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فهي ، صر الشخصية من أبرز العناصر التي تقوم عليها العملية السرديةيعتبر عن
والذي يحتل فكر الكاتب عند شروعه في بناء ، المحرك األول واألساسي ألحداث الرواية

 عمله الروائي  فيتخذ من هذه الشخصيات مجموعة من الشخوص تعّبر عّما يدور في خياله
م األحداث وتصويرها، وقد أردنا أن نبحث في ويجسد فكرته من خاللها وتساعده على فه

مثل هذا الموضوع فسمينا عنوان رسالتنا ب : بنية الشخصية الروائية دراسة تطبيقية في 
 رواية " من قتل أسعد المروري" للحبيب السائح .

إن دوافع اختيارنا لهذا الموضوع تعود أوال إلى دوافع موضوعية تمثلت في اإللمام ما 
تفاصيل التي تخص عنصر الشخصية السردية )األنواع، المراتب واألدوار( أمكن بكل ال

ودافع ذاتي تمثل في تبيين أهمية عنصر الشخصية في رواية )من قتل أسعد المروري( ألن 
الروائي الحبيب السائح يعتني جّيدا بهذا العنصر وتتمركز كذلك في توضيح مفهوم 

روائي من خالل الرواية في توظيفها الشخصية ومدى تأثيرها في تحريك العمل ال
 للشخصيات.

وقد بنينا بحثنا على إشكالية جوهرية رئيسية وهي: كيف تجّلت بنية الشخصية في    
رواية " من قتل أسعد المروري"؟، وقد تفرعت عن هذه اإلشكالية المركزية عدة أسئلة فرعية 

 نذكر منها:
 الرواية؟ما الدور الذي لعبته الشخصية في تفعيل أحداث  -
 ما أنواعها وما مراتبها في الرواية؟ -
 وما دور تلك األبعاد في رسم خصوصية النص؟، ما أبعاد شخصيات الرواية -
وفضلنا أعمال ، وقد حاولنا في هذا البحث اإلجابة عن أهم هاته اإلشكالية واألسئلة    

نه من أهم الروائيين الروائي "الحبيب السائح" وبالتحديد روايته " من قتل أسعد المروري" أل
وألن له  ، إذ يمتاز أسلوبه بالرصانة والمتانة ودقة تصوير الشخصيات، الجزائريين المعاصرين

كما أن معظم رواياته تعالج شتى قضايا المجتمع ، حضورا واضحا في الّساحة اإلعالمية
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لها زائري على وجه الخصوص وألن روايته "من قتل أسعد المروري" جديدة لم تتناو الج
 الدراسات النقدية بعد.

فمن أهم البحوث نجد رسالة ماستر في ، وقد طرقت عدة بحوث وكتب هذا الموضوع     
األدب العربي للطالبة فرادي حياة بعنوان : "الشخصية في رواية " ميمونة" لمحمد بابا" عّمي 

ة الرئيسية والتي تحدثت بالتفصيل عن الشخصي، وبإشراف األستاذة بايزيد فاطمة الزهراء
ومن الرسائل أيضا ، والشخصية الثانوية والفرق بينهما ومدى مساهمتها في العملية السردية

حديث للطالبة ليلى سعودي  نجد رسالة ماستر في األدب العربي تخصص أدب عربي
: "بنية الشخصية في رواية "األجنحة المتكّسرة" لجبران خليل جبران" وبإشراف األستاذ بعنوان
ومدى تأثيرها في العمل  أبعادهالحواو والتي تناولت بإسهاب أنواع الشخصيات و  الطاهر
 الروائي.

كونها لم تتناول رواية )من قتل أسعد ، إال أن النقص الذي لم تغّطه هذه البحوث
 فيها. وردالمروري( وعليه فقد حاولنا ولو بشيء يسير سّد هذا النقص الذي قد 

ذا البحث على المنهج الوصفي متوسلين باإلجراء التحليلي ألنه وقد اعتمدنا في دراستنا له   
المناسب في مثل هذه المواضيع وفي تحليل ودراسة الشخصيات ووصف أبعادها الخارجية 

اجتماعية( وكذلك طبيعة الموضوع تقتضي مثل هذه  اخلية )نفسية وفيزيولوجية فكرية،والد
 المنهج.

ة وخاتمة حيث تناولنا في الفصل األول وقد رسمنا خطة البحث في فصلين ومقدم
ذكرنا أنواعها وأبعادها  وأيضامفهوم الشخصية لغة واصطالحا و مفهوم البنية لغة واصطالحا 

دراسة أنواع الشخصيات ثم تطرقنا في الفصل الثاني إلى ، وأهميتها وطبيعة االسم الشخصي
 ةكل شخصية على حد في الرواية من شخصيات رئيسية وأخرى ثانوية ووضحنا دور وعمل

البعد االجتماعي( ، البعد النفسي، أبعاد الشخصيات )البعد الفكري، البعد الفيزيولوجيثم 
 أنهينا بحثنا بخاتمة حوصلنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها.
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 ومن أهم المصادر والمراجع المعتمدة في الرسالة نذكر:
 بنية النص السردي.، حميد لحميداني -
 في نظرية الرواية.، ك مرتاضعبد المل -
 بنية الشكل الروائي.، حسن بحراوي -

 وقد أفادتنا كثيرا في الفصلين النظري والتطبيقي.     

وكطبيعة كل البحوث فقد اعترضت سبيلنا العديد من العقبات والمشكالت أثناء بحثنا      
ء حول تحديد لعل أهمها صعوبة اإللمام بجزئيات الموضوع بسبب اختالف وتضارب اآلرا

مفهوم معين للشخصية ومدى أهميتها في الرواية وكذلك تشّعب المادة العلمية والتي ليس من 
وهناك صعوبة أخرى هي طول الوقت الذي يتطلبه البحث في ، السهل جمعها وترتيبها

، استقصاء كل شخصية على حدة، واستخراج االقتباسات التي تحدد أبعادها )النفسية
ننا موظفين ألضيق الوقت المخصص لهذا البحث أيضا الفكرية( و ، فيزيولوجيةال، االجتماعية

رادتنا وعملنا الدائم استطعنا أن نذلل ، في القطاع الحكومي إال أننا بفضل عون اهلل تعالى وا 
ولو شيئا بسيطا من هذه العراقيل والصعوبات وذلك للوصول إلى عمل يقترب من الكمال 

  وحده الشريك له سبحانه.والتناسق ولو أن الكمال هلل

ونرفع شكرنا وتقديرنا الكبيرين إلى ، وفي نهاية بحثنا هذا نحمد اهلل على توفيقه ومّنه لنا    
معلمنا وأستاذنا الدكتور عبد الرشيد هميسي الذي كان لنا نعم السند ونعم المرشد وعلى ما 

 التقدير واالحترام وشكر كّل قّدمه لنا من مالحظات ومساعدات بناءة فله منا خالص عبارات 

ى وأخيرا وليس آخرا نرجو أن يلق، من قّدم لنا يد العون والمساعدة من قريب أو من بعيد
بحثنا هذا القبول والرضى من طرف لجنة المناقشة الموقرة وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 

    العالمين.

 .10/06/2019الوادي في: 
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  نية:مفهوم الب   ضبط   -1

                        لغة:أ/

ها ما نية بكسر الباء وضمّ بالهدم وال قيض  ه ن  أنّ  ناء علىالب  د المعاجم العربية معنى دّ حت  
 . ققواستعملت هذه المفردة للداللة على إنشاء القصور والشّ  تنيب  

ومن جانب آخر جاء في القاموس المحيط ما يميز بين البنية بالكسرة والبنية بالضم 
 .1المعاني في  فجعلوها بالكسر في المحسوسات وبالضم

سبق ذكره يتبين لنا أن كلمة بنية بكل مدلوالتها الحسية والمعنوية  ال تكاد تخرج  مما
 . داخل البناء هره والهيئة التي تنظم بها وفق العناصرعن هيكل الشيء، أو مظ

 2چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ          ۇ    ۆ    ٹ ٹچ 

منظور على أنه " مصدر الفعل عرب " البن ورد مصطلح البنية في معجم " لسان ال
المبني والجمع أبنية وأبنيات ، وهيئة البناء " ونجد أيضا: " أن البناء، التشييد والمشيد بنى 

 "  3وهو البني والبنىجمع الجمع والبنية : 

 

 

 

 
                                                           

، 3شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط، المحيط، القاموس الفيروز أباديمحمد الدين بن يعقوب ، ينظر 1
 .165، صم 1952

 .4، اآلية سورة الصف 2
، 2005، 4ادر، لبنان، طص ، داراإلفريقي المصري، لسان العرب ، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورأبو الفضل 3

 .160ص 
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 : اصطالحاب/

، بينهاشرح عالقاتها الداخلية ويفسر األثر المتبادل يسمح ب، فهي بناء نظري لألشياء
 1فمفهوم البنية مرتبط بالبناء المنجز من ناحية وبهيئة بنائه من ناحية أخرى.

الذي عرف األثر  فسكيو لدى  جان موكار ( structure)فقد ظهر مصطلح البنية 
أي نظام من العناصر المحققة فنيا والموضوعة في تراتبية معقدة تجمع بينها ، الفني بأنه بنية

 .2اقي العناصرسيادة عنصر معين على ب

بين عناصر كما أورد "صالح فضل" مفهوما لها إذ هي ترجمة لمجموعة من العالقات 
وكذا العالقات القائمة ، مختلفة على شرط أن يصل الباحث إلى تحديد خصائص المجموعة

 .3بينها يتميز بالتنظيم والتواصل بين عناصره المختلفة 

ارتباط عناصر النص  هيأن البنية  هاومن خالل هذا التعريف نصل إلى نتيجة مفاد
كما أنها تؤكد على مدى تالحمها وانسجامها مجتمعة مع بعضها ، بعضها مع بعض الفنية

ومنه ، البعض ومن خصائصها أيضا تحقيق خاصتي االنتظام والتماسك بين هذه األجزاء
من البنية من ويميز الباحثين بين نوعين ، البنية يتوقف على السياق بشكل واضحفإن مفهوم 

 4ناحية السياق نوع يستخدم هذا المصطلح عن قصد وآخر عن غير قصد.

كما أورد الناقد يوسف وغليسي أن البنية : " مجموعة من األجزاء المنسقة فيما بينها 
 5. حيث ال يتحدد لها معنى في ذاتها إال بحسب المجموعة التي تنظمها"

                                                           
د، البنية والداللة في روايات إبراهيم نصر اهلل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ينظر، أحمد مرش 1
 .19م، ص1،2005ط
 .37م، ص 2002، بيروت، دط، مكتبة لبنان ، معجم المصطلحات لنقد الرواية، دار النهار للنشر،يلطيف زيتون2 

 .122م، ص1998، 1الشروق، القاهرة، طصالح فضل، نظرية البنائية في النقد األدبي، دار  3
 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه 4
يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من الالنسونية إلى األلسنية، إصدارات رابطة إبداع الثقافة، الجزائر،)دط(، 5 

 .119م،ص2002
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:" إن البنية هي شبكة العالقات الحاصلة وجاء في قاموس السرديات " لجيرالد برنس"
" هلم السويسري "جان بياجياوأما عن الع 1وبين كل مكون لوحده"، بين المكونات العديدة للكل

فقد أعطى مفهوما لها على أنها نسق من التحوالت له قوانينه الخاصة باعتباره نسقا قائما 
دون أن يكون من شأنها الخروج ، فسهاويزداد ثراء بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحوالت ن

 عن حدوده.

وخالصة القول فإن البنية هي الحالة التي تبدو فيها المكونات المختلفة ألي مجموعة 
مترابطة ومتكاملة حيث ال يتحدد لها معنى في ذاتها ، منتظمة فيما بينهامحسوسة ومجردة 

 إال بحسب المجموعة التي تنظمها.

 ةيف البنية في الشعر بالمفهوم العريض لهذه الكلمة المرادفقد حاول بعض النقاد تعر 
و القصيدة بحيث يتبع كل عنصر أالتي تحكم النص  لألدب بأنها مجموعة من العناصر

عنصرا آخر، ونفهم من هذا أن ما يمثلها في القصة أو الرواية هو مكوناتها )تكونها( من 
إذن تتحكم في خلق وتوليد العمل  فهي، وعقدة وغيرها، ومكان وزمان، أحداث وشخصيات

ذا كان العمل األدبي أو الفني عموما عالمة على الواقع الخارجي وليس مجرد  األدبي. وا 
وهي ، تلقينها أو ارتطامها بهذا الواقع ةفإنه يدل على معان ال تصل إليها فمر ، نسخ حرفي له

هي وجود تشابه زة للغتهما ن الخاصية المميفي أساسها معان مرتبطة ببنية األدب أو الفن أل
 2بين بنية العمل الفني )الدال( وبنية الشيء الخارجي )المدلول(.

وعلى هذا فإن الفن ليس سوى مجموعة من األنظمة الدالة التي تقوم في مكان وسط 
 من ناحية أخرى. والشيء الخارجيبين اللغة من ناحية 

                                                           
 .191م، ص2003، 1اهرة، طجيرالد برنس، قاموس السرديات، تح: السيد إمام، ميرث للنشر والمعلومات، الق1
عرابي لخضر، محاضرات في المدارس النقدية المعاصرة، المحاضرة الثانية، كلية اآلداب واللغات، جامعة أبو بكر 2

 .29ص بلقايد، تلمسان، الجزائر، )دت(
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ولهذا توصف ، لغوية وأما بخصوص بنية الشخصية فهي عبارة عن عدة مستويات
كما أن لها مظاهر في العمل السردي ، بأنها فاعال ينجز دورا وي ؤدي وظيفة في الحكاية

وهناك أيضا في 1مواصفات خارجية ومواصفات اجتماعية ومواصفات سيكولوجية. نذكرها:
بنائها قامت عدة تصنيفات تحاول البحث في أنواع الشخصيات في العمل الفني من جهة 

على أسس نظرية واشتراطات منهجية محددة بكيفية بناء الشخصية  باالعتماد، وذلك تعددها
 2ووظيفتها داخل السرد.

ألن ، كما تبحث في الكشف عن رمزية أسمائها وعالقتها باألحداث واألماكن
الشخصيات تعبرعن وجهة نظرالمؤلف من خالل الواقع المعاش، وما ينتابه من خواطر 

 .اجتماعية وعواطف نفسية ومواقف

وخالصة الكالم فإن البنية بمفهومها العام هي التشييد والبناء وهي كذلك نظام منتظم 
ومتناسق ومترابط بين عناصر وأجزاء مختلفة وهي ال تختلف عن القصة والرواية من حيث 

 ..الخ..أحداثها وشخصياتها وزمكانها

 

 

 

 

 

                                                           
-ه1431، 1ط، بيروت، العربية للعلوم ، الداراالختالفمنشورات ، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، محمد بوعزة 1

 .40و39ص م،2010
، م1990، 1ط ،(، المركز الثقافي العربي، بيروتالشخصية-الزمن-حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء 2

 .215ص
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 مفهوم الشخصية:  -2

ألساسية في عالم اإلنتاج األدبي، فهي تمثل في إن دراسة الشخصية من المواضيع ا
 غروكل الحاالت موضع اهتمام ونقطة تركيز تقليدية ومتوارثة للنقد القديم والمعاصر، وال 

ذلك فالشخصية هي القطب األساسي الذي يتمحور حوله الخطاب السردي والعمود في 
 الفقري الذي ترتكز عليه.

،فال وذلك لفاعليته في العمل السردية السردية تعتبر الشخصية من أهم عناصر البني 
ي خال من شخصية تدير وال نكاد نعثر على عمل سرد1قصة بال أفعال بدون شخصيات.

فهي أمر مألوف وموروث وهنا رأينا أن نلقي نظرة ، في السرد القديم أو الحديث أحداثه سواء
درس من خاللها الشخصية في عن المنطلقات والمعايير واألسس والقواعد والمرتكزات التي ت

 ومن ثم نتابع تطور مفهومها في النقد المعاصر.، النقد التقليدي

 :المفهوم اللغوي - أ

وال ، الكتابة القصصية ممارسة للحكي وال يمكن للحكي أن يوجد خارج دائرة األفعال
يمكن لألفعال أن تتحقق دون وجود من يفعلها وهو ما يصطلح عليه في الدراسات األدبية 

 بالشخصية.

ص" لفظة الشخصية والتي تعني سواء -خ-جاء في معجم لسان العرب مادة "ش
والشخص ، أي كل شيء رأيت جثمانه فقد رأيت شخصه، أو غيره الذي تراه من بعيد اإلنسان

والشخوص ضد الهبوط كما ، هو كل جسم له ارتفاع وظهور وجمعه أشخاص وشخوص
 2تعني السير من بلد آلخر.

                                                           

ينظر، جويدة حماش، بناء الشخصية في حكاية " عبدو والجماجم والجبل" لمصطفى فاسي، مقاربة في السيميائيات، 1 
 .96صمنشورات األوراس، دط، دت، 

م مادة )شخص(، 2003، 12أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، دط، ج 2
 .102ص
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ويقصد بهذا كل جسم له  1" ال يسمى شخصا إال جسم له شخوص وارتفاع " :"بيالخطا"قال 
 ذات.

، أغلبها ( في المعاجم العربية بعدة معانيوردت كلمة الشخصية ضمن مادة )شخص
 حول تصرفات قام بها اإلنسان أو صفات اتصف بها حيث نجد: 

والشخصية  إلنساناالشخص: كل جسم له ارتفاع وظهور، وغلب في في معجم الوسيط :" 
رادةويقال : فالن ذو شخصية قوية : ذو صفات متميزة ، صفات تميز الشخص من غيره  وا 

 .2وكيان مستقل" 

، جمع اإلنسان وغيره وتراه من بعيدوفي قاموس المحيط: حيث نجد" الشخص: سواء 
 .3أشخص وشخوص وشخص كمنع شخوصا ارتفع"

شين والخاء والصاد أصل واحد يدل على أما في معجم مقاييس اللغة البن فارس :" ال
ثم يحمل على ذلك ، إذا سما من بعيد اإلنسانفي الشيء ومن ذلك الشخص وسواء  ارتفاع

 4"ومنه أيضا شخوص البصر، ويقال شخص شخيص، فيقال شخص من بلد وذلك قياسه
 فالشخص هنا جاء بمعنى السمو واالرتفاع.

                                                           
 .36م، ص2001، 1ط -دراسات –فاتح عبد السالم، خطاب الشخصية الريفية لألدب )تعريف السرد(  1
 .75ص م،2004، 4مصر، ط، مكتبة الشروق الوطنية، معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 2

، 3، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط2( معجم المحيط، جالفيروز أبادي، )العالمة مجد الدين بن يعقوب3 
 .303ه، ص1301

، دار الكتب 1أبو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، في تحقيق وضبط عبد السالم هارون، مادة )شخص(، ج 4
 .645م، ص 2008، 2العلمية، بيروت، لبنان، ط
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 قوله تعالى: وفي القرآن الكريم جاءت لفظة الشخصية في         

                                 

        
1. 

