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.قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

 ﴿من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا﴾

نعمته على وسائر  ذا كان هناك شكر فهو هللا سبحانه وتعالى عن كثير فضلهإ
  .إلتمام هذا البحث يتوفيق

خص أهذا و بحثيفي عضدا كما أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لمن كان لي 
هذا البحث فكان  طيلة مشوار يأنار طريق يذال "لعلى سعادة" ستاذ المشرفاأل بالذكر

 هفل ،ةالسديد هالقيمة وتوجيهات بنصائحه ينأمدي رغم ، انشغاالته العديدة، فخير موجه ل
  .فائق التقدير واالحترام يمن

في انجاز  ،من بعيد من قريب أو يكل من ساعدن لشكر الجزيل إلىبا تقدمأكما 
   هذا البحث

 

)88هود( ﴾وما توفيقي إِلَّا بِاللَّه علَيه توكَّلُْت وإِلَيه أُنِيُب﴿           
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  :ةـمقدم

ردية من أبرز النصوص األدبية التي اهتم بها النقاد تعد النصوص الس
والدارسون، فهي سجل المجتمع البشري كونها تطرح القضايا االجتماعية بطريقة فتية 

  .لتعالج اإلشكاليات الفكرية واالجتماعية والنفسية

ولما كانت الرواية تهتم باإلنسان وبقضاياه وأموره فإن دراسة الشخصيات 
ها بعناصر النص الروائي هي وسيلة للتعرف على الموضوعات الروائية وعالقات

  .اإلنسانية وعلى فكر الكاتب ورؤيته للحياة

وتعتبر الشخصية من العناصر السردية التي يبنى عليها نجاح الروائي، فهي  -
األساس األول الذي يحتل فكر الكاتب عند شروعه في بناء رواية أو مجموعة 

الشخصيات بطال ومجموعة من الشخوص قصصية، إذ يتخذ من بين هذه 
لتترجم خياله وتجسد فكرته، فهي العنصر المنتج لألحداث في البناء السردي، 
  كما تعتبر دعامة من دعائمه األساسية بل إن بعض النقاد يرون أن الرواية هي

باعتبارها مدار الحدث والعنصر الفاعل، فال يمكن أن يكون " فن الشخصية" 
 .لم يتمحور حول شخصية ماسرد أو قص، ما 

فالشخصية هي رؤية تخيلية تقوم بها مجموعة من الشخوص، قد تصور أزمة  -
 .في الماضي أو الحاضر فأجواؤها مستمدة من واقع معيش

ماذا تمثل : وقد عملت على اإلجابة عن جملة من التساؤالت على رأسها -
ا الشخصيات الشخصية؟ وما هي أنواعها وأصنافها ووظائفها؟ وكيف تجلت لن

 أو ما مظاهر تشكلها النفسية واالجتماعية؟" عرش معشق" في رواية

بناء الشخصيات في :" وبناءا على هذه التساؤالت فقد وسمت بحثي بعنوان -
 .لربيعة جلطي" عرش معشق" رواية

  :ولعل ما دفعني إلى دراسة الشخصيات في هذا العمل هو

 أ



 

 ت 
 

 .العنصر األهم في البناء السرديالعمل على التأكيد على أن الشخصية هي  - 

الرغبة في إبراز الرؤية المغايرة لمنظور الجمال، الذي عرفت به الكاتبة في  -
 .روايتها هذه

 :ملحقثم وفصلين وخاتمة يليها مدخل اشتمل البحث على مقدمة  -

المدخل تناولت فيه نشأة الرواية وتطورها، أما الفصل األول فهو الجانب النظري 
مفهوم الشخصية الروائية وتطورها وقد وضعت تحته مجموعة من : فجاء بعنوان

العناوين التي ركزت فيها على مصطلح الشخصية وأنواعها وأصنافها ووظائفها، أما 
وجاء بعنوان دراسة تطبيقية للشخوص وفي : فيمثل الجانب التطبيقي: الفصل الثاني

  .ساألخير خاتمة تضمنت نتائج لهذا البحث وملحق ويليه فهر

وقد اعتمدت المنهج التحليلي الوصفي ألنني بصدد تحليل شخصيات وصف 
  .-النفسية والجسمانية - أبعادها الداخلية والخارجية

كما اعتمدت في هذا الموضوع على مجموعة معتبرة من المصادر والمراجع 
، "لحميد لحميداني" لربيعة جلطي، كتاب بنية النص السردي" عرش معشق" أهمها  
عبدو " لعبد الملك مرتاض، وكتاب بناء الشخصيات في حكايات" نظرية الرواية" كتاب

  ".لجويدة حماش" لمصطفى فاسي" والجماجم والجبل

وإذا كان ال بد من ذكر الصعوبات، فقد تحلت في صعوبة اإللمام بجزئيات 
  .الموضوع لقلة خبرتي، وصعوبة الحصول على المراجع التي تخدم الموضوع

بما يليق بجالله على توفيقه لي، وأتوجه بخالص الشكر  اهللانحمد وفي األخير 
لعلى سعادة، الذي كان لي نعم السند ونعم المرشد، ولم : واالمتنان ألستاذي المشرف

   .يبخل علي بتوجيهاته ونصائحه

 ب



 

 ث 
 

  

