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 ملخص
0B3وTاالنصراف حنو رصد الدالالت  سرتاتيجية اخلطاب،انعين ب

. الكلية خلطاب الظلمة يف السياق السردي املتعدد يف الرواية
 موضوعية وبنائية سرتاتيجيةاك 3Tحيث يتجلى هذا اخلطاب

تتصف  .مهيمنة كبنية لغوية وبصرية وداللية  أو. ووظيفية
جمموعة من املعايري الفنية،  ضمن وتربزنسيابية املتالحقة، باإل

املؤثرة يف اإلدراك  والثقافية الفلسفيةالتلقائية و والتصورات 
  .والشعور واخليال

 أكثريف  ،مواجهة حقيقة خطاب الظلمة ويف إمكان القارئ
اللغة، والشخصية، (املتعددة  عناصر الرواية وتقنياتا السردية

 ولكننا اكتفينا). ..واحلدث، والزمكانية، واحلبكة، والرؤية 
سرتاتيجية اخلطاب يف نطاق دالالت املكان الروائي؛ امبقاربة 

املقاربة يف حيث، وقفت . بصفة املكان أحد أهم عناصر السرد
يف احملور . ممارستها التطبيقية على حمورين أساسيني اثنني فقط

 اً تركيبي اً مكونباعتبارها بنية ظلمة املكان، ب اعتنت املقاربةاألول 
اتساع دائرة تشكيالته ، اكتسب حضوره من خالل اً عميق

وقفت يف احملور الثاين و . الرتكيبية والداللية والتصويرية املكثفة
على آفاق العالقات املهيمنة على خطاب الظلمة، وهي املقاربة 

ومتعددة يف وظائفها وعالئقها آفاق منتظمة يف حضورها، 
 . وللياتا السردية

هي األقدر على حبث مولدات النص السيميائية  ومبا إن
تدف إىل مقاربة شكل و الروائي، وتكويناته البنيوية الداخلية؛ 

اخلطاب النصي، ودراسة وظائفه؛ إلنتاج املعىن وإدراك ما 
فقد اعتمدت   ،يضمره من دالالت وتصورات وآليات سردية
 كآلية منهجية للقراءة واملقاربة يف هذا البحث
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Abstract 

The term ‘discourse strategy’ indicates 
monitoring the semiotic implications of 
darkness discourse in various narrative contexts 
in fiction. Such type of speech emerges either 
as thematic, structural and functional strategy 
or as a predomination of linguistic, visual and 
semantic structure characterized by successive 
flow and appeared within literary criteria and 
spontaneous philosophical and cultural 
perceptions which can affect readers’ cognition 
and imagination. A reader can elicit the fact of 
‘discourse darkness’ in the most of the novel 
elements and its various narrative strategies 
(i.e., language, personality, event, place and 
time, plot, vision, etc.).However, we have only 
considered approaching the discourse strategy 
in the range of narrative semiotics of place as 
one of the most significant element of narration 
where the approach was applied depending on 
only two fundamental dimensions.  The first 
deals with approaching the structure of the 
place darkness as a synthetically profound 
element where its importance lies in the 
expansion of its semiotic compositions and 
indications. The second dimension deals with 
the prospects ofrelationships which dominate 
the ‘darkness discourse’ as well-organized in 
its existence and multiple in its function, 
relations and narrations. As semiotics is the 
most capable element in creating narrative texts 
including the inner structure and approaching 
the textual discourse and its applications 
required for reflecting narrative meanings and 
connotations, the present research depends on 
these factors as a typical methodology for both 
reading and discursive approach. 
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	استراتيجية خطاب الظلمة في رواية "ظلمة يائيل" للروائي محمد الغربي عمران مقاربة سيميائية.
	ونعني باستراتيجية الخطاب، الانصراف نحو رصد الدلالات الكلية لخطاب الظلمة في السياق السردي المتعدد في الرواية. حيث يتجلى هذا الخطاب كاستراتيجية موضوعية وبنائية ووظيفية. أو كبنية لغوية وبصرية ودلالية مهيمنة. تتصف بالإنسيابية المتلاحقة، وتبرز ضمن مجموعة من المعايير الفنية، والتصورات التلقائية والفلسفية والثقافية المؤثرة في الإدراك والشعور والخيال. 

