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املقدمة:

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد،
فهذاا البحذ نظذرة منطلقذذة مذ خذالل قذرا ة نقديذة لرسذذالة علميذذة بعنوان(عتبذا الذذن

يف السذ ة

الااتيذة يف األدب السذذعودي) ،أعذداا الباحثذذة الكرمبذة أ .نذذو بذ راشذد احملذذي سذلمها هللا تعذذاى ،منطلقذذا
م اجملال البحثي (نقد النقد).
سأش فيه إى مواكبة العمل لتوجذه النقذد احلذدي يف االهتمذام والعنايذة بعتبذا النصذو؛ كوهنذا
متثل مفاتيح مهمة لقرا ة الن  ،مستمدة أمهيتهذا مذ منزلتهذا الذي متتعذ هبذا ابعتبارهذا مثذرة مذ مثذرا علذ
الن .
مش ا إى اهتمام الرسائل العلمية ابلس الااتية ،وخدمتها هلا تنظذ ا وتطبيقذا ،ممنذاجا علذى كلذ
جبهد أحد الباحثني يف هاا املثال.
خاصا احلدي ع املدونة املشار إليها يف عنوان البح  ،معتمدا يف حبثذي هذاا املذنه (الوصذفي
ًّ
التحليلي).
وسذذيت ه البح ذ إى عذذرض الرسذذالة /املدونذذة ووصذذفها ،واإلشذذادة مبحاسذذنها حس ذ وجهذذة نظذذر
الباح .
واقفا مع الرسالة يف نسبة تطبيقها منه ها الاي سار عليذه (املذنه اإلنشذائي) مذع تقاطعذه مذع
(املنه األسلويب).
مشذ اا إى إضذافة هذا الرسذالة مبذ خذالل مذا توصذل إليذه مذ النتذائ الذي خرجذ هبذا ،وررائهذذا،
وتنوعها.

وكي افا.

كمذا
ذيدا بتنذول تلذ املراجذع ًّ
مذع الوقذو علذى توظيذ الباحثذة املراجذع كا العنايذة يف حبثهذا ،مش ا

مسلطاا الضو على مدى مالمستها اجلان التطبيقذي متسذائال  :هذل أخذا اجلانذ التنظذ ي مذا
يستحق م العناية ،ومدى س اجلانبني النظري والتطبيقي متكذاملني للن ذاة مذ اللذوم الذاي قذد يذرد مذ
ضمور التطبيق مع إشبال التنظ ؟
طارحذذا تسذذا ال آخذذر ع ذ مذذدى مشذذول عينذذا الدراسذذة كمذذا وكي اف ذا؟ ومذذا املذذنه يف اختيذذار تل ذ

العينا ؟

2

خامتذذا حبثذذي هذذاا بتوصذذيا عمليذذة لإلفذذادة مذ الرسذذائل العلميذذة يف إرذرا (نقذذد النقذذد) عذذان ذفذذاة
(الس ة الااتية) م خالل أطروحا نقادذ السعوديني ،وذقداتنا السعوداي .
شاكرا أخي الفاضل الناقذد الكذرأ أ.د.
سائال هللا تعاى للباحثة الكرمية أ .نو التوفيق والسداد ،ا
علي بذ ممذد احلمذود علذى كبذ تعاونذه يف هذاا البحذ  ،ويف جملذ مذ اجملذاال النقديذة عامذة .واحلمذد هلل
رب العاملني ،وصلى هللا وسل على نبينا ممد.
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السرية الذاتية يف عيون النقاد السعوديني:

هذذاا البح ذ نظذذرة منطلقذذة م ذ خذذالل ق ذرا ة نقديذذة لرسذذالة علميذذة لنيذذل درجذذة املاجسذذت  ،أعذذداا

الباحثة الكرمبة أ .نو ب راشد احملي  ،بعنوان( :عتبا الن يف الس ة الااتية يف األدب السعودي).
منطلقا يف حبثي هاا م اجملال البحثي (نقد النقذد) ،الذاي يىنعذق بقذرا ة رسذالة أ.نذو  ،منطلقذني
م ذ ك ذذون "مصذذطلح نق ذذد النقذذد داال علذذى الق ذرا ة الثانيذذة أو ق ذرا ة الق ذرا ة ،أي أن ن ذذو؛ يف أجمل ذوار ن ذ
نقدي قدم م قبل ذقد لكي نبح يف ع مكام القرا ة اجليدة للن األديب"(.)1
ومذ ذ الواض ذذح للمطلع ذذني واملعن ذذني ابلنق ذذد الس ذذعودي اهتم ذذام الرس ذذائل العلمي ذذة ابلسذ ذ الااتي ذذة يف
السذذعودية ،وخذذدمتها هلذذا تنظذ ا وتطبيقذذا ،وسذذو أقتصذذر علذذى أاذذوك واحذذد يف هذذاا الصذذدد ،وهذذو رسذذالة/
كتاب د .عبد هللا ب عبد الرمح احليدري ( الس ة الااتية يف األدب السذعودي) ،حيذ خصذ الفصذل
الرابع منذه للموازنذة بذني كتذاب السذ ة الااتيذة يف اململكذة العربيذة السذعودية وجملذ ه يف األقطذار العربيذة ،امتذد
هذذاا الفصذذل يف حذذدود مةذذة صذذفحة ،وفيذذه تعذذرض للمضذذمون والشذذكل ،مشذ ا يف املضذذمون فيمذذا أشذذار إليذذه
إى اعتذذدال األدب السذذعودي واحتشذذامه ،ويف الشذذكل إى العديذذد مذ الظذواهر مذ بذذو اللذوازم األسذذلوبية
واالستطرادا  ،واهلفوا الل وية(.)2
وجمل خا ما للس ة الااتية م أمهية يف األدب عامة ،ومذ أمهيذة خاصذة للنقذد ،مذ حيذ مذا
يعرتضذذها م ذ تعقيذذد ،وجملمذذوض ،فهذذي " عمليذذة إنسذذانية دقيقذذة ،وعلذذى جان ذ كب ذ م ذ التعقيذذد كتعقيذذد
احلي ذذاة نفس ذذها ،كم ذذا أهن ذذا تقتض ذذي م ذذدى واس ذ اذعا م ذ االس ذذتطالل والبح ذ  ،وم ذ التحلي ذذل النق ذذدي ،وم ذ
البص ة النفسية ،وم التعاط بني كات الس ة وموضوعه – بني الصذيد والصذياد – كذل كلذ يف سذبيل
احلقيقة حقيقة احلياة وحقيقة الت ربة"(.)3
رسالة :عتبات النص يف السرية الذاتية يف األدب السعودي:
عتبة اإلهداء

صدَّر الباحثة الكرمية األسذتاكة نذو بنذ راشذد احملذي رسذالتها املوسذومة ب ذ (عتبذا الذن
الس ة الااتية يف األدب السعودي) بعتبة اإلهدا  ،وهو إهدا ر ٍاق حيمل يف طيااا العديذد مذ الذدالال
حي أهد عملها األديب النقدي إى األحيا واألموا  ،والكبار والص ار ،والذاكور واإلذث ،واألصذول

