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 والبحوث اجمللد الثامن عشر،العدد الثاينجملة عجمان للدراسات 

 شعرية )الرسائلي( في الرواية اإلماراتية  مقاربة إنشائية لدالالت التداخل األجناسي وتحوالته

The aesthetic of correspondence in the Emirati novels: a study of the 

semantic meaning of the literary genres interference and its 

transformations 

 

 سعد البكرفهد إبراهيم *د. 
 ملخص

تقوم الدراسة على االهتمام باألدب الرسائلي يف  
 ،تداخله مع الرواية العربية من خالل األمنوذج اإلمارايت

حيث تبدأ الدراسة بتمهيد حول مفهوم الشعرية 
مث تدلف الدراسة إىل التعرف على مستويات  ،الرسائلية

يف  كما،التفاعل األجناسي ودرجاته بني الرسالة والرواية
مث تتجه الدراسة  ،والكلي ،والنصفي ،ادلستوى اجلزئي

بعد ذلك إىل رصد التحوالت اليت حيدثها االستعمال 
أو الطابع  ،وذلك من خالل الطابع الرتاثي ،الرسائلي
مث تسعى  ،أو الطابع اإللكرتوين احلديث ،العصري

  ،الدراسة أخريا إىل دراسة بعض أساليب اخلطاب
مث قائمة  ،مث خامتة الدراسة ،وارواحل ،والسرد ،كالوصف

 مبصادرها ومراجعها.
 
 
 
 

___________ 
جلائزة  43البحث الفائز بادلركز الثاين يف جمال النقد االديب بادلسابقة ال [

 ]راشد بن محيد للثقافة والعلوم
ة العربية, كلية اآلداب أستاذ األدب والنقد ادلساعد, قسم اللغ *

 ادلملكة العربية السعودي- جامعة حائلوالفنون,

 *DR. FAHAD EBRAHEEM  SAAD 

ALBAKAR 

 

ABSTRACT 

The study is based on the 

interest in the literature of 

correspondences and its 

interference with the Arabic Novel 

in line with the Emirati Model. 

The study begins with an 

introduction about concepts of 

aesthetic in correspondence. Then, 

it identifies the interaction of 

literary genres and its levels 

between correspondence and 

novel, in in all patterns. The study 

then tends to monitor the 

transformations caused by the use 

of correspondence, through the 

old, modern and new electronic 

means of communication. Finally, 

it seeks to study some styles of 

discourse, such as description, 

narration, and dialogue followed 

by the conclusion of the study, 

and a bibliography at the end. 
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