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 :قال تعاىل

 رِّي حر ِلِّ َصدر َ ر * َرب ِّ اْشر رِّي َويَس ِّ  *ِلِّ َأمر

ن ل َِّسانِّ  لُلر ُعقرَدًة م ِّ ِلِّ  *َواحر َقهُوا قَور  *يَفر

 52 -52 طه

هللا العظمي صدق
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http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya28.html


 شكر وعرف ان

اللهم كل امحلد محدا كثريا طيبا مباراك فيه، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من يشء بعد، أأهل الثناء 

شكرك ن و  نامدك رب حنعىل نعمك اليت ال تعد، وأ الئك اليت ال حتد،  ناشكرك رب ن واجملد، أأحق ما قال العبد، ولكنا كل عبد،

متام هذه املذكرة عىل الوجه اذلي   .ارجو أأن ترىض به عننعىل أأن يست لنا ا 

ىل من رعااننتمث  عداداملاسرت، و مرحةليف  ةطلب وجه ابلشكر ا  الفاضل الأس تاذ  ناف ومش  انهذه املذكرة  أأس تاذ يف ا 

ىل أأن عىل البحث والباحث مذ اك -بعد هللا تعاىل -مسعود وقاد  اذلي هل الفضل: ادلكتور ن املوضوع عنواان وفكرة ا 

 .فهل منا  الشكر لكه والتقدير والعرفان. صارت مذكرة

ىل أأساتذت  انتقدم بشكرن و  املوقرين يف جلنة املناقشة رئاسة وأأعضاء لتفضلهم علنا بقبول مناقشة  نااجلزيل يف هذا اليوم ا 

هللا الكرمي أأن  نيابنة عن مواطن القوور فاها، سائلهتا واال  ءاهذه املذكرة، فهم أأهل لسد خللها وتقومي معوهجا وهتذيب نتو 

 .يثيهبم عنا خريا

ن مل يسعف املقام ذلكرمه، فهم أأهل  اوأأعانن ناشكر لك من ساعدن ن كام  جناز هذه املذكرة ، فلهم يف النفس مزنةل وا  عىل ا 

 .للفضل واخلري والشكر

أأسامء -هجاد 



مقدمة



 مقدمة

 أ

 

 إلجناح بينها فيما تتفاعل اليت العناصر من مجلة على السردية األجناس أبرز باعتباره الروائي العمل يقوم
 األول األساس فهي، الرواية ألحداث الرئيسي احملرك تعد اليت " الشخصية" العناصر هذه بني ومن ،العمل هذا

 الشخوص من جمموعة الشخصيات هذه من فيتخذ، الروائي عمله بناء يف شروعه عند الكاتب فكر حيتل الذي
 .وتصويرها األحداث فهم على وتساعده خالهلا من فكرته وجيسد خياله يف يدور عما تعرب

: بـ املوسوم البحث هذا على اختيارنا وقع ، السردي اخلطاب يف الشخصية حتتلها اليت األمهية هذه من وانطالقا
 :يلي ما املوضوع هذا لدراسة بنا دفعت اليت األهداف ومن"بنور لعائشة اجلحيم يف نساء رواية يف الشخصية بنية"

 .السردية البنية يف هام عنصر الشخصية أن -
 الكاتبة أسلوب جذبنا وقد ، الرواية هذه يف للشخصية السردي املكون إىل التطلع يف الشديدة الرغبة -

 ". اجلحيم يف نساء" روايتها أحداث سرد يف اجليد
 . الوطن أجل من  والنضال الفلسطينية املرأة دور بروز -

 : التايل السؤال نطرح هنا ومن
  اجلحيم؟ يف نساء" رواية يف الشخصية جتلت كيف -

 :منها األخرى التساؤالت من العديد السؤال هذا عن تفرع وقد
  الشخصية؟ مبصطلح املقصود ما -
 وتصنيفات؟ وأنواع ، أبعاد من ؛ الرواية يف الشخصيات عن الكشف يف املساعدة العناصر هي ما -
 بالراوي؟ الشخصية عالقة وما -

 ألننااليت يقوم عليها   التحليل الوصفكثريا من آلية   وأفدنا ، البنيوي املنهج واقتضت طبيعة الدراسة أن نتبع 
 : التالية اخلطة متبعني. والفكرية واالجتماعية والنفسية اخلارجية أبعادها ووصف الشخصيات حتليل بصدد
 ( واملصطلح املفهوم) والسرد البنية: مدخل

 التصوير طرق، األبعاد، التصنيفات، األنواع، املاهية" )الشخصية مفهوم ضبط" اعنونفكان م:األول الفصلأما 
 واالصطالحي اللغوي الشخصية مفهوم الشخصية فيه تناولنا والذي(. بالشخصية الراوي عالقة، األمهية الشخصية

 . واجلديد القدمي املنظور من كذلك



 مقدمة

 ب

 

حاولنا  وقد ،" بنور لعائشة" اجلحيم يف نساء رواية يف الشخصية توظيف" عنوانه فكان الثاين الفصل أما
 األبعاد خالل من الشخصيات بتحليل وقمنا، األول الفصل يف النظريتناوله يف اجلانب  مت ماجتسيد  خاللهمن 

 . التقدمي وطرق والتصنيفات
 . وخالصات نتائج من ثناياه يف تناثر ما جتمع خبامتة البحث اهنينا مث

 :دراستنا يف لنا عونا كانت اليت واملراجع املصادر أهم ومن
 فضل لصالح األديب النقد يف البنائية النظرية. 
 مرتاض املالك لعبد( السرد تقنية يف حبث) الرواية نظرية يف . 
 أمني ألمحد األديب النقد . 
 البحراوي حسن( الشخصية،الزمن، الفضاء) الروائي الشكل بنية. 
 .دراستنا يف عليها اعتمدنا اليت واجملالت اإللكرتونية والكتب املواقع بعض إىل إضافة

 .طويال وقتا يتطلب وهذا مجيعا هبا اإلملام وصعوبة املعلومات كثرة واجهتنا اليت الصعوبات ومن
 املوجه ونعم السند نعم لنا كان الذي"وقاد مسعود"والدكتور الفاضل أستاذنا إىل اجلزيل بالشكر نتوجه األخري ويف
 .ونصائحه بتوجيهاته علينا يبخل ومل



3 
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 والبنيوية البنية بين .1
 : البنية مفهوم1.1

 الفعل مصدر»:  أنه على منظور البن العرب لسان"  معجم يف( البنية) املصطلح هذا ورد :لغة .أ
 1.«البناء وهيئة املشيد، التشييد، بىن،

 البين وهو بنية ما: والبنية اجلمع  مجع وأبنيات   أبنية واجلمع املبين: البناء أن»:أيضا وجند
 2.«والبىن

ب   الل ه   ِإن  : تعاىل قال الكرمي، القرآن يف"  بنية"  لفظة وردت كما  يف  يـحق اتِلحون   ال ِذين   حيِح
ِبيِلهِ  ي ان   ك أ نـ هحم ص فًّا س   .3 م ْرصحوص   بـحنـْ

 الفين األثر عرف الذي موكاروفسكي جان لدى( Structure) بنية مصطلح ظهر :اصطالحا .ب
 عنصر سيادة بينهما جتمع معقدة تراتيبة يف واملوضوعة فنيا احملققة العناصر من نظام أي بنية»: بأنه

 4. «العناصر باقي على معني
 خمتلفة عناصر بني العالقات من جملموعة ترمجة »: هي إذ هلا مفهوما فضل صالح أورد كما

 فيها القائمة والعالقات اجملموعة خصائص حتديد إىل الباحث يصل أن شرط على اولية عمليات أو
 5.«املختلفة عناصرها بني والتواصل بالتنظيم بينهما تتميز  معينة نظر وجهة من بينها

 ال حيث بينها فيما املنسقة األجزاء من جمموعة»: البنية أن يرى وغليسي يوسف الناقد بينما
 6.«تنظمها اليت اجملموعة حبسب إال ذاهتا يف معىن هلا يتحدد

                                                           
 .060،ص5002 ،4أبو الفضل، مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري، لسان العرب، دار صادر،لبنان،ط 1
 .060املصدر نفسه،ص 2
 .04.سورة الصف،اآلية 3
 .73،ص0،5005بنان، طل، دار النهار للنشر، بريوت، (فرنسي_اجنليزي _عريب )لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية 4
 .055،ص0991، 0صالح فضل، نظرية البنائية يف النقد األديب، دار الشروق، القاهرة،ط 5
 .009،ص5005،(د،ط)ات رابطة إبداع الثقافة، اجلزائر،يوسف وغليسي، النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية، إصدار  6
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 تبعية بينها العالئق من مستقل كيان البنية إن»: بقوله( Hjelmslev) هلمسليف ويعرفها
 بني مستقلة وحدة تشكل فهي يتجزأ، ال كال تعترب اليت البنية كهذه متاما داخليان، وخضوع
 وجود قبل البنية عنصر وجود إطالقا ميكن وال اخلاصة قوانينها وهلا داخليا تساند املكونة عناصرها

 1.«الفيزيق أو السيكولوجي مستوى على سواء الكل
 يرتبط األنساق من جمموعة أو العالقات من نسق»:بأهنا(J.hyons)ليونيز يعرفها كما

 عالقات عن باستقالهلا قيمة أية هلا ليس وكلمات، أصوات من العناصر أن وحيث ببعض، بعضها
 .2«البعض بعضها يرابط اليت والتقابل التكافؤ

 العناصر وظائف حتديد على قائمة نظرية»:  عنها يقول الذي جبور النور عبد كذلك وجند
 هي واملقابالت املوازنات من مبجموعة احملددة الوظائف هذه ألن ومبنية اللغة، ترتيب يف الداخلية
 3.« واضحة منظومات يف مندرجة

 إبداعية مجالية بطريقة األجزاء متكامل نسق أو نظام البنية أن نستنتج سبق ما خالل ومن 
 ثالثة من ينشأ نسجا كوهنا يف مفهومها ينحصر كما الفنية، النص عناصر ارتباط كيفية تتفحص

 .والتحكم والتحول الشمول أسس

 :البنيوية مفهوم1.1

 تتميز ملعرفة ونظرية ونقدي فكري فلسفي منهج»: وهي بنية، كلمة إىل ينسب مصطلح وهو   
: مؤداها جوهرية فكرة على املنهج هذا ويتأسس والعقالنية املنطق حدود التزام على الشديد باحلرص

 ضوء يف هلا املكونة العناصر أساس على البعض ببعضها مرتبطة أفكار لعدة أو لفكرة األم االرتباط أن

                                                           
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف اآلداب واللغة العربية،  ,صالح الدين مالوي.اشراف دالطاهر شارف، أثر الوظيفة التواصلية يف البنية الصرفية العربية، 1

 .07م،ص5005/5007جامعة حممد خيضر، بسكرة،
 031م،ص5007، 0منهجيات واجتاهات ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت ،ط ةالبنيويمصطفى غلفان ،اللسانيات  2
 .25م،ص0939، 0عبد النور جبور،املعجم األديب ،دار العامل املاليني،لبنان ،ط3
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 باعتباره نفسه األديب األثر و األديب األثر لغة بني التوحد حماولة تعين النقد ويف مركب، منطقي نظام
 من جمموعة على يطلق مصطلح فالبنيوية إذن1« وشكلية لغوية عناصر مجلة من يتألف نسقا

 :جند العلماء هؤالء ومن اللغة، علماء هبا قام اليت اللسانية الدراسات

 اليت البحوث من جمموعة هبا نعين البنيوية اللسانيات إن  »:بقوله( yemslev) يلمسيف
 كيانا جوهرا باعتبارها اللغة توصف أن هلا طبقا علميا املشروط من يكون فرضية علل على تقوم

 2.«الداخلية العالقات من مستقال

 العالقات دراسة على وتقوم وجوهرها اللغة بطبيعة هتتم»: فالبنيوية سوسري دي عند أما
 3.«الوحدات بني الصورية النظامية

 :وتطورها البنيوية نشأة1.1

 تشري ما وغالبا» تطورها، إىل أدت واإلسهامات الروافد من جمموعة البنيوية لظهور كان 
 على ينطبق أمر وهذا العقلية، للنزعة واملعادية القدمي على احملافظة األفعال ردود اجلديدة األفكار
 مغايرة جاءت ،ألهنا4« خاص بوجه البنيوية اسم جيمعها اليت النظريات هبا استقبلت اليت الطريقة
 منها التارخيية اخلارجية بالظروف األدبية لألعمال حتليلها أثناء هتتم اليت السابقة املناهج ملفاهيم

 .واالجتماعية والنفسية

 الكلمات"  كتاب ظهور عقب األوىل املناهج ومتصدرة والفلسفة، العلم سيدة البنيوية تعد 
 5.اليوم حىت 0966 ستة فوكو ميشال للفيلسوف" واألشياء

                                                           
 .25،ص0،0936إبراهيم زكريا، مشكلة البنية، مكتبة مصر، القاهرة، ط 1
 .40، 40م ، ص5001، 0طدار السالم احلديثة ،املكتبة األزهرية للرتاث ، القاهرة، مصر، السعيد شنوفة ،مدخل اىل املدارس اللسانية ، 2
 .34،ص42سامية أمحد أسعد،روالن بارت ،رائد املدرسة البنيوية ، ، جملة الفيصل ،الرياض، السعودية،العدد  3
 .13،ص0911،(دط)القاهرةجابر عصفور،دار قباء، : رومان سلدن، النظرية العربية املعاصرة، تر 4
 .3،ص0936،(دط)شارع كامل صدقي،7ينظر زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، أو أضواء على البنيوية، مكتبة مصر 5
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 البنيوية ظهور إلى أدت التي الروافد أهم 1.1

 :اللغوية جنيف مدرسة. أ

 اللغة علم يف حماضرات جنيف يف تالميذه على سوسري دي ألقاها اليت احملاضرات متثل
 الرؤية هو سوسري دي بنيوية يف األساسي املبدأ وكان الغريب، الفكر يف للبنيوية مصدر العام،أول

 .والكالم اللغة الثنائيات هذه مقدمة ويف للظواهر املزدوجة الثنائية

 :الروسية الشكلية المدرسة . ب

 الثاين العقدين يف املدرسة هذه فنشأت مهدها، يف البنيوية شكل الذي الثاين الرافد متثل 
 عام موسكو جبامعة العليا الدراسات طلبة» من كال ضمت اليت العشرين، القرن من والثالث
"  باسم عرفت مجعية وألفوا واللغويني، النقاد من جمموعة واحد عام بعد إليهم انضم مث ،0902
 مبدينة 0906 عام تأسست اليت الشعرية اللغة دراسة مجعية املختصرة التسمية هذه تعين" أبوجاز

 ليف"و"اومتإخيب بوريس" و" شكلوفسكي فيكتور: "أعضائها ومن بطرسبورج سان
 يف وباحثون احملرتفون اللغة دارسو: مها منفصلتني مجاعتني من مشكلة األصل يف ،وهي"سكيبجاكون
 1.«األدب نظرية

 :اللغوية براغ حلقة. ج

 مؤسس" جاكبسون" فهو األساسي حمركها أما "التشيكوسلوفاكي ماتياس"  هو زعيمها 
 الدراسة تعميق يف األوروبية اجملموعة بأفكار جاكبسون أفكار التقت حيث الروسية، الشكالنية

 أول 0970 عام يف جاكبسون أعد». واللغوية اجلمالية البحوث بني التزاوج أجل من الوصفية األفقية
 أول بالروس مقارنا التشيكي الشعر كتابة وميثل اللغوية األصوات تاريخ يف نوعها من منهجية دراسة

                                                           
 .091،ص(دت)، القاهرة،0إبراهيم عبد العزيز السمري،اجتاهات النقد األديب العريب يف القرن العشرين، دار اآلفاق العربية، ط 1
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 املسائل دراسة يف مبادرة أول فكانت باملعىن ارتباطها ومدى اخلاصة الصوتية وقيمته للشعر دراسة
 1.«بنيوي ضوء على واجلمالية اللغوية

 أن براغ حلقة استطاعت»:"األديب النقد يف البنائية نظرية"  كتابه يف فضل صالح ويقول 
 ضوء على  وإنضاجها وتعديلها مبادئها أهم مبراجعة الشكلية النظرية يف القصور نواحي بعض تتفادى
 االعرتاف وعدم البحت، اللغوي جنسه على األديب العمل قصر من فالبد املشهورة، الفكرية التجربة

 الوحيد املظهر ليست األدب أدبية فكرة أن نالحظه ،وما2.«" األدب أدبية  خارج عنصر بأي
 من املستقاة املصطلحات باستخدام شرحه ميكن ال اإلنساين اجلهد من مميزا نوعا يعد فاألدب لألدب
 .األخرى األنشطة جماالت

 :البنيوي المنهج آليات1.1 

 وطرق النص لعناصر تأمل طريق عن وذلك نفسه النص من  ينبثق حتليل هو البنيوي التحليل 
 يف البنيوي الناقد ينتجها مضبوطة بنيوية وآليات قواعد وهناك حتكمه، اليت والعالقات لوظائفه أدائه

 :يف تكمن اآلليات وهذه النص مجاليات على التعرف من متكننا األديب النص مقاربة

 متكنه للنوع الفردي اإلنتاج حتكم اليت العامة والقواعد القوانني جمموعة هو» Systéme النسق .0
 اكتشاف إىل الناقد فيسعى البنية داخل العناصر يف عالقة له عنصر كل أن يعين وهذا3.«الداللة من

 .األديب النص عناصر تنظم اليت العالقات شبكة يف موقعه خالل من اكتسبها اليت وداللته قيمته

 

                                                           
 .002،ص، 0،5001لية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، الدار العربية للعلوم ناشرون،طيوسف وغليسي، إشكا 1
 .93،91صالح فضل، النظرية البنائية يف النقد األديب،ص 2
 .97،ص(م0991)،575عبد العزيز محودة،املرايا احملدبة، من البنيوية إىل التفكيك، عامل املعرفة، الكويت، العدد 3
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 اللغوي النموذج قلب يف النسق يضع ما وهو العالمة إمكانية يوفر الذي هو النسق» إذن
 .دال عنصر أو نظام على مبين أنه أي 1.«البنيوي

 زمن يف العناصر تتحرك البنية، يف بينها فيما العناصر حركة زمن هو» Sychronie:التزامن .5
 التزامن فإن نسقها، وثبات البنية استمرارية يفرتض النظام استمرار كان فإن نظامها، زمن وهو واحد
 مرحلة يف هو مبا وليس متكون هو مبا يرتبط أنه أي حالة، يشكل الذي الثبات هبذا يرتبط

 العناصر فيه تأيت الذي نظامه زمن هو واحد نظام وفق يسري األديب النص أن يعين وهذا ،2.«التكون
 .كلمة بعد كلمة أو حرف بعد حرف مثال منتظمة، سريورة شكل على

 زمن التزامن هو التعاقب» التزامن، مصطلح بوجود إال التعاقب مفهوم فهم ميكن ال: التعاقب .7
 املفهوم هذا البعض يفسر قد الزمن، على البنية انفتاح بذلك وهو العنصر هتدم زمن البنية، ختلخل

