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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . ىـ 1396شتاء ، 45لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 21-38 صص؛ م 2018

 في رواية  اتيدراسة العنوان وأسماء الشخص
 ميائييضوء المنهج السعلی  «عمالقة الشمال»

 يریالو نص روح
 أصفهان جبامعة وآداهبا ةيالعرب اللغة قسم يف مساعد أستاذ

 04/04/1396: البحث قبول خيتار   21/06/1395: البحث استالم خيتار 

 صالملخ  
ادلمثلححني ) مححا اانانحح ( ادلمثححل لانحا) ادلسححلم اريةححجيشحع  ن نينلمح  يف رواةححة اعمالاححة ال حماالا العتقححة ادلتحح  رة بحح

الكامنححة يف  اييححةحيالسححمة الرمةةححة اإعلحح   منظ متححو الفكرةححة يفاعمالاححة ال ححماالامعتمداً  تينيةعكححا الكحح(. لآلخححر
 .عن ان الرواةة وأمساء ال خصيات

لاححد أولححح  . الدالليححة مححويالححنو وق لةححأساسحححاً مهمححاً يف   و  ثححةةاحلد اييةيميالعنحح ان قححد أصححل  يف الدراسححات السحح إن  
. لدراسة عن ان الرواةة وحتليل ال خصحية ب صحفها أ حد دعامحات الرواةحة ااساسحيةكربی عناةة   اييةيميالدراسات الس

واالنتماعي وادلاحارن أن نحدرس مسحات العنح ان  ايييميالس نه ضلاوال يف ىذه ادلاالة باستخدام ادل، ىذا ادلنطلقومن 
إن  دراسححححة أمسححححاء . يف الرواةححححة اييةيميدالالهتمححححا السحححح نينلحححح  تحححح يف رواةححححة عمالاححححة ال ححححماال  اتيومتمحححح  ال خصحححح

، الصح ي ادلسحت ی: كحح  دةةحالعد اتادلسحت ة ثيحااشحخاص محن   ليحيف ىذه الرواةحة  حتم محن خحتال حتل اتيال خص
 .الداليل ادلست یادلعجمي و  ادلست یو 

ادلسحتهد  للعنح ان وكحان العنح ان ةثابحة  اريحاالختعلح   قامح ، أن  رواةحة عمالاحة ال حماالإلح   يف ىحذه ادلاالحة   ص لنا
وظتذلححا ون ىححاً دالليححة  هححايومعانوحتمححل ال خصححيات مححن نححّراء نححرس اامسححاء . ةكن نححات الرواةححة  حح   دالححة  ا نحةةأ

ادلعجحححم إلححح   اإسحححتمي و حححراث اانححح ات وادلحححدل الت ادلنتميحححة ادلعجحححمادلحححدل الت ادلنتميحححة إ  ؛ سلتلفحححة منهحححا اييةيميسححح
 .نخرةااننيب و راث اا

 
 .رواةة عمالاة ال ماال ؛اتيال خص اييةيميس ؛مسات العن ان ؛اييةيميالس: الرئيسة الكلمات

  

                                                                                                                                                       

ادلسؤوال ا  كال               roohallah62@yahoo.com 
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 مةالمقد  . 1
 ريباانححاة والتفكحح اهتايوأمسححاء شخصحح اهتايشخصحح، عنحح ان الرواةححة تححارخيمححا  اً ري إن  الكا حح  الروايححي كثحح

، ةريةب داء أدوارىا أىدافاً  عل اتيحتاِّق ىذه اامساء ادلنتخلة ةدل الهتا وىذه ال خص  ت  قيوالتدق
 .عرب امتداد الرواةة  ل نيةةدةوأ، وانتماعية

وراءه لتصحححل  مهمحححة الناقحححد  احححاةشحححيء إلححح   نتانحححاً وإهحححا ىححح  إشحححارة ايالحححنو اإبحححداعي لححح إن  »
 اححةيالعم تهححايشلحثًت يف بن اخلفحح وخباصحة احلححد  لهححاةاسحتكناه ىححذه اإشححارة واستك حا   ححدودىا و  و 

محححن دراسحححة الرمححح ز ادلنظمحححة يف عمليحححة الت اصحححل  نطلحححقة يادلنححححوىحححذا  قيحححالعم ادلعنححح بغيحححة اسحححتكناه 
 احةيأن   حي بحدالالت عم كحنديماصح دة  ريال واعيحة و ح دةةحمن مؤشحرات عد نطلقةكما   ادلاص د

 (.٘: ال  ا، راب ) «للنو قيالعم ادلعن  هايف يتجلة
اهنحححا نظحححام  اهتايالعنححح ان يف النصححح ص اادبيحححة وشخصحححعلححح   الضححح ء اءيميسحححل َع علحححم السححح لاحححد

اعمالاحححة ال حححماالا  ححح ي الداللحححة الرمةةحححة لامسحححاء ويف رواةحححة ». ذو متمححح  دالليحححة ورمةةحححة ايييميسححح
 نويف ىذه ادلاالة ضل (.ٖٔٛ: مٕٓٔٓ، علد اخلالق) «لتؤكد نةعة الكا   و ك ف اجتاىا و ايوادل اض

عنحححح ان الرواةححححة وأمسححححاء  رفححححدةأن  تينياسححححتطاع الكحححح فيححححاعمالاححححة ال ححححماالا لنجححححد ك ليححححناحححح م بتحل
ومحن ىحذا ادلنطلحق سحندرس أشحخاص الرواةحة . ةعحان ودالالت ححح نخرةواا اان ات من ححح اهتايشخص
 واالنتمحاعي وادلاحارن وسحناف ايييميش اىد وهاذج من الرواةة يف ضح ء ادلحنه  السحعل   نةمعتمد
ادلعجمححححي  ادلسححححت یو ، الصحححح ي ادلسححححت ی: كححححح  اتمسححححت ةمتمحححح  ااشححححخاص ومساهتححححا يف عححححّدة علحححح  

ومحن ىحذا . للحنو قيحالعم ادلعنح  هحايف يتجلحةالح   احةيعمنلحنّي الحدالالت ال  ت ؛ الداليل ادلست یو 
العنح ان وأمسحاء  اييةيميمحا ىحي سح -أوالً : ادلنطلق ضلن ىنا بصدد اإنابة عحن سحؤالني أساسحيني و حا

العنححح ان  اييةيميمحححا ىحححي دالالت سححح -وثانيحححاً ؟ يف ىحححذه الرواةحححة -نخحححرةواا اانححح ات – اتيل خصحححا
 ؟يف ىذه الرواةة اتيوأمساء ال خص

وظ ححف ادللف ظححات االمسيححة والححدالالت الصحح  ية لعنحح ان الرواةححة وأمسححاء  تينيأوليححة نفححنض أن  الكحح كإنابححة
عنحح ان  نينفححنض أن  ىنححاق عتقححة مسححتهدفة وملاشححرة بحح ضححاً ةوأ. تلاحح ادلإلحح   ا ححوةمن   صححاالةيف إ اتيال خصحح

 .الرواةة يف السردةة ووظايفهما ح نخرةاان ات واا ح اتيأمساء ال خص نيالرواةة وفح اىا وب
  طر قح ، ادلااالت والرسحايل ااامعيحة والكتح  نيذتة دراسات عدةدة  ن  ع  ب؛ اللحث خلفية
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ذكرىححا رتعححاء فححنخّو بالححذكر  تعححذ رةاجملححاال  قيولكححن لضحح. يف اآلثححار اادبيححة اييةيميدراسححة السححإلحح  
. ثانيحححاً  اتيالعنححح ان وال خصححح اييةيميبعحححل الدراسحححات الححح  ُكتلححح   ححح ال عمالاحححة ال حححماال أواًل وسححح

، دراسححة نادةححةا ادلطل عححة ةجلححة اادب اإسححتمي؛ ىنحاق ماالححة م سحح مة بححح ارواةححة عمالاححة ال ححماال
يف  اسححييادل ضحح ع السإلحح   يف  طرُّقححو تينيكححصلححاح ال يمححد نيلححة ححاوال ادلؤلححف أن ؛ قٙٔٗٔسححنة 
  رسحححبر ؛ تينيالكحح  يحححصل ياسححتم يىححا در رمان ية يااسححتعمار سحححت: وىنححاق ماالحححة عن اهنححا. الرواةححة
قححام ادلؤلححف يف ىححذه ادلاالححة ، شٜٖٓٔ، علححدي نةداسححتان عمالاححة ال ححماالا لصححتح الححد یمحح رد

وماالحححححٌة أخححححرى بعنححححح ان اال اقعيحححححة . بتليححححني مسحححححات مناىضححححة االسحححححتعمار يف رواةحححححة عمالاححححة ال حححححماال
استطاع  فيكلنا    فكةو ، مٜٔٛٔ سنة ليخل نةاإستمية يف عمالاة ال ماالا كتلها عماد الد

وأّمحا محن ال نهحة . عاً يمسا ة الرواةة رتعل   انيةديَلَمسا و اإستمية ورؤاه اإ اةتين   ز يكال  يصل
عحححح دة سححححنة  عيسحححح العنحححح ان يف الححححدرس اللغحححح يا ل اييةيميماالححححة معن نححححة بححححح اسحححح قىنححححا، اييةيميالسحححح

دة ةاللححث يف العنح ان باعتلحاره عتمحة وإشحارة شحدإلح   ىحذه ادلاالحة قد  طحر ق ادلؤلحف يف، مٕٚٓٓ
 نةرلم عحة محن عنحاو علح   ىحذه ادللحادئ قيحم ضحاً وظايفو التداولية ومن مث قام بتطل، التن ع والثراء