كمصطلح تحمل معاني القوة والتميز واالستقاللية كمفردة لغوية وعليه فالشخصية 
 مو والرفعة.والس

أما في القاموس المحيط: "الشخص هو الجسم الذي له مشخص وحجم وقد يراد بها الذات 
 .2وتطلق كلمة شخص على اإلنسان ذكر أو أنثى"، المخصوصة والهيئة المعينة

وكذلك في كتاب العين: "الشخص سواء اإلنسان إذا رأيته من بعيد، وكل شيء رأيت جسمه 
وشخص بصره إلى  . وشخص الجرح: ورم خوص وأشخاصش هافقد رأيت شخصه وجمع

 .3"السماء إذا ارتفع

 وجاء في تاج العروس: شخص الرجل" ككرم" شخاصه فهو شخيص" بدين وضخم" ويقال:
 .4شخص "بصره" فهو شخص " فتح عينه وجعل ال يطرق" 

" والتي personaأما عن أصل الكلمة شخصية فهي مشتقة من األصل الالتيني "
قناع الذي كان يلبسه الممثل عند قيامه بدور معين أو عندما يريد الظهور بمظهر تعني ال

                                                           
 .96سورة األنبياء، اآلية : 1

م، 2010، 1محمد القاضي ومجموعة من المؤلفين، معجم السرديات، دار محمد علي للنشر والتوزيع، تونس، ط2 
 .270ص
م، 2003، 1،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط4الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح: عبد الحميد خطراوي،ج3 
 325ص
، سلسلة التراث العربي، مطبعة 18محمد بن أحمد الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح، حسين ناصر،ج4 

 8م، ص1969حكومة الكويت، دط، 
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مميز أمام الناس، ومنه أصبحت هذه الكلمة تدل على المظهر وبهذا فالشخصية هي ما 
 .1يظهر عليه الشخص

 : االصطالحيالمفهوم  -ب

ه دون أن يعرفها عبد الملك مرتاض بأنها:" كائن حركي ينهض في العمل السردي يوظف
وهي تخضع في ، ل الكاتب إليه إنجازهوهي التي " تسخر إلنجاز الحدث الذي وكّ  2يكونه"
 3أيدولوجيته أي فلسفة في الحياة"لصرامة الكاتب وتقنيات إجراءاته وتصوراته و  ذلك

كما يرى أيضا أنها" هي التي تصطنع اللغة وهي التي تثني أو تستقبل الحوار، وهي 
جاة وهي التي تنهض بدور تضريم والصراع أو تنشيطه من خالل أهوائها التي تصطنع المنا

العقد والشرور، التي تتفاعل مع وعواطفها، وهي التي تقع عليها المصائب وهي تتحمل 
حاضر، ، الزمن وهي التي تتكيف مع التعامل مع هذا الزمن في أهم أظرفه الثالثة ماضي

 .4ة تستند إليها أهم الوظائف في العمل الفني"من هنا نجد أن الشخصية الروائي، ومستقبل

بمعنى أن كل شخصية داخل الرواية تقوم بالعديد من األدوار والوظائف كما أنها 
 بل هي أهم عنصر في السرد حسبما فهمنا من حديث مرتاض. ومحرك داخلها عنصر فعال

ع وتشويق في مصدر إمتا اإلنسانيةويعرفها الدكتور محمد يوسف نجم:" تعتبر الشخصية 
إلى تحليل نفسي ودراسة أن هناك ميال طبيعيا عند كل إنسان  منها، القصة لعوامل كثيرة

وعن الدوافع ، فكل منها يميل إلى أن يعرف شيئا عن عمل العقل اإلنساني، للشخصية

                                                           
سعد رياض، الشخصية )أنواعها، أمراضها، وقت التعامل معها(، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، دط،  1

 .107دت،ص
، ، تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيميائية مركبة " زقاق المدق" ديوان المطبوعات الجامعيةعبد المالك مرتاض2 

 .126ص، م1995، الجزائر، )دط(
، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، في نظرية الرواية )بحث في تقنيات ومفاهيم(، عبد المالك مرتاض 3

 16ص، م1998، )دط(
 .91فسه، صالمرجع ن 4
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كما بنا رغبة جموحا ، واألسباب التي تدفعنا إلى أن نتصرف تصرفات معينة في الحياة
 .1التي تؤثر فيها، ومظاهر هذا التأثر" والعوامل، اإلنسانيةراسة األخالق تدعونا إلى د

بدون  تصور عملبحيث ال يمكن ، تمثل الشخصية عنصرا محوريا في كل عمل
بينهما وبين الحدث نظرا ألهميتها مفاهيم عدة وال يمكن الفصل فقد اكتسبت ، شخصيات

فهي ، وع مخترع ككل عناصر الحكايةتعتبر الشخصية " عنصر مصن ولذلك، ألنها تقوم به
 2تتكون من مجموع الكالم الذي يصفها ويصور أفعالها وينقل أفكارها وأقوالها".

ومن خالل أفعالها تتجلى األحداث وتتضح جل األفكار، وتخلق حياة خاصة تكون 
مادة لهذا العمل فهي العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده أو معه كافة العناصر الشكلية 

تتميز به  بفضل ما، كما شكل السرد واتصال حلقاته معقد إلى درجة كبيرة، خرىاأل
 شخصياته من نشاط وما ينتج عنها من أفعال وحوادث.

 الشخصية في النقدين الغربي والعربي: -3

  المنظور الغربي:  -1
وكل حسب منظوره وطريقة  وم الشخصية وأولوه اهتماما كبيراتناول علماء الغرب مفه

إذ ، خاضعا كليا لمفهوم الفعل الشخصية مفهوما ثانويا  يعدّ حيث كان "أرسطو" ، له تعريفه
 .أن الشخصية عنده " ظال لألحداث ال أكثر"

 :هامون فيليب - أ
أكثر مما هي  القارئ"هامون" الشخصية " في الحكي تركيب جديد يقوم به  يعتبر

نما  امفهوما أدبيا محضكما يذهب إلى أن مفهوم الشخصية ليس ،3تركيب يقوم به النص" " وا 

                                                           
 .52و51ص، )دت(، )دط(، لبنان، بيروت، دار الثقافة، فن القصة، محمد يوسف نجم 1
 .144لطيف زيتوني، معجم المصطلحات لنقد الرواية، ص  2
، 3حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 3

 .50م، ص2000
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فهو يدرسها من منظور لساني  1بالوظيفة القوية التي تقوم بها داخل النص"هو مرتبط أساسا 
اللغوي الذي يتكون قائم على العالمة السردية )الدال والمدلول( أي أنه يعتبرها بمثابة الدليل 

 .من دال ومدلول

لسابقة واعتبر مفهوم الشخصية مرتبط من الدراسات ا االستفادةحاول  "هامون"كما أن 
أساسا بالوظيفة اللغوية التي تقوم بها داخل النص وقد صنفها إلى ثالث فئات هي: 

م الشخصيات التاريخية واألسطورية ضالمرجعية التي تو  االستذكاريةو  شهاريةالشخصية اإل
ة المساهمة وعلى العموم فإن الشخصية لدى " هامون" هي وليد، والمجازية واالجتماعية

 .2ونشاطا استذكاريا يقوم به القارئاألكثر سياقا 

فهو يعرف الشخصية انطالقا من ، " مفهومه للشخصية من اللسانياتهاموناستقى "
أي بياض داللي ال تحيل إال على نفسها  إنها ، فيم فارغمور مفهوم العالمة اللسانية : " بأنها 

اء، بناء تقوم بإنجازه الذات المستهلكة للنص فهي تحتاج إلى بن، ليست معطى قبليا وكليا
ويظهر هذا المورفيم الفارغ من خالل دال ال متواصل ويحيل على مدلول ال ، زمن القراءة
 .3متواصل"

 : فالديمير بروب - ب
في من المنظرين األوائل في الدراسات البنيوية وممن اهتموا بعنصر الشخصية 

ة تحتوي على عناصر ثابتة وأخرى متغيرة فالذي فهو يرى بأن الحكاي، الحكايات الخرافية
 وما ال يتغير هو األفعال التي تقوم بها.، يتغير هوأسماء وأوصاف الشخصيات

                                                           
 .213حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 1

السيميائيات السردية بين النمط السردي والنوع األدبي، أعمال الملتقى السيميائي والنص األدبي، قسم اللغة العربية 2 
 .17-15م، ص1995وآدابها، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، ماي

، تر: سعيد بنكراد، تقديم: عبد الفتاح كيليطو، دار الحوار، )دب(، ينظر: فليب هامون، سيمولوجية الشخصيات الروائية 3
 .7)دط(، )دت(، ص
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" من ابتكار تحليل جديد يمكن بروب" قد مكنت " ، وهذه الدراسة ألفعال الشخصيات
د غير المحدود من وهو البنية الشكلية الواحدة التي تولد هذا العد، تسميته بالمثال الوظيفي

 .1الحكايات ذات التراكيب واألشكال المختلفة "
حيث " ، " نظرته عن الشخصية في كتابه )مورفولوجيا الحكاية الخرافية(بروبلقد قدم "

فهو يعتبر الوظيفة عنصرا أساسيا في السرد فدراسته ، اهتم بالشكل على حساب المضمون
 .2"على تحليل الشخصيات من خالل وظائفهاتركز 

( 31" الوظائف التي تقوم بها الشخصيات في الحكايات العجيبة ب)بروبوقد حدد 
وقام بتوزيعها على الشخصيات األساسية في الحكاية الشعبية ورأى بأن ، ن وظيفةيواحد وثالث

 الشخصية تنحصر في سبع شخصيات هي:
 (agresseur ou méchantالمعتدي أو الشرير ) -
 (donateurالواهب ) -
 (auxiliaireد )المساع -
 (princesseاألميرة ) -
 (mandateurالباحث ) -
 (hérosالبطل ) -
 (fau hérosالبطل الزائف ) -

تقوم بعدد من تلك الوظائف ، الحظ أن لكل شخصية من هذه الشخصياتكما 
. كما أنه " لم يدرس الشخصيات من حيث بناها النصي أو 3وظيفة(" 31المحدودة ضمن )

 وظائف داخل النص".و المحور الداللي وما تؤديه من أفعال  التركيبي بل دراستها ضمن

 (R.Barthes)روالن بارت: -ج
                                                           

 .24سمير المرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )دط(، )دت(، ص 1
 . 24-23حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، ص 2
 .25نفسه، صالمرجع  3
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بمفهوم الشخصية وطوروه عندما  اهتمواالغربيين الذين  النقادأما " بارت" فهو من أهم 
فهو يقصد أن " هويتها  . 1"ل تأليفيعم " بأنها نتاج عنقال معرفا الشخصية الحكائية :

(يتكرر ظهوره في اسمعلموالخصائص التي تستند إلى )، ر األوصافموزعة في النص عب
التحليل البنيوي بمثابة بل هي حسب ، ( نفسيةذاتاوال )، ( جاهزاكائنا. فهي ليست )2الحكي "

فتكون ، Signifie( مدلول، واألخر)Signifiant( دالله وجهان: أحدهما )Sign( دليل)
ماء أو صفات تلخص هويتها، أما الشخصية عندما تتخذ عدة أس(دالالشخصية بمثابة )

فهي مجموع ما يقال عنها بواسطة جمل متفرقة في النص أو بواسطة تصريحاتها  )كمدلول(
 .3وأقوالها وسلوكها

ومجمل القول فإن روالن بارت جعل من الشخصية عنصرا أساسيا في البناء السردي 
 وهذا من خالل ما يمنحه لها اإلطار النصي.

 س غريماس:ألجيردا -د

يشير " غريماس" إلى أن الشخصية : " هي مجموعة العوامل التي تبقى ثابتة وفق منظومة 
. أي أنه ربطها من 4معينة وأن هذه الشخصية يمكن أن يؤديها عدد ال نهائي من الممثلين"

حيث المفهوم بمفهوم العامل فهو يتعامل معها على أنها فاعال في العمل فيكون النموذج 
 .العامل

.فقد  استبدل 5عليها اسم العوامل: )العوامل= شخوص( عندما أطلقوقد حدد الشخصية 
 مفهوم الشخصية بمفهوم العامل فهو يتعامل مع الشخصية كونها فاعال في العمل الروائي:

 (actant siyet)عامل الذات الفاعلة  -
                                                           

 .11م، ص2005، من منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، )دط(، محمد عزام، شعرية الخطاب السردي)دراسة( 1
 .57حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، ص2 

 .11محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص 3
 .70م، ص2009، 1النادي العربي الرياض، ط ناصر الحجيالن، الشخصية في قصص األمثال العربية،4 
 .185م،ص1992، 1سعيد بنكراد، طرائق تحليل السرد األدبي، منشورات إتحاد كتاب المغرب، الرباط، المغرب، ط5 
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 (Objetعامل الموضوع ) -
 (destinateurعامل المرسل ) -
 (destinataireعامل المرسل إليه ) -
 (l'opposantعامل المعارض ) -
 .1("l'adjavantعامل المساعد ) -

 :المنظورالعربي

ن العرب أهمية قصوى للشخصية نظرا للمقام الذي تشغله في و أولى الكتاب والدارس
م تحت ضبعض النقاد العرب عالمة من العالمات التي ت تعتبر عندعملية السرد، إذ 

حالها كحال بقية ، ي تعيش داخل الرسالة أو في النص السرديوه والمدلولالدال  جوانحها
 الغوي اأحداث" فهي ليست إنسانا واقعيا بل كائن -سرد -زمان -العالمات من  " مكان

 .2مستفادا أو معطى في النص مبني بناءا لغويا خاصا

 محمد غنيمي هالل: - أ

ة ولهذه المعاني ومحور اآلراء العام، األشخاص في القصة مدار المعاني اإلنسانية
إذ ال يسوق ، واألفكار المكانة األولى في القصة منذ انصرفت إلى دراسة اإلنسان وقضاياه

بل ممثلة في األشخاص الذين ، القاص أفكاره وقضاياه العامة منفصلة عن محيطها الحيوي
ال كانت مجرد دعاية، يعيشون في مجتمع ما فنية وقيمتها ال االجتماعيوفقدت بذلك أثرها ، وا 

وسط مجموعة ، وتحيا بها األشخاص، فال مناص من أن تحيا األفكار في األشخاص . معا
في مظهر من مظاهر ، من القيم اإلنسانية يظهر فيها الوعي الفردي متفاعال مع الوعي العام

                                                           
 .52حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، ص 1
، 1العربددددددي الحددددددديث، دار الصددددددفاء، األردن، ط أحمددددددد رحدددددديم كددددددريم الخفدددددداجي، المصددددددطلح السددددددردي فددددددي النقددددددد األدبددددددي 2

 .384م، ص2011
 



 الفصل األول                                    الشخصية المفهوم واألهمية

18 
 

اإلنسانية وفي أغراضه ، في نظرته إلى هذه القيم، ما يهدف إليه الكاتبعلى حسب ، التفاعل
وهذا مظهر الصراع النفسي أو ، من اتساق هذه األغراض مع الغرض الفنيوال مناص 

وقد يقوم به الشخص ضد ، االجتماعي يقوم به األشخاص ضد المجتمع وعوامل الطبيعة
 نفسه.

ولكنهم يختلفون ، مصدرهم الواقع –وفي المسرحية كذلك  –واألشخاص في القصة 
 .1أوضح جانبا -العرض الفني في ضوء –في أنهم ، عمن نألفهم أو نراهم عادة

 عبد الملك مرتاض: -ب

أن الشخصية هي التي تصطنع اللغة " وهي التي تثبت أو تستقبل الحوار مرتاض يرى 
والشخصية تنهض بدور تضخيم الصراع أو ، وتصنع المناجاة وهي التي تنجز الحدث

نها تمأل الوجود تنشيطه من خالل أهوائها وعواطفها وهي التي تقع عليها المصائب كما أ
 .2صياحا وضجيجا وحركة "

تعمله نحن مقابال للمصطلح وأيا كان الشأن فإن المصطلح الذي نس
 "personnage"الغربي

وذلك على أساس أن المنطق الداللي للغة العربية الشائعة بين الناس ، وهو "شخصية"
مدنية والذي يولد  والذي له حالة، يقتضي أن يكون "الشخص" هو الفرد المسجل في البلدية

، إطالق الشخصية ال يخلو من عمومية المعنى في اللغة العربيةبينما ، ويموت حقا، فعال
زئبقي الداللة فارتأينا تمحيضه لدى الحديث عن السرديات للعنصر األدبي الذي يطفر في 
العمل السردي ضمن عطاءات اللغة التي يغذوها الخيال للنهوض بالحدث وللتكلف بدور 

 . داخل هذه اللعبة السردية العجيبةصراع ال

                                                           
 .526م، ص1998محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، )د ط(،  1
2
 .107عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية )بحث في تقنيات الكتابة الروائية (، ص 
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وتنهض الرواية التقليدية على طائفة من الخصائص والتقنيات والعناصر والمشكالت 
، واللغة... وتتميز البنية السردية في والزمان، والحيز)المكان(، والحدث، كالشخصية، والحبكة

 . 1ء وربط بعضها ببعضالرواية التقليدية بالتزام المنطق القائم على تعليل األشيا

 أنــــــــــــــواع الشخصية: -4

ودورها وأهميتها في العمل الفني، ت دراسات متنوعة حول ماهية الشخصية ر لقد ج
"حيث تعد إحدى المكونات الحكائية التي تشكل بنية النص لكونها تمثل العنصر الفعال الذي 

ى المرحلة االجتماعية التاريخية عل لويمكن القول أن الشخصية مؤشر دا، ينجز األفعال
 . 2وقد تعبر عنها إذ تكشف عن نظرتها الواعية للعالم"، التي تعيشها

تخص تصنيف أنواع الشخصيات ولعل الدراسات التي  األوفر منكما أن النصيب 
أهمها: خاصية الثبات أو التغير التي تتميز بها الشخصية والتي تتيح لنا توزيع الشخصيات 

السرد وفي جولة بسيطة سنحاول الوقوف  تتغير طوالوهي التي تظل ثابتة ال ، إلى سكونية
عند أهم األنواع وأبرز التصنيفات التي مست الشخصية وبعض الرؤى التي تطرقت لها 

 .وصنفتها

 

 

 

 

                                                           
 .75، صالرواية )بحث في تقنيات السرد( عبد الملك مرتاض، في نظرية 1

 .85المرجع نفسه، ص2 
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 ، فهي التي تشكل بتفاعلها مالمح العملعتبر الشخصية عنصر مهم في كل عملت
على الكاتب أن ينتقي شخوصه بحكمة، " حيث يجعل وتتكون بها أحداثه لذا  السردي

، م الشخصية نظرا إلى دورها رئيسية، أما تقسيخصية المناسبة في المكان المناسبالش
ثانوية، هامشية أو تقسيمها نظرا لوظيفتها وعالقاتها فهذا التقسيم يؤكد الشخصية في أكثر 

 .1من مجال دون أن يكون مفهوما مستقال لها"

 ط الضوء على أنواع الشخصية.واآلن سنسل
 أوال : التقسيم األول للشخصية:

  الشخصية الرئيسية: - أ
" إذ ، تعتبر الشخصيات الرئيسية المحور األساسي الذي تدور حوله أحداث القصة

ال تسند للشخصيات األخرى وغالبا ما تكون هذه األدوار مثمنة  اوأدوار  اتسند للبطل وظائف
 .2داخل الثقافة والمجتمع"

فالشخصيات الرئيسية تمثل نماذج إنسانية معقدة وهذا التعقيد هو الذي يمنحها القدرة 
يحظى باهتمام السارد حيث يخصها دون غيرها على جذب القارئ، فهذا النوع من الشخصية 

عن باقي الشخصيات األخرى بقدر من التميز، ويمنحها حضورا طاغيا تحتل به مكانة 
 نحاول فهم مضمون العمل السردي.فعليها نعتمد حين ، مرموقة

كما تعتبر الشخصيات الرئيسية شخصيات فنية يصطفيها المؤلف لتمثل ما أراد 
وأبرز ، تصويره والتعبير عنه من أفكار وأحاسيس " وتتميز هذه الشخصية باستقاللية الرأي

ف وظيفة تقوم بها هي تجسيد معنى الحدث القصصي لذلك فهي صعبة البناء وطريقها محفو 
ولكنها دائما هي الشخصية المحورية وقد يكون هناك ، فهي التي تقود العمل دائما، بالمخاطر

 .3منافس أو خصم لها"

                                                           

 .53، صمحمد بوعزة، تحليل النص السردي1 
 .53المرجع نفسه، ص 2

 .57المرجع نفسه، ص 3 
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 الشخصية الثانوية: -ب

وهي شخصيات تقوم بأدوار محدودة إذا ما قورنت بأدوار الشخصيات الرئيسية " قد 
المشهد بين الحين  تكون صديق الشخصية الرئيسية أو إحدى الشخصيات التي تظهر في

أو معين له وهي أقل تعقيدا وعمقا من  واآلخر، وقد تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل
 .1كما أنها ال تحظى باهتمام السارد"، الشخصيات الرئيسية

فهي تضيء الجوانب الخفية للشخصية الرئيسية وتكون إما " عوامل كشف عن 
ما تابعة تدورفي فلكها باسمها فوق أنها تلقي ، لها الشخصية المركزية وتعديل لسلوكها وا 

 . 2الضوء عليها وتكشف أبعادها"

الشخصيات  وأإذ أنه من السهل معرفة نواحيها إزاء األحداث ، فهي عنصرا للمفاجأة
ألن تفاعلها مع األحداث قائم ، األخرى وهذا النوع من الشخصيات أيسر تصويرا وأضعف فنا

 على األساس البسيط.

