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Abstract
The narrative message is used to communicate its content based on the elements of
the third message; (Narrated, and narrated, and narrated for him), and these three
elements are related to the concept of narrative vision; As the narrator broadcasts his
narrative message from a supposed angle of view that makes it a suitable tool for the
accomplishment of the narrator who will be an envoy transmitting the narrator's
point of view to the narrator for him, and so the novel takes the self-contained
contents that were suspended as a result of its stay in the same narrator. The
manifestations of the vision in the narrative text in the popular biographies by
examining the concept of the narrative vision and its application patterns in the
popular biographies, and the similarities and differences between the narrative text
in the popular biographies and other narrative texts.
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أبعاي رذه النمميس ما نسالع لمالا كشالى وجعالس وظالي الياذالم الالذ نعالد

مقدمة
نعد المس السيي االم السااليي ال اشالعايس مال الر واجعالا نعال اوا لىيال االم

يكز اإلوناج السيي  ،و ن ثم دمعيب الن خاللعالا ووليالس الساليي

تالالأطيي المظينالالس السالاليينس العيبيالالس ،ونكشالالى لمالالا الامالالس العميمالالس النالالم

ن حيث اوفصال لن ذاِ الياو ايعالد الساليي وضالوليا  ،أو اوال

اونجال الاميالالس السالالطحيس لعالالذا السالاليي الفىكىالالور  ،ولمالالد الاحالالث لالالن

نص بذات ايعد السيي ذاتيا .

اليؤنس السيينس المنجىيس ام ديينس السيي الشعايس وفنالي

اوكشالاب
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ا ى ندرك اآلخاليون ،لالذلك كالان صالطى

س ْردية وإشكالية المصطلح:
الرؤيَة ال َّ
ُّ
اخنىالالى الممالالاي االالم تحدنالالد صالالطى
النممالالم ،امالالد أطىم ال لىي ال
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اليُّ ؤنَالس) نمطالو لىالس

بعدنن أداديين رما :

عالالين لعالالذا المظعالالي

صالالطىحاِ لدنالالدة ،ونظعالالي ي
أن أك يرالالا

 -1البعددد البصددري :ورالالو الالا نال الالس المعمالالس الىغالالو لىمصالالطى

شيولا ر رم :وجعس المظي) ،و النائيي) ،و اليُّ ؤنَس) ،و الموقالع)،

الذ ننممن عمس رؤنس اليياو ألحداث قصالن رؤنالس ليميالس

لكميعا تشيي الس جوري واحالد  .وقالد ىقالس رالذا الماحالث ارنما الا ر بالغالا ر

وىنمس ن خاللعا حموره ضمن إطار المواقى الواقعالس أ الا
يه.

مذ وعاناِ المين النادع لشي) ام يوا لدندة لىس رأدعا إوجىنيا
وألماويا وايوسا واىتحاي السواينم والوىناِ المنحالدة األ ينكيالس .)1

 -2البعد االدراكي أو الذهني :ورو الذ ننشك ام ولم اليياو

ونكم الالن د الاليُّ حظوت الال ا الالم كوو الال المح الالدي األداد الالم لطايع الالس الم الالاية

تجاه األشياه ،انما ا لىس ضوذ رؤنن الذاتيس لعا اوطالقا ر الن

المصصالاليس  ،)2واخنىف ال الدرادالالاِ حالالوا فعالالو اليُّ ؤنَالالس ىرتااطعالالا

اكية عيمس أو قيمس يىليس نيند إبيايرا لىمارئ .

بمكون رذيس ام الالطاب السييف ي ا ورو ال يياو )

)3

الذ نصالع

ولمد ا لييب راذد تأديس رذا الماحث ( هنري جيمس )

تحدند طايعنال المفعو يالس ،ونسالندلم – الاليياو  -بالماليورة نىميالا ر

اليُّ ؤنَالالس بأوعالالا "طينمالالس تكشالالى حمالالاذا المصالالس ،الماذمالالس لىالالس إوالالارة

لىيدالس ال َميوناس ورو ال َميو ا ل أو المنىمالم) ،وتكالون العالقالس بالين
اليياو وال َميو ا ل نأصىس لىس ا نيوى ورو الميس) .)4

أو لموا شالصياِ"  )8لدندة ،ونكاي نىمم رذا النعينالى ب مىال لىالس

تسنحمي العماصي ال الثس – اليياو وال َماليو ا وال َماليو ا

الجاوالال الفكالالي أو العونالالس اإلندنولوجيالالس النالالم تحمىعالالا الشالصالاليس

ل  -لمد بح عا ام المجاا السييف ي ا ف
أن نجاب لن رذه األدئىس :كيى

اليياونس ،النم تعاي لن إيراكعا الالاص بوقاذع لالمعا اليواذم لذلك

روى اليياو لىيوانس؟ وكيى تىمس ال َميو ا ل ال ِّي َوانَالس؟ و الا لالقالس

نطىا لىس صطى اليُّ ؤنَس بـ وجعس المظي) ،وى نالنىى جاليمس)

ال ِّي َوانَس بالواقع؟

لن لحمداوم) االم اطاالاق المشالابعس بالين المصالطى وتعينفال اياليى

الموقى والشالصياِ المصصيس لن طينا لم إحدى الشالصياِ

ام صطى

ولإلجابس لن السؤاا األخيي ى بد ن عياس الفاليق الالذ

النائيي) أو ندا لىالس الميكالز أو الزاونالس النالم نماعالث

أق الييه تو اشفسالالكم بالالين ال ِّي َوانَالالس كمالالا جالاليِ االالم الواقالالع  ،وال ِّي َوانَالالس

معا شعاع وظي الياذم صوب الميذالم ،ولايال َي لمعالا الا وصال " :ان

بوصالفعا الطينمالالس النالم روِ بعالالا الحايثالس ،إذ تسالالمس األولالس المالالنن

النائيي رو تحدند ياونس اليُّ ؤنَس ضمن صدر حالدي ،ورالذا المصالدر

الحكالالاذم) وتالالدلس األخالاليى المامالالس الحكالالاذم) ،ونكشالالى لمالالا األخيالالي

أ ي ا أن نكون شالصاليس الن شالصالياِ ال ِّي َوانَالس أو راونالا ر فنيضالا ر ى
)9

لن طينمس اليياو االم ال ِّي َوانَالس وال َماليو ا لال االم تىميعالا ،ونعالد ذلالك
الجوري الذ نمطىا م

لالقس ل باألحداث" .

احث اليُّ ؤنَس ام السييف ي.

أ ا الالا (توماشفسددكي) امالالد كاوالال وظيتالال االالم النمظيالالي إلالالس
اليُّ ؤنَالالس تعنمالالد لىالالس النمييالالز بالالين ال يسالاليف ي الموضالالولم) و ال يسالاليف ي

إذا كاو العماصي اليذيسس ال الثالس – الاليياو وال َماليو ا
وال َميو ا ل – أداس احث اليُّ ؤنَس السييف يناس اإن اإليراك رو أداس
قيا تىك العماصالي ،لالذا "تاليتاط اليُّ ؤنَالس بالاإليراك ،إذ إويال نحمالا اعالم
العماصي وطايعس وظاذفعالا ،االيُّ ؤنَالس إذن ،تعالي

الذاتم) ،ولم نكالن نمظالي لموقالع الاليياو بمالدر الا نمظالي لمالدى تالدخ
ال اليياو االالم ال يسالاليف ي ،ونشالاليي االالم ذلالالك إلالالس والالولين الالن الالاليواة رمالالا:
اليياو العىيم الذ ننسالم دالييه بالموضالوليس ،والاليياو الالذ نمالد

الن خالالا تمظاليم

تىالالك العماصالالي االالم جالالاا عالالين ،واالالم ال يسالاليف ي تصالالى اليُّ ؤنَالالس ايراك

األحداث ن خالا رؤنن الشالصاليس لعالا ،أ النالم تكالون صالحوبس

المالالاص لعماصالالي لالم ال المصصالالم الالن خالالالا تمظيمعالالا بكيفيالالس الالا،

بنأونالِ عيمس نا عا لاي وظا دييه المصصم ،ليغالدو بالذلك دالييار

بوداطس اخنياره طياذالا وأدالالي االم الامالاه تميالز العماصالي وتحالدي

ذاتيا ر  ،)10ورالذا الا جعال تالويوروب ناليبط بالين فعالو م العالي

لالقاتعالالا"  ،)5لالالذا نالاليبط الالالدكنور لاالالده إبالالياريم اليُّ ؤنَالالس بالالالفعم،

الذ نعمم تَكفُ الشالصيااِ بالمسا بمالميي أوالا) ،و السياليف ي) الالذ

ونجع ال

معالالا خالصالالس لالالذلك "الفعالالم الشالالا

)

نعمم قيا اليياو  -ورو شالصالياس الن شالصاليااِ ال ِّي َوانَالس  -بعمىياالس

لىفعاليالالس اإلبداليالالس االالم
)6

المسا بصورة ااشية ولىس رذنن المفعو ين صالا

والواحم المسالالا والاميالالس والدىلالس والوظيفالالس"  ،االالالفعم واإليراك رمالالا

تالويوروب)

عىالالوىن لعمىيالالس اليُّ ؤنَالالس ،وى نُمنصالالي االالم يىلالالس صالالطى اليُّ ؤنَالالس

فعو ا ر خالي شالا الر لعمالا ورالو الصاليغس) النالم تشاليي إلالس الطينمالس

الجاو الاصي احس  ،ب ننجاوي ذلك ليمنم إلس اإليراك االموا

والسياليف ي) ،أ ي الا

النم نعي

المشعور ي
بأن الفمان رو "ذلالك اإلوسالان الالذ ناليى"  )7تعمالم اياركال

بعا اليياو الحكانس ن خالالا العالي

اليُّ ؤنَس) ايحدي فعو عا بيبطعا باإليراك ،اعم الطينمس النم ندرك
بع الالا ال الاليياو ال ِّي َوانَ الالس ،ا الالالمنىمم ح الالين ننىم الالس ال َم الاليو ا ) ى ن الالدرك
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اىحداث ااشية بال رالو تىالا إيراكالم الزيوج ،إذ تُالد َرك األحالداث،

ايكون بذلك راونا ر كىم العىم ذا رؤنس عيممس تساي أاوار

ونُد َرك اىيراك الحاص لمعا ن لدن الذ نحكيعا .)11

المكمون وتدرك المجعوا .