 من نسق إىل نسق من بنية، إىل بنية من وانتقال تطور زمن يعين بأنه التعاقب مفهوم أي البنيوي،
 هو التعاقبية الدراسة من اهلدف أن وكما النص، لبنية انفتاح إال هو ما فالتعاقب3.« نظام إىل نظام

 .واالستمرار التجديد عن وقدرهتا اللغة سريورة عن الكشف

 : ليةاآل أو للظواهر الالوعي طابع .1

 تفسري البنيوية،وجود علة إىل بالرجوع احلدث تفسري مثال تيةالالهو  ،احلدث تفسري مفهوم وهو»
 العالمات من نسقيف  أي بنية، يف وجوده حيكم كذلك هو فاحلدث البنية، مستوى على احلدث

 قيامه وهو تهاستقاللي له املستوى هذا على احلدث قيام،  البنية به واملستمرة املستمر النظام ذات
 اآللية هناإ وإرادته، اإلنسان وعي عن مستقلة يته اليت هي عقالنية عقالن هي  بعقالنية حمكوم

                                                           
 .556،النظرية البنائية يف النقد األديب،صصالح فضل 1
 .77ص0912, 7طورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت،ميىن العيد،يف معرفة النص، منش  2
 .74املرجع نفسه،ص 3
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 من األديب للنص الالواعية العميقة البنية دراسة عليه أن الباحث على نالحظه وما1.«للبنية الداخلية
 .الواعية أو الظاهرة طبقات وليست عليه تطرأ اليت اخلفية الظواهر خالل

 والرواية السرد حول مفاهيم.1

 :السرد بمصطلح التعريف1.2

 و األحداث لنقل الكاتب يعتمدها اليت التقنيات أهم ومن الرواية عناصر أبرز من السرد يعد
 .الوقائع

 حبدث املتعلق" وبنية وفعل موضوع وصريورة كمنتج( "احلكي) السرد»بأن برنس جريالد يرى
 عدد أو اثنني أو لواحد الرواة من عدد أو اثنان أو واحد بتوصيله يقوم أكثر أو خيايل أو حقيقي
 2.«...هلم املروي

 الذي فهو الروائي النص يف املستخدمة العناصر أكثر من كونه يف السرد أمهية تكمن إذن
 .الفين عمله يف الروائي الكاتب يستخدمها اليت واملضامني الداللة عن يكشف

 اخلطاب هذا كان سواء خطايب كتجل  » أنه على السرد يعرف يقطني سعيد  كذلك وجند 
 عالقات حتكمها مرتابطة أحداث توايل من اخلطايب التجلي هذا ويتشكل غريها، أو اللغة يوظف

 عربها اليت الوسائط متعدد التحديد هبذا احلكي أن ومبا عناصرها، و مكوناهتا خمتلف بني متداخلة
 3.«متلقيه أمام كخطاب يتجلى

 احلركة على أيضا تقوم بل اللغة على تقوم ال السرد عملية أن التعريف هذا خالل من نالحظ 
 .ومتمكنا متعددا قارئا تتطلب فهي والصورة،

                                                           
 .72،ص74ميىن العيد،يف معرفة النص ،ص 1
 .075،ص5007 ،0السيد إمام، اجمللس األعلى للثقافة، مصر، القاهرة،ط:جريالد برنس، قاموس السرديات،تر 2
 .46،ص0993, 7،املركز الثقايف العريب،بريوت،ط(الزمن، السرد،التئبري)سعيد يقطني،حتليل اخلطاب الروائي 3
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 فالتاريخ األدبية وغري األدبية لألنواع عابر مصطلح السرد أن إىل خنلص سبق ما خالل ومن 
 .والوقائع األحداث سرد يف عليه يعتمد

 : السردية البنية مفهوم 1.1

 خمتلف يف نبحث عامة نظرية شكل عندهم واختذت السردية، بالبنية الباحثني من الكثري اهتم
 السردي النص بني العالقات نظرية صياغة عن يبحث الذي العلم وهي السردي اخلطاب جوانب
 .واحلكاية والقصة

 شلوفسكي ومنهم الروس الشكالنيني» أن القصرية للقصة السردية البنية كتاب يف جاء كما 
 داخل أخرى بنية إىل وينظرون الشعرية، البنية هي الشعري النص داخل ما بنية أن إىل ينظرون كانوا
 .1« السردية البنية هي السردي النص

 وهو متمفصال، داال خطابا ينتج سردي شكل» أهنا على علوش سعيد عنها قال وكذلك
 والبنيات جتريدية هيكلية أشكال السردية والبنيات للسيميائيات العام االقتصاد داخل مستقلة دعوى

 .2«صغرى أو كربى بنيات إما هي السردية

 :السرد وظائف1.1

 وظيفة أول تكون أن البديهي ومن السارد عاتق على امللقاة املهام هي بالوظيفة املقصود إن 
 .نفسه السرد هي للسارد

 

                                                           
 .03، ص5002، 0عبد الرحيم الكردي ،البنية السردية للقصة القصرية ،مكتب األداب ، القاهرة ،ط 1
 .005م،ص0912 ،0،دار الكتاب اللبناين، بريوت،ط(ةعرض وتقدمي وترمج)سعيد علوش،معجم مصطلحات العربية املعاصرة 2
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 سرده الراوي تواجد أسباب أول» إذن الراوي به يقوم شيء أول وهي: السردية الوظيفة/0
 .احلكاية يف تقع اليت األحداث لنا ينقل الذي هو الروائي أن أي 1«للحكاية

 إليه املرسل وبني بينه االتصال وجود اختيار» الرواي هبا يقوم اليت الوظيفة هي: االنتباهية الوظيفية/5
 يقول كأن مباشرة السارد خياطبه حيث النص نطاق على القارئ فيها يتواجد اليت املقاطع يف وتربز

 2.«ياكرم ياسادة قلنا الصحيحة الشعبية احلكاية يف الراوي

 مغزى ذات كانت سواء» القارئ إىل رسالة الراوي ابالغ يف وتتضح : واإلبالغ التواصل وظيفة/ 7
 .لإلنسان أخالقيا هادفة وظيفة3«إنسانيا أو أخالقيا

 خطابه يف السارد يثبت القصة،حيث وقائع صدق للمتلقي الراوي يثبت: االستشهاد وظيفة/ 4
 كنت إن احلادثة هذه وقعت»: يقول كأن ذكرياته دقة درجة أو معلوماته منه استمد الذي املصدر
 4.« 0926 عام جيدا اتذكرها

 وحماولة احلكاية عامل يف القارئ إدماج» يف البنية السردية  ومتثل:التعبيرية أو اإلفهامية الوظيفة/ 2
 5.«العاطفية الروايات أو امللتزم األدب يف خاصة من وتربز حتسيسه أو إقناعه

 هبا ويتكفل األحداث على التعليق يف الوظيفة هذه تتمثل: تعليقيةال أو اإليديولوجية الوظيفة/6
 املباشر الوعظ إىل فتتحول باحلوار، األمر تعلق ما إذا خاصة شخصياته إلحدى أحيانا الراوي

 .لشخصياته

                                                           
 .026،ص0،0993مسري املرزوقي، ومجيل شاكر، مدخل إىل النظرية القصة، الدار التونسية للنشر،بريوت،ط 1
 .009املرجع نفسه،ص 2
 .000، ص5000رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص،دار احلكمة،فيفري 3
 .009،ص مرجع نفسه 4
 .000رجع نفسه،صم 5
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 عن فيعرب النص، يف مركزية مكانة السارد تبوئ»: يف الوظيفة هذه وتتمثل: االنطباعية الوظيفة/3
 فهذه 1«الغزيل الشعر أو الذاتية السرية أدب يف مثال الوظيفة هذه وتربز اخلاصة، ومشاعره أفكاره

 .مشاعره عن التعبري يف ذاتيته السارد يستخدم اليت الذاتية السرية يف تكون الوظيفة

 الرواية بمصطلح التعريف1.1

 خالل من وذلك اةواحلي واإلنسان الكون من موقفة الكاتب فيها يعاجل طويلة قصة الرواية
 يبدو حبكة ضمن البيئة مع الشخصيات وتفاعل والقدر الزمن من القصة شخصيات ملواقف معاجلته

 ملغزى الوصول حرية للقارئ يرتك الروائي الكاتب كان وإن ومقنعا منطقيا األحداث تسلسل فيها
 2.الرواية

 حقيقيا يقيم إشكاليا حبثا يرسم سردي منط» أهنا على الرواية يعرف علوش سعيد جند كما
 3.«وكلودمان لوكاتش تنظيم يف متقهقر لعام

 جياشة نشطة احلياة جتعل اليت باألشياء هتتم اليت هي العظيمة الرواية أن» أمني أمحد ويرى
 4«الناس أوضح ومن قصة أبسط من مستمدة وهي كذلك تكون قد والرواية أخالقية قيمة ذات

 :الجزائرية الرواية ةنشأ1.1

 عشر التاسع القرن منتصف بعد الغربية بالرواية مباشر تأثر إىل العربية الرواية نشأة تعود 
 .روائي شكل أي يبدع مل العريب أن التأثر هذا يعين ال ميالدي،

                                                           
 .000،صرشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص 1
2
 .6ص  ,(دط)أحباث يف الرواية العربية، منشورات خمرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، ,صاحل مفقودة 
السرد، الرتاجم، الشعر السياسي،الشعر احلر، الشعر املوضوعي،دار نوميديا، حمفوظ كحوال،األجناس األدبية النثرية الشعرية،املقالة املسرحية، القصة،  3

 .20،ص5003،(دط)للنشر والتوزيع،
 .005،ص0995، 4أمحد أمني،النقد األديب، دار الكتاب العريب،بريوت،لبنان،ط 4
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 ودراساهتا الرواية نشأة يف خيوضون جعلتهم قصصية بإرهاصات حافال الرتاث كان فقد
 األشكال إىل بالقياس متأخرة اجلزائرية الرواية ظهرت» املنطلق هذا ومن التفاصيل بأدق وحتليلها
 بالقياس حديثة تعترب اجلديدة األشكال هذه إن بل املسرحية، و القصرية القصة مثل احلديثة األدبية

 .1« احلديث العريب األدب يف مثيلتها إىل

 التقاليد صلب من أتت بل ، فراغ من تأت مل اجلزائرية ومنها العربية الرواية أن نستنتجه وما
 عن ظهورها تأخر إىل أدت أسباب اجلزائرية الرواية لتأخر كان وقد ، حضارهتا يف والفكرية الفنية
 يعيش وشعبها اجلزائر أرض االستعمار أقدام وطئت أن فمنذ العريب، املغرب يف وخباصة العربية، الرواية

 جدا وحمدودة خجولة أدبية أعمال تنمو أن البد كان الظروف هذه ظل ففي طبيعية غري ظروف يف
 .الدينية واجلمعيات األحزاب خمتلف تقوده كانت الذي املر   الصراع منو ذلك يف ساعدها

 العربية،فقد األمة متس اليت والقضايا باملشاكل االهتمام على كتاباهتا يف اجلزائرية الرواية فركزت
 اجلزائري املواطن أو البطل يعيشها اليت املعاناة تصوير إىل نصه يف يلجأ آنذاك الروائي الكاتب أصبح
 اليت املمارسات من وغريها ، العنصري واحلقد االستغالل، ، اجلوع و ، التشرد و القمع عامة، بصفة
 2.االستعماري النظام هبا عرف

 واملكتوبة اجلزائر يف الروائية األعمال أوىل من حوحو رضا ألمحد القرى أم غادة رواية وتعد
 .العربية باللغة

 :الفرتات من مبجموعة اجلزائرية الرواية مرت وقد

 االستقالل ما بعد فرتة/االستقالل قبل ما فرتة

                                                           
 .572م،ص0932،(دط)زائر،عبد اهلل الركييب، تطور النثر اجلزائري،دار الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع،اجل 1
،منشورات احتاد الكتاب (دراسات نقدية يف مضمون الرواية املكتوبة بالعربية)ينظر خملوف عامر،الرواية والتحوالت يف اجلزائر 2

 .02،ص0،5000العرب،دمشق،سوريا،ط
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 باللغة الكتابة إىل الكاتب اجته الفرتة هذه ففي ، الثورة أي االستقالل قبل ما فترة.1
 معظم طبع الذي هو االنفعايل ببعدها الثورة صدى» ألن( األم اللغة) العربية اللغة بغري أي الفرنسية

 يف صدرت اليت بوجدرة رشيد احلريق رواية» الفرتة هذه يف روايات عدة ظهرت كما1«الكتابات
 . العربية باللغة مكتوبة 2«0923

 :وهي الثانية الفرتة يف طريقها جتد أن حاولت الروائية الكتابة أن كما 

 شهدت حيث والسبعينات، الستينات مابني املمتدة الفرتة يف وذلك :االستقالل بعد ما فترة.1 
 .هبا النهوض إىل أدت نوعية نقلة اجلزائرية الرواية

 ختصصات حنو واجتهوا الكتابة عن ابتعدوا الروائيني من العديد جند( الستينات) األوىل الفرتة ففي
 يف اهلامة املرحلة هذه دور ننكر أن ميكن ال أنه غري والتشييد البناء مبعركة اجلزائريون فانشغل أخرى
 الدميقراطية التحوالت من خاصة بعد فيما الصادرة األدبية األعمال عليها ستبىن اليت األوىل الرتبة هتيئة
 3.السبعينات بداية شهدهتا اليت

 شهد حيث الروائية الكتابات يف ملحوظ تطور ظهر فقد( السبعينات) الثانية الفرتة خالل أما
 الفرتة هذه يف اجلزائرية الرواية أقطاب أهم ومن قبل من مثيل له يعرف مل وتنوعا تطورا الروائي الفن

 .بوجدرة ورشيد هدوقة بن احلميد عبد وطار، الطاهرة

                                                           
 .04خملوف عامر،الرواية والتحوالت يف اجلزائر ،ص 1
 .21م،ص50،5004كتوبة باللغة العربية،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،جملة االثر،العددأحالم معمري،نشأة الرواية اجلزائرية امل 2
 .29أحالم معمري ،املرجع السابق،ص: ينظر 3



 أ
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 :تمهيد: أوال

حركية  تشكل الشخصية احملرك األساسي داخل العمل الروائي إذ هي الركيزة اليت تضمن 
 .النظام العالئقي داخله

واألداة األساسية اليت يستخدمها الروائي يف تصوير هذه األحداث والوقائع هي اختياره  
 .للشخصيات

وقد أوىل الكتاب والدارسون أمهية قصوى للشخصية نظرا للمقام الذي تشغله يف العمل  
 .الروائي وبنائه

 :مفاهيم عامة حول الشخصية: :ثانيا

 :تعريفها (1
وتعين أصال القناع  Personnaمن الالتينية  Personnalitéاشتقت من كلمت  :لغة . أ

 1.األصلي
عادة بعدة معان؛ ففيها أوال العنصر اإلنساين ( الشخصية) Personnaوتستعمل كلمة 

وفيها أيضا معىن اجيايب، فمثال يقال فالن ذو شخصية أو عدمي الشخصية كما استعملت لإلشارة إىل 
 2.الن واة املركزية و العميقة للكائن احلي  

 

                                                           
  .05، ص0992، (د،ط)وين فريدرهوبر، مدخل إىل سيكولوجية الشخصية، ترمجة مصطفى عشري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1
 .2،ص0997، (5ط)نظريات الشخصية، ترمجة علي املعري، املؤسسة اجلامعية للدراسات، لبنان، سيمون كالبيه فالدوم،  2
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 أي ما يدل على...اشتقت كلمة الشخصية من شخص شخوصا»أما اللغة العربية فقد 
 1.«االنسان من خصائص فردية وذاتية مميزة

وهي مبعىن  .2و اقـْتـ ر ب  اْلو ْعدح احلْ ق  ف ِإذ ا ِهي  ش اِخص ة  أ ْبص ارح ال ِذين  ك ف رحوا: ويف قوله تعاىل 
 .العلو ضد اهلبوط

 :وقد عرفت أيضا في مختلف القواميس العربية . ب

 الشــخص مجاعــة شــخص»: مــا يلــي  "ابــن منظــور"عنــد " شــخص"ورد يف مــاد ة 
 ، سواد اإلنسان وغريه تراه مـن₍...₎اإلنسان وغريه مذك ر ، واجلمع أشخاص وشخوص وشخاص 

 3.«بعيد ، وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه 

 :ففي كتاب العني جاء

ومجعه  سواد اإلنسان إذا رأيته من بعيد وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه،: الشخص
الشخوص و األشخاص، والشخوص السري من بلد إىل بلد وقد شخص يشخص شخوصا 

 .ورم  : وأشخصية أنا ، وشخص اجلرح

ارتفع ، وشخصت الكلمة يف الفم إذ مل يقدر على حفظ صوته : وشخص ببصره إىل السماء
 4.العظيم الشخص بني الشخاصة: الشخيص هبا و

 

                                                           
 . 52م، ص5006، (دط)حسن عبد احلميد امحد رشوان، دراسة يف علم االجتماع النفسي، مركز االسكندرية للكتاب، مصر، 1
 .93آية ،سورة األنبياء  2
 42ص،(دت) ،7ط،بريوت ،دار صادر ،3مج ،( ص،خ،ش)مادة،لسان العرب : بــن مكــرم بــن منظورأبــو الفضــل مجــال الــدين حممــد  3
، 5007، 5،ط5الفراهيدي اخلليل أمحد، كتاب العني مرتبا على حروف املعجم، ترتيب وحتقيق عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، لبنان،ج 4

 .704ص
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، من ضمن ما تعنيه التعبري عن قيمة (ش خ ص) تعين من وراء اصطناع تركيب »وأيضا 
  1.«حية، عاقلة ناطقة فكأن املعىن إظهار شيء وإخراجه ومتثيله وعكس قيمته

 2.و اقـْتـ ر ب  اْلو ْعدح احلْ ق  ف ِإذ ا ِهي  ش اِخص ة  أ ْبص ارح ال ِذين  ك ف رحوا: ويف قوله تعاىل

 .فهي هنا مبعىن العلو ضد اهلبوط

كل مشارك أحداث الرواية سلبا أو اجيابا،أما »: أما من الناحية االصطالحية فهي : اصطالحا . ج
 3.«من ال يشارك يف احلدث ال ينتمي إىل الشخصيات بل يعد جزءا من الوصف

أحد األفراد اخلياليني أو الواقعيني الذين تدور حوهلم  »: أما الشخصية يف اللغة واألدب فهي
 4.«أحداث القصة أو املسرحية

الكائن البشري اجملسد مبعايري خمتلفة أو أهنا الشخص املتخيل الذي »: وهناك من يعرفها بأهنا
 5.«يقوم بالدور يف تطور احلدث القصصي

  :مفهوم الشخصية من المنظور التقليدي .5

وقد جاء يف كتاب يف نظرية الرواية لعبد املالك مرتاض أن الشخصية  عامل معقد ومتنوع  
صيات الروائية بتعدد األهواء املذاهب واإليديولوجيات والثقافة واحلضارات تعدد الشخ»حبيث 

، وكان الروائي التقليدي 6«...واهلواجس والطبائع البشرية اليت ليس لتنوعها وال الختالفها من حدود
 .يبحث عن الشخصيات اليت حتمل صورا مصغرة للعامل الواقعي