  :مدخل

  نشأة الرواية وتطورها
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اهتمام العديد من النقاد تعد الرواية من أهم األجناس األدبية الحديثة التي أخذت 
سرد قصصي نثري طويل يصور شخصيات فردية من خالل سلسلة « واألدباء، فهي 

من األحداث واألفعال والمشاهد، والرواية شكل أدبي جديد لم تعرفه العصور 
الكالسيكية والوسطى، نشأ مع البواكير األولى لظهور الطبقة البرجوازية وما صاحبها 

هي لم تعد مركزة على التاريخ الماضي ...التبعيات الشخصية من تحرر الفرد ربقة
، ويرجع )1(»فقد تطورت مع اتجاه متنام منذ عصر النهضة فصاعدا،...أواألساطير

هو ارتباط فن  يالكثير من األدباء على أن السبب األهم في االنتشار الواسع للفن الروائ
منذ بداية ظهوره على سطح األرض الرواية بفن القصة هذا األخير الذي عرفه اإلنسان 
  .للتشابه الكبير بينهما -الرواية- فكان سببا في فك الغموض وااللتباس عن هذا الفن 

، افاعتبرت الرواية هي مبدع أوروب «وقد ظهر هذا الفن بداية في أوربا
  )2(.» كلها اواكتشافاتها حتى ولو تمت بلغات مختلفة تنتمي جميعها إلى أوروب

تبدأ في أوربا منذ القرن الثامن عشر حاملة رسالة جديدة هي « اية وعليه فالرو
التعبير عن روح العصر والحديث عن خصائص اإلنسان وهناك من يعتبر رواية 

أول رواية فنية في أوربا كونها تعتمد على المغامرة و "  سرفاتنتس"لـ" دونكيشوت"
  )3(.»الفردية

  

                                                            
،              1986، 1إبراهيم، معجم المصطلحات األدبية للناشرين المتحدين، الجمهورية التونسية، ع فتحي  -)1(

  .177 -176ص 
، 1999، 1بدر الدين عرودكي، األهالي للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، ط : ميالن كونديرا، فن الرواية، تر -)2(

  .13ص
،             2008، 1العربية، منشورات مخبر أبحاث في اللغة واألدب الجزائري، ط صالح مفقودة، أبحاث في الرواية  -)3(

  .11ص 
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يث عن الرواية العربية عامة والجزائرية وبعد هذا التمهيد لنا أن نتعرض إلى الحد
موقعا متميزا في األدب المعاصر، فقد استطاع هذا الفن  «خاصة فاحتل فن الرواية

وسع دائرة مخاطبيه إلى حد أصبح ينافس تاألدبي الحديث خالل مدة زمنية قصيرة أن 
  )1(.»الشعر

وهذا نظرا جذور وأصول في األدب العربي  «فهناك من يرجع إلى أن للرواية 
لما جاء مبثوثا في كتب الجاحظ وابن المقفع ومقامات بديع الزمان الهمذاني والحريري، 
لكن بعض الدارسين على خالف زمالئهم يرون أن الرواية فن مستورد، ومن هؤالء 
إسماعيل أدهم الذي يفسر األدب القصصي في القرن العشرين منقطعا عن األدب 

، وانطالقا من )2(»ويراه شيئا جديدا أوجده االتصال بالغرب العربي في بنيته التاريخية،
عند العرب إال في أوائل القرن العشرين تحت  «هنا فالرواية لم تظهر بمعناها الحديث 

للدكتور محمد حسن هيكل أول رواية ) 1914"( زينب" تأثير اآلداب الغربية ويقال إن
لى العالم العربي، فأخذ الكتاب العرب فهي امتداد من العالم الغربي إ )3(»عربية حديثة

  .هذا الفن ليعبروا به عن واقعهم الراهن وينقدوا أهم الوقائع في مجتمعاتهم

: ويتكون هذا الجنس األدبي من مجموعة من العناصر المتداخلة فيما بينها أهمها
من أجل أن تتصارع  «األحداث والشخصيات والزمان والمكان فتظهر فيها الشخصيات 

كما  )4(»ا وتتحاب طورا آخر؛ لينتهي بها النص إلى نهاية مرسومة بدقة متناهيةطور
فاللغة هي مادته  «الرواية ال تبنى إال بتوفر عنصرين مهمين هما اللغة والخيال  أن

                                                            
محمد هادي مرادي وآخرون، لمحة عن ظهور الرواية العربية وتطورها، دراسات في األدب المعاصر، جامعة  -)1(

  .102، السنة الرابعة، ص16العالمة الطباطباي، العدد
  .13الرواية العربية، مرجع مذكور، صصالح مفقودة، أبحاث في -)2(
، مكتبة لبنان، بيروت لبنان، ط "معجم المصطلحات العربية في اللغة واآلداب" مجدي وهبة و كامل المهندس، -)3(
  .20، ص1984، 2
، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، - بحث في تقنيات السرد-عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية  -)4(

  .24، ص1998ت، الكوي
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األولى، كمادة كل جنس أدبي آخر في حقيقة األمر، والخيال هو الماء الكريم الذي 
  )1(.»رع وتخصبيسقي هذه اللغة فتنمو وتربو وتم

