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ِفِِاب ًِت َِكِِِِانٌِسَِنِْإِِِِبُِتُِكِِْيَِلَِِِوُِنِ أَِِتُِيِْأَِيِرَِنِِنِ إِِ ِيَِا وِِمِِوِْي  

:هِِدِِيِغَِفِِِِالَِق َِِِلِ إِِ  

ِلَِذَِىَِِِرَِيِ غَِِِوِْلَِ ،نِْسَِحَِْأِِِانَِكَِا  

ِلَِذَِىَِِِيدَِزِِِِوِْلَِِِوَِ ،نَِسَِحِْتَِسِْيُِِانَِكَِا  

،لِْضَِفِْأَِِِاَِِذَِىَِِِمَِدِ قَِِِوِْلَِوَِ  

ِلَِذَِىَِِِكَِرَِتَِِِوِْلَِِِوَِ ،لِْمَِجَِْأِِانَِكَِا  

ِمِِذَِىَِِِوَِ ،رِْبَِالعِِمِِِظَِعَِْأِِِنِْا  

ِاِِلَِعَِِِيلٌِلِِدَِوَِ .رِْشَِالبِ ِِةِِلَِمِْىِجُِلَِعَِِِصِِقِْالنُِِِءِِيلَِتِِسِْى  

 

 

 

ه(795العمادِاألصفياني)  

 

 



 

 

 

ِ

ِبِِرِِمِْعُِِِتِْنَِوََِلِِِنِْىِمَِلَِإِِ ِ،ياَِي لِِمِِجَِِِفِِصِْوَِِِنِْعَِِِانُِسَِاللِ ِِزَِجِِعَِا،ِوَِِيَِانِِن َِحَِاِوَِِيَِالِِمَِجَِي

ِبِِنِِتَِْلِمِِشَِِِا،ِوَِيَِتِِاحَِرَِبِِِِتِْحِ ضَِوَِِتِْرَِيِِسَِوَِِ ِأُِيَِانِِن َِحَِاِوَِِيَِفِِطِْعَِي ِالحَِمِِا:" ة"يبَِبِِي  

ِالذِِلَِإِِ ِفِِدِ كَِاِوَِدِ جَِوُِِاتَِي َِىِحَِنَِفِْيِأَِى ِتَِا ،ِميِِليِِعِْتَِِِوَِِِيِِيتَِِبِرِْي  

ِوَِحِِيِالروُِدِِنَِسَِِِانَِكَِِِنِْىِمَِلَِإِِ ِفِِنِِقَِفَِراَِِِي ِ،رِِواَِشِْيِمِِي ي  

ِأَِلَِإِِ ِالحَِبِِى" "يبِْبِِي  

ِ:اتِِوَِخَِأَِيِوَِِتِِوَِخِْإِِِِةِِادَِعَِالسِ ِِمَِعِْطَِِِمِْيِِفِِنَِيِكَِفِِِِتُِقِْذُِِِنِْىِمَِلَِإِِ ي  

ِإِِمَِاطِِف َِ ِخَِرَِىِْ،ِزُِيمِْاىِِرَِبِْة، فِْفيِِة،ِعَِدَِالِِة،  

ِالعَِتِِخُِْأِِِاْبنِِِلىَِإِِوَِ ِعَِزيِِي ِالفَِبِْدِعَِمَِحَِم"ُِِبيِِلِْق َِِِلىَِز اح"ت ِّد  

لِِىِْاألَِِِوَِِِاءِِق َِدِِصِْاألَِِِلِ ىِكُِلَِإِِوَِ  

ِلَِساِنيِِإِلىَِ َِيْذُكْرُىْم َِلْم َِو ِق َْلِبي ُِيِحُبُيْم ُكل ِالِذيَن  

ِأُْخِتيِخَاِلَدةِِ ِالُمثَ اَبرَِةَِصِديقَِتيَِوِرَِفيقََةَِدْربِي َِو ِالِعْلِم ِِفيِرُوِحيُِحَب  إِلَىَِمْنَِغرََسْت

ِبَِ ِأَْو ِقَرْيٍب ِِمْن الُمَذِكرَة ِإِْنَجاِزَِىِذهِِ ِِفي َمْنَِساَعَدِني ْعيدٍِإَِلىُِكلِ   

َلة َِعب ْ ِخَاِلي اْبَنُة ِوَِ ُِبْرَكاْن ِبَْنيَْحَي ِأُْستَ اْذ َِوْرَدة،  بِاألََخص 

ِالَعرَبِيَةَِعاَمةًِ ِالُلَغة ِخَاَصةًِوَأََساِتذَة َِحَضارَةَِعرَبَِية ِأََدبَِو  إَِلىٌِكل ِأََساِتذَة

ُجْيِديَِىِذه. َِثْمرَةَِ  أُْىِدي



  

 

ِنعمتكِالتِِربيِأوزعني))ِِِِِِِِِ ِيِأنعمتِعليِوِعلىِوالدّي((أنِأشكر

ِِِ 57ِ–األحق افِاآليةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

ِلكِالحمدِِ ِ،ياِرب ِالصالحات ِتتم ِبفضلو ِ،الحمدِهللِالذي ِآخرا  الحمدِهللِأولِو

ِملئِكلِشيئ ِاألرضِو ِينبغيِِِِملئِالسماواتِو ِلكِالحمدِكما ياِربنا  

ِوِعظيمِسلطانك...  لجللِوجيك

ألىلو ِبالفضل ِ،واعتراف ا ِأىلو ِبماِىو ِالثناءِعليو ِتعالىِو ِاهلل  بعدِحمد

ِإلىِأستاذيِالف اضل: ِالتقدير ِالشكرِو ِبجزيل  أتقدم

ِباإلشرافِِ ِتفضل ِالذي ِمحمدِو ِالدكتورِحمودي  األستاذ

ِاألولىِحتى ِاللحظة ِمنذ ِالبحث ِالحال،ِِعلىِىذا ِبيذا خرج  

ِإرشاديِِ ِتوجيييِو ِنصحيِو ِفي ِيدّخرِجيدا ِلم  حيث

 حتىِاستوىِالزرعِعلىِسوقو.

ِتفضليمِِ ِالمناقشةِعلى ِلجنة ِإلىِأعضاء ِالتقدير ِالشكرِو ِبجزيل ِأتقدم  كما

ِإلىِإكماليا، ِاإلرشاد ِنواقصوِو ِبيان ِالبحثِو  بمناقشة

ِالتوجييات.ِ ِبالملحوظاتِو ِإثرائو  و



 مقدمة

 

 

 أ

من أرسلت إلٌنا سٌدنا  ٌا كبسم هللا الرحمان الرحٌم، الحمد هلل رب العالمٌن نحمد

محمداً إماما للمتقٌن و رسول رب العالمٌن و خاتم المرسلٌن، فأزحت عن قلوبنا الغشاوة 

سٌد األنام محمد علٌه  الصالة و السالم و على آله و صحبه والغواٌة، وجعلتنا من أمة 

 : أجمعٌن و على نهج سبٌلهم إلى ٌوم الدٌن، و بعد

بها النقاد و الدارسون،  اهتمتعدُّ النصوص السردٌة من أبرز النصوص األدبٌة التً 

الٌات فهً سجل المجتمع البشري كونها تطرح القضاٌا االجتماعٌة بطرٌقة فنٌة لتعالج اإلشك

و بقضاٌاه و بأموره فإّن  باإلنسانو لما كانت الرواٌة تهتم  و النفسٌة. االجتماعٌةالفكرٌة و 

دراسة الشخصٌات الروائٌة و عالقتها بعناصر النص الروائً للتعرف على الموضوعات 

 االنسانٌة و على فكر الكاتب و رؤٌته للحٌاة.

ى علٌها النجاح الروائً، فهً و تعتبر الشخصٌة من العناصر السردٌة التً ٌبن

األساس األول الذي ٌحتل فكر الكاتب عند شروعه فً بناء الرواٌة أو مجموعة قصصٌة، إذ 

ٌتخذ من بٌن هذه الشخصٌات بطال و مجموعة من الشخوص لتترجم خٌاله و تجسد فكرته، 

ساسٌة بل فهً العنصر المتتبع لألحداث فً البناء السردي كما تعتبر دعامة من دعائمه األ

إّن بعض النقاد ٌرون أّن الرواٌة هً "فن الشخصٌة" باعتبارها مدار الحدث و العنصر 

فالشخصٌة هً أو قص ما لم ٌتمحور حول شخصٌة ما؛ الفاعل، فال ٌمكن أن ٌكون سرد 

تخٌلٌة تقوم بها مجموعة من الشخوص قد تصور أزمة فً الماضً أو الحاضر رؤٌة 

 المعٌش.فأجواءها مستمدة من الواقع 

على اإلجابة عن جملة من التساؤالت و على رأسها: ماذا تمثل  ناو قد عمل

و أصنافها و وظائفها؟ و كٌف تجلت األهم فً البناء السردي والشخصٌة؟ و ما هً أنواعها 

 نا    بحث ابناء على هذه التساؤالت فقد عنونصٌات فً رواٌة "سادة المصٌر"؟ و لنا الشخ

 "بنٌة الشخصٌة فً رواٌة "سادة المصٌر" . : ب

    التأكٌد على أّن الشخصٌة هً العنصر.  -إلى دراسة الشخصٌة هو: اما دفعن و لعل

لجمال الذي عرفت به الكتابة من خالل الرغبة فً إبراز رؤٌة مغاٌرة فً منظور ا -

 الرواٌة. 



 مقدمة

 

 

ب  

و تجدر اإلشارة إلى أن هذه الرواٌة لم تتناول من قبل إال فً بعض المقاالت التً 

 دبجت حولها فً حدود علمنا، إذ لم نعثر على دراسات عامة أو أكادٌمٌة نموذجا سردٌا

 بحث.على المنهج البنٌوي المناسب لطبٌعة ال ناقرائٌا. و قد اعتمد

فٌه نشأة  ناعلى مقدمة و مدخل و فصلٌن و خاتمة؛ المدخل تناولناو قد اقتضى بحث

، ثم ٌلٌه وملخص الرواٌة "زدا دقةنبذة عن حٌاة الروائً "سفٌان  ناالرواٌة و تطورها و قدم

تحته  ناالفصل األول الذي ٌتمثل فً الجانب النظري فجاء بعنوان بنٌة الشخصٌة ووضع

فٌها إلى ماهٌة الشخصٌة، التصنٌف، األنواع، قٌمة  نامجموعة من العناوٌن التً تطرق

الشخصٌة فً العمل الروائً و كذا وظٌفة الشخصٌة و أهمٌتها فً الرواٌة، أما الفصل 

المصٌر"  لرواٌة "سادةالثانً فٌتمثل فً الجانب التطبٌقً، فهو عبارة عن مقاربة تطبٌقٌة 

إلى تحدٌد داللة االسم و عالقته  ناى قراءة فً عنوان الرواٌة، ثم تطرقعل نافقد ركز

الشخصٌات، ثم داللة االسم و عالقته بالشخصٌة، و أٌضا بنٌة  نابالشخصٌة، و كذا تناول

، (عالقتها بالمكونات السردٌة األخرى)الحدث، الزمان نادور الشخصٌة فً الرواٌة  ثم تناول

قائمة ألهم ثم ة ثم ٌلٌها خاتمة تضمنت أهم النتائج لهذا البحث األمكنة المفتوحة و المغلق

 المصادر و المراجع ثم فهرس الموضوعات.

هذا نا سندا كبٌرا فً عم نامجموعة من المصادر و المراجع التً مثلت ل ناكما اعتمد

"، و بنٌة الشكل الروائً "لحسن زدا دقة: رواٌة سادة المصٌر" لسفٌان  و من أهمها

"، كتاب النظرٌة الروائٌة "لعبد المالك لحمدانًبحراوي"، كتاب النص السردي "لحمٌد 

 مرتاض"...و غٌرها.

العدٌد من الصعوبات و لعل من أهمها  اواجهتنو كطبٌعة كل البحوث األكادٌمٌة فقد 

الرواٌة و اضافة إلى ضٌق اختالف و تضارب اآلراء حول مفهوم الشخصٌة، و أهمٌتها فً 

 الوقت و صعوبة جمع المادة العلمٌة و ترتٌبها.

 

 



 مقدمة

 

 

ت  

أشكر أستاذي المشرف حمودي محمد لكل ما قدمه لً  ًأخٌر فإنن شًءو إن ٌكن 

     ً ٌد العون سواء من قرٌبمن مساعدات بناءة كما أتقدم بالشكر الجزٌل إلى كل من قدم ل

السابقة بعون هللا تم انهاء هذا العمل، و نأمل أن ٌكون لبنة تضاف إلى اللبنات . أو بعٌد

 الصادقة فً صرح البحوث العلمٌة األكادٌمٌة النافعة.
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 :نشأة الرواية الجزائرية 

نتج عنه ظهور أجناس أدبٌة جدٌدة،و  ارا و ازدهارا كبٌرعرفت الحركة األدبٌة تطوّ 

اء و القرّ ما و اقباال خاصا من طرف األدباءأهم هذه األجناس،الرواٌة التً لقٌت اهتما لعلّ 

رها و تحدٌد عناصرها الفنٌة،"تختلف ٌسواء،فعمل النقاد على ترقٌتها و تطو على حد  

-كالقصة القصٌرة ،المقال القصصً و الصورة-الرواٌة عن سائر األنواع الكالمٌة األخرى

السابقة ٌستخدم مادة أولٌة  فً المعالجة الفنٌة فكل نوع من هذه األنواع فً المادة،و من ثمّ 

ر عنها عن فكر الكاتب أو الشاعر أو مشاعر و أحاسٌسه ا تشكٌال خاصا لٌعبّ لهو ٌشكّ بكرا 

ها لٌست أحادٌة ا الرواٌة فمادتها ثانوٌة،و من ثم فإنّ و ٌبرز من خاللها صوته الخاص،أمّ 

"متعددة األصوات و خطابها عبارة عن مزٌج من الخطابات ختٌنابالصوت،كما ٌقول" 

غٌرها..." القصصٌة و التصوٌرٌة والشعرٌة و 
1

 

التً كان لها الفضل األكبر فً "الذي ٌهمنا هو الحدٌث عن الرواٌة الجزائرٌة و

و بٌن الظواهر الفكرٌة المستجدة ا بٌن الفنان وواقعه من جهة و بٌنهتوضٌح العالقات القوٌة 

على فترة والفن الروائً ٌتوفر على مساحة حدٌثة أوسع  من جهة أخرى،و ذلك لكون أنّ 

و هً تتفاعل مع بعضها و على أكبر عدد من النماذج البشرٌةه ٌحتوي ول كما أنّ زمنٌة أط

مع الظروف المحٌطة بها.كما كان للرواٌة فضل فً إغناء خارطتنا األدبٌة بنماذج روائٌة 

كانت فً أغلب األوقات نسخة طبق األصل لإلنسان العربً فً الجزائر و الذي عانى من 

نفس الوقت الذي مازال ٌبحث عن أقرب منفذ ٌوصله إلى جبروته فً واالستعماروٌالت 

.العوالم الحضارٌة المختلفة
2

 

رت الرواٌة الجزائرٌة فً الظهور عن الرواٌة العربٌة و بخاصة فً المغرب لقد تؤخّ 

أرض الجزائر و شعبه ٌعٌش فً ظروف غٌر  االستعمارالعربً فمنذ أن وطئت أقدام 

 وٌة الجزائرٌة و فرنسة الشعب الجزائري و لغتها علٌه،طبٌعٌة حاولت فٌها فرنسا طمس اله

 إلى ظهور طائفة من الكتاب الجزائرٌٌن ٌكتبون بالفرنسٌة.ا أدى مّ م

                                                      
1
 .102، ص2002، 3، ط"، هكتثح اآلداب القاهرج البنٍت السزدٌت للقصت القصٍزةػثذ الرحين الكردي،" 

 
2

، ديىاى الوطثىػاخ الجاهؼيح ، الجسائر، 1890/ 1893"، الشخصٍت فً الزواٌت الجشائزٌتهحوذ تشير تىيجرج، "يٌظر،

 .188تي ػكٌىى، ص
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األدب الجزائري الناطق  انتماءحٌث اختلفوا النقاد العرب و منهم الفرنسٌون حول 

األدٌب ال ٌفكر تفكٌرا  ٌتصل  باللغة الفرنسٌة.و من بٌنهم "محمد طمار" الذي ٌرى "أنّ 

بالمشكالت الواقعٌة و االجتماعٌة إال إذا كانت فً إطار قومً ،و ال ٌإدي أفكاره و 

أحاسٌسه تؤدٌة خالصة صادقة كل الصدق إال باللغة القومٌة ."
1

 

"الذي ٌرى بؤن "اللغة الفرنسٌة لٌست ملكا بربٌونهذا الرأي ٌعارضه "مراد  غٌر أنّ 

أٌة لغة ملكا لمن ٌسٌطر علٌها  ن و لٌس سبٌلها سبٌل الملكٌة الخاصة،بل إنّ خاصا بالفرنسٌٌ

ٌعبر عن حقٌقة ذاته القومٌة. و ٌطوعها للخلق األدبً و
2
من اللغة الفرنسٌة  أدباءنافاتخذ "

و ال ٌخرجهم من اإلطار  جزائٌتهمأداة للتعبٌر عن مشاعرهم و أحاسٌسهم ال ٌحط من 

ككاتب كان همً  نًفإنّ و ألسباب عدٌدة  ل "محمد دٌب"...أو القومً حٌث ٌقوً الوطن

وت المجموع منذ أول قصة كتبتها."األول هو أن أضم صوتً إلى ص
3

 

إذا ما ٌمكن القول فً هذا المجال هو أن الظروف كانت سببا فً كتابتهم باللغة الفرنسٌة 

بالمشاكل التً وٌحسون  ، "حٌث ظهر كتاب وطنٌون ٌإمنون بحق الشعب وٌعشون واقعة

ى اللغة ٌعانٌها من جراء االستعمار ٌجدوا وسٌلة للتعبٌر عن هذا الواقع االجتماعً سو

الفرنسٌة التً تعلموها."
4

 

مدام الفنان  جزائٌتهاوهذا لن ٌإثر على مسار الرواٌة الجزائرٌة،لن ٌخلع عنها 

تصوٌره كان الغرض بالده االجتماعً فً صادقا فً تعبٌره عن واقع  ، منسجما مع نفسه

دبا طابع المستعمر،رغم استخدامهم أٌقدموا  فالكاتب الجزائرٌون لم هكذاو ، منه نقد الواقع

فً سبٌل االضاءة لقضٌة بالدهم نصفهم به انهم كانوا شمعة تحترق ."وافضل ما ٌمكن انلغته

 (ثيةالثال) رواٌاتهمفكانت  فعبروا عن واقعة مرٌرة بما فٌه من بإس،و فقر،و حرمان،

( و )العصبة المنسٌة( االفيون والعصافرعون ) لمولود الدروب الوعرة(لمحمد دٌب )

،بل المضطهدكانت تصوٌرا دقٌقا وصادقا للمجتمعلكاتب ٌاسٌن  )نجمة(معمري و  لمولود

                                                      
1

 . 292، ص1893، "، الشركح للتىزيغ ، الجسائر بٍي الجشائز والخارج الزوابط، "طوارحوذ يٌظر،ه

2
 .122ًفسه،ص 

3
 .92، ص1889، هٌشىراخ الوكتثح الؼصريح ، تيروخ " ،الوعاصزاألدب الجشائزٌ، " سؼاد هحوذ خضريٌظر، 

4
 .19،ص 1899، 3"، الذار الؼرتيح للكتاب، تىًس، طالقصت الجشائزٌت القصٍزةػثذ هللا الركيثي ،"يٌظر،
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كان لهل طابعها الخاص النابع من روح الجزائر نفسها الن االدٌب الجزائري كغٌره من 

."لى اخرعالمسٌرة االدبٌة وٌتحول معها من االدباء ٌواكب 
1

هإالء كتبوا قبل الثورة 

"فتحرر الوعً الوطنً وارهصوا لها فلما اندلعت امتهم بشحنه جدٌدة و موضوعات جدٌدة

الجزائرٌة منهال عذبا ٌستقً منه." الثورةونفجر معه ادب ثوري اتخذ من 
2

 

قادر على ابراز كفاءاته،وهكذا فبرهن االدٌب الجزائري من خالل هذا التحول انه 

 ضجطرٌقها قبل االستقالل ولكنه فً شكل غٌر نا ةالمكتوبة بالعربٌ ةرواٌة الجزائرٌشقت ال

ة هذا ؤفً الجزائر."ومع هذا ال ننكر بذور نشالوقت نفسه فً تطور الفن القصصٌ ولكنه فً

ادة ام القرى( ادة قبل االستقالل من قبل كل من"رضا حوحو" فً )غالفن فً محاوالت ج

ولكن  فً الحجاز.)عبد المجٌد الشافعً( فً )الطالب المذكور(، المرأةوالتً تعالج قضٌة 

،ومع كل من الرواٌتٌن لم تخص بالفوز بلقب الرواٌة وذلك من الناحٌة الفنٌة و االسلوبٌة

،ظهرت النشاءة للرواٌة الفنٌة ارتبطت برواٌة 1890فً السنة  بالضبطبداٌة التسعٌنات  و

جاري بشكل جدي   "برٌح الجنوب ")لعبد الحمٌد بن هدوقة( فً فترة كان الحدٌث السٌاسً

تزكٌة للخطاب السٌاسً الذي كان ٌلوج  1890نوفمبر  2فً  فؤنجزها،على الثورة الزراعٌة

بآمال واسعة لخروج الرٌف عن عزلته."
3

 

"خلدت لنا شخصٌات متنوعة نشؤة الرواٌة الجزائرٌة الناطقة باللسان العربً فقد هكذا

و موقفه من التٌارات الفكرٌة و  اإلنسان تماما كما حدث مع االتجاهاتومختلفة األهواء و 

بالذات بعد أن كانت الساحة  ،بعد االستقاللكٌانه  تجانحالحضارٌة المختلفة التً بدأت 

وبعد أن بدا المجتمع الجزائري ٌتشكل من  ، تغٌرات جذرٌة غً كل المجالتالوطنٌة تشهد 

"فئات مختلفة و متنوعة بعد أن كان االستعمار و االقطاعٌون ٌستعملونها.
4

 

الرواٌة الجزائرٌة مكتوبة بالفرنسٌة على  كما ٌمكن قوله هذا المجال أّن" تفوق

للكتاب، فبٌنما وجد الكتاب بالفرنسٌة مجاال  بالعربٌة إلى الخلفٌة الثقافٌةالرواٌة المكتوبة 

                                                      
1
 . 120، ص1891، 1"،ط الزواٌت الجشائزٌت بٍي الواقعٍت و االلتشامهحوذ هصايف ، " 

 
2

 .122ًفسه، ص

 
3

 .189، ص1828الجسائر تي ػكٌىى،  فً األدب الجشائزي"،ػور قتيثح، "يٌظر،

4
 .188صالورجغ الساتق ،هحوذ تشير،يٌظر، 
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رحبا لالحتكاك بالثقافة العربٌة التً تزخر بالرواٌات القٌمة، افتقر الكتاب بالعربٌة إلى مثل 

هذه التجربة، ألن الروائٌٌن أنفسهم اتجهوا بدورهم نحو الرواٌة العربٌة  لٌنهلوا منها."
1

 

فالحدٌث عن نشؤة الرواٌة الجزائرٌة ٌطول و الذي ٌهمنا هو الرواٌة الجزائرٌة 

المعاصرة"فقد حاولت أن تقدم وعً الطبقة المثقفة بالواقع كما حاولت أٌضا أن تعطً 

و الثقافٌة فً المجتمع فالرواٌة لٌست تصوٌرا فوتوغرافٌا  االجتماعٌةتصورا للعالقات 

عالم متخٌل ٌخلقه الروائً ألنه ال ٌقدم الحقٌقة بل ٌطرح إٌهاما للواقع المعٌشً ،و إنما هً 

بها،هذه الحقٌقة التً تقوم على أزمنة فنٌة ٌلعب فٌها الخٌال دورا بارزا ،و هكذا ٌكمن دور 

الروائً فً تقدٌم الواقع و الكٌفٌة التً ٌراها الئقة لصٌاغته."
2

 

ب،بناء على ما ُنِقَل عن لسانه، و "تهدف هذه اإلطاللة إلى إعطاء نبذة عن حٌاة األدٌ

انطالقا من التجربة اإلبداعٌة و المحطات التً كانت لها آثار واضحة فً حٌاته و دافعا 

ببرج  75/97/7753" قوٌا فً ترسٌخ تجربته االبداعٌة،و لد الروائً "سفٌان زدادقة

صل على الجزائر". زاول تعلٌمه االبتدائً و المتوسط بمدٌنة سطٌف،و ح "بوعرٌرٌج

،ثم 7771شهادة البكالورٌا شعبة آداب بثانوٌة"المعز لدٌن هللا الفاطمً "بمدٌنة سطٌف سنة 

بجامعة فرحات عباس و أٌضا تخرج  7771التحق طالبا بمعهد اللغة العربٌة و آدابها سنة

بشهادة لٌسانس بتقدٌر نتٌجة حصوله على المرتبة 7774من المعهد المذكور سالفا سنة

ات.مستوى الدفعة لكل السنو ولى علىاأل
3

 

 :الوظائف السابقة و الحالية 

 أستاذ محاضر قسم أسبق اللغة و األدب العربً جامعة سطٌف.-1

 مسإول مشروع ماستر :نظرٌة األدب-(.1972مسإول فرٌق مٌدان التكوٌن )منذ تارٌخ-2

                                                      
1
 .22،ديىاى الوطثىػاخ الجاهؼيح، الجسائر، ص"5291/5299تطور األدب القصصً الجشائزي "ػايذج أدية تاهيح،  

2
، رسالح "الولً الطاهز ٌعود إلى هقاهه الشكً بٍي الوزجع والوتخٍل دراست سوسٍوبنائٍت" سؼذيح تي سيتي،  

 .2،ص 2002/2002 جاهؼح الوٌتىري قسٌطيٌحاجستير،ه

3
، 53:71، الخويسأرسلها اليا في الفايسثىك هي خالل رسالح الكتروًيح،الذاتٍت " سٍزةال"،سفياى زدادقح،يٌظر 

2/37/2353. 
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 (.77/1971و تحلٌل الخطاب)

 (.71/1972الخطاب)مسإول مشروع الدكتوراه نقد معاصر و تحلٌل -3

 عضو اللجنة العلمٌة للقسم)ثالث عهدات(.-5

 عضو المجلس العلمً للجامعة عن فئة األساتذة المحافظٌن)عهدتٌن(.-6

 ممثل األساتذة المحاضرٌن فً مجلس اإلدارة الجامعة)عهدتٌن(.-7

 عضو مجلس علمً للكلٌة )عهدتٌن(.-8

 (.1972ل الخطاب)رئٌس فرقة بمخبر مناهج النقد المعاصر و تحلٌ-9

مدٌر مخبر السردٌات و األنساق الثقافٌة .-11
1

 

 :المسار العلمي 

و نجح فً كلٌهما،الرتبة  7774شارك فً مسابقة الماجستٌر بتٌزي وزو العاصمة سنة-1

 الثانٌة بجامعة تٌزي وزو و الرتبة األولى بجامعة الجزائر.

 الموسمبقسم الماجستٌر بمعهد اللغة و األدب العربً بجامعة الجزائر فً  التحق-2

 ("تخصص نقد".74/7775الجامعً)

رسالة الماجستٌر بجامعة الجزائر بعنوان"المركز و الهامش  7777أكتوبر 3ناقش فً  -3

أشرف علٌها أ.د.نور الدٌن -سٌمائٌة-فً شعر الصعالٌك السابقٌن لإلسالم قراءة بنٌوٌة

 د،و نال هذه الشهادة بتقدٌر مشرف جدا مع التهنئة.الس

رسالة الدكتوراه علوم بجامعة الجزائر بعنوان"البعد الصوفً 1996جوان13ناقش فً -4

نور الدٌن السد،و نال .عند أدونٌس قراءة فً المرجع و الممارسة النصٌة" بإشراف أ.د 

 الشهادة"بتقدٌر مشرف جدا مع التهنئة."

                                                      
1
 .PNR"،)هخطىط(، هشروعهعجن الزوائٍٍي الجشائزٌٍي،" هحوذ حوىدي 
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على شهادة التؤهٌل الجامعً من جامعة باتنة،تخصص "نقد  1977جوان  7حصل فً -5

 عربٌحدٌث و معاصر".

،أدب عربً األدبالجاهلًتدرٌس عدٌد المقاٌٌس أبرزها:تولى-6

حدٌث،سردٌات،تحلٌل الخطاب،تٌارات فكرٌة.نقدقدٌم،
1

 

 تقلدها التي المناصب : 

 المذكرات ورسائل جامعٌة و ناقشها : أشرف على عشرات -1

 دكتوراه الطور الثالث. ماستر، لٌسانس،ماجستٌر،

أشرف على فتح تخصص دكتوراه بعنوان:نقد معاصر و تحلٌل الخطاب، ابتداء من -2

 71/1972الموسم الجامعً

شارك فً اإلشراف على العدٌد من المسابقات الخاصة بالماجستٌر ،و قام بالتصحٌح و  -3

 التدرٌس بجامعة سطٌف و جٌجل.

التصوف الجزائري و  بعنوان :PNR تولى رئاسة و فتح مشروع و بحث وطنً  -4

 طرٌقة العلوٌة نموذجا. - قراءة نقدٌة للتراث الصوفً - جمالٌات خطابه

مسجلة بعنوان:المصطلح النقدي المعاصر بجامعة GNERRU عضو وحدة بحث -5

 سطٌف.

ة فً المنجز الشعري قراء - مسجلة بعنوان أدب األزمةGNERRU  رئٌس وحدة بحث -6

 1972 -الجزائري المعاصر

 .1973مدٌر مخبر معتمد بعنوان السردٌات و األنساق الثقافٌة -7

شارك فً عدٌد الملتقٌات الجامعٌة و الندوات الوطنٌة و الدولٌة فً مختلف أنحاء  -8

 الوطن.

                                                      
1
 .PNRهحوذ حوىدي ،الورجغ الساتق، هشروع،  
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الصوفً عند بعنوان الحقٌقة و السراب قراءة فً البعد  1996نشر كتابا نقدٌا سنة  -9

أدونٌس مرجعا و ممارسة،و قد تولت الدار العربٌة للعلوم ببٌروت طبع بتموٌل و دعم من 

 اإلمارات العربٌة المتحدة.-مإسسة محمد بن راشد آل مكتوم

نشر مقاالت علمٌة ببعض المجاالت الوطنٌة المحكمة صادرة عن بعض مجاالت  -11

.الوطن سطٌف و الجزائر
1

 

 المسار اإلبداعي : 

 أول عمل أدبً له و هو "ٌوبا"عن دار الفارابً . 7774نشر فً سنة -1

قام بإنجاز حصص أسبوعٌة ثقافٌة خاصة بإذاعة  1991و سنة7773ما بٌن سنة -2

    الخطاب حٌث أجرى مئات اللقاءات مع مختلف الشخصٌات المحلٌة و الوطنٌة و الدولٌة

 و فً مختلف التخصصات.

و  المقاالت الثقافٌة و النقدٌة فً الجرائد الوطنٌة:األصٌل،الخبر،النهار...نشر الكثٌر من  -3

 العربٌة،جرٌدة لشعر الشباب.

نال العضوٌة الكاملة فً الدٌوان الوطنً لحقوق المإلف و الحقوق المجاورة سنة  -4

7776. 

 من الجاحظٌة/الجزائر. 1991سنة  "نشر رواٌة ثانٌة بعنوان"كوالٌس القداسة -5

 عن اختالف الجزائر. 1991سنة  "سادة المصٌر"نشر رواٌة ثانٌة بعنوان  -6

عن الدار العربٌة للعلوم  1993أعٌد طبع الرواٌة"سادة المصٌر"طبعة ثانٌة عام  -7

 بٌروت/لبنان.

عن منشورات  1972سنة "نشر دٌوان الشعر بعنوان:"أرض الكالم -8

.KLHKJBمٌم.الجزائر
1 

                                                      
1
 يٌظر ،الورجغ الساتق. 
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 :ملخص رواية سادة المصير 

و هً شٌقة ال تخلو من السخرٌة، و إذ  "سفٌان زدادقة"هً رواٌة جزائرٌة للكاتب 

كانت أشد مراحل التارٌخ المعاصر الدموٌة، استخدم فٌها أدوات بحرفٌة عالٌة، ووازن بٌن 

جمالٌات اللغة و األحداث العاصفة التً عاشتها الجزائر فً التسعٌنات)العشرٌة السوداء( 

على طرٌقة السرد بتقنٌة محكمة وهً تعري تناقضات المجتمع لقد اعتمد الروائً 

الجزائري من خالل الشخصٌات السٌاسٌة لم تستطع التخلص من بقاٌا االستعمار مع ظهور 

االرهاب و كانت نتٌجتها تحطٌم الحلم الوطنً اتجاه المجهول. تدور أحداثها حول قضٌة 

حٌث تروي قصة عمار  ة عماراجتماعٌة ممزوجة بالجانب االجتماعً حٌث تروي قص

الدي ٌمثل بطل الرواٌة كان ٌطمح إلى اعتالء منصب راق رغم صغر سنه الذي كان ال 

ٌتجاوز خمسة عشر عاما، اال أن طموحه كان ٌدفعه  للعمل جاهدا فً الحصول على 

السلطة، لكن ال ٌحصل المرء على ما ٌتمناه، فقد واجهته صعوبات كبٌرة منعته من 

الطرٌق الذي كان ٌطمح إلٌه، فقد فشل فً دراسته أوال ثم الحٌاة المهنٌة  الوصول إلى

البسٌطة عندما عمل اسكافٌا مع الشٌخ و مٌكانٌكٌا بقرٌته لكنه لم ٌحزنه ذلك، حٌث كان 

عمار نفسه إذ اعتبر أنه قد تخلص من العقبة التً كانت تحول بٌنه و بٌن عالم السٌاسة 

ه و هو أن ٌصبح رئٌسا.لتحقٌق حلمه الذي ال مفر من
2

 

عاش عمار بن مسعود حٌاة شقٌة فً الصغر و عندما بلغ سن الرشد لم ٌجد حال 

سوى االنخراط فً الحزب السٌاسً و ذلك لتلبٌة رغبته الشدٌدة، ورغم محاوالته اال أنه 

نجح فً ذلك، و أصبح اسمه "سً عمار"و بدأت بعض الصحف و الكتب تنشر عنه، فقد 

كان خٌر مثال لهم حٌث قام  نسبة لفئة الشباب" الشاب الواعد و الطموح"كان ٌمثل بال

 و غٌرهم. ... بمساعدته بعض األصدقاء مثل جمال مبروك، سمٌر الطاٌش

أما الحاضر أحب امرأة تركٌة األصل اسمها "لوٌزة الحسناوٌة" كان لدٌها جمال 

فترة قصٌرة كان عمار بن ساحر، أعلن الزواج بها و أنجب طفال اسمه "هشام" و خالل 

                                                                                                                                                                      
1
 .PNRهحوذ حوىدي، الورجغ الساتق،  

2
 .9/53،  ص2332، الجسائر، 2الذار الؼرتيح لؼلىم ، هٌشىراخ االختالف ،ط سفٍاى سدادقت"،"سادج الوصير،  
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مسعود ٌحضر للحملة االنتخابٌة، و قدم مجهودات كبٌرة فً تحقٌق الفوز، إال أن الحملة 

 باءت بالفشل و قررت السلطات توقٌفها.

