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 الممخص:

الباحثين الييا أما تضمنت الدراسة ثالثة مباحث تناولت في االول مفيوم الشخصية وماىيتيا ونظرة 
المبحث الثاني فقد تضمن انواع الشخصية في رواية فمتغفري وىي الشخصية الرئيسة والشخصية 
الثانوية والشخصية المتناىية خمف االحداث والشخصية الحديثة أما في المبحث الثالث فتناولت عالقة 

 . المكان والشخصية الشخصية بالمكان حيث توجد عالقة تأثير وتأثر وانعكاسات نفسية بين

 الكممات المفتاحية: )مفيوم الشخصية، رواية فمتغفري، الشخصية المتناىية(.

The character in the novel Feltghafri 

Alaa Hassan Kweish 

Abstracts: 

The study included three sections that dealt in the first with the concept of 

personality and its nature and the researchers’ view of it. The second topic 

included the types of personality in the novel by Fettghafri, which is the main 

character, the secondary character, the finite personality behind the events 

and the juvenile personality. In the third section, it dealt with the relationship 

of the personality with the place where there is a relationship of influence, 

influence and psychological repercussions between The place and the 

personality. 

Keywords: (the concept of personality, Feltghafri's novel, the finite 

personality). 
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 المقّدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                 

الحمد هلل الذي َخَمَق الَخالئق ُكميا , وَىذَّب النفوس بالدين وبالِعمم َزّينيا , وأزكى       
 الصالة وأفضميا عمى نبي الرحمة وقدوة الُمتقين محمد األمين وعمى آلو الطاىرين .

  أما بعد ...

ىم فقد حظيت الدراسة السردية باىتمام العديد من الدارسين الذين ركزوا جيود      
عمييا , فُكِتبت فييا كثير من المصادر العممية , ُمتناولة السرد في مختمف أجناسو 
األدبية ,ومن  المعروف أن النظرة إلى النص بوصفو جمااًل أو كينونة جميمة قد بدأت 
بشكميا الصريح مع الشكالنيين الروس ومن تبعيم أو تداخل ما قالوا بو مع دعواتيم من 

ون الشخصية عنصرا ميما في العممية السردية فقد انبثق منيا النقاد الجدد , ولك
االشعاع الجمالي متمثاًل بالمغة التي ينسجيا المؤلف عمى لسانيا , بالرسم الذي يصوره 

 ليا .

ولعل ما دفعني إلختيار ىذا الموضوع ودراستو ىو ِقمة الدراسات األكاديمية في ىذا 
السردية منيا  جماليات الشخصية الفمسطينية  الكتاب , فقد حظي بالقميل من الدراسات

لدى غسان كنفاني لمدكتورة ماجدة حمود , و جماليات البناء السردي في روايات حميد 
 العقابي ألسماء محمد كاظم .

وقد ُبني بحثي ىذا عمى ثالث مباحث , تضمن المبحث االول مفيوم الشخصية ونظرة 
وان أنواع الشخصية في رواية فمتغفري , الدارسين ليا , وجاء المبحث الثاني بعن

وتضمن عدة انواع منيا الشخصية الرئيسة والشخصية الثانوية والشخصية المتوارية 
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خمف االحداث والشخصية الحدثية , اما المبحث الثالث فتضمن عالقة الشخصية 
 بالمكان السردي .

صمت إليو من نتائج بعدىا انتيت الدراسة بخاتمة عرضت فييا بإيجاز أىم ما تو       
 قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدت عمييا دراستي ىذه .اليوامش و , تتبعيا 

والُبد من اإلشارة إلى أن ىذه الدراسة قد اعتمدت عمى المنيج التحميمي السردي .كما    
أنيا إعتمدت عمى العديد من المصادر المفيدة الناىضة بالبحث ,منيا بناء الشخصية 

الشخصية (  –الزمن  –اية ألحمد عزاوي , وبنية الشكل الروائي ) الفضاء في الرو 
                                                                      لحسن بحراوي .