، وال يمكن ألي تي تأتي مساندة للشخصية الرئيسيةانوية هي الشخصية الفالشخصية الث
يمكن إنكارها فهي تعطي للعمل حيويته ونكهته  عمل أن يخلو منها ولها أهميتها التي ال

في تصوير األحداث وبما أن وظيفتها أقل  واإلسهاموبلورة معناه وقدرته على إبالغ رسالته 
تقوم بأدوار مصيرية أحيانا في  رغم أنها، الشخصية الرئيسية قيمة من الوظيفة التي تقوم بها

 لذلك ال ينبغي التقليل من شأنها في الدرس والتحليل.، حياة الشخصية الرئيسية

 

 

 
                                                           

 .32، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، دط، دت، صأحمد محمد عبد الخالق، األبعاد األساسية للشخصية 1
 .529م، ص2004، 1د األدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة والنشر، طمحمد غنيمي هالل، النق 2
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 ثانيا: التقسيم الثاني للشخصية: 

ثمة تصنيفات كثيرة للشخصية، حيث حظيت هذه المسألة بالكثير من االهتمام وأثارت 
 ظرا لتعدد اختالف معايير التصنيف.إشكاالت متعددة ن

أي حسب الوظيفة ، أول هذه التصنيفات يقوم على مقابلة الشخصية الرئيسية بالثانوية
ونستهل حديثنا عن الشخصية الرئيسية كونها هي التي يقوم عليها ، والفاعلية التي تقوم بها

الذي يريد نقله إلى  فالكاتب يقيم عمله حول شخصية رئيسية تحمل الفكرة والمضمون، العمل
قارئه أو الرؤية التي يريد طرحها عبر عمله، فهو يمنحها أكثر حرية ويوليها عناية فائقة 
ألنها هي المحرك للعمل ككل " ال يمكن ألي دارس أو ناقد في أي عمل سواء قصة أو 
رواية أن يدور حول شخص رئيسي أو محوري تنطلق منه األحداث أو تدور حوله ومعه 

 .1ت أخرى ميزها الناقد عن الشخصية الرئيسية أو المحورية بأنها شخصيات ثانوية"شخصيا

فالشخصية الثانوية ، فالكاتب ال ينبغي له أن يضع كل تركيزه على الشخصية الرئيسية
ال تقل أهمية عنها ألنها قد تغير مسار األحداث " حيث تقوم الشخصيات الثانوية بدور 

ر من الشخصية الثانوية إلى األخرى ويستخدم القصاصون هذه ويختلف هذا الدو ، المساعدة
الشخصيات لتقوم بإدارة بعض الشخصيات الجانبية لتسيير الحدث الرئيسي أو إلظهار 

 .2شخصية البطل وتوضيح بعض معاناتها وسماتها"

فالشخصية الثانوية لها عدة مهام وأدوار فهي مساعدة أحيانا ومعارضة أحيانا أخرى 
الغاية التي وظفها الكاتب لها فلهذا النوع من الشخصيات وظيفة ورسالة تؤديها  وذلك حسب

 وال يمكن االستغناء عنها.

                                                           

 .158م، ص1996، 1عبد اللطيف السيد الحديدي، الفن القصصي في ضوء النقد األدبي، القاهرة، مصر، ط1 
 المرجع نفسه، ص ن. 2
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 إلى الشخصية من وجهة نظرالثبات والتغير فهناك شخصيات هذا التصنيف ينظر
 ".dynamique statique"ثابتة ودينامية وأخزى مسطحة  مدورة

تكتمل معرفتنا له إاّل عندما تنتهي  الشخصيات الهذا النوع من :  النامية الشخصية -أ
 .1" فالمحك الذي تتميز به الشخصية النامية هو قدرتها على مفاجأتنا بطريقة مقنعة"، القصة

أما الثابتة وهي التي تتسم بلون واحد ، أي تبقى على حالتها األولى التي تظهر عليها
، وهذا النوع يبقى تتبع كل تصرفاتها وصفة واحدة سواء كانت فضيلة أو رذيلة، وال تبرحه

 . على حالة واحدة مهما كانت األحوال والقارئ ال يجد صعوبة في العثور عليها

وتتصارع مع األحداث والمجتمع حيث  ووعليه فالشخصيات النامية تتميز بالتطور والنم
لمعقدة أنها تظهر للقارئ كلما تقدمت في القصة من حيث جوانبها وعواطفها اإلنسانية ا

 2ويقدمها القاص على نحو مقنع.

 وللكتاب في تصوير الشخصيات النامية طريقتان:

بحيث يمكن ، أي منطقيا في صفاته، : أن يكون الشخص في القصة متكافئا مع نفسهأوالهما
فتكون مهمة ، وال يكون فيها تناقض غير مفهوم، تفسيرها كلها بالحالة النفسية والموقف

مختلط مضطرب في المخلوق االنساني، ويوازن اتجاهات قواه  القاص أن يوضح ماهو
ولكنها أفكارها ومسلكها بتقدم األحداث وقد تغير ، فالشخصيات تتطور في القصة، وينظمها

مفسرة في ضوء طبيعتها ودوافعها ، تظل واضحة الجوانب موضوعيا بمجرى األحداث الفنية
بهم القاص إلى اإلدراك وفي هذا االتجاه ويقر ، فيسهل الحكم على هذه الشخصيات، وصراعها

 .3وعلى رأسهم " بلزاك"، سار أكثر الكتاب منذ الواقعيين

                                                           

 .154المرجع السابق ، ص1 
 .530ينظر، محمد غنيمي هالل، النقد االدبي الحديث، ص2 
 لمرجع نفسه، ص ن .ينظر، ا 3
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أال يكون الشخص منطقيا مع نفسه في سلوكه يحرص فيها الكاتب على  والطريقة الثانية
وفي شخصياته يبلغ ، وقد سنها دستوفسكي لمن تأثروا به من كتاب القصة في أوروبا

 بإخضاعبحيث يتعذر الحكم على أشخاصه ، أقصى درجات التعقيد التصوير النفسي
وماهو ، ماهو جليل سام -في آن واحد -إذ يتجاوز فيهم، دوافعهم النفسية لمنطق معين

ويصور ، فيستحيل تمييز خيوطها المتشابكة، وتقترن العواطف المتضادةدنيء حقير 
 .1ا أو يعلل لها منطقيادستوفسكي فيهم هذه الحقائق النفسية دون أن يحكم عليه

تحيل واالجتماعية  والميثولوجية" وهي من الشخصيات التاريخية  :المرجعية الشخصية-ب
، بحيث أن مقروئيتها تظل دائما رهينة بدرجة ن معنى منجز وثابت تفرض ثقافة ماع

 .2مشاركة القارئ في تلك الثقافة "

، وشخصية ارئ ومدى ثقافتهوهذا النوع من الشخصيات يرتبط بالدرجة األولى بالق
  الخضر عليه السالم شخصية مرجعية.

أو ما  والقارئتكون هذه الشخصيات عالمة على حضور المؤلف : الواصلة الشخصية -ج
ولكن هذا النوع يصعب الكشف عنه بسهولة بسبب تدخل بعض ، ينوب عنهما في النص

أن الروائي يتدخل كشخصية ، 3العناصر المركبة للفهم المباشر للشخصية حسب رأي هامون
 أثناء سرده ألحداثه فيكشف شيئا أو يعقب على شيء.

وهنا تكون الحالة للنظام الخاص بالعمل األدبي ضرورية  الشخصية المتكررة:  -د
فالشخصيات تنسج داخل الملفوظ شبكة من االستدعاءات لمقاطع من الملفوظ منفصلة وذات 

                                                           

 .531و530المرجع السابق، ص 1 
م، 2005ديسمبر5-ه 1435شوال  4، 14عبد العالي بوطيب، الشخصية الروائية بين األمس واليوم، مجلة عالمات، ج2

 .371ص
 ينظر، المرجع نفسه، ص ن.3 
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أي أنها عالقة قوية  1تنظيمية متالحمة أساسا طول متفاوت وهذه الشخصيات ذات وظيفة
 القارئ.لذاكرة 

 اإلنتاجحسب رأيه مجموع " تعطي و هامونالتي وصفها "  األخيرة وهذه الفئات الثالث
أوالهما تتعلق بكون حظتين أساسيتين : " ه لهذه التصنيفات ينبهنا إلى مالوفي ختاماألدبي 

وتعاقبيا في العديد من الفئات ، شاركة آلياالشخصية وحدة يمثالنها كما هو معروف الم
الثالثة المحملة فكل واحدة تتميز بتعدد الوظيفة في السياق، بينما تلح الثانية على أن األخيرة 

عامة للشخصية تتكون هي التي تهمنا باألخص، وأي نظرية ، استذكارية بطبيعة الحال
بذلك يتضح أن التصنيف الثالث من االستذكار و  –االستبدال  -انطالقا من مفاهيم التكافؤ

 .2عادة إال ما قد يوفره النص من معلومات" القارئالشخصية هو الذي ال يعرف 

 الشخصية: أبعاد -5

سلوكية  لكل إنسان صفات ومالمح تميزه عن غيره سواء كانت جسدية أو نفسية أو
سردي  في أي عمل باألفعالوتقوم  األحداثمعينة وما دامت الشخصية هي التي تؤدي 

في علم النفس " علم  فقد أوالها الباحثون أهمية كبيرة فقد نشأ، ...سواء كان رواية أو قصة
ولما ، مرّكز في الوقت نفسه على الفروقات الفردية اإلنسانيدرس  الشخصية علميسمى 

ومنها ما يكتسب عن ، فطري أو هو غريزي كانت هناك جوانب متعددة للشخصية منها ما
ثقافة وكذا أنواع مختلفة من السلوك وهذا ما أدى بالعلماء والباحثين إلى البيئة وال طريق

 .3لجانب على آخر"االختالف فيما بينهم حول الشخصية وفي تغليبهم 

فالشخصية هي نسيج مركب من ثالث مقومات وهي الجانب النفسي الذي يشمل الحياة 
لجانب االجتماعي الذي يعكس وا، الباطنية والميول والرغبات الباطنية الخاصة بالشخصية

                                                           
 .217الشخصية(، ص -الزمن  -، بنية الشكل الروائي)الفضاءحسن بحراوي1
 .161ص م،1999، 1، تحليل الخطاب األدبي دراسة تطبيقية، دار اآلفاق، الجزائر، طويإبراهيم صحرا 2
 .21عبد الملك مرتاض، تقنيات الدراسة في الرواية، ص  3
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واقع الشخصية وأخيرا الجانب الجسمي والذي يشمل كل مظاهر الشخصية الخارجية من 
 ، والجانب الفكري الذي يهتم بأفكار الشخصية وعقيدتها وأيديولوجيتها.مميزات وعيوب

ألنها هي التي  األربعةوكل كاتب أثناء بناء شخصياته البد أن يراعي هذه الجوانب 
والكاتب الناجح هو الذي يبني ، يز الشخصية عن غيرها من الشخصيات وتمنحها الفرادةتم

 شخصياته تلك األبعاد.

ولذلك يتم النظر إليها من خالل ، تعتبر الشخصية المحرك األساسي للعمل السردي
 مجموعة من األبعاد وهي: 

ضيح مالمح لهذا البعد أهمية كبرى في تحديد وتو  الجسمي)الفيزيولوجي(:البعد  - أ
سواء ، فهو مجموعة الصفات الخارجية الجسمانية التي تتصف بها كل شخصية، الشخصية

كانت هذه األوصاف بطريقة مباشرة من طرف الكاتب أو إحدى الشخصيات أو من طرف 
أو بطريقة غير مباشرة ضمنية مستنبطة من سلوكها ، الشخصية ذاتها عندما تصف نفسها

 وتصرفاتها.

وصف الشخصيات من الناحية الشكلية الجسمية " كما تعتبر  مهمتهأي أن البعد 
حيث نجد ، شكيل الشخصية حيث تحدد فيه المالمح والصفات الخارجيةالكيان المادي لت

 .1من طول أو قصر أو حسن أو قبح..." اإلنسانوشكل ، الجنس بنوعيه الذكر واألنثى

رفولوجية  أي كل ما يتعلق بحالة اإلنسان ن والحالة المفهذا الجانب يتعلق بالجنس والسّ     
العضوية وأبسط طريقة لوصف أي شخصية وتقديمها هي إيراد وصف جسماني لها وموجز 

 عن حياتها.

الخارجية للقارئ ومدى اتصالها بالشخصية ف من هذا البعد هو توضيح المالمح والهد
 هذا من جهة ومن جهة ثانية رسم صورة الشخصية لدى القارئ.

                                                           
 .23م، ص2008، 4عبد القادر أبو شريفة، مدخل إلى تحليل النص األدبي، دار الفكر العربي، ط 1
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واأليديولوجية وهويتها الدينية انتماءاتها أو عقيدتها " ونقصد بالبعد الفكري  بعد الفكري:ال-ب
ومالها من تأثير في سلوكها ورؤيتها وتحديد وعيها وموقفها من المواقف ، وتكوينها الثقافي

أي أن لتصوير المالمح الفكرية للشخصية  له أهمية كبيرة في العمل السردي ، 1العديدة "
ستوى التكوين الفني إذ تعد السمة الجوهرية لتميز الشخصيات بعضها عن بعض على م

 كانت أكثر ديمومة وتميزا. الفكريةكوناتها وكلما اعتنت بم

ألن المالمح الفكرية ، التصوير الفكري للشخصية ذا أهمية بالغة في جانبها البنائي يعدّ 
وتبرز أهمية هذا البعد ، وتوجهاته علهاردود ف فسروت، تكشف لنا الشخصية وحالتها الذهنية

ويمكننا توضيح ، في روايات )السالمة( كونها روايات يطغى عليها الجانب الفلسفي الذهني
 .2البعد الفكري من خالل الشخصيات الرئيسة والثانوية على حد سواء

، وسامح صية )ميمون قحطان، وشوكان الورد، وظبيةفالشخصيات الرئيسة كشخ
التي تمثل أبعادا فكرية تتجسد في البحث عن الحقيقة الجوهرية الضائعة الهديان وحسو( 

 ، أو بال هدف.تبدو الحياة االنسانية بال معنى التي بدونها

 -نعلم كما –إلى جانب ذلك نلحظ دالالت األسماء ف)ميمون( اسم يدعو إلى التفاؤل 
 ()الشوك والوردق بين ، أما )شوكان الورد( فهو اسم فيه طبابرغم تاريخ حياته المضنية

كطباق حياته التي يعيشها بين )عبد وحر( تلك الشخصية التي تعد رمز القائد الذي يلبي 
 حاجة الرجال الباحثين عن هذه الخصيصة.

أما البعد الفكري للشخصيات الثانوية فيتمثل في جبهتين أكبستا الرواية وأبطالها مناخا 
الجهة األولى عالقة الخير ، مثل بقطبي الصراعفلسفيا وفكريا عاما، وتلك الشخصيات تت

لى سلك الطريق الذي يؤدي ، والمحبة البريئة الصافية هذه العالقة التي تدعو إلى العمل وا 

                                                           
 .47اهيم، صمحمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومف 1
، 1ط، األردن، إربد، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ، البناء السردي في الرواية اإلسالمية المعاصرةابان البنّ  2

 .86م، ص2014
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وهم جماعة عباس المدلول في رواية ، ومن ثم إلى المقصود والهدف، إلى البحث الصحيح
( وشخصية أبو ربيع في رواية ابينيالثعوجماعة أسعد بن البراء في رواية )، (الباكية الغيمة)
 .؟(الغامض الرجل قتل منوضباط التحقيق في رواية)، (الشارد سر)

والقصد من وراء ذلك تحقيق ، أما الجهة الثانية فهي جماعات السبل اللولبية والطرق الملتوية
 غيمةالأهداف وتبرير وسائل مثل جماعة : )الكولونيل لوفنتال والكولونيل شوفان( في رواية )

و)النقيب ( الثعابينيو)سفراء الدول األجنبية في دولة وادي النعيم( في رواية )، (الباكية
من قتل و)العقيد عناد وأتباعه( في رواية )، (الشارد سرصخر وجميع أعوانه( في رواية)

 .1؟(الرجل الغامض

 البعد االجتماعي: -ج

للشخصية من خالل  نستطيع من خالل هذا البعد أن نعرف " الحالة االجتماعية 
عالقتها مع غيرها من الشخصيات كما يبرز البعد االجتماعي للشخصية من خالل الصراع 

 .2بين الشخوص والذي تقل حدته بين شخوص الفئة الواحدة"

يظهر من خالل تقديم وتصوير الكاتب لها، " حين تتعلق  وهذا البعد للشخصية
 -المهنة –ولوجياتها وعالقاتها االجتماعية بمعلومات حول وضع الشخصية االجتماعية وأيدي

 .3طبقتها االجتماعية ووضعها االجتماعي مثل الغنى والفقر"

فهو يهتم بتصوير الشخصية " من خالل مركزها االجتماعي وثقافاتها وميولها والوسط 
" حيث ، ويشمل كل ما يحيط بالشخصية ويؤثر في سلوكياتها وأفعالها 4الذي تتحرك فيه "

                                                           
 .88و 87و 86، صالمرجع السابق 1

 .48و 47محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، ص 2 
م(، منشورات اتحاد كتاب 1985-1947فنية في القصة الجزائرية المعاصرة، )شريبط أحمد شريبط، تطور البنية ال 3

 .49م، ص1998دط،  العرب،
 .614محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، ص 4
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من خالله كل ما يتعلق بحياة الشخصية كالمستوى التعليمي وأحوالها مكننا أن نعرف أنه ي
 .1حولها " المادية وعالقاتها بكل ما

الغاية من هذا البعد أنه يصور الحالة االجتماعية الدقيقة للشخصية سواء كانت إذن 
 ة.غنية أم فقيرة والوسط االجتماعي الذي تعيش فيه وتواكب أحداثه لحظة بلحظ

 البعد النفسي:  -د

وهو الجانب الذي يعكس الحالة النفسية ، البعد النفسي أو ما يسمى بالسيكولوجي
الداخلية التي ال تعبر عنها للشخصية فهو إذا " المحكي الذي يقوم به السارد لحركات الحياة 

 أنه يكشف عما تكشف عليه الشخصية دون أن تقوله، الشخصية بالضرورة عن طريق الكالم
 . 2بوضوح أو هو ما تخفيه عن نفسها "

كما يتضمن النص السردي أيضا " أوصاف داخلية والتي يبدع السارد الخارجي في 
أي أن السارد ، 3تقديمها بناء على قدرته في معرفة ما يدور في ذهن الشخصية وأعماقها "

وعواطف  من مشاعرهو الذي يقوم بإبراز ما يدور في ذهن الشخصية وأحوالها النفسية 
وألن الشخصية " من أصعب  ،ومواقفها من القضايا التي تحيط بها، وطبائع وسلوكيات

كل الصفات الجسمية والوجدانية والخلقية قيدا وتركيبا وذلك ألنها تشمل معاني علم النفس تع
 .4في حال تفاعلها مع بعضها البعض"

كأن تكون ، خصياتويتمثل هذا البعد في طابع الشخصية وما يميزها عن باقي الش
كما يتجسد أيضا فيها ما تقوم به وتقوله وما يظهر عليها من انفعاالت ، طيبة أو شريرة

