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 المقدمة 
تعد الرواية أحد األجناس األدبية التي فرضت وجودىا داخل الساحة األدبية بقوة, لما 

تعتبر الشخصية و  االنشغال بيا كباقي األجناس النثرية األخرى؛و  ليا الحظ من الدراسة
ر الحيوي الذي يربط العنصو  الروائية من بين أىم مكونات النص الروائي فيي مدار الحدث

الركيزة التي تدور حوليا و  مختمف األفعال في الرواية, فالشخصية الروائية ىي بمثابة المحور
باقي عناصر الرواية األخرى, فال روية من دون شخصية, كما يساىم ىذا العنصر في إبراز 

ليا االجتماعي لكاتب النص الروائي, فكل شخصية روائية و  الثقافيو  الجانب النفسي
 فكرة مراد إيصاليا إلى القارئ.و  اديولوجية معينة

لقد اىتمت  الدراسات السيميائية اىتماًما واضًحا بالشخصية الروائية ألنيا تحقق وحدة و 
يساىم اسم الشخصية في تحديد و  داللية, أو عالمة اختيار وجية نظر تقوم ببناء الرواية,

سيميائية الشخصية في رواية مالك الحزين اعتماًدا عمى ىذا عنونا بحثنا ب: و  مدلوليا؛
 .نموذًجا إلبراىيم أصالن

 تحددت إشكالية حول دراسة سيميائية لشخصيات رواية مالك الحزين إلبراىيم أصالن,و 
 قد استمزم طرح مجموعة من التساؤالت الموضحة كالتالي:و 

ف يتم كيو  ما ىي أبعادىا؟و  ما ىي أىم أنواعيا؟و  ما مفيوم الشخصية الروائية؟
ألسماء شخصياتو  لى أي مدى وفق الكاتب في اختيارها  و  تقديميا داخل المتن الروائي؟

 ما ىي وظيفتيا في الرواية؟و  الروائية؟
 أنو كان لو الدور البارز في اإللمام بشخصيات الرواية اتكمن أىمية موضوعنو 

 الكشف عن سيميائياتيا داخل النص الروائي.و 
سات سابقة في مجال البحث السيميائي؛ فبدأت دراسة كان لشخصية الروائية دراو 

فميب ىامون, و  غريماس,و  اتيان سوريو,و  الشخصية السيميائية مع أعمال فالديمير بروب,



 المقدمة

 ب 

 

انجاز و  أصبحت تطبق عمى النصوص األدبية,و  ثم توالت الدراسات وصوال إلى العرب
 مذكرات حول سيميائية الشخصية.و  أعمال
ا الموضوع )سيميائية الشخصية في رواية المالك الحزين ليذ اختيارناكان سبب و 

 خصوُصا ىذه الرواية لكثرة شخصياتيا؛و  إلبراىيم أصالن( ىو ميولنا لألعمال الروائية
 ىذا ما يتطابق مع تخصصنا أدب حديثو  باعتبار الدراسات السيميائية ىي دراسات حديثةو 
 معاصر.و 

في بحثنا ىي: فضاء النص الروائي لمحمد ومن بين أىم المراجع التي اعتمدنا عمييا 
 معجم السيميائيات لفيصل األحمر,و  عزام, بنية الشكل الروائي لحسن البحراوي,

 السيميائيات السردية لسعيد بنكراد.و 
التي تقوم عمى اإلجابة عن و  أما بالنسبة إلى الخطة التي اتبعناىا في ىذا البحث

 تمييما خاتمةو  ثالث فصول, سبقتيما مقدمةو  األسئمة المطروحة, فقد تمثمت في مدخل,
 مراجع.و  قائمة مصادرو  مالحقو 

 مقدمة
السيميائيات و  مصطمحات حول السيميائية,و  يحتوي عمى عنصرين: مفاىيمو مدخل:

 السردية.
 تندرج تحتو عناوين فرعية:و  المعنون ب: ماىية الشخصية, الفصل األول:

 مفيوم الشخصية:  .1

 الشخصية لغتا. - أ

 اصطالحا.الشخصية  - ب

 الشخصية عند السيميائيين. .2

يندرج تحتو عناوين  ذلكالشخصية في السرد الروائي كالموسوم ب: و  الفصل الثاني:
 فرعية:



 المقدمة

 ج 

 

 أنواع الشخصية. .1

 أبعاد الشخصية. .2

 طرق تقديم الشخصية. .3

 كانية.عالقة الشخصية بالزم .4

زين المعنون ب: دراسة سيميائية لشخصيات في رواية مالك الحو الفصل الثالث:
 إلبراىيم أصالن.

 سيميائية أسماء الشخصيات في الرواية. .1

 سيميائية الشخصيات في الرواية. .2

 تواتر أسماء الشخصيات في الرواية. .3

 خاتمة
 مالحق:

 التعريف بالروائي إبراىيم أصالن. .1

 ممخص الرواية. .2

 اعتمدنا في معالجة موضوعنا إلى منيجين: المنيج التاريخي في الجانب النظري,و 
 يج السيميائي في الجانب التطبيقي.المنو 

تمثمت في صعوبة و  بحثنا ككل بحث ال يخمو من بعض الصعوبات التي واجيتناو 
تعدد الطرائق في التحميل و  ىذا بسبب اختالفو  انتياج طريقة في تحميل الشخصيات الروائية

 كثرةو  صعوبة المنيج في حد ذاتو فيو زئبقي صعب التحكم فيو,و  بين السيميائيين,
 الشخصيات في الرواية مما أدى إلى صعوبة تصنيفيا.

الذي مد و  االمتنان إلى من قادنا في مسيرتناو  التقديرو  في األخير نتقدم بالشكر الجزيلو 
لى كل من ساعدنا من قريبو  لنا العون األستاذ المشرف: مسعودي العممي,  بعيد.و  ا 
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 ومصطمحات حول السيميائية : مفاىيم -7
ألن المؤلفات التي  "لقد شيدت إشكالية السيميائية كعمم توسعا في كافة االتجاىات.

بحثت في العالمات وأصنافيا, عالجت موضوعات تطبيقية معينة طغت عمى غيرىا 
ب, ناىيك عن الكتو  األدبيات, وظير ىذا العمم من خالل عشرات المجالت المتخصصة

 . 1البالغية التي احتضنت موضوعات متفرقة في عمم السيمياء"و  المؤلفات المغوية
"كما يشيد ىذا العمم فوضى اصطالحية كبيرة, اقتصرت ىذه الفوضى في الغرب عمى 

, ونجد الفوضى في المجال (semiotic)اآلخر أمريكيو  (semiologieمصطمحين احدىما أوربي)
عمم الدالئل, عمم العالمات, عمم  يرت جميرة من المصطمحات:العربي عارمة, قد ظ

اإلشارات, عمم الرموز, عمم الداللة, عمم المعنى, عمم دراسة المعاني, عمم العالقات 
 السيميولوجية...الخ.

(, بمعنى العالمة sema( ,)semeionوكل ىذا لمداللة عمى العمم المتمركز حول الجدر)
 .الدليل أو اإلشارة لشيء ما

 في المعجم:
مادة سوم: العالمة, القيمة, ومنو السمة, السيمة, السومة, السيما, السيمياء, السيماء, 

 2وكميا تعني العالمة سواء أكانت لغوية أو غير لغوية".
 في القرآن:

 "بمعنى عالماتيم, نور يغشى اهلل  3"سيماىم في وجوىيم من أثر السجود" ترد في قولو:
 

                                                           
ورات اتحاد الكتاب العرب, , منشواالمتدادموالي عمي بوحاتم, مصطمحات النقد العربي السيميائي اإلشكالية واألصول  1

 .122, ص2005)دط(, دمشق, 
 .7, ص2011, 1فيصل االحمر, الدليل السيميولوجي, دار األلمعية لمنشر والتوزيع, ط 2
 .29سورة الفتح. اآلية  3



 مدخل

   5 
 

القيامة, وقرأت سيماءىم بالمعنى نفسو, وتقول العرب: السيماء  بو وجو المصمين يوم
 . 1والسيمياء"

 الرتابةو  "الفقراء معرفون بعالمات الفقر والجيد2"وتعرفيم بسيماىم" وكذا قولو تعالى:
 الشحوب.و 

 .3العمم ليس عربيا رغم وجود ىذه التسمية في الثقافة العربية" -
( يعود الى semiotqueاألصل المغوي لمصطمح) "تؤكد معظم الدراسات المغوية أن -

(, الذي يعني semeionاألصل اليوناني, فيو آتي كما يؤكد برنار توناس من األصل اليوناني)
 ( تعني العممlogosامتداد أكبر لكممة )و  ( الذي يعني خطاب)...(logos)و عالمة

 فالسيميولوجيا ىي عمم العالمات.
وم وىي في رمتيا لمصطمحات المتقاربة في ىذا المفيأما غريماس فيشير الى أىم ا -

 ,semiolgie, semiotique, semanalyse) أبرزىا: السيميائية المتخصصة تقبع في المعاجم
semasiologie, semeiologie.) 

 ورغم ىذه التعددية لممصطمح الغربي إال أن أشيرىا عمى اإلطالق ىما: -
(semasiologie(الفرنسي و )semiotics)  اإلنجميزي, فاألوربيون يفضمون مفردة

فيفضمون السيميوطيقا التي  األمريكيونالسيميولوجيا, التزاما منيم بالتسمية السوسرية, أما 
 جاء بيا بروس.

, أما إذا انتقمنا إلى تعريف المعجمين لو, فنجد وفوضوية ىذا بالنسبة لممصطمح
ما , فقد أورد في تعريف السيميائيات التعاريف كثيرة جدا, لذلك سنختار فقط معجم)روبير(

                                                           
 .7المرجع السابق, ص 1
 ,273سورة البقرة,اآلية 2
 .8فيصل األحمر, الدليل السيميولوجي, ص 3
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المعنى وسيرىا و  سيرىا داخل الفكر)...( كما أنيا نظرية لألدلةو  : )نظرية عامة لألدلةيمي
 .1في المجتمع("

 " وعرف ىذا المصطمح أثناء محاولة نقمو الى العربية فوضى كبيرة ناتجة عن عدم فيم
 سالمة المغة العربيةو  يعو ليتماشىقد يكون ذلك سبب محاولة تطو و  وعي جيد لممصطمح,و 

الى تعصب كثير من الباحثين لمتراث, فيحاولون ايجاد مقابل لو في تراثنا  ذلككما قد يرجع 
 وال ليذا المصطمح الغربي الفضفاضالدوافع فقد تعددت الدو  ميما تكن األسبابو  العربي,

كما يذكر -ذا عادل فاخوريليذا سنركز فقط عمى أىم التسميات ال غير, ألنيا كثيرة جدا, في
يحصر لنا ما يقارب عن الستة أصوات دالة لممصطمح في:  -عزت محمود جاد ذلك

الرمزية, كما يذكر أن معجب الزىراوي قد و  السيميوطيقا,و  السيميائية,و  السيمية,و  السيمياء,
 .semionicsأكد عمى وجود أكثر من ثمانية أصوات دالة ل 

األسموب( اختار مصطمح)عمم و  دي في كتابو )األسموبيةنجد عبد السالم المسو  ىذا-
 ىو تعريب سميم ال اعتراض عميو.و  العالمات(
أما عبد المالك مرتاض فقد استحسن مصطمح سيميائية ألنو حسبو)آت من المادة  -

 . 2م( التي تعني العالمة التي يعمم بيا شيء ما أو حيوان ما("و  )س
من خالل اإلحالة إلى عالمين من أعالم الفكر  "يتحدد تاريخ السيميائيات عادة -

( باعتبارىما المؤسسين 1914-1839بروس)و  (1913-1857المساني الحديث: سوسير)
الفعميين لمسيميائيات الحديثة. فقد أطمق األول عمى العمم الذي بشر بو في بدايات القرن 

المة داخل الحياة العشرين)السيميولوجيا( وىي عمم سيأخذ عمى عاتقو دراسة حياة الع
 سيكون ىذا العمم جزء من عمم النفس العام.و  االجتماعية

في حين أطمق الثاني عمى عممو الجديد)السيميائيات( وقد قضى ما يقارب نصف  -
 األساس الذي قامت عميو كل العمومبمورتيا, إلى حد اعتباره و  حياتو في صياغة مفاىيمو

                                                           
 .13-12-11,ص2010, الجزائر,1معجم السيميائيات, دار العربية لمعموم الناشرون, ط فيصل األحمر,بتصرف:  1
 .14المرجع نفسو, ص 2
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تتبع حياة الدالالت و  بناء فمسفي ميمتو رصد وسيصنفو ضمن المنطق, وبيذا فيو جزء من
زمانو وباختصار كل ما ييمو و  التي ينتجيا اإلنسان من خالل جسده ولغتو وأشيائو وفضائمو

 .1أو يجربو أو يحيط بو"
ديسوسير الذي وصفيا كعمم  ات محاضر في  1911" فأول مرة أقترح ىذا العمم سنة 
 .2ياة العالمات في المجتمع"مستقبمي يوسع دائرة المسانيات بدراسة ح

. 1894" ويرجع وضع سوسير مصطمح سيميولوجيا الى مخطوطة كتبيا في عام 
بعد موتو. وىو يدرس طبيعة  1916وجاء في مقرر األلسنية العامة لسوسير, الذي نشر في

 بمأن ىذا العمم ال يوجد بعد, ال يمكن الجزم بأنو سيوجد.و  القوانين التي تحكميا.و  اإلشارات
يوجد لو سمفا ما كان, وما األلسنية إال فرع من فروع ىذا العمم و  لكن يجوز لو أن يوجد.

 ذلكالعام, ونكون القوانين التي تكشفيا السيميولوجيا قوانين تطبق في األلسنية, فيكون ب
 .3الواضح في حقل المعرفة البشرية"و  لأللسنية مكانيا المحدد

أن  لسببين: األولل من تنبأ بالسيميولوجيا, نظرا "فيذىب جل النقاد إلى أن سوسير أو 
أغمب الفالسفة قد تناولوا العالمة من وجية نظر الفمسفة في نظرية المعرفة فكل كتاب في 

فمسفي زاخر في تناول العالمات الفمسفة ال يخموا من فصل في العالمة, ولعمى التاريخ ال
لفيمسوف األمريكي ساندرس بروس وضع اآلخر أن او  داءا من أفالطون وصوال إلى كانط.بتا

؛ في حين أشار سوسير إلى 1868-1867صياغتو األولى لنظريتو في العالمات في عام 
ذا لم و  1919-1918موضوع العالمة في الدرس الثاني من دروس عمم المغة العام عامي ا 

 دبريكن ىناك من اتصال بين فكر الرجمين فيذا ال يعطي الحق أن تطمق األفكار دون ت

                                                           
, 2007, مارس55, المجمد 5مقالة بعنوان: السيميائيات النشأة والتطور ل: سعيد بن كراد في مجمة عالم الفكر, العدد 1

 .16ص
 .8فيصل األحمر, الدليل السيميولوجي, ص 2
 . 29, ص2008, لبنان, 1تشاندلر, أسس السيميائية, تر: طالل وىبو, مركز دراسات الوحدة العربية, ط دانيال 3
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استقراء دقيق لتاريخ العالمين. أما النص السوسيري المتقدم فيو ينطوي عمى جممة من و 
 األمور:
يذىب سوسير إلى إمكانية تأسيس عمم يدرس حياة العالمات داخل الحياة   (1

االجتماعية, فموضوع ىذا العمم ىو دراسة حياة العالمات بشكل عام, ومحيط ىذا العمم ىو 
 الحياة االجتماعية.

 جعمو جزء من عمم النفس االجتماعييحدد سوسير ىوية ىذا العمم وانتماءه إذا   (2
الذي ىو جزء من عمم النفس العام, وقد أسند لعالم النفس ميمة تحديد المكانة الحقيقية لعمم 

ىذا يعني أن العالم الذي يختص بعمم النفس ىو الذي يتبنى ىذا العمم ويحدد و  اإلشارات,
 آخر.معالمو وليس عالم 

يتوقع سوسير من ىذا العمم من أنو يمكننا من معرفة ماىية العالمة عن طريق   (3
ن ىذه القوانين و  الخوض في مكوناتيا استنباط القوانين التي تضبط عالقتيا ببعض, وا 

ستكون قابمة لتطبيق عمى عمم المغة اعتمادا عمى المغة, الذي يرى أن العالمة المغوية ىي 
 اإلشارات.النموذج المثال لعمم 

ويبدو من التعريف أن سوسير يمحق السيميولوجيا بعمم النفس االجتماعي. وأنو يعترف 
أن القوانين التي سيكشفيا و  قال: يتعذر عميو أن يحدد ما سيكون مستقال ذلكبعدم وجوده, ول

 .1ىذا العمم يمكن أن يطبقيا عمى المغة وستكون ذات فائدة لو"
لعمم الذي يقول أنو تجريبي بشكل ما, يمر بمرحمة يبدو أن تصور بيرس ليذا او  "

تصبح فييا السيميولوجيا وصفا منيجيا لمعموم والمعارف فبل أن تتثبت ىذه المعطيات لتصبح 
 .2بديييات تشمل كل العناصر المشكمة لمخطاب العممي"

 "وقد قسم السيميوطيقا الى فروع ثالثة:

                                                           
 ,53, ص2013, 1محمد فميح الجبوري, اإلتجاه السيميائي في النقد السرد العربي الحديث, دار اإلمام, ط 1
 . 9فيصل األحمر, الدليل السيميولوجي, ص 2
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  وفة من منظور المتكمم )ذات يشمل المعارف الموص )تداولي(: فرع برغماتي
 الدراسة(.

  :ييتم بالصمة بين الدال والمدلول )أو بين الظاىر أو ما تدل عميو( أو  فرغ داللي
 موضوع التصور.و  بين التصور

  :ييتم بوصف الصالت التشكيمية بين ىذه األدلة. فرع تركيبي 

 رمز...و  أمارةو  وأشير تقسيمات بيرس تقسيمو الثالثي لمعالمة الى أيقونة
ىي دالة عمى موضوعيا عن طريق المشابية, ىي إشارة تحتوي عمى و األيقونة: (1

ىي أكثر عددا في الميدان و  قرينة تجعميا تعيدنا الى الشيء المعني, داللتيا غير مباشرة
 السيميولوجي مثل: اآلثار, الرسومات, الصور... بأثر غير كتابي.

وجود الموضوع أيضا مباشرة و  األمارة ىي داللة شبو مباشرة شرطيا وجود األمارة: (2
التتابع المباشر, كالعالقة بين القدمين و  الترتيب المنطقيو  العالقة ىي المجاورةو  خمف أمارتو,

 .المطرو  السحابو  النارو  والخطوة, بين الدخان

عالقتو الداللية تواضعية ال توجد صمة وال شبو صمة بين العالمة  ما ىو  الرمز: (3
اس سواء من خالل التراكم الزمني أو المعطيات الثقافية, وقد يكون متواضع عميو الن

اعتباطيا وقد يكون طبيعيا قديما انمحت أثاره... أغمب أىل االختصاص يعد الصمة 
 . 1التقاليد"و  اعتباطية مثل الدالالت الدينية, الطقوس الدينية, الرموز التاريخية, العادات

عي المحسوس, ننتقل إلى دراسة العالمة السيميائية و و  اإلدراكو  "ومن عالم المقوالت   
رغم ما يوحي بو االختالف في و  صاغ حدودىا.و  كما تصورىا شارل سندرس بورس

المصطمحات وتسميات الظواىر, فإن ما جاءت بو نظرية المقوالت ىو نفسو ما سيحدد كافة 
التطبيقي المفصل المضامين التي يمكن أن تمنح لسيميائيات. بل يمكن القول أن الحقل 

                                                           
 .10-9بق, صاالمرجع الس 1
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انبثاق القانون من و  التمثيلو  لنظرية المقوالت ىو الحقل السيميائي ذاتو, فمنطمق اإلحالة
 .1أشكال تجمياتيا"و  اشتغالياو  سيرورة ىذا التمثيل ىو نفسو ما يحكم وجود العالمة

اختمف الباحثون في تحديد المرجعيات  "المرجعيات الفمسفية لسيميائية بورس:-
ن كانوا يعون جيدا أن التحصيل المعرفيو  التي تأثر بيا ساندرس بورس الفمسفية منو و  ا 
ىو تحصيل تراكمي يحاول األحق أن يضيف إلى السابق متجاوزا األخطاء التي و  الفمسفي,

ذا كان الباحثون في الميدان الفمسفي عدوا و  فالسفة,و  نقادو  وقع فييا من سبقو من الباحثين ا 
لم يمنعيم من أن يذكروا تأثره بالفالسفة  ذلكفمسفة البرغماتية فإن صاحب الو  بروس فيمسوفا
اذ يعود ىذا  أكثرىا وضوحاو  اعتماده التقسيم الثالثي ىو أولى عالمات التأثرو  المذين سبقوه,

 لكن بشكل أقل وضوحا.و  أرسطوو  من قبميم أفالطونو  التقسيم الى الرواقيين,
يخرج عن ثوابت  ريخ الفمسفي الطويل يجده الومن يتطمع الى ىذا التقسيم عبر التا -

ىذا و  الشيء(,و  المرجع)طبيعة العالقة بين الصورةو  الشيء العيانيو  ثالثة: الصورة الصوتية
كل أطروحاتيم تعتمد و  كذا عند بورسو  ىيوم كانط,و  أغسطيسو  الفيم نجده عند الرواقيين

يبني العالمة بوصفيا دراسيا  لكن بفيم مختمف بعض الشيء, وىذا الفيم لمو  ىذه الييكمة
نما استنبط من تصور فمسفي لطبيعة الوجودو  مستقال,  الوجودو  ثالثي األبعاد: اإلمكانو  ا 

ىي مشتقة من و  الوعي بياو  القانون, وما ىذه األبعاد إال تشريح لطبيعة إدراك األشياءو 
 :2مقوالت منطقية اعتمدت تتابعية التكوين الوجودي وىي"

 فتشير إلى إمكانية الفعل فقط, أي الى حالة شعورية محتممة وية: "المقولة األول
 التحقيق, فاإلنسان السعيد كانت سعادتو حالة شعورية محتمل حدوثيا.

 :تشير إلى التحقق الفعمي, أي ترجمة األحاسيس إلى واقع و  المقولة الثانيانية
 ممموس.

                                                           
, 2005, المغرب, 1بورس,المركز الثقافي العربي, ط-س-يد بنكراد, السيميائيات والتأويل مدخل لسيميائيات شسع 1

 .71ص
 .44-43محمد فميح الجبوري, اإلتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث, ص 2
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 :في التعريف عمى الواقع سند إليياتتمثل في القوانين التي يو  المقولة الثالثانية 
 .1تجعمنا نؤول سموكا ما, باعتباره داال عمى السعادة, ال عمى التعاسة"و 

إن مبدأ الثالثية, يعد منطمق كل تمثيل, ىو ذاتو ما يشكل  "العالمة عند بورس: -
بناء العالمة, يمكن القول إذا أن العالمة ستبنى ىي األخرى باعتبارىا وحدة ثالثية المبنى 

شأن نظرية المقوالت باعتبارىا ىي األساس الذي يشكل اإلدراك اإلنساني:  ذلكفي  شأنيا
 .2وعييا لمعطياتو"و  إدراك الذات لعالميا الخارجي

"أما بالنظر الى موضوعيا ترى جوليا كريستيفا أن السيميائيات ىي دراسة  -
يجعل  ماىم و  االستبدالت ألن قانون االستبدال ىو فعل الدال في أي نظام داللي

 السيميائيات قادرة من خاللو, عمى تأسيس نظرية االشتغال الرمزي بتجاوز البنية الرمزية
المغة, السنن, والشرائع وغيرىا..( عبر رغبة جامعة في تقنين سيطرتيا عمى الحقل الفكري )

وصفيا بالنزعة البرمجية المغوية الصارمة, حيث كانت ليا مواصفات العالم الذي و  السائد
 ربل اآلثار األدبية وفق معايير صارمة ال تقبل الجدل, كما تقول عن نفسيا.يغ

ىي بيذه الصيغة و  وترى جوليا كريستيفا أن السيميائيات ىي فبنومينولوجيا معرفية,
حولتو الى مبحث فمسفي يمتد إلى ىيجل من خالل و  لخصت بحثيا في مجال السيمياء

ية أدبية فضمن أن تراىا فينومينوجيا معرفية ديريدا)...( مضت كريستيفا إلى تأسيس نظر 
 .3التاريخ"و  المسانياتو  بحكم ما وضفت ليا من إجراءات منفتحة عن التحميل النفسي

من نافمة القول أن النقد العربي الحديث بمختمف  "السيميائيات في التراث العربي:-
ما و  قبل قرون عدة,ال يتمتع بيوية مستقمة, فيو إما مجتر إلرث نقدي ابتدع  اتجاىاتو ا 

المنيج و  مستقبل لمناىج نقدية غربية, منيا عمى سبيل المثال ال الحصر المنيج التاريخي
                                                           

 6و 5بحوث سيميائية العددان  مقالة بعنوان: بين سوسير وبورس لبمعباس عبد القادر, جامعة تممسان الجزائر, مجمة 1
 .231, مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية, ص2009ماي

 .72سعيد بنكراد, السيميائيات والتأويل, ص 2
ألمينة بمعمي, جامعة ميمود معمري تيزي وزوا, مجمة بحوث  مقالة بعنوان: البحث السيميائي بإعتباره فينومينوجيا معرفية 3 

 .136-135, ص2009ماي 6و5العددانسيميائية 
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مما الشك فيو أن المعطيات المسانية و  غيرىا,و  المنيج السيميائيو  المنيج البنيويو  النفسي
ء بو التي جاء بيا سوسيرو تالميذه قد أعطت النقد األدبي دفعة قوية, فضاًل عما جا

كان لظيورىا أثرًا عمى النقد األدبي, والسيما و  الشكالنيون الروس, فظيرت المناىج النصية
 .1بعده"و  في العقد الخامس من القرن العشرين

  استعماالتو العربية القديمة:و  مصطمح السيمياء-
ورد في قاموس)ابن منظور( أن: السيمياء العالمة: مشتقة من الفعل سام  "لغتا: - أ

 السومة ىي العالمة. و مقموب )وسم( الذي ىو

 الذي وجدنا أنو يعني و  ىذا فيما يتعمق بالتعريف المعجمي لمصطمح سيمياء
قد و  قد يكون انتقل إلينا ىذا المصطمح من المغة اليونانية, وأخضع لقوانين لغتناو  عالمة...

 الغربي. semioticأن السيمياء في العربية تشبو  ذلكيكون العكس 
لقد تعددت استعماالت مصطمح السيمياء كعمم عند العرب قديما, فيذا اصطالحا:  - ب

ابن سينا في مخطوط لو بعنوان)كتاب الدر النظم في أحوال عموم التعميم( يقول: عمم 
السيمياء عمم يقصد فيو كيفية تمزيج القوى التي في جواىر العالم األرضي ليحدث عنيا قوة 

 ىو أيضا أنواع.و  يصدر عنيا فعل غريب

مم السيمياء عمى السحر لعو  فابن خمدون من ىذه الوجية قد تحدث عن الجانب الغيبي
جانب و  مولى شمس الدين الفناري الذي تحدث عن الجانب الواقعي عكس محمد شاه بن

 .2ميما يكن فالسيمياء كعمم عند العرب بعيدًا كل البعد عن معناه الحالي"و  سحري,
المادة في تراثنا ما ورد عمى لسان الشريف "ولعمى أقرب تعريف اصطالحي ليذه 

األول و  شيء آخربء بحالو يمزم مع العمم بو العمم الجرجاني من أن الداللة: ىي كون الشي

                                                           
 . 115السيميائي في النقد السرد العربي الحديث, ص  االتجاهمحمد فميح الجبوري, 1
 .34-31-30-29بتصرف: فيصل األحمر, معجم السيميائيات, ص 2
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كيفية داللة المفظ عمى المعنى في اصطالح عمماء األصول و  الثاني ىو المدلولو  ىو الدال
شارة النص,و  محصورة في عبارة النص  .1"النصب اءواالقتد داللة النصو  ا 

سيمات دالة عمى المعاني)...( فيمكننا و  "فألفاظ المغة عنده ليست إال مجرد عالمات -
تحدث الجرجاني في دالئل و  ىذاو  أن نستبدل عالمة بعالمة لداللة عن نفس المعنى.