 .وقد تذلمت أكثر صعوبات البحث بمساعدة اهلل وعونو فأحمده وأشكر فضمو    

 المبحث االول 

 مفهوم الشخصية : 

الشخصية في بناء العمل السردي ، فيي )) وسيمة الكاتب وأداتو في تجسيد تسيم 
، وقد حظيت باىتمام الدارسين  2كما أنيا األساس في بناء الرواية الجيدة  1رؤيتو (( 

، وركزوا جيودىم في البحث في دالالتيا وأىميتيا ، فقد عرفت في األدب بأنيا : )) 
,  3الواقعيين الذين تدور حوليم أحداث القصة أو المسرحية (( أحد األفراد الخياليين أو 

أما عمماء النفس فيرونيا )) تنظيم داخمي لمسمات واالتجاىات واالستعدادات 
أو إّنيا ذلك الطابع الذي يتميز بو سموك الفرد والناشئ ,  4واالتساقات السموكية (( 

 .ة بو عن التفاعل المستمر بينو وبين عناصر البيئة المحيط
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يتضح مما سبق الدور الميم الذي تقوم بو الشخصية في العمل السردي وبنائو ، فيي 
عمود الحكاية ، والييا تستند بقية الجوانب السردية األخرى وتعد )) صانعة الحدث (( 

، كما أن الحدث يمثل أداة ربط وتجميع لمشخصيات الروائية باصطداميا بيذه  5
 يفترقان في العالم الروائي ، فبدون الشخصية ال يمكن فيم فيما جزءان ال 6. األحداث 

أي حدث صغير مروي ، وبذلك يمكن القول انو ال تتوفر حكاية واحدة في العالم خالية 
  7.   من الشخصيات

فالشخصية بمنزلة المرآة التي تنعكس عبرىا التركيبة النفسية لإلنسان بما فييا من 
 بعض عالقاتو االجتماعية بما  صراعات وانفعاالت داخمية ، أو

ينتج عنو من سموك وتصرفات أو مقدرتو التعبيرية إذ تعتمد الشخصية عمى المغة في 
 8.  جميع حاالتيا ، لكونيا األداة المعبرة عن ذاتيا وأفكارىا

وتكتسب الشخصية أىميتيا داخل العمل السردي بوصفيا عنصرا ميما وأساسيا من 
األساسي الذي تبنى عميو القصة كميا . حيث تمثل العامل  عناصر بنائو . فيي الركن

الحيوي الذي يضطمع بالعديد من األفكار المختمفة والتي تترابط وتتكامل داخل مجرى 
فيي )) مدار المعاني اإلنسانية ومحور األفكار واآلراء العامة ، وليذه المعاني , 9القص

عمى ذلك فأنو ال مكان ألي نص  وبناءً ,11واألفكار المكانة األولى في القصة (( 
 11. قصصي ، وال وجود ألي نوع سردي في العالم دون الشخصيات

وتتجمى قيمة الشخصية في كونيا عنصرا مركبا تمتقي وتتقاطع عنده كافة العناصر 
السردية بما فييا عنصرا الزمان والمكان  ، وىكذا يتضح لنا تأثر الشخصية بالعناصر 

ير األخيرة فييا ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ، وىذا ما السردية األخرى وتأث
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يعكس أىميتيا وفاعميتيا التي تصل إلى ابعد من ذلك فقد تحل محل الراوي أو المروي 
  12.لو في العمل السردي

ومن ىنا يمكننا أن نمحظ العناية الكبيرة التي يقدميا القاص لشخصياتو وىو يحدد    
الداخمية والخارجية ، وىذه العناية دليال واضحا عمى أىمية أوصافيا ومالمحيا 

 13.الشخصية داخل القص السردي ومركزيتو فيو 

ومن معروف أن النظرة إلى النص بوصفو جمااًل أو كينونة جميمة قد بدأت        
.بشكميا الصريح وغير الميادن مع الشكالنيين الروس ومن تبعيم أو تداخل ما قالوا بو 

ىدف الدراسة في 1931اتيم من النقاد الجدد. فقد كتب رومان ياكوبسن سنة مع دعو 
العمم األدبي ليس األدب بل األدبية، يعني أن ذلك ىو ما يجعل من عمل معين عماًل 