                                                           
 .12م، ص0991، 540، العدد (د،ط)اجمللس الوطين لثقافة والفنون واآلداب، الكويت،  عبد املالك مرتاض، يف نظرية الرواية، 1
 .93االية : سورة األنبياء 2
 .61م، ص5009، 0عبد املنعم زكريا القاضي، النية السردية، الناشر عن الدراسات والبحوث اإلنسانية االجتماعية،ط 3
 .3من ص0990، (دط)داود حنا، الشخصية السواد واملرض، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، 4
 .096، ص5000، جوان07مجيلة قيسمون، الشخصية يف القصة، جملة العلوم اإلنسانية،قسنطينة، اجلزائر، العدد 5
 .12ص املرجع السابق، ،يف نظرية الرواية  ،عبد املالك مرتاض  6
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إن من الناس » : والسياسية واالقتصادية إذ يقولفيستفيد من التاريخ ومكوناته االجتماعية 
 ...الغين والقوي والكبري والصغري، الرجل واملرأة، اللئيم و الكرمي، العامل و اجلاهل، الصادق والكاذب

وما خيص من طبائع الناس، فالرواية التقليدية أرادت ان تنهض بعبء وصف هذه النماذج البشرية 
  1.«على شيء يذكر ومل تنتص,طوار فأتعبت وتعبت العجيبة  الرتكيب ، وغريبة األ

أحد املكونات احلكائية اليت تسهم »: وذهب أمحد مرشد إىل تعريف الشخصية الروائية بأهنا
يف تشكيل بنية النص الروائي حيث حياول منجز النص بواسطة أسلبة اللغة وفق نسق مميز مقاربة 

االنسان كما نراه يف الواقع املرئي، ألهنا توجد  اإلنسان الواقعي وهذا ال يعين أن الشخصية هي
للبعدين االنساين واألديب فهي صورة ختيلية، استمدت وجودها من مكان وزمان معينني، وانصهرت 
يف بنية الكاتب الفكرية املمزوجة مبوهبته، مشكلة فوق الفضاء الورقي األبيض، ليسهم يف تكوين بنية 

ها املسندة إليها تاليفا وتعكس بعالقتها مع البىن احلكائية النص الروائي الدال وتنجز وظيفت
األخرى،ظروفا اجتماعية واقتصادية وسياسية مسامهة بذلك يف تكوين املدلول احلكائي، واحتوائه 

 2.«ومؤثرة تأثريا فعاال يف املتلقي دافعة إياه إىل إنتاج الداللة 
نتاج ختيلي يوظفه الكاتب داخل ومن خالل ما سبق نستنتج أن الشخصية هي عبارة على إ

 .النص الروائي وغالبا ما تكون الشخصيات غري حقيقية تصور الواقع املعيش
 :مفهوم الشخصية من المنظور الجديد .1

من أهم النقاد الذين اهتموا مبفهوم الشخصية وطوروه الناقد الفرنسي روالن بارت  
(Rolans Barthses  )نتاج عمل تأليفي وكان يقصد » :عندما عرف الشخصية احلكائية بأهنا

                                                           
 .17الشخصية يف القصة ، صمجيلة قيسمون،  1
 .72م، ص0،5002البنية والداللة يف الروايات، إبراهيم نصر اهلل، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،ط: أمحد مرشد 2
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يتكرر ظهوره يف _ علم _ أن هويتها موزعة يف النص عرب األوصاف واخلصائص اليت تستند إىل اسم 
 1.«احلكي

 .وهذا يعين أن روالن بارت جعل الشخصية العنصر األساسي يف البناء الروائي
فقد حددها يف سبعة جماالت ( Vladimir propp)روب أما الشخصية عند فالدميري ب

 2.«، املانح، املساعد، ، األمري الطالب ، ،البطل، البطل املزيف"املعتدي"اخلصم »حلركتها فهناك 
مل يدرس الشخصيات من حيث بناها النصية أو الرتكيبية بل درسها ضمن حمورها » كما أنه 

 3.«ل النص وبالتايل ليس هلا وجود حقيقيالداليل وما تؤديه من أفعال أو وظائف داخ
هي جمموعة العوامل تبقى ثابتة وفق »إىل الشخصية ( A- g Greimas)ويشري غرمياس 

 4.«منظومة معينة، وأن هذه الشخصية ميكن أن يؤديها عدد ال هنائي من املمثلني
عامل فعال  وما نالحظه أنه ربط مفهوم الشخصية مبفهوم العامل، مبعىن أهنا الشخصية عنده

يف العمل الروائي وهذا يتكون النموذج العاملي عند غرمياس على ستة أدوار وزعها على ثالثة 
 5.ذات وموضوع ومرسل إليه ومساعد ومعارض: مستويات متثلت يف

 :أنواعها: الثثا
متنحها حلركة األحداث كما أهنا  حيث تعترب مصدرالشخصية احملور الرئيسي للرواية،تعترب 

، وقد قسمت الشخصيات إىل عدة أنواع فمنهم من يقول أن الشخصية نوعان، متحركة 6احلياة
وساكنة، وهناك من يقول أن الشخصية تنقسم فيما بينها الختالف منطلقات النقاد ومرجعياهتم، 

 .وهكذا ميكن تقسيمها إىل رئيسية وثانوية حسب مشاركتها وارتباطها بأحداث الرواية

                                                           
 .20،ص5000محيد حلمداين، بنية النص السردي من منظور النص األديب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب،  1
 .500م،ص0996، 0عبد الكرمي حسن ومسرية بن محو، دار شراع، دمشق، سوريا، ط:فالدميري بروب،مورفولوجيا القصة، تر 2
 .714م،ص5000، 0أمحد رحيم اخلفاجي، املصطلح السردي يف النقد األديب العريب احلديث، دار الصفاء عمان، األردن، ط 3
 .27املرجع نفسه،ص 4
 .66م،ص5003(دط)لشخصية يف حكاية عبدو واجلماجم واحلبل، منشورات االوراس، اجلزائر،جويدة محاش، بناء ا:ينظر 5
6
مذكرة لنيل شهادة الماستر في اللغة العربية , فاطمة الزهراء بايزيد.اشراف د, الشخصية في رواية ميمونة لمحمد بابا عمي, حياة فرادي:ينظر  

 31ص, م1101/ 1101,جامعة محمحد خيضر بسكرة, وأدابها 
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 :الشخصيات الرئيسية/ 1

متثل احملور الرئيسي الذي تدور حوله أحداث الرواية كوهنا حمل اهتمام السارد، تقول صبيحة 
يوجد يف كل عمل روائي شخصيات تقوم بعمل رئيسي إىل »: عودة زعرب عن الشخصية الرئيسية

 جانب شخصيات تقوم بأدوار ثانوية، فالشخصية الرئيسية هي اليت تقود الفعل وتدفعه إىل األمام
وليس من الضروري أن تكون الشخصية حمورية، وقد يكون هناك منافس أو خصم هلذه 

 1.«الشخصية

 .أي أن الشخصية الرئيسية هلا حضور بنسبة كبرية داخل العمل الروائي

يقصد بالشخصية احملورية تلك الشخصية اليت يتحرك هبا »: أما عند أمحد بالكثري  فهو 
 2.«ديب،روائيا كان أو حوارياالكاتب ليربز غايته من العمل األ

والقصد من تعريفه أن الشخصية احملورية هي اليت يعتمد عليها الكاتب يف سرد أحداث روايته 
 .غاية يف إبراز العمل األديب

تسند للبطل وظائف وأدوار ال تستند إىل »كما أن للشخصية الرئيسية وظائف مسندة إليها 
 3.«داخل الثقافة واجملتمع"  مفصلة" األدوار مثمنة  الشخصيات األخرى، وغالبا ما تكون هذه

كذلك هلا قدر كبري من التميز منها مكانة مرموقة يف العمل الروائي فحظيت من طرف 
 .الكاتب بعناية جعلتها تتصدر قائمة الشخصيات املوجودة يف عمله

 

                                                           
 .075،070م، ص0،5006ت السرد يف اخلطاب الروائي،دار جمدالوى،عمان،طاصبيحة عودة زعرب، مجالي 1
م، 5000، 0نادر أمحد عبد اخلالق، الشخصية الروائية بني علي باكثري وجنيب الكيالين دراسة موضوعية وفنية، دار العلم واإلميان، كفر الشيخ،ط 2

 .003ص
 .27م، ص0،5000السردي، تقنيات ومفاهيم، منشورات االختالف، اجلزائر،طحممد بوعزة، حتليل النص  3
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 : الشخصية الثانوية/ 1

فتنهض الشخصيات الثانوية بأدوار »هي اليت تقوم بدور املساعدة لتسيري بعض األحداث 
،كذلك تظهر هذه الشخصيات يف 1«وقد تقوم بدور تكميلي مساعد أو معيق...حمدودة معينة

املشهد بني احلني واآلخر لتحتك بالشخصيات الرئيسية، حيث يركز الراوي عليها من أجل التفاعل 
الرئيسية وتكون إما عوامل كشف هي اليت تضيء اجلوانب اخلفية للشخصية »وخلق عامل من احليوية، 

عن الشخصية املركزية وتعديل لسلوكها وإما تبعا هلا، تدور يف فلكها بامسها فوق أهنا تلقي الضوء 
يعوزها عنصر املفاجأة إذ من »، يف حني جند حممد غنيمي هالل 2«عليها وتكشف عن أبعادها

ذا النوع أيسر تطويرا وأضعف فنا ه...السهل معرفة نواحيها إزاء األحداث أو الشخصيات األخرى
 3.«ألن تفاعلها مع األحداث قائم على أساس بسيط

فعلى الرغم من الدور البسيط الذي متتلكه الشخصيات الثانوية أال أهنا تعطي للرواية جانبا 
مجاليا وحيويا فوجودها أساسي لتكتمل األحداث فهي تصعد إىل مسرح األحداث بني احلني واآلخر 

 .ر املنوط هباوفقا للدو 

 

 

 

 

                                                           
 .23حممد بوعزة، حتليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم ،ص 1
 .075املرجع نفسه،ص 2
 .259م، ص5004، 0حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، دار العودة،بريوت،ط 3
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 :1وتنحصر هذه الشخصيات يف جمموعة من اخلصائص مجعها حممد بوعزة يف اجلدول التايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أصنافها: رابعا

لقد تضاربت آراء النقاد واألدباء حول اختالف أشكال الشخصيات وأنواعها وهذا راجع 
ولطبيعة النصوص املنقودة، وهبذا تعددت تصنيفات الشخصيات ومن بني هذه لثقافة كل باحث 

 :التصنيفات نذكر

 

 
                                                           

 .21ومفاهيم ،صحتليل النص السردي، تقنيات حممد بوعزة،  1

 الشخصيات الثانوية الشخصيات الرئيسية

 معقدة 
 مركبة 
 متغرية 
 دينامية 
 غامضة 
  هلا القدرة على اإلدهاش

 واإلقناع
  تقوم بأدوار حامسة يف جمرى

 احلكي
 تستأثر باالهتمام 
  عليها العمل الروائييتوقف 

 مسطحة 
 أحادية 
 ثابتة 
 ساكنة 
 واضحة 
 ليست هلا جاذبية 
 تقوم دور تابع عرضي 
 ال أمهية هلا 
 ال يؤثر غياهبا يف فهم العمل الروائي 
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 (Philippe Hamon:)تصنيف فليب هامون/ 1

الشخصية يف احلكي هي تركيب جديد يقوم به القارئ أكثر مما »حيث يرى هذا األخري أن  
لغوية ملتحمة بباقي العالقات يف هي تركيب يقوم به النص، وأن الشخصية الروائية هي عالقة 

 1.«الرتكيب الروائي احملكم أو املنتج ملراسلة جند حقيقتها يف التواصل

 : وصنف الشخصيات الروائية يف ثالث أنواع

 يقي يف مسرية التاريخ، وتتضمن كلهي شخصيات ذات الوجود احلق :الشخصيات المرجعية . أ
وهي على نوعان  »، (ية والشخصيات االجتماعيةالشخصيات التارخيية واألسطورية، اجملاز )من  

شخصيات مرجعية ال مكان تكوين الفكرة عنها خارج اخلربة، وشخصيات شبه مرجعية، وذلك 
لصعوبة إمكانية إثبات صحة مرجعيتها إما لغياب املعلومات التارخيية عنها أو أهنا تعرضت 

،أي أن 2«ل معني إلثبات ذلكلتحويرات كربى جعلت تأكيد بعدها املرجعي حيتاج إىل تأوي
 .هذا النوع من الشخصيات تتميز بالثبات وتعدد ثقافة ما، كما يشارك القارئ يف تشكيلها

وهي الشخصيات اليت تعرب عن الرواة والقارئ أو من ينوب عنها يف  :الشخصيات الواصلة . ب
، ويصن ف هامون ضمن هذه الفئة الشخصيات الناطقة باسم املؤلف  3..النص 

وتقـوم هــذه الشخصـيات بالتبشـري بــاخلرب، أو تنـذر يف احللــم ، كمـا أهنــا  :الشخصييات المتكييررة . ج
التــــذكري، بــــأجواء ملفوفيــــة ذات أحجــــام  تقــــوم داخــــل  امللفــــوظ بنســــج شــــبكة مــــن التــــداعيات و

 الــــتكهن...القــــارئ إهنــــا عالمــــات تنشــــيط ذاكــــرة... كجــــزء مــــن اجلملــــة، كلمــــة، فقــــرة»متفاوتــــة
كـل هـذه العناصـر  ، الصحو، املشروع، حتديد برنـامجباألسالف االستشهاد الذكرى،االسرتجاع،

                                                           
 .55،ص5002، (دط)حممد عزام، شعرية اخلطاب السردي، من منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 1
ذكرة لنيل شهادة املاجستري، مل,حسن جبار الشمسي .اشراف د,( دراسات يف كتاب أخبار الزمان للمسعودي)بيبأمحد قاسم، سردية اخلرب العجائ 2

 .000هـ،ص0475جامعة البصرة،
 .503،ص0،5009حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، امللك الثقايف العريب،الدار البيضاء،ط 3
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، وتعـــد هـــذه الشخصـــيات 1«تعـــد أفضـــل الصـــفات وأفضـــل الصـــور هلـــذا النـــوع مـــن الشخصـــيات
مصدر اسرتجاع للروائي حتيله إىل حلظات قـد تكـون مفتاحيـة تسـاعده علـى فـك شـفرات الـنص، 

 .مللء معىن األحداث وتنشيط الذاكرة أيضا
 :(Todourov:)تصنيف تودوروف/ 5

 :صنف تودوروف الشخصيات على الشكل التايل 

تؤدي وظيفة فكرية وتسعى لتثبيت أفكارها، وتبدو أكثر حيوية وأكثر : الشخصيات العميقة . أ
 .حركية

وهي شخصيات خافتة ال تظهر إال قليال وال تسهم مسامهة كبرية يف : الشخصيات المسطحة . ب
 .احلبكة الروائية

وهي غري حاضرة فيزيولوجيا يف عامل الرواية لكن حضورها هو حضور : الشخصيات الهامشية . ت
 2.فكري، أي بأطروحتها الفكرية

على الرغم من اختالف هذه الشخصيات و منطلقاهتا إال أهنا هتدف مجيعا إىل حتديد دور 
 .األحداث الشخصية يف السرد وتفاعلها مع مجيع العناصر السردية ومدى قدرهتا يف حترك

 : أبعادها: خامسا

إن الدور الذي تؤديه الشخصية وما تضعه من أحداث داخل الرواية جعلتها حمط اهتمام الباحثني 
وهذا ما جعل الروائي يهتم مبظهر الشخصية ومقوماهتا، فقد نشأ يف علم النفس علم يسمى علم 

، كما له سلوكات وصفات فطرية الشخصية يدرس اإلنسان ويركز يف الوقت نفسه على الفروق الفردية

                                                           
 .503حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، امللك الثقايف العريب ،ص 1
 .31،39،ص(دت)،(دط)،(جدل الواقع والذات)أمال منصور، بنية اخلطاب يف أدب حممد جربيل،  2
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وأخرى تظهر بدافع الغريزة ومنها ما يكتسب من خالل الواقع واجملتمع والبيئة اليت ينتمي إليها، فعلى 
 :الروائي أن يراعي تلك اجلوانب أثناء بنائه للشخصيات ومنها األبعاد وهي كالتايل

تتميز به كل شخصية من خالل وهو الوصف اخلارجي الذي (: الفيزيولوجي)البعد الخارجي .أ
وهو الكيان املادي لتشكيل الشخصية حيث حتدد فيه املالمح »مظهرها وشكلها اخلارجي 

الذكر واألنثى، وشكل اإلنسان من : والصفات اخلارجية للشخصية، حيث جند اجلنس بنوعني
  1.«...طوله أو قصره وحسنه ووسامته ودمامته

لسن واحلالة الصحية والناحية املورفولوجية أي كل  ما وهذا اجلانب يتعلق أيضا باجلنس وا
يتصل حبالة اإلنسان العضوية له عالقة  بالبعد الفيزيولوجي حيث له أمهية كربى يف توضيح مالمح 
فهو جمموعة الصفات والسمات اخلارجية اجلسمانية اليت تتصف هبا الشخصية سواء كانت هذه 

أو إحدى الشخصيات أو من طرف الشخصية ( الراوي) األوصاف بطريقة مباشرة من طرف الكاتب
 2.ذاهتا عندما تصف نفسها أو بطريقة غري مباشرة ضمنية مستنبطة  من سلوكها أو تصرفاهتا

 :البعد االجتماعي.ب

حيث يتعلق »هو احلالة اليت يتصورها الروائي لشخصية من خالل وضعها االجتماعي،  
، وإيديولوجيتها وعالقتها االجتماعية املهنية، طبقتها مبعلومات حول وضع الشخصية االجتماعي

االجتماعية عامل، الطبقة املتوسطة، برجوازية، إقطاعي، وضعها االجتماعي فقري غين إيديولوجيتها 
 3«...رأس مايل، أصويل، سلطة

                                                           
ختصص أدب عريب حديث،  ,عبد املالك ضيف.اشراف دالرواية إلبراهيم الكوين،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت،ليندة بن عباس،الشخصية يف  1

 .04،ص5002جامعة حممد بوضياف، اجلزائر،
عة حممد خيضر، جام: ينظر فاطمة نصري، املثقفون والصراع اإليديولوجي يف رواية أصابعنا اليت حترتق لسهيل إدريس، مذكرة املاسرت ختصص نقد أدب 2

 .14م، ص5001_5003بسكرة، 
 . 40حممد بو عزة، حتليل النص السردي تقنيات، مفاهيم،ص3
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وبتعدد ذلك باملهنة والطبقة االجتماعية، ومستوى املعيشة والتوجه اإليديولوجي والسياسي  
ديين واللهوية واجلنسية ومستوى التعليم، وكذلك يشمل هذا اجلانب املركز الذي تنتمي إليه وال

وهذه ... فرمبا تكون الشخصية فالنا أو موظفا أو طالبا أ ومري أو غفري أو امرأة ريفية»الشخصية 
 1. «املراكز هلا أمهيتها البالغة يف بناء الشخصيات وتربير سلوكها وتصرفاهتا

