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 ملخص

تسلل هذه اذدراسد للضذدرعلل سذم اذ للشخشيةشضذطللقيللشضذدر يساسة ذراخنذ سد للضذت يسهضذ ش ذ    ذه اذ

درشللللللقيللللللشضذيسذبه ذدرائ سذد  ذدروشيضذهلسللللللذي ذك ش ذدروئ سذدر اذبن ة ذتيلللللل سد ذم ذيذ  يسذم اذ

ذدهمخيرذدع ىذدرخ يس ذم اذ سد للللللضذدراالاي ذدر  يةشضذدر يةخضذ  ش ذدرخالحظضذكدرخايبشللللللضنذببذب يللللللدة

أ  ش  ذكخيذبئكزذم اذتشللللن ضذدراالاي  ذكبمئحذيسلللل ضذر شيرذتشللللمئحذبهسلللليهسذيسذحي ذدهمليسذدرم  ئذ

ذكدرم  شئنذ

 سق ذطقيشض ذ  يةشي  ذت  ئذكت  شئأ ىذت يس  ذ شخشيةشض ذط دالكلمات المفتاحية:  

 

The Character of Al-Tariqi Between East and West: A Semiotic Study 

of Personality from A Comparative Perspective (The Novel of Touareg 

and The Bleeding of the Stone as A Model) 

 

Abstract 

This study sheds light on the semiotics of Al-Tariqi's personality, to conduct 

a comparative study between the connotations of this character in the mind 

of the Arab, the son of the environment itself, and the Westerner, who forms 

a perception of it based on observation and coexistence. Comparative 

literature focuses on the study of the bilateral relations that exist between two 

literatures, as well as on the problem of relations, leaving space for a common 

human existence in the absence of influence and effect.  

Keywords: Comparative literature, semiotics, Touaregs, personality, 

dualities, influence 
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 المقدمة 

ا ذ للشخيذتيذأ كدسد ذت لمضذرالهمويذدرمسذت ادذشللقيللشي ذدريلل ئدكبض تااةذدريلل ئدسذتسللئحي ذديمئد للشي ذر

جشال ذ ااذذدرمسذت س ذيذع  يةذيبقصذمي دتذيذدرائب ض ذكخ  صللللللذيذت ذدرا رخض ذكدتنيسهيذم اذدر ش ذ

يسذدروشيضذجشننذت ذه اذدرخجمخاي ذدري ئدكبضذتوئزذاويةنذ)در  دسق( ذ نةي ذدري ئدسذدرنوئى ذكأ  

براذذخيللللل صلللللشضذتجمخ ذدر  دسق ذب لللللييضذت   قدرمسذر ذتم  ئذ ير شيةذدرخاهشضنذت ذه دذدرخ   ق ذ

شضذخمشيسذدراسد لللضذم اذ لللشخشيةشضذطلللقيلللسيعلللذ ذر مواشض ذكحلي ذ ذم اذم شاتذ ذكأخالاذ قذكا ذد

ي ذك ش ذدر يساسة ذراخنذ سد لللضذت يسهضذ ش ذ    ذه اذدرشلللقيلللشضذيسذبه ذدرائ سذد  ذدروشيضذهلسلللذ

ذدهمخيرذدع ىذ رخ يس ذم اذددروئ سذدر اذك ة ذتي سد ذم ذيذ  يسذم اذدرخالحظضذكدرخايبشضنذببذب يدة

صذ ذ1972)ط ي  ذذكخيذبئكزذم اذتشللللللن ضذدراالاي  سد للللللضذدراالاي ذدر  يةشضذدر يةخضذ ش ذأ  ش  ذ

ذتشمئحذبهسيهسذيسذحي ذدهمليسذدرم  ئذكدرم  شئنذذ ذكبمئحذيس ضذر شير(129

كب  قذأهنذدريللل ئدسذم اذأهلسلللذ ذ)ط دسق(ذعهذ ذطئا دذدريللل ئدس ذكاشنذهسلللوضذبراذطيسقذ  ذذ

زبي  ذكاشنذأبعلللي ذهسلللوضذبراذدر د اذ)تيسكي(ذدر اذتسلللن ذيش،ذاوية ذ  ذكخيذأسج ذدروا ذتسلللخشمذ ذبراذ

كب كئذ   ذدر  دسقذذن(30-29 ذصذ2006دعهيللللليسا ذ)ذكتسللللليرنذيتائيمذ ذ  ئاي ذدريللللل ئدسذ

شي ذستي ذدريلللللل ئدس  ذكيه دذب      ذم اذأهلسللللللذ ذأر ي ي  ذت نبذ ميلللللللي ضذدريلللللل ئدس  ذ أ لللللل

نذكااذكصلللللللمذ ذ(18 ذصذ2004)يشنشئكد ذكك ركذ أ  يسذدرئبح ذك طللللللادذدر  ير ذ( 1)غ ك دعتيه

)دعهيلليسا ذدريلل لشضذدرلئهسللشضذت هشكذ هيسرذ  هذ ذ أهيسذرشمذ نتنيهذ ذب للخيمذصلل تذ ذر خئب  

كخيذأط قذدروئ ش  ذم اذدر  دسقذماةذتسللللللخشي ذأبعلللللللي  ذت ذيبذأتئدسذدرئتي  ذذن(18 ذصذ2006

نذكااذدتق ذ(16 ذصذ2006دعهيلللليسا ذ) ذ يرخ  ةخشدرئجي ذدرزسق ذأ لللل  ذدريلللل ئدس ذكخيذب  ام  ذ

درو ثذت ذدراسد لللضذدرسلللشخشيةشضذرشلللقيلللشضذدر يساسذت ذجي ذر، ذكبركذم ذطئبقذدرخ يسهضذ ش ذمخ ش ذ

م،ذ)هزبفذدر جئأحاهخيذإلذبأ  شش  يشنشئكد ذيسذذ-ذكدآلخئذعروئت ذ ي نث( ذ ئدهش ذدرن هسذيسذسكدب

م ذطئبقذت  شنذطقيشضذدر يساسذدرمسذكس  ذيسذدرئكدبمش  ذت ذزدكبضذدرم صشفذذسكدبضذ)ط دسق(

ذده الايذت ذتويبئت،ذدر  ييشض ذكتخسللللللن،ذ ذ بم،ذ كدر  شلضنذحشثذتمئكزذدرئؤبضذدروئ شضذم اذدر يساسة

ذدرلئ دهشض ذب ييضذبراذدع ئذدر اذبم  ياذدآلخئذدرخقم فذم اذدحمنيك،ذ ،ذت ذخال ذدرلعيسذدري ئدكا

در اذبمجسللاذك حاذأ  ي ذدر يللضذيسذكنذتئةنذ ش خيذب   قذدرشللئاسذت ذتائيضذتيتضذ يرشللقيللشضذدرمسذ

                                         
ذن(13صذ 2004يشنشئكد ذ)عتيهغذ جخ  ذتلئ هيبذبت هيغ ذكه ذد   ذدر اذب   ،ذدر  دسقذم اذأهلسذ  ذكتا سذدر وشن نذد(ذ1)
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  ذج ات،ذدر اذ يذبم اثذم ذي ذيالذب ميجذيشذيذبراذك ئةذأكصللليو ذك ذب لللذيىذيسذدرم اب  ذك ذدهوذيس

كتااةذدرشللقيللشضذم يللئد ذأ للي للشي ذيسذ  يسذدر صذدرئكدةس ذيذسذدرمسذتم راذت ذيذدعحادث ذ تئ اذتا،ن

 ذ2015درل دز ذ)ذكدرمشللللل بقكتم  ئذ ذي ذكخيذتشلللللنةنذ االايتذيذيسذدرزتي ذكدرخني ذم يصلللللئذر  يسةذ

ك درةذي ذت ذ  ذذك للل وذبم يك ذدرو ثذ لللشخشيةشضذدرشلللقيلللشضذ  يسذم اذتار  ذدرشلللقيلللشض ذ(ن23ص

بذد  للللل  ذدريللللللي  ذدرخظذئذت سلللللشخي كبركذت ذخال ذت زباذيذم اذ لللللمضذذ (1)ذدرم  شنتسلللللم بي ذ

ت ذذندرقيسجس ذدعخالق در ش  ذدراالاضذ يرخني  ذأياي ذدرشلللقيلللشض ذدعحادث ذكدراالاضذ يراير ذدر ابث

خي  ذكب مذسذ نبجي ذدرم  ئذكدرم  شئ ذت ذ شي ذأه ذ   ذبق صذدرو ثذبراذدرخمشلللي ذي ذكدرلئكق ذ  ذدرسلللة

ذدر ميةجن

 

 مشكلة الدراسة

ك درةذي ذذدرنشفذم ذ شخشيةشضذدرشقيشضذ  يس ذم اذتار  ذدرشقيشض ذيستمخ  سذبطنيرشضذه اذدراسد ضذ

ذئذبذد  للل  ذدريللللي  ذدرخظت سلللشخي اذ لللمضذكبركذت ذخال ذت زباذيذم ذن ت ذ  ذتسلللم بي ذدرم  ش

 ذدر ابثنذت ذدرقيسجس ذدعخالق در ش  ذدراالاضذ يرخني  ذأياي ذدرشلللقيلللشض ذدعحادث ذكدراالاضذ يراير

خي  ذكب مذسذ نبجي ذدرم  ئذكدرم  شئ  ذت ذ شي ذأه ذ  ذبق صذدرو ثذبراذدرخمشلللي ذي ذكدرلئكق ذ  ذدرسلللة

ذدر ميةجن

 

 أسئلة الدراسة

ذتار  ذطقيشضذدر يساسذيسذدرمي سذدرائ سذكدرمي سذدروئ س؟ه ذذتيذ-

ذتيهسذتسم بي ذت  شنذدرشقيشض؟ذ-

ذتيهسذدرخمشي ذي ذكدرلئكاي ذيسذ شخشيةشضذطقيشضذدر يساسذ ش ذدرشئقذكدروئى؟ذ-

ذ

 أهداف الدراسة

ذ ش ذدرشللللللئقذكدروئىذت ذخال ذدرو ثذم ذتار رذي ذ در ا وذم اذ للللللشخشيةشضذطللللللقيللللللشضذدر يساسة

ذاذتسم بي ذدرم  شن ذ  ذببجي ذدرمشي ،ذكد خمالوذكدرسخي ذدرخشمئكضنكمئ ذيذم 

                                         
ذك(ذ1) ذ سد ضذدرشقيشضذيسذدر صذدرسئ انذذبرابركذد م ي د  ذديمئ ،ذ يش شدذهيت   ذت ذت اباذدرخ يكسذدرمسذت  رذم شذي تي

ذ(ن13 ذص2013)هيت   
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 الفصل األول: الروايات

 رواية طوارق: المبحث األول

 ملخص الرواية

صشةيح ذدر يساس ذد  ذدري ئدس ذدر اذب منذدراسنئذأحاذ شلش، ذ تائضذه اذدرئكدبضذايضذ غزد ذ

دراسللنئذكت ئبئذ للشل،ذت ذ للجيهش، ذكيسذدر ئبقذكبام    ذدرعللشفذدآلخئنذيشسللااذجيهاد ذر   سذت ذ

ت ام نذمية م، ذكبع ئذبراذدر من ذرشنمشفذ ااذبركذأ ذ شل،ذبدحذر ذبن ذب ذت ش ي ذ شي شي  ذكسةشمذ