  14.  أدبياً 

أما النقاد الجدد فيؤكدون ))عمى اعتبار األثر األدبي مستقاًل قائمًا بذاتو، يوَصف 
 15(( . نوايا صاحبو أو بأي اعتبارات تاريخية أخرىوُيحمَّل دون اىتمام ب

ومعروف أيضًا أن صحة مسار ىذا االتجاه لم تُحل بينو وبين الخروج عن السيطرة 
الموضوعية الذي وقع في ظل بعض المناىج النصية. فقد اتسمت بداية النقد البنيوي 

بالجمال عوضًا عن الرسالة بالوعي الكامل بما تريد وبالموضوعية والعممية واالنشغال 
( في األدب، وكما عبر عن ذلك بارت حين رأى أن  )المغة( ليست توسطًا بين )الشيء

نسيج ىذا الشيء في لحظة معنى. إن ىذا النسيج )شكل( ذو )معنى(، وال بل ىي 
 16. وجود لممعنى إال بيذا الشكل، وال وجود ليذا الشكل إال بيذا المعنى

ية في نقدىا لألدب من المسمَّمة القائمة بأن البنية تكتفي بذاتيا، وال وىكذا تنطمق البنيو 
يتطمب إدراكيا المجوء إلى أي عنصر من العناصر الغريبة عنيا أو عن طبيعتيا لكن 
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الحماس لمعممية ولنصية النص سرعان من انفمتت منيا الموضوعية واالتزان عمى يد 
انت مقولة )موت المؤلف( المفيومة في بارت نفسو، وأكثر منو عمى يد من تبعو، فك

حدود قصديتيا النقدية العممية وىي تأتي، كما ىي حال البنوية عمومًا، كرد فعل عمى 
المناىج التي ُعنيت بالمبدع عمى حساب اإلبداع أو النص ذاتو. فقد خرج القائمون بيذه 

ظام في البنوية ال المقولة عن كل الحدود لتكون النتيجة، كما يقول أحد النقاد، أن الن
 17. يتّم إال بموت المؤلف أواًل واإلنسان ثانياً 

وبمقتضي ذلك، فالتحول من البنيوية ىو تحول باتجاه المؤلف واإلنسان، وما يشكالنو  
من عالقة معروفة بالزمن وبالتاريخ، كانت قد أغفمت في المقاربة البنيوية، مخاض 

األدبي، وبحياء، يسترجع بعض ما فقده أو  التحولوقد وقع ىذا التحول حين أخذ النقد
ن كانت استعادتو وىو ليس بالصورة التي كان عمييا بالطبع.  ُنبذ من قبل، وا 

نقول ىذا كمو لنمفت االنتباه إلى أن ىذا ال يعني العودة إلى ىيمنة المؤلف وما ىو  
لى البحث في معنى النص وأيديولجيتو عمى حساب نّصيتو وجمالي اتو. خارج النص وا 

بل نستطيع القول، وبالعكس، ال زال االلتفات إلى معنى النص وأيديولوجيتو، في النقد 
العربي، يتراجع تراجعًا إيجابيًا. إن مثل ىذا الواقع يحفز الناقد، وبيئاتو من كتب 
ودوريات وميرجانات وندوات أدبية وثقافية عمى العودة إلى القول بالجمال والجمالية في 

 18 ية، بداًل من االكتفاء بأن يأتي ذلك ضمنيًا.النصوص األدب

إذا كان الجمال والجمالية، في بعض األجناس األدبية، مثل الشعر الغنائي بشكل 
خاص، يتمثالن في المغة الشعرية وما ينبثق منيا أو ينبني بيا، فإن جماليات أجناس 

ن انطمقت منو   غالبًا.أخرى، وال سيما الرواية، إنما تتخطى ذلك وا 
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في الحقيقة، ))يفرز التعبير الروائي شبكة من الرؤى الجمالية المرتبطة تحديدًا بطبيعة  
المغة الروائية وما يتكشف عنيا من أنماط خطاب، إذ المغة بتحوليا إلى خطاب في 
المجال الحيوي الروائي فإنيا تنتقل إلى مرحمة التأليف األدبي الذي يسعى إلى االستئثار 