ميكن دراسة الشخصية بعيدا عن اجملتمع ألهنا مرتبطة به وتعكس الظروف االجتماعية  ألنه ال 
 . احمليطة بالفرد

  :البعد النفسي.ج
وهو البعد  السيكولوجي الذي يعكس احلالة النفسية للشخصية فالكاتب كثريا ما يتيح 

احملكي الذي  »:للشخصية التغيري عن نفسها وتكشف عن جوهرها اخلاص، إذا البعد النفسي هو
يقوم به السارد حلركات احلياة الداخلية اليت تعرب عنها الشخصية دون أن تقوله، بوضوح أو عما حتققه 

 2.«هي نفسها

كما أنه يتعلق بكينونة الشخصية الداخلية، وتتمثل غالبا يف األفكار والسلوكات والرغبات  
واملزاح من انفعال وهدوء، ويف ما يطرأ ...هلدفهاواآلمال والعزمية والفكر وكفاية الشخصية بالنسبة 

 .على الشخصية من االنفعاالت والتوترات وهذا اجملال اخلصب أكثر خطأ يف الرواية احلديثة

 .إذن فالبعد  النفسي للشخصية يقوم بإبراز األسس العميقة والداخلية اليت تقوم عليها    

                                                           
،جملة كلية اآلداب، ،جامعة صالح الدين، كلية اللغة العربية ، العراق،عدد «الثرثرة فوق النيل»علي عبد الرمحن فتاح،تقنيات بناء الشخصية يف رواية  1

 .20،ص005
 .001،ص0919، 0ناجي مصطفى، منشورات احلوار األكادميي، ط:، تر(من جهة النظرية والتأيري)نظرية السردجريار جينيت،  2
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أو عقيدهتا الدينية وهويتها وتكوينها الثقايف،  هو انتماؤها»:ويقصد هبذا البعد :البعد الفكري . ث
إذ البد من تصوير ،1«وماهلا من تأثري يف سلوكها ورؤيتها، وحتديد وعيها ومواقفها من القضايا العديدة

 .املالمح الفكرية للشخصية ودراستها وذلك ألمهيتها
فاجلانب السياسي ميثل جانبا هاما من حياة اإلنسان فهو حباجة إىل تصوير حاجته الفكرية  

عن اإلنسان هو »: وذلك من خالل وسيلة التعبري عن هذه احلاجات، كما يقول األديب اليوغساليف
و السياسة والسياسة عامل هام يف حياة اجملتمع ومن مث يف إنتاج الفرد فال ميكن أن يكتب إنسان أ

سواء بتعبري عن هذه احلاجات »، واألدب خري وسيلة 2«يتكلم أو يسافر أو يعمل منفصال عن بيئته 
 3.«أو خبلقها

 :طرق تصويرها: سادسا

إن من مهام السارد أن يرى ويقول بوضوح ما هم عليه الناس فهو يقوم بتصوير تلك احلقائق  
، فيصفها وصفا دقيقا دون أن يغيب عنه كل اليت خيتارها لرسم الشخصية بأسلوب فين مدمج باخليال

 :شيء فلكل شخصية ميزة منفردة عن غريها، ومنه نتطرق إىل هذه الطرق يف النقاط التالية

يقوم الراوي بوصف الشخصية اعتماد على السرد، فيسهب يف وصفها وصفا دقيقا وال  :اإلخبار .0
التشخيص باالعتماد على وصف »:يفوت شيئا من البعد اخلارجي للشخصية، إذا فاالختيار هو
جهد كبري للتعرف على حقيقة   القاص هلذه الشخصية أو أفعاهلا، وهلذا حيتاج القارئ إىل

، ففي هذه احلالة يرسم 4«ص قد أعطاها وصفا وذكر كل شيء عنهاالشخصية وفهمها، فالقا
 .الكاتب شخصياته الروائية من اخلارج فيشرح عواطفها وأفكارها

                                                           
اشراف فاطمة زهراء  حياة فرادي، الشخصية يف رواية ميمونة حملمد علي بابا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف اآلداب واللغة العربية، 1

 .45،ص5002/5006اآلداب واللغات،جامعة حممد خيضر،بسكرة،اجلزائر، آدب حديث ومعاصر،كلية: ختصص,بايزيد
 .20،ص(ثرثرة فوق النيل)، تقنيات بناء الشخصية يف روايةفتاح علي عبد الرمحن 2
 .9م، ص0932،بغداد(دط)ياسني النصري، القاص والواقع، مطبعة دار الساعة، 3
 .27م، ص-099، 0الشروق، عمان،طحممد يوسف جنم، فن القصة، دار صادر بريوت، دار  4



 ضبط مفهوم الشخصية  الفصل األول                                           

31 

 

جند الكاتب هنا ال يعتمد على رسم شخصياته بطريقة مباشرة فيرتك للقارئ حرية : الكشف .5
احلوار واملناجاة االستنتاج من أجل التعرف على الشخصية، ويتم الكشف عنها عن طريق 

ويف هذه احلالة ينحي الكاتب نفسه جانبا ليتيح للشخصية أن تعرب عن » الداخلية 
نفسها،وتكشف عن جوهرها بأحاديثها وتصرفاهتا اخلاصة وقد يعمد إىل توضيح بعض صفاهتا 
عن طريق أحاديث الشخصيات األخرى عنها، وتعليقها على أعماهلا وهذه الشخصيات تقوم 

قة يف املسرح اإلغريقي تغلق على احلوادث وتوضح خطوط سريها، وتربز نتائجها مقام اجلو 
 1.«اخللقية

هو الفكرة اليت يقوم عليها النص الروائي وتكمن أمهية احلدث يف منوه مع الزمن ليكون : الحدث .7
الرتتيب الذي يكون عليه احلدث أي » :حكاية أو قصة، وهو عنصر فعال يف عملية البناء، يعين

 2.«ة تواليه يف الزمنصور 
يستخدم الكاتب تقنية أخرى من تصوير الشخصيات وتوضيح املشاهد : توظيف الرمز .4

 3.ويستخدم أحداثا وشخصيات تارخيية يرمز هبا إىل الواقع  والشخصيات املوجودة
 : وظائفها:سابعا

دورا رئيسيا تلعب » تؤدي الشخصية وظائف متنوعة يف عامل اخليال الذي ينتجه الروائي، فهي 
 .4«ومهما يف جتسيد فكرة الروائي وهي من غري ذلك عنصر مؤمتر يف تسيري أحداث العمل الروائي

 .وهذا يعين أن الشخصية ال ميكن توظيفها يف الرواية بدون هدف أو غاية ترجى من ورائها

                                                           
 .22حممد يوسف جنم، فن القصة ، ص 1
 .013،ص(دت)،(دط)،،دار حامد للنشر والتوزيعضياء غين لفتة، البنية السردية يف شعر الصعاليك 2
 .61املرجع نفسه،ص 3
، (دط)ء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، حممد علي سالمة، الشخصية الثانوية ودورها يف املعمار الروائي عند جنيب حمفوظ ، دار الوفا 4

 .07،ص5003
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لى فرسم الشخصية داخل الرواية يعطي قيمتها الفكرية و اجلمالية، فال تقتصر وظيفتها ع
 1.تسيري األحداث فقط يف الرواية بل يغلب عليها الطابع اجلمايل

ومن أهم وظائف الشخصية يف الرواية اليت تكشف عن الصالت العديدة بني مالحمها 
 :واألدوار اليت تؤديها هي

فما من حدث أو فعل إال »تعد الشخصية الركيزة األساسية يف حتريك األحداث : فاعل الحدث .1
ركه ضمن حبكة فنية لتقوية طابع التجسيد الفين املتميز بالقدرة على كشف منح وراءه شخصية حت

  2.«العالقات 
احملكم وليس بالضرورة أن  -املعارض واملساعد -قائد احلركة » ومن الوظائف اليت تؤديها 

 3«تتجسد هذه الوظائف مجيعها دائما يف الشخصية 

من النادر أن ختلو »داخل العمل الروائي حيث يلعب هذا العنصر دورا مهما : العنصر التجميلي .5
الرواية من شخصيات عدمية الفائدة بالنسبة للحدث، أو ال متلك داللة خاصة، وهذه الشخصيات 
على الرغم أهنا عدمية الفائدة وال وجود هلا على املستوى الفين إال أهنا حتتفظ بوظيفة تزويق املهمة 

 4.«يقدم يف نفس الوقت فكرة عن فنهألهنا تتيح للروائي رسم لوحة مجيلة و 
وهذا يعين أن وظيفة الشخصية ال تقتصر على تسيري األحداث بل تضفي مجالية على الرواية 

 .حىت لو كانت من غري فائدة

 

                                                           
كلية اآلداب والعلوم   ,فتحي يوخالفة.اشرف دأمال السعودي، حداثة السرد والبناء يف الرواية ذاكرة املاء لواسيين األعرج، مذكرة ماجستري،: ينظر 1

 .072،ص5003/5001اإلنسانية، جامعة ملسيلة، 
 .05م، ص5005، 0املنظور السيميائي، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران ، اجلزائر، ط أمحد طالب، الفاعل يف 2
 .02، ص(دت()دط)، مدونة عامر عرابية إطاللة على الواقع والتحوالت، األردن ،(وظيفتها، أنواعها، مساهتا)عامر غرابية، الشخصية الروائية  3
 .الصفحة نفسهااملرجع نفسه، 4
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 :المتكلم بالنيابة .7

إن الشخصية لدى معظم الروائيني هي القناع الذي خيتفون وراءه، فنجدهم يسردون على     
فعندما »يدور يف خاطرهم، من أفكار ووجهات نظر تتجسد داخل هذه الشخصية لساهنا كل ما 

نتحدث حول الشخصية املتكلمة بالنيابة البد أن نتجاوز إعادة التكوين الذي له طابع احلياة لرتمجة 
حياة الكاتب وأن نتخطى اكتشاف املصادر األدبية التارخيية والتحليل السطحي لألفكار لبلوغ 

بري، وال تكون مرئية ألول وهلة،وإن التأكيدات املتكررة واملتعلقة باستقالل الشخصية مستويات التع
 1.«وسيلة الراوي يف توضيح أفكاره وإيصال قراءاته  للواقع يف ذهن املتلقي

إذا فالشخصية تعترب أداة تواصل بني الروائي واملتلقي، فهي اليت تصور بيئته والوسط 
عن الكثري من القضايا واملشاكل اليت يعاين منها اإلنسان فنجد االجتماعي الذي يعيشه فتكشف 

 .الروائي ال ميكنه التصريح عنها مباشرة فيحملها شخصياته اليت عرضها داخل الرواية

 :إدراك اآلخرين والعالم .4
متكن الشخصية القارئ من معرفة اآلخرين من خالل تصرفات الشخصية يف الرواية » 

شكالت وردود أفعاهلا جتاه القضايا والشخصيات األخرى اليت تعرتض وتعاملها مع األحداث وامل
سبيلها، كما يدرك القارئ من حوله وما يدور من أفكار وتطورات من خالل تصوير أعماق 

 2.«الشخصية الفكرية والنفسية 

أي أن الشخصية يف نظر القارئ هي وسيلة تساعده على املواجهة والتصدي ملشاكل احلياة 
ض سبيله، وقد جيد ذاته داخل هذه الشخصية اليت وظفها الروائي، وبالتايل تكشف له عن اليت تعرت 

 .نقاطه السلبية واالجيابية

                                                           
 .03، ، ص(وظيفتها، أنواعها، مساهتا)الشخصية الروائية عامر غرابية،  1
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
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 :أهمية الشخصية:ثامنا

من خالل ما سبق استنتجنا أن الشخصية تعترب إحدى مكونات البنية السردية األساسية اليت  
تطويرها وبنائها بناء متميزا جيسد فيه الكثري من  يتشكل منها النص الروائي، حيث يسعى الروائي إىل

لعبت الشخصية دورا فعاال يف القرن التاسع عشر، خاصة »جتليات احلياة االجتماعية لإلنسان حيث 
لدى نقاده، حيث كانت هلا وظيفة اختزال وإبراز مميزات الطبقة االجتماعية وتصاعد قيمة الفرد  يف 

 1.«جملتمعهذه الفرتة وأمهية الفاعل يف ا

فالشخصية تعرب عن املرحلة االجتماعية والتارخيية اليت تعيشها، بعد أن كانت تعاين نوعا من 
التهميش، فهي مل تكن متثل إال ظال لألحداث اليت تقوم هبا يف الشعرية  األرسطية فكان املؤلف 

 .يعطي جل اهتماماته لألحداث مث خيتار الشخصيات املناسبة

 الذين أعادوا االعتبار للشخصية الروائي الفرنسي بلزاك الذي كتب زهاء ومن بني الروائيني 
تسعني رواية ، نشط من خالل نصوصها أكثر من ألفي شخصية، واتبعه يف ذلك العديد من الكتاب 

تعامل الشخصية يف هذه الفرتة على أساس له »فأصبحت ...من أمثال هكتور مالو، وإمييل زوال
 2.«وصف مالحمها وحيويتها وانفصاالهتاوجود فيزيائي ومدين فت

أحد املقاييس »بعد ما كانت الشخصية تعامل على أساس كائن روائي ال قيمة له صارت  
األساسية اليت يعتمد عليها يف االعرتاف بكاتب الرواية على أنه روائي حقيقي، ومن مث صارت 

ألعمال وحدها بل أصبحت الشخصية وجودا فعليا متعددة املستويات ال يستمد شرعيته من ا
الشخصية ذات هوية وخصائص خمتلفة وما يدل على هذه األمهية من الشخصية، جاءت بعض 

                                                           
 .74ص،5005،(دط)اجلزائر،إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية يف الرواية املغاربية، املؤسسة الوطنية لالتصال  والنشر، 1
 .16عبد املالك، مرتاض،بنية الشكل الروائي،ص 2
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األعمال  السردية مدار القصة ومادهتا ورمبا أعظمها امسا فصار عاملها واحدا مثل شخصية األديب 
 1.«للمازين( اهيم النظامإبر )حملمد حسني هيكل و( زينب)لفلوبري و( بوفاري)لبلزاك والسيدة ( غوريو)

ورغم هذه اآلراء املتعاكسة وكثرة وجهات النظر جند عبد املالك مرتاض يتحدث عن 
فالشخصية هي الشيء الذي تتميز به ...متثل أمهية قصوى»الشخصية أهنا مهما انتقدت تبقى

مبا األعمال السردية عن أجناس األدب األخرى أساسا فلو ذهبت الشخصية عن أي قصة لصنفت ر 
،إذن الشخصية من منظوره تعد احلد الفاصل بني املقالة والعمل السردي، فوجودها 2«يف جنس مقالة

 .أو عدمه هو الذي حيدد أي جنس أديب

فنجد ميىن العيد تتفق مع موقف عبد املالك مرتاض، حيث إهنا تدعو إىل التنويع يف استعمال 
ليست جمرد نسيج من الكلمات بال أحشاء » ئي الشخصية مع احملافظة على دورها يف املعمار الروا

لذا يبدو اعتماد التأويل يف حتليل اخلطاب اختيارا يعيد الشخصية إىل طابع احلياة كما حيافظ عليها  
، أي أن الشخصية تنفي مسة كوهنا كائنا روائيا ال حياة فيه، بل ترى فيها كائنا حيا 3«ككائن حي

التأويالت والقراءات املتعددة له، فنجاح الروائي يف بناء  تاركة مهمة إحيائها للقارئ من خالل
 .الشخصية مرتبط مبدى إقناع القارئ وتأثره هبا

 :عالقة الشخصيات بالراوي: تاسعا

الراوي أو املؤلف هو أحد الشخصيات املتحركة يف الرواية فرتبطه عالقة وثيقة هبا، ألنه هو  
الذي يضعها ويقدمها يف شكلها الكامل للقارئ، فيسعى من خالهلا إىل عرض رؤاه وقضياه، كما 

ك مث عالقة جدلية قائمة بني الشخصية والروائي،بوصفه احملر »ميكن أن تعرب عن انتمائه االجتماعي

                                                           
 .93،ص(دت)،(دط)طرائق حتليل القصة، دار اجلنوب للنشر والتوزيع، تونس، الصادق قسومة،  1
 .074، ص(حبث يف تقنيات الكتابة الروائية)عبد املالك مرتاض، يف نظرية الرواية 2
ص األديب، عنابة، اجلزائر، ، ملتقى السيمياء والن(حتليل رواية غاندي الصغري لاللياس النحوي)ميىن العبد، دالالت النمط السردي يف اخلطاب الروائي 3

 .571،ص0992
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، لكنه أيضا شخصية،فتأكيد هنا هو أن الراوي شخصية يكون ...األساسي لعملية القص الروائي
 1.«موقعه داخل النص الروائي وليس خارجه 

من وجهة نظره، وهذا يعين أن له احلق  األحداثفالراوي هو الذي ينظم أجزاء الرواية ويعرض  
عن التحدث عن نفسها حينا آخر، وهذا  يف التحدث نيابة عن الشخصية حينا، ويعطها الفرصة

لرواية داللة يقوم الراوي فيها بتقدمي اخللفية الزمــانية واملكانية لشخصياهتا وأحداثها، ليضعها لجيعل 
 .للقارئ يف صورة واضحة وغري مبهمة

العالقات اليت يقيمها بني  أنواعوعلى هذا فإن دور السارد يتغري بتغري املوضوعات، واختالف  
من الرؤية أي وجهات النظر اليت  وأشكاال اروف حدد أنواعو خصيات عامله التخيلي، فنجد تدش

 :حتدد عالقة الشخصية بالراوي وهي على ثالثة أشكال

 : (vision par derriere) :الرؤيييييية ميييين الخييييليييييف.1

السارد فيها بكونه يعرف كل ويــــستخدم أحيانا هذا النوع يف الروايات الكالسكيـــة، ويتميز 
الروايات  ىحتك ...ويف هذا اجملال الراوي يعلم أكثر مما يعرف البطل» شيء عن شخصيات عامله 

 .2«اليت من هذا النوع بضمري الغائب  

ويرمز له بعضهم الراوي »أي أن الراوي مهيمن على عامله بشكل تام، وكأنه إله 
 .الشخصيةأي أنه أكرب معرفة من  3.«الشخصية

وهي رؤية سردية كثرية االستعمال يف الكتابة الروائية  :(vision avec):الرؤية مع المصاحبة.1
حيث يتعرض للعامل الداخلي من منظور ذايت »للشخصية يف املعرفة  افيكون الراوي مساوي اجلديدة،

                                                           
 .072،ص(حبث يف تقنيات الكتابة الروائية)عبد املالك مرتاض، يف نظرية الرواية  1
 .26،ص5003،(دط)مجال فوغايل،واسيين األعرج شعرية السرد الروائي، اجلزائر،  2
 . 709م،ص0995، 064عدد ،(دط)داب، الكويت،صالح فضل،بالغة اخلطاب وعلم النص، ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآل 3
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فرعيا يتم احلكي فيه بضمري املتكلم وبذلك تتطابق  داخلي للشخصية بعينها  وميكن أن منيز شكال
 1.«الشخصية الساردة مع الراوي 