نمظالالي (سددتان) ) لىيؤنالالس االالم كووعالالا جالالزهار الالن احداثيالالس
لموقالالالالع السالالالالاري النمالالالالايار لىالالالالس الشالالالالكىين الالاالالالالينين العالالالالي

الرؤيَة المصاحبة) :وايعا نعيب اليياو
-2
الرؤيَة مع أو ( ُّ
ُّ

)

األشالالياه وفسالالعا النالالم تعياعالالا الشالصالاليس اننكااالالأ عياالالس

و السييف ي)  .)12أ ي الا شالك السالاري اينحالدي واالا الا نمنجال الجمالع بالين

الاليياو

الممظور)  -الذ نعمم اليُّ ؤنَس  -و الصوِ)  -الالذ نعمالم المكالان
الذ

الع عياالس الشالصالاليس المصصاليس  ،أ

الا نعىمال

اليياو تعىم الشالصاليس أنمالار ،و الا ى نعىمال الاليياو ى

م ننحدث اليياو  ،والز ن الذ نسوق اي روانن -

تعىمال الشالصالاليس ،االمسالالاس نوايوالالس بالالين الطالالياين ىوعمالالا

ااصالالطى لىالالس رالالذا الجمالالع بالالين الصالالوِ والممظالالور بالالـ

على قدر مساو من المعرفة ومجريات األحداث .

المما السييف ي ا ) ونمد لذلك ما اِ ديينس ثالثس رم:
 -1مقام ال َّرا ِوي الناظم :وننميز بحمور داري شالس) وجوي

الرؤيَة الخارجية ) :وايعا تكون
-3
الرؤيَة من الخارج أو ( ُّ
ُّ

لاالي النالالدخالِ ،لكميال ى نحالس وى نالالدرك ،والصالاليغس المعيممالالس

الالالن عيا الالالس جمي الالالع

عيا الالالس ال الالاليياو باألح الالالداث اق الالال

الشالصالالياِ ،إذ نعنمالالد االالم رؤنن ال لعالالا النمالالايار كىيالا ر لىالالس

ام رذا المما رم السييف ي اىخاار .

وصالالى الالا نالالياه ونسالالمع

 -2مقام ال َّرا ِوي الفاعل :وتمد األحداث ن خالا شالصيس االىالس

الالن الشالصالاليس وصالالفا ر ظارين الا ر

ام المس ،ورم تحس وتدرك ،لكميعا ى تنكىم ال الاليياو  :إذ

خاليا ر ن أ تالدخ أو تأونال

اوي شالصيس ياخ الحدث ،نيى الشالصياِ األخيى بعيوو .

لىالالس تصالاليااِ الشالصالالياِ امالالط ،ولالاليس بممالالدوره المفالالاذ

 -3مقام ال َّرا ِوي المتكلم :ورما ى نكنفم اليياو ام كوو حاضاليار

إلالس قالاليارة وفودالالعا أو اىطالالالع لىالالس أاكاررالالا وووانارالالا .

ام األحداث وحادا ر بعا ،ب ننوحد ع أحد شالصياِ ال ِّي َوانَس،

و الالن الممالالاذج النالالم تم ال رالالذا الالالممط الالا ومالاليأه االالم قصالالس
المفدع) ،إذ وجد اليياو نط

ايكون واحدار ن شالصياِ ال ِّي َوانَس . )13

 ،لالذا نعالد الاليياو شالاردار

)16

ن الالارج .

النمالالد ( تددودورو) ) لىالالس ومالالوذج ( وويددون ) االالم تصالالميف
لىيؤى ،وقسم اليؤى إلس :

س ْردية:
أنماط الرؤى ال َّ

-1

تمطىا األوماط اليذيسس ام يرادالس اليُّ ؤنَالس لىالس الاليياو -

الرؤيَددة مددن الدددا ل) :افالالم رالالذه الحالالالس ى تالفالالم
( ُّ
الشالصالاليس شالاليئا ر لالالن ال اليياو  ،ايكالالون بعالالا ال اليياو

وقد أشيوا إلس ذلك ام بده الماحث -لكن ا نعمما ليس اليياو بذات

لىيما ر بك

بمدر الا ننعىالا بال ورالو  :الاذا ناليى الالياو ؟) ،االحالدنث لمال لالن

كموواِ الشالصيس.

الرؤيَة من الخارج) :ام رذه الحالس اإن اليياو ى
ُّ ( -2

نكون واايا ا لم نشفع بالحدنث لالن رؤننال  ،)14وأشالعي ومالط النمالد
لىي المماي ام تصميفعم لىيؤى السييف يناس كان ومالط (جدان وويدون) إذ

نسنطيع ان نصى لما أاعاا الشالصاليس وألويال نجعال

نصمى اليؤى لىس ثالثس أومالاط نمكالن لالدرا عيالارار لميالاس العالقالس

أاكاررا وى نحاوا أن ننماأ بعا.
الرؤيَة مدع) :واالم رالذه الحالالس نكالون لىالم الاليياو
ُّ ( -3

بين اليياو والشالصياِ ،ورذه اىوماط رم :

كاائا ر لعىم الشالصيس ،اعالو ى نعىالم أك الي مالا تعىمال

الرؤيَددة الخلفيددة) :وايعالالا تكالالون
-1
الرؤيَددة مددن الخلددف أو ( ُّ
ُّ

الشالصيس .)17

عياالالس الاليياو أك الالي الالن عياالالس الشالصالاليس ،إذ نسالالنطيع
اليياو ام رذا الممط بحكم يكزه السىطو الذ تفنمالده

ولىس ايار ا داا نامم (جينيت) تمسيم لىيؤى ،ع وجوي

ك شالصياِ المصس ان "نمنم ام الز ان والمكان يون

اخنالب ام المصطىحاِ ،امد دالمارا – لىالس النيتيال وفسال – كمالا
نأتم :

عاواة ،ونياع أدمى الممايا ،اييى الا بالداخىعا و الا االم

سد ْدرد غيددر المبددأر أو التبفيددر فددي درجددة الصددفر :ووجالالد رالالذا
 -1ال َّ

خارجع الالا ،ونش الالا قى الالوب الشالص الالياِ ،ونغ الالوص ايع الالا،

الموع ام الحكم النمىيد .

وننعيب لىس أخفس الدوااع وألما الالىجاِ"  ،)15وكأن
الالن

س ْدرد ذو التبفيددر الدددا لي :تكالون اليُّ ؤنَالالس االالم رالذا المالالوع الالن
 -2ال َّ

جميالالع الحجال

كشالالواس أ الالا وااذتال الميكزنالالس ليطال

خاللعا لىس جميع األحداث صغييرا وكاييرالا  ،وليحاليط

خالا الشالصيس ،ونمكن أن نكون النائيالي ايال ثابنالا ر حيالث نمالي

لىم الا ر بيااالالاِ شالصالاليات الدايمالالس و أقالالداررا المحنو الالس ،

ك ال شالالمه الالن خالالالا الشالصالاليس ،أو نغيالاليار حالالين تنغيالالي اي ال
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ا الصيغس النم لي

بحس وجعس وظي شالصياِ نعدية .

اليياو بعا اليوانس ؟

كيى وظي اليياو لألحداث؟

ددرد ذو التبفيددر الخددارجي :ونسالالنعمى شالالاردا خالالارج لالالن
س ْ
 -3ال َّ
ن الذ تكىم وروى األحداث؟

األحداث . )18

ا رم يرجس لىم اليياو باألحداث ؟

أ ا ا سعيد يقطين) امد صمى اليؤى لىس وولين : )19
 -1ال د َّرا ِوي البرانددي :ورالالو ال اليياو ايالالي المشالالارك االالم

شارك باألحداث ؟

ر اليياو

الحكم ونمم:
أ-

ش ْعبِيَّة:
سيَرة ال َّ
س ْردية في ال ِّ
الرؤيَة ال َّ
تجليات ُّ

صوت الناظم الخارجي :ونشم اليياو الذ

نمنمالالم ال يسالاليف ي الحكالالاذم االالم ال ِّس اليَية ال يش العفاييس إلالالس ال يسالاليف ي

نيو قصس ايي شارك ايعا.
ب -صددوت الندداظم الدددا لي :ورالالو الالاليياو ايالالي

الشفارم ،ورذا نمنمم وجوي راو لإلحداث ،و ن المعىو ان المالنن

المشالالالارك ا الالالم المص الالالس لكم الالال شالص الالاليس الالالن

الحكاذم ام ال ِّسيَية ال يشعفاييس وإن كان ثابنا ر يإى إن ذلك المنن ى نيوى

شالصياِ الحكانس.

لالالن طينالالا راو واحالالد ،بال تنعالالدي الالاليواة وتاعالا ر لنعالالدي الالاليواة ننعالالدي

 -2ال َّرا ِوي الجواني :ورو اليياو المشارك ام الحكم
أ-

المنن ،ولذلك وجد ام السيية الواحدة وماذج لالدة تالنىالى االم امارالا

صدددددوت الفاعدددددل الددددددا لي :ونش الالالالم روان الالالالس

الحكاذم تاعا ر لىياو الذ نيو ال ِّي َوانَس ،وذلك بدوره ديؤثي لىالس

الشالصياِ لألحداث .