الخاصة، وىذه الشعرية الخاصة ىي التي تمنح الخطاب ىوية تعبيرية مغايرة  بشعريتو
 . 19(( تجتيد في السبيل إلى تكوين أسموبية أنموذجية يتميز بيا

 المبحث الثاني :

 انواع الشخصية في رواية فمتغفري :

تنوعت الشخصيات الواردة في رواية فمتغفري، وتعددت مالمحيا واألفعال الصادرة عنيا 
 , فقد كانت روايتو مسرحا لشخصيات رئيسية وثانوية 

فكان وصفو ليا وصفا دقيقا وبارعا ، قاصدا من وراء ذلك تعريف القارئ بما ينبغي 
عميو معرفتو ونقل أحداث المجتمع العربي  بصورتو المنظمة بشخصياتو الواقعية 

صداراتيا المخمدة ومدى تأثرىا لما مرت بو من ظروف سياسية واجت ماعية وفكرية في وا 
 ذلك الوقت .

وقد تناوليا الدارسون وأخضعوىا لتقسيمات مختمفة فمنيا : الرئيسة والثانوية ، وىذا 
التقسيم يعتمد عمى فاعميتيا في إدارة الحدث ، ومنيا الثابتة والنامية ، باعتبار قابميتيا 

 .  21 عمى التحول والنمو

بعا لفاعميتيا في بناء أحداثيا وسير تمك وسنقوم بدراسة وعرض شخصيات ىذه الرواية ت
 األحداث , وىي :
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 الشخصية الرئيسة : -1

ويقصد بيا الشخصيات التي تقود الحدث وتدفعو إلى األمام في كافة األعمال 
فيي تؤدي الدور األساسي في مجريات السرد داخل النص القصصي ،  , 21األدبية

كما أنيا تبدو لممتمقي بصور مختمفة لما تتمتع بو من قوة جذب وقدرة تأثيرية عمى 
، وىذا ما   22 المتمقي الخارجي وعمى الشخصيات المرافقة ليا عمى صعيد القصة

 يستدعي من الروائي بذل الجيد والتركيز 

 وع من الشخصيات لكونيا )) الفكرة الرئيسة التي تنتج حوليا األحداثعمى ىذا الن
.))23  

مما يجعل المؤلف ينأى بنفسو بعيدا عن المسرح السردي ويتيح لمقارئ المجال لفيم 
 ماىية الشخصيات ودواخميا واتجاىاتيا داخل العمل السردي .

شخصية البطل  ري في شخصيتين ىماوتمثمت الشخصيات الرئيسة في رواية فمتغف
عبد العزيز( الشاب السعودي البعيد عن االلتزام الديني وعن تقاليد مجتمعو , وىو )

 الراوي داخل العمل السردي .

ىي الشخصية التي سيطرت عمى اىتمام المؤلف والشخصية الثانية ىي ) جمانة ( و 
ا تبدأ تدور حوليا أحداث ىذه الرواية وبي فيي الشخصية الرئيسية والمحورية التي

 الرواية وتنتيي بيا 

يوم اإلثنين  جمانة فتاة سعودية األصل تقطن في الرياض من مواليد شير جوان،))
عمى الساعة العاشرة صباحا.تحب شير يونيو كثيرا، وتتباىى بو دوما نقول بأنيا 

 24 ((المفظ بعض الشي  تشترك ىي وشيرىا "في معظم الحروف وتتشابو في
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العربية، تنحدر من أصول بدو ية ومتحضرة في آن  نيا وأصوليامتمسكة بعروبتيا ودي
واحد، حيث شكمت كمزيجا في البداوة والحضارة مماجعميا متميزة عن باقي فتيات 

  المدينة

لو تدرين لكم أحب، مزيجك ىذا يا جمانة لكم أحب مزيج البداوة والحضارة الذيال ))
  25 (( تمثمو امرأةغيرك

وىي شخصية البطل تقدم لنا شخصية رئيسة اخرى وتصفيا ىنا نجد شخصية رئيسة 
 بصدق شعوري دقيق .