وهذا البعد يعد ثمرة البعدين السابقين والذي يحمل كيانا اجتماعيا ، غضب(، فرح، )حزن
                                                           

م، 1989، 1جيرار جينيت، نظرية السرد )من وجهة النظر والتأثير(، تر، ناجي مصطفى، منشورات الحوار األكاديمي، ط 1
 .108ص
 .68رشد، البنية والداللة في روايات ابراهيم نصر اهلل، صأحمد م2 
 .25م، ص2006عبد المنعم الميالدي، الشخصية وسماتها، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، دط، 3 
 .121م، ص2003، 1صالح مفقودة، المرأة في الرواية الجزائرية، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، ط4 
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 اتال الحوار ويمثل البعد النفسي من خالل إبراز الصراع الداخلي وذلك في أشكوجسمانيا 
 . الداخلية المختلفة

والمخاطب في اللحظة الواحدة  الغائب والمتكلم  ويتميز بغياب المؤلف وسيطرة ضمير"    
أشبه بالحلم أما الحوار غير المباشر فيتسم بحضور الراوي وتدخله بين  مما يجعل الحوار

قرب وكذلك مناجاة النفس فهي عملية نقل ما يجري في الداخل بصورة أ، والقارئالشخصية 
وتكون الشخصية هي المرسل والمتلقي في آن واحد حيث تقوم الذات ، إلى الموضوعية

 .1بتغليب الحدث على كافة الوجوه من أجل اتخاذ قرار أو موقف "

لهذه األبعاد نجد أنها متداخلة فيما بينها يؤثر كل منهما على اآلخر  فهمناومن خالل 
 هوالبيئة  " والجانب العقلي تنمي ها تتأثر بالتربيةويتأثر به فالطباع رغم أنها فطرية إال أن

الثقافة والتربية أما المظهر الخارجي كاختيار الثياب تعّبر عن ذوق صاحبها وكذا مستواه 
 .2االجتماعي في نفس الوقت "

" فهي ، وبالتالي ال يمكن ألي شخصية أن تكون منعدمة من هذه األبعاد األربعة
موروثة كانت أو مكتسبة كالعادات والتقاليد والقيم والجسدية  مجموعة من الصفات النفسية

 .3والعواطف متفاعلة كما يراها اآلخرون من خالل التعامل معها "

وفي نهاية حديثنا عن أبعاد الشخصية نجد أنها مزيج مركب من أربعة أبعاد أساسية ال 
 . يمكن االستغناء عنها في عملية تكوين الشخصية

 

 

                                                           
 .25م، ص1999تقنيات الدراسة في الرواية )الشخصية(، دار الكتاب العربي، الجزائر، دط،  عبد اهلل خمار، 1
 .10وفن التعامل معها، ص  –أنواعها وأمراضها  –سعد رياض، الشخصية  2

 .93أحمد مرشد، البنية والداللة في روايات ابراهيم نصر اهلل، ص 3 
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 : تقديم الشخصية -6
يعتمد المحدثون على طريقة تختلف اختالفا واضحا وجليا في تقديمهم للشخصيات 

يقّدمون شخصياتهم فهم ، وتحليلها ورسم مالمحها وطباعها النفسية عن طرائق الذين سبقوهم
ما يعرف أو  Interior monologueعن طريق الرواية ويتبعون طريقة المونولوج الداخلي 

الطريقتان تفتحان الطريق واسعا للكاتب لالطالع على عالم  هاتان، باسم تيار الوعي
في  تان هما المونولوغالشخصية الداخلي )الباطني( ومن طرق تقديم الشخصية نجد طريق

 .1التطبيق ثم الحوار والتشخيص

ولتوضيح الفارق بين طريقتي الكتاب في تقديم  المونولوغ في التطبيق :الطريقة األولى/ 
. البد من أمثلة تطبيقية . وطريقة اعتماد المونولوغ الداخلي، ليدية المباشرةالشخصية : التق

لكنها مفصلة قائال: " كان ابراهيم ( بكلمات قليلة إبراهيمفهذا كاتب روائّي يقّدم بطل روايته )
، الذي تزوج من زوجته األولى قبل ثالثين ولم يكن كذلك ألبيه، لوحيد ألمهاالبن البكر، وا

ثم ماتت على إثر ، بت له أطفاال، لم ينج منهم من الحصبة سوى أربع بناتفأنج، سنة
، ثم توّرم الثدي الثاني افقد تورم ثديها األيمن وامتد الورم إلى بطنه . مرض لم تعرف طبيعته

لم تعد قادرة على الكالم، وكان األلم  ، ثمّ أوال، وبح صوتها امتد الورم إلى العنق والحنجرةو 
فع لطخات العجين الساخن  وال حبوب األسبرين التي كان زوجها يحضرها من ، ولم تنشديدا

وهل تنفع حبوبك البقال الشامّي في المدينة القريبة  وكان كلما اشترى حّبتين سأل البقال : 
 .2في أوجاع الرأس؟

ولكنه تناول ، لم يكتف بذكر طائفة من أخبار ابراهيم، في هذا التقديم، فالكاتب
والبقال الشامي  ، والمرض الغريب الذي أصابها، وزوجته المتوفاة، ا والدهبالحديث أيض

فتحدث عن زواجه الثاني من أم ، واستطرد ما شاء له اهلل من االستطراد، وحبوب األسبرين
                                                           

، 1منشورات االختالف، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، ط – دراسة -ينظر، إبراهيم خليل، بنية النص الروائي 1
 . 177م(، ص 2010-ه1431)

 .179و 178المرجع نفسه، ص 2 
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ونجد هذه الطريقة متبعة . ثم استأنف الكالم عن البطل ثانية بعد صفحات، البطل ابراهيم
يقّدم لنا  -الكاتب الروسي الشهير –فنيقوالي غوغول، وغربيينمن عرب ، لدى كبار الكّتاب

فهو واحد من أولئك الذين  . بطل روايته تاراسبولبا قائال : " كان بولبا عنيدا بشكل مخيف
الكالح في النصف القبلي من أوروبا حينما كان جنوبّي ظهروا في القرن الخامس عشر 

وأرضه قد أحرقتها هجمات الغزاة ، ن خراباوكا . روسيا البدائي كله مقفرا من أمرائه
قبل ، وفروسيته  وألقابه العسكرية، وقد استطرد طويال في أحاديثه عن بطوالته . المغوليين

 .1أن يستأنف القّص 

السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا كله : أليس ثمة الطريقة الثانية / الحوار والتشخيص: 
بعيدا عن الوصف الخارجي  ، ر مباشر، وال تقريريطريقة أخرى لتقديم الشخصية تقديما غي

ويضفي على الشخوص مالمح باهتة تفتقر للواقعية ، الذي يفتقر عادة للتعبير الفني
ما يشير إلى طريقة أخرى هي  -في الواقع –لدينا في اإلجابة عن هذا التساؤل ، والصدق؟

 .2الحوار الدرامي

إال شيئا واحدا، وهو ، واقعيعني في ال فاستعمال كلمة شخصية في النقد الروائي ال
، أو ألفراد الذين تدور حولهم الرواية، وسمات يتصف بها فرد معين من اوجود مزايا
 .المسرحية

ذا ، وطباعه، وهذه السمات هي التي تحدد لنا نفسية هذا الفرد ومزاجه الخاص. وا 
فعال أكثر تأثيرا في بحيث تجعله شخصا قادرا على القيام بأ، مزايا أوفرأسندت ألحدهم 

ويمكن  heroوجب أن يسّمى بطال ، مثل تاراسبولبا في رواية غوغول الشهيرة، الحكاية
 تقديمه بإحدى الطرائق اآلتية:

 معلومات نتلقاها مباشرة من الكاتب )غوغول مثال(. -1
                                                           

 .179ص ، المرجع السابق1 
 .189ص، السابقالمرجع  2
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مثلما الحظنا في تقديم المتشائل نفسه في رواية  auto- descriptionوصف ذاتي  -2
 إميل حبيبي.

وهي في األغلب أفعال قام بها ، وصف غير مباشر عن طريق األفعال التي يقوم بها -3
ومع ذلك تمثل في رأي بعضهم جزء  . مستقلة عن المتن الحكائيأي أنها ، قبل بدء الحكاية

 من العرض.
 وأخيرا الحوار الثنائي أو المتعدد األشخاص )الديالوغ(. -4

فكما أن الحوار في المسرحية  . والرواية، : المسرحيةهما ، وبهذه الطريقة األخيرة يلتقي فنان
براز المالمح، يعد أداة لتحليل الشخوص ، كذلك يعد إعتماده في الرواية، والطباع الفردية، وا 

ظهار بعض ، آخر، طريقة يستطيع بها المؤلف التأثير على الشخصية وفي أي فن سردي وا 
 .1ونولوغ الداخلي، أو الخارجيأو الم، مالمحها التي ال تتضح من خالل األفعال

 طبيعة االسم الشخصي: -7
ما يمثله  ح هوية الشخصية فهو يمثل للشخصيةاالسم الشخصي هو االسم الذي يوضّ 

ديد السمة ، " فهو أحد الخطوط المميزة والهامة وعالمة فاعلة في تحالعنوان لرواية أو قصة
، فهو يمثل بثباته وتفاعله ا هذا البناءامة التي يرتكز عليهألنها الدع؛المعنوية لهذه الشخصية

 .2ص "وتواتره عامال أساسيا من عوامل وضوح النّ 

ويسعى كل كاتب وهو يضع أسماء لشخصياته أن تكون مناسبة بحيث تحقق للنص 
ومن هنا يكون " مصدر التنوع واالختالف الذي يطبع أسماء ، انسجامه وللشخصية وجودها

م أي شخصية ليس دائما دون خلفية نظرية  كما أنها واختيار المؤلف الس، الشخصيات

                                                           
 .190و 189المرجع السابق، ص 1

 .247حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 2 
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التنفي القاعدة اللسانية حول اعتباطية العالمة فاالسم عالمة لغوية بامتياز  فاألسماء داخل 
 .1فال مجال فيه إلى منطق الصدفة "، العمل السردي تعتبر شكال فنيا ال يخلو من الداللة

ا لكي ال تختلط الشخصيات عند فكل كاتب يسند لكل شخصية دورا وظيفيا محدد
المتلقي وهو يتابعها على مدار الحكي فتمنح لكل شخصية اسما معينا كما هو معروف في 

ويميزها عن بقية الشخصيات ومن هنا يمكن القول أن االسم يعّد مؤشرا على  الحياة اليومية
 هويتها وهذا يعّد إنجازا من إنجازات التمكن الروائي.

ولهذا البد للشخصية أن ، ويختزل صفاتها، الشخصية ويجعلها معروفة" فهو الذي يحدد 
تسمياتها  بحيث ن تكون أسماء شخصياته متناسبة مع وعلى الكاتب أ، 2تحمل أسماء تميزها"

 تحقق للنص جماليته ومصداقيته.

 أهمية عنصر الشخصية في العمل األدبي: -8
د المكونات الحكائية التي كل الدراسات كما سبق وأشرنا تعتبر أن الشخصية هي أح
حيث يعمل المؤلف أو ، تشكل بنية النص لكونها تمثل العنصر الفّعال الذي ينجز األفعال

" ولقد ، القاص على بنائها بناء متميزا يجّسد أكبر قدر ممكن من تجليات الحياة االجتماعية
ن لها دور حيث كا، لعبت الشخصية دورا فعاال في القرن التاسع عشر خاصة لدى نقاده

براز مميزات الطبقة االجتماعية والتصعيد من قيمة الفرد وأهمية الفاعل في  اختزال وا 
 .3"المجتمع

لتاريخية التي تعيشها فالشخصية يمكن أن تكون مؤشرا على المرحلة االجتماعية وا
زمن " "أرسطو" ، " بعد أن كانت تعاني نوعا من التهميش فقد كانت الشخصية وتعبر عنها

                                                           

 .87م، ص1987ت في علم اللسان العام، تر، عبد القادر فيفي، إفريقيا للشرق، دط،فرديناند دي سوسير، محاضرا1 
 .19و18محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص 2

 .34إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر، دط، دت، ص3 
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فالمؤلف يهتم باألحداث أوال ثم يختار الشخصيات ، تمثل إال ظال لألحداث التي تقوم بهاال 
 .1التي تناسبها"

ويعتبر المؤلف والروائي الفرنسي " بلزاك " واحدا من الذين رّدوا االعتبار لها " فقد كتب 
زهاء التسعين رواية نشط نصوصها أكثر من ألفي شخصية وماشاه على ذلك جملة من 

كّتاب إذ أصبحت تعامل الشخصية في تلك الفترة على أنها كائن حي له وجوده ال
بعد أن كانت تعامل على أنها " كائن ، الفيزيولوجي فتوصف مالمحها وحيويتها وانفعاالتها"

وساد االعتقاد عند الكّتاب طيلة القرن التاسع عشر فالشخصية هي رسم ، ورقي ال قيمة له
 .2وال شيء دون ذلك "

 عن ذلك أصبحت تعتبر أحد المقاييس األساسية التي يعتمد عليها في االعتراف فضال
ومن بعدها صارت الشخصية ذات وجود فعلي متعدد ، بالكاتب على أنه كاتب حقيقي

من األعمال وحدها بل للشخصية هويتها فيه ولها إذ ال تستمد الشرعية ، المستويات
 . خصائصها المختلفة

نتها الخاصة أوالها النقد الروائي مكانة كبيرة وواسعة بوصفها ونظرا ألهميتها ومكا
ضرورة للخطاب السردي، فيما ذهب البعض إلى تعريفها على أنها الكائن البشري مجّسدا 

، أو أنها الشخص المتخيل الذي يقوم بالدور لتطور الحدث القصصي، بمعايير مختلفة
بقوله : " إن الشخصية أداة فنية  والشخصية القصصية عند "عبد الملك مرتاض" حددها

وهي شخصية نسبية قبل كل شيء حيث ال ، يبدعها المؤلف لوظيفة هو مستعد إلى رسمها
 .3إذ ال تعدو من كونها كائن من ورق"، توجد خارج األلفاظ

                                                           
 .108الشخصية(، ص -الزمن -لفضاءحسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )ا 1
 .57عبد الوهاب الرقيق، في السرد )دراسة تطبيقية(، دار الحامي، تونس، دط، دت، ص 2
 .68و 67م، ص 1990عبد الملك مرتاض، القصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري، دط،  3
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يبتكرها المؤلف من أجل أداء أدوار مختلفة أو ، أي أن الشخصية هي من صنع الخيال
عن الحدث والشخصية ألن كليهما تمثيل " هنريجيمسمثل ما قال  رئالقارسالة إلى  إيصال

 .1لآلخر كما أن الشخصية تصادق الشخص الحقيقي المركب من لحم ودم وعظم"
 القارئفهي توهم ، هذا يعني أن الشخصية الحكائية خلقت استنادا إلى شخصية واقعية

 مقامات في السرد في كتابهما أورده "أيمن بكر" بشخصيات خيالية وينصب في هذا الصدد 
ونفهم من هذا أن الشخصية ، " أن الشخصية عالمة فقط على الشخصية الحقيقية الهمذاني

 .2الحكائية تمثيل لشخصية حقيقية"
اهتماما كبيرا من طرف النقاد والباحثين  ىفقد الق المفهوم، ونظرا ألهمية هذا ومن هنا

وبدورنا سنحاول الوقوف عند جذورها " ومّر هذا المفهوم بتطورات عّدة عبر الزمن 
اسم للقائم بالفعل أو الحدث إلى أن أصبحت عنصرا مهما فالكالسيكيون يرونها بأنها مجرد 

ها اهتماما كبيرا و واستقلت عن الحدث في القرن التاسع عشر، كما أن الواقعيين أول، وأساسيا
 إشكاليةوهكذا أدرجت ، لقارئلوانتقوها من الواقع القريب ، )الشخصية( في العمل السردي

الشخصية داخل العالم المحكي ضمن مستويات تحليل متباينة تربط الشخصية بتعريفات 
 .3شتى للعلوم"

ومن هنا فالشخصية لدى النقاد الكالسيكيين هي األساس الذي يقوم بالحدث ويطوره " 
ناحية النفسية ال، خاصة من الحدث يجعلنا نفهم طبيعة الشخصيةوهذا االرتباط للشخصية ب

على امتداد الخط الزمني في عملية القراءة ، وارتباطها هذا يكون تدريجيا فقد ارتبطت بالحدث
 .4والسرد القصصي"

، وقد تناول الكثير من النقاد والدارسين ية ركيزة أساسية لكل كتابة سرديةتمثل الشخصو 
باعتبارها ، كتسبها الشخصيةونظرا لألهمية التي ت، هذا الموضوع بشيء من التفصيل والشرح

                                                           
 70ت السرد(، ص عبد الملك مرتاض، )في نظرية الرواية بحث في تقنيا 1
 .85المرجع نفسه،  ص  2
 .58-56جويدة حماش، بناء الشخصية في حكاية " عبدو والجماجم والجبل" ص  3
 .25إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، ص 4
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فقد حاول الكثير من الباحثين دراستها وتحليلها على ، األكثر تعقيدا في المكونات السردية
 حسب طريقته.

، السردي العملومّما تقدم طرحه نستنتج أن الشخصية تعد أحد المكونات األساسية 
كلل كونها العنصر وغيابها غياب للنص  وذلك أنها دعامة وركيزة هامة في قيام أي نص

 الفعال والمحرك في تطوير وتنمية العمل.
ونظرا ألهميتها أوالها المشتغلون بالدراسات والنقد على اختالفهم وباختالف مشاربهم 

، وألنها للشخصية شتىتوصلوا إلى مفاهيم إال أنهم ، وفلسفاتهم سواء العرب منهم أم الغرب
 اليبها واتجاهاتها.تجّسد رهان التجربة الفنية على اختالف أس



 

 

 الفصل الثاني

"من قتل أسعد  في رواية أبعادهاو الشخصيات  أنواع
 المروري" للحبيب السائح

 

 .الشخصيات في الروايةأنواع  -1
 .ةـــفي الرواي أبعاد الشخصيات -2
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 :الشخصيات في الروايةنواع أ -1

 الشخصيات الرئيسية: أوال:

ات الممثلة للنخبة المثقفة في المجتمع : تعتبر شخصية رستم من الشخصيمعاود رستم -أ
يعمل جاهدا من أجل إجالء وكشف اللثام عن حقيقة ، الجزائري فهو صحافي بجريدة القوس

مقتل األستاذ أسعد المروري بكل ما أوتي من فكر وثقافة واسعتين وبمساعدة من المفتش 
الذي يسرد أحداث  كما يعتبر كذلك السارد، معمر حيمون والطبيبة الشرعية لطيفة منذور

غير أن ذلك ال ، حيث يجد نفسه وسط ألغاز ومتاهات ال تنتهي، الجريمة وما دار حولها
 من الحيثيات التي تريد الجهات األمنية التكتم عليها.يمنعه من الوصول إلى الكثير 

يقول الحبيب السائح على لسان رستم معاود " نصبت مرفقّي على سطح المكتب 
يدي أبحث في ظلمة عيني عن لفة أخرى غير التي أحرر وبها أوصل وحضنت وجهي بين 

يستدل من هذا القول بأن رستم استطاع أن يجد  1ينتظر غير الذي يعرفه... " قارئإلى 
نفسه ويولد من جديد من خالل قراءته للوقائع التي عاشها في أحداث مقتل أسعد المروري 

 اب الصحافة الصفراء.د من كتّ فبفضل هاته الواقعة حّرر رستم قلمه ولم يع

وتدور حولها األحداث ، ديناميةوالشخصية الرئيسية " هي التي تعطي الحدث انطالقة 
نفهم من  2إليه"  يدعوفالبطل يكون فيها حامال لفكر الراوي أو لما ، من البداية إلى النهاية

ل في الرواية يحمل فالبط، هذا أن الشخصية الرئيسية دعامة أساسية في بناء العمل الروائي
 .الراوي أو غيرهفكر 

 

                                                           
 .43ص م،2017 ،1ط الجزائر، للنشر، ميم دار المروري، أسعد قتل من السائح، الحبيب 1
، منشورات الوطنية لالتصال، دط، دت، ردية في الرواية المغاربية )دراسة في بنية الشكل(ابراهيم عباس، تقنيات البنية الس2

 .157ص
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كما تمتاز هذه الشخصية بالقوة والقدرة في تأدية دورها في كل عمل روائي وضعت فيه 
وجعلها تتحرك وتنمو ، حيث" تكون هذه الشخصية قوية ذات فاعلية كلما منحها القاص حرية

وسط المحيط  إخفاقها وانتصارها أو، بينما يختفي هو بعيدا يراقب صراعها، وفق قدراتها
وعليه لكي تكون الشخصية العميقة قوية البّد ، 1عي أو السياسي الذي رمى بها فيه"االجتما

 . أن تكون غير مقيدة بأي شيء وتمارس نشاطها بحرية تامة

" رستميقول الحبيب السائح على لسان ، أما عن بحثه وحيرته من مقتل أسعد المروري
يريد الحبيب ، 2سقط ضوءا على عتمة هذه الجريمة النكراء"الصحافة وحدها تستطيع أن ت

هي السبيل الوحيد في كشف خيوط  اإلعالمالسائح أن يوصل لنا فكرة مفادها أن وسائل 
الّسياسّية فيقول الحبيب السائح على لسان رستم " ومع ذلك  ئهأما عن آرا ،ومالبسات القضية

، يقصد من هذا 3ية أسسناها للنضال السياسي"أيام الجامعة كنا نؤدي أدوارا في فرقة مسرح
 . قة مسرحية ذات صبغة سياسية بحتةكّون فر أن رستم 

: تنتمي هذه الشخصية إلى حزب الحركة الديمقراطية الذي يحمل بعدا أو المروري أسعد - ب
فكرا شيوعيا، وقد دارت حول هذه الشخصية جّل أحداث الرواية، كما لعبت دورا مهما 

كما انبثقت عنها آفاق ضبابية كونها الشخصية التي ، األحداث وتطورها وأساسيا في سير
تعرضت لالغتيال في فضاء سياسي متعدد األبعاد، إذ أن شخصية رستم كان أثناء 

 .الرواية يبحث في قضية أسعد المروري الذي قتل بطريقة مجهولة

 

 

                                                           

 .32(، ص1985-1947شريبط أحمد شريبط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة )1 
 .37الحبيب السائح، من قتل أسعد المروري، ص2
 .33المصدر نفسه، ص 3
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كومة إجراء حيث يقول الحبيب السائح على لسان أسعد المروري " أطلب إلى الح 
االغتيال المأسوي حتى يتم تقديم مرتكبيه إلى  تحقيق أكثر تفصيال واستقاللية حول هذا

يفهم من هذا الكالم أن أسعد المروري ألزم نفسه بالتحري والبحث حول عملية القتل 1العدالة" 
 البشعة التي ال تمت لإلسالم بصلة.