 دةةحيف الاحاىرة ااد اتيال خصح اييةيميوكمحا   نحد أةضحاً ماالحة م سح مة بحح اسح. ادلصنفات اللغ ةحة
 اةحةالرو  اتيمسحات شخصح لةحقحام ادلؤلحف بت و ، مٕٕٓٓسحنة   سحفةتلهحا نهحاد كزلف ظا    يلنج
وقد اختار أمساء . دالالت مستهدفة ا ويس  شخصكزلف ظ قد أ  يأن  صل ةری دة و عل   لك

العنححح انا  ااي طيميتحححاب اعحححتته عنححح ان اسحححك قىنحححا ضحححاةوأ. اييحححةحيمعانيحححاً إ  ححححنهايل اتيال خصححح
، ايبححالنو الححري طحةيالعنح اَن مححن أىححّم العتلحات النصححية ادل ازةححة اح عححدّ ةو ، مٕ٘ٔٓ، يزتححداو  ليحام
أنح اع  ميوقحام بتاسح. ةاخلفيحالظحاىرة و  وي ا  معانكواست، دالالت النو  ييف   ض ساىمة ثي 

دراسة عل   والتفحو يف الدراسات الساباة مل نعثر قيإن نا وبعد التحا. وظايفها  يو  ض نةالعناو 
ضححح ء علححح   يف رواةحححة اعمالاحححة ال حححماالا اتيدراسحححة العنححح ان وأمسحححاء ال خصححح إلححح  مسحححتالة  طر قححح 

إن  الدراسات الساباة دتهِّد اجملاال لدراسة ىذا ادل ض ع : بالذكر أن نا ال رٌ ةوند؛ ميايييادلنه  الس
الكامنححة يف  اييححةحيالسححمة الرمةةححة اإعلحح   تححوةلاححد اعتمححد يف روا تينيوةححا أن  الكحح. تححويد لنححا أ كححو ؤ 

 ّتضححح ة ةيالحح ن تعراضفمحححن ىححذا االسححح (ٖٓٛ: مٕٓٔٓ، علححد اخلححالق) أمسححاء ااشححخاص وادل ضححح عات
 .اييةيميأ ية دراسة عن ان الرواةة وأمساء ااشخاص يف رواةة عمالاة ال ماال من ال نهة الس يمد
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م وكان مسر ها أرض ٜٓٚٔ-ٜ٘ٙٔعامي  نيأ داث رواةة اعمالاة ال ماالا ما ب نرت»
احلاقحدة بغيحة الحتخّلو محن  ليةي عحرض ىحذا الللحد ادلسحلم لسلسحلة محن ادلحؤامرات الصحل ثيح  اريةجين
 .(٘ٔ: مٜٕٓٓ؛ حيي ) «اإستمية ادا ويق

 ائيةيميالس
شجرة : وىي مال ب مادة اوسما وال سم وال مسة ال ا دة»م تق من مادة اس ما  مياءيلفظ الس

. مححن قطححا أُُذٍن أو كححي  ، هبححا عححَر ةُوِسححَم ِبِسححمٍة : َم ُسحح م وبعححريٌ . أثحَححُر كححي  : وال سححم. ورقهححا خضححاب
 .(ٕٕٖ: ٚج ؛ قٓٔٗٔ، دييالفراى) «عتمتو ويأي عل: وال ر ريوفتن م س م باخل
 نيفحّ لح  الح او محن م ضحا الفحاء فُ ِضحَع  يف م ضحا العح، يومسَح، ااصحل يف سحيما: وقاال ابحن منظح ر

ابحن ) وال حر ريهبحا اخلح عحَر ةىي العتمة  مايوالس. لسك هنا وانكسار ماقللها اءةوُنعِل  ال اُو  يفصار ِس مَ 
 .يف فلك العتمة دورة مياءيساللغ ي لل ادلعن شلا سلق أن   تلني  ة. (ٖٖٔ: ٕٔج؛ ق ٗٔٗٔ، منظ ر

وا ححد ومّتفححق  فةحح عر   نححدةأنححو ال نححریاصححطت اً  فهححاةو عر  اي ل نيميمتفّحصححة عححن السحح باححراءة
وإبحححححراز أىحححححّم صحححححفات  صحححححهايمث ناححححح م بتلخ فةيف ىحححححذا اجملحححححاال وذلحححححذا نححححح ي ىنحححححا بعحححححّدة  عحححححار  ويحححححعل
 .إصطت اً  اي ل نيميالس

 «ونفكحر ب اسحطة الحدواال واإشححارات ادلعنح ن لِّحد  ادلعنح محن ادلؤكحد أن نحا قلحل كحل شحيء إنسحان »
يف أنظمححححححة  لحححححححثة ححححححري ذلححححححك العلححححححم الححححححذي »وليسحححححح  السححححححيمي ل نيا . (ٖٖ: مٕٛٓٓ؛   ححححححاندلر)

 «دراسحححات العتمحححات يف داللتهحححا االنتماعيحححةعلححح   ىحححذا العلحححم قاصحححراً  عحححلجي ريوس سححح. العتمحححات
الت اصححل واادوات   يدراسححة أسححال  عححي» ناي سحح  ب سحح اءيميوإن  السحح. (٘: مٜٚٛٔ؛ السححر يي)

ىحححح   اءيميأي إن  م ضحححح ع السحححح. أو  ثّححححو أو إبعححححاده، قصححححد إقناعححححو تلاحححح يف ادل ريادلسححححتخدمة للتحححح ث
ىنححاق »ةححا أن  . (ٔ: ال  ححا؛ أزتححد) «ايييميوخباصححة الت اصححل اللسححاين والسحح( ادلاصحح د) الت اصححل ادلححراد

اانسححاق علح    رّكححة اءيميواامححارات الاصحدةة فالسح، العف ةحة واامححارات العف ةحة ادلغل طحة محاتالعت
 .«(ٗٚم ٜٚٛٔ،  ن ن) «الاصدةة الت اصليةعل   الداللية ال   ا م

 ويححعنةوىحح  مححا ، ادلعنحح مححن زاوةححة  هححايىحح  دراسححة اللغححة منظحح راً إل اييةيميعلححم الداللححة أو السحح إن  »
كانحح  وهبححذا ادلنظح ر فعلححم الداللححة ىحح  علححم ثححان    فمححايك  اءيمححا  ا لححو اللغححة عحن ااشحح ادلعنحح  جحةيبالنت

أي ب اسحطة اللغحة ، ةااوليح سحطةللكلمحات ال ب ا يعطحةال  ادلعن إال أن  ، اةكما اعتربه شارال م ر 
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أي ب اسحطة ، ب اسحطة الثالثيحة يبحل ةُعطح، نفسحها اءيأي ب اسطة ااشح، وال ب اسطة الثان ةة، نفسها
وىحي دراسحة الظحرو   لةحوالتداولية ىي علحم ق اعحد الت و . الفكرة ال  ىي ادل ض ع اخلاص للتداولية

 .(٘ٛٔو  ٘ٚٔ؛ مٕٗٓٓ؛ االدول  د) «آخرإل   العتمات من عال قةالضرورةة لنال الداللة عن طر 
حا  حدرس العتمحات يف ماتضحياهتا االنتماعيحة  اءيميالس فةشلا ذكر عن  عار  تلني  ة ووظايفهحا أهن 

ةححححا أن  اإنسححححان .  سححححتنلع الداللححححة الحححح   كمححححن وراء  لححححك العتمححححات  تحححح والت اصححححلية وادلاصحححح دة 
نظهحر  فإننحاكلمحا فكرنحا »فحح  نخحرةادلحراد لا ادلعنح  صحاالةمن العتمحات يف أق الحو وأفعالحو إ ديستفة

انطتقححاً مححن ، أن  يف كححل عمليححة الت اصححل ديححالت كإلحح   بححريس ا ديضلححن أنفسححنا كعتمححة وىحح  ملححدأ سحح
يف داخلها ن ع محن او حدة  كمنةفكرٍة ما عامة  وع إن  .  كمن ال خصية، ن ىرىا االنتماعي

ححا إذن شلاثلححة لل خصححية الفكححرة  ننحح ع خححاص مححسحح ی  سحح يإن  ال خصححية لوبالفعححل فحح، اانححاا إهن 
 أي محا  ا لحو، فحرداً ف فكارىحا ىحي محا ا ا لحو ىحي نفسحهاا ديحبالت ك سح يلكن ال خصحية ل. العامة
، ىي عتمة، فكل فكرة مهما كان . الةمن انةال    لد اآلن فاع من نر  خریىذه اانا ااإل  

 وعح هبحا  تمةحالح   احةة حتم بحنفا الطر  أخحریمث إن  معرفة ال خصية ل خصية . وبااساس ىي لغة
ففكرة ال خصية الثانية الح  ىحي ال خصحية الثانيحة ذاهتحا  حدخل . ذاهتا تهايىذه ال خصية ب خص

اكت حا   تمةحويف نفحا ال قح  . ملاشحرة ك ناىحا هحايو حتم الرؤةحة إل ااولح ال خصحية  وع يف  ال 
مححححا  تفاعححححلةأي   نححححدةفكححححل م نحححح د : كححححل م نحححح د   يوذلححححك نصحححح. نيتيال خصحححح نيالتعححححارض بحححح

 .(ٕ٘ٔ :مٕٗٓٓ؛ دول  داال) «ى ةتو الفردةة اةةهبذه الطر  تلكديو ، خریاا اتادل ن د
 ىححي حححح اآلخححر أو اانححا حأن كححل شخصححية علحح   اييةيمي ركححة الدراسححات السحح»ىححذا ادلنطلححق  ومححن