وقد شهدت الرواية تطورا كبيرا في العالم العربي فجل هذه الروايات تم تجسيدها 
للروائي المصري " ال تطفئ الشمس"العديد من المسلسالت واألفالم السينمائية كفيلم في

للروائية أحالم مستغانمي التي صورت " ذاكرة جسد" إحسان عبد القدوس، ورواية
 )2(.»الحظة ال يطمع فيها الشعر وال المقالة، وال النقد وال حتى القصة «مؤخرا وهذه 

فهي تشهد انتشارا واسعا بالقياس مع األجناس األدبية األخرى، وربما يكون هذا 
االنتشار راجعا إلى كونها تهتم بالقضايا اإلنسانية بصورة عامة، لتكشف المستور عن 

تظل الرواية أكثر من  «ية والسياسية أيضا العديد من الجوانب النفسية واالجتماع
غيرها تعبيرا عن القضايا القومية الكبرى، لما فيها من إمكانيات كثيفة مستنبطة، 
وخاصة أن دارس التاريخ العربي السياسي واالجتماعي يمتلك رؤية تركيبية تعي أن 

إذ أنها تصور  ؛)3(»ثمة عالقة وثيقة تقوم بين الرواية كداللة مرجعية وبين فكرة القومية
  .دائما العالم اإلنساني ومشاكله االجتماعية

نتاجات الروائية وقد كانت مصر السباقة إلى ميالد الرواية فإذا ما اتجهنا إلى اإل
في الفترات األولى في باقي الدول العربية تجدها متأثرة بالرواية المصرية فلم تكن 

كتابات توفيق  -تقليد للنموذج المصري،هناك إنتاجات ذاتية إبداعية وإنما كان هناك 
ولكن من فترة الستينات إلى السبعينات بدأت مالمح التطور  -الحكيم وطه حسين

الفنية العربية فتنوعت الكتابات والمواضيع  توالنضج الفني بادية في باقي اإلنتاجا
رة حتى بلغت في المرحلة المعاص «وخرجت عن دائرة التقليد، وتطورت شيئا فشيئا، 

                                                            
  .27عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية ، مرجع مذكور، ص-)1(
  .27المرجع نفسه ، ص -)2(
، )د، ط(مصطفى عبد الغني، االتجاه القومي في الرواية، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،  -)3(

  .8، ص1994
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إلى ما بلغت إليه وهي اآلن تندرج تحت لواء الواقعية الجديدة، وتلك الواقعية تبحث 
دوما عن شكل أكثر جدة وطرافة يستلهم التراث، وال يعادي المعاصرة والحداثة، 

من أجل الدعوة إلى حرية اإلنسان ...ويصور اإلنسان البسيط في الحارات واألزقة 
  )1(.»ة بين أبناء البشروكرامته وتحرير األرض والمساوا

ومن بين هذه الروايات نجد الرواية الجزائرية التي تشعبت موضوعاتها وتعددت 
اهتماماتها، والتي ركزت على وجه الخصوص بالمشاكل االجتماعية التي أوجدها  
االستعمار الفرنسي هذا األخير الذي كان سببا في تأخير ظهور الرواية الجزائرية في 

  .العربي عامة والمغربي خاصة الوسط الروائي

يعمد في  «فاالستعمار الفرنسي هو من أشعل فتيل الكتابة الروائية فكان الكاتب 
نصه إلى تصوير المعاناة التي يعيشها البطل أو المواطن الجزائري تصفه عامة، القمع، 
التشرد، الجوع، االستغالل، الحقد العنصري، وغيرها من الممارسات التي عرف بها 

  )2(.»لنظام االستعماريا

من أولى األعمال الروائية في " ألحمد رضا حوحو" غادة أم القرى" وتعد رواية
  .الجزائر والمكتوبة باللغة العربية

  :وقد مرت الكتابة الروائية في الجزائر بمجموعة من الفترات

 .وفترة االستقالل -/فترة ما قبل االستقالل -

 

 

                                                            
  .116مرجع مذكور، ص ية العربية وتطورها،محمد هادي مرادي وآخرون، لمحة عن ظهور الروا -)1(
، )دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية( مخلوف عامر، الرواية والتحوالت في الجزائر، -)2(

  .15منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق سوريا، ص
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 :- ةالثور - فترة ما قبل االستقالل   -1

كانت كتابات هذه الفترة موسومة بروح المقاومة والنضال عاملة على تحريك 
فإن صدى الثورة ببعدها  «الروح الوطنية والوعي في الشعب الجزائري 

ومن بين الروايات التي ظهرت في  )1(»االنفعالي هو الذي طبع معظم الكتابات
 »)2(1957صدرت فيرواية الحريق لنور الدين بو جدرة التي  «هذه الفترة 

مكتوبة باللغة العربية، إال أن جل الكتابات في هذه الفترة جاءت باللغة الفرنسية 
  .كروايات محمد ديب

 :  -بعد الثورة - فترة االستقالل   -2

 : هي وتمت عبر مجموعة من الفترات أهمها
  :فترة الستينات -

صصات نجد فيها عزوف العديد من الروائيين عن الكتابة وتوجههم إلى تخ
انشغل الجزائريون بمعركة البناء والتشييد غير أنه ال يمكن أن ننكر دور  «إذا  ؛أخرى