( )1نقد النقد يف امل رب العريب:
( )2ينظر :الس ة الااتية يف األدب السعودي564 :
( )3ف الس ة األدبية175 :
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والف ذذرول ،واألص ذذحا واملرض ذذى ،واحملسوس ذذا واملعن ذذواي  ،والوس ذذيلة وال اي ذذة ،وإى أكث ذذر وأكث ذذر فقالذ ذ
أبسلوهبا الرشيق:
" إهدا :
إى والدي..راشذذد الذذاي متني ذ لذذو أنذذه ظذ َّذل بقذذريب ليشذذهد هذذاا اليذذوم ،و ذ معذذي بع ذ مثذذار
جملرسه.
إى ولدي ..راشد الاي أمحد هللا أنه ما يزال بقريب ،وأهل هلل ابلدعا أن يدأ كل القرب.
تظل تسقي أحالمي دعا ا ،حىت أمثر .
إى والديت الي ُّ
إى شركائي ابلنب  :زوجي ،إخويت ،أخوايت ،ص ايت.
إى مشريف :أ.د .علي احلمود.
إى القل  ،إى الظلمة ،إى املرض ،إليه وأكثر أهدي ها الرسالة"(.)4
و أ.نذذو بذذال تبذذدأ حبثهذذا (عتبذذا الذذن ) بعتبذذة متميذذزة ليلذذة أنيقذذة ،متميذذزة حبرفهذذا ،وجرسذذها،
بلفظها ومضموهنا ،مببناها ومعناها ،بشموليتها وإحاطتها.
مقدمة العتبات:
نصذذا
مث حذذرر الباحثذذة الكرميذذة مقدمذذة لبحثهذذا إميذذاذ منهذذا أن االهتمذذام ابملقدمذذة أوال ابعتبارهذذا ًّ
مذوازااي ميتل ذ عذذدة وظذذائ وأهذذدا تعذذني ال ذذرض م ذ التذذألي وطريقذذة تنظيمذذه ،وأن ن ذ

املقدمذذة بذذال

يكتس قضااي اخلاصة مثل ما يكتس جانبذا خصذبا مذ جوانذ التعبذ  ،الذي تسذمح للمدلذ بتحديذد

للذذة مذ املفذذاهي  ...ليصذذبح نذ

املقدمذذة متعال اقذذا مذذع الذذن

املدلذ  ،وحذذامال للعديذذد مذ القذرائ املوجهذذة

للقرا ة ،واملساعدة على الفه واالستيعاب(.)5
مفهوم العتبات:
وقد اشتمل مقدمة أ .نو على مفهوم العتبذا  ،وتبلذور كلذ املفهذوم لذدى النقذاد ،مشذ ة إى
اشذذتمال العتبذذا النص ذيَّة علذذى اخلطذذااب والصذذور الذذي عذذيت ابلذذن
( )4عتبا الن 2 :
 ))5ينظر :عتبا الن  :البنية والداللة .43 :
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األصذذلي ،م ذ العن ذواذ  ،وال ذذال

جبهتيذه ،واالسذذتهالل ،واهلذوام  ،وجمل هذذا ،ملمحذة إى نصذذي السذ الااتيَّذذة عامذة والسذ الااتيذذة السذذعودية
خاصة م تل الدراسا  ،معرجة على كون جتربة الس ة الااتيَّة السعوديَّة جملنيَّة جدًّا ومتنوعة.
أمهية املوضوع:
متوصلة إى أمهية موضول حبثها م كونه يدرس عتبذا فذ السذ ة الااتيذة ،الذي بيَّنذ الدراسذا
ذادا تتلفذة مذ اسذرتاتي ية
احلديثة مدى أمهيتها يف بنا الن  ،إك تش ل وظائ نصيَّة وتركيبية ،وتفسر أبع ا
الكتابة(.)6

أمهية اختيار املوضوع:
خلص الباحثة اختيارها املوضول ابألسباب األربعة:
 -النزول إى إبراز أمهية العتبا

يف ف الس ة الااتية ،حي

سبق

دراستها يف الشعر والقصة

والرواية.
 -أمهية عتبا الس ة الااتية يف الكش ع جوان خفية يف الن

واملبدل.

 -الرجملبة يف االنتقال م اجلان النظري إى آليا التطبيق الفعلي على الن

الس ي خاصة.

 تسليت الضو على جان مه ٍ م جوان الس ة الااتية (العتبا )(.)7وأحسن

الباحثة بطرحها أسةلة حبثية هبد

اإلجابة عنها م خالل س ها يف البح  ،إك

تسا ل :
 ما مدى أتر الن املوازي يف عملية التلقي؟صعيدي البنا والداللة يف إررا عنونة الس ة الااتية السعودية؟ وهل يقرأ
 كي أرَّر التنول على َالعنوان ابقي الن ويفسر ؟
 ما دور العنواذ الداخلية يف هيكلة الس ة الااتية؟ إى أي ٍحد يدرر العنوان اخلارجي وال ال يف س ورة الس ة والتسويق هلا؟ وهل حظي الس ة
بنمت مميز م العنواذ واألجمللفة؟
( )6ينظر :عتبا الن  ، 3 :وينظر :عتبا ج ار جيني م الن
( )7ينظر :عتبا الن 5 :
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إى املنا؛19 :

حضورا يف الن
 ما الوظائ الي تقدمها العتبا على اختالفها؟ وما أكثر العتباا
وما دالالاا؟(.)8

الس ي؟

تساؤالت الباحثة:
وزاد إحسان الباحثة الكرمية ابإلجابة على تل األسةلة م خالل مس ة حبثها إك عدر ع
أرر الن املوازي مبا يبني أرر على التلقي ،جمل خا ٍ عليها كون الن املوازي نوعا م النظ
النصي املدرر يف الن عامة( ،)9حي "تتبدى للمتلقي تل العتبا بوصفها وسيطاا بني عاملني

شكال م أشكال االهتمام الي وق
مظهرا م مظاهر العبور ،وهو عبور أيخا ا
تتلفني لتحمل ا
عليها األوائل كث اا يف مطالع نصوصه وسار على هن ه األداب املعاصرون"(.)10
أمهية العتبات:

احمليت التأليفي ،املتضم فيما

وكان تناول أ .نو للعتبا انطالقا م مما يعر ابلن
يتضم  :العنوان ،والعنوان الفرعي ،واالستهالل ،واإلهدا  ،واملقدمة...
مستمدة تل العتبا أمهيتها م منزلتها الي متتع هبا ابعتبارها مثرة م مثرا عل الن

م خالل النظر إى خطاب العتبا م منظور لايل مدرر ،ال جمرد مطة تواصلية عابرة أحادية املظهر،
وبسيطة التكون ،أي أهنا أضح ظواهر نصية معقدة وملتبسة ،ال تبوح بكل مدلوالاا ،وال جتلي ما
ٍ
معان و دالال كامنة جمل تل
هي حاملة له ،فمدلوهلا كام يف منطق تكوهنا ،وفيما تشي به م
الظاهرة(.)11
عتبة العنوان:
حيزا
وقد أجاب ع عنونة الس ة مبا يبني مكانتها م حي احتالل "عتبة العنوان املفردة ا
ضي اقا يف فضا عنونة الس ة الااتيَّة ألهنا يف سياق تنول الرتكي العنواين تعد أبست أنوال الصياجملة
العنوانيَّة ،وال عتا إى جهد كب يف التفك هبا"(.)12
( )8ينظر :عتبا الن 5 :
( )9ينظر :مدخل إى جامع الن 91 :
( )10عتبا الن 19 :
( )11ينظر :عتبا الكتابة الروائية ، 8 :وينظر :عتبا الن
( )12عتبا الن 38 :
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مقاربة نظرية( موقع دادس أنفو االلكرتوين)

عتبة العنواانت الداخلية:

وإجابة على تسا ل الباحثة الكرمية ع دور العنواذ الداخلية يف هيكلة الس ة الااتية
أوضح أن يف " االشت ال على العنواذ الداخليَّة للس الااتيَّة صعواب ٍ لَّة ،تكم يف التباي بني
يصرح به يف العنواذ اخلارجيَّة ،وما يرد يف صدور األبواب والفصول ،كما خيضع ترتي العنواذ
ما َّ
صرح هبا األنساق على ب ٍو
الداخليَّة يف كث م احلاال ألنساق تصوصة ال ختلو م الدالال  ،ويىن َّ
ذدرا"( ،)13معتمدة يف على كتاب (هويَّة العالما يف
ما ،م دون الكش ع املعاير واخللفيا إال ا
العتبا وبنا التأويل) (.)14
وأشار الباحثة إى أن تناوهلا مبح العنواذ الداخليَّة سينطلق م خالل موري  ،األول:
دراسة أبعاد العنواذ الداخليَّة ،واآلخر :دالال التنضيد (الي تع م حي الرتتي واالتساق (،)15
وتع يف هاا السياق :دالال ترتي العنواذ الداخلية وفق نسق معني يف العنواذ الداخليَّة(.)16

عتبة العنوان اخلارجي:

أوال
وحول تسا ل الباحثة ع أرر العنوان اخلارجي وال ال بين أن "العنوان مما يواجه القارئ ا
أحياذ يواجه القارئ قبل الكتاب نفسه ،فهو كيان أوسع م جمموعة القرا
يف خار الكتاب ،بل حىت ا
ألنه ميك أن يصل إى ألس مل تقرأ الن  ،فالعنوان خياط بصرًّاي الكث م املتلقني ،ولكون الناشر قد
يكون له يد يف اختيار أو تعديله أو اقرتاحه"(.)17
معززة رأيها مبا كه إليه النقاد م كون " ال ال عتبة ماديَّة بصريَّة ،عيل ببداهة إى الكينونة
مثال ،ويعمل يف أقدم وظائفه
البصريَّة املاديَّة للعمل ،يف مقابل (الكاس ) وأيقونة الكتاب اإللكرتوين ا
ماداي ،وشكليًّا ،ولاليًّا إى
على ض أوراق العمل ،ومحايته م مضاعفا االستهالك ،جبان إحاالته ًّ
( )13عتبا الن 126 :

 ))14ينظر.14 :
 ))15ينظر :املع

َّد).
الوسيت :مادة( :نَض َ

 ))16ينظر عتبا الن
 ))17عتبا الن
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.126 :

.31 :

فع ااال النطباعا
مستوى التداويل ،والشرائح القرائيَّة ،وكونه مو الدا َّ
وأبعاد  ،ورمبا زمنيَّة العمل ،وموضول الن

التلقي األوى حول النشر ومستوا ،

وجنسه األديب"(.)18

ومل ت فل الباحثة الكرمية ع األرر التسويقي املب على إضافة كات

الس ة صورته الشخصية

وعبارة (املدل ) مما ي ري القرا ابقتنا الكتاب كل أن "ككر حياة املدل

موجزة يف نقاط ،وتعداد

أه إسهاماته ،ودع هاا كله بصورة له ،وتاييلها بكلمة( :املدل ) ،له دور كب يف النشر
والتسويق"(.)19
وظائف العتبات:
وع تسا ل الباحثة الكرمية حول الوظائ
وتنوعها وتعددها أجاب

ع كل

الي تقوم على العتبا

ابختال

تل

يف مواضع عديدة منها :ما ككرته م أه الوظائ

العتبا
للعتبا :

"تشكيل واجهة إجملوائيَّة ،وهي مبثابة إعالذ  ،ورسائل إحيائيَّة تستهد استقطاب أكان ٍ
عدد ممك ٍ م
اجلمهور ،وعرضه على اقتنا الكتاب"(.)20
مكررة أمهية عتبة ال ال خاصة وأرر يف س ورة العمل "يف كونه عتبة نصيَّة يف الن
تددي العديد م الوظائ  ،وعتوي الكث م العناصر ،الي

الس ي،

على ىنكتَّاب الس ة الااتيَّة أن يهتموا

هبا ،وخيتاروا أبرز العناصر الي تسه يف زايدة مكانة ها الس ة وتسويقها"(.)21
التقاطع مع السيميائية:
وهذذاا مذذا يتقذذاطع مذذع السذذيميائية مذ حيذ داللذذة األشذذكال يف ال ذذال علذذى مذراد كاتذ السذ ة
انطالقاذذا م ذ كذذون العالمذذة ل ويذ ذذة ،أو جملي ذذر ل وي ذذة ،علذذى األاذذاط الثالرذذة ةلث ذذة للعالمذذة العالمذذة األيقونيذذة،
) (18عتبا الن

الشعري احلدي يف شعرية املعاصرة ومعاصرة الشعر80 :

 ))19عتبا الن

.77 :

 ))20عتبا الن

.76 :

 ))21عتبا الن

.85 :
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والعالمذذة اإلشذذارية ،والعالمذذة الرمزيذذة ،مبذذا يف كلذ مذ ارتبذذاط الذذدال واملذذدلول بواسذذطة اخلذرائت التوضذذيحية،
والصور (الفوت رافية) ،وما شابه حس (تشذذارلز بيذذرس) فيما أشار إليه الباح ممد كالب(.)22
متوصلة إى أكثر العتبا حضورا لدى أدابئنا السعوديني حي أشار إى أن "لعتبة ال ال
بشقيه األول واألخ أمهيَّةا ابرزةا عند األداب السعوديني ،حي
بعناصر تل
حضورا"(.)23
ا

أيضا ،مبا فيها م عنواذ
األجمللفة ا

أولو عناية واضحة ،وبرز اهتمامه

رئيسة وفرعيَّة ،فكان

ها العتبا

األكثر

عيّنة الدراسة:
بن الباحثة الكرمية أ .نو دراستها على العينة التالية املتمثلة يف ٍ
مثان وأربعني س ة كاتيَّة هي:
م
1

العنوان

م

املدل

أتاكر

بدر ب أمحد كرأ

2

املدل

العنوان

أشخا؛ يف حيايت حس كتيب

3

أايم يف حيايت

ممد آل ملح

4

أايم يف املستشفى

ممد عمر توفيق

5

أايم م حيايت

زه السباعي

6

أايمي

أمحد السباعي

األايم عبد هللا منال
الليايل

8

بوح الااكرة

عبد العزيز الثنيان

تباريح التباريح

اب عقيل الظاهري

7

بع
وبع

9

بني
واملنفى

الس

أمحد
عطار

عبد ال فور 10

 11جتربي الشعريَّة
 13حنني الاكراي

حس القرشي

12

محد البوعلي

14

 15حياة يف احلياة

عبد هللا أبو داه

16

حيايت

18

والعمليَّة
خواطر جريةة

 17حيايت مع اجلول عزيز ضيا
واحل واحلرب

 ))22ينظر :العالمة والرواية دراسة سيميائية يف رواية (ستائر العتمة) 141
 ))23عتبا الن
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.248 :

حكايَّة الفىت مفتاح عبد الفتاح أبو مدي
حياة يف اإلدارة

جملازي القصييب

العلميَّة عبد هللا وابل
حس
شيخ

عبد هللا آل

 19خواطر
وككراي

إبراهي احلسون

20

كاكرة م الزم

 21ككراي

أمحد علي

22

ككراي طفل وديع عبد العزيز الربيع

24

عبد الرمح صباغ

 23ككراي

العهود ممد زيدان

عبد هللا ب عبد احملس
املاضي

ككراي مدرس

الثالرة
 25ككراي
وعته الااكرة
 27رحلة
واألمل

مما عبد العزيز السامل

26

األمل أمحد آل شيخ مبارك 28

ككراي نص قرن عبد هللا قرعاوي
عاما زاهر األملعي
رحلة الثالرني ا

 29رحلي مع املو

عبد العزيز املهنا

30

سنوا
الشورى

 31سوانح األربعا

عبد العزيز الدخيل

32

اب عقيل الظاهري

34

س ة شعريَّة
طبي عيون

سلمان العودة

36

على ضفا

م

 33شي
التباريح
 35طفولة قل

يف جملس عبد العزيز الثنيان
جملازي القصييب
زكراي آل فيصل
حب ة مرام مكاوي

اهلايد ابرك
م

 37قطرا
سحائ

عبد الرمح ب ممد 38
السدحان

مسني تركي الدخيل

ككراي
سابق

الاكرى
عبد الكرأ اجلهيمان 40

 39ماكرا
وككراي
حيايت

مع حس قزاز

42

الكلمة

السي

مكاشفا

عبد العزيز مشري

والوردة
ككراي

ممد عمر توفيق

44

 45م زوااي الااكرة منصور ممد اخلر ي 46
 47وتل األايم
11

مسائل اليوم

م

 41مشواري
 43م
مسافر

ممد عواد

عبد الفتاح أبو مدي

48

سوانح محد اجلاسر

م
الاكراي
ها حيايت
وس

حس كتيب

على أدأ عبد العزيز

الزم

اخلويطر(.)24

اجلانب التطبيقي يف البحث:

بتسذذليت الضذذو علذذى مذذدى مالمسذذة الباحثذذة الكرميذذة اجلان ذ التطبيقذذي يف حبثهذذا ،يتبذذني مذذدى مذذا
أشبع الباحثة كل اجلان م خالل التنول يف عينا الدراسذة ،وكثراذا ،فثمانيذة وأربعذون سذ ة قامذ

عليهذذا الدراسذذة كفيلذذة أن تنحذذى ابلبحذ إى اجلانذ التطبيقذذي مذذع التنظذ حذذىت ميكننذذا االسذذتةناس مبسذ ة
اجلذانبني متذوازنني فقذذد جذذا اجلانبذذان النظذذري والتطبيقذي متكذذاملني ،تكذذامال ينفذذي التقصذ الذذاي ميكذ أن
حيصل إمهال التطبيق مع إشبال التنظ  ،أو العكس.
وقذذد بذذدا اجلان ذ التطبيقذذي جب ذذال منذذا املشذذار األوى للبح ذ عنذذدما عنون ذ الباحثذذة الكرميذذة
"أوال :بنا العنواذ اخلارجيَّة يف عينة الدراسة"( ،)25وسار على هاا املنوال يف سذردها
للتطبيق بقوهلا :ا
العتبا  ،والوقو عندها تنظ ا ،مع التطبيقا املباشرة م عينا الدراسة.
وم ذ التطبيقذذا مذذا ككرتذذه أ .نذذو يف معذذرض حذذديثها ع ذ داللذذة العن ذواذ اخلارجيَّذذة يف عينذذة
الدراسذذة ،حي ذ نظذذر قائلذذة " :لداللذذة العن ذوان أرذذر كب ذ يف اسذذتنطاق ع ذوامل الذذن  ،فهذذو مل أي إال بعذذد
تاض م اختمار الفكرة يف كهذ الكاتذ  ،وال الذ أن اختيذار العنذوان ال يكذون اعتباطاذا ،حذىت وإن كذان
للمدل حريَّة مطلقة يف وضع العنوان الاي يعلو س ته الااتيَّة"( ،)26وبعد هذاا اإلطذار النظذري يف مقدمذة
املطل تطالعنا الباحثة ابلتطبيقا العماية املستقاة م عينذا الدراسذة فتقذول " :وابلرجذول إى دالال
العنواذ يف الس الااتيَّة السعوديَّة ،يتضح أهنا تدور داخل تيما معينة ،وميك تصنيفها ع مواضذيع
متشذذاهبة :كالطفولذذة ،والتعلذذي  ،والوظيفذذة ،واملذذرض ،والذذاكراي  ،ومنهذذا مذذا هذذو عذذام شذذامل جوان ذ احليذذاة
ليع ذذا ،فتك ذذون الس ذ ة ع ذ مس ذذمى حي ذذاة ،تق ذذرب أو تبتع ذذد ع ذ معناه ذذا احلقيق ذذي ،وميك ذ إدخ ذذال ه ذذا
ا
حقوال دالليَّة تتلفة ،كاحلقذل الذداليل االجتمذاعي ،واحلقذل الذداليل
املواضيع ع نطاقا أوسع ،فتشكل ا
(.)27
النفسي ،واحلقل الداليل السياسي"
 ))24ينظر :عتبا الن

.8 :

 ))25عتبا الن

.36 :

 ))26عتبا الن

.47 :

 ))27السابق .47 :
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وقد أجاد

يف التطبيق عندما تناول

حي قال  ":إن بع

الباحثة الشخصية يف اللون املصاح

الس متيز أبلوان فريدة ،كس ة (ككراي

لعتبة ال ال

طفل وديع) لعبد العزيز

الربيع حني جا عنواهنا ابللون الوردي ،هاا اللون خار السرب ،فهو ال ُّ
يعد م ألوان
الطي

السبعة ،أو م ألوان قوة اجلسد ،ولك نرا يف جسد اآلخر بشكل جملام

شخصيَّة طفوليَّة ال تكان ،لون لطي  ،ذع  ،مدلل ،ضعي ( .)28يتناس
الوديعة لطفل"

ألن له

مع الاكراي

(.)29

وهاا التحليل يعيدذ إى نظرة هامون للشخصية على ما ككر الناقدة د.الرأ
على

استنادا إى "التأر الاي مارسته اللسانيا
الفواز سلمها هللا ،حي بين أنه
ا
اإلنسانيا عامة ،وعلى التحليل األديب على وجه اخلصو؛ ،حدَّد هامون رالرة ماور تقوم
عليها دراسة الشخصية يف الن

السردي هي:

• ُّ
دال الشَّخصيَّة.
• مدلول الشَّخصيَّة.
• مستواي وص الشَّخصيَّة.
ويف مستهل حديثه ع ها احملاور يش هارمون إى أمهية التاك ببع

العامة ،فيقول:
املبادئ َّ

ختصصه (عل الدالة،
"إكا كان السميولوجيُّون يعرتفون عاد اة بوجود تقسيما فرعيَّة داخل دائرة ُّ
الرتَّكي  ،التَّداولية) فإننا نستطيع ويشكل تتصر جدًّا التَّمييز بني رالرة أنوال م العالما :
• العالما الي عيل على مرجع.
• العالما الي عيل على مفل ٍ
خا؛ ابلتلفظ.
) (28إنه اللون.109 :
 ))29عتبا الن

13

.63 :

• العالما الي عيل على عالمة منفصلة"

(.)30

مث تزيد الباحثة الكرمية األمر جال ابجلدول املساند الداع لفكراا فتقول يف تعقي
احلقل الداليل االجتماعي ،أنقله هنا مع إحاال

الباحثة إى العينا

على

الواردة يف اجلدول ":وفيما يلي

متثيل سردي م احلقل الداليل االجتماعي:
عنوان السرية

موضوعها

التمثيل السردي للحقل الداليل

حكاية الفىت مفتاح

الطفولة

"ولك ما عسى طفل أو جملالم مثلي أن يعمل يف الزم الصع وهو
()31
واهي القوى ،ضةيل اجلس  ،ال حيس كتابة امسه"

عنوان السرية

موضوعها

"وكن أعمل بعد الظهر إى ما بعد امل رب يف استقبال خبز
()32
البيو "
"كن خالل دراسي يف العام الدراسي للسنة السادسة االبتدائيَّة،
()33
أح احلساب"

السعودية ، 37 :ون
 ))30سيميايَّة الشَّخصيَّة يف الرواية ُّ
) (31عبد الفتاح أبو مدي  ،؛.30
) (32املصدر نفسه  ،؛ .39
) (33املصدر نفسه ،؛ .141
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التمثيل السردي للحقل الداليل
هامون يف  :سيميولوجيَّة الشَّخصيَّا الروائيَّة17 :