عحرب ىحذا  توةواللا ث عن ذا و ال ا دة وى  ، اتيوال خص ال ن ه ادلتعدد ل ریال لل خو ص رة
، اإسححم اريححعححامِل الرمحح ز كححل  بنححاء ال خصححية يف وصححفو اخلححارني والنفسححي ويف اخت رصححدةو . التعححدد
 اتيال خصحح نيوىكحذا شححلكة العتقححات بحح.  ل نيةدةححفحة واالنتمححاء االنتمححاعي والثاححايف واإيوال ظ
وحتدةححد ، وم اصححفاهتا الداخليححة واخلارنيححة فهححم ال خصححية مححن خححتال وظايفهححا وأفعاذلححاإلحح    طمحح 

 .(ٙٛ: مٕ٘ٔٓ؛ مغراوي) «مساهتا وما ماهتا السيميايية
 صححاالةإ اهتايأ يححة رواةححة عمالاححة ال ححماال يف اصححطفاء الححدالالت اخلاصححة امسححاء شخصحح  كمححن

لكححل شخصححية يف الرواةححة ما مححات نسححمية وعاليححة »وةححا أن  . الاححراءإلحح   تينيأفكححار الروايححي الكحح
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. (ٖٗ: مٕٔٔٓ؛ زتحححححدان) «وسحححححل كها وطلاعهحححححا وأختقهحححححا ئتهحححححايونفسحححححية وانتماعيحححححة  حححححنعكا يف ى
اانحححح ات  ليححححمححححن خححححتال حتل اييةيمييف رواةححححة اعمالاححححة ال ححححماالا دراسححححة سحححح اتيخصححححفلنححححدرس ال 

، مااطاإل   النو َفككةأن   جيىذا ادلن  د  قيولتحا. مساهتا اخلارنية والداخليةإل   نخرةواا
وظايفهحححححا وأفعاذلحححححا ومساهتحححححا الداخليحححححة علححححح   أن نسحححححلِّع الضححححح ء نحححححايومث عل، أمساءىحححححا العلميحححححةوحُتحححححد د 
مححن ادلك نححات الصحح  ية ودالالهتححا  ويححأاّل نغفححل عححن اسححم ال خصححية ومححا ف نححايوىكححذا عل. ةواخلارنيحح

حححا  وىكحححذا  صحححل  ال خصحححيات أي . أن  كححح ن يف عتقحححة محححا وظايفهحححا السحححردةة كحححنديالصحححرفية اهن 
 .يف اا ل  وااعم إشارات وعتمات  تضمن ادلدل الت نخرةواااان ات 

 من رواية "عمالقة الشمال" ملخص
عححن قلايححل ، ا يف ال ححماالريةحح تحححّدث عححن م سححاة مسححلمي نيج، اعمالاححة ال ححماالا لنجيحح  الكححيتين رواةححة

وبححني الالايححل ااخححرى يف وزلححاوالت التفرةححق بيححنهم  اذل سححا ادلسححلمني والغححةو الثاححايف وادلححؤامرات الححدايرة  حح ذلم
التةامححا دقياححاً يف عرضححو للححدقايق التارخييححة ذلححذا الصححراع خبلفيا ححو  حححححح تينيالكحح صليحح  ححححا وقححد التححةم ادلؤلححف ريةححنيج

ولحححو دوٌر ىحححاٌم يف قتحححاال . ذلحححذه الرواةحححة سحححيةيال خصحححية الري حححححححاانحححا أو الحححذات  ححححححح عتحححربةاعثمحححانا وىححح  . وأسحححلابو
. اريةحاذل سا يف احلحرب الح  شحن ها إةرونيسحي انحل االنفصحاال يف جحاال نيج لةيمسلمني قلالعدو والدفاع عن 

إلحححح   النحححاس دع ةحححادلختلفححححة و  اريةحححجيمحححدن نإلحححح   سحححافرةااعحححداء كححححان عثمحححان  ضحححداحلححححرب إلححح   باإضحححافة
احلرةححة وال  ححدة إلحح   ال ححع  النيجححري وخاصحة ادلسححلمني وااهححاد لل صحح ال نيوىدفححو ىحح  االحتححاد بحح. اإسحتم
سحا ة علح   ال  اتصحر نح ين حاطات عثمحان أم. وااحدد مصحاحلهم يادلسحتعمرون الاحدام فاحدة  ت والعدالة 

 ليحاناماكاا ويف النهاةة دَتَكن من الحةواج هبحا وىحذا دل ي ُسم   حيةيبل قد َ رَقَو لذعة احل  لفتاة مس كةادلعر 
 .حتاق ال  دة ال طنيةإل   يسعةباخلتفات العاايدةة و  عن ةأن ادلؤلف عل  

وقححد رسححم ، ومححن أ هححا ىحح  اااب  حح ما( اآلخححرون) معارضححة يف ىححذه الرواةححة اتيشخصحح ىنححاق
 .ص رة سللية منفرة حي  يادلؤلف لاب   م وى  مل ِّر مس

مححن  ريمححن االر لححاق يف الح طن و ححلا عححدد كلحح اريةححجيمعانحاة شححع  نإلحح   أ ححداث الرواةححة ري  ح
ان  قيبالضحح  ححعرونةوىححم ، الححدم ادلححراق  ححدراً وظلمححاً ، الرنححاال أ لححلهم مححن ال ححلاب وزتلححة ااقححتم

من ال حع   ما واحل، ثروات ىايلة اريةجيويف ن، يف ستم شي ع اريةجيااننلية لن  نق ن ديةاا
، ةصاير ال طن لعل نةوراء ىذه ادلؤامرات  كمن نة نةواانان  الذ، ر  نديو  انيتطاول ن يف اللنة
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وىكحذا أ حداث الرواةحة ، لاد ذاقح  الحلتد طعحم الحدماء وجتربحة االناتبحات، ارياذلاوةة واالهنإل   قةالطر  رمس نةو 
 دةححمححن احلد أقحح یةتمتعحح ن بعةديححٍة  ذةنالحح نةاجملاىححد ني ححدور متداخلححة مححا اا ححداث السححاباة  حح ال نهحح د ادلححؤمن

 لحح ةالنحح س واإإلحح   عثمححان يف ر ت ححو قيححرف) علححداه خيوال حح(، بطححل الرواةححة) عثمححان: وىححم؛ مححن النححار أقحح یو 
ناماكححا السححاباة ) وسححعيدة( عثمححان وىح  إنسححان صححايف الالحح  وذو ذكحاء فطححري قةصححد) ميوعلححدالر ( واحلحرب
محن الاهحر الظحامل  رىحاةوحتر  اريةجيأال وى  ملُ جل ن، عند ىد  وا د لتا نة عاً يوىم رت( ن يعثمان أم اةيوع 

 تهمةبغحل النظحر عحن لح ن ب حرهتم وعنصحر  رييجيوحتاق احلرةة وال  دة والسعادة لكافة ال ع  الن هايال اقا عل
يف  ريو اكم عسك شيقايد اا) رونسيةكإ؛  وأذناهبما ريمن براثن االستعمار والتل  اريةجيشع  ن تحررة  ت 

 مست حف   يحطل) محانيالحدكت ر ىان(، لح ةاإ قحری إ حدیيف  شيعحةمل حر إصلليحةي ) ااب   م(، اريةجيجاال ن
لتعاونحححو محححا السحححلطات الظادلحححة وسحححعيو ، عثمحححان يف بداةحححة الرواةحححة وملغ ضحححو يف أثناءىحححا قةصحححد) ونححح ر(؛  ل حححريي

ادلختلحف بالنسحح  واالنتمحاء الاللححي   ححمليىنحا مفهحح م ااآلخحرا ل ّتسححاة(. بااشحرا  وسحا طو يف ال ححرق الاحذر
 .مٜٓٚٔ  ت م ٜ٘ٙٔالفنة من عام : وزمنها، االحتادةة اريةجيدولة ن: مكان الرواةة. والَعَاِديّ 

 قيةيتطب شواىد
 ححح نخحرةواا اانح ات أي ححححح اتيال خصح ليححتل فيحةيوك، امياييةيما أسلفنا الا ال نظرةحاً  ح ال االسح بعد
 لحححية محححايبرواةحححة اعمالاحححة ال حححماالا ناححح م ف فةححوبعحححدما أرتلنحححا الكحححتم يف التعر  اييةيميالسححح ال نهحححة مححن
 .ناخرةمن ااان اتا وااا اهتاياعن انا الرواةة وشخص ميايياتيمن س ايةيش اىد  طل ينيبتل

 عنوان الرواية ائيةيميس
أساسحاً مهمحاً وأداة إنراييحة يف  ثحةةاحلد اييةيميالعن ان أو علم العن نة قد  دا يف ادلااربحات السح إن  »
، العتيايحححة محححن العنححح ان ومححح  الحححنو فحححةيوذلحححك باللححححث عحححن ال ظ. الدالليحححة محححويالحححنو وق لةححح  و 

عتقحة  هحا ربط، عحامل محن اإ حاالتعلح   ذات وظايف رمةةة م فرة بنظام عتمحاي داال نةفالعناو 
 ثيححححيف الححححنو   ايييميسحححح ريالعنحححح ان ىحححح  أوال مثحححح»و. (٘: مٕٕٔٓ؛ ب سححححاطة) «ندليححححة بالنصحححح ص

 .(ٗٗ :مٕ٘ٔٓ؛ فاطمة، مغراوي) «ويواشعاعا و ف  طويخ لثةيف أعته و  تمركةة
ال ضعية  ان  ونهة من ونهات ادلعاين؛ ن اً شعلياً  سِّدجي حح ال ماال عمالاة ححعن ان الرواةة  أما