يقدم أي تفسري  وهذا يعين أن السارد قد يعرف أكثر مما تعرفه الشخصيات إال أنه مع ذلك ال
 .لألحداث قبل أن تصل الشخصيات ذاهتا إليه

وهي نادرة االستعمال باملقارنة  :(VISION EN DEHORS)الرؤية من الخارج .4
السارد أقل معرفة من أي شخصية، أي أن الراوي الميكنه أن يكون  يكون  للسابقتني، وفيها

2.ها وصفاهتاحممالحييط بالشخصية فهو الذي يبلورها وحيدد  كل ماعن  غافال 

                                                           
 .23صالح فضل،بالغة اخلطاب وعلم النص ،ص 1
 .23بالغة اخلطاب وعلم النص ،ص صالح فضل ، 2
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 :ملخص الرواية: أوال

وذاته  اإلنسانعائشة بنور رواية تارخيية جتمع بني "  للكاتبة اجلزائرية" رواية نساء يف اجلحيم 
،حكاية مقدسة تعكس الكاتبة فيها مسريهتا النضالية وتشبثها باألرض رغم القمع  وتارخيه

من  واحرم يننيني الذيمن الفلسط ةمن خالل سرد ذكريات جمموع فتحملك إىل قلب احلدث،والتهجري
 ةواالجتماعي ةبسبب االحتالل الصهيوين، فانشغلت على رصد التفاصيل النفسي وأرضهم أهلهم

 اللشخصيات اليت كانت حتت وطأة املنفى القاتل، فقدمت روايتها هذه إىل الذين عطرو  ةوالفكري
شادية أبو غزالة، ، غسان كنفاين، مرمي بوعرتة ،دالل املغريب ، نيفلسط رض بدمائهم يف اجلزائر واأل

 .وكل شهداء احلرية... ناجي العلي

حتكي هذه الرواية قصة مأساة الشعب الفلسطيين املنكوب مرات عدة يف التقسيم والنزوح إىل 
سوريا، مث إىل  ، والتهجري بعد التهجري إىل بريوت إىل داخل الوطن ويف التهجري بعد االحتالل الكامل

ومتثل هذا التشرد بشكل مكثف  يف  واسبانيارض الشتات يف كل مدن العامل ومنها مصر وفرنسا أ
وكذلك تتمحور هذه الرواية حول عالقة  يلول بطلة الرواية الرئيسيةأصورة أسرة غسان كنفاين، و 

وكذلك إىل أحداث  ، لهوالرسائل املتبادلة بينهما قبل اغتيا ،احلبيبة غادةبالشهيد غسان كنفاين 
وحكايات احلب والنضال والتهجري واملوت عرب مدن الرتحال، فتنتقل الراوية من فضاء إىل آخر على 

 واألرض األهلوفقدان  االحتاللواملعاناة اليومية بسبب   نساء اغتصبهن الواقع  املزري مبرارته ألسنة
واقع اجلزائري الذي عايشه بسبب االحتالل ، كذلك مزجت بني املاضي واحلاضر موظفة فيها ال الطيبة

الشعبية إىل أحداث متشاهبة  واألدبوكذلك توظيف الرتاث الفلسطيين وخمتلف انة الفنون  ،الفرنسي
مجيلة بوحيدر، )نساء اجلزائريات من أجل إحياء وطنهم وشعبهم منهن اليف التاريخ العريب مثل نضال 

مشرية يف ذلك إىل مدى ترسيخ حب الوطن والتعلق ( أخل...مرمي بوعتورة، فضيلة سعدان
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الذي تعيش بسبب  واألننيملرأة يف اجملتمع العريب نة اباألرض،والتضحية من أجله، وكذلك أبرزت مكا
 .الظلم 

نسان من نسانية للحب والنضال والسالم كشعلة لتحرير اإلالقيمة اإل ازبإبر تنتهي روايتها 
 مجيل حتمل بني طياهتا نىياجلحيم عمل أديب ف يف فرواية نساء, طر الفكرية اليت تقيده وحتد حريتهاأل

الوطن العريب ومتجيده سواء   حتريروالشهداء الذين سعوا إىل  واألبطالذكرى للعديد من املناضلني 
 . زائر قدميا أو فلسطني حديثاكانت اجل
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 :الفرعية والعناوين العنوان في قراءة :ثانيا
 : العنوان.1

نص خمتزل مكثف وخمتصر، إنه نظام » :يعد العنوان مرآة عاكسة وجوهرية للرواية، إذ هو 
داليل رامز له بنيته السطحية وبنيته الداللية العميقة مثل النص وال خيفى على أحد وجود شبه كبري 

كذلك بني العنوان وتسمية املولود اجلديد، فالتسمية تؤسس لتسمية املولود واندماجه يف اجلماعة  
 1.«واحلضاري واإليديولوجيبالنسبة للعنوان الذي يؤسس النتماء النص األديب والثقايف 

يصور لنا عنوان نساء يف اجلحيم أحداثا تارخيية واجتماعية تتعرض هلا املرأة إبان 
ألحبة جغرايف،  سواء تعلق األمر باالبتعاد عن األصل أو ا االستعمار،وما تعانيه من متزق عاطفي و

 .نشأت فيهايت األصدقاء أو األرض الأو 

ألهنا ذات حممول عاطفي صادق وحس ( نساء)فقد جلأت الكاتبة إىل استعمال كلمة 
مرهف، وأكثر املخلوقات حتمال لألوجاع والفراق، كما أهنا تناضل ولو بأضعف اإلميان من أجل 

عاين وظواهر احلرب بكل احلفاظ على وطنها، أما كلمة جحيم فلها داللة قوية حتمل العديد من امل
أشكاله من دمار وهدم وحرق،  حىت تصبح األوطان كمقابر مهجورة ترمى فيها اجلثث عارية دون 

اجلحيم هي اسم من أمساء النار، وكل نار عظيمة هي مهواة فهي » جاء يف الصحاح للجوهري. دفن
 .2«اجلحيم

بني املرأة والوطن وعدم ختليها عن رمست لنا الكاتبة من خالل هذا العنوان العالقة احلميمية 
 .وطنها والنضال والتضحية

                                                           
 .52، ص 5005(دط)الطيب بودربالة،قراءة يف كتاب سيمياء العنوان لدكتور بسام قطوس، منشورات اجلامعة، بسكرة، اجلزائر، 1
 .012، دار العلم املاليني، بريوت،ص  0الصحاح تاج اللغة و صحاح تاج العربية،جبن محاد اجلوهري،  2
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فنحن نشعر من الوهلة األوىل من خالل العنوان بالشفقة واألسى على هؤالء النسوة اللوايت 
 .عشن يف جحيم، جحيم من صنع بين اإلنسان لبين اإلنسان

 :العناوين الفرعية.1

حيمل داللة عميقة ومن بني هذه العناوين نقتطف  تنقسم الرواية إىل مثانية عشر عنوانا، كل عنوان
عصفوري طائرا حملنا، احلنني،النكتية، احلب  والنضال، اللحظة اخلرساء،تالل الرمال، عطر )هذه الباقة 

 ...(املاضي، بطاقة هوي ة، وتبكي السماء، العمود األخري

يت تعيشها املرأة الفلسطينية، كل هذه العناوين حتمل بني طياهتا معاين احلزن والوجع واملعاناة ال
رغم أن البعض منها ال يعتمد اإلحياء لكنه يرمز إىل الواقع املرير الذي ميكن أن يغطي باألصباغ أو 

 .ستفضاعه  واستهوالهيزيد األلوان من بشاعته، يكفي مساعه ال

 :وأبعادها دراسة الشخصيات.1

ا تصور الواقع من خالل حركتها إن الشخصية هي عنصر هام من عناصر بناء الرواية ألهن 
داخل الرواية وتطورها، فتؤثر يف سري تسلسل األحداث، وتعمق الراوي يف حتليلها من خالل األبعاد 1

 النفسية واالجتماعية واجلسمية، وهبذا تتشكل بتفاعلها مالمح الرواية،

املتعددة واملتنوعة ويف رواية نساء اجلحيم لعائشة بنور جند أهنا حتمل الكثري من الشخصيات  
 .اليت ترمز إىل احلرية واملقاومة واإلثارة والتشويق

 

 
                                                           

1
 0ص,م 1103, 1011العدد,الشخصية الروائية ,حنان علي  
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 :الشخصيات الرئيسية .أ

 :أيلول.1

اليت تدور حوهلا أحداث الرواية، فهذه الشخصية حتمل ( البطلة)هي الشخصية احملورية  
معاناة املرأة العربية والفلسطينية، وهي صورة للحرمان والواقع املفقود، تعيش بني ذكريات املاضي 

ا الذي فقدته واحلاضر الذي تنتظره، فأيلول هي الطفلة اليت عاشت يف حزن وأسى لفقداهنا ألسرهت
املتكونة من األب واألم واألخ الرضيع بسبب تفجري بيتها، فلم تعش الطفلة مثل بقية األطفال بل 

 .حرمت من احلنان والعاطفة

: ،حيث تقول(النكبة)أيلول هو شهر سبتمرب شهر العذاب واملعاناة للشعب الفلسطيين 
  1.«نا وطنا لكن ليس إىل األبدالنكبة هي السنة اليت طردنا فيها مكرهني من بيوتنا وأراضينا وخسر »

م،وهكذا 0941أي السنة اليت عاشها الشعب الفلسطيين من مأساة إنسانية وتشرد عام 
أصبح اسم أيلول رمز الشجاعة والبطولة بعد عملية ميونيخ، كما أن هذه األمساء هلا داللة قوية 

وحينما أقول حممد بودية »:أيلولومغزى عميق ألبطال الرواية، حيث تقول الكاتبة على لسان بطلتها 
 .2«أحتكر عملية أيلول األسود يف أوملبياد ميونيخ وهو االسم الذي حفر يف ذاكرة أيب فأطلقه علي  

عملية أيلول األسود هي الفرتة اليت مت فيها القيام بعملية احتجاز لرياضيني اسرائليني رهائن يف 
 .سودأيلول األمن طرف فدائي منظمة  أوملبياد مونيخ بأملانيا،

                                                           
 .50، ص م5003, 5عائشة بنور،رواية نساء يف اجلحيم،دار النخبة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط 1
 .54، ص املصدر نفسه 2
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 :البعد االجتماعي . أ

امسي »: أيلول امرأة بسيطة،  من طبقة اجتماعية متوسطة كانت تسكن يف املخيم، فتقول 
، قلقة  أيلول ابنة فدوى القاسم وسامل البكري، أعشق الرتاب واللون األخضر، رومنسية وصرحية

 .1«...ومهمومة وكثرية التفكري

لقد  ...آه»:مع عائلتها وخاصة أبيها سامل البكري، فتقول كما جند البطلة تسرتجع ذكرياهتا
كنت ابنة أيب سامل البكري غزا الشيب مفرقي، ومازلت ابنة أيب، أهرع عليه حمتضنة يف خميليت كل 

 2«....أطياف السماء، أنام يف حضنه  كصغرية تتوسد ذراعه اليمىن 

ال تراها العني فحسب، ( أطياف)مثلت البطلة شدة اشتياقها وحبها ألبيها يف صورة خيالية 
 .بل حتس هبا النفس وتبقى ذكرى يف خميلتها

حال غياهبا " عكا"لتطل على مدينتها البعيدة ...قبل أن تقف أمام خيمتها مبخيم عني احللوة
واسرتجعت من خالل ذكرياهتا عنها األيام اليت مجعتها هبا ...عن الوطن بكل األمل الذي يسكنها 

عكا، »: باألشياء، والتفاصيل اليت كانت تبحث عنها يف ذاكرهتا، حيث تقول األقدار، واهتمت
مدينة الرمل احلار وحلظة الوالدة، ويافا حلظة التهجري والوجع، ويف كل مرة فاصل زمن يشدين إليها  

ويف هذه الصورة وصف للمدينة اجلميلة عكا وحنني هلا وكذلك شوقها لصديقتها  3«...كحبل الوريد
يف يوم عاصف وبارد انتقلت خيوط مشس باهتة من سحب مرتاكمة  »: ا تقول البطلة كذلكيافا، كم

 4.«...يف األفق تضيء مالمح وجوهنا املتعبة

                                                           
 . 02،ص   يف اجلحيمنساء عائشة بنور، 1
 .32 ، صاملصدر نفسه 2
 .3 ، ص املصدر نفسه 3 
 .000، ص   املصدر نفسه4
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ويف هذه الصورة داللة كبرية على الوضع املزري الذي يعايشه الشعب الفلسطيين من قساوة 
 .ظروف احلياة وقساوة االحتالل

الوطن، فتنشد كلمات من احلنني والشوق مملوءة باألمل هاهي أيلول تتمىن العودة إىل 
سنعود لضيعتنا وحقولنا ولطفولتنا، لصوتنا املبحوح على املآذن واملصلوب » :واحلب، حيث تقول 

 1.«على املعابد سنعود كحمائم العاشق جلنائن اهلديل وألعراسنا وألحلاننا احلزينة ومواويلنا وأهازجينا

 :البعد الجسمي.ب

، فأوردت الكاتبة وصفا لشخصيتها البطلة (أيلول)لك العديد من األوصاف ملالمح جند كذ
ضحكة أيلول، جرس دافئ، يداها املاهرتان تتقنان األعمال، »: على لسان صديقتها يافا فتقول

يوجد كذلك وصف ملظهرها اخلارجي وعالمة ألناقتها 2«...خصوصا تلك اليت تتعلق خبربات األرض
، كما 3«...نيقة يف تفاصيل مالبسها تبذر العطف يف أرض قاحلة وهي املنهارةوكانت ايلول أ» 

العينان مغلقتان  والوجه »وردت بعض األوصاف األخرى املوجودة يف باب اللحظة اخلرساء 
الشاحب، وشفتان بلون البنفسج داكنة، وخلف الصمت طفلة نائمة من الوجع جبسد متورم، تتنفس 

 4.« تنام مرة أخرىببطء، تفتح عينها مرة مث

 هذه الطفلة الفلسطينية يف املخيمفهنا صورة حتمل وصفا للمعاناة والشفاء الذي تعانيه 

 :البعد النفسي.ج

                                                           
 .92،ص   عائشة بنور،نساء يف اجلحيم 1
 .06، ص   املصدر نفسه 2
 .03، ص   املصدر نفسه 3
 .23، ص   املصدر نفسه 4
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أنا مل أنس يا صديقي رسوماتك الكاريكاتورية على »أيلول شخصية بسيطة غري معقدة   
الطفولة يافا و روال وابنة جدي جدران بيتنا ومل أنس قريبة أمي غادة الدمشقية، ومل أنس أصدقاء 

اليعقويب نابلس واندريا اليهودي، ومل أنس كلبنا تيو، ومل أنس أراضي وجراحي وحلظيت اخلرساء وذراع 
 . 1«...ومل أنس...أمي املقطوعة ومل أنس 

يف » : كما جند شخصية أيلول تتصف بالشرود والكتمان، وقلة الكالم ويظهر ذلك يف قوهلا 
ال أريد أن أفهم شيئا، وكل ما أمتناه أن يبقى عصفوري طائر احملىن يزين غرفيت وصوته احلقيقة كنت 

الدافئ يشبع غروري استلقى معه على العشب األخضر حتت شجرة  الزيتون وأركض معه يف الرباري 
 2.«...واملروج اخلضراء

و قريب، وهذا جند يف الكثري من األحيان أن اإلنسان ال يعرتف خبطئه خاصة أمام عدو له أ
رومانسية وصرحية، قلقة ومهمومة وكثرية التفكري، »السبب راجع لكربيائه، فالبطلة تقول عن نفسها 

 3.«، وأحيانا االعرتاف باخلطأ لغة أجهلها متاما باردة وساخنة

أنا كل »وكذلك تصف نفسها على لسان صديقتها يافا من خالل سرد لذكرياهتا فتقول  
 4.«...ائية وباردة وقاسية ولكن ماطرة باحلبالفصول األربعة، شت

يا ...»:كما تتحدث أيلول عن حالتها لفقداهنا وحرماهنا من أهلها وهي طفلة صغرية فتقول 
، وكذلك حتن إىل 5.«أمي، أعانق ريح أرواحكم يف السماء مث تلقاين نار الفقد يا أمي حارقة وموجعة

                                                           
 .03،  ص  نساء يف اجلحيمعائشة بنور،  1
 .00، ص   املصدر نفسه 2
 .02،  ص   املصدر نفسه 3
 .02، ص املصدر نفسه 4
 .67، ص  املصدر نفسه 5
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ذين وتتمتم حمذرا مل تعد أذين محراء حترقين، ومل تعد أحن أيب أن تشد على أ»:والدها كثريا فتقول
 1.«عيناك أمامي تومض غضبا، ومل يعد طائر احلسون يزقزق فرحا

 :البعد الفكري.د

اهتم هذا البعد بالشخصية من حيث اجلانب السياسي والثقايف، حيث تسرد لنا أيلول ما 
بنييت أيلول جغرافيتنا وتاريخ عريق ولنا لنا يا »: حدثها عنه جدها اليعقويب عن تاريخ وطنها فتقول
 2.«...تراث ملون بلون اجلبل والساحل والرمل وتقاليد متيزنا

ومل تكتِف أيلول باحلديث عن وطنها فقط بل تطرقت لوصف عاداته وتقاليده حيث 
س فلباس الرجل التقليدي يا بنييت القباز  أو الغنباز والكوفية بلوهنا األبيض واألسود تعك»:تقول

 3.«بساطة احلياة الفالحية يف قرى فلسطني وضيعاهتا ورمزا وطنيا يرمز لنضال شعبنا الفلسطيين

وللمرأة الفلسطينية الثوب » : وكذلك حتدثت عن املرأة الفلسطينية وعن لباسها املميز فتقول 
أزهار وورود امللون أو األسود الطويل الذي يغطي كامل جسدها واملطرز  باخليوط الذهبية على شكل 

 4.«خيتلف من منطقة إىل أخرى، أي ما بني املناطق اجلبلية أو البادية أو الساحل

كانت أيلول طفلة طموحة وحاملة بإمتام دراستها يف جمال التاريخ ألهنا كانت حمبة له كثريا،  
سرق  قررت يا أمي أن أكمل دراسيت وأدخل قسم التاريخ، أحب التاريخ وأكرهه ألنه» : حيث تقول

 5.«مين نور عيوين

                                                           
 .67،ص عائشة بنور،نساء يف اجلحيم 1
 .15، ص   املصدر نفسه 2
 .،  صفحة نفسها املصدر نفسه 3
 .14،  ص   املصدر نفسه 4
 .33، ص  املصدر نفسه 5
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  :غسان كنفاني.1

هو روائي وقاص وصحفي فلسطيين، ويعترب غسان   شخصيته حقيقية على أرض الواقع،
فقد كانت أعماله األدبية من . كنفاين أحد أشهر الكتاب والصحافيني العرب يف القرن العشرين
ولد يف عكا، مشال فلسطني، يف  ،روايات وقصص قصرية متجذرة يف عمق الثقافة العربية والفلسطينية