ذحن تضذيشخيذ اان

ذ

 - سيميائية شخصية الطارقّي "غزال" -

 االسم -1

ركذد  لل ذيسذ للشئذت كذبشللننذد لل ذدرو نذستزبضذ اش ذي ذيالذبم ذدخمشيساذب ذكيقذك شلضذبا بذيذب

در يللضنذكخيذبسلليه ذد لل ذدرشللقيللشضذل ير ياضذدريلل تشضذدرمسذبشللمخنذم شذيلذيسذت اباذدرسللخي ذ

درا رشضذرم كذدرشللقيللشض ذب للييضذبراذبتنيهشضذد للمن ياذدعياي ذدرخسللم و شضذر شللقيللشي ذت ذخال ذ

نذيلسذسكدبضذ)ط دسق( ذب اماذدرو نذ ـلللللللللذ غزد ذصلللشةيح ذ(17 ذصذ2013هيت   ذ)ذأ لللخيةذي

كبئتزذد خ،ذبراذأحاذكية ي ذدروشيضذدري ئدكبضذيسذجزة،ذدعك  ذكه ذدروزد  ذ ش خيذبششئذدرجزسذ

سموئىذتخ ذ در يهسذت ،ذبراذصلضذم اذكز ذ ياةي   ذيسذت يرذدرخويروضذت ذدرشسس ذكه ذد  ذ ذب 

فذ غزد  ذهلسلل،ذ  ه،ذ دإلهخ طلليس ذدر حشاذدرخسللم ئذيسذكراذك للهذحنيبي ذدر  سذكدرارنذكخيذبيلل

ذن(12 ذص2004يشنشئكد ذ)ذأهلسذ دري ئدس ذكه ذر دذب    ،ذدر  دسقذم اذ

 المظهر الخارجي/  صفاتال -2

كيهتذأكصيوذ غزد  ذيسذدرئكدبضذت اك ة ذي اذكصفذدرسيس ذ شي ،ذدرمسذالمالبس الفضفاضة: 

دستادهيذأ  يسذتائكم،ذت ذ تويسح ذ  ه،ذط ب ض ذكد لللللاضنذ أ سحذ ومضذك ذهسذغشئذت ي لللللوضذ شي ،ذ

هيب م ذ كدرـلللللللذدر  ب ض ذمخيتم،ذدر د اض ذكر يت،ذدرائب نذمويست،ذكيهتذتاشقذسج ش،ذكبسدمش، ذ

يش ذدرخي  مذت ذج اذدروزد ذبجا ،ذب زرقذم اذدر جيسةذدر ي ة ذكدر  يرذ  ا ،ذدرسخشكذكبطيساذدرئ

 ذ2004 ذ)يشنشئكد ذكي ذباش ،ذيسذك للللل حذدرئؤبض ذكيسذكصللللل  ذدعكسلللللجش ذدرالزرذبراذسةمش،

ذن(45ص
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توشة ذت ذدرسئ ذ   ذدر  يرذدر اذب شهذ  جذ،ذكي ذ خشني  ذتو شي ذر جذ، ذتيمادذيم ضذ ش ضذاللثام: 

انذ أسبللاذأ ذأاو ذم شلل،ذحشللي ذكسذأهزمذر لليتلل، ذأسىذكجذلل، ذكبئىذ للاكساذتظذئذت ذلليذمش للي

ذذن(89 ذص2004)يشنشئكد ذكجذس! 

كس ذيسذدرسللللللئ ذبكئذر اويسةذدرزسايسذدرمسذكي ذبئتابذيذ غزد  ذي قذ شي ، ذذعباءة فوق الثياب:

كي ذكدرمسذتق اذم ذيذيسذدريلللللل ئدسذكاتذت يصللللللئةذدرج   ذر،نذ هزمذم ،ذدراويسةذدرزسايس ذتيس

ذنذ(115 ذص2004)يشنشئكد ذي سد ذيتيذت مذر اشي ذ

بذأسد ذدرسلللليس ذأ ذتظنذتقش ضذدر يسطذهشلللل ضذحشي ذدرم واذ يعكصلللليوذدرجسللللخيهشضذالطول والكالم

ر و نذ غزد   ذ  ذبكئهيذمئ ي ذيسذدرسئ  ذيجيسذم اذصلضذدر    ذكطئب ضذدرنالرذدرخم  اض ذ

ذدر اذب يس اذيسذدريللل ئدسنذ حيك ذيسذتائضذد لللماي ةذدرخالزرذأك ذ سدزتي  ذرذشي ضذدر يساسة

وذت م اي ذ  ه،ذر ذ أ ذبمقشنذبركذدرئجنذدر  بن ذ  ئكيت،ذدر وش ض ذككالت،ذدرخم    ذدر اذتيللللللئة

ذن(118 ذصذ2004)يشنشئكد ذبلانذطشيي ذأك ئذت ذأ دسذكدجو، 

رذشن ، ذم اتيذأ ذئذدرسللئ ذهشيضذدر يساسذدرقيسجشضذ ن ئدزذه  ر، ذكجا ،ذصلللضذتخشزةذالنحول: 

ذط بنذكطلللاباذ امنذدر ئدسذرشيلللنذبراذ مواذدرنوشئ  ذيخشةزاذدعخشئذ ير    ذكدر    نذ طيساسة

ذن(166 ذصذ2004)يشنشئكد ذدر     ذ   يرذكيرحذبو سذكجذ، 

 ذت ميجذدر  ةذدرجسلخيهشضذدرمسذبخم نذيذدر يساسذ غزد  ذبراذد لمنشليو ذيننذت  ل ذيسذذالقوة:

ريلللضذدرجسللخيهشضذيش،نذ بخعللسذت  خي ذ دةخي  ذتظذئذت ،ذي هذمش ي ذ دك مي ذدرسللئ ذبشللشئذبراذه اذد

ذن(178 ذ2004)يشنشئكد ذكباد ذا بةمي  

يسذدرئح ضذدرمسذحئسذيشذيذ غزد  ذ مواذدرنوشئ ذت ذحوسلللللل، ذكأخ اذبراذدريلللللل ئدس ذذالمالمح:

ش، ذيئأىذكجذ،ذتمجااد  ذه  شال ذكتا  اذط دذت ،ذدعخشئذهزمذر يت،ذكسذبئىذكجذ، ذكب خي ذبر

تسللل ضذت ذدر زرنذ سي ذباا ذكتئحذدر  يرذبسللل ه ذ للليت ي ذر،ذأ ذبمخ صذكجذ،ذدر  شنذكدر يزر ذ

ذنذ(188 ذص2004)يشنشئكد ذكااذخ  م،ذغع  ذمخش ض 

 األخالق/ القيم -3

بخن ذتمو ذدر ش ذدرمسذهش ذم شذيذ غزد ذصشيح ذت ذخال ذأياير، ذي خيبضذذحماية الضيف وإكرامه:

 ذم اذحشيت،ذكدحاذت ذأه ذت يرشاذدر  دسق ذحماذر ذكي ذبركذدرعلللللشفذت    ي ذدرعلللللشف ذكدر لي

ت ذاوللنذدر لليه  نذ درم لليرشللاذمخئهلليذأرفذمللير ذكأهللتذ ذتنللي ذتو غذدرقخسللللللش  ذدتئحذ للللللش يسذ

نذكخيذأه،ذكي ذتعللشييي  ذطللاباذدرنئر ذكه اذ للخضذتن ئذيسذأهنذ(31 ذص2004)يشنشئكد ذ سللالر 
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عشييض ذدري يسانذ كتائكوذيسذكنذدري صشةيحذرشمذر،ذت شنذيسذدر شي اضذ   ذغزد ذ  ئدسذدر

ذن(31 ذص2004)يشنشئكد ذت ذتخونم ذحماذ ليوذدر شن 

 ذكب ذكيهتذتو وذ ذدرئحخضذدرو ظضتانمذدري ئدسذ خيتذيذم اذدروشئ ذِت ذت كذدرسخي ذذالغلظة:

ت ذدر  دسذدر اذ دسذأحشيهي ذب ذأهةذ ذبا  ك ذبراذتيذي  ئكدذم ش،ذت ذدرجليونذبخن ذد للللم ئدسذبركذ

 ش ذ غزد  ذكزكجم،ذ رش ا ذحش ذأ يسذحاب ،ذيشذيذدر ز نذ ت ر ذببذ اثذيشذيذدر ز  ذعه،ذب وذي ذ

نذكخيذ(26 ذص2004)يشنشئكد ذت ذأ ذ بت هيغ ذ ذبجدذم ش،ذأ ذبوااذسام،ذك شئد ذت ذدر سللللليس 

رج    ذك ه،ذتاطئذم اذبخن ذد  ما  ذ خالحظضذ مواذدرنوشئ ذ هاادرذتليمنذ غزد  ذت ذامنذد

سيهشي ذ ش خيذ شئذبدحذدر اذدممئوذ  ه،ذامنذأس اضذمشئذكية ي ذبه سيس  ذأاذص فذت ذدرو غ ظم،نذ ت

ه ذهشير ذ ك ذأاذأ ئذخلشفذيسذهوئةذدري   ذ ك ذأاذدمم دس ذ ك ذأاذبطيسةذت  ةذم ذأانذ ي سةذ

ذن(169 ذ2004 )يشنشئكد ذت ذدر ار

تم،ذيسذت  للاش بذأكرذخيذحش خيذائسذدر  سذرعللشل،ذدرخ م   ذ ذئ ذحخشةضذ غزد  ذرنئدذالكرامة:

ك يهشذخيذحش ذط  دذت ،ذد  للمسللالرذيسذدريلل ئدسذكتسلل ش ذهلسلل،ذر سللج  ذيلعللنذدرخ  ذم اذه دذ

ه دذ ذ اي ذأ ة ة، ذكت م  ماد ونذأ خي ذت ذاِ ج ش ذيسذ نذتذئب، ذتمذ شيسنذ ب مظئذدرخ  ذسد هذدر درق

ذنذ(123 ذص2004)يشنشئكد ذسالرذكدرسج  درخ  ذكي ذأك ئذهوال ذككئدتضذت ذد  م

أ ذئ ذدعحادثذ   ذ غزد  ذر ذبن ذبم  اذ يرم د  ذتجياذأص ،ذكهسو، ذي اذذاالعتداد بالنفس:

كي ذطاباذدرنوئبيسذببدذتيذا س ذ خ ذه ذأانذت ،ذت ذدر ويةننذ أاذ الرضذأخئىذد م يمتذأ ذتو اذ

تيذهلاذدرخيسذأهيذأتي  ذدراشش ذ ش خيذأهتذت مذخكذذم اذاشاذدر شيةذأرلسذميرذيسذت نذه اذدروشادس؟ذببد

ذن(191 ذص2004)يشنشئكد ذدراباد  ذأرشمذه دذ رشالذم اذأ ذدآلرذضذدخميست ي؟ 

 العالقة بالمكان  -4

سيطرة: يسذسكدبضذ)ط دسق(ذت ادذدري ئدسذدعيئب شضذ كسذدرو  رضذج وي ذبراذج دذت ذدرو ن ذذال

خني ذدر اذبااةذتسئحي ذر ادذدع كدسنذببذدرلعيسذدرئكدةسذكبخن ذبطالقذرلظذ درلعيس ذم اذه دذدر

ه ذ درخني ذدر اذتم ا ذيسذ دخ ،ذدرخشلليهاذكدريلل سذكدرئت زذدرمسذتشللننذدرو شضذدع للي للشضذر  صذ