وادلسححححلم ن أي . (ٕٖٓ: ٕج ؛ قٓٔٗٔ، دييححححالفراى) والالححححة والظلححححم، ااحححح رعلحححح   لححححح اعملححححقا  ححححدالّ 
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م مححن يال ححماال ىحح  اقلحح ضححاً ةوأ. يف ىححذه الرواةححة مححن ظلححم االسححتعمار وقلححة ادلعححاش عححان نةاانحح ات 
اعمالاححححةا : نيالعنحححح ان مححححن كلمتحححح نكحححح ة». نيقلايححححل اذل سححححا ادلسححححلم ويحححح سححححكن ف اريةححححجين ميأقححححال

 «ميوالتضححخ ريوزن مفاعححل والتححاء للملالغححة والتكثححعلحح   ريرتححا  كسحح ااولحح فالكلمححة ؛ واال ححماالا
 رنيأن ااملحة ادلك نحة للعنح ان اخلحا ت حظةو ، والكلمة الثانية اسم مفرد. (ٓ٘ :مٕٔٓٓ، احلمداوي)

العنح ان  ردةو . ىؤالء عمالاة ال ماال: رةوأصل ىذه ااملة زلذو  والتاد. نيامسية  تك ن من امس
 تحححويىحححذا العنححح ان يف بن اححح مةمضحححم ن الحححنو و  ديحححواإثلحححات قصحححد   ك رارةحححيف شحححكل رتلحححة امسيحححة للت

 اءأق ةححححان ىححححؤالء العمالاححححة رتححححا معروفحححح ن و ، فةححححاإفححححراد واامححححا والتعر  نياامححححا بححححعلحححح   العرفيححححة
 االحابرةعلح   محن معحاين االعمحتقا الح   حدالُّ  خحریال نهحة ااإل   وأما استناداً . ادلهانر اهرونيس
فكحححرة الاححح ة والصحححم د ال حححدةدةن علححح   فيحححداّل الرمحححة لحححح اعمالاحححةا. (ٖٓ: ٕج ؛ قٓٔٗٔ، دييحححالفراى)

ةح    و ، نانح اا نةا أي ادلسحتعمر نخحرةطمح ح ااا فضح ةيف الرواةة و  تينيالك طر هماةاللذةن 
عل   نفت ةىذا اللفظ ب صفو عن اناً  اريإن  اخت. ااشداء نيادلسلم نيةااومة ااان اتا أي ادل اطن

ادلسححلم العححرص يف صححراعو مححا احتححل الغاصحح  : ادلتن عححة والحح  منهححا اءاتحيححدالالت ر لححة و نيححة باإ
عححن شححرفو وعة ححو وأال  الححدفاعالاحح ة يف  سححتخدمةأن  هوعلحح  البححد  أن ةكحح ن مصححح باً بال ححجاعة 

لفحظ  رسحمةومحن ىحذا ادلنطلحق . وادلهانحة والصحف  ميالضح أن ةح ص هوعلح  ادلهانحة والحذال أبحداً  ةرض 
ححححدجينانلهححححا  لانحححح ات وإيل ابيححححةجياعمالاححححةا صحححح رة إ  نخححححرةلا سححححللية صحححح رة حححححححملاشححححرة  ري حححح - سِّ

 .(٘ٔ: مٕٔٔٓ؛ انزتد) ا ييال، ال   ي، وةاحلر ، احتلّ ، يف ص رة العدو ص ِّرىمةو 
 كحح نةأن   جيححاعتلاطيححة أو  عسححفية وإهححا  اححةةبطر  تمةححعنحح ان الححنو اادص ال  اريححةححا أن  اخت»و

 اقاتيكححل التمححثتت والسحح  سححتاط ة ريالححنو عتقححة  نححا م وانسححجام يف إطححار داليل كلحح نيوبحح نححويب
 لجحح للمحح طن احلحح ب وادل رمححةةفححدااّل اجححاالا يف ىححذه الرواةححة . (ٕٚ، ٖٚ: م ٜٚٛٔ، مفتححاح) «النصححية

وىحح   ةهيححدينعتححاً  ويححإل يوال أضححف ذكرةححفلححم ، نححويعةاسححم اجححاالا مححا إلحح   الروايححي ضححفةالعةةححة فلححم 
 كح نة إذ. الصحفات بتلك متصف ن ححح اان ات أي حححح ويان أ ل  ساكن ابيةجيبالصفات اإ ّتصفة
يف سححل ق اإنسححان  نكححوةوظححايف للمكححان يف الححنو الروايححي الك ححف عححن ااثححر الححذي  نيمححن بحح»

، مفتحاح) «ويواالنتمحاعي لسحاكن يبال ضحا النفسح فةو طلعا و وطم  ا و فضت عن التعر  و صرفا و
ىحححذا اللفحححظ محححن االاحححاب والنعحححح ت سححح ی اال حححماالا وأ فحححل محححا  تينيفاحححاال الكححح. (ٖٓ: م ٜٚٛٔ
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الاحراء محثافهم وادللتحدئ  عحر يف، العنح ان يف الرواةحة كح نيلثاتحو بح ن  ىحذا اللفحظ كحا  ل، واانساب
كمحححا أسحححلفنا الاححح ال  حححربز أ يحححة رواةحححة . (ٛٗ: قٙٔٗٔ، طليمحححات) ادلضحححم ن محححن ىحححذه الكلمحححة هممحححن

إلحح   انتمححاء ال خصححية»يف انتاححاء الححدالالت اللفظيححة اخلاصححة امسححاء أبطاذلححا وإن   عمالاححة ال ححماال
عحححن قصحححد   يةحححالصحححدفة وإهحححا  ليحححمحححن قل ايباسحححٍم محححا أو ومِسهحححا بعتمحححٍة محححا لححح تهايقضحححيٍة محححا و سحححم

اإسححم أو مدل لحححو اللفظححي محححن اادوات  عحححدّ ةمححن قلحححل الكا حح  و . (ٗ٘: شٜٖ٘ٔ؛ نححدهةباد) «رادةوإ
أن   يةومن ىذا ادلنطلق ضلاوال يف ما . تلا ادلإل   سويوأ اس، أفكاره ميالكا   لتاد  ظّفهاةال  

 .امااليف رواةة اعمالاة ال  نخرةمن اان ات واا اتيأمساء ال خص اييةيميسعل   نسلِّع الض ء
عنححد علمححاء الصحح ت ىحح  و ححدة صحح  ية  ميالفحح ن»و. «ن، ا، م، ث، ع»مححن  ححرو   تكحح نةعثمححان : عثمححان

 «إشحارةة وبعححد داليل محةيبحل كانح  لحو ق، لغ ةحة محةيذا ق كحنةمل  ميوالفح ن. معحاين الكلمحات نيبح قةحالتفر علح   قحادرة
بالفعاليحححة واإشحححراق والظهححح ر ةححح     نيفححححر  العححح؛ لكحححل محححن ىحححذه احلحححرو  دالالت خاصحححة (ٙٔ: ال  حححا؛  يحححوى)

الصحفاء  ادلعنح  انيحكما زتل يف بعل اا ،  ال دة والفعالية أو الظه ر والعتنية: ىي ويوالصفة الغاللة عل. والسم ّ 
. نيواإ اطححة واللحح، الرقححة:  سححن علححاس حلححر  الثححاء صححفات كححح ةححریوأمححا . (ٕٔٔ: مٜٜٛٔ، علححاس) اءيوالناححاء والضحح

محن ، بعضحهما بعضحاعلح   انطلاقهمحا يال فتان لد هاياللمسية ال   عان اياا اس اتبذة     مي ر  ادل نمايب
يف خاصححية االمتححداد زمانححاً  دةححامححا االححف عنححدما  اححا يف ال سححع  ة . وادلرونححة والتماسححك مححا شححيء مححن احلححرارة  نححةيالل

 نلعحثة جانيحاً يك هنحا صح  ا ى  محنالص  ية يف الن ن مسحتمدة أصحتً  اءاتحيوإن  اإ. (ٜٙ -ٓٙ: ادلصدر نفسو) ومكاناً 
اسححم  ارهيححباخت تينيوىكحذا فححإن  الروايححي الكح (ٕٙ: مٖٕٔٓ، ىنححاء) قيححعفحح  الفطححرة عحن اامل العم ريللتعلح ميمحن الصححم

عدةححححدة خلاتححححو  اييةيميوأبعححححاد دالليححححة سحححح ابيححححةجيإشححححارةة إ ميعححححن قحححح عححححربِّ ةيف الرواةححححة راح  سححححيةيعثمححححان لل خصححححية الري
ان اسححم ال خصححية ، مححن نححرّاء امسهححا دالالت ووظححايف انتماعيححة وأةدة ل نيححة تسحح ال خصححية  ك. مححاتيالف ن

وأ يانا قد ةلم  إ   طابق ما ال ضعية النفسية أو االنتماعية أو ، إحياء من ش نو إنارة نان  يف الاصة»: عم ما
 اةيحادلح خ ذ محن احل  حریلوىح  النمح ذج ال، يف صح رة ادل حرقة احد مةوعثمحان يف ىحذه الرواةحة ، الفكرةة ذلحذه ال خصحية

أو ختذلا  هايالتا  ف، إنسانية مةيأو رمةاً لا ادلعن فكرة أو  جسِّديمن الرؤةة اإستمية ف ا وييف كل   نطلقةال اقا 
 احةةنةوا حو وضحعفو وىح اه بالطر  صحارعةو  لةيوالفضح رياحلحق واخلح ميقحإلح   رمحةةاإنسحانية الرفيعحة و  ميادللادئ السامية والاح