كما تروي الواقع المرٌر الذي ٌعٌشه "عمار" خالل تحوله فً الحزب و الوصول للسٌاسة 

قاءه، جمع "سمٌر الطاٌش" بعض المناضلٌن إلى مناضل و اللجوء إلى االرهاب هو و أصد

اٌمانا بؤفكار الحزب، و طرح علٌه النضال المسلح و اسم فرقتهم "كتٌبة الغضب" و اعلنوا 

الطاعة لعمار ولقبوه أمٌرا لهم ٌحمل اسم "عمار بن ٌاسر" و "سمٌر الطاٌش" نائبا له
1

، و 

كان منهم ال ٌتجاوز سن األكبر
2

ٌر شرعٌة، ألن فٌسه كان دائم  ، فً تحقٌق حلمه بطرٌقة غ

التلهف إلى السلطة فً الٌوم الذي مر الموكب الرئاسً أمامه و هو فً ذاكرته منذ صغره، 

لكن الحٌاة فً الجبل كانت صعبة أقل من العذاب الٌومً، لكن الشرطة كانت دائما تراقب 

تً حرمته من و هكذا أصبح عمار مطاردا من سلطات البلدة البٌت العائلة بشكل مستمر، 

رإٌة أهله و باألخص زوجته و ابنه الصغٌر الذي كان ٌزداد اشتٌاقا لهما كل ٌوم، و لكن 

رغم ذلك قرر هو و أصدقاءه أن ٌواصلوا العملٌات الفدائٌة فً شوارع القرٌة بالقتل و الذبح 

 و التفجٌرات و كانت أول عملٌة بقرب المقهى الكبٌر الذي كان ٌقصده مجموعة من الناس

و بعض المسإولٌن. و بعد ذلك أعلنت السلطات عن مكافؤة خٌالٌة لمن ٌقوم بتقدٌم أخبار 

 عنه فً القبض علٌه حٌا أو مٌتا.

و بعد وفاة والده و مرض أخوه األكبر "عٌسى بن مسعود" فقرر أن ٌزوره فً بٌته، 

رف و فً طرٌق العودة إلى الجبل زار العائلة و عند خروجه من الباب ٌحاصر من ط

سلطات الشرطة، و كانت هناك عملٌة الكّر و الفّر، ٌدخل مجاهد متطوع اسمه "الحاج 

سعٌد" إلى بٌت األسرة كان هناك صراع حاد بٌنهما، و فً الزٌارة األخٌرة للعائلة رأته 

عجوز اسمها "رحمة" من جدران المنزل فبلغت عنه السلطات و تمكنوا من محاصرته، و 

هذه العجوز ظنا منه أنه قتل. لكن و بعد ثالثة أٌام فقد شوهدت  كانت المكافؤة من نصٌب

                                                      

 
1

 .118الروايح ،الوصذر الساتق، ص
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جثة السٌدة قد ذبحت و سلمت عٌناها و تقطٌع بعض أطرافها و مٌها فً الشارع ألن آخرتها 

مار فً تلك اللٌلة من ٌد السلطات.كانت على ٌد ع
1

 

لى كما نجد أن هذه الرواٌة قد اهتمت بالتارٌخ الجزائري بٌن سطورها فترجع إ

 ذكرٌات ولت لكنها مازالت راسخة فً ذاكرة الشعب الجزائري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 .203الروايح، الوصذر الساتق،ص 
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 :مبهُخ انشخصُخ فٍ انشواَخ -3

جًٌٞ ٠طّكٌٛ قٛي جٌرٕحء  جٌٍٚجت١س ِكٍوح أْح١ْح، فٟٙ جٌمطدضؼًّ جٌٗه١ٛس 

 .ٗه١ٛحشٌٍ ٖط٠ٍٛٛ جٌكٛجوظ ٟ٘ جنط١حٌأُ٘ أوجز ٠ٓطهىِٙح جٌٍٚجتٟ ٌ جٌٍٓوٞ فٟٙ

جألْحِ "ًٌٞ ٠طىفً ذاذٍجَ جٌكىظ ٚػٍٝ ً٘جٟ٘ جٌّكٌٛ جٌؼحَ ٚجٌٍت١ّ ج فحٌٗه١ٛس

فال ٠ٛؾى فؼً ذىْٚ فحػً ٚال ٠ٛؾى ٍْو ذىْٚ ٖه١ٛحش، فٟٙ ضًّٗ ذٛفس ػحِس جألفٍجو 

."١ٓ أٚ جٌهح١١ٌٓ ج٠ًٌٓ ضىٌٚ قٌُٛٙ أقىجظ جٌكىح٠س، أٚ جٌمٛس١جٌٛجلؼ
1

 

 : انشخصُخ مه انىبحُخ انهغىَخ - أ

ٌؼى٠ى ِٓ جٌىج١ٌْٕفمى ضؼىوش جٌّفح١ُ٘ ٌجْحش ٚذكع أٚركص جٌٗه١ٛس ِؿحي جٌى 

ٌٍركع ٙىضٙح جٌٓحقس جٌٕمى٠س، ٚفٟ ِكحٌٚس ج ٌٍططٌٛجش جٌطٟ ٖقٛي ِٛطٍف جٌٗه١ٛس ٔظٍ

ٌطكى٠ى  ،ٚيٌهذى ِٓ جٌٍؾٛع ئٌٟ جٌطؼ٠ٍف جٌٍغٛٞ ًٌٙج جٌّٛطٍف فٟ أُ٘ ًٖ٘ جٌّفح١ُ٘ وحْ ال

 .ٌؼٍذ١سوٍ ِحؾحء فٟ جٌّؼحؾُ جأذؼحوٖ جألْح١ْس ٚذىج٠س ًٔ

أًًٚ ٚجقى ٠ىي ( ٔ،ل،٘:)"مؼزم ممبَُظ انهغخ الثه فبسط"أٚي ِؼؿُ ٔؼٛو ئ١ٌٗ 

غُ ٠كًّ ػٍٝ يٌه  ،ئيج ّْح ِٓ ذؼ١ى جالٌضفحع فٟ جٌٟٗء ِٓ يٌه جٌٗهٙ ْٛجء جإلٔٓحْػٍٝ 

  ٖ ٖ   ئٌٝ ّٓ ذٍىٛ  ه  ف١محي  ٘  ه  ذٍى ٚيٌه ل١حْٗ، ِٕٚٗ أ٠ٟح   ٖهٙ ، ٠محيٍ  ٛ  جٌر   ٛ

.سأٞ ؾ١ّٓس١  ٛ  ه  ٖ   ٛجٍِأزٛ  ه١  ٖ  
2

 

جٌٗهٙ ػٓ ض١ُّ أٔٙح ٚفحش " ":مؼزم انىعُظ"وّح ٌٚوش ٌفظس جٌٗه١ٛس فٟ 

."ٚ ٚفحش ِط١ُّز ٚئٌجوز ٚو١حْ ِٓطمًفالْ يٚ ٖه١ٛس ل٠ٛس، ي: غ١ٍٖ ٠ٚمحي
3

ّْ وً  أٞ ئ

 .ٖه١ٛس نحٚس ذٗ ٚض١ُّٖ ػٓ غ١ٍٖ ٖهٙ ٠كًّ

ٙ  ( ٖهٙ: )"مىظىسمؼزم نغبن انؼشة الثه "ٚوًٌه ٌٚوش فٟ  ؾّحػس : ٚجٌٗه

ػٍّ ذٓ أذٟ "ٖهٙ جإلٔٓحْ ٚغ١ٍٖ ًِوٍ، ٚجٌؿّغ أٖهح٘ ٖٚهٛ٘ ٖٚهح٘ ٚلٛي 

 . ْ ِٚؼٍٛحوأػ١ :أٌمٟ غالظ ٖهٛ٘ فىحْ ِؿٕٟ ِٓ وٕص"" ٌذ١ؼس

                                                 
1
جٌّؿٍّ ج٠ٌٕٟٛ ٌٍػمحفس ٚجٌفْٕٛ ٚج٢وجخ، جٌى٠ٛص ،"فٍ وظشَخ انشواَخ ثحج فٍ تمىُبد انغشد"ػرى جٌّحٌه ٍِضحٜ ، 

1998 ٘38. 

2
 .645، ٘ 2008، 2، وجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١ٍٚش، ٌرٕحْ ٠"1ؼ،"ممبَُظ انهغخ "،ذٓ فحٌِ أقّى

3
 .475جٌّىطرس جالْال١ِس ، جْطٕرٛي، ضٍو١ح، ٘، "انىعُظ" جذٍج١ُ٘ ِٛطفٝ ٚ آنٍْٚ،
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ْٛجء جإلٔٓحْ ٚغ١ٍٖ ضٍجٖ ِٓ ذؼ١ى ضمٛي غالغس  :أٌجو ذٗ جٌٍّأز، ٚجٌٗهٙهٛأغرص جٌٗفأٙ

: ال ٖهٙ أغ١ٍ هللا: فٟ جٌكى٠ع ٗفمى ٌأ٠ص ٖهٛ أٖهٙ ٚوً ٖٟء ٌأ٠ص ؾّٓحٔٗ

ٚلى ،ُٓ ٌٗ جٌضفحع ٚظٌٙٛ، ٚجٌٍّجو ذٗ ئغرحش جًٌجش فأْطؼ١ٍ ٌٙح ٌفع جٌٗهًٙ ؾو:جٌٗهٙ

حهلل،جٌٗه١ٛسغ١ِؼٕحٖ ال٠ٕر :ؾحء فٟ ٌٚج٠س أنٍٜ،ال ٖٟء أغ١ٍ ِٓ هللا، ٚل١ً
1
 فٟٙ ذّؼٕٝ.

 .جٌرٍَٚ ٚجٌظٌٙٛ

ِٓ ذؼ١ى ٚوً ٖٟء ْٛجء جإلٔٓحٔايج ٌأ٠طٗ،: جٌٗهٙ: ّٖهٙ" نؼُهكتبة اٚوًٌه فٟ 

 .َ  ٌ  ٚ  :ٖٚهٙ جٌؿٍـ ،جٌٗهٛ٘ ٚجألٖهح٘: ،ٚؾّؼٗ ، فمى ٌأ٠ص ٖهٛٗ ؾّٕٓحٌٖأ٠ص 

".ٖٚهٙ ذرٍٖٛ ئٌٝ جٌّٓحء جٌضفغ
2

 

شبخصخ  فإرا هٍ ك  ح  ان   ذ  ػ  ى  ن  آ ة  ش  ت  ل  ا  ))و  فٟ وطحذٗ جٌى٠ٍُ  وّح ٌٚوش فٟ لٌٛٗ ضؼحٌٝ

 فٟٙ ٕ٘ح ٚجٌوز ذّؼٕٝ.((ه  ُ  نم  بب ظ  ى  ك   م  ا ث  ز  ه   ه  م   خ  ه  ف  ٍ غ  ب ف  ى  ك   ذ  ب ل  ى  ه  َ  و   بوا َ  ش  ف  ك   َه  ز  ان   أثصبس

  ٛ  .جٌٙر٠ٛ  ٞى   جٌؼٍ

 ":جٌّٛطٍكحش جٌؼٍذ١س فٟ جٌٍغس ٚجألوخ"ٔؿى ِؼؿُ  :أمب فٍ انمؼبرم انحذَخخ

فحٌٗه١ٛس جٌٍٚجت١س ْٛجء وحٔص ئ٠ؿحذ١س أَ ٍْر١س فٟٙ جٌطٟ ضمَٛ ذطك٠ٍه ٚضط٠ٍٛ جألقىجظ فٟ 

جٌٍٚج٠س، ٟٚ٘ أقى جألفٍجو جٌهح١١ٌٓ أٚ جٌٛجلؼ١ٓ ج٠ًٌٓ ضىٌٚ قٌُٛٙ أقىجظ جٌمٛس أٚ 

جٌٍّٓق١س
3
. 

ٍم١س ض١ٍٗ جٌٗه١ٛس ئٌٝ جٌٛفحش جٌه   " ":انمصطهحبد األدثُخ"ِؼؿُ  فٟأِح  

١ٍ ٚجٌّرحوب جألنالل١س ٌٚٙح فٟ جألوخ ِؼحٟٔ ٔٛػ١س أنٍٜ، ٚػٍٝ جألنٙ ٠ٚجٌّؼحٚجٌؿ١ّٓس 

"٠طؼٍك ذٗهٙ ضّػٍٗ ٌٚج٠س أٚ لٛسِح
4
. 

   ْ  ،ص ف٠ُ١ٌٛٛؾ١س ١ْٚىٌٛٛؾ١س ض١ُّ جٌٗهٙ ػٓ غ١ٍٖجٌٗه١ٛس ٟ٘ ٚف ٔٓطٕطؽ أ

  ْ  ٚجٌٗه١ٛس فٟ جألوخ ٟ٘ وً ِح٠مَٛ ذٗ جٌٗه١ٛحش ،١ُِز ػٓ جألنٍ ٌىً ٖه١ٛس أٞ ذً أ

 وٞجٌؼًّ جٌٍٓز ِٓ أؾً ١ٌٍٚٚ شٍْٚٛو١حِٓ أفؼحي 

                                                 
1
 .406٘ 9;;٠1،3( ،)ٔ، ل، ٘، ، ِحوز  3ؼ،" نغبن انؼشة " ،جذٓ ِٕظٌٛ 

2
 .325،٘ 2003، 1، وجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١ٍٚش، ٌرٕحْ، 4٠ؼ" انؼُه "،جٌه١ًٍ ذٓ أقّى جٌفٍج١٘ىٞ،  


 (.  97جألٔر١حء ج٠٢س )

3
 .208٘ 1948،،2ِىطرس ذ١ٍٚش، ٌرٕحْ ٠ ،" انمصطهحبد انؼشثُخ، فٍ انهغخ واألدة"،ِؿىٞ ٚ٘رس وحًِ جٌّٕٙىِ

4
 .195،٘ 1988وجٌ ِكّى ػٍٟ جٌكحِٟ ٌٍٍٕٗ ،ٚفحلّ ،ضّٛٔ ، انمصطهحبد األدثُخ"،،" ئذٍج١ُ٘ فطكٟ 
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 :االصطالحُخمه انىبحُخ -أ

ٙىضٙح جٌٓحقس ف جٌٗه١ٛس، ٔظٍج ٌٍططٌٛجش جٌطٟ ٖفمى ضؼىوش جٌّفح١ُ٘ قٛي ِٛطٍ

١ًٛ جٌّٛٞٛع ذٟٗء ِٓ جٌطفٚجٌىج١ٌْٓ ضٕحٚي ً٘ج وذ١س ق١ع قحٚي جٌىػ١ٍ ِٓ جٌٕمحو جأل

قٌٛٗ جٌهطحخ جٌٍٓوٞ ٟٚ٘ ػّٛو جٌفمٍٞ  فحٌٗه١ٛس ٟ٘ جٌمطد جًٌٞ ٠طّكٌٛ"ٚجٌٍٗـ

"جًٌٞ ٠ٍضىُ ػ١ٍٗ
1
 جٌٍو١ُز جألْحِ فٟ جٌؼًّ جٌٍٚجتٟ.فٟٙ .

 -ذٍْٛٔح) فٟ ١ٚغطٙح ِٓ وٍّس ج١ٌٛٔح١ٔس ،(Personnalité)ضٗطك وٍّس جٌٗه١ٛس

Persona)جٌّّػٍْٛ ػٍٝ ٚؾُٛ٘ٙ ِٓ  ًٌٞ وحْ ٠ٟؼٗٚضؼٕٟ جٌمٕحع أٚ جٌٛؾٗ جٌّٓطؼحٌ ج

أؾً جٌطٕى١ٍ ٚػىَ ِؼٍفطُٙ ِٓ لرً ج٢ن٠ٍٓ ٌٚىٟ ٠ّػً وٌٖٚ جٌّطٍٛخ فٟ جٌٍّٓق١حش ف١ّح 

.ذؼى
2

 

ٝ ٌٍٗه١ٛس ذؼىج ٔف١ٓح ضٕٛػص ِؿالش وٌجْس جٌٗه١ٛس جٌٍٚجت١س فٕٙحن ِٓ أػط

طؼٍك ٠ نٍٟٕظٌٛ ٔفٟٓ وجٚقىز لحتّس ذًجضٙح ٌٚٙح و١حٔٙح جٌّٓطمً، ٠ٕظٍ ئ١ٌٙح ِٓ ِ:"ذحػطرحٌ٘ح

."ذحٌٍٓٛن ٚجألّٔح٠ جألنالل١س
3

 

غ١ٍ جًٌٞ لى ٠ٛؾٗ جٌٗه١ٛس، فٙٛ ٠ًّٗ ج١ٌّٛالش ٚجٌىٚجفغ جٌطٟ فٙٛ جٌؿحٔد جٌىجنٍٟ 

ؿحي ػٍُ جٌٕفّ ٔؿى جنطالف ذ١ٓ وحِٕس فٟ جٌٕفّ جٌر٠ٍٗس، فٟٙ ِ ضطكىُ فٟ جإلٔٓحْ فٟٙ

ٍّ "ٍّحء فٟ ضكى٠ى ِفَٙٛ ول١كػ ٌٛكس جٌٕف١ٓس فٟ ضٛجفك  ف جٌٗه١ٛس ذحٌٕظٍ ئٌٝ جفػّس ِٓ ٠ؼ

ّظحٍ٘جٌهحٌؾ١س ٌٍٗهٙ ػٍٝ جػطرحٌ أْ جٌفحػطّىٚج ػٍٝ  ،جٌفٍو ِغ يجضٗ ِٚغ غ١ٍٖ 

ٕٗح٠حش جٌّهطٍفس فمى جٌٗهٙ ِؿّٛػس ِٓ جٌؼحوجش جٌٍٓٛو١س ٌٍفٍو جًٌٞ ٠ّحٌْٙح فٟ أٚؾٗ جٌ

."ى ضىْٛ وجنٍس ٚضظٍٙ فٟ ضٍٛفحضٗنحٌؾ١س ٚضظٍٙ فٟ ٖىٍٗ ٌطرٍَ جْطمحِس، ٚل ضىْٛ 
4

 

                                                 
1
لٕٓط١ٕس ،جٌؿُجتٍ،  ِطٌٕٛٞ"ِؿٍس جٌؼٍَٛ جإلٔٓح١ٔس، لُٓ جألوخ جٌؼٍذٟ، ؾحِؼس ، "انشخصُخ فٍ انمصخ، ؾ١ٍّس ف١ّْٓٛ 

  195،٘ 2006، 6ِع

2
 .09،٘  2001جٌّىطد جٌؿحِؼٟ، جإلْىٕى٠ٌس ، ب"،،" انشخصُخ وظشَبتهب وأعبنُت لُبعهٌِٟحْ ِكّى جٌمًجف٠ٟٕظٍ،  

3
وٌجْس ِٛٞٛػ١س ٚف١ٕس، وجٌ جٌؼٍُ ،"انشخصُخ انشوائُخ ثُه أحمذ ثكخُش، ووزُت انكُالوٍ "،ٔحوٌ أقّى ػرى جٌهحٌك  

 .42، ٘ 2009، 1ٚجإل٠ّحْ ،٠

4
جٌٕحوٞ  خصُخ انؼشثُخ"،،" انشخصُخ فٍ انمصص واألمخبل انؼشثُخ ،دساعخ فٍ األوغبق انخمبفُخ نهشٔحٍٚ قؿ١الْ 

 .54/55، ٘ 2009، 1جٌؼٍذٟ، ج٠ٌٍحٜ، ٠
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ِؿّٛػس ِٓ جٌٛفحش جٌؿٓى٠س  "س ٌٍٗه١ٛس فٟ ػٍُ جالؾطّحع، فًٟٙ٘ج ذحٌٕٓر

ٚجٌٕف١ٓس ٌِٛٚغس ِٚىطٓرس، ٚجٌؼحوجش، ٚجٌطمح١ٌى، ٚجٌم١ُ ٚجٌؼٛج٠ف، ِطفحػٍس، وّح ٠ٍج٘ح 

."ج٢نٍْٚ ِٓ نالي جٌطؼحًِ ِغ جٌك١حز
1

 

ق١ع ٠ٕظٍ ئٌٝ جٌٗه١ٛس ِٓ ق١ع ٟ٘ جؾطّحع "مىسته ثشوظ"ي٘د ئ١ٌٗ  ًٚ٘ج ِح

 :جٌٗه١ٛسجٌالٖؼٌٛ)ٌؼىو ِٓ جٌؼٕحٍٚ أٚ جٌؼىو ِٓ جٌّىٛٔحش جألْح١ْس ٚ٘ٛ ٠مٛي ػٕٙحوطحذٗ

ٚضأنً جٌطؼ٠ٍفحش جٌطٟ ضٍّذٙح أوػٍ ِٓ . ٟ٘ وً جالْطؼىجوجش ٚج١ٌّٛي جٌّىطٓرس ِٓ جٌهرٍز

ْ   ثىدنق١ع ٠ٍٜ ، جضؿحٖ جٌٗه١ٛس ٟ٘ ضٍه ج١ٌّٛي جٌػحذطس ػٕى جٌفٍو جٌطٟ ضٕظُ ػ١ٍّس  أ

جٌٗه١ٛس ٟ٘ جٌطٕظ١ُ جٌى٠ٕح١ِىٟ فٟ ٔفّ جٌفٍو :"ف١مٛيأنجشد أِح ،ٚذ١ٓ ذ١ثطٗ  جٌطى١ف ذ١ٕٗ

٠ٗ ِغ جٌر١ثس، ٠ٚمٛي ىٌطٍه جٌّٕظِٛحش جٌؿ١ّٓس ٚجٌٕف١ٓس، جٌطٟ ضكىو أٖىحي جٌطى١ف جٌهحٚس ٌ

 ّْ جٌٗهٙ ١ٌّٟٓ ذمحءٖ  جٌٗه١ٛس ٟ٘ ضٍه ج١ٌٛفس جٌطٟ ٠ططٌٛ ئ١ٌٙح فٟ ِٕحْرس ال قمس ئ

."ٚؾٛو٠ٖحٌ ١ْٚحوضٗ ّٞٓ ئ
2

 

 ّْ جٌٗه١ٛس جٌٛجقىز، ػرحٌز ػٓ ِؿطّغ ذؼحِس ضكًّ  ئيْ ًٖ٘ جٌطؼ٠ٍفحش ض١ٍٗ ئٌٝ أ

ّحع ػىّ ٖه١ٛحش ِهطٍفس، فحٌٗه١ٛس ػٕى ػٍّحء جالؾطّٓ نالٌٗ ئٔطحؼ ػىز ١ ِؼ١ٓ ضطّّٔ

فٟٙ ضر١ٓ جٌٛفحش جٌؼحِس، أِح ػٕى ػٍّحء جٌٕفّ فٟٙ ضركع ػٓ جٌٗه١ٛس ػٕى ػٍّحء جٌٕفٓ

 .سأٞ جٌٌٛٛؼ ػٍٝ أػّحق جٌٗه١ٌٛٗه١ٛس ِٓ جٌىجنً جٌٛفحش جٌهحٚس ذح

 :أمب انشخصُخ مه مىظىس فهغفٍ-

 ٍّ ٌّح وحٔص جٌّأْحز ٟ٘ أْحْٙح :"جٌٗه١ٛس ذمٌٛٗ "فٓ جٌٗؼٍ"ٟ وطحذٗ ف أٌْطٛ ف٠ؼ

ٛضىْٛ ٌىً ٌٙح ٚؾٛو ٖه١ٛحش ضمَٛ ذًٌه جٌؼٍّجٌّكحوحز ٌؼًّ ِح، فمى وحْ ِٓ جٌٌٍٟٚٞ 

ًٖٚ٘ غ ٠ر١ؼس جألػّحي جٌطٟ ضٕٓد ئ١ٌٙح،  ٚجٌفىٍ ٚضٕٓؿُ ِِٕٙح ٚفحش فحٌلس فٟ جٌٗه١ٛس 

ٞ نحٞؼس نٟٛػح ضحِح ؼٕحٍٚ جٌؼًّ جٌطه١ٍٟ أضؼطرٍ غح٠ٛٔس ذحٌم١حِ ئٌٝ ذحل١جٌٗه١ٛحش 

".ٌّفَٙٛ جٌكىظ
3
ور١ٍج ذحٌٗه١ٛس فٟ ضأ١ّْ جٌّأْحز، فٙٛ  ٍٜ أٌْطٛ ٌُ ٠ٛال٘طّحِح٠

ٚئيج . جظ ٟ٘ جٌطٟ ضمَٛ ذأطحؼ جٌٗه١ٛس٠ؼطرٍ٘ح غح٠ٛٔس،أٞ أٔٙح ِٕرػمس ِٓ جألقىجظ، فحألقى

ّْ جٌّٕظ٠ٍٓ جٌى جٔطمً ً٘ج جٌطٌٛٛ ئٌٝ ٟ٘ ِؿٍو جُْ ٌٍمحتُ "جٌٗه١ٛس ال١ْى١١ٓ ج٠ًٌٓ ٠ٍْٚ أ

                                                 
1

 .10،٘ 1جٌمحٍ٘ز،٠ ،جلٍأِإْٓس  ،هب ــ أمشاضهب وفه انتؼبمم مؼهب"،"انشخصُخ وأوىاػْؼى ٠ٌحٜ ٠ٕظٍ، 

2
 .12٘ ، ٠ٕظٍ، ْؼى ٠ٌحٜ جٌٍّؾغ جٌٓحذك

3
 .18، ٘ 1973، 2ذ١ٍٚش، ٌرٕحْ، ٠،  وجٌ جٌػمحفس،ػرى جٌٍقّحْ ذىٚٞ:تشرمخ  ،"فه انشؼش" ، أٌْطٛ ٠ح١ٌّ 
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ذحٌفؼً أٚ جٌكىظ ،ق١ع ٌُ ضؼٍف جٌطٍجؾ١ى٠ح ْٜٛ ِّػ١ٍٓ ١ٌّٚ ٖه١ٛحش ئٌٝ أْ أٚركص 

".ْ جٌطحْغ ػٍٗػٍٕٛج ١ِّٕٙح ٚأْح١ْح جوطٍّص ذ٠ٛ١ٕح ٚجْطمٍص ػٓ جٌكىظ فٟ جٌمٍ
1

 

 ّْ ج٘طّحَ ور١ٍ، فٟٙ ذّػحذس  ٌٙح ٠ىٓجٌطحْغ ػٍٗ ٌُ جٌٗه١ٛس لرً جٌمٍْ  ٠ّىٓ جٌمٛي ئ

ً ٟ جٌمٍْ جٌطحْغ ػٍٗ أٚركص جٌٗه١ٛس ضّػّ ف جًٌٞ ٠مَٛ ذحٌفؼً أٚ جٌكىظ، أِح ٍٍٗهٙجّْ

 .ٌكىظحال فٟ جٌؼًّ جٌٍٓوٞ ٚأٚركص ِٓطمٍس ػٓ جػٍٕٛج ٘حِح ٚفؼّ 

ّٛ  ػهمبء انغشةِٓ أُ٘  سوالن "ٔؿى  حٌ٘ٚج٠ًٌٓ ج٘طّٛج ذّفَٙٛ جٌٗه١ٛس ٠ٚ

ٍّ ػٕىِح ل "Rolande Barthsesثبسد ٔطحؼ ػًّ ضأ١ٌفٟ " حٙجٌٗه١ٛس جٌكىحت١س ذأّٔ  حفحي ِؼ

ٌٝ جُْ ٠ٛ٘طٙح َِٛػس فٟ جٌٕٙ ػرٍ جألٚٚحف ٚ جٌهٛحتٙ جٌطٟ ضٓطٕى ئ ّْ ٚوحْ ٠مٛى أ

."ُ ٠طىٌٍ ظٌٖٙٛ فٟ جٌكىٍٟ  ػ  
2

 

  ّْ جٌٍٚجتٟ، ًٚ٘ج  ؾؼً جٌٗه١ٛس ػٍٕٛج ِّٙح فٟ جٌرٕحء" ذحٌش ٌٚالْ"ٔؿًّ جٌمٛي أ

 .ِٓ نالي ِح ٠ّٕكٗ ٌٙح جإل٠حٌ جٌٕٟٛ

ّْ  ئٌٝ "Todorovفتىد وسو"ِٖح ٠إوىًٚ٘ج  ِحٟ٘ ئال ِٓأٌس "جٌٗه١ٛس جٌٍٚجت١س  أ

."ٌٓح١ٔس لرً وً ٖٟء ٚال ٚؾٛو ٌٙح نحٌؼ جٌىٍّحش، ألٔٙح ١ٌٓص ْٜٛ وحتٕحش ِٓ ٌٚق
3

 

ؼًّ جٌٍٚجتٟ، ٌٚىٕٗ ٕ٘ح ال ٠ٕىٍ ِٓ أ١ّ٘س جٌٗه١ٛس فٟ جٌ فضٛو ٌٚٚٔالقع أْ  

 ٍّ جٌٗه١ٛس ِٓ ِكطٛج٘ح جٌىالٌٟ ٚٔطٛلف ػٕى ٚظ١فطٙح جٌٕك٠ٛس فطؿؼٍٙح ذّػحذس  و٠ٗط٠ٍ أْ ٔؿ

.ٌه ضمَٛ ذحٌّطحذمس ذ١ٓ جٌفحػً ٚجالُْ جٌٗهٟٛ ٌٍٗه١ٛسٚذؼى يٌفحػً فٟ جٌؼرحٌز جٌٍٓو٠س،ج
4

 

 

 

 ُّ جٌٗه١ٛس ذحػطرحٌ٘ح فحػال فٟ جٌكىح٠س أٚ جٌٍٚج٠س  ٝش جألػّحي جإلذىجػ١س ػٌٍو

هىشٌ "ق١ع ٠ٍٜ  ،ً ٌّؼط١حش وػ١ٍز ٚػاللحش ِطٗحذىس فٟ جٌٕٙٚأٚركص جٌٗه١ٛس ضّػّ 

ّْ "Henri Bergsonثشغغىن ًّ "جٌٗه١ٛس أ قحي فٟ ذؼٝ ضؿٍذطٗ فٟ  ٟ٘ جٌىحضد جًٌٞ ظ

                                                 
1
 .57،٘ 2007ٌِٕٗٛجش جألٌٚجِ، جٌؿُجتٍ،  ،"ثىبء انشخصُخ فٍ حكبَخ ػجذوا انزمبرمىانزُم" ،ؾ٠ٛىز قّحٔ 

2
 .51٘جٌّغٍخ،،جٌٍّوُجٌػمحفٟ جٌؼٍذٟ، وجٌ جٌر١ٟحء"ثىُخ انىص انغشدٌ مه مىظىس انىمذاألدثٍ"،ٌكّىجٟٔق١ّى  

 
3

 102،ؾحِؼس ٚالـ جٌى٠ٓ ،جٌؼىو  ،"انىُمتمىُبد ثىبء انشخصُخ فٍ سواَخ حشحشح فىق "،ػٍٟ ػرى جٌٍقّحْ فطحـ٠ٕظٍ، 

٘03. 

4
جٌٍّوُ جٌػمحفٟ جٌؼٍذٟ، جٌىجٌ جٌر١ٟحء، جٌّغٍخ، ،"ثىُخ انشكم انشوائٍ انفضبء انضمه انشخصُخ"،قٓٓ ذكٍج٠ٕٞٚظٍ،  

٠2 ،2009 ٘ ،213. 
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جٌطك١ًٍ جٌٕفٟٓ ُ ذٗ ط٘جِح ْ جٌٗه١ٛس جٌم١ٛٛس ئْمح٠ ٌٗه١ٛس جٌىحضد،ٚ٘ٛأوّْٛ، ٚو

"ٌألوخ
1
 .ذٍغْٓٛأوىٖ ٍٕ٘ٞ  ضد جٌٕٙ ٌطىْٛ ٟ٘ جٌّإٌفًٛ٘ج ِح٠ّىٓ ٌذ١ جٌٗه١ٛس ذىح .

  ِّ لى ؾؼً ِفَٙٛ جٌٗه١ٛس :  "Tomacheveski تىمب شفغكٍ"ح جٌٕحلى جٌٍْٟٚ أ

ٌىٕٗ ال ٠ٓطرؼى٘ح ِٓ ق١ع وٛٔٙح ػٍٕٛج ،ِٓ نالي جْطرؼحوٖ ٌٙح ِٓ جٌمٛس ذٛٚفٙح ِطغ١ٍج 

"ال ٠طُ جٌٍٓو ئال ذٗ
2
ٌٍٗه١ٛس ٠ّىٓ جٌمٛي أْ ِفَٙٛ جٌٗه١ٛس  ِٓ نالي ِفَٙٛ ضِٛحٖفٓىٟ.

أِح ف١ّح . ٘ٛ ِفَٙٛ، ٌٍرطً فٟ قى يجضٗ ٚظٍص ذحػطرحٌ٘ح جٌٗه١ٛس ػٍٕٛج ِطغ١ٍج فٟ جٌٍٓو

 ّْ ِفَٙٛ جٌرطً ٚحٌ ِهطٍفح ػٓ ِفَٙٛ جٌٗه١ٛس،ظٍص أَ جٌرطً  ذؼى ٠القع ضِٛح ٖفٓىٟ أ

.ِؼطٝ ٚٚف١ح ٌٍٗه١ٛس، ٌىٕٗ ١ٌّ ٘ٛ جٌٗه١ٛس وجتّح
3

 

ّْ  ":AJ Greimasغشَمبط "١ٗ٠ٍٚ   ٟ٘ ِؿّٛػس جٌؼٛجًِ ضرمٟ "جٌٗه١ٛس  ئٌٝ أ

".الٔٙحتٟ ِٓ جٌّّػ١ٍٓ غحذطس ٚفك ِٕظِٛس ِؼ١ٕس، ٚأْ ًٖ٘ جٌٗه١ٛس ٠ّىٓ أْ ٠إ٠ى٘ح ػىو
4

أٞ 

أٔٗ ٌذ١ ِفَٙٛ جٌٗه١ٛس ذّفَٙٛ جٌؼحًِ، فٙٛ ٠طؼحًِ ِغ جٌٗه١ٛس وٛٔٙح فحػال فٟ جٌؼًّ 

جٌٍٚجتٟ ف١طىْٛ جٌّٕٛيؼ جٌؼحٍِٟ ػٕىٖ ِٓ ْطس فٛجػً أٚ أوٚجٌ َٚػٙح ػٍٝ غالغس ِٓط٠ٛحش 

ضّػٍص فٟ يجش ٌّٚٛٞٛع ٚجًٌٍّْ ًٍِْٚ ئ١ٌٗ ِٚٓحػى ٚ ِؼحٌٜ
5
. 