كيف تساىم ىذه األشياء في تغيير داللة كما أشار و  الترتيب,و  اإلعجاز عن المعاني النفسية
انما لسياق دور ميم جدًا في الكشف و  لة التأتي من الجانب الشكمي المكتوب فقطأن الدال

 .2عن الدالالت الخمفية"
 ىذا بالنسبة لتراثنا القديم, أما بالنسبة لمعرب المحدثين:

"إن دخول المنيج جاء متزامنا مع البنوية عمى الرغم من تأخر ظيوره مقارنة مع 
البنيوية ومنيا و  نجد دراسات جمعت بين السيميائية ذلك, ولالمنيج البنيوي في النقد الغربي

دراسة صالح فضل)نظرية البنائية في النقد األدبي( الذي تناول السيميائية في القسم األخير 
قد أثرنا و  أخصبيا,و  من الكتاب, فقال معرفا بيا: وتعد السيميولوجيا اآلن من أحدث العموم

طالق السيميائية عمييا. والشك أن عمل و  كانية تعريبياأن نحتفظ ليا باإلسم الغربي مع إم ا 
البنيوية, فكثير من و  بشكل كبير في إرساء ظاىرة الخمط بين السيميائيةو  فضل ىذا ساىم

ىذا األمر بجانب من و  السيما في الثمانيات يظنون أن السيميائية ىي جزء من البنيويةو  النقاد
عمى جدلية أييما أصل وفرع, المغة  ذلكناقد كيقف الو  صالح فضل نفسو, باعترافالصواب 

يصل الى أن السيميولوجيا ىي الحمقة المركزية التي تحبط بعمم المغة, ثم و  أم السيميولوجيا,
 يركز عمى تقسيم بورس لمموضوع, عمى أنو إشاراتو  يتناول المستويات السيميولوجية

 .3رموز"و  أيقوناتو 

                                                           
وث سيميائية مقال بعنوان: من أصول التفكير الداللي عند العرب لعبد القادر سالمي, جامعة تممسان الجزائر, مجمة بح1

 . 18, ص 2009ماي 6و5العددان
 .33المرجع السابق, ص 2
 .19السيميائي في النقد السرد العربي الحديث, ص االتجاهمحمد فميح الجبوري, بتصرف:  3
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 السيميائيات السردية: -6
ت األشكال السردية في النصف الثاني من القرن الماضي بكثير من " لقد حظي  
, الشيء الذي جعميا تحتل الصدارة داخل ميدان أصبح مند فترة قصيرة من واالىتمام العناية

أغني الميادين داخل العموم اإلنسانية السيميائيات. بل يمكن القول أن السيميائيات جربت 
المسانيات(, وتحسست أولى خطواتيا داخل ميدان السرديات أولى أدواتيا)المستمد أساًسا من 

 بالذات.
إلى اختالف الخطاب السردي عن أشكال الخطاب األخرى  ذلكوربما يعود السبب في 

)الخطاب الشعري مثاًل( من حيث أنو يمتد بجذوره في تربة خصبة تشتمل عمى الكثير من 
 .1التعبيرية ذات البعد التصويري"مروًرا بكل األشكال و  األنواع بدًءا من األسطورة

 العرب:و  السيميائيات السردية بين الغرب 

  :عند الغرب 

من خالل  ذلك"يعد رائد الدراسات السردية في العصر الحديث و  فالديمير بروب: (7
شامل لدراسة الحكاية بناًءا عمى جممة من المفاىيم و  سعيو إلى وضع إيطار منيجي عام

حجر الزاوية في تجارب عمم  1928لوجية الحكاية الصادر عام يعد كتابو مررفو و  األساسية
تأثيره ال يزال سائًرا حتى اليوم, فقد حاول الكثيرون استميامو في و  األدب الجديد في الغرب

 بناء نظرياتو النقدية من أمثال: ليفي شمتراوس, روالن بارت, تدوروف, غريماس, بريموند...

ب عمى مجموعة من الحكايات الشعبية الروسية عمى وتعتمد  الدراسة التي أجراىا برو 
تخمف و  الوصفية فقد الحظ بروب بأن ىذه الحكايات التي تعالج مواضيعو  النظرية الييكمية

ظروفيا تتبع نفس السيرورة الحكائية بمعنى أن بعض الحركات تتكرر في جميع و  شخصياتيا

                                                           
 .16سعيد بنكراد, السيميائيات السردية مدخل نظري, منشورات الزمن, )دط(, الرباط, )دت(, ص 1
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النظرية الجديدة في التحميل أخدت  ليذهو  نتيجة ليذا االكتشافو  تتبع نفس الخطةو  الحكايات
 .1الدراسات النقدية منيًجا جديًدا"

"لقد كان طموح بروب ىو  الوصول إلى الكشف عن العناصر المشتركة لممتن 
الوصول إلى قالب نموذجي عام و  ,2الثابت"و  المدروس, أي الوصول إلى عزل العنصر الدائم

 لتشكيل الحكاية.
 ات التالية:انطمق من الفرضي ذلكولتحقيق 

 توصل بروب إلى أن اعتبار الثابت ىو الذي ال تتغير سماتو  " المتغير:و  الثابت
في الوظيفة التي تقوم بيا الشخصية, فالوظيفة ىي التي  ذلكجسد و  ميما تغيرت الحكاية
ليس العكس... فتتحول الشخصيات إلى قطع لعبة الشطرنج ففي أي و  تخمق الشخصيات

 كانت ستؤدي ميمتيا. موقع أراده الالعب لو

   :يبمغ عدد الوظائف التي حددىا إحدى وثالثون وظيفة, محدودية عدد الوظائف
وىذا ال يعني بالضرورة وجودىا كمية في حكاية واحدة, فال يمكن لوظيفة أن تخرج خارج 

ال يتناقض ىذا الكالم مع اعتبارنا أن الوظائف تسير وفق نمط و  التتابع المنطقي لألحداث
 .3ىذا ال يغير من قانون تتابعيا"و  في كل الحكايات بالرغم من عدم تحقيقيا كمية,معين 

 :توصل بروب إلى اعتبار أن الحكايات الخرافية التي االنتماء إلى شكل أدبي واحد "
انتقاىا تنتمي إلى شكل واحد من حيث بنيتيا, إذ أنو ال يمكن فيم ظاىرة من الظواىر 

ىذا الربط سيكشف لنا و  يا بالظاىرة ذاتيا في النص حكاية أخرى,النصية لمحكاية إال إذا ربط

                                                           
لسردي عند عبد الحميد بورايو, من إعداد فاطمة قمولي, مخطوط لنيل شيادة الماجستير, التحميل السيميائي لمخطاب ا 1

 . 11, ص2015-2014جامعة قاصدي مرباح, كمية اآلداب والمغات, ورقمة, 
 .18المرجع السابق, ص 2
داد سعدية بن ستيتي, فنية التشكيل الفضائي وسيرورة الحكاية في رواية األمير لواسيني األعرج دراسة سيميائية, من إع 3

 .11-10, ص2013-2012, كمية اآلداب والمغات, سطيف, 2مخطوط لنيل شيادة الدكتراه, جامعة سطيف
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التي تعتبر أساس تشكل كل الحكايات, فالبنية عند بروب ىي: و  حالة عن البنية الشكمية
 .1نسق تأليفي أكثر استقاللية في عالقتو بالشكل )أول مستوى( الثقافي الخاص بالحكاية"

عالمة فارقة في تاريخ البحث  "يمثل غريماس ألجيرداس جوليان كريماس:  (2
 جمًيا ذلكمن يطمع عمى سيرتو العممية التي وقف عندىا جان كمود كوكي يجد و  السيميائي

اىتماما و  السيما في العقود الثالثة األخيرة من حياتو, إذ مثل الشخصية األكبر إخالًصاو 
 .2بميادين البحث السيميائي"

 ذلكم المثيرة لمجدل في ىذه النظرية , لعمى من بين المفاىيو السرد:و  السيمياء-
 لشمولية التي نظر من خالليا إليوتمك او  التعريف الذي صاغو غريماس لمصطمح السرد,

 التي ال تكاد تخرج في إيطار مشروعو السيميائي.و  تمك الوجية التي أقرىا لو,و 
يرى غريماس أن بناء نظرية حول السرد تبرر مفيوم السرد لدى غريماس: " -

 كتفية ذاتًيا من وجية نظر منيجيةتمنحو سرعية باعتباره نجال ألبحاث المو  تحميل السرديال
تنظيميا و  المتنوعةو  في استكمال النماذج السردية الناتجة عن الو صوف العديدة ال يتمثل

فقط, كما أنو ال ينتج عن التصنيف الذي يقع في أساس ىذه النماذج جميعا, بل يتمثل في 
السردية باعتبارىا بناء مستقل ضمن التنظيم العام لسيمياء من حيث ىي عمم إقامة البنى 

ال يمكنيا أن تكون و  ىذا يعني أن النظرية السيميائية ال يمكن أن تحقق مبتغاىاو  الداللة.
 .3قواعد أساسيين"و  مرضية إال إذا استطاعت أن تييئ ضمنيا مكان لعمم معاني

 ىما:و  عمالو عمى تنضمين متكامميناعتمد في أ مستويات النص السردي: -

                                                           
 .11المرجع السابق, ص 1
 .68محمد فميح الجبوري, في نقد السرد العربي الحديث, ص 2
ريماسية نموذًجا(, ل. عقاد غادة, جامعة مقالة بعنوان: السردية ومستويات التحميل السيميائي لمنصوص)سيمياء السرد الغ 3

 .226سيدي بمعباس الجزائر, ص
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"إن التفكير البشري حسب غريماس ينطمق من مالحظات بسيطة  التنظيم العميق: - أ
المستوى  ذلكلكي يصل الذىن البشري إلى و  ثقافية مركبةو  ليصل إلى صوغ نظريات فكرية
 : 1عميو أن يمر بالمراحل التالية"

يحدد أيًضا و  الخاص بفرد أو مجتمع," يحدد خالليا نمط الكينونة البنيات العميقة:-
 يغمب عمى ىذه البنيات صفة المنطقية.و  شروط وجود الموضوعات السيميائية,

تتجسد في وجود نحو سيميائي ينظم المضامين القابمة لتمظير  البنيات السطحية:-
 في أشكال خطابية خاصة.

قد عبر و  كال متنوعة(.وبيذا تكون  البنية نًصا ممكًنا قاباًل لمتشكيل)التحقيق في أش-
أمامنا  للسيميم( أو )المسيوم( يجب أن يمثألبيرتو ايكو عن ىذا الترابط التوليدي بأن )ا

لن يكون ىذا النص سوى وجو و  باعتباره تعميمة موجية إلى النص أو أنيا نص ممكن,
مفصل ليذا السيميم إذ أن النص الممكن يكون ماثاًل فعمًيا بصورة كامنة في الطيف 

 . 2موسوعي الذي تعمل عمى تكوينو الميسومات"ال
"أدى االىتمام بالسيميمئيات إلى االستعاضة عن فكرة الظيفة  التنظيم السطحي: - ب

تتصل و  االعتراف بوجود وحدات سردية تتصل أحيانا الجدول االدراجيو  بالممفوظ السردي
السردية في العالقات  أحيانا بالجدول التعاقبي, فتنشئ العالقات التي تربط بين الممفوظات,
 المختمفة, ومنو يمكن القول أن الممفوظ السردي يعادل وظيفة العامل.

و يعرف غريماس المقطوعة السردية بأنيا وحدة مستقمة عن وحدات الخطاب السردي 
 إلى جزء من األجزاء التي تشكميا تستطيع االستغالل كقصص, كما يمكن أن توجد مكممة

 . 3و وظيفتيا بالتنافس العام لمبنية السردية"يعين المكان الذي تحتمو 

                                                           
 .29ينظر: سعيد بنكراد, مدخل إلى السيميائيات السردية, ص 1
 .19ص  فنية التشكيل الفضائي وسيرورة الحكاية في رواية األمير لواسيني األعرج, مخطوط لنيل شيادة الدكتراه, 2
 .20دي عند عبد الحميد بورايو, مخطوط لنيل شيادة الماجستير, صالتحميل السيميائي لمخطاب السر  3
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يمكن تحديده و  "تعتبر البنية العاممية من أىم عناصر البنية السطحية البنية العاممية:-
بأنو استعادة استبدالية لسير التوزيعي لألحداث المروية داخل قصة ما, فإنو يتحدد من زاوية 

 الداللة كإنتاج لمسير التوزيعي ليذه األحداث.
وبعبارة أخرى فإن النموذج العاممي ىو أساس تشكل النص كأحداث, أي كصيغة 

أن التعرف عمى االنتظامات الداخمية لمحكاية, يدلنا عمى وجود تكرار في  ذلكتصويرية. 
األحداث أي وجود خطاطة تتشكل من مجموعة من العناصر الدائمة الثبات, وليذا السبب 

ما لبنية تركيبية. أو ىو بعبارة أخرى تشكل قانوني لتنظيم يمكن اعتبر النموذج العاممي تعمي
 .1النشاط اإلنساني, أو ىو النشاط اإلنساني مكثفا في خطاطة ثابتة"

 :عند العرب 

"يعد الناقد المغربي سعيد بن كراد من المذين أخمصوا لسيميائيات  السعيد بن كراد: (7
ل مؤلفاتو في السيميائية كتابو لعمى أو و  السيما في تسعينيات القرن الماضي,و  السردية

تناول فيو المنيج السيميائي عمى وفق ما جاء بو و  ,1994)مدخل إلى السيميائيات السردية( 
المتمثمة بالنحو و  عرض نظريتو بشيء من التفصيل فوقف عند البنية العامميةو  غريماس
 لمربع السيميائيعالقتيا بالبنية السطحية لمنصوص اإلبداعية, وكذا عرض تقنية او  السردي

كيفية توظيفو في كشف البنية العميقة. ومن مؤلفاتو الميمة في التنظير السيميائي السردي و 
 .2"1996كتاب النص السردي نحو سيميائيات اإليديولوجية

 "وما يالحظ عمى السعيد بن كراد في دراستو أنو ال يفصل بين السيميائية السردية-
تثبت قدميا مع اصدار غريماس كتاب و  بدأت مع بروبالسرديات إذ يرى أن السرديات و 

ىذا وجو آخر من  وجوه النظر إلى السرديات, بل أنو جيد فميب و  )الدالليات البنيوية(,
 . 3ىامون إضافة حقيقية لمسرديات"

                                                           
 .71-70سعيد بن كراد, مدخل إلى السيميائيا السردية, ص 1
 .167محمد فميح الجبوري, االتجاه السيميائي في النقد السرد العربي الحديث, ص 2
 . 43يادة ماجستير, صالتحميل السيميائي لمخطاب السردي عند عبد الحميد بورايو, مخطوط لنيل ش 3
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أن نعد رشيد بن مالك من طميعة النقاد الجزائريين المذين  "يمكننامالك: رشيد بن   (6
 جاء وجاءت عنايتو بسيميائية السرد في وقت مبكر, إذ ألف كتاًباو  ,عنوا بالنقد السيميائي

الشكالنية لممنيج و  فيو يعرض األصول المسانيةو  سماه: )مقدمة في السيميائية السردية(,و 
 تناول في دراة لمحصول عل شيادة دكتوراه موضوع)السيميائية بين النظريةو  السيميائي

عدد غير قميل من دراسات النقاد السيميائيين الغربيين , فضاًل لترجماتو  ل1994التطبيق( و 
 النقاد عن سوسير ىؤالءجوزيف كورتيس, فتصدى لجل ما كتبو و  من أمثال جان كمود كوكي

الضبط في نقل ىذه الجيود و  نقمو لمعرب متوخيا الدقةو  غريماس,و  بارتو  كريستيفاو  بروسو 
 منيج الحداثوي.السيميائية ليكون القارئ العربي عمى وعي بيذا ال

أما المصطمح السيميائي السردي فقد خصو بكتاب يحمل عنوان)قاموس مصطمحات  -
ىو كتاب يتناول مصطمحات السيميائية السردية التي تعتمد و  التحميل السيميائي لمنصوص(,

يبدوا أن الجيد الكبير الذي قدمو رشيد بن مالك في و  في التحميل لمنصوص اإلبداعية )...(
 .1التطبيق قد جعمو ناقدا متميًزا "و  ئيات السردية عمى المستوى التنظيريالسيميا
"ويبقى الناقد رشيد بن مالك ىامة من ىامات التأسيس السيميائي في الوطن العربي  -

 .2بعامة م الجزائر بخاصة"
  

                                                           
 . 190-189محمد فميح الجبوري, االتجاه السيميائي في النقد السرد العربي الحديث, ص1
 .11التحميل السيميائي لمخطاب السردي عند عبد الحميد بورايو, مخطوط لنيل شعادة الماجستير, ص 2
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" لقد أولت الدراسات السيميائية اىتماًما بالًغا بدراسة مقولة "الشخصية الروائية" بوصفيا 
قد و  ركيزة ىامة تضمن حركية النظام العالقتي داخمو,و  أحد دعمات الرواية األساسية,

 .1تعددت الكتابات حوليا"
التي وقعت في النظرة و  النفسيةو  الجتماعية"و خالًفا لممناىج التقميدية ذات األسس ا

األحادية لمشخصية عندما اىتمت بمضمونيا, نجد أن المناىج النصانية انصرفت بطريقة 
يمكن الحديث في ىذا و  جذرية لالىتمام بيوية الشخصية من خالل وظيفتيا أي شكميا,

جزًءا ال يتجزأ من المجال عن نظريات السرد الحديثة التي تتجاذب دراسة الشخصية بوصفيا 
تقع ىذه النظريات في ثالث مجموعات اعتماًدا عمى كونيا تتعامل مع و  العممية السردية,

السرد بوصفو متوالية من األحداث أو بوصفو خطاًبا ينتجو السرد, أو بوصفو نتاًجا 
 .2يمنحوه معنى"و  اصطناعًيا ينظمو قراءه

ذا العالم المعقد الشديد التركيب واستيل عبد المالك مرتاض حديثو عن الشخصية: "ى
 اإليديولوجياتو  المذاىبو  المتنوع)...( تتعدد الشخصية الروائية بتعدد األىواءو  المتباين

الطبائع البشرية التي ليس لتنوعيا وال الختالفيا من حدود)...( كأن و  اليواجسو  الثقافاتو 
 لروائيكي يبمورىا في عممو االروائي التقميدي يميث وراء الشخصيات ذات الطبائع الخاصة ل

فتكون صورة مصغرة لمعالم الواقعي. لقد كانوا يعتقدون أنيم قادرون عمى منافسة المؤرخين 
 االقتصادمن حيث و  وقائعيم أيضا, من حيث السياسة,و  المذين يكتبون عن واقع الناس,

 يكتنفيا من حسدمن حيث العالقات العامة عمى اختالفيا فيما بينيم بما و  من حيث الثقافة,و 
 .3فجاجة األحداث"و  لكن في جفاف األرقام,و  تنافس؛و  طموحو  حقد,و 

                                                           
سني األعرج ل: زوزو نصيرة, في مجمة العموم ينظر: مقالة بعنوان: سيميائية الشخصية في رواية "حارس الظالل" لواسي 1

 .2-1, ص9اإلنسانية, جامعة محمد خيضر بسكرة, العدد
 8, جامعة االجتماعيةالشخصية في السيميائيات السردية ل: معمم وردة, كمية الحقوق واآلداب والعموم  مقالة بعنوان 2

 .311, قالمة, ص1945ماي
 .74-73, ص1998حث في تقنيات السرد, عالم المعرفة,)دط(, الكويت, عبد المالك مرتاض, في نظرية الرواية ب3
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كأنيا تسير في نظام و  "فشخصيات العمل الروائي عالم متحرك يكون حياة متكاممة, -
يناضل الكاتب لوضع كل شخصية في مكانيا الصحيح ولذا نجد الشخصية و  جمالي فريد,

سات الحديثة, إذ تعد مدار الحدث سواًء في الرواية أو الواقع قد احتمت مركًزا مرموًقا في الدرا
أو التاريخ ألنيا ىي التي تنتج األحداث بتفاعميا مع الواقع أو الطبيعة أو تصارع معيا, فيي 

مركز الحدث فييا, بل ىي المكون األكبر لمنص الروائي, كما أنيا و  محور أساس في الرواية
 .1لفني"عوامل مساىمة في ىذا التشكيل ا

 مفيوم الشخصية: -7

 :الشخصية لغًتا .7.7

نجد أن مصطمح الشخصية قد تعددت معانييا في مختمف المعاجم العربية, فنجد في  
الجمع و  غيره, مذكر,و  لسان العرب البن منظور "الشخص: جماعة "شخص اإلنسان

 الشخص: سواد اإلنسانو  شخاص, فإنو إثبات الشخص أراديو المرأة.و  شخوصو  أشخاص
 شيء رأيت جسمانو, فقد رأيت شخصو كلو  غيره تراه من بعيد, تقول ثالثة أشخص.و 

 .2المراد بو إثبات الذات"و  ظيورو  الشخص كل جسم لو ارتفاع

غيره تراه من بعيد. يقال ثالثة و  و ورد في معجم الصحاح: "الشخص سواد اإلنسان
 جسيمشخص الرجل بالضم, فيو شخيص أي و  أشخاص.و  الكثير شخوصو  أشخص,

شخص من بمد إلى بمد أي و  شخص بالفتح شخوًصا, أي ارتفع,و  شخص المرأة شخيصة,و 
 .3ذىب"

                                                           
بنية الشخصية في رواية "التبر" إلبراىيم الكوني, مخطوط ماجستير, قسم المغة واألدب العربي, جامعة محمد  بن عباس, 1

 .6, ص2015-2014بوضياف, 
, باب 6ادر بيروت, )دط(, بيروت, )دت(, جأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور, لسان العرب, دار ص 2

 .46-45الشين, ص
, باب الصاد, 3, ج1979, بيروت, لبنان, 2دار العمم لمماليين, ط أحمد عبد الغفور عطار, مقدمة الصحاح, 3

 .1043-1042ص
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 بدا من بعيدو  جاء في معجم الوسيط كالتالي: "شخص الشيء شخوص: ارتفع و
 السيم جاوز اليدف من أعاله.و 

شخص و  ىي شخيصة,و  عظم جسمو, فيو شخيصو  شخص فالن شخاصة: ضخم
يقال فالن ذو و  الشخيصة صفات تميز الشخص من غيره,و  واه,ميزه مما سو  الشيء عينو

رادةو  شخصية قوية: ذو صفات متميزة  . 1كيان مستقل"و  ا 

 الشخصية اصطالًحا:  .7.6

عبر و  "لقد خضعت التقاليد األدبية المرتبطة بالشخصية إلى تحوالت عميقة مند أرسطوا
تعرف عمى مفيوم الفترات التي أعقبتو من تاريخ األدب بحيث أصبح من الصعب ال

 الشخصية ايطارىا الدياكروني.

و مع أن الغرض ىنا ليس ىو االستعراض التاريخي لألبحاث المجرات في ىذا المجال 
 فإننا سنسعى إلى اإللمام السريع بأبرز المحطات األساسية التي شكمت الرؤية الشعرية

 الجوىرية المتصمة بيا.تمييًدا باالنتقال إلى طرح القضايا  ذلكو  النقدية إلى الشخصيةو 

, ىي أساس محاكاة لعمل ما, فقد كان من الضروري ولما كانت المأساة عند أرسطوا
الفكر و  تكون لكل منيا صفات فارقة في الشخصيةو  العمل ذلكليا وجود شخصيات تقوم ب

في ىذا التحديد األرسطي تكون طبيعة و  تنسجم مع طبيعة األعمال التي تنسب إلييا.
لكنيا بمحاكاتيا لمعمل تتضمن محاكاة و  المتحكمة في رسم صورة الشخصية األحداث ىي

 ما تعبر عنو  من حقائق.و  لمشخصية من حيث صفاتيا األخالقية

ىكذا ففي الشعرية األرسطية كانت الشخصية تعتبر ثانوية بالقياس إلى باقي عناصر و 
 قل ىذا التصور إلىقد انتو  العمل التخيمي أي خاضعة خضوًعا تماًما لمفيوم الحدث.

                                                           
 .475, ص2004, مصر, 1مجمع المغة العربية: المعجم الوسيط, مكتبة الشروق الدولية, ط 1
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المنظرين الكالسيكيين المذين لم يعودوا يرون في الشخصية سوى مجرد اسم لمقائم 
 .1بالحدث"

"و إذا كانت الشخصية الشخصية الروائية قد احتمت مكانة مرموقة في رواية القرن 
التاسع عشر, حيث كان ليا وجودىا المستقل عن الحدث, في العصر الذي صعدت فيو 

 االنطالق...الخو  التحرر,و  الشخصية, من مثل: الفردية, بالسماتزيبة التي نادت البورجوا
 قيم المجتمع البورجوازي فإن األمور لم تستمر عمى ىذا المنوال. فقد تخمخمت من بعد

انعكس ىذا عمى القيم الفنية في العمل الروائي, فأصبح البطل عند كافكا مثاًل رمًزا أو و 
 بيكيت اسم بطمو في الرواية نفسياغير و  قصر(, أو ىو دون اسم,حرًفا)كما في رواية ال

صرح غرييو بأن العصر الحالي اآللي و  سمى فوكنر شخصين باسم واحد في رواية واحدة,و 
الحظ روالن بارت )موت البطل( حيث أصبحت البطولة لممكان و  إنما ىو عصر الشخص.

لدون اليادئ مثاًل(, أو لمحيوان )كما في )بطولة األشياء(, أو الزمان )في رواية النيرية, كا
 .2الصرصار لكافكا("

"و يتصل ىذا االىتمام الذي أواله الروائيون في القرن التاسع عشر لمشخصية بصعود 
أصبحت كل عناصر السرد تعمل عمى إضاءة و  رغبتو في السيادة,و  قيمة الفرد في المجتمع

عطائيا الحد األقصى من البروزو  الشخصية  وجودىا في جميع األوضاع.فرض و  ا 

بما أن الشخصية ال يمكنيا أن تظل مرتبطة بحياة مجتمع انتيى فقد تخمت الرواية و 
 .3عن فكرة القوى العظمى لمشخصية الروائية التي حطمت القواعد المتفق عميو"

                                                           
, 1990, الدار البيضاء, 1, بنية الشكل الروائي)الفضاء, الزمن, الشخصية(, المركز الثقافي العربي, طحسن البحراوي 1

 .208-207ص
, االدقية, 1محمد عزام, فضاء النص الروائي مقاربة مقاربة تكوينية في أدب نبيل سميمان, دار الحوار لمنشر والتوزيع, ط 2

 .86, ص1996سورية, 
 .208المرجع السابق, ص 3
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"ومنو فقد صارت الشخصية تمعب دوًرا ميًما, بحيث تعتبر من العناصر األساسية التي 
تضفي عمييا عنصر التشويق, من خالل ما و  يا في الرواية لكونيا تصنع األحداثيعتمد عمي

 تقوم بو كل شخصية من وظيفة داخل الرواية.

وعميو فقد أصبحت الشخصية عنصًرا أساسًيا في الرواية, بل أن بعض النقاد يذىب 
ار الحدث ال غرابة فيو, إذ تعد الشخصية مد ذلكو  إلى أن الرواية في عرفيم  فن الشخصية

حتى في صورىا األولى المتمثمة في الحكاية و  سواء في الرواية أو الواقع أو التاريخ نفسو,
 . 1السيرة"و  الممحمةو  الخرافية

تنظم و  "فيي صميم الوجود الروائي ذاتو فال رواية من دون شخصية تقوم األحداث
الوحيد الذي القصة بعدىا الحكائي, حيث أن الشخصية ىي العنصر   تعطيو  األفعال

المكانية الضرورية و  تتقاطع عنده كافة العناصر الشكمية األخرى, بما فييا اإلحداثيات الزمنية
 .2لنمو الخطاب الروائي"

ننا نالحظ أن ىناك خمط بين" الشخصياتو  - األشخاص األحياء لقد استطعنا كتابة و  ا 
ماذا كان يفعل ىممت "سير" أشخاص, مستكشفين حتى أجزاء حياتيا الغائبة من الكتاب "

ننسى أن مشكل الشخصية ىو قبل كل شيء لساني, ألنو ال يوجد و  خالل سنوات دراستو؟"
 سيكون من العبث رفض كل عالقة بين الشخصيةو  ألنو أيًضا "كائن ورقي"و  خارج الكممات

نا كنا و  ذلكو  .3الشخص: تمثل الشخصيات أشخاص, تبعا لظروف خاصة بالتخيل"و  ا 
 شوقي ضيف,و  مصطفى التواتي,و  لويس عوض,و  ن جاسم الموسوي,الحظنا أن محس

                                                           
محمد عمي سالمة, الشخصية الثانوية ودورىا في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر,  1
 .)نقال عن مذكرة سيميائية الشخصية في رواية التوت المر لمحمد لعروسي المطوي(.11, ص2007, اإلسكندرية, 1ط
 .209حسن البحراوي, بنية الشكل الروائي, ص 2
 .75, ص2005-2000, 1, طاالختالفتزفيطان تودوروف, مفاىيم سردية, تر: عبد الرحمان مزيان, منشورات  3
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 البطلو  الشخص,و  فاطمة الزىراء سعيد ... ال يميزون تمييًزا واضًحا بين الشخصيةو 
 يستحرون.و  فيعدونيا شيًئا واًحُدا

أيا كان الشأن فإن المصطمح الذي نستعممو نحن مقاباًل لممصطمح الغربي و 
(personnage)  لمنطق الداللي لمغة العربية الشائعة عمى أساس أن ا ذلكو  ىو )شخصية(,و

 الذي لو حالة مدنيةو  بين الناس يقتضي أن يكون "الشخص" ىو الفرد المسجل في البمدية,
يموت حًقا, بينما إطالق الشخصية ال يخمو من عمومية المعنى في المغة و  الذي يولد فعاًل,و 

لدى الحديث عن السرديات لمعنصر األدبي الذي محيضو ت فارتأيناالعربية, زئبقي الداللة 
لمتكمف و  ض بالحدثيطفر في العمل السردي ضمن عطاءات المغة التي يغدوىا الخيال لمنيو 

 . 1بدور الصراع داخل ىذه المعبة السردية العجيبة"

"ولقد كان التصور التقميدي لمشخصية يعتمد أساًسا عمى الصفات مما جعمو يخمص 
ىذا ما و  (personneالشخصية في الواقع العياني )و  (personnageصية الحكائية )كثيًرا بين الشخ

جعل "ميشال زرافا" يميز بين االثنين عندما اعتبر الشخصية الحكائية عالمة فقط عمى 
 الشخصية الحقيقية:

"أن بطل الرواية ىو شخص في الحدود نفسيا التي يكون فييا عالمة عمى رؤية ما 
  .2لمشخص"

خصية ىي أحد األفراد الخياليين, أو الواقعيين المذين تدور حوليم أحداث "و الش
 بين الحدث, ألن الشخصية ىي التي تقوم بيذه األحداث.و  ال يجوز الفصل بينياو  القصة,

                                                           
 .75عبد المالك مرتاض, في نظرية الرواية, ص 1
, الدار 1حميد لحميداني, بنية النص السردي)من منظور النقد األدبي(, المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشر, ط 2

 .50ص, 1991البيضاء, 
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قد أكد الكثيرون عمى ىذه الصمة, يقول الدكتور رشاد رشدي من الخطأ الفصل أو و 
 ىي تعمل, أو أن الفاعلو  الحدث ىو الشخصيةبين الحدث ألن و  التفريق بين الشخصية,

 .1ىو يفعل"و 

نما ىي مفيوم و  "و يرى محمد عزام أن الشخصية الروائية ليست وجوًدا واقعيا, - ا 
حسب -تخيمي تدل عميو العبارات المستخدمة في الرواية, ىكذا تتجسد الشخصية الروائية, 

ىي ليست أكثر من قضية لسانية و  ة,كائنات من ورق لتأخذ شكاًل دااًل من خالل المغ -بارت
 حسب تودوروف.