إن  الصفات ال  دتتحا هبحا عثمحان يف ىحذه . (ٓٔ: قٕٛٗٔ، فةيخل) «النبية اإستمية اتيض ء معطوعل   عيةيالطل
 .الرواةة قد رمس  لو ص رة اانا ال   ك ن يف أوج ازدىارىا
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 اييف الاححح ام هحححايالعامحححة ادل حححار إل دةحححةةالتجر  ميادلعحححاين ال  تححححدد فاحححع بحححالا»: علحححداه خيال ححح
و كسلها أل اناً من ، بكل كلمة ظتال من ادلعاين النفسية والعاطفية ادلختلفة عيبل حت، وادلعجمات

ىحححذا االسحححم : وال حححيخ علحححد اه. (ٕٜ: مٜٙٛٔ، نةحححزو ) ةريةحححالتعل متهحححايدتثحححل ق لحححةيوااخ اياا اسححح
وىحححذا   . ولفحححظ اعلحححدا ادلضحححا  إ  ااها، اخيةتححح ّلف محححن االسحححم ادل صححح   اال ححح، مركححح  إضحححايف

إّن ». علحححن أن  ىحححذه ال خصحححية الدةنيحححة ذلحححا ماحححام يف ال سحححع االنتمحححاعيةححح    اإضحححايف   يحححالنك
ىح   ذاوىح. ى  من ةك ن مسّناً ما ال قحار والكحرب ولح  عنحد أىحل بيتحو: ااصل ال ا د يف ىذه ادلاّدة

فححاّن النظححر يف ال ححي  إ  نهححة االخححتتط : الفححارق بينهححا وبححني ال ححي  والعجحح ز وادلسححّن والكهححل
ويف الكهل إ  نهة دتامّية النمّ  ، ويف ادلسّن ا  زةادة السنّ ، ويف العج ز إ  نهة العجة، غرّي والت

 كالصححححع فال ححححيخ صححححفة  . وكححححّل مححححن ىححححذه االفححححاظ ةسححححتعمل بححححالنظر إ  ىححححذه ااهححححات. والرشححححد
 اسحتعمالو: وةحداّل علحن ىحذا الايحد. ةطلق علن من كان مسّناً ولو وقار عند أىلحو أو ق محو، والكهل

استعمالو يف الارآن الكرمي يف ادل ارد اّل  ةت ظ فيها : وةداّل علن ذلك أةضا. ةعىن الرييا وادلعّلم
كلمحة اعلحدا  حنّو   كمحا أن  . (ٖٙٔ: ٙج؛ شٖٛٙٔ، مصحطف ي) «أي ال قار وال خصّية، ىذا الايد

لربو ادلستسحلم  وى  اخلاضا، ةُْذَىُ  بذلك ِإ  أَنو مرب ب للارةو،  رّاً كان أَو رقيااً ، علن اِإنسان
ْناحاد َامححره

ُ
وال  سححتحق إال بغاةححة ، ان  العلححادة  اةححة اخلضحح ع. (ٕٗٚ،: ٖ ج؛ قٗٔٗٔ، ابححن منظحح ر) ادل

أمحا إذا انتالنحا إ  الُلعحد . (ٕٕٗ: قٓٓٗٔ، العسحكري)  عال اه  ري  علدةأن   زجيوذلذا ال ، اإنعام
يف   ل نيححححةةدةقححححد وظ ححححف دالالت ووظححححايف انتماعيححححة أ تينينسححححتنت  أن  الكحححح، الححححداليل والتححححداويل

 علحد اه خيال ح تمتحاةومحن مث . اختيار اسم ىذه ال خصية و ك ن يف عتقة ما وظايفها السردةة
صححح يف لحححو  خيفهحح  شححح». سحححنيةماحححام الادّ إلحح    رفعحححو عحححةيرف سحححماتيف ىحححذه الرواةححة ب( ادلمثححل لانحححا)

 ادلعن إن و . الطم نينة واالستارار النفسي وةلد دجيادلكروب منهم عل و  ويإل هرعة وةدةمر  نيمكانتو ب
دعح ة اإسحتم وحتاصحرىا  صلهاةيف اان ب ال  مل  ةريةجيمناطق الالايل الن نيةهمة الدع ة ون رىا ب

اانحح ات علحح   نفححت ةوىحح  . (ٕ٘و  ٕٖ: قٕٛٗٔ، فححةيخل) «يبيالصححل ريزتححتت التل حح ويف ال قحح  نفسحح
ادلحح ت  ةححریإذ ؛ العححدو واضححطرام احلححرب منححةيمححن ى ا خيححوال  اةيححنححانلهم يف كحح ارث احلإلحح   اححفةو 

 .إال علداً ه ك نةاإنسان أال وعل  اان ات ب ن  الااىر ى  اه  ذكرةالدار اللاقية و إل   مر لة
 هححايإل  نححوة نمححاي  رياحلححا اللصحح لحظهححاةلالفححاظ كمححا للعلححارات ظححتال خاصححة »:  حح م ااب
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ويف رواةححة . (ٕٗ: مٜٜٓٔ؛ قطحح  ديسحح) «صحح رة مححدل ذلا احلسححية الححوييف خ ةسححتدع  نمححايو ، انتلاىححو
دلححا لححو ، شخصححية ااب  حح معلحح   االنتلححاَه لاححُ  ااابا الححذي قححد أُطلِححق لفحح ة، اعمالاحة ال ححماالا

التفحححح ق والسححححلطة و ححححدخل ىححححذه علحححح   النصححححي اقيداخححححل السحححح ليحححححيوسححححلط ي و  أبحححح يمححححن طححححابا 
ححر . انحح اتا محا صححراع عتقححة يف ححح لآلخححر ادلمثلحة ححححال خصحية  كانح  شخصححية ااب  ح م وىحح  مل ِّ

 اريةحجيااب  ح م ىح  منحدوب االسحتعمار يف ن. ويف اً ة  يمندرلة يف اجملتما و  كل نةءاً   حييمس
يف ىححذا ادل ححهد  تلاحح ةُححدِىش ااب  حح م ادل، كلما ححو  عححي أن  اارض أرضححو،  مححن مركححة الاحح ة تكل مةحح

شخصحححية  ِسحححمةالحححذي ، اخلطحححاب السحححردي دلنطحححق االسحححتعتء رةلعحححل  صححح  »و، بنظر حححو الدونيحححة لانحححا
إذ  كثر اامل السحردةة ، الروايية اتيمن ال خص ىاري لسل كها إزاء   تً يأو دتث اً ري  عل  كلةاآلخر 

احات الحنو السحردي محا سح اه لُت حكَل عتمحًة دال حًة حتمحل دالالٍت ُ ظِهحر  عال، رواييةيف النص ص ال
 وعححح  ليواالنتماعيحححة الحح  ُ سحححِهم يف   ححك، يححةخيال حححروط التار إلحح   ريو  ححح، مححن النصححح ص الثاافيححة

يف  تينيالكح ري حةومن ىحذا ادلنطلحق . (ٚٛ: قٖ٘ٗٔ؛ ريسةعمر ) «الذات لنفسها وللعامل من   ذلا
فاححد نحححاء يف ، مححن اامحححم واحلضححارات ىمري  عصححح  ااب  حح م وشححع ره بالف قيحححة إزاء  ححإلحح   ةححةالروا

الفحارق : يف اجئحةاز وقحاال ميعلحدالر إلح   نظحر»: ذلك ؤكدة ما - لانا ادلمثل –  اره ما عثمان 
... لاححد نئنححا ىنححا لححنعلِّمكم كححل شححيء: مث اسححتطرد يف بححرود. قححرونإلحح   تححددي نكميححوب ييححاحلضححاري ب

: مٕ٘ٓٓ، تينيالكحح) «احةي لححك ىحي احلا... أسحا ذةضلحن ... نةوالححد... ايحوااغراف، الةراعحة، لصحناعةا
عنها  فص ةقد ال  نةيدالالت مع اتةااص ات يف جتاورىا و  اكلها  نت  يف النها»وةا أن  . (ٖٓ

كلمححة ا حح ما   تلاحح ادل سححمايف، اااَبا، فححا ح َلَا لفححُظ ا حح ما، (ٙ: مٕٕٔٓ؛ ب سححاطة) «الححنو ملاشححرة
ادللفح ظ محن  نحانر ، من كحل مكحان یالصراخ ادلختلع ذي الدو شدة ؛ دةنرسو ال د ويإل ليخيف

سححللية ذلححذه  اييةيميعححن أبعححاد دالليححة سحح تينيرةهححة وىكححذا قححد علح ححَر الكححكال دةةمكتظححة بححالنربة ال ححد
 .ال خصية باستخدام ظتال االسم ونرسو

عل   دالالت ورم زاً  ملحيو ، ما الت صرفية يف انتااء أمساء شخصيا و  ظِّفةإن  الروايي قد : ميالر  علد
والحر ِ يِم . اميفادلا لحة الصحرفية  تمثحل ىنحا يف صحفة االحر . الصحرفية اخلاصحة غةيباستخدام الص اتيأمساء ال خص

ومحن مث . (ٜ: ق٘ٔٗٔدروةحش ) «الثابتحة لدايمحةفعيل  دال علن وصف فعلّي فيو معىن ادللالغة للصحفات ا»صيغة 
بنحاء علح   لحو الفرصحة  يومن ادلت قحا أن  تح. الروايي علن الرزتة وال فاةداخل السياق النصي  غةيىذه الص ليحت
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ومن . لةيوالفض رياحلق واخل ميقإل   رمةةيف ص رة م رقة و  اد مة ميفعلد الر . عتقة م رقة ما اآلخر ادلختلف
 نمحايوال حع    نهمحايعثمحان ونحدرق صح رة ال حفاة ب اوةوصحد ميعلحد الحر  نياحلحّ  بح رة ص   نریىذا ادلنطلق 