شقيشي ذدرئكدةشض  سئ ا ذ  صل،ذدر ي  ضذدر وشاشضذر  نذك دخنذ(291 ذص2017)  اويس ذدر

رن ،ذتقيصذ  مشايسذ غزد  ذر حات، ذكدهلميحذه دذدرخني ذدرخلم حذب جاذتني ذتلم حذآخئ ذ

هل با ذكه ذدرخني ذدر اذبن  ذيش،ذكحشاد ذت ذحش دهي ذدري ئدسنذ  ذطسسذبع ذحاك د ذرسش ئةذ

دريلللللشي ذ غزد  ذدر اذد مااذطلللللشيي ذيشلللللشيي ذم ذدرخئدكزذدرخ ه رض ذكسذبسلللللم ئذيسذأ ااذه  ضذيسذ
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)يشنشئكد ذننذكيتنذت ذحش دهيت،ذدروئبض دريلل يسا ذه يحذحشثذبسللم ش ذأ ذبشللائذ  ه،ذكحشاذ شلل

ذنذ(13 ذص2004

كببدذت ذتمو ذدراالاضذت ذتني ذدرخاششللضذ دخنذه اذدريلل ئدس ذيسلل وذبن  ذتعللئىذذاالستتتقرار:

درقشخضذدرخ سللللل جضذت ذك ئذدرجخن ذتجيكسهيذهيلللللفذ سزب ضذت ذدرزسدةد ذأتيتذيذ يئ ذكح رذيذ

اشقذر خني ذدريللللوشئذدر اذمااذدرسلللليس ذتسلللل ذهقال  ذكيشذيذجخي ذكتاشزنذه دذه ذدر صللللفذدرا

 بتوئدط سبض ذصللللللوشئةذروزد  ذدستوهذم ااذ يعتي  ذببذتئااذيش،ذمية م،ذ سللللللالر ذكب ل ذخات،ذ

ذأكدتئا ذكبشنئذهللاذتايراذ سوو،نذ

ب ائوذت ط ذدر  دسقذ  ه،ذدريلللللل ئدس ذت ذبركقذين ذدعتن ضذيسذه اذدريلللللل ئدسذ ذذالتحدي:

 اششذ  ن ذائ ذيذت ذت ي  ذدرخشيا ذكه يحذت دط ذ ذت و سذم اذتمشلللللي ،نذيذ يحذأتيك ذصلللللير ضذر

در شيةذرشللاةذجلييذيذكحئدستذينذت ذه اذدعتيك ذ أسضذدرق دس ذدرمسذكيهتذمالامذيذ وزد ذمالاضذ

درازبزذدرخخم  ذدر اذ ذب اسذم ش،ذب ذأطللللللاذدرئجي نذر ركذخئجذبرشذيذتئتش ذيسذحشيت، ذك  مذت ذ

يسذحشيت،ذبحاىذ   ذأسضذدرق دسذت كذتئتش بذدعكراذكيهتذه مي ذت ذب وي ذدر د نذ موئذغزد ذ

درم ااذ)نننن(ذكدر يهشضذككي ذااذأصوحذسجال  ذأسد ذأ ذبوش ذر لس،ذ  ه،ذتيزد ذجابئد ذ   ذبن  ذبدحذ

ذن(19 ذص2004)يشنشئكد ذدروزد ذدر ي سذم اذدرخقيطئةذ  شيت، 

هيذت ذدذاالستقالل: ع ويىذدرمسذتج ىذدرخ يت  ذ  تذدري ئدسذ  ن ذتسيحيتذيذدر د اض ذكخ  ة

ذحيك نذتمج اذه اذ تنيهي ذبسلللللوغذم اذت ذباششذيش،ذد  لللللم ال ذت ذدرمواشضذعاذد لللللماخيسذأكذهظيرذ

دراالاضذت ذخال ذح دسذ غزد  ذت ذطيىذهجيذت ذدرخ  ذم شي  ذحش ذ  ر،ذم ذحاك ذدري ئدس ذ

ةذكتسلللللم   هضذت ذ  اد ذحئة  ذ2004)يشنشئكد ذض ذأ ذتا  ذبرك؟ ي جي ،ذ غزد  بذ دريللللل ئدسذتن ة

ذن(23ص

كي ذدستويطذ غزد  ذ يرخني ذبايا،ذبراذصللللللليسذدر ه  ذكدر هيىذبراذدرن شدذدرخئتل ذكسذذالتأمل:

بخا ذدر ظئذيسذحشيت،ذك خيذطلللللائذ ير يجضذبراذدرم تننذ كي ذب دذدرج  سذي قذبركذدرخئتل ذكسذ

م ي للل ض ذصللل ض ذخاتض ذدر يرضذدرجشاةذر ش دهيت، ذبشلللنئذهللاذم اذهاخ،ذدرن شئةبذدراية ضذدرئدةاضذدرخ

ذن(13 ذص2004)يشنشئكد ذ خيسذهقش ، 

س، ذكدرمسذشخصنة الحيوانات:  هيت، ذت نذأج دة،ذككية يت،ذكتعيسب  ذبخن ذهزمذدرخني ذت ذتن ة

 اكهذيذ ذبم ا ذدرخني ذك ذت ائوذ لخيت،نذكتشلنةنذدر ش دهي ذجزسد ذأصلشال ذت ذدريل ئدس ذ ل دسذ

 ش دهي ذدروئبض ذأرذدرمسذ ج ذيذدإلهسللللي  ذكخيذأهذيذتخاةذدإلهسللللي ذ   للللويىذ  ية،ذك  ذب كنذكيهتذدر
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سم ل ذ ج   هي ذأكذتن  ذهسذصاب م،ذت  خيذبمعحذه دذت ذخال ذسكدبضذط دسقنذ ب دذ ت ذي ذكب

نذببذباموئذ(17 ذص2004)يشنشئكد ذسجنذدريلللللل ئدسذ ذشخض ذغيروي ذتيذتن  ذحشيت،ذتما  ضذ ذي 

ا ذب قذ ، ذك ذب ونذدرم يز ذم ،نذ كخ سللللض ذ غزد  ذجخ ذ  ،ذ تيتي ذسد للللشت ذأهشسلللل،ذكأتش ذ للللئة

تيذب  ر،ذ باسحذ ه،ذ م، ذبقيطدذدرخذئاذ يلللللل  ذتئتل  ذكك  خي حاذ لللللل خيذ ذبسللللللم ش ذأ حش 

 ن(17 ذص2004)يشنشئكد ذر، 

 أفعال الشخصيات/ األحداث -5

ةذم اذتيذت شئاذأياي ذ غزد  ذت ذ كدةئ شاذأ ذت كذدعياي ذم اذتاكسذأحادثذدرئكدبضذتمئكزة  ذ 

دخماليذيذكنذتئة ذب ذأهذيذتاكاذم اذ للخيت،ذدرشللقيللشضذدرمسذهسذ شللننذ يسزبذدإلبخي  ذدرشللئو ذ

 در نخض ذدعصيرض ذكدر دن

بم ئحذدرو نذيسذدرئكدبضذ للخ ذبطيسذدرقعلل مذكدرمسلل ش  ذكدرشللنئذكد تم ي  ذت    ي ذاإليمان: 

دريلللللالةذكدراميس ذكدرخ يجيةذلذتايران يسذكنذب ر ذيسذذت ذايماةذببخيهشض ذتا ذم شذيذأياير، ذت ن

كنذص  دت،ذتم جذي ذبراذدرشئق ذبراذتنض ذب ارذدرشنئذبراذهللاذعه،ذ خحذر،ذ يراششذحشثذباشش ذ

نذكخيذأ ذه دذدإلبخي ذبم ن ذ(41 ذص2004)يشنشئكد ذكب مخسذبراذدرسالرضذدرخويسكضذرئجي ذدر  ير 

ذط  ضذيسذيسذه دبيا ذببذبسللللم عللللئذم شات،ذي ذتيذب ارذم ش، ذحماذيسذصللللشاذدر ش دهي نذ ب ة سذكنة

ذ غزد  ذكخسلل  ذصلليرحذ ذب كنذر خي ذغشئذت   حذ درئأسذت ذبركذدروااذأك ئذيايرشضذ الذسبد ذرن ة

ذن(49 ذصذ2004)يشنشئكد ذ يتجياذتنض ذتيرشي ذدري  د ذدرمسذأتئذ ذيذدرئ    

 ذدرو ن ذكس ك ذأياير، ذحماذدرخم ئوذت اسجذت تذتلذ رذدرشللئوذدرااباذت ذتيللئييالشتترف: 

 ااذت منذأحاذ شلش،ذكدمم ي ذدآلخئ ذتيسكي ذخ ل،ذ ت ذينذيخ ذدرشئوذم ااذخئكج،ذيسذط دذدر  س

مية م،ذكخات،ذكحش دهيت، ذسديعلللي ذدرم يز ذكتجيهنذتيذحاثنذ ر ذب سلللاذأ اد ذأ ذسجال ذأمز ذا منذ

ذ(39 ذص2004شئكد ذ )يشنت تذ لل ل، ذكدآلخئذ للشل،ذااذدهم زمذت ،ذ ير  ة نذكبخن ذدرملسللشئذ   ة

دام يرذخشخم، ذكد ممادسذم اذ للللللشفذت تذحخيبم،ذه ذااحذيسذطللللللئي، ذر ركذخئجذيسذط دذ

ذ لل  ذب م  دذكدحللاد ذت ذ للللللش يس ذأ ذبجللدذأ ذأاوللنذ لليغميلللللللليىذكامللنذ ذاو للت  ذ ببد دراللادرللضن

ذنذذ(33 ذص2004)يشنشئكد ذمية مس؟ 

ش ة ذكدرمجيسى ذكدرما ش  ذكااذتم ن ذم دتنذك شئةذيسذبكسيىذالحكمة:  سي ذدر نخض ذت ذيذدر  دإله

دكمسدذ غزد  ذحنخم،ذت ذط  ذت تالت، ذكت ذتئ شضذأ ش، ذكك ركذت ذحشيت،ذدرشياض ذيني ذ ذب ارذ

م اذيانذب ذكتسللللللو ،ذدر نخضذت ذدإلاادرذم ش،نذكت ذبركذب حذهيام،ذدر حشاةذم اتيذكي ذبق هذ
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درخيسذدر اذبو ش،ذحشي نذكخيذكي ذبمج دذامنذدر ش دهي ذ اك ذذرالهم ير ذكسذبشئىذت ذتقزك ذ   ذي

تا اذيسذسحال ذدريلللشاذ اك ذحيجضنذ م ةخ سذأ سذأ ذأامنذ للل ىذغزدرضذكدحاةذ)ننن(ذأهيذأطللللاذ

 ذ2004)يشنشئكد ذ ااذ ال ضذأبيرذت ذدرخسللللللشئ ذكرن ذ ذأحاذبسللللللم ش ذبمي ةذدر شيةذروزدرضذتشمض 

 ن(13ص

يرشلللئو ذيننذتيذ دي ذم ،ذ غزد  ذه ذح ،ذيسذدر شية ذ   دهش ،ذدرمسذتما قذدعصللليرضذ األصتتتالة: 

كس ذيذم ذأجاد ا ذ اك ذدراوثذ ذي ذكب خي ذا دهش ذدرخ من ذدكذديماي ذا دهش ذت ذأجنذبايتضذ كرضذ

شي ذت ذدرخس  ش ذ اك ذزد ذك ذسدح ضنذ ببدذ جاباة ذكت ذأجنذه دذخئجذيسذدري ئدسذت يس ي ذجش