اليُّ ؤنَالالس ال يسالاليف يناس وياونالالس المظالالي تاعالالا ر ألدالالىوب الكاتالال االالم قالالس

ب -صوت الفاعل الذاتي :ونشم روانس الشالصيس

األحالالداث بزاونالالس المظالالي النالالم نيارالالا مادالالاس ،لكالالن ذلالالك ى نممالالع الالن
وجوي ظواري شنيكس االم طينمالس اليُّ ؤنَالس االم السِّاليَية ال يشالعفاييس ،وى

الميكزنس لألحداث.

ديي َما تصين المصس ام بدانالس كال

ما داا وجد ي
أن صطى اليُّ ؤنَس رم الزاونس النم نماعث
معا شعاع وظي الياذم صالوب الميذالم ،ورالذا جعال

رأى الالا حالالدث ،وتالنىالالى سالالنوناِ رؤى ذلالالك ال اليياو

تو اشفسالكم)

نمظالالي لىيوانالالس إن كالالان دالالييرا وضالالوليا ر ،االالال ننالالدخ الالالياو االالم

الحكم الميوى .

) الالالذ نعمالالم تَكفُال

ن باب النسعي دممع بعض الي وي  -جدوا  - )1تحمال يىلالس

الشالصيااِ بالمسا بمميي أوا) ،و السييف ي) الذ نعمم قيا اليياو

ثابنس طيىس النحىي ام تمميالس اليُّ ؤنَالس المسالنعمىس االم السِّاليَية ال يشالعفاييس،

 ورالالو شالص الياس الالن شالص اليااِ ال ِّي َوانَالالس  -بعمىياالالس المالالسا بصالالورةااشية ولىس رذنن المفعو ين صا

فعو خي شا

الصيغس) النم تشيي إلس الطينمس النم نعي
ن خالا العي

معا:

لعما ورالو
ش ْعبِيَّة
سيَرة ال َّ
الرؤيَة المستعملة في ال ِّ
جدو ( : )1رموز تقنية ُّ

بعالا الاليياو الحكانالس

والسييف ي) ،أ ي ا اليُّ ؤنَس) ايحالدي فعو عالا بيبطعالا

ب الالاإليراك اع الالم الطينم الالس الن الالم ن الالدرك بع الالا ال الاليياو ال ِّي َوانَ الالس ،أ ا الالا
د الالناوزا) ام الالد أك الالد فع الالو م الممظ الالور)  -ال الالذ نعم الالم اليُّ ؤنَ الالس -
و الصوِ)  -الذ نعمم المكان الذ

م ننحدث اليياونالس ،و الن ثالم

اوفنح النمظيياِ النم تمظي لممدار لىم الاليياو باألحالداث ماروالس
بالشالصياِ اليواذيس .
اك

ا داا نجع

الن تحىيىمالا لىيؤنالس السياليف يناس االم السِّاليَية ال يشالعفاييس

نمطىا ن األدئىس اآلتيس:
السييف ي وضولم أ ذاتم؟
إن كان ذاتيا ر ر كان تح

فعو العي

الالن حيالالث

مالالدار لىمال بال ِّي َوانَالالس ،وكالالذلك الالن كالالان رؤننال و مالالدار تدخىال االالم

أحالالداثعا أو ذاتي الا ر اينالى الس ال اليياو االالم أحالالداثعا ،وقالالارب ذلالالك تمظيالالي
تالويوروب) حالالين ربالالط بالالين فعالو م العالالي

نواليالس داليينس ايعالا بوجالوي راو

أو السييف ي؟
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الرم)

ما يكاففه من مفهوم

Sn

رؤنس اليياو

Sc1

رؤنس الشالصيس األولس

Sc2

رؤنس الشالصيس ال اويس

Scd1

رؤنس ام لما رؤنس الشالصيس األولس

Scd2

رؤنس ام لما رؤنس الشالصيس ال اويس

K

المعياس

Vn

صوِ اليياو

Vc1

صوِ الشالصيس األولس

Vc2

صوِ الشالصيس ال اويس
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لمد ادنمياذما لىمنوالياِ السييف يناس ام ال ِّسيَية ال يشعفاييس ومع

لكن تدخ المنواليس ام الشيطيس ،ورما دنكون اليُّ ؤنَس لىس قسالمين،

لىالالس ضالاليبين الالن الالاليؤى االالم ال ِّسالاليَية ال يشالالعفاييس األوا الالا كاوالال
نوالينال تنمالالمن رؤى نعالالدية ،وال الالاوم الالا كاوال

ف
إن تحما الشيط ايؤنس الشالصيس دنكون لىيمس و عيانعا أك ي الن
عياس اليياو  ،أ ا ا إن لم ننحما المشيوط اسنكون عيان

نوالينال تنمالالمن

رؤنس واحدة ،ودمفص الموا ام ذلك إن شاه ه .

أ ا الالا المىف الالوظ الال الالا س افي الال ص الالوِ الشالص الاليس ال اوي الالس
ورؤننعالالا ،ورمالالا دالالنكون عيانال باألحالالداث اكاالالي الالن رؤنالالس الاليياو

نوالياتعالا السياليف يناس

ورؤنس الشالصيس ال اويس  ،ألو ننكىم لن وواناه وذات النم ى نعاليب

أشكاىر نعدية ام اليؤى االم المنواليالس السياليف يناس الواحالدة ،و الن تىالك

يواخىعا دواه .

المنواليالالاِ الالا وري االالم دالاليية حمالالزة العالاليب) االالم قالالوا ال اليياو :

ودنأخذ المالايظ اليُّ ؤنَس بالشك اآلتم:

"وبعد ان اوممس ذلك المعار اجنمع بالنك بزوبين لىس اوفالياي وقالاا
ل إن األ ي خطيي وحيج ي
اإن حمزة باق ام قيالد الحيالاة ونظعالي لالم

الملفوظ األو :

أوالك لالالم تجيحال  ،وربمالالا كالالان السالاليى لالالم نىحالالا بدوال  ،أو ربمالالا تكالالون

 Snو Vn

ورو ا ر واىطاوا ر ن لم  ،امىال اياليه الن الفيدالان قالاا ى بال رالو
ي
ألن السالاليى تىالالوث الالن ي ال وقالالد رأنن ال
وفسال والجالاليك ؤكالالد لمالالد
ولانمن ايي أو ر

سالاونس

لمعياس اليياو الذ ى نعيب أك ي ن الشالصياِ .

ش ْعبِيَّة:
سيَرة ال َّ
س ْردية المتعددة في ال ِّ
الرؤيَة ال َّ
أوالً :المتوالية ذات ُّ
تنميز السِّاليَية ال يشالعفاييس بنمالمن أاىال
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وادنعم اي النائيي الصفم .

كان ى نفع الفع وفس الذ قىنال لالم الن ي
أن

حمالالزة إذا ج الاليك بالال ى نش الالفس جيح الال بالال نم الالوِ بأقالال

الملفوظ الثاني:

الالن أرب الالع

م اإذا رالو يال ولمالد
ولشينن دالس .قاا إوم نييي ام بماذ ح ي

 Sc1و Vc1

أوالك االالم الصالالااك تأخالذ قو الالك ورجالالالك وتعجالم لىالالس أدالالوار المدنمالالس

K Scd1 = K Sn

ووواحيعا وتااشي وحدك المناا كم تظفي وتماا الظفي حيالث نناليج
ي
أن وِ حمزة ؤكد"  ،)20ولمدرا قاا "يوبين إوِّم ام الغد دأرجم

الملفوظ الثالث:

بيجالم الذنن لديرم ثى ماذس ألى اارس االأيك أدالواررا وأبالدي شالم
العيب ليعيب كسيى أوم الفارس األوا ام باليه " ..

 Vc2و Sc2

)21

 K Sn < K Sc2و K Scd1

تادأ المنواليس السييف يناس بمىفوظعالا األوا سالنمدة إلالس رؤنالس
اليياو و سنعمىس صوت حنس تص لمول " :وقالاا لال إن األ الي"...

الملفوظ الراوع:

اعمالالا ناالالدأ المىفالالوظ ال الالاوم ،ولمالالدرا نكالالون نظعالالي صالالوِ الشالصالاليس

 Sc1و Vc1

األولالالس و الالن ثالالم تاالالدأ رؤنن ال  ،أ ا الالا مالالدار عيان ال انسالالاو

عياالالس

شيط اليُّ ؤنَس :

اليياو  ،ي
ألن قوا الشالصاليس نعنمالد لىالس اىحنماليالس امجالده نسالنعم
صطىحاِ اىحنماليالس ال  :ونظعالي لالم ،وربمالا ،أو ربمالا) امجالد

أ-

ال اليياو لالالم ننال ال االالم إثاالالاِ صالالحس المعىو الالاِ أو وفيعالالا حنالالس ناالالدأ

لمد النحماK Scd1 = K Sn :

ب -لمد لد النحماK Scd1 < K Sn :

المىفالوظ ال الالالث الالن قولال "قالالاا ى بال رالالو وفسال " ،اعمالالا ناالالدأ صالالوِ

الملفوظ الخامس:

الشالصالاليس ال اويالالس بالالالظعور وتظعالالي اي ال رؤننالال  ،أ ي الالا الالنن حكاننالال

 Vc2و Sc2

اسيكون ذاِ نن حكانالس الشالصاليس األولالس لكمال أك الي عياالس معالا

 K Sn < K Sc2و K Scd1

ألوي راو شارك) ونعىالم باألحالداث الا ى تعىمال الشالصاليس األولالس
واليياو  ،لذا وجد ادناداي الفالاظ اىحنماليالس بألفالاظ النأكيالد ال  :ى

أ ي ا ام ديية لىم الزناا) اال تالنىى نوالينعا السياليف يناس

ب رو وفس  ،ؤكد ،ي
ألن ،وقد رأنن  ،ولانمن  ،ب نموِ) .