 أنت أقو ى مما تدعين، أكثر صالبة مما تظيرين، فبرغم نعومتك ورقتك وسيولة))
   26(( خدشك إال أنك فتاة شامخة قوية 

يصف ىنا السارد عمى أن جمانة فتاة قوية أكثر مما تعتقده بنفسيا وصالبتيا تميزىاعن 
اقي النساء إال أنيا امرأة حساسة، وذات مشاعر رىيفة تبقى بنظره صمبة وشامخة ب

 . وال االنيزام التعرف االستسالم

  -الشخصية الثانوية : -2
ُتعد الشخصية الثانوية عنصرا مساعدا يكون دوره تابعا لدور الشخصية الرئيسة ، فيي 

حافزا ، وأحد األسباب التي تعين  اإلطار العام لعمل الشخصية الرئيسة ، كما أنيا تمثل
( ، فيي شخصيات ال يوجد ليا حضور خاص 27)الشخصية الرئيسة لمقيام بعمميا

يميزىا وال يعتني صاحب النص بتقديم صفاتيا ومالمحيا الشكمية والمعنوية ، بل تكون 
 ( . 28)تابعة لمشخصية الرئيسة وتمتحم بأفعاليا بما يساىم في تنمية الحدث السردي
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يناك عالقة متينة بين الشخصية الرئيسة والثانوية من خالل التأثير المباشر الذي ف
تمارسو عمييا ، وقد تجمى ذلك في العديد من أخبار المنتظم وكان لمشخصية الثانوية 
دور ميم في تنظيم أحداث السرد وضم بعضيا إلى بعض وعرض الشخصية الرئيسة 

 ىن القارئ .بالصورة المناسبة ليا والقريبة إلى ذ

وفي رواية )فمتغفري( وجدنا عدد من الشخصيات الثانوية المساىمة في تطر احداث 
 الرواية منيا شخصية )ىيفاء(

عرفت ىيفاء قبل مجيئك بسنة، كانت قد جاءت توا من الكويت، لكنيا لم تكن أي ))
الذكور متوجسة من زمالئيا  وال حتى طالبة خميجية مستجد، لم تكن خجولة وال ضعيفة
الزميالت يجئن بعقميات متشربة بالحذر  من الخميجيين، رغم أن العادات جرت عمى أن

عنيم قدر  من زمالئين الذكور، وبنصائح وتوصيات تمحعمى ضرورة االبتعاد
 31((اإلمكان

يبدو لييفاء دورميمفي تطور احداث الرواية ومساندة الشخصية الرئيسة ومشاركتيا في 
 بير عن حاالتيا داخل العمل الروائي .ايضاح صفاتيا والتع

وكان لشخصية ثانوية اخرى دور ميم في تنظيم احداث السرد وعرش شخصية البطل 
وطرح افكاره ورؤيتو لالمور من خالل تعاممو مع تمك الشخصية الثانوية وىي شخصية 

 ) ياسمين ( 

حمول , كنت )كنت مضطجعا أمام االريكة وياسمين تتجول داخل المنزل بياتفيا الم)
ربية عندما أراقبيا وىي تتحدث بممل تارة وبعصبية تارة اخرى باالنجميزية غالبا وبالع

 31 ترتفع وتيرة عصبيتيا((
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  الشخصية المتوارية خمف الحداث :-3

داخل العمل  وىي الشخصية المختبئة خمف مسرح السرد والتي تعمم بما يحدث ومايجري
السردي ولكنيا تتخذ موقع المراقب فقط , دون التدخل في تطور االحداث السردية , 

 وىي عالمة بابعاد الشخصيات االخرى ودورىا في تقدم احداث الرواية .

 الشخصية الحدثية :-4

ويقصد بيا الشخصيات المساىمة بتطور احداث الرواية والتي ليا دور بارز في كل 
الذي ينقل لنا  ) عبد العزيز (  قد وجدنا ىذا الدور في شخصية الراويحدث منيا , و 

 احداث ماجرى عميو وماعاشو وماعاشتو الشخصيات االخرى في رواية )فمتغفري( .