درمنشفذت ذكنذطلللللسس ذيخ ذدعيعلللللنذدحمئدرذتيذه ذت ج   ذت ذدر خياضذذك م ذغشئذاي سب ذم ا

نذكتمواىذدعصللليرضذأبعلللي ذيسذت ال،ذت ذ مواذ(135 ذص2004)يشنشئكد ذدرذارذاونذدرو يسذ للل لي  

ذدرنوشئ ذحش ذكدجذ، ذكط دذت ،ذدرا  ةذعجنذحخيبم، ذ ااذامنذج   اذجخشاي نذ

ذأ ذأحخشكنذذ-  ذت سذحخيبمك ذكم سة ذط وت 

ذأس اضذمشللللللئذسجال ذكسذت خش س؟ذب ذرلسذبركذتوي ة ذأ ذتام اذبرك؟ ذ–  ذ2004)يشنشئكد ذام ت 

ذن(168

كب ي  ،ذدرنئدهشض ذببدذ ذب  كئذأحاهخيذب ذ   شعللللل، ذكيسذدرئكدبضذبم ئحذ غزد  ذ لللللخ ذالحب: 

ذهيتش ذدرادةئتش  ذ  شثذبيلللدذيشذخيذجخش ذأياير، ذيو يؤاذيسذدريللل ئدسذب خشذيذه ذحد ذكك رك

دإلبخي  ذكدرشلئوذكدرا يبضذ يراية ضنذأتيذدهمذيحذايه ه،ذدرخم دسثذت ذحخيبضذدرعلش وذي اذأ ىذبراذ

كسللللللئذه دذدر دذتجياذت ذايت دذ  ركنذر ركذكي ذخئكج،ذت ملشيذأ ئذدر دطللللللسذه ذت ذ يىذدرنئاذ

ضذكدر  اذدر اذأكجااذغشيىذاشخضذدر دذتجياذه دذدرلانذكه ذدرقشيهضنذ درعللللللوش ضذدرجخض ذكدرئغو

ذ شاب،  نذ(45 ذص2004)يشنشئكد ذدرجيت ضذيسذد هم يرذدكم لتذدرعللئ ضذدرشللاباةذدرمسذ للا هيذر م ة

يير،ذ شل،ذ مواذدرنوشئ ذبراذدعتي  ذد م ليساذ سئ ذدرخممي  ذعياير،ذ ااذبب كخيذ ذئذت ذخال ذدر

ي ه نذ هيرذر و ثذم ذمية م، ذكدرا يسذدر اذر ش،ذيسذدرم  نذت ذدريلللل ئدسذبراذدرخاب ضذت ذأجنذببج

،ذيسذأحالت،ذبراذ ت ميجي ذبراذرش ا ذكحش خيذد لللمش ظ ذت  ة ذجسلللاذدرخئأةذدريللل دذدر اذكي ذبعلللخة

ذن(41 ذص2004)يشنشئكد ذستنذهيم ذب سيىذ ش ذأصي ا، 

 

ذ

 



 

10 

 

 العالقة بالعالم الحديث -6

تسلللذ ذدراالاي ذدرمسذت سلللجذيذدرشلللقيلللشضذت ذدراير ذدرقيسجس ذ خيذيش،ذت ذطلللقيلللشي ذيسذت اباذ

طونضذمالايتذيذ سئ ذي ه ذ نذت ذخال ذ شقيشضذدرمسذ ذتم ا ذت ذخال ذأيايرذيذ دخنذدر  خي ذدر

ذنذ(17 ذص2013هيت   ذ)ذأبعي ذ

شضذتخيتي ذب ئذهجئةذد  ذمالعزلة:  خ،ذ  لللللل شخي  ذبراذكيهتذمالاضذ غزد  ذت   اضذم ذدرخاه

ذدعكحللاذ درخللاب للضنذ يسذبرللكذدرش رذأ سحذ غزد  ذ لل  ذم شلل،ذأ ذبذئى ذكبم   ذم اذدر لليساسة

نذكخيذأ ذمالام،ذ يراير ذدرقيسجسذدرنوشئذكيهتذت   اضذأبعلللي  ذ(14 ذص2004)يشنشئكد ذدر حشا 

ميلللال ذ ذيذك ذيلسذحش ذأ ذدراير ذميشذأزت ضذت ذدر ئىذكدرج مذكدرل ئذكدر من ذب ذأه،ذر ذبن ذت

تمليمال ذتاذي ذعهذيذ ذتا ئذم اذ شئذحشيت،نذ ميشذدراير ذيسذت كذدعزت ضذأحاد ي ذغئبوض ذكص م،ذ

نذ(14 ذص2004)يشنشئكد ذم ذيذبطللليمي ذت شئةذجاد  ذم ذطئبقذ ا ذدرخسلللييئب ذدرخ ازرش  

در  شللنذت ذكبموللاىذ  اللاذ غزد  ذمخلليذبللاكسذت ذدعحللادثذدرئده للض ذكدممخللي اذيسذدرخائيللضذم اذ

حن ذكبركذ سللللللودذ  ية،ذيسذدريلللللل ئدس ذ اك ذسغوضذح ش شضذيسذ دعخويسذدرمسذب تسذ ذيذدرواكذدرئة

ذدرخائيضنذ

ذمواذدرنوشئذه ذصيه ذد م الر يذ)نن(ذهنذت ذدرخخن ذح ش ضذأهكذر ذتسخ ذأحاد ذبمن  ذم ،؟ذذ- 

ذأ اد نذذ-

ذخال ذكنذه اذدرس ش ؟ذذ– ذأب ذك ت 

يذب اث يسذدري ئدسنذر ذب ِ ذذ- ذنذ(150 ذص2004)يشنشئكد ذأحاذرش اة  سذمخة

تائضذدرئكدبضذحي ذدروال ذ ااذد للم الرذيذت ذدرلئهسللشش  ذكتيلليسمذدرمشيسد ذالجهل الستتياستتي: 

دتعحذبركذت ذخال ذماةذح دسد ذ ش ذ غزد  ذكآخئب نذأكرذيذدر  دسذ درسشي شضذر ملئ ذ يرسة  ضن

ذ ذأك ذ سدزتلللي  ذح  ذكشلشلللضذب دسة ذغللليةلللدذم ذيذ ذت ذدرخالزر درالللير  ذ ذئذ للل  ذدر للليساسة

ذدرخي   ي ذدرخما  ضذ يرسشي ضذدر اب ض ذك يرميرسذجيهنذ خار  تذينذ

ذتيبدذبا سذجخذ سبض؟ذذ- 

ذن(133 ذص2004 )يشنشئكد ذ ذت  دذت سذأ ذأطئحذركذدآل ذكشفذباخنذدراير ذ-

ن ذكي ذدرِ ئيسذدرمي  ذ رذ ذبشللئحذر،ذ يخميلليسذتيذكيسذت  لل ذآخئذأبعللي ذحش ذدرم اذ يرواكذدرئحة

ذب اثذيسذدراير ذ ي مقادرذ ا ذدرخي   ي ذكطئحذيذرشلذ ذ غزد  ن

ذتا  ذتيبدذبا سذطش مس؟ذذ- 
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ذهلاذغزد ذتمش  ي بذر ذأ خ ذدرنالرذم ذ ذاهنذهنذه ذطيةلض؟ذ

ذ شي شضذي هنذذ–

ذن(162 ذصذ2004)يشنشئكد ذ شي شض؟ذس ةذغزد ذ ك ذأ ذبلذ ذ ذ–

ذ غزد  ذر ذبن ذت ش ي ذ يراكرضذدرمسذتم ن ذيسذدريللل ئدسذدرمسذكخيذبا ذدرسلللئ ذم اذأ ذ در يساسة

باششذيشذي ذبجذنذحن تمذي ذكأحنيتذيذ  ن ذدرازرضذدرميتضنذ كي ذبجذنذحج ذ  اا ذكبجذنذحماذ

ما ذدرنية ي ذدرمسذت   ، ذكت ذبركذكافذيسذت دجذم،ذ)نن(ذ ك ذأ ذبم افذرشلنئذ يرا دادذدرمسذ

ذن(256 ذص2004)يشنشئكد ذجذن بخن ذأ ذبسووذيذه دذدر

بذحش ذدهمزمذ غزد  ذ لللليمضذدرخ ييظ ذكااتذيذر واكذت ي نذدرخاكهض ذر ذالجهل بأدوات الحضتتتتارة

ذبن ذبائوذد خذيذك ذطئب ضذد  ملي ةذت ذيذ  ىذ وشاذينذ

ذ ذأمئوذد مقادتذينذذ- 

)يشنشئكد ذهذيذت ذدر هد! أهيذأبعي ذ ذأمئو ذرن ذم اتيذتئباذ شاذيذ شايا  ذركذ خ ي ذتخميزد  ذبذ–

نذكأبعي ذحش ذد م راذ غزد  ذم اذدرسشيسةذدرخقييضذر ج    ذ ااذأ ذام ذ  ذ(258 ذص2004

ج مذيشذي ذكر ذبن ذبائوذكشفذبخن ذتشللللوش ذي ذب للللييضذبراذدحم يساذرذ اذدآلرضذدرخيلللل  مضذت ذ

ئذت ذك تضذخئ ةذدر ابانذ رشمذراب،ذينئةذم ذكشلشضذجانذدرائ ضذتاكس ذكهسذ ش ذباب،ذرشسللتذأك 

نذكت ذ هشلللم،ذرسلللخيمذتلئ ةذ ا يس ذبخن ذدر   ذ   ذ(232 ذص2004 ذيشنشئكد)  ذييةاةذت ذي

أبي ذت ذتلئ د ذدر شيةذدر اب ضذكي ذااذكصنذبرش، ذكبركذم اتيذكصنذبراذدرايصخض ذكأسد ذدرو ثذ

ذم ذمية م، ذي ي ،ذدرسيةقذ ي م ال ذدر  يسنذ

ذأهي كذ ير  يسذيذ ذأ ئمنذ- 

ذنذ(268 ذص2004 ذيشنشئكد) يبدذبا سذا يس؟تذ–ذ

كك ركذحش ذت افذميتنذدرق  طذدر ابابضذرخسيمات،ذم اذدر ص  ذبراذ شتذب يرذيش، ذيس ر،ذمخيذ

ذر ذكيهتذتا،ذ  ياضذإل وي ذدرشقيشض ذكر ذبن ذ غزد  ذييهخي ذرخيهشضذتيذبس ر،ذم ،ذدرئجننذ

ذأمم اذأه،ذر ذبن ذ   زتكذ  ياضذه بضذاه ذأكذها ؟ذ- 

ذن(274 ذص2004 ذيشنشئكد) تيبدذبا سذ  ياضذه بض؟ذ–

ت ذبرك ذ ذئذت ذخال ذتائيضذ غزد  ذدرسلللللل  شضذ جذيزذدرئد ب  ذأه،ذيذ ذمخنذه دذدرجذيز ذ

ا ذتخيذطنةنذصئدمي ذ ش ذتائيم،ذك ش ذتس ةخ،ذه دذدرجذيزذيسذباا ذت ذ  ذأ ىذبراذت  شخ،ذ كتعيسة

ذ ا دذدرو ااشضنذ
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ذكشفذتمن خ  ذيسذذ-  نذتيذد خ،؟ذسأبت  ذه دذدرجذيز ذكيذخت 