حني أجرب على اللجوء مع عائلته  0941م، وعاش يف يافا حىت أيار 0976التاسع من نيسان عام 
عاش وعمل يف دمشق مث يف الكويت وبعد ذلك يف بريوت . يف بادئ األمر إىل لبنان مث إىل سوريا

يف انفجار سيارة مفخخة على ، استشهد يف بريوت مع ابنة أخته مليس 1972ويف متوز  0960منذ 
  .أيدي عمالء إسرائيليني

يف روايتها، مقتطفة بعض ما قيل عنها من مرثية هذه الشخصية  الكاتبة  تجسدحث   
 الشاعر حممود درويش السردية، فجاء يف مستهلها 

 .1«...ويا صديقي غسان إن البياض أمامي كثريا ودمك الذي ال جيف مازال يلون»

 :الجسميالبعد .أ

غسان هو شخصية مثقفة وقوية ثائرة لقب بالقلم املناضل، من مواليد التاسع من نسيان  
غسان رأيته رجال مل تسبق يل رؤيته، حنيل اجلسم أمسر البشرة أسود » :فتصفه الكاتبة يف قوهلا 

اه كنت أر ... العينني،  غزير الشارب، نظراته قلقة، مضطربة حاقدة وثائرة مصممة ومستفهمة 
  2.«...مقطب احلاجبني مع ابتسامة  خفيفة تزامنها زفرات عميقة رغم حرصه على  إخفاء مشاعره

                                                           
 .02،  ص   عائشة بنور،نساء يف اجلحيم 1
 .003،ص املصدر نفسه 2
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كما كان منتصب القامة يلبس »: كما ورد له وصف آخر على لسان غادة مييزه بالغموض فتقول
 1.«معطفا أسود ويلف رقبته بوشاح أزرق

 :البعد االجتماعي.ب

غسان »: بالقوة والتجرب، هاهي أيلول تصفه فتقولغسان رجل فلسطيين، ومناضل يتميز  
ابن عمي العكاوي الذي ذاق مرارة النزوح واالغرتاب واجلوع واملرض وأخذ على عاتقه نضال التحرر 

فارس شهم حيمل درعا للوطن على صدره، ويرتدي خوذة »: كذلك تصفه قائلة  2.«واملقاومة والوجع
 3.«...احلرية، فارس الظل احلزين

بينهما " غادة" ،وحبه المرأة فلسطينية تدعى (فلسطني)قلبه حبني كبريين، حبه لوطنه  مجع يف
كانت رسائله يل صورة للمناضل الذي حييا من جديد من أجل العشق للقضية »: قصة عشق فتقول 

، وقد عاش 4.«بعدما هزل اجلسد وبقيت األنفاس تشم رائحة األرض الزكية املعطرة بأريج دم الشهداء
الكارثة اليت أفقدتين توازين، أفقدتين  0941عام »: حياة شقاء بني تشتت وترحال فيقول غسان

تركيبيت االجتماعية و أورثتين اهلجر والرتحال، ومل تعد املدن تعرفين فأغلقت األبواب والنوافذ، 
بالدمع   ملونة....وأصبحت املدن حمرمة وحماصرة وكان املنفى، وكان أهلها متعلقني بنضاهلم وأفراحهم

 5.«واخلوف واجلمع  والعري، أصفاد تطوق املعاصم والرقاب يف السجون

 

                                                           
 .001، ص  عائشة بنور،نساء يف اجلحيم 1
 .060،ص   املصدر نفسه .2
 033، ص  املصدر نفسه 3
 .033، ص   املصدر نفسه 4
 .072ص ,املصدر نفسه  5
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 :البعد النفسي.ج

غسان شخصية متلك روح املقاومة واإلرادة القوية  ملا حتمله من آالم احلياة من معاناة  
ذات ليلة  » وتقول أيضا 1.«أيها الفىت العكاوي املتحفظ والقلق والبارد»: وفقدان فتصفه غادة فتقول

كانت آالم الوجع تنخر جسدك، مل ترمحك املسكنات كان الوجع ميزق قلبك مرتني، املرض والوطن 
حاولت ختفيف آالمك بتحضري كأس شاي ساخن لكن زاد وجعك وأنت ختربين حكايتك منذ 

ياع الذاكرة تستوطن ستائر النوافذ كلما أقف عندها وأزحيها ألرى ما خلفها أتفقد الض» ، 2«الطفولة
ويعود احلنني بغسان إىل تذكر 3.«الذي يسكنين مث أعيدها كي أجتنب خيبايت املتالحقة وزفرايت املوجعة

تأملت أمي كثريا وجتاعيد أيب وأنا أجوب أرجاء البيت غرفة غرفة، »: املاضي وحياته مع أهله فيقول
ة وشجريات النعناع واللوز والتمس اجلدران جدارا جدارا وأقف يف باحة املنزل متأمال الورود اجلميل

على جنباته تبعث عطرها الفواح، يف الفضاء كأهنا تودعنا برائحتها الزكية حىت تبقى يف الذاكرة وأتتبع 
 4.«خطى إخويت وهم يتوجسون خيفة من رحيلنا

كذلك صورت لنا الكاتبة معاناة غسان من أمل املرض والوجع واالبتعاد عن الوطن فقالت 
هو الرجل الذي أهنك جسده املريض بالنقرس وإبر األنسولني الشيطانية اليت تغرز » :على لسان غادة

 5.«...يف وجعه وهو الطفل الذي حرم من بيت يف وطنه، ومن وطنه 
 :كما تصف مرارة فراقه عن الوطن فيقول غسان خماطبا غادة 
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 :كنت تقول عن الوطن »
 ...غادة 

وأنا طفل صغري مث شاب حينما وضعت يدي مل نقرر مغادرة عكا، كنا جمربين على ذلك 
 .1«.على حفنة تراب وهي تنساب بني أصابعي هاربة من قبضيت وعضة املرارة يف احللق مرة كالعلقم

 :الجانب الفكري .د
: ومن املالمح الفكرية لشخصية غسان أنه شخصية تارخيية شهدها التاريخ فتقول غادة

اهلواء لدون كيشوت، بل رمز أمة، والقلب النابض هلا  غسان مل يكن يل جمرد رجل حيارب طواحني »
 2«..كآالف الشهداء الذين كفنوا بعلم فلسطني 

غسان كان فلسطني، وكان »كما أن الكاتبة جعلت منه رمزا قوميا وتارخييا لدولة فلسطني 
عاد عن ،وبني قساوة احلرب ومرارة االبت3«.البلبل الذي يغرد يف مسائها املتنقل بني الضفة األخرى

فتقول " غادة"الوطن كان حيمل يف قلبه قضية حب فسلم قلبه إىل فتاة من فلسطني تدعى 
كانت رسائله يل صورة للمناضل الذي حييا من جديد، حييا من أجل العشق للقضية بعدما »:عنه

 4« .هزل اجلسد وبقيت األنفاس تشم رائحة األرض الزكية، املعطرة بأريج دم الشهداء
فتقول مناجية "لوركا"كما جند الكاتبة تقوم مبقارنة بني شخصية غسان والشخصية األسطورية 

عند اغتيالك كان عمرك ستة وثالثني عاما، وأعدم لوركا وهو »:غسان كنفاين على لسان غادة حبيبته
ا يف الثامنة والثالثني من عمره، ويف نفس الشهر يغيب املوت جسديكما ولكنه مل يقرب أحالمكم
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غسان ولوركا كانا يكشفان عن روح املبدع، عن حب احلياة، عن اجلالد والقاتل الذي يسلب ...
 1.«.احلياة

القاسم املشرتك األكرب بني هاتني الشخصيتني هو عشقهما للحرية وموهتما املأساوي يف و 
 .رميا بالرصاص واختفت جثته بعد ذلك 0976سبيل الوطن، ألن لوركا أيضا أعدم عام 

استطاعت الكاتبة أن تعطي لنا صورة كاملة عن شخصية غسان كنفاين من خالل  هكذا
ذكريات أيلول وحبيبته غادة، ومألت الفراغ الذي تركه يف نفوس هاته الشخصيات،ذلك ألن اجلحيم 

، فنسجت املالئكة كفنه عرب  هو جحيم النساء، فهو الشاعر والكاتب والقلم املناضل،واملعذب
 .قلبه يف كف يده، ودماؤه تشتعل حبا وتفيض أملا  الرباري وهو حيمل

 :غادة الدمشقية.1 

غادة هي شخصية نامية أيضا يف الرواية، وهلا أثرها وبصمتها يف الواقع ويف الرواية ولقد  
ارتبطت هذه الشخصية بشخصية غسان كنفاين مل ا حتمله من احلب واحلنني للوطن وما عايشته من 

 .مرارة الفراق

 : البعد الجسمي.أ

، 2«غادة مجيلة جدا» : ولقد أوردت الكاتبة على لسان أيلول وصفا لشخصية غادة تقول
، وجند كذلك 3«وتعبث خبصالت شعري األسود... »:ولقد أعطتها كذلك مواصفات مالحمها فتقول

رتبت هندامي،  وأخرجت مرآيت الصغرية ووضعت بعض أمحر الشفاه » : غادة تصف نفسها فتقول 

                                                           
 091ص,عائشة بنور،نساء يف اجلحيم1

 .002ص  ,املصدر نفسه  2
 .012، ص   املصدر نفسه 3



 الجحيم الفصل الثاني                   دراسة الشخصيات في رواية نساء في

 

11 

 

العينان مغلقتان واجلسد املتهالك » 1«على شفاهي الذابلة وبعض البودرة على مالمح وجهي املتبعة
يروح وجييء باهتزاز الكرسي اخلشيب اهتزازا خفيفا، وتبدو املرأة كجثة هامدة ال يتحرك هلا ساكن،  

 2 « ....ساقان مصدوتان يغطيهما رداء بين قامت

 :البعد النفسي.ب

غادة حتمل الكثري من األثر النفسي داخلها فتجسد يف احلزن وبعد الفراق عن إن شخصية    
الشخص الذي حتبه فتتحدث عن نفسها تروي لنا عن قلقها وحزهنا الشديد والعذاب الذي الحقها 

وألنين ال أتقن »: فتقول مدى حياهتا، فنجدها تارة جتمع بني التذكر والوجع والبكاء تارة أخرى،
ناه قدري، دهشة هو اللقاء، ودهشة ما بعد اللقاء، ودهشة أن يشعل سيجارة ثانية الصمت كانت عي

 .3«يف وجهي

نزل »: وجند كذلك الكاتبة تصف حالتها النفسية حني مساعها خبرب موت غسان فتقول 
أسندت ظهرها إىل احلائط من هول الصدمة ككون على ...عليها اخلرب كصاعقة وأحست بالدوار

وضعت رأسها بني كفيها وأجهشت بالبكاء بعدما ما أطلقت ...مازال يردد امسها نفسها والصوت 
  4.«صرخة مدوية يف فراغ الغرفة الضيقة وأمطرت سيال من العربات وسيال من الضحك اهلستريي

» :ورد وصف آخر على لسان الكاتبة حلالة غادة النفسي املتدهورة لفقدان عشيقها فتقول
لقد صحوت اليوم ...غسان...آه: هي حتاول أن تكفكف دموعها وتتمتم تتنهد غادة بأمل كبري و 
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على حزن مهيب وصمت مريب وفناجني قهوة مرة كالعلقم من دونك، خذلتين برحيلك، وقد تركتين 
 .1«على كرسي أهزه من وجعي اهتزازا وبعض الرسائل والكتب اليت أشم فيها عطرك

هبم مين مل تعد تكتب إيل ومل أعد أنتظر آه من وجعي، وقد مألت الشفقة قلو »: وتقول 
 2.«... رسائلك الطويلة والقصرية

 :البعد االجتماعي .ج

يف هذا اجلانب ترسم لنا املؤلفة شخصية غادة مستندة يف وصفها على أبطاهلا فتقول على 
ماتت أمها وهي صغرية ومل تعرف وجهها ومل ترتِو من حليبها ومل تشبع من دفء »: لسان أيلول

 3.«حضنها ومل تسعد بصحبتها وهي مبثابة بقية عمرها، ورغم جراحها دائما الطليعة

ارمتيت يف أحضاهنا كطفلة صغرية وجدت أمها بعد غياب طويل، بقيت مدة يف حضنها »
أشم رائحة أمي فيها وأعزي ذايت اجملروحة بأنفاسها وهي حتضنين بقوة، جروحنا التقت وفقد كل 

مبرارة شديدة، أحسست إحساسها وأحسست بإحساسي وملراعايت واحدة المها احتضناه 
 4.«الصمت

وأنا يف باريس، وقفت عند كافترييا » وتقول يف موضع آخر وهي تستذكر أيامها مع غسان 
باريس، تذكرت فنجان قهوتك وارتسمت يل صورتك على الطاولة تقرأ اجلريدة، وأنا إىل جانبك أقرأ 
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ت األيام جتر بعضها بعض، كنت مدمنة قراءة وأنت مدمن حرويف عمودك األسبوعي، قبل ذلك كان
 1.«....و كالنا

 :الشخصيات الثانوية .ب

 :شخصية أندريا .1

هو شخصية ترمز للفىت الفلسطيين الذي عاش حياته حمروما من أصله وهويته استشهد أبواه 
عينان زرقاوان وصغريتان أندريا أبيض البشرة، له »على يد االحتالل الصهيوين تصفه أيلول فتقول 

وغارقتان يف احملجرين وحاجبان ناعمان يوحيان بالكربياء والغبطة والعناد وعلى جانب حاجبه األيسر 
شامة صغرية، ذو قامة طويلة وعضالت مفتولة، رقبته الطويلة يغطيها دائما بوشاح يتماشى مع 

ت يف وسامته وثقته بنفسه أثرت على اجلاكيت البين، حرصه الشديد على أناقة متيزه عن اآلخرين زاد
أذكر من طفوليت معه أننا  »:وكانت جتمعه عالقة كبرية مع أيلول منذ الطفولة فتقول  2.«األقرباء منه 

أندريا كان يبحث عين من ... كنا صغارا نلعب يف احلي معا،  وكنت أكن له مكانة خاصة يف قليب 
أقطع الشارع املقابل حلينا وشراء بعض احلاجيات  بني وجوه األطفال، ومرات يبقى ينتظرين حينما

 .تطورت العالقة بينه وبني أيلول إىل حب كبري  3«...

لكن أندريا رفض االلتحاق بصفوف اجليش الصهيوين وادعى أنه مريض نفسيا فطرد منها و 
يف ذلك عند اكتشافه بأنه من أصل فلسطيين، فرحل إىل مكان بعيد وجمهول، و بقي جمرد ذكريات 

 .خميلة أيلول تطاردها يف كل مكان وزمان 
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 :أوليفيا.1

الذي اختطفه االحتالل من أهله ( ياسني)هي املرأة الربيطانية وأم الفىت الفلسطيين أندريا 
تقول عنها ،وقدمه لعائلة بنيامني اليهودية لتتبناه، وهي شخصية حنونة وحمبة للشعب الفلسطيين

مازالت أوليفيا .املرأة الربيطانية اليت حتب األطفال كثريا حلرماهنا منهم  أوليفيا»:الكاتبة على لسان يافا 
 1«.فاتنة رغم كرب سنها وشعرها األبيض

كنت أحس أن هذه املرأة ال تنتمي إىل عاملها األورويب، تعيش حياة »:وتقول عنها أيضا 
غرف من طقوسنا منفصلة عن جمتمعها الربيطاين، كانت حتب االختالط معنا واالحتكاك بنا، ت

 2.«وحياتنا الشعبية ما يشبع فضوهلا ويروي عطشها بعبق الشرق الساحر

هي رمز إنساين نبيل يفصل بني احلق والباطل، وبني الظلم والعدل، هي منوذج للضمري احلي 
 .الذي يفتقده العديد من العرب وجل األوروبيني من خالل تضامنها مع القضية الفلسطينية 

 : دالل المغربي.1

دالل »:هي صحفية فلسطينية عايشت قضية وطنها وساندهتا، حيث تصفها أيلول فتقول
شابة يف ربيع العمر، فاتنة، شعرها األسود يتموج وعيناها الكحيلتان تشع منهما ثورة بركان خامد، 

ىل حادة البصر وقوية البصرية، تتأمل بإحساس من األمل وبعينيها احملدقتني يف الوجوه تتسلل خلسة إ
 3.«أغوار أنفسهم، تعزز الثقة يف ذواهتم وترسم األمل يف عيوهنم 
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كانت »:وكذلك متلك روح املقاومة وحب الوطن فالتحقت بالثورة الفلسطينية وتقول أيضا
دالل املغريب  حتب الشهادة، وترفرف روحها يف السماء طليقة، حرة، ترى أرضها من فوق سبع 

إن دالل »:وقال نزار قباين عنها  1.«عروس خمضبة حبناء فرحها مساوات وهي ابنة العشرين ربيعا ك
 2.«...أقامت اجلمهورية الفلسطينية ورفعت العلم الفلسطيين 

لكن دالل املغريب مل يتم تسليم جثتها من قبل إيهود براك وهو زعيم صهيوين، وال يزال 
توجيه بنادقهم ...»تلني جثماهنا جمهوال، تاركة وراءها وصية مكتوبة فيها للمناضلني واملقا

 3.«لالحتالل

 :سالم البكري.1

هو والد أيلول، رجل مسن، ال يزال يتمتع بقواه العقلية واجلسدية،رغم معاناته من أمراض 
العصر،كان إنسانا ذا أخالق نبيلة، حمبوبا لدى كافة الناس ، ميتلك مكانة رفيعة واحرتام كبري بني 

كان أيب سامل جالسا يسند ظهره على كرسي خشيب قدمي، ...»:ئلةاألهايل يف الضيعة فتصفه أيلول قا
يرتشف قهوته ويدخن غليونه بالقرب منه كلبنا تيو ذو الذيل األبرت وهو يتودد إىل أيب يف حنو أن 

 4.«يعطف عليه ويرمي له بقطعة خبز من السلة احملاذية له

التسلية والرتفيه واصطياد  كان أيب مساء كل يوم مخيس يأخذنا مجاعات إىل الشاطئ من أجل
السمك، وترافقنا زقزقة عصفوري طائر احملنا، فكان يسرد لنا املعارك التارخيية مستعرضا من خالهلا 
أهم األبطال والبطوالت واحلروب واحلق والباطل والشتات والوطن املوعود، ومن بني هؤالء األبطال 
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ذلك احلجاج بن يوسف الثقفي كتلة من حتدث عن صالح الدين األيويب وعن شجاعته وتواضعه وك
 .الدم القاين وقسوة من الوحشية، سبقت شفرة سيفه امسه 

يف "سامل البكري "عام احلزن واملأساة اإلنسانية، قتل الرجل املسن  0941عام النكبة  
انفجار حيث قصف بيته الذي حيميه هو وعائلته فبقيت ابنته وحيدة تعيش بني هذا الركام مع جدها 

 .يعقويب ال

 

 :فدوى القاسم.1

 

هي والدة أيلول حتمل من الصفات احلسنة الكثري بالكرم واجلود والعطف على عائلتها فتقول 
كانت أمي سخية، يدهشين كرمها، وسر متردها، عيناها خترتقان الصمت والكبت، »:عنها  أيلول 