لن دابمنعا بنعدي اليؤى ،و ن ذلك ا وجالده االم قالوا الاليياو " :لالم

ناالالدأ المىفالالوظ اليابالالع بعالالدرا بصالالوِ شالصالاليس بالنالالك)

تكى ينم لن الاكاه لحظس مذ االاير لىالس المالالس ودالط اليجالاا،

ورؤنن  ،ورما نيجع النييي لىشالصيس وندخ اىحنماا االم اليُّ ؤنَالس،

وظم يليىس ي
أن األ الي ى نعالدو أن نكالون صالد س دالااعا حكالم المالوِ
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"  )22ثالالم نالالذكي ال اليياو ي
أن ينم ال لالالم تىالالا "إلي ال بالالاىر ب ال قال ال بالالين

الالالذ صالالدر لىالالس الفنالالس ى نىاالالث أن نالالزوا ،ولكالالن بكالالاه الفنالالاة كالالان
نزياي لمفا ر و يارة ،ااقنيب
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شعماتعا وياياتعا :

معا ورم تموا يبنس لىس كنفعا

 -أى تكفين لن الاكاه نا ينم ؟

أن الىع نممى إلس جد أبدار
 -ا كم أظن ي

امال ينم ودط وحياعا:

وضحك صالك ورو نفيك كفي ام اانااط ونموا:

م نا أ م أبدار
لن أوسس وظيت إل ي

 -الىع ر النعد لىس ما الممد ين لع ؟

ااوالالداع ص الالالك الكىاالالم نم الالوا وظالالياِ كى الال نعمالالي ،ا الالأر وقالالع ا الالم

ثم ي
كى لن ضحك اجالأة ووظالي إليعالا االم حالدة ورالو نمالوا ورالو االم

المصيدة ،اذا كم تظمين وظيات دنكون ورو نساق إلس المشممس ؟

ادنيابس

 -إناك أن تكووم قد لشم الفنس

ااآلااق اعالر كالممي تعشم الاماِ" .)23

تنالذ اليُّ ؤنَس ام المنواليس السييف يناس السالابمس ريئالاِ لدنالدة

الثددداني :الملفدددوظ الحدددواري :ونشالالالم الح الالوار ال الالذ ج الاليى ب الالين

انادأ بالمىفوظ السياليف ي ا األوا بأخالذ السياليف ي الالذاتم حالين تكالون رؤنالس
اليياو

شالصينم ينم وصالالك ،وايعالا صالوتعما ورؤننعمالا النالم تنسالاوى
ايما بيمعا وبين اليياو .

كىم العىم إذ نعىم ا ظعي ن الشالصالياِ
ن الداخ ورو ُّ

الالن بكالالاه بجميالالع سالالنونات  ،وحيكالالس الشالصالالياِ ،وكالالذلك الالا بطالالن

وننشك

معا ن ظنٍّ وصد س و عياس أاكاررا ،و ا ننالىىعالا الن ادالنمناجاِ

ن النحىي السابا النعايي الي ز اآلتم:

الملفوظ األو :

وأدااب ،ك ذلك ياي ن لىم اليياو وا كاويات .

 Snو Vn

أ ي ا الصوِ امالد كالان لىالياو ولالم نصالدر صالوِ اياليه،
وكان ننحدث لن بواطن الشالصياِ وظاريرا .

 < K Snعياس الشالصياِ

أ الالالا المىف الالالوظ ال يس الالاليف ي ا ال الالالاوم اع الالالو الالالن مظ الالالورنن

الملفوظ الثاني:

وصوتين ،ونعنمد رذا المىفوظ لىس جمىالس حوارنالس بالين شالصالينين
) Sc1و  )Vc1و  Sc2و )Vc2

ورمالالا شالصالاليس ينم ال وأ عالالا) ،وراتالالان الشالصالالينان تنم ال بعمالالا
اليُّ ؤنَالالس وننشالالك

معالالا الصالالوِ ،وتكالالون رؤننعمالالا كاائالالس لاعم العما

K Sc2 = K Sn = K Sc1

و كاائس ليؤنس اليياو إذ ننساوون ام مدار المعياس.

األو  :الملفوظ الروائي:

أ ي ا بميس المنواليس ايمكن أن ومسمعا لىس ىفوظين:

أ-

األو  :الملفوظ الروائي :ونمالم األصالواِ والاليؤى النالم صالدرِ

 Snو Vn

ن اليياو وفس  ،ورم بدوررا تمسم لىس قسمين:
أ-

 < K Snعياس الشالصياِ

نكالون ايعالالا الاليياو كىالالم المعياالالس إذ نعىالالم الالا نظعالالي الالن

ب -يعر) ما تعرفه الشخصيات:

الشالصالالياِ و الالا نالالاطن ،ونكالالون الصال ُ
الوِ الصالالاير االالم
المىفوظ السيي

 Snو Vn

صوَِ اليياو ) ،اا ذلك ا وري ام

 = K Snعياس الشالصياِ

قولال  :ااوالالداع صالالك الكىاالالم نمالوا) ،و ولالالم تىالا ينمال
إليال بالالاىر بال قالال بالالين شالالعماتعا وياياتعالالا) ،و وضالالحك

الثاني :الملفوظ الحواري:

صالك ورو نفيك كفي ام اانااط ونموا) .
ب -ونكالالالالالون مالالالالالدار عيانالالالالال

كلي المعرفة:

) Sc1و  )Vc1و  Sc2و )Vc2

سالالالالالاونا ر لممالالالالالدار عياالالالالالس

الشالصالالالياِ ،والصالالالوِ مطىالالالا الالالن الالالاليياو كالالالذلك،

K Sc2 = K Sn = K Sc1

وننجىالس االالم قولال  :ااوالالداع صالالك الكىاالالم نمالالوا) ،و ثالالم
ي
كى لن ضحك اجأة ووظي إليعا ام حدة ورو نموا) .
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ووىم تعدي اليؤى ام المنواليس السييف يناس الواحد ام ديية

ال اويس ألو نحذر الشالصيس ال اويالس والنحالذني الن زانالا العىالم،

اييويشاه) ام قوا الياو " :وكان ايىزور نمشد أثماه لويت ورو

أ ي ا مدار لىمال بالمسالاس إلالس الالياو اىالم نظعالي االم السياليف ي الا

ن طوارق الدري وحداثن نفالالي بألمالال و الا ألطالاه ه الن المالوة

نىم بجع اليياو األحداث وى كوو أق لىما ر ن الشالصيس

والاطش وإذا بالورشيد شاه نماين لن ميبالس مال بصالوِ اليلشالس

ال اويس ،لذا ديكون لىم الشالصيس األولس ساونا ر لعىم اليياو .
أ ا ا الصيغس الي زنس لىمنواليس السابمس اننم

واىضالالطياب ونمالالوا ل ال احالالذر لمفسالالك نالالا االالارس بالالالي االالارس امالالد
ادرِ بك أند الىئا إلس وراذ وإذا بسيى خطيي نعالو كالممالاه

 -1نمر رؤية ال َّرا ِوي وصوته:

الممزا اىم تمكن ن الحالذر مال قاال أن اصالاب رأدال اشالج ووقالع
لىس كنف اوالعالا اغالاب وليال و الاا لالن جالوايه إلالس األر

 Snو Vn

االالاط

 < K Snعياس الشالصياِ

بد اه وكان السا ام ذلك ي
أن خطياليار كالان ى نالزاا حاليوق الفالؤاي

 -2نمر رؤية الشخصية وصوتها:

لىالالس أخيال خالالاطي ورالالو ننيصالالد الفالاليص ليأخالالذ لمفسال بال الالأر ونمنال

 Sc1و Vc1

ااردا ر لوضا ر لن أخي " .)24

K Sc2 < K Scd1 = K Sn

تعد المنواليس السابمس ن المنوالياِ ذاِ النائيي المنعدي ،ووجالد

ولىس االيار الا دالاا االم تعالدي الاليؤى الا وجالده االم داليية

ايعا ومطين ن اليُّ ؤنَس ورما:
 -1نمددر رؤيددة ال د َّرا ِوي وصددوته :إذ وجالالد الالاليياو

:

د الاليى ب الالن ذ ن الالزن ا الالم ق الالوا ال الاليياو " :وكاو الال الحكيم الالس لاقى الالس

نامي الا ر ال يسالاليف ي

ادنحسم رذا الكال ن اييه خواالا ر أن نعىالم المىالك بوصاليس لفاشالس

بصالالوت وننحالالدي لمالالا عالالالم ال يسالاليف ي بيؤنن ال  ،ونمكشالالى لمالالا رالالذا

إلالالس الحكمالالاه وأوال أ الاليرم باى نمالالاع الالن تىالالك األشالالياه اى امالالا أن دالالمع

الالالممط الالن خالالالا المىفالالوظ األوا الالالذ نانالالدئ بمول ال " :وكالالان

المىك ديى ن الحكيمس لاقىس ذلك الكال قاا لعا نا أ ا الاه وى نالاليج

ايىزور نمشد أثماه "..إلس قول " :واىضطياب ونمالوا لال " ،إذ

ن ند الحكماه أن نفعىوا شيئا ر ن ذلك قالال لال نالا ولالد كال إوسالان

ننسم السييف ي اي بالذاتيس وى ديي َما ام قول  :ورو الن طالوارق

ولوي بالذ نجي لىس ندن

الدري) اذ نسنعم اليياو اي المجاي ليكون عايار لالن الالذاِ

اإى لىس ند لفاشس اىما دمع الكال طى أونسالا المالواام اىمالا حمالي

اك ي ن تعايي األلفاظ المحاندة ،وننسم كذلك بالعىم الالذ نزنالد

قاا ل أرند مك أن تحمي لم لفاشالس ىالك الجالان الالذ أوال وكيال

ن لىم الشالصياِ ،امجده نعىم أوصاب الشالصالياِ بشالكىعا

لم لىس الجان" .)25

المعمو و اا ذلك ام قول  :ألطاه ه ن الموة والالاطش)،
اىالالم نعاالالي ال اليياو لالالن المالالوة الالن خالالالا العم ال ب ال

تممسم المنواليس لىس قسمين رذيسيين:

الالن خالالالا

العوية لىمفعو الذ ربط بالغي والعطاه اإللعم .
واالالم الالالممط ذات ال وجالالد ال اليياو ناالالث رؤنن ال وصالالوت

ن خيالي وشالي ورالذا األ الي ى نكالون

األو  :قسددم رؤيددة الدد َّرا ِوي :ووجالالد االالم رالالذا المسالالم صالالوتا ر ورؤنالالس

الالن

اليياو ام ىفوظين ،أ ا ا األوا ايادأ بمول  " :قاا الاليياو ) وكاوال

قول ال " :وإذا بسالاليى خطيالالي نعالالو " ،إلالالس قول ال "ونمن ال اارد الا ر

الحكيمس لاقىس" إلس قول " :لاقىس ذلك الكال قاا لعا" ،ونسالن س الن

لوضا ر لن أخي " ،واالم رالذا المىفالوظ السياليف ي ا نشالا المىفالوظ

ذلك قول " :أ يرم باى نماع ن تىك األشالياه" الالذ دمفصال المالوا

السابا االم كالون الاليياو لىيمالا ر ،إذ نعىالم بالواطن الشالصالياِ

ب ىحما ر .