ذلذسد ب ن

 ذيشنشئكد) لذه دذه  ذسد ب ذ)نن(ذب  قذزمش ي ذكبقئجذدرعلللللجشج ذهن دذكجاتخ هس ذأرشمذك رك؟

ذن(132 ذص2004

بظذئذت ذدرخائكضذدعكراذدرمسذخي للللذيذ غزد  ذ للللاذغئبخ،ذدر اذكطللللاذالمعرفة بالستتتتال : 

د مقادرذدرسشفنذكبارنذص  ذدرئدكاذم اذأهذخيذت ذ عش ي،ذ تويسح  ذأهذخيذكالهخيذ ذبجشاد ذ

سجي ذدع لل  ضذدر يسبض ذأاذأهذخيذم اذدرئغ ذت ذدر شيةذ دخنذدريلل ئدس ذكيهتذدر شيةذدر اب ضذااذ

دهانستذم اذأ كد ذدر ئىذرابذخي ذيي موا ذدرسش وذ يرو ي قذكدرخسا ي  ذكغشئهي ذتخيذمنمذ

طني ذدرم دصنذت ذدراير ذدرقيسجس در ابثنذ ببذأ ذ ذتويسحذك ذغزد ذكيهيذت يس سذذطنال ذت ذأ

ذدع لل  ضذهسذ(44 ذص2004 ذيشنشئكد ) للشفذكستح ذبهخيذسجي ذدع لل  ضذدر يسبض نذكخيذبواكذأ ة

ذدع كد ذدر حشاةذدرمسذدتي تذ ير يساسذت ذدراير ذدر ابث ذكمئوذد مقادتذينذ

 رواية )نزيف الحجر( : المبحث الثاني

 ملخص الرواية

بضذ هزبفذدر جئ ذ خ ذدرئكدبي ذدع   سبضذدرمسذتسم سذتي تذيذت ذدر شيةذدري ئدكبض ذت اسجذسكد

ئذر  ي لللللئذكت   ذم اذ ك لللللنيهذي ذكحش دهيتذينذببذت ذت  شفذدع للللل  سةذم اذأهذيذ  لللللم سذتلسلللللة

درخسللللم وننذكااذد للللم اخ تذدع لللل  سةذيسذدرئكدبضذك  دةذي شض ذيخ زجذ ش ذدريلللل ئدسذكخني ذك ش ذه اذ

نذكدرئكدبضذ(196 ذص2017)  اويس ذذت ذأجنذخ ق ضذدرخليهش ذدرسللللليةاةذيسذه دذدرخني دع للللل  سة ذ

 يخميللليسذم ذأ للل  سةذطللليىذد لللخ،ذ أ للل و ذدستو تذحشيت،ذ  ش د ذ در  ةد   ذك سلللوو،ذهجيذت ذ

لكذ ت،ذم اذباذ اي شن ذستزذدرشللللئكسذكدهمذيحذدر ئتي  ذكهزوذم اذ درخذيرك ذك سللللوو،ذأبعللللي ذ لللل 

ذذيبضذدر يض ذرنسذت لكذدر ا ض ذكب نذدرقشئذم اذدري ئدسذت ذجاباندر جئذ رذدرو نذيسذه

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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 -   سيميائية شخصية الطارقّي "أسوف" -

 االسم -1

شقيشضذ  أ  و ذتشمقذت ذدع ف ذم اذدممويسذأ ذد   ذمئ سةذصئونذكبئتوهذد   ذ  ياي ذدر

 دستويطي ذك ش ي  ذيذ ذدر اذه  ذه سذأ ش،ذر   ةد  ذ  ذت  فذكهارذط د ذدر يضنذ

 الصفات/ المظهر الخارجي  -2

مذبااة ذت ذ ذئذدرو نذيسذدرئكدبضذت  خي ذم اذمي ةذدر  دسقنذ ككسذبادساذدستويك، ذ للللللليسذاللثام:

ذن(18 ذصذ1992)درن هس ذك  ذر يت،ذم اذكجذ، 

بذر ذت  كئذأكصلليوذك شئةذر و نذ أ لل و  ذككيهتذأك ذصلللضذتظذئذر،ذيسذدرسللئ ذهسذالشتتعر واللحية

شيض ذكسأ للللللل،ذدرخذا ذ م،ذدرخنسلللللل ةذ يرو ش،نذيـلللللللللللل  ذئ ذر ش ب،ذكسج  با شن ذت ذ شااذ اي  حش ذا

ذن(108 ذص1992 ذدرن هس)  يري  

جيسذكصفذهشيضذجس ذ أ  و ذدرقيسجشضذ اك ذتليصشن ذيسذدر   ذدر اذسآاذ اي شن ذهيئة الجسم: 

 ذ1992 ذ)درن هس ذكه ذم اذيئدشذدرخئضنذ ه شنذدرجسلللللل  ذط بنذدر يتض ذت  ئذت ذساوم،ذدراتيس

 ن(139ص

 األخالق/القيم  -3

 ذتذيت،ذيسذبذت خنذ أ  و ذم اذميت ،ذتساكرشضذمية م،ذ ااذكييةذأ ش، ذكت رةاذجخشتحمل المسؤولية

 للل سذطلللوي ،ذدعكرا ذم اذدرئغ ذت ذصلللا  ضذدعتئ ذحشثذكي ذدروش ذكدرشلللئدسذلم اذ لللوشنذدرخ ي لذ

أتئد ذغشئذتامي ذ ير سلللوضذبرش، ذعه،ذكي ذت از  ذم ذدر يسنذ  ااذغشيىذدعىذت راذدرخسلللاكرشض ذبئماذ

 ذدرخ يبعللللللضذأتئد ذ للللللذال ذدعغ ير ذكبمل اذدرجخي ذ)نن(ذكب هدذبراذطئبقذدر  دينذرش يب )نن(ذكر ذتن

ذن(37 ذص1992 ذدرن هس) رشيىذ ذبخ كذروضذبقيطدذ ذيذدر يس

بذأحاذصللللليت،ذدرمسذدكمسللللوذيذدرو نذت ذت شلللليضذأ ش،ذر،ذم اذدممزد ذدروشللللئذهسذدرقجنذيسذأاذلخجلد

راذكب رذ ن ،ذخجنذدرا دسى  ن(42 ذص1992 ذدرن هس) ت دجذضذ ش ،ذك ش ذ نذ را ذب رذك 

 العالقة بالمكان -4

درخني ذيسذسكدبضذ هزبفذدر جئ ذه ذتني ذت سسذ يريق سذكدرنذ و ذكدر   شذدر جئبض ذكدرشجئ ذ

هي ذري ئدسذكد اض ذطاباةذدر ئدسةنذكااذد م يمذدرسيس ذد م  يقذ ن  ذ كب ذكيهتذيسذدر ذيبضذتن ة

و يسذايضذه اذدري ئدسذد م  ياي ذي سلشي ذكتش  ر جشي ذكد م خيسذأ يطشئهي ذكاشخذيذكمي دتذي ذكبركذر

ذن(95 ذص2021) ئبك ذذقبد ذمخقذ  رس ذك  ااذت   ميتسذمخش
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 لظذأطللللني ذببخ نذدرخني ذدر اذباششذيش،ذ أ لللل و ذ ير سللللوضذبرش،ذمالاضذدممشي ذكأرلض ذيذ ذاالعتياد: 

ن  ذه دذه  طلل،ذدر جئبضذت  ذكي ذطللي ي ذبئماذدرو  نذ ر ذبق ئذ وي ذ أ لل و ذيسذدرخي للسذ)نن(ذأ ذب

يللليسى ذيسذدريلللق سذ خ نذه اذدعهخشضذكخيذبئداذدرش ر ذم اتيذأصلللوحذاو ضذرسلللشيحذهدرئ للل ذدرخ ل سذ

ذن(8 ذص1992 ذدرن هس) ب ت ه،ذت ذأ ااذدرو اد 

شللض ذبراذتواكذدراالاضذ ش ذ أ لل و ذكدرخني ذمالاضذحخشخشض ذتمجيكزذك هذيذت ط ذر خاشذاالستتتئنا :

سذمجيكبفذدريلللق سذ ه ي نذبسلللم  أهذيذصلللابقذباهسللل، ذكب  بذ ،نذ بذئىذت ذدرئتعللليس ذكب مخسذ 

 ا ذدر ات ذ  ذبزحفذبراذدرجادسذدريللللللقئا ذكبواأذبزبحذطو ي ذدروويسذحماذبنشللللللفذدرق  طذ

ذن(10 ذص1992 ذدرن هس) درخ ل سةذيسذدعحجيس

خ،ذدحمئدتذي ذكب ذكيهتذتم دساالحترام:  راذ أ لللللل و ذبا ة ،ذ   دهش ذدرخني  ذكبا   ض ذغشئذكي ذكد

باكةاذأ ذذكدح،ذدرمسذت ئ ، ذكتوعدذببدذتجيكزذدإلهسي ذحاك هيذ  خي نذ ككي تنم  ضنذي ننذتني ذأس

لشاذتسكحذدروزد ذت  ىذكتشللماذببدذزد  ذم ذكدحاة ذتمو دذم اذحيلل ذدر ئآ ذكأحجوضذدرسلل ئ ذكر ذ

او،ذسكحذنذ اي ذبه،ذخي ذدر  س ذك للللللماي(46 ذص1992 ذدرن هس) تخية ذدرائديش ذك ذتايكب ذدرل ذيس

ذن(49 ذص1992 ذدرن هس) كدرجوي ذم اذبر

 ذيش، ذت ذ  ذب شونذدعىذ م  ش ذد  ،ذدع يطشئذدرمسذبوزرذيذح  ذدرخني ذدر اذباشش ذبناء األساطير:

 ذيسذبمو اذد   ذ أ لللللل و ذت كذدع لللللليطشئ ذكبو سذم شذيذب ش ،ذدرقيصنذذ أهيذأ للللللخ ذت ي  ي ذدرج

خيوذأدرنذ وذكنذب ر ذب  ر  ذأطللللللشيسذتاهشللللللض ذكبق ئذ ويرذ ذيسذ ا ذدعحشي ذأ ذبو  د ذأهيذ ذ

نذ كيهتذآرذضذدرسللللللخيسذت ز ذبراذدعسضذت ذد ت يسذكتليللللللنذ ش ذ(10 ذص1992رن هس ذ)ددرج  

ش نذيم يبنذدرئيش ش ذ)نن(ذكيسذب رذغعلللوتذدآلرذضذيسذ لللخيكدتذيذدرا شي ذكأهزرتذدرا يىذم اذدرخم يس 

ذيذك خ تذيسذدر  د  ذ 1992 ذدرن هس )درئتنذك خنذيسذسكحذدروز   ذكت يب تذدرجوي ذت ذجذم

كسللللللئذدر ش د ذدرخسللللللن  ذساوملل، ذكخلليذكسللللللئذه ذب تللي ذساوللضذبرللكذدر  ةد ذدرلل اذذنذ ر للا(26ص

ذن(34 ذص1992 ذدرن هس) دهم ئ

 ذبئياذيذ(1)كيهتذرألىذمالاضذك ش ضذ  ش دهي ذدري ئدسذكدرجوي  ذ شخيذ در  ةد  ذتقديس الحيوانات:

تيتذي ذ نذكبقيوذ ذيذأ هي  ذكبلسذ ير  كسذدرمسذب سلللللل ذ  ذضذأحشي ذي ذبراذت زرضذدآلر ب ذأخ فذمذاد ذت 