هذه المرحلة الهامة في تهيئة التربة األولى التي ستبني عليها األعمال األدبية الصادرة 
ومن بين ) 3(»فيما بعد، خاصة مع التحوالت الديمقراطية التي شهدتها بداية السبعينات 

  " صوت الغرام" محمد منيع" الصادرة في هذه الفترة رواية الروايات
  :فترة السبعينات -

شهد " تطورت الكتابات في هذه الفترة وشهدت قفزة نوعية للنهوض بالرواية حيث
الفن الروائي في السبعينات تطورا وتنوعا لم يعرف له مثيل من قبل ومن أهم أقطاب 

وطار و عبد الحميد بن هدوقة و رشيد           الرواية الجزائرية في هذه الفترة الطاهر 
فتنوعت مواضيع هذه الفترة ومست جميع الجوانب في الحياة االجتماعية،  )4(»بوجدرة

وتوالت بعد هذه الفترة مجموعة من الفترات ساهمت في تطوير الكتابة الروائية 
   .وإخراجها من دائرة الركود

                                                            
  .14مخلوف عامر، الرواية والتحوالت في الجزائر ، مرجع مذكور، ص-)1(
معمري، نشأة الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، مجلة أحالم  -)2(

  .58، ص2014، 20األثر،  العدد 
  .59المرجع نفسه، ص -)3(
  .60أحالم معمري، نشأة الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية ،لمرجع مذكور، ص-)4(
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  :مفهوم الشخصية الروائية: أوال      

تعمل الشخصية الروائية محركا أساسيا، فهي القطب الذي يتمحور حوله البناء   
وير الحوادث هي اختياره للشخصيات،لتص السردي، فأهم أداة يستخدمها الروائي

الحدث و على هذا  فالشخصية هي المحور العام و الرئيس الذي يتكفل بإبراز  
فال يوجد فعل بدون فاعل و ال يوجد سرد بدون شخصيات، فهي تشمل  «األساس

          بصفة عامة األفراد الواقعيين أو الخياليين الذين تدور حولهم أحداث الحكاية 
  . )1(»أو القصة

  :مفهوم الشخصية من الناحية اللغوية  - أ

العديد من الدارسين فقد تعددت المفاهيم شخصية مجال دراسة و بحث أصبحت ال  
حول مصطلح الشخصية نظرا للتطورات التي شهدتها الساحة النقدية، و في محاولة 
للبحث في أهم هذه المفاهيم كان البد لنا من الرجوع إلى التعريف اللغوي لهذا 

 بداية نذكر ما جاء في المعاجم العربية و ذلك لتحديد أبعاده األساسية و صطلحالم
  :ومنها

الشين و الخاء و الصاد أصل واحد يدل  «  :معجم مقاييس اللغة البن فارس
على ارتفاع في الشيء من ذلك الشخص و سواء اإلنسان إذا سما من بعيد، ثم يحمل 

لك قياسه، ومنه أيضا شخوص البصر، يقال على ذلك فيقال شخص من بلد إلى بلد و ذ
  .)2( » و امرأة شخصية أي جسيمة شخص شخيص

  .فالشخص هنا جاء بمعنى السمو و الظهور و االرتفاع
                                                            

  .38نظرية الرواية، مرجع مذآور، صعبد الملك، مرتاض، في  ‐ )1(
، 1، ج) شخص(أبو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، في تحقيق و ضبط عبد السالم هارون، مادة  ‐ )2(

  .645، ص2008، 2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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جماعة شخص : الشخص: شخص « :لسان العرب البن منظوركما ورد في 
ي أبعمر بن "الجمع أشخاص و شخوص و شخاص و قول و و غيره مذكر، اإلنسان
  .و معصركأعيان : ثالث شخوصفكان مجني من كنت ألقي ": ربيعة

و غيره تراه من اإلنسان سواء : الشخصو . المرأة  بهأراد فإنه أثبت الشخص 
ال : يثرأيت شخصه في الحد فقد. ثالثة أشخص و كل شيء رأيت جسمانهبعيد تقول 

راد به إثبات الذات المو ،كل جسم له ارتفاع و ظهور :الشخص ; شخص أغير من اهللا
 : و قيل ،فأستعير لها لفظ الشخص و قد جاء في رواية أخرى ال شيء أغير من اهللا

)1(.لشخص أن يكون أغير من اهللا الشخصيةغي بمعناه ال ين
رتفاع الفهي بمعنى ا .» 

   ظهورال أي البروزو

فالن الصفات التي تميز الشخص عن غيره، مما يقال «تلك  :فهي معجم الوسطأما في 
الشيء أي عينه،  ال شخصية له أي ليس له ما يميزه من الصفات جاء شخص تشخيص

  .)2(»و ميزه عما سواه

 ﴿   :سبحانه و تعالى في كتابه الكريمكما وردت في قوله  z>u tI ø% $# uρ ß‰ôã uθø9 $# ‘, ysø9 $# # sŒ Î* sù 

š†Ïφ îπ |ÁÏ‚≈ x© ã≈ |Áö/ r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. $uΖ n=÷ƒ uθ≈ tƒ ô‰s% $̈Ζ à2 ’ Îû 7's#ø xî ô⎯ ÏiΒ # x‹≈ yδ ö≅ t/ $̈Ζ à2              

š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ sß ∩®∠∪  ﴾ . )3( فهي هنا واردة بمعنى العلو ضد الهبوط.  