مححن إ ساسححهما بادلسححؤولية ةحح    احلححق يف رلاىححل الغابححات وأعمححاق ادلنححاطق الناييححة  نةححدإلحح   سححارا معححاً دعححاة»
أن علحح   احلححرص كححل وة ححر  تينيفححالك». (ٖٕٔ: قٕ٘ٗٔ؛ العححرةي) «ادلسححلمني ريل انلتهمححا ضلحح   حح همححاوعيو 

 ميالعظح انديحواإ، الثابتحة دةيحب سحلاهبا يف عمحق العا ننم ىذه ال خصية عن ادلعاين اللط لية اإستمية  ضحرب 
 .(ٖٛٔ: قٕٛٗٔ؛ فةيخل) «مثل ىذه النماذج اإنسانية يف ىذا ادلاام مي ادعل   الاادر

 اً ةححرمة  اءً حيححإ مياالمسيححة ل خصححية علححد الححر  ليححةيالنك ي ححؤد؛ يف الرواةححة نححریذلححك إلحح   ومضححافاً 
عا اهحا يف مهمتهحا علح   يادللاح ريدلاىيحة ال خصحية وك هنحا شلثلحة للناحاء الفطحري ومؤمنحة بالحدور الكلح

 انديحححاإ ثيححح ، الداللحححة اللفظيحححة باضحححية الكا ححح  محححن وراء ىحححذه ال خصحححية  ححح   اإنسحححانية فإهّنحححا 
 .(ٖٖٛ: مٕٓٔٓ؛ علد اخلالق) ةارةرلتما الإل   والعمل اااد واإ ساس باالنتماء

يف  أخحححریوىحححذه خطححح ة ، لفحححٌظ وا حححٌد برسحححم صححح رة شاخصحححة سحححتالّ ةقحححد »(: دةيسحححع) اناماكححح
 ارًة جبرسو ، الص رة رسمةأن  لفظاً منفرداً ى  الذي  متهايمن ق دةة ةخط ة . ادلعن و  رة ناسق التص  

أطلحححححق . (ٓٗ: مٜٜٓٔ؛ قطحححح  ديسحححح) «االيححححيف اخل ويححححلاةو ححححارًة بظلححححو الحححححذي ، يف ااذن ويححححلاةالححححذي 
شخصية وا دة فهي مُسَِّي  بح اناماكاا قلل اعتناقها اإستم ومُسَِّي  عل   امسني سلتلفني تينيالك

باستخدام اارس والص ت والظل عن  تينيقد عرب  الك. و  رُّفها باإستم نهاةا بعد  ددةيبح اسع
 نخححرةلا لححةمثحتمححل ناماكححا ادل. سلتلفححني ل خصححيٍة وا ححدةٍ  نيسلتلفححة المسحح اييةيميأبعححاد دالليححة وسحح

  تحح إن  اللسححان ةلفححظ اناماكححاا بتعثُّححٍر وبتخححلع . ادلمثلححة لانحح ات نرسححاً وظححًت سلتلفححني دةيوسححع
 بسحرعة صحلة  تح ا بطتقحة يف نح   محن السحعادة دةياسحع لفحظة نييف  ؛ ختامهاإل   بلعء صلة

والصتبة  اساوةبالة    ص  و انفجاري »يف ناماكا  ميذلك  ر  ااإل   ومضافاً . تهاةهناإل  
صححح  و شلط طحححاً »وأن   حححر  الكحححا  يف ىحححذا االسحححم . (٘ٓٔ: مٜٜٛٔ؛ علحححاس) «واحلحححرارة واخل ححح نة

صحح ت ا تكححاق اخل حح  باخل حح  وصحح  و يف ىححذه احلححاال  اكيحيحح ويححمضححغ طاً عل تً يسلف  ححاً بححو وقلحح
 ايحححوالتجم بالضحححخامة واالمحححتتءةححح    فإن حححو ، ب حححيء محححن اخل ححح نة واحلحححرارة والاححح ة والفعاليحححةةححح    

ول    م لنا الصفات السللية ال  حلا  ب خصية اناماكاا ل ندنا  ناسااً . (ٕٔٗ: مٖٕٔٓ؛ ىناء)
اانح ب التىحي ادلتمحةق ادلنطلحق  اريةحجيناماكحا ىحي ن»: صفات  لحك ااصح ات نيوب نهايب داً ةشد
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، تينيالكحح) «طاني حبححراثن الغحدر واخليلححة الحذي بحاع نفسححو لل نيالسحاقع بح، يف رلحاال ال حه ة والعربححدة
 نيوالسحح. ويختصحح ريالسححعة واللسححطة محا  ححعلحح   دالةح دةييف سححع نيأمحا  ححر  السحح. (ٕٓ: مٕ٘ٓٓ

وىكححذا حلححر  . والستسححة واالمتححداد بححاالنةالق عنححد أىححل اللغححة، أخححذت ب ححكل عححام معححاين الرقححة
وىحا . (ٜٕٚ-ٖٕٓ: مٖٕٔٓ؛ ىنحاء) «وادلرونحة، والناحاء، الصحفاء»كحح   ابيحةجيصحفات إ دةييف سحع نيالع

ادلعجحم اإسحتمي إلح   نتمحيةةحا أن  لفحظ سحعيدة ، دةيناماكحا وسحع نيى  اختت  فا ش آخر ب
 . ةادلعجم ااننيب الغر إل   ناماكا  نتمي نيادل ن س يف  

 ريار لحاط ال خصحية بحال اقا وك هنحا  علحعلح   ليادلحدل ال اللفظحي لل خصحية كحدل  يةحالرواةة  ويف
سححححعيدة ذات  تينيوقححححد نعححححل الكحححح. (ٖٖٛ: مٕٓٔٓ؛ علححححداخلالق) الحححح  أصححححابتو اتري عنححححو وعححححن ادلتغحححح

 .ابيةجيشخصية فاعلة ون طة وإإل    ض ر اقتصادي وانتماعي وقد حت ل 
أو عتقحة اسحم ، ذتة رلم عة محن الحدالالت السحيميايية الناجتحة عحن عتقحة الحداال بادلحدل ال»: ن ر

 عتمححد داللححة ادلفارقححة علححن  ثليححح  ؛ داللححة ادلفارقححةومنهححا ىححي ، العلححم ال خصححي ةسححماه يف الرواةححة
 اكاأو الت شري إ  ون د صفات وأفعحاال  عح، التناقل بني اسم العلم ال خصي وأفعالو ال ظايفية

فاسحم انح را يف ىحذاه ، ومحن مث. (ٖٓ: مٕٕٔٓ؛ زتحداوي) االسحم ال خصحي يف كحل إحياءا حو الدالليحة
بصفات ذات دالالت سللية  تينيالك  يقد ص  ره صل، ابيةجيالرواةة ال دي  بصلة إ  الصفات اإ

: قٕٛٗٔ؛ فححةيخل) «اإذليححة وةلهححث وراء فلسححفات فكرةححة منحرفححة دةيححإذ ىحح  ةححرفل العا». ومنفححرة
وأعاشحر ... أنحا أشحرب: ىحة  نح ر كتفيحو يف اسحتهتار وقحاال»: نح ر با لحو فةبتعر  تينيفاام الك. (ٓٔ

 .(٘: مٕ٘ٓٓ، تينيالك) «ذلك عرف نة ايالنساء واام
السخرةة  ديالفكرة و  ك لييف   ص اً يالرمة عامًت أساس ئجي، االنتماعية تينيرواةات الك ويف

. (ٕٖٛ: مٕٓٔٓ؛ علححد اخلححالق) ذلححك االجتححاهإلحح   لححاً قرةةلححدو اسححم ال خصححية  ثيحح ، مححن ال اقححا ادلححؤمل
أنحا : ىة  رأسو يف سخرةة وقاال»: قايتً  صفوةشخصية ان را  فةومن ىذا ادلنطلق قام الروايي بتعر 

نسحدي كمحا كانح    ح ي أنسحاد أنحدادي  اطي  ح ي سح... بحت عمحل... نة حة ... رلرد ضايا
 «ىحححذا أنحححا وىحححذا ىححح  شحححعيب... اادةحححدة ايالحححدنإلححح   يف السحححفن  انحححاتيكاحل   ححححن نةكحححان ا   نةالحححذ

واالنتمححاعي الححذي  سححللو ومححن خححتال شخصححية نحح ر صلححد ااثححر النفسححي . (ٔٗ: مٕ٘ٓٓ، تينيالكحح)
ااسحرة واجملتمحا والح طن  اةمهحتم باضحا رينعحل الفاحر شخصحية نح ر  ح فيادلادي والفكري وك رالفا
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 حححللطحل الرواةحة  محاً يزت ااً ةكحان نح ر صحد. (٘ٓٔ: قٕ٘ٗٔ؛ العحرةي) «ونعل شخصيتو ىام ية منفرة
 .وأم ر اامة وال طن دةيعدم ملاال و بالعا نهمايب فر ق قد ولكن - عثمان

فهحححححي هتيِّحححححئ ااذىحححححان ، كمحححححا أسحححححلفنا الاححححح ال إن  ااصححححح ات  حححححؤثحُِّر يف قضحححححية التلّاحححححي: ىانيمحححححان
؛ السحردةة مانيىان فةيةتيم وظ مانيوالص ت واارس وسلرج   ليد  ر  اذلاء يف ىان، و ستاطلها

أن  صححح ت  حححر  اذلحححاء باىتةازا حححو » سحححن علحححاس  ةحححریومحححن ىنحححا . اإجئحححةاز والاحححل إلححح   ري حححةإذ 
فحإن  . (ٕٜٔ: مٜٜٛٔ؛ علحاس) «باالضحطرابات النفسحيةة    أوال ما ة    اة يف باطن احللق يالعم