ككراي مدرس

التعلي -
الوظيفة

م ككراي مسافر

السفر

عنوان السرية

موضوعها

" أضع كتيباا ص اا حيتوي على ككراييت ع األايم بل األعوام الي
قضيتها ،وتشرف فيها ابالنضمام إى هيةا خدمة العل والثقافة يف
نظرا ألين واكب ها املراحل منا نعومة
مراحلها األوى ابملدارس ا
أظفاري ،تلمي ااا يف العهد العثماين الرتكي ،ومراه اقا يف العهد اهلامشي،
وايفعا يف وظائ ها اخلدمة يف العهد السعودي"(.)34
ا
"كان الوسيلة الوحيدة للرتبية على كل تقص أو شقاوة هي العصا،
يراها التلميا مارلة أمامه طيلة اليوم الدراسي ،يف يد املدير ،واملراق ،
()35
أيضا"
واملدرس ،رمبا الفراش ا
"وأع بت ذ ذ ذ ذ (ه ذ ذ ذذون ك ذ ذ ذذون ) يف العطل ذ ذ ذذة وق ذ ذ ذذد ب ذ ذ ذذد جمل ذ ذ ذ ذ تتنق ذ ذ ذذة
ابلناس ،والسيارا كما عرفتها يف كل رحلة سبق "(.)36
متل م متعة
"م لندن إى طوكيو ،إهنا رحلة طويلة حقًّا ،ولكنها ال ُّ
النظر والتأمل مل يش فه تقل الليل والنهار واختالفهما ،وروعة
الطبيعة ومظاهرها بني البحر واليابسة على امتداد الرحلة"(.)37

) (34عبد الرمح بكر صباغ ،؛.5
 ))35املصدر نفسه ،؛.83
 ))36ممد عمر توفيق ،1 ،؛ .182
) (37املصدر نفسه ،2 ،؛.9
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التمثيل السردي للحقل الداليل

أايم يف املستشفى

بع

املرض

األايم

األايم وبع
الليايل

"دخل مستشفى اجلامعة األمريكيَّة يف ب و  ،وأمضي فيه ستةا
يوما ،لكل يوم منها اتريخ طويل عري أككر اآلن"(.)38
وأربعني ا
" كان املستشفى طر اازا أمريكيًّا وم الدرجة األوى ،ولكنه بدأ

يستحيل يف إحساسي إى (زنزانة) ،وأتاكر اآلخري م األهل والعيال
الاي حييون ويعيشون معي أبفةدا  ،وأرواحه وإن كانوا بعيدي ع
علي وأكاد أختنق"(.)39
وع املستشفى ،فتضيق (الزنزانة) َّ
تطل يب يف القاهرة ،ويف دار بعثتها اجلميل"(.)40
"لك األايم مل ْ
"يف ليلة م الليايل الب داديَّة اجلميلة ،هاتف األستاك :ممد علي
()41
حافظ رئيس عرير جريدة املدينة"

وهكاا تستمر الباحثة الكرمية يف التطبيقا املصاحبة للتنظ جنباا إى جن يف خطني متوازنني

حىت هناية البح

وهو ما نق

عند يف األسطر األخ ة من البح

والتطبيق بقوهلا":يقول أمحد ب علي آل مبارك ،مدل

يف مز أ .نو

بني التنظ

(رحلة األمل واألمل) يف إهدائه" :إى شبابنا

املتطلع إى االرتقا يف مدار العل  ،وسبل الكمال أهدى هاا الكتاب ،وإن به آمل أيها الشباب
العزيز أن يكون يف قرا ته ما يدعوك إى شكر رب الكرأ ،حي

عافاك مما تعرض

له األجيال الي

سبق النهضة احلديثة الي أن تنع اآلن خب ااا"
أهذذدى املدل ذ س ذ ته هذذا إى شذذباب األمذذة الذذاي يسذذعون إى االرتقذذا يف مذذدار العل ذ  ،فكذذان
عام ذةا ،وكأنذذه
عامذذا ،جمل ذ مقتصذذر علذذى شذذخ واحذذد فحس ذ  ،فهذذو يهذذدي س ذ ته إى الشذذباب َّ
إهذذدا ًّ
خيذذاطبه ويتواصذذل معهذ بشذذكل مباشذذر ،داعياذذا إايهذ لقذرا ة سذ ته ألهنذ سذذي دون فيهذذا مذذا يذذدعوه إى
شكر هللا -تعاى -الاي عافاه مما تعرض له األجيذال السذابقة قبذل عصذر النهضذة ،فهذاا اإلهذدا دعذوة
) (38ممد عمر توفيق ،؛.13
) (39املصدر نفسه ،؛ .52
) (40عبد هللا منال ،؛.105
) (41املصدر نفسه ،؛  ،187واجلدول يف  :عتبا الن 49 :
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صرحية ومباشذرة للشذباب إى قذرا ة السذ ة ،واالسذتفادة ممذا عتويذه مذ موضذوعا  ،وهذا العالقذة التواصذليَّة
بني املدل والقرا تدكد أتدية اإلهدا للوظيفة التداوليَّة"(.)42
ومما يظهذر مزيذد عنايذة الباحذ الكرميذة يف اجلانذ التطبيقذي ،ودقتهذا يف كلذ قيامهذا ابالسذتقرا ،

ومذ مث التلخذذي للعينذذا  ،مذذع االسذذتعانة مبصذذفوفا توضذذيحية ،قائمذذة علذذى تنذذاجمل التنظذ مذذع التطبيذذق
وهذذاا مذذا نذذرى لذذه اذذاك يف البح ذ  ،ومنهذذا تل ذ املصذذفوفة التوضذذيحية ،والرس ذ الذذداليل يف مكذذوذ عتبذذة
العنذوان حيذ خلصذ أشذذكال العنذواذ البنائيذذة برسذ شذ ري توضذذيحي ،إميذذاذ منهذذا أبمهيذذة دور وسذذائل
اإليضاح يف إيصال الفكرة ،واستعانة منها بكل دال ييسر الفه  ،ويقرب املعق فقال :
"وميك تلخي

أشكال العنواذ البنائيَّة ابلرس الش ري التايل:
العنوان

مرك

مفرد
شبه للة

فعل اس

للة أكثر م للة "(.)43

وهكاا نرى متك الباحثة م املوازنة بني التنظ والتطبيق يف حبثها القائ على األمري كليهما.
ما العتبات اليت تناولتها الباحثة يف دراستها؟
درس الباحثة الكرمية عينة الدراسة ها م مستواي عتباتيَّة عدة هبد
املختلفة الي قدمتها ها العتبا للن
-1

العنوان.

-2

ال ال اخلارجي جبهتيه.

-3

التمهيد والن

-4

املقدمة.

) (42عتبا الن  ، 244 :ون
 ))43عتبا الن
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الس ي ،وتل العتبا هي عتبة:

.37 :

االستهاليل.

أمحد املبارك يف  :رحلة األمل واألمل :؛ .4

استنتا الوظائ

-5

العنواذ الداخليَّة.

-6

اخلامتة.