الشخص الروائي, فاأللى عامة و  ويضيف قائاُل: ينبغي التمييز بين الشخصية الروائية
الثانية خاصة تعني شخص معيًنا في رواية معينة, لو و  تقعدىا,و  أنظمة تقننياو  ليا قوانين

فكميما تتالمسان الخاص  لكذمع و  الجسمية المحددة.و  صفاتو النفسيةو  سماتو الخاصة
 .2ضمن العام"

ويحدد لطيف زيتوني, مفيوم الشخصية بأنيا ىي "كل مشارك في أحداث الحكاية  -
سمًبا أو إيجابا, أما من ال يشارك في الحدث ال ينتمي إلى الشخصيات, بل يكون جزًءا من 

جموع الوصف الشخصية عنصر مصنوع, مخترع ككل عناصر الحكاية, فيي تتكون من م
 .3أقواليا"و  ينقل أفكارىاو  يصور أفعاليا,و  الكالم الذي يصفيا,

ألنيا  "بأنيا أىم مكونات العمل الحكائيكانت نظرة السعيد يقطين حول الشخصية, و  -
تتكامل في مجرى و  تمثل العنصر الحيوي الذي يضطمع عمى مختمف األفعال التي تترابط

                                                           
, 1998شريبط أحمد شريبط, تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية  المعاصرة, من منشورات اتحاد كتاب العرب, )دط(, 1

 .31ص
 .11, ص2005محمد عزام, شعرية الخطاب السردي, منشورات اتحاد كتاب العرب, )دط(, دمشق,  2
 .114-113, ص2002, لبنان, 1يار لمنشر, طينظر: لطيف زيتوني, معجم مصطمحات نقد الرواية, دار الن 3
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المشتغمين و  ىمية القصوى لدى الميتمينال غرور أن نجدىا تحظى باأل ذلكالحكي, ل
 .1باألنواع الحكائية المختمفة"

يعترف ترجنيف بأنو ال يستطيع أن يخمق شخصية من الشخصيات, إال إذا سمط "و  -
لوال عثوره عمى مثل و  قوة خيالية عمى الشخصية حية من الشخصيات التي تتحرك من حولو

 صية حية واحدة.ىذه الشخصيات لما استطاع أن يقدم لقرائو شخ

قد يسمع عنيا في أحد مجالسو أو من أحد أصدقائو, أو يقرأ عنيا في صحيفة من و 
 . 2قد تكون أخيًرا وليدة الخيال المحض"و  الصحف أو في كتاب من الكتب,

ممتزم بأحداث و  يعترف جيرالد برانس بأن "الشخصية كائن موىوب بصفات بشريةو  -
 الشخصيات يمكن أن تكون ميمة أو أقل أىمية)...(و  بشرية, ممثل متسم بصفات بشرية,

المواقف و  الواقعو  رغم أن مصطمح الشخصية يستخدم غالبا لإلشارة إلى المخموقات في العالمو 
 .3المسرود"و  المروية فإنو يشير أحياًنا إلى السارد

منخرط و  عرفت الشخصية في قاموس السرديات عمى أنيا: "كائن لو سيمات إنسانيةو 
عمى الرغم من أن مصطمح الشخصية غالًبا ما يستخدم لمداللة عمى و  ال إنسانية,في أفع

األحداث المروية, فإنو يستخدم أحياًنا لإلشارة إلى الراوي و  كائنات تنتمي لعالم المواقف
marrator  المروي وmarratee. 

                                                           
, الدار 1ينظر: السعيد يقطين, قال الراوي البنائية الحكائية في السيرة الشعبية, المركز الثقافي العربي, ط1 

 . 87, ص1997البيضاء,
 .75, ص1996, 1محمد يوسف نجم, فن القصة, دار صادر بيروت, ط 2
 .43-42,ص2003, القاىرة, 1ابد خزندار, المجمس األعمى لمثقافة, طجيرالد برانس, المصطمح السردي, تر: ع 3
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كما تطرق برانس في ىذا الكتاب إلى مفيوم أنا الشخصية التي تقوم أيضا بدور  -
األحداث التي تمعب فييا دوًرا, إن ال"أنا" التي أكمت ىي نفسيا "أنا" و  الراوي لممواقف

 .1ال"أنا" التي تروي فعل األكل ىي "أنا"و  الشخصية في عبارة أكات تفاحًتا

عمم النفس, الشخصية من و  تناول تدوروف الشخصية من عدة جوانب, الشخصية -
إلى وصف الشخصية  ذلكخرج بعد و  رن العشرين,الشخصية في نقد القو  المنظور البنيوي,

إذا  تعريف الذي يجب أن نعطيو لمشخصيةفي متوالية متعددة بعدما أن طرح سؤال: ما ىو ال
 بنيوي؟.و  أردنا أن يحافظ ىذا المصطمح عمى قيمة صنف وصفي

تختزل إلى وظيفة تركيبية  ذلك"الشخصية ىي موضوع القضية السردية,  بما أنيا ك -
بدون أي محتوى داللي. باإلضافة إلى األحداث التي تمعب الصفات في قضية دور  محضة,
نيا ليست مرتبطة بالفاعل إال بصفة مؤقتة.و  المحمول  ا 

بمعنى جد خاص, يمكن تسمية الشخصية مجموع الصفات التي كانت محمولة لمفاعل 
يعتقد القارئ أن و  يمكن أن يكون ىذا المجموع منظًما أو غير منظًما,و  من خالل الحكي,

الشخصية ىي الشخص, يتم ىذا التأويل حسب بعض القواعد التي توجد مسجمة في النص 
قاعدة )متغيرة حسب الحقب(, تأتي من المفاىيم المألوفة الماسة ل"بنية الشخصية". واحدة 

االختالفات بين الصفات المحمولة: أفعال الشخصية و  أخرى تشرك نوًعا من توازن التشابيات
تيا يجب أن تكون مختمفة بما فيو الكفاية لكي نعرف الشخصية, بمعنى آخر التشابو ىو ذا

 خرق ىذا التوازن بطريقة أو أخرى كمفة الشخصية  اختالف قيمتيا, إنو من الممكن طبيعًيا
 .2تكون متشابية دائًما" Becrettشخصية لبيكيت و  يكون سندباد مختمف دائما,

                                                           
-30, ص2003, القاىرة, 1بتصرف: جيرالد برنس, قاموس السرديات, تر: السيد إمام, ميريت لمنشر والمعمومات, ط 1

31. 
 .75-74-73تزفيطان تودوروف, مفاىيم سردية, ص 2
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 -بحسبو–ت "دعائم حية لمختمف الحوافز كما أنيا اعتبر توماشفسكي الشخصياو  -
كمما كانت شخصية قصصية ما مرتبطة بحافز ما, كمما و  نسق يربط ىذه الحوافز فيما بينيا,

يتتبعيا, مما يجعل ىذه و  أثارت انتباه القارئ. ألن القارئ يتمسك بالشخصية المحفزة
يجد القارئ نفسو وسط و  يحدث الشخصية عاماًل من عوامل توجيو عممية القراءة, ألنو قد

 ىذه الشخصيات.

اتجاه و  فدورىا إذن ليس شكميا فقط إنما ينشط دورىا  في اتجاىين, اتجاه العالم الروائي,
يوضح كيفية التعرف عمى الشخصيات داخل المحكي, انطالقا من األوصاف و  عالم القارئ

بالتالي و  شخصية ما مميزاتافز التي ترتبط بيطمق عمى الحو و  التي تعطى لمشخصية بعينيا,
 .1فإن لكل شخصية روائية مميزات تعرف بيا"

 يسمح بتصنيفياو  يقول أيضا أن "الشخصية خيط ىاد يمكن من فك مزيج المكرراتو  -
 .2ترتيبيا"و 

 مما سبق يظير لنا أن "الشخصية اكتسبت مفاىيم متعددة بتعدد المدارس األدبيةو  -
 يا إذ يمكن حصرىا في ثالث محاور ىي:االتجاىات النقدية التي اىتمت بو 

 زمان معين.و  ىناك من يرى الشخصية كائنا بشريا يعيش في مكان  .1

 وعاء مفرغ تممؤه المساند المختمفةو  يرى آخرون أن الشخصية ىيكل أجوفو   .2
 يكتسب مدلولو من البناء فيو الذي يحدد ىويتو.و 

ىي عالمة من و  يرى فريق ثالث أن الشخصية متكونة من عناصر ألسنيةو   .3
 العالمات الواردة في النص أي أنيا ليست رمًزا لييكل بشري لو ذات متميزة.

                                                           
حكائي بين معياري الزمنية والسببية نموذج الرواية الجزائرية, ليوسف مقالة بعنوان: شعرية المبنى الحكائي والمتن ال 1

 .279-278, ص 2009ماي  6و5األطرش, المركز الجامعي, خنشمة, مجمة بحوث سيميائية العددان 
 .152, ص 1997واالس مارتن, نظريات السرد الحديثة, تر: حياة جاسم محمد , المجمس األعمى لمثقافة, )دط(,  2
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ليذه و  اآلراء العامةو  محور األفكارو  تمثل الشخصية الروائية مدار المعاني اإلنسانية -
األفكار المكانة األولى في القصة, إذ أنيا القطب الذي يتمحور حولو الخطاب و  المعاني
العصب الحي الذي  و  عموده الفقري الذي ترتكز عميو, فيي الشريان النابضىي و  السردي,

النوعية لمموجودات األخرى كميا بانضماميا إلى بعضيا و  تنظم في داخمو ىيمنتو الكمية
 .1البعض تحقق الكيان الحيوي لمعالم الروائي فال وجود لمسرد من دون الشخصية"

الوجود الروائي, إذ ال رواية من دون  "تكمن أىمية الشخصية كونيا تقع في صميم
تعطي الرواية بعدىا الحكائي, فيي العنصر الوحيد و  تنظم األفعال,و  شخصية تقود األحداث

المكان الضروريان لنمو الخطاب و  الذي تتقاطع عنده العناصر الشكمية كافة بما فييا الزمن
يمثل و  يتشكل بتشكميا,و  يتبمورو  الروائي, إذ ترتبط بالحدث ارتباطا وثيًقا, إذ يكون ظالليا

ظرفيا النفسي. وما و  االجتماعي,و  الثقافي بانتمائياىو يوحي و  الحوار حديث الشخصية
ظل سقف زماني و  المكان سوى حركة الشخصية غير بيئة مكانيةو  ركيزتاه الزمانو  الحدث

 .2ما"

 الشخصية عند بعض السيميائيين: -6

 غريماسو  سوريو,و  التطرق إلى انجازات برب ييمنا في إيطار بحثنا عن الشخصية" 
 ىامون, ألن دراستيم اعتبرت سمسمة من الدراسات المتميزة, المكممة لبغضيا البعض.و 

  :ال يمكن لدراسات الميتمة بسيميائية الشخصية إغفال دراسة الشخصية عند بروب
من و  لشكالنية,أن بروب يعتبر أحد أىم رواد ا ذلكفالديمير بروب عن الشخصية الحكائية, 

الباحث تصوره عن الشخصية  قد قدمو ,المنظرين األوائل في حقل الدراسات البنيوية الداللية
البارز في ىذا الكتاب الذي يعتبر الفتح و  في كتابو مورفولوجية الحكاية الخرافية الروسية,

                                                           
, 1حسون السعدون, بنية تشكيل الخطاب)قراءة في الرواية العربية المعاصرة(, دار غيداء لمنشر والتوزيع, طنبيان  1

 .37, ص 2015عمان, 
 .38-37المرجع السابق, ص  2



 ماىية الشخصية                                                  الفصل األول

   22 
 

شخصية المبين لمدراسات البنيوية الداللية  ىو اىتمام بروب  بالجانب المورفولوجي لم
يعرف تحميل بروب في و  مختمف الوظائف الصادرة عنيا,و  الحكائية مع تعظيم أفعاليا

ىي و  الدراسات الشعبية بصفة خاصة بالتحميل الوظائفي, نسبة إلى الوظيفة ألن ىذه األخيرة
 . 1فعل الشخصية تعرف من وجية نظر أىميتيا لمسيرة الفعل, تعتبر ركيزة ىذا التحميل"

فرضيات التي انطمق منيا بروب خالل دراستو لمجموعة من الحكايات "و تنحصر ال -
 في أربعة نقاط أساسية يمخصيا عمى الشكل التالي: -مائة نموذج–العجيبة الروسية 

إن العناصر الثابتة في الحكاية ىي الوظائف التي تقوم بيا الشخصيات كيفما كانت  - أ
فإن الوظائف ىي األجزاء  ذلكلو  نجازىا,كيفا كانت الطريقة التي تم بيا إو  ىذه الشخصيات,

 األساسية في الحكاية.

 إن عدد الوظائف التي تحتوي عمييا كل حكاية عجيبة دائًما يكون محدوًدا. - ب

إن تتالي الوظائف ىو نفسو عمى الدوام, فالوظيفة ال يمكنيا أن تتوزع تبًعا  لمحاور  - ت
تل الموقع األول في كافة القصة إلى الوظيفة التي تح aينفي أحدىما اآلخر, فمو أشرنا ب

تتبعيا دائًما, فإن كل الوظائف  -في حالة وجودىا–إلى الوظيفة التي  bو المعروفة,
ال و  ال تتنافىو  ال تخرج من صفيا أبًدا,و  المعروفة في القصص تنتظم عمى مقصوص واحد

 تتعارض.

 .2إلى نمط واحد" -من حيث بنيتيا–جميع الحكايات المدروسة تنتمي  - ث

تعتبر  -و بشكل خاص الفرضية األخيرة–"إن النتائج المترتبة عن ىذه الفرضيات  -
ىو الحكاية الخرافية, قدمت إمكانية و  شديدة األىمية, فرغم ارتباطيا بنموذج حكائي محدد

الرواية من أجل استخدام البنيات المجردة و  دراسة بنيات أنماط الحكي األخرى كالقصة
ىو أمر و  لقصص أو الروايات التي تنتمي إلى حقبة معينة,المشتركة بين مجموعة من ا

                                                           
 . 313-312مقالة بعنوان: الشخصية في السيميائيات السردية, لمعمم وردة, ص1
, 1عبد الكريم حسن وسمير بن عمو, شراع لمدراسات والنشر والتوزيع, ط ينظر: فالديمير بروب, مورفولوجيا القصة, تر: 2

 .39-38, ص 1996دمشق, 
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باستخدام  ذلكو  يسمح بتعميل التماثل الموجود بين النماذج المفردة ضمن اتجاىات معينيا,
ليس فقط اعتماًدا  عمى المالحظات عامة ىي من قبيل االجتيادات و  خطة عممية دقيقة

 . 1الشخصية لمناقد ال غير"

ند بروب ب: دوائر األفعال التي تنجزىا كل دائرة مؤلفة من تتحدد الشخصيات ع"و  -
ثالثون وظيفة تتقاسميا سبع شخصيات و  مجموعة من الوظائف مجموع ىذه الوظائف إحدى

 وىي: 

الشخصية المتعدية أو الشريرة, تقوم ىذه الشخصية بإلحاق األذى لمبطل أو أحد  .1
 خيا, فتعتدي عميو.أفراد العائمة, كما تقوم باستدراج البطل ليقع في ف

منحو األداة السحرية التي و  الشخصية المانحة, تتمثل وظيفتيا في اختبار البطل, .2
 تساعده في انجاز فعل ما.

تحقيق و  الشخصية المساعدة, وظيفتيا مساعدة البطل في القضاء عمى اإلساءة .3
 المشاريع التي ينوي القيام بيا.

 يكون والدىا( وظيفتيا موزعة بينياشخصية األمير, أو الشخصية المبحوث عنيا)قد  .4
 بين أبييا, كأن يأمر الوالد البطل بإنجاز ميمة صعبة لصالح ابنتو قبل أن يزوجيا.و 

 شخصية المرسل, من مياميا إرسال البطل في ميمة صعبة. .5

شخصية البطل, تنطمق في أداء الميمة الصعبة المكمفة بيا, تستجيب لمطالب  .6
عمى القوة المعتدية لتكافئ بالنياية بالزواج أو بجائزة  من ثم تقضيو  الشخصية المانحة

 مالية.

 

                                                           
 .25ص  حميد لحميداني, بنية النص السردي, 1
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الكاذبة من  االدعاءاتشخصية البطل المزيف, تنطمق بيدف البحث معتمدة عمى  .7
 . 1أجل الحصول عمى المكافأة"

"يجدر بنا القول عن بروب أنو أدرك في مرحمة متقدمة جًدا أىمية فعل الشخصية  -
قد و  ثالثين وظيفةو  عندما حصره في إحدى ذلكو  تغيره,و  تحويموبالرغم من إغفالو أىمية 

 تمقى جراء ما أغفمو في دراستو عن الشخصية الحكائية مجموعة من االنتقادات أىميا:

 .إقصاء مضمون الفعل 

  اعتبار الوظيفة عنصر أساس في السرد أي اعتبار ما تفعمو الشخصية أىم من
 صفاتيا.و  ىويتيا

 2ىم من األسماء"اعتبار أن األفعال أ . 

"و رغم ما وجو إلى بروب من انتقادات إال أنو الوقوف عند نموذج بروب البسيط  -
مقولة الشخصية بصفة و  ضروري لكل تحميل ينبغي النظر في بنية السرد بصفة عامة

ىذه الحقيقة تظير خصوبة نظرية بروب في كتابات اآلخرين المذين ساروا في و  خاصة,
غريماس من النقاد الفرنسيين المذين استخدموا نظريتو الناقدة و  د بريمونديعتبر كمو و  طريقو,

 .3أساًسا لنظريات أثمن"
"و في نفس االتجاه استطاع سوريو انطالقا من عند إتيان سوريو:  الشخصية

 يمخص مجموع التطوراتو  النصوص المسرحية ىذه المرة, استخراج نموذج عاممي يكثف
 .4النص المسرحي"التحوالت التي يزخر بيا و 

                                                           
الشخصية الزمان الفضاء, مخطوط -مقاربة سيميائية-نادية بوفنغور, رواية كراف الخطايا ل: عبد اهلل عيسى لحيمح 1

 .42-41, ص 2010-2009ة وآدابيا, جامعة منتوري قسنطينة,ماجستير, قسم المغة العربي
 .314-313مقالة بعنوان: السيميائات السردية, لمعمم وردة, ص  2
 .122واالس مارتن, نظريات السرد الحديثة, ص  3
 .73سعيد بنكراد, السيميائيات السردية, ص 4
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ىي و  "و يتكون ىذا النموذج العاممي مع ست وحدات يسمييا "وظائف درامية" -
تمتاز ىذه القوى أو الوظائف بقدرتيا عمى و  مختمفة شيًئا ما عن مفيوم الوظيفة عند بروب,

ىو متزعم المعبة السردية أي تمك و  protagonisteاالندماج مع بغضيا, فيناك البطل 
لى و  تعطي لمحدث انطالقتو الدينامية التي يسمييا سوريو بالقوة التيماطيقية, الشخصية التي ا 

ىو القوى المعاكسة التي تعرقل تحقق القوى و  amtagonisteجانب البطل ىناك البطل المضاد 
 التيماطيقية, أما "الموضوع" فيو تمك القوى الجاذبة التي تمثل الغاية المنشودة لدى البطل,

ىو تمك و  يجد لنفسو حاًل  بفضل تدخل "المرسل"و  وضوع أن يتطوريمكن ليذا المو 
يكون دائًما ىناك و  " الموضوع.اتجاهالشخصية الموجودة في وضع يسمح ليا بالتأثير عمى "

كل و  ىو الذي سيؤول إليو موضوع الرغبة أو الخوف,و  مستفيد من الحدث ىو "المرسل إليو"
أن تحصل عمى مساعدة من قوى سادسة يسمييا ىذه األنواع من القوى المذكورة يمكنيا 

 . 1سوريو ب: :المساعدة""

في  ذلكيظير و  "نالحظ مما سبق, أن سوريو استفاد كثيًرا من النموذج البروبي, -
الدوائر الست التي تعتبر تعدياًل لدوائر فعل الشخصية, كما تظير استفادتو من نموذجو من 

طت ىذه المرة بالمسرح, فعكس ارتباطيا بالحكاية خالل استعارة مصطمح الوظيفة التي ارتب
 العجيبة من نموذج بروب.

الجديد الذي ترسيمو سوريو ىو التركيز عمى الدور التيمي لمشخصية من خالل و 
 عالقاتيا المختمفة مع بقية الشخصيات, فالشخصية الواحدة يمكنيا القيام بدور أو أكثر.

ىذا ال ينفي و  نموذجو العاممي بالعمومية, لم ينج سوريو من االنتقادات فقد وصفو  -
 .2بريموند"و  أىميتو فقد كان منطمًقا دقيقيا ألعمال غريماس

                                                           
 .219حسن البحراوي, بنية الشكل الروائي, ص 1
 .315ميائيات السردية, لمعمم وردة, ص مقال بعنوان السي 2
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 :عرف مفيوم الشخصية تطوًرا  الشخصية عند ألجيرداس جوليان غريماس"
ممحوًظا مع ظيور أبحاث السيميائي جوليان غريماس, حيث قدم فيًما جديًدا لمشخصية في 

قد استفاد في تحديده لمفيوم و  actantالشخصية المجردة" أو العامل الحكي, اصطمح عميو "
ىذا األخير مثاًل يرى أن كل و  سوريوو  ىذا المصطمح من األبحاث التي قدميا كل من بروب

انطالًقا من ىذه النظرة أستقى غريماس تعريف لمعامل و  سياق,و  فاعالً و  قول يشترط فعالً 
لحكاية, فيو القائم بالفعل أو متمقيو بعيًدا عن أي تحديد معمنا بأنو وحدة داللية داخل رحم ا

 .1المشيئة مًعا"و  الكائنات المؤنسةو  المجرداتو  آخر؛ إذ يضم األشياء

يرى أن مصطمح الشخصية المجردة ىي و  الممثل,و  ميز غريماس بين العامل"و  -
أن تكون قرينة من مدلول "الشخصية المعنوية" في عالم االقتصاد, فميس من الضروري 

أن العامل في تصور غريماس يمكن أن يكون ممثاًل   ذلكالشخصية ىي شخص واحد, 
بممثمين متعددين. كما أنو ليس من الضروري أن يكون العامل شخص ممثاًل... ىكذا تصبح 
الشخصية مجرد دور ما يؤدى في الحكي بغض النظر عما يؤديو, إن مفيوم الشخصية 

 لتمييز فيو بين مستويين:الحكائية عند غريماس يمكن ا
 ,ال ييتم و  مستوى عاممي تتخذ فيو الشخصية مفيوًما شمولًيا مجرًدا ييتم باألدوار

 بالذات المنجزة ليا.

  و مستوى ممثمي "نسبة إلى الممثل" تتخذ فيو الشخصية صورة فرد يقوم بدور ما في
عدة أدوار  الحكي, فيو شخص فاعل, يشارك مع غيره في تحديد دور عاممي واحد, أو

 .2عاممية"

 "و يرجع غريماس العامل إلى بعض التصورات الخاصة بالتركيب من تصور تسنيير,-
الذي يتكون من عناصر مثل و  ىي أي ىذه التصورات تقوم عمى تمفصل الممفوظ البسيطو 

                                                           
نادية بوفنغور, رواية كراف الخطايا ل: عبد اهلل عيسى لحيمح مقاربة سيميائية )الشخصية, الزمن, الفضاء(, مخطط  1

 .44ماجستير, ص 
 .52-51ينظر: حميد لحميداني, بنية النص السردي, ص  2
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قد استبدل غريماس مصطمح الشخصية بالعامل و  الفاعل, الموضوع, المحول إلى وظائف,
السردية ألنو رأى أن العامل ال ينطبق فقط عمى اإلنسان بل يتعداه إلى  في السيميائات

حتى التصورات عكس مصطمح الشخصية الذي يمتبس مفيومو عن و  األشياءو  الحيوانات
 . 1التطرق إلى قضية الجنس)حيوان, إنسان("

"و يذىب غريماس إلى أن عدد العوامل في كل حكي محدودة عمى الدوام في ستة: -
 2, المرسل إليو, الموضوع, المساعدة, المعارضين, أما عدد الممثمين ال حدود لو"المرسل

نحصل عمى إثرىا و  اإلثبات,و  يمكن وضعيا في المربع السيميائي القائم عمى عممية النفيو 
عميو يمكن و  تجد ىذه األخرى ما يقابميا في الحياة االجتماعية,و  عل مجموعة من التقابالت

كل زاوية تحميل و  زاوية توزيعية,و  العاممي من زاويتين: زاوية استبدالية النظر إلى النموذج
عمى نمط خاص لالشتغال فمن الناحية االستبدالية يمثل النموذج و  عمى تنظيم معين لألدوار

العاممي أمامنا باعتباره نسًقا أي سمسمة من العالقات المنظمة داخل نموذج مثالي, كل عالقة 
بناًءا عل ىذه العالقة نحصل عمى ثالث  و اص, داخل النص السردي,قابمة لتوليد توتر خ
 :3أزواج من العوامل"

 الموضوعو  "محور الرغبة: ىو المحور الذي يربط بين الذات. 

 المرسل إليو.و  محور اإلبالغ ىو عنصر الربط بين المرسل 

 4المساعد"و  محور الصراع: ىو ما يجمع بين المعيق. 

الثالثة تضعنا ىذه البنية أمام جل العالقات المشكمة ألي  "انطالق من ىذه المحاور-
,"غير أن المرسل بنسبة إلى غريماس ال يبمغ المرسل 5نشاط إنساني, كيفما كانت طبيعتو"
قد أدخل غريماس جرذين آخرين لمعوامل: جرد فالديمير و  إليو رسائل بل أي موضوع آخر,

                                                           
 .55-54سعيد بنكراد, السيميائيات السردية, ص  1
 .52مرجع السابق, ص ال 2
 .318-317مقالة بعنوان: السيميائيات السردية, لمعمم وردة, ص 3
 .77سعيد بنكراد, السيميائيات السردية, ص  4
 .47نادية بوفنغور, رواية كراف الخطايا ل: عبد اهلل عيسى لحيمح, مخطوط ماجستير, ص  5
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جرد سوريو المتصور من خالل و  ة,بروب المتصور من خالل شخصيات الحكاية الخرافي
 . 1شخصيات المسرح"

ىي المشكمة لمفيوم و  "إن العوامل الستة السابقة  تمثل مجموعة من األدوار الثابتة-
مالحظتو عمى  ما يمكنالشخصية عند غريماس التي يقوم بدراستيا انطالًقا من ىذه األدوار. 

 تصور غريماس ىو:
  ترتيب و  بي, فالنموذج العاممي ىو إعادة تنظيماعتبر مشروعو تطوير لمشروع البرو

 دوا واضًحا في المرسل نجد الباعثالتأثر ببروب يب ذلكما يدل عمى و  دوائر فعل الشخصية
المرسل إليو كأنو ىو البطل الذي و  الواىبو  في المساعدة نجد الظيير السحري,و  أب األميرو 

 ىو بالتأكيد الفاعل اما الغرض فيو األمير.   

 غريماس من مصطمح الوظيفة, عمى حاالت يعتقد أنيا أفعال مثل الفقد ينطمق 
ىذا ما عابو عمى بروب الذي أىمل في نظره الوظيفة في تحوليا المختمف, أي و  اإلساءةو 

 اعتبر فعل السرد متحواًل عكس بروب الذي عده ثابًتا.

 قات.العالو  ينطمق غريماس من النص الذي يتصور أنو جياز مبيًنا من القواعد 

  اختصار الدوائر البروبية ىي التي أسست منطمق غريماس في تعاممو مع
 الشخصية.

 ,2لم ييتم بالذوات"و  مجرد اىتم فيو باألدوارو  اعتبر مفيوم غريماس مفيوًما شمولًيا. 