رواية ففي كل شخص أو يقود الحديث عن الشخصية إلى مسألة " البطل في ال
وقد كان المألوف ، أشخاص يقومون بدور رئيسي فيها إلى جانب أشخاص ذوي أدوار ثانوية

وقد ، في القصة أن يقوم شخص بدور البطولة في أحداثها وينال من الكاتب عناية كبرى
ع يصور الروائي هذا البطل وهو يتفاعل مع الواق، عن طبقة أو اتجاه إيجابي أو سلبي يّعبر

 .2يتحداه مع إدراكه لمحدودية محاوالته أو هويته أو عدم فوزه في النهاية"
لقد سعى رستم إلى تحليل بعض بقايا أسعد المروري بمساعدة الطبيبة الشرعية لطيفة 
منذور، حيث يقول الحبيب السائح " اغتياله تراجيديا وال يمكن قبولها حسب المعلومات التي 

المروري يكون تلقى جروحا كثيرة على مستوى الرأس ؛ األمر الذي استلمتها فإن السيد أسعد 
 .3يحملني على االعتقاد بأن هذا الفعل عمل تعسفي"

: طبيبة شرعية تعمل في مستشفى وهران الجامعي في مساس وفي تواصل لطيفة منذور -ج
من  لذا برزت شخصيتها في الرواية، دائم مع أجهزة األمن كون الوظيفة ذات طابع جنائي

كما أن هذه ، خالل كشف السبل والطرق المؤدية إلى حقيقة مقتل األستاذ أسعد المروري
الشخصية تعكس مالمح دفينة تنم عن آالم خفية جّراء فشلها في زواجها األول من أحد 

حيث يقول الحبيب السائح على لسان لطيفة " أمقت جريمة هذا ، رجال االستعالمات واألمن
ر الجدار، وهو الشبح ذاته المتسبب في بها قلت متوهما ظال انسحب عالشبح الغاشم أدين

                                                           
 .82المصدر السابق، ص 1
 .53م، ص1986، 1محمد جاسم الموساوي، الرواية العربية النشأة والتحول، مكتبة التحرير، بغداد، ط 2
3
 81الحبيب السائح،  من قتل أسعد المروري،  ص 
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على  هجمحيث يصور لنا الراوي مدى مرارة الحزن العميق والدفين الذي  1وفاة والدي قالت "
 لطيفة منذور.

بما أنه يوجد في كل عمل روائي شخصيات تقوم بعمل رئيسي إلى جانب شخصيات 
ن وليس م، لرئيسية هي التي تقود الفعل وتدفعه إلى األمامفالشخصية ا، تقوم بأدوار ثانوية

ولكنها هي الشخصية المحورية ، ية بطل العمل دائماالضروري أن تكون الشخصية الرئيس
فقد ، فلطيفة منذور هي مساعدة البطل ،2وقد يكون هناك منافس أو خصم لهذه الشخصية

الحبيب السائح على لسان لطيفة  ات ساعدته على المضي في حل اللغز، يقولأمدته بمعلوم
منذور" ساومني مسئول في الشرطة على أن أثبت في تقرير التشريح أن الضربة من خلف 

ال سّرب للصحافة ملفا عني " وهذا الدليل يدخل  3رأس الضحية لم تكن بواسطة أي جسم وا 
 مروري.ضمن الحقائق المقدمة من طرف الطبيبة الشرعية في قضية مقتل األستاذ أسعد ال

يقول الحبيب السائح على  حيث، وقد دارت عالقة عاطفية بين لطيفة منذور برستم
يقول أيضا " جلسنا كما عاشقين من زمن السبعينات و  4.."." تباوسنا على الخدينلسانها 

" ، بل هي أسمى من ذلك، الغاية من هذه العالقة ليس مجرد المتعة فحسب 5الغابر...
ة عابرة بالنسبة للطبيبة لطيفة منذور ألن الهدف الرئيس هو فقضية أسعد المروري قضي

 االرتباط برستم.

 

 

                                                           
 .65، ص المصدر السابق1
م، 2006، 1ينظر، صبيحة عودة زعرب، جماليات السرد في الخطاب الروائي )غسان كنفاني(، دار مجدالوي، األردن، ط2

 .132-131ص 
 .66الحبيب السائح، من قتل أسعد المروري، ص3
 .164المصدر نفسه، ص 4
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 : الشخصيات الثانوية -1
، : وهو شخصية مسّطحة تعمل في مكتب االستعالمات والتحريالمفتش معمر حيمون - أ
دورها في الرواية فيبرز من خالل المعلومات التي يزّود ويمّد بها الصحفي رستم معاود ا أمّ 

هاته المعلومات ساعدت في كشف الكثير من ، األخير تربطه به عالقة مصاهرة كون هذا
ن" لما هاتفني معمر مالبسات قضية القتل حيث يقول الحبيب السائح على لسان معمر حيمو 

ثنين ن محكمة الجنايات برمجت القضية لليوم اإلأيبلغني ، مفتش الشرطة القضائية، حيمون
يل يوضح المعلومات المقدمة من طرف المفتش معمر حيمون هذا الدل 1..".الخامس ديسمبر
 . للصحفي رستم

الشخصية الثانوية هي التي تكون لها دور مقتصر على مساعدة الشخصيات  أنكذلك 
وتتخذها صديقتها ، ومساعدة لها أحياناالرئيسية حيث نجدها "مالزمة للشخصية الرئيسية 

يكون لها تأثير في  أنيمكن ، أخرىتختفي تارة ثم  تارة أمامناوغالبا ماتنبثق ، وحافظة سرها
نماإلضاءةالن الكاتب اليقصدها لذاتها ، ثابتة التحرك ساكنا األحداثأوتوجيه  جانب من  وا 

 .2لتحقيق صفة من صفاته " أوجوانب الشخصية البطل 

ويقول الحبيب السائح على لسان المفتش معمر حيمون " أختك تلح علّي أن أدعوك 
 وجودهذا يدل على  3ينظر إلّي بعين عتاب حين تصيران أبوين سّلم عليها"، شاء قالإلى الع

 عالقة مصاهرة بين معمر حيمون مع رستم معاود.

                                                           
 .7ص،  المصدر السابق1
سفر السالكين(  -هوامش الرحلة األخيرة -إدريس زهرة، سيميائية الشخصية في الرواية الجزائرية المعاصرة )همس الرمادي2

، 1ة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، إشراف: هواري بلقاسم، كلية اآلداب والفنون، جامعة وهران لمحمد مفالح نموذجا، مذكر 
 .119م، ص2016

 .13الحبيب السائح، من قتل أسعد المروري، ص3
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زوجة األستاذ أسعد المروري عاشت ، : وهي من الشخصيات المسّطحةالسيدة خليدة-ب
تألمت ، ولطفليهاكانت مخلصة لزوجها ، معه لسنوات وتقاسمت األفكار والتوجهات واآلراء

 وما حّز فيها أكثر الطريقة التي بها رحل.، جّراء فراق زوجها أسعدكثيرا وحزنت حزنا كبيرا 

يقول محمد غنيمي هالل عن الشخصية الثانوية أنها " إذا كانت ذات األدوار الثانوية 
ت وكثيرا ما تحمل الشخصيا، أقل في تفاصيل شؤونها فليست أقل حيوية وعناية من القاص

 هذا يعني أن وجودها أساسي ال بّد منه في أي عمل روائي. 1الثانوية أراء المؤلف "

يقول الحبيب السائح على لسانها " قتلوه زوجي قتلوا أسعد قالت صارخة وطوحت 
 . إلى توفيق أنتما رفيقاة، رّب ناظرة إلى سليم، برأسها ذات اليمين وذات الشمال ربيييي

على المشهدالرهيب الذي وقفت عنده السيدة خليدة في مقتل زوجها هذا يدل  2خلوني أنشوفه"
 أسعد.

الحبيب السائح في موضع أخر من الرواية " ولتعلموا هذا أيها المشيعون لم أر يقول 
ولم يحظ طفاله بإلقاء نظرة أخيرة على وجهه إنها قتله  . أسعد إال في غرفة حفظ الجثث

نها ألشد حزنا قالت تعّبر عن مدى الجو الّرهيب  3جروح يعصر القلب "مبصوت ، ثانيه وا 
الذي طغى على المكان والحسرة التي ألمت بالزوجة الكريمة خليدة جّراء رؤيته إال وهو 
ممدود في غرفة حفظ الجثث واألدهى واألمّر أن طفاله لم ينظرا إليه نظرة وداع فقد اعتبرتها 

 السيدة خليدة بمثابة مصيبة أخرى.

فهو يتقاسم ، خناتة صديق ورفيق األستاذ أسعد المرورييعتبر توفيق بو : توفيق بوخناتة -ج
معه المهنة واألفكار، وما شّد في حزنه وألمه الشديدين مقتل صديقه ورفيق دربه بهذه 

                                                           

 .533محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، ص1 
 .8، صالمروري  أسعد قتل منالحبيب السائح،  2
 .53المصدر نفسه، ص 3
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حيث يرى أن االستهداف لم يكن لشخص أسعد بالضبط بل كان ، الطريقة البشعة والشنيعة
 لفكره وتوجهه.

الحبيب السائح على لسان توفيق بوخناتة " ويجب أن تعلم أيضا أنهم منعونا أن يقول 
هذا يدل على أن توفيق بوخناتة كان رفيقا  1ننّشر في شوارع المدينة بالغا باختفاء رفيقنا "

 دائما لألستاذ أسعد المروري.

وهذا هو دور الشخصيات الثانوية فهي شخصيات متناثرة في كل رواية تساعد 
براز الحدثخصية الرئيسية الش  .2في أداء مهمتها وا 

كنا ، قبل أسبوع من اختفاء رفيقنا، " فعال وفي الحادي عشر أفريل توفيق بوخناتةيقول 
ويواصل الحبيب السائح ، هذا يدّل على مدى تعّلق توفيق بأسعد 3عقدنا اجتماعنا في المقر"

الحركة اليسارية ؛ وكانوا عمال  وكان توفيق بوخناتة قدمني لحاضرين من قدامىفيقول " 
ميناء وسكك حديدية ومصافي بترول ومعامل حديد وزجاج  صافحتهم واحدا واحدا ببالغ 

 . 4التوقير"

في الوصول  )رستم(في الرواية أنه كان يساعد البطل  توفيق بوخناتةويتلخص دور 
 إلى حل اللغز.

في معهد التكوين المهني لإلعالم : شاب في مقتبل العمر، تلقى تعليمه سفيان العبوري -د
كانت له عالقة باألستاذ أسعد المروري رغم سطحيتها تورط في عملية القتل بطريقة ، اآللي

كما أن شخصية سفيان تعتبر من ، لصاق تهمة القتل العادي بهإغير مقصودة من أجل 

                                                           

 .68، ص صدر السابقالم1 
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تل أسعد الشخصيات الثانوية التي كان لها حضور مميز في الرواية بمقتضى اتهامه بمق
 المروري.

" ال شيء اآلن سوى أن المعني كان  سفيان العبورييقول الحبيب السائح على لسان 
وهذا دليل على سطحية العالقة  1وأن هناك عالقة سابقة ربطت بينهما " . أحد طلبة الضحية

 بين سفيان العبوري بأسعد المروري.

كان يوصلني في  . الطالب أيضا " كان هو األستاذ وكنت أنا سفيان العبوريويقول 
حدثت بيني وبين األستاذ سيارته إلى حيث أريد وفي السيارة بدأ كل شيء اقشعر جلدي فعال 

أسعد المروري مشاحنة في مقر الحركة حاولت إبعاده ففقد توازنه وسقط إلى الخلف 
يان وهذا الدليل يصور لنا الطريقة التي توّرط فيها سف 2فارتطمت رأسه بصحن المرحاض "

 ومن ثم مقتله. العبوري في إصابة األستاذ أسعد المروري
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 :في الرواية أبعاد الشخصيات -2

 : شخصية رستم -1
: للبعد الفيزيولوجي أهمية كبيرة في " توضيح مالمح الشخصية من البعد الفيزيولوجي - أ

نحافتها يهتم  " القاص في هذا البعد برسم شخصيته من حيث طولها وقصرها و ، 1القارئ "
 التي تميزها عن غيرها من الشخصيات. 2وبدانتها ولون بشرتها والمالمح األخرى المميزة "

 فالمالبس والتسريحة وغيرها من المالمح الخارجية لها داللة ما.

في قوله      رستمفالحبيب السائح في روايته من "قتل أسعد المروري" صور لنا مالبس 
وقميص قطني أزرق وشاش أخضر ملفوف على عنقي " وكنت في جاكيت جلدية سوداء 
في الجاكيت والتريكو ، وكذلك في قوله " فيما كنت أبدوله 3وسروال جينز أسود مثل حذائي "

 4الفصليين بلونين أبيض وأصفر باهتين وسروال الجينز األكحل كأي صحافي "
  يعّبر فهو ، شعبيةاللون األزرق )قميص قطني أزرق( : يعتبر هذا اللون من أكثر األلوان

 .5وقد يدّل أحيانا عن مشاعر البرودة والعزلة والحزن، عن االستقرار واألمان والثقة

نالحظ أن الكاتب لم يحدد المالمح الدقيقة لهذه الشخصية )رستم( كي نتعّرف عليها 
مالبسه في هذا البعد وهذا راجع لتقمصه دور الّراوي الذي يقوم بنقل  أكثر  واكتفى بتصوير
 األحداث وسرد الوقائع.
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 فهو يتمثل في              ، ال يقل البعد االجتماعي أهمية عن البعد الفيزيولوجي البعد االجتماعي:-ب

ونوع العمل الذي يقوم به في المجتمع  ، " انتماء الشخصية إلى طبقة اجتماعية معينة
 .1دينه وجنسيته وهواياته" ونشاطه وكل ظروفه التي يمكن أن يكون لها أثر في حياته وكذلك

ألن الظروف االجتماعية التي ، وتكمن أهمية هذا البعد في تبرير وفهم سلوكيات الشخصية
 عاشتها الشخصية لها دور في توجيه سلوكها.

قت من أبيه وهي في سن التاسعة طلّ  ،كانت أمه معلمة، من عائلة مثقفة رستمينحدر 
ة يسارية ولكن لكونها بجمالها وثقافتها وأناقتها ليس بسبب أنها كانت معارض، والثالثين
 . 2ذات شخصية قوية امتزجت بسطوة روحية، وأصولها

مع والدتهم وهذا ما انعكس ايجابا في توجيه سلوكه عقيلة هو وأخته  رستمتربى 
يقول الحبيب ، وخريج جامعة يعمل صحافي في جريدة القوسالشخصي فهو شخصية مثقفة 

ويكتب في المسرح مع صديقه ، 3ود صحافي في جريدة القوس قلت "السائح " رستم معا
 وذلك لمعالجة اآلفات االجتماعية التي نهشت المجتمع الجزائري. أسعد المرورياألستاذ 

 أسعد المروريولم يكتب لتجربته في المسرح أن تستمر، وذلك بسبب اغتيال صديقه 
مالبسات هذه الجريمة النكراء وهذا  فيإلى البحث  رستم وهذا ما اّضطر، ألسباب مجهولة

وبعض لطيفة منذور وصديقته الطبيبة الشرعية  معمر حيمونبمساعدة صهره المفتش 
والتي تقابلها بيئة مضادة وهي  لرستم الشخصيات األخرى التي كانت بمثابة بيئة عمل

يه البالد من وما وصلت إل، الكولونياليةوهران المكان الذي وقعت فيه الجريمة المسمى مدينة 
فك خيوط هذه الجريمة  رستموهذا ما صّعب على ، فساد وظلم واغتياالت وقمع للحريات

 البشعة.
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هو المكون الديني أو االيديولوجي أو السياسي أو الثقافي للشخصية  البعد الفكري: -ج
 له أهمية كبيرة وبالغة في العمل السردي على مستوى، وتصوير المالمح الفكرية للشخصية

وكلما اعتنت ، " إذ تعد السمة الجوهرية لتمييز الشخصيات بعضها عن بعض، التكوين الفني
 .1بمالمحها الفكرية كانت أكثر ديمومة وتميزا "

قائلة "  لطيفة حيث خاطبتهويظهر البعد الفكري من خالل كتاباته في فن المسرح 
وممثلها  بوحزبلمسرحية  وكان ذلك بعد مشاهدتهما 2أخفيت عني أنك تكتب أيضا للمسرح "

المتخصص في فن المسرح حيث تكشف المسرحية  أسعد المروريالرئيسي األستاذ الجامعي 
وفي ذلك يقول الحبيب السائح " ومع ذلك ، قمة الفساد المتفشي في الدولة وتبديد المال العام

 . 3أيام الجامعة كنا نؤدي أدوارا في فرقة مسرحية أسسناها للنضال السياسي "

مناضل ، صاحب أفكار سياسيةتبين لنا أنه رستم من خالل المالمح الفكرية لشخصية 
 سياسي قديم.