  

                                                            
  .406، ص3ج) ش،خ،ص(ابن منظور ، لسان العرب، مادة  ‐ )1(
دار ) ش،خ،ص(ب بن محمد بن إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازي، قاموس المحيط، مادة محي الدين بن يعقو ‐ )2(

  .120، ص1996، 1، ط6الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، ج
   ‐97سورة األنباء، اآلية  -)3(



 وتطورها الروائية مفهوم الشخصية                           :          األول الفصل

‐ 13 ‐ 
 

          تعني الخصائص الجسيمة و العقلية :الشخصية «: المعاجم الحديثةأما في 
ي ، فهي تلك الخصائص الموجودة ف)1(» و العاطفية التي تميز إنسانا معينا من سواه

اإلنسان سواء جسمية أي ظاهرية متعلقة بشكله أو باطنية عقلية و عاطفية تشمل أفكاره 
  .  و أحاسيسه

  :اصــطالحــا –ب 

أما من الناحية االصطالحية فقد تعددت المفاهيم حول مصطلح الشخصية نظرا   
ول الدارسين تنادبية حيث حاول الكثير من النقاد و للتطورات التي شهدتها الساحة األ

الشخصية هي القطب الذي يتمحور  «:ضوع بشيء من التفصيل و الشرح فهذا المو
فهي من أبرز  ) 2(»  حوله الخطاب السردي و هي عموده الفقري الذي يرتكز عليه

  .ي الذي يقوم على أساسهائمكونات العمل الحكا

 نفسيابعدا فهناك من أعطى للشخصية  الروائية الشخصية دراسة مجاالت تنوعت 
وحدة قائمة بذاتها و لها كيانها المستقل، ينظر إليها من منظور نفسي  «: اباعتباره

        .)3(»داخلي يتعلق بالسلوك و األنماط األخالقية 

يوجه الشخصية، فهو يشمل الميوالت هو الجانب الداخلي الغير مرئي الذي قد ف  
، ففي مجال علم س البشريةو الدوافع التي تتحكم في اإلنسان فهي قوى كامنة في النف

فثمة من يعرف الشخصية بالنظر  «العلماء في تحديد مفهوم دقيق ا بيناختلف النفس نجد
على  فاعتمدو السلوكيون أماإلى الصحة النفسية في توافق الفرد مع ذاته و مع غيره، و

                                                            
  ،1986،  5، دار العلم للماليين،  بيروت، لبنان،  ط2جبران مسعود، الرائد، معجم لغوي عصري، المجلد  ‐ )1(

  .859ص
)2  جميلة قيسمون، الشخصية في القصة، مجلة العلوم اإلنسانية، قسم اآلداب العربي، جامعة منتوري، قسنطينة، ‐

  .195، ص13، العدد 2000الجزائر،
نادر أحمد عبد الخالق، الشخصية الروائية بين أحمد باكثير و نجيب الكيالني، دراسة موضوعية و فنية ، دار ‐ )3(

  .42، ص1،2009ان طالعلم و اإليم
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المظاهر الخارجية للشخص على اعتبار  أن الشخص مجموعة من العادات السلوكية 
د الذي يمارسها في أوجه النشاطات المختلفة في حين يرى علماء التحليل النفسي للفر

فقد تكون خارجية و تظهر في  )1(» صرفاتهتأن الشخصية قوة داخلية توجه الفرد في 
  .شكله لتبرز استقامته، و قد تكون داخله و تظهر في تصرفاته

دائما أن تكون شخصياته كما أن الكاتب الروائي و أثناء كتابته للرواية يحاول   
أحد المكونات الحكائية التي  «إلنساني المعيش باعتبار الشخصية قريبة من الواقع ا

تسهم في تشكيل بنية النص الروائي، حيث يحاول منجز النص بواسطة أسلبة اللغة وفق 
نسق مميز مقاربة اإلنسان الواقعي، و هذا ال يعني أن الشخصية هي اإلنسان كما نراه 

 )2(» الواقع المرئي ألنها توحد للبعدين اإلنساني و األدبي فهي صور تخيليةفي 
  .الشخصية الروائية تنفرد و تتميز بكونها صورة تخيلية داخل العمل الفنيف

ومن هنا لنا أن نتطرق إلى أهم التعريفات التي مست مفهوم الشخصية الروائية  -
   :في تطوير هذا المصطلح نذكر منهمعند أهم علماء الغرب الذين كان لهم دور كبير 

           الذي تناول الموضوع من :)  vTzvitan Todoro (تيزفيطان تودوروف -
           مشكلة الشخصية هي قبل شيء مشكلة لسانية«عتبر أن و جهة نضره اللسانية و ا

 .»)3( ال وجود لها خارج الكلمات ألنها ليست سوى كائنات من ورق     و الشخصية 
أهمية الشخصية في العمل الروائي لكن يشترط في وجودها خلوها من فهو هنا ال ينكر 

                                                            
 ، النادي-العربية للشخصية الثقافية األنساق في دراسة-العربية  األمثال قصص الحجيالن، الشخصية في ناصر ‐)1(

  .55-54، ص2009 ،1العربي، الرياض، ط
 ،1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط للنشر اهللا، دار فارس نصر إبراهيم روايات في والداللة أحمد مرشد، البنية –)2(