 :و قد يتبادر إلى ذىن القارئ ما الفرق بين نظرة  الشخصية عند فميب ىامون"
نظرة الباحثين السابق ذكرىم؟ ىل كانت مقاربتو ليذا و  فميب ىامون لمشخصية الروائية

 شمولية أم كانت تميل إلى التحديد وتخصيص؟و  العنصر الحكائي أكثر عمًقا

                                                           
شورات دار القدس العربي, )دط(, وىران, )دت(, ص عبد القادر شرشار, تحميل الخطاب السردي وقضايا النص, من 1
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تعد مقاربة الباحث فميب ىامون من أجل قانون سيميولوجي لمشخصية خالصة -
 درسالسيميائية" التي تعرضت لعنصر الشخصية بالو  لجميع البحوث السابقة "البنيوية

لكن من و  -اجتماعيا نفسيا–مؤسسة لنظرية عامة عنيا, ليس باعتبارىا مفيوًما و  التحميلو 
, "إنيا نظرية 1المفترضة"و  وجية نظر سيميائية دقيقة تدرس كل جوانب ىذا العنصر المثبتة

ال تتوسل بالنموذج و  واضحة تصفي حسابيا مع التراث السابق في ىذا المضمار,
 .2ذج الدرامي أو غيرىما من النماذج المييمنة في التيبولوجيات السائدة"السيكولوجي أو النمو 

بشكل أولي و  "و قد حدد مفيوم الشخصية بدقة عندما قال: "إال أن اعتبار الشخصية-
من خالل دمجو في اإلرسالية المحددة ىي  ذلكو  اختيار وجية نظر تقوم ببناء ىذا الموضوع

 لسانية. األخرى كإبالغ أي مكونة من عالمات
يفيم من ىذا التعريف أن ىامون يعتبر الشخصية بمثابة الدليل المغوي, يتكون من 

مدلول" تتسع لتصبح قادرة عمى احتواء جميع مكونات النص باإلضافة إلى أن مفيوم  "دال+
 نصية, المتمفظ بيا داخل النصالشخصية مستقل عن المرجع ال تراعى فيو إال المعطيات ال

شأن المغة  ذلكالمو أن الشخصية تؤدي وظيفة إرسال أو تبميغ شأنيا في كما يفيم من ك
 التي قصر المسانيون أدائيا عمى التواصل فقط. 

 و شدد ىامون عمى القول أن الشخصية ليست:
  :عن مشكمة أدبية ىذه القضية يقول: "إن إشغال وحدة خاصة مقولة أدبية محضة

دنا أن يعود النحو الوظيفي سابقة في األىمية تسمى الشخصية داخل ممفوظ ىو مشكل إذا أر 
 جمالية(".و  عمى األدبية ذاتيا )معايير ثقافية

 :بشكل خاص الرئيس المدير العام الشركة المجيولة االسم, المشروع  مقولة مؤنسنة
صورية وضعيا نص القانون عمى خشبة و  السمطة, كميا تشكل شخصيا إلى حد ما مشخصة

 المسرح.
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 ميائي خالص.مرتبطة بنسق سي 

 "1إن القارئ يعيد بناءىا كما يقوم النص بدوره ببنائيا. 

 - و من المرتكزات التي استند عمييا فيميب ىامون في دراسة الشخصية مفيوم"
العالمة, التي صنفيا إلى ثالثة أقسام طابق معيا ثالثة نماذج كبرى من الشخصيات, ىذه 

 األقسام ىي:
)طاولة, نير, زرافة...( أو عمى العالم الخارجي: العالمة التي تحيل عمى واقع في  - أ

أطمق عمى ىذه العالمات مصطمح "العالمات المرجعية" كونيا و  مفيوم )قيامة, حرية...(,
يمكن و  ثابتة(و  تحيمنا إلى معرفة مؤسسة, أو عمى شيء ممموس مدرك )داللة إلى حد ما قارة

 التعرف عمى ىذه العالمات من خالل المعجم. 

ال يتحدد و  إنيا ذات "مضمون عائم" التي تحيل عمى محفل ممفوظاتي: العالمات - ب
معناىا إال من خالل وضعية ممموسة لمخطاب بواسطة فعل تاريخي لكالم ال يتحدد إال 

ىي عالمات غير محددة في المعجم, تعرف و  بمعاصرة مكوناتو )أنا, أنت, ىنا, اآلن...(
 بالعالمات الواصمة.

بعيًدا أو قريًبا فقد ى عالمة منفصمة عن الممفوظ نفسو: العالمات التي تحيل عم - ت
يكون ىذا الممفوظ سابقا داخل السمسمة الشفيية أو المكتوبة, أو الحًقا ليا. إن وظيفة ىذه 

 . 2العالمة وظيفة ربطية أو اقتصاديا, يمكن أن يطمق عمييا بصفة عامة عالمات استذكارية"

مدلول لكي تؤدي وظيفة إرسال داخل و  دالالشخصية عند فميب ىامون تتكون من و  -
 النص.

"إذا أمعنا النظر في بعض النصوص السردية فسندرك أن تقديم دال الشخصية:  - أ
وضعيا عمى خشبة النص يتم من خالل دال منفصل, أي مجموعة متناثرة من و  الشخصية
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زء ىام اإلشارات التي يمكن تسميتيا "سمة" إن الخصائص العامة ليذه السمة تتحدد في ج
منيا, باالختيارات الجمالية لمكاتب, فقد يقتصد المنولوج الغنائي أو السيرة الذاتية عمى جدر 

 .1محدد من الناحية النحوية"و  منسجم

مجموع و  وظائفياو  يتم تقديم الشخصية من خالل مدلول ال متواصل يمخص صفاتيا"
ي مجموعة متناثرة من عالقاتيا, كما يتم تقديميا أيضا من خالل "دال ال متواصل" أ

 اإلشارات التي يمكن تسميتيا بسمة.

 وال تحيل بالضرورة إلى مدلوالتياال يمكن أن تكون أسماء الشخصيات غير دو  -
قد يحدث أن يعتقد البعض بأن أسماء و  تحتاج الشخصيات نفسيا لتمخيص ىويتيا,و 

بينت أن اسم الشخصية  , فالحقيقة البنيويةذلكلكن األمر خالف و  الشخصيات ال أىمية ليا,
قد قادت ىذه و  عممية بناءىا بصفة عامة,و  بقدر ما في تحديد مدلوليا بصفة خاصةو  يسيم

وظائف ىذا االسم التي تستخدم كنقطة  و الرؤية ىامون إلى المراىنة عمى اسم الشخصية
األسموب  ذلكإرساء مرجعية كما تشير في نفس الوقت إلى أدوار مبرمجة  بشكل سابق أو 
 .2الذي يمكن  في إدخال اسم تاريخي في الئحة من األسماء الخالية )أو العكس("

نما و  "إن الواقع أثبت أن الروائيين ال يخترون أسماء شخصياتيم بطريقة اعتباطية - ا 
عمى أنيم  ذلكيدل و  مخطط ليا من قبل,و  عممية االختيار تتم وفق طريقة انتقائية, مدروسة

ذنيز كاسم و  ىو يييئ ما بين لويزو  اختيار اسم العمم )زوال تردد كثيًرا كانوا يترددون كثيًرا في
يقوم النص العصري )بكيت, روب قرييو( بنقل ىذه الالستقرارية إلى النص التام و  لمبطمة(

الشخصية الواحدة تحمل أكثر من اسم لمشخصيات مختمفة تحمل نفس االسم تغير في 

                                                           
, ص 1996فميب ىامون, سيميولوجية الشخصيات الروائية تر: سعيد بنكراد, دار كرم لمنشر والتوزيع, )دط(, دمشق,  1
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امرأة أو رجل أشقر أو أسمر, ديمومة في التحول  الديمومة, نفس الشخصية قد تكون تبًعا
 .1)شخصيات مختمفة بنفس الفعل أو تمتقي نفس األوصاف("

"و قد يتم تفكيك االسم عن طريق عزل الجدر مثال: أفراد عائمة واحدة ال بد أن يكون -
ىناك تنويع حقيقي في األسماء بحيث يكون المقب ىو الجدر الذي يتضمن الديمومة, في 

 .2التنوع"و  الكنية سوى نوع من الميونةو  ال يقدم االسمحين 

"و إذا اكتنف الغموض بعض األسماء فوجب عميو أن يستعين ببعض الطرق التي -
 أداة التعريف, التضعيف التعبيري السوابق:و  تعينو عمى فيم األسماء مثل عزل المواحق

عناصر تشتغل كإشارات تحيل عمى األسماء المثمنة ثقافًيا, تفاىة الحالة العائمية كل ىذه ال
ىذا المضمون األخالقي أو ذاك عمى ىذا المضمون الجمالي, الطبائعي اإليديولوجي 

 )النبالة, الوضاعة, الدناءة(.

الفنية السم الشخصية الذي تتصور أنو و  و يحيل ىذا الكالم عمى القيمة الجمالية-
 األديب عنو جزء ال يتجزأ من واقجغرافيتو كما تتصور أ و طبيعتوو  مستمد من واقع النص

 . 3رأيتو لمعمل األدبي"و 

"يرى فميب ىامون أن مفيوم الشخصية وحدة داللية باعتبارىا مدلول الشخصية:  - ب
أن الشخصية تولد من و  الوصف,و  يفترض أن ىذا المدلول قابل لمتحميلو  مدلواًل متواصال

 تمفظيا غيرىا من الشخصيات. الجمل التي تتمفظ بيا أو من خالل الجمل التي بو  المعنى

 و انطالقا من ىذا االفتراض يصل إلى أن الشخصية ىي: إسناد المحادثات 
 . 4يكاد يتفق جل الباحثين السيميائيين حول ىذه النقطة"و  تحوالت الحكائيةو 
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  و من أجل تصنيف الشخصيات دالليا, يقترح فميب ىامون مقياسين أو معيارين
 ىامين ىما:

ينظر إلى كمية المعمومات المتواترة التي تعطى صراحة حول " المقياس الكمي: .1
 الشخصية. 

داخل ىذا المقياس تتساءل عن مصدر المعمومات المقياس الكيفي )النوعي(:  .2
المتعمقة بكينونة الشخصية, ىل ىي معطاة بطريقة مباشرة من طرف الشخصية نفسيا, أو 

ي تسوقيا الشخصيات األخرى أو بطريقة غير مباشرة من خالل التعميقات األخرى الت
الكاتب, أو فيما إذا كان األمر يتعمق معمومات ضمنية يمكن أن تتمخص من سموك 

 .1الشخصية أو فعميا"

"باعتبار الشخصية الروائية عالمة تستدعي مقولة مستويات وصف الشخصية:  -
ميائية, فكل في كل فعالية سيو  "مستويات الوصف" التي تعد عنصًرا أساسيا في المسانيات

 شخصية تربطيا بباقي الشخصيات األخرى عالقات من مستويين:

 .مستوى أعمى: وحدات قد تكون أكثر عمًقا, أو تجريًدا أو اتساًعا 

 .مستوى أدنى: الصفات المميزة المكونة لمعالمة 

و قد اعتمد "فميب ىامون" في سياق تحميمو لمستويات وصف الشخصية عمى أعمال  -
محدًدا و  ظم لكل مقطع سردي موزًعا العواملغريماس محاواًل إقامة نموذج منو  سوريوو  بروب

 أدوارىا عمى النحو اآلتي:
 المرسل يقترح موضوعا عمى المرسل إليو.توكيل:  - أ

 قبول أو رفض من طرف المرسل إليو. - ب

يتبع ىذا و  في حالة القبول ىناك تحويل لمرغبة التي ستجعل من المرسل ذاًتا محتممة - ت
 عو انجاز ليذا البرنامج, تتحول الذات عمى إثره من ذات محتممة إلى ذات محققة.  أو ال يتب
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 و في ضوء ىذه المستويات تتحدد الشخصية من خالل:

 نمط عالقاتيا مع الوظائف )المحتممة التي تقوم بيا(. .1

خصوصية اندماجيا )تشابو, تضعيف, تأليف( في أقسام الشخصيات النمطية او  .2
 العامل.

ىا عاماًل, تتحدد بنمط عالقاتيا مع العوامل األخرى, فالذات مثاًل تتحدد و باعتبار  .3
المرسل بعالقاتو مع المرسل إليو داخل مقطع و  عالقاتيا مع موضوع داخل مقطع البحث,

 التعاقد.

 بعالقاتيا مع سمسمة الصيغ )الرغبة, المعرفة,القدرة...( المكتسبة أو غير المكتسبة .4
 .1نظام الحصول عمييا"و 

 األدوار التي تعد سندىا.و  شبكة المواصفاتب .5
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 أنواع الشخصية الروائية:. 7

الشخصيات الروائية من بين أىم االىتمامات التي شغمت "لقد كانت مسألة تصنيف 
, حيث تعتمد عمى عدد من التحديدات الدقيقة المرتبطة بكيفية بناء 1المنظرين مدة طويمة'

يصنف النقد الشخصيات حسب أدوارىا عبر و  .2وظيفتيا داخل السرد الروائي"و  الشخصية
ىناك ضروب من الشخصيات, بحيث وفق طريقة عرض الكاتب ليا, فإًذا و  العمل الروائي,

المسطحة , كما كما نصادف في األعمال و  المدورةو  الثانويةو  نصادف الشخصية الرئيسية
 بالتالي نقوم بعرض بغض األنواع من الشخصيات:و  ,3السمبية"و  الشخصية االيجابية

 الشخصية الرئيسية: .7.7

ة التي يصطفييا أيضا اسم الشخصية المحورية, "وىي الشخصية الفني يطمق عميياو 
تتمتع الشخصية و  أحاسيس,و  القاص لتمثل ما أراد تصويره أو ما أراد التعبير عنو من أفكار

 حرية في الحركة داخل مجال النص القصصي.و  الفنية المحكم بناءىا باستقاللية في الرأي,

تنمو و  جعميا تتحركو  تكون ىذه الشخصية قوية ذات فاعمية كمما منحيا القاص حرية,و 
رادتيا, بينما يختفي ىو بعيًدا يراقب صراعيا,و  فق قدرتياو  انتصارىا أو إخفاقيا وسط و  ا 

 المحيط االجتماعي أو السياسي  الذي رمى بيا فيو.

فيي  ذلكأبرز وظيفة تقوم بيا ىذه الشخصية ىي تجسيد معنى الحدث القصصي, لو 
 .4طريقيا محفوف بالمخاطر"و  صعبة البناء,

                                                           
نوال بريك, سيميائية الشخصية في رواية التوت المر لمحمد لعروسي المطوي, مخطوط لنيل شيادة الماستر, قسم المغة  1

 . 11, ص 2015-2014واألدب العربي, جامعة محمد بوضياف, المسيمة, 
 .215حسن البحراوي, بنية الشكل الروائي, ص  2
 .11المرجع السابق, ص  3
 .32شريبط أحمد شريبط, تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة, ص  4
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قدرتيا عمى و  لرئيسية تنشأ بالجوىر عبر درجة وعي لمصيرىاو"إن رتبة الشخصية ا
رفع العنصر الشخصي العرضي في مصيرىا, بوعي أيضا إلى مستوى معين ممموس 

شكسبير الذي يستخدم في كثير من دراماتو الناضجة الصياغة المتوازنة و  لمعمومية,
رتبتيا و  الواعي لممصير,لممصائر يمنح وجوىو الرئيسية دوما عبر ىذه القدرة عمى التعميم 

 . 1بالتالي جدارتيا كشخصيات رئيسية في حمل الحدث"و  المالئمة,

البطل أو البطمة و  , 2والشخصية الرئيسية ىي "شخصيات مركزية تمعب دور البطولة"
يقدمان في الغالب قيًما ايجابية, أحد األدوار الرئيسية التي يمكن أن تقوم بيا الشخصية في 

ة طبًقا لبروب, إن البطل يعاني من العدوان الذي يقوم بو الشرير, أو يقوم الحكاية العجيب
 . 3بحل ورطة أو إصالح افتقار"

ذا أمعنا النظر في رواية مالك الحزين إلبراىيم أصالن نجده قد اختار شخصيات  وا 
رئيسية تحرك أحداث روايتو, فنجد مثاًل الشخصيات الرئيسية في ىذه الرواية متمثمة في 

 يتعاطون الخمرو  ل القرية, حيث يجتمعون في كل ليمة في أحد الدكاكين )العين(رجا
من بين ىذه و  اليروب من الواقع المزري المعاش,و  لنسيان ىموميم ذلكو  الحشيشو 

 الشخصيات:

 النصب و  ىو الشيخ األعمى الذي يقوم بخداع الشيوخ العميانو  :الشيخ حسني
 ت.عمييم, كما أن أبوه ىو مالك الكيت كا

 :ويممك مكتبة كتب في غرفتو,  وكان ميتم  وىو رجل بدون عمل, يوسف النجار
 بالقضايا السياسية والتحرر, يريد السفر لمبحث عن عمل.

                                                           
 .31, ص 1985, 3جورج لوكاتش, دراسات في الواقعية, تر: نايف بموز, المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر, ط 1
 .79, ص 1998ة لمكتاب, )دط(, مصر, أيمن بكر, السرد في مقامات اليمذاني, الييئة المصرية العام 2
 .86جيرالد برنس, قاموس السرديات, ص  3
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 :يقوم و  قاسم شخص ميتم باألخبار التي تنشر في جريدة األىرام قاسم أفندي
والده الذي كان يحب بقراءتيا لمرجال الموجدين في المقيى, اكتسب موىبة قراءة الجريدة عن 

 يحب من يقرءىا.و  قراءتيا

 :ىو جالس أمام باب و  يعاكسيمو  ىو شخص محب لمنساء,و  األسطى سيد طمب
 ىو حالق.و  لكن في األخير أحب زوجتو لواحظو  )العين(,

 :الروايات الغربيةو  ىو شخصية محبة لقراءة الكتبو  األسطى قدري اإلنجميزي 
 عممو في شركة إنجمزية. مكتسب لثقافة اإلنجميزية, أثناءو 

 :ىو الشخصية التي تدير المقيى.و  المعمم عطية 

 :ىو الشيخ المالك لممقيى.و  الحاج عوض اهلل 

 :)وىو يممك محل مجوىرات ورثو عن والده, كان قميل  سميمان الصغير )الصايغ
 االختالط مع أىل إمبابة, أصبح حزيًنا بعد ىروب زوجتو من البيت.

 ذلكو  في كل صباح يبحثون عن عملو  ال يممكان عمل, صديقان شوقي:و  فاروق 
من خالل إصرار فاروق عمى شوقي, في حين ال يستطيع فاروق الحصول عمى عمل الئق 

 ألنو لم يمتحق بالخدمة العسكرية.

 :ىو و  ىو بائع السجائر الذي يعرف كل أخبار إمبابة ألنو طول الوقتو  عبد الحميد
 و السجائر. مالزم الساحة الكبيرة أثناء بيع

 الشخصية الثانوية:  .7.6

اإلسيام في و  بمورة معناهو  "و ىي الشخصيات التي تشارك في نمو الحدث القصصي
يالحظ أن وظيفتيا أقل قيمة من وظيفة الشخصية الرئيسية, رغم أنيا تقوم و  تصوير الحدث.
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الثانوية  , "و يقصد من وجود الشخصية1بأدوار مصيرية أحياًنا في حياة الشخصية الرئيسية"
 .2مجرد الدور الذي تؤديو مكممة لمحدث الرئيسي"

التي تمعب دور في مساعدة الشخصيات و  من الشخصيات الثانوية في الرواية,و 
 الرئيسية في تحريك األحداث تجد:

 :ىو الشخصية التي تمعب دور قيواجي المقيى إال أنو كان لو و عبد اهلل القيواجي
يخبره بشكل الزبائن التي و  سني في اصطياد العميان لو,عمل آخر, فكان يساعد الشيخ ح

 تأتي إلى المقيى.

 :بائع الحشيش في إمبابة. اليرم 

 :أغرتو بجماليا.و  ىي الفتاة التي أحبت يوسف النجار,و  فاطمة 

 :كانت تخونو مع اليرم.و  زوجة األسطى قدري, فتحية 

 :جنازة العم مجاىد.ىو الشيخ المكمف بتالوة القرآن في و  الشيخ حمادة األبيض 

 :ىو بقال إمبابة.و  عزمي البقال 

 :ىي أم روايح زوجة سميمان.و  امرأة جميمة, أم روايح 

 :وىو شخص يممك قوارب عمى الشط. وكان يستأجر القارب إلى  زين المراكبي
 الشيخ حسني.

 :ىو أحد الشيوخ العميان, الذي خدعو الشيخ حسني.و  الشيخ جنيد 

عبد و  يًضا: أم يوسف النجار,  والسيد معاون المباحث,ومن الشخصيات الثانوية أ
 المعمم رمضان.و  الخالق الحانوتي,

                                                           
 .33-32شريبط أحمد شريبط, تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة, ص  1
 .79المرجع السابق, ص  2
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 الشخصية المعارضة: .7.4

تقف في طريق و  ىي الشخصية تمثل القوى المعارضة في النص القصصي,"و  
تعد أيًضا و  تحاول قدر جيدىا عرقمة مساعييا,و  الشخصية الرئيسية أو الشخصية المساعدة,

في بنية حدثيا, الذي يعظم شأنيا كمما اشتد و  ذات فاعمية في القصة, شخصية قوية,
تظير ىناك قدرة الكاتب الفنية في و  القوى المعارضة,و  الصراع بين الشخصية الرئيسية

 .1تصوير المشاىد التي تمثل ىذا الصراع"و  الوصف

ن تمثل ىذا النوع, فكانت بمثابة المعارض لكل مالمعمم صبحي نجد أن شخصية و 
 يقوم بيدميمو  المقيىو  الحاج عوض اهلل, ألنو يريد أخد البيتو  المعمم عطيةو  الشيخ حسني

 يقيم مشروعو )بناء عمارة(.و 

السائح االيطالي الذي تقدم ببالغ إلى معاون المباحث ضد  دافيد موسىشخصية و 
 قال أنيم استولوا عمى األراضي التي اشتراىا.و  المواطنين في قرية الكيت كات

 لشخصية المرجعية:ا .7.3

ىي الفئة األولى من الشخصيات ضمن تصنيف فيميب ىامون لمشخصية, "فكانت و 
.و الشخصية 2وظيفتيا في عالقتيا الشكمية"و  نظرتو إلى الشخصية من حيث دورىا النص,

الشخصيات و  نابميون في رواية دوماس()ك التاريخيةالمرجعية ىي التي تتضمن "الشخصيات 
 خصيات األسطورية )كفينوس أو زوس(الشو  عامل أو الفارس أو المحتال(,االجتماعية )كال

 .3الكراىية(و  الشخصيات المجازية )كالحبو 

                                                           
 .33شريبط أحمد شريبط, تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة, ص  1
 .88-87فضاء النص الروائي, ص  محمد عزام, 2
 .30-29فيميب ىامون, سيميولوجية الشخصيات الروائية, ص  3
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 ,1كل ىذه األنواع تميل إلى معنى ثابت تفرضو ثقافة يشارك القارئ في تشكيميا""و 
 لمرجعيعندما ندرج ىذه الشخصيات في الممفوظ الروائي فإنيا تعمل أساًسا عمى "التثبيت" او 
 .2الثقافة"و  المستنسخاتو  بإحالتيا عمى النص الكبير الذي تمثمو االيدولوجيا ذلكو 

وظف إبراىيم أصالن ىذا النوع من الشخصيات في روايتو, ونجدىا متنوعة بين و 
 كذا االجتماعية:و  التاريخيةو  الشخصيات الدينية

 الشخصيات الدينية - أ

 :األثر البالغ في الجياد في سبيل اهلل  ىو شخصية دينية كان لياو خالد بن الوليد
اقترب األسطى قدري االنجميزي من وظفت ألحد أسماء المساجد, "و  الصحابة,و  مع الرسول

 .3"راح يراقب من بعيدو  طأطأ برأسو فقطو  جامع خالد بن الوليد, خبأ نفسو وراء سور,

 :اب الذي ورد في الرواية كاسم لمكتو  ىو من الشيوخ الدينيةو  الشيخ محمد قطب
 ألحق إليو الشيخ حسني من طرف والده.

 الشخصيات التاريخية: - ب

 :اء ذكر أثنو  ىو شخصية تاريخية, كان قائد لجيوش ومحارب,و اإلسكندر األكبر
 .4"تاييسكانت شقيقة اإلسكندر األكبرإن حديث األمير عوض مم الخواجة,"

 ي الرواية أثناء ورد ذكرىم فو  : ىم من بين المموك اإلنجميز,ماكيثو  الممك لير
يتموا عمييم بصوتو و  يقف أماميماإلنجميز في الحفالت, حيث كان: "مقابمة األسطى قدري 

 . 5"الخطاب  الممثل  في رواية ىاممت العميق الدافئ مقاطع من الممك لير أو 

                                                           
 .12المرجع السابق, ص  1
 .217حسن البحراوي, بنية الشكل الروائي, ص  2
 .30, ص 1998إبراىيم أصالن, مالك الحزين, الييئة المصرية العامة لمكتاب, )دط(,  3
 .67المرجع نفسو, ص  4
 .40السابق, ص  المرجع 5
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 كان األسطى يتكمم تاريخية إنجميزية, ": ىو أيضا شخصية الرئيس ماكميالن
 أىداه الرئيس ماكميالن مجمد قديًماو  لقد شجعو الرؤساء اإلنجميز و  اإلنجميزية مثل أىميا

 .1"يحتوي عمى أعمال شكسبير الكاممة

 الشخصيات االجتماعية: - ت

 إن الشخصيات االجتماعي التي وردت في الرواية كانت ذات طابع ثقافي مثل: -
  :ورد في الروايةو  من أبرز أدباء مصر العظماء, عميد األدب العربي,طو حسين 

كما تعمم أنو كان محروما من نعمة حسني مع الشيخ جنيد, حيث قال: " أثناء حديث الشيخ
 . 2"الجبةو  لكن ىذا ال يمنع أن عميد األدب العربي لبس العمةو  النظر,

 :و أنا الذي دربت الممحنينفنان مصري, حيث قال الشيخ حسني:" عبد الوىاب 
 .3"الربيعو  عبد الوىاب المطربين المذين تسمع عنيم خصوصا عمى ألحانو 

 :ىو أديب, كان األسطى ميتم بأدبو.و  شكسبير 

 الشخصيات المجازية:  - ث

و تتمثل الشخصيات المجازية في الرواية من خالل عالقة الحب التي دارت بين  -
 يوسف النجار, فاطمة كانت تكن مشاعر الحب ليوسف النجار.و  فاطمة

 الشخصية اإلشارية )الواصمة(: .7.1

ع من الشخصيات, كم عرفو فميب ىامون: "ىو دليل عمى حضور المؤلف إن ىذا النو  
يصنف ىامون ضمن ىذه الفئة الشخصيات الناطقة باسم و  أو ما ينوب عنيا في النص.

 الثرثارينو  الكتابو  المحاورين السقراطيين,و  المنشدين في التراجيديات القديمةو  المؤلف
الكشف عن ىذا النمط من الشخصيات في بعض األحيان يكون من الصعب و  الفنانين.و 

                                                           
 .39, ص السابقالمرجع  1
 .30المرجع نفسو, ص  2
 .31المرجع نفسو, ص  3
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"المعنى"  بسبب تدخل بعض العناصر المشوشة أو المقتعة التي تأتي لتربك الفيم المباشر
 .1ىذه الشخصية أو تمك"

من خالل قراءتنا لممتن الروائي يتضح لنا أن السارد كان حاضرا يتحدث بضمير و  -
نكشف عمى ظيوره و  الوصف,و  ميقالتعو  التفسيرو  تنسب لو وظيفة الشرحو  الغائب "ىو",

في الحجرة الخارجية التي تطل عمى الوساية : "يوسف النجارعندما يتحدث عن شخصية 
بطرف  ىو يداري ساقيوو  جمس عمى الكنبةو  الصغيرة, أزاح البطانية عن نصفو األسفل,

ىور الدقيقة الجمباب, جمباب أبيو. كان شيش النافدة مغمًقا وراء الستارة التي تباعدت فييا الز 
 المحجب أعمى الباب الخشبي المغمقضوء آخر النيار يأتي عبر الموح الزجاجي و  الباىتة,

 .2"قام يوسف النجار واقًفاو  مد يده إلى كوب الشاي الكبير الدافئ
لم تكن المصابيح الكيربائية قد أضيئت :"عوض اهللكذا أثناء حديثو عن شخصية و  -

استدار  الميل المقبل ذلكفي و  قامتيا,و  ازدادت كثافتيا كانت أغصان األشجار قدو  بعد,
رأى مشاعل نيران قميمة الحمراء التي أوقدىا الباعة تبدو واضحة فوق و  األمير عوض اهلل

 .  3"بان الغشية المتباعدة عمى الشاطئالعر 

 الشخصية االستذكارية: .7.2

فالشخصيات تنسج منا تكون اإلحالة ضرورية فقد لمنظام الخاص بالعمل األدبي, "و  
ذات طول و  التذكارات لمقاطع من الممفوظ منفصمةو  داخل الممفوظ شبكة من االستدعاءات

 رة القارئ, مثل الشخصيات المبشرة, "و ىي ذات وظيفة تنظيمية في تقوية ذاك4متفاوت"
,"و تظير ىذه النماذج من الشخصيات في الحمم المنذر بوقوع 5المنذرة...الخ"و  المؤولة,و 

                                                           
 .217حسن البحراوي, بنية الشكل الروائي, ص  1
 .11إبراىيم أصالن, مالك الحزين, ص  2
 .65المرجع نفسو, ص  3
 .217حميد لحميداني, بنية الشكل الروائي, ص  4
 .88ص محمد عزام, فضاء النص الروائي,  5
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 بواسطة ىذه الشخصيات يعود العمل ليستشيد بنفسوو  البوح,و  أو في مشاىد االعتراف حادث
 . 1ينشئ طوطولوجيتو الخاصة"و 

عند تذكره ركوبو لدراجة ")وتذكر يوم  ذلكو  حسنينالحظ ىذا النوع في شخصية و  -
ثم ركبيا في شارع البحر و  ترك طاقيتو رىًنا عند عبد النبي العجالتي,و  استأجر الدراجة

 .2انحرف يساًرا إلى شارع الجراح("
عندما جاء بشعره : عندما تذكر أيام زمان "األسطى سيد طمبأيضا في شخصية و  -

حسين الشافعي و  الشيخ حسنيو  تذكر العين,و  استأجر العينو  البدلة الكاممةو  األسود المفروق
نيم كانوا يذىبون بدأ يرتج بالضحك عندما تذكر أو  مصطفى اهلل يرحموو  يوسفو  اهلل يرحمو

 .3"ىم مساطيلو  لصالة الفجر في رمضان
و تذكر دما تذكر نور زوجة الشيخ حسني: ": عنعبد اهلل القيواجيفي شخصية و  -

 حتى الشبان و  كل الناسو  قاسمو  األسطى سيدو  نور ليس ىناك رجل إال وأحبيا المعمم عطية
الشيخ حسني ألنيا كانت تحبو...  لكن أحًدا لم يحبيا مثمك أحبتو  أوالد المدارس أحبوىاو 

 . 4"دنيا يأليام مع نور ممعون أبوكالشيخ حسني الذي ال يرى رأى أحمى ا

 الشخصية المسطحة: .7.3

ىي الشخصية الثابتة التي تبقى عمى حاليا من بداية القصة إلى نيايتيا فال تتطور, "و 
ا, ال تزيد أو تنقص من حيث تولد مكتممة عمى الورق ال تغير األحداث طبائعيا, أو مالمحي

يقول و  ,"6ىي شخصية ذات بعد واحد يمكن التنبؤ بسموكيا بسيولة", "و 5مكوناتيا الشخصية"

                                                           
 .217حميد لحميداني, بنية الشكل الروائي, ص  1
 .54إبراىيم أصالن, مالك الحزين, ص  2
 .70المرجع نفسو, ص  3
 .151-150المرجع نفسو, ص  4
 .33شريبط أحمد شريبط, تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة, ص  5
 .70جيرالد برنس, قاموس السرديات, ص  6
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تتميز بضيق في ."و 1فورستر أن الشخصية المسطحة ىي الشخصية التي ال تفاجئنا مطمًقا"
 .2يمكن اختزاليا إلى نمط"و  ال تتطور في سياق الفعل,و  أنماط الكالم

ي كتاب نظرية الرواية لصاحبو عبد المالك مرتاض: "أن الشخصية جاء ف"و  -
ىي تمك و  ىي ال تختمف عنيا في اصطالح فوستر,و  المسطحة ىي مرادفة لشخصية الثابتة

 مواقفياو  ال تتبدل في عواطفياو  الشخصية البسيطة التي تمضي عمى حال ال تكاد تتغير
 .3أطوار حياتيا بعامة"و 

 من الرواية التي بين أيدينا عمى ىذا النوع من الشخصيات:و نعطي بعض النماذج  -
  :كانت ىذه الشخصية من بداية الرواية إلى نيايتيا المعمم صبحي تاجر الطيور

المقيى و  شخصية متثبتة عمى حال واحد, فيو الشخصية التي تتصف بالطمع ألخد البيت
 بأي وسيمة لتحقيق ىدفيا ىو إقامة عمار مكانيا.

