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تسعى الدراسة لقراءة رؤية العامل يف اخلطاب القصصي لدى القاص 
بوصفو أحد كتاب القصة الذين تتجلى يف  السعودي ظافر اجلبريي

قصصهم رؤية للعامل تتواشج مع التشكيل اللساين للخطاب 
وتتكشف فيها عالقة ادلبدع مع العامل حني يقوم بإجناز  القصصي،

خطوات يبتلعها عملو السردي ادلتمثل مبجموعاتو الثالث وىي: )
 ( يومياُت حبٍّ مزمن( ، و )الهروُب األبيض( ، و)المغيب

اليت تنطلق من إدراك البعدين:  البنيوية التكوينيةوال شك يف أن ادلقاربة 
ة العامل السردي ىي ادلقاربة اليت تنسجم مع يف قراء االجتماعي والفين

 –فالنص يفرض منهج قراءتو  -طبيعة اخلطاب القصصي للجبريي، 
أمهيتو من إعادة العالقة  ىمثمر تتأتادلنهج البنيوي التكويين مساق  و

بني اإلبداع األديب وادلرجع احلي/ اجملتمع الذي ينِتُج فيو ادلبدُع إبداَعو، 
و
َ
 . وينتزع منو عوادل

 وجتيب الدراسة عن عدد من التساؤالت، ىي :
   ما البنيات الدالة اليت عرب من خالذلا القاص عن

 صصي؟قانتظمت خطابو الو العامل، 
  ما مدى قدرة ادلتخيل السردي على تشكيل رؤية

مرجعية تكتنف فعاليات السرد من خالل عناصره 
عناصر السرد يف اخلطاب متكنت كيف و  ادلختلفة؟
 ؟ تعضيد رؤية العامل من القصصي

وتتبوأ ىذه الدراسة مكانتها من كوهنا أول دراسة حتاول اإلحاطة 
باخلطاب القصصي لدى ظافر اجلبريي من خالل منهج نقدي بنيوي 
تكويين، يستنطق رؤية العامل لدى ادلبدع يف تواشجها مع العامل 

يف ثنايا السرد  االجتماعي، وجدلية تفاعلها معو، وانفعاذلا بو
 لقصصي.ا

 
 
 

___________ 
جلائزة راشد بن  33البحث الفائز بادلركز األول يف رلال النقد األديب بادلسابقة الـ  [

 ]محيد للثقافة والعلوم
 ادلملكة العربية السعودية -أستاذ األدب والنقد احلديث جبامعة ادللك خالد *

 *Prof. Abdulhameed Alhusami 

 

Abstruct 

The aim of this study is to analyze the vision of 

the world in the fictional discourse of the Saudi 

narrator, Thafir Aljubairi, one of the writers 

whose stories reflect a vision of the world that 

intertwines with the linguistic composition of the 

narrative discourse. His trilogy Steps Swallowed 

by the Dark, White Escape and Chronic Love 

Diary reveal the relationship between the creator 

and the world.   

 

There is no doubt that the genetic structural 

approach, which is based on the social and artistic 

reading of the fictional world, is an approach 

consistent with the nature of the narrative 

discourse of Aljubairi – the text imposes its 

reading method. The relevance of the genetic 

structural approach lies in the fact that it 

reconnects the relationship between literary 

creativity and living reference, that is to say the 

society in which the creator produces his 

creativity, and from which he extracts his fictional 

worlds.  

 

The present study attempts to answer a number of 

questions: 

- What are the signifying structures through 

which the writer expressed the world, and 

organized his narrative discourse? 

 

- To what extent is the narrator able to form 

a reference vision that encompasses a 

narrative activity? And how could 

fictional discourse reinforce vision of the 

world? 

 

The study takes its importance from being the first 

study trying to analyze the narrative discourse of 

Thafir Aljubairi through a critical, genetic 

structural approach that questions the vision of the 

world in its intermingling with the social world, 

and dialectic interaction and reaction in the folds 

of the fictional narrative. 
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