    .75ص ،2005
)3(   ،1االختالف، الجزائر، ط مزيان، منشورات الرحمان عبد:تر"سردية،  تودوروف، مفاهيم تيزفيطان ينظر–

  .71ص ،2005
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 الشخصية هي موضوع القضية السردية، بما أنها كذلك «      : أي محتوى داللي فيقول
  )1(.» فهي تنزل إلى وظيفة تركيبية محضة بدون محتوى داللي

حدث فهي التي تقوم بإبراز ال ،فالشخصية هي المحرك األساس للعمل الروائي
تحتل مكانة مهمة في خضم  هافهناك العديد من الروايات عرفت برواية الشخصية كون

  .السردي العمل

فقد حدد مفهوم الشخصية من خالل إطالقه عليها   :)  A.j.Greimas (غريماسأما  -
 : اسم العوامل

فقد استبدل مفهوم الشخصية بمفهوم العامل فهو  )2(. » )"شخوص( =العوامل" «
مع الشخصية كونها فاعال في العمل الروائي فيتكون النموذج العاملي عند  يتعامل

           فكل قصة تتكون على نحو مخصوص حسب ست قوى «غريماس من ست قوى
           ذات : في ، تمثلت هذه القوى)3(»أو ستة فواعل وزعها على ثالثة مستويات
 .معارضو موضوع ومرسل و مرسل إليه و مساعد، و

فهو ينوه إلى الدور األساسي  : )Mikhail Bakhtine (باختينميخائيل أما 
إن  «للشخصيات، فيعتبر أن وجودها أساسي و حركتها أيضا مهمة داخل العمل الروائي

       فعل الشخصية و سلوكها في الرواية الزمان، سواء لكشف وضعها اإليديولوجي 
        ة في الرواية ، فهي تلقي الضوء على جوانب عديد)4(»أو الختبارهماو كالمها 

و مجال    الشخصية الروائية لها دائما منطقتها «ا فو بواسطتها نتلقى الرواية و نفهمه

                                                            
  .51ص  ،مرجع مذآور ، سردية تودوروف، مفاهيم تيزفيطان ‐ )1(
، 1992، 1سعيد بن كراد، طرائق تحليل السرد األدبي، منشورات اتحاد كتاب المغرب، المغرب، الرباط، ط‐ )2(

  .185ص
، مقاربات السيميائيات ، -لمصطفى فاسي  -ويدة حماش، بناء الشخصية في حكايات عبدو و الجماجم و الجبلج‐ )3(

  .81، ص)ط.د( منشورات األوراس،
  .103-102، ص1987، 1محمد برادة، دار الفكر، القاهرة، مصر، ط: باختين، الخطاب الروائي، تر ميخائيل -)4(
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يمكن  «و له دور كبير حيث يكما أنه يعتبر أن كالم الشخصيات أساس » )1(تأثيرها
و ذلك من خالل  )2(»لخطاب شخصية روائية أن يصبح أحد عوامل تصنيف اللغة 

  .الحوار أو تداخل اللغات

الذي انطلق من حيث انتهى  : ) Philippe Hamon (فليب هامونو نجد أيضا 
         العديد من الدارسين أمثال بروب و غريماس و غيرهم فينظر إلى الشخصية على أنها

     عالمة فارغة أي بياض داللي ال قيمة له إال من خالل انتظامها داخل نسق  «
  .)3(» محدد

أن الشخصية بناء يقوم النص بتشييده أكثر  «ا فيعتبرفقد قدم تصورات زائدة فيه
فالشخصية عنده تقوم داخل النص فقد  )4(.» مما هو معيار مرفوض من خارج النص

مفهوم الشخصية  «نظر إليها بشكل أعمق و أوسع في ضوء منهجية سيميائية فيعلن أن
لتي تقوم داخل ليس مفهوما أدبيا محضا و إنما هو مرتبط أساسا بالوظيفة النحوية ا

حيث ينضر لها من منظور أوسع، من منظور لساني يقوم على كون  )5(»النص
إنها مورفيم ثابت متجل من خالل دال  «الشخصية عالمة مكونة من دال و مدلول

 )معنى أو قيمة الشخصية(يحيل على مدلول منفصل ) مجموعة من اإلشارات(متفصل 

عن بعضها البعض، أما بالنسبة 0يز الشخصيات فالدال يتمثل في األسماء التي تم )6(»
  .للمدلول فهو يتمثل فيها يقال عن الشخصيات

                                                            
   .88، صمذكورمرجع  ،ئيباختين، الخطاب الروا ميخائيل – )1(
    .102ص ، مذكورمرجع  ،باختين، الخطاب الروائي ميخائيل ‐ )2(
)3(  ، تقديم عبد الفتاح كيليطو، دار كرم اهللا، "تر سعيد بن كراد"فليب هامون، سيميولوجيا الشخصيات الروائية،  ‐

  .51الجزائر، ص
  .51نفسه، ص المرجع ،فليب هامون، سيميولوجيا الشخصيات الروائية  ‐ )4(
  .222، ص 2011، 1ي، طجميل حميداوي، مستجدات النقد الروائ/د ‐ )5(
  .33فليب هامون، سيميولوجيا الشخصيات الروائية، مرجع مذكور، ص -)6(
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في هذا االتجاه مبرزا المكانة المهمة  عبد المالك مرتاضيضيف أما عند العرب ف
هي التي تصطنع اللغة و هي التي تثبت أو تستقبل  «تملكها الشخصية فيرى أنهاالتي 