و ا نشغ بالعا ن أ ور تنعىالا بالحالذر أو النفكيالي باألدالااب،
تنسم رؤنس اليياو بعذا المسم بكوو لىيم إذ نعىم ا ظعي

وكالالذلك كالالان دالالييه ذاتيالا ر إذ نسالالنعم المجالالاي ليكشالالى الالن ذاتال

ن الشالصالياِ و الا بطالن ،امالد لىالم السالماِ العمىيالس والذوقيالس لالدى

لىس الموضوع وى ديي َما ام قول  :ى نزاا حاليوق الفالؤاي )

شالصيس لاقىس) الن ادنحسالان وخالوب ،أ ي الا شالك دالييه امالد اتسالم

اادنعم المجاي ام لىنعايي لن الم قىاال إذ ي
إن قىاال لالم نحناليق

بالموضوليس ،ولم تدخ ذاِ اليياو ام لمىيس الحكم.

بالميورة ب رو تعايي اك ي تأثييار.
 -2نمدددر رؤيدددة الشخصدددية وصدددوتها :وننجى الالس ذل الالك ا الالم ك الالال

أ ي الالا المىفالالوظ ال الالاوم ،امجالالده االالم قولال " :اىمالالا دالالمع الكالالال

الشالصيس  :احذر لمفسك نا اارس بالي اارس امد ادرِ بك

طى ال أونسالالا المالالواام ،اىمالالا حمالالي قالالاا ل ال " ،افي ال صالالوِ ورؤنالالس

أند الىئا إلس وراذ ) ،وارم ا نميز رالذا الالممط االم المنواليالس

اليياو ولكن لىم

ساو لعىالم الشالصالياِ اىالم نظعالي أوال نعاليب

السياليف يناس رالالو لىالالم الشالصاليس األولالالس أكاالالي الن لىالالم الشالصالاليس

باواطن الشالصياِ ب
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ش ْعبِيَّة:
سيَرة ال َّ
س ْردية الواحدة في ال ِّ
الرؤيَة ال َّ
ثانياً :المتوالية ذات ُّ

القسددم الثدداني :قسددم رؤيددة الشخصدديات :وننجىالالس رالالذا المسالالم االالم
الممطالالع الحالالوار بالالين شالصالالينم دالاليى بالالن ذ نالالزن) و لاقىالالس)،

ننمنالالع ال اليياو االالم ال ِّس اليَية ال يش العفاييس بسالالىطس وادالالعس االالم

افم كال الشالصيس األولس تظعي رؤنالس داليى وصالوت  ،واالم كالال

الحكالالم ،وقالالد نسالالنأثي ال اليياو لمفس ال ال ِّي َوانَالالس بيؤنن ال امالالط االالال ننالالي

الشالصالاليس ال اويالالس تظعالالي رؤنالالس لاقىالالس وصالالوتعا ،و الالن المالحالالظ ي
أن

لىشالصياِ أن تائي رؤننعا ام السييف ي ما نجع المنواليس تأخذ ومط

مالالدار عياالالس الشالصالاليس ال اويالالس أكاالالي الالن مالالدار عياالالس الشالصالاليس

اليُّ ؤنَس السييف يناس األحاينس ،و ن ذلك ا وجده االم داليية األ يالي ذاِ

األولس إذ اتسم جمىنعا السييف يناس بطالابع الميصال الالذ نالمم لالن لىالم

العمس) ام قوا اليياو "ولم تط رالواجس ذاِ العمالس وتسالاؤىتعا،

صاحا .

وخاصس لما ادنحدث ن أدىحس لدى األروا  ،األلداه حنس اوالداع
األ يالي لاالد الورالاب صالطحاا ر أبالا حمالد الاطالاا االم جولالس تجسالس

أ ا ا المىفوظ اآلخي الالذ ننمالمن رؤنالس الشالصالياِ اعالو
قوا شالصيس ديى) إذ نموا: :أرند مك أن تحمي لم لفاشس ىك

أخيى ،وكان الاطاا ى نكى أبالدار لالن المالزاك والالنعكم الن كال

الجان الذ أو وكي لمال لىالس الجالان" ،ونظعالي االم رالذا المىفالوظ

نياه ونشعده ،حنس إو إذا لم نجد شيئا ر نحيك حول وكات النم أصا

الا

الن

نعياعا الصغيي والكايالي ،النفال إلالس وفسال دالاخيار النىمالا ر المالأيق،

لالالدن الشالصالاليس المالالذكورة االالم ىفوظ ال الجالالان) ،وتالنالالزا اليُّ ؤنَالالس

حنالس ولالو كالان االم أقصالس يرجالاِ الالطالي الالدارم والحصالار

لىشالص الاليس الن الالم ت الالدخ لم الالا ىف الالوظ الشالص الاليس األخ الاليى بيؤن الالس

والسالدال وايارال

دالجون األروا  ...إى إوال كالان قالايررا لىالس

الشالصيس اليذيسس .

اإلاالِ ن ك الشااك والمصاذد والسالد والزوزاواِ المطمورة

صوِ شالصيس ديى ع رؤنن وننالىىعا رؤنس ام لما رؤنن

ونشالالاب

الالا دالالاا الالا وري االالم قولالال " :المىالالك بوصالاليس لفاشالالس إلالالس

الحكماه وأو أ يرم باى نماع ن تىالك األشالياه" ،امجالد أن شالصاليس

تح األر

 ،ليعوي إلس قو

شالالاي نح ال

ب ال وااالالاذعم وجاالالمعم ،وايابالالس أطالالواررم ،وأجسالالاي

الالواجاِ السالينس الالذلس ن األروا وساذعم وحينمعم" .)26

لاقىالالس تنمالالمن شالصالاليس االالم لممعالالا تالنالالزا رؤننعالالا بيؤنالالس ال اليياو
الذ نيو دياق الشالصينين .

أ ا الأ ذاِ العمالس اكاوال "تسناشالي بمالحكات حالين تصالىعا لاليالس
صاخاس جا حس ى االيس ،ادية لك خطي وتوجس .ب كاو االارا

أ ارا بيوا ا اليُّ ؤنَس السييف يناس ام المنواليس السابا اعو:

الا تعالاوم األ الينن االم كالنم ضالحكاتعا مالا نيونال حنالس االم أك الي

القسم األو :
-

العيب ضاح ركا نمدرار واشيار ام ك

حاىتعا اماار ،ثم نعيد دالييه لىيعالا لمال كال رحىالس و غالا ية الع
جيش

المىفوظ األوا:

ن الاصاصين والعيارنن ،ورم الذنن يربعالم لىالس إتمالان كال

امون إجاية المطا بىغاِ ولعجاِ ولكماِ األلالداه الن كال صالوب

 Snو Vn

و ىس ،والنمكي بادنالدا البسعم ن رجالم وحينمم "...

)27

 < K Snعياس الشالصياِ
لىالالس الالاليام الالن طالالوا المنواليالالس ال يسالاليف يناس يإى أومالالا وجالالد
-

المىفوظ ال اوم:

المنواليس تنكون الن بميالس تائيينالس وصالوتيس واحالدة تعنمالد االم قوا عالا

 Snو Vn

لىس اليياو المسيطي لىالس حاكالس الاليأ

تائيينالالالس لينمالالالس نمظالالالي إلالالالس الشالصالالالياِ واألحالالالداث بوضالالالوك

 = K Snعياس الشالصياِ

بمسالنوارا الظالاري كمالالا االم أاىال

القسم الثاني :
-

ىفوظالالاِ المنواليالس السالالابمس ،أو

بمسالالالنوارا الاالالالا طمم كمالالالا نظعالالالي االالالم رؤننالالال الااطميالالالس لمكمووالالالاِ

الحوارنس األولس:

الشالصالالياِ الداخىيالالس والمالالاقعم ورواجسالالعم ،ووجالالد ذلالالك االالم قول ال :

) Sc1و  )Vc1و  Sc2و )Vc2

ولم تط رواجس ذاِ العمس وتسالاؤىتعا ،وخاصالس لمالا ادالنحدث
ن أدالىحس لالدى األروا األلالداه) و اكاوال ذاِ العمالس تسناشالي)،

K Sc2 > K Sn = K Sc1
-

الن خالالا ا نالكال ياونالس

و ى االيالس ،االدية لكال خطالي وتالوجس) ،اكال المىفوظالاِ السالابمس

الحوارنس ال اويس:

تؤكد اخنياق اليياو خىجاِ الشالصياِ وبواطمعا.