 المبحث الثالث 

 عالقة الشخصية بالمكان :

 عالقة الشخصية بالمكان السردي :

الروائي، ليس ألنو الفضاء يمثل المكان في الرواية، عنصرا ميما من عناصر السرد 
األفقي لمنص فقط، حيث تدور األحداث، ويتحرك األبطال في دوائر متقاطعة، وتتضح 
معالم شخصياتيم وتنمو وتتحول، بل ألن المكان في كل أبعاده الواقعية والمتخيمة يرتبط 

 ارتباطا وثيقا بالجانب الزمني والتاريخي لمنص وشخوصو .

مكان اما ان تكون عالقو تشعر فييا الشخصية  باالنتماء او العالقة بين الشخصية وال
عالقة تشعر فييا الشخصية  بالنفور والرفض واعني ىنا بعالقة االنتماء تمك العالقة 
التي تشعر خالليا الشخصية  باالنتماء لممكان الذي تتحرك فيو وىي أماكن اإلقامة 
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ن تدخل من احد ونجد ىناك عالقة االختيارية والتي تختار الذات االقامة بداخميا دو 
تأثر وتأثير بين الشخصية والمكان الموجودة فيو والمحيط بيا قد تنعكس بشكل ايجابي 

 وتتخذه الشخصية واجية ليا وتستمد طاقتيا من خاللو وتشعر باالمان والسكينة فيو .

ييا الى وىذا الشعور وجدناه في قول البطل : ))لذا انتقمت من الشقة التي كنت أعيش ف
 .31(( بيت باتي وروبرت , اردت ان انام في بيت يشاركني التنفس فيو احد 

نالحظ ىنا شعور الشخصية باالمان واأللفة وىذا منبعث من عالقة التأثير والتأثر بين 
وروبرت( اثرا في المكان وجعاله متنفسا لمراحة  الشخصيات والمكان فوجود ) باتي

 والطمأنينة وىذا اعكس بدوره عمى شخصية )عبد العزيز( .

واحيانا تظير لنا معبرة عن واقع حال الشخصية وكوامنيا النفسية وانعكاس تشتت 
لتمسناه في وصف ا الصورة المكانية وفوضويتيا عمى ىيأة تمك الشخصية , وىذا ما

أعترف بأنني لست بقادر عمى أن احب ذلك الوطن ,  : ((يث يقول البطل لوطنو ح
 .32الوطن الذي بات ليس بعيدا بالمسافة فقط بل عن قمبي أيضا (( 

نالحظ وبشكل واضح نفور الشخصية من المكان وشعورىا بعدم االنتماء لو فعادة 
لو السابق يبين لنا مايكون الحنين لمبالد مالزما لمذات المغتربة , اما بطل الرواية في قو 

 عدم الحنين لوطنو وىذا نابع من عدم الشعور بالراحة داخمو .

واحيانا تكون عالقة الشخصية بالمكان ليست عمى الفطرة بل بسبب عادات وتقاليد 
المجتمع التي عممت عمى بناء شخصيات مخفية منقادة الفكار غيرىا , بعيدة عن 

أكثر من يكره بالدنا , ففيو يحرم عميين كل شي  احالميا وامانييا )) غالبا الفتيات ىن
 . 33, ويمنع عنين فيو أي شيء (( 



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 707 

     الخاتمة            
 لتسميم بأن غاية األدب الرئيسة، ولكن ليست الوحيدة ىي الجمال. ا-1
إّن الشخصية، في ظل االىتمام جماليًا بالمغة وما تنطوي عميو من أسموب وصور -2

 بالغية أخرى، لم تحظ باالىتمام الكافي من ىذه الناحية.فنية وأساليب 
إّن لغة تقديم الشخصية أو وصفيا أو كالميا إنما يأتي انعكاسًا بدرجة أو بأخرى  -3

من عالقة الروائي بشخصياتو المتخيمة، أو المتخيمة التي ليا أصول حقيقية، أو 
 الحقيقية في تجربتو.