 1.«وفطنة نظراهتا تلك كانت تعانق اجلراح والنسيان معا، كان ذلك يزيدها حكمة

وإىل جانب هذه الصفات كانت متلك مالمح امرأة مجيلة فلها عيون سوداء، بشرهتا بيضاء 
وكان اجلميع حيبوهنا ولكن القدر مل ينصف أيلول فرحلت أمها حتت القصف املريع، فلم جتد سوى 

حتت األنقاض، ذراعها املقطوعة حتت الركام امللتهب تنتظر أمها أن ترد بأنينها، وتتمىن أن تضمها من 
تعلمي تربية »:لكن ال صوت هلا يسمع، فتتذكر هذه الطفلة املسكينة أمها كيف كانت متازحها قائلة 

 .آه من لوعيت يا أمي ...األوالد، حينما تكربين سوف تتعلمني كيف تربني أبناءك آه
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ر الفقد يا أمي كم يؤملين بكائي يف معتقل احلياة يا أمي، أعانق أرواحكم يف السماء، مث تلفين نا
 1.«حارقة وموجعة

هذا السوار سأضعه يف »:وتعود هبا الذاكرة مرة أخرى إىل منبع احلنان فتتذكر قول أمها هلا 
 2.«معصمك يوم زفافك، لقد كانت هدية جدت ك أم السعد وأنا ألبسه إياك يوم فرحيت الكربى بك  

 :جدي اليعقوبي.6

والديها، يبلغ من العمر السادسة والثمانني هو رجل مسن، جد وأب أليلول بعد وفاة 
عاما،ترى فيه دائما الرجل احلنون والعطوف عليها فتصفه الكاتبة يف مقاطع خمتلفة من الرواية، 
فأظهرته يف صورة كاملة للرجل احلكيم الذي واجه مشاكل احلياة بسبب االستعمار وفقدان األبناء 

مد الذي حيمل األمل معه رغم ما يعانيه منتظرا عودة والفراق، بل هو رمز للرجل الفلسطيين الصا
جدي الذي ابيضت عيناه مع مر »: أبنائه من سجون االحتالل، فتصفه على لسان أيلول فتقول

الزمان كظم غيضه بغصة قوية ظهرت على يده اليت ميسك هبا عصاه متوكئا عليها كأن األرض زلزلت 
 3.«حتت قدميه 

وبقي يل جد  ابيضت عيناه بعدما »:ظار عودة أبنائه فتقول وتصفه مرة أخرى وهو يف انت
أقلقت راحته واضطربت سكينته وبقي وحيدا متكئا على عصاه يرتقب عودة أبنائه إياد وزكريا وياسر 

 4.«من سجون إسرائيل

 الشخصيات المرجعية.ج
                                                           

 .65،ص   عائشة بنور،نساء يف اجلحيم 1
 .67، ص   املصدر نفسه 2
 .60،ص  املصدر نفسه 3
 .002، ص   املصدر نفسه 4
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 :ردجميلة بوحي.1

الدفاع عن األرض هي مناضلة وبطلة جزائرية التحقت بالثورة يف سن مبكر من أجل 
وحتريرها، فارمتت يف حضن اجلحيم القاتل، جحيم كله عذاب ونار من أجل حب قوي لألرض 

( مجيلة بوحيدر)الطيبة اجلزائر اليت ولدت فيها وتربت، فتسرد دالل املغريب أليلول حكاية هذه البطلة 
 1.«ألقي القبض على ابنة القصبة اقتديت مجيلة إىل مصريها» : فتقول

تصمد مجيلة بوحيدر أمام اجلالدين اليت مل جتهض »: صمودها أمام االحتالل فتقول وتصف
 2.«"اجلزائر أمنا" يد التعذيب شعلة الثورة يف قلبها وهي تنبس بشفتيها املكتنزة بالدماء 

 3.«أمجل فتاة أتعبت اجلالد ومل تتعب» فتقول عنها أيضا 
مقاطع ذكرها الشاعر نزار قباين، بلسان دالل  فتختم لنا الكاتبة وصفها هلذه  البطلة يف بعض
 :املغريب يف حق هذه املرأة وكل البطالت  اجلزائري فيقول

 والعمر اثنان وعشرون
 عينان كقنديلي معبد
 والشعر العريب األسود

 4كالصيف كشالل األحزان
ا ويتواصل احلديث عن هذه املناضلة اليت كانت رمزا للحرية واملساوة واليت عجز أمامه

الفرنسيون رغم التعذيب الذي تلقته مبختلف طرقه، وهكذا يا دالل كانت تقول الفتاة زهور وهي 

                                                           
 .59،ص   عائشة بنور،نساء يف اجلحيم 1
 .، صفحة نفسها املصدر نفسه 2
 .59 ص,املصدر نفسه3
 30ص,املصدر نفسه4
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مركزة على الطاوالت اليت حولت إىل أماكن لتمديد األجساد وهي عارية حتت التعذيب، وحولت 
 1.الكراسي إىل أماكن استنطاق، وفوق كرسي الدراسة يضع املظلي قدمه ويستنطق أسريه

 :ةور وعتمريم ب.1
هي بطلة من بطالت اجلزائر خلدها التاريخ لقبت لبؤة اجلبال، شابة مجيلة من عائلة راقية،  
كانت تعيش هنية تلبس أمجل الثياب على أحدث املوضات وتنتعل أحذية مجيلة لكنها وهبت روحها 

 "يامسني" فداء من أجل الوطن وكان امسها الثوري 
شابة يف مقتبل العمر  نبتت ...الطاهرة شجرة احلرية، آمنت بالثورةة سقت دماؤها ور مرمي بوعت...»

 2.«على مشوخ قمم األوراس، نبتة اليامسني عطر أرجيها سفوحه العاملية
 .هي ابنة األوراس األشم اليت تغين به الشعراء ومات العذارى والرباءة خملدين الوطن والذاكرة

إخوة يتسابقون لنيل حب الوالدين،كربت نشأت الطفلة املدللة وسط أسرة طيبة مع ستة 
 .وبداخلها معاناة وآالم شعبها، عايشت آالم التعذيب ومرارة الدموع والقتل والتشريد

كانت فتاة حنونة تساعد زميالهتا باأللبسة واألحذية، رفضت الشابة اجلميلة عروض الزواج 
 :رغم إحلاح والدهتا، كانت تقول

 3«وأدافع عن وطين أنا لن أتزوج، سألتحق بالثورة»

ماي 09تركت مقاعد الدراسة يف سطيف من أجل تلبية نداء الطلبة اجلزائريني وإضراب   
حورية مصطفاوي، )لتقوم مبهمة التمريض، فاستطاعت أن تشكل اخللية األوىل للطالبات  0966

                                                           
 33ص,عائشة بنور،نساء يف اجلحيم1

  .71،ص   املصدر نفسه 2
 .40،ص  املصدر نفسه 3
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شري ومساع صوت ، وبدعم من أختها ليلى اليت تزودها باجلرائد واملنا...(مليكة خرشي، فطيمة بن مسرة
 .العرب

مل تستسلم هذه البطلة للعدو، وناضلت بكل ما متلكه من شجاعة وصرب من أجل حترير 
وطنها، ألقي القبض عليها من طرف االحتالل يف منزل جلأت إليه هي ورفاقها، فأصيبت بشظايا 

سبب حقنة القصف وفقدت إحدى أطرافها السفلية، اقتيدت إىل قسم املخابرات والتعذيب فتوفيت ب
 .مسمومة بعدما يئسوا من افتكاك أي معلومات منها حتت أبشع وسائل االستنطاق والتعذيب
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 : الشخصيات المتكررة.د

أمضى »: هو عم أيلول عاش حياته كلها يف سجن االحتالل تصفه أيلول فتقول :ياسر.1
ه القدمية وهو ياسر الشاب األمسر حياته كلها يف السجون حىت نسينا شكله، مازالت بعض صور 

 1.«صغري معلقة على جدار الذاكرة

ت منا وحولت إىل مستوطنات، وعن مرارة بأريد يا أمي أن جييين عن األراضي اليت اغتص»
االعتقال اليت استنطقها من رسائل عمي ياسر إىل جدي اليعقويب الذي وصلته رسالة واحدة أو 

 2.«رسالتان ال أكثر، كان يكتب فيها كل شيء

داخل السجن  الزمن يطول ويطول، ال يشعر بتعاقب األيام والليايل كلها  » :ياسر يقولكان 
متر كيوم واحد، وليلة ليست ككل الليايل  قد يشيخ فيه الرجل أو خيرج منه على قربه، داخل السجن 

 3.«األمر خمتلف، السجن هو املوت البطيء

كنت مكبل اليدين وغارقا يف »كما كان حيدثنا  عن التعذيب يف سجون االحتالل يقول 
دمي من شدة اللكمات على وجهي، ووجهي كله متفسخ وأنفي مفلطح ومتورم، مل أكن أرى النور 
وأنا يف زنزانيت االنفرادية، أبقى فيها ألشهر كانت اجلرذان تعيش معي، ألفتها وألفتين وأحيانا آكل من 

 4.«فتاهتا

                                                           
 31، ص  اجلحيمنساء يف عائشة بنور، 1
2
 11,11ص ص,المصدر نفسه 
 .،الصفحة نفسها املصدر نفسه 3
 .، الصفحة نفسها املصدر نفسه 4
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عتقالت سجينات اجلدران اللوايت قدن العمليات كما أخربنا يا أمي يف رسالته عن النساء امل
الفدائية وقبض عليهن، و أخريات سجينات مع ألطفاهلن الصغار يعانني مرارة السجون واجلوع حىت  

 .كرب صغارهن بني القضبان، وكان يقول يا أمي 

 انه مل يعد يقوى على الكالم لسانه ثقيل، ال طعام و ال نوم وعار يف زنزانته الباردة»

 :وكان يقول أيضا

 إن هذه الرسائل تأتيكم مهربة؟

اليوم أصبحت أجتول بقدمينا حافيتني ومل أكن وحدي لقد كان ليل االستيطان جحيما على األراضي 
وحيجب النور عنا، وحنن بنفس بريئة نقاوم وجعنا، وحنمل اجلمال يف كل صبح قريب يدنو من حلمنا 

 1« .وآهاتنا

 :العم زكريا.1

هو حمبوب وعزيز لدى أبيه واألهايل كان مجيل احمليا، حسن اهليئة، مفتول الذراعني غزير  
ويف الصباح الباكر فتحنا أعيننا على سيارات عسكرية مدججة، وقبعات »: الشارب فتقول أيلول

ملونة وأجسام خشنة حتاصر املكان وتفتش يف كل مكان عن وجوه املقاومة و تقضي على خرية 
 2.«نطقة وكان من بينهم عمي زكريا الوحيد الذي بقي جدي اليعقويبشباب  امل

                                                           
1
 10ص,نساء يف اجلحيم,عائشة بنور 

 .62،  ص   املصدر نفسه  2
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ولقد تلقى هذا العم الكثري من الضرب والتعذيب من طرف العساكر االحتالل مدافعا عن 
دفعي عمي زكريا داخل السيارة بقوة مقيد اليدين والكدمات بارزة على »: ابنة أخي أيلول فتقول

 1.«له أثر إن كان حيا أو ميتا، هكذا ندفع مثن احلرية يا أيب؟وجهه، ومنذ ذلك الوقت مل يعرف 

                                                           
 .66، ص   املصدر نفسه 1
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 الشخصيات الهامشية. هي
  :بنيامين.1

هو ولد أندريا غري الشرعي رجل فظ بل أكثر من فظاظة عالقاته طبقية،عيناه ممتلئتان حقدا، 
نتشر عرب ووسط جالبة األطفال يصرخ يف وجوهنا ساخطا أو متذمرا مل يرزق باألطفال، وذات يوم ا

 .نار يف اهلشيم وسط األهايل بأن عائلة بن ميني هلا طفل هو ابن أخت زوجته امسه اندريا
كان رجال عنيفا غري حمبوب بني األهايل أحل على ابنه الدخول إىل اجليش رغم أن أندريا كان 

ت غدا ستدخل اجليش يا أندريا أنا سعيد وفخور بك ستدافع عن وطنك وأن» غري راغب يف ذلك 
ما هو شعورك؟ بقيت مذهوال يف مكاين وسليب اجتاه قراراته، تصوري أهنا كانت الفرحة األوىل أليب بن 

 1« .ميني، والطعنة الثانية يل أن أدخل اجليش النظامي ألدافع عن الوطن املوعود
كان حلم بن ميني النضمام أندريا إىل اجليش جمرد رغبة مل تتحقق، فرجع ابنه جبسد حمطم 

بسيجارته على األرض  وعقل مشلول ونفسية مضطربة، فلم يكرتث حلاله، كل ما قاله له وهو يرمي 
ت شاب قوي نأ  »:قائال جام غضبه فيها وبلهجة الواثق من نفسهويدحسها برجله ، وكانه يرمي 

  2.«أن تدافع عن وطنك  وعليك
 كانت دوافعه اليت يعرب هبا عالنية تتطابق و مع ابنه سطحية فبنيامني رجل  عصيب كانت عالقته   

 .الوضع االجتماعيمع 
 :يافا.1

 .هي صديقة أيلول عرفتها من خالل امللجأ فيافا هي مدينة التهجري والوجع بالنسبة أليلول
 ط بين تتخلله خيوط بيضاء  مقطوعةأسود حتكمه ضفرية بشرييافا فتاة مجيلة تعم جبدائل شعر 

                                                           
 .000،000، ص  ص  نساء يف اجلحيمعائشة بنور، 1
 .004،ص املصدر نفسه 2
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الساق، فتتذكر صديقتها احللم الذي كانت تسعى إىل حتقيقه مع صديقاهتا أليلول وهو التغين باحلرية 
 :والعودة إىل  األرض فتقول

كانت أيلول ... أيلول هي مدرسيت األوىل يف مدارس الالجئني كانت تعلمنا احلب والسالم»
بة يف كل حلظة الفرتاس اللحظة اخلرساء اليت حرمتها من احلياة وبلهجة مشحونة تصرخ يف متأه

 :وجهي
طفح الكيل، طفح الكيل يا يافا، وهي تقبض على العلم الفلسطيين  كمن يقبض على اجلمر 

 1.«حبرقة كبرية ودموع موجعة
 :تقولوتستحضر هذه الشخصية بقايا أحالم هاربة من ماض خزين يلمؤه الوجع ف

أيا يافا ابنة النكبة سياق مقطوعة النكبة يافا حولتنا إىل الجئني وجمانني يف جمتمعات الضياع »
 2.«واغتصاب أراضي أجدادنا

 :ماجدولين.1
 :هي صديقة أخرى أليلول تعمل صحفية وتسكن معها يف املخيم، سألتها يوما

 3.«!وهل احلب عدو النضال يا أيلول»
 :نابلس

أيلول شابة مجيلة حتب قص شعرها دائما ترتدي معطفا، نابلس هي حبيبة  هي ابنة عم 
وصديقة العمر أليلول، هي تعاين هي الثانية من فقد أمها وأخوهتا، كانت متدها بالتفاؤل وحتاول أن 

 :تسرد  هلا معاناهتا فتصفها أيلول قائلة

                                                           
 03،06ص    ص،نساء يف اجلحيمعائشة بنور، 1
 .50، ص   املصدر نفسه 2
 .73،ص   املصدر نفسه 3
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ن املاضي والتوقف نابلس بشخصيتها وحساسيتها الدافئة أرغمتين على حب الوطن ونسيا»
بعيدا عن منعرجات الذات وآالمها ولكن املاضي يا نابلس هو اإلحساس بالذات املبتورة ومن 

     1.«الصعب أن تفصل بني ذات املاضي وذات احلاضر والوطن هو الروح املعذبة
 .كانت نابلس تأخذ ثقتها من أملها واإلصرار والتحدي وفقدان األهل

                                                           
 .10، ص نساء يف اجلحيمعائشة بنور، 1
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 :ية الشخصصوير طرق ت:ثالثا

هي الطريقة غري املباشرة اليت يكون فيها الكاتب ملزما بتقدمي كل ما يتعلق  :اإلخبار.1
 .بالشخصية أو يقدمها من خالل شخصية أخرى

أيلول هي »:فقد جلأت الكاتبة عائشة بنور إىل وصف أيلول من خالل صديقتها يافا فتقول
والسالم، وكانت تسرق مساء كل يوم ثالثاء مدرسيت األوىل يف مدارس الالجئني، كانت تعلمنا احلب 

وهذا الوصف يدل على أن شخصية أيلول رمز للصرب ،1«حلظات للحديث عن النضال واحلب والثورة
 .والتحمل لفقدان األهل والتشرد والتهجري من أجل إحياء الوطن واحلب 

لبشرة، له أندريا أبيض ا»:وجند كذلك وصفا آخر لشخصية أندريا على لسان أيلول فتقول 
عينان زرقاوان وصغريتان غائرتان يف احملجرين، وحاجبان ناعمان يوحيان بالكربياء والغبطة والعناد 
وعلى جانب حاجبه األيسر شامة صغرية، ذو قامة طويلة وعضالت مفتولة رقبته الطويلة يغطيها 

ا الوصف خيدم غرض وهذ 2،«دائما بوشاح يتماشى مع اجلاكيت البين الذي ال ميتد إىل أسفل اخلصر
الكاتبة يف تصوير شخصياهتا، مما جيعل القارئ يقف أمام هذه الشخصية اليت توضح مالحمها 

 .األوروبية، العينان زرقاوان، ويدل أيضا على أن شخصية أندريا شخصية أنيقة ومتميزة عن اآلخرين 

 :ويف موضع آخر تصف الكاتبة شخصية غسان كنفاين على لسان غادة فتقول

                                                           
 .06، ص   عائشة بنورعائشة بنور، 1
 .19، ص   املصدر نفسه 2
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، وتقصد هنا باملتحفظ أنه رجل متدين ذو 1«املتحفظ والقلق والبارد! يها الفىت العكاويأ»
أخالق عالية، أما بالقلق والبارد فهي تعين أنه رغم املصائب والفراق عن األهل والوطن إال أنه صابر 

 .ومتحمل لكل هذه األشياء

 :الكشف.1

د يفسح اجملال للشخصية نفسها بالتعبري هي الطريقة املباشرة يف تقدمي الشخصية أي أن السار 
لقد كنت ابنة أيب سامل البكري، غزا »: عن أفكارها وعواطفها وجندها يف شخصية أيلول فتقول

وهنا يتبني مدى 2«.الشيب مفرقي، ومازلت ابنة أيب أهرع إليه حمتضنة يف خميليت كل أطراف السماء
 .اشتياق أيلول ألبيها وحبه له

 حديثها مع نفسها واشتياقها لعشيقها غسان وعينها متألها الدموع وجند شخصية غادة يف
وأنت ترحل عين يف ...وأنت ترحل عين، كنت حينها أجلس يف غرفيت أقرأ مواويل عشقي »: فتقول

هدوء بارد، بعدما أضمرت لك يف قليب معزة غلبت راحة فؤادي وال أحسب أنين تاركة راحيت كي 
 3.«أشقى يف احلياة بعدك

وتتطرق الشخصية كذلك يف احلوار مع شخصيات أخرى، ومن خالل هذا احلوار فإهنا 
 :قام بني أيلول و ماجدولنيتكشف عن نفسها، ومثال ذلك احلوار الذي 

 :سألتين يوما صديقيت الصحفية ماجدولني يف املخيم»

 هل احلب عدو النضال يا أيلول ؟

                                                           
 .059،ص   عائشة بنور،نساء يف اجلحيم 1
 .32، ص  املصدر نفسه 2
 .050، ص   املصدر نفسه 3
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 ...هذا السؤال اآلن يا ماجدولني صمت برهة وأنا أحدق فيها كمن تقول هلا وملاذا

سأخربك يا ماجدولني عن حب خالد اختار النضال،واختار النضال احلب بطريقة ال ميكن 
 1.«تصورها

يف هذا املقطع ومن خالل احلوار يتبني أن أيلول شخصية حمب ة للتاريخ، وخصصت دراستها 
 .يف املخيم  يف هذا اجملال، وأصبح هلا مرثية كبرية تشاركها هبا صديقاهتا

 :ويف مقطع آخر دار حوار بني أيلول ودالل املغريب فتقول

كانت دالل ختطط بذكاء وخطواهتا حمسوبة، يف يوم من األيام سألتها من أين لك كل هذه »
 :الثقة العالية بالنفس،ردت وهي تبتسم قائلة

 .من الثورة اجلزائرية اجمليدة

 :قلت متعجبة

 !الثورة اجلزائرية

 تعرفني عنها شيئا؟ولكنك ال 

 :قالت يل بعدما وقفت تنظر إيل بكربياء ومشوخ واعتزاز

 2.«عرفتها من خالل بطوالت أجدادي يف كتب التاريخ ومتابعيت ألفالمها السينمائية

                                                           
 .73، ص   بنور،نساء يف اجلحيمعائشة  1
 .53، ص  املصدر نفسه 2
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وهذا يكشف لنا عن اجلانب املثقف من شخصية دالل املغريب ومدى متجيدها للتاريخ وحب 
 وتناضل من أجل إحياء وطنها التطلع إىل تواريخ الشعوب األخرى، 

يستخدم الكاتب تقنية التصوير من خالل الرمز وذلك للتوضيح أكثر،كما  :الرمزتوظيف .1
يستخدم يف هذه الطريقة أحداثا وشخصيات تارخيية يربطها بالواقع والشخصيات املتواجدة يف الرواية 

. 

