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 اخلامتة
 أسةرارهرحلة الممتعةة يةر رحةال الةلق الير،لةر ت رالتعةر   لة  بعد هذه ال

 -: ترصلت إل  اللتائج اآلتيةقد اته ت لرلرمك

السةةةةردية مةةةةر ت ا ةةةة   (تتكةةةةرر صةةةةررا أزرلةةةةر العةةةة   مةةةةر ا لبيةةةةا    .1
شخصةةةةةية( التةةةةر يةةةةة تل    - مكةةةةار – مةةةةةار   –حةةةةد   لاصةةةةر السةةةةةرد  

لشخصية اللبرية رتكرير صررتهات سه  ير رس  ابعضها مع بعض لكر ت
 أبعادهةةةةا  لةةةة  ريةةةةه  بيعةةةةة   قتهةةةةا أر ت ا لهةةةةا مةةةةع تلةةةة  ديةةةةدحتيةةةةيمكر 

 العلاصر .

 لةةة   اتيهةةةا مهمةةةة تصةةةرير الراقةةةع مةةةر خةةة   ت ا لهةةةا  أخةةةذتالشخصةةية  .2
تدريجر داخ  اللق يهر تيةد  للةا الرحركتها مع غيرها رمر خ   لمرها 

إلةةةة  جعةةةة  حيةةةةاا الةةةةلق بكةةةة  متعةةةةة رحيريةةةةة ريا ليةةةةة ممةةةةا يةةةة د  ذلةةةة  
 .قدرا  ل  مراجهة الحركة المستمرا ير ال مر الشخصية ذات 

صةةةر الشخصةةةية ر لصةةةر الحةةةد  ت   قةةةة قريةةةة ت لبةةةير  تكةةةرر الع قةةةة  .3
ت ية  يمكةر أر لتصةرر  العلصةرار اسساسةيار يةر كة ة قصةة رذل   لهمةا

مةةةر غيةةةر أشةةةخاق ت يكةةة  راحةةةد    رس إحةةةدا ا  اأشةةةخاق مةةةر غيةةةر احةةةد
 مع اآلخر رمتم  له . ملهما مرتب 

لةةرا الشخصةةية  لةة  ريةةه الةةدرر الةةذ  تيةةر  بةةه داخةة  الةةلقت  يةةت  تحديةةد  .4
بالحةةد  رهةةذه الع قةةة هةةر التةةر تحةةدد مرقةةع   قتهةةا  بحسةةل  بيعةةة  أ

 . الرية  رأرئيسة الشخصية مر حي  كرلها شخصية 
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مه  رحير  ير اللق السرد  إذ يم   المساحة التةر تيةع  المكار  لصر .5
ت ييكرر ا ارا  محتريةا  رمت ةا    مةع بييةة العلاصةر البلائيةة ا حدا  ليها 
لمةايش ملع س  ر باقر  لاصةر السةردت ت يهر س يع ا خرى يةدخ  يةر  را 

 را حةةدا كالشخصةةيات  ا خةةرى  قةةات متعةةددا مةةع المكرلةةات السةةردية 
 . يةدالسر  ىرالر  

حةةةةد الجرالةةةةل المعبةةةةرا  ةةةةر الشخصةةةةية يهةةةةر بم ابةةةةة المةةةةر،ا يعةةةةد المكةةةةار أ  .6
رصةةةة  المكةةةةار يةةةةرتب  برصةةةة   ر  ت ر لةةةة  هةةةةذا يةةةة العاكسةةةةة للشخصةةةةية 

للحةةةةد   ا    جةةةة  ا  مةةةةر ر يهةةةةا رأيكارهةةةةا كرلةةةةه ر ةةةةا ه يحمةةةةالشخصةةةةية  ل ةةةة
ليس رها  بيعة المكار الذ  ترتب  به ر رالشخصية ت يحياا الشخصية ت س

لر  الشخصةةية تتكةةرر  بةةر تةة  يرات المكةةار أيعةةا  رسةة هةةذا يحسةةل بةة  أر  
يكةةرر  الةةذ  تلتمةةر اليةةه ت يالمكةةار تبعةةا  صحسةةاس الشخصةةية رارتبا هةةا بةةه

 .مغليا  أر م ترحا  ألي ا  أر معاديا  أر 

 لصةةر الةة مر رالشخصةةية يمةة  ر رحةةدا متكاملةةة داخةة  الةةلق يهةةر يمةةل   .7
الشخصةية شةةعررا  بكيالهةةا مةةر خةة   امتةداده ت يةةال رد باتصةةا  مسةةتمر مةةع 

ع قة تشتر  بال مر يرتب  ارتبا ا  مباشرا  بالشخصية هريته الشخصية ت ي
 (.رالخ ال الحكاية رالسرديها أبعاد اللق اليصصر ال   ر  ي

مةةر  ( تتكةةرر شخصةةية ا لبيةةا   لةةره ت إبةةراهي  ت مرسةة  ت  يسةة   .8
خةة   ت بيةةه تيليةةات الةة مر السةةرد  المعرريةةة  لةة  الةةلق الير،لةةر ت أمةةا 

( يةةةةال مر م لةةةةه سيمكةةةةر أر يخضةةةةع باللسةةةةبة لشخصةةةةية اللبةةةةر محمةةةةد 
 السرد  .  لتيليات دراسة ال مر
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 مةةر م لةةهت رهةةذا يضةة ر  لةة  (ار الةة مر يةةر شخصةةية اللبةةر محمةةد  .9
الشخصةةةية قدسةةةية مةةةر جهةةةة رحضةةةررا  ريا ليةةةة مةةةر جهةةةة  اخةةةرى ت حيةةة  

( بةةةة مر  ماضةةةةر رهةةةةذا ي كةةةةد سيمكةةةةر اسخبةةةةار  ةةةةر شخصةةةةية اللبةةةةر  
 .حضرره رمشاركته بال ع  راليرا 

الحةةرار لمةة  مةةر ألمةةا  تيةةدي  الشخصةةية اللبريةةةتإذ يم ةة  ركلةةا  مةةر أركةةار  .11
ج الشخصةية مةر أيكةار سةرا ا  كةار خارجيةا  ا  اليصة  ل ه يعرض ما يخال

داخليةةات   يهةةر يشةةك  جةة    مهمةةا  مةةر أجةة ا  الةةلق السةةرد  كرلةةه العلصةةر 
 ا ساس ير رس  الشخصية اصلسالية رلم  مر ألما  التعبير  لها.

ا  يع ة سةه  بلحةر  لمةا  تيةدي  الشخصةية اللبريةة إذ أم  مةر أالرص  هر ل .11
 ا العةال  الةداخلر لهةا ت رمعريةة مةا يةدرر ضةاالشخصية اللبرية را  ير رس  

  .يكار رت سير تصرياتها رسلركهامر مشا ر ر را   رأير خلجاتها 

  الجملةةة ال عليةةةاسرلةة  دسلةةة تير: كةةرر الرصةة  يةةر الةةلق الير،لةةر بةةدسلي .12
رهةةةر رصةةة  ييةةةر  بةةةه ال عةةة  حيةةة  تتشةةةك  حركةةةة الةةةلق رييةةةا  لهةةةذا الرصةةة  

 الجملةةة اصسةةميةدسلةةة  يةةات السةةردت رال اليةةةالمتةة تم مةةر التةةداخ  ا سةةلربر لتيل
رهةةر رصةة  ييةةر   لةة  مسةة لة تةةرتب  بةةاللحر مةةر جهةةة ربعلةة  الدسلةةة مةةر جهةةة 

 . أخرىت مما يشك  بليتير لللقت بلية الحضرر رالغيال

 لصةةرا  ذا  إذ جعلةةت ملةهأر  رظي ةة الرصة  يةةر اليةر،ر هةةر رظي ةة ت سةيريةت   .13
رتةةه  لةة  تصةةرير الشخصةةيةت بمعلةة  أهميةةة حيريةةة يةةر العةةرضت يضةة    ةةر قد

يضةةاه لمةةا بةةداخ  الشخصةةية  ،خةةر أر الرظي ةةة الت سةةيرية مةةا هةةر إس  ت سةةير را 
 ا .مر أيكار رمشا ر رأحاسيس رت سير ما يدرر حرلها مر أحد
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أر الرصةةة  يةةةر اليةةةر،ر خاصةةةة ييمةةةا يتعلةةةه بشخصةةةيات ا لبيةةةا  يكشةةة  للةةةا  .14
 اته  ال ابتةةةة التةةةر غالبةةةا  مةةةا ب رييةةةة غيةةةر مباشةةةرا  ةةةر لةةةرا  ه  البا ليةةةة رصةةة

 لةة  شخصةةية تشةةك  سةةمة مةةر سةةمات الشخصةةية اللبريةةةت رهةةذا يل بةةه تمامةةا  
 .( اللبر مرس 

اير  لاصةةةر البيةةةار مةةةر تظةة ) زرلةةةر العةة   تتشةةك  الصةةةررا اللبريةةة  .15
 ستعارا ركلاية(.ا   تشبيه ر 

بةداا يةر التش بيه مر ا ساليل الب غيةة رالبياليةة التةر تحمة  الجمةا  ال لةر راص .16
التصةةةةريرت كمةةةةا يسةةةةه  بلحةةةةر  يع ةةةةا  يةةةةر تشةةةةكي  الصةةةةررا اللبريةةةةة  زرلةةةةر العةةةة   

( يهر يتمي  بالدقة ير إختيار الصةرر التةر تل ةر   لة   ةدا معةالرت  
يصةةا  المعلةة ت يهةةر يضةةع الصةةررا  ليةةتمكر مةةر تحييةةه العمةةه يةةر التصةةرير را 

هدا  حيةا   لة  ب غةة أما  المر  لت لس بها الل س ريت لةع لهةا اليلةلت ليكةرر شةا
 الير،ر.

تعمةةةة  اصسةةةةتعارا  لةةةة  خلةةةةه صةةةةرر محسرسةةةةةت يهةةةةر تيةةةةر   لةةةة  اصسةةةةتدس    .17
رالتشابهت يتعم   ل  إ ارا  را ة  السةامعت يةالتعبير اصسةتعار  يع ةر رر ةة 

 .التعبير ردقته رب غة اصيجا 

المعلة   يةر الةلق الير،لةر مةر خة   التك ية  يةرا  يع ة بلحر   الكلاية أسهمت  .18
ظهار    ت ذلة  مةر خة   تعبيرهةا  ةر بضة بالحياات را اللبر صررا حية لاصر را 
 ا  خ قةة  يليةةا   حتمةةاست أسةةلربية متعةةددا ت ةةت  أمةةا  المخا ةةل رالمتليةةر تصةةررا  إ

 با ر. ال المعل  إل ظ مر معلاه الظاهر رذل   ر  ريه  در  الل   