يمجيكزاذعاذ للللللودذكي نذكه اذدراالاضذ خن هي ذدرخني ذدهم  تذبراذد  ،ذ أ لللللل و ذدر اذس ةياذم اذ

                                         
 ذ1992)درن هس ذذ ندر  ةد بذ أاارذحش د ذيسذدري ئدسذدرنوئى ذكه ذتشمذجو سذده ئضذيسذأكسك يذيسذدر ئ ذدرسي  ذمشئ(ذ1)

ذن(8ص
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ذدر ش د ذ ذبلذ ذرخجئ ذأه،ذ ذب اسذأ ذبمن  ذ دحمئدرذدر ش د  ذكدرق وذت ذد  مذيهضذ ،نذ هنذتظ ذأ ة

عىذبسللللللم نئذامنذدر ش د ذرخجئ ذنذكخيذكي ذد(55 ذص1992 ذدرن هس) ت  ك؟ذبه،ذأبكاذت كذكت س

أك ، ذتخيذباكاذم اذهظئت،ذدرئيشاضذر  ش د ذت ذخال ذت تالت،ذدرمسذكي ذبو ذيذبراذد  ،نذ ببدذر ذب منذ

دإلهسللي ذغزد   ذهنذبخ  ذت ذدرج م؟ذكرخيبدذبج مذدإلهسللي ذحماذبعلل ئذأ ذبسلللحذ رذه دذدرخق  قذ

ذن(56 ذص1992 ذدرن هس) درجخشن؟

 حداثأفعال الشخصية/ األ -5

تواأذدعحادثذ يلللللالةذدرو نذ أ للللل و  ذتمجذي ذبراذدر و ض ذ ااذأ ذت ذئذم ذطئبقذدرمشخ  ذذاإليمان:

در اذبن  ذجيةزد ذيسذدرشئباضذم اتيذب اارذدرخيسنذ ذ خ ذهابئذدرخ ئحذدرواشاذي ئسذأ ذبسئمذكبا سذ

ييإلبخي ذم اذذنذك ير ابثذم ذدإلبخيهشي  (7 ذص1992 ذدرن هس) لذح ،ذاونذأ ذبيللللنذدر يلللليسى

درو نذر ذبن ذت ميئد ذم اذدرش ش ذدرخم رةاذت ذأ دسذدرشايةئذدإل التشض ذ نذكي ذبسمخاذببخيه،ذأبعي ذت ذ

كنذتيذأطللللللشاتذااد للللللم، ذت نذدرمخية ذكدرمايكب ذيسذت نذكتام اد ذأخئىنذ  ذبم ئحذ يتجياذدر خ ذ

بئ  ذتخية ذدرس ئةذدرزه جذ  وضذدرذ  ي ذدرخذشوضذب ذ ااذد ذب ئأذكنذدآلبي ذدرمسذب لظذيذت ذدر ئآ  ذك

ذتجللليسذدر  ديلللنذت ذ ذرللل، ذدر الللي ش ذدرمسذج وذلللي ذدرخ يلللللل لللضذيسذج    كبا قذم اذساومللل،ذدرماللليكبللل 

ذتا  ي ذ ش ذ(31 ذص1992 ذدرن هس) درائديش  نذكبظذئذت ذدر ي  ضذدرمسذتايسحذيشذيذت ذدر  ةد ذك نة

ذدرشللللسسذدر حشاذدر اذأ  ياذ حشي ذكتمشللللو ي ذ يريللللقئةذدر يتيضذط د ذدر شنذه ذببخيه، ذدرجوي ذكدرذيكبضذ   ة

كد لللم عللليساذرن خي ذأ ش،ذم ذه دذدإلبخي نذ ر  ذهللاذيسذدر  د ذرسللل هذت ذزتي ذيسذهيكبضذدرظ خي ذ

ذن(68 ذص1992 ذدرن هس) درمسذتشااذت ذسج ش،ذبراذأ لن

ي ذم ذطئبقذ سكسذبذكيهتذدر نخضذم ااذتئتو ضذ م خنذدرخسللللللاكرشض ذييكمسللللللي ،ذدر نخضذكالحكمة

كدرااذدرن شئةذدرمسذكي ذب   ذيذر، ذت ذ  ذ اأذ ي للللللمشاي ذيذ ااذكييةذأ ش، ذكب سدك،ذأ ذرننذيانذم داد ذ

ة ذككلي ذأ ذ كم اذدرخئسذدحمخللي ذت للكذدرا دالد ذكالاذ ذئ ذت للكذدر نخللضذحش ذكلي ذتا  للي ذي قذدرذ ة

،نذ ت ذدخميسذأ ذباششذط ش ي ذيسذبسللمسلل  ذكب  سذ  لسلل،ذبراذدرخ   ذر  ذد للم علليسذتيذتا خ،ذت ذأ ش

ذيسذدرلخذيا شكذأ ذتقئجذت ،ذكحاح ذكببدذر ذ دريلللللل ئدسذيا ش،ذأ ذبم راذأتئاذ  لسلللللل،ذ)نن(ذببدذكاات 

ذن(62 ذص1992 ذدرن هس )تسم   ذيم ونذتيشئحذ شجيمض

يسذت يس ت،ذر   ةد  ذكي ذ أ  و ذلم اذدرئغ ذت ذت  بئد ذأ ش،لذب  ذ شاةذأ ذبي ي ذذإلصرار:د

اد  ذكم اتيذ لئذ  دحاذت ذيذيسذك للللهذا شا، ذس هذائهش،ذ  ون ذ ئغ ذهشيجذدر  د  ذك لللل و،ذر،ذكدح

م اذدريلللق س ذرن ،ذ نذتمخسلللني ذ ئغوم،ذيسذدريلللشا ذكد لللمخئ ذدرخائكضذ ش ذخيذ اك ذأ ذبسلللمسللل  ذ
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 أ لللل و نذ كشفذبمئدج ذ ااذه دذدرائدحذدر حشللللس؟ذكشفذبسلللل ة ذ ااذأ ذهزوذدرارذكتزاتذجسللللااذ

ذن(59 ذص1992 ذدرن هس) ئبق؟أحجيسذدر 

ذ ت ذب اسذأ ذالتحّول:   ااذتائكضذدر  ةد ذكبه يباذر، ذميوذ أ لللللل و ذأكنذدر    ذكدتق ذر،ذتواأذ   ة

سي ذأبعي ذ   ذغي سذدري ئدسذبراذذذ(75 ذص1992 ذدرن هس) ب كنذر  ذدر  د ذب اسذأ ذب كنذر  ذدإله

ش ذرشم ذتج شااذروزكذدر وشللللضذت ذ  شضذدرشللللويى ذدر دحض ذكدخم هذ يروشللللئ ذرن ،ذدمم  نذت ذاونذدإلب يرش

كيسذدرخسللللللليس ذاشنذ  ه،ذت  ة ذبراذك ةد ذكهئىذت ذدع للللللئذكخيذت يانذدر يسنذ هنذكي ذ سدكبشذ

 نذ(84 ذص1992 ذدرن هس) دري يشضذب ئؤك ذدروشدذيسذسؤبيه ذم ذدر  بضذكدر    ؟

 العالقة بالعالم الحديث -6

سئ ذيسذدروادبضذالعزلة:  ش ت، ذكجيهال ذ ير وضذدرمسذبخن ،ذ ذيذب ظذئذدر درو نذتازك  ذم ذدر يس ذ  ن ذه

بهشللليسذجسلللئذدتيلللي ذ ش ،ذك ش ذ  ذ لللشخيذ ااذكييةذأ ش، ذكت رش،ذتسلللاكرشضذدراية ض ذت ذ  ذ  ذه دذم اذ

دهمليسذسغوم،ذيسذدرم دصللننذ ر ذتن ذدرخ يبعللضذأتئد ذ للذال ذرشلليىذ ذبخ كذروضذبقيطدذ ذيذدر يسذ)نن(ذ

 ذ1992 ذدرن هس) ر،ذأ ذبائو ذكااذميشذط د ذمخئاذتازك  ذم ذ  ذ اشاد  ذخيةلي ذت ذ ؟كت ذأب ذ

ذن(37ص

ذ يراير ذدر ابث ذينخيذبواكذت ذذالتواصل: بظذئذأ ذ  نذدرئكدبضذ ااذأم درذأصوحذراب،ذدتيي ذببجي سة

كبا سذلذذدعحادثذأه،ذمخنذ رشال ذر سللشيحذدر ب ذب ت  ذرخشلليهاةذدر   شذدريللقئبضن ذائسذأ ذبسللئم

ح ،ذاونذأ ذبيللنذدر يلليسىذدر ب ذتا ة ذيسذدرسلل  د ذدعخشئةذأ ذبسللم و ذ ذيسذدر د اذرشملئج دذم اذ

نذكم اذخئكج،ذت ذدريلل ئدسذبراذدر دحض ذ(7 ذص1992 ذدرن هس) درئ لل رذدرخ ل سةذيسذدريللق س

ت ذدرلئدس ذ ااذذده  ذم ش،ذدإلب يرش   ذكاي كاذبراذدر وم ذكسذبم ذتج شااذروزكذدر وشلللض ذرن ،ذتخن 

تخ  ،ذسكحذدر  ةد ذدرخسلللن  نذ سأكدذدرخاجزةذعك ذتئةذيسذحشيتذ  ذطللليهاكدذبهسللليهي ذبل تذت ذدع لللئذ

كبم   ذبراذك ةد  ذبااكذه  ذدرجون ذبم ييزذي قذدريللللللق سذيسذ للللللئمضذدرئبح ذغشئذمي  ذ خ ئذ

ذن(83 ذص1992 ذدرن هس) درئصيصذدر اذب ذي ذم ش،ذت ذكنذجيهد

ذ
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 الثاني: المقارنةالفصل 

 التشابه واالختالف: األول المبحث

 االسم -

ذد  ذ غزد ذصشيح ذم اذدرسئمضذ دخم لتذأ خيسذدرشقيشمش ذيسذدرئكدبمش ذكك ركذتار  تذخي ذيا ة

ذكدر  صذكدر  ة ذيسذحش ذدستوهذد  ذ أ  و ذ ير ارذكدرق وذكدرعافن

 الصفات/ المظهر الخارجي  -

كي ذد تليقذ ش ذدرئكدبمش ذيسذبكئذ)در  ير(ذكه ذدريلللللللضذدرخخشزةذرذشيضذدرخال مذدرمسذبئتابذيذدرئجي ذ

ذدر  دسق ذب ييضذبراذدر   ذكدر    نذ

 ش خيذدخم لتذدرمليصللشنذدعخئى ذي كئ ذسكدبضذ)ط دسق(ذأكصللييي ذرخال مذدر يساسذت ذحشثذك هذيذ

أخئىذت نذدر  ةذدرجسخيهشض ذطئب ضذدرنالر ذكدر زرذذيعلي ض ذتا  هيذمويسةذزسايس ذكبكئ ذأكصييي ذ

يسذدرخالتحذكك ركذدرمجيمشانذيسذحش ذكيهتذسكدبضذ)هزبفذدر جئ(ذت  ةض ذي صلللللللتذدرئجنذ  ه،ذكي ذ

ذت م شي  ذ   شضذ شعيس ذك   ذسأ ،ذكي ذطو،ذأص  ذي هن

 األخالق/ القيم -

  شثذ لللللل  ةهذدرعلللللل سذيسذسكدبضذذدخم لتذدرئكدبمي ذيسذت اب ذدر يساسة ذكنذت ذخيذ  سللللللدذت ظ سا 