ادل قححا ادلمتححاز دلخححرج  ححر  اذلححاء قححد نعححل اىتةازاهتححا الصحح  ية أكثححر عرضححة للتحح ثر ادللاشححر ةختلححف 
أو هتكحححم وسحححخرةة ورقحححة ،  سحححاوة أو  حححةن وأسحححيف الصحححدر محححن  حححدة وق شيالححح  جتححح، االنفعحححاالت
إن  . دالالت مححححححانيادلسححححححتخدمة يف ىان اءيححححححوىكححححححذا لالفححححححني وال. (ٕٕ٘: مٖٕٔٓ، ىنححححححاء) وشححححححفافية

االنفعحاال ادلحؤثر علح   دالّ يحف اءيحوأما صح ت ال. واالف الرنل الفرد، فيالضع ريالرنل احلا: االف
، السحاكنة بالكسحر اءيحوإذا حتحر ق محا قلحل ال» (ٕٔٔ: ال  حا؛ لحيةالعت) لحيةيف الل اطن كما وصفو العت

 مييف ىحذه احلالحة عّمحا يف صحم اءيحلت حّف لنحا ال قيوالح ادي السحح احةيص رة احلفحرة العم نايفإهنا  عط
وال شحك أن  انتاحاء اسحم . (ٜٜ: مٜٜٛٔ، علحاس) «هحايمن اخلصايو ادلت صلة ف اءياالنسان أو ااش

، أعحته ذك رةادلح اييةيميإستمي لتسحمية ىحذه ال خصحية وا صحافها باابعحاد الدالليحة السح رياننيب  
 وادلت صحححلني انييبحححاالختت  والنفححح ر السححححةححح    اانححح ات و  نيوبححح نحححويندليحححة العتقحححة بإلححح   رمحححةة
رمحح زه  نيالفسححاد الظححاىر وبحح نيالححربع بحح ثيحح  مححانيو حح ي شخصححية ىان. (ٖٖٛ: مٕٓٔٓ؛ اخلالقعلححد)

أركانحححو وناضححح   اوتانتصحححار ادللحححادئ الةايفحححة والفاسحححدة يف رلتمحححا هتحححإلححح   اللاطنيحححة الححح  حتركحححو  رمحححة
صح ر و يف صح رة  ميبنسح تينيومن ىذا ادلنطلق قام الك. (ٖٖٔ؛ قٕ٘ٗٔ، العحرةي) الفكرةة مويمفاى
 .وخدعة جتاه اآلنسة ناماكا  ةدلا فعل من  عذ طانيال 

سلتلفحححاً عحححن  علحححوجيو ، قحححد اختحححار امسحححاً أننليحححاً ذلحححذه ال خصحححية تينيالكححح إن  : يرونسحححةإ نانسححح ن
 عطحييواصحطنا الكا ح  شخصحية ل. السحلطةإلح   اان ات ومتزلهم دلا لو من طابا الغرابة وإ التو

فال خصحححححية  كتسحححح  مححححن خحححححتال امسهححححا دالالت ووظحححححايف  اصححححدهة نححححاً يمححححن ختذلححححا انطلاعحححححاً مع
ةح    الذي  رونسيةضلن صلد يف قصة عمالاة ال ماال نانس ن اومن ىنا . أةدة ل نيةانتماعية و 

علححح   بطرايححق سلتلفحححة ومتعحححددة وإ كامحححو الالضحححة  ةللاححارئ بالعحححدو ال   حححي يف االعتاحححاال والتعحححذ
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ولاححححد كانحححح  السححححلطات . (ٖ٘ٓ: قٕ٘ٗٔ، العححححرةي) اهتححححاري واسححححتغتال م اردىححححا وخ اريةححححجيماححححدرات ن
 ايححرتإلحح   ة اسححتطاع  أن  ناححذ بسححرعة و كمححة عيححن اسححيةيأمححام  ركححة س أهنححااالسححتعمارةة  عححر  

 ايححالعمحل الثح ري جبمإلح   ال اسحعة ريالححتزم احر اامحاى  ع ااوسحاط ال حعلية ودتكنح  محن ن حر الح
 اسحنناع االسحتاتال الح طي الكامحل لييف سحل یالتضحية الاص  عل   أن اعو ومن اقناعها باإقدام

 ططححح نخيكحححان ا ،  وعصحححابتو أ حححداً دون عاحححاب رونسحححيةإ نقةححح ومحححن ىنحححا مل. (ٗٚ: مٜٜٜٔ؛ ريیالحححةب)
 .خفية دةلفلسفة متعصلة عملية حتركها أ

ال دة واالصطدام من ال قا ال دةد : ارونسيةضلّا يف لفظ انانس ن إ اييةيميال نهة الداللية الس ومن
وال او ، والن ن، اءيال، مياا، االف: للحرو  اجمله رة الع رة ال  استخدم  يف ىذا اللفظ ةا أن   روفاً كح

ححد ة واالصححطدام» ذلححك بنححاء إلحح   ومضححافاً . (ٙٗ: مٜٜٜٔ، لصححغريعلححي ا) «مححن احلححرو  اجملهحح رة الحح   فيححد ال ِّ
وىكذا فان . الكلمة علن  رو  شلدود باالف وال او والياء ةُنِتُ  أص ات   ّد ق ة اارس وال قا علن ااذن

جبح    ح    اييةيميعن أبعحاٍد دالليحٍة وسح عربِّ ةباستخدامو احلرو  اجمله رة واحلرو  ادلمدودة  تينيالروايي الك
 .و تيم وظيفة نانس ن السردةة ستعتءمن الا ة واال

 النتيجة
بعحد . والسحللية ابيحةجياإ، اانحا واآلخحر نيفناو   ب، ال اردة يف رواةة عمالاة ال ماال اتيال خص اختلف 

حححٍق  ححح ال سححح بنيحححة داللتهحححا ونحححدنا أن  وظيفحححة التعلحححري ال  تححححدد يف رواةحححة اعمالاحححة  ليحححاامسحححاء وحتل اييةيمي عمُّ
ظحتال محن ادلعحاين النفسحية  نخحرةاانح ات واا ءبغالليحة أمسحا عيحيحبل ، ال ماالا عند الداللة ادلعن ةة لالفاظ

. انتماعية وأةدة ل نيةو كتس  ال خصيات من ختال امسها دالالت رمةةة ووظايف . والعاطفية اخلاصة
ااصحح ات واانححراس واالفححاظ ذات أبعححاد دالليححة  فيححنهححده يف   ظ قححد أويل تينيونسححتنت  أن  الروايححي الكحح

ب حنتها من      ذلا ب ن  سم ةلامساء نظاماً ونسااً  هيِّئة تينيفالك. اتيال خص ةييف  سم اييةيميوس
ومن مث  عّد . ما وظايفها وأفعاذلا يف الرواةة ااعاهتاةا الص  ية وإوأن  تناس  دالالهت. ااعةالص ر والظتال واإ

نانس ن ، ناماكا: كح  نخرةأمساء اا ضاً ةوأ؛ دةيسع، ميعلد الر ، علد اه خيال ، عثمان: أمساء اان ات كح
لانح ات فاختحار . فكر حو قيحعليها الكيتين يف  عم تكئةمن اادوات الفنية ال  ؛ ااب   م، ن ر، إةرونسي

إن  أمسححاء . م حح  ىة اييةيميب مسححاء ذات دالالت سحح نخححرةاا يم ححرقة وأمححا مس حح اييةيميأمسححاء ذات دالالت سحح
 ةستثن و . والرزتة وال فاة، بالتفاؤال     ودالالت ص  ية  تالادلعجم اإستمي وذلا ظإل   اان ات  نتمي
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إلحح    نتمححي نخححرةأمححا أمسححاء اا. امسححو وأفعالححو ووظايفححو يف الرواةححة نيمححن ذلححك اسححم نحح ر إذ  تنححاقل الداللححة بحح
 .واالصطدام، والنف ر، االستعتءعل   الدال ة اييةحيالسمة الرمةةة اإعل   ادلعجم ااننيب و عتمد

وكحححان ، عنححح ان الرواةحححة اريحححيف اخت اييةيميقحححد وظ حححف الحححدالالت السححح تينينسحححتنت  أن  الكححح ضحححاً ةوأ
فكححرة علحح   ومححن ىنححا ةححداّل الرمححة لحححاعمالاةا. مكن نححات الرواةححةإلحح   ريدالّححة   حح ا نححةةةثابححة أالعنحح ان 

. لانححح ات ابيحححةجييف الرواةحححة وةرسحححم صححح رة إ تينيالكححح طر همحححاةالاححح ة والصحححم د ال حححدةدةن اللحححذةن 
 .اا ر واالستلدادعل   اعتمادىم فض ةيف ص رة ااالابرةا و  نخرةاا ص ِّرةو 

 المصادر

 ةيالعربالكتبأ( 
 .دار الفكر للطلاعة والن ر والت زةا: بريوت؛ ٖط، نلد٘ٔ، لسان العرب(؛ قٗٔٗٔ) زلمد بن مكرم، ابن منظ ر

 .لية اآلداب والعل م اإنسانية واالنتماعية؛ كرةكبس ضرينامعة زلمد خ؛ التواصل ايولوجيميالصورة في س(؛ ال ا) ناب اه، أزتد
 .مركة دراسات ال  دة العربية: وتري ب؛ طتال وىلة: مننم؛ ائيةيميأسس الس(؛ مٕٛٓٓ) االيدان،   اندلر
، النييكال بيفي القدس" للروائي نج ظهريفي رواية "عمر  سيةيبناء الشخصية الرئ(؛ مٕٔٔٓ) ميالر علد، زتدان

