصص الشقحاء لترمز إلى ذلك الغائب )١( " خالصال" وتأتي مفردة 

   .الذي یبحث عنه البطل على مدار األحداث

  !!!ماذا عساه أن یكون  هذا المخلص والمنقذ؟

نراه صغیرا ، لكن لم یتغیر حاله ، تغیر عمره ، البطل شخصیة نامیة في تلك القصة  

  :یقول 

وبعد ، لما بلغت السادسة توفي والدي ، ي فأنا وحید أم، تذكرت أنني بدون أخ " 

فكرست حیاتي لرعایتها حتى كان ، وجاءت أختي مضاوي ، عام تزوجت أمي 

  "زواجها

لما تزوجت والدتي عملت خادما في منزل تاجر تزوج من امرأة ثریة لم ترزق بولد " 

وفي العام السادس من الخدمة استولى إخوتها على ..كانت ترعاني كابن لها، 

  "وتم االستغناء عني ....صیبهان

فأصبت بالصرع والتشنج ، اتهام لم أتوقعه " شهدت أخته وأمه باعتدائه على أخته 

  "مما أدخلني مستشفى الصحة النفسیة 

                                                           

، دار النابغ�ة للن��شر والتوزی��ع ، اإلس��كندریة ، فرش�اة آل��ة الرع�د ، محم�د المن��صور ، ـ�ـ ال��شقحاء  ١

  .٥٥ــ٥٣ص ،١.١٤٣٥/٢٠٠١٤ط
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في مطلع السنة العاشرة على إدخاله المستشفى وقعت أمه محضر الخروج الـذي تـأخر 

عن منزل ، ن منزله فلم یجده أخذ یبحث ع، توقیعه خمس سنوات بعد تجاوزه للمرض 

  إلى أین یذهب ؟؟؟، خاله فوجده مهجورا 

" بحــث فــي أوراقــه الخاصــة وجــد مظروفــا بداخلــه عــشرة آالف لایر وورقــة مكتــوب علیهــا 

وعرفـت أنـك بالمستــشفى ، لقـد بحثـت عنـك بعـد وفـاة زوجـي ، هـذا نـصیبك مـن میراثـي 

  "عبیر...فقررت أن أكفل خروجك

وهـاهو الخــالص یــأتي ، لــق بـه فــي طفولتـه فأنقــذه مـن زوج أمــه إنهـا الخــالص الـذي تع

  .ثانیة لینقذه من ظلم أخته وأمه وسجن المستشفى

تذكرت أني كنـت أنـام فـي غرفتهـا عنـدما ’ أنفاسها تعیدني للحیاة ، طوقتني بذراعیها " 

 وأردد، وأنها تقوم بتعلیمي الكتابـة وبتحفیظـي جـزء عـم ، یكون زوجها في منزله األول 

  "معها آیة الكرسي قبل النوم 

فهــي ذات داللــة ، عالمــة شــر ونــذیر شــؤم " ریــاح" وتــأتي ســیمیائیة العنــوان فــي قــصة 

إال أن ، وهــذا مــا یناســب الجــو العــام لألحــداث .ســلبیة للخــوف والقلــق وعــدم االســتقرار

التعددیـــة فـــي داللـــة الریـــاح بـــین الخیـــر والـــشر و الحیـــاة والمـــوت جعـــل الكاتـــب یظهـــر 

فلم یغلق الباب على صفتها الشریرة بل أفسح المجـال ، األمل من حین آلخر بصیص 

لــیس بالیــد :" فنــراه  یجــري علــى لــسان كهــل یــسكن شــرق المدینــة  قولــه ، لرؤیــا الخیــر 

  . !!!"إنها الریاح ، حیلة 

ث��م ت��أتي ب��شارة الخی��ر ف��ي ت��ضرع اآلب��اء  واألمھ��ات إل��ى هللا أن ت��صبح تل��ك الری��اح 

  .كةفواتیح خیر وبر

في بنیته التركیبیة من ،  هكذا جاء عنوان قصة لفارس الهمزاني )١( " بكاء العصافیر" 

 تحمـل وجعلهـا العـصافیر أنـسنة بعـد، مـضاف ومـضاف إلیـه ؛ لؤكـد الـتالحم بینهمـا 

 الحضور دائم اللغوي المستوى على العنوان وهي البكاء من الواضح أن إنسانیة صفة

 علیهـا بنـي التـي المتحركـة النـواة وهـو ، سـیمیائیة بوصفه عالمة القصصي النص في

 ، النص عالم إلى للولوج ویغرینا یشدنا العنوان التركیبي لبنیة فالمستوى ، النص نسیج

 علـى تـدل حرفیـة وأشـكال رسـم هو بل ، حروفا فحسب لیس فهو یخط عندما فالعنوان

                                                           

 .٥٦٦ص،انطولوجیا القصة القصیرة في المملكة العربیة السعودیة ، خالد ، ــ الیوسف  ١
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 العناوین بعض نجد قدو .الكاتب نفس في على ما الدالة والمقروءة المسموعة الكلمات

 صـالت إیجـاد فـي صـعوبة یطـرح ممـا ، بتجریـدها اإلنزیـاحي ورمزیـة ومبهمة غامضة

 ، والنص العنوان بین العالقة عن یبحث أن وعلى القارئ...والنص العنوان بین داللیة

 لیجـد ، الـنص داخـل واإلیحائیـة الرمزیـة والمقاصـد والعالقـات المرامـي عـن یبحـث وأن

   فأي بكاء كان ؟ ومن هو العصفور ؟ .والنص لعنوانا بین العالقة

، هـو ذلـك اإلنــسان صـاحب القـیم الــذي رفـض أن یمـارس لعبــة التبجیـل  كغیـره كثیــرین 

بعــد أن رفــض الخــداع مؤیــدا لحیــاة البــؤس ، فــإذا بحیاتــه تتحــول فــي جملتهــا إلــى بكــاء 