)ط دسق(ذم اذماةذأت س ذت ذيبذحخيبضذدرعللشف ذدرو ظض ذدرنئدتض ذكد مماد ذ ير لمنذكه اذدريلللي ذ

ذكيهتذت تذ   ضذدرسئ  ذدر اذدحميجذبراذدإل ذيىذرشوئسذأياي ذدرو نن

جن ذكدحمخي ذ ش خيذدكملتذ)هزبفذدر جئ(ذ جانذدرو نذيسذبه ذدر يسطذ يسزد ذيسذاشخمش ذد  مش بذدرق

درخساكرشضنذكببدذكي ذدرو نذيسذجخش ذدرئكدبضذبمائضذر خميمد ذيذ ذبمايتنذتاذيذت ذه ب ذدرخ    ش ذ

ذدرخا ئب ذيسذطقيشم،نذ

 العالقة بالمكان -

تشللللي ذتذدرئكدبمي ذيسذتا ةقذدرو  ش ذ ير ش دهي  ذكب ذكي ذأحاهخيذبج حذرم ابسللللذيذكه ذ أ لللل و  ذ

كخيذبيلليحدذدروشللئذكه ذ غزد ذصللشيح نذكتقم فذدرئكدبمي ذيسذ ش خيذبشللقيلل ذيذدآلخئذكبيلليحوذيذ

درو شضنذيلسذسكدبضذ)ط دسق(ذت ااةذمالاضذدرو نذ يرخني ذمالاضذ للش ئة ذكد للم ئدس ذكد للم ال  ذكت تن ذ

ذمالاضذدرو نذ يرخني ذكيهتذمالاضذدممشي  ذكد مي يس ذ كت اانذأتيذيسذسكدبضذ)هزبفذدر جئ(ذيظذئذأ ة

ذدراالاضذأ  ذبراذ  يسذدع يطشئنكدحمئدر ذكخيذأ ذت كذ

ذ
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 أفعال الشخصية/ األحداث -

درم تذأياي ذدرشللللقيللللشمش ذيسذت    ي ذدإلبخي ذكدر نخضنذكديمئاتذدعياي ذم اذ غزد  ذدر اذكيهتذ

ذ أ  و ذلتواي ذر  اثذ جخش ذدعحادثذدريي سةذم ،ذت   ذبراذدرشئوذكد صيرضذكدر دنذيسذحش ذأ ة

ذلكيهتذأياير،ذ ذتم ئحذ خ ذبطيسذدإلصئدسذكدرم  ة ندراجيةوسة

 العالقة بالعالم الحديث -

ت يط ذ غزد  ذت ذ أ لللللل و ذيسذمزرمذخيذدرميتضذم ذدراير ذدرقيسجسذيسذ ي طذدعتئنذت ذ  ذخئجذ

ذ غزد  ذبراذدراير ذدر ابثذرش خ ذ   سا ذكد  ئذ أ  و ذر م دصنذت ذدآلخئب ذرنسدذا ت،ن

 ذتائيضذ غزد  ذ ي مقادرذدرسالحذدر ابث ذتمخ ال ذيسذدرو ااشضذكرن ذدرو  ش ذدخم ليذيسذدرو شض ذيظذئ

كدرخساس ذ ش خيذ ذئذجذ ،ذيسذدرسشي ضذكتي   يتذي ذكيسذجذ ،ذ يع كد ذدر عيسبض ذت نذدر  يسذ

كدرسلليمض ذكدرسللشيسة ذك  ياضذدرذ بض ذكدرئد ب نذ ش خيذر ذبئ ذيسذدرسللئ ذتيذبشللشئذبراذتائيضذ أ لل و ذ

ذأكذجذ ،ذ ذ اذدعت سن

 التشابه واالختالف :(1جدول )

 

ذاالسم

 االختالف التشابه

ذ---
ذ)غزد (

ذ)أ  و(

الصفة/ المظهر 

 الخارجي

در  ير ذدر    ذ

ذدر    

)غزد (بذتال مذيعلي ض ذمويسةذزسايس ذدر  ةذ

درجسخيهشض ذدرنالرذدرخم    ذدر زرذيسذدرخالتح ذ

ذكدرمجيمشان

ذ)أ  و(بذت م س ذأطشدذدر  شض ذطو،ذأص  ن

ذ--- األخالق/ القيم

)غزد (بذحخيبضذدرعشف ذدرو ظض ذدرنئدتض ذكد مماد ذ

ذ ير لمن

ذ)أ  و(بذدرقجن ذكدحمخي ذدرخساكرشضن

ذتا ةقذ ير ش دهي  العالقة بالمكان
ذ)غزد (بذ ش ئة ذكد م ئدس ذد م ال  ذت تن ذكت اان

ذ)أ  و(بذدممشي  ذد مي يس ذدحمئدر ذك  يسذأ يطشئن

أفعال الشخصية/ 

 دثالح
ذدإلبخي ذكدر نخض

ذ)غزد (بذدرشئو ذدعصيرضذكدر دن

ذ)أ  و(بذدإلصئدسذكدرم  ة ن

العالقة بالعالم 

 الحديث

درازرضذم ذدراير ذ

ذدرقيسجس

)غزد (بذجذنذ شي س ذجذنذ   كد ذدر عيسة ذتائيضذ

ذ يرسالحن

ذ)أ  و(بذت دصنذت ذأجنذدراخن ذتج شان
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 السمات : المبحث الثاني

دطمئحذيشذيذدرو ال ذيسذدرئكدبمش  ذبخن ذدرم صنذبراذص سةذت ئبوشضذرسشخشيةشضذذ ن ئدزذدرسخي ذدرمس

درشللللللقيللللللشضذدر يساشض ذت ذخال ذت ظ سب ذتقم لش  ذرن ذيذتا ذم اذأ ذه اذدرسللللللخي ذتمنئسةذيسذ

 ذكهسذ(1)ذدر  دسقذمخ تي نذتخيذبا سذأ ذه اذدرشللللللقيللللللشضذت مخسذبراذييضذدرشللللللقيللللللشي ذدرخئجاشض

براذتا اذتخم  ذك ي تذحا ت،ذ  ييضذتي ذكخيذت شنذم اذأ كدسذك ئدتجذ درشللللللقيللللللشي ذدرمسذت  شنذ

ذدإلبخلليهشللي ذكدر نخللضذأتئد ذ(35 ذص2013)هلليت   ذكد للللللماخللي  ذ للي مللض  نذببذبخن ذدر   ذ لل  ة

تئتو ي ذ  ياي ذدرشللقيللشمش  ذكخيذأهذخيذكالهخيذكيهيذتما  ش ذ  ش د ذصلل ئدكاذتي ذكدر اذه ذستزذ

ذر اذكي ذدرو ال ذكالهخيذتمخسني ذ ، ذت مخشي ذبرش،نذت ذست زذدرما قذ يرخني  ذد

،ذ ير  يرنذببذب ييضذبراذبرك ذدتل تذدرذشيضذدرقيسجشضذر و  ش ذيسذدر   ذكدر     ذكتو شضذتاظ ذدر جذ

بو سذدرئجنذسأ للللل،ذ اخيتض ذب لذيذح  ذسأ للللل،ذماةذتئد  ذحماذ ذبظذئذت ذكجذ،ذ للللل ىذأهادىذ

اذنذكتا(89 ذص1994در شلللللليط ذ)قذدر  دسر ئجي ذيسذتجمخ ذمش ش،ذرشئىذ ذخي ذكه اذمي ةذ زتضذ

ر  دسقذدرشقيشضذدرئكدةشضذكحاةذ  رشض ذب ذكيهتذبد ذتار  ذت لين ذاي نذر م  شنذكدر صفذت نذد

رشللللللقيللللللشضذيسذه اذدراسد للللللض ذبم ذ  يؤهيذت ذخال ذتيذتم لظذ ،ذأكذب  لظذم ذي ذر ركذبخن ذدممويسذد

ذنذ(39 ذ2013 )هيت   ذالاشضدر يساشضذ تجخشاي ذت ذدريلي ذدعخ

جا ذدرئغوضذ لل وشضذيسذدروادبض ذتالهيذد تيللي ذ    وش،بذدإلبجي سذيسذأط دسذدراالاضذ يراير ذدر ابث ذك 

ذجزسذأ  يسذدرم دصنن ذكدرس وس ذككي ذت ذدرعئكساذحاكثذصئدمذيسذأاة

ذكبخن ذت سش ذمالاضذدرو  ش ذ يراير ذدر ابثذ)  سدذهخ بجذغئبخيس(ذبراذ ال ضذت يكسبذ

برش،( ذذ)دراالاضذدر يةخضذ ش ذدرخئ لللنذكدرخئ لللنلتواصتتتل )دراالاضذ ش ذدر د ذكت  للل مذي( ذدالرغبة 

ادك ذدرج   ذيذتنذكخيذ(77 ذص2001(ذ)  نئد  ذ)دراالاضذدرئد  ضذ ش ذدرخاشقذكدرخسيماوالصراع 

ذبضدرميرشذضال در 

ذدرخ   مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت  سذدرئغوضذ-در د ذ

ذت  سذدريئدمذذدرخاشقذذذذ–درخسيماذ

ذت  سذدرم دصنذأكذدإل الغذدرخئ نذبرش،ذذ-درخئ ن

ذ

                                         
ذن(36-35ذ ذص2013هيت   ذ)طيسبض ذكدرشقيشي ذد  م كيسبضنذرليي ذدعخئىذهسبذدرشقيشي ذدإلد(ذ1)
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ذ

 محور الرغبة :(2جدول )

 

 غزال

 العامل الرغبة

ذبد ذدرو نذدممزد ذدراير ذدرقيسجسذذذذذ

ذدراجزذم ذدرم دصنذدممزد ذدراير ذدرقيسجس أسوف

ذ

 محور التواصل :(3جدول )

 

 غزال

 العامل التواصل

ذد مقادرذدرسالحذدر ابث
ذدرخئ نبذدر يجضذر  خيبض

ذدرخسم وِنبذغزد 

ذدراخنذ رشال ذ شيحشي ذ أسوف
ذدرخئ نبذأ  و

ذدرخسم ونبذدرسشيحذدعكس شش 

ذ

 محور الصراع :(4جدول )

 

 غزال

 العامل الصراع

ذدر طيبضذ)تاشق(ذت  ش ذدرئد ب 

ذدرم  ة ذ)تسيما(ذدرذئىذت ذدر وم أسوف

 

 التأثر والتأثير: المبحث الثالث

ذيسذدريلللل ئدسذدرنوئى ذيشخن ذد ه القذت ذ ذطيساسة هظئد ذرمسلللل شهذدرعلللل سذيسذدرئكدبمش ذم اذ  نذ

درزتي  ذحمخشضذ)دروشيض(ذدرمسذهسذبحاىذ الثذت ذدر  دهش ذدرمسذتاخنذمخ ذيذيسذدع  يس ذكهسبذدرِائق ذ

نذكبركذ  ن ذت  ئذدرنيتوش ذ يروشيضذدريلللللل ئدكبض ذأحاهخيذأصلللللليرض ذ(89 ذص1972ضذ)ط ي  ذكدروشي

ذكدآلخئذ  ن ذدر ش ةن

ر اذ ذئذت  ئذتارفذ)ط دسق(ذ يع ىذدرشلللئاس ذكب ئدزذدرم يرشاذدريللل ئدكبضذدر ابخض ذكدرلذ ذدر د للل ذ