جًٌٞ جٔطٍك ِٓ ق١ع جٔطٟٙ ":phililiphehamonفهُت هبمىن "ٚٔؿى أ٠ٟح  

ػالِس "ٙح ٚغ١ٍُ٘، ف١ٕظٍ ئٌٝ جٌٗه١ٛسػٍٝ أّٔ  ثشوة وغشَمبطأِػحي ِٓ جٌىج١ٌْٓ جٌؼى٠ى

."فحٌغس أٞ ذ١حٜ والٌٟ الل١ّس ٌٗ ئال ِٓ نالالٔطظحِٙح وجنً جٌٕٓك ِكىو
6

 

ّْ  "َ ضٌٛٛجش َجتىز ف١ٙح ف١ؼطرٍفمى لىّ  جٌٗه١ٛس ذٕحء ٠مَٛ جٌٕٙ ذط١١ٗىٖ أوػٍ ِّح  أ

."٘ٛ ِؼ١حٌ ٍِفٜٛ ِٓ جٌهحٌؼ جٌٕٙ
7

ق١ع ٠ٕظٍ ٌٙح ِٓ ِٕظٌٛ أْٚغ ِّٕٕظٌٛ ٌٓحٟٔ 

                                                 
1
 .70٘جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٔحٍٚ جٌكؿ١الْ ، 

 
2

 .53٘، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٌك١ّىجٟٔق١ّى ٠ٕظٍ، 

 
3

 .ٔفٓٙح ٔفٓٗ، ٘

4
 .70٘،ٔحٍٚ جٌكؿ١الْ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك 

5
 .66٘ ،جٌٍّؾغ جٌٓحذك،ؾ٠ٛىز قّحٔ ٠ٕظٍ،  

6
،ضٍؾّس ْؼ١ى ذٓ وٍجو، ضمى٠ُ ػرى جٌفطحـ و١ٍ١طٛ، وجٌ جٌىٍَ هللا، " عُمُىنىرُب انشخصُبد انشوائُخ"،ف١ٍد ٘حِْٛ  

 .51جٌؿُجتٍ، ٘ 

7
 . 222،٘ 2011، ٠1 ،"مغتزذاد انىمذ انشوائٍ" ،قّىجٚٞؾ١ًّ ٠ٕظٍ، 
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ٙح ٌِٛف١ُ غحذص ِطؿً ِٓ نالي ئّٔ "٠مَٛ ػٍٝ وْٛ جٌٗه١ٛس ػالِسِىٛٔس ِٓ وجي ِٚىٌٛي، 

".ٚل١ّسجٌٗه١ٛسجش ٠ك١ً ػٍٝ ِىٌٛي ِٕفًٛ ِؼٕٝ  أوجي ِٕفًٛ ِؿّٛػس ِٓ جإلٖحٌ
1

 

فحٌىجي ٠طّػً فٟ جألّْحء جٌطٟ ض١ُّ جٌٗه١ٛحش ػٓ ذؼٟٙح جٌرؼٝ، أِح ذحٌٕٓرس ٌٍّىٌٛي فٙٛ 

ٕٚ٘حن ضطؼىو ج٢ٌجء ٚضطٟحٌخ ف١ٙح قٛي ِفَٙٛ جٌٗه١ٛس .٠طّػً ف١ّح ٠محي ػٓ جٌٗه١ٛحش

جي ٚذٕحتٙح، ٌىٕٙح ضرمٟ ِؿٍوز ٚقىز وال١ٌسلحذٍس ٌٍطك١ًٍ ِٓ ق١ع ٟ٘ يجش وجي ِٚىٌٛي، ٚو

٠طكىو ذّؿّٛػس ِٓ جألٚٚحف ٚجألّْحء، ٚأِح جٌّىٌٛي ف١ّػً فٟ ٍْٛو١حضٙح ٚضٍٛفحضٙح ٚوً 

.ِح٠محي ػٕٙح
2

 

ِٓ نالي جٌطؼ٠ٍفحش جٌطٟ أٌٚو٘ح ػٍّحء جٌغٍخ ٔالقع أْ ِفَٙٛ جٌٗه١ٛس لى ضطٌٛ  

ٔظٍ ئ١ٌٙح أٔٙح ِٓأٌس ٌٓح١ٔس ٘ىج ِٓ ِغ ٌٍِٚ جٌُِٓ، فٙٛ ٌُ ٠رمٟ غحذص ِٚكىو فٕٙحن ِٓ 

 .أْ جٌرطً ٘ٛ ٔفٓٗ جٌٗه١ٛس ٕكٛ آنٍ ٕ٘حن ِٓ جػطرٍجٌ

ٍّ  انؼهمبء انؼشةٚئيج جٔطمٍٕح ئٌٝ ِفَٙٛ جٌٗه١ٛس ػٕى  ػجذ انمبنك "ق ئٌٝ جٌىوطٌٛ ٔطط

ّْ " وظشَخ انشواَخ"وطحذٗ فٟ ":مشتبض ٟ٘ جٌطٟ ضٛطٕغ جٌٍغس ٟٚ٘ جٌطٟ ضػرص :"جٌٗه١ٛس  أ

جٌطٟ ضٕٙٝ ذىٌٚ ض٠ٍُٟ جٌٍٛجع أٚ ٟٚ٘ ...، ٟٚ٘ جٌطٟ ضٛطٕغ جٌّٕحؾحزأٚ ضٓطمرً جٌكٛجٌ

ٟٚ٘ جٌطٟ ضطكًّ جٌؼمى ...ٌطٟ ضمغ ػ١ٍٙح جٌّٛحتدض١ٕٗطٗ ِٓ نالي أ٘ٛجتٙح ٚػٛج٠فٙح ٟٚ٘ ج

ػالغس، جٌّحٟٞ ٚ جٌٌٍٗٚ فطّٕكٗ ِؼٕٝ ؾى٠ىج ٟٚ٘ جٌطٟ ضطى١ف ِغ جٌُِٓ فٟ أُ٘ أ٠ٍجفٗ جٌ

".ٚجٌكحٍٞ ٚجٌّٓطمرً
3

 

ّْ " فٍ ضىء انمىهذ انجىُىٌ تمىُبد انغشد" فٟ وطحخ " َمىً انؼُذ" ٚ ضٍٜ ًٖ٘  أ

ى جألقىجظ ٚ ًٖ٘ جألقىجظ ضٕطؽ ِٓ نالي جٌؼاللحش جٌطٟ جٌٗه١ٛحش ذحنطالفٙح ٟ٘ جٌطٟ ضٌّٛ 

جٌفؼٍٙٛ ِح ٠ّحٌْٗ أٖهح٘ ذالحِس ػاللحش ف١ّح ذ١ُٕٙ ٠ٕٓؿٛٔٙح ٚ ضّٕٛ "ضمَٛ ذ١ٓ جٌٗه١ٛحش 

."ذُٙ ، ٚ ضطٗحذه ٚ ضطؼمى ٚفك ِٕطك نح٘ ذٗ
4

 

ضىْٛ جٌٗه١ٛس ِح ٠ظٍٙ ػ١ٍٗ جٌٗهٙ فٟ جٌٛظحتف جٌّهطٍفس "  ٚ ػٍٝ ً٘ج جألْحِ

".جٌطٟ ضمَٛ ذٙح ػٍٝ ٍِٓـ جٌك١حز
5

فحٌٗه١ٛس ِٛٞٛع ٠ىحو ٠ٕفً ئٌٝ وً جٌؼٍَٛ ٚ ١ِحو٠ٕٙح ، 

                                                 
1
 .33٘ ،جٌٍّؾغ جٌٓحذك،ف١ٍد ٘حِْٛ  

2
 215٘ ،جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، قٓٓ ذكٍجٚٞ 

3
 .91٘، جٌٍّؾغ جٌٓحذكػرى جٌّحٌه ٍِضحٜ، ٠ٕظٍ،  

4
 .1990٘،42، 1،وجٌ جٌفحٌجذٟ،ذ١ٍٚش،ٌرٕحْ، ٠ "تمىُبد انغشد انشوائٍ، فٍ ضىء انمىهذ انجىُىٌ"٠ّٕٝ جٌؼ١ى،  

 
5

 .11٘ جٌٍّؾغ جٌٓحذكْؼى ٠ٌحٜ،٠ٕظٍ، 
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ٚ ٔؼٕٟ ذًٌه ٠رؼح جٌؼٍَٛ جإلٔٓح١ٔس ، ٚ ضّػً جٌّكٌٛ جًٌٞ ضىٌٚ قٌٛٗ وٌجْطٙح ٚ ذكٛغٙح 

ِٓ أٖى ِؼحٟٔ ػٍُ جٌٕفّ ضؼم١ىج أٚ ضٍو١رح ، ٚ "س ،ٌٙىف جٌىٗف ػٓ فحػ١ٍس جٌفٍو فحٌٗه١ٛ

ٙح ضًّٗ جٌٛفحش جٌؿ١ّٓس ٚ جٌٛؾىج١ٔس ٚ جٌهٍم١س فٟ قحٌس ضفحػٍٙح ِغ ذؼٟٙح جٌرؼٝ يٌه ألّٔ 

".ٌٗهٙ ِؼ١ٓ ، ٠ؼ١ٕ فٟ ذ١ثس ِؼ١ٕس
1

 

 ٚ ِٓ نالي ًٖ٘ جٌطؼ٠ٍفحش جٌطٟ أٌٚو٘ح ػٍّحء جٌؼٍخ ٔطٛلف ػٕى أُ٘ ِٛطٍك١ٓ ّ٘ح 

ّْ " جٌٗه١ٛس"، "ٖهٙ" وػ١ٍج ِٓ جٌٕمحو جٌؼٍخ جٌّؼح٠ٍٚٓ ٠هٍطْٛ ذ١ّٕٙح ًٌٌه ٍٔجُ٘  أل

فٟ " ِكٓٓ ؾحُْ جٌّْٜٛٛ"، ٚ ٠ٓم١ ألٖهح٘ ٠ٌٛ ، ٚ جٌٗه١ٛحش ٠ٌٛ أنٍج:"٠مٌْٛٛ 

 .ذؼٝ يٌه أ٠ٟح  ق١ع ٠ٍجٚـ ذ١ٓ جٌٗه١ٛس ئفٍجوج ٚ جٌٗهٛ٘ ؾّؼح

ي ػٍٝ فٟ يٌه أ٠ٟح ق١ٓ ضطٍك جإل٠ٛح"محمذ عؼُذ انضهشاء فبطمخ"وّح ْمطص 

ّح ضٓطؼٍّٙح ػٍٝ أْحِ جٌٍّجٚقس ذ١ّٕٙح ٚ ذ١ٓ جٌٗه١ٛحش ٚ ق١ٓ ضٛطٕغ جٌٗه١ٛحش ، فأّ 

.جٌٗهٛ٘ ٚ يٌه فٟ ٚفكس ٚجقىز
2

 

ّْ " محغه ربعم انمىعىي" ٠ٍٜ ٚجقى فّٙح  ٖٟءجألٖهح٘ ٚ جٌٗهٛ٘ ذّػحذس  أ

ِٓ  م١مٟوٍّس ضطٍك ػٍٝ جٌّٕطٓد ئٌٝ ػحٌُ جٌٕحِ ، أٞ ػٍٝ ئٔٓحْ ق"فحٌٗهٙ  :ِطٍجوفحْ 

ّٓ ػحٌُ جلغ ِكىو َِحٔح ٚ ِىحٔح ، فٙٛ ئي٠ٔس فؼ١ٍس ٚ ٠ؼ١ٕ فٟ ٌٚكُ ٚ وَ ، ٚ ٠ىْٛ يج ٘ٛ

".جٌٛجلغ جٌك١حضٟ ال ِٓ ػحٌُ جٌه١حي جألوذٟ ٚ جٌفٕٟ
3

٠ّىٓ جٌمٛي أْ جٌٗهٙ ٘ٛ ػرحٌز ػٓ 

١س ، أٞ أٔٗ ١ٌّ ِٓ ١ٓٔؽ ئٔٓحْ قم١مٟ ، ٠ىْٛ فٟ ػحٌُ جألق١حء ٠كًّ ٚفحش ؾ١ّٓس ٚ ٌٚق

 .جٌه١حي 

ٗ ذال فٟٙ وحتٓ ٌٚلٟ ٠ٕٗأ ئٔٗحء ٚ ٘ٛ وحتٓ قٟ ذحٌّؼٕٝ جٌفٕٟ ٌىّٕ :"أِح جٌٗه١ٛس 

، فحٌٗه١ٛس ئيْ ػحٌُ جألوخ ٚ جٌفٓ الِحش ٚ ئٖحٌجش أقٗحء ، أٚ ٘ٛ وحتٓ فً ِٓ ّْحش ٚ ػ

".أٚ جٌه١حي ٚ ٟ٘ ال ضٕٓد ئال ػحٌّٙح يٌه
4

 ٍّ لٛج ذ١ٓ ٚ ذًٙج ٠ىْٛ ػٍّحء جٌٕمى جٌكى٠ع لى ف

ِّ جٌٍٚجت١جٌٗه١ٛس  ٚجٌٗه١ٛس  جٌٗه١ٛس جٌكىحت١س،" ح ذٗأْ ِٛطٍكحش ِػًس ٚ جٌٗهٙ، أ

" ػرى جٌّحٌه ٍِضحٜ"فأٙح ضكًّ والٌس ٚجقىز ، ٚ لى قىو ."جٌٗه١ٛس جٌم١ٛٛسجٌٍٚجت١س،ٚ

                                                 
1
 .2006٘،25ِإْٓس ٖرحخ جٌؿحِؼس،جالْىٕى٠ٌس،،"انشخصُخ و عمبتهب"ػرى جٌّٕؼُ ج١ٌّالوٞ، 

2
و٠ٛجْ  ،"انخطبة انغشدٌ، مؼبنزخ تفكُكُخ ،عُمبئُخ مشكجخ نشواَخ سلبق انمذق مُهتح"ػرى جٌّحٌه ٍِضحٜ،  

 .125٘ ،1995جٌؿُجتٍ، ، ػىْٕٛ جٌّطرٛػحش جٌؿحِؼ١س، ذٓ

3
 .97٘ ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ؾ٠ٛىز قّح٠ٕٔظٍ،  

4
 .52٘ ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٔحٍٚ جٌكؿ١الْ 



 جٌفًٛ جألٚي                                                                         ذ١ٕس جٌٗه١ٛس

 

 

43 

ّْ :"جٌٗه١ٛس جٌف١ٕس ذمٌٛٗ جٌٗه١ٛس أوجز ف١ٕس ٠رىػٙح جٌّإٌف ٌٛظ١فس ٘ٛ ٍِٗتد ئٌٝ ٌّْٙح   ئ

ٖٟء ق١ع ال ضٛؾى نحٌؼ جألٌفحظ ، ئي ال ضغىٚ وحتٕح ِٓ  ٚ ٟ٘ ٖه١ٛس ٔٓر١س لرً وً

".ٌٚق
1

أٞ ئْ جٌٗه١ٛس ٟ٘ ِٓ ٕٚغ جٌه١حي ، ٠رطىٍ٘ح جٌّإٌف ِٓ أؾً أوجء أوٚجٌ ِهطٍفس 

 .ٚ ئ٠ٛحي ٌْحٌس ئٌٝ جٌمحٌب

  ّّ ِ ّْ جٌٗه١ٛس ضؼى أقى جٌّىٛٔحش جألْح١ْس فٟ جٌؼًّ جألوذٟ أٚ  ح ضمىَ ٠ٍقٗ ٔٓطٕطؽ أ

ٙح وػحِس ٚ ٌو١ُز ٘حِس فٟ ل١حَ أٞ ٔٙ ٚ غ١حذٙح غ١حخ ٌٍٕٙ ٌه أّٔ ذحألقٍٜ جٌٍٓوٞ، ٚ ي

 ًّ  .، وٛٔٙح جٌؼٍٕٛ جٌفؼحي ٚ جٌّكٍن فٟ ضط٠ٍٛ ٚ ض١ّٕس جٌؼًّ جٌٍٚجتٟوى

 :انشخصُخ انشوائُخ ــ تصىُفبد4

ِّٙح جنطٍفص ج٢ٌجء قٛي ضكى٠ى ِح١٘س جٌٗه١ٛس ، فأٙح ضرمٝ ػٍٕٛج أْح١ْح ٚ ِىٛٔح 

جٌٍٚجتٟ ، فٟٙ جٌطٟ ضٕٙٝ ذحٌكىظ ٚ ضؿؼٍٗ ٠ّٕٛ ػرٍ جٌّٓحٌ جٌٍٓوٞ ، ِٓ ِىٛٔحش جٌؼًّ 

ئال أْ ضٛظ١ف جٌٍٚجت١ْٛ ٌىػ١ٍ ِٓ جٌٗه١ٛحش ؾؼٍٙح ضهطٍف ِٓ ق١ع وٌؾس ضٛجضٍ٘ح فٟ 

جٌٕٙ ، ِّح ؾؼً جٌٕمحو ٠هطٍفْٛ أ٠ٟح فٟ ضم١ُٓ ٚ ض١ٕٛف ًٖ٘ جٌٗه١ٛحش ئٌٝ فثحش ِهطٍفس 

 :ش ف١ّح ٠ٍٟٚ ٠ّىٓ أْ ١ٍٗٔ ئٌٝ ذؼٝ ًٖ٘ جٌط١ٕٛفح

 ": Vladimir prappفالدَمُش ثشوة"تصىُف  - أ

فٟ جٌكىح٠حش جٌطٟ قىو٘ح ذاقىٜ  جػطّحوج ػٍٝ جٌٛظحتف جٌطٟ ضمَٛ ذٙح جٌٗه١ٛحش

ٚ ّْ ( ج٠ٌٍٍٗ)جٌّطؼىٞ:جٌٗه١ٛحش جألْح١ْس ضٕكٍٛ فٟ ْرغ ٖه١ٛحش غالغ١ٓ ٚظ١فس ، ٌأٜ أ

.ٚ جٌّٓحػى ٚ جأل١ٍِز ٚ جٌرحػع ٚ جٌرطً جٌُجتف ٚ جٌٛج٘د
2

ق١ع ٠ّىٓ ًٌٖٙ جٌٗه١ٛحش أْ 

 .ضٕكٍٛ فٟ ؾ١ّغ جٌكىح٠حش ٚ أْ ضمَٛ ذطأو٠س فحٌق ذ١١ٓ فٟ أّْحتٙح ٚ إٔٚحفٙح

 ّْ جٌٗه١ٛس ػٕى ذٍٚخ ٌُ ضؼى ضكىو ذٛفحضٙح ، ذً ذحٌٛظحتف أٚ  ٚ ١ٍٗٔ ٕ٘ح ئٌٝ أ

جألفؼحي جٌطٟ ضمَٛ ذٙح جٌٗه١ٛس وجنً جٌٕٙ ، وّح ٔالقع جنطالف ذؼٝ جٌط١ّٓحش ػٕى جٌٕمحو 

 .ؼٍخجٌ

 :"A.J Greimas  غشَمبط"تصىُف -أ

ٚ ٟٔٛؾح  ١ًٌٛ ئٌٝ ػًّ أوػٍ جوطّحال" ذٍٚخ"ػًّ غ٠ٍّحِ ػٍٝ ضط٠ٍٛ ِكحٚالش 

، جًٌجش، جًٌٍّْ،جٌّٛٞٛع،جًٌٍّْ ئ١ٌٗ،جٌّٓحػى:ؼىو جٌٗه١ٛحش ئٌٝ ْطسفٙٛ لٍّٛ

                                                 
1
 .1990٘،68/67جٌّإْٓس ج١ٕ٠ٌٛس ٌٍىطحخ،جٌؿُجتٍ،،"انمصخ انزضائشَخ انمؼبصشح"ػرى جٌّحٌه ٍِضحٜ، 

2
 .25٘جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ،ٌكّىجٟٔ ق١ّى٠ٕظٍ،
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جٌؼٛجًِ ً جٌّٕٛيؼ جٌؼحٍِٟ ػٓ ٠ٍ٠ك ضٍه جٌؼاللحش جٌطٟ ضىْٛ ذ١ٓ ًٖ٘ ٌّؼحٌٜ ٚ ٠طٗىّ ج

.جٌٓطس جٌّكىوز ِٓ ٠ٍف غ٠ٍّحِ
1

ق١ع " ذٍٚخ"ٌمى قحٚي غ٠ٍّحِ جالْطفحوز ِٓ أذكحظ 

 ّّ  .حٖ ذحٌؼٛجًِ ذىي جٌٛظحتف أٚ جٌفٛجػًلحَ ذطط٠ٍٛ ّٔٛيؾٗ جٌؼحٍِٟ ٚ ْ

وً  ٌٗه١ٛحش قٓد جٌٛظ١فس جٌطٟ ضإو٠ٙحجًٌٞ ٠مُٓ ج Todorov "تىدوسوف"تصىُف -ة

 : ٟٖ٘ٚه١ٛس 

ضإوٞ ٚظ١فس فى٠ٍس،ٚ ضٓؼٝ ٌطػر١ص أفىحٌ٘ح ،ٚ ضرىٚ أوػٍ ق٠ٛ١س ٚأوػٍ  :انشخصُخ انؼمُمخ-3

 .قٍو١س

ٚ ٟ٘ ٖه١ٛحش نحفطس ال ضظٍٙ جال ل١ٍال ،ٚ ال ضُٓٙ ِٓحّ٘س  :حخانشخصُبد انمغط  -4

 .ور١ٍز فٟ جٌكرىس جٌٍٚجت١س

ٌىٓ قٌٟٛ٘ح ٘ٛ ،ٟٚ٘ غ١ٍ قحٍٞز ف٠ُ١ٌٛٛؾ١ح فٟ ػحٌُ جٌٍٚج٠س  :انشخصُبد انهبمشُخ-5

".فىٍٞ أٞ ذأ٠ٍٚقطٙح جٌفى٠ٍسقٌٟٛ 
2

 

 ":Henry James هىشٌ رُمظ" تصىُف-د

أٚال جٌٗه١ٛحش :فٙح ِٓ ق١ع ػاللطٙح ذحٌكرىس ئٌٝ ٖى١ٍٓ ِٓ جٌٗه١ٛحشجًٌٞ ّٕٚ 

ٛ ١فس وجنً جٌطًٍٓٓ جٌٍٓرٟ ٌألقىجغجٌهحٞؼس ٌٍكرىس،١ّٓ٠ٚٙح ذحٌه١١ جٌٍجذ١ فطظٍٙ ٌطمَٛ ذٛظ

جٌطٟ ضىْٛ غح٠س جٌكٍمحش جألْح١ْس فٟ جٌٍٓو ٚ جٌٗه١ٛحش جٌطٟ ضهٟغ ٌٙح جٌكرىس ٚ ٟ٘ 

.ئذٍجَ نٛحتٙ جٌٗه١ٛس
3

 

فٕٙحن ئيْ جٌٗه١ٛحش جٌطٟ ضمَٛ ذٛظ١فس جٌٍذ١ ذ١ٓ جألقىجظ ٚ جٌٗه١ٛحش جٌطٟ ضؼًّ فٟ 

 .ُ ذٗ ِٓ نٛحتٙجٌٍٓو ػٍٝ ئظٙحٌ ِح ضط١ّّ 

 ":حغه ثحشاوٌ"تصىُف -ث

ؾؼٍٙح ضطّػً فٟ ٚ:ّٔٛيؼ جٌٗه١ٛس جٌؿًجذس أوال:ف جٌٗه١ٛحش ئٌٝ غالغس أٔٛجعجًٌٞ ّٕٚ 

ٚ جٌطٟ ضطّػً فٟ :ّٔٛيؼ جٌٗه١ٛس جٌّٛ٘ٛذس جٌؿحٔد  حبوُب.ّٔٛيؼ ج١ٌٗم ٚ جٌّٕحًٞ ٚ جٌٍّأز 

ٚ  :ّٔٛيؼ جٌٗه١ٛس يجش جٌىػحفس ج١ٌٓىٌٛٛؾ١س حبنخبٚ .ّٔٛيؼ جألخ ٚ جاللطحػٟ ٚ جٌّٓطؼٍّ

                                                 
1

 .25ٌك١ّىجٟٔ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ،٘ ق١ّى

2
 .215/216٘،"ثىُخ انشكم انشوائٍ"،قٓٓ ذكٍج٠ٕٞٚظٍ، 

3
 .216ٔفٓٗ،٘
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.ؼ جٌٗه١ٛس جٌٍّورسلّٓٙح ئٌٝ ّٔٛيؼ جٌٍم١١ ،ٚ ّٔٛيؼ جٌٗحي ؾ١ٕٓح ٚ ّٔٛي
1

وحْ ضم١ّٓٗ 

ذكٓد ػاللحضٙح ٚ ضٍٛفحضٙح فطىْٛ ئِح ؾحيذس أٚ ِٛ٘ٛذس جٌؿحٔد ،أٚ نحٞؼس ٌؼٛجٍِٙح 

 .جٌٕف١ٓس

جػطّى فٟ ض١ٕٛفٗ ٌٍٗه١ٛحش جٌٍٚجت١س ":Philippe Hamon فُهُت هبمىن" تصىُف-س

 :ػٍٝ غالغس ض١ٕٛفحش ٚ ٟ٘ وحالضٟ

 :Personage Referentially فئخ انشخصُبد انمشرؼُخ-3

ٚ جٌٗه١ٛحش (ٔحذ١ٍْٛ ػٕى جٌىٕٓىٌ وِٚح)ٟ٘ ٔٛع ِٓ جٌٗه١ٛحش جٌطح٠ٌه١سٚ

ٚ جٌٗه١ٛحش (ٛ جٌىٍج١٘سجٌكر)ٚ جٌٗه١ٛحش جٌّؿح٠َس  (ٛ َِٚف١ْٕٛ)جألْط٠ٌٛس 

ضك١ً ئٌٝ ِؼٕٝ ٔحؾُ ٚ جٌىحذص ضفٍٞٗ غمحفس ِح،ذك١ع  (جٌؼحًِ،جٌفحٌْٛ جٌّكطحي)جالؾطّحػ١س 

وجتّح ١ٌٕ٘س ذىٌؾس ِٗحٌوس ٌٍمحٌب فٟ ضٍه جٌػمحفس ٚ ػٕىِح ضٕىٌؼ ًٖ٘ أْ ِمٍٚت١طٙح ضظً 

جٌٗه١ٛحش فٟ ٍِفٛظ جٌٍٚجتٟ ،فأٙح أْحِ ػٍٝ جٌطػر١ص جٌٍّؾؼٟ ٚ يٌه ذاقحٌطٙح ػٍٝ 

.جٌٕٙ جٌىر١ٍ جًٌٞ ضّػٍٗ جإل٠ى٠ٌٛٛؾ١حش ٚ ِٓطٕٓهحش جٌػمحفس
2

 

 : p.Enbra yearsفئخ انشخصُبد انىاصهخ-4

جٌّإٌف أٚ جٌمحٌب أٚ ِٓ ٠ٕٛخ ػّٕٙح فٟ جٌٕٙ ٚ ٠ٛف  ٚ ضىْٛ ػالِحش قٌٟٛ

ّٞٓ ًٖ٘ جٌٗه١ٛحش جٌٕح٠مس ذحُْ جٌّإٌف ٚ جٌّٕٗى٠ٓ ٚ جٌطٍجؾ١ى٠ح جٌمى٠ّس ٚ "ف١ٍ١د ٘حِْٛ

جٌّكح٠ٌٚٓ جٌٓمٍج١١٠ٓ ٚ جٌٗه١ٛحش جٌٍّضؿٍس ٚ جٌٍٚجز ٚ جٌّإٌف١ٓ ٚ جٌّطىن١ٍٓ ٚ 

ٚفٟ ذؼٝ جألق١حْ ٠ىْٛ ِٓ جٌٛؼد  حخ ٚ جٌػٍغحٌ ٚ جٌفٕح١ٔٓ جٌٗه١ٛحش جٌٍْح١ِٓ ٚ جٌىطّ 

جٌىٗف ػٓ ً٘ج ج١ٌّٕ ِٓ جٌٗه١ٛحش ذٓرد ضىنً ذؼٝ جٌؼٕحٍٚ جٌّٖٗٛس أٚ جٌّمٕؼس جٌطٟ 

ٙح ٖه١ٛحش ٚجٍٚس ذ١ٓ جٌّإٌف أٞ أّٔ .ضأضٟ ٌطٍذه جٌفُٙ جٌّرحٍٖ ٌّؼٕٝ ًٖ٘ جٌٗه١ٛس أٚ ضٍه

ٗه١ٛحش ٚ جٌمحٌب ،فحٌّرىع ٠ٓطط١غ أْ ٠ًٛٚ ٌٍمحٌب ِح ٠كٛي فٟ فىٍٖ ذٛجْطس جٌ

 .جٌّٛؾٛوز فٟ جٌٍٚج٠س

 : P.anphiorique(انمتكشسح)فئخ انشخصُبد االعتىكبسَخ-و

ٚ ٕ٘ح ضىْٛ جإلقحٌس ٠ٌٍٚٞس فم١ ٌٍٕظحَ جٌهح٘ جألوذٟ،فحٌٗه١ٛحش ضٕطؽ وجنً 

ٚ .ٍِفٛظ ٖرىس جالْطىػحءجش ٚ جٌطًو١ٍجش ٌّمح٠غ ِٓ جٌٍّفٛظ ِٕفٍٛس ٚ يجش ٠ٛي ِطفحٚش

                                                 
1

 .355/336٘قٓٓ ذكٍجٚٞ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك 

2
 .63/64٘، جٌٍّؾغ جٌٓحذك،ؾ٠ٛىز قّحٔ 
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ٚ ضظٍٙ ًٖ٘ جٌّٕحيؼ ِٓ ...ٚضٍه ض٠ًغ ٚ ضإٚي جٌىالتً ًٖ٘ جٌٗه١ٛحش جٌّرٍٗز ذحٌه١ٍ

جٌٗه١ٛحش ٠ؼٛو جٌؼًّ ٌطٗٙى ذٕفٓٗ ٚ ٠ٕٗة ٠ٛ٠ٌٛٛؾ١س جٌهحٚس، فًٖٙ جٌفثحش جٌػالغس 

.ضؼطٟ قٓد ٌأٞ ف١ٍ١د ٘حِْٛ ِؿّٛع جإلٔطحؼ جٌٍٚجتٟ
1

 

 :ــ أوىاع انشخصُبد4

جٌٗه١ٛحش ٚ وّح وحْ ج١ٌٕٛد جألٚفٍ وًٌه ِٓ جٌىٌجْحش ف١ّح ٠هٙ ض١ٕٛف أٔٛجع 

 ًّ ُ ذٙح جٌٗه١ٛس ٚ جٌطٟ ضٕطؽ ٌٕح ض٠َٛغ ٍ جًٌٞ ضط١ّّ نح١ٚس جٌػرحش أٚ جٌطغ١ّ "أّ٘ٙح  ٌؼ

 ضظً غحذطس ال ضطغ١ٍ ٠ٛجي جٌٍٓو ٚ جٌى٠ٕح١ِى١س ٟٚ٘ جٌطٟ Statiquesْى١ٔٛٗجٌٗه١ٛحش ئٌٝ 

Dynamique ضّطحَ ذحٌطكٛالش جٌّفحؾثس جٌطٟ ضطٍأ ػ١ٍٙح وجنً جٌر١ٕس جٌكىحت١س جٌٛجقىز.
2

 

 (:ٖه١ٛحش ٌت١ٓ١س،ٖه١ٛحش غح٠ٛٔس)ٚ ٠ّىٓ أْ ٔمّٓٙح ئٌٝ ل١ّٓٓ 

٠ٛؾى فٟ وً ػًّ ٌٚجتٟ ٖه١ٛحش ضمَٛ :"انشخصُبد انشوائُخ انشئُغُخ-4-1 

ذؼًّ ٌت١ٟٓ ئٌٝ ؾحٔد ٖه١ٛحش ضمَٛ ذأوٚجٌ غح٠ٛٔس ،فحٌٗه١ٛس جٌٍت١ٓ١س ٟ٘ جٌطٟ ضمٛو 

ٗه١ٛس جٌٍت١ٓ١س ذطً جٌؼًّ جٌفؼً ٚ ضىفؼٗ ئٌٝ جألِحَ ،ٚ ١ٌّ ِٓ جٌٌٍٟٚٞ أْ ضىْٛ جٌ

وجتّح ،ٚ ٌىٕٙح ٟ٘ جٌٗه١ٛس جٌّك٠ٌٛس ،ٚ لى ٠ىْٛ ٕ٘حن ِٕحفّ أٚ نُٛ ًٌٖٙ 

."جٌٗه١ٛس
3

 .أْ جٌٗه١ٛس ٌٙح قٌٟٛ فٟ جٌؼًّ جٌٍٚجتٟ ذٕٓرس ور١ٍز

ضٓطٕى ٌٍرطً "ٚ ضٛٚف جٌٗه١ٛس ذأٔٙح ٌت١ٓ١س ِٓ نالي جٌٛظحتف جٌّٕٓىز ئ١ٌٙح

غحٌرح ِح ضىْٛ ًٖ٘ جألوٚجٌ ِػّٕس ٚ،جٌٗه١ٛحش جألنٍٜال ضٓطٕى ئٌٝ ٌٚظحتف ٚ أوٚج

"وجنً جٌػمحفس ٚ جٌّؿطّغ(ِفٍٛس)
4

ذمىٌ ِٓ جٌط١١ُّ ،ق١ع ٠ّٕكٙح قٌٟٛج "ق١ع ضؼطٝ 

".٠حغ١ح ٚ ضك١ ِٓ ِىحٔس ٍِِٛلس
5

أْ جٌىحضد أٌٚٙح ػٕح٠س ورٍٜ ٚ ؾؼٍٙح ضطٛىٌ لحتّس 

 .جٌٗه١ٛحش جٌّٛؾٛوز فٟ جٌؼًّ جٌٍٚجتٟ

ٌؼًّ جٌٍٚجتٟ ٖه١ٛس ِح ضٓطىػٟ جٔطرح٘ٗ ٚ ٠ظٍٙ ػٕح٠س فحتمس ٚ ٠هطحٌ جٌّإٌف فٟ ج

ذٙح،ٚ ٠ؼط١ٙح جأل١ٌٚس ذٛٚف جٌٗه١ٛس جٌٍت١ٓ١س ٔمطس جْطمطحخ ٌؼىو ِٓ جٌٗه١ٛحش وّح 

٠ؼطٕٟ ذطى٠ٕٛٙح جٌؼحَ ٚ أذؼحو٘ح جالؾطّحػ١س ٚ جٌٕف١ٓس ،ق١ع ٠ىْٛ ٌٙح أغٍ فؼحي فٟ جٖطغحي 
                                                 

1
 .217٘ؾ٠ٛىز قّحٔ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك،

2
 .215،٘جٌٍّؾغ ٔفٓٗ

3
 .2006٘،131/132، 1وجٌ جٌّؿىالٚٞ،ػّحْ،٠ ،"رمبنُبد انغشد فٍ انخطبة انشوائٍ"،ٚر١كس ػٛوز َػٍخ٠ٕظٍ،

4
 .2010٘،53، 1ٌِٕٗٛجش جإلنطالف،جٌؿُجتٍ،٠ ،"تحهُم انىص انغشدٌ ــ تمىُبد و مفبهُم" ،ِكّى ذٛػُز 

5
 .56ٔفٓٗ،٘ جٌٍّؾغ 
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ئٌٝ لٍجٌجضٙح جٌٛحٌِس جٌّطكى٠س جٌّؼرٍز ػٓ  جألقىجظ،ٚ يٌه ذهٍك ضطٌٛجش ؾى٠ىز ِٓطٕىز

جٌكىظ ٚ  ضٛجٌى٠ٗجٌجوز ػح١ٌس فٟ وػ١ٍ ِٓ جألق١حْ ،ٚ ذًٙج ضىْٛ جٌٗه١ٛس لحوٌز ػٍٝ 

.جألقىجظ
1

 

 ّْ جٌٗه١ٛس جٌٍت١ٓ١س ٟ٘ ِكٌٛ جٌٍٚج٠س،ٚ جٌٍو١ُز  ِٓ نالي ِح ضمىَ ٠ّىٓ جٌمٛي أ

و جٌفؼً ٚ ضىفؼٗ ئٌٝ جألِحَ ٚ ضٓحُ٘ فٟ ٙح ضمٛجألْح١ْس جٌطٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙح جٌؼًّ جٌٍٓوٞ ،وّح أّٔ 

 ّْ ِىجٌ جألقىجظ ٠مغ قٌٛٙح،ٚ لى ضىْٛ جٌٗه١ٛس  ئػطحء جٌكٍوس وجنً جٌٕٙ جٌٍٚجتٟ أل

 .جٌٍت١ٓ١س ٖه١ٛحش ِطؼىوز فٟ جٌٍٓو جٌٛجقى

 :انشخصُبد انشوائُخ انخبوىَخ-4-4

فٟٙ ضأنً أوٚجٌ ِكىوز ئي لٌٛٔص ذأوٚجٌ جٌٗه١ٛس جٌٍت١ٓ١س فٟٙ ٖه١ٛحش ضظٍٙ 

فٟ جٌّٗٙى٠ٓ ذ١ٓ ق١ٓ ٚ جنٍ ٌطكطه ذحٌٗه١ٛحش جٌٍت١ٓ١س فطهٍك ٌٕفٓٙح ػحٌّح ِٓ جٌك٠ٛ١سٚ 

 .جال٘طّحَ فٟ ػحٌُ جٌٗه١ٛس 

٠ٍٜ جٌٍجٚٞ أٚ جٌمح٘ ػٍٝ جٌٗه١ٛحش جٌٍت١ٓ١س ٚ ٌىٕٗ ٠هٍك فٟ جالْ ٔفٓٗ   

ٖه١ٛحش أنٍٜ ضطفحػً ِغ جٌٗه١ٛس ًٌٌه ضرمٝ جٌٗه١ٛحش ذّٓطٜٛ ٚجقى ٚ ضًٟ ذ١ٓطس 

ٟ٘ جٌطٟ ض١ٟة جٌؿٛجٔد جٌهف١س ٌٍٗه١ٛس جٌٍت١ٓ١س،ٚ ضىْٛ ئِح ػٛجًِ "ال ضؼم١ى ف١ٙح ق١ع

ٌٙح، ضىٌٚ فٟ فٍىٙح ذحّْٙح فٛق  ٛوٙح ٚ ئِح ضرؼحٌٍٓ وٗف ػٓ جٌٗه١ٛس جٌٍّو٠ُس ٚ ضؼى٠ً

"أٔٙح ضٍمٟ جٌٟٛء ػ١ٍٙح ٚ ضىٗف ػٓ أذؼحو٘ح
2
ٟ٘ ضٍُْ ػٍٝ ٔكٛ ْطكٟ ق١ع ال ضهطٝ ٚ.