) Sc1و  )Vc1و )Scd2
K Sc2 > K Sc1
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 Snو Vn

م

 < K Snعياس الشالصياِ

بمجيناِ األحداث وظيي قول  " :ورم الذنن يربعالم لىالس إتمالان كال
امون إجاية المطا بىغاِ ولعجاِ ولكماِ األلالداه الن كال صالوب

ووظيي ا داا ن اليُّ ؤنَس السييف يناس األحاينس ا وجده ام داليية

البسالعم الن رجالالم وحينمالم" ،و الن

الظاري بيايس :ام قوا اليياو " :االدخ المىالك ليوالوص االم ذلالك

الممكن أن ننالىس لن تىك الحياينس ليكالون دالييه ذاتيالا ر ووظيالي ذلالك

الاس الالنان وك الالان ذل الالك الاس الالنان لمى الالك ر الالذه األر

نم الالاا ل الال المى الالك

قولال  " :نحيالك حولال وكاتال النالم أصالا نعياعالا الصالغيي والكايالي،

اليقشالوان ولال بمال نمالالاا لعالا المىكالس اليقطالس ولكمعالالا حالوِ الالن كال

النف إلس وفسال دالاخيار النىمالا ر المالأيق ،حنالس ولالو كالان االم أقصالس

ضيب ام المحادن والاعاه والجماا ورم انمس لىماظينن ثم تعىمال

و ىالس ،والنمكالي بادالنالدا

يرجالاِ الالطالي الالدارم والحصالار والسالدال وايارال

ضالالاليب ىِ الطالالاليب وضالالاليب المالالالاوون وحالالالوِ جميالالالع الفمالالالون

دالجون

األروا " امجد أو نعمالم الصالفاِ حالوا الشالصاليس الن يون يالالاة

...وألج ال الممالالاه الكالالاذن االالم لىالالم ه ان المىكالالس اليقطالالس النيارالالا

الن دالييه

ضيا صدررا اأت إلس ذلك الاسنان وكان أبورا ياذما ندارنعا خواا

لنطوراتعا الفكينس والجسالدنس واألخالقيالس ورالذا الا نجعال

ن أحد نالطاعالا وكالان قصالده أن نصالطفيعا لمفسال ولالم نالي

ننسم بالذاتيس ام رذا المىفوظ .

ما يخ ام قىا

ن الالنىالس ش الالك اليُّ ؤنَ الالس الي الالز ا الالم المنوالي الالس الس الالابمس

ن حانعا "

)28

ألحالد

ولمد ا كاو تنمشس ام الاسالنان

اي را المىك ليووص وقاا اليياو أن حال "كما قي اي :

باآلتم:

شانخ لىم السحي لن لحظ رووا

ووري خد ويجســم لــواحظ
وواواِ صدايس حكين لماربا ر

لىيعا رنا

الجىمـــار قـــد ألنـووا"

)29

وجالالالد المنواليالالالس كسالالالابمنعا اوامالالال لىالالالس احاينالالالس النائيالالالي

ووجد كذلك ن وماذج ضيب رذه اليُّ ؤنَس السييف يناس األحاينس ن

لىالالس يوانالالا النائيالالي كىعالالا امظالالي إلالالس

دالاليية لمنالالية بالالن شالالداي) االالم قالالوا الاليياو " :ودالالار الموبالالذان وإلالالس

المىفوظاِ السييف يناس رؤنس العالم بالظاري كما ام قول  :ادخ المىك

جاوا الويني الاعىوان وقطعوا ام الاي والفال ولالدوا بحالي الفالياِ،

نماا

رمالك دام الاشاذي بمدو الموبذان والويني الاعىوان ،انأر لىماذم

والصالالوِ ،وقالالد سالالك الاليياو

ليووص ام ذلك الاسنان وكان ذلك الاسنان لمىك رذه األر

وركال وركاال ليكوبال

ل المىك اليقشوان ول بم نماا لعا المىكس اليقطس).

ىالالوك العالاليب الالمعم المىالالك قالاليس بالالن يريالالي

وذو الالمار والغممفي وركال لالا ي بالن الطفيال والمىالك األخالوص

أ ا ا الااطن اينجىس ام قول  :وألج المماه الكالاذن االم لىالم

بن جعفي وور بن وروب ورك ك بط وثوب قد داروا حنس

ه ان المىكس اليقطس النيارا ضيا صدررا اأت إلس ذلالك الاسالنان

النمالالوا بالالالويني والموبالالذان وتيجىالالوا لالالن الاليالال االالم ذلالالك المكالالان

وكالالان أبور الا ياذمالالا نالالدارنعا خواالالا الالن أحالالد نالطاعالالا وكالالان قصالالده أن

ودالىموا لىالس بعمالعم الالاعض وضالالموا لمنالية بالن شالداي باألحمالالان

نصطفيعا لمفس ) ،ايظعي اطالع اليياو لن الحكمس المصصيس و ا

وقاى الالوا ص الالدره وب الالين ليمي الال اما الال لمن الالية الالن ال الالويني والموب الالذان

وراهرا ن أ ور ايايس تعىالا بالممالاه والمالدر ،امالال لالن اطاللال

ندنعما".

لميا ام المىوب إذ نعىم بواطن الشالصياِ وى ديي َما عيان قصالدنس
شالصيس اليقشوان ،ولىس اليام ن اىاس السييف ي الموضولم لىالس

)30

لىس اليام ن ثم المنواليس بالشالصالياِ الحكاذيالس النالم

صالالياان لكم ال لالالم نزرالالد باألدالالىوب الالالذاتم امجالالده نيدالالم تصالالورات

وص الالى لنس الالع شالص الالياِ ا الالم نوالي الالس واح الالدة ور الالم :الموب الالذان،

الذاتيس ام الاماه المصصم وى ديي َما ام وصى ابمالس المىالك بالـكووعا:

والاعىوان ،وقاليس بالن يريالي ،وذو الالمالار ،والغمالمفي ،ولالا ي بالن

انمالالس لىمالالاظينن) ،وحالالاا المنواليالالس ال يسالاليف يناس كسالالابمنعا االالم اتالاذرالالا

الطفي  ،والمىك األخوص بن جعفي ،وور بن وروب ،ولمنالية)،
يإى ي
أن الشالصياِ لم تسنطع ان تعىو صالوِ ايالي صالوِ الاليياو ،

الشك الي ز ذات رام اخنالب المممون :

الذ نسنعم

 Snو Vn

اليُّ ؤنَس ع) لمساواِ مدار لىم باألحداث ا ظعالي

معا و ا بطن الع شالصالياِ المنواليالس السياليف يناس ،اعالو ى نعىالم أك الي

 < K Snعياس الشالصياِ

الالن لىالالالم الشالصالالالياِ وى أقالالال

معالالالا ،واتالالالالذ االالالم دالالالييه المالالالوع

الموضالالولم اىالالم ننالالدخ االالم جينالالاِ الحكالالم إى االالم جاوال المامالالس
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عاصالالي ورالالو شالالوقم لاالالد الحكالاليم) ،ااكنابن ال لىسالاليية نمنعالالم

الحكالاذم المنعىالا بالالنىاليس وحالذب الالا نالياه ايالي مادال لىطالاليك،

أين ال

ورالالذا ى نالال بموضالالولس نوالينال ال يسالاليف يناس إذ لالالم نمالالى ذاتال لىالالس

لصالالي قالالاا ال اليياو والشالالفاريس ووالالدخ االالم لصالالي النوثيالالا األيبالالم

حي يالاِ الموضالوع ،وكال ذلالك نجعال رالذه المنواليالس الن المنواليالاِ

والكنابيس ،ذلك لم نممالع الكاتال االم دالييه أن ننامالس رؤنالس ى تالنىالى

النالم تعنمالالد لىالالس رؤنالالس دالاليينس واحالالدة النالالم نالالنىالس شالالكىعا بالالالي ز

ايشكىعا ك ييار لن المموذج الذ تطاليك السِّاليي الشالفاريس دالوى يىال

اآلتم:

لىنىاليس واىخنصار لكس السِّيي النم تجم لالدنطياي والنودع.
ندخ اليياو ام ديي احداث السيية ونمطىا ي اويا ر الن

 Snو Vn

بعد من شالصيس الناالع حسيالان اليمالاوم) ونالدخ السياليف ي المصصالم

 = K Snعياس الشالصياِ

ام صوِ ورؤنس اليياو لىس طوا المنواليس السييف يناس النم تنممن

وجد ام اا خي لىيؤنالس السياليف يناس األحاينالس االم داليية الزنالي
دالالالم) االالم قولال " :وتاالالدأ دالالييتما — الزنالالي دالالالم — لمال

ىفوظاِ لدندة قاذمس لىس أحداث وشالصالياِ لدنالدة ،لكالن السياليف ي

صالاليع

لم ناليج ن اليُّ ؤنَس األحاينس لىياو النم كاو

المىك النايع الطاايس الغاي حسان اليمالاوم لىشالا واىسالطين ،امالا ف
إن

باألحداث ننساوى مدار عياس اليياو لممدار عياس الشالصياِ.

جال يز األ يالالي كىيال رأدال  ،واومال يم إليال ايدالالاو الماذالالس خالالارجين الالن

ننالذ السييف ي االم المنواليالس المدرودالس شالكى الالذاتم لنالدخ

الصالالماينا مالالداعين االالم دالالاحاِ قصالالي الناالالع ال ُمغنالالاا إلالالس دالالاحاِ
ي شالالا وباحاتعالالا ،شالاليلا ر كىي ال رأس الناالالع حنالالس ألىالالن وفس ال

الن حيالث المعياالس

ذاِ اليياو ام الحكم وى ديي َما ام وصى الشالصياِ ،إذ نصالى

ى ركالالا

شالصالاليس الناالالع اليمالالاوم بالالـ الطاايالالس الغالالاي ) ،وشالصالاليس كىيال بالالـ

كاو .

بالجوي والكي ) ووصى بي الجىيىس بـ كان بدنعار).