من الرؤى الجمالية المرتبطة تحديدًا بطبيعة المغة ينتج التعبير الروائي العديد   -4
الروائية وىذه المغة يستعمميا المؤلف الظيار جمالية النص السردي فضال عن 

 تصويراتو الدقيقة لشخصياتو السردية .
 الهوامش

م( : محمد كاظم  2112-م2114الشخصية في المنجز الروائي لمدينة الناصرية ) -1
 .15( :  كتوب ، ) رسالة ماجستير

ينظر نظرية الرواية في األدب االنكميزي الحديث : ىنري جميس وآخرون ، تر :  -2
 .173د. أنجيل بطرس سمعان : 

معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب : مجدي وىبة ، كامل الميندس : -3
117 

 .7بناء الشخصية في الرواية : د. مصطفى ساعد الراوي :  -4
 .7سو :ينظر المصدر نف -5
نظرية األدب رينيو ويميك ، أوستن ، أوستن وارين ، تر : محيي الدين صبحي  -6
:81. 
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 . 73ينظر النقد التطبيقي التحميمي : عدنان خالد عبد اهلل :  - 5
ينظر من البنيوية إلى الشعرية : روالن بارت ، جبرار جينين ، تر : د.غسان السيد  -8
 :38 
أطروحة( : ): نادية مروان احمد ، -البخالء نموذجا  –ينظر السرد عند الجاحظ   -9 

138. 
، ومدخل إلى التحميل البنيوي لمقصة : روالن 87قال الراوي : سعيد يقطين :  -11   

 .64بارت ، تر : منذر عياش : 
 . 563النقد األدبي الحديث : محمد غنيمي ىالل :  -11  
 .23مؤلفين : ينظر طرائق تحميل السرد األدبي : مجموعة  -12  
 .152ينظر اإلشارة الجمالية في المثل القرآني : عشتار داود :   -13 
ينظر الخبر في كتاب األغاني ألبي فرج األصفياني: د. ضياء غني العبودي   -14  

 .23، ميادة عبد االمير العامري 
, ترجمة: د.  ينظر مناىج النقد األدبي بين النظرية والتطبيق: ديفيد ديتشس -15   

 .83محمد يوسف نجم، مراجعة: د. إحسان عباس،  ص
 13النقد البنيوي لمقصة القصيرة: روالن بارت ,ص  -16 
ينظر النقد األدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك : . د. إبراىيم محمود  -17  

 .95خميل،  ص
تكرار  -و بالمعنىينظر ناظم عودة: البنيوية والتاريخ: أىمية السرد وعالقت -18   

 الوصول إلى المعنى يقتل سحر البنيوية. أضواء، موقع إليكتروني.
ينظر د. محمد صابر عبيد: الكون الروائي.. قراءة في الممحنة الروائية الممياة   -19 

 .59الفمسطينية إلبراىيم نصر اهلل , ص
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نصيف،  قضايا الفن اإلبداعي عند دوستويفسكي: باختين: ترجمة د. جميل -21  
 .89ص
ينظرنظرية الرواية في االدب االنكميزي الحديث : جيمس وكونراد وآخرون ،   -21  

 . 115 – 99تر : انجيل بطرس سمعان , 
 .111ينظر: معجم المصطمحات االدبية المعاصرة : سعيد عموش  -22  
الشخصية ( : حسن بحراوي,  –الزمن  –ينظر بنية الشكل الروائي ) الفضاء  -23  

269. 
 .228فمتغفري : أثير عبد اهلل :  -24  
 .25المصدر نفسو :  -25
 .26المصدر نفسو : -26
 126معجم المصطمحات األدبية المعاصرة : -27
 . 67ينظر النقد التطبيقي التحميمي : د. عدنان خالد عبد اهلل :  -28  
 . 31فمتغفري:  -29   
 . 76المصدر نفسو : -31
 .58المصدر نفسو :  -32
 . 35المصدر نفسو :  -33
  35المصدر نفسو :  -34