 :قاسم أيضا من بداية البرنامج السردي إلى نيايتو كان مالزًما لممقيى قاسم أفندي 
 لم يفعل شيء آخر.و  يقوم بقراءتياو  بيده جريدة األىرامو 

 :الرواية كانت ىذه الشخصية ذات بعد واحد في كاملو  عبد الحميد بائع السجائر 
 حيث كان يبيع السجائر بالقرب من المقيى.

 :كان ىدفيا من بداية الرواية و  رمت بيوسف النجار,ىي الشخصية التي أغو  فاطمة
 إلى نيايتيا أن توقعو في شباكيا.

                                                           
 .215البحراوي, بنية الشكل الروائي, ص ينظر: حسن  1
, 1يان مانفريد, عمم السرد )مدخل إلى نظرية السرد(, تر: أماني أبو رحمة, دار نبنوي لمدراسات والنشرو التوزيع, ط 2

 .140, ص 2011دمشق, سورية, 
 .89ينظر: عبد المالك مرتاض, في نظرية الرواية, ص  3
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 الشخصية النامية )المدورة(:  .7.4

ىي الشخصية المعقدة, متعددة األبعاد, ال يمكن التنبؤ بيا,قادرة عمى اإلتيان "و 
 ىي شخصية قادرة عمى "التطور من موقف إلى موقفو  ؛1المقنعة"و  بالتصرفات المدىشة

ال يكتمل تكوينيا حتى تكتمل القصة, بحيث تكتشف مالمحيا شيئا و  بحسب تطور األحداث
تأثير و  تتطور تدريجًيا خالل تطور القصة,و  فشيئا, خالل الرواية أو السرد, أو الوصف,

تفاجئو و  , "فتتكشف لمقارئ كمما تقدمت في القصة,2الظروف فييا أو األحداث االجتماعية"
 يقدميا القاص عمى نحو مقنع فنًياو  عواطفيا اإلنسانية المعقدة, و انبياجو بما تعني بو من 

فال يعزو إلييا من الصفات إال ما يبرر موقفيا تبريًرا موضوعًيا في محيط القيم التي تتفاعل 
 .3معيا"

, "إال أنو عنصر المفاجئة ال 4كما ىي "شخصية مؤىمة بأن تفاجئنا بطريقة مقنعة" -
 تي تكون عمييا داخل العمل السرديلكن غناء الحركة الو  لشخصية,يكفي لتحديد نوع ا

التأثير فييا, فيي تممئ الحياة و  قدرتيا العالية عمى تقبل العالقات مع الشخصيات األخرى,و 
ال تستمر أي مر... إنيا و  ال تستصعب أي صعب,و  ىي ال تستبعد أي بعيدو  بوجودىا,

 تحبو  التي تكرهو  التي يوحي بيا لفظ العقدة, الشخصية المغامرة المعقدة, بكل الدالالت
 .5تفعل الخير كما تفعل الشر, تؤثر في سواىا تأثيًرا واسًعا"و  تفكر,و  تؤمنو  تيبط,و  تصعدو 

 نموذج ىذه الشخصية في الرواية نجد:و  -
  :متطورة من و  فيذه الشخصية من المالحظ عمييا أنيا شخصية ناميةالشيخ حسني

, فإنو من الوىمة األولى يتضح أنو رجل ضرير, لكن ىذا الرجل كان بدية البرنامج السردي

                                                           
 .172جيرالد برنس, قاموس السرديات, ص  1
 .33شريبط أحمد شريبط, تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة, ص  2
 .530, ص 2005, 6محمد غنيمي ىالل, النقد األدبي الحديث, نيضة مصر لمطباعة والنشر, ط 3
 .76تزفيطان تودوروف, مفاىيم سردية, ص  4
 .89ينظر: عبد المالك مرتاض في نظرية الرواية, ص  5
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كان و  يشرب الحشيش مع رفقائو في )العين(,و  مغامًرا فيو يقوم بخداع الرجال العميان,
 كان شجاع ال يخاف شيء, فعندما وقع القصفو  المراكب,و  محب لركوب الدرجات

حث عنيا رغم إصابتو, فيذه البو  ضاعت لو عصاه أصر عمى الرجوع إلى مكان الحدثو 
 الشخصية في كل مرة تفاجئنا بشيء معين.

 :يتضح من خالل الرواية أن ىذه الشخصية معقدة األسطى قدري اإلنجميزي 
 الذي يتعاطى الحشيش مع الرجال متعددة األبعاد, فيو في الوىمة األولى يتضح أنو الرجلو 
الشخص المثقف المحب و  كة ليم,عمل في شر و  كان أيضا الشخص الذي يتقن اإلنجميزيةو 

أن و  اليائس من الحياة في إمبابةو  ىو المحبطو  الخطابات,و  الكتب اإلنجميزيةو  لقراءة الروايات
 مكانو ليس معيم.

 الشخصية الغائبة: .7.5

"تأسيًسا عمى التوضيحات التي قدميا جيرار جنيت بخوص الزمن السردي, تشغل ىذه  
 تتميز بحضورىا القميلو  لحاضر لمقصة بالسابقةالشخصيات الخارجة عن إيطار الزمن ا

تمتمك ىذه الشخصيات الغائبة عن ايطار الزمن الخاطر و  بغيابيا برنامجيا  السردي,و 
 لمقصة, وظيفة مزدوجة.

تفسير وضعيتيا و  تكمل معالمياو  فيي تمثل بالنسبة لمشخصيات الحاضرة ماضييا -
 الراىنة.
تمعب في النياية دور المخبر, إن و  لحاضر,او  تضمن لمقصة التواصل بين الماضي -

 .1بدعم الواقع المفعول فييا"و  البعد الزمني يشكل المرتكزات التاريخية لمقصة
 تحتوي رواية مالك الحزين عمى عدة شخصيات غائبة نذكر منيا:و  -

                                                           
-135,ص 2012-2011, عمان األردن, 2ن مالك, السيميائيات السردية, دار مجدالوي لمنشر والتوزيع, طرشيد ب 1

136. 
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  :بعض المقاطع السردية في الرواية ىي زوجة الشيخ حسني حيث ذكرت فينور 
يث األسطى سيد عن الزمن الحاضر في الرواية, فمثال ذكرت في حد لكنيا شخصية غائبة
سمع عن طبائعيا حتى و  رأى نور زوجة الشيخ حسنيو  و ما أن تصادفطمب عندما رآىا: "

 .1"ي عزىا تمك الشيطانة البيضاءكف عن اشتياء أي امرأة أخرى حتى ماتت وىي ف

 :رواية بأنيا اختفت من ذكرت في الو  ىي زوجة سميمان الصايغ الصغير,و  روايح
 سئل أميا عنيا.و  بحث عنيا سميمانو  بيت زوجيا

 :إنو ال أحبيا حيث يقول: "و  ىي الزوجة األخيرةو  زوجة األسطى سيد طمب,  لواحظ
يكف عن الكالم معيا طول وجوده في البيت, لدرجة أنو يتكمم معيا أحيانا أثناء جموسو 

يجمسان عمى و  لواحظ في انتظاره يأكالن يجدو  يعود آخر الميلو  داخل المرحاض, )...(
 2"ينظران إلى أشجار الشاطئو  الكنبة وراء نافذتيا العالية المفتوحة يتكممان

والد الشيخ حمادة  الريس الباسطوالد الشيخ حسني, و حاج محمد موسىأيضا و 
 يحيى نجم المحاميو بائعة الجرائد,حسنة و زوجة األسطى قدري, أم عبدهو األبيض,

 الدكتور سعيد ظافر.و  ع بائع أدوات الصيدربيو 

 الشخصية الحاضرة: .7.71

تختمف وظائفيا من شخصية و  "تتموضع ىذه الشخصيات زمنًيا في حاضر القصة, 
 .3إلى أخرى"

 ,تمثل في الشخصيات و  و ىذا النوع من الشخصيات موجود بكثرة في الرواية
 خ حسني, األسطى قدريالشيالمساىمة في تطورىا مثل: و  الحاضرة في أحداث الرواية

 األسطى سيد طمب, سميمان الصايغ, قاسم أفندي, يوسف النجار, المعمم صبحي,,,لخ.

                                                           
 .26إبراىيم أصالن, مالك الحزين, ص  1
 .27-26, ص نفسوالمرجع  2
 .136رشيد بن مالك, السيميائيات السردية, ص  3
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 أبعاد الشخصية :.6

ونفسية , وسموكية معينة ومادامت  ة"إن أي إنسان في الحياة يتصف بمالمح جسدي
رة فقد نشأ ىا الباحثون أىمية  كبيالشخصية ىي التي تؤدي األحداث في الرواية , فقد أوال

في عمم النفس عمم يسمى "عمم الشخصية "يدرس اإلنسان , مركزًا في الوقت نفسو عمى 
الفروق الفردية ... ولما كانت ىناك جوانب متعددة ومادامت الشخصية ىي التي تؤدي 

لمشخصية , منيا إن أي إنسان في  كبيرة ىا الباحثون أىميةاألحداث في الرواية, فقد أوال
ىو فطري أو غريزي , ومنيا ما  سموكية معينة مابمالمح جسدية ونفسية , و  ة يتصفالحيا

, فقد اختمف الباحثون في يكتسب من البيئة والثقافة وكذلك أنواع مختمفة من السموك 
 1تغميبيم جانب عمى جانب" ب الشخصية

فالشخصية ىي نسيج مركب من ثالثة مقومات وىي الجانب النفسي الذي يشمل الحياة 
اطنية الخاصة بالشخصية , والجانب االجتماعي الذي يعكس واقع الشخصية وأخيرًا الب

 الجانب الجسمي والذي يشمل كل مظاىر الشخصية الخارجية من مميزات وعيوب .
وكل روائي أثناء بناء شخصياتو البد أن يراعي ىذه الجوانب الثالثة ألنيا ىي التي 

نحيا الفاردة , والروائي الناجح ىو الذي يبني تميز الشخصية عن غيرىا من الشخصيات وتم
 شخصيتو وفق األبعاد التالية :

يتمثل الجنس )ذكر أو أنثى( ,وفي صفات الجسم المختمفة من البعد الفيزيولوجي : " 7
 2طول وقصر وبدانة ونحافة ... وعيوب وشذوذ , قد ترجع إلى وراثة , أو إلى أحداث "

صية والوصف الخارجي لمجسم وىذا ما نممسو في فيو الكيان المادي لتشكيل الشخ
 ,عمران أيضًا رجل عجوز وشعره أبيضوصف الفيزيولوجي لشخصية العم عمران "العم ال

                                                           
 . 21,ص1999ط( ,الكتاب العربي ,)د الشخصية ",دارعبد اهلل خمار, تقنيات الدراسة في الرواية " 1
 . 573محمد غنيمي ىالل , النقد األدبي الحديث , ص 2
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لكنو بدين قمياًل وصاحب مرض . وفي الصيف كانت بشرتو تموح محمرة وناعمة , ويبدو و 
 1في الشتاء "ألننا  ,. أما اآلن فإن شكمو لم يعد كذلكألطفال اوجيو مثل وجوه 
," كل واحد إلى بيتو ويسيران عمى كذلك الوصف الخارجي لشخصية كوبريويتضح 

ميميما تحت أشجار الشاطئ حتى يصال إلى كوبري الجالء أو كوبري بديعو كما يسميو العم 
عمران الذي كان يرتدي معطفو الطويل عمى بيجامتو الكستور , وخفو الصوفي يحكي 

وشعره األبيض وىو يضع ذراعو في ذراع يوسف النجار بسترتو  بصوتو الخفيض الممتمئ
 .2الصوفية المغمقة وعيونو الداكنة وشعره األسود المنكوش"

ماء الشخصية إلى الطبقة البعد االجتماعي في انت :" ويتمثلالبعد االجتماعي  6
ذلك في , وك, ولياقتو بطبقتيا في األصل, وفي نوع العمل, وفي عمل الشخصيةاجتماعية

حياة  , ثم حياة األسرة في داخميا صية, ومالبسات العصر وصمتيا بتكوين الشخالتعميم
, والتيارات , ويتبع ذلك الدين والجنسية, في صمتيا بالشخصيةالزوجية والمالية والفكرية

 3اليوايات السائدة , في إمكان تأثيرىا في تكوين الشخصية "و  السياسية ,
الوسط و  , وميوليافتياا, وثقالشخصية من حيث مركزىا االجتماعي إذن "ييتم بتصوير

 4الذي تتحرك فيو "
بنسبة لمطبقة االجتماعية كانت طبقة عادية تعيش الشخصيات داخل الحجرات والبيوت 
القديمة تكاد تسقط جدرانيا ويتضح ذلك عمى لسان السارد " كانت أمو قد غابت تماما في 

تجمس في الحوش غير المسقوف الذي أحاطت بو الجدران دخان السمك المشوي وىي 
 5الخمفية لمبيوت القديمة" 

                                                           
 . 15-14إبراىيم أصالن , مالك الحزين , ص 1
 . 46المرجع نفسو , ص ,  2
 . 573محمد غنيمي ىالل , النقد األدبي الحديث , ص  3
 . 35المعاصرة , ص  شربيط أحمد شربيط , تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية 4
 . 32إبراىيم أصالن , مالك الحزين ص  5
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فجل الشخصيات كانت تمعب أدوارىا في شارع واحد أو باألحرى في المقيى حيث 
السجائر " كان المقيى في شرب دلون الحديث و اكانت تمتقي كل الشمة في ذلك المقيى يتب

ر المدخل المفتوح , كان قاسم أفندي يقرأ شيأ من جريدة ذلك الوقت أن يكون خاليا . إلى يسا
, كان المعمم رمضان مقعدين منيما عمى بعد (...)األىرام , وعبداهلل القيوجي يستمع إليو 

يجمس وىو نعسان إلى جوار الشيخ حسني الذي ثبت كعبو وراح يدق بمشط قدمو عمى 
, وسترتو المفتوحة وشعره بجمبابو القديم ,اع الجندول التي تذاع من الراديواألرض ليضبط إيق

ينو عمى , فقد كان سميمان الصغير بجانب عبقعو البياض ... امام قاسم أفنديالخشن الذي 
عمى حذية قد ترك صندوقو . وكان جمال ماسح األمينو بالنقوددو األربعة الذين يمعبون ال

 .1واقترب منيم أكثر وراح يتابعيم في صمت " المقعد
لباسيم وكذلك من المين  اقع معيشي بسيط بعيد عن الترف وذلك من خاللفكان و 

 عمييا . يشتغمون والتي كان
المعمم  –حسين ) السماك ( –جمال ) ماسح األحذية ( –قيوجي ) عبد اهلل (  -

 وبائع الحشيش . –صبحي )تاجر الطيور ( 
لمركز كانت الشخصيات تتصارع من أجل لقمة العيش حيث صور لنا السارد ا

في وسط حي شعبي  ذبذبواقع معيشي متو  اإلجتماعي التي كانت تعيشو الشخصيات
 مصري الكيت كات .

وضح لنا كذلك الروائي مستواىم وثقافاتيم من خالل لباسيم الذي كان يدل عمى  و
 كذلك عمى الثقافة المصرية . معيشتيم و ةبساط الفقر و

 وقد لونت جفنييا باألخضر الفاتح اور " عند خروجيا كانت فاطمة تغادر البيت المج
وضعت عمى كتفييا شاالً من القطيفة السوداء لو و  وكحمت عينييا بالكحل البمدي الفاحم ,

                                                           
 . 16 -15المرجع السابق , ص  1
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مالءة الحريرية تحت كانت تمم أطراف ال (...)أطراف مشغولة من الخيوط الحريرية المجدولة 
 1, ويدىا العارية تروح وتجئ "إبطيا األيسر

ثقافة يوسف من خالل جدران الحجرة المزدحمة بصفوف الكتب ."  ويتضح لنا كذلك
كانت جدران الحجرة المزدحمة بصفوف الكتب المتراصة عمى أرفق الخشب المحمولة من 
أطرافيا بالحبال المجدولة , كما كانت ىناك لوحتان كبيرتان عمى جنبي النافذة احدىما نسخة 

 2كما كانت بالحجرة بندقية صيد قديمة ." (. ..)لموناليزا التي تفردت عمى الجدار امن 
أما بالنسبة لميول الشخصيات تمثمت في الميو والسير والعبث في شرب الخمر 
والحشيش في كنف الحجرات ) العين ( حيت كانت تجتمع الشمة في الميل بعيدة عن األمن 

 كان الجاويش عبد الحميد يحرص العين ويخبرىم بما يجري في الخارج . و 
ن الضباط قادمين رأى حضرة المأمون ومجموعة م (...)وعندما خرج وأنزل الباب  "

, ولم يجد أمامو إال كممة أو كممتين عمى سبيل التحذير وىو مسطول من الجية األخرى
وطمب منيم  (...)وانحنى أحد الضباط ونظر ورآىم مشغولين بالكالم داخل الدخان  (...)

كنيم وبحث في أيدييم وتحت أقداميم ولكنو لم يجد شيء ألن جميعًا أن ال يتحركوا من أما
 3الشيخ حسني كان يخبئ الحشيش في فمو الكبير المغمق "

, والرغبات عداد والسموك" ىو ثمرة لمبعدين السابقين في االستالبعد النفسي : 4
: من زاج, ويتبع ذلك من م, وكغاية الشخصية بالنسبة ليدفيا, والفكر, والعزيمةواآلمال

 4انطواء أو انبساط وما وراءىما من عقدة نفسية محتممة ."و  ,انفعال وىدوء

                                                           
 . 32المرجع السابق , ص  1
 . 13 – 12المرجع نفسو  , ص  2
 . 73 -72المرجع نفسو , ص  3
 . 573محمد غنيمي ىالل النقد األدبي الحديث ص  4



 الشخصية في السرد الروائي                                                الفصل الثاني

 

   53 
 

الشخصيات كأن تكون _ يتمثل ىذا البعد في طابع الشخصية وما يميزىا عن باقي 
عمييا من انفعاالت  , وما يظيرتجسد أيضا فيما تقوم بو أو تقولو, كما يطيبة أو شريرة
 قرار ( ., است, فرحوعواطف ) حزن

ويتضح عمى شخصية العم عمران الذي كان حائرًا ومتخوف من سموكو ألنو " كان 
يفكر وىو يحاول أن يكون حذرًا , ألن سالم فرج حنفي أخبره باألمس وىو يضحك أن شقيقتو 

 .1رأتو وىو يمشي ويتحدث مع نفسو دون أن يكون معو أحد من الناس "
, والغضب ( عمى , والضحكف ) كالحزن_ وتظير كذلك بعض االنفعاالت والعواط

الشخصيات مثل : " وابتسم لنفسو قائاًل إن الشيخ الكمب ىذا عبارة عن شيطان رجيم , وأراد 
وقام غاضبًا فوقعت البرتقاالت الثالث من  (...)أن يسترسل ولكن الضحك غمبو وانفجر فيو 

.. وعندما سألو األسطى عن حجره وجن جنونو واندفع يضربيا بقدميو ويخفييا تحت قدميو .
الموضوع قص عميو ما حدث ... وقد ظيرت عمى مالمحو الدقيقة عالمات من الحزن 

 2العميق ."
_ وشخصية األسطى سيد والتقمبات التي كان يعيشيا من خالل سموكو الغير الئق 

وما الذي جرى حتى تزوج ستة مرات وفعل كل ما فعل وصار يتكمم  (...)والمضطرب " 
بع النساء وىو يجمس ىكذا أمام العين وكمما اشتيى امرأة يييج ويتركيا مفتوحة ويعود ويتا

كان يغمق الباب عمى نفسو ويخمع مالبسو دون أن تذىب من دماغو صورة  (...)إلى البيت  
المرأة التي رآىا وينام معيا ثم يعود ليجمس أمام العين ... كما قال أنو لم يطمق أي واحدة 

أبدا , كان يحبيا ويعاشرىا معاشرة األزواج وعندما يزىدىا كانت تموت وحدىا ليذا السبب 

                                                           
 . 15إبراىيم أصالن مالك الحزين ص  1
 . 25 -24, ص  نفسوالمرجع  2
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وىو يحب زوجتو األخيرة لواحظ حبًا شديداً  , ثم يصمت ويفكر في ىذا  (...)فيتزوج غيرىا 
 1السر بينو وبين نفسو وال يجد فييا ما يميزىا عن غيرىا من النساء المواتي تزوجين "

ليا إال في إطار القدرة الفنية التي تربطيا رباطا وثيقا بنمو  " وىذه األبعاد ال قيمة
لموقف , في توتره , وغزارة الحدث والشخصية , لتحقيق وحدة العمل األدبي أو وحدة ا

 2"معناه
 وبالتالي ال يمكن ألي شخصية أن تكون منعدمة من ىذه األبعاد الثالث .

 طرق تقديم الشخصية :.4
, فمكل اإلنسان وىي تختمف من شخص ألخرص الشخصية خاصية من خصائ

 طريقتو الخاصة فكيف يا ترى يبدع الروائي شخصياتو ؟
, وكثيرًا كون , وتبدأ مالمحيم باالتضاح لو" إنو يتخيل أبطالو يحسنون ويتكممون ويتحر 
 (...)ويمزجيا بمالمح أخرى من خيالو  (...)ما يستعير الكاتب نماذج شخصياتو من الواقع 

يل الكاتب شخصيات الرواية , يبدأ بفتح ممف كل شخصية يصفيا فيو وصفًا دقيقًا وحين يتخ
ا , ونسبًا وال يفوتو شيء من الوصف تاريخ و تانيا شخصية حقيقية , ويضع ليا سير وكأ

 3الخارجي بما في ذلك البيئة التي عاش فييا والمدارس التي تمقى تعميمو بيا ." 
قديم الشخصية في النص الروائي أىمية كبيرة لما ليا طرق ت نيالسرديوقد أولى النقاد 

 من دور مركزي رئيسي في تشغيل ديناميت العممية السردية داخل فضاء النص .
وعمى العموم فإن ىناك طريقتان أساسيتان يقدم من خالليا الروائي شخصياتو إما 

 بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة . 
 

                                                           
 . 27-26, ص  السابقالمرجع  1
 . 573محمد غنيمي ىالل , النقد األدبي الحديث , ص  2
 . 23عبد اهلل الخمار , تقنيات الدراسة في الرواية " الشخصية " , ص  3
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 ة ( :الطريقة المباشرة ) التحميمي - أ
تتم عمى شكل عرض جممة من الصفات الشخصية يعطييا الكاتب أو إحدى  "

 1الشخصيات الروائية , أو عمى شكل اعترافات الشخصية المعنية : أي وصف ذاتي ."
 " يعني في رسميا من الخارج , حيث يذكر القاص تصرفاتيا , وشرح عواطفيا

لشخصياتو وأفكارىا وفق حاجتو  أحاسيسيا بأسموب صريح تتكشف فيو شخصيتو وتوجييوو 
 2واليدف الذي رسمو كما ترد مالمحيا الخارجية عمى لسانو ."

روايح وصفا خارجياً في  و ويتضح ذلك في وصف السارد لشخصية سميمان الكبير
قولو " لقد اشترى سميمان الكبير حجرة النوم الجديدة , وارتدى سترتو السوداء بجيوبيا 

 ره الذي يسقط عموديًا وراء قفاه ير المائل عمى مؤخرة رأسو وز المفتوحة وطربوشو القص
وفي اليوم الثاني كانت روايح النحيمة أم الحاجب المقوس والعيون الكحيمة الضاحكة  (...)

 3وذىبت إلى السوق بعد أن أخذىا سميمان الكبير زوجة البنو سميمان الصغير " 
بالخوف والخجل عندما رجع إلى  ويذكر لنا كذلك الراوي عواطف وأحاسيس سميمان

البيت ولم يجد روايح " وعاد إلى شارع السوق وطمع السمم ودخل الشقة ولكنو لم يجدىا وقال 
 4" (... )بينو وبين نفسو إن روايح ىربت . وكان الخجل يمنعو من أن يسأل أحداً 

مة ؟ كان مالمح الخارجية لشخصية كريمة عمى لسانو " ... ولكن كريالكما يرد الراوي 
 5يراىا عندما تخرج ويرى وجييا الحمو الناعم وعيونيا واالبتسامة الطيبة المجيدة " 

 الطريقة الغير مباشرة ) التمثيمية ( : - ب

                                                           
لجزائرية  , ليوسف مقال بعنوان شعرية المبنى الحكائي والمتن الحكائي بين معياري الزمنية والسببية نموذج الرواية ا 1

 . 280األطرش , المركز الجامعي خنشمة , مجمة بحوث سميائية , ص 
 . 34شربيط احمد شربيط , تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة , ص  2
 . 94إبراىيم أصالن مالك الحزين , ص  3
 . 95المرجع نفسو , ص  4
 . 111المرجع نفسو , ص  5
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يمنح لمقاص فييا لمشخصية حرية أكثر لمتعبير عن نفسيا وعن كل ما يختمج  " 
صيو القاص تنتحي بداخميا من أفكار وعواطف وميول مستخدم ضمير المتكمم , كما أن شخ

 1بعيدًا عن أية تأثيرات خارجية " جانبًا لتفسح المجال لمشخصية األدبية لتقوم بوظيفتيا الفنية
" حيث يمدنا الراوي بمعمومات حول الشخصية بالشكل الذي يقرره الروائي . وىنا تبرز 
ىيمنة ) الراوي ( العميم في مجال السرد وميمتو في أن يرينا ) الشخصية ( التي يصنعيا 

( طريق استخدام ضمير ) ضمير الغائبكأنما ىي شخصية محتممة , وذلك عن و  الروائي ,
لروائية الكالسيكية , حيث يسمح ىذا الضمير لمراوي باتخاذ مسافة الذي رسختو التقاليد ا

 2مناسبة من الشخصية التي يقدميا , ويبعده عن التداخل المباشر في السرد ."
 تعبر عن نفسيا وتكشف عن جوىرىا  نفسو جانبا , ليتيح لمشخصية أنب ىتب ينحفالكا

عض صفاتيا , عن طريق أحاديث بأحاديثيا وتصرفاتيا الخاصة . وقد يعمد إلى توضيح ب
 الشخصيات األخرى عنيا , وتعميقيا عن أعماليا .

_ ومن بين الشخصيات التي فسح ليا الراوي الحديث عن نفسيا شخصية قاسم أفندي 
شوف أنا طول عمري وأنا بقرا األىرام . الحقيقة أطول من طول عمري , ألن  "حيث يقول :

 3ما أنا ما أتولد . يوميا ."أبويا اهلل يرحمو كان بيقراه قبل 
 ىكذا تحدثت شخصية قاسم أفندي عن نفسيا مع سميمان حيث كان يقرأ الجريدة .