-7

اهلوام (.)44

ما املنهج الذي اتبعته الباحثة أ .نوف يف حبثها؟
لع

الباحثة بني املنه اإلنشائي القائ على "األصول النظرية العامة لألدب والي تسمح

بتمثيل وحدة اآلةر األدبية م جهة وتنوعها يف إطار ها الوحدة م جهة أخرى"( )45مع تقاطع
كل
تكش

املنه عند الباحثة ب
ع الوظائ

م املناه

وهو ما أشار إليه بقوهلا ":ها الدراسة مقاربة فنيَّة،

اجلماليَّة للعتبا  ،ع طريق املنه اإلنشائي ،يف حني استعن

ببع

املناه

كاألسلوبيَّة عند الوقو على احلقول الداللية للعنواذ خاصة"(.)46
مدى التزام الباحثة ابملنهج الذي ارأتته.
بتتبع س الباحثة الكرمية يف حبثها يتضح تطبيقها للمنه الاي اختطته لنفسها يف البح ،
وكل بتتبعها العتبا النصية ،والوقو على تنوعها ،مع االستعانة الفعلية ابملنه األسلويب يف املوضع
وهو ما جا يف معاجلتها احلقول الداللية للعنواذ

الاي استدعى كل

م مثل قوهلا ":تل الس

تندر ع حقول دالليَّة تتلفة ،هي :احلقل الداليل االجتماعي ،أو احلقل الداليل السياسي ،أو احلقل
الداليل النفسي ،أو احلقل الداليل األديب ،فيأيت العنوان متضمناا أحد ها احلقول الدالليَّة"(.)47
وقد أحسن أ.نو يف مواكبة عملها لتوجه النقد احلدي م حي االهتمام والعناية بعتبا
النصو؛ كوهنا متثل مفاتيح مهمة لقرا ة الن  ،ضم سياق نظري وعليلي عام يعت إببراز ما للعتبا
 ))44ينظر :عتبا الن

.9 :

 ))45اإلنشائية يف النقد األديب احلدي ذ ذ عبد الفتاح املصري http://www.startimes.com/?t=27373858
 ))46عتبا الن

.8 :

 ))47عتبا الن

.194 :
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م وظيفة يف فه خصوصيا

أساسي م مقاصد الداللية...وقوفا عند ما

الن  ،وعديد جان

مييزها ويعني طرائق اشت اهلا(.)48
كل

يرتبت ابالختيارا

أن " عليل العتبا

الي يقدمها تصور الن

املوازي"( .)49ابلنظر

للعتبة النصية م حي قدراا التمثيلية على احتوا شروط اإلنتا النصي وبدائله(.)50
النص:
نتائج رسالة عتبات ّ
سأسلت الضو يف هاا املطل على مدى إضافة ها الرسالة م خالل النتائ الي خرج
حي ككر يف خامتة رسالتها العديد م النتائ  ،جا

مما دونته الباحثة الكرمية أ .نو

هبا،

على النحو

اآليت:
-1

اهتمام األداب السعوديني ابلعتبا
الدراسة العتبا

فتناول

اخلارجي ،عتبة ال ال
الن

ٍ
بشكل الف  ،وتنول حضورها يف س ه ،
النصيَّة

أوال وتض كل م  :عتبة العنوان
اخلارجية الي تواجه القارئ ا
األول ،عتبة ال ال

األخ  ،مث العتبا الداخلية ،والي تض عتبة

االستهاليل ،وعتبة اإلهدا  ،عتبة املقدمة ،عتبة العنواذ

الداخلية ،عتبة اخلامتة،

عتبة اهلوام  ،وكان لعتبة ال ال بشقيه األول واألخ أمهيَّة ابرزة عند األداب السعوديني،
أيضا ،مبا فيها م عنواذ
حي أولو عناية واضحة ،وبرز اهتمامه بعناصر تل األجمللفة ا

-2

حضورا.
رئيسة وفرعيَّة ،فكان ها العتبا األكثر
ا
اهتمام كتاب الس ة الااتيَّة السعوديني ابلعناوي  ،ومبكان وجودها على ال ال  ،وبرتكيبها
وشكلها.

-3

معظ العنواذ

اخلارجيَّة للس الااتيَّة كان

املتمثل ابلس ة الااتيَّة.
 ))48ينظر :عتبا الن  :البنية والداللة .7 :
 ))49املصدر السابق .9 :
 ))50ينظر :املصدر السابق .10 :
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جتنيسيَّة ،أي أهنا تش إى اجلنس األديب

-4

األول للس ة الااتيَّة ،فه يرون أن للموقع أمهي اة

اهتمام األداب مبوقع العنوان على ال ال

يف جاب انتبا املتلقي ،ودفعه القتنا الس ة ،والناظر يف الس الااتيَّة السعوديَّة يظهر له
أبكثر م لون ،وأن

تنول ألوان اخلطوط الي كت فيه العنواذ  ،وأن العنوان قد يىنكت
هلا األلوان دالالاا املوحيَّة ،ويتضح للعيان أن ألوان أجمللفة الس السعوديَّة تتناس بدرجة
-5

وتلميحا إى موضول الس ة وعنواهنا.
تنويها
كب ة مع الشكل العام لل ال  ،وتش
ا
ا
اختيارا

األداب السعوديني للصور والرسوما

األول وكل

واللوحا

جلاب القرا وزايدة لاليَّة الس ة ،وقد اختار أكثر أولة

الواقعي ألجمللفته الي تشمل إما صورة شخصيَّة للمدل
-6

الفنيَّة ووضعها على ال ال
األداب النمت

وإما مناظر طبيعيَّة ،فكان عدد

الس الي اختار هاا النمت أر ابعا وعشري س ة م جممول العينة البحثيَّة.

اهتمام كتاب الس الااتيَّة السعوديني ابل ال األخ  ،وتعاوهن مع اجلهة الناشرة ليظهر
بشكل ليل وجاكب ،حي احتوى كل ال ال على ٍ
ٍ
عدد م العناصر
هاا ال ال
الي توصل إليها ها الدراسة ،وكان عنصر ككر الس ة الااتيَّة للمدل م خالل الناشر
أكثر العناصر الي اشتمل عليها ال ال األخ للس السعوديَّة.

-7

احتوا الس الااتيَّة السعوديَّة على اإلهدا ا
اإلهدا ا

املوجودة يف الس الااتيَّة كان

جممول العينة البحثيَّة على إهدا ا

جبميع أشكاهلا وأنواعها ،وأن أكثر تل
محيميَّة ،فقد اشتمل

ارنتا عشرة س ة م

محيميَّة تكون إما لألهل وإما لألحباب وإما

لألصدقا .
-8

نصوصا استهالليَّة ،جمل أن
عددا يس اا م الس الااتيَّة قد تضمن
أوضح الدراسة أن ا
ا
أيضا إى احتوا
متاما م االستهالل ،وأشار النتائ
معظ س العينة البحثيَّة قد خل
ا
ا
أكثر الس الااتيَّة م العينة البحثيَّة على مقدما ب

النظر ع اختال

األمسا الي

أطلقها األداب عليها ،يف حني خل فقت أربع س كاتيَّة منها.
-9

اشتمال ىنجل الس الااتيَّة السعوديَّة على العنواذ الداخليَّة ،حي احتو سبع ورالرون
س ة م جممول العينة البحثيَّة على عنواذ داخليَّة ،وكان البعد االجتماعي أكثر األبعاد
متثيالا يف العينة البحثيَّة بواقع إحدى وعشري س ة.
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 -10بع

الس كان

تقدم خامتةا م خالل األشعار بنهاية السرد فقد خت بع

الس ة س ه أببيا

كتَّاب

شعريَّة رأوها مناسبة ،جمل أن ها الطريقة يف اخلتام كان

قليلة

ومدودة جدًّا يف الس  ،وسلك رالث س كاتيَّة اخلواتي اإلرجائيَّة ،يف حني جا

بقيَّة

الس خبواتي تتو يَّة.
 -11تنوع احلواشي واهلوام

داخل الس ة الااتيَّة السعوديَّة ،فمنها األصليَّة ،ومنها الالحقة،

ومنها املتأخرة.
 -12للعتبا النصيَّة وظائ
تتمثل يف تسمية الن

تددي وظيفة دالليَّة

عديدة تقوم هبا يف النصو؛ الس يَّة ،حي

الس ي م خالل العنوان أو العناوي الداخليَّة والفرعيَّة ،وم

خالل املقدما الي تشملها الس الااتيَّة ،كما أن العتبا النصيَّة كفيلة إببراز مضمون
الن