 والمرجعالمصادر 
 . *القرآن الكريم

*  االشارة الجمالية في المثل القرآني : د. عشتار داود محمد ، منشورات اتحاد الكتاب 
 م .2115،  1العرب ، دمشق ، ط
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،  1دمشق ، ط*بناء الشخصية في الرواية : أحمد عزاوي ، اتحاد الكتاب العرب ،    
 م .2117

،  1الشخصية ( : حسن بحراوي ، ط –الزمن  –*بنية الشكل الروائي ) الفضاء 
 م .2111

* الخبر في كتاب االغاني ألبي فرج االصبياني : د. ضياء غني العبودي ، ميادة 
 م.2113،  1عبد االمير العامري ، دار ومكتبة الحامد ، عمان ، ط

بنية السردية لكتب االمثال العربية ( : لؤي حمزة عباس ، *سرد االمثال ) دراسة في ال
 م .2113،  1اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ط

  
،  1*طرائق تحميل السرد االدبي : مجوعة مؤلفين ، منشورات اتحاد كتاب المغرب ، ط

 م .1992
 . 2113بغداد , –*فرانكشتاين في بغداد : احمد سعداوي , منشورات الجمل , بيروت  

 .  2113* فمتغفري : اثير عبد اهلل النشمي , دار الفارابي , لبنان , 
*في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد : عبد الممك مرتاض ، عالم المعرفة ، 

 م.1998الكويت ، 
في السيرة الشعبية ( : سعيد يقطين المركز الثقافي  *قال الراوي ) البنيات الحكائية 

 م .1997العربي ، بيروت ، 
*قضايا الفن اإلبداعي عند دوستويفسكي: باختين , ترجمة د. جميل نصيف، بغداد، 

 . 89، ص1986
* الكون الروائي) قراءة في الممحنة الروائية الممياة الفمسطينية إلبراىيم نصر اهلل (:    

 . 2117ر عبيد , بيروت، د. محمد صاب



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 742 

*مدخل إلى التحميل البنيوي لمقصة : روالن بارت ، تر : منذر عياشي ، مركز االنماء 
 م1993،  1الحضاري ، ط

, دار الكتب العممية , بيروت  4*معجم العين : الخميل بن أحمد الفراىيدي، الجزء  , ج
 ,2113 . 

, دار الكتاب المبناني ، بيروت *معجم المصطمحات االدبية المعاصرة : سعيد عموش 
 م.1985،  1، ط

كامل الميندس ,مكتبة  -* معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب : مجدي وىبة 
 لبنان , د.ت .

*مناىج النقد األدبي بين النظرية والتطبيق : ديفيد ديتشس ,  ترجمة: د. محمد يوسف 
 ، ص.1967نجم، مراجعة: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

*من البنيوية الى الشعرية : روالن بارت ، جيرار جينيت ، نر : غسان السيد ، دار 
 م2111،  1نينوى لمدراسات والنشر ، سوريا ، ط

* نظرية االدب : رينيو وليك ، اوستن ورين ،تر : محيي الدين صبحي ، المؤسسة  
 م .1985،  2العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ، ط

الرواية في االدب االنكميزي الحديث : جيمس وكونراد وآخرون ، تر : انجيل * نظرية 
 م .1971،  1بطرس سمعان ، الييأة المصرية العامة ، القاىرة ، ط

 *  النقد األدبي الحديث : د. محمد غنيمي ىالل  , نيضة مصر , القاىرة , د.ت .
براىيم محمود خميل, عّمان، *النقد األدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك:  د. إ  

2113. 
*النقد التطبيقي التحميمي : د. عدنان خالد عبد اهلل , دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 

 ,1986 . 
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 الرسائل العممية :
*السرد عند الجاحظ ) البخالء إنموذجًا ( : فادية مروان أحمد ، اطروحة دكتوراه ، 

 م .2114جامعة الموصل ، 
م ( : محمد كاظم 2112 –م 2114المنجز الروائي لمدينة الناصرية )  *الشخصية في

 م .2114كتوب ، رسالة ماجستير ، جامعة ذي قار ، 
 االبحاث والدوريات :

*البنيوية والتاريخ: أىمية السرد وعالقتو بالمعنى :  ناظم عودة , أضواء، موقع 
 إليكتروني .