ٖه١ٛحش ذ١ٓطس "ذحال٘طّحَ جٌىر١ٍ فٟ ٖىً ذٕحء٘ح ٚ ٌىٕٙح ضرمٝ ػٍٕٛ جٌك٠ٛ١س جٌٍٚج٠س فٟٙ 

ٚ ضف١ٍٓ٘ح ٚ فٟ قرٙح أٚ  ٌٍغح٠س ٠فّٙٙح جٌمحٌب ألٚي ٍٚ٘س،ِّٙح ضؼّك فٟ وٌجْطٙح

.ذؼٟٙح،فأٗ ٌٓ ٠ًٟ ْر١ٍٗ ِؼٙح ٚ ١ْؿى٘ح ذ١ٓطس ٚٚجٞكس
3

 

لى ضىْٛ ٚى٠ك جٌٗه١ٛس جٌٍت١ٓ١س أٚ ئقىٜ جٌٗه١ٛحش جٌطٟ ضظٍٙ فٟ "فٟٙ ِٓ ٕ٘ح 

جٌّٗٙى٠ٓ جٌك١ٓ ٚ جالنٍ،ٚ لى ضمَٛ ذىٌٚ ضى١ٍّٟ ِٓحػى ٌٍرطً أٚ ػ١ّك ٌٗ،ٚ غحٌرح ِح ضظٍٙ 

                                                 
1
، 1999وجٌ جٌىٕىٞ ٌٍٍٕٗ ٚ جٌط٠َٛغ، جألٌوْ، ،"انتهفضَىناػخ و رفه كتبثخ انذسامب نهمغشس اإل" ،ٌِٕٛٛ جٌٕؼّحْ 

٘99. 

2
 .132٘، جٌٍّؾغ جٌٓحذك،َغٍخٚر١كس ػٛوز  

3
 .1996٘،83وجٌ ٚحوٌ،ذ١ٍٚش،ٌرٕحْ،،"فه انمصخ"،ِكّى ٠ْٛف ٔؿ٠ُٕظٍ، 
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."ال أ١ّ٘س ٌٙح فٟ جٌكىٟفٟ ١ْحق أقىجظ أٚ ِٗح٘ى 
1

فمى ضىْٛ ل٠ٍرس ِٓ جٌٗه١ٛس جٌٍت١ٓ١س 

٠ؼَٛ٘ح ػٍٕٛ جٌّفحؾأز ئي ِٓ ":"ِكّى غ١ّٕٟ ٘الي"ْٛجء ٚى٠ك أٚ ػىٚ ٌٙح فٟ ق١ٓ ٔؿى 

ً٘ج جٌٕٛع أ٠ٍٓ ض٠ٍٛٛج ٚ ...جًٌٓٙ ِؼٍفس ٔٛجق١ٙح ئَجء جألقىجظ أٚ جٌٗه١ٛحش جألنٍٜ

"أْحِ ذ١١ٓأٞؼف فٕح ألْ ضفحػٍٙح ِغ جألقىجظ لحتُ ػٍٝ 
2

ٚ ٟ٘ ضمَٛ ذط١ٍٓ جٌٟٛء ػٍٝ 

ؾٛجٔد ِٓ جٌمٛس،فؼٍٝ جٌٍغُ ِٓ أٔٙح ال ضٍّه وٌٚج ٌت١ٓ١ح ئال أْ ٚؾٛو٘ح أْحْٟ ٌطىطًّ 

".ضٛؼى ئٌٝ ٍِٓـ جألقىجظ ذ١ٓ جٌك١ٓ ٚ جألنٍ ٚفمح ٌٍىٌٚ ج٠ٌّٕٛ"جألقىجظ فٟٙ
3

 

ٌٚ أِح ػٓ وٌٚ جٌٗه١ٛحش جٌػح٠ٛٔس فٟ ضٛؼ١ى جٌكىظ،فٟٙ ال ضمً أ١ّ٘س ػٓ و

فٟٙ ٖه١ٛحش ِطٕحغٍز فٟ وً ٌٚج٠س ضٓحػى جٌٗه١ٛس جٌٍت١ٓ١س فٟ أوجء "جٌٗه١ٛس جٌٍت١ٓ١س

ِّٙطٙح ٚ ئذٍجَ جٌكىظ،ٚذهٛٛ٘ جْطؿحذس جٌٗه١ٛحش ٌٍكىظ ٔٓطط١غ أْ ٔمّٓٙح ئٌٝ 

ج٠ؿحذ١س ٚ أنٍٜ ٍْر١س ،فحٌٗهٛ٘ جإل٠ؿحذ١س ُ٘ ج٠ًٌٓ ٠ٕٛؼْٛ جألقىجظ ٚ :ٖه١ٛحش 

".ٍر١س فُٙ ٠مفْٛ ؾحِى٠ٓ ١ٌطٍمٛج جألقىجظ وّح ضؿ١ث٠ُٕٙطُْٙٚ جٌفٍ٘،أِح جٌٗهٛ٘ جٌٓ
4

ئْ 

 .جٌٗه١ٛس جٌػح٠ٛٔس ٟ٘ ٖه١ٛس فٍػ١س ضظٍٙ فٟ ِٓحقحش ل١ٍٍس جٌٍٚج٠س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .57،٘جٌٍّؾغ جٌٓحذكِكّى ذٛػُز،  

2
 .1،2014٘،529وجٌ جٌؼٛوز، ذ١ٍٚش،٠ ،"انىمذ األدثٍ انحذَج"، ِكّى غ١ّٕٟ ٘الي٠ٕظٍ، 

3
 .2010٘،03، 2،جٌؼىو5ِؿٍس جٌه١ًٍ ٌٍركٛظ،ِؿٍى،"ثىبء انشخصُخ فٍ سواَخ انحىاف ،نؼضح انؼذاوٌ"،أقّى ٖؼص  

4
 .133/134َ٘غٍخ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٚر١كس ػٛوز  
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ٚ ٌطٛٞف أوػٍ ٠ٍهٙ ِكّى ذٛػُز أُ٘ جٌهٛحتٙ جٌطٟ ضط١ُّ ذٙح جٌٗه١ٛس 

:جٌٍت١ٓ١س ٚ جٌٗه١ٛس جٌػح٠ٛٔس ٚ ٔىٌؾٙح فٟ جٌؿىٚي جالضٟ
1

 

 انشخصُبد انخبوىَخ انشئُغُخ انشخصُبد

 ِؼمىز

 ٍِورس

 ِطغ١ٍز

 و٠ٕح١ِى١س

 غحِٟس

 ٌٙح جٌمىٌز ػٍٝ جإللٕحع

 ضمَٛ ذأوٚجٌ قحّْس فٟ ِؿٍٜ جٌكىٟ

 ذحال٘طّحَضٓطأغٍ 

 ٠طٛلف ػ١ٍٙح جٌؼًّ جٌٍٚجتٟ 

 ِٓطكس

 أقحو٠س 

 غحذطٗ

 ْحوٕس

 ٚجٞكس

 ١ٌٓص ٌٙح ؾحيذ١س 

 ضمَٛ ضحذغ ػٍٟٞ

 ال أ١ّ٘س ٌٙح

 فٟ فُٙ جٌؼًّ جٌٍٚجتٟال ضإغٍ غ١حذٙح 

 

 : أثؼبد انشخصُخ-4

ضؼطرٍ جٌٗه١ٛس ٌو١ُز ٘حِس فٟ جٌؼًّ جٌٍٓوٞ ،فٟٙ وً ِٗحٌن فٟ أقىجظ جٌٍٚج٠س 

 .جٌرؼى جٌؿّٟٓ،جٌرؼى جٌٕفٟٓ،جٌرؼى جالؾطّحػٟ،جٌرؼى جٌفىٍٞ:ٚ ٠طُ جٌٕظٍ ِٓ نالي ًٖ٘ جألذؼحو

 : (انزغمٍ) انجؼذ انخبسرٍ-

ٌٍرؼى جٌف٠ُ١ٌٛٛؾٟ أ١ّ٘س ور١ٍز فٟ ض١ٞٛف ِالِف جٌٗه١ٛس،فٙٛ ِؿّٛػس جٌٛفحش "

ٚ جٌّٓحش جٌهحٌؾ١س جٌؿّٓح١ٔس جٌطٟ ضطٛف ذٙح جٌٗه١ٛس ْٛجء وحٔص ًٖ٘ جألٚٚحف ذط٠ٍمس 

أٚ ئقىٜ جٌٗه١ٛحش أٚ ِٓ ٠ٍف جٌٗه١ٛس يجضٙح ػٕىِح (جٌٍجٚٞ)ِرحٍٖز ِٓ ٠ٍف جٌىحضد 

."ز ١ّٕٞس ِٓطٕرطس ِٓ ٍْٛوٙح أٚ ضٍٛفحضٙحضٛف ٔفٓٙح ،أٚ ذط٠ٍمس غ١ٍ ِرحٍٖ
2

 

                                                 
1
 .58٘جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ، ذٛػُزِكّى  

2
١ًٌٙٓ ئو٠ٌّ ،ًِوٍز  ،"فٍ سواَخ أصبثؼىب انتٍ تحتشقانمخمفىن و انصشاع اإلَذَىنىرٍ "،فح٠ّس ١ٍٛٔ 

 .2007/2008٘،84،ضهٛٙ ٔمى أوذٟ، ؾحِؼس، ِكّى ن١ٍٟ ،ذٓىٍز ،جٌؿُجتٍ ،(ِهط٠ٛ)ِحؾ١ٓطٍ
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حش ٌهحٌؾ١س جٌطٟ ضرىٚ ػ١ٍٙح جٌٗه١ٛجٌظٛجٍ٘ جٍٝ ػأْ جٌرؼى جٌف٠ُ١ٌٛٛؾٟ ٠مَٛ  أٞ

٠ًّٗ جٌّظٍٙ جٌؼحَ ٌٍٗه١ٛس، ِالِكٙح، ٠ٌٛٙح، ػٍّ٘ح ٚ ّْحضٙح ٚ يِحِس ٖىٍٙح ٚ فٙٛ "

."لٛضٙح جٌؿّٓح١ٔس ٚٞؼفٙح
1

 

ألٔٗ ٠إوٞ وٌٚج ور١ٍج فٟ ٚٚف جٌٗه١ٛس وّح ٠ٙطُ جٌٍٚجتٟ أ٠ٟح ذحُْ جٌٗه١ٛس 

ٚ ً٘ج جالُْ (١ْىجش،ٔٓحء،أ٠فحي،ٖرحخ)٠ّٕكٙح جّْح ٚٚف١ح٠كىو ؾٕٓٙح ئِح ِفٍوج :"فّػال

أٚ ٠كىو ِىحْ جٌٗه١ٛس ...(ٌؾً أذ١ٝ،ٍِأز ١ٌٖمس)جٌٛٚفٟ ػٍّٞ أٚ ذاٞحفس ٍِود 

(".ٌٚجت١س وطحذطٗ،)أٚ ِٕٙطٙح (فطحز جٌٗحَ فطحز جٌٍَق،)ِػً
2

 

 .هحٌؾٟ ٠ؿؼً جٌٗه١ٛس أوػٍ ٚٞٛقح ٚ فّٙحئْ جٌٛٚف جٌ

  : انجؼذ انىفغٍ -

جٌّكىٟ جًٌٞ ٠مَٛ "٘ٛ جٌؿحٔد ج١ٌٓىٌٛٛؾٟ ٌٍٗه١ٛس جٌطٟ ضؼىّ قحٌطٙح جٌٕف١ٓس فٙٛ

ذٗ جٌٓحٌو ٌكٍوحش جٌك١حز جٌىجن١ٍس جٌطٟ ضؼرٍػٕٙح جٌٗه١ٛس ذحٌٌٍٟٚز ذٛجْطس جٌىالَ ئٔٗ 

".ذٛٞٛـ،أٚ ػّح ضهف١ٗ ٟ٘ ٔفٓٙح٠ىٗف ػّح ضٗؼٍ ذٗ جٌٗه١ٛس وْٚ أْ ضمٌٛٗ 
3

 

جٌطٟ ٠رٍع جٌٓحٌو جٌهحٌؾٟ فٟ ضمى٠ّٙح ذٕحء "وّح ضطّٟٓ جٌٍٚج٠س أ٠ٟح أٚٚحفح وجن١ٍس 

ػٍٝ لىٌضٗ ػٍٝ ِؼٍفس ِح ٠ىٌٚ فٟ ي٘ٓ جٌٗه١ٛس ٚ جقٛجٌٙح جٌٕف١ٓس ِٓ ِٗحػٍ ٚ ػٛج٠ف 

جٌٕفٟٓ ِٓ نالي  وّح ٠طّػً جٌرؼى.ٚ ِٛجلفٙح ِٓ جٌمٟح٠ح جٌطٟ ضك١١ ذٙح شٍْٛو١حٚ ٠رحتغ ٚ 

.ئذٍجَ ِح ٠ىٌٚ فٟ ي٘ٓ جٌٗه١ٛس ٚأػّحلٙح
4

ّْ جٌٓحٌو  ٘ٛ جًٌٞ ٠مَٛ ذاذٍجَ ِح ٠ىٌٚ فٟ أٞ أ

ٛ ِٛجلفٙح ِٓ ضٍْٛو١حي٘ٓ جٌٗه١ٛس ٚ أقٛجٌٙح جٌٕف١ٓس ِٓ ِٗحػٍ ٚ ػٛج٠ف ٚ ٠رحتغ ٚ 

 .جٌمٟح٠ح جٌطٟ ضك١١ ذٙح

فٟ أٖىحي جٌٌّٛٔٛٛؼ  وّح ٠طّػً جٌرؼى جٌٕفٟٓ ِٓ نالي ئذٍجَ جٌٍٛجع جٌٕفٟٓ ٚ يٌه

جٌّهطٍفس ِٕٙح جٌٌّٛٔٛٛؼ جٌىجنٍٟ جٌّرحٍٖ ٚ ٠ط١ُّ ذغ١حخ جٌّإٌف ٚ ١ْطٍز ١ٍّٞ جٌغحتد ٚ 

أِح جٌٌّٛٔٛٛؼ غ١ٍ .جٌّطىٍُ ٚ جٌّهح٠د فٟ جٌٍكظس جٌٛجقىز ِّح ٠ؿؼً جٌٌّٛٔٛٛؼ أٖرٗ ذحٌكٍُ

وًٌه ِٕحؾحز جٌّرحٍٖ ف١طُٓ ذكٌٟٛ جٌٍجٚٞ ٚ ضىنٍٗ ذ١ٓ جٌٗه١ٛس جٌٍٚجت١س ٚ جٌمحٌب ،ٚ 
                                                 

1
 .2003٘،88، 1،وجٌ جٌؿى٠ىز ،وِٗك،٠ "اإلثذاع فٍ انكتبثخ و انشواَخ"، ػرى جٌى٠ٍُ جٌؿر٠ٌٕٞٛظٍ، 

2
 .1،2005٘،67وجٌ فحٌِ، ذ١ٍٚش، ٌرٕحْ، ٠ ،"سواَبد إثشاهُم وصش هللاانجىُخ و انذالنخ فٍ "أقّى ٍِٖى،  

3
، 1ٔحؾٟ ِٛطفٝ، ٌِٕٗٛجش جٌكٛجٌ جألوحو٠ّٟ، ٠: ضٍؾّس ،" انتجئُشوظشَخ انغشد مه ورهخ انىظش و"ؾ١ٍجٌ ؾ١ٕص،  

1989٘ ،108. 

4
 .68،٘جٌٍّؾغ جٌٓحذكأقّى ٍِٖى،  
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4; 

جٌٕفّ فٟٙ ػ١ٍّس ٔمً ِح ٠ؿٍٞ فٟ جٌٕفّ ذٌٛٛز ألٍخ ئٌٝ جٌّٛٞٛػ١س ،ٚ ضىْٛ جٌٗه١ٛس 

ٟ٘ جًٌٍّْ ٚ جٌّطٍمٟ فٟ جالْ ٔفٓٗ ،ئْ ِٕحؾحز جٌٕفّ ٌٚى ٌطفحػً جٌٕفّ ِغ جٌكىظ ِح أٚ 

ِٗٙى ِح ،ق١ع ضمَٛ جًٌجش ذطم١ٍد جٌكىظ ػٍٝ وحفس جٌٛؾٖٛ ِٓ أؾً جضهحي لٍجٌ أٚ ِٛلف 

.جٌكىظ أٚ جٌّٗٙىئَجء 
1

 

ٔالقع أْ جٌرؼى جٌٕفٟٓ ٌٍٗه١ٛس ٠ظٍٙ جألقٛجي جٌفى٠ٍس ٚ جٌٕف١ٓس ٌٍفٍو،أٞ أٔٗ ٠مَٛ 

 .ذاذٍجَ جألّْ جٌؼ١ّمس ٚ جٌىجن١ٍس جٌطٟ ضمَٛ ػ١ٍٙح جٌٗه١ٛس

 : انجؼذ االرتمبػٍ-

ذط٠ٍٛٛ جٌٗه١ٛس ِٓ ق١ع ٍِوُ٘ح جالؾطّحػٟ ٚ غمحفطٙح ٚ ١ٌِٛٙح ٚ ج١ٌْٛ  ٠ٙطُ"

".جًٌٞ ٠طكٍن ف١ٗ
2

ًٚ٘ج جٌؿحٔد ٠ًّٗ وً ِح ٠ك١١ ذحٌٗه١ٛس ٚ ٠إغٍ فٟ ٍْٛوٙح ٚ أفؼحٌٙح 

ٚ ذاِىحٕٔح أْ ٔؼٍف ِٓ نالٌٗ وً ِح ٠طؼٍك ذك١حز جٌٗه١ٛس وحٌّٓطٜٛ جٌطؼ١ٍّٟ،ٚ "ق١ع أٔٗ

..."ذىً ِح قٌٛٙحأقٛجٌٙح جٌّحو٠س ٚ ػاللطٙح 
3

وّح ٠ؿد أ٠ٟح يوٍ جٌّٕٙس ٚ جٌطرمس جالؾطّحػ١س 

 .جٌطٟ ضٕطّٟ ئ١ٌٙح جٌٗه١ٛس

 :انجؼذ انفكشٌ-

أٚ ػم١ىضٙح جٌى١ٕ٠س ٚ ٠ٛ٘طٙح ٚ ضى٠ٕٛٙح  جٔطّحتٙح٘ٛ "ٚ ٠مٛى جٌرؼى جٌفىٍٞ ٌٍٗه١ٛس 

جٌػمحفٟ ،ٚ ِح ٌٙح ِٓ ضأغ١ٍ فٟ ٍْٛوٙح ٚ ٌؤ٠طٙح ٚ ضكى٠ى ٚػ١ٙح ٚ ِٛجلفٙح ِٓ جٌمٟح٠ح 

جٌؼى٠ىز
4

،أٞ أْ ٌط٠ٍٛٛ جٌّالِف جٌفى٠ٍس ٌٍٗه١ٛس جٌٍٚجت١س أ١ّ٘س ور١ٍز ػٍٝ ِٓطٜٛ 

ٓ جٌرؼٝ جالنٍ وٍّح ئي ضؼى جٌّٓس جٌؿ٠ٍ٘ٛس ٌط١١ُّ جٌٗه١ٛحش ذؼٟٙح ػ"جٌطى٠ٛٓ جٌفٕٟ

".جػطٕص ِالِكٙح جٌفى٠ٍس وحٔص أوػٍ و٠ِّٛس ٚ ض١١ُّج
5

٠ّػً ً٘ج جٌرؼى جألذؼحو جٌفى٠ٍس جٌطٟ 

ٚ جٔؼىحْٙح ػٍٝ جٌّؿطّغ ...ضطكٍٝ ذٙح جٌٗه١ٛس ِٓ فىٍ و٠ٕٟ ٚ فىٍ غمحفٟ ٚ فىٍ ١ْحْٟ 

                                                 
1
 121، 2003٘، 1،وجٌ جٌٙىٜ ٌٍٍٕٗ ٚ جٌط٠َٛغ ،ػ١ٓ ١ٍِس، ٠ "انمشأح فٍ انشواَخ انزضائشَخ"،ٚالـ ِفمٛوز  

2
، 2009 ،وجٌ جٌمٛرس ٌٍٍٕٗ، جٌؿُجتٍ، "تطىس انجىُخ انفىُخ فٍ انمصخ انزضائشَخ انمؼبصشح"،٠ٍٖر١ أقّى ٠ٍٖر١

٘49. 

3
 .25، 1982٘، 1وجٌ جٌؼٛوز، ذ١ٍٚش، ٌرٕحْ، ٠ ،"انىمذ األدثٍ انحذَج"ِكّى غ١ّٕٟ ٘الي، 

4
،ٌٍٚجتٟ ٔؿ١د جٌى١الٟٔ،  "ثىبء انشخصُخ انشئُغُخ فٍ سواَخ ػمش َطهش فٍ انمذط"ػرى جٌٍق١ُ قّىجْ قّىجْ، ٠ٕظٍ، 

 .128، 2011٘و١ٍس ج٢وجخ، جٌؿحِؼس جإلْال١ِس،غُز ،

5
، وٌجْس ضك١ٍ١ٍس، ؾحِؼس "انشخصُخ انمحىسَخ فٍ سواَخ ػمبس َؼمىثُبن نؼالء األعىاوٍ"ٔرٙحْ قٓحْ جٌٓؼىْٚ،  

 .10، 2014٘، 1، جٌؼىو13ٍس جألذكحظ، و١ٍس جٌطٍذ١س جألْح١ْس، جٌّؿحوِؿ/جًٌّٛٚ
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ػٍٝ جالنٍ ٚ ٠طأغٍ ٠إغٍ وً ِّٕٙح "ِٓ نالي وٌجْطٕح ًٌٖٙ جألذؼحو ٔؿى أٔٙح ِطىجنٍس ف١ّح ذ١ٕٙح

ذٗ فحٌطرحع ٌغُ أٔٙح فط٠ٍس ضطأغٍ ذحٌطٍذ١س ٚ جٌر١ثس ،ٚ جٌؿحٔد جٌؼمٍٟ ض١ّٕس جٌػمحفس ٚ جٌطٍذ١س ،ٚ 

جٌػ١حخ ضؼرٍ ػٓ يٚق ٚحقرٙح ٚ ذ١ثطٗ ٚ ِٓطٛجٖ جالؾطّحػٟ فٟ جٌٛلص 

".ٔفٓٗ
1

ػحوجش (ٌِٛٚغس ٚ ِىطٓرس)ٟ٘ ِؿّٛػس ِٓ جٌٛفحش جٌؿٓى٠س ٚ جٌٕف١ٓس"فحٌٗه١ٛس

.١ى ٚ ل١ُ ٚ ػٛج٠ف ِطفحػٍس وّح ٠ٍج٘ح جالنٍْٚ ِٓ نالي جٌطؼحًِ ِؼٗٚ ضمحٌ
2

 

 لُمخ انشخصُخ فٍ انؼمم انشوائٍ> -7

٠القظٗ جٌمحٌب ٚ ًِٕ جٌٛفكحش جألٌٚٝ ٌٍٍٚج٠س ٘ٛ جالُْ،ِّح ٠كمك  ٟءٚ ٌؼً أٚي ٖ

ٔٛػح ِٓ جٌطٛجًٚ ذ١ٓ جٌمحٌب ٚ جٌٗه١ٛس جٌٍٚجت١س،ػٍٝ جػطرحٌ أْ جالُْ أٚي ِإٍٖ ٠ك١ً 

ضؼر١ٍ ٌغٛٞ ػٓ ٠ٛ٘س "ػٍٝ ٘ٛج٠س جٌٗه١ٛس وّح ضطكىو فٟ جٌٛجلغ جٌّؼ١ٕ ،ألْ جالُْ ٘ٛ

".ِكىوز ٌىً ٖهٙ فٍوٞ
3

 

ُِٙ فٟ وً جألؾٕحِ جألوذ١س ٚ نحٚس ؾّٕ جٌٍٚج٠س ٚ جّْٙح  ٖٟءفكٌٟٛ جٌٗه١ٛس 

ٚ ٠ّػً ذطٛجضٍٖ ػحِال  جٌّح٠ٛٞس٠ٗىً أقى جٌهط٠ٛ جٌٙحِس،ٚ ػالِس ػٍٝ ضكى٠ى ّْحضٙح 

.أْح١ْح فٟ ٚٞٛـ جٌٕٙ ٚ ِمٍٚت١طٗ
4

 

٠كىو ٚفحضٙح  ،وّحٗه١ٛسق١ع ٠ٓحُ٘ جالُْ فٟ جٌىٗف ػٓ جٌٛفحش جٌىجن١ٍس ٌٍ

جٌهحٌؾ١س،ٚ ٠ٓحػى أ٠ٟح ػٍٝ ٚٞٛـ أقىجظ جٌٕٙ ذطكى٠ى جٌٗه١ٛس،ٟٚ٘ ضمَٛ ذحٌكىظ 

ٚ ٠ّىٓ أْ ٠م١ُ جالُْ ػاللس ِغ والٌس جٌٍٚج٠س ِٓ نالي ."جٌّٛوً ئ١ٌٙح ِٓ ٠ٍف جٌّإٌف

"ِؼٕحٖ جٌّؼؿّٟ أٚ ضٍو١رٗ جٌٛٛضٟ أٚ ِٓ نالي ١ٌٚىٖ جٌطح٠ٌهٟ
5

فّٓ نالي فه جٌٗفٍجش 

ٚ والالش جالُْ .٠كًّ والٌس ضٍضر١ ِٓ ذؼ١ى أٚ ِٓ ل٠ٍد ذىالٌس جٌٍٚج٠س لى ٔؿى ِؼٕحٖ

أْ ٌٍط١ّٓس فٟ جٌطٍجظ ":"ػرى جٌّحٌه ٍِضحٜ" ِؼطٍف ذٗ ًِٕ جٌمى٠ُ ػٍٝ قى لٛيٖٟء

ّٓ ْ جٌؿحقع جًٌٞ يوٍ٘ح فٟ غ١ٍ ِٛٞؼجٌؼٍذٟ والالش ضكّىظ ػٕٙح جٌىػ١ٍ ،ُِٕٚٙ أذٛ ػػّح

.وطحذحضٗ
6

١حش فٟ جٌٛجلغ ،فمى ٠هطحٌ جٌٍٚجتٟ أ٠ٟح أّْحء فىّح ضهطحٌ جالّْحء ٌٍٗهٛ

                                                 
1

 .1999٘،25،وجٌ جٌىطحخ جٌؼٍذٟ، جٌؿُجتٍ،  "تمىُبد انذساعخ فٍ انشواَخ انشخصُخ"،ػرى هللا نّحٌ ٠ٕظٍ، 

2
 .10٘،جٌٍّؾغ جٌٓحذكْؼى ٠ٌحٜ،  

3
 .36٘، جٌٍّؾغ جٌٓحذك،أقّى ٍِٖى  

4
 .1999٘،161، 1،وجٌ ج٢فحق ،جٌؿُجتٍ، ٠ "تحشَش انخطبة األدثٍ"ئذٍج١ُ٘ ٚكٍجٚٞ، ٠ٕظٍ، 

5
 .114، 2012٘، 1،ػحٌُ جٌىطد جٌكى٠ع، ٠ "رمبنُبد انتشكُم انشوائٍ "ٚحذٍ ػر١ى ٚ ْْٛٓ جٌر١حضٟ، ٠ٕظٍ، 

6
 .128٘، جٌٍّؾغ جٌٓحذكػرى جٌّحٌه ٍِضحٜ،  
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ٌٗه١ٛحضٗ ْٛجء وحٔص ًٖ٘ جٌٗه١ٛحش قم١م١س ِٓطّىز ِٓ جٌٛجلغ أَ ِٓ جذطىحٌ ن١حٌٗ ٚ جٌُّٙ 

 .ِٓ يٌه أْ ضكًّ والٌس ِؼ١ٕس

،"ٌالُْ والٌطٗ جٌٛٞؼ١س "يٌه أْ
1

ق١ع ال ٠ٛٞغ جالُْ ٘ىًج ٚ ئّٔح ٠ٕرغٟ أْ ٠كًّ 

 .جٌٗه١ٛسؾحٔد ِٓ ذٕحء  والٌس ِؼ١ٕس ضٓحُ٘ فٟ ضى٠ٛٓ

ٚ ًٌٌه ٠ٓؼٝ جٌٍٚجتٟ ٚ٘ٛ ٠ٟغ جالّْحء ٌٗه١ٛحضٗ أْ ضىْٛ ِطٕحْرس ٚ ِٕٓؿّس 

.ذك١ع ضكمك ٌٍٗه١ٛحش جالقطّح١ٌس ٚؾٛو٘ح
2

فٛٞغ ًٖ٘ جألّْحء ٠ٓطىػٟ جٌىلس ٌطٕٓؿُ ِغ 

 .أقىجظ جٌٕٙ ٚ ١ٌٗؼٍ جٌمحٌب ذىٌٖٚ أْ ًٖ٘ جٌٗه١ٛحش ٌٙح ٚؾٛو قم١مٟ

٠ّطٍة ضى٠ٌؿ١ح ذحٌمٙ ،١ٌكٛي جٌٗه١ٛس ِٓ جٌٕىٍز ئٌٝ  ٖىً فحٌؽ"ٚ ٠ؼى جالُْ 

."جٌّؼٍفس ،ػٍٝ جػطرحٌ أٔٗ ٠ّٕكٙح ّْحش نحٚس ذط١ُّ٘ح ػٓ ذم١س جًٌٚجش
3

فحٌٗه١ٛس ذىْٚ 

جُْ ضىْٛ ِؿٌٙٛس ،ٚذٗ ضٛرف ِؼٍٚفس،يٌه ألْ جالُْ ٠ىْٛ ػرحٌز ػٓ وجي ،أٞ ٖىً فحٌؽ 

١س جٌّٛجٚفحش جٌطٟ ضؿؼٍٙح ِٓطمٍس ٚ ٠طٗىً ِىٌٌٛٗ ػرٍ ِٓحٌ جٌكرىس ِٓ نالي ِٕف جٌٗهٛ

ذًجضٙح ػٓ جٌٗه١ٛحش جألنٍٜ ،وحٌٛفحش جٌهحٌؾ١س ٚ جٌىجن١ٍس ٚ وًج جٌٛظحتف جٌّٕٓٛذس 

."أْ جالُْ جٌٗهٟٛ ػالِس ٌغ٠ٛس ذحِط١حَ"ِٚٓ غّس ٠ّىٓ جػطرحٌ . ئ١ٌٙح 
4

 

أٞ أْ جالُْ ٠ٛٞغ ػٓ ٠ٍ٠ك جٌٍغس ف١ٗىً ػالِس ضك١ً ػٍٝ جٌٗه١ٛس ذؼ١ٕٙح 

ح ضكٍّٗ ِٓ والالش ضىٗف ػٓ جٌىٌٚ جًٌٞ إْٔى ئ١ٌٙح ِّح ٠ّىٓ ِٓ ئَجقس ئٞحفس ئٌٝ ِ

 .جٌغّٜٛ جٌىحِٓ نٍفٙح

ٚ ِحوجِص جألّْحء ضٛٞغ ػٓ ٠ٍ٠ك جٌٍغس فمى ضطؼىٜ ٚ ضطٕٛع ضرؼحً ٌٍهٍف١حش ٚ 

جٌٍّؾؼ١حش جٌطٟ ٠ٓطّى ِٕٙح جٌٍٚجتٟ أّْحءٖ فمى ضىْٛ جٌهٍف١س و١ٕ٠س أٚ ضح٠ٌه١س أٚ 

 .ًج جٌطٕٛع ػٍٝ غمحفس جٌّرىع وّح لى ٠ٓحُ٘ فٟ غٍجء جٌؼًّ جألوذِّٟح ٠ىي ٘...جؾطّحػ١س

ٖه١ٛحش ِطٕٛػس ، وحْ ٌٙح ٚىٜ فٟ "ْحوز ج١ٌٍّٛ" ٚ لى ٚظف جٌٍٚجتٟ فٟ ٌٚج٠س

١ٍْ جألقىجظ،ٚ لى ِٕكٙح أّْحء وحٔص ٌٙح والٌطٙح جٌهحٚس جٌطٟ ض١ٍٗ ِٓ ذؼ١ى أٚ ل٠ٍد ئٌٝ 

                                                 
1

،ػ١ٓ ٌىٌجْحش ٚ جٌركٛظ جالٔٓح١ٔس ٚ جالؾطّحػ١س ،جٌؿ١ُز  "انجىُخ انغشدَخ فٍ انشواَخ"ػرى جٌّٕؼُ َو٠ٍح جٌمحٟٞ، ٠ٕظٍ، 

،٠1 ،2009٘،88. 