 نت ي ذكبمجيىذب  ةذم ذخيذدرسلئ ذذر مخسلكذ يراب ذدإل لالتسذت ذخال ذت اب ذطلقيلشضذ غزد ذصلشيح 

كدر ونضذكب ذيسذدرو نذ يلللل سةذدرقيسقنذك ير ظئذبراذهشلللل ت، ذيذ ذت ذت درشاذأ للللويهشي ذرن ،ذاعللللاذ
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ذدرئكحذدرشللللئاشضذ(2004)يشنشئكد ذذطل رم،ذكتئده م،ذيسذدرخوئىذدرائ سذكصلللل ئدة، ذ ثة نذر ركذين ة

ذ يهتذيسذتليصشنذطقيشضذدرو ن ذدر اذأ ا  أياير،ذكصليت،ذدهانيسذهش ةذدرخارفذذت ذت ظ سذغئ سة

 أروئت ذ ي نث ذكتقير م،ذر خجمخ ذدر اذميشذيش،ذت  ذدريللللللوئ ذك يرميرس ذه نذه اذدر علللللليسةذبراذ

روم، ذتخيذبا سذأبعللللللي ذكج  ذت  شئذببجي سذأ ىذبراذبهميجذأ ىذأ للللللويهسذم ذدر  دسقذ ئؤبضذغئ شضذ

بضذ ن ئدزذدريلللللل سةذدرمخ ش شضذرألج وس ذكهسذ دخنذدرخجمخ ذدروئ سنذر اذم  سذدرخارفذيسذه اذدرئكد

 ذ2004كي   ذ)ذكدر  ييضدريلللللل سةذدرمسذتخ ةنذدآلخئذدر دا ذخيسجذحاك ذدر د ذت ذهيحشضذدرجوئديشيذ

ذنذ(1) ذكه ذتيذب   قذم ش،ذ م  ذدري سدتشضذأكذدري سكر جشي ذ(300ص

وي ذيسذدرئكدبض ذم اذدرئغ ذ م،ذ)هزبفذدر جئ(ذ يروئى ذيني ذغية أتيذت  ئذ)ب ئدهش ذدرن هس(ذيسذسكدب

ت ذأ ذ)درن هس(ذبنمدذت ذ ال ذكيهتذت تذحن ذد  للللللماخيسذزت ي  ذيذ ذرشوسة ذأتيزبوسة ذت ر  ذيسذ

ذأصشن ذت(95 ذص2021يذ) ئبك ذرشوشي ذكت ش ذيسذأكسك  ذدرو نذيسذسكدبم،ذطيساسة سم نذ  دت، ذنذرن ة

يه ل ذ كد للحذدرذ بض ذسدي ذر مخيهسذت ذدراير ذدرقيسجسنذكحماذيسذتايت ،ذت ذدر يلليسىذلكخيذ للخة

كي ذتمق د ذت افذدرخملئج ذكرشمذدرخقيرهذدرخ وذئنذرن ،ذكي ذتم  ئد ذ مئد ،ذدرشللاوسذهلسلل، ذ خيذيش،ذت ذ

ذأ للللليطشئ ذكحنيبي ذم ذدرجي ذكدرسللللل ئذكت وةمذدر ش دهي  ذكغشئهينذب لللللييضذ براذأتئذتذ ذكه ذأ ة

)درن هس(ذكمدذدرئكدبضذ يرائ شض ذت ذأهذيذتم اثذم اذرسللي ذدر  دسق ذدر ب ذرذ ذرومذ ذدرقيصللضذ ذ  ذ

سخاذ)درملش يغ( طك( ذكت نمدذ  ئكوذت سخاذ)تخي  ذكتا  ذأص رذ ذ(32 ذص2006)دعهييسا ذذكت

(ذت يلللاةذذ(ن32 ذص2006د هيللليسا ذ)ذدروئ ئبراذ سد ذر شلللقيلللشضذدر يساشضذ يرميرس ذي اذكي ذ)درن هسة

ذدرخ اك ةذيسذأا شةضذبراذدراير ذدرائ سذ نييضذدهمخيسدت،ن

 والنتائج الخاتمة

ذ ش ذدرشئقذكدروئىذت ذت ظ سذت يسهس ذ ش  مخ ش ذذت يكرتذه اذدراسد ضذ شخشيةشضذطقيشضذدر يساسة

ذم اذتمو ذ للخي ذكنذطللقيللشضذم اذحا ة ذتقميسب  ذهخيذ)ط دسق(ذكذ)هزبفذدر جئ(نذكااذحئصللتع

ي ذدرم  ئذت ذ  ذب ذيسذدرسلخي ذدرخشلمئكض ذك سد لمذي ذتالذبركذببعليحذأكج،ذدرمشلي ،ذكد خمالو ذك ش

ذكدرم  شئن

ذ

ذ

                                         
ذ1) ذدر( ذ اعذيImagologyي سكر جشي ذم  ذدرشا ى ذس خمذي ذدرمس ذدرم خش شض ذدر  ييشض ذدري س ذ  سد ض ذب ذدرق شن) ن  ذ خشئ

ذنذ(211ص
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ذ

ذكبخن ذببجيزذأه ذدر ميةجذدرمسذت ص تذبرشذيذدراسد ضذيسذدآلتسب

كي ذ خمشيسذد  ذدرو نذ كسذيسذتن ب ذ شخشيةشم،ذدرشقيشضذيسذبه ذدرخم  سذم ذطئبقذ -1

ذم اذذ(1)ذ  شئد ذ خاشضدخمشيسذأ خيسذرذيذت ذم اذصليتذيذدرمن ب شضنذيي  ذ غزد  ذ  ة كتا ة

  ئمضذدر ئكض ذكد  ذ أ  و ذدستوهذ يع فذكدرعافن

 د ذكي ذرننذت ذدرو  ش ذك شلضذسةشسللشضذكك يةفذ يه بضذيسذدرسللئ نذيـلللللللل غزد  ذكي ذت   -2

راخالسذدكامي ذر شللئو ذكه اذك شلم،ذدرئةشسللشض ذ ش خيذدهاسجذدر  س ذكدرو ثذم ذدراية ض ذ

ذ لللللخ ذك يةل،ذدر يه بضنذكك ركذ أ للللل و ذكيهتذك شلم،ذدرئةشسلللللشضذهسذحخيبضذدر  ةد  

 توامذيذك يةفذ يه بض ذت نبذ  رضذدرسية ش  ذكسميبضذدعر ذكغشئهين

أ ىذدر صللفذدرجسللخيهسذ)طلليتال ذدرخال م(ذبراذت اباذطللننذر شللقيللشض ذك  يسذ لل فذت ذ -3

 درمي سد ذ ش ذهشيمذي ذكأيايرذين

كذا ذأكج،ذدرمشلي ،ذ ش ذدرشلقيلشمش ذتيل سد ذميتي ذرشلقيلشي ذاويةنذدر  دسق ذكبرأكج -4

ركذ  يسذم اذدخمالوذدرخ ظ سب ذدر ب ذايتتذم شذخيذدرشلللللقيلللللشمي ذيسذدرئكدبمش  ذت ذب

 كي ذد تليقذم اذأت سذأ ي شضن

ذس للللل ذدرشلللللقيلللللشضذدر يساشضذت ذدرخ ظ سذدروئ سذم اذبمجيىذكدهوذيس ذتو شي ذم ا -5 ذ  ة

ي ذم اذأ لللمذدااشض ذ ش خيذااةتذيذدرخ ظ سذدرشلللئاسذ  صللللذيذكية ي ذييهميزبي  ذتو شتايبشلللضذك

 أ   سبضن

  يسذم اذدراكد ذدر يةخضذيسذدرئكدبمش ذ)أاذدع لللللخيسذكدريللللللي ( ذهمجتذطلللللقيلللللشمي ذ -6

اة تيذ يرخا  تي ذدريلللللئب ضذدرمسذطئحذيذدراخنذدرئكدةس ذكد  لللللم ميج ي ذ لللللئ بمي  ذح 

شتذم اذايتذيذ يرخني ذك يراير  ذينيهتذدعحنيرذدرمسذ   درشلللقيلللشض ذكك ركذت ذخال ذمال

 ه اذدرخ ا د  ذكدرمسذخ يتذبرشذيذدراسد ضنذ

ذ

 

 

                                         
ذن(64-63صذ 2013هيت   ذ)ر ئقذدعخئىذهسذدرويئبض ذكدراع شض ذكدريئيشضنذب ظئذد(ذ1)



 

23 

 

 المراجع

  دسذدرسياس ذرو ي ن ذدرئجي ذدرزسق ذذ(2006)دعهييسا ذمخئ ذ -1

 ذأ لل ئةذدرلعلليسذدريلل ئدكاذيسذسكدبي ذب ئدهش ذدرن هسذيوئدبئ( ذذذ2021)ذ ئبك ذدرعلليكبض  -2

 ن68 ذدراسد ي ذدع  شضذكدرلنئبضتج ضذجشنذ

تج ضذدرلعلللللليسذدرخمقشنذيسذكمي ي ذب ئدهش ذدرن هس ذتيسس( ذذذ2017)  اويس ذ حخيهسذح شخض ذ -3

 ن1 ذ5 ذدر نخضذر اسد ي ذدع  شضذكدر و بض

 ذت واضذدر جيحذدرجاباة ذ ذ نطذدرسلللشخشيةشي ذدرسلللئ بضبذتاخنذهظئاذ( ذذ2001)ذ  نئد  ذ لللاشا  -4

 ندرخوئى

 دسذدرنمدذ ذ نط ذ رشنذتيلللل   ي ذدراسد للللي ذدر  ييشضذكدر  اذدر  ييسذ ذذ) ن (ئ ذدرق شن ذ للللخش -5

 نرو ي ذ درا خشض

 ذنرو ي ذ  دسذدرنميىذدر و يهس ذدع ىذدرخ يس ذكدع ىذدرايرذ(1972)ذط ي  ذسبخ    -6

 ذدر ي اذدع  سذدر  ييسذ جاة ذ شخشيةشضذدرشقيشضذيسذدرئكدبضذدرسا  بض( ذذ2015)درل دز ذدرئب  ذ -7

 ندرسا  بض

مضذكدر شللللللئذذ ذتئجخلضبذمولاكذزغو س ط دسقذ( ذذ2004)ذيشنشئكد ذأروئت ذ ي نلث  -8 كس ذر  ولي

 ن  سبيذ كدرم زب 

 نرشوشيذ  دسذدرئكد  ذ2 ذطدر  دسقبذمئىذدري ئدسذدرنوئىذ( ذذ1994)ذاشيط ذت خاذ اشا  -9

 ذ للللللشهتخ شال ذدآلخئبذصلللللل سةذدرسللللللئ ذيسذدرخمقشنذدرائ سذدر ذ( ذذ2004)ذكي   ذهي س  -10

 نرو ي  ذدرخا سضذدرائ شضذر اسد ي ذكدر شئ

 نرو ي  ذ دسذدرم  بئذر  ويمضذكدر شئ ذ3 ذطهزبفذدر جئذ( ذذ1992)ذدرن هس ذب ئدهش   -11

 دسذ ذتئجخضبذ لللاشاذ  نئد  ذ لللشخ ر جشضذدرشلللقيلللشي ذدرئكدةشض( ذذ2013)هيت   ذيش شد ذ -12

 ن  سبي ذدر  دسذر  شئذكدرم زب 

 

ذ

ذ

 ذ

 