ااجنمع ال بمالالو اليية وأكالالابي العشالالاذي وأليالالان الشالالا وقالالواي العسالالاكي
وألاَسالالوه تاج الا ر ي ي
صالالعا ر بالالالجواري ،وأجىسالالوه لىالالس كيدالالم الممىكالالس،
وحكالالم كىي ال ُ عالالا رال المالالاس بالالالجوي والكالالي  ُ ،مص الفرا المظىالالو يمالالن
ظىم"  ،)31وبعدرا بىيىس "اجنمع شيوخ المايىس ،وي ُّاوا لىي ابمالس لمال
وبمياذ الشعيي عمي) حين طىاال
ن أجم المصالور وبسالناوا ر نحالو

الن كال الزرالور .اادالنمد المىالك

قصيار ن أجمال المصالور وبسالناوا ر نحالو

الن كال الزرالور" ،اعىالس

اليام ن ي
أن الطى رو طى جىيىس لكالن بمالاه الجمىالس السياليف يناس لعالذا
الطى لم نكن ن صوِ الشالصيس  -جىيىس  -ب رو صوِ اليياو

الجىيىالالس .و الالية ثاويالالس نجالالمه ادالالم ايلالالون صالالي المسالالمس بالينالالان،
مال الجىيىالس أن نُمشالا لعالا قصاليار

وتنأكالالد ذاتيالالس ال اليياو االالم قول ال " :طىا ال

م ال الجىيىالالس أن نُمشالالا لعالالا

ورؤننال االالم طىال جىيىالالس ،وبالالذلك نامالالس الاليياو رالالو المسالاليطي لىالالس
النائيي السييف ي ا وى نالدع الشالصالياِ تالدخ االم رؤننعالا ،وذلالك مالا
نزند ن ذاتيس السييف ي ونمى

كىيال الاميالالاه المصالالي الشالالعيي ،وشالالاي قصالالي الجىيىالالس الالالذ ادالالنغيق
بماؤه لشية شعور ى ايي ،وكان بدنعار ،خاصس بسناو الالذ تطال َيك

ن وضولين .

أ ي ا النعايي الي ز لىيؤنس ام المنواليس السابمس اينالذ الشك اآلتم :

أشجاره ام ايي أواوعا" .)32
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تاالالدأ المنواليالالس بحيكالالس تنالالالذ شالالك اىوزنالالاك الاالالؤر

إذ

 = K Snعياس الشالصياِ

نكسالالي أاالالا النائيالالي الطايعالالم ونكشالالى ال اليياو لالالن وفس ال االالم قول ال :

والممالالوذج األخيالالي لع الالذا المالاليب الالن اليُّ ؤنَالالس ال يس الاليف يناس

"وتادأ دييتما" ،ولىس اليام الن المالميي والا) لاذالد لىالس الاليياو
لكن ا نعوي لمىكين ام الساليية الا خالسي كووعالا َؤلَفالا ر لال ى بكووعالا

األحاينس ا وجده ام ديية تغيناس بمم رالالا) االم قالوا الاليياو " :

دالاليية ذاتيالالس تىالالالس أحالالداث سالالييت  ،والسالالا االالم رالالذا اىوزنالالاك
الاؤر رالو ي
أن رالذه المسالالس الن داليية الزنالي دالالم) أُلفال لىالس نالد

اوسح قىاعالا

اىما اي وصي الدنن ن كال
ع كال

والصايس تسمع وظا

وبكال لحالال وطالار لمىعالا عال ل يمالا لياال أويال ابالن أكاالي

ايدان الز ان ويايِ حان لمدرا ثم اشارِ تجاوب وتموا:
قال اناة الحم باوم النم شك

جزى العوى خىس الفؤاي شعالم

حاك أنا وصي ه اضمــاوم

وايلس قىام اوق وـار راالم

قاصدنا أ يي وطمما

أرال ودعال ايك نا فمــاا "

ان كم
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تمطىالالا المنواليالالس ال يسالاليف يناس االالم صالاليغنعا باىلنمالالاي لىالالس

أ ي الالالا تجىيالالالاِ اليُّ ؤنَالالالس االالالم ال ِّسالالاليَية ال يشالالالعفاييس  ،امجالالالد أن

صالالوِ ورؤنالالس ال اليياو الالالذ ى نداخى ال صالالوِ شالصالالياِ أخالالي،

المنواليالالاِ ال يسالاليف يناس االالم ال ِّساليَية ال يشالعفاييس تنالالالذ ومطالالين أدادالاليين االالم

وتنسم اليُّ ؤنَس بكووعا رؤنس ياخىيس نكالون ايعالا الاليياو لىاليم نعىالم الا

اليُّ ؤنَالالس ،األوا تكالالون ايعالالا المنواليالالس ال يسالاليف يناس نعالالدية الالاليؤى االالم

ظع الالي الالن الشالص الالياِ و الالا بط الالن ،امج الالده نعى الالم بمم الالدار ش الالالي

ىفوظنعا وى تمنصي لىس رؤنس واحدة ،ووجد ي
أن رؤنس اليياو رالم

الشالصيس ن حاس لىس اليام ن كون تىك المشالي باطميس ،لكالن

األداس الممطمم الذ تمطىا م بميس اليؤى ام المنواليس السييف يناس،

اليياو نىنز بالموضولم وإن كان ليب المشالي والاواطن اعالو

أ ا ا الممط ال اوم ن اليؤى االم السِّاليَية ال يشالعفاييس اننالالذ ايال المنواليالس

لم نصاغا بمشاليه الذاتيس.

صالاليغس واحالالدة الالن الالاليؤى ،ورالالم صالاليغس الاليياو العىالاليم أو ال اليياو
الذ نيى ا تياه الشالصياِ .

أ ي الالا المىف الالوظ ال الالاوم نا الالدأ ص الالوِ الشالص الاليس ب الالالظعور
وتنحالالوا اليُّ ؤنَالالس إليعالالا ،والنمالالدِ الشالصالاليس لىالالس الالالمظم الشالالعي

أ ا ا ن حيث وضوليس السييف ي وذاتين  ،ايغى لىس السِّاليَية ال يشالعفاييس

إلبياي وجعس المظي  ،ووجالد رؤننعالا تنسالم بالذاتيالس وكىيالس العىالم اعالم

ادنعماا السييف ي الموضولم الذ ننالىى شمه ن الذاتيس االم بعالض
ىفوظات .

تعىم أك ي ن لىم اليياو  ،ولع رذا األ ي ليس بمسنغيب ىلنماي
الشالصيس لىس المظم الشعي الذ نساوخ الذاتيس ام جوريه .
أ ا الالا الايوالالا ا ال يسالاليف ي الي الالز المنحمالالا الالن المنواليالالس

الهوامش

السابمس اينالذ الشك اآلتم:

 )1نمظالالي :اليؤنالالس السالاليينس فعو الا ر و صالالطىحاُ :اينالالد أ عمشالالو،

الملفوظ األو :

جىس أاكار ،العدي  ،281لمان  -األرين.33 ، 2012 ،
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 )2نمظالالي :المنالي ال السالاليي

ماربالالس ومدنالالس االالم النمالالاص والالاليؤى

 = K Snعياس الشالصياِ

والدىلس) :لاد ه إبياريم ،الميكز ال ماام العيبم ،بييوِ -

الملفوظ الثاني:

لامان ،ط.61 ، 1990 ،1
 )3نمظي :اليؤنس السيينس فعو ا ر و صطىحاُ.33 :

 Sc1و Vc1

 )4نمظالالي :تحىي ال الالطالالاب اليواذالالم الالالز ن – السالاليي – النائيالالي):
K Sc1 > K Sn

دالالعيد نمطالالين ،الميكالالز ال مالالاام العيبالالم  ،بيالاليوِ  -لامالالان
الدار الايماه  -المغيب ،ط.283 ، 1993 ،2

الخاتمة

 )5جمالي الالس العال الالس اليواذي الالس :جاد الالم حمي الالد ج الالوية ،ؤدس الالس يار
اتم

ما داا ي
ان اليُّ ؤنَس السييف يناس أتسالم بأرميالس بالغالس

الص الالايق ال مااي الالس  ،اليض الالوان لىمش الالي والنوين الالع ،ل يم الالان –

ام الدرادالاِ السياليف يناس ،ألويعالا تعالنم بوجعالس وظالي الاليياو الالذ نعالد

األرين ،ط1435 ،1رـ .142 ، 2014 -

يكالالز اإلونالالاج ال يسالاليف ي ا  ،وام الالَ لالالن ذلالالك تالاليتاط اليُّ ؤنَالالس ال َمالاليو ا

 )6المنالي السيي

وال َماليو ا لال  ،وتنكالا لىالالس جاوال المعياالس االالم تطايماتال االالم الالميس

لاالالد ه إبالالياريم ،الميكالالز ال مالالاام العيبالالم ،بيالاليوِ  -لامالالان،

السييف ي ا  ،إذ إ ين مدار عياس اليياو باألحداث نحالدي ووليالس اليُّ ؤنَالس

ط. 5 ، 1990 ،1

وياوننعالالا ،ولىممالالا كالالذلك ي
أن الالن حالالدياِ اليُّ ؤنَالالس رالالو النفينالالا بالالين
المام الالس الحك الالاذم والم الالنن الحك الالاذم وال يس الاليف ي والع الالي

 )7اماه المنالي ورؤنا الممد قياهاِ ام شعي لاد ه رضوان

 ،والص الالوِ

وومده ) :الداي وتمدنم  :يناي أبو لان  ،الطاعس العيبيس ،لمان

والممظور ،والصيغس ،ووجدوا رماك اخنالااِ كايية بين المماي حوا

– األرين.287 ، 2004 ،

اىسفنعم ام اليُّ ؤنَس ،ولكن جوري تمظيياتعم تيتكز لىس النفينا بين

 )8المص الالس الس الاليكولوجيس يراد الالس ا الالم لالق الالس لى الالم ال الالمفس بف الالن

ثالث الالس أوم الالاط الالن ال الاليؤى ،األوا نك الالون ايع الالا ال الاليياو ألى الالم الالن
الشالصالالياِ ،وال اويالالس نكالالون مالالدار لىمالال أقالال
وال الث نكون مدار لىم

ماربس ومدنس ام النماص والاليؤى والدىلالس):

المصالس) :ليالالون انالالدا  ،تيجمالالس :حمالالوي السالالمية  ،مشالالوراِ

الالن الشالصالالياِ،

المكناس األرىيس ،بييوِ  -لامان ،ي  .ط).78 ، 1959 ،

ساو لعىم الشالصياِ .
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ن مظالور الممالد األيبالم :حميالد الحمالداوم،

 )25ديية المىك ديى بن ذ نزن :رذيس النحيني :خيي شاىم،

الميكالالز ال م الالاام العيبالالم ،ال الالدار الايمالالاه  -المغ الاليب ،ط،3

العيئالالس العا الالس لمصالالور ال مااالالس ،كناالالس الدرادالالاِ ال يشالالعايس ،
صي  ،ي  .ط) ،ي  ،)ِ .جىد .1581 4

.46 ، 2000
 )10نمظي :بميس المس السيي .47 :

 )26األ يالالية ذاِ العمالالس أطالالوا دالاليية االالم النالالارنخ :شالالوقم لاالالد

 )11نمظي :موىِ السيي اىيبم :تزطفالان تالويوروب ،تيجمالس :

الحكاليم ،ؤدسالس رمالالداو لىنعىاليم وال مااالالس ،المالارية  -صالالي،

الحسين داحان واؤاي صفا  ،جىالس االاق المغيبيالس  ،العالدي 8

ي .ط). 109 ، 2012 ،

– . 45 ، 1988 ، 9

)27

 )12وظينس السيي ن وجعس المظالي إلالس النائيالي) :جياليار جيميال

.ن .