2
 .247٘، جٌٍّؾغ جٌٓحذكقٓٓ ذكٍجٚٞ ،  

3
 .1998٘،137، 1وجٌ ِكّى ػٍٟ، جٌكحِٟ، ضّٛٔ، ٠ ،"فٍ انغشد"،ػرى جٌٛ٘حخ جٌٍل١ك ٠ٕظٍ، 

4
 .247قٓٓ ذكٍجٚٞ،جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘ 
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ح ٠ىي ىٗف ػٓ ػىز أٖىحي ضٕطٛٞ ضكطٙح ِّجال٠ؿحخ ٚ جٌكٌٟٛ ًٖ٘ جالّْحء فٟ جٌٍٚج٠س ض

  .ىعػٍٝ ئغٍجء غمحفس جٌّر

 : وظُفخ انشخصُخ -8

ّْ جٌٗه١ٛس ِىْٛ أْحْٟ فٟ أٞ ػًّ ٍْوٞ،ًٌٚٙج فال ٠ّىٓ جٌٕظٍ ئ١ٌٙح ػٍٝ  ئ

ٟح أ٠أْحِ وحتٓ ِحوٞ ٌٗ ٚؾٛو قم١مٟ فٟ جٌٕٙ ،ٚ ئّٔح ف١ٙح ضمَٛ ذٗ ًٖ٘ جٌٗه١ٛحش 

جًٌٞ ٠ٍٜ أْ جٌطك١ًٍ جٌر١ٕٛٞ فٟ "ذحٌش"الذى ِٓ جإلٖحٌزِؼ١ٕقٍوحش ضمٛو٘ح ئٌٝ ئٔؿحَ ػًّ 

لى  "ذٍٚخ "أِح"ضِٗٛحٖفٓىٟ" ذىج٠حضٗ جألٌٚٝ وحْ ٠ٕفٍ ِٓ جٌٗه١ٛس،وّح ٔؿى يٌه ػٕى

.قحٚي أنً ّٔٛيؼ ذ١١ٓ أْٓٗ ضمَٛ ػٍٝ ٚقىز جألفؼحي جٌطٟ ضٙرٙح جٌمٛس ٌٍٗه١ٛحش
1

 

ٟ٘ جٌٗه١ٛحش ٚ وً ِح  أٔٙح يجش غٛجذص ٚ ِطغ١ٍجش" ذٍٚخ" ٚ ًٖ٘ جٌمٛس القع

٠طًٛ ذٙح ِٓ ّْحش ٚ نٛحتٙ ،أِح جٌػٛجذص فٟٙ جألػّحي جٌطٟ ضٕٓى ئ١ٌٙح، أٚ جٌٛظحتف 

جٌطٟ ضٛطٕغ ذٙح ضٍه جألػّحي ِٓ ئٔؿحَ ذ١ٕسجٌكىح٠س،
2

أٞ أْ جٌٛظحتف ِطٛفٍز فٟ وً قىح٠س ، 

ى٠ى ي ضكٚ قحٚ"ذٍٚخ"ٚ لى قىو٘ح ذٍٚخ ذاقىٜ ٚ غالغ١ٓ ٚظ١فس،ئال أْ ٕ٘حن ِٓ ضأغٍ خ

 ."ضٛوٌٚٚفٚ  ، وٍٛو ذ٠ٍّْٛ"غ٠ٍّحِ" ٚ ِٓ ذ١ٓ ٘إالءًٍٖ٘ جٌٛظحتف ذطؿ٠ٍى  أوػ

ٚ ٔؿى غ٠ٍّحِ ٠ّٟٓ جٌٗه١ٛس ذحٌؼحًِ جٌّٕٛيؾٟ ،ٚ ذحنطٛحٌ ًٔوٍ٘ح فٟ ْطس 

فٟ ق١ٓ ٔؿى ذ٠ٍّْٛ ٠ٍذ١ .جٌّؼحٌٜجٌّٛٞٛع، جًٌٍّْ، جًٌٍّْ، جٌّٓحػىٚجًٌجش،:ػٛجًِ

جٌؼًّ ال ٠ّىٓ أْ ٠طكىو ئال ِٓ َج٠ٚس جٌّٛحٌف جٌٛظحتف ذحٌٗه١ٛحش ػٕىِح فأػطرٍ 

.جٌٗه١ٛس ٚ ِرحوٌضٙح
3

 

ق١ع جػطرٍ جٌؼًّ جٌٍٓوٞ ال ٠مَٛ ئال ذّٛحٌف جٌٗه١ٛس جٌطٟ ضإوٞ ذٙح ئٌٝ ل١حَ ػًّ 

 ّْ ."جٌمٛس ٌُ ضٛٞغ ل١ ئال ِٓ جٌٛظحتف"ِؼ١ٓ، ٚ يٌه ِح ٠إوى أ
4
ِّحّ ٠ؼٕٟ أْ جٌٛظحتف  

 .ضٗىً جٌىػحِس ألقىجظ جٌمٛس

ٌٗ أ١ّ٘س نحٚس ،يٌه ألْ جٌٛظحتف أٚي ِح  ٖٟءجٌٛظحتف فٟ جٌؼًّ جٌٍٓوٞ  ٚ ضكى٠ى

ضٙطُ ذٗ ٘ٛ ض١ٞٛف جٌؼاللحش جٌطٟ ضٍذ١ جٌٗه١ٛحش ف١ّح ذ١ٕٙح ٚ ذأقىجظ جٌٍٚج٠س،ٚ ً٘ج ِح 

                                                 
1
 .2009٘،111، 1،وجٌ جٌؼٍُ ٚ جإل٠ّحْ، ٠ "انجىُىَخ فٍ انىمذ انؼشثٍتهمٍ " ،ٚجتً ج١ٌٓى ػرى جٌٍق١ُ  

2
 .66، 1994٘،وجٌ جٌؿٕٛخ، ضّٛٔ،  "طشائك تحهُم انمصخ"، لِٓٛسٚحوق ٠ٕظٍ،  

3
 .75٘ٔفٓٗ،  جٌٍّؾغ 

4
 جٌٓحذك، ٘ ٔفٓٙح. ٚحوق لِٓٛس، جٌٍّؾغ 
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أْ جٌٛظحتف ضّػً ٚقىز ل١ح١ْس ضٗرٗ جٌّطٍ ٠ّىٓ ضطر١مٙح ػٍٝ ؾ١ّغ جٌكىح٠حش ٌطكى٠ى "٠ػرص 

."جٌؼاللحش ف١ّح ذ١ٕٙح
1

 

ْ جٌٕٙ جٌٍٓوٞ وّح ضٓحػى ػٍٝ ف ّٛ حٌٛظحتف ئيْ ضٓحػى ػٍٝ ضكى٠ى جٌؼاللحش جٌطٟ ضى

الْ جٌٗه١ٛس ال ضطكىو فم١ ِٓ نالي ِٛلؼٙح وجنً جٌؼًّ جٌٍٓوٞ "ضكى٠ى جٌٗه١ٛس،يٌه

."ٚ ٌىٓ ِٓ نالي جٌؼاللحش جٌطٟ ٠ٕٓؿٙح ِغ جٌٗه١ٛحش جألنٍٜ(فؼٍٙح)
2

ٚ ضكى٠ى ٔٛع 

جٌؼاللحش جٌطٟ ضٍذ١ ذ١ٓ ػٕحٍٚ جٌؼًّ جٌٍٓوٞ ،ٚ ِح ٠ٕطؽ ػٕٙح ِٓ ٍٚجع ػرٍ ِٓحٌ 

 .جٌكرىس لى ٠إوٞ ئٌٝ جالٔطٛحٌ أٚ جٌفًٗ 

ألْ ٍٚجع جٌرطً لى ٠إٚي ئٌٝ جالٔطٛحٌ أٚ جٌفًٗ ألْ ضٍو١رس جٌٛظحتف غ١ٍ "يٌه

ط١حٌجش ضطُ ػرٍ ِؿّٛػس ِٓ لحتّس ػرٍ قط١ّحش ضكىّٙح جٌٕط١ؿس جٌٕٙحت١س،ٚ ئّٔح ِكىِٛس ذحن

(.bifurcation)ِٛجٞغ جالٔؼطحف
3

 

فحٌرطً ٠مَٛ ذّؿّٛػس ِٓ جألػّحي ضطهٍٍٙح ٍٚجػحش ِطٕٛػس ضٗطى ق١ٕح ٚ ض١ٍٓ 

 .ق١ٕح،فال ضؼٍف أٚ ضكىو ٔٙح٠طٙح ذحٌفًٗ أٚ جالٔطٛحٌجش ئال ِغ نطٛجش جٌؼًّ جٌٍٓوٞ

ال  ضىطًّ ":"ذحٌش " ٠مٛيلى ٠ّّىٕٕح يٌه ِٓ جٌطؼٍف أوػٍ ػٍٝ جٌٗه١ٛس، ألٔٙح وّح 

ٚ فحػال ف١ٙح، ِالِكٙح ئال ِغ ٔٙح٠س ِهطٍف جٌطكٛالش جٌطٟ وحٔص ْٕىج ٌٙح
4
ٚ ذًٌه لى جوطّحي  

ّٞ ٌٚٛز  جٌٛظحتف أٚ جألػّحي جٌطٟ ضمَٛ ذٙح جٌٗه١ٛس ٚ ِح ٠ٕؿٍ ػٕٙح ِٓ ضكٛالش ضطىْٛ ٌى

 .وحٍِس ػٓ ًٖ٘ جٌٗه١ٛس ٚ ِالِكٙح

ذحٌٗه١ٛحش جٌٛظحتف فٟ جٌؼًّ جٌٍٓوٞ ٚ جٌضرح٠ٙحٚ ػِّٛح ذؼى جالٖحٌز أل١ّ٘س 

فالذى ِٓ ضكى٠ى ضؼ٠ٍف ٌٍٛظ١فس جٌطٟ لى ٠مٛى ذٙح جٌٛقىجش جٌرٕحت١س جٌٍٓو٠س جٌٛغ١ٍز جٌطٟ 

،٠طأّْ ٚفمٙح جٌهطحذحٌٍٓوٞ
5

فحٌٕٙ ٠طٗىً ِٓ ِؿّٛػس ِٓ جٌؼٕحٍٚ أٚ جٌٛقىجش 

َ ذؼًّ ِح ،ٚ ِؿّٛػس جٌٛغٍٜ جٌطٟ ضؼٕٟ جٌىٍّحش ٚ وً وٍّس ٌٙح ِؼٕٝ ،أٞ ضؼٕٟ جٌم١ح

 . جٌىٍّحش ٠ٗىً جٌّؼٕٝ جٌؼحَ ٌٍٕٙ

                                                 
1
 .1998٘،63، 1وجٌ جٌٍٗٚق، جٌمحٍ٘ز، ٠ ،"وظشَخ انجىبئُخ فٍ انىمذ األدثٍ"، ٚالـ فًٟ ٠ٕظٍ، 

 
2

 .10٘ ، "عُمُىنىرُخ انشخصُبد انشوائُخ" ،ف١ٍ١د ٘حِْٛ

3
 .75٘، جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ِسجٌٛحوق لٓٛ 

4
 .08٘ جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ،ْ٘حِٛف١ٍد  

5
 .66٘،2008ٌِٕٗٛجش جضكحو جٌؼٍذٟ ، وِٗك ، ،"فٍ مىبهذ تحهُم انخطبة انغشدٌ"،ػٍّ ػ١ال٠ْٕظٍ،  
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ئٔٙح ػٍٕٛ جٌػحذص جًٌٞ ٠ٓطهٍؼ ِٓ : "جٌٛظ١فس ذمٌٛٗ"ٍٖٛ ١ِص وٕؼحْ "ٚ ضؼٍف 

.ٓ جٌمحت١ّٓ ذًٖٙ جألقىجظ ج٠ًٌٓ ُ٘ أٖهح٘ جٌمٛسِٚ .فحػال ف١ٙحأقىجظ ِطّحغٍس ِٚ
1

 أٞ"

جٌٛظ١فس ٟ٘ أقىجظ ِطّحغٍس ٚ ِٓ جٌمحت١ّٓ ذًٖٙ جألقىجظ ٚ جألٖهح٘ ج٠ًٌٓ ٠مِْٛٛ ذطٍه 

 .جألقىجظ وجنً جٌمٛس

فٙح ٍّ جٌٛظ١فس ٟ٘ ػًّ جٌفحػً ِؼٍفح ِٓ ق١ع ِؼٕحٖ فٟ ١ٍْ :"ذمٌٛٗ"ذٍٚخ" وّح ٠ؼ

."جٌكىح٠س
2

 .فٟٙ ػرحٌز ػٓ ػًّ ٠مَٛ ذٗ فحػً ِؼ١ٓ ١ٌإوٞ ِؼٕٝ فٟ ١ٍْ جٌكىح٠س

أْ جٌٛظ١فس فٟ ػِّٛٙح ػرحٌز ػٓ فؼً أٚ ػًّ ِح ضمَٛ ذأؿحَٖ ٖه١ٛس  ٚ ِٕٙح ٔؿى

ِح أٚ فحػً ِؼ١ٓ ،ٚ جٌُّٙ ِٓ وً يٌه أْ ٠ىْٛ ًٌٙج جٌؼًّ والٌطٗ ِّح ٠إوٞ ئٌٝ ضطٌٛ 

 .أقىجظ جٌكىح٠س

 ّْ -3:ؾؼً ِٕطمح ٌططحذغ جٌٛظحتف فٟ جٌكىح٠س قىوٖ ػٍٝ جٌٕكٛ جٌطحٌٟ"وٍٛو ذ٠ٍّْٛ"ئال أ

ِح ٠طٍضد ػٍٝ يٌه ِٓ ٔؿحـ أٚ  -3. ١ٍس جضهحي جٌهطٛجش ٌطكم١ك جٌٙىفػّ-4. ضكى٠ى جٌٙىف

.فًٗ
3
فحٌٗه١ٛس ٌطمَٛ ذؼًّ ِح ٠ٕرغٟ ػ١ٍٙح أْ ضكىو أٚال ٔٛػ١س جٌؼًّ جًٌٞ ْطمَٛ ذٗ ،غُ  

ٍّ ذٙح ٌٍٛٚٛي ئ١ٌٗ غُ جٌٕط١ؿس جٌطٟ ضكىو ٔؿحقٗ أٚ فٍٗٗ  .ٍِجقً جٌطٟ ضّ

ئٌٝ ِىٛٔحش جٌمٛس ٚ ؾؼٍٙح "فضٛوٌٚٚ" ٚ فٟ ِؿحي ضكى٠ى أٔٛجع جٌٛظحتف ٔظٍ

 ّْ ٍٞذٟ أ٠ٛجٌ ِطؼٍمس ذأقٛجي جٌطٛجَْ ٚ أ٠ٛجٌ ِطؼٍمس ذحالٔطمحي ِٓ قحي ئٌٝ قحي،يٌه أل

.جٌمٛس ػٕىٖ ضرىأ ذٛٞغ ِٓطمٍ غُ ضٕٗأ لٛز ِح لى ضىنً ػ١ٍٗ جٞطٍجذح ف١ؼًّ جنطالي ضٛجَْ
4

 

،ٚ ً٘ج جٌؼًّ لى  ق١ع ٔؿى أْ وً لٛس ضرىأ ذٛٞغ ِٓطمٍ ،ف١ىنً ػ١ٍٗ قحفُ ١ٌإوٞ ػًّ ِح

٠كىظ جنطالي ضٛجَْ ذغ١ٍٖ ِٓ قحي ئٌٝ أنٍٜ ٚ جٌُّٙ ٕ٘ح أٔٗ لى ٠كًٛ ضغ١١ٍ ِح فٟ ِٓحٌ 

 .جٌكىح٠س

 :فمى قىو ٔٛػ١ٓ ِٓ جٌٛقىجش جٌٛظ١ف١س" ذحٌش"أِح 

قىغص ِػً ًٖ٘  ضظٍٙ أوػٍ ِٓ ٍِز ألٔٙح ِٕطٍٗز فٟ جٌٕٙ،ئي :تىصَؼٍوحذاد راد طبثغ -1

 .جٌٛظحتف ف١ٕظٍ ِٕٙح ٌو فؼً أٚ قىظ ذؼىٖ

                                                 
1
 .17٘، 1998، وجٌ لرحء،لحٍ٘ز،"وظشَخ انشواَخ، دساعخ انمىبهذ انىمذ األدثٍ"١ْى ئذٍج١ُ٘،  

 
2

 .1٘،24و٠ٛجْ جٌّطرٛػحش جٌؿحِؼ١س،جٌؿُجتٍ،٠، "مذخم انً وظشَخ انمصخ" ١ٍّْ جٌٍَّٚلٟ، ؾ١ًّ ٖحوٍ،٠ٕظٍ، 

3
 .18،٘جٌٍّؾغ جٌٓحذك١ْى ئذٍج١ُ٘، 

 
4

 88،٘جٌٍّؾغ جٌٓحذك،  ِٓٛسلٚحوق 



 جٌفًٛ جألٚي                                                                         ذ١ٕس جٌٗه١ٛس

 

 

57 

ٚ ٟ٘ جٌطٟ ضك١ٍٕح ػٍٝ ِٛجٚفحش جٌٗه١ٛس أٚ  : (ادمبرٍ)وحذاد راد طبثغ تكمُهٍ -2

.ضمى٠ُ ِؼٍِٛحش ػٓ جألِحوٓ ٚ جألَِٕس ٚ ٟ٘ ٚظحتف غ١ٍ أْح١ْس 
1

ِّح ٠ؼٕٟ أْ جٌٕٙ 

جٌٕٙ ٚ جٌطٟ ٠ٕطؽ ػٕٙح ٌو فؼً ٠طىْٛ ِٓ ٚظحتف ض٠َٛؼ١س ضطّػً فٟ جألفؼحي جٌّٕطٍٗز فٟ 

ِرحٍٖ أٞ قىظ ٠ٓطٛؾد قىظ جنٍ ،أِح جٌٛظحتف جٌطى١ٍ١ّس فطأضٟ ٌطٓى ذؼٝ جٌػغٍجش 

 .جٌّٛؾٛوز فٟ جٌٕٙ

ّْ جٌٗه١ٛس جٌٍٚجت١س ضمىَ ذٌٛٛز ضٍمحت١س ِٓ نالي جٌفؼً جًٌٞ إْٔى "ٚ ِٓ غُ ٔؿى   أ

ف١ؼٕٟ أْ جٌفؼً ٠ٓحُ٘ ".ىح٠س ئ١ٌٙح ،ٚ ذًٙج جٌفؼً ضطّىٓ جٌٗه١ٛس ِٓ جإلْٙحَ فٟ ضٗى١ً جٌك

فٟ ضمى٠ُ جٌٗه١ٛس قطٝ ٠طؼٍف ػ١ٍٙح جٌمحٌب ،وّح أْ جٌٗه١ٛس ذفؼٍٙح ضٓحُ٘ فٟ ضى٠ٛٓ 

فٟ جٌكم١مس أّٔٗ ١ٌّ ٕ٘حن ف١حٌك١حز أقىجظ ِؿٍوز ػٓ جٌٗه١ٛحش ٚ "جٌكىح٠س ٚ ً٘ج ِح ٠ػرص 

"جيال ٖه١ٛحش لحتّس ذًجضٙح وْٚ أْ ٠مغ ٌٙح،ٚ ِٕٙح أفؼحي أٚ ضرىٚ ِٕٙح ألٛ
2

ِّح ٠إوى أٔٗ ال 

 .ضٛؾى قىح٠س ِٓ وْٚ ٖه١ٛحش ضٕٙٝ ذحألقىجظ جٌطٟ ضٗىً جٌكىح٠س

 :األخشي ثبنمكىوبد انغشدَخ أهمُخ انشخصُخ و ػاللتهب -9

جٌٗه١ٛس ِٓ أُ٘ ِىٛٔحش جٌٕٙ جٌٍٓوٞ ق١ع ٠ؼطرٍ٘ح جٌٕمحو أْحِ ذٕحء  ضؼطرٍ

جٌٍٚج٠س ٚ ْرد ٔؿحقٙح، فحٌٗه١ٛس ضٍؼد وٌٚج ور١ٍج فٟ ذٕحء جٌٍٚج٠س، فٟٙ ٍِوُ جألفىحٌ ٚ 

ٚ ضمح١ٌى٘ح جضؿح٘ٙحِؿحي جٌّؼحٟٔ جٌطٟ ضىٌٚ قٛي أقىجظ جٌٗه١ٛس جٌٍٚجت١س ضٓطّى أفىحٌ٘ح ٚ 

غ ضؼ١ٕ ف١ٗ ٚ ضىْٛ ػحوز يجش ٠حذغ ١ُِّ ػٓ جألّٔح٠ جٌر٠ٍٗس ٚ ٚفحضٙح جٌؿ١ّٓس ِٓ جٌٛجل

.جٌطم١ٍى٠س، جٌطٟ ٍٔج٘ح فٟ ق١حضٕح ج١ِٛ١ٌس
3
ّْ جٌٗه١ٛس ٟ٘ ٍِوُ جألقىجظ فٟ جٌٍٚج٠س،   ذّؼٕٝ أ

ّْ جٌٍٚجتٟ ق١ٓ ٠طٍـ ٌؤ٠طٗ فأٗ ٠طٍقٙح ػرٍ ٖه١ٛحضٗ، فٟٙ ذًٙج جٌٛٞغ جٌّىْٛ  ٚ أ

ٛ ق١ٓ ٠طكىظ ػٓ جٌٍٓو ٚ ٌَِٖٛ ٚ ػالِحضٗ، جألورٍ ٚ ال ٚؾٛو ٌٍٍٓو ذىْٚ ٖه١ٛس فٙ

.ز فٟ جٌفٟحء ٘ىًجفأٙح أٚال ضؿٍٞ ػٍٝ ٌٓحْ جٌٗه١ٛحش ٚ ١ٌٓص ًِوٌٛ
4

  

                                                 
1

 .67/68٘جٌٍّؾغ جٌٓحذك ، ػٍّ ػ١الْ، 

2
ذٙحء جٌى٠ٓ ٌٍٍٕٗ ٚ "مىنذهب أحشهب فٍ انىػٍ انمىمٍ انؼشثٍ،خانتبسَخُانشواَخ "ٔٛجف جٌٓحٌٞ،  ٠ٕظٍ، 

 . 2003٘،224جٌط٠َٛغ،لٕٓط١ٕس،

3
 .1،1982، ِىطرس جٌٗرحخ، ٍِٛ ٠" ثىبء انشواَخ "٠ٕظٍ، ػرى جٌفطحـ ػػّحْ،

4
وجٌ جٌٛفحء ٌى١ٔح  ،""انشخصُخ انخبوىَخ )دوسهب فٍ انمؼُبس انشوائٍ ػىذ وزُت محفىظ(،ِكّى ػٍٟ ْالِس ٠ٕظٍ، 

 .32 ، 2007٘جٌطرحػس ٚ جٌٍٕٗ، 
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ّْ جٌؼٕحٍٚ جألنٍٜ  ّْ ال ٚؾٛو ألٞ ػًّ ٍْوٞ ٌٚجتٟ فٟ غ١حخ جٌٗه١ٛس، أل أٞ أ

ّْ جٌكٛجٌ ال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ وْٚ ٖه١ٛس ّٞٓ جٌفٟحء  ٍِضرطس ذحٌٗه١ٛس ٔفٓٙح ق١ع أ

ٟٔ ٚ جٌّىحٟٔ، فحٌٗه١ٛس ئيج ٟ٘ جٌّكٍن جٌٍت١ٟٓ ٌٍٍٚج٠س ِٓ نالي ض١١ٍٓ٘ح جٌُِح

ٌألقىجظ، ٚ ٟ٘ جٌطٟ ٠أضٟ ػٍٝ ٌٓحٔٙح جٌٍٓو ٚ ٠طّكٌٛ قٌٛٙح جٌّّْٟٛ جًٌٞ ٠ٛو جٌىحضد 

أٔٙح لحوٌز ػٍٝ ِح ال : "ج٠ٛحٌٗ ٌٍمحٌب، ٚ ٠ٍٜ ػرى جٌّحٌه ٍِضحٜ ذٗأْ أ١ّ٘طٙح ٚ وٌٚ٘ح

ّْ لىٌز جٌٗه١ٛس ضطمّٙ أوٚجٌ ِهطٍفس ...جٌّٗىالش جٌٍٓو٠س٠مىٌ ػ١ٍٗ أٞ ػٍٕٛ آنٍ ِٓ  ئ

."جٌطٟ ٠كٍّٙح ئ٠ح٘ح جٌٍٚجتٟ ٚ ٠ؿؼٍٙح فٟ ٚٞغ ِّطحَ قمح
1

 

ّْ جٌٗه١ٛس ٟ٘ جٌّكٌٛ جألْحْٟ ٌٍٍٚج٠س ٚ ٟ٘ ٍِوُ جألقىجظ ٚ جٌّكٍن جٌٍت١ٟٓ  ٔٓطٕطؽ أ

 . ٌٙح

 :ػاللخ انشخصُخ ثبنشاوٌ -9-3

ض١ٍٗ ئٌٝ جٌٍجٚٞ وٛٔٗ جًٌٞ ١ٓ٠طٍ ػٍٝ جٌٍٓو ذّٛلؼٗ ٚ  جنطٍفص جٌّٛطٍكحش جٌطٟ

."١ٍْٚس أٚ أوجز ٠ٓطهىِٙح جٌىحضد ١ٌىٗف ذٙح ػحٌُ جٌمٛس"ػٍّٗ ق١ع ٠ؼى 
2

 

ٌٕىٌن أّٔحٌٍجٚٞ ِٓ جذطىحٌ جٌىحضد ،ٚ ٘ٛ ٠ٕطّٟ ئٌٝ ػحٌُ جٌّطه١ً ،ق١ع ٠ىْٛ ١ْٚطح ذ١ٓ 

 .ذ١ٓ جٌٕٙ ٚ جٌمحٌبجٌىحضد ٚ جٌٗه١ٛحش جألنٍٜ جٌطٟ ضٕطّٟ ٌؼحٌّٗ جٌمٟٛٛ ،ٚ 

جٌؼًّ جألوذٟ وّح ٠مطٟٟ ٖه١ٛحش  ٠١ٗمطٟ،ِح ٘ٛ ئال ئٔٓحْ ٠طىٍُ"فحٌٍجٚٞ  ٚ ذًٌه

."أنٍٜ ضّٕكٗ نطح ذٙح جإل٠ى٠ٌٛٛؾٟ ٚ ٌغطٙح جٌهحٚس
3

 

ٗ وحتٓ ِٓ ٌٚق وغ١ٍٖ ِٓ ٖه١ٛحش جٌؼًّ جألوذٟ ئال أٔٗ وحتٓ ٚ ٔؿى جٌٍجٚٞ ِغ أّٔ 

و٠ُس ٠طكىظ ػٓ ٔفٓٗ ٚ ٠طىفً ذٕمً قٟ فٟ ج٠حٌ ػحٌّٗ جٌطه١ٍٟ ،فٙٛ ٖه١ٛس ٍِ

ّْ جٌٍجٚٞ  جٌٗه١ٛحش جألنٍٜ ، ٚ لى ٠فٓف ٌٙح جٌّؿحي ٌططىٍُ ػٓ ٔفٓٙح ،ٚ ػٓ غ١ٍ٘ح،٠ؼٕٟ أ

أغٕحء ػ١ٍّس جٌٍٓو لى ٠طهً ِٛلؼح ِؼ١ٕح ،٠ّٓف ٌٗ ذٍؤ٠س ٚ ئوٌجن ِح ٠ىٌٚ ِٓ قٌٛٗ ،ق١ع 

ط١ُّ ذىػٍز جٌّٛطٍكحش ٠ىْٛ ِٛلؼٗ ٍِو٠ُح فٟ ٍْو جألقىجظ ٚ أ١ّ٘س ً٘ج جٌٍّوُ ؾؼٍطٗ ٠

                                                 
1

 .79ػرى ِحٌه ٍِضحٜ، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ٘

2
 .135٘  ،جٌٍّؾغ جٌٓحذك ٠ّٕٝ جٌؼ١ى، 

3
 .2010٘،301، ٠1 ػحٌُ جٌىطد جٌكى٠ػس،،"ثىُخ انخطبة انشوائٍ"،ج٠ٌٍٗف جٌكر١ٍس 
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ٍؤ٠س،ٚٚؾٙس جٌٕظٍ،جٌطرث١ٍ،جٌّٕظٌٛ،جٌرإٌز جٌٍٓو٠س ٚ ٌج:ٚ جٌطٟ أ٠ٍمٙح جٌٕمحو ػ١ٍٗ ٚ ِٕٙح

.قٍٛ جٌّؿحي
1

 

أٔٛجع غالغس  ٌٍٍؤ٠ح أٞ ٚؾٙحش جٌٕظٍ جٌطٟ ضكىو  Todorov ضٛو ٌٚٚف" ٠كىو

 :جٌؼاللس جٌٗه١ٛس ذحٌٍجٚٞ ٚ ٟ٘

ٚفٟ ً٘ج جٌّؿحي جٌٍجٚٞ ٠ؼٍُ Vision Par Dèrrière  : انشؤَخ مه انخهف-

."ضكىٟ جٌٍٚج٠حش جٌطٟ ِٓ ً٘ج جٌٕٛع ذ١ٍّٟ جٌغحتد...أوػٍ ِّح٠ؼٍف جٌرطً 
2

 

ئيْ جٌٍجٚٞ ٕ٘ح ٠ىْٛ ذّػحذس جالٌٗ جٌؼحٌُ ذأوق جٌطفح١ًٚ ػٓ جٌٗه١ٛس ٚ ِح ضفىٍ ذٗ ٚ ٠ٍُِ 

.ٌٗ ذؼُٟٙ جٌٍجٚٞ جٌٗه١ٛس ألٔٗ أوػٍ ِؼٍفس ِٓ جٌٗه١ٛس
3

 

ٚ فٟ ً٘ج جٌٕٛع ِٓ جٌٍؤ٠س ٠ىْٛ جٌٍجٚٞ Vision Avec : انشؤَخ مغ انمصبحجخ-

ِٓحٚ ٌٍٗه١ٛس فٟ جٌّؼٍفس،ق١ع ٠طؼٍٜ ٌٍؼحٌُ جٌىجنٍٟ ِٓ ِٕظٌٛ يجضٟ وجنٍٟ ٌٍٗه١ٛس 

ذؼ١ٕٙح،ٚ ٠ّىٓ أْ ١ُّٔ ٖىال فٍػ١ح ٠طُ جٌكىٟ ف١ٗ ذ١ٍّٟ جٌّطىٍُ ٚ ذًٌه ضططحذك جٌٗه١ٛس 

ِغ جٌٍجٚٞ جٌٓحوٌز
4
 .فٗ ػٓ جٌٗه١ٛسفحٌٍجٚٞ ال ٠مٛي ئال ِح ٠ؼٍ.  

ف١ٙح ٠ىْٛ جٌٓحٌو ألً ِؼٍفس ِٓ  Vision en horse : انشؤَخ مه انخبسد-

ّْ جٌٍجٚٞ ال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ؾح٘ال ذً ِح  أٞ ٖه١ٛس ٚ ًٖ٘ جٌٍؤ٠س ٟ٘ جألٚي جْطؼّحال وْٛ أ

.٠ك١١ ذحٌٗه١ٛس ألٔٗ ٘ٛ جًٌٞ ٠رٌٍٛ٘ح ٚ ٠كىو ِالِكٙح ٚ ٚفحضٙح
5

 

 : ػاللخ انشخصُخ ثبنحذث-9-2

  ْ ْ  جٌكىظ ٠ٓحُ٘  ئ ٘ ُ فٟ ذٕحء جٌكىظ ٚ ضفؼ١ٍٗ ،وّح أ ح فحضٙح ٠ٓ  ٍُّ ٍْٛن  جٌٗه١ٛس  ٚ ضٛ

ٍُّ ذٙح ٌٍٛٚٛي ٌٍٙىف  ٌ جٌٗه١ٛس ٚ جوطّحي ٌٚٛضٙح ِٓ نالي جٌٍّجقً جٌطٟ ضّ ُّٛ أ٠ٟحفٟ ضط

ٚ ِٓ ٕ٘ح ٔإوى جٌىٌٚ جًٌٞ ٠مَٛ ذٗ جٌكىظ فٟ ضكى٠ى جٌفحػ١ٍس جٌٍٓو٠س "جًٌٞ ْهٍش ٌٗ ،

ػٍٕٛجْ ِطالَِحْ ال ٠فطٍلحْ فٟ أٞ ٔٙ ٍْوٞ ٚ ِٓ جألنطحء جٌطف٠ٍك  ٌٍٗه١ٛس فّٙح

                                                 
1

 .187، 2011٘، 1وجٌ جٌٛفحء، ػّحْ، ٠ ،"انتحهُم انجىُىٌ نهشواَخ انؼشثُخ"، غحَٞ جٌؿحذٍٞ،  ف٠َٛس ٌؼ١ِٛ

2
 .65، 2007٘، جٌؿُجتٍ ،"شؼشَخ انغشد انشوائٍ"ؾّحي فٛغحٌٟ، ٚج١ْٕٟ جألػٍؼ ٠ٕظٍ، 

3
، 1992، جٌى٠ٛص،وجخج٢، جٌّؿٍّ ج٠ٌٕٟٛ ٌٍػمحفس ٚجٌفْٕٛ ٚ  164ػىو  ،"ثالغخ انخطبة وػهم انىص"، ٚالـ فًٟ 

٘309. 