و هي التي تنهض بدور تضريم الصراع أو ... المناجاة الحوار ، وهي التي تصطنع
، و هي التي ...و عواطفها و هي التي تقع عليها المصائب تنشيطه من خالل أهوائها 
فتمنحه معنى جديدا، و هي التي تتكيف مع التعامل مع ... تتحمل العقد و الشرور

 و من هنا نجد أن  )1(»الماضي، الحاضر و المستقبل: الزمن في أهم أطرفه الثالثة
  .في العمل الفني  الشخصية الروائية  تستند إليها أهم الوظائف 

هي التي تولد األحداث و هذه  باختالفهاأن هذه الشخصيات  منى العيديوترى   
الفعل هو ما يمارسه  «عالقات التي تقوم بين الشخصياتاألحداث تنتج من خالل ال

ونها و تنمو بهم، فتتشابك و تنعقد وفق منطق أشخاص بإقامة عالقات فيما بينهم ينسج
  .إذ تعمل الشخصيات على توليد األحداث وفق منطق محدد )2(»خاص بها 

و في هذا الصدد لنا أن نتعرض إلى أهم مصطلحين يجب الوقوف عندهما و  -
علينا لكونهما يتسمان بالخلط عند معضم المتطلعين ف" شخصية"و " شخص"هما مصطلح 
  :لتسهيل عملية البحث إبراز الفرق

الكائن أو الجنس  «على اإلنسان الموجود في الواقع " شخص"فتطلق كلمة   
 الكائن البشري بدمه و لحمه «حقيقيالنسان اإلأي على  )3(» البشري الذي ننتمي إليه

 من عالم الواقع الحياتي ال من عالم الخيال األدبي الفني فهو إنسان واقعيهو إذا  ؛)4(»
ذلك اإلنسان الذي يعيش في عالم الواقع يفكر و يشعر  عالقة بعالم الخيال أي ال تربطه

                                                            
  .91عبد الملك، مرتاض، في نظرية الرواية، مرجع مذكور، ص  ‐ )1(
 ، 1التوزيع، بيروت، لبنان، ط و للنشر الغراب ، دارالبنيوي المنهج ضوء في السرد الروائي تقنيات العيد، يمنى )2(

  .42، ص1990
  .196جميلة قيسمون، الشخصية في القصة، مرجع مذكور ص  ‐ )3(
   .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها ‐ )4(
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لعدم  )1(» الذي يوجد في العادة خارج النصوص"  personne"فالشخص  «و يعمل
  . ارتباطه بالعالم الفني

فهي ال تتعلق بتلك الخصائص و المميزات المرتبطة بالشخص ": الشخصية"أما   
تسخر النجاز الحدث  «هي ليست حرةو ،)2(»"ورقية العجيبةالكائنات ال «الحي فهي 

الذي وكل الكاتب إليها إنجازه، و هي تخضع في ذلك لصرامة الكاتب و تقنيات 
الحكاية و الرواية و القصة  «فنجدها في )3(» ."و إيديولوجيته  إجراءاته، و تصوراته، 
ملك وجود واقعي بل هي أي في األعمال الفنية فهي ال ت؛)4(»و القصيرة و المسرح 

مفهوم تخيلي فهي التي تتكفل بخلق األحداث و ذلك باالحتكاك مع باقي الشخصيات 
شخصية  «فتفرض نفسها على المتلقى من حيث الحركة و مدى التالحم فهي في الرواية

تخيلية لسانية فهي من مادة اللغة ال من الواقع ثابتة متغيرة، محورية رئيسية أو غير 
وهي التي تعطي بعدا جماليا للنص بحيث أنه ال يمكننا أن نتصور عمال ، )5(»محورية

و التغيرات التي قد  رغم التحوالت فنيا بدون شخصيات فهي تسير تحت تصرف النص
و تتبدل لما   ليست منعزلة عن دينامية النص، و إنما مندغمة فيه و تتلون «تطرأ عليه

اع و عالئق بنياتها، و كذلك مواقفها تفرضه الضرورة النصية من تغير في األوض
  .فهي تبقى مرتبطة بالنص ارتباطا وثيقا ،)6(» الحياتية و اإليديولوجية

يواجه الكثير من الصعوبات  «لكن رغم كل هذا إال أن موضوع الشخصية  
الذي  -الشخصية–و ذلك باختالف النظريات و المقاربات حول هذا المفهوم  المعرفية 

                                                            
  .194، ص 2010،  1إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، دراسة، منشورات االختالف، الجزائر ،ط ‐ )1(
  .  91مرجع مذكور، ص .،, مرتاض، في نظرية الروايةعبد الملك، -)2(
  .76-75ص ،المرجع نفسه– )3(
  .195ص .إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، مرجع مذآور، ‐ )4(
   . الصفحة نفسها.المرجع نفسه-)5(
، 1، دار أمل للنشر و الطباعة، القاهرة، مصر، ط)2ج(عبد الرحمن غانمي، الخطاب الروائي العربي/د -)6(