الس ي وأهدافه ،كال

العتبا  ،فهي تكش

توصل

ها الدراسة إى الوظيفة اجلماليَّة الي تدديها

ع مواط اجلمال يف الس الااتيَّة وتقوم مبنح القارئ املتعة م

خالل تل العتبا  ،وتبني م خالل الدراسة ونتائ ها أن عتبة ال ال

تعد العتبة األبرز

يف أدا ها الوظيفة م خالل شكلها اخلارجي وما يرتكه م أرر يف املتلقي.
 -13الوظيفة التداوليَّة الي تدديها العتبا النصيَّة يف الس الااتيَّة السعوديَّة ،م خالل االهتمام
ابلعديد م العتبا

أبرزها عتبتا العنوان وال ال  ،وقد اهت كتاب الس ة السعوديُّون

هباتني العتبتني م منطلق أمهيتهما يف عقيق الوظيفة التداوليَّة ،وألهنما يساعدان يف نشر
تل الس وتسويقها ،فهااتن العتبتان تساعدان يف جاب املتلقي وإجملرائه القتنا الس ة،
م خالل ما تث م فضول لاا اهت أولة

الكتاب ابلعتبا

النصيَّة ملا تدديه م

وظائ تساعد على نشر وكيول س ه الااتيَّة (.)51
م خالل النظرة لتل
أ.نو

النتائ وتنوعها وعمقها ومشوليتها نق

على ما ميك أن تضيفه دراسة

م خالل نتائ دراستها م إضافا كا قيمة ،ميك أن تسه يف ررا الساحة النقدية م

خالل جان مه فيها يتعلق ابلعتبا منا عتبة البداية إى عتبة النهاية يف الس الااتية ،شاملة املناه
والفنون ،واألشكال والرسوما .
 ))51ينظر :عتبا الن
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وهاا هو املدمل م الدراسا

النقدية األكادميية أن تضطلع يف رحلتها البحثية برصد النتائ ،

وتدوينها ،ونشرها ،وتوصيفها لكي تتحول إى مشاريع متدفقة ،ونظرا

ةقبة ،وأفكار حبثية قادمة

ألقالم رصينة تب لبنا يف ساحتنا النقدية الي الزال حباجة إى كل قل نقدي رصني.
وم اجلميل الالف

يف النتائ الي توصل

إليها الباحثة الكرمية أ.نو الرصد الدقيق املب على

اإلحصا ا الرقمية ،واملقارذ القائمة على الكثرة والقلة ،والظواهر واحلاال الفردية.
وهنا أس ل إشاديت بسعادة الباحثة الكرمية أ.نو سلمها هللا م حي عنايتها الفائقة بنتائ حبثها
الي حاناا عب اا ،ومع مقارنة ها الرسالة ونتائ ها الرائعة مع رسائل علمية أخرى قد تكون يف جملاية م

العلمية والبح املستقصي ،لكنها تتقاصر كث اا ع ككر النتائ  ،إما برتكها ،وإما باكرها يف اقتضاب،
وإما ابلرتكيز على جوان م البح الستخرا نتائ ه دون بقية اجلوان  ،وهو الاي عل بع حبورنا
قاصرة على كاتبها ومشرفها ومناقشيها وبع

احلضور يف جلسا املناقشة ،دون أن تتعدى منافعها إى

املهتمني م النقاد والناقدا يف ساحتنا النقدية املتطلعة إى كل جديد.
ماكا لو أن كل حب علمي متخص

م بو حب أ .نو وما شاهبه خر بعدة نتائ  ،تتحول

إى توصيا  ،مث أفاد منها م اطلع عليها ،وقرأها؟ ك ستتوالد األفكار البحثية؟ وك ستزخر الساحة
كما وكي افا؟
النقدية ابجلديد النوعي؟ وك سنحظى ابملتميز ًّ
مصادر الرسالة ومراجعها:
ممذ ذذا حيس ذ ذ الوقذ ذذو عنذ ذذد مذ ذذدى توظي ذ ذ الباحثذ ذذة الكرميذ ذذة أ.نذ ذذو ملصذ ذذادر حبثهذ ذذا ومراجعذ ذذه ،
واستثمارها يف خدمة ما أراد م البح ونتائ ه.
يف اإلطاللة العامة على مراجع البح يتبني لنا عدة مزااي ،منها:
 -1التن ذذول يف طبيع ذذة املصذذادر واملراج ذذع ،م ذ حي ذ تقس ذذيمها إى مص ذذادر أصذذيلة ه ذذي ال ذذي
تكون منها مادة البح  ،ومراجع خادمة للبح  ،صحبته منا بدايته إى هنايته.
-2
-3
-4
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ذدرا اعتمذ ذذاد الدراسذ ذذة عليه ذذا بصذ ذذفتها عينذ ذذا
ورد املص ذذادر يف مثانيذ ذذة وأربعذ ذذني مص ذ ا
الدراسة.
يف حني بل املراجع مخسة ومثانني مرجعا على العموم.
تقسي تل املراجع وفهرستها بنا على نوعها إى عدة أنوال.

-5
-6

جا الكت املطبوعة يف ستة وأربعني كتااب.
وأما الرسائل واألحباث فكان سبعة ما بني حب ورسالة.

-7
-8
-9

مرجعا.
يف حني احتل اجملال والدوراي والصح جمتمعة عشري
ا
سبعا مما مت اإلشارة إليها ،واإلفادة منها.
وأما املعاج واملوسوعا فكان
ا
يف حني أرب الباحثذة الكرميذة مخسذة روابذت الكرتونيذة تذربت القذارئ إمذا جبامعذة ،أو مركذز
رقايف ،أو موسوعة الكرتونية ،أو جمل كل .

إن هذذاا التنذذول الكمذذي والنذذوعي يف املصذذادر واملراجذذع مدشذذر علذذى ر ذرا املذذادة العلميذذة يف البح ذ ،
وهو دال على سعة أفق الباحثة الكرمية ،وعذدم قصذر نفسذها علذى مصذادر مذددة كمذا أو كي افذا ،إضذافة إى
ما يبشر به م مظنة أن د املطلع على البحذ ب يتذه ،وحيصذل علذى مذراد مذ خذالل صذفحا البحذ
ال نيذذة بتل ذ اإلح ذذاال ال ذذي تربطذذه ابلكت ذ عل ذذى تنوعه ذذا وط ذذول امتذذدادها م ذ مع ذذاج تع ذذود إى مة ذذا
السنني ،إى مواقع الكرتونية مبنية على التقنية احلديثة ،فما بني ها وتل م كتذ مطبوعذا يف احملذاور
الي تطرق هلا البح .
كمذذا يظهذذر االعتذذدال يف العذذدد الكلذذي للمراجذذع مقارنذذة حب ذ البح ذ  ،ابقتصذذار الباحثذذة الكرميذذة
على إيراد املراجع حال كان احلاجة إليها قائمة دون تزيد ابلعدد ،وال اسذتكثار يثقذل الصذفحا وينذأى
ابلبح ع عقيق املراد.
وأخريا ،لنا أن نطرح هذا التساؤل :ما مدى مشول عينات الدراسة كما وكيفا؟
ً
الاي أميل إليه أن العينا جا مناسبة م حي