4
 .57٘، جٌٍّؾغ جٌٓحذك، ؾّحي فٛغحٌٟ، ٚج١ْٕٟ جألػٍؼ 

5
 .ح٘، ٔفٓٙٔفٓٗ، 
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."ذ١ٓ جٌٗه١ٛس ٚ جٌكىظ ألْ جٌكىظ ٘ٛ جٌٗه١ٛس
1

فّح ِٓ ضطٌٛ ٠طٍأ ػٍٝ جٌٗه١ٛس ئال ٚ 

٠ىْٛ جٌكىظ ٘ٛ جٌٓرد جٌٍت١ٟٓ فٟ يٌه ، فىً ضطٌٛ ٠طٍأ ػٍٝ ذ١ٕس جألقىجظ ئال ٚ ٠ٕؼىّ 

 .ف١ٙح ٍْرح ٚ ئ٠ؿحذح ِىج ٚ ؾٌُج ػٍٝ ِٛلف جٌٗه١ٛحش ٚ ٠إغٍ

 : ثبنضمبن ػاللخ انشخصُخ-7-5

١ ضٍضر"عوّح ضٍضر١ جٌٗه١ٛس ذحٌٍجٚٞ ٚ جٌكىظ فأٙح ضٍضر١ أ٠ٟح ذحٌُِحْ ق١

٠طأغٍ وً ِٕٙح ذٛؾٛو ج٢نٍ ،فحٌُِٓ ٠كطٛٞ جإلٔٓحْ ذ١ٓ  ، ؾى١ٌس جٌٗه١ٛس ِغ جٌُِٓ ذؼاللس

ٍّ ذٍّجقً  ."جٌطىْٛ ِغ قٍوس جٌُِٓلطر١س ج١ٌّالو ٚ جٌّٛش ق١ع ٠ٌٛى ٚ ٠ىرٍ ٚ ٠ّ
2

ٚ جٌُِٓ 

 جًٌٞ ٠ّٕكٗ جٌٍجٚٞ ٌٗه١ٛحضٗ ٠ٕؼىّ أ٠ٟح ػٍٝ أفؼحٌٙح ٚ ضٍٛفحضٙح

ًّ ئٔٓحْ ٠كًّ فٟ أػّحلٗ َِٕٗ جٌهح٘ جًٌٞ ٠كىو ذٗ جٌٛلص ذٌٛٛز يجض١س،فحٌُِٓ لٛز " ّْ و أل

ِإغٍز ضىنً ّٞٓ جٌطٍو١د جٌىجنٍٟ ٌٍٗه١ٛس ٚ ضؼًّ ػٍٝ جٔىفحػٙحٚ ضغ١١ٍ٘ح ٚ ضكٌٛٙح 

."جٌىٚجَ ػٍٝ
3

ّْ جٌُِٓ ٠ٍجفك جٌٗه١ٛس ِٓ جٌٍكظس جٌطٟ ٠ٕٛؼٙح ف١ٙح جٌّإٌف قطٝ جوطّحي  ئ

 .ٖىٍٙح جًٌٞ ٠ٍ٠ى جٌٍٚجتٟ ضمى٠ّٗ ٌٍمحٌب

 : ػاللخ انشخصُخ ثبنمكبن-9-6

ّْ جٌٗه١ٛس ٚقى٘ح ٟ٘ جٌىف١ٍس ذحْطىػحء جٌّىحْ أٚ نٍمٗ فٟ  ،فحٌّىحْ ٠ىٗف  ١َِٕٗئ

أٔٗ ٠إغٍ أ٠ٟح ػٍٝ ٔف١ٓطٗ ْٛجء ذحٌٍٓد أٚ جال٠ؿحخ  ػٓ جٌكحٌس جٌٕف١ٓس جٌطٟ ضؼ١ٗٙح ،وّح

 ّْ جٌّىحْ ال ٠ىْٛ فٟ ِؼُي ػٓ غ١ٍٖ ِٓ ذم١س ػٕحٍٚ جٌٍٓو،فٙٛ وجتّح فٟ ضفحػً "ق١ع أ

ضٓحػى ػٍٝ ...حألقىجظفؼاللطٗ جٌٗه١ٛحضِٚطىحٍِس ِغ ذؼٟٙح جٌرؼٝ،ٌٙؼاللحش ِطؼىوزِٚؼٙح 

."جٌٍٚجتٟ وجنً جٌٍٓو فُٙ جٌىٌٚ جٌٕٟٛ جًٌٞ ٠م١ّٗ جٌفٟحء
4

 

ّْ جٌٗه١ٛس جٌٍٚجت١س ٟ٘ جٌكحٍِس ٌٍكىظ ٚ جٌّٕفؼٍس ذٗ،ٚ ضم١ُ ٌٕفٓٙح   نالٚس جٌمٛي أ

جٌّىحْ،ٚ ضأنً ِٓ جٌٍغس جٌّؼطٝ جإل٠ى٠ٌٛٛؾٟ حٌطٕحظٍ ِغ جٌُِحٔٛلحش،ضرىأ ِٕٖرىس ِٓ جٌؼال

ٚ جألُ٘ ٚ غ١حذح،١ٞمح ٚ جضٓحػح ،قٌٟٛج٠ٛ٘طٙح ٚ ضٕطٟٙ ذٍٛجػٙح ِغ جٌٍجٚٞ ٚ ٍْو٠طٗ،

                                                 
1
 .75٘،جٌٍّؾغ جٌٓحذك ،ِكّى ٚحذٍ ػر١ى ْْٚٛٓ جٌر١حضٟ  

 
2

، 2004، 1جٌّإْٓس جٌؼٍذ١س ٌٍىٌجْحش ٚ جٌٍٕٗ ،ذ١ٍٚش،٠، "انضمه فٍ انشواَخ انؼشثُخ"ِٙح قٓٓ لٍٛجٚٞ ،٠ٕظٍ، 

٘149 

3
 .150جٌٍّؾغ ٔفٓٗ، ٘ 

4
 .32٘،جٌٍّؾغ جٌٓحذك،قٓٓ ذكٍجٚٞ  
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5; 

لىٌضٙح ػٍٝ ٠ٍـ ٔفٓٙح أِحَ جٌمحٌب ،ذك١ع ال ٠كّ أٔٙح وِٝ ٠كٍوٙح جٌمحٌب ،فٟٙ ضؼطرٍ 

قٍمس ًٚٚ ذ١ٓ ؾ١ّغ جٌّىٛٔحش جٌٍٓو٠س ِٓ َِحْ ٚ ِىحْ ٚ أقىجظ ،فحٌٍجٚٞ ٠طه١ً 

فٟ ٍٚجع أٞ قىظ ضطأغٍ ٠مكّٙحجٌٗه١ٛس غُ ٠كىو ٌٙح َِحْ ٚ ِىحْ ِؼ١ٓ ٔٗأ ف١ٗ،ٚ أن١ٍج 

 .ذٗ ٚ ض ػٍ ف١ٗ
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 :     قراءة في عنوان الرواية - 1

من الواضح أن عنوان الرواٌة ٌعد العنصر األول الذي ٌظهر على واجهة الؽالؾ 

للقراءة،  إذ ٌعتبر المفتاح اإلجرابً الذي ٌمد القارئ بمجموعة من  كإعالن إشهاري محفز

فً أؼوار النص و تشعباته الوعرة ات الدالة، التً تسهل علٌه الدخول المعانً و اإلشار

وتعتبر العالقة بٌنه وبٌن النص عالقة جدلٌة للذوبان فً نصوص أخرى وبدون نص ٌكون 

العنوان عاجز عن تكوٌن محٌطه.
1

 

وان إذن هو عالمة إجرابٌة ناجحة فً مقاربة النص، و العنوان من طبٌعة فالعن

إلى تداخل المرجعٌة واإلحالة ٌتضمن ؼالبا أبعاد تناصٌه ،فهو دال إشاري و إحالً ٌوحً 

المحاورة، و ٌعلن كذلك عن قصدٌة المبدع أو  ربوتالقحها و ارتباطها ببعض عالنصوص 

المتتبع و أهدافه اإلٌدٌولوجٌة و الفنٌة ،إنه إحالة تناصٌه، و توضٌح لما ؼمض من عالمات 

خاض المإلؾ علٌها نسٌج النص.واإلشارات.فهو إذن النواة المتحركة التً 
2

و إن العنوان  

رواٌة كاملة و تربطه عالقة وطٌدة فً الرواٌة"سادة المصٌر"له خلفٌة مهمة على أحداث ال

نبدأ به العنوان ،فإن القارئ فً هذه الرواٌة ال ٌكتشؾ سر  شًءبمحتوى الرواٌة،و أول 

العنونة إال بعد قراءة خباٌا المتن،و العنوان "سادة المصٌر"الذي هو مقسم إلى 

مرموقة التً ٌصل ،فالجزء األول:كلمة سادة على وزن فَُعالَُة و التً تعنً المكانة الجزبٌٌن

و  لْ ٌْ عِ إلٌها اإلنسان و هً أعلى درجات المهنٌة، وكلمة المصٌر التً هً على وزن فَ 

معناها هو الوضع الذي تصل إلٌه هذه الشخصٌة ،و هذا العنوان ٌحمل مؽزى معٌن ٌحاول 

 الراوي الوصول إلٌه.

فإنه ٌعد بمثابة عتبة  "أما بالنسبة إلى لون الؽالؾ الخارجً للرواٌة "سادة المصٌر

تحٌط بالنص و ٌمتزج بعدة ألوان فؤولهما اللون األحمر الذي كان ٌرمز للدم و كان له حٌز 

أكبر مساحة و هو ٌمثل األحداث العاصفة التً عاشتها الجزابر فً التسعٌنات التً كانت 

ة أقل توحً إلى الفتنة،الدماء،القتل.أما اللون األبٌض و األخضر منتشران على مساح

                                                           
 .99، ص7991،  س52، ع52"،عالم المعرفة ،الكوٌت، مجالسيميو طيقا والعنونةجمٌل حمداوي،" 1

 
السمياء الملتقى الثانً،" "،السردية )رواية الحمامة السالم (،لدكتور نجيب الكيالنيللبنى  التحليل السميائي"بلقاسم دقة،2

 .22، ص5995 72/71منشورات الجامعٌة، جامعة محمد خٌضر بسكرة،  والنص األدبي"،
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فلعلهما إماء إلى التنوع بالسلم و األمان الذي ٌؤتً بعد تلك الفترة التً كانت أحداثها دامٌة و 

"عمار"فً ساخنة ،أما بالنسبة لألشجار توحً إلى المراحل التً مر بها بطل هذه الرواٌة

اد حٌاته حتى ٌصل إلى ما وصل إلٌه ،و الرجل الواقؾ ٌرمز إلى المكانة المرموقة التً أر

البطل الوصول إلٌها بعد طول عناء ،و لباسه األنٌق دال على ذلك،فهو ٌرتدي لباس ذات 

تدل على أن الرواٌة مفعمة بحركة عجٌبة من  شخصٌة عالٌة فً المجتمع،و هذه األلوان

النفسً ،و هً  االستقرارو عدم  االضطرابالكر و الفر و من األخذ و العطاء و حٌاة 

 المتن الروابً أٌضا . تعكس حقٌقة ما ٌتضمنه

تإدي الدور فً تحوٌل مسار الحكاٌة و  ألنها "المصٌر"سادة  و سمٌت الرواٌة ب

 نهاٌة شخصٌاتها.

 :بنية الشخصيات في الرواية -2

دراسة الشخصٌات الروابٌة باهتمام كبٌر من طرؾ الباحثٌن و النقاد فقد  حظٌت

تطور مفهومها إلى حد كبٌر، فتعد العمود األساسً فً العمل الروابً بدون طؽٌان 

 الشخصٌات ٌقحمها الروابً فٌها إذ هً العنصر األساسً فً تحقٌق الرواٌة.

بوظٌفة الفعل.فتقوم  األحداثالتً تساهم عملٌا فً فالشخصٌة هً" 
1
لتفرض  "

وجودها فً العمل الروابً، إذ تعد هً مصدر الحوادث و عصب الحٌاة و محور الحركة 

فً القصة، فالكاتب ٌستمد شخصٌاته من الحٌاة، و لكنه ال ٌنسخها عنها نسخا بل ٌقتبس منها 

 بعض المالمح ثم ٌكونها جسمٌا و نفسٌا و اجتماعٌا.

لى الشخصٌات من رواٌة "سادة المصٌر" فهً و ها نحن بصدد القاء الضوء ع

رواٌة اجتماعٌة سٌاسٌة تروي قصة مناضل الذي كان ٌطمح إلى منصب راق و انخراطه 

 فً الحزب و كانت أمنٌته الوحٌدة هً الوصول إلى السٌاسة و لكن واجهته عدة صعوبات.

 

                                                           
ترجمة: ناجً مصطفى، منشورات الحوار  رارجٌنت و آخرون ،"نظرٌة السرد من وجهة النظر ،و التببٌر"،ٌج 1

 .799ص ،7ط،  األكادٌمً
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 : الشخصية الرئيسية -1

   ار بن مسعودعم : 

المصٌر ٌظهر جلٌا أّن شخصٌة عمار هً الشخصٌة إّن المتطلع على رواٌة سادة 

األكثر حظا فً الظهور فهو لٌس مجرد شخصٌة أساسٌة محورٌة تدور حولها أحداث 

فحسب بل هو أٌضا البطل و الفاعل األساسً فً فلكها تدور بقٌة الشخصٌات األخرى فً 

بالشخصٌات  الرواٌة، فشخصٌة عمار هو صاحب المقام األول فً الحضور السردي مقارنة

 .األخرى

ق األمر اسم منها داللة معٌنة سواء تعلّ  و لكلّ ة أسماء و هذه الشخصٌة تحمل عدّ  

ؾ من كلمتٌن األولى ه جاء مإلَ  أنّ ة أسماء إاّل ل عمار عدّ بالمكان أو الفترة الزمنٌة. و ٌشكّ 

للمبالؽة و الثبات فً أمره، قوي االٌمان القابم باألمر و النهً،  ال  ع  عمار على وزن فَ 

الوقور فً كالمه الالزم فً الجماعة
1

، و نجد اسم عمار بن مسعود بما تتضمنه من معانً 

و دالالت جاء مطابقا لطبٌعة الشخصٌة و ما تحمله من صفات تإهلها للدور الذي كلّفت به  

  ، و ُسِعَد فهو مسعود أي محظوظدَ عَ مؤخوذة من سَ  ولبن مسعود جاءت موصولة باالسم األ

من السعادة، و أسعده هللا فهو مسعود من الٌمن و حسن الطالع
2

أٌضا بتمسك  توحً ؛ و

 تعالٌم القوة و الصبر.

كان ٌحلم باعتالء منصب السلطة و "ا االسم الثانً "سً" أطلق علٌه عندما أمّ  

"لرفع مكانته أمام الناسحصوله على بطاقة االنخراط فً الحزب 
3
فإّن "سً عمار" تدل  ،

وواعٌة بمسإولٌتها، فالسارد ٌصؾ لنا رجال ٌعرؾ ماذا ٌخطط زنة على شخصٌة واعٌة متّ 

   )االرهاب( سب إلٌه عند لجوبه إلى الكفاح المسلحفنُ  "األمٌر"ا اسم أمّ .ما ٌقوم به دا بكلّ جٌّ 

.و صعوده إلى الجبل رفقة زمالءه
4

 

                                                           
1
 .621،ص7999عبذ هللا البسخاًي، الىافي في هعجن الىسيظ، لبٌاى، بيروث، ط ج،  

.309،ص2004حسي ًىر الذيي، األسواء العربيت هعاًيها و هذلىالحها، دار الكخب الحذيثت، القاهرة،  
2
 

3
 .76ص، 5991،الجسائر،5، سادة الوصير، الذار العربيت للعلىم، هٌشىراث االخخالف، ط سفياى زدادقت

.119الوصذر ًفسه، ص 4 
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بعض الصفات الجسدٌة للبطل عمار عبر الحدث فقد جاء على لسان و قد وردت 

زاته الجسدٌة و ه ٌرى أسدا شرسا فً هٌبة رجل بسٌط، كما أشار إلى بعض ممٌّ السارد "فإنّ 

التً كانت ترتبط بواقعه أو بحادثة معٌنة، كان ٌملك عٌنٌن سوداوٌن و ٌرتدي سترة 

اد النهاٌات كقنفد و ٌنتعل جزمة سوداء متواضعة تعج بالؽبار و األتربة شعره قصٌر ح

متٌنة تدلت سٌورها على جانبٌها و قد التقطت بعض األشواك الٌابسة."
1

 

مع عابلته و هذا البطل انسانا مبتلٌا فً حٌاته عاش حٌاة الشقاء فً الماضً  كما ٌعد  

طة إلى لته من شاب كان ٌطمح إلى السلال ٌزال ٌعانً من ظروؾ الحٌاة القاسٌة التً حوّ 

 مناضل ٌلجا إلى الكفاح المسلح. و الهروب الدابم و االختباء من السلطات.

نالحظ أّن الشخصٌة نضالٌة رؼم عمله المحفوؾ بالمخاطر، و الظروؾ الصعبة 

التً ٌمّر بها، إالّ أّنه كان ٌملك مشاعر حساسة رقٌقة، فنجد عاطفة الحب تبدو على البطل 

:" و لكنه حٌن رآها  إٌته لوٌزة الحسناوٌة و ٌظهر فً قوله"عمار" منذ اللحظات األولى لر

فؤصٌب بنوبات تدفعه إلى السكوت و عدم الحراك..."تخطر بمشٌتها 
2

 

و العاطفة تدل على أّن البطل "عمار" شخصٌة حاملة ألسمى المعانً النبٌلة و هً 

بها، كانت بمثابة المحبة الكامنة فً أعماق التً أضحت جلٌة علٌه بفضل المرأة التً أعجب 

الحافز الذي حرك تلك المشاعر و جعلها بنٌة واضحة لتتشكل جزبٌة ساهمت فً الكشؾ 

 عن طبٌعة البناء الداخلً للشخصٌة فً الرواٌة.

كة فً رأٌها فً الرواٌة ثابتة قوٌة واثقة فً قٌمتها و متمسّ  "عمار"كانت شخصٌة 

رة بٌن عملٌات الفدابٌة الذبح كانت متؽٌّ فً الوصول إلى هدؾ و لكن عندما لجؤ إلى النضال 

و القتل دون شفقة و ال رحمة كان ٌعٌش فً عذاب ٌومً فً الجبل حتى و لو كان على 

 حساب اآلخرٌن من األبرٌاء و المهم عنده هو تحقٌق الهدؾ الذي كان ٌصبوا إلٌه.

من هذه الشخصٌة مكنتنا من الوصول إلى حقٌقة الوضع الذي كان ٌعٌشه المجتمع 

 خوؾ و رعب و قلق دابم و سلب حرٌة الكثٌرٌن.

                                                           
 .188سفٌان زدادقة، سادة المصٌر،ص1

.37الوصذر ًفسه، ص
2 
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 : الشخصيات الثانوية- 2-2

أن تشارك الحدث الروابً، و بلورة معناه و تصوٌر  على الشخصٌة المساعدة "

ها تقوم بؤدوار مصٌرٌة وظٌفة من وظٌفة الشخصٌة الربٌسٌة، رؼم أنّ  الحدث، فهً أقلّ 

أحٌانا فً حٌاة الشخصٌة الربٌسٌة."
1

هذه الشخصٌات ال تإثر فً مجرى األحداث، و أي 

ل هذه الشخصٌات فً: )شخصٌة جمال مبروك، سمٌر لكنها تبقى فاعلة فً الرواٌة، و تتمثّ 

من أبرز األسماء الواردة فً الرواٌة التً وقفت إلى و لعلّ  الطاٌش و لوٌزة الحسناوٌة(.

 . جانب البطل

 جمال مبروك : 

جمال ٌعنً مصدره شكل جلً فً أطوار السرد ، و اسم هذه الشخصٌة برزت فً

من نزلت علٌه البركات و الخٌرات. سن و مبروكمن الجمٌل؛ أي فٌها بهاء و حُ 
2

لقد أورد 

أّنه طالبا جامعٌا مرموقا من طبقة السارد بعض المظاهر المتعلقة بالشخصٌة فٌوضع هذا:"

الواسع فً اٌجاد حلول إضافة إلى ما  مٌز بالذكاء و التفكٌرتالمثقفٌن و هو صدٌق عمار، ٌ

كما صرح الراوي فً سرده حٌث قدم اقتراح القٌام باالنسحاب  ...،ٌتمتع به من شجاعة

أو حدوث انفراج سٌاسً و ذكر أنه الشامل إلى الجبال فً انتظار مفاوضات بٌن الطرفٌن 

"كلما قلت الدماء التً تهدر كلما كان األمل فً الحل أكبر
3
. 

ة ساهمت فً حركة السرد وحضرت فً سٌاق الحكً ألداء وظٌفة وهً شخصٌ

و ٌصرح دابما ٌنتمً إلى حزب اللحى الطوٌلة كانمعٌنة لٌدعم الحدث السردي فً قوله "

أّنه ضد اعدام كل من له صلة بالدولة ألّن ذلك سٌجلب نقمة الشعب ألنّنا إذا كرهنا الشعب 

."فمعناه أننا ننتحر انتحارا بطٌبا
4

 

                                                           
1
للشهيذة بٌج الهذي، دراست في البٌيت السرديت  شخصياث روايت ،الفضيلت حٌخصر"علي الحساًي، 

almotaqafa.com/index.php/ 8886106.html 8ص.59/79/5976، اإلثٌيي5911، ع. 

2
 .300/74حسي ًىر الذيي، الورجع السابق، ص 

3
 .119، الوصذر السابق، ص سفياى زدادقت 

4
 .134، ص الوصذر ًفسه 



 الثاًي                                                 هقاربت حطبيقيت في روايت سادة الوصير الفصل
 

 

46 

قطع آخر سردي ٌقول"أّنه تلقى رصاصة فً الحصار الذي قام به العقٌد، وفً م

حت ٌدلهم على  كفاولكن نقل إلى مستشفى العسكري كان ٌتلقى العالج تشرؾ علٌه أطباء 

وبؤن السلطة أرسلته ... لكن فّر وعند عودته إلى أصدقابه فلم ٌصدقه أحد...  المناضلٌن

جاسوسا... ".
1

 لى السلطات.إقتل على ٌد عمار عندما أراد جمال مبروك أن ٌسلم نفسه 

 سمير الطايش : 

هذه الشخصٌة أطلق علٌها الروابً هذا االسم المركب، فاسم سمٌر ٌدل على السمر 

الطاٌش ٌدل على خفة العقل.، و  أي صاحب الحدٌث الحلو المعسل
2

كان ٌنتمً إلى حزب 

فً بداٌة األمر و اسمه كان مطابقا للدور الذي كلؾ به  اللحى الطوٌلة و هو صدٌق البطل

فً الرواٌة، وٌتجلى الوصؾ أنه كان فتى أشقر الشعر نحٌال كالمسمار بعٌنً ثعلب ال 

تتوقفان أبدا عن الحركة و كان ٌخالؾ المناضلٌن و أمرد تماما حتى أن عمار بحث فً 

مازحا :" سٌبقى انتمابك للحزب  وجهه ذات ٌوم عن شعرة واحدة فلم ٌجدها فقال له حٌنها

 ." مشكوكا فٌه حتى تبرز لنا و لو شعرة واحدة فً وجهك الصقٌل

كان سمٌر الطاٌش ٌسٌر فً الشوارع أؼلب األوقات بال عمل ٌضع ٌده فً جٌبه و 

تلقٌها إلٌه فتاة كان ٌصرؾ بال حدود ٌختلس النظر إلى الشرفات عساه ٌظفر بنظرة عابرة 

السرٌة فً الزواٌا المظلمة و عل قمم التالل القرٌبة، عاش ٌتٌما ألن ضاعا فً على ملذاته 

ؼمرة الحرب األخٌرة ماتت أمه و هً تضعه، تكفل به عمه السكٌر فنشؤ بٌن سبع أخوات 

فرحل إلى العاصمة و قضى خاللها أربع سنوات ال هم له إال البحث عن وثابق تسمح له 

بحقوق والده و لكنه ضٌع أمواال كثٌرة فترك العاصمة لٌستقر بالهجرة إلى فرنسا و المطالبة 

بالبلدة، حٌث اكترى شقة صؽٌرة.
3

 

اقتراح زمٌله "جمال مبروك"لٌست القوة هً التً تنقصنا  سمٌر الطاٌش و رفض 

بل العزٌمة، لماذا ال نقوم بهجوم مفاجا على القوات اللعٌنة التً ٌجمعها العقٌد على حدود 

و نعاود الهجوم...الكّر و الفّر... ثم علٌنا أن نرهبهم فٌنا ال على أن نرؼبهم  البلدة، ثم نفرّ 
                                                           

.174ص  ، المصدر السابق، سفيان زدادقة  1 

 .712نور الدٌن حسن، المرجع السابق،ص 2

 .25المصدر السابق، ص ، زدادقةن سفٌا 3
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فٌنا باالنسحاب إلى الجبل باؼتٌاالت و مجازر و اعدامات حتى ٌهلبنا و ٌرتجؾ رعبا من 

فكرة قتالنا.
1
و فً الجبل قام سمٌر الطاٌش بمجزرة مع جماعة القبور و كان سمٌر الطاٌش  

ابها فجن جنون عمار و كان على ٌقٌن أنه هو الفاعل ألنه تؽٌب فً تلك هو الذي قام بارتك

اللٌلة فً الٌوم الذي وقعت فٌه المجزرة و لم ٌعد إال فً الٌوم الموالً، و استقبل سمٌر 

شدٌد قابال:" إنه فقد الرؼبة فً الذبح فً الٌوم الذي واجهه فٌه عمار  بإنكارالطاٌش االتهام 

بحقٌقته و لكن عمار لم ٌقتنع و أمر رجاله باحتجازه هو و جماعة القبور و نزع أسلحتهم."
2

 

رأس الخطٌب طالما استمعوا لكلماته الملتهبة، و بعد ثالثة أٌام اكتشؾ أهل البلدة 

بدا علٌه آثار التعذٌب و التنكٌل معلقا على باب المسجد، و كان الرأس لسمٌر الطاٌش و قد 

الجسد فً المدخل البلدة تماما و فً نفس الوضعٌة التً قتل بها سٌدي الشٌخ فً القرٌة، كان 

ذلك انتقاما من عمار الذي قرر معاقبة سمٌر الطاٌش و جماعته بالقتل الشنٌع و الذبح، و قد 

ها "هذه رأس الشٌطان"علق ورقة بشعر القتٌل مكتوب علٌ
3

 

 لويزة الحسناوية : 

هذه الشخصٌة كان لها حضورا ممٌزا فً الرواٌة و اسم اللوٌزة ٌمثل شٌبا نادرا 

نفٌسا ٌصعب الوصول إلٌه، و الحسناوٌة بؤنها فابقة الجمال و كثرة التباهً بحسن جمالها، 

بؤنها جمٌلة ":جلى وصؾ الراوي للوٌزة الحسناوٌة من خالل قوله تاسمها ٌنطبق علٌها و ٌ

لدٌها شعر طوٌل الذي ٌبلػ ثالثة أمتار المتعلق حول المحورٌن، ووجهها  شًءفً كل 

الذي ٌقطر عرقا كالماس، و جسدها الذي ٌنساب فً الهواء كما ٌنساب جسد السمكة  الذهبً

جال كان ٌكفً أن ٌراها أحدهم حتى ٌقضً فً البحر، لدٌها ضحكة عالٌة، تستهوي كل الر

اللٌل فً وجع دابم و أحالم عارمة."
4

 

المرأة النضالٌة الخدومة و السلسة  زوجة عمار البطل بؤنها  فإننا نجدها تمثل

الوضٌعة تعمل برضى فً بٌت العابلة من خالل قول الراوي التً أظهرت حزما و نشاطا 

                                                           
 .119، ص قالساب المصدر،  سفٌان زدادقة 1

 .711،صنفسه الرواٌة، المصدر  2

 .711الرواٌة، المصدر نفسه،ص 3

 
 .21/21الرواٌة، المصدر نفسه،ص4



 الثاًي                                                 هقاربت حطبيقيت في روايت سادة الوصير الفصل
 

 

48 

التركٌة كانت تنهض باكرا تنظؾ البٌت و تحضر فً البٌت ال ٌتفق مع أصولها الملكٌة 

وجبة الفطور كما كانت تؽسل األوانً و تسقً نباتات الحدٌقة و كذلك تقوم بتربٌة ابنها 

الصؽٌر، و حٌن عودة زوجها و حٌن ٌعود زوجها تستقبله بؤحسن زٌنة."
1

 

اكل و بقٌت تناضل أمام المشرؼم ذلك تعتبر أنها امرأة صامدة عندما تركها زوجها 

تحدي الصعاب لذلك صمدت فً وجه السلطات، حاولت انقاذ بٌتها من الضٌاع و العودة إلى 

 بٌت العابلة.

 :الشخصيات الثانوية المعارضة 5-3

هً شخصٌة تمثل القوى المعارضة فً النص و تقؾ فً طرٌق الشخصٌة الربٌسٌة 

فعالٌة فً الرواٌة..."ذات و المساعدة و تحاول عرقلة و جهدها و هً شخصٌة قوٌة 
2

و 

تشمل هذه الشخصٌات شخصٌة الحاج سعٌد، فاروق المحطة، العقٌد طاهر عوٌشة، الضابط 

 حسان المشطوب و األخ األكبر عٌسى.

 الحاج سعيد : 

هذه الشخصٌة كانت فاعلة فً حركة السرد، و إنما ذكرت لتساهم و تدعم النص 

من داللة على التوبة و التمسك بمبادئ  السردي، وظؾ الروابً كلمة الحاج لهذا االسم

اسالمٌة، و لفظ الحاج مشتق من الحج و القصد و سمً حاجا لزٌارته بٌت هللا.
3

 

فٌعنً أنه ٌطلق على كل من زار بٌت هللا لطلب المؽفرة و التزود أكثر بتعالٌم 

على االسالم، حٌث ٌحدد فبة معٌنة أو شخصٌة من ؼٌرها من أفراد المجتمع "بما ٌضٌفه 

الشخصٌة من مسحة تضاؾ إلى داللته على المرتبة االجتماعٌة."
4

 

و هنا الحاج سعٌد كان زعٌم معلن لمكتب المحافظٌن و ربٌس البلدٌة فً آن واحد فإنّ 

جاء وصفه فً قول الراوي" بؤنه رجل ضحوك مرح، لدٌه جسد نحٌل و أضالع طوٌلة 
                                                           

 .46سفٌان زدادقة، المصدر السابق، ص 1

 .8ص ، المرجع السابق علً حسٌن الحسانً، 2

 .551ابن منظور ، المرجع السابق، ص 3

 .296، ص 5991، الشخصٌة الروابٌة عند خلٌفة حسٌن مصطفى، بٌروت، حسن أشلم 4
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امتلا كدمات و ثقوب أحدثها الرصاص فً دقٌقة و جلده المسنن الذي تقطعه تجاعٌد و قد 

كل مكان فً زمن القهار. ٌحب الوالبم و األعراس و االحتفاالت الرسمٌة"
1

 

و هذا ما تجسد فعلٌا فً حقٌقة هذه الشخصٌة حٌث كان ٌسعى للقبض بزمام األمور 

ة، منذ سنوات طوٌلة و هو من أعاد تقسٌم األراضً الفالحٌة بموجب قوانٌن الثورة الزراعٌ

كان ٌشرؾ بنفسه على توزٌع السكنات على المواطنٌن و تدشٌن المصانع و فتح المدارس و 

استقبال المسإولٌن و جنً المحصول."
2

 

 العقيد طاهر عويشة  : 

، و اسم ٌدل على الطهرهذه الشخصٌة أطلق علٌها الروابً هذا االسم، فالطاهر 

و العفة و الصالحالخلق، رجل ُطْهرُ 
3

الكولونٌل شخصٌة مهمة و لها مكانة  بمعنىالعقٌد ، و

مرتفعة فً الدولة و هو حاكم عسكري على البلدة و هذه الشخصٌة اسمها ال ٌدل على 

تصرفاتها فهً مناقضة تماما لها. و ٌتصؾ بؤنه ضخم الجثة متوسط القامة فً األربعٌن من 

ه شارب أسود ٌتدلى العمر تندلق بطنه إلى الخارج من فوق الحزام العسكري العرٌض، و ل

على شفتٌه الؽلٌظتٌن، كان سكٌرا من طراز فاحش و ٌحب البرقٌات العسكرٌة و األسلحة و 

الخمور العتٌقة"
4

 

و قد تحدث الراوي فً سرد هذه الشخصٌة" أنه كان دابما ٌزور الحانة و ٌشرب 

سٌارة  حتى ٌفقد الوعً و ٌحملونه الضباط إلى بٌته و لم ٌحب عمله و ؼٌر نشٌط، لدٌه

جٌب صؽٌرة بدال من أن ٌحمل العلم الوطنً كان ٌحمل زجاجات الخمر فً السٌارة، تم 

."االستالء على البلدة و قام باعتقال أي ٌشتبه فً التعامل مع الؽاضبٌن
5

و فً احدى المرات 

قد وصلته برقٌة من السلطات العلٌا تحثه على القٌام بتمشٌط فً الجبال و كان آخر ما قام 

 به...و تلقى حدفه على ٌد عمار بإطالق علٌه أربع رصاصات.