 )28دالاليية الظالالاري بياالاليس :النالالزا  :لاالالد الالاليحمن حمالالد ،العيئالالس

و خ الاليون ،تيجمالالالس :و الالاجم صالالالطفس ،مش الالوراِ الحالالالوار

المصينس العا س لىكنالاب ،صالي ،ط1344 ، 2رالـ ، 1926 -

األكالالاينمم والجالالا عم ،الالالدار الايمالالاه – المغالاليب، 1989 ،

.1762 -1761 3

.25

 . )29ن .1762 3 :
 )13نمظي :تحىي الالطالاب اليواذالم الالز ن – الساليي – النائيالي):
 )30ديية لمنية بن شداي اارس بمم لاس :النمس ب  :ي .يرونالش

دالالعيد نمطالالين ،الميكالالز ال مالالاام العيبالالم  ،بيالاليوِ  -لامالالان

الجوند  ،الدار المموذجيس لىطاالس والمشي ،بييوِ – لامان،

الدار الايماه  -المغيب  ،ط.290 ، 1993 ، 2

ي  .ط)1434 ،رـ  ، 2013 -جىد .261 7

 )14نمظ الالالي :الس الالاليينس ا الالالم المم الالالد اليواذ الالالم العياق الالالم – 1985
 ،) 1996أحمد رشيد وراب ،ردالس اجسنيي ،جا عس بغالداي

 )31قصس الزني دالالم أبالو ليىالس المعىعال الكايالي :كناالس الجمعورنالس

– كىيس النيبيس لىاماِ ،بغداي – العياق.50 ، 1997 ،

المصينس ،المارية  -صي ،ي  .ط) ،ي .39 ،)ِ .

 )15الممظور اليواذم بين المظينالس والنطايالا :ابالياريم جمالدار ،

 . )32ن.

الموقى ال ماام ،العدي . 84 ، 44،2003
 )16نمظي  :بميس المس السيي . 48:

 )33تغيناالس بمالالم رالالالا الكاالاليى الشالالا يس األصالالىيس :الماشالالي :حسالالين

 )17نمظي :بميس المس السيي . 48 – 47 :

لاصالالم ،كناالالس األوالالدلس ،شالالارع دالالورنا  -بيالاليوِ  -لامالالان،
ي .ط) ،ي .745 ،)ِ .

 )18نمظالالي  :خطالالاب الحكانالالس  ،جيالاليار جيميالال  ،تيجمالالس :حمالالد
عنصالالم ولاالالد الجىي ال اىيي ولمالالي حىالالم  ،العيئالالس العا الالس
لىمطابع اى يينس ،صي  ،ط. 202-201 ، 1997 ، 2

المصادر والمراجع:

 )19نمظي :تحىي الالطاب اليواذم. 311 - 309 :

 األ يية ذاِ العمس أطوا ديية ام النارنخ :شوقم لاد الحكاليم،

 )20األ يالالي حمالالزة الاعىالالوان حمالالزة العالاليب) :يون ؤلالالى) ،يار

ؤدسالالس رمالالداو لىنعىالاليم وال مااالالس ،المالالارية  -صالالي ،ي  .ط)،

الكن ال العىميالالس ،بيالاليوِ  -لامالالان ،ط1405 ،1رالالـ ، 1985 -

. 2012

.260 1

 األ يالالي حمالالزة الاعىالالوان حمالالزة العالاليب) :يون ؤلالالى) ،يار

 . )21ن .

الكن العىميس ،بييوِ  -لامان ،ط1405 ،1رـ . 1985 -
 بميس المس السيي

 )22لىم الزناا :ااروق خورشيد ،العيئس العا الس لمصالور ال مااالس،

الن مظالور الممالد األيبالم :حميالد الحمالداوم،

الميك الالالز ال م الالالاام العيب الالالم ،ال الالالدار الايم الالالاه  -المغ الالاليب ،ط،3

المارية  -صي ،ي  .ط) .198 -197 ، 2002 ،

. 2000

 . )23ن .198 -197 :

 تحىيالال الالطالالاب اليواذالالم الالالز ن – السالاليي – النائيالالي) :دالالعيد

 )24قصس اييويشاه :بمىم :والىس قىفاط  ،طاعس المعارب ،بييوِ

نمط الالين ،الميك الالز ال مالالالاام العيب الالم  ،بيالالاليوِ  -لام الالان الالالالدار

 -لامان ،ي  .ط) ، 1885 ،جىد .265 2

الايماه  -المغيب  ،ط. 1993 ، 2
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ماربس ومدنس ام النمالاص والاليؤى والدىلالس):

لاصم ،كناس األودلس ،شارع دورنا  -بياليوِ  -لامالان ، ،ي .

لاد ه إبياريم ،الميكز ال ماام العيبم ،بياليوِ  -لامالان ،ط،1

ط) ،ي .)ِ .

. 1990

 جمالي الالس العال الالس اليواذي الالس :جاد الالم حمي الالد ج الالوية ،ؤدس الالس يار
الصايق ال ماايس  ،اليضوان لىمشي والنوينع ،ل يمالان – األرين،

الدوريات:

ط1435 ،1رـ 2014 -

 اليؤنالالس السالاليينس فعو الالا ر و صالالطىحاُ :اينالالد أ عمشالالو ،جىالالس

 خطاب الحكانس  ،جييار جيمي  ،تيجمالس :حمالد عنصالم ولاالد

أاكار ،العدي  ،281لمان  -األرين.33 ، 2012 ،


الجىيال اىيي ولمالالي حىالالم  ،العيئالالس العا الالس لىمطالالابع اى يينالالس،
صي  ،ط1997 ، 2

موىِ السيي اىيبالم :تزطفالان تالويوروب ،تيجمالس  :الحسالين
دالالاحان واالالؤاي صالالفا  ،جىالالس االالاق المغيبيالالس  ،العالالدي ، 9 – 8

 الس الاليينس ا الالم المم الالد اليواذ الالم العياق الالم ، ) 1996 – 1985

. 1988
 الممظالالور اليواذالالم بالالين المظينالالس والنطايالالا :ابالالياريم جمالالدار ،

أحمالالد رشالاليد ورالالاب  ،ردالالالس اجسالالنيي ،جا عالالس بغالالداي – كىيالالس

الموقى ال ماام ،العدي . 2003 ،44

النيبيس لىاماِ ،بغداي –العياق. 1997 ،
 د الاليية الظ الالاري بيا الاليس :الن الالزا  :لا الالد ال الاليحمن حم الالد ،العيئ الالس
المصينس العا س لىكناب ،صي ،ط1344 ، 2رـ . 1926 -
 ديية لمنية بالن شالداي االارس بمالم لالاس :النمالس بال  :ي.يرونالش
الجوند  ،الدار المموذجيس لىطاالس والمشي ،بييوِ – لامان ،ي
 .ط)1434 ،رـ . 2013 -
 ديية المىك ديى بن ذ نالزن :رذاليس النحينالي :خيالي شالاىم،
العيئس العا س لمصور ال مااس ،كناس الدراداِ ال يشعايس  ،صي ،
ي  .ط) ،ي .)ِ .
 لىالالم الزناالالا :االالاروق خورشالاليد ،العيئالالس العا الالس لمصالالور ال مااالالس،
المارية  -صي ،ي  .ط) . 2002 ،
 اماه المنالي ورؤنا الممد قياهاِ ام شعي لاد ه رضالوان
وومده ) :الداي وتمدنم  :يناي أبو لالان  ،الطاعالس العيبيالس  ،لمالان
– األرين . 2004 ،
 قصالالس الزنالالي دالالالم أبالالو ليىالالس المعىع ال الكايالالي :كناالالس الجمعورنالالس
المصينس ،المارية  -صي ،ي  .ط) ،ي .)ِ .
 المصس السيكولوجيس يرادس ام لالقس لىم المفس بفن المصس):
لي الالون ان الالدا  ،تيجم الالس :حم الالوي الس الالمية ،مش الالوراِ المكنا الالس
األرىيس ،بييوِ  -لامان  ،ي  .ط). 1959 ،
 قصس اييويشاه :بمىم :والىس قىفاط  ،طاعس المعارب ،بياليوِ -
لامان ،ي  .ط). 1885 ،
 وظينالالس السالاليي الالن وجعالالس المظالالي إلالالس النائيالالي) :جيالاليار جيميال
و خالالالاليون ،تيجمالالالالس :والالالالاجم صالالالالطفس ،مشالالالالوراِ الحالالالالوار
األكاينمم والجا عم  ،الدار الايماه – المغيب. 1989 ،
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