_ وكذلك الحوار الذي دار بين الشيخ حسني وشاويش عبد الحميد , عندما كان حسني 
 في شاطئ ينادي عبد الحميد 

 " مين ؟ "
 " أنا شيخ حسني "

                                                           
 . 34ط , تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة  , ص شربيط أحمد شربي 1
 . 19محمد عزام , شعرية الخطاب السردي دراسة , ص  2
 . 96إبراىيم أصالن , مالك الحزين , ص  3
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 الشيخ حسني مين ؟ " 
 ي يا أخي" الشيخ حسن

 1بتعمل إيو عندك ؟ "  " و
 ونجد شخصية الشيخ حسني كذلك فتح ليا المجال الراوي لمحديث عن نفسيا .

" أما أنا فقد استكممت دراستي الدينية في المعيد العالي لمموسيقى العربية , وكنت أول 
 وثالثين وفي جيبي اآلن صورتي وأنا أستمم الشيادة من حضرة صاحب ستة دفعتي سنة

 2الجاللة الممك "

 عالقة الشخصية بالزمكانية : . 4
 المكان :  7

" يمثل المكان في العمل الروائي عنصراً ميماً  , وال تكمن أىمية المكان في أنو فضاء 
تجري فيو األحداث , وفضاء تتحرك فيو الشخصيات فحسب , بل ألن المكان ىو الذي 

 تو يفرض عمى الروائي نوع شخصيايصنع الحوادث والشخصيات , فالمكان ىو الذي 
تحركاتو فيغير إيقاع السرد  بعبور السارد أمكنة مختمفة في الرواية , مما يؤدي إلى تغيير و 

األمكنة داخل الفضاء الروائي الذي ينتج عنو نقطة تحول حاسمة في الحبكة وبالتالي في 
 تركيب السرد والمنحنى الدرامي الذي يتخذه . 

بن بيئتو يؤثر ويتأثر بيا وىذا ما يؤكد أن المكان قطعة شعورية وبما أن اإلنسان ا
. المكان ىو ن مرتبط بالشخصية ويعد جزءا منياوحسية من ذات الشخصية نفسيا . والمكا

, فالمكان ال يختمف أىمية والشخصية وغيرىا من عناصر القصة اإلناء الذي يجمع الحدث
, والمحيط وما فيو من ظروف تجرى فييا األحداثعن الزمان , ىو الطبيعة الجغرافية التي 

 وأحداث تؤثر في الشخصية .
                                                           

 . 56المرجع نفسو , ص   1
 . 30المرجع السابق , ص   2
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كان الذي صنعتو المغة والمكان في الرواية ىو المكان المفظي المتخيل , أي الم
 1ألغراض التخيل الروائي وحاجتو ." انصياغًا 

ًا فيمعب المكان دورًا ىاما في البناء الفني لمرواية , فوصف محيط الحوادث وصف
دقيقاً يساىم بشكل أو بآخر في إعطاء نظرة شاممة عن الرواية , وقبل الحديث عن أىمية 

 المكان ال بد أن نقف قميالً حول مفاىيم المكان .
أن المكان يؤثر في البشر , وبالتالي فيو يعكس سموكيم  يوري لوتمان يرى  " 

ن التعرف عمى الشخصية من يقتضيو تنظيمو المعماري حتى أنو يمكننا م وطبائعيم وفق ما
خالل مكان معيشتيا . ذلك ألن المكان يمثل المرآة العاكسة التي تكشف عن طريقة تفكير 

 2الشخصية وحالتيا المعيشية انطالقًا من تحديد مكان إقامتيا ."
ييام بمصداقية و  اًل يؤدي إلى افتراضكان الروائي يفرض انزياحاً  وتخيكما أن الم "  ا 
ن األمكنة تمعب في خيال الناس و  قعيتيا , مكان الرواية ليس المكان الطبيعي .وا و الرواية ا 

 3دورًا ال يختمف عن ذلك الذي يمعبو األشخاص "
_ إذن تكمن أىمية المكان باعتبار أن فاعمية المكان في العمل الفني , ال تختمف عن 

 ل العمل الروائي .فاعمية الزمان والشخصيات , حيث يحتل المكان أىمية خاصة في تشكي
وخالصة القول أنو ميما تعددت مصطمحات المكان , وتباينت مدلوالتيا يبقى عنصراً  

 من عناصر السرد الميمة .

                                                           
إبميس ألمين الزاوي  دراسة سميائية , مخطوط لنيل شيادة نور اليدى قرباز , الشخصية في روايتي رائحة األنثى وشارع  1

 . 113-112, ص  2015/ 2014الماجستير , قسم اآلداب والمغة العربية , جامعة محمد خيضر , بسكرة , 
ربيعة بدري , البنية السردية في رواية " خطوات في االتجاه األخر " , لحنفاوي زاغز , محطوط  لنيل شيادة الماجستير  2
 . 112, ص  2015/ 2014قسم اآلداب والمغة العربية , جامعة محمد خيضر , بسكرة ,  ,
نور اليدى قرباز , الشخصية في روايتي "رائحة األنثى وشارع إبميس" ألمين زاوي , مخطوط لنيل شيادة الماجستير ,  3

 . 116ص 
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أما بالنسبة لعالقة الشخصية بالمكان , " ... فالمكان يأتي غالبًا مصاحبًا لحركة 
لعالقات القائمة الشخصيات فيو وىذا إن دل عمى شيء إنما يدل عمى حرصو عمى إبراز ا

, وكأنو ينطمق من المسممة القائمة ر المتبادل بينيما, وحجم التأثي بين المكان والشخصية
 ."ى األخر, فكأن أحدىما يكمل عمدون شخصية , وال شخصية بدون مكانب مكانالبأنو " 

  إليقاعو وانطالقا من كون الشخصية ىي القوة الفاعمة في النص الروائي , والمولدة
, ال بد أن يكون ىناك مسرح مكاني يحتضنيا تحقق ىذه األحداث وحركة الشخصياتولكي ت

وسمبًا بناءًا عمى درجة قربو أو  بااإيجوتتحقق فيو , تختمف حولو انطباعات الشخصيات 
بعده عنيا , وكذلك بناءاً عمى ما يوفره ىذا المكان من شروط األمان والطمأنينة لمشخصية , 

. فالمكان ال يعتبر فقط مجرد تضاريس خارجية تتحرك في مجالو الشخصيات  أو توفيره ليا
وتمارس فيو أفعاليا المختمفة . بل ىو فضاء متواصل مع باقي عناصر السرد يسيم في 

 1توليد الداللة , وىو بنية فاعمة في النص ومفعول فييا في نفس الوقت "
 مالك الحزين إلبراىيم أصالن . ومن بين األمكنة التي لعبت دورًا ميمًا في رواية

ترفيو وتمضية لم  فيو الرجال غالبًا , ويقصدونو" ىو المكان الذي يجتمع المقيى :_ 
الوقت والمقيى لديو مكانة حضارية , وخاصة بالنسبة لممجتمع العربي . الذي يحافظ عمى 

رواية سواء في ولو تتبعنا تاريخ ال (...)أماكن خاصة , والتي يعتبرىا جزًءا من تاريخو 
أما اآلن فيي تأطير  (...)الغرب أو العالم العربي , لوجدنا ليذا المكان حضورًا كبيراً  

لمحظات العاطمة والممارسة المشبوىة التي تنغمس فييا الشخصيات الروائية كمما وجدت 
 2نفسيا عمى ىامش الحياة االجتماعية اليادرة ." 

                                                           
ألعرج , مخطوط لنيل شيادة الماجستير , قسم عيسى بمخياط , تقنيات السرد في رواية " البيت األندلسي " لوسيني ا 1

 . 152, ص  2014/2015اآلداب والمغة العربية , جامعة محمد خيضر , بسكرة , 
نور اليدى قرباز , الشخصية في روايتي "رائحة األنثى وشارع إبميس " ألمين الزاوي دراسة سميائية , مخطوط لنيل  2

 . 129 – 128شيادة الماجستير , ص 
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ت تدور في المقيى معظم أحداث الشخصيا وىذا ما نالحظو في الرواية حيث كانت
 و يقرئون جرائد األىرام و دلون الحديث االشخصيات تمتقي في ىذا المكان يتب وكانت كذلك 
عمل حيث وجدت معظم الشخصيات نفسيا عمى ىامش الحياة االجتماعية ال عاطمون عن 

وراء ىذا الدوالب و  (...) اليادرة " إلى يسار المدخل المفتوح , كان قاسم يقرأ شيأ في الجريدة
وكان عبد النبي األعرج  (...)كان مقعد المعمم موضوعًا عمى صندوق كازوزة فارغ مقموب 

يقف داخل النصبة أمام المنقد الكبير , يشعل الفحم وييوى عميو بمروحة من الريش أما في 
ى األربعة المذين الناحية , أمام قاسم أفندي , فقد كان سميمان الصغير يتفرج بجانب عينو عم

 1إلى جوار الثالجة الجافة , كان العم عمران وحيدًا" (...)مينو بالنقود دو يمعبون ال
كانت لحظات الشخصيات عاطمة ومن طبقة عادية , وكذلك ببعض الممارسات 
المشبوىة وغير الئقة مثل شخصية الشيخ حسني الذي كان يستأجر عبد اهلل القيوجي ليكون 

 مقيى وخارجو من باب توسيع الرزق حسني ويخبره بما يحدث في الناضروجيا لحساب 
 فيكذا كانت عالقة الشخصية بيذا المكان حيث كانت تتحرك وتمارس أفعاليا المختمفة .

 الزمان :  6
" إذا كان من المسمم بو أن كل عمل سردي يتجسد من خالل معطيات معينة قواميا 

حداث والقائمين بيا , فإن ىذه األخيرة ال بد ليا من الشخصيات ) الفواعل ( , أي األو  الفعال
ضروريًا ألفعال  ا, ومكان فيو تتحرك , ومن ثم يكون الزمن إطار تتم فيوإطار زمني 

ن نفسو , فحينما نربط تمك األفعال المنجزة من طرف اآل في الشخصيات وموضوعًا إلدراكيا
بأننا نستند في ربطنا ىذا عمى  شخصيات معينة بزمن معين فنحن نثبت بطريقة أو بأخرى
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وعي مسبق بأن لحظة وقوع الفعل تخضع بضرورة أللية  زمنية تتحكم فييا وتأطرىا , كما 
 1تخضع تماماً  لبناء وحتمية منطقية معينة ."

والزمن في األدب خصوصًا في الجنس الروائي صنيع المغة ويرتبط بيا " ارتباطا  " 
رواية كميا وال نستطيع أن ندرسو دراسة تجزيئية , فإن المغة وثيقا فإذا كان الزمن يتخمل ال

ىي الييكل الذي تشيد من خاللو الرواية وال يمكن تجزئتيا , وال ينفصل الزمن عن المغة ألن 
الزمن يتخمل الرواية كميا من خالل المغة " ... الزمن عنصرًا من العناصر األساسية التي 

أشكالو المختمفة عامل أساسي في تقنية الرواية " فمو انتفى يقوم عمييا فن القص ... فالزمن ب
 الزمان انتفى الحكي في الرواية كونيا فنا زمنيًا "

فالرواية إذن فن زماني بامتياز وتتجمى صور وأشكال الزمن في الحكي عبر االنتقال 
تمفة إما الحر عمى محور الزمن بين الماضي والحاضر والمستقبل والمراوحة بين األزمنة المخ

 2بتطويل شديد أو بقفز سريع أو بتمخيص حسب معطيات النص ." 
" أما اصطالحا فتعددت تعاريفو فيذا القديس أوغستين يقول في كتابو االعترافات " 
الماضي قد انتيى والحاضر يمر والمستقبل ال يوجد بعد " ... إنو نسبي يتداخل مع الحدث 

 مكن فيو .مثمو مثل المكان الذي يتدخل مع المت
في زمن والحرف , والشخصيات تتحرك في زمن , والفعل يقع واألحداث تسير في زمن

 3, وال نص دون زمن ."يقرأ ويكتب في زمن

                                                           
( ,  المكان الزمن–) الشخصية  –مقاربة سميائية  –نادية بوقنغور , رواية "كراف الخطايا " لعبد اهلل عيسى لحيمج  1

 . 230مخطوط لنيل شيادة الماجستير , ص 
خطوط لنيل شيادة الماجستير , ص عيسى بمخياط , تقنيات السرد في الرواية " البيت األندلسي " لواسيني األعرج , م 2

68 . 
, مخطوط لنيل  دراسة سميائية –نور اليدى قرباز , الشخصية في روايتي رائحة األنثى وشارع إبميس ألمين الزاوي  3
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_ إذن الزمن عنصر فعال في العمل الروائي من خالل الشخصيات حيث تساعد في 
 إبطاء األحداث أو تسريعيا , فالشخصيات تتحرك بالزمن . 

لزمن واحدًا من العناصر األساسية في البناء القصصي عامة , نجد نجاح " ولما كان ا
أي أثر إبداعي مرىونًا بطريقة الكاتب في معالجتو , وكيفية ربطو باألحداث لتقديم الحبكة 

 بثقل فاعل , واقتدار في التصاعد , وصواًل إلى الذروة .
ذا اتفقنا عمى أن ال إبداع في الفن القصصي من غير زمن  فإننا البد أن تتفق عمى وا 

زمن متفق عميو باألىمية . بمعنى أن الزمن مختمف فيو طريقًة , واختيارًا عند  أن ال
المبدعين . فقد يتخذ أحدىم من الزمن العادي الذي يبدأ من نقطة معينة وينتيي في أخرى 

لذلك  إلبداعو لذي يبدعو خيالو مجااًل مجااًل إلبداعو ... وقد يتخذ آخر من الزمن المتخيل ا
ال بد من معرفة نوع  الزمن , أو طريقة الكاتب في اختياره لتسييل ميمة تحميل النص 

 1والحكم عميو أخيرًا "
إن ضرورة  فصل نظام األزمنة عن تجربتنا المعيشة لمزمن واستحالة عزلو تمامًا عنيا 

ن واحد مستقمة ذاتياً  يبدو لي وكأنيا تبين بشكل رائع مكانة التصورات السردية بوصفيا في آ
 .2يعقبو " يسبق سردًا وما عن التجربة اليومية وتتوسط بين ما

 _ دراسة الزمن الروائي : 
ىا في مجال الزمن من الوصول إلى أىم دارسين من خالل الجيود التي بذلو " تمكن ال

ورات األنواع الزمانية التي يتشكل منيا النص الروائي , لنشير من خالليا إلى أىم التص
 والطرائق المتناولة لدراسة الزمن الروائي .

                                                           
,  1باعة والنشر , ط فائق مصطفى وعبد الرضا عمى , في النقد األدبي الحديث وتطبيقات , لمدرية دار الكتب لمط 1

 . 116 – 115, ص  2006لبنان , 
 1, دار الكتاب الجديد المتحدد , ط  2بول ريكو , ت : فالح رحيم , الزمان والسرد التصوير في السرد القصصي , ج  2

 . 116,  115, ص  2006,  لبنان , 
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وسنقتصر عمى الدراسة التي قدميا جيرال جنيت لمزمن وذلك في كتابة ) خطاب 
 الحكاية ( , حيث توصل إلى أن دراسة الزمن تتم وفقاً  لثالثة محاور وىي : 

ن النظام نجد أن الترتيب يتعمق بتتبع ودراسة العالقات المختمفة بي " الترتيب :  7
الزمني لموقائع والنظام الزمني المزيف في الحكي ... مما يعني أن الترتيب يضم المفارقات 

 1الزمنية التي يندرج تحتيا ما يسمى باالسترجاع واالستباق ."
, وىو يعد االسترجاع أكثر التقنيات الزمنية حضورًا في الروايةأ _ االسترجاع : " 

سابق لمنقطة الزمنية التي يمفيا السرد " الي " إيراد الحدث عبارة عن حركة سردية تتمثل ف
ضية التي يغفل عنيا , فيي تستدرج الوقائع الماوتحقق االسترجاعات جممة من الغايات (...)

, ويتم تطعيم الحاضر بمجموعة من المعطيات الضرورية حول األحداث المحكي األول
 2الماضية وخمفيات الشخصيات ."

جاعات التي نمتمسيا في رواية مالك الحزين إلبراىيم أصالن حينما _ ومن االستر 
ذكرىم األمير عوض اهلل بأيام زمان " إذا ذكره بأيام كتاب و  كانت الشمة جالسة مع بعضيا

الشيخ محمد قطب عندما كان يخرجان ويأتيان معًا وكل واحد يحمل كيس القماش بداخمو 
 3"  (... )الحاج عوض اهلل ويشربان البندق وينصرفانلوح االرتواز ويجمسان إلى جوار والده 

وىو الشق الثاني من المفارقة واألقل حضورًا قياسا باالسترجاع ب االستباق : " 
واالستباق ىو حركة سردية تتمثل في إيراد حدث آت , أو اإلشارة اآللية مسبقًا سواء كان ىذا 

ة السردية عمى " قمب نظام األحداث في , وتقوم ىذه العمميالحدث متحققا أو محتمل الحدوث
وتؤدي  (...)الرواية عن طريق تقديم متواليات حكائية محل أخرى سابقة عمييا في الحدوث 

تقنية االستباق مجموعة من الوظائف نذكر منيا , خمق تفاعل بين القارئ والنص المقروء 
                                                           

فناوي زاغز , مخطوط لنيل شيادة الماجستير , ربيعة بدري , البنية السردية في رواية " خطوات في االتجاه األخر " لح 1
 . 203 – 199ص

 . 83 – 82عيسى بمخياط , تقنيات السرد في رواية " البيت األندلسي " لواسيني األعرج , ص  2
 . 65إبراىيم أصالن , مالك الحزين ص  3
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, ما يجعل قمب القارئ  ية من األحداث عبر اإلشارة إلييا مسبقاً ابتشويقو لما سيأتي حك
 1مشدودًا ومعمقًا في انتظار تحقق ىذه األحداث ." 

فاطمة إلى حدث مسبقا ومحتمل حدوثو عمى  تويتضح ذلك في الرواية عندما أشار 
ولم تمتقي مع يوسف بعد أن فكرت  (...)حديثيا عن يوسف ولقاءاتيا معو في الشقة " 
ف يمكنو أن ينام معيا حتى تعرف ويثبت وعرفت أنيا لو ذىبت معو إلى شقة صديقو فسو 

 2ليا نفسو ثم يتركيا "
وليذا اقترح جنيت لدراسة الديمومة أربع تقنيات حكائية  الديمومة , المدة : " ... 6

لمعرفة كيفية اشتغال الحكي من خالل : الخالصة والحذف لتسريع الحكي والوقفة والمشيد 
 لتبطيئ الحكي .

أنيا جرت عمى وقائع  و صة في الحكي عمى سرد األحداثوتعتمد الخالأ الخالصة : 
اختزاليا في صفحات أو سطر أو كممات قميمة دون و  في سنوات أو أشير أو ساعات ,

 أي ىي تقنية سردية لتسريع حركة السرد . 3التعرض لمتفاصيل " 
وتتضح الخالصة في الرواية حيث تحدث عبد اهلل القيواجي عن المقيى وكيف خسر 

كقيواجي في المقيى في قولو " خالصة الكالم , مفيش قيوة عوض اهلل , يبقى مفيش عممو 
 4عبد اهلل " 

إذ يعتبر الحذف تقنية سردية زمنية تحقق نقمة زمنية عمى مستوى النص ب الحذف : "
 يقتطعيا و  حيث يقوم الراوي بإسقاط فترات زمنية معينة من زمن األحداث عمى مستوى النص

 

                                                           
 . 91 – 90المرجع السابق , ص  1
 . 121, ص  نفسوالمرجع  2
سردية في الرواية " خطوات في االتجاه األخر " لحفناوي زاغز , مخطوط لنيل شيادة الماجستير , ربيعة بدري , البنية ال 3
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 1وقائع "و  ما تخمميا من أحداث كمف نفسو عناء ذكرمنو دون أن ي
 2"  (...)ونمثل ىذه التقنية من المتن المدروس " عشرون عامًا قد مضت 

 " الوقفة الوصفية ىي عرض وتقديم لألشياء والكائنات والوقائع والحوادثج  الوقفة : 
عن ي وأرضيتيا بدال ً , في وجودىا المكاني عوضا عن الزمن) المجردة من الغاية والقصدية (

يا إلى األمام , بحيث تتوقف األحداث في حركتمنية , راىنيتيا بدال من تتابعياوظيفتيا الز 
 3, التي يقوم بيا الراوي ."فات الوصفيةلتفسح المجال لموق

ومن بين الوقفات التي قام بيا الراوي في المتن المدروس " رأى الواجية الخمفية لمجامع 
, جامع خالد بن الوليد , بمونيا األصفر المبتل من المطر القديم ... والرصيف  الكبير العالي

لعريض رأى العمود العريض الذي بدا منحرفًا في نقطة التقائيا . وفي مقدمة الرصيف ا
لمقموب , والمصباح المكسور , تعموه تمك الذراع التي تمسك بالغطاء الكبير االحجري المتآكل

, المقسومة مثل ى فوق العربة الخشبية التي ترتفع عمى األرض قميالً , تطل من أعمدائما
 4قارب صغير ."

, ويستعمل ىذا  مظاىر تأثير المسرح عمى الرواية " يعتبر المشيد مند المشيد : 
المصطمح لمداللة عمى الطريقة التي يبني بمقتضاىا الخطاب تصوره لمقام تمفظو الشخصي 

خصيات حقيا في التعبير عن مكوناتيا وتوجياتيا الفكرية ... وفي المشيد تنتزع الش
, عض دون وساطة أو رقابة من الراويواإليديولوجية والتخاطب بكل الحرية مع بعضيا الب

الذي يتوارى مؤقتا ليفسح المجال لمشخصيات لتبرز ذاتيتيا وتفعل وجودىا ... ويكون المشيد 

                                                           
عيسى بمخياط , تقنيات السرد في الرواية " البيت األندلسي " لوسيني األعرج , مخطوط لنيل شيادة الماجستير , ص  1
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قق نوعا من المعادلة بين زمن السرد والمدة عمى األرجح حواريًا لكونو أساسا محاكيا يح
 1الواقعية ." 

 _ والنموذج المختار من المشيد ىو الحوار الذي دار بين قاسم أفندي والخواجة .
 " ازاي تتكمم معايا بالميجة دي , تكون فاكر نفسك خواجة بصحيح ؟ "

 " أيواه خواجة " 
 " كذاب " 

 2" جرى إيو يا عم قاسم " 
" فالتواتر بمسألة تكرار بعض األحداث من المتن الحكائي عمى مستوى : التواتر 4
 3السرد" 

الشيخ حمادة "  ةفنجد بعض األحداث تكررت في متن الرواية مثل والدة نفيسة زوج
ورأى المولود كأنو الشمس الصغير طمعت من  (...)وصعد ليجد نفيسة في حالة وضع ابنو 
كر من رأسو ورمى عمييا يمين الطالق ثم أعادىا في جسد نفيسة بنت بحر السوداء طار الس

اليوم الثاني عندما أخبره أنو كفر باهلل . وفي العام التالي وضعت بنتًا سوداء فطمقيا مرة 
 4أخرى وردىا ." 
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 سميائية أسماء الشخصيات في الرواية : .7
يا تقوم بتحريك تكاد تشكل الشخصية نقطة االرتكاز في أي عمل ناجح , ذلك ألن

, كما أنيا تقود الصراع وتنمي الحبكة , وتمثل حياة بعض الناس المذين ألحداث وتصاعدىاا
نمثل نحن جزء منيم , وىذه الشخصية يختارىا القاص ليعبر بيا عن ما أراد تصويره أو 

 التعبير عنو .

ويسعى الروائي أن تكون شخصياتو متتالية و منسجمة  , بحيث تتحقق لمشخصية 
و وجودىا , ومن ىنا يكون ذلك التنوع واالختالف الذي يطبع  احتماليتيا مقروئيتيا , و

 أسماء الشخصيات الروائية , لينفي القاعدة المسانية حول اعتباطية العالمة .

 عمى وضع أسماء الشخصية ألبطالو  ومن الواضح أنو ليس ىناك ما يجبر الروائي
ظ القرابة بائع , فالح ...( , أو ينعتيم بألفافيو بإمكانو مثاالً أن يطمق عمييم ألقاب مينية ) 

 1, العم ... ( ., األخت, األب) األخ

ن ىذا  األخير ىو ميزتيا األولى سمًا , و أتفسير ذلك أن الشخصية بدأت تحمل ا" و 
الشخصي  االسمىو الذي يعين الشخصية ,ويجعميا معروفة وفريدة وقد يرد  االسمألن 

 2خر "مصحوب بمقب يميزىا عن األ

_ ومن خالل رواية مالك الحزين نالحظ أن األسماء الموظفة في الرواية جميا مشتقة 
من دالالت لغوية ليا عالقة بالمينة أو الحالة االجتماعية لمشخصيات ويمكن أن تتطابق 
األسماء مع أقوال وأفعال الشخصية وعالماتيا المغوية , كما يمكن عدم التطابق بينيما . 

 شخصيات رواية مالك الحزين نجد : ومن بين أىم

                                                           
ينظر : نوال بريك , سميائية الشخصيات في" رواية التوت المر " لمحمد لعروسي المطوي , مخطوط لنيل شيادة  1

 . 50 – 35الماستر , ص
 . 248كل الروائي , ص ينظر : حسن البحراوي , بنية الش 2
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 يتركب من لفظتين : اسم: وىو  الشيخ حسني 7

_ الشيخ : " ىو من تقدم في السن وظير عميو الشيب , قال العقاد : طار وليًد وطار 
شيخًا بين البساتين والغُدر _ ويطمق عمى األستاذ والعالم وكبير القوم ورئيس الصناعة _ 

 . تمد _ وشيخُ  المدينة ىو رئيس بمديتيا وشيخوشيخ القرية ىو دون المع

 1مشائخُ  ."ىو إبميسُ  , شيوخ  , وأشياخ , و  المرأِة ىو زوجيا وشيخُ  النار

 2: نسبة لمحسن والجمال , وىو ضد القبح ." حسني"و

وأطمق عمى شخصية حسني لقب الشيخ ألنو درس في كتاب الشيخ محمد قطب لتعميم 
الشخصية شكاًل  ال يالءمحسني  اسمان متقدم في السن , أما القرآن وأصول الدين وك

, حيث وصف بالشكل القبيح والشعر المتجعد وكانت أخالقو قبيحة يقوم بالنصب وأخالقا
واالحتيال عمى باقي الشيوخ العميان من أجل كسب المال بمساعدة شخصية عبد اهلل 

 بابة في )العين ( .إملك يتعاطى الحشيش مع باقي رجال القيواجي , وكان كذ

نبي يوسف : " وىو ابن يعقوب  اسموىذه الشخصية مركبة من  يوسف النجار : 6
 3استوزره عزيز مصر , و واله خزائن مممكتو , وقد اشتير بالحسن والجمال "

 4: "ىو من كانت حرفتو نجر الخشب وصنعو " النجارو

الم من حيث الجمال , فشخصية يوسف في الرواية تتطابق مع النبي يوسف عميو الس
رتو من بين رجال إمبابة كميا إال أننا نممح مفارقة افكان جميل لدرجة أن شخصية فاطمة اخت

                                                           
, الجزائر  7عمي بن ىادية و آخرون, القاموس الجديد لمطالب معجم مدرسي ألف بائي , المؤسسة الوطنية لمكتاب , ط  1
 . 540 – 539, ص  1991, 
 . 59, ص  1997, دمشق , سوريا ,  1وليد ناصيف , األسماء ومعانييا , دار الكتاب العربي , ط 2
 .1062, ص  1997, تونس ,  10اج يحي وأخرون , القاموس الجديد األلفبائي , األطمس لمنشر طالجيالني بن الح 3
 . 1200عمي بن ىادية وآخرون , القاموس الجديد لمطالب , ص  4
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في أخالق يوسف النبي وشخصية يوسف في الرواية فنبينا يوسف عندما راودتو زليخة امتنع 
بو  عن ذلك رغم جماليا أما شخصية يوسف تجاوبت إلغراءات ومحاوالت فاطمة باإليقاع

 معيا عالقة رغم أنيا كانت متزوجة . ةوأقام

 أما مينة النجار فيي مينة عائمتو , فمقب بيا .

"وقاسم يقاسم مقاسمةً غيره عمى  1قاسم : وىو قاسم الشيء " _"قاسم أفندي :  4
 2األمر : حالفو عميو _ غيره المال : أخد كل منيما قسمة _ فالن : حمفو لو ."

تكريم , أصمو تركي , معناه السيد , شاع في مصر منذ حكم : " لقب  أفندي_ أما 
 3األتراك ."

 ولقب باألفندي ألنو كان مميز عن باقي رجال إمبابة المذين كانوا يجمسون في المقيى
ويقرأ ليم األخبار الموجودة في جريدة األىرام ليطمعيم بما  , كان سيدًا ومثقفًا يجيد القراءة

 يجري في البالد .