                                                           
1
 .22السابق، ، الوصذر سفياى زدادقت 

.56ص الوصذر ًفسه، 
2
 

.209حسي ًىر الذيي، الورجع السابق،ص 
3
 

4
 .91ص  ، قالساب الوصذرالروايت، 

5
 . 756ص ، الوصذر ًفسه 
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 فاروق المحطة  : 

هذه الشخصٌة أطلق علٌها الروابً هذا االسم ألّن أهل البلدة سموه "فاروق المحطة" بسبب 

سفره الدابم إلى العاصمة عبر محطة الحافالت، حٌث ٌجتمع هناك بشلة من المؽامرٌن 

".السٌاسة بدون ملل و الكتابة فً الجرابد لقضاء أوقات مرحة و للحدٌث فً
1

 

و داللة اسم فاروق تدل على الفرق بٌن الحق و الباطل، و سمً بهذا االسم الخلٌفة 

الثانً عمر بن الخطاب للتفرقة بٌن الحق و الباطل
2

هذا األمر ال ٌنطبق فً الواقع  ، لكن

ة انتهازٌة ال ٌحب الخٌر على شخصٌته ألنه مناقض تماما لها، ٌعتبر فاروق المحطة شخصٌ

لعمار بل دابما ٌتتبعه فً أموره و ٌنتقدها باستمرار و لم ٌكتؾ بهذا بل راح ٌكتب مقاال عن 

 عمار ذكر فٌه أنه أمً و كاذب و اسكافً.  

فإّن فاروق المحطة كان زعٌم الحلقٌن و أستاذا جامعٌا و لكنه منع من التدرٌس 

االعتبار العام كما جاء فً قرار الفصل الذي أمضاه بسبب تصرفاته المخلة بالحٌاء و 

العمٌد، فلقد سبب لهم مشاكل ال تحصى فً الجامعة منها  نزع الطالبات الحجاب و التزٌن 

قبل الحضور و قال إّن من دواعً ملله و قلة مردودٌته العلمٌة و رإٌته المستمرة للنساء 

وه تحت المراقبة وجدوه ٌمارس الجنس الملفوفات فً أقمشة ؼلٌظة مع وجوه باردة...و ضع

مع إحدى طالباته فً زواٌا المكتب فدخل العمٌد و قام بطرده."
3

 

 الضابط حسان المشطوب  : 

هذه الشخصٌة أطلق علٌها الروابً هذا االسم و هً من االنضباط و االلتزام و هذا 

و إرساء ما تجسد فعلٌا فً حقٌقة هذه الشخصٌة ح كان ٌسعى إلى ضبط سلوك الناس 

مبادئ العدالة و الدفاع عن البلدة. و كذلك ألقً علٌه "حسان التحٌة" ألنه كان" ٌحب أن 

تإدى إلٌه التحٌة العسكرٌة على أصولها لذلك الجنود كانوا ٌسمونه بهذا االسم، و تولى قٌادة 

                                                           
 .62مصدر نفسه، صال ، سفٌان زدادقة1

 .512،ص،المرجع السابقسننور الدٌن الح 2

 .66/62، المصدر السابق، ص الرواٌة 3
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د فً الجٌش فً البلدة بعد فقدان العقٌد كان من زمرة الضباط الشبان الذٌن خدموا مع العقٌ

الفترة األخٌرة، كان شكله مثاال رابعا للضباط ذو المزاج البارد."
1

 

حٌث تظهر علٌه الجدٌة فً عمله و مهووس بؤمور القٌادة "راح ٌعزز تحصٌنات 

الثكنة و المتارٌس على طرٌق القرٌة...كما زاد فً ارتفاع صور الثكنة بؤسالك شابكة، كما 

كل شر نقاط المراقبة العسكرٌة و أوكل إلٌه التفتٌش أحضر إلى البلدة كالبا شرسة و كذلك ن

من تشتبه به و نشر منشورات و ملصوقات تحذر المواطنٌن من التعاون مع المتمردٌن."
2

 

 : الشخصيات الثانوية العرضية-3-3

"و هً الشخصٌات التً ٌؤتً ذكرها عرضا و لمرة واحدة."
3

فهً عنصر تكمٌلً و 

هذا العنصر على الرؼم من أنها ال تؽٌر شٌبا من مجرى ال تخلو رواٌة و ال قصة من 

 الرواٌة و ال تإثر فٌها الحوادث.

 :شخصية الرئيس 

ٌتصؾ بؤنه" أكثر أبهة ذو شعر مجعد و جسم ممتلا و  ٌعتبر سٌد القوم و مقدامهم

لهدوبه و كانت عٌون الجماهٌر تفوه بشًء جسم عرٌض كان ٌصعد بلهجته قلٌال ثم ٌعود 

الدٌمقراطٌة الشعبٌة كحل سحري للمشاكل، و قد سطع بزٌنة باهرة و مكتب اسمه 

رباسً."
4

 هذا المكتب كان ٌلٌق بمنصبه الذي ٌشؽله.

 األب علي : 

هو أحد الرجال الذٌن قاموا بمساعدة عمار بتقدٌم بعض األطعمة و قلٌل من الماء و 

دعاهم للدخول إلى المسجد. و ٌتجلى وصؾ الراوي لألب علً من خالل قوله:" قصٌر 

                                                           
 .711،صالسابقالمصدر سفٌان زدادقة، 1

 .789المصدر نفسه، ص2

المكتب الجامعً الحدٌث،  "بناء الرواية عند حسن المطلك ،دراسة دالئية"،عبد الرحمان محمد محمود الجبوري، 3

 .772، ص5979جامعة الكركوك ،العراق، 

 .91الرواٌة، المصدر السابق،ص 4
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القامة مربع الشكل قوي البنٌة و كانت عمامة بٌضاء على رأسه ٌرتدي سرواال عرٌضا و 

ان ٌحمل فؤسا و كانت لدٌه مهارة خارقة."ٌؽطً صدره القوي بسترة خفٌفة ك
1

 

 :رئيس الشرطة 

هذه الشخصٌة ال تدل على منصبه كانت متناقضة من خالل وصؾ الراوي فً قوله: 

"كان رجال مرٌبا بلػ الخامسة و األربعٌن دون أن ٌعرفه عنه أنه متزوج، كان أصلع 

متداخلة مع بعضها، و لكنه الرأس دابري الوجه، عرٌض الصدر، قصٌر القامة و مشٌته 

كان نشٌطا و ذا قوة ظاهرة...كان بصفة ال أخالقٌة" مجالت مخلة بالحٌاء و زجاجات خمر 

عتٌقة و ألبسة نساء داخلٌة."
2

 

 الحنفيعمو  شخصية : 

هو معلم قدٌم ٌبلػ من العمر خمسٌن عاما، جاء من مصر بعد االستقالل تولى 

و كانت  لكن استقر فً البلدة و تحصل على الجنسٌة التدرٌس فً مناطق مختلفة من البالد،

لم ٌكن لدٌه عابلة فهو ؼٌر  .لدٌه مسطرة حدٌدٌة كانوا ٌسمونها التالمٌذ مسطرة هتلر"

متزوج و لٌس لدٌه أوالد، لكن أكان ٌتردد على العجوز رحمة دابما فً بٌتها عند خروجه 

مع نساء أهل البلدة لكن العجوز لم  من العمل لقضاء وقته ألنه كان ٌجد الحنان الذي فقده

تسمح أن ٌتجاوز هذه العالقة"
3

 

 رشيد : 

ذو  من أسماء هللا الحسنى الرشٌد، و اطلق الروابً علٌها هذا االسم الذي هو رشٌد

.أو كثٌر الرشد متمسك بالهداٌةرشد و عقل و فكر
4

ألّن اسمه ٌنطبق علٌه و هذا ما عّبر عنه 

الطب طوٌال قبل أن ٌتحول إلى الصحافة." الروابً فً قوله" مارس مهنة
5

 

                                                           

 
1

 .725ص ، ، الوصذر السابق سفياى زدادقت

 
2

 .22/26الوصذر ًفسه، ص

3
 .786ص ، الوصذر ًفسه 

.129ص ، حسي ًىر الذيي، الورجع السابق 
4
 

5
 .792، ص قالساب الوصذر ، الروايت 
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 أم عمار: 

كانت كباقً النساء الجزابرٌات فً طٌبتهن و حنانهن حٌث كانت "حابرة العٌنٌن و 

مضٌعة الفإاد، و ما إن رأت عمار أمامها حٌا ٌرزق حتى راحت تحضنه بكل حب و حنان 

الذي ٌخترقه قلب األم فً عناق طوٌل مملوءة بالدموع..."
1
ً ترمز إلى الوفاء و الحب و ه 

الصادق و االخالص له كانت خابفة على فلذة كبدها عندما لجؤ إلى الكفاح المسلح فً قوله: 

"تتطلع بقلب موجوع على ؼبنها ظنا أنه مات فؤطلقت األم زؼرودة طوٌلة اهتز لها الحً 

بكامله، و صاحت لم ٌقتلوه أبدا...إنه ابنً العظٌم قاهر الرجال."
2

 

 حمةعجوز ر : 

 الرأفة ذات شفقة، هذه الشخصٌة اسمها ال ٌدل على صفاتها فاسم رحمة دال على

أما اسم العجوز فهً امرأة طاعنة فً السن.طٌبة القلب و الرحمة و العطؾ، 
3

و لكنها لم 

ترحم عمار ووقفت فً طرٌقه و هذه العجوز تتصؾ "بؤنها امرأة طاعنة فً السن تبلػ فً 

تقضً كل النهار على مقعد كرسً هزاز تعٌش وحٌدة بعد وفاة عٌن العمر خمسة و أرب

زوجها تعانً من المرض بالكاد تقتات مما خصصته الدولة لها بعد عناء طوٌل بٌن المكاتب 

و اإلدارات و كادت أن تفقد األمل لوال أحد التجار عطؾ علٌها."
4

 

بلؽت علٌه  كما حدثنا الروابً فً سرده أّن" آخرتها كانت على ٌد عمار عندما

السلطات فشوهدت جثة السٌدة رحمة مذبوحة و سلمت عٌناها و تم تقطٌع بعض أطرافها و 

." رمٌها فً الشارع
5

 

                                                           
1
 .772، صالوصذر السابق ، سفياى زدادقت 

 
2

 .776الوصذر ًفسه، ص

.294/127حسي ًىر الذيي، الورجع السابق،ص 
3
 

 
4

 .722،ص الروايت،الوصذر السابق

5
 .204، صًفسهالوصذر  
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تعّد هذه الشخصٌات العرضٌة مساهمة فً تحرٌك األحداث و تطورها داخل الرواٌة 

ٌة كما عملت على توضٌح المؽزى أو الهدؾ الذي ٌود أن ٌوصله إلى مجتمع الطبقة السٌاس

 و االجتماعٌة.

هذه أهم الشخصٌات التً ألمت بها الرواٌة، و التً وظفها الكاتب و ابراز أبعادها 

المختلفة فالؽرض من توظٌفها لٌس تسوٌة و استعراضا لأللفاظ و العبارات بالؼة و أدبا و 

إنما هً شخصٌات تحمل فً طٌاتها أجمل توظٌؾ أللوان بالؼٌة و وظابؾ لؽوٌة ممتعة، 

 تظهر مهارة الكاتب فً اٌصال الفكرة و التؤثٌر فً المتلقً.كما 

 داللة االسم و عالقته بالشخصيات: - 3

لؽة تتعدى و تتنوع تبعا للخلفٌات و توضح عن طرٌق ال دامت االسماء ما

المرجعٌات التً ٌستمد منها الروابً أسماءه، فقد تكون خلفٌة دٌنٌة أو تارٌخٌة أو 

 ثقافة المبدع، كما قد ٌساهم فً اثراء العمل األدبً. اجتماعٌة...مما ٌدل على

و قد وظؾ الروابً فً رواٌة "سادة المصٌر" شخصٌات متنوعة كان لها صدى فً 

سٌر األحداث، و قد مزج أسماء كانت لها داللتها الخاصة التً تشٌر من قرٌب أو بعٌد إلى 

خصٌة سواء بالسلب أو الحدث ُبإري اضافة إلى ما تحمله من معان لها أثر على الش

 االٌجاب، و حضور هذه األسماء فً الرواٌة ٌكشؾ عن أشكال تنطوي تحتها.

تتمٌز الرواٌة التً بٌن أٌدٌنا بكثرة األسماء مادامت مساحتها تسمح بذلك أن بعضها 

كان فاعال فً حركة السرد، و كان مساهما فً أحداث الرواٌة. كما نجد شخصٌات البطل 

"عمار، جمال مبروك"، أما البعض اآلخر من األسماء فقد ذكرت لتدعم الحدث البإري و 

عمو الحنفً، األب علً، عجوز رحمة" و كل ذلك إلضفاء  تساهم فً بنابه مثل اسم "

 الواقعٌة على الشخصٌات و الحدث.

و قد نوع الروابً فً اختٌار أسمابه، حٌث مزج بٌن أسماء هللا الحسنى و صفاته و 

و -تتمثل فً الفاروق ٌفرق بٌن الحق و الباطل-بعض الصفات المقتبسة من الدٌن الحنٌؾ



 الثاًي                                                 هقاربت حطبيقيت في روايت سادة الوصير الفصل
 

 

55 

هللا الحسنى الرشٌد ذو الرشد و عقل و فكر أو كثٌر الرشد  كذلك اسم رشٌد من أسماء

متمسك بالهداٌة.
1

 

كما نجد فً رواٌة األسماء ذات مسحة من التراث العربً قد وظؾ بعض األسماء 

فاختاره على كل من زار بٌت هللا و التزود أكثر بتعالٌم رمز دٌنً  "الحاج"الدٌنٌة مثل 

التً تتحدث على حسب وظٌفتها  سٌاسٌةالسماء األفنجد  االسالم، أما من األسماء المعاصرة

عنها الرواٌة مثل اسم الضابط حسان تعنً االلتزام و ضبط سلوك الناس، ربٌس الشرطة 

أي من القادة.؛ ب، العقٌد طاهر عوٌشة تعنً كلونٌلتعنً سٌد القوم، ربٌس الحز
2

 

فً قالب العربً اإلسالمً، سٌاسً مما ٌشٌر إلى ثقافة المبدع  والرواٌة تصبّ 

العربٌة االسالمٌة لتواكب خاصة الفترة التارٌخٌة التً تحدثت عنها الرواٌة خاصة)العشرٌة 

السوداء( التً ظل ٌكتنفها الؽموض ردحا من الزمن حتى الوقت  الراهن، فؤراد الكاتب من 

إعادة صٌاؼة الرإٌة الكاشفة له، و قد نوع الروابً فً خالل ذلك القاء نظرة على التارٌخ ب

صٌاؼة هذه األسماء كما الحظنا فً الرواٌة و كانت هناك صٌػ مفردة فنجد أسماء تتمثل 

فً "رشٌد، عٌسى و رحمة" و المركبة تتجلى فً عمار بن مسعود، لوٌزة الحسناوٌة، جمال 

 مبروك.

فً الرواٌة كانت أسماء عربٌة نالحظ أّن كّل األسماء التً وظفها الكاتب 

تنوع صٌاؼتها مما ٌإكد على الهوٌة العربٌة ذات انتماء اسالمً و قد كان الروابً منبالرؼم

انسجام بٌنهما و بٌن ما قامت موفقا إلى حد كبٌر فً اختٌاره لألسماء لما جاء من تناسب و 

ٌدل على ثقافة  به الشخصٌات على متن الرواٌة، حٌث كانت مدعمة للحدث السردي مما

 المبدع.

 دور الشخصية في رواية "سادة المصير":-2

دورا أساسٌا و مهما على اعتبار أنها محركة لألحداث و بإرة لعبت شخصٌة عمار 

 الصراع.

                                                           
 ، المصدر السابق. سفٌان زدادقة 1

 .هالمصدر نفس 2
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و بذلك نجد شخصٌة "عمار" فً رواٌة "سادة المصٌر" هً شخصٌة قوٌة متماسكة 

سلطات فً كن عند وقوؾ اللواثقة فً االنخراط فً الحزب و الوصول إلى السلطة و 

تكوٌنه جماعة من المتمردٌن الذٌن كانوا ووجهه قرر اللجوء إلى الكفاح المسلح)االرهاب( 

واقع الحٌاة المعاش لها حٌث أّن التصوٌر اهتم  ضد السلطات، كما أنه حاول أن ٌصور

بتارٌخ الجزابر فؤرجعه إلى ذكرٌات الماضً التً ولت، وموقؾ الرإٌة شكل فً الرواٌة 

صورة فنٌة صادقة لواقع عاشه الروابً فً مجتمعه فصوره تصوٌرا حقٌقٌا فً طرٌقة 

الزعامة فً فترة القمع و التطرؾ و قتل األبرٌاء من أطفال و شٌوخ و نساء، و حب 

عصٌبة لٌساهموا فً بناء مجتمع بطرٌقة خاصة وفقا للمساواة. و هو ما ٌجعل القارئ 

 ٌرسم األحداث بطرٌقة متسلسلة.ٌتحسس المنظر أو المشهد و كؤنه ٌراه أو ٌعٌش معه 

و ٌمكن أٌضا جعل الروابً شخصٌة عمار شخصٌة محورٌة الذي تدور حوله كل 

داث الرواٌة و هو ٌمثل فبة المناضلٌن هو و أصدقابه اٌمانا الشخصٌات، و تربط به أح

بؤفكار الحزب و ُطرح علٌه النضال المسلح و سموا فرقتهم "كتٌبة الؽضب" و أعلنوا 

الطاعة لعمار و لقبوه أمٌرا لهم.
1

 

كما أن شخصٌة عمار مكنتنا من معرفة و لو جزء بسٌط أّن المجتمع كٌؾ كان ٌعٌش 

 العنؾ بحجة الدفاع عن مصالح الشعب الجزابري.فً الماضً و مظاهر 

 :عالقة الشخصية بالحدث الزمان-5

بٌن عناصر الرواٌة هو الذي ٌفرض عدم الفصل بٌن مكوناتها ألّن  االرتباطإّن 

، فكان الّبد من الوقوؾ عند العالقة الحدٌث عن مكون ٌقتضً ضرورة الحدٌث عن اآلخر

دراستنا بالمعالم السردٌة األخرى )الحدث،   التً تربط "الشخصٌة" التً هً موضوع

 (الزمن، المكان
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 :عالقة الشخصية بالحدث-6-1

من الطبٌعً أن ال تخلو أٌة رواٌة من األحداث التً تمثل المحرك األساسً للقصة 

هو  فالحدث من العناصر الفاعلة فً البناء السردي، و الحدث فً رواٌة "سادة المصٌر"

ألحداث لفنٌة باحترافٌةقوم علٌه بنٌتها، فالروابً ٌنتقً بعناٌة و بمثابة العمود الفقري الذي ت

و الخٌالٌة التً ٌشكل بها نصه الروابً، فهو ٌحذؾ و ٌضٌؾ من مخزونه الثقافً واقعٌة ال

اٌة و من خٌاله الفنً ما ٌجعل من الحدث الروابً شٌبا ممٌزا مختلفا عن الواقع و بما أن رو

سادة المصٌر ٌدور موضوعها حول العشرٌة السوداء أو زمن العنؾ، فإنها أصبحت 

تتمحور حول الشخصٌة المحورٌة المتمثلة فً بطل الرواٌة "عمار بن مسعود" الذي كان 

ٌطمح إلى اعتالء منصب راق كرسً الرباسة و لكن واجهته عّدة صعوبات منعته من 

تحّل به  الحدث موجودا و حاضرا فً كل مكان الوصول تستؤثر بمجرٌات الحدث، كان

الشخصٌة، لذلك نجد أّن الحدث قد" ساهم فً دفع الفعل الروابً نحو التوتر و المشاركة فً 

تطوٌر األحداث و توجٌه الشخصٌات"
1

، و قد تتؽٌر طبٌعة المكان بفعل تؤثٌر األحداث 

ؼتٌال تتحول طبٌعة المكان بما علٌها من عنؾ، الدم، القتل و الذبح و ما ٌنجّر عنهما من ا

 ٌحمله من دالالت الالأمن و االإستقرار تساهم فً تشكٌل الرواٌة .

 :عالقة الشخصية بالزمان-6-2

رسم شخصٌاته بما وافق أما الحدٌث عن زمن الرواٌة فٌمكن القول أّن الكاتب 

ٌجمع بٌن  العام للرواٌة ووضعها فً المسار الالبق بها فقد كان الزمننً الوضع الزم

زمنٌن، زمن تعٌشه الشخصٌة ذاتها ضمن السرد تعلق عمار بالسلطة و انخراطه فً 

الحزب و الصعود إلى الجبل و التخلً عن الزوجة و الولد. أما الزمن الثانً اجتماعً 

ٌصور جانبا من الحٌاة السٌاسٌة، االنضمام إلى السلطة، قساوة الطبٌعة و اضافة إلى مرارة 

 ّر بها و هو فً الجبل .العٌش التً م

نالحظ أّن سرد األحداث منذ االفتتاحٌة إلى النهاٌة نوعا من التذبذب فً حركة السرد 

، بٌن الفٌنة و األخرى تستدعً لحظة الحاضر البعٌد و الحاضر القرٌب  بٌن الماضً
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الماضً من القارئ بإمعان النظر و إعمال فكره من أجل استٌعاب تسلسل األحداث فً 

 .الثؽرة الحكابٌة عبر المسار السردي ل المتخٌل و كل ذلك من أجل سدّ العم

ٌبدو فً اإلشارة أن أحداث الرواٌة جرت فً التسعٌنات منذ القرن الماضً، زمن 

العشرٌة السوداء)اإلرهاب( فٌها شًء من عدم الوضوح حٌث لم ٌحدد التارٌخ الذي وقعت 

ث سنوٌا و أن زمن القصة امتد من البطل عمار فٌه أحداث الرواٌة بدقة، أي لم ٌذكر األحدا

الذي كان ٌدرس فً االبتدابٌة وصوال إلى مرحلة العمل فً الحاضر و انخراطه فً الحزب 

بدعوة انضمامه إلى السلطة و عند إلؽاء االنتخابات سلطات الدولة، و بعد ذلك لجؤ إلى 

 األحداث عملٌات الكّر و الفّر.

 : عالقة الشخصية بالمكان-7

ٌعّد المكان من العناصر الفاعلة فً تحدٌد مالمح الشخصٌة و طبٌعة أفعالها حٌث 

تقوم الشخصٌة بالبناء وفقا لما ٌتناسب مع طبٌعتها، فٌصبح المكان ٌعبر عن الشخصٌة و 

 تعبٌر عما ٌجول بداخلها من مشاعر.طبٌعتها كما أنه قد ٌدفعنا لل

مختلفة فٌكون له التؤثٌر البالػ على و قد ٌحصل المكان فً الرواٌة وفقا ألشكال 

الشخصٌة، فإذا كان المكان مثال مؽلقا تشعر أثناء تواجدها بالراحة و االستقرار و األمن كما 

 قد تشعر بالحرٌة و االنقالب من القٌود و الضٌاع فً هذا المكان الواسع.

 : األماكن المغلقة-1-7

و ٌشكلها حسب أفكاره و الشكل  األماكن المؽلقة هً التً" ٌنتقل بٌنها اإلنسان

الهندسً الذي ٌروقه و ٌناسب تطور عصره، و ٌنهض الفضاء المؽلق كنقٌض للفضاء 

المفتوح و قد اتفق الروابٌون على أن هذه األمكنة حٌث جعلوا منها إطارا لألحداث و 

قصصهم و محرك لشخصٌاتهم"
1

،و األماكن التً نحن بصدد دراستها فً رواٌة "سادة 

 ر" هً:المصٌ

 : البيت-أ
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هندسٌة تفصله عن العالم الخارجً.  ٌعد البٌت من األماكن المؽلقة ألنه محدود بحدود

و ٌلجؤ إلٌه اإلنسان كمكان للراحة واألمن و الطمؤنٌنة و الحماٌة، حٌث ٌقٌه حر الصٌؾ و 

من أخطار فً الخارج هو ركننا فً العالم، كما قٌل مرارا  جههاٌوبرد الشتاء و كل ما 

كوننا األول."
1
حٌث ٌشكل البٌت البإرة المكانٌة التً ٌمارس فٌها اإلنسان حرٌته من أجل  

له." امتداداالوجود البشري ذلك ألّن" بٌت اإلنسان 
2

 

ال هنا كان البطل عمار ٌلجؤ إلى بٌته طلبا للراحة بعد ٌوم من العمل، و الروابً 

 ٌفرط فً وصؾ البٌت كمكان" بل ٌعرضه فً صورة متحركة قابمة على أفعال."

،بٌت عمار كان مركز األحداث بحٌث ٌقع البٌت فً الطابق الثانً من البناٌة
3

كان 

ٌعتبره عمار أكثر أمنا و إذا كان البطل ٌلجؤ إلى بٌته طلبا للراحة بعد ٌوم من العمل، و 

كمكان" ٌعرضه فً صورة متحركة قابمة على أفعال الشخصٌة الروابً هنا ٌصؾ البٌت 

."مستعٌنا بالوصؾ ٌتضح عبر الممارسات  التً تتم فً إطاره
4

 

"عاد عمار إلى المنزل و استقبلته زوجته بقلق كبٌر، وقد تحدث الراوي فً سرده 

لقى  على سببه أّن رجال ملثمٌن طرقوا الباب اللٌلة الماضٌة و سؤلوها عن عمار...لكنه است

السرٌر معتقدا أنه رفاقه بعد تعب كبٌر استؽرق فً نومه لكن زوجته بقٌت اللٌل بطوله و 

هً حابرة تطل من النافذة حتى أشرقت الشمس و عندما نهض عمار كان على طاولة 

الفطور كعك صنع من ٌد الزوجة و القهوة أٌضا.
5

 

 

 : المكتب –ب 
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ٌمثل المكتب مكانا مؽلقا للحدود الهندسٌة التً تفصله عن العالم الخارجً و هو 

مكان مخصص للعمل، و مع أنه ٌقع فً الطابق األعلى من المنزل إال أنه ٌشترك معه فً 

و إذا كان البٌت لإلقامة الدابمة و االستقرار، فإن المكتب لإلقامة المإقتة  االنؽالقصفة 

 ت انجاز العمل و تؽادره عند االنتهاء من العمل .حٌث تمكث الشخصٌة وق

، و قد قام  كمقر لعملهٌتوجه دابما إلى المكتب الذي خصص  عمار الذيكان البطل 

صار بتقدٌم وصؾ بسٌط له"حصل عمار بن مسعود على أحسن أثاث موجود فً البلدة ، و 

بمكتب الرباسً شاهده عبر التلفزٌون و علق الفتته الكبٌرة  الشًءو شبٌها ببعض  فاخرا

علٌها تسمٌة الحزب و شعاره و كتبها أبرع خطاط فً المنطقة و خصص رجلٌن شرسٌن 

."لحراسته و ٌرافقانه أٌنما حلّ 
1

 

"ٌوم األحد اجتمع عمار بؤعضاء مكتبه البارزٌن جلسوا فً ؼرفة مظلمة أعلى 

حزبهم حول طاولة كبٌرة قدٌمة و قد مألت رابحة البخور جو المنزل الذي حوله إلى مقر ل

المكان تعوٌضا عن دخان السجابر التً اضطر الجمٌع إلى تركها بسبب أحد الحاضرٌن 

بؤنها صنعت بتفكٌر تركً."
2

 

و بهذا الوصؾ الذي قدمه الراوي للبطل تمكن القارئ من التعرؾ على بعض 

وسابل مخصصة للعمل حٌث ٌتم انجازه على أكمل  األشٌاء الموجودة بداخل المكتب هً كل

 وجه خاصة فً منصب عمار االنخراط فً الحزب للوصول إلى السٌاسة.

كان البطل عمار ٌلجؤ إلى مكتبه "حتى ؼاٌة الساعات األولى من الفجر و أحٌانا كان 

المهمة و عجز عن الصعود إلى فوق، كان ٌستقبل المكالمات  ٌنام فً مكتبه إذا ؼلبه النعاس

و ٌطلع على ما ٌحمله البرٌد و الفاكس و تجري لقاءاته مع أنصاره و ٌعد برامج الخطب، 

الدعاٌة و التجمعات و ٌسعى لتسوٌة األمور اإلدارٌة العالقة و حساب المٌزانٌة...و أٌضا 

كان ٌخطط و ٌرسم مستقبل البلدة و دروب الرباسة."
3
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 المستشفى: - ت

ٌلجإون إلٌه بذلك الهدؾ، فهو المكان هو المكان الذي ٌداوي جراح المرضى الذٌن 

الذي ٌقدم أكثر الخدمات اإلنسانٌة، فالمستشفى كخلٌة نحل، ال تهدأ ففً كل وقت ٌمكن أن 

تؤتً إلٌه حاالت مستعجلة، حٌث أّن كل فرد عامل به له وظٌفة خاصة التً ال ٌمكن 

أّن المستشفى" ٌعّد بوظٌفته عكس األماكن األخرى المؽلقة أو االستؽناء عن خدمتها، حٌث 

المفتوحة كونه ٌعمل على ترمٌم ما حطمته هذه األمكنة فً انسان أرهقه المكان و الزمان و 

ٌؤمل فً الشفاء" فكان ملجؤ كل مرٌض ٌضع الراحة النفسٌة و ٌقدم العالج األمثل لمختلؾ 

".باالطمبنانلبٌت أو الشارع أو المدٌنة فٌه ٌشعر األمراض ال ٌجد حال سواه سواء أكان ا
1

 

ٌتلقى العالج  فً جناح خاص " كان هناك مرٌضكما حدثنا الروابً فً سرده 

تحرسه السلطات على شفاءه بسرعة، كان المرٌض هو "جمال مبروك "الذي تلقى 

رصاصة فً الحصار الكبٌر الذي قام به العقٌد، أؼمً علٌه حٌنها لٌجد نفسه طرٌح الفراش 

و كان ٌشرؾ علٌه أطباء مهرة لعالجه و ٌزوره كل مساء أحد المحققٌن محاوال الوصول 

لكن جمال مبروك كان ٌتملص منه باستمرار مدعٌا أنه مرٌض"منه على معلومات 
2

 

فلم ٌكن هناك وصؾ دقٌق لذلك المستشفى فً سٌاق كالم الراوي لكنه أشار إلى 

الؽرفة و أنه كان فً الطابق األرضً " و بعد شهرٌن من ذلك الحظ جمال مبروك حٌنما 

فٌها أن ٌؤتً المحقق أن ال أحد و فً الساعة التً اعتاد كان ٌقوم ببعض الحركات الرٌاضٌة 

من الحراس ٌقؾ على باب ؼرفته، فؤطل على الرواق نزل إلى الطابق األرضً دون ان 

ٌختفً فً دهالٌز العنابر."
3

 

 المسجد:-ث

هو المكان الذي تسمو فٌه الروح حٌث تإدي فٌه شعابر الصالة، فتطمبن فٌه النفس، 

و تحّس باألمان و االستقرار، فالمسجد من المعالم العرٌقة التً تزخر بها المنطقة أّن" 
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المسجد ٌساهم فً بناء الرواٌة و ٌشكل إلى جانب األماكن األخرى بناء المكان العام 

س كم كان للعبادة ٌتوجهون فٌه ألداء الفرٌضة و التزود من أجل للخطاب، ٌفتح على النا

ٌنتقلون إلٌه فً حركة متكرّرة خمس مرات فً الٌوم، مواجهة ظروؾ الحٌاة الصعبة، 

ٌدفعهم إلزام نابع عن إٌمانهم و ارتباطهم بربهم تقودهم رؼبة الروحٌة."
1

 

و مآذنها خمس مرات فً أّن المسجد ٌبقى صامدا فً وجه الفساد، فهً التً تدع إال

الٌوم الناس للعودة إلى الطهر و العفة، فهً التً تبعث األمل دابما إلى التوبة، فالمسجد هو 

المكان الذي ٌلتقً فٌه الناس دونما تفرٌق بٌنهم، فٌقؾ الؽنً بجنب الفقٌر و الكبٌر بجنب 

ن أفراد الصؽٌر حٌث "ٌمثل المسجد حٌز مكانً الذي ٌحتضن المشاعر المشتركة بٌ

الجماعة حٌث تخفً فٌه المشاحنات الفردٌة تطؽى فٌه روح الجماعة."
2

 

ففً رواٌة "سادة المصٌر" تبٌن بعض المقاطع فً المسجد "توّجهالعرٌؾ نحو 

المسجد و معه أحد مساعدٌه دخل وحده و توجه مباشرة إلى ؼرفة اإلمام فوجده ٌقرأ كتاب 

القراءة فوقؾ اإلمام مستفسرا عما ٌحصل فقال "الملل و النحل" للشهرستانً، قطع علٌه 

العرٌؾ:" كلما أذن المإذن إقامة الخطب ٌوم الجمعة ال تزٌد عن كونها مواعظ خلقٌة، 

تنص على طاعة أولً األمر و العالقة االشتراكٌة باإلسالم، و اإلجابة على أسبلة المإمنٌن 

دم خطبك السٌاسٌة."المتعلقة بالصٌام و كٌفٌات الوضوء و سنن الحج ال أن تق
3

 

 

 

 األماكن المفتوحة:-7-2

ٌسمح المكان المفتوح باالتصال المباشر مع اآلخرٌن، و قد كان بطل الرواٌة ٌنتقل 

من مكان آلخر، و لما كان هو المكلؾ بعملٌة السرد، فقد كان خالل الصفات المختلفة التً 
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، ٌمكن  األماكن المفتوحة فً الرواٌةتنسب إلٌه و التً ٌدركها القارئ أثناء عملٌة القراءة و 

 حصرها فٌما ٌلً:

 : الشارع-أ

حضر الشارع فً الرواٌة حضورا كبٌرا على اعتبار "أّن األحٌاء و الشوارع تعتبر 

أماكن االنتقال و مرور نموذجٌته، فهً التً ستشهد حركة الشخصٌات و تشكل مسرحا 

عملها."أماكن إقامتها أو لؽدوها و رواحها عندما تؽادر 
1

 

الشوارع أماكن عامة للناس، إضافة إلى ما تمنحه لهم من "حرٌة الفعل و إمكانٌة  تعدّ 

التنقل و سعة االطالع و التبدل."
2

 

فالشارع مكان مفتوح ٌتمٌز باالتساع و ال حدود تحده، ٌنفتح على العالم الخارجً 

تشهدها مثل هذه مما ٌسمح ٌنقل الشخصٌات عدة مما ٌإكد على حركة مستمرة التً 

" قد زٌنت الشوارع و ففً الرواٌة تمٌز بعض المقاطع فً الشارع فً قول سارد األماكن.