 

 

 

 

                                                           
، بناء الشخصية الرئيسية في رواية )عمر يظهر في القدس(، للروائي نجيب الكيالني،  كلية اآلداب عبد الرحيم حمدان1

 .128م، ص2011الجامعة اإلسالمية بغزة، 
 .35، صالمروري  أسعد قتل منالحبيب السائح، 2
 .33المصدر نفسه، ص 3
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حيث يهتم ، وهو الجانب الداخلي للشخصية ويتعلق عادة " بالحالة النفسية البعد النفسي: -د
وعواطفها وطبائعها وسلوكها ، القاص في هذا البعد بتصوير الشخصية من حيث مشاعرها

وما يميزها عن باقي الشخصيات كأن تكون طيبة أو ، 1فها من القضايا المحيطة بها "ومواق
 مثل الحزن والفرح والغضب...الخ.شريرة وما يظهر عليها من عواطف 

يسعى دائما لمساعدة ، محب لآلخرين هادئشخصية طيبة ذو سلوك  رستم معاود
بحث عن الجهة التي اغتالت فقد حمل على عاتقه مسؤولية ال، المظلومين وكشف الحقيقة

وقد تجاوز عمله كصحافي غير مبال بالمخاطر التي قد  المروري أسعد األستاذصديقه 
فقد سّخر معظم وقته في حل هذه القضية وذلك من خالل لقاءه ، تعترضه في فك هذا اللغز

هذه ، وأقاربه وأقارب المتهم وأصدقائهبعدة شخصيات من الجهات األمنية وأصدقاء الضحية 
التحركات استمرت في معظم الرواية تقريبا نذكر منها لقاءه مع السيدة خليدة زوجة األستاذ 

.. ... كانت السيدة خليدة فتحت لي.بقلب مثقل، نزلت ودخلتحيث يقول الحبيب السائح " 
 2"فجر دمعه تجاوزت العتبة لم ألتفتقاومت أن أرفع نظري إليها؛ كنت أنا الذي سين

فالتحقيق في مثل هذه القضايا ليس ، بالشجاعة والمغامرةرستم خصية امتازت نزعة ش
كما أصابته حالة من اليأس بعدما انتهى الحكم في هذه القضية التي ، باألمر الهّين والسهل

نهض رستم آخر من ، " يومه األربعاء رستم حيث يقول، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر
لشعوري .. .ت الدوش مفاصلي ؛ كأنها لم تكن منيفقد تلمست تح. سريري؛ بل من رمادي
وقد طغت عاطفة الحزن وذلك لما آلت إليه البالد من فساد وتعسف  3بمرارة وحزن أيضا... "

 وآفات اجتماعية.

فالبعد النفسي هو ثمرة البعدين السابقين فنفسيتنا هي التي تكمل كياننا االجتماعي 
 والجسماني.

                                                           
 .35، صشريبط أحمد شريبط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة 1
 132و128، صالمروري  أسعد قتل منالحبيب السائح،  2
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فقد قامت بالدور الذي ، شخصية ناجحة بامتياز رستمة وفي األخير نستنتج أن شخصي
أسنده الكاتب إليه أي دور الراوي وذلك من خالل سرد األحداث وقد كانت الشخصية األكثر 

وهي الشخصية ، حضورا في هذه الرواية حيث أننا نشاهد حضورها منذ البداية إلى النهاية
 المحورية التي ارتكزت عليها الرواية.

 تاذ أسعد المروري: شخصية األس-2

يقوم البعد الفيزيولوجي على الظواهر الخارجية التي تبدو عليها البعد الفيزيولوجي: -أ
الشخصيات " فهو يشمل المظهر العام للشخصية ومالمحها وطولها وعمرها ووسامتها 

 .1وذمامة شكلها وقوتها الجسمانية وضعفها "

ومن ، وهذا ما الحظناه في الرواية على عدة أبعاد"  أسعد المروريتنطوي شخصية " 
، بين هذه األبعاد نجد البعد الجسمي الذي يقوم بتصوير المالمح الفيزيولوجية للشخصية

واصفا ورسمها للمتلقي عبر الوصف وقد رسمها لنا الراوي من خالل السرد الذي طال الرواية 
ق له الراوي في وصف كل ما تحمله من صفات سواء تعلقت بالجسم أو الهندام وهذا ما تطرّ 

بعفوية ، بمقدمة صلعته، .. أسعد المروري كما سبق أن شدني أنا أيضا بسمرته.أناقته بقوله "
بوجنتيه العامرتين وشعر شاربه األسود غير الكث فوق شفتين بانفراج حذر تعلنان ، عينيه

ذه الشخصية وهذا حرصا على إظهار ه، 2إليك أن خلفهما أيضا كالما ثقيال محرجا وقاسيا "
 .بما يناسب مستواها االجتماعي كأستاذ وناشط حقوقي

. ثم وصفه في الصورة األخيرة آلخر ظهور له في ساحة األمير عبد القادر في قوله "
.. فثمة وصل بالمسيرة يتقّدمها في معطف شتوّي ؛ وكان يرفع قبضتيه معا على انفراج 

                                                           
 .88ص، م2003، 1ط، دمشق، دار الطليعة الجديدة، االبداع في الكتابة والرواية، عبد الكريم الجبوري1
 .45صمن قتل أسعد المروري ، ،  الحبيب السائح 2



 " للحبيب السائح"من قتل أسعد المروري في رواية وأبعادهاالشخصيات  أنواعالفصل الثاني 

52 
 

ه العلوية البيضاء بقواطع مركزية ذات فّرة إصبعي يمناه بإشارة االنتصار، وقد بانت أسنان
 .1.." .قرع في رأسي أن تكون فلجة الرجل كما المرأة عالمة على شهوانية مفرطة

وصف الراوي ، يدخل اللباس في بناء الشخصية من الناحية الجسمية ويعكس تصرفاتها
حة مستشفى األستاذ أسعد وهو جثة في مستشفى وهران الجامعي فيقول " أنا اآلن في مشر 

أمامي جثة شخص ذكر تعود ألسعد المروري في حوالي الخمسين القامة . وهران الجامعي
 . 2مائة وسبعون سم الوزن خمسة وسبعون كلغ تقريبا "

 .ة ومتوسطة من ناحية الطول والوزننالحظ أن البنية المرفولوجية لألستاذ أسعد متوازن

ية إلى نهايتها لكن الكاتب بدأ روايته كان حضور شخصية أسعد وافرا منذ بداية الروا
.. كان مّر على . هذه الشخصية وذلك قول الراوي " اغتيالبعد ما مّرت ثمانية أشهر على 

 .3اغتيال األستاذ أسعد المّروري ثمانية شهور"

لكن الكاتب استعمل تقنية كسر استقامة الزمن وعاد بنا إلى الوراء ليصف لنا ويوضح 
 والهدف من هذا البعد هو تمييز شخصية ، وخاصة البعد الفيزيولوجي أبعاد هذه الشخصية

شعار الكاتب القارئ بأن أسعد المروري ، أسعد المروري عن بقية الشخصيات وا 
 . شخصية حقيقية

 والطبقة، يتناول هذا البعد الظروف االجتماعية التي نشأ الشخص فيها البعد االجتماعي:-ب
 .4ذي يزاوله ودرجة تعلمه وثقافته وعالقته باآلخرينوالعمل ال، التي ينتمي إليها

 

                                                           
 .46و45المصدر السابق، ص 1
 .67ابق، صالمصدر الس  2
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 افي فن المسرح بجامعة وهران وناشط امتخصص اأستاذ أسعد المرورييعّد األستاذ 
وقد سرد لنا الراوي المالمح االجتماعية ، ينتمي إلى الطبقة المثقفة متزوج وأب لطفلين احقوقي

وكان ناشطا في ، تاذ المسرح بجامعة وهرانأس، لألستاذ أسعد بقوله " يذكر أن أسعد المروري
 .1التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية " 

يرّكز هذا البعد على الشخصية من خالل محيطها الخارجي وعالقتها بالشخوص 
أسعد نستنتج أن األستاذ ، ومن خالل ما ورد في الرواية وكذلك مكانتها االجتماعية.، األخرى

جّيدة بالمحيط الجامعي من أساتذة وطلبة ومناضلين في التنسيقية  كانت له عالقة المروري
 "الحبيب السائححيث يقول ، كما أنه تربطه عالقة ممتازة بالراوي وكل المقربين منه، النقابية

معه أدركت معنى أن يكون شخص ما حلقة في سلسلة رجال نذروا أنفسهم لغيرهم من 
 . 2الضعفاء والمظلومين "

لم ، إلى توطيد العالقة بالشخوص األخرى والرفع من مكانته االجتماعيةوهذا ما أدى 
 وضع المادي لشخصية أسعد المروري.يذكر الراوي ال

ألن المالمح ، في جانبها البنائيتكمن أهمية التصوير الفكري للشخصية  البعد الفكري: -ج
وتبرز أهمية هذا ، هاتهاالفكرية تكشف لنا الشخصية و حالتها الذهنية وتبين ردود فعلها وتوج

 .3البعد في الروايات التي يطغى عليها الجانب الفلسفي الذهني

األستاذ أسعد المروري ذو فكر يساري علماني يدعو إلى التحرر والتغيير السلمي 
يقول الراوي ، وهو ناشط في التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، والتداول على السلطة
ستاذ أسعد " أسعد كان دائم االنشغال بالظروف الصعبة التي تؤدي فيها على لسان زوجة األ

                                                           
 .90، صالمروري  أسعد قتل منالحبيب السائح،  1
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عصابات المسلحين والمرتشين واجبها ضمن القرى التي تواجه ّشر  الصحافة الشريفة
 ن والنافذين بالمال القذر.والمهربين والفاسدي

 . ألنه كان في قلب الواجهة -
سرحي المشترك بينكما. كانت فدفع الثمن... أسعد كان يحدثني عنك وعن العمل الم -

ويقول الراوي عند سؤاله للسيد سليم مكتوب صديق األستاذ . 1تجربة لم يكتب لها أن تتواصل"
أسعد كان أكثر شعورا بأن الرفيق ، هل األستاذ المروري راح ضحية قناعاته الفردية ؟"أسعد: 

لبلد من وحل ا إلخراجكل شيء من حولنا يثيرنا بضرورة فعل ما جماعي واسع أفقي 
كان يعتبر هذا شرطا ملزما ، طاقات قواه الحّية من أجل التغيير بحشدالسياسات الخاطئة 

البلد  من االنهيار القادم صار مسؤولية تاريخية.  ذوأن إنقا، ويرى أن الوضع لم يعد يحتمل
 .2كان يجدها ضرورة إنشاء هيئة وطنية لتنسيق الجهد والفعل"، للبدء

خراج  اإلصالحن البعد الفكري لشخصية أسعد قائم على نالحظ مما سبق أ والتغيير وا 
نشاء  المبادئاطئة وترسيخ هذه البلد من وحل السياسات الخ والعمل الجماعي في المجتمع وا 

البلد من االنهيار، ويعّد كذلك من طبقة المثقفين الواعين بدورهم في الحياة  ذإلنقاهيئة وطنية 
   السياسية.

، األبعاد الفكرية األخرى لشخصية أسعد حيث يقول الراوي: " نّزلت كما نلمح بعض
إليها على سطح مكتبي  أنشدتتلك التي كانت زهور صورة أسعد المروري؛ ، ملء شاشتي

          ن بحاجة إلى وجودنا معا طورحت أستمع خلفها لصوته إن نحن جئنا في هذا الزمن فألن الو 
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صوتنا بأصوات الذين يغنون للحرية والعدالة واآلن اسمحوا سنبني معا سنغير ومعا سنلحق 
من خالل تصوير . 1لي أن أعرض عليكم وجهة نظري إلى التغيير السلمي في البلد "

، المالمح الفكرية لشخصية أسعد تميزت هذه الشخصية عن غيرها من الشخصيات األخرى
حرية والتداول السلمي على والذي يدعو إلى التغيير وال اإلصالحيوذلكمن خالل موقفها 

من فهو يرى أن انقاض البالد ، فقد وهب حياته للدفاع عن الضعفاء والمظلومين، السلطة
 الفساد الذي وصلت إليه مسؤولية تقع على عاتق الطبقة المثقفة.

 شخصية الطبيبة الشرعية لطيفة منذور:  -3
من طول وقصر، وبدانة  يتمثل هذا البعد في صفات الجسم المختلفةالبعد الفيزيولوجي:  - أ

أّثر ذلك كله في سلوك الشخصية حسب الفكرة التي .. .وسنهويرسم عيوبه وهيئته ، ونحافة
.. بين ... تأملت صورة وجهها المشرق.صف الراوي شخصي لطيفة في قوله "قد و و ، 2يحللها

 بصوت لذيذ على عبير عطرها، .. قالت... مرقصة عينيها البنيتين.شفتيها الممتلئتين
كانت على زينة خفيفة بتسريحة شعر كستنائي منسدل عند . .. وجهها األبيض الندي.الحشوم

 .3مقدمة صدرها الثامر بشكل متناسب مغر"

نالحظ أن الراوي رسم في ذهننا صورة لسيدة جميلة وأنيقة ومشرقة الوجه وجميلة 
ها كونها طبيبة وهذا ما يتناسب مع شخصيتها ومكانت. العينين وجسمها المتكامل المغري

وال بد للعشيقة من  كانت عشيقة رستم معاود، وما للطب الشرعي من وزن في بالدنا، شرعية
 .مالمح حسنة
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.. في بدلتها ذات اللون األزرق المتماهي مع .وقد وصف الراوي مالبسها في قوله "
ا وحرصها على ، وهو ما يعكس أنافته1وبقوامها األسيل "، الليلي وااليشارب البرتقالي الفاتح

 مظهرها.

، نستنتج من كل هذا أن اللباس يدخل في بناء الشخصية من الناحية الفيزيولوجية
وقد بلغت من العمر أربعون سنة حيث يقول الحبيب السائح في ، ويعكس تصرفاتها وحركاتها

       على لسانها: روايته

 . 2أمس فقط كنت مراهقة "، " أربعون سنة

فهي من ، كانت حاضرة من بداية الرواية إلى غاية نهايتها ةلطيف نالحظ أن شخصية
فقد رافقت شخصية الراوي طيلة مراحل الرواية وقد ساعدته في ، المساعدةالشخصيات 

 .التحقيق في قضية اغتيال األستاذ أسعد المروري

نستنتج  ومن خالل ما سبق، وعليه فالوصف الخارجي للشخصية يجعلها أكثر وضوحا وفهما
 خصية لطيفة شخصية مؤهلة ألداء الدور الذي أسند إليها من طرف الكاتب بنجاح.أن ش

هو بمثابة سلم قياس درجة التطور بين األشخاص واكتشاف الهوة : البعد االجتماعي - ب
مكانية توفرها على المتطلبات العامة  فهو ، والفروقات بينهم وكذلك يقوم برصد الشخصية وا 

فالبعد االجتماعي هو .3اعية وعالقة الشخصية باآلخرين "بعد يشتمل على الظروف االجتم
حيث يهتم برصد جميع أحوال الشخصية ، سيولوجيةو دراسة شاملة للشخصية من الناحية الس

من عائلة برجوازية مثقفة أبوها  لطيفةتنحدر ، المادية والظروف المعيشية وماشابه ذلك
السائح " لطيفة منذور طبيبة شرعية  يقول الحبيب .محامي سابق وأمها أستاذة لغة فرنسية
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وتعرفت ، قالت مخاطبة الراوي الحالة االجتماعية مطلقة 1في مستشفى وهران الجامعي "
على الصحافي رستم معاود " خالل استراحة ألشغال مؤتمر حول تحديات أخالقيات مهنة 

 .2الطب الشرعي أمام ضغط السياسي"

نا الحالة االجتماعية الدقيقة للشخصية سواء ي أنه يصور لف، وتكمن أهمية هذا البعد
والوسط االجتماعي الذي تعيش فيه وتواكب أحداثه لحظة بلحظة ، أكانت غنية أو فقيرة

نالحظ أن لطيفة منذور لديها عالقات طيبة مع الشخوص ، وعالقة الشخصية باآلخرين
العمل المشترك األخرى كشخصية رستم معاود مثال وكذا الجهات األمنية وهذا من خالل 

 اغتيالفي البحث عن الجهة التي دّبرت في  الراويدور مساعدة أسند لها  فالكاتب، بينهما
 األستاذ أسعد المروري.

يقصد بالبعد الفكري للشخصية كما ذكرنا سابقا " هو انتماؤها أو عقيدتها  البعد الفكري : -ج
وتحديد وعيها ومواقفها من ، ورؤيتها وما لها من تأثير في سلوكها، وهويتها وتكوينها الثقافي

لطيفة منذور شخصية قوية ومثقفة وهذا راجع إلى المستوى التعليمي ، 3القضايا العديدة "
 حيث يقول الحبيب السائح " ويبقى الطب الشرعي في ما، وماله من قيمة  كبيرة في مجتمعنا

  4بة ضميره وحده "هو جنائي يتحمل أكثر من القاضي مسؤولية إظهار الحقيقة تحت رقا
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نالحظ أن الراوي وصف لنا مدى أهمية الطب الشرعي والمسؤولية الكبيرة في إظهار 
الحقيقة تحت رقابة الضمير، مع هذا فالسلطة دائما تسعى إلى طمس الحقيقة وتغليط الرأي 

حيث يقول الراوي " وتابعت حركة يديها المرتبكة في ، لكن لطيفة ترفض ذلك، العام
، ها، التي أخرجت منها قرصا مدمجا. حلفت اليمين على حفظ السر. في هذه الحالمحفظت

في عينيها من غضب. ساومني ونظرت إلّي بما  . أنكثها وأعتبر نفسي غير ملزمة قالت
مسؤول في الشرطة على أن أثبت في تقرير التشريح أن الضربة من خلف رأس الضحية لم 

ال سّرب للصح  .1افة ملفا عّني"تكن بواسطة أي جسم وا 

في مالبسات  رستمحملت على عاتقها مسؤولية مساعدة  لطيفة منذورنالحظ أن 
وهذا الدور الذي كلفها بها الراوي وذلك بحكم عملها ، قضية اغتيال األستاذ أسعد المروري

المشترك مع الشرطة القضائية وأصدقاء زوجها السابق )ضابط االستعالمات واألمن( وقد 
إلى عدة شخصيات نافذة في يفة أن تعّبد الطريق لرستم من أجل الوصول استطاعت لط

من المؤيدين  تبر الطبيبة الشرعية لطيفة منذورتع، ، وهذا يدل على نضج ووعي فكرياألمن
حيث ، بوحزبوخاصة لما رأته في المسرح يؤدي مسرحية ، للتوجه الفكري لألستاذ أسعد

عرفها رستم على ، وبعدما انتهت المسرحية، 2"ةرائع فعال وعلى شجاعة استثنائيقالت "
 األستاذ أسعد المروري الذي كان يؤدي دوره في المسرح بصفة جّيدة وفي أعلى المستويات.

إذن لطيفة منذور من النساء المثقفات اللواتي يسعين إلى تبيين الحقيقة ولو على 
ا عن مقتل تقريرا طبي وذلك بمساعدتها للبطل بإعطائه قرصا مضغوطا به، حساب وظيفتهن

 األستاذ أسعد المروري.
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البعد النفسي كما عرفنا سابقا يكون نتيجة للبعدين السابقين أي البعد  البعد النفسي : -د
من رغبات وآمال وعزيمة وفكر، وكغاية ، الجسمي واالجتماعي في االستعداد والسلوك

وهدوء وانطواء أو عال الشخصية بالنسبة لهدفها ويشمل أيضا مزاج الشخصية من انف
 1انبساط.