  .17، ص2013
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–ق العديد من التناقضات في التعاريف، فهي في النظريات السيكولوجية أدى إلى خل
  .تتخذ جوهرا سيكولوجيا و من هنا تصبح فردا أو شخصا، لتمثل كائنا إنسانيا -النفسية

أما في المنظور االجتماعي نجد الشخصية  تتجسد في النمط الطيفي فتعكس  
ليل البنيوي أن الشخصية مجردة الوعي اإليديولوجي، و بخالف هذا كله نجد في التح

من جوهرها السيكولوجي و نمطها االجتماعي، فهي تقوم بالتعامل مع الشخصية على 
أساس وصفها كفاعل ال بوصفها كائنا أي شخصا، فهي موجودة لتؤدي وظيفة في 

   )1(.»مفهوم الشخصيات بمفهوم العوامل" غريماس"الحكاية، و من هذا المنطلق يستبدل 

لكنها لم تفقد كيانها في العمل ، ن التناقض الذي مس مصطلح الشخصيةو رغم أ  
و من هنا نكتشف أن الشخصية  ،في العمل السردي ماالفني فهي دائما مكون ها

    : الروائية مرت بتطورات عديدة عبر الزمن و يمكن أن نستخلصها في األتي

 الحدث في المقدمة فيضع ،فبدايتها كانت مع أرسطو الذي لم يضع لها مكانة مهمة
  وهذا 

أما  وهي فيه  مجرد عنصر، باعتبار أن الحدث هو الذي يولد الشخصية
  .وحاولوا أن يخلقوا لها عالما مستقال نوهوا لدورها المهمفن بعده والكالسيكي

بدأت الرواية تحتل مكانة مهما، فأضحت األهم في العمل  19و مع بداية القرن   
حيوية القصة مرتبطة بوجود  « في توليد األحداثصبح لها الفضل الروائي و أ

  )2(.» الشخصيات ألن وجود القصة نابع من شخصيات القصة

                                                            
، 2010، 1منشورات االختالف، الجزائر، ط -تقنيات ومفاهيم–السردي . محمد بوعزة ، تحليل النص،: نظري ‐ )1(

  .39ص
)2(   آزاد جامعةالمعاصر،  األدب دراسات فصيلة حسن و أزادة كريم، رؤية إلى العناصر الروائية، شوندى ‐

   .53ص ، 3السنة  ، 3، العددجيرفت اإلسالمية
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بدأ الحصر من أهمية الشخصية و مع ظهور أعمال  20مع بداية القرن 
فيقوم الشكالنيين الروس و أصبحت الشخصية تعتبر كمشارك في العمل الروائي 

  .بالفعل

 تها إال أنها ظلت عنصرا مهما يدعم العمل الروائيو رغم هذا الحصر في أهمي
المهيمن على فكره وهذا و هي العنصر المتابع من طرف المتلقي ويزيد من مكانتة ف

  .و الروائيأفي العالم القصصي الروائية ناتج عن المكانة الهامة التي تمتلكها الشخصية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أنواع الشخصيات: ثانيا

وعة من األحداث و هذه األحداث ترتبط ارتباطا وثيقا مع تقوم الرواية على مجم  
الشخصيات داخل الرواية باعتبارها هي المحرك الرئيس لألحداث إذ هما صنوان ال 

عنصر أساسي في العمل القصصي كله بل إن بقاء الفن الروائي مرتبط  «يفترقان فهي 
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، )1(» م بها الشخصياتبوجود الشخصية فأغلب الروايات ما هي إال أحداث و أفعال تقو
لشخصيات تتنوع وافيرتبط الحدث و الشخصية بالمجتمع فهما صدى لرؤى اجتماعية، 

حاملة أفكارا و مضامين متنوعة فيقوم الروائي برسم شخصياته حسب رؤيته و فكرته 
  .فيجعلها إما رئيسية و إما ثانوية و لنا أن نلقى الضوء على هذين النوعين الرئيسيين

  :ات الرئيسيةالشخصي - 1

 الشخصيات الرئيسيةن خاللها التعرف على هذه أهم المؤشرات التي نستطيع م  
محل  وكونها ،هي المحور الرئيسي الذي تدور حوله أحداث القصةإذ  ؛ما  في رواية

في العمل الروائي بنسبة كبيرة ، و أيضا نتعرف على و لها حضور  ،اهتمام السارد
تسند للبطل وظائف و أدوار ال  « الوظائف المسندة إليهاالشخصية الرئيسية  من خالل 
داخل ) مفضلة(و غالبا ما تكون هذه األدوار مثمنة ،  تسند إلى الشخصيات األخرى

فالشخصيات الرئيسية تقوم بأدوار و وظائف ال تنسب  )2(»و المجتمع            الثقافة 
حضورا نحها تميز ، حيث يمبقدر من ال « إلى باقي الشخصيات فهي تتميز حيث تحظى

تجعلها تتصدر قائمة الشخصيات الموجودة في  )3(» طاغيا، و تحظى بمكانة مرموقة
وأغلب  -ألنها تنال على العناية الكبرى من طرف الكاتب العمل الفني كما ذكرنا أنفا ،

  .الشخصية من خالل  أبطال رواياتهم الكتاب يصورون حياتهم 

معيارا ذا طبيعة عاطفية