نظفت و علقت األعالم الوطنٌة و الصؽٌرة و الكبٌرة فً كل مكان، ووقؾ سكان البلدة 

لٌشاهدوا هذا الموكب الحافل و انطلقت الموسٌقى الوطنٌة تصٌح عبر المركبات لتمأل أجواء 

و الحلوى، و ما هً اال ثوانً حتى تمر سٌارة مسإول بلدة حماسا و حمل األطفال الورود ال

حكومً أحاطت بها سٌارات الشرطة و الدراجات النارٌة أنها ستكون ساعة حاسمة للجمٌع 

و كانت رابحة السلطة تنبعث من محركات السٌارات السوداء الالمعة و هً تخترق الشارع 

ها أناس كثٌرون ٌهتفون بشعارات مختلفة."التً اصّطؾ على جانب
3

 

 الجبل:-ب

هو المكان الذي احتضن المجاهدٌن فً وقت الثورة فكانت األم الحنون، حٌث كانت 

قد اعتاد مؽارتها كاتمة ألسرارهم و رواٌة سادة المصٌر تبٌن بعض المقاطع. "كان عمار 

كان ٌعجبه ذلك الشفق الذي  طوال تلك المدة فً الحٌل على النظر إلى الشمس و هً تؽرب،
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ٌحمر دابما أوؼلت الشمس فً الؽٌاب فتبعث منها مدار دقابق قلٌلة آخر لمحات الضوء 

الرابعة...كانوا ٌتمتعون بالهواء العلٌل و ٌستمتعون بؤكل الثمار البرٌة من توت و بلوط و 

نة، و فً اللٌل ؼٌرها، و ٌستقبلون عند المؽٌب بؽلة أو بؽلتٌن محملة بالماء و بعض المإو

ٌلتفون حول نار كبٌرة لٌخوضوا فً كل األحادٌث الطرٌفة المسلٌة حتى أن من ال ٌعرفهم 

 ٌقول بؤنهم فً رحلة جبلٌة ال مهمة السالح."

"حٌث كانوا الؽاضبون قد جعلوا فً إحدى المؽارات وقد تحدث الراوي فً سرده

، و أعدوا مساحة صؽٌرة خلؾ الجبلٌة المنحرفة وسط األشجار و الحراش مقرا لقٌادتهم 

المؽارة لتكون إسطبال للبؽال التً كانوا ٌحضرون بها الماء من ودٌان الجبال حٌث ٌتواجد 

ق مختلفة من الجبال لتقوم بالمراقبة ٌنابٌع طبٌعٌة رقاقة كما ٌنشر جماعات صؽٌرة فً مناط

و الرصد، و كانوا ٌتدربون على فنون القتال و المصارعة و الجري فً المرتفعات."حٌث 

نجد أن الجبل هو رمز من رموز التحدي و التصدي و هً صمود شعب بؤكمله.
1

 

 حانة األنوار:-ج

تنؽمس فٌها و أهم الدالالت المرتبطة به، تتمثل فً الممارسة المشبوهة التً 

الشخصٌات الروابٌة، كلما وحدت نفسها على هامش الحٌاة االجتماعٌة، و قد ٌمثل بعض 

السلوكٌات االنحرافٌة كالدعارة أو القمار أو تجارة المخدرات..."
2

ففً رواٌة "سادة  

 المصٌر" تبرز الحانة بؤنها كانت ٌطلق علٌها اسم حانة األنوار، توجد فً أطراؾ البلدة و 

لس على طاولة خشبٌة كبٌرة فً ٌذهب إلٌها باستمرار العقٌد مع بعض رجاله ٌجكان 

وسط القاعة و ٌطلب خمورا كثٌرة و أنواع مختلفة من البٌرة و الجعة و سابر األصناؾ 

الموجودة..."كما ورد الحدٌث عن الحانة فً الرواٌة من خالل وصؾ الراوي الذي كان 

.ٌقصده العقٌد باستمرار لشرب الخمر
3

 

 المقهى الكبير:-ج
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ٌحضر المقهى فً الرواٌة كإطار مكانً مفتوح ، تتحرك فٌه مجموعة من 

الشخصٌات إذ تقصده من كل حدب و صوب لٌتشكل" كفضاء انتقالً بامتٌاز."
1

فهو مكان 

مفتوح ٌشهد حركة انتقال الناس التً ال تهدأ بالذهاب و االٌاب لٌكسب هنا الصفة المإقتة، 

صٌات نظرا لما ٌقوم به من تؤطٌر ألوقات الفراغ أي لقتل الوقت بالمناقشات تلجؤ الٌه الشخ

 و الحوارات.

كما ورد الحدٌث عن المقهى فً الرواٌة من خالل وصؾ الراوي لها" مقهى شعبً 

مزدهر ٌقصده مجموعة من الشبان البطالون و الشٌوخ و المتقاعدون و ٌتسكع على جنباته 

الصبٌة الفول السودانً و حلوى التفاح و السجابر." المتشردون، و ٌبٌع فٌه بعض
2

 

كما ذكر الراوي أنه " كان ٌتوجه الحاج سعٌد إلى المقهى لٌلعب مع اصدقابه لعبة الدامة 

تحت زخات المطر إلى أن ٌخٌم الظالم."
3

 

 : القرية-خ

نٌة مكانٌة فً هذا النص لها خصوصٌاتها و سماتها الممٌزة ألنها" تحضر القرٌة كب

عتبر من الوالدات البكرٌة األولى لألمكنة شؤنها شؤن رحم األم و بٌن الطفولة."ت
4

 

وصؾ مادي، أي تحدٌد شكلها الجؽرافً فحدد  هناك القرٌة فً الرواٌةحٌث أّن 

الراوي بصفات هوٌة و انتماء الحقٌقً، فشكلت تجربة الحٌاة حٌث البراءة و الصدق و 

البساطة و التواضع فً التعامل مع اآلخرٌن. ففً رواٌة" سادة المصٌر" تبٌن بعض 

المقاطع فً القرٌة "كانت البٌوت بابسة أؼلبها من الطٌن، و التبن، و أبوابها من الخشب 

قدٌم تآكلت أطرافها و تبرز منه شفوق كبٌرة، أما األسقؾ فكان بعضها من القرمٌد األسود 

نواء و بعضها من عوارض خشبٌة وضعت فوقها أسطح من الطٌن تكسر معظمه بفعل األ

ممزقة اللزج، و أدرك عمار و البقٌة أن القرٌة تعٌش بإسا كبٌرا، فالصبٌة ٌرتدون قمصانا 
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و أؼلبهم ٌسٌر حافٌا، و شعورهم طوٌلة ؼٌر مسرحة و علٌها ؼبار و أجسامهم مرتخة 

ء... و بعد قلٌل جاءهم سكان القرٌة نحٌفة سمراء، لكن عٌونهم جمٌلة و كبٌرة و سودا

بالكسكسً و الحلٌب و بعض الزٌتون و كسر الخبز الجاؾ."
1

 

كما ٌورد الروابً مقطعا ٌتكلم فٌه عن مجتمعات القرى من ناحٌة طرٌقة عٌشها و 

تفكٌرها."كان األب ٌرعى األؼنام بالقرب من المروج فً سفح الجبل فً احدى المنحدرات 

ض و ٌؽرس أشجار الزٌتون الصؽٌرة رابعة الجمال تاركا أشجار نبات حٌث كان ٌفلح األر

الهندي تزدهر على جانب الحقل الجبلً الصؽٌر."
2

 

نرى فً هذا المقطع أن الكالم كان منصبا على الوصؾ المادي للمكان لذاته لٌدل 

على أن القرٌة مكان مفتوح إال أنها موؼلة فً االنؽالق."
3

 و ذلك من ناحٌة انحصار و

انؽالق تفكٌر أناسها، سبب تجرد القرٌة من كل مظاهر الحٌاة الحدٌثة ٌؽلب علٌها الطابع 

الفالحً، مما ٌشكل تفكٌرا بسٌطا ساذجا لدى هإالء الناس فٌظهر على سلوكهم و أفعالهم 

 هً التً تشكل مكان القرٌة.

  : المدينة -د

تمثل المدٌنة كبنٌة مكانٌة مفتوحة فً هذا النص حٌث كان لها قسم من األحداث فً 

الرواٌة و لكن أضاؾ إلٌها عنصر الوصؾ بحٌث قام بوصفها مادٌا من حٌث األماكن 

الموجودة بها. إذ ٌقول فً بعض المقاطع " و ظل بعض األفراد ٌحدقون فً عمار و رفاقه 

مصان. "" حٌن وصلوا وجدوا مدٌنة كبٌرة ٌخٌم علٌها ألنهم كانوا ملتحٌن ٌرتدون الق

الرعب و السكون، التً كانت ال تتوقؾ فٌها حركة السٌارات على الطرقات، و المشاة على 

و أضواء المحالت التً ال تنطفا و المالهً و صاالت السنٌما و مقابالت كرة األرصفة 

تنطلق فً كل مكان، و قوارب الصٌد القدم و الحفالت و القعدات و الموسٌقى الشعبٌة التً 

الصؽٌرة و هً تبحر كل فجر، و أصوات البواخر و هً تدخل المٌناء أو تخرج منه، كل 
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ذلك ؼدا شٌبا من السراب أو الماضً الضابع، هكذا دفعة واحدة فقدوا صورة المدٌنة التً 

فً كل أحبوها و حلت محلها آلٌات عسكرٌة و جنود مسلحون و شرطة متؤهبة انتشرت 

مكان و هً تراقب المواطنٌن و تفحص بعض أمتعتهم بكل جد و حزم."
1

 

ٌستمر الروابً فً الحدٌث عن المدٌنة مع وجود وصؾ مادي لها ٌنبا عن 

ٌشك فً معرفة  لها و الواقعٌة، بل تبدو مدٌنة ؼامضة مجهولة بالنسبة للبطل حتى أنه بات 

ؾ خاصة تلك التً كانت على ٌد السلطات معرفة نفسه و كل الناس، فضال عن انتشار العن

 و جنود المنتشرة فً كل مكان التً تطارد و أن كل شًء تؽٌر فٌها.

 : البلدة -ذ

تعتبر البلدة أٌضا بنٌة مكانٌة مفتوحة فً هذا النص حٌث لها الجانب األكبر من 

الرواٌة و مجرٌات األحداث ألن فٌها كانت قسم حٌاة البطل و ترتبط ارتباطا وثٌقا به و إذ 

ٌقول:" عاد الحاج سعٌد لٌتذكر البلدة قبل أشهر قلٌلة، لقد قتل معظم رفقابه و هاجرت 

، أن كان األمر الناهً سنوات طوٌلة، و ها هً البلدة شًءلت عن كل عابالتهم بعد أن تخ

الصؽٌرة التً ٌقطعها طرٌق واحد و تمتد على جانبٌها الحقول الكبٌرة و البساتٌن و ترى 

بالؽابات و األحراش التً لطالما احتضنت الثوار األوابل و كانت على بعد جبالها المكسوة 

الحصار و لإم الطابرات و ها هً البلدة بكاملها أضحت  أمهم الحنون التً تحمٌهم من ؼدر

هكذا دفعة واحدة ؼرٌبة عنه ال ٌكاد ٌعرفها."
2

ما هً البلدة التً حركت مشاعر و إنّ 

 ن.جاه هذا المكاالشخصٌة الثانوٌة لتظهر معاناته اتّ 
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 خاتمة

فٜ اىجذء مبّذ خبرَخ ٗ فٜ اىْٖبٝخ رنُ٘، ٗ اّٖبئْب ىٖزٓ اىذساعخ ر٘صيْب إىٚ ثؼض 

 : ز٘ط ثٖب ٕزا اىجحش ٗ اىَزَضيخ فَٞب ٝيّٜاىْزبئظ اىقَٞخ اىزٜ أسدّب أُ 

ٍِ اىؼْبصش فٜ صْبٝبٓ ٗ ٍِ ثِٞ ٕزٓ اىؼْبصش  اىشٗاٝخ ٕٜ عْظ ٝحَو اىؼذٝذ أُ 1-

 .اىشخصٞبد اىشٗائٞخ

اىشخصٞبد اىشٗائٞخ ٕٜ األعبط ٗ اىَحشك اىشئٞغٜ ىيؼَو اىشٗائٜ ثحٞش ريؼت دٗسا  -2

 .مجٞشا فٜ اّزبط األحذاس

األحذاس ٗ رحشٝنٖب ٍِ إٌٔ ٗظبئف اىشخصٞخ اىشٗائٞخ فٖٜ ال رزغيٚ فٜ ػبٍو  إّزبط -3

 .أٗصبف ٗ أفؼبه ٗ أّ٘اع، ٗٗظبئف ٗ ػالقبد فَٞب ثَْٖٞب: ٗاحذ، ثو فٜ شجنخ ٍِ اىؼ٘اٍو

رجذٗ أُ اىشٗاٝخ ٍحَيخ ثبىشخصٞبد اىَْ٘رعٞخ اىزٜ عؼيٖب اىشٗائٜ رْٖض ثبألحذاس ٗ  -4

ك َّ٘رط اىَْبضو اىَزَضو فٜ اىجطو ػَبس اىزٛ اّخشط فٜ اىحضة فنبُ ْٕب، رحذد اّزَبءارٖب

إىٚ اىَْ٘رط اىَْبضو اىَزَضو فٜ اىيغ٘ء إىٚ االسٕبة، ٗ ٕٜ َّ٘رط ىيشخصٞبد اىزٜ ّشجذ 

 .ثْٖٞب صشاػبد فٜ ٍشحيخ اىفزْخ اىزٜ ٍش ثٖب اى٘طِ

اىزٛ رقً٘ ثٔ مبّذ ٍفغشح ىيذٗس مَب أُ اى٘ظبئف اىزٜ ميف اىشٗائٜ اىشخصٞبد ثأدائٖب  -5

 .اىشخصٞخ قصذ رؼشٝخ ٗ مشف اى٘اقغ اىَزأصً

ىؼجذ اىشخصٞخ دٗسا ٍَٖب فٜ اىشٗاٝخ، فقذ مبّذ ثَضبثخ اىقيت اىْبثض ىٖب فٖٜ اىزٜ  -6

 .صْؼذ اىحذس مَب أّٖب ٍْحذ اىحٞ٘ٝخ ىيضٍبُ ٗ اىَنبُ

غ ٝجذٗ أُ ثؼض األحذاس اىَغشٗدح فٜ اىشٗاٝخ مبّذ قشٝجخ فٜ حقٞقزٖب ٍِ اى٘اق -7

اىزبسٝخٜ، حٞش أخز اىشٗائٜ ٍِ اى٘اقغ ٍب ْٝبعت ػَئ ىْٞقو ثٔ إىٚ اىؼبىٌ اىَزخٞو ٗ ٝؼبىغٔ 

 .ثطشٝقخ فْٞخ رظٖش فٖٞب اىجشاػخ
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ػب ٍب، ٗ رىل ثئحذاس اعزشعبع إىٚ مبُ اىزشرٞت صٍِ اىشٗاٝخ ٍضطشة ّ٘ -8

االعزجبق اىزٛ عبء عشٝؼب حٞش ىٌ ٝؤصش ػيٚ ٍغشٙ األحذاس ٗ مو رىل ٍِ أعو ٗ اىَبضٜ

 . عذ صغشح حنبئٞخ ػجش اىَغبس اىغشدٛ

قذ ثْٚ اىَنبُ اىشٗائٜ فٜ اىْص ػيٚ صْبئٞخ االّغالق ٗ االّفزبػ ىٞنشف ٍِ خالىٖب  -9

 .اىصشاع اىقبئٌ ثِٞ شخصٞبد اىشٗاٝخ

فٜ ٕزا اىؼَو اىزٛ ٝؼ٘د  اىشٞئٜٗ فٜ األخٞش أسع٘ا أُ ّنُ٘ قذ ٗفقْب ٗ ى٘ ثؼض 

 . اىفضو األمجش فٞٔ إىٚ هللا عجحبّٔ ٗ رؼبىٚ
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 :لائًح انًصادر و انًزاجع

 : انمزآٌ انكزٌى

 1482ٖ/2007َ، 1سٚا٠خ ٚسػ ػٓ ٔبفغ، ِؤعغخ اإل٠ّبْ، ث١شٚد، ط

 :انًصادر -أوال

 طفٍاٌ سدادلح 

 .2006اٌغضائ،، 2عبدح اٌّظ١ش، اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ، ِٕشٛساد االخزالف،ط-1

 :انًعاجى-ثاٍَا

 اتٍ يُظىر 

 .1،ط(ػ خ ص)ِبدح ، 3،ط ٌغبْ اٌؼشة-2

 ًاتزاهٍى فرح 

 .1988اٌّظطٍحبد األدث١خ، داس ِحّذ اٌحبِٟ ٌٍٕشش، طفبلض، رٛٔظ،-3

 ٌاتزاهٍى يصطفى و آخزو 

 .اٌٛع١ظ، اٌّىزجخ االعال١ِخ، اعطٕجٛي، رشو١ب-4

 أحًذ تٍ فارص 

 .2اٌؼ١ٍّخ، ٌجٕبْ، ث١شٚد،ط،داس اٌىزت 1ِمب١٠ظ اٌٍغخ،ط-5

 ٌٍحظٍ َىر انذ 

 .2004األعّبء اٌؼشث١خ ِؼب١ٔٙب ِذٌٛالرٙب، داس اٌىزت اٌحذ٠ش، اٌمب٘شح،-6

 خهٍم تٍ أحًذ انفزاهٍذي 

 .1،2003،داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ٌجٕبْ، ث١شٚد،ط4اٌؼ١ٓ،ط-7
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 ًَعثذ هللا انثظرا 

 .1990اٌٛافٟ فٟ ِؼغُ اٌٛع١ظ، ٌجٕبْ، ث١شٚد، ط ط،-8

  وهٍثح كايم انًهُذصيجذ 

 .1948، 2اٌّظطٍحبد اٌؼشث١خ فٟ اٌٍغخ ٚ األدة، ِىزجخ ٌجٕبْ، ث١شٚد،ط-9

 يحًذ حًىدي 

 .PNRِششٚع(ِخطٛط)ِؼغُ اٌشٚائ١١ٓ اٌغضائش١٠ٓ-11

 :انًزاجع -ثانثا

 اتزاهٍى صحزاوي 

 .1رحش٠ش اٌخطبة األدثٟ، داس ا٢فبق، اٌغضائش،ط-11

 أحًذ يزشذ 

 .2005، 1سٚا٠بد اثشا١ُ٘ ٔظش هللا، داس فبسط، ٌجٕبْ، ث١شٚد،طاٌج١ٕخ ٚ اٌذالٌخ فٟ -12

 ًواطًٍُ االعزج جًال فىغان 

 .2007شؼش٠خ اٌغشد اٌشٚائٟ، اٌغضائش، -13

 جًٍم حًذاوي 

 . 2011، 1ط ِغزغذاد إٌمذ اٌشٚائٟ، -14

 جىٌذج حًاع 

 .2007اٌشخظ١خ فٟ حىب٠خ ػجذٚ اٌغّبعُ ٚ اٌغجً، ِٕشٛساد األٚساط، اٌغضائش، -15

 حظٍ أشهى 

 .2004اٌشخظ١خ اٌشٚائ١خ ػٕذ خ١ٍفخ حغ١ٓ ِظطفٝ، ِغٍظ اٌضمبفخ اٌؼبَ، ث١شٚد،  -16
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 حظٍ تحزاوي 

 .2009، 2ث١ٕخ اٌشىً اٌشٚائٟ، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ، داس اٌج١ضبء، اٌّغشة،ط -17

 ًَحًٍذ نحًٍذا 

اٌؼشث١ٍٍطجبػخ ٚ إٌشش، داس ث١ٕخ إٌض اٌغشدٞ ِٓ ِٕظٛس إٌمذ األدثٟ، اٌّشوض اٌضمبفٟ  -18

 .3،200اٌج١ضبء، اٌّغشة،ط

 ًريضاٌ يحًذ انمذاف 

 .2001اٌشخظ١خ ٔظش٠برٙب ٚ أعب١ٌت ل١بعٙب، اٌّىزت اٌغبِؼٟ، االعىٕذس٠خ،-19

 طعاد يحًذ خضز 

 .1997األدة اٌغضائشٞ اٌّؼبطش، ِٕشٛساد اٌّىزجخ اٌؼظش٠خ، ث١شٚد،-21

 طعذ رٌاض 

 .1اٌشخظ١خ أٔٛاػٙب أِشاضٙب ٚ فٓ اٌزؼبًِ ِؼٙب، ِؤعغخ الشأ، اٌمب٘شح، ط-21

 ًجًٍم شاكز طًٍز انًزسول 

 .1ِذخً اٌٝ ٔظش٠خ اٌمظخ، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش،ط -22

 طٍذ اتزاهٍى 

 .1998ٔظش٠خ اٌشٚا٠خ دساعخ إٌّب٘ظ إٌمذ األدثٟ، داس لٛثبء، اٌمب٘شح،  -23

 ًشاكز انُاتهظ 

، 1عّب١ٌبد اٌّىبْ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚ إٌشش، ث١شٚد،ط-24

1994. 

 شزٌثظ أحًذ شزٌثظ 

 .2009رطٛس اٌج١ٕخ اٌف١ٕخ فٟ اٌمظخ اٌغضائشٞ اٌّؼبطشح، داس اٌمظجخ ٌٍٕشش،اٌغضائش، -25
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 شزٌف انحثٍهح 

 .2010، 1ث١ٕخ اٌخطبة اٌشٚائٟ، ػبٌُ اٌىزت اٌحذ٠ضخ،ط -26

 ًصاتز عثٍذ و طىطٍ انثٍاذ 

 .2012، 1عّب١ٌبد اٌزشى١ً اٌشٚائٟ، ػبٌُ اٌىزت اٌحذ٠ش، ط -27

 صادق لظىيح 

 .1994طشائك رح١ًٍ اٌمظخ، داس اٌغٕٛة، رٛٔظ، -28

 صثٍحح عىدج سعزب 

 .2010، 1عّب١ٌخ اٌغشد فٟ اٌخطبة اٌشٚائٟ، داس اٌّغذالٚٞ، ػّبْ،ط -29

 صالح فضم 

 .1998، 1إٌمذ األدثٟ، داس اٌششٚق، اٌمب٘شح،طاٌج١ٕخ اٌشٚائ١خ فٟ  -31

 صالح يفمىدج 

 .2003، 1اٌّشأح فٟ اٌشٚا٠خ اٌغضائش٠خ، اٌٙذٜ ٌٍٕشش ٚ اٌزٛص٠غ، ػ١ٓ ١ٍِخ،ط -31

 عاٌذج أدٌة تايٍح 

ِحّذ طمش، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد ( 1970-1925)رطٛس األدة اٌمظظٟ اٌغضائشٞ  -32

 .اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش

 عثذ انحًٍذ تىراٌى 

ِٕطك اٌغشد دساعبد فٟ اٌمظخ اٌغضائش٠خ اٌحذ٠ضخ، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، ثٓ  -33

 .1944ػىْٕٛ، اٌغضائش، 

 عثذ انزحٍى انكزدي 

 .2005، 3اٌج١ٕخ اٌغشد٠خ ٌٍمظخ اٌمظ١شح، ِىزجخ ا٢داة، اٌمب٘شح، ط -34
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 ٌعثذ انفراح عثًا 

 .1982، 1ثٕبء اٌشٚا٠خ، ِىزجخ اٌشجبة، ِظش، ط -35

  انكزٌى جثىريعثذ 

 .2003، 1االثذاع فٟ اٌىزبثخ ٚ اٌشٚا٠خ، داس اٌغذ٠ذح، دِشك،ط -36

 ًعثذ هللا انزكٍث 

 .1977، 3اٌمظخ اٌغضائش٠خ اٌمظ١شح، اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍىزبة، ١ٌج١ب، رٛٔظ،ط -37

 عثذ هللا خًار 

 .1999رم١ٕبد اٌذساعخ فٟ سٚا٠خ اٌشخظ١خ فٟ اٌىزبة اٌؼشثٟ، اٌغضائش، -38

  انًانك يزذاضعثذ 

، د٠ٛاْ "سلبق اٌّذق"اٌخطبة اٌغشدٞ فٟ ِؼبٌغخ رفى١ى١خ ع١ّ١بئ١خ حشو١خ ٌشٚا٠خ -39

 .1995اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، ثٓ ػىْٕٛ، اٌغضائش، 

 عثذ انًانك يزذاض 

 .1990اٌمظخ اٌغضائش٠خ اٌّؼبطشح ، اٌّؤعغخ اٌٛط١ٕخ ٌٍىزبة، اٌغضائش،-41

 عثذ انًانك يزذاض 

، اٌّغٍظ (ثحش فٟ رم١ٕبد اٌغشد)ه ِشربع، فٟ ٔظش٠خ اٌشٚا٠خرح١ًٍ ػجذ اٌّبٌ -41

 .1988اٌٛطٕٟ ٌٍضمبفخ ٚ اٌفْٕٛ ٚ ا٢داة، اٌى٠ٛذ،

 عثذ انًُعى انًٍالدي 

 .2006اٌشخظ١خ ٚ ع١ّبرٙب، ِؤعغخ شجبة اٌغبِؼخ، االعىٕذس٠خ،  -42
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 ًعثذ انًُعى سكزٌا انماض 

اٌج١ٕخ اٌغشد٠خ فٟ اٌشٚا٠خ، ػ١ٓ اٌذساعبد ٚ اٌجحٛس االٔغب١ٔخ ٚ االعزّبػ١خ،  -43

 .2009، 1اٌغ١ضح،ط

 عثذ انىهاب انزلٍك 

 .1998، 1فٟ اٌغشد، داس ِحّذ ػٍٟ اٌحبِٟ، رٛٔظ،ط -44

 ٌعًز انعٍال 

 .2008فٟ ِٕب٘ظ رح١ًٍ اٌخطبة اٌغشدٞ، ِٕشٛساد االرحبد اٌؼشثٟ، دِشك،-45

 عًز تٍ لرٍثح 

فٟ األدة اٌغضائشٞ، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ اٌّشوض٠خ، ثٓ ػىْٕٛ، اٌغضائش،  -46

1959. 

 فىسٌح نعٍىص 

 .2011، 1غبصٞ اٌغبثشٞ، اٌزح١ًٍ اٌج١ٕٛٞ ٌٍشٚا٠خ اٌؼشث١خ، داس اٌظفبء، ػّبْ، ط-47

 يحًذ انثشٍز تىٌجزج 

اٌغبِؼ١خ، ثٓ ، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد (1970-1983)اٌشخظ١خ فٟ اٌشٚا٠خ اٌغضائش٠خ-48

 .ػىْٕٛ، اٌغضائش

 يحًذ انًضاٌك 

، 1اٌشٚا٠خ اٌغضائش٠خ ث١ٓ اٌٛالؼ١خ ٚ االٌزضاَ، اٌششوخ اٌٛط١ٕخ ٌٍٕشش ٚ اٌزٛص٠غ، ط -49

1981. 

 يحًذ تىعشج 

 .2010، 1رح١ًٍ إٌض اٌغشدٞ رم١ٕبد ٚ ِفب١ُ٘، ِٕشٛساد االخزالف، اٌغضائش،ط -51
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 يحًذ طًار 

 .1983اٌغضائش ٚ اٌخبسط، اٌششوخ ٌٍٕشش ٚ اٌزٛص٠غ، اٌغضائش،اٌشٚاثظ اٌضمبف١خ ث١ٓ -51

 يحًذ عهً طاليح 

، داس اٌٛفبء ٌذ١ٔب (دٚس٘ب فٟ اٌّؼّبس اٌشٚائٟ ػٕذ ٔغ١ت ِحفٛظ)اٌشخظ١خ اٌضب٠ٛٔخ -52

 .2007اٌطجبػخ ٚ إٌشش، 

 ًًٍُيحًذ هالل انغ 

 .1،2014إٌمذ األدثٟ اٌحذ٠ش، داس اٌؼٛدح، ٌجٕبْ، ث١شٚد،ط-53

  ٌىطف َجىيحًذ 

 .1996فٓ اٌمظخ، داس طبدس، ٌجٕبْ، ث١شٚد،-54

 ٌيُصىر انُعًا 

فٓ وزبثخ اٌذساِب ٌٍّغشػ، االراػخ ٚ اٌزٍفض٠ْٛ، داس اٌىٕذٞ ٌٍٕشش ٚ اٌزٛص٠غ، -55

 .1999األسدْ،

 يها حظٍ لصزاوي 

 .2004، 1اٌضِٓ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؼشث١خ ٌٍٕشش، ث١شٚد،ط -56

  انخانكَادر أحًذ عثذ 

اٌشخظ١خ اٌشٚائ١خ، أحّذ ثبوض١ش ٚ ٔغ١ت اٌى١الٟٔ، دساعخ ِٛضٛػ١خ ٚ ف١ٕخ، داس اٌؼٍُ  -57

 .2009، 1ٚ اال٠ّبْ، ط

 ٌَاصز حجٍال 

اٌشخظ١خ فٟ اٌمظض ٚ األِضبي اٌؼشث١خ دساعخ فٟ األٔغبق اٌضمبف١خ ٌٍشخظ١خ اٌؼشث١خ، -58

 .2009، 1إٌبدٞ اٌؼشثٟ، اٌش٠بع،ط
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 َىاف انظاري 

اٌشٚا٠خ اٌزبس٠خ١خ ٌِٛذ٘ب ٚ أصش٘ب فٟ اٌٛػٟ اٌمِٟٛ اٌؼشثٟ، ثٙبء اٌذ٠ٓ ٌٍٕشش ٚ  -59

 .اٌزٛص٠غ، لغٕط١ٕخ

 وائم انظٍذ عثذ انزحٍى 

 .2009، 1رٍمٟ اٌج٠ٛ١ٕخ فٟ إٌمذ اٌؼشثٟ، داس اٌؼٍُ ٚ اال٠ّبْ، ط -61

 ٌاطٍٍ َاصٍز 

 .2010، 2اٌشٚا٠خ ٚ اٌّىبْ، دِشك، ط-61

 ًٌُى انعٍذ 

، 1اٌغشد اٌشٚائٟ فٟ ضٛء إٌّٙظ اٌج١ٕٛٞ، داس اٌفبساثٟ، ث١شٚد، ٌجٕبْ،طرم١ٕبد  -62

1990. 

 :انكرة األجُثٍح انًرزجًح-خايظا

 أرططى طانٍض 

 .1973ػجذ اٌشحّبْ ثذٚٞ داس اٌضمبفخ،ٌجٕبْ، ث١شٚد، : فٓ اٌشؼش، رشعّخ -63

 جٍزار جٍُد 

 ٔبعٟ ِظطفٝ ِٕشٛساد  : ، رشعّخ(ِٓ ٚعٙخ إٌظش ٚ اٌزجئ١ش)ٔظش٠خ اٌغشد -64

 .1989، 1اٌحٛاس األوبد٠ّٟ، ط

 ٌتاشالر غاطرى 

غبٌت ٘بٌغب، ِغذ اٌّؤعغخ اٌغبِؼ١خ ٌذساعبد ٚإٌشش : عّب١ٌبد اٌّىبْ، رشعّخ-65

 .2006، 1ٚاٌزٛص٠غ، ط
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  ٌفهٍة هايى 

، داس عؼ١ذ ثٕىشاد، رمذ٠ُ ػجذ اٌفزبػ و١ٍطٛ: ع١ّ١ٌٛٛع١ب اٌشخظ١بد اٌشٚائ١خ، رشعّخ -66

 .هلل اٌغضائشااٌىشَ 

 : انذورٌاخ و انًجالخ -طادطا

 أحًذ شعد 

ٌؼضد اٌؼذاٚٞ، ِغٍخ عبِؼخ اٌخ١ًٍ ٌٍجحٛس، "انحىاف "ثٕبء اٌشخظ١خ فٟ سٚا٠خ -67

 .2010، ط2،ع5اٌّغٍّذ

  تهماطى انذلح 

، اٌٍّزمٝ ٌٍذوزٛس ٔغ١ت اٌى١الٟٔ"حًايح انظالو"اٌزح١ًٍ اٌغ١ّ١بئٟ ٌٍجٕٝ اٌغشد٠خ سٚا٠خ -68

اٌضبٟٔ اٌغ١ّ١بء ٚ إٌض األدثٟ، ِٕشٛساد عبِؼ١خ، عبِؼخ ِحّذ خ١ضش، ثغىشح، 

15/16/2002. 

 جًٍم حًذاوي 

 .1997،ط23،ع25اٌغ١ّ١ٛط١مب ٚ اٌؼٕٛٔخ، ػٍُ اٌّؼشفخ، اٌى٠ٛذ، اٌّغٍذ -69

 صالح فضم 

ثالغخ اٌخطبة ٚ ػٍُ إٌض، اٌّغٍظ اٌٛطٕٟ ٌٍضمبفخ ٚ اٌفْٕٛ ٚ ا٢داة، اٌى٠ٛذ،  -71

 .1992،ط164ع

  عهً عثذ انزحًاٌ فراح 

 .102عبِؼخ طالػ اٌذ٠ٓ،ع ،"ثزج فىق انٍُم"رم١ٕبد ثٕبء اٌشخظ١خ فٟ سٚا٠خ  -71

 ٌَثهاٌ حظاٌ طعذو 

األعٛأٟ، دساعخ رح١ٍ١ٍخ عبِؼخ ٌؼالء "عًار ٌعمىتٍاٌ "اٌشخظ١خ اٌّحٛس٠خ فٟ سٚا٠خ -72

 .2014،ط1،ع13اٌّٛطً، ِغٍخ األثحبس، اٌّغٍذ
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 :ٍح انزطائم انجايع -طاتعا

  ًطعذٌح تٍ طٍر 

اٌٌٟٛ اٌطب٘ش ٠ؼٛد إٌٝ ِمبِٗ اٌضوٟ ث١ٓ اٌّشعغ ٚ اٌّزخ١ً دساعخ عٛع١ٛثٕبئ١خ ،  -73

 .2002/2005،  ، لغٕط١ٕخ ، عبِؼخ إٌّزٛسٞ(ِخطٛط)سعبٌخ ِبعغزش

  انزحٍى حًذاٌعثذ 

، ٔغ١ت و١الٟٔ، ثحش ِمذَ "عًز ٌطهز فً انمذص"ثٕبء اٌشخظ١خ اٌشئ١غ١خ فٟ سٚا٠خ -74

 .2011اٌغبِؼخ االعال١ِخ، غضح،" ِخطٛط"ٌٍّؤرّش اٌخبِظ ٌى١ٍخ ا٢داة، 

 فاطًح َصٍز 

أصاتعُا انرً ذحرزق نظهٍم " فٟ سٚا٠خ اإل٠ذ٠ٌٛٛعٟاٌّضمفْٛ ٚ اٌظشاع  -75

رخظض ٔمذ أدثٟ، عبِؼخ ِحّذ خ١ضش، ثغىشح، ( ِخطٛط)ِبع١غزشِزوشح "االدرٌض

 .2008اٌغضائش،

 : يىالع االنكرزوٍَح-ثايُا

 ًَعهً حظٍٍ انحظا 

ش١ٙذح ثٕذ اٌٙذٜ دساعخ فٟ ٌٍ"فض١ٍخ رٕزظش"شخظ١بد اٌشٚا٠خ  -76

                 ، , almothaqafa.com/index,php/redings/886101.htmlاٌغشدٞ

 .10:20،2014: االص١ٕٓ ، 2967ع 

 طفٍاٌ سدادلح 

فٟ  إٌٟسعبٌخ اٌىزش١ٔٚخ أسعٍٙب  يِٓ خال ٗاػزشافبرػٍٝ  اٌغ١شح اٌزار١خ -77

 .02/03/2017، 17:35، اٌخ١ّظ  sofiane zedadkaاٌفب٠غجٛن
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