، لطيفة منذور شخصية هادئة طيبة تربطها عالقة حسنة مع اآلخرين وأصدقاء العمل
فهي اليد اليمنى لرستم في محاولة البحث عن لغز اغتيال األستاذ أسعد المروري فقد منحت 

نت مترددة وكا، معلومات مهمة عن مقتل األستاذ أسعد منها القرص المدمج لعملية التشريح
"  على خوفها ومنحته إياه في قوله وخائفة أن يخرج السر إلى الجهات األمنية لكنها تغّلبت 

التي أخرجت منها قرصا مدمجا حلفت اليمين وتابعت حركة يديها المرتبكة في محفظتها 
تريد لطيفة منذور من هذا عن مادار في عملية التشريح ونذرت بأن .2على حفظ السر "

 ر وال تقوله ألحد مهما كان . تحفظ الس

امتزجت عواطفها ومشاعرها بين الحّب والفرح وذلك عند لقاءها برستم محاولة نسيان 
وذلك لما أصاب البالد من فساد وتجّبر ، وأحيانا شعورها بالحزن واليأس، ضغوطات العمل

الزمان ألرى كل .. لم أختر أن أولد في هذا .من حياتنا، إذا، السلطة مثل قولها " ما الجدوى
  . .. اغتياالت.ثم أذهب إلى عدم . هذاالظلم هذه الجرائم والحروب
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 ه التي تحول الديانات واأليديولوجيات ومقتضيات الدولة إلىذتصفيات أي طبيعة هإلى 

 .1رعب وقهر"

جسورة نستنتج أن لطيفة منذور ، من خالل المالمح النفسية السابقة التي صورها الراوي
وشخصية غيورة على وطنها تأمل ، غامرت بإعطاء سّر مهنتها في سبيل الحقيقة ،شجاعة

 . في تغيير البالد إلى األفضل واألحسن

 "  شخصية سفيان العبوري:-4
فهو ، للبعد الفيزيولوجي أهمية كبرى في توضيح مالمح الشخصيةالبعد الفيزيولوجي : "  - أ

تتصف بها الشخصية سواء كانت هذه مجموعة الصفات والسمات الخارجية الجسمانية التي 
إحدى الشخصيات أو من طرف أو  األوصاف بطريقة مباشرة أو من طرف الكاتب )الراوي(

أو بطريقة غير مباشرة ضمنية مستنبطة من سلوكها أو ، الشخصية ذاتها عندما تصف نفسها
 .2تصرفاتها "

سلسدلة عندق .. .بقولده "صّور لنا الراوي المالمح الفيزيولوجيدة لشخصدية سدفيان العبدوري 
وقددرط فددي األذن اليمنددى ووجدده حليددق جميددل وشددعر كثيددف سددلس بالجيددل إلددى الخلددف قددرأت أندده 

وظداهره أنده مدن الجيدل الحدداثي ، كل هذا داللدة علدى اهتمدام سدفيان العبدوري بنفسده 3ثالثيني "
 وربما كونه مخنثا.، المتأثر بالمظاهر األوربية

وعددن طريددق الرسددم الددذي ، للشخصددية فيحدداول رسددمها فددي هددذا البعددد يقددّدم السددارد صددورة
صدورة معيندة تعكدس مالمدح جمدال الوجده أو  القدارئيرّسدخ فدي ذهدن المتلقدي أو ، يقّدمه السدارد
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بالصددورة  القددارئويتفدداوت الروائيددون فددي درجددة إقندداع ، العكددس لكددل شخصددية مددن الشخصدديات
 .  1ين هذا وذاكوهناك ب، ومنهم من يخفقالتي رسموها فمنهم من ينجح في ذلك 

فمدن خدالل وصدفها ، نالحظ أن الراوي قد نجح في رسدم صدورة شخصدية سدفيان العبدوري
، تبين بأنهدا هدي الضدحية المشدتبه فيهدا فدي اغتيدال األسدتاذ أسدعد المدروريلمالمحها الخارجية 

فقدد اختفدت فدي ، كما لم تكن هذه الشخصية حاضرة بقدوة عدن غيرهدا مدن الشخصديات األخدرى
 من الرواية.عدة مواطن 

أبددوه أسددتاذ ، ينحدددر سددفيان العبددوري مددن عائلددة مثقفددة: البعــد االجتمــاعي )السوســيولوجي( - ب
وبقددي ينفددق عليدده ، وهددو فددي سددن الثانيددة عشددر" طلّددق أبددوه أمدده ، جددامعي وأمدده مربيددة حضددانة

األعيددداد بمالبدددس وأحذيدددة وأحياندددا  اتحتدددى بلدددغ سدددن الثامندددة عشدددر، وكدددان يتعهدددده فدددي مناسدددب
 .2"ويدفع له مصاريف الدواء حين يمرض، ببمصروف الجي

حيث صّور لنا الدراوي الظدروف ، من هذه الناحية كان سفيان يحظى برعاية أبوية مثالية
 االجتماعية التي أحاطت بحياة سفيان العبوري وذلك من خالل الحديث مع والدته فيقول

همددا بعددد وفاتهمددا ألنهددا التددي ورثتهددا عن، " وحدددثتني أنهددا بعددد طالقهددا رجعددت إلددى شددقة والددديها
كدان بالكداد يكفدي أن أوفدر ، راتبدي كمربيدة حضدانةوحيدتهما ؛ وكانت هي التي استقبلتني فيها 

 .3لسفيان تغذية دائمة "

وهدذا ممدا ال يتديح لهدا أن تكدون " بالدوام الكامل  مليكة رضوانتعمل والدة سفيان السيدة 
إليهدا، وال أن تراقدب تحركاتده مداذا كدان  جيحتداسدفيان فدي أوقدات كدان خاللهدا  ابنهداإلى جانب 

يفعددل خددارج أوقددات الدراسددة ؟ وال أن تعددرف طبيعددة العالقددات التددي ينسددجها مددع غيددره فددي حددي 
كل شيء فيه مطبوع بالقسوة والسطوة والسيطرة والعندف والشراسدة واالحتيدال والشدذوذ ، الحمري
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تميا لمجموعة تقاتل مدن أجلهدا فأنت في حي الحمري إما أن تكون من ، واالعتداء واالغتصاب
ما أن تكونو ، لتحميك من شّر مجموعة أخرى  .  1وعات كلها"وحدك ستتعرض لشرور المجم ا 

يقددول الحبيددب السددائح " تددابع دراسددته حتددى السددنة النهائيددة مددن التعلدديم الثددانوي بكثيددر مددن 
مددع أقراندده  لطّددخ مسددار حياتدده بعددض المشدداحنات . رسددب فددي البكالوريددا . الغيابددات والتكددرارات

تدددابع عندددد . ال تعدددرف لددده عالقدددات صدددارخة مدددع الجدددنس اآلخدددر . مندددذ طدددور التعلددديم المتوسدددط
أنشدأ يبددو أنده خدالل تلدك الفتدرة  . فدي جامعدة التكدوين المتواصدل درسدااألستاذ أسدعد المدروري 

كددان يتددابع دروسددا فددي اإلعددالم اآللددي  . بدددون حرفددة وال وظيفددة معلومددة . معدده عالقددة عاطفيددة
إذن سددبب تدددهور حيدداة سددفيان االجتماعيددة هددو طددالق أبويدده وعمددل ، 2المعاهددد الخاصددة "بأحدد 

 فانحرف عن المسار الصحيح.، أمه بدوام كامل مما تسبب في إهمال تربيته

شددعبوية منحطددة  وسددلوكات، سددفيان العبددوري شخصددية ذات فكددر شددوارعي البعــد الفكــري: -ج
اسددي الددذي ينتمددي إليدده األسددتاذ أسددعد المددروري ليسددت لدده أي ميددوالت سياسددية وال بددالتنظيم السي

وهدذا راجدع إلدى قسداوة الحدي الدذي نشدأ فيده سدفيان ، كان على عالقة بمجموعدة مدن المنحدرفين
وهددددذا مددددا انعكددددس علددددى فكددددره ، ..الددددخ. حددددي الحمددددري المشددددهور بددددالعنف واالحتيددددال والشراسددددة

 وشخصيته.

فهدو ال يشدارك مشداعره وأفكداره ، سفيان شخص كتدوم وهدادئ: )السيكولوجي(البعد النفسي -د
ذو شخصدية طيبدة وليسدت شدجاعة وهدذا ، 3مع والديه وذلك في قول والده " سفيان كتوم جددا "

 شما أدى بالسلطة إلى استغالله من خالل عالقته مع األسدتاذ أسدعد المدروري واسدتعماله ككدب
 .  في حادثة مقتل أسعد المروريفداء 

                                                           
 المصدر السابق ، ص ن 1
 .94و93، ص المصدر نفسه 2
 .143، ص المصدر نفسه 3



 " للحبيب السائح"من قتل أسعد المروري في رواية وأبعادهاالشخصيات  أنواعالفصل الثاني 

63 
 

سدديته وذلدك بعددما حكمدت عليده المحكمدة بعشددرين غلبدت عليده عاطفدة الحدزن وانهدارت نف
، سددنة سددجنا نافددذا بتهمددة السددرقة والقتددل العمدددي فددي جريمددة لددم يرتكبهددا وهددذا مددا حطمدده نفسدديا

إلعادتده إلدى سدجن ، منّكسا رأسه باكيدا، .. وقد قاد شرطّي المحكوم عليه. حيث يقول الراوي "
 هذا جّراء الفساد الذي لحق بالعدالة.و  1.. ".حي المدينة الجديدة حيث يقبع منذ شهر مايو

 شخصية خليدة:-5
المظهدر العدام والسدلوك الخدارجي للشخصدية والتددي " يتمثدل هدذا البعدد فدي البعـد الفيزيولـوجي : - أ

 . 2" فهم الشخصية والتعرف عليها بصورة مباشرة للقارئمن خاللها يسمح 

.. .رها لنا الراوي في قولده "وقد صوّ ، هي زوجة األستاذ المغدور أسعد المروريالسيدة خليدة 
على نشيج تلك السيدة حاسرة الرأس في جالبدة سدوداء تبددو ألقتهدا علدى جسددها علدى عجدل ؛ 

؛ ولددم تكددن هددي .. بدددا الددرجالن خمسددينيين.وقددد وقددف فددي وجههددا رجددل... مددن خلفهددا رجددل ثددان
لددى بعددض ووصددفها الددراوي عندددما زارهددا فددي بيتهددا لالسددتماع إلددى أقوالهدد ،3تصددغرهما كثيددرا " ا وا 

تلددبس ، فتحددت لددي خليــدةالمعلومددات عددن سدديرة األسددتاذ أسددعد المددروري قددائال " كانددت السددّيدة 
بدعيددة مددن القطيفددة ذات لددون أسددود فدداتح وموتيفددات صددفراء علددى الصدددر وتعتمددر شدداال أزرق 

 .  4باهتا ؛ بال زينة بادية على وجهها "

خليدة داللة على حزنها وهذا الوصف الفيزيولوجي الذي ظهرت به شخصية السّيدة 
الشديد على فراق زوجها الذي ذهب غدرا في ظروف غامضة في بلد ال تأخذ فيه العدالة 

 مجراها الصحيح.

                                                           
 .211المصدر السابق، ص 1
 .278صالح لمباركيه، المسرح في الجزائر، ص 2
 .7، صالمروري  أسعد قتل منالحبيب السائح،  3
 .128المصدر نفسه، ص 4
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يتناول هذا البعد الظروف االجتماعية التي نشأ الشخص فيها والطبقة  البعد االجتماعي :-ب
 .1القته باآلخرينوالعمل الذي يزاوله ودرجة تعلمه وثقافته وع، التي ينتمي إليها

السيدة خليدة زوجة األستاذ أسعد المروري في بيتها وذلك لمعرفة الظروف زار الراوي 
البنت والولد في المتوسطة . حيث يقول " اعذرني، التي أحاطت باألستاذ أسعد قبل اغتياله

عرفت ... لذلك اضطررت إلى أخذ تقاعدي المسبق قالت . .. مسؤولية مضاعفة قلت. قالت
 . 2كنت ال أزال طالبة ". عد قبل اثنين وعشرين عاماأس

نالحظ أن السيدة خليدة شخصية مثقفة ذو ، من خالل المالمح التي رسمها الراوي
بعد وفاة وهي أرملة األستاذ أسعد المروري وقد أخذت تقاعدها المسبق ، مستوى جامعي

تناء بأبنائها فهم بحاجة زوجها نظير المسؤولية المضاعفة الملقاة على عاتقها وذلك لالع
وذلك نظرا للظروف االجتماعية السيئة التي تعيشها مدينة ، إليها أكثر من أي وقت مضى

 وهران والفئة المستهدفة هي فئة الشباب.

من خالل ما تقّدم نستنتج أن هذا البعد قد شغل حيزا ضيقا في الرواية وذلك باعتبار 
 . شخصية خليدة شخصية ثانوية

"  وذلك في قول الراوي، تغلبت عليها عاطفة الحزن بسبب فقدان زوجهالنفسي: البعد ا -ج
رّب ، قتلوا أسعد قالت صارخة وطوحت برأسها ذات اليمين وذات الشمال رّبيييي. قتلوه زوجي

 .3خلوني أنشوفه "  . إلى توفيق أنتما رفيقاه، ناظرة إلى سليم

همه الوحيد أنه كان حقوقي يدافع عن  ،الذي اغتالته أيادي الغدر وتشويه شرف العائلة
وكذلك شعورها بالذل والهوان حيث وقفت عاجزة أمام عدالة ظالمة ومعتمة ، المظلومين

 للحقيقة وفي بالد ال مكان فيها للمثقف.
                                                           

 .278ينظر، صالح لمباركيه، المسرح في الجزائر، ص1 
 .131و129و128الحبيب السائح، من قتل أسعد المروري، ص 2
 .8ص، المصدر نفسه  3
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 :وفي نهاية بحثنا هذا توصلنا إلى خالصة عامة يمكن أن نجملها في النقاط اآلتية
 للشخصية الروائية أربعة أبعاد: -

عدددددن بددددداقي  أ/ البعدددددد الفيزيولدددددوجي: وهدددددو الدددددذي يجلّدددددي الشخصدددددية مدددددن الخدددددارج حتدددددى تنفدددددرز
 الشخصيات.

إذ يكشدف عدن الرغبدات  ب/ البعد النفسي: وهو الذي يصدور الجاندب الدداخلي فدي الشخصدية،
الشخصدددية جيددددا والوضدددع النفسدددي وهدددو يسددداعد فدددي فهدددم سدددلوكات  ،ةوالعقدددد النفسدددي المكبوتدددة،

 وتفسير النتائج والنهايات.
ج/ البعددددد الفكددددري أو اإليددددديولوجي وهددددو الددددذي يوضددددح البنيددددة الفكريددددة للشخصددددية كالعقيدددددة أو 

وهددذا مددن شددأنه أن يسدداعد فددي خلددق الصددراع والعقدددة فددي الددنص  ، التوجدده السياسددي أو الفكددري
 الروائي.

ومددن شددأن هددذا  ، عي للشخصدديةد/ البعددد االجتمدداعي وهددو الددذي يكشددف عددن الوضددع االجتمددا
وهددددو أيضددددا يسدددداعد فددددي خلددددق  ، البعددددد أن يفسددددر سددددلوك الشخصددددية وردود أفعالهددددا وتوجهاتهددددا

فقد يؤثر فيهمدا  ، كما أنه له عالقة بالبعدين الفكري والنفسي ، الصراع االجتماعي في الرواية
 ويوجههما نحو اتجاه معين.

ح حالدة التهمديش والالمبداالة مدن طدرف عكست رواية من قتل أسدعد المدروري للحبيدب السدائ -
السددددلطة الحاكمددددة للطبقددددة المثقفددددة عمومددددا والمتحزبددددة خصوصددددا ممددددا نجددددم عندددده العديددددد مددددن 

 االغتياالت السياسية المجهولة.
مّثلددت  ، فددي هددذه الروايددة مددا بددين شخصدديات فاعلددة وأخددرى مفعددوال بهددا تتنوعددت الشخصدديا -

 سية واجتماعية متشابكة.الواقع الجزائري المؤلم الذي يزخر بوقائع سيا
 بأبرزت الرواية ظاهرة اجتماعية سلبية سادت المجتمع الجزائري وقدد تمثلدت فدي االضدطرا -

 النفسي الناتج عن التفكك األسري)المثلية الجنسية( وذلك مجّسد في شخصية سفيان العبوري.
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سددية تعددددت أبعدداد الشخصدديات فددي روايددة مددن قتددل أسددعد المددروري مددا بددين أيديولوجيددة سيا -
فمن خاللها اسدتطاعت أن ترسدم لندا خارطدة فكريدة اتسدم بهدا مجتمعندا الجزائدري ففيده  ، ونفسية

 اليساري وفيها اليميني.
التعبيدددر عدددن اآلراء السياسدددية واإليديولوجيدددة مدددن خدددالل الثقافدددة ممثلدددة فدددي انتشدددار المسدددارح  -

ة الواقدددع وخاصدددة فدددي الغدددرب الجزائدددري والتدددي تعكدددس بحدددق دور الشخصدددية النخبدددة فدددي تعريددد
 السياسي في الجزائر.

ممثلددة فددي انتشددار المسددارح  ، التعبيددر عددن اآلراء السياسددية اإليديولوجيددة مددن خددالل الثقافددة -
وخاصدددة فدددي الغدددرب الجزائدددري والتدددي تعكدددس بحدددق دور الشخصدددية النخبدددة فدددي تعريدددة الواقدددع 

 السياسي في الجزائر.
ألن  ، خصدددية سدددفيان العبدددوريحدددرص الّروائدددي الحبيدددب السدددائح علدددى البعدددد الفيزيولدددوجي لش -

فالجريمدة تبددو جنسدية أوال، فألصدق الروائدي بتلدك  ، لهذا البعد دور في توضيح سدبب الجريمدة
وجهده جميدل( فالبعدد -فدي أذنده قدرط-على رقبته سلسدلة-الشخصية كل صفات المخنث )حليق

 الفيزيولوجي ساعد في تقريب صورة الجريمة.
عيناهددا -شددفتاها الممتلئتددان-ة منددذور )وجههددا المشددرقاهددتم الروائددي بالبعددد الخددارجي للطيفدد -

 صوتها لذيذ( وذلك ليخلق منها شخصية تصلح أن تكون عشيقة لرستم معاود.-بنيتان
حددددددددرص الروائددددددددي أن يكددددددددون البعددددددددد الفكددددددددري للشخصددددددددية )أسددددددددعد المددددددددروري( وللصددددددددحفي  -

للقددارئ فددي وهددو اتجدداه يسدداري وهددذا مددن بددين األشددياء المقنعددة  ، المتحري)رسددتم معدداود( واحدددا
 سبب تحّري رستم في مقتل صديقه أسعد المروري مع أنه ال يشتغل في الشرطة.

-وصددددف الّروائددددي الحبيددددب السددددائح المالمددددح الخارجيددددة لشخصددددية خليدددددة )األصددددابع فارغددددة -
( مما يدّل على حزنها الشديد على فراق زوجهدا الدذي ذهدب غددرا فدي ظدروف -مكشوفة الرأس

 أقل ما يقال عنها غامضة.
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خصية الروائية دور هام في بناء النص الروائي إذ هي مصدر األحداث فدي الروايدة وال للش -
 فكأن الشخصية هي أس الرواية الذي يتفرع عنه كل شيء. أحداث بال زمان ومكان،

الشخصية الروائية مراتب وأنواع : فهناك شخصيات رئيسية )بطلة( وهي التي تددور حولهدا  -
وهندددداك شخصدددديات ثانويددددة وهددددي  ، ال وجددددود لددددنص روائدددديوبدددددونها  معظددددم أحددددداث الروايددددة،

 شخصيات مكملة للمشهد السردي ولها وظائف ثانوية قد تكون مهمة وقد ال تكون.
 هذا من جهة المراتب، أما األنواع فهي كثيرة مثل: المدورة والمسطحة والواصلة ...إلخ.