" والعبد ىو اإلنسان حرًا كان أو رقيقًا _ الممموك _ هلل القيواجي : عبد ا 3
 4الزنجيُ جمع عبادٌ وعبيد , وعبدان "

 5واهلل : "عمم عمى الذات اإلليية "

                                                           
 2003بيروت , لبنان ,  3حنا نصر الحنى , قاموس األسماء العربية والمعربة وتفسير معانييا , دار الكتب العممية , ط 1

 . 56, ص 
 . 631جيالني بن الحاج وآخرون , القاموس الجديد األلفبائي , ص  2
 . 22مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط  ص  3
 . 645عمي بن ىادية وآخرون , القاموس الجديد لمطالب , ص  4
 . 13معانييا , ص  حنا نصر الحني , قاموس األسماء والمعرفة وتفسير 5
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شرائع دينيو و  والتزم_ عبد اهلل :" يعبدُه عبودةً  وعبادًة وطاع لو وخضع ودل وخدمو 
 1أغريتو وعبد عميو بعيد عبدًا أغضب ومنو أنف "وحده والعرب تقول عبدُة بو أو ِذِبِو أي 

نجد  السموأما القيواجي فيي نسبة لمينتو حيث كان قيواجي في المقيى , أما بالنسبة 
مفارقة حيث أن عبد اهلل تعني خادم وطائع هلل في حين أن شخصية عبد اهلل القيواجي كانت 

لعميان فيو بمثابة النظور لو طائعة لشيخ حسني فيو يشاركو في النصب واالحتيال عمى ا
ويصطاد لو العميان ويصف لو لشكميم مقابل مبمغ مالي , فشخصية عبد اهلل في الرواية لم 

 وداللتو المغوية السمتحمل المعنى الحقيقي 

يشتق االسم في األساس من فعل الفطم وىو مساعدة الطفل عمى التوقف فاطمة : "  1
ء األكثر تواترًا وشيوعًا وفي البالد العربية , فال يمكننا عن الرضاعة , ويكتسح الئحة األسما
 النبي صمى اهلل عميو وسمم . ابنةإال أن نذكر في بداية األمر أنو أسم 

أما بالنسبة لشخصية فاطمة فيي تفضل الزواج من رجل قريب ليا وتعرفو وتفكر كثيرًا 
يا الصبر وتحمل أيضًا صفات قبل االرتباط  برجل من بمد أو بيئة مختمفة عنو , ومن صفات

 2العروبة واألصالة ."

 فاسمومن خالل النص المدروس ىناك مفارقة بين االسم وشخصية فاطمة في الرواية 
فاطمة يجسد أشرف النساء , فاطمة بنت الرسول صمى اهلل عميو وسمم ذات أخالق حميدة  

ل عالقتيا الغير الشرعية وذلك من خال االسمأما شخصية فاطمة كانت متناقضة تمامًا ليذا 
مع يوسف , فكانت فتاة غير محترمة في شارع الكيت كات وىذا منافي ألخالق البت العربية  
وكانت من بين صفات شخصية فاطمة في الرواية أنيا كانت صبورة في مراودتيا ليوسف 

 . حتى أوقعتو في شباكيا , وفي نفس الوقت كانت تمعن التفكير في عالقتيا مع الرجال
                                                           

 . 570, ص  2005,  8ادي , مجد الدين , القاموس المحيط , مؤسسة الرسالة , طمحمد بن يعقوب الفيروزأب 1
2 http://www.yasmina.com/ ,3  00:02, 2018مارس. 
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من يفرق الحق  –الفاروقُ ىو لقُب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاروق : "  – 2
 1من الباطل "

ىو التفريق بين الحق والباطل إال أن شخصية فاروق في الرواية لم  االسمفمعنى ىذا 
ما تكن تميز بين الحالل والحرام من خالل تعاطيو السجائر والحشيش وشرب الخمر وكل 

 وجل اهلل عز حرمو

من أحد أسماء األنبياء سميمان عميو  االسمويتركب ىذا سميمان الصغير الصائغ :  -7
 2السالم " وىو ابن داود اتصف بالحكمة حتى ضرب المثل بحكمتو"

 3ولقب الصغير : " وىو القميل الحجم "

والصائغ ىو من حرفتو الصياغة أي سبك الذىب والفضة وصيرورتيا حميًا جمع 
 4وصياغٌ ." صاغةٌ وصوائغ

ىناك اختالف واضح بين شخصية سميمان في الرواية والسميمان النبي عميو السالم 
وىذا األخير رغم الغنى والممك لم يتصف بالتكبر وكان حكيم عمى عكس شخصية سميمان 
كان متكبرًا ومنعزاًل عمى باقي سكان إمبابة ولم يتصف بالحكمة ولو كان كذلك لما ىربت 

ديني إال أن شخصية التي وظفت في الرواية بعيدة عن  اسمسميمان  واسم,  زوجتو من البيت
 أخالق الدين من خالل شربو لمخمر .

 5من أسماء اهلل الحسنى . المحمود بذاتو ." اسم" والحميد ىو عبد الحميد :  -4

                                                           
 . 751عمي بن ىادية وأخرون , القاموس الجديد لمطالب , ص  1
 . 19حنا نصر الحني , قاموس األسماء العربية والمعربة وتفسير معانييا , ص  2
 . 450ي بن الحاج يحي وآخرون , القاموس الجديد األلفبائي , ص الجيالن 3
 . 444المرجع السابق , ص  4
 . 291عمي بن ىادية وآخرون , القاموس الجديد لمطالب , ص  5
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وشخصية عبد الحميد غير مالئمة لالسم حيث أخالقة لم تكن حميدة وذلك من خالل 
 بائع لمسجائر ويتعاطى الحشيش .مينتو كان 

 1وىي الضياء والضوء الساطع "نور :"  -5

كانت شخصية نور في النص المدروس لزوجيا حسني بمثابة الجانب المضيء في 
حياتو التي كانت نور ذات جمال باىر مما جعل كل رجال إمبابة يعجبون بجماليا , وىنا 

 مالئم لمشخصية . االسم

لعم : ىو أخو األب . جمع أعمام . وعمومة . والجماعة الكثير "وا العم عمران : -71
 2من الناس ."

وعمران : " البنيان وما يعمر بو البمد ويحسن حالو بواسطة الفالحة والصناعة والتجارة 
 , ونسبة ألب مريم البتول . 3وكثرة األىالي "

شيوخ إمبابة فنِسب لقب العم لشخصية عمران لتقدير واالحترام ألنو كان من أكبر 
 يالئم الشخصية ألنو من الشيوخ المذين عمروا البالد منذ سنين .  واسمو

لمحمود كثير الحمد والمبالغة وحمادة من الحمد . االشيخ حمادة األبيض : "  .77
 .4"فيو

 

                                                           
 . 103حنا نصر الحني , قاموس األسماء العربية والمعربة وتفسير معانييا , ص  1
 . 629مجمع المغة العربية : المعجم الوسيط , ص  2
 . 627المرجع نفسو , ص  3
 . 60وليد ناصيف , األسماء ومعانييا ص  4
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: "ىو المتصف بالبياض ضد األسود جمع بيٌض , يبيضُ أبيض أبياضًا واألبيض
 1الشيء صار أبيض ."

حمادة يطابق الشخصية  واسمدة األبيض بالشيخ ألنو كان عالمًا بأمور الدين ولقب حما
فكان طيب الخمق ومحمود لدى الناس , وشخصية حمادة األبيض تعتبر نقطة بياض في 

 محيط إمبابة الذي كان كمو سواد بسب أفعاليم الغير محمودة .

ُمعَمُم ىو المميم لمصواب " والُمعِمم : من كانت مينتو التعميم والالمعمم عطية :  76
 2والخير."

أما عطية ما وىب ويعطى بدون مقابل والعطاء واليبة وعطية ىبة حسنة والعطاء ىو 
 3ما يعطى ."

وتشير لفظة الْمَعِمْم في مصر إلى رب العمل أو لمن يتقن حرفة ما و كان عطية معمم 
  في مقيى إمبابة وكان يعمم عبد اهلل القيواجي عممو في المقيى

شخصية عطية في الرواية فكان رجل بخيل ويحب جمع المال  ال يالئم اسموعطية 
 أال وىو العطاء واليبة . االسمعكس معنى  وادخاره

أسرة معرب عن أستاذ  اسماألسطى : نسبة إلى األسطى قدري اإلنجميزي :  74
الحرفة وقد  الفارسية وىو تعريب عامي اشتير ببعض األمصار العربية , وىو يدل عمى معمم

 4يمفظون السين صاداً واليمزة ىمزة قطع ألن المفظة أعجمية ."

                                                           
 .19الجيالني بن الحاج يحي , قاموس الجديد األلفبائي , ص  1
 . 07-11عمي بن ىادية وأخرون , القاموس الجديد لمطالب , ص  2
3 https://meningmes.net/of ,3 13:13, 2013مارس. 
4 https://www.almany.com/ar/namel/ ,3  18:27, 2018مارس. 
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 1قدري : " نسبة إلى قدر , أي مقدار ."

 غة اإلنجميزية والعمل لدى شركتيمأما اإلنجميزي : فيي لفظة أجنبية لقب بيا إلتقانو لم
تيم, وكان لو قدر أما قدري نسبة إلى شأنو ومقداره لدى اإلنجميز وكانوا يستدعونو في حفال

 كذلك لدى سكان إمبابة إلتقانو المغة اإلنجميزية عمى خالف األخريين .

ومن خالل عرض األسماء نالحظ أن أسماء الشخصيات التي استعمميا الروائي داخل 
روايتو كانت ذات تركيبة بسيطة وأغمبيا أسماء دينية ذات مفارقة بين األسماء والشخصيات 

 في الرواية .

 ئية الشخصيات في رواية مالك الحزين إلبراىيم أصالن :سميا.6
حتى ليا أجتيد الروائي في رسم شخصياتو محاواًل إعطاء صفة إنسانية و واقعية 

أشخاص  ة عمى جعل شخصياتيا مقبولة , كأنيمرواية قدرة خاصلمنتعامل معيا وذلك أن 
منا  نتبع مراحل نمو واقعيون يخضعون لتجربة معاشة أو يمكن أن تعاش , وىذا ما يجع

 الشخصية وكيف كان البناء الخارجي والداخمي واالجتماعي ولوظائفيا في الرواية .

تعد شخصية حسني من الشخصيات التي كان ليا دور بارز في الشيخ حسني :  -أ
 ن يتكيف معيا بطرق طريفة ومضحكة الرواية , وكان يعاني من اغتراب و وحدة يحاول أ

أن حسني يعيش بداخمو صراع مع نفسو و حزن لفقدان زوجتو والحالة وىذا ما يدل عمى 
المأساوية  التي كان يعيشيا من فقر مما أضطره إلى بيع الكيت كات إلى اليرم مقابل 
الحشيش والنصب عمى العميان الذي كان يتظاىر ليم أنو وكانت ىذه ىي وظيفتو في 

 كي ليم عن حياتو ويدليم عن الطرقات .الرواية حيث كان يتجول بيم في شوارع إمبابة ويح

                                                           
 . 56حنا نصر الحني , قاموس األسماء العربية والمعربة وتفسير معانييا , ص  1
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ورغم أن الشيخ حسني كان عالم بأصول الدين ودرس بمدرسة قرآنية  إال أن تصرفاتو 
منافية لمدين وأصولو , حيث ذكر في الرواية أنو ذىب إلى صالة الصبح وىو مسطول " 

 ىم مساطيل. صالة الفجر في رمضان و وبدأ يرتج بالضحك عندما تذكر أنيم كانوا يذىبون لم
الذي عمى البحر , وعندما خرجوا من حارة ) حوى ( نظر  ىكان الشيخ حسني إمام المصم

عبد الخالق الحانوتي ورأى زين وىو يوشك أن يؤذن لصالة الفجر وقال : " الحق يا شيخ 
 1حسني , الواد زين ناوي يذن وحنا لسى مشربناش " 

بالدين حيث كان يفكر ىو   لالمباالتح أعمال حسني الدنيئة واوفي ىذا المقطع يتض
 و أصحابو بشرب الخمر قبل األذان .

ومثمما كانت أعمالو مشينة كان أيضاً  مظيره الخارجي مشين " الشيخ حسني الذي 
 ع الجندول التي تداع من الراديو ثبت كعبو وراح يدق بمشط قدميو عمى األرض ليضبط إيقا

وذا فم كبير و  (...)وشعره  الخشن الذي بقعو البياض بجمبابو القديم , وسترتو المفتوحة , 
 2عيد " اأذنين كبيرتين وتظير عميو التج

ومن خالل الوصف الخارجي لمشخصية يظير لنا عالمات الفقر بارتدائو لجمبابة قديمة 
وسترتو المفتوحة , وفمو الكبير وشعره الخشن وأذنيو الكبيرتين داللة عمى قبح شكمو وتظير 

مات الكبر من خالل التجاعيد التي عمى وجيو , ورغم ىذا كانت أعمالو ال تميق ال عميو عال
 بسنو وال بالمقب الذي أطمق عميو ) الشيخ ( .

فتاة فقيرة أحبت يوسف وأغوتو بكل الطرق من خالل نظراتيا إليو فاطمة:  -ب
يما في حارة وجسميا ولباسيا المغري مثل ما ذكر في النص المدروس " ابتسمت ليما وتقدمت

أمير الجيوش إلى فضل اهلل عثمان مرة أخرى ورأى فاروق سمانتي ساقييا العاريتين  وردفييا 
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جونمتيا البنية المحبوكة ورأى الحذاء الشمواه بكعبو الدقيق العالي , وعنقو  تحتالناضجين 
 1القصير المحشو بالفراء المقموب ." 

فكانت تظير مفاتنيا لكل الرجال وتغوييم  وىنا يتضح لنا االنحالل األخالقي لفاطمة ,
 رغم حبيا ليوسف وىنا تظير المفارقة والتناقض في شخصية فاطمة .

خر بحجة أن يكتب ليا رسائل من الحين واآلوكانت كذلك فاطمة تزور بيت يوسف 
 يوسف إلى زوجيا إال أن السبب الحقيقي لمزيارة ىو اإليقاع بو " بدأت فاطمة تأتي إلى بيت

يكتب الخطابات إلى زوجيا . في المرة األولى سألتو عن الكتب التي عمى الجدران  لكي
وعندما كمميا وىو يعبث في أدراج المكتب ىزت رأسيا ورأت نفسيا في المرآة الثقيمة وغمزت 

وعندما أخبرىا أنو يشترييا ألنو يحب ذلك ظير عمييا السرور و  (...)لو بعينييا وانصرفت 
الكتب في جانب المكتب بجمبابيا البيني  وثديييا الصغيرتين وسألتو  انحنت  عمى كومة

وتظير الحالة النفسية لفاطمة عندما 2بصوت ىامس أنت غاوي  وأبتسم يوسف النجار ." 
ظيرت عمييا عالمات السرور وىذا ما يدل عمى الفرح بسب خضوع يوسف لمخططاتيا في 

 إغوائو .

اطمة في الرواية بأعماليا الغير أخالقية *ومن خالل ىذا تبرز وظيفة شخصية ف
المتمثمة في إغوائيا لمرجال ويدل ىذا عمى النقص والحرمان الذي كانت فاطمة تعيشو بسب 

 رحيل زوجيا عنيا والفقر المزري مما جعميا تممئ ىذا الوضع والفراغ بيذه األفعال .

فكان يزاولو طوال   وىو قرسون وصبي المقيىى و يراه عالمو عبد اهلل القيواجي : -ج
يومو , فكانت وظيفتو في المقيى قيوجي وفي نفس الوقت نظوروجيًا لشيخ حسني يصطاد 

 لو العميان , فكل ما رأى شيخ أعمى يخبر حسني بذلك مقابل المال .
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أما بالنسبة لمجانب الفيزيولوجي لعبد اهلل فوصفو الروائي كما يمي " إلى يسار المدخل 
أفندي يقرأ شيء في جريدة األىرام , وعبد اهلل القيواجي يستمع إليو وقد  المفتوح , كان قاسم

 1مال بقامتو النحيمة وىو يضع يديو في جيوب الفوطة ويضيق من عينيو المريضتين "

و وصف عبد اهلل بالبدن النحيل والمرض داللة عمى ما يقوم بو من أعمال متعبة في 
رى كل العميان المارين بجانب المقيى , مما المقيى , ورغم مرض عينيو إلى أنو كان ي

حباط من حياتو بسب عممو كقيوجي ونظوروجيًا لحسني " دخل  جعمو يعيش في حالة يأس وا 
عبد اهلل المقيى . جمس عمى أحد المقاعد وطمب لنفسو كوبًا من الشاي وقال : صحيح طول 

ى . تصطاد لو العميان لكي تعمل ) شوافة ( لواحد أعم (...)عمرك وأنت غمبان يا عبد اهلل 
 2يسترزق ."

وداللة ىذا المقطع أن عبد اهلل بحاجة إلى أن يعش مثمو مثل الرجال الذين كانوا 
يجمسون في المقيى ويتآمرون عميو وىو يخدميم و وصل بو األمر إلى أنو طمب كوبًا من 

يظير من خالل الشاي لنفسو , والشيء الذي أدى بو إلى مثل ىذه األعمال ىو الفقر الذي 
منزلو . " تمك األيام التي كنت تعود فييا أخر الميل إلى البيت وأنت مسطول وتقعد عمى 

 فمم يكن يممك حتى فراش يجمس عميو إال حسيرة . 3الحسيرة وتظل تفكر حتى الصباح ."

رجل كان عممو طوال حياتو مع اإلنجميز وأصبح يشعر األسطى قدري اإلنجميزي :  -د
عن عالمو إذ أنو يرى أن مكانو مع المجتمع اإلنجميزي الراقي عمى رغم من فقره أنو مغتربا 

 وسكنو في أحد أفقر أحياء مصر .
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ومن خالل احتكاكو باإلنجميز أخذ كثيرًا من طبائعيم , سواء في فكره حيث كان يقرأ 
مظيره لشكسبير وعطيل وىذا دليل إلتقانو المغة اإلنجميزية حتى لقب باإلنجميزي , أو في 

فكان لباسو مثميم . " وبرغم كل شيء فمقد كان لو ذوقو الخاص الذي تجمى أكثر ما تجمى 
في اختياره ألحذيتو ذات المقدمة العريضة والنعل المفتوح , وعقده لمكوفية المربعات عمى 

 " 1رقبتو النحيمة السمراء . كما كان محبًا لمكالب عطوفًا عمييم .

األسطى يرى نفسو رجل إنجميزي ذا مكانة عالية وىذا ومن خالل ىذا الحديث كان 
داللة عمى ىروبو من الواقع الذي كان يعيشو في إمبابة من فقر وتخمف , وكان متكبرًا عمى 
رجال إمبابة ويسأل نفسو كيف بو أن يجمس معيم ويتعاطون الحشيش وأنا أعمى منيم شأنًا 

مالمحو الفيزيولوجية " ولكن األسطى  إال أن في الحقيقة كان فقير مثميم , وتظير كذلك
بوغت وألتفت إلييا بعينيو الصغيرتين الالمعتين وشاربو األبيض المنكوش عمى جانب وجيو 

 2األسمر الضامر ."

وكانت أغمب تعامالتو مع  في الكيت كات فكانت وظيفتو بيع الحشيشاليرم :  -ه
معو  ىألسطى في بيتو ويتعاطالشيخ حسني و ىو شخصية ماكرة ومخادعة ألنو كان يزور ا

الحشيش إال أنو خانو و أقام عالقة مع زوجتو و من خالل كذلك تأمره مع صبحي تاجر 
الطيور ليدم الكيت كات مقابل مبمغ من المال ." وسمع عبد اهلل صوت اليرم الكبير وىو 

 يقول مساء الخير وفوجئ المعمم صبحي ألنو كان يظن أن اليرم بالسجن , وقال : 

 شاي وال قيوى " "

 " ال فموس "
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 " فموس إيو ؟ " 

 " متين جنيو الباقين من حق البيت "

 1" إيو الكالم دى يا ىرم ؟ طيب يا أخي أصبر لما تمقيني استممت  عمى األقل "

وتمثل شخصية اليرم العنصر السمبي في الرواية من خالل تيريب الحشيش وبيعو 
 فساد ىؤالء ألنيم كانوا جميم يتعاطون الحشيش . لرجال الكيت كات كان , فكان السبب في

فكان خبير في أمور النصب واالحتيال مما أدى بو إلى خداع وكيل النيابة في حد ذاتو 
 عندما قبض عميو بتيمة بيع المخدرات فنصب عميو وخرج من السجن .

اتفاق  " وأدرك اليرم الكبير أنو ضاع ولكنو تمكن أثناء الميل وىو في الحجز أن يقعد
ويغير مالبسو مع أحد أوالد المحجوزين والعائدين إلى بيوتيم وقد ارتدى فنالة ) جيل ( 
نصف كم وبنطالون ) كاوبوي ( قصير وضيق عميو بسب سروالو الداخمي الكبير وعندما 

والمحضر ونظر إليو باستغراب وقال :  المضبوطاتعمى  االطالعانتيى وكيل النيابة من 
  أمال فين اليدوم

 " ىدوم إيو يابيو "

وقمبو الدنيا ولكنيم لم يجدوا  (...)" اليدوم إلي في المحضر , والجمبية و الصدير 
 2شيء وأفرج وكيل النيابة عنو ."

كان من أكبر شيوخ إمبابة وىو صديق لمعم مجاىد وبعد وفاتو  العم عمران : -و
ب مع الرجال إلى ) العين ( أصبح وحيدًا إمبابة في بيتو أو جالسًا في المقيى وكان يذى
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لتعاطي الحشيش , ولم يجد العم عمران ما يأنس وحدتو سوى كمبو الذي يعيش معو في بيتو 
لمغطاة إلى جوار السمة الفارغة ويعتني بو " تناول منشفة برتقالية وغمسيا في صفيحة الماء ا

د يبصبص بذنبو الطشن النحاس المستدير , وعاد إلى الكمب جمس عمى بطنو المبتل و أخو 
عدة مرات , وجمس إلى جواره وراح يجفف شعره الطويل الممفوف ويزيل ما عمق في قدميو 
من أوحال ... وجمس عمى الفراش وخمع حذاءيو و أبقى الجوربين الطويمتين , وقام واقفًا وفك 

 1أزرار جكيتة البيجامة وخمعيا ىي والبنطالون ."

ة فقيرة تعيش حياة بسيطة في بيتو المتواضع ويدل لباس العم عمران عمى أنو شخصي
رقانو امع كمبو , و تتضح الحالة النفسية لمعم عمران من خالل الحزن و الوحدة المذان لم يف

منذ موت العم مجاىد الذي لم يجد صديق وفي مثمو إال كمبو لدرجة أنو أصبح يتحدث معو 
خرى ألن الكمب داللة عمى الوفاء . " ليذا كان اختيار الروائي لمكمب عن باقي الحيوانات األ

قيو وتربع جيدًا , وتقدم نحو الفراش في خطوات وئيدة وقد اوعاد إلى الفراش الكبير ورفع س
رفع ذنبو إلى أعمى , وجمس عمى رجميو الخمفيتين , ونظر مباشرة إلى الفم الخالي من 

 2اإلنسان ثم ابتسما ." 

ل ومرة يفضل البقاء حب الجموس مع الرجاوكانت شخصية العم عمران متناقضة مرة ي
فتح النافذة  روق من نافذة غرفتو أغمقيا في وجيو " واذلك أنو عندما رأى ف ليالوحيدًا وذ

الخمفية التي تطل عمى الوسعاية ومال و رأى الضوء أمام دكان جابر البقال دون أن يرى 
أغمق النافذة وعاد  و شيء أخر . وعندما سمع صوت الولد فاروق يصيح من ىناك تراجع

 3إلى الفراش الكبير " 
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شاب عاطل من العمل وكانت وظيفتو في الرواية البحث عن عمل و  شوقي : -ي
مجاراة الواقع المر في إمبابة , وتميزت ىذه الشخصية باالمباالت و الكسل رغم أنو كان 

يريد مساعدتو  بحاجة إلى عمل , وكان قميل األدب في تعاممو مع صديقو فاروق برغم أنو
متخمص من الفقر الذي كان يعيشو " في األيام األولى جرب شوقي كل لفي إيجاد عمل 

الوسائل الممكنة لكي يتخمص من فاروق . خرج لو بجمباب وسألو عن سبب صياحو في 
ذلك الوقت ثم استنكر كالمو ودخل لكي يواصل نومو ولكن فاروق عاد يقول في صوتو 

 فحو وابتسم في وجيو واتجو إلى منزلو ومألاوص (...)شوقي  الطويل المنظوم  شوقي
صحيفة بالماء الوسخ وتبول فييا وفتح مقبض الشيش وتركو مغمقًا كما ىو وجمس ينظر . 

ه القويتين عمى اوعندما جاء فاروق وبدأ ينادي تركو قمياًل ثم وقف عمى الكنبة و وضع يد
ش برأس فاروق و حين إذن حمل صفيحة الشي ماصطدفضمفتي الشيش ودفعيما مرة واحدة 
 1" ةالماء الوسخ ودلقيا عميو وأغمق النافذ

ويرجع سبب كسل شوقي عن العمل أنو كان عمى يقين من عدم وجود عمل محترم في 
 مكان وسخ الذي يعد من أكبر األحياء المصرية فقرًا .

بيعو لمسجائر وظيفتو في الرواية بيع السجائر , وكان مكان  :كانتعبد الحميد  -ع
 دراية بكل ما يجري في الكيت كات ىذا ما جعمو عمى  في الساحة الكبيرة مقاباًل لممقيى و

رفعو إلى  مسنده و تىتحأما بالنسبة لمظيره الفيزيولوجي " ومال عبد الحميد وأدخل ذراعو 
نو دق حمل كيس البضاعة بيمناه كان رجل نحياًل مائل الكتفين و كتفو و أبقاه مدلى , و

نابت بالشعر القصير األبيض , جمد رقبتو ميدل وراء ياقة جمبابو المفتوح وعيونو صغيرة 
 2خالية من األىداب " 
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ومن خالل الوصف الخارجي لمشخصية تتضح عالمات الكبر , وىذا داللة عمى ظمم 
الحياة لعبد الحميد وقسوتيا عميو مما دفعتو أن يعمل عمل غير مناسب لسنو وىو بيع 

ائر بسب الحاجة وكسب قوت يومو , ولم يجد أين يفرغ ىمومو إلى شرب الخمر السج
 والحشيش في )العين ( .

 ويتضح لنا من تحميمنا سميائيا لمشخصيات في رواية مالك الحزين إلبراىيم أصالن , 

أن جل الشخصيات طغت عمييا حالة نفسية واحدة متمثمة في الحزن واليأس والفراغ  
 تاش في إمبابة المتمثل في الفقر والضياع واالنحالل األخالقي , واتصفبسب الواقع المع

معظم الشخصيات بنحافة الجسم والمرض وداللة ذلك تعاطييم لمسجائر والمخدرات وشرب 
 الخمر انعكس سمبًا عمى صحتيم .

 أما بالنسبة لمجانب الثقافي فكانت الشخصيات تتمتع بفكر ال بأس بو , بدايًة من العم 

ان الذي كان يتقن ستة لغات من دون العربية " إن العم عمران يعرف ستة لغات عمر 
 1أي لغة منيا " باسممن غير العربية والنوبية مع ذلك لم يناديو أحد 

وكذلك األسطى الذي يتقن المغة اإلنجميزية الذي كان يتكمم بيا حتى في شوارع الكيت 
  ىمتناقضة لدراستو لعموم الدين والموسيقكات , مرورًا بالشيخ حسني الذي كانت ثقافتو 
لذلك كره ىذه الكممة  دونو ) بالشيخ ( " اوكان يفضل الجانب الثاني ليذا كان ال يحب أن ين

ولم يمبس أبدًا عمة وال جبة ألنو كان من يومو ال ييوى إلى الفنون . ولقد استطاع بإصراره 
 2يره ."و قوة إرادتو التي ورثيا عن والدتو أن يفمت من مص
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وكان أيضًا يغني ليم أثناء سيرىم في ) العين ( رغم أنو كان إمام مسجد وىنا تكمن 
المفارقة أما بالنسبة ليوسف فكان ذو ثقافة واسعة المتالكو مكتبة من الكتب في غرفتو و 

عمى الثقافة الغربية ويميل ليا ليذا  اطالعوألواح رسميا رسامين مشيورين وىذه داللة عمى 
 ريد السفر والعمل ىناك .كان ي

وتتضح ثقافة قاسم أفندي من خالل ىوايتو لقرأتو لجريدة األىرام فكان يجمس في 
المقيى ويقرأ األخبار بصوت مسموع لمجالسين في المقيى وىذا ما يدل عمى أن قاسم كان 

 ا يجري في البالد .مبمثابة وسيمة تواصل تزود رجال إمبابة بكل 

ميائية لشخصيات الرواية يتضح قصدية الروائي الختياره لجل الس اقراءتن خالل ومن
 شخصياتو 

مثقفة في بيئة بعيدة كل البعد عن مستوى ثقافي راقي , وىذا ليوضح أنيا تعيش في 
تغيير الوضع المزري الذي كانوا يعيشونو في  مألنيم كانوا قادرين بثقافاتي الالمباالتحالة 

انب السمبي المتمثل في اآلفات االجتماعية ,  ولم يحركوا إمبابة إال أنيم انحرفوا إلى الج
 ساكنًا لتحسين أوضاعيم إلى األفضل .

الذي كان يمثل المجتمع المصري بحذافره . لباسيم ,  مأما الشيء البارز في ثقافاتي
لباسيم المتمثل في : الجمبابة والعمة والمالئة والسترة التي تمبس فوق الجمبابة وأساور  فكان

داتيم وتقاليدىم , حيث اطمة التي كانت تمبسيم لمزينة , وداللة ىذا المباس حفاظيم عمى عفا
كانت الجبة رمز لمرجل المصري المحافظ , عمى خالف األسطى قدري الذي كان يفضل 

 المباس الغربي الفاخر , ويرمز ىذا لتشبعو بالثقافة اإلنجميزية والطبقة الراقية .