اسم لشهر سبتمر،وهي رمز  وهلذا جند الكاتبة عائشة بنور قد استعملت شخصية أيلول ألهنا
 . 0930للشجاعة والبطولة والفخر بعد عملية ميونيخ وللنكبة الفلسطينية سنة 

لكن الكاتبة مل تتوقف عن توظيف الرمز يف روايتها، فلجأت إىل توظيف شخصيات تارخيية 
لدين مجيلة بوحري،مرمي بوعتورة،زهور زراري،صالح ا"بقيت بصمتها ظاهرة إىل يومنا هذا كشخصية 

كل هذه الشخصيات نالت حظها من الكفاح والنضال والتضحية من أجل الوطن ويف "األيويب 
 .سبيل اإلنسانية 

فمثال شخصية صالح الدين األيويب تتميز بالقسوة واجلربوت واهليبة، كذلك وظفت شخصية 
: نه أيلولاحلجاج بن يوسف الثقفي وهي شخصية تارخيية دينية تتميز بالقسوة والوحشية فتقول ع

 :واحلجاج بن يوسف الثقفي أشباح موتاه تطارده خلف مرايا التاريخ تسائله إىل يومنا هذا»

وكذلك تتميز بالعطاء وكثرة تالوة القرآن .1«هل أنت ظامل أم مظلوم، أم سفاك للدماء أم رحيم هبا ؟
 .الكرمي

 

                                                           
 .97،ص   نساء يف اجلحيمعائشة بنور، 1



 
 

 خامتة



 خاتمة
 

 ب
 

 حمطة آخر لتكون، البحث هذا رفقة قضيناها وممتعة شيقة رحلة بعد الرحال حنط، هناية بداية لكل
 :التالية النقاط يف سنلخصها اليت النتائج من جمموعة اىل خالهلا من توصلنا واليت املرحلة هذه هبا خنتم

 آرائهم عن للتعبري منربا الرواة فاختذها األدبية الساحة مألت اليت الفنية األعمال من الروائي العمل يعد*
 . ومواقفهم

 شخصيات بدون تقوم أن رواية ألي ميكن فال، الروائي العمل يف السردية التقنيات إحدى هي الشخصية إن*
 . أفعاهلا وتنظم أحداثها مع تتفاعل

 فتختلف، والفكرية واالجتماعية والنفسية اجلسمية املختلفة بأبعادها تتكامل الشخصية  أي أن على الكشف*
 . جوهرها باختالف شخصية كل

 على هلا تقسيمه يقوم الذي هامون فيليب تصنيف أبرزها من خمتلفة تصنيفات عدة على الشخصية تقوم*
 .واملتكررة والواصلة املرجعية الشخصيات فئة: فئات ثالث

 وشامل واحد مفهوم عند نقف لكن، والعرب الغرب نقاد عند الشخصية مصطلح حول التعريفات تعددت *
 .خياله يف يدور ما وكل وأفكاره آراءه خالهلا من الكاتب يقدم الرواية يف هام عنصر الشخصية أن وهو

 اخلارجي احلوار خالل من شخصياهتا تصوير يف اإلخبار من أكثر الكشف تقنية على الكاتبة اعتمدت*
 .وحنني وشوق وحزن غربة من الشخوص هذه تعيشها اليت النفسية احلالة عن لنا لتكشف

 الوطن أجل من النضال والنضال؛ احلب بني" اجلحيم يف نساء" روايتها يف" بنور عائشة" الكاتبة مزجت*
 اليت والسياسية التارخيية والظروف االغرتاب رغم طرفني بني مجعت اليت اجلميلة احلب وقصة، بسالم والعيش
 . الفلسطيين الشعب يعيشها

 من هائل كم على ذلك يف معتمدة، روايتها أحداث سرد يف واإلبداعي الفين أسلوهبا إبراز يف الكاتبة أبدعت*
 .وغريها... والتاريخ، الشعيب والرتاث، بالشعر فاستعانت، والفكر الثقافة

 قدوة وجعلها هبا الفلسطينية املرأة واقتداء الفرنسي االحتالل عقب اجلزائرية املرأة نضال بني الكاتبة مجعت*
 . وطنها إحياء أجل من وصربها صمودها منها تستمد

 فازداد يوم كل تتلقاه اليت والعذاب التهجري رغم ونضاهلا الفلسطينية املرأة واقع ترصد أن الكاتبة استطاعت*
 . بأرضها متسكا
 مثوجل أواًل  عز اهلل إىليف إجنازه  الفضل يعود الذي العمل هذا يف الشيء بعض ولو وفقنا قد نكون أن ونرجو

.املشرف أستاذنا إىل



 خاتمة
 

 ب
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 :ية عائشة بالنورئالتعريف بالروا

درست جبامعة م بوالية سعيدة اجلزائر، 0791عائشة بنور هي كاتبة جزائرية من مواليد 
الثقافية، بدأت يف كتابة القصة  اإلبداعبوزريعة اجلزائر، علم النفس بدأت مسريهتا عضو برابطة 

كما هلا العديد من الكتابات الصحفية يف اجلرائد   القصرية من هناية الثمانينيات من القرن املاضي،
الرافد جملة ...)فل،طمبقاالت ودراسات حول قضايا املرأة وال وأسهمتواجملالت الوطنية والعربية، 

، نشرت العديد من أعماهلا األدبية عرب الصحف الوطنية والعربية (أنوثة، جملة املعلم،املوعد اجلزائري
 .واملواقع االلكرتونية

م 0770امللتقى الوطين لألدب بسعيدة مارس )األدبية ركت يف العديد من امللتقيات شا
 ...(م0111والسياحة حبمام ملوان لألدبامللتقى األول ...م0770امللتقى الثالث لألدب مبليانة ...

اجلزائريني،  واألدباءموسوعة العلماء )سهمت أيضا يف العديد من املؤلفات منها أكما 
 (اخل...ال الشعبيةمثموسوعة األ

 :ومن أعماهلا األدبية

 .م 0771نشر دار احلضارة ( دراسة)اإلسالم نساء يعتنقن  -
 .0112دار احلضارة ( جمموعة قصصية)فمن جتيب ... املوءودة تسأل  -
 .0112نشر مجعية املرأة يف اتصال ( جمموعة قصصية)خمالب  -
 0112الطبعة األوىل عن دار احلضارة )قراءات سيكولوجية يف روايات وقصص عربية  -

 (.0119والطبعة الثانية عن دار اخلرب
 :هلا جمموعة من الرواياتأّن كما  -
 . 0111السوط والصدى نشر وزارة الثقافة  -
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ر دار طبعة خاصة يف ايطار تظاهر اجلزائر عاصمة الثقافة العربية، نش)0119 امرأةاعرتافات  -
 (.احلرب

 0117حالم سقوط فارس األ -
 :االعمال املرتمجة إىل اللغة الفرنسية -
 ستاذ حممد سحابة بعنوان  طبعة الثانية، ترمجها إىل الفرنسية األ امرأةاعرتافات  -
- confession d une  femme(Roman) 

 -اليتامىبقرة  -لوجنا– ذياب الشيخ(سلسلة حكايات جزائرية رفقة األديب رابح خدوسي 
، كما ترمجت إىل الفرنسية (  الفرسان السبعة-األمرية السجينة -بنت السلطان

Algériens contes  0102وصدرت بباريس دار النشر 
 :ولقد نالت العديد من اجلوائز وهي كالتايل

 0772جبريدة اجلمهورية االسبوعية( قصة السقنني)جائزة الكاتب الناشئ -
 0112جائزة مديرية الثقافة للقصد القصرية ببومرداس -
عن  0111يف املسابقة القصصية للموقع االلكرتوين جملة اقالم الثقافيني سنة  األوىلاجلائزة  -

 "عاشقة ذ" قصتها  
" زهري زيرازي" عن قصتها  uvfd0102بداع الجائزة االستحقاق القصة جملة اإل -

 الشاعرة السجينة 
 .م0101جائزة مسابقة منتدى الثقافني يف أمريكا وكندا عن قصتها الفىت العكاوي -
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 .القرآن الكريم برواية ورش
 :ةالمراجع بالعربي.1

 .1،1791إبراهيم زكريا، مشكلة البنية، مكتبة مصر، القاهرة، ط .1
 إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية يف الرواية املغاربية، املؤسسة الوطنية لالتصال  والنشر، .2

 .2002،(دط)اجلزائر،
األديب العريب يف القرن العشرين، دار اآلفاق إبراهيم عبد العزيز السمري،اجتاهات النقد  .3

 (.دت)، القاهرة،1العربية، ط
 .1772، 4أمحد أمني،النقد األديب، دار الكتاب العريب،بريوت،لبنان،ط .4
أمحد رحيم اخلفاجي، املصطلح السردي يف النقد األديب العريب احلديث، دار الصفاء عمان،  .5

 .م2011، 1األردن، ط
املنظور السيميائي، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران ، اجلزائر، أمحد طالب، الفاعل يف  .1

 .م2002، 1ط
البنية والداللة يف الروايات، إبراهيم نصر اهلل، املؤسسة العربية للدراسات : أمحد مرشد .9

 .م1،2005والنشر، بريوت،ط
 (.دت)،(دط)،(جدل الواقع والذات)أمال منصور، بنية اخلطاب يف أدب حممد جربيل،  .8
 .2009،(دط)ال فوغايل،واسيين األعرج شعرية السرد الروائي، اجلزائر، مج .7

جويدة محاش، بناء الشخصية يف حكاية عبدو واجلماجم واحلبل، منشورات االوراس،  .10
 .م2009(دط)اجلزائر،

 .(دت)،1حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، امللك الثقايف العريب،الدار البيضاء،ط .11
رشوان، دراسة يف علم االجتماع النفسي، مركز االسكندرية حسن عبد احلميد امحد  .12

 .م2001، (دط)للكتاب، مصر،

محيد حلمداين، بنية النص السردي من منظور النص األديب، املركز الثقايف العريب، الدار  .13
 .2000، (دط)البيضاء، املغرب،
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 1771، (دط)داود حنا، الشخصية السواد واملرض، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، .14
 .م
كامل 3شارع ،زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، أو أضواء على البنيوية، مكتبة مصر .15

 .1791،(دط)صدقي،
السعيد شنوفة ،مدخل اىل املدارس اللسانية ،دار السالم احلديثة ،املكتبة األزهرية  .11

 .م2008، 1طللرتاث ، القاهرة، مصر، 
،املركز الثقايف (السرد،التئبريالزمن، )سعيد يقطني،حتليل اخلطاب الروائي .19

 .3،1779العريب،بريوت،ط
الصادق قسومة، طرائق حتليل القصة، دار اجلنوب للنشر والتوزيع، تونس،  .18

 (.دت)،(دط)
 ت السرد يف اخلطاب الروائي،دار جمدالوى،عمان،طاصبيحة عودة زعرب، مجالي .17

 .م1،2001
 .1،1778وق، القاهرة،طصالح فضل، نظرية البنائية يف النقد األديب، دار الشر  .20
،اجمللس الوطين للثقافة والفنون 114صالح فضل،بالغة اخلطاب وعلم النص،عدد .21

 .م1772،(دط)واآلداب، الكويت،
دار حامد للنشر  ضياء غين لفتة، البنية السردية يف شعر الصعاليك، .22

 (.دت)،(دط)والتوزيع،
، مدونة عامر عرابية إطاللة (مساهتاوظيفتها، أنواعها، )عامر غرابية، الشخصية الروائية  .23

 .(دت()دط)على الواقع والتحوالت، األردن ،
 ، للروائي(عمر بطهر يف القدس)عبد الرمحيم محدان، بناء الشخصية الرئيسية يف الرواية .24

 .م2011جنيب الكيالين، كلية اآلداب، اجلامعة اإلسالمية، بغزة،
، 1القصرية ،مكتب األداب ، القاهرة طعبد الرحيم الكردي ،البنية السردية للقصة  .25

2005. 
عبد العزيز محودة،املرايا احملدبة، من البنيوية إىل التفكيك، عامل املعرفة، الكويت،  .21

 .م232،1778العدد
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عبد اهلل الركييب، تطور النثر اجلزائري،دار الكتاب العريب للطباعة والنشر  .29
 .م1795،(دط)والتوزيع،اجلزائر،

يف نظرية الرواية، اجمللس الوطين لثقافة والفنون واآلداب، الكويت، عبد املالك مرتاض،  .28
 .م1778، 240، العدد (دط)
نية السردية، الناشر عن الدراسات والبحوث اإلنسانية بعبد املنعم زكريا القاضي، ال .27

 .م2007، 1االجتماعية،ط
السرد،  حمفوظ كحوال،األجناس األدبية النثرية الشعرية،املقالة املسرحية، القصة، .30

الرتاجم، الشعر السياسي،الشعر احلر، الشعر املوضوعي،دار نوميديا، للنشر 
 .2009،(دط)والتوزيع،

 حممد بوعزة، حتليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، منشورات االختالف، اجلزائر،ط .31
 .م1،2010

 حممد علي سالمة، الشخصية الثانوية ودورها يف املعمار الروائي عند جنيب حمفوظ ، .32
 .2009، (دط)دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، 

حممد عزام، شعرية اخلطاب السردي، من منشورات احتاد الكتاب العرب،  .33
 .2005، (دط)دمشق،

 .م2014، 1حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، دار العودة،بريوت،ط .34
 .م1771، 1شروق، عمان،طحممد يوسف جنم، فن القصة، دار صادر بريوت، دار ال .35
دراسات نقدية يف مضمون الرواية املكتوبة )خملوف عامر،الرواية والتحوالت يف اجلزائر .31

 1،2000 سوريا،ط دمشق، ،منشورات احتاد الكتاب العرب،(بالعربية
وية منهجيات واجتاهات ،دار الكتاب اجلديد املتحدة يمصطفى غلفان ،اللسانيات البن .39

 .م2013، 1،بريوت ،ط
ري املرزوقي، ومجيل شاكر، مدخل إىل النظرية القصة، الدار التونسية مس .38

 .1779، 1للنشر،بريوت،ط
نادر أمحد عبد اخلالق، الشخصية الروائية بني علي باكثري وجنيب الكيالين دراسة  .37

 .م2010، 1موضوعية وفنية، دار العلم واإلميان، كفر الشيخ،ط
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 .م1795،بغداد(دط)الساعة، بعة دارياسني النصري، القاص والواقع، مط .40
حتليل رواية غاندي الصغري )دالالت النمط السردي يف اخلطاب الروائي -د، يميىن الع .41

 .1775، ملتقى السيمياء والنص األديب، عنابة، اجلزائر، (لاللياس النحوي
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 :ملخص
لعائشة بنور،وذلك من خالل الكشف "نساء يف اجلحيم "تناولت هذه الدراسة بناء الشخصية يف رواية 

عن طريقة بناء هذه الركيزة اهلامة يف رواياهتا ،وطرق تقدمي الشخصية عندها مث الغوص بعمق يف دراسة 
،وكذلك تعدد أنواعها عندها سواء والفكرية االجتماعية و  الشخصيات من مجيع أبعادها النفسية واجلسمية

أكانت رئيسية أو ثانوية أو مرجعية ،ودراسة النماذج األكثر ظهورا يف هذه الرواية واليت مت تسليط الضوء عليها  
 " .أيلول،وغسان كنفاين، وغادة الدمشقية،دالل املغريب"كشخصية 

شخصيات وملا عانته بسبب القمع كذلك ظهر دور املرأة الفلسطينية داخل هذة الرواية من خالل هذه ال
" عائشة بنور"ببعض النتائج أمهها أسلوب الكاتبة والتهجري والتعذيب ،ومن خالل هذا العرض أمكن اخلروج 

 .اجليد والشيق يف سرد أحداث الرواية ،وطرق تقدميها للشخصيات جللب القاريء
 .السرد ,البنوية,البنية , مكونات الشخصية , مصطلح الشخصية :الكلمات املفتاحية 

Résumé:  
Ce caractère de bâtiment d'étude dans le roman « Les femmes 

dans l'enfer » de BENOUR  AÏCHA, par la méthode de détection 
de la construction de ces importants substrat de romans, et les 
moyens de fournir ensuite personnel puis plonger profondément 
dans l'étude des personnalités de toutes les dimensions 
psychologiques, physiques, sociales et intellectuelles, ainsi que la 
multiplicité des types alors si majeur ou mineur ou de référence, 
l'étude des modèles les plus visibles dans ce roman, qui a été mis en 
évidence comme une figure « Septembre et Ghassan Kanafani, 
Ghada Damascène, Dalal Mughrabi. » Le rôle de la femme 
palestinienne est également apparu dans ce roman à travers ces 
chiffres et ce qui a souffert à cause de la répression, les 
déplacements et la torture, et à travers cette offre peut trouver des 
résultats du écrivain le plus important, « Aïcha, la lumière de » 



bons et intéressants dans les événements du roman narratif, et les 
moyens de style présentés aux personnages d'amener le lecteur. 

Mots-clés: terme de personnalité, composantes de la 
personnalité, structure, structure, récit. 
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