فيهددا مددن النقدداد الغددرب  اهددتم النقدداد المحدددثون بالشخصددية اهتمامددا ملفتددا للنظددر، فقددد تحدددث  -
ومددددن العددددرب نجددددد عبددددد الملددددك مرتدددداض وحميددددد  ، غريمدددداس وكلددددود بريمددددون وسددددوريو وغيددددرهم

 لحميداني...إلخ.
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 السيرة الذاتية للروائي: (: 1ملحق رقم )

م بمنطقة سيدي عيسى بوالية 1950هو الروائي الجزائري الحبيب السائح من مواليد 
سكر نشأ في مدينة سعيدة، تخرج من جامعة وهران )ليسانس آداب ودراسات ما بعد مع

م 1994التخرج( اشتغل بالتدريس وساهم في الصحافة الجزائرية والعربية، غادر الجزائر سنة 
متجها نحو تونس حيث أقام بها نصف سنة قبل أن يشد الرحال نحو المغرب األقصى ثم 

تفرغ منذ سنوات لإلبداع األدبي )قصة ورواية( صدر له عدة عاد بعد ذلك إلى الجزائر لي
 م والصعود نحو األسفل.1979أعمال أدبية منها المجموعات القصصية التالية : القرار

 المجموعات القصصية:

 م.1985م الجزائر 1979، الكتاب العرب، سوريا اتحادالقرار،  -
 م.1986، 2م، ط1981، 1الجزائر، ط، ANEPالصعود نحو األسفل،  -
 م.2000الكتاب العرب، سوريا،  اتحادالبهية تتزين لجالدها،  -
 .2003الكتاب الجزائريين، الجزائر،  اتحادالموت بالتقسيط،  -

 الروايــــــــــــــات:

 م.1985زمن النمرود، الجزائر،  -
 م.1997ذاك الحنين، دار الحكمة، الجزائر،  -
 م.2002تما سخت، دار القصبة، الجزائر،  -
 م.2002، الجزائر، ANEPبة، تلك المح -
 م.2009منبتون، لون دمهم في كفي، دار الحكمة، الجزائر،  -
 م.2011زهوة، دار الحكمة، الجزائر،  -
 م.2013الموت في وهران، دار العين، مصر،  -
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 م.2015كولونيل الزبر بر، دار الساقي، بيروت،  -
 .2017من قتل أسعد المروري، دار ميم للنشر، الجزائر،  -

 بيب السائح المترجمة إلى الفرنسية:أعمال الح

 م.2003ذاك الحنين، دار القصبة، الجزائر،  -
 م.2003تما سخت، دار القصبة، الجزائر،  -

 األعمال التي ترجمها الحبيب السائح بنفسه من الفرنسية إلى العربية: 

 .شرف القبيلة، رشيد ميموني )رواية( -
 .ال وجود للصدقة، جمال عمراني، )مسرحية( -
 .سن والذاكرة، جمال عمراني، )نصوص شعرية(بين ال -
 .شمس ليلنا، جمال عمراني، )نصوص نثرية وشعرية( -

 مسار الحبيب السائح المهني:

 أستاذ سابق في المعاهد التكنولوجية للتربية. -
 إطار تفتيش سابق في وزارة التربية الوطنية. -
 أستاذ سابق مشارك في جامعة التكوين المتواصل. -
 معهد اللغة الفرنسية مركز سعيدة الجامعي. ك فيأستاذ سابق مشار  -
 مؤسس النادي األدبي في جريدة الجمهورية. -
 الكتاب في سعيدة. اتحادمؤسس فرع  -
 مؤسس مهرجان القصة القصيرة في سعيدة. -
 مؤسس فرع الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان في سعيدة. -
 .الجاحظية مؤسس لجمعيةعضو  -
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 : ملـخـص الرواية(: 2)مملحق رق

تتناول رواية " من قتل أسعد المروري" للحبيب السائح مقتل أحد المثقفين الجزائريين 
دعاة التغيير الديمقراطي واالنتقال السلمي للسلطة، هذا المثقف وغيره من رجاالت النخبة في 
الجزائر يصارعون ويكابدون سلطة مستبدة تفرض قيودا عن الحرية والتغيير إال أن هاته 

 فتئت أن تفرض صوتها وتّكرس فكرها ألجل خدمة وطنها وشعبها. النخبة ما

أسعد بدأت أحداث الرواية في مقر حزب حركة الديمقراطية والتغيير الذي كان    
أحد أعضائه البارزين والناشطين فيه، ففي أحد األيام، وجد أسعد جثة هامدة في  المروري

طة التي طوقت المكان وفرضت قيودا مدخل مقر الحزب فسارع رفاق دربه إلى إبالغ الشر 
على المواطنين، وبدأ البحث والتحري، حينها تدّخل أحد الصحافيين المقربين من الضحية 

" ألجل كشف مالبسات عملية القتل إال أنه منع من طرف أعوان  رستم معاودالذي يدعى " 
عالميين األمن تطورت األحداث وتشابكت إلى أن تدخلت عدة أطراف ما بين مثقفين  وا 

 وحتى رجال استعالمات وأمن. 

نسجت أحداث الرواية على اتهام ملفق تجاه شخصية لم يكن لها كثير التعّلق  
" هذا الشاب الذي كانت تربطه بالضحية عالقة سفيان العبوريبالضحية والتي تدعى " 

ين الضحية، أخذ المعلم بأستاذه أثير حولها الكثير من الشكوك أبرزها المثلية الجنسية بينه وب
" سفيان العبوري" إلى مقر الشرطة عّذب ونّكل به ألجل افتكاك اعتراف منه بأنه القاتل لكن 

الطبيبة الشرعية هيهات فالقضية أخذت منحى آخر وخاصة من خالل التقرير الذي قدمته "
" وفيه أقّرت بأن الضحية تعّرض لضرب مبّرح على الرأس بآلة حادة وكان منذور لطيفة

" وانطلق رستم معاودلضرب مقصودا ألجل التصفية الجسدية، هذا التقرير أخذه الصحفي " ا
كانت كبيرة فالكل يداري  اعترضتهمنه في البحث عن حقيقة الجريمة، إال أن العقبات التي 

 السلطة الحاكمة وال يستطيع الوقوف في وجهها من إعالم ممثل في الجرائد الصفراء كجريدة
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مل فيها رستم ذاته، إال أن هذا األخير لم يقف مكتوف األيدي فحاول وحاول القوس التي يع
بمساعدة صديقته لطيفة منذور من أجل الوصول إلى حقيقة القتل، والذي يراه رستم بأنه 

 اغتيال سياسي وليس مجرد جريمة عادية.

ي معاناة في روايتنا هذه الكثير من مناطق الظل التي كشفها لنا الحبيب السائح ممثلة ف
المثقف الجزائري ومن يسانده في إيصال صوته والتعبير عن أفكاره بكل حرية وديمقراطية 
كما تكشف أيضا مدى المأساة التي تعانيها األسر الجزائرية في ظل هاته األوضاع المتعلقة 
سياسيا واجتماعيا وثقافيا، فمن خالل تسليط الضوء على هذا الواقع المؤلم الذي يحرك 

ب السائح في نفس المثقف الجزائري ومن ورائه المواطن العادي أمال في التغيير الحبي
 والعبور نحو مستقبل واعد يكون فيه للكلمة وزنها وللحرية مكانها وتحفظ فيه للمواطن كرامته.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة المصادر والمراجع
 

75 
 

 القرآن الكريم 
 قائمة المصادر:أوال: 

 .م2017 ،1ط الجزائر، للنشر، ميم دار المروري، أسعد قتل من السائح، الحبيب .1
 ة المعاجم:قائمثانيا: 

 هدارون، السدالم عبدد وضدبط تحقيدق فدي اللغدة، مقداييس معجدم فدارس، بدن أحمد أبو الحسن .1
 م.  2008 ،2ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار ،1ج ،(شخص) مادة

 دط، صدددادر، دار العدددرب، لسدددان منظدددور، بدددن مكدددرم بدددن محمدددد الددددين جمدددال أبدددو الفضدددل .2
 .  (شخص) مادة م2003، 12ج

 دار العدرب، لسدان المصدري، اإلفريقدي منظور بن مكرم بن محمد الدين جمال أبو الفضل، .3
 .  2005 ،4ط لبنان، صادر،

 المصدددرية الهيئدددة ،2ج المحددديط، معجدددم( يعقدددوب بدددن الددددين مجدددد العالمدددة) أبدددادي، الفيدددروز .4
 ه.1301، 3ط ،مصر للكتاب، العامة

 بيدروت، لبندان، مكتبدة للنشدر، النهدار دار الروايدة، لنقدد المصدطلحات معجم زيتوني، لطيف .5
 م. 2002، دط

 م.2004 ،4ط مصر، الوطنية، الشروق مكتبة الوسيط، معجم العربية، اللغة مجمع .6
 البدابي مصدطفى ومطبعدة شدركة المحديط، القداموس أبدادي، الفيدروز يعقدوب بدن الدين محمد .7

 م. 1952 ،3ط مصر، بي،الحل
ناصدددددر،  حسدددددين تدددددح، القددددداموس، جدددددواهر مدددددن العدددددروس تددددداج الزبيددددددي، أحمدددددد بدددددن محمدددددد .8
 م.1969 دط، الكويت، حكومة مطبعة العربي، التراث ،سلسلة18ج
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 :قائمة المراجعثالثا: 
 للعلددوم العربيددة الدددار االخددتالف، منشددورات – دراسددة - الروائددي الددنص بنيددة خليددل، إبددراهيم .1

 .(م 2010-ه1431) ،1ط الجزائر، ناشرون،
 ،1ط الجزائددددر، اآلفدددداق، دار تطبيقيددددة، دراسددددة األدبددددي الخطدددداب تحليددددل صددددحراوي، إبددددراهيم .2

 م.1999
 ،(الشدددكل بنيدددة فدددي دراسدددة) المغاربيدددة الروايدددة فدددي السدددردية البنيدددة تقنيدددات عبددداس، بدددراهيمإ .3

 دت. دط، لالتصال، الوطنية منشورات
 الصددفاء، دار الحددديث، العربددي األدبددي النقددد فددي رديالسدد المصددطلح الخفدداجي، رحدديم أحمددد .4

 م.2011 ،1ط األردن، عمان،
 اإلسدكندرية، الجامعيدة، المعرفدة دار للشخصدية، األساسدية األبعاد الخالق، عبد محمد أحمد .5

 دت. دط،
 للدراسدددات العربيدددة المؤسسدددة اهلل، نصدددر إبدددراهيم روايدددات فدددي والداللدددة البنيدددة مرشدددد، أحمدددد .6

 م.1،2005ط لبنان، بيروت، والنشر،
 للنشدددر الحدددديث الكتدددب عدددالم، المعاصدددرة اإلسدددالمية الروايدددة فدددي السدددردي البنددداء البّندددا، بدددان .7

 م.2014 ،1ط األردن، إربد، والتوزيع،
 فاسدددي، لمصدددطفى" والجبدددل والجمددداجم عبددددو"  حكايدددة فدددي الشخصدددية بنددداء حمددداش، جويددددة .8

 دت. دط، األوراس، منشورات السيميائيات، في مقاربة
 منشددورات مصددطفى، ندداجي تددر، ،(والتددأثير النظددر وجهددة مددن) السددرد نظريددة جينيددت، ارجيددر  .9

 م.1989 ،1ط األكاديمي، الحوار
، القدداهرة والمعلومددات، للنشددر ميددرث إمددام، السدديد: تددح السددرديات، قدداموس بددرنس، جيرالددد .10
 .2003 ،1ط
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 يالثقدددداف المركددددز ،(الشخصددددية-الددددزمن-الفضدددداء) الروائددددي الشددددكل بنيددددة بحددددراوي، حسددددن .11
 م.1990 ،1ط، بيروت العربي،

 العربدي، الثقدافي المركدز األدبدي، النقدد منظدور مدن السدردي الدنص بنيدة لحميداني، حميد .12
 م.2000 ،3ط المغرب، البيضاء، الدار
 الكتدددب ،دار4خطدددراوي،ج الحميدددد عبدددد :تدددح العدددين، كتددداب الفراهيددددي، أحمدددد بدددن الخليدددل .13

 م.2003 ،1ط لبنان، بيروت، العلمية،
 للنشددر الغددرب دار ،(معهددا التعامددل وقددت أمراضددها، أنواعهددا،) الشخصددية ريدداض، سددعد .14

 الجزائر، دط، دت. والتوزيع،
 الربددداط، المغدددرب، كتددداب إتحددداد منشدددورات األدبدددي، السدددرد تحليدددل طرائدددق بنكدددراد، سدددعيد .15

 م.1،1992ط المغرب،
 الجامعيدة، المطبوعدات ديدوان القصدة، نظريدة إلدى مدخل شاكر، وجميل المرزوقي سمير .16

 .(دت) ،(دط) الجزائر،
 السدددديميائي الملتقددددى أعمددددال األدبددددي، والنددددوع السددددردي الددددنمط بددددين السددددردية السدددديميائيات .17

 الجزائددددددر، عنابددددددة، مختددددددار، بدددددداجي جامعددددددة وآدابهددددددا، العربيددددددة اللغددددددة قسددددددم األدبددددددي، والددددددنص
 م.1995ماي
-1947) المعاصدددرة، الجزائريدددة القصدددة فدددي الفنيدددة البنيدددة تطدددور شدددريبط، أحمدددد شدددريبط .18

 م.1998 دط، العرب، كتاب اتحاد منشورات ،(م1985
 الجزائدددر، قسدددنطينة، والتوزيدددع، للنشدددر بهددداء دار الجزائدددر، فدددي المسدددرح لمباركيدددة، صدددالح .19
 م2،2007ط
 ،2ط بسدددددكرة، خيضدددددر، محمدددددد جامعدددددة الجزائريدددددة، الروايدددددة فدددددي المدددددرأة مفقدددددودة، صدددددالح .20

 م.2009
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، مليلدددة عدددين والتوزيدددع، للنشدددر ىالهدددد دار الجزائريدددة، الروايدددة فدددي المدددرأة مفقدددودة، صدددالح .21
 م.2003 ،1ط
 دار ،(كنفدددداني غسددددان) الروائددددي الخطدددداب فددددي السددددرد جماليددددات زعددددرب، عددددودة صددددبيحة .22

 م.2006 ،1ط األردن، مجدالوي،
 م.2002 ،1ط القاهرة، والنشر، للطباعة ميريت المعاصر، النقد مناهج فضل، صالح .23
 م.1998 ،1ط القاهرة، لشروق،ا دار األدبي، النقد في البنائية نظرية فضل، صالح .24
 ،(القددددس فدددي يظهدددر عمدددر) روايدددة فدددي الرئيسدددية الشخصدددية بنددداء حمددددان، الدددرحيم عبدددد .25

 الكيالني. نجيب للروائي
 4 ،14ج عالمددات، مجلددة واليددوم، األمددس بددين الروائيددة الشخصددية بوطيددب، العددالي عبددد .26
 م.2005ديسمبر5- ه1435 شوال
 ،4ط العربددددي، الفكددددر دار األدبددددي، الدددنص تحليددددل إلددددى مدددددخل شدددريفة، أبددددو القددددادر عبدددد .27

 م.2008
 ،1ط دمشددق، الجديدددة، الطليعددة دار والروايددة، الكتابددة فددي االبددداع الجبددوري، الكددريم عبددد .28

 م.2003
 مصددر، القدداهرة، األدبددي، النقددد ضددوء فيددر القصصددي الفددن الحديدددي، السدديد اللطيددف عبددد .29
 م.1996 ،1ط
 الجزائددر، العربددي، الكتدداب دار ،(الشخصددية) الروايددة فددي الدراسددة تقنيددات خمددار، اهلل عبددد .30
 م.1999 دط،
 زقدداق"  مركبددة سدديميائية تفكيكيددة معالجددة السددردي الخطدداب تحليددل مرتدداض، المالددك عبددد .31

 م.1995، (دط) الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان" المدق
 الددوطني المجلددس ،(ومفدداهيم تقنيددات فددي بحددث) الروايددة نظريددة فددي مرتدداض، المالددك عبددد .32
 م.1998، (دط) الكويت، واآلداب، والفنون قافةللث
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 الجزائددري، للكتدداب الوطنيددة المؤسسددة المعاصددرة، الجزائريددة القصددة مرتدداض، الملددك عبددد .33
 م.1990 دط،
 م.1998 دط، الكويت، المعرفة، عالم سلسلة الروائي، الشكل بنية مرتاض، الملك عبد .34
 دط، االسددكندرية، لجامعددة،ا شددباب مؤسسددة وسددماتها، الشخصددية المدديالدي، المددنعم عبددد .35

 م.2006
 دت. دط، تونس، الحامي، دار ،(تطبيقية دراسة) السرد في الرقيق، الوهاب عبد .36
 كليدددة الثانيدددة، المحاضدددرة المعاصدددرة، النقديدددة المددددارس فدددي محاضدددرات لخضدددر، عرابدددي .37

 .(دت) الجزائر، تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة، واللغات اآلداب
، 1ط -دراسددات –( السددرد تعريددف) لددألدب الريفيددة الشخصددية خطدداب السددالم، عبددد فدداتح .38

 م.2001
 إفريقيددا فيفددي، القددادر عبددد تددر، العددام، اللسددان علددم فددي محاضددرات سوسددير، دي فردينانددد .39

 م.1987دط، للشرق،
 الفتدداح عبددد: تقددديم بنكددراد، سددعيد: تددر الروائيددة، الشخصدديات سدديمولوجية هددامون، فليددب .40

 .(دت) ،(طد) ،(دب) الحوار، دار كيليطو،
 للنشددددر علددددي محمددددد دار السددددرديات، معجددددم المددددؤلفين، مددددن ومجموعددددة القاضددددي محمددددد .41

 م.1،2010تونس،ط والتوزيع،
 العربيدة الددار اإلخدتالف، منشدورات ومفاهيم، تقنيات السردي النص تحليل بوعزة، محمد .42

 م.2010-ه1،1431ط بيروت، للعلوم،
 ،1ط بغددداد، التحريددر، مكتبددة لتحددول،وا النشددأة العربيددة الروايددة الموسدداوي، جاسددم محمددد .43

 م.1986
 العددرب، الكتدداب إتحدداد منشددورات مددن ،(دراسددة)السددردي الخطدداب شددعرية عددزام، محمددد .44

 م.2005 ،(دط) دمشق،
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 والنشدددددر للطباعدددددة مصدددددر نهضدددددة دار الحدددددديث، األدبدددددي النقدددددد هدددددالل، غنيمدددددي محمدددددد .45
 م.1998 ،(ط د) والتوزيع،

 ،1ط والنشددددر، للطباعددددة مصددددر نهضددددة الحددددديث، األدبددددي النقددددد هددددالل، غنيمددددي محمدددد .46
 م.2004

 .(دت) ،(دط) لبنان، بيروت، الثقافة، دار القصة، فن نجم، يوسف محمد .47
 الريددداض، العربدددي الندددادي العربيدددة، األمثدددال قصدددص فدددي الشخصدددية الحجددديالن، ناصدددر .48
 م.2009 ،1ط
 إصددددارات األلسدددنية، إلدددى الالنسدددونية مدددن المعاصدددر الجزائدددري النقدددد وغليسدددي، يوسدددف .49
 م.2002، (دط)الجزائر، الثقافة، إبداع طةراب

 :: الرسائل الجامعيةرابعا
 -الرمادي همس) المعاصرة الجزائرية الرواية في الشخصية سيميائية زهرة، إدريس .1

 شهادة لنيل مقدمة مذكرة نموذجا، مفالح لمحمد( السالكين سفر -األخيرة الرحلة هوامش
 .م2016 ،1 وهران جامعة والفنون، داباآل كلية بلقاسم، هواري: إشراف الماجستير،

 لسهيل" تحترق التي أصابعنا"  رواية في األيديولوجي والصراع المثقفون نصير، فاطمة .2
 الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة أدبي، نقد تخصص ماجستير مذكرة إدريس،

(2007-2008.) 
 شهادة لنيل مقدمة مذكرة عمي، بابا لمحمد"  ميمونة"  رواية في الشخصية حياة، فرادي .3

 بسكرة، خيضر، محمد جامعة واللغات، اآلداب كلية الزهراء، فاطمة بايزيد:  اشراف الماستر،
 .م2016
 مواقع اإللكترونية:ال: خامسا
 .09/05/2019 بتاريخ عليه أطلعت www.verywell.com: االلكتروني الموقع
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