  !!!القادرة على منحه حریته التي عشقها والتي تعشق المساكین 

كـل شـيء بحوزتـه یحكـي ..) .مطعمـه، ملبـسه، بـؤس مـسكنه(ع البؤس فتنـوع البكـاء تنو

التـــي لـــم یعـــد یـــشعر بهـــا إال تجـــاه أربـــع زهـــرات ، قـــصة معانـــاة طویلـــة أفقدتـــه إنـــسانیته 

یشعرك صوته الحـزین حـین " .یحلم للزهرات أن یتفتحن ویمألن الحیاة عطرا، وبستان 

جرى دفنه في قـاع األرض ، في قفص وضع ، یأتي على ذكرهن أنه عصفور أعمى 

  )١ ( ".غرد یا عصفوري: ثم طمر علیه بالطین وقیل له ، 

   وقد یكون العنوان دائم الحضور في النص ؛ تأكیدا لرمزیته وداللته  ففي قصة      

   فاطمة العتیبي  حددت بؤرة االستحضار للقمیص في المعنى اإلغرائـي  )٢( "قمیص" 

لكن بتردد لفظة العنـوان ...والخیر، یة تتحمل معان أخرى كالستر فالعنوان فیه فضائ، 

حصر معناهـا فـي داللـة اإلغـراء مـن شـاب ، أربع مرات بنفس الوصف  ، داخل النص

اسـتجلبه أحـد أهلهـا مـن الخـارج للعمـل فـي أحـد دكـاكین ، وسیم دخیل على أهـل القریـة 

   !ء الكحل وطالء أحمر للشفاهالقریة التي أخذت تتطور وتتسع لیبیع هذا الشاب  للنسا

، مع هذا الشاب الدخیل الذي اعتاد االبتسام للنساء حین یبتعن منه " القمیص " یتردد 

  !!!!كما اعتاد لبس القمیص مفتوح أزاریره

  . یترك شعره على جبینه ویفتح أزاریر قمیصهـ

                                                           

  .٥٦٧ص، انطولوجیا القصة القصیرة في المملكة العربیة السعودیة، خالد ، ــ  الیوسف  ١

 .٥٩٣ــ ٥٩٢ص،ـ المصدر السابق ٢
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  . كان الرجال یحذرون من قمیصه المفتوحـ

  .ما أمعن في فتح المزید من أزرار قمیصهكل،  كلما مر شهر على القریة ـ

  . كان دكان الفتى الوسیم یفتح أبوابه وكعادته كل یوم یفتح أزرار قمیصهـ

وانتهت بالدفن الذي استهل به ، وقد فعل اإلغراء فعلته فانتهت القصة من حیث بدأت 

وفــي ..." .غــسل بــدمها یدیــه، أطلــق علیهــا رصاصــة المــوت ..قتلهــا" القــاص ســرده  

ظــل .....،لــم یجــرؤ أحــد علــى اجتراحــه ، وران علــى القریــة صــمت طویــل  " نهایــةال

بقیـت النخلـة وروت كـل األحادیـث ثـرى الـصمت ..القمیص مشنوقا على جذوع النخـل

  ! فما من احد یجرؤ على نبش التراب 

  



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٦٣  
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 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

  : سیمیائیة الفضاء القصصي ـ  

 فـالمقهى أو  الروائیـة،األحـداث مجمـوع یـشمل الـذي الواسـع  العـالم "هـو      الفـضاء

 )١( " ًمحددا ًمكانا یعتبر منها واحد كل الساحة أو الشارع، أو المنزل،

وقــد ،كعنــصر حیــوي فــي تــشكیل القــصة " المكــان " ظهــر هــذا المــصطلح لیحــل محــل 

 والمـساكن األمكنـة یشتمل" تعددت اآلراء في تشكیل رؤیة الفضاء الذي یراه الكثیرون 

 زمـاني، إطـار فـي المخیلـة وذلـك عـن طریـق تنتقـل التـي طفولیـةواألشـیاء ال والمـزارع،

مـن  فهـو یتكـون، طبیعیـة أو متخیلـة أسـطوریة  واقعیـة ظـواهر الفـضاء مـن یجعـل

  )٢("الحكي مسار خالل المترددة المتفرقة األماكن

  

 الوجـداني ، بعمقهـا الشخـصیات حیـاة یختـرق والمكـان الزمـان بـشقیه فالفـضاء    

یغـدو إطـارا  بـذلك وهـو، ومفاهیمهـا  تـصوراتها تـشكل ویـسهم فـي ،والفكـري والمعرفـي

  .والحكائیة الرمزیة وظیفته من عظیمة تبرز أهمیة أنه یتبوأ كما،برمتها  للحیاة

النقـاد  مـن كثیـر دراسـات   فـي-أبـدى الـذي "الفضاء" مصطلح ضبط صعوبة       إن

الزمـان  علـى یـدل ان وتـارةالمك بمعنى یستخدم تارة فهو والغموض، من المراوغة ًبعضا

 والشخـصیة والمكـان كالزمـان القـصة عناصـر علـى یـشتمل وتارة أخـرى معا ، والمكان

فهو أكثر مالءمة للمنهج السیمیائي ؛ إذ یصبح الفضاء نتیجة لتمازج الزمان ، وغیرها 

  والمكان في إطار الجو النفسي للكاتب 

  

عالم آخر مبھم ، ید الذي یھواه ابنھما یرى الوالدان المكان الجد" نقیق الضفادع  "في 

فج�اء ، والطریق الذي یصل إلی�ھ ھ�و طری�ق المفق�ودین ھ�ذه رؤیتھم�ا القلق�ة ، مخیف 

وصف الطریق عالمة واضحة على األفكار والمخاوف التي انطوى علیھا فكرھما بل 

                                                           

واألدب  والفن�ون للثقاف�ة ال�وطني المجل�س: الكوی�ت  الروای�ة، نظری�ة ف�ي ،المل�ك عب�د،ـ مرت�اض  ١