 .ااامعة اإستمية:  ةة
 ضاءيالدار الل: ادلغرب؛ ائياتيميدروس في الس(؛ مٜٚٛٔ) ملارق،  ن ن
 .انكيتلة العلكم: اضةالر ؛ ثةيالشخصية اإلسالمية في الرواية المصرية الحد(؛ قٕٛٗٔ) ماال سعدك،  فةيخل

 .دار اإرشاد: س رةا؛ ٗط؛ اعراب القرآن وبيانو(؛ ق٘ٔٗٔ) زلىي الدةن، دروةش
 .دار احل ار: س رةة؛  عل  علدالرزتن ب:  ررتة؛ أو نظرية العالمات اتيائيميالس(؛ مٕٗٓٓ) ارري ن، دول  داال

لية اآلداب والعل م ك؛  ائييميالبنية العميقة للنص األدبي في ضوء المنهج الس لييفية تحلك(؛ ال  ا) ب معةة، راب 
 .ضرينامعة زلمد خ؛ االنتماعية واإنسانية

 .تاب العربكمن  رات احتاد ال: ةةس ر ؛ الجزائر المعاصر خيتار (؛ مٜٜٜٔ) العرص، ريیالةب
 .دار ال ؤون الثاافية العامة: بغداد؛ ثيالتراث وعلم اللغة الحد نيمنهج البحث الغوي ب(؛ مٜٙٛٔ) يعل، نةزو 

 .اةدار الثاافة للن ر والت ز ؛ ولوجيايميمحاضرات في الس(؛ مٜٚٛٔ) زلمد، السر يي
 .دار ال روق: الااىرة؛ ٙط؛ أص لو ومناىجو، النقد األدبي(؛ مٜٜٓٔ) قط  ديس

 .تاب العربكاحتاد ال: دم ق؛ هايخصائص الحروف العربية ومعان(؛ مٜٜٛٔ)  سن، علاس
 .انديدار العلم واإ: الناشر؛ النييالك بيونج ريأحمد باكث يعل نيالشخصية الروائية ب(؛ مٕٓٔٓ) نادر أزتد، اخلالقعلد

 .اةللن ر والت ز  ايلين ز إشلكدار  : اضةالر ؛ القصصية النييكال بياالتجاه اإلسالمي في أعمال نج(؛ قٕ٘ٗٔ) علداه بن صاحل، العرةي
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 .دةةدار اآلفاق ااد: وتري ب؛ اللغة يالفروق ف(؛ قٓٓٗٔ)  سن بن علد اه، ير كالعس
 .دار ادلطلعة العصرةة: مصر؛ مقدمة لدرس لغة العرب(؛ ال  ا) اهعلد، ليةالعت

 .دار ادلؤرخ العرص: بريوت، معاصرةرؤةة قرآنية ؛ نظرية النقد العربي(، مٜٜٜٔ)  سنيزلمد، علي الصغري
 .ىجرت: قم؛ ٕط؛ كتاب العين(؛ ق ٓٔٗٔ) فراىيدى خليل بن ازتد

 .النا: الااىرة؛ الطلعة الع رون؛ رواية عمالقة الشمال(؛ مٕ٘ٓٓ)  يصل، تينيالك
 .وزارت فرىنگ و ارشاد استمي: هتران؛ التحقيق في كلمات القرآن الكريم.(؛ شٖٛٙٔ)  سن، مصطف ى

 .الدار الليضاء: ادلركة الثاايف العرص: ادلغرب؛ عتبات النص(؛ مٜٚٛٔ) زلمد، مفتاح
 .لية النبية: كنامعة بغداد؛ اللغوية شعر أحمد مطر نموذجا   ائيةيميالس(؛ ال ا) االيماند ع،  يوى

 .اذلادي: قم؛ زلمد أنصاري: زلاق؛ كتاب سليم بن قيس الهاللي(؛ ق٘ٓٗٔ) سليم بن قيا، ىت 
سلسلة ؛ اإدارة العامة للثاافة والن ر؛ في القصص اإلسالمي المعاصر نيالمسلم ايقضا(؛ مٜٕٓٓ) حيي  اج ، حيي 

 .ٖٕٗالعدد ؛ ٕٗالسنة ؛ مكتاب شهري زلكدع ة احلق  

 الرسائل واألطروحات (ب
لية : كادلغرب؛ الدولةت راه كأطرو ة د ؛ شيبنسالم حم اتيمقاربة النص الموازي في روا(؛ مٕٔٓٓ) ليرت، زتداوي
 .نامعة زلمد ااوال ب ندة: اآلداب
 .تيلينامعة اا، لية اآلداب واللغات؛ كادلت يعل   :إشرا ؛ لرواية بحر بال نوارس ائيةيميدراسة س(؛ مٕ٘ٔٓ) فاطمة، مغراوي
أطرو ة مادمة ؛ المعنیالصوت والرسم و  نيدراسة في تطورىا والعالقة ب، الحروف العربية(؛ مٖٕٔٓ) سعداين، ىناء

 .نامعة قاصدي مرباح ورقلة: اامه رةة ااةايرةة؛ ليةأزتد نت: إشرا ؛ ت راه يف اللغة العربيةكشهادة الد  ليلن

 الدوريات (ج
مجلة ؛ «رة ااسد ا تم مستغاهيكيف رواةة ذا  اتيأمساء ال خص اييةيميس»(؛ شٜٖ٘ٔ) ىالة وسايرون، بادةندة

 .ٛ٘- ٜٖصو ؛ ٓٗالعدد ؛ رانةإ؛ مةكفصلية علمية زل؛ للغة العربية وآدابها رانيةيالجمعية اإل
؛ «اص الااسم ال اص  سيبرومث ذا  يكاالار أو ى ديلاصيدة ن  اييةيميمااربة س»(؛ مٕٕٔٓ) ديالسع، ب ساطة

 .ٜٚ- ٙٙ صو؛ عنابة–نامعة باني سلتار ؛ ٖٔالعدد ؛ التواصل في اللغات والثقافة واآلداب
: ومة الشارقةكح؛ ٘ٚٔالعدد ؛ رللة الرافد؛ «يف الرواةة العربية السع دةة اييةيميالدالالت الس»(؛ مٕٕٔٓ) ليرت، زتداوي

 .ٓٔ-ٔصو ؛ دائرة الثقافة واألعالم
 .ٓٔوٜالعدد ، اةالر ، مجلة األدب اإلسالمي؛ «يف الادس ظهرةااذور يف عناصر عمر » (، قٙٔٗٔ)  ازي، طليمات
مجلة دراسات في اللغة ؛ «الذات واآلخر يف الرواةة الس رةة»(؛ قٖ٘ٗٔ) ميإبراى، ال للي ليخل؛ خالد، ريسةعمر 

  .ٜٗ-ٜٚصو ؛ ٘ٔالعدد ؛ ٗالسنة ؛ رانةا؛ العربية وآدابها
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 ها تيعنوان رمان و نام شخص يشناخت نشانه يبررس

 «عمالقة الشمال»در رمان  
 يرياله نص روح

طگبُ ٖعزث بت٘ادث ٍ سثبى گزٍُ برٗاستبد  اصفْبى دًا

 ذهيكچ
( ٕگزٗد) گبًگبى٘ثب ث( هي) ِٗجز٘هزدم هسلوبى ً ي٘ث ٕآلَد تٌص ٔراثط «عمالاة ال ماال»در رهبى 

ٖ  ّٕاب  ٍ داللت ٕرهش ّٕب آى ثب ًطبًِ ّٕب ت٘رهبى ٍ اسن ضخص يٗعٌَاى ا. ٍجَد دارد ، صاَت

 .ّستٌذ الًٖ٘كال تً٘ج ٕزكف صٗگزا بًگز٘خَد ث ٕزدكبركٍ  ٖٗهعٌب

ِ در فْن كچزا ؛ ذًدار ٕا ژٍُٗ ت٘اّو ّب ت٘عٌَاى رهبى ٍ ضخص، ٖضٌبخت ًطبًِ ّٕب پژٍّص در

حبضاز ثاب    ٔرٍ در هقبلا  يٗا ااس. گذارًاذ  هٖ ز٘آى تأث ٖٗهعٌب ّٕب ضٌبخت داللت رهبى ٍ ٕهحتَا

 ّٕاب  ت٘عٌاَاى ٍ ضخصا   ّٕاب ٖ ژگٍٗ؛ ٖقٍ٘ تطج ٖاجتوبع، ٖضٌبخت ًطبًِ ّٕب استفبدُ اس رٍش

قازار گزفات تاب     ٖهاَرد ثزرسا   ٕزدكبركا ٍ  ٖصاَت ، ٖٗاس لحاب  هعٌاب   «العمالاة ال ما»رهبى 

 .ّب هطخص ضَد آى ٕا ًطبًِ ّٕب داللت

ِ   رهبى ثِ صَرت ّذفوٌاذ اًتخابة ضاذُ    هطخص ضذ عٌَاى تًْٗب در اس  ّٖٗاب  اسات ٍ ًطابً

، ٖصاَت  ّٕاب  ثاب داللات   ّاب  ت٘اسان ضخصا   يّ٘وچٌا . رهبى را ثب خَد ثِ ّوزاُ دارد ٕهحتَا

تاب   ٖاسااله  ٖهعابً  اس ا   هتفابٍت  ّٕاب  اس هعبًٖ ٍ هذلَل ٖف٘ط ٌٌٓذكالقب ٕزدكبرك ٍ ٗزٕتصَ

 .است ا ٕاستعوبر ّٕب ًطبًِ

 .«عمالاة ال ماال»رهبى ؛ ّب ت٘ضخص ٖضٌبس ًطبًِ ؛عٌَاى ّٕب ًطبًِ؛ ٖضٌبس ًطبًِ: ها ليذواژهك
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