عقود م الزمان ،مع مراعاة املستوى األديب لتل

العدد البالغ مثانية وأربعني س ة ،ممتدة عان

الس  ،فاالختيار لعينة الدراسة قائ على منه ية

واضحة حدَّداا الباحثة يف مقدمة حبثها ،عندما قال  ":وقام

الدراسة على عينة منتقاة ،وفق

منه مدد ،وكان لتحديد ها العينة م فضا املدلَّفا

يف ف الس ة الااتيَّة السعوديَّة

أسباب عديدة إك إهنا ميك أن تتال م بشكل كب مع طبيعة الدراسة ،وتسعى إى متثيل
ر ية شاملة للموضول ،والن  ،واملرحلة .فنيًّا ،واترخييًّا ،ولاليًّا .حبي تنتهي إى طاقة متثيليَّة
عالية ،مت لية عتبا الن

الس ي مبختل

طبقاته وتنوعاته ،على النحو الاي يدل

جاهزة للرصد والقرا ة واالستنتا  ،وفق ر ية عامة وشاملة ،وانص
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مادة

الرتكيز يف اختيار العينة

على عنصري  :البعد الزم  ،واملستوى األديب وكل
الن

ل رض إدراك قوانني االشت ال على

العتبايت"(.)52

اخلامتة:
احلمد هلل الاي بنعمته تت بنعمته الصاحلا  ،وهباا أصل إى هناية املطا

يف حبثي هاا ،سائال هللا

تعاى أن يبارك يف اجلهد.
ويف ختام اخلامتة أوصي مبا يلي:
-1

أن تويل الدراسا النقدية األكادميية مزيد عناية ابلنتائ املستقاة م تل الدراسا .

-2

أقرتح قيام حب راصد لنتائ البحوث النقدية األكادميية لنشرها ،وتعمي الفائدة منها.

-3

البحوث النقدية األكادميية لنشرها ،وتعمي

أقرتح قيام حب

ممارل راصد لتوصيا

الفائدة منها.
-4

قيام األندية األدبية ،واجلها

كا

العالقة بعقد جلسا

تدريبية عملية لتوليد أفكار

حبثية قادمة لألقالم الواعدة.
-5

اإلسهام يف بنا لبنا

يف ساحتنا النقدية ابإلكثار م الدراسا

النقدية الي الزال

حباجة إى املزيد م كل قل نقدي رصني.
-6
-7

توسيع دائرة (نقد النقد) يف مراجعة اجلهود النقدية السابقة ،وتقوميها ،واإلفادة منها.
إضافة فقرا

يف مقررا

الدراسا العليا يف األقسام املختصة تىنعق ابلعص

الاي يثمر ما عتاجه الساحة النقدية م الدراسة املستقبلية النوعية.
واحلمد هلل الاي بنعمته تت الصاحلا  ،وصلى هللا وسل وابرك على نبينا ممد

 ))52عتبا الن
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الاه

ثبت املصادر واملراجع:

 إنه اللون ،ريتا طانيوس ،دار اخليال للطباعة والنشر ،ب و  ،ط1431 ،1ه/2010م.
 أايم يف املستشفى ،ممد عمر توفيق ،مطابع سحر ،جدة ،ط1410 ،1ه1989 /م. -بع

الليايل ،عبد هللا منال ،دار املوسى للنشر والتوزيع ،ط1429 ،1ه/

األايم بع

2008م.
 تل األايم ،عبد الفتاح أبو مدي  ،مطابع دار البالد ،جدة ،د.ط ،د. . حكاية الفىت مفتاح ،عبد الفتاح أبو مدي ،الشركة السعودية للتوزيع ،جدة ،ط،11416ه1996/م.
 ككراي مدرس ،عبد الرمح بكر صباغ ،مطابع الروضة ،جدة ،د.ط1399 ،ه. الس ة الااتية يف األدب السعودي ،عبد هللا ب عبد الرمح احليذدري ،دار املعذرا الدوليذة للنشذر،الرايض ،الطبعة األوى1418 ،هذ 1998 -م
 سذذيمولوجيَّة الشَّخص ذيَّا الروائيَّذذة ،فيلي ذ هذذامون ،ترلذذة سذذعيد بنك ذراد ،دار احل ذوار – الالكقيذذة،الطبعة الثانية2013 ،م.
السذذعودية ،د .الذذرأىن بن ذ مفذذوز الفذ َّذواز ،مدسسذذة االنتشذذار العذذريب،
 سذذيميايَّة الشَّخص ذيَّة يف الروايذذة ُّبذ و – لبنذذان ،النذادي األديب الثقذذايف جبذدة ،اململكذذة العربيذة السذذعودية ،الطبعذة األوى 1437ه ذ
 2015م عتب ذذا الكتاب ذذة الروائي ذذة ،د عب ذذد املالذ ذ أش ذذهبون ،دار احلذ ذوار للنش ذذر والتوزي ذذع -س ذذوراي ،ط، 1.2009
 -عتبا الن

الشعري احلدي

يف شعرية املعاصرة ومعاصرة الشعر ،صادق القاضي ،مدسسة

أروقة للدراسا والنشر ،ذدي جنران األديب الثقايف ،ط1435 ،1ه2014 /م.
 -عتب ذ ذذا ال ذ ذذن

مقارب ذ ذذة نظري ذ ذذة ،عب ذ ذذد اجملي ذ ذذد علذ ذ ذوي إمس ذ ذذاعيلي ،موق ذ ذذع دادس أنف ذ ذذو االلك ذ ذذرتوين

http://www.dades-infos.com/?p=17989
 عتبا الن  :البنية والداللة ،عبد الفتاح احل مري ،منشورا الرابطة ،الذدار البيضذا  -امل ذرب،الطبعة األوى 1996 -م
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 العالمذذة والروايذذة دراسذذة سذذيميائية يف روايذذة (سذذتائر العتمذذة) لوليذذد اهلذذوديل ،ممذذد مصذذطفى كذذالب،كلي ذذة اآلداب – اجلامع ذذة اإلس ذذالمية ،جمل ذذزة -فلس ذذطني ،جمل ذذة جامع ذذة الش ذذارقة للعل ذذوم اإلنس ذذانية
واالجتماعية ،اجمللد  ،13العدد  ،2ربيع األول 1437هذ  -ديسمان 2016م.
 ف الس ة األدبية ،ليون إدل ،ترلة صدقي حطاب ،مدسسة احلليب وشركا 1973 ،م مذذدخل إى جذذامع الذذن  ،جذ ار جينذ  ،ترلذذة عبذذد الذذرمح أيذذوب ،دار توبقذذال ،امل ذذرب ،الطبعذذةالثانية1986 ،م
 -املع

الوسيت :جممع الل ة العربية ،مكتبة الشروق ،ط1425 ،4ه2004 /م

 -م ككراي

مسافر ،ممد عمر توفيق ،دار البالدة ،جدة ،1 ،ط1400 ،1ه1980/م،

 ،2ط1406 ،1ه1986/م.
 نقذذد النقذذد يف اجملتمذذع امل ذذريب ،أطروحذذة مقدمذذة لنيذذل شذذهادة الذذدكتورا يف النقذذد األديب املعاصذذر مذذابعذذد البنيذذوي ،بذذدرة قرقذذوى ،إش ذرا أ.د ممذذد بلقاس ذ  ،2016 – 2015 ،اجلمهوريذذة اجلزائريذذة
الدميقراطية الشعبية ،وزارة التعلي العايل والبح العلمي ،جامعة أيب بكذر بلقايذد ،تلمسذان ،كليذة
اآلداب والل ا  ،قس الل ة العربية وآداهبا.
 هويَّذذة العالم ذذا يف العتب ذذا وبن ذذا التأوي ذذل :ش ذذعي حليف ذذي ،ماك ذذاة للدراس ذذا والنش ذذر ،ط،1سوراي1435،ه2013 /م
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