  . ١٤١ص،١٩٩٨

العربي  الثقافي المركز: بیروت ،األدبي النقد منظور السردي من النص بنیة،  حمید، ـ الحمیداني ٢

 .٢١ص ،١٩٩٢ ،١ط،



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٦٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

لقد مات م�ن أھلن�ا الكثی�رون ، الطریق الذي یفصلنا عنھم مزروع بالموت " وقلبھما 

     "وھم یحاولون الذھاب 

حیـــث حبـــسه والـــداه بـــین الجبـــال " الـــضفدع" ثـــم تـــأتي المفارقـــات الوصـــفیة مـــن البطـــل 

توالت قفزات هذا البطل المغامر ؛ لیعبـر ، منعهم من كل متع الحیاة ،ووضعوا له سدا 

إنـه النهـر الـذي طالمـا سـمع عنـه ، ٕالطریق المحفوف بالموت واذا بـه یـشم رائحـة المـاء 

لــم یكــن لیراهــا لــوال ، أشــیاء لــم یكــن یعرفهــا ،مــاء وخــضرة داكنــة وأســماك ، منــه وحــرم 

   .مغامرته

  

" البیـــت ومرادفاتـــه ، ومـــن األمـــاكن التـــي كثـــر دورانهـــا فـــي القـــصة القـــصیرة الـــسعودیة 

فهــي إمــا أن تكــون رمــز ، ومعناهــا یتــوزع بــین معنیــین ال ثالــث لهمــا " الــدار ، المنــزل 

وحینئــذ أرى أنهــا ال ، و المعنــى المعهــود للــسكن بــشتى أشــكاله وهــ، لألمــان والطمأنینــة 

ولكــن إذا تجــاوز القــاص بهــذا البیــت  وأظهــره فــي صــورة ، تنطــوي علــى رمزیــة معینــة  

فحینئــذ یكـون لــه معنــى ، الـسجن أو القیــد الـذي یمنــع صـاحبه مــن االنطـالق إلــى العـال 

والنـوع األول أمثلتـه .طـلرمزیا یعبر القاص من خالله على عائق قد یعترض طریـق الب

  ،أكثر من أن تحصى داخل أسطر القصص منها على سبیل المثال 

  

  )١( "ساعدني في إنزال بقایا الحفل في مدخل الدار الذي یعمها السكون " 

       وهــذا النــوع مــن وصــف المكــان یمكــن تــصنیفه ضــمن األمــاكن الواقعیــة ؛ حیــث 

إلــى إضــفاء ظــالل الواقعیــة علــى أحــداث أرى كثیــرا مــن القاصــین الــسعودیین یجنحــون 

، جدة ، المدینة المنورة ، مكة المكرمة (القصة  من خالل تناول أماكن حقیقیة باسمها 

  )...الریاض، القصیم ، الطائف 

  

                                                           

دار النابغ�ة للن�شر " الحكایة تخدع الصنم " الفناء شعور ال یعرف ، محمد المنصور ، ـ  الشقحاء  ١

  .٤٧ص،٢٠١٤  /  ١٤٣٥، ١ط،والتوزیع 
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 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

  )١( دخل رجل یحمل حقیبة ومعه امرأة فندقا یقع في قلب الریاض" 

" وج بهـا البیـوت ومـن ذلـك لكن قد یأتي البیت لیحمل داللة سیمیائیة على صراعات تم

  فحـین یتحـول البیـت مـن )٢( "ـحـین یغـادر الـزوج هـذا الـصندوق ـ المـسمى بالبیـت 

جعلـت تلـك الزوجـة ،معنى السكینة إلى كونه صندوقا فهـذا یـوحي بمعانـاة نفـسیة وقیـود 

، هـذا اللفـظ الـذي یـدل مباشـرة علـى ضـیق المـسافة ، تحول رحابة البیـت إلـى صـندوق 

فیترك القـارئ یتخیـل أنواعـا مـن الـصراعات التـي یمكـن أن تحیاهـا تلـك ، ق ٕواحكام الغل

   .الزوجة داخل صندوقها

  

وهــذا تنــاص ، ویــأتي لفــظ المقهــى غالبــا لیحمــل داللــة المتــنفس والــصدیق الــذي ال یمــل 

محط رحال الالهـین والجـادین علـى ، مع صورته الذهنیة الموروثة ، فهي مكان مفتوح 

  )٣(" لمراهق مع أصدقائه بالمقهى شقیقي ا" حد سواء 

إال أنهـا تـأتي مـصحوبة بـألوان مـن ’ ٕ    أما لفظ المستـشفى فداللتـه وان كانـت حقیقیـة 

  )٤( " أمك في المستشفى ثم انهار باكیا" ،تعكس تجارب إنسانیة مختلفة ، المعاناة 

نها في لك، وكذلك عاطفة الشاعر أوصافا تناسبها ، وقد یفرض الجو النفسي لألحداث 

 غریبـة ـمعرفتـه لهـا  مـن رغم علـى الـفیراهـا القـارئ ـ ، الوقت ذاته تغیر مالمح األشیاء 

!!  

  :یحكي البطل أحداثا تكررت له في حلمه مدة ثالثة أشهر " الغیل " ففي قصة 

قلت وأنا أستند إلى جذع شجرة جدباء بین أشجار تناثرت أغصانها في عبـث علـى " 

  )٥ ("طریق سابلة مهجورة 

توقفنــا أمــام آثــار منــزل ...فــنحن منــذ الــصباح نمــشي داخــل هــذه الغابــة الملعونــة" 

مـشاهده ال تتغیـر غیـر ، هذا الحلم یراودني منذ ثالثة أشهر ...متهدم اختفت معالمه

                                                           

  .٢٣٢ص، أنطولوجیا القصة القصیرة ، خالد احمد ، ـ  الیوسف  ١

 .٧٢٦ص ، ـ  المصدر السابق  ٢

 .٤٧ص ،الفناء شعور ال یعرف ، محمد المنصور ، ـ الشقحاء  ٣

 ٢٠١٠، ١دار الف��ارابي ط، بی��روت : لبن��ان ، الزھ��ور ال��صفراء، محم��د المن��صور، ـ�� ال��شقحاء  ٤

  .٩٣ص،

  .١٤٦ص  ، ٢٠٠٩، ١دار الفارابي ط، بیروت : لبنان ، االنحدار ،محمد المنصور، حاء ـ الشق ٥
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 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

ویـزداد ، أن معالم المنزل تندثر و األشـجار تـزداد جفافـا والغابـة تتـسع الممـرات بهـا 

  )١("الغبار المتصاعد منها 

وقـد كثـر هـذا الـنمط ، ذا تتبدى على صـفحات األشـیاء هـواجس الـنفس واضـطرابها وهك

  .حینما یخرج بأحداثه من عالمه الواقعي إلى عالم الرؤى واألحالم، عند الشقحاء 

  

التـي جمعـت مـع ضـیقها المطبـق علـى ، وثمة فضاء مكـاني یتمثـل فـي زنزانـة الـسجین 

 حاســـة اللمـــس هـــي العـــین التـــي تتفقـــد فكانـــت، ظالمـــا أفقـــده الرؤیـــة ، صـــدر مـــن فیهـــا 

  !!األشیاء 

فمـــاذا عـــساه أن ، دفعـــه لمعرفـــة ســـعة هـــذا المكـــان " الـــسجین "   ولعـــل فـــضول البطـــل 

، ثـم األصـابع ، ثـم الـشبر ، ثـم الـذراع ثـم القـدم ، بدا القیـاس مـستخدما الخطـوة " یفعل 

  )٢("ین أبعاد الزنزانةم على وجه الیقلم یعل، بعد أن استنفد كل احتماالت القیاس ....ثم

ٕفهذا المكان وان كان حقیقیا إال أن إبداع الكاتب نقله من حیز الواقعیة إلى رمزیة األلم 
  فقد عینیه فأصبحتا توغالن في الظالم ، التي فقد معه إحساسه بالزمن ، 

  

حیـث جـاءت المدینـة معرفـة " ریـاح" فـي قـصة " المدینـة " وثمة عمق داللي في فضاء 

تـري مـاذا تكـون تلـك ، فكأنها حاضـرة مـستقرة معهـودة لـدى القـارئ ، م للعهد  والفباألل

  المدینة التي أحال الكاتب معرفتها لتعلق ذهن القارئ بها ؟

فحـین نـدرك داللـة الریـاح لكـل ، یتوقف الجواب على معرفـة سـیمیائیة الریـاح وعالمتهـا 

، ویغیــر مــن معالمهــا لكــل طــارئ ممكــن أن یكتــسح المدینــة ،عــائق لألمــن واالســتقرار 

  یمكن تصورها في

كـل ذلـك وغیـره یمكـن أن یكـون ریاحـا ) اإلرهاب، التقلید األعمى ، األهواء المتطرفة ( 

حینئذ ندرك أن المدینة ، وتحیل أمنها خوفا ،  بالخراب والدمار )المدینة(عاتیة تصیب 

، العربیـة ، القومیـة’ الـوطن (عالمة على كل مـا یجـب الحفـاظ علیـه والتمـسك بـه مثـل 

   ....).العقیدة

                                                           

  .١٤٧ص، ـ المصدر السابق  ١

  .١٩٤ص ، أنطولوجیا القصة القصیرة ، خالد احمد ، ـ الیوسف  ٢
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 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

  

  :سیمیائیة اللغة 

ـــشمري  هكـــذا جـــاء عنـــوان " صـــباحات ذابلـــة " ونتوقـــف أوال عنـــد قـــصة عبـــد الحمیـــد ال

 اخــتالف الحقــل  مــنرغمعلــى الــ، القــصة مركبــا مــن مقطعــین أخبــر بالثــاني عــن األول 

لكـــن ، والفـــأل الحـــسن ، فالـــصباحات حـــروف تـــشي بـــالنور والـــضیاء ، الـــداللي بینهمـــا 

وتختلـف الداللــة الكامنــة فــي ، بانـضمام الجــزء الثــاني مــن ركنـي الجملــة یتغیــر المــدلول 

  "صباحات ذابلة " العقول حین نخبر بأنها 

تهیـــأ الـــنفس لولـــوج القـــصة وهـــي ، وهكـــذا تحمـــل القـــصة عنوانـــا یحمـــل معـــان ودالالت 

  !!مترقبة ؛ لرؤیة مالمح الذبول التي اعتلت الصباح البهیج 

لغة  التي اختارها القاص في سـرد حـواره ؛ تؤكـد هـذا الحكـم المـسبق منـذ عتبـة وتأتي ال

التـــي تعـــیش ، إنـــه ذبـــول الـــصباح فـــي إحـــدى مـــدارس قـــرى فلـــسطین الحبیبـــة ، القـــصة 

في صباح یوم مطیر عاصف یقف ناظر المدرسة أمام بوابة المبنـى ، معركة المصیر 

هـل یـسمح لهـم ، طـالب إلـى المدرسـة حائرا مترددا في إعطاء قرار بـدخول ال، المتهدم 

أم یتــركهم یرجعــون وهنــاك حــرب ، بالــدخول وقــد أوشــكت المدرســة فــي الــسقوط علــیهم 

إنـــه قـــرار مــصیر بالنـــسبة لهـــؤالء ، وفــي كـــل مكــان ، ضــروس تنتظـــرهم فــي كـــل حـــین 

  :لذا ظهرت مالمح الذبول في صباحهم في أمور عدة ، الطالب 

  .تیب في مواجهة باب مدرستنا الخشبي شبه الموصد تقع معادلة وجودنا الصباحي الرـ

 مـدیر مدرسـتنا یــدلج حـول بابهـا بحركــة لجـوج تؤكـد حیرتــه بـین أن یـدخلنا المدرســة أو ــ

  یصرفنا

   المطر الهامي بقوة قد جعلها مهددة بالتهاوي ـ

   هناك في البعید أخطار حرب ضروس تكشف عن أنیابها ـ

، عمـق جـزء مـن مأسـاة هـذا الـوطن المغتـصب هكذا جاء مطلع القـصة بألفـاظ تكـشف ب

حـین اختـار لغـة معبـرة تحمـل مـن الـدالالت مـا یـضیق الـورق عـن ، وقد أحسن الكاتب 

  .وصفه
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لیختم القاص قصته برسم صورة تخاذل الـوطن ، ویتوالى خط اإلبداع في اختیار اللغة 

 الــوطن فخریطــة، تجــاه كــل مالمــح الــذبول التــي ذكــرت علــى طــول األحــداث ، العربــي 

ال یـدري الكاتـب هـل هـذا مـن فعـل الریـاح ، العربي تبدو في كل األحوال مهتـزة متـرددة 

  اب أخرى أصابتها بالرعشة حتى كادت أن تفقد هویتها وعزهابأم ثمة أس، بها 

رأیــت مــن فــوق أكتــاف ،أحــدق فــي الفنــاء أمــامي أرقــب نــشاط جمعیــة الجغرافیــا   " 

ذاویــة لونهــا أخــضر تلتــصق " كلیــة" ان وكأنهـا الزمیـل أمــامي فــي الطــابور لوحــة لبنــ

 لیبقــي علــى غــزة كحبــة الــسرطانســوریا صــفراء وفلــسطین ینخرهــا .بمیــاه المتوســط

لوحــة القــدس . والیمنــان بلــونین متنــافرین رمــادي وأحمــر.الجزائــر برتقالیــة.األســبرین

ال ادري .وعلـى الـسیاج رسـم طـال شـقي حیـة تطوقهـا، معلقة وعلیها سیاج یحوطهـا 

!! اذا خریطــة العــالم العربــي تهتــز ؟ لمــاذا لــم تثبــت ؟ أهــو بفعــل الهــواء وأمطــارهلمــ

خریطــة ،هیبــة المــدیر، المدرســة : أشــیاء كثیــرة ستــسقط فــي هــذا اإلصــباح المتــشنج

  )١(  " العالم العربي إن هي داومت التأرجح بهذه الطریقة القلقة

  

، ل لنـا تجربـة حیاتیـة واقعیـة وتحمل اللغة دالالت تتجاوز بها المعنى المباشر ؛ لتنق

لعبــد اهللا حــسین تحكــي مــشهدا لــضیق ذات الیــد " الــصید األخیــر " فاللغــة فــي قــصة 

الــذي أصــاب الــصیادین فــي فلــسطین حینمــا منعــوا مــن ممارســة مهنــتهم التــي تمثــل 

، ع بحر جدید یعاني أبو صالح قسوتهحتى أصبح الجو، مصدر الرزق الوحید لدیهم 

، یخرج من بیته لیسد رمق أبنـاءه ، د رمزا لكل من امتهن الصید هذا البطل الذي یع

یظهر ذلك في لغة الحزن التي ،وفي كل مرة یرجع صفر الیدین ترمقه زوجته بشفقة 

  :تحملها الكلمات 

                                                           

  .٣٨٢ص، أنطولوجیا القصة القصیرة ، خالد احمد ، ـ الیوسف  ١
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األخادیـد التـي تركتهـا الـسنین فـي وجهـه تعلـن عـدم قدرتـه ...شلوا ابتسامة الرضـا"  

  )١("على مزاولة أعمال جدیدة

  !!وخلفھ أبناء جوعى ؟، عساه ھذا البائس أن یفعل ماذا 

تعبــر اللغــة عــن عجــز هــذا األب فــي تــوفیر أدنــى ، یتــنفس الــصعداء یــئن بــال صــوت 

بـالحوار الـذي دار فـي نفـسه حـین ، فیأتي المونولـوج الـداخلي ، حقوق أبنائه في الحیاة 

عى تنظـره مـن بعیـد  وأعـین الجـو، تمنى لو ابتلعه البحـر؛ حتـى ال یعـود ثانیـة إلـى بیتـه 

  :تقول كل الكالم لكن في صمت ممیت ، 

ل��و أن س��ورة غ��ضب حطم��ت  ، أخ�رج زف��رة وتمن��ى ل��و غ��رق ھن��اك وھ�و ی��صطاد " 

  )٢ ("وصار غذاء لألسماك ، قاربھ 

  

وقد تأتي سیمیائیة اللغة من اجتماعها جنبا إلى جنب ؛ لرسم صـورة ناطقـة لمعنـى مـن 

علـي " یحكـي لنـا القـاص " مـوت فـي ذي القعـدة الـصور ت" المعاني نرى ذك فـي قـصة 

  " حمودة المجنوني

وكیــف اســتبد الخــوف بــه مــن انتظــار هــذا الغائــب ، كیــف ســیطرت علیــه حقیقــة المــوت 

أغرق كـل لیلـة فـي لجـج عاتیـة حتـى تنـسد أذنـاي واهـب " الذي ال محالة من قدومه 

  )٣("وشهقاتي تبدد ركود الغرفة ، من نومي 

ــه أثــر محــسوس حــال بــین فاللغــة قــد جــسدت هــاج س الخــوف وصــار شــیئا محــسوسا ل

تناسـب المـوج ولكـن أوحـى بهـا إلـى أمـواج الخـوف " لجـج" فقولـه ، البطل وبین سـماعه 

  التي یغرق فیها كل لیلة 

  

                                                           

 .٤٥٩ص ، ـ المصدر السابق  ١

  .٤٥٩ص، أنطولوجیا القصة القصیرة، خالد احمد ، ـ الیوسف  ٢

  .٥٢٦ص ، ـ المصدر نفسھ  ٣
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  )١("وال تذر من بنیاني المشنوق شیئا ، كانت ثواني الذعر تقضمني قضما صامتا " 

ٕواضــافته للــذعر ، ألكــل بأقــصى األضــراس  الــذي یــدل علــى ا "  القــضم"فانزیــاح لفــظ 

فأظهر الذعر فـي صـورة حیـوان ، یصور عمق المعاناة التي یتالشى فیها بنیان البطل 

فنقل الخوف من حیز المعنـى إلـى حیـز المحـسوس ، مفترس یلتهمه وال یبقي منه شیئا 

  المسموع والمرئي  

  )٢(..".استنفارأكثر من أسبوع والموت ینشر جنده في داخلي ویعلن حالة " 

نجحـــت فـــي نقـــل شـــعور الخـــوف مـــن ،فأنـــسنة المـــوت هنـــا فـــي صـــورة العـــدو المتـــربص 

واســتولى ، بــل غــزاه فــي أعــضائه ، فهــذا العــدو لــم یكتــف بتخویفــه ، البطـل إلــى القــارئ 

  !!!یدب كدبیب النمل ، فإذا به قد استقر بدمه ، على دواخله بمساندة جنوده 

الداللة اإلیحائیة بشراسة الخوف وافتراسھ لكل م�ا ھ�و وھكذا تتوالى االنزیاحات ذات 

  .جمیل

  وثمة قصصا تتعاضد األلفاظ في أحداثھا ؛ لتعكس جوا نفسیا یمثل مح�ورا مق�صودا 

الت�ي ت�صل بلغتھ�ا إل�ى أعم�اق  الق�ارئ  " البرج التائھ" ومن ذلك قصة، من الكاتب  

ت�صبھ الع�دو وص�ار اب�ن بعد أن اغ، حینما تصور حال الُمھجر عن وطنھ رغما عنھ 

ركزت القصة على سرد موقف الفراق وم�ا ی�صاحبھ م�ن ، الوطن غریب في موطنھ 

  :تحدثھ نفسھ و، شعور حزین یندلع من روح تتشبس بتراب الوطن 

  .َّـ ھال أطلت البقاء عندنا

  لكنھ تعذر علیھ ، أومأ بطرفھ وكلھ شوق للبقاء 

أط�ل .....اركا روحھ ترت�وي م�ن مائھ�ا یلج استدار تأن سلم الطائرة وقبل علىصعد 

م��ن الناف��ذة ال��صغیرة وات��سعت ل��ھ ال��دنیا وش��اھد ج��زءه المغت��صب یقب��ع تح��ت جب��ل 

،  الزیت���ون أش���جاروق���د مات���ت ، یح���اول معانق���ة ال���سماء بعمت���ھ البی���ضاء الناعم���ة 

                                                           

  .٥٢٦ص ، ـ المصدر نفسھ  ١

  .٥٢٦ص ، ـ المصدر نفسھ  ٢
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وغرست صنابیر حدیدیة أحیطت ، واقتلعت زھور الیاسمین ، وامتحلت كروم العنب 

ت�سبح عب�ر ،  األف�ق اآلخ�ر عل�ىاحتشد الناس م�ن حولھ�ا ینظ�رون ، بأسالك شائكة 

اختف�ت أش�جار ال�صنوبر وال�سندیان المعم�رة ،  من حلتھ الخضراء الن�ضرة دِّرُواد ج

  )١( ."حقول ألغام " إال من الفتات كتب علیھا 

من خراب أحال اللغة قد عكست عاطفة البطل الحزین على ما حل بوطنھ  أنوال شك 

   .ااألخضر یابس

  

                                                           

  .٢١١ ، ٢١٠ص، أنطولوجیا القصة القصیرة ، خالد أحمد ، الیوسف ـ  ١



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٧٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
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  اخلامتة

  
   :المھمةفي ختام البحث تتجلى الرؤیة عن بعض النتائج 

اس�تطاع أن یثب�ت مقدرت�ھ عل�ى مواكب�ة ـ ثراء القصة القصیرة السعودیة كجنس أدبي 

  .النقلة الحضاریة للمجتمع

ـ اس�تطاعت الق�صة الق�صیرة م�ن خ�الل رؤی�ة كتابھ�ا المب�دعین أن ت�ؤدي دورھ�ا ف�ي 

  )المیثیولوجي، السیكولوجي ، السسیولو جي   (نسانیة المختلفةالجوانب اإل التعبیر عن

أسھمت السیمیائیة كمنھج نقدي في الك�شف ع�ن جمالی�ات الق�صة الق�صیرة بالمملك�ة ـ 

 ،س��یمیائیة الف��ضاء القص��صي ،العن��وان س��یمیائیة (   بنائھ��اجوان��ب مختلف��ة ف��ي  م��ن

   )اللغةسیمیائیة 

 تعلو النص كتابیة بنیة بوصفھ  القصیرة   القصةنصوص في حضوره العنوان ّشكلـ 

  .إلیھ ویعود منھ ینطلقً دائریا العنوان بناء فكان ،ً معھ   داللیا وتتعالق

 م�ن منظوم�ة فیھ�ا عن�وان ك�ل فخل�ف والمرجعی�ة اإلحال�ة طبیع�ة للعن�وان ـ� ك�ان

 تتج�اوز الت�ي الداللی�ة ومرامیھ�ا ونوایاھ�ا  الق�صةمق�صدیة ع�ن المرجعی�ات تعل�ن

  .المألوف

 والتخطیط السردیة للبنیة الجید  إلى النظم اللغویة لكثیر من القصص الصیاغة ـ تشیر

 إلمكانی�ة مھی�أة عالمی�ة وأنظمة دالة عالمات من تتركھ  وما ، لمسار القصة المنسق

  .السیمیائي التحلیل

ن�شاطاتھا،  ك�ل وتحت�وي الشخ�صیات حی�اة ت�ؤطر الت�ي الخلفی�ة یعتب�ر الف�ضاء ـ� إن

 بعمقھ�ا الشخ�صیات حی�اة یخت�رق والمك�ان الزم�ان ب�شقیھ أن الف�ضاء كم�ا وحركتھا،

  فيوالمعر،  والفكري الوجداني

                                    



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٧٣  
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  فهرس املصادر و املراجع

  ـ القرآن الكریم 

  المصادر :  ـ أوال

  ١٠ص ، ١٣٨٦/٢٠٠٤، جریدة عكاظ جدة " ریاح" ، فھد ، الخلیوي  .١

 ١ط، سل��سلة نواف��ذ ، الجی��زة : م��صر ، الطی��ب ، ن��صور محم��د الم، ال��شقحاء  .٢

،١٩٩٧.  

" الحكای�ة تخ�دع ال�صنم " الفن�اء ش�عور ال یع�رف ، محمد المن�صور ، الشقحاء  .٣

  .٢٠١٤  /  ١٤٣٥، ١ط،دار النابغة للنشر والتوزیع 

دار النابغ�ة للن�شر ، اإلسكندریة ، فرشاة آلة الرعد ، محمد المنصور ، الشقحاء  .٤

  .١.١٤٣٥/٢٠٠١٤ط، والتوزیع 

الدار : جدة " مجموعة قصصیة " قالت إنھا قادمة ، محمد المنصور ، الشقحاء  .٥

  .،١٩٨٧،ط،السعودیة للنشر والتوزیع 

، ١ط ، دار الف��ارابي ، لبن��ان : بی��روت ’االنح��دار ، محم��د المن��صور، ال��شقحاء  .٦

٢٠٠٩. 

ف�ارابي دار ال، بی�روت : لبن�ان ، الزھ�ور ال�صفراء، محم�د المن�صور، الشقحاء  .٧

  .٢٠١٠، ١ط

الدار : جدة" مجموعة قصصیة" حكایة حب ساذجة ، محمد المنصور، الشقحاء  .٨

 .١٤٠٥/١٩٨٥ ، ٢ط،السعودیة للنشر والتوزیع 

  .م١٩٧٧ ،١ط المریخ ، دار :القاھرة  .والصمت الخبز. محمد، علوان .٩

انطولوجیا القصة القصیرة ف�ي المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة ،خالد أحمد ، الیوسف .١٠

 ١٤٣٠ ،١ط، الثال���ثنم���ؤتمر األدب���اء ال���سعودیی: الری���اض،ن���صوص وس���یر

/٢٠٠٩.  

  :المراجع: ثانیا

دار : بی�روت. لسان العرب. أبوالفضل جمال الدین محمد بن مكرم، ابن منظور .١

 .ھـ١٤١٤.صادر
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. الدار البی�ضاء: المغرب. إشكالیات القراءة وآلیات التأویل. نصر حامد، أبوزید .٢

  .م٢٠٠٥. ٧ط. يالمركز الثقافي العرب

. الط��اھر أحم��د مك��ي. ترجم��ة. من��اھج النق��د األدب��ي. إیزی��ك أندرس��ون، إمب��رت .٣

  .م١٩٩١/ھـ١٤١٢. بمكتبة اآلدا: القاھرة

: بی��روت. أحم��د ال��صمعي. د.  ترجم��ة. ال��سیمیائیة وفل��سفة اللغ��ة. إمبرت��و، إیك��و .٤

 .م٢٠٠٥. ١ط.المنظمة العربیة للترجمة

: بی��روت، نط��وان أب��و زی��د أ:ترجم��ة  ، النق��د البنی��وي للحكای��ة، روالن،ب��ارث  .٥

  .١٩٨٨، ١ط،منشورات عویدات 

 دار مطبعة الزمن، منشورات :البیضاء الدار. السردیة السیمیائیة .سعید،بنكراد .٦

  .٢٠٠١ الجدیدة، النجاح

دار :الری��اض .  ف��ن الق��صة ف��ي األدب ال��سعودي الح��دیث.من��صور، الح��ازمي  .٧

  . م١٩٨١ \١.١٤٠١.العلوم للطباعة والنشر

دار المف��ردات للن��شر .ال��سعودیة. ال��وھم ومح��اور الرؤی��ا. من��صور، الح��ازمي .٨

  .م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١، والتوزیع

 العتب�ة ش�ئون ف�ي تأویلی�ة مغ�امرة : العن�وان نظری�ة ف�ي، ح�سین خال�د، حسین  .٩

 .٢٠٠٧،ط، التكوین دار :دمشق ، النصیة

: بی�روت ،األدب�ي النق�د منظ�ور ال�سردي م�ن ال�نص بنی�ة،  حمی�د، الحمی�داني .١٠

 . ١٩٩٢ ،١ط،العربي  الثقافي المركز

المنظم��ة : بی��روت. ط��الل وھب��ة. ترجم��ة. أس��س ال��سیمیائیة. ن��شاندلر، دانی��ال .١١

 .م٢٠٠٨. ١ط. العربیة للترجمة

  .١٩٨٧دار المریخ : الریاض ،  انطفاءات الولد العاصي،سعد ، الدوسري  .١٢

لق��ادر عب��د ا. ترجم��ة. محاض��رات ف�ي عل��م الل��سان الع�ام. فردین��ان، دي سوس�یر .١٣

 .م١٩٧٨. أفریقیا الشرق: الدار البیضاء. قنیني

 دار :بغ�داد .عزیز یوسف یوئیل .ترجمة .العام اللغة علم.فردینان، دي سوسیر .١٤

   .م ١٩٨٥ عربیة آفاق

 الثقافي المركز: المغرب. األدبي الناقد دلیل .سعید ،میجان ، البازعي،الرویلي  .١٥

  .م ٢٠٠٢ ،٣ البیضاء، ط الدار العربي،



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٧٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

الق�����صة الق�����صیرة ال�����سعودیة ف�����ي كتاب�����ات الدارس�����ین .أمی�����رة، ان�����ي الزھر .١٦

  .م ٢٠٠٢/ھـ ١.١٤٢٣ط.دار ابن سینا:الریاض .العرب

، دار الثقاف�ة  : ءال�دار البی�ضا. محاضرات في ال�سیمیولوجیا. محمد،السرغیني  .١٧

١٩٨٧.  

دار : الری��اض. النث��ر األدب��ي ف��ي المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة. محم��د، ال��شامخ .١٨

  م ١٩٨٣ .٣ط. العلوم

الق���صة الق���صیرة المعاص���رة ف���ي المملك���ة العربی���ة ،محم���د ص���الح ، ال���شنطي  .١٩

  .١٩٨٧،دار المریخ: الریاض،السعودیة دراسة نقدیة 

 دار .فن القصة القصیرة في المملكة العربی�ة ال�سعودیة. محمد صالح، الشنطي  .٢٠

  ١٩٨٧:المریخ 

 .األن��دلسدار : حائ��ل . ف��ي األدب العرب��ي ال��سعودي. محم��د ص��الح، ال��شنطي  .٢١

  .م٢٠٠٦/ھـ ٤.١٤٢٧ط

،  ١ ط .ومفاھیمھا أسسھا و العامة السیمیائیات معالم .فھیم القادر عبد، الشیباني .٢٢

  .م ٢٠٠٨

 .١٩٨٧،دار التعلم : دبي، مبادئ الصحة النفسیة ،محمد خالد ، الطحان  .٢٣

  .١٩٨٧ ، ١ط،دار الطلیعة :  بیروت.تیارات في السیمیاء. عادل،فاخوري  .٢٤

الھیئة المصریة العامة للكت�اب :   القاھرة .ھج النقد المعاصرمنا. صالح، فضل .٢٥

  .م١٩٩٦، 

 .١٩٩٣،  دیوان المطبوعات الجامعة .دالئلیة النص األدبي، عبد القادر، فیدوح .٢٦

 للن�شر فرح�ة :المینی�ا. ال�شعر ونق�د ال�سیمیولوجي االتج�اه .خل�ف ع�صام،كام�ل .٢٧

 .  والتوزیع

جم�ال . ترجم�ة. والخطابی�ة ردیةال�س ال�سیمیائیة إل�ى م�دخل. جوزیف، كورتیس .٢٨

  .م٢٠٠٧/ ھـ١٤٢٨. ١ط. منشورات االختالف: الجزائر. حضري

 ،. فای�د وف�ایز .م�صلوح س�عد.ترجم�ة الل�ساني، البح�ث اتجاھات. میكل، لیفتین .٢٩

 .م ٢٠٠٠ للثقافة األعلى المجلس :األمیریة المطابع لشؤون العامة الھیئة

 للثقاف�ة ال�وطني المجل�س: ی�ت الكو الروای�ة، نظری�ة ف�ي ،المل�ك عب�د،مرتاض  .٣٠

  . ١٩٩٨واألدب  والفنون



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٧٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

 التون�سیة ال�دار: ت�ونس  ،. المعرفی�ة وأس�سھا الل�سانیات .ال�سالم عب�د،الم�سدي .٣١

   م ١٩٨٦ للنشر

ص��بري محم��د . ترجم��ة. رس��ةوالمما النظری��ة التفكیكی��ة. كری��ستوفر، ن��وریس .٣٢

  .م١٩٨٩ / ھـ ١٤١٠. دار المریخ للنشر: المملكة العربیة السعودیة. حسن

 نادي الریاض . القصة القصیرة في المملكة العربیة السعودیة.سحمي،الھاجري  .٣٣

  .م١٤٠٨/١٩٨٧/ ١،األدبي ط

  

  :الدوریات:ثالثا 

  

 ، ٢٥ المجل�د ، الفك�ر، ع�الم:الكوی�ت  .والعنون�ة  ال�سیموطیقا.جمی�ل،حم�داوي  .١

  .١٩٩٧،ومارس ینایر ،٣ العدد

 ت�صدر – مجلة آمال ،  ،مفھومالمصطلح وال.. .القصة القصیرة ، شریبط أحمد .٢

  .٨٨ م ، ص ٢٠٠٩ أكتوبر ٥ ع –عن وزارة الثقافة الجزائر 

 عل�ي ال�دمینيً. أنموذج�ا– تط�ور الق�صة وح�داثتھا ف�ي المملك�ة. جبیر،الملیحان  .٣

  .٤٠٤العدد ، ھـ ١٤٣٤،  جمادى اآلخر ١٥،المجلة الثقافیة :الجزیرة ،

  



        
 
 

 

 
 

 

 ١٠٧٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد
 

 )دراسة سيميائية ( السعودية املعارصة القصة القصرية 

  فھرس الموضوعات 

  رقم الصفحة   الموضوع   م

  ١٠١٧  المقدمة  ١
 القصة القصیرة السعودیة بین النشأة :التمهیـد   ٢

  والتطور

  
١٠١٩  

، إشكالیة المصطلح (السیمیائیة : المحور األول   ٣

  )ومجاالت التطبیق

  
١٠٣٢  

  ١٠٣٧  السیمیائیات تطبیق مجاالت  ٤
  ١٠٣٩  :أھم أعالم السیمیائیة   ٥
القصة السعودیة القصیرة  :  المحور الثاني   ٦

  موضوعات ورموز

  
١٠٤٢  

  ١٠٤٢  ُ قصص ذات بعد سسیولوجيـ  ٧
  ١٠٥٠   قصص ذات بعد سیكولوجيـ  ٨
  ١٠٥٣  قصص ذات بعد میثیولوجي  ٩

جمالیات التشكیل السیمیائي في : المحور الثالث   ١٠

  القصة السعودیة القصیرة

   سیمیائیة العنوانـ

  
١٠٥٧  

  ١٠٦٣   سیمیائیة الفضاء القصصيـ  ١١
  ١٠٦٧  : اللغة سیمیائیة  ١٢
  ١٠٧٢  الخاتمة  ١٣
  ١٠٧٣  فھرس المصادر و المراجع  ١٤
  ١٠٧٧  فھرس الموضوعات  ١٥

  