 الذي يأطر األحداث وتتحرك فيو الشخصيات , حيث ال  أما المكان فيعد العنصر
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يمكننا أن نتصور نًصا سرديًا دون تأطير مكاني لألحداث والشخصيات , وأي رواية تحتوي 
 عمى أمكنة متعددة األبعاد مختمفة األنواع .

وكانت األمكنة في رواية مالك الحزين إلبراىيم أصالن مرتبطة ارتباًط وثيقًا 
 ىذا االرتباط لديو داللة سميائية , ومن بين األمكنة : بالشخصيات , و

فييا الشمة ) رجال إمبابة (  ئوىي دكان قديم بعيد عن األنظار يختب) العين ( :  7
من أجل السير وشرب الخمر والحشيش , والعين تعني " العين البصيرة "وكان اختيار 

ي عمى األنظار في حين معنى مكان ) العين ( قصدي ألن المكان ىنا مخف السمالروائي 
من أجل اليروب من الضجة وأعين  كان العين عكس ذلك , فاختيار الشمة ليذا المكان
لو إال الجموس في المقيى وتدخين السجائر  ةالناس والمحيط الذين يعيشون فيو الذي ال فائد

 ءةق اسم العين عمى المكان وىذه قرابدون أي عمل مفيد , والشيخ حسني ىو من أطم
سميائية أخرى ألن الشيخ حسني كان عالمو ظالم وىذا المكان بمثابة العين التي يرى فييا 

 التي كان يفضميا . ىالنور وفيو ينسى ىمومو ويمارس ىوايتو الغناء والموسيق

"ىو حي شعبي بحي شمال الجزيرة , بمدينة الجيزة , القاىرة , تعتبر الكيت كات :  6
وأىم جوامع إمبابة وىو جامع خالد  نالبوابة إلييا واجية الميادي من أىم مناطق إمبابة وىي

أن ىذه المنطقة كانت أيام الحممة الفرنسية منطقة  االسمابن الوليد , وسر تسميتو بيذا 
بالدرجة األولى , وتم بناء مميى ليمي كبير يستقبل الفرنسيين واألمراء , وسمي عمى  ةترفييي
كيت كات ,ولكن الطريف  اسمالوقت "كيتي" ومن ىنا جاء صاحبتو الشييرة في ذلك  اسم

حقًا أن بعد معركة إمبابة وغيرىا وطرد الفرنسيين من المنطقة وىدم أىالي المنطقة ذلك 
 1المميى لقيام بدل منو مسجد لمعبادة والعمم ."

                                                           
1 https://ar.m.wikipdia.orog. ,5  19:43, 2018مارس. 
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كات المكان الرئيسي الذي تمتقي فيو كل شخصيات الرواية , وىو من أقدم  تييعد الك
اكن في القاىرة ولو ارتباط وثيق بسكانيا , الذين حاربوا وناضموا من أجل استعادتو من األم

كات في الرواية أنو بالرغم من بناء فيو أكبر مساجد ) خالد بن  تيالفرنسيين وداللة الك
الوليد ( ونشر العمم لمحو مخمفات الفرنسيين إال أن أعمال الشخصيات في الرواية تدل عمى 

الف عيده فمم يعطوا أي قيمة ليذا المكان ولممساجد التي شيدت فييا فجعموه أنو بقى كس
لتعاطي الحشيش وشرب الخمر والزنا والنصب واالحتيال رغم قداسة المكان , ويتضح لنا أن 

 ىذه الشخصيات كانت في مستوى متدني ومنحط .

يئة تدل غرفة يوسف عمى مكان عمم من خالل رفوف مكتبتو المم غرفة يوسف: 4
بالكتب واأللواح المعمقة عمى الجدران , وكانت لكل لوحة تحمل ثقافة ما إال أن يوسف 
تربطو عالقة وطيدة بغرفتو وبالكتب التي كانت فييا وىذا داللة عمى عدم مباالتو وانشغالو 
بأمور أخرى , وىذا راجع القتناعو بأن ىذه الثقافة التي كان يتمتع بيا والكم اليائل من 

لم تنفعو في أي شيء . "في المرة الثانية سألتو عن معنى الصورة المعمقة عمى جدران الكتب 
النافدة وعادت تسألو عن الكتب وتقول إنيا تريد أن تعرف إن كان يشترييا من أجل العمل 

 1الذي يعممو أم يشترييا ألنو يحب ذلك "

يوسف فكانت تزوره والشيء البارز في ىذا المكان أنو من ىنا بدأت عالقة فاطمة مع 
 في ىذه الغرفة وتدور بينيم غزل وعالقات حميمية  انويجمس

ى أنو أستِغل لألعمال غير عمم إلمكان وىنا تكمن المفارقة باعتبار ىذا المكان , 
 الئقة.

  ومثمما حظي المكان في الرواية بمكانة وبدالالت سميائية , كان أيظًا لمزمن دالالت 

                                                           
 . 49إبراىيم أصالن , مالك الحزين , ص ,  1
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رد ال مرجع لو في أرض الواقع , إال أنو مرتبط بالحياة الخاصة , فيعتبر عنصر مج
 بل بالوجود كمو ال نممسو , لكنو يترك أثره في الموجودات .

الزمن البارز في رواية مالك الحزين إلبراىيم أصالن ىو زمن الميل . والميل في العادة 
ل , وفي الرواية ىو وقت اليدوء والراحة واستقرار الناس في بيوتيا بعد ضجة النيار الطوي

وظف الميل عكس ذلك , فكانت شخصيات الرواية في النيار وظيفتيا الراحة والجموس في 
المقيى لتبادل الحديث بدون عمل , أما في الميل فكانوا ال يالزمون بيوتيم لمراحة والنوم بل 

يضًا كانوا يتجمعون في ) العين ( لمسير في المحرمات حتى أذان الفجر . و يمثل الميل أ
لبعض الشخصيات الحزن و الوحدة  فكان عبد اهلل يجمس طول الميل حزينًا بسب مرارة 
الحياة وقسوتيا عميو فكان من المفروض بعد تعب طول النيار في المقيى أن يكون ليمو 

 مريح , إال أنو كان عكس ذلك .

ل ويمثل زمن الخامسة صباحًا الوقت المناسب لمبحث عن العمل فكانت توقده  ك
صباح في ىذا الوقت " أم فاروق اعتادت أن تدخل إلى فاروق وتنظر إلى ساقيو العاريتين 

لى البط نية التي يكون قد أوقعيا من عمى الكنبة وتصيح فيو أن يقوم ويذىب لكي يبحث اوا 
عن العمل . كان لدييا اعتقاد ثابت أن الوقت المالئم لمبحث عن العمل الخامسة صباحًا أو 

 1ألن من يخرج مبكرًا تكون فرصتو أكبر ."قبل ذلك , 

ل إال أن فاروق كان أثناء خروجو مز ليوم جديد مميء بالنشاط والتفاؤ فالصباح الباكر ر 
في ىذا الوقت متشائم وعمى يقين من عدم وجود عمل و رجوعو بعد قضاء ىذا الوقت في 

 البحث عن عمل محبط ودون جدوه .

 

                                                           
 . 35المرجع السابق , ص  1
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 اية :  تواتر أسماء الشخصيات في الرو .4
"ويتم ذلك بالوقوف عمى درجة ترددىا في المتن الحكائي ومعرفة استعمال األكثر 

 1وروادًا "

س أي نص روائي , فمن الصعب عميو أن يعرف بدقة ار وىي عممية صعبة عمى د
تواتر ىذه الشخصيات في النص , ولذلك سنقوم بإحصاء أسماء الشخصيات البارزة 

 والصريحة .

 مرة 61 يالشيخ حسن       
 مرة 35  يوسف النجار       
 مرة 25 قاسم أفندي       
 مرة 37  األسطى قدري اإلنجميزي        
 مرة 15  اليرم       
 مرتين 2 نور        
 مرة 23 فروق        
 مرة 18 شوقي        
 مرة 16 العم عمران       
 مرة 11 العم صبحي       
 مرة 33 عبداهلل القيوجي       
 مرة 19 عبد الحميد       
 مرات 11 المعمم عطية        
 مرات 5 روايح        
 مرتين  2 لواحظ        
 مرات 3 فتحية        

                                                           
 . 207محمد عزام , شعرية الخطاب السردي , ص  1
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 مرات 3 أم عبده                  
 مرات 4 أم روايح        
 مرة 19 الشيخ جنيد        

 مرات 4 الشيخ حمادة األبيض        
 مرة 16 المعمم رمضان        
 مرة 28 أمير عوض اهلل        
 مرات 11 األسطى سيد طمب        
 مرات 7 العم مجاىد                    

 مرة 22 سميمان الصغير        
 مرة 17 فاطمة         

 ويمكن أن نستخمص جممة من األحكام من خالل ىذا اإلحصاء : 

 أن الشخصيات المذكرة في الرواية أكثر من الشخصيات المؤنثة منيا . 1

( مرة , عمى حين  7إلى  1حة ) وأن متوسط تواتر الشخصيات المذكرة في كل صف 2
 ( مرة . 1إلى  1أن متوسط تواتر الشخصيات المؤنثة في كل صفحة ) 

ونجد التفوق الساحق ألسم الشيخ حسني الذي يأتي عمى رأس القائمة من حيث عدد  3
المرات المتكررة في المتن الروائي , ويتبعو في التواتر اسم األسطى قدري اإلنجميزي ويوسف 

وعبد اهلل القيواجي وقاسم أفندي و األمير عوض اهلل فاروق وعبد الحميد وسميمان النجار 
 الصغير وشوقي و فاطمة و اليرم ... عمى الترتيب .
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 البنية العاممية : 

إن تشكل البنية العاممية في رواية مالك الحزين وفق تحديد الذوات والموضوعات 
ن , وىذه العوامل تساعد في تطوير العمل والمرسل و المرسل إليو والمساعدون والمعارضو 

 السردي مما يجعمنا نقف عند أىم العالقات المكونة ليذه العوامل: 

 الموضوع األول :

 
ىذه التركيبة ثالث ثنائيات تنظم وفقيا البنية العاممية التي تحدد دور كل  تحتوتندرج 
 : كاالتيعامل فيي 

( التقدير الذي يكنو ) الذات فاروقالحزن و  من خاللأ ثنائية المرسل والمرسل إليو :  
 جعمو يدعو إلى بذل جيود من أجل إقامة عزاء .

أما المرسل إليو يتمثل في العامل ) العم مجاىد ( الذي يرتبط بو الموضوع ) العزاء ( 
الذي ترغب الذات في إقامتو وذلك بمساعدة بعض أصدقائو , إن الذات ) فاروق ( في ىذه 

 عالقة ترابط مع الموضوع ) العزاء ( ولتحقيق ذلك لبد من بذل جيد الحالة تجمعو 
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يحتل فاروق في ىذه التركيبة العاممية دورًا عامميًا  ب ثنائية الذات و الموضوع :
متمثاًل في عامل الذات , ويتجمى ذلك من خالل إقامة عزاء بغية إبراز واجبيم نحو العم 

 مجاىد .

معنية حيث تسعى الذات جاىدة لتحقيق ىذا  أما الموضوع فيتمحور حول قيمة
 الموضوع ألن العم المجاىد كان يعني ليم الكثير ألنو من أكبر شيوخ إمبابة .

فالعامل اإلنساني حثيا عمى ذلك أي إقامة العزاء من أجل بيان مكانة العم مجاىد 
أال وىي  عندىم , وتتحدد رغبة الذات في االرتباط بالموضوع كان نتيجة العامل المرسل

 الحزن والتقدير لمعم مجاىد .

يتضح من خالل ىذه التركيبة عامل المساند المتمثل ج ثنائية المساند والمعارض : 
في )األسطى وشوقي ( , فمقد كان السند الرئيسي لمذات في االرتباط بالموضوع ) العزاء ( . 

لمعم مجاىد ورغبة في وكان العامل األساسي لقيام المساند بالمساعدة ىو حبيم وجالئيم 
 مساعدة الذات) فاروق ( إلدراكو أن العم مجاىد يستحق ىذا كمو .

أما المعارض فيو عدم توفر المال وذلك بسب الوضع المعاش ) الفقر ( , وكان ىذا 
 تىو العامل الوحيد الذي وقف أماميم , فمم يستطيعوا جمع مبمغ مالي كافي لتمبية حاجيا

لم يدفعوا المال وبسب ىذا تمت المعارضة . فمن خالل ىذه العزاء , وبعض السكان 
 ار الذي اتخذه  الذات ) فاروق ( التركيبة تظير عالقة بين الذات والمساند في ما يخص القر 

في حين نجد الطرف الثاني المعارض عمى انفصال تام بينو وبين الذات , وىنا تتحدد 
 العالقة االنفصالية بين المساند والمعارض .

وفي األخير يتحدد تقويم المسار السردي لعامل الذات ) فاروق ( , حيث يتولى الميمة 
المرسل ) االحترام و التقدير ( والذي يعتبر كمقوم لإلنجاز الذي حققو الذات فاروق حيث 
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يظير فعل الذات من خالل تحقيقيا ليدفيا وىو االرتباط بالموضوع , مما أدى إلى نجاح 
 ول وتحقيق الذات لرغبتيا .المسار السردي األ

 الموضوع الثاني :

 
وتتكون ىذه التركيبة أيضًا من ثالثة ثنائيات تنظم وفقيا البنية العممية التي تحدد دور 

 كل عامل .

 أ ثنائية المرسل و المرسل إليو : 

بحي ( تريد الحصول عمى الموضوع إن ىاجز الطمع ىو الذي جعل الذات ) ص
 ألنو يرى أن ىذه فرصتو الوحيدة لتحقيق مشروعو .تيديم المقيى ( , )

فعامل المرسل يظير كعامل غير مشخص فيو شيء معنوي غير إنساني , فالطمع 
لمحفز والمحرك , حيث حفز الذات ىو العنصر الذي قام بفعل اإلقناع ) المرسل ( ا

يمكنيا من صبحي ( بالتفكير في تيديم المقيى ألن الذات كانت تدرك القيام بذلك سوف )
 تحقيق مشروعيا أال وىو بناء العمارة .

لقد كان عامل المرسل دافعًا قويًا لمذات ) صبحي ( التي بذلت كل ما وسعيا لتحقيق 
 االتصال بالموضوع وىو تيديم مقيى الشيخ حسني .

 إليو المرسل                         الموضوع                      المرسل 

 حسني الشيخ                      المقيى تيديم                       الطمع

 المعارضون                              الذات                     المساعد

 عطية                             صبحي                         اليرم
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 ب ثنائية الذات و الموضوع :

تمثل في عامل تحتل شخصية ) صبحي ( في ىذه التركيبة العاممية دورًا عامميًا م
الذات ويتجمى ذلك من خالل سعييا اليادف إلى تحقيق رغبتيا الموجية نحو االتصال 

 بالموضوع , و كان الدافع القوي لفعل ذلك ) المرسل ( .

أما الموضوع فيتمحور في قيمة غير إنسانية وصفة سمبية تطغى عمى شخصية 
 خالل ىذا المرسل بتيديم المقيى  اإلنسان الغير القنوع ) الطمع ( , حيث تقوم الذات من

رغم المعارضة من قبل الشمة وزوار المقيى , وىذه األخيرة ترغب في إنجاز الفعل وال تممك 
 القدرة عمى ذلك .

 ج ثنائية المساند والمعارض : 

, حيث يتمثل العامل األساسي المساند يتضح من خالل التركيبة العاممية, عامل مساند
ساعد الذات في الحصول , التي كانت تفيا وىذا المساند يتمثل في اليرمدلمذات في تحقيق ى

 .مما جعل الطمع يكبر في نفس الذات, عمى المقيى

التي ساىمت في  راضاتتاالعأما العامل المعارض ليذه الذات فإننا نجده متمثالً في 
 مم عطية (عارض األساسي في ) المعتحقيق الذات ) صبحي ( ليدفيا , ويتمثل الم ةعرقم

حيث وقف في وجو الذات ورفض تيديم المقيى ألنيا كانت مصدر رزقو وقوت يومو , و 
ن الذات كانت توقن أن ما تفعمو ىو فعل شرير .  العمل الوحيد الذي يتقنو , وا 

لمساند المتمثمين في صبحي ومن خالل ىذه التركيبة تظير عالقة اتصال بين الذات وا
الثاني المعارض عمى انفصال مع الذات يعني عطية وصبحي  , في حين نجد الطرفواليرم

 وذلك بسب خوف عطية عمى فقدان عممو في المقيى .
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وفي األخير يتحدد تقويم نياية المسار السردي لعامل الذات ) صبحي ( حيث يتولى 
المرسل ) الطمع ( الميمة بدفع الذات إلى تحقيق رغبتيا , وىذا ما يدل عمى نجاح المسار 

 ردي الس

   نالحظ عمى تشكيل, بنية الشخصيات, أن شخصيات الروائي كان ليا دور كبير 

في تحريك العمل السردي الموكل إلييا, فكل شخصية قامت بدورىا عمى أكمل وجو . 

والسمة البارزة في ىذه الشخصيات أنو يغمب عمييا الطابع االجتماعي , وىذه نظرًا لطبيعة 

, ره وأزاح الستار عنوذافقيقًا وبحالواقع المصري تصويرًا د الروائي الذي أبدع في تصوير

ونظرًا لجدلية الموضوع ألنيا قضايا حساسة وىي انتشار اآلفات االجتماعية المتمثمة في 

في منطقة  تعاطي الحشيش وشرب الخمر والنصب واالحتيال وبعض العالقات الغير شرعية

 .إمبابة وذلك بسب الفقر

حاممة ألفكار معينة , كٌل حسب ثقافتو مما يدل عمى تفاوت  وليذا جاءت الشخصيات
و منو يمكن القول من خالل  في مستوى التفكير وطبيعة سموكيا, نسبي لدى كل شخصية

تحميمنا ليذه الشخصيات أننا قد أحطنا بأىم عنصر من عناصر البنية السردية وقرأتنا ليا 
 ., وىذه األخيرة أعطت لمنص جماليةسميائيًا 
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وفي األخير بعد رحمة عممية ال تخمو من التشويق ومتعة عممية قضيناىا في إعداد ىذا 
 البحث نحط الرحال عند أخر جزئية من ىذا البحث , أال وىي الخاتمة .

وبعد قرأتنا السميائية لشخصيات رواية مالك الحزين إلبراىيم أصالن توصمنا إلى بعض 
 ي النقاط التالية :النتائج نجمميا ف

 . ساىم المنيج السميائي في خمق قراءة عميقة لشخصيات الرواية 
 كثرة شخصيات رواية مالك الحزين إلبراىيم أصالن وتشابكيا في خمق  تساعد

 .عالقة فيما بينيا ذات داللة سميائية 
 اعتمد الروائي إبراىيم أصالن في الرواية عمى الواقعية من خالل كشف الواقع وعدم 

   .تزييف الحقائق لجذب االنتباه
 تعكس الرواية وأدوار شخصياتيا المشاكل التي تواجييا في محيطيا االجتماعي.  
  كانت لشخصيات الرواية دور كبير , فيي الركيزة األساسية في واقع الرواية

 وأحداثيا 
 ي سرد األحداث في الرواية يعتمد عمى زمن االستذكاري وىذا ما يدل عمى أن الروائ

  .كان كالسيكيا
  لمحت الرواية عالقات غير إنسانية  وأخالقية نتيجة مبادئيا القائمة عمى الفساد

 .واالنحالل الخمقي 
 عالجت الرواية موضوع اجتماعي وىو الفقر وتفشي آفة الحشيش وشرب الخمر.  
 شخصيات الرواية ذات طابع سمبي ساىمت في نشر الفساد.  
 مع المصري , وحالة التمزق واالنحراف التي تعيشيا وضح لنا الروائي حالة المجت

 شخصيات الرواية .
 وبالنسبة لما توصمنا إليو من جديد في ىذا البحث : 
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أن رواية مالك الحزين إلبراىيم أصالن لم تطبق عمييا دراسة من قبل حول سميائية 
والمغات  آلداباالشخصية  أو دراسات أخرى كانت ىذه أول دراسة لرواية في كميتنا , كمية 

 جامعة حمة لخضر حيث لم يتطرق إلييا باحث من قبل .
 أما بالنسبة لممقترحات والتوصيات : 

بعد االنتياء من معالجة ألىم الجوانب التي تم تناوليا في ما يخص  سميائية 
ح بعض الشخصية , وبعد قرأتنا المتفحصة لرواية مالك الحزين إلبراىيم أصالن نقتر 

 :بة الباحثين الدراسات لمطم
  دراسة حول جمالية الوصف في رواية مالك الحزين إلبراىيم أصالن ", ألن براعة "

 بدقة وتألق . شيءالوصف لمروائي إبراىيم أصالن كان متجمي حيث كان يصف كل 
 مائية السرد في رواية مالك الحزين إلبراىيم أصالن ", حيث كانت عدسة ي" سين

قة كأنو مشيد سينمائي , فالقارئ لرواية مالك الحزين الروائي تصور وتصف كل شيء بد
 كأنو يرى ويشاىد فيمم أمامو وليس رواية من خالل الوصف الدقيق .

ومثمت كذلك رواية مالك الحزين فيمم بعنوان الكيت كات , وىو أحد الشوارع المصرية 
 التي تم ذكره في الرواية .

حاطة ببعض الجوانب في ما يخص اإل ناحاول ناوفي نياية الدراسة أشير إلى أن
سميائية الشخصية , غير أن ىناك جوانب أخرى مازالت تنتظر الباحث لمعالجتيا وتكون 

 بداية لعمل أخر موسع يدرس الموضوع .
أي بحث من ىفوات وأخطاء , فإن وفي األخير ال يسعنا إال القول ال يمكن أن يخمو 

ن أخفقيل فذلك من اهلل عز ولو بالقم ناقد وفق اكن فذلك من طبيعة البشر , فنسأل  ناوجل وا 
 اهلل النجاح والتوفيق بإذنو تعالى .
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  ىيم أصالن :نبذة عن حياة إبرا.7
أديب و  إبراىيم أصالن كاتب وصحفي

بالقاىرة  1935مارس  3مصري ولد سنة 
تحديدًا بطنطا , محافظة الغربية في الكيت كات 
وحي إمبابة , وقد ظل ليذين المكانين الحضور 

 األكبر والطاغي في كل أعمالو .
لم يحقق أصالن تعميمًا منتظًما منذ 

م تنقل بين عدة الصغر , فقد ألتحق بالكتاب ث
إبراىيم  قمدارس  حتى استقر بمدرسة لكنو تركيا إلى الدراسة بمدرسة صناعية . ألتح

أصالن في بداية حياتو بييئة البريد لتعميم فنون السجاد ثم في أحد المكاتب المخصصة 
في أوائل التسعينات و  لمبريد , إلى جانب رئاسة لتحرير إحدى السالسل "سمسمة أفاق" 

مقسم األدبي بجريدة الحياة المندنية لمروائي األدبية بالييئة العامة لقصور الثقافة إال كرئيس ل
 ومن بين أىم أعمالو : أنو أستقل منيا 

 بحيرة المساء.  
 وردية الميل.  
 عصافير النيل.  
 حكايات من فضل اهلل عثمان.  
 يوسف والرداء. 
 اسم صاحب الرواية بسب  مالك الحزين , التي حققت جميوًرا لم يكن معتادًا عمى

  .ندرة أعمالو من جية وىروبو من الظيور اإلعالمي , ومثمت فيمم بعنوان الكيت كات
 حصل إبراىيم أصالن عمى عدة جوائز منيا :

  1989جائزة طو حسين عن رواية مالك الحزين من جامعة ألمانيا. 
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  2115جائزة كفافيس الدولية عام. 
 .2112جانفي  7ىيم أصالن وبعدة فترة من المرض توفي إبرا

 ممخص الرواية:.6
أعمال الروائي المصري إبراىيم  ىمرواية مالك الحزين ىي من بين أحول الرواية:  .1
من أىم الروايات العربية في الفترة المعاصرة, كتبيا في فترة طويمة و  تعتبر أشيرىاو ,أصالن

سينمائي بعنوان  قد ترجمت إلى فممو  نصف(,و  رغم صفر حجميا )حوالي تسعة سنوات
شخصياتيا, التي و  أجريت عمييا تغييرات في أحداثياو  الكيت كات لممخرج داوود عبد السيد,

 رواج كبير.و  القى ىذا الفمم شيرةو  شخصية, 115كان عددىا 

ية: تدور أحداث الرواية في أحد األحياء الشعبية في العاصمة المصرية أحداث الروا .2
تدور األحداث حول عالم يعاني و  نطقة الكيت كات بالتحديد,ىو إمبابة, في مو  القاىرة أال

اغتراب خاص لشخصيات الرواية التي تتمثل في: الشيخ و  اجتماعية,و  من مشاكل نفسية
يوسف و  يتكيف معيا بطريقة فكاىية,و  الغربةو  ىو شيخ ضرير يعاني من الوحدةو  حسني

ىو التاجر و  المعمم صبحيو  فاطمة التي وىبت حبيا إلى يوسف,و  النجار الشاب المثقف,
األسطى قدري االنجميزي و  المعمم عطية صاحب المقيى,و  الذي يريد سمب المقيى من اىميا,

عبد و  شوقي صديقان في رحمة بحث عن عملو  وفاروق الذي عمل طول حياتو مع االنجميز,
 سميمانو  اليرم بائع الحشيش,و  جي الشيخ حسني,و ناظر و  رسون المقيىقاهلل القيواجي 

 الصايغ الذي عانى بسبب ىروب زوجتو.

ىذه الشخصيات ساىمت في تحريك أحداث الرواية التي كانت اغمبيا إما في المقيى -
 شرب الخمرو  الرئيسي أو في دكان )العين(, الذي يتجمع فيو الشمة في الميل لمسير

كل  كان الشيخ حسني يغني ليم كما أنو ىو صاحب فكرة التجمع في الدكان,و  الحشيش,و 
تعاني شخصيات الرواية و  المشاكل,و  الفقرو  المميء بالقدارةو  ىذا ىروًبا من واقعيم المزري

آخر خارجي مع الشخصيات االخرى, كالصراع الذي و  بين نفسياو  من صراع داخمي بينيا
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المعمم عطية بسبب المقيى الذي كان و  الشيخ حسنيو  بين المعمم صبحي تاجر الطيور
نشاء عمارة كبيرة فيوو  ستحواذ عميوالمعمم صبحي يريد اال باالتفاق مع اليرم الذي أخد  ذلكو  ا 

المقيى من حسني مقابل إعطائو الحشيش, فالعالم الذي يعيش داخمو الشخصيات عالم معقد 
دليل ىذا ىروب روايح زوجة سميمان و  كل الصفات السيئة,و  االحتيالو  مبني عمى النصب

يوسف و  رفات فاطمة المخمة بالحياء مع الرجالتصو  الصغير الصايغ من منزل زوجيا,
ىذا ما جعل األسطى قدري االنجميزي في حالة قرف من ىذا العالم ألنو يرى و  بشكل خاص,

الحالة لدرجة أنو كان يجمس معيم في و  نفسو أرقى قيمة من أن يعيش مع أفراد بيذا المستوى
 مقتنع أنو ليس مكانو.و  )العين( مرغم

تتصف ىذه النياية و  الرواية نياية مفتوحة لكل من الشخصياتو كانت نياية ىذه 
 ليرم الذي فر باليروب في النيايةخيبات أمل, فاألسطى اكتشف خيانة زوجتو مع او  بإحباط

 عبد اهلل في حالة يئس من حياتو في المقيىو  مكتبتو,و  سط كتبوو  يوسف في حالة ضياعو 
الشيخ حسني ضائع في ساحة و  حياتو,أعمالو مع الشيخ حسني الذي اتيمو بأنو ضيع و 

 طمقات النار مع الحكومة.         و  االشتباك
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 :ممخص الدراسة
 

 التي" الحزين مالك" رواية في( الشخصية) السردية المكونات أحد الدراسة ىذه تناولت
". نموذًجا أصالن إلبراىيم الحزين مالك رواية في الشخصية ائيةسيمي" عنوان تحت جاءت
 بعض نظر وجية من تناولناىا التي, الشخصية ماىية عن الكشف إلى ذلك وراء من ىادفة

 بالزمان وعالقتيا الروائي المتن في تقديميا وطرق وأبعادىا أنواعيا وكذا, السيميائيين
 .الباطنية أغوارىا في يدور عما والكشف لتيادال دراسة عمى الضوء سمطنا كما, والمكان

 بعضيا مع تتفاعل حيث, المزري لمواقع رفض حالة تعيش الشخصيات أن فنجد
 .الرواية صورتو الذي الواقع تأزم إلى أدت التي األسباب إلى توحي دالالت لتشكل البعض

Résumé: 

Cette étude a porté sur l'une des composantes narratives (personnelles) du roman 

"Héron", qui est apparu sous le titre "personnage sémiotique dans le roman du modèle Heron 

à Ibrahim Aslan". Le but est de révéler le caractère que nous avons abordé du point de vue de 

certains Semiémiens, ainsi que leurs types, dimensions et manières de les présenter dans le 

texte narratif et leur relation au temps et au lieu, ainsi que leur signification et révélation de ce 

qui se passe dans ses profondeurs. 

Nous constatons que les personnages sont dans un état de rejet de la réalité de la 

contrefaçon, où ils interagissent entre eux pour former des indications qui suggèrent les 

raisons qui ont conduit à la crise de la réalité représentée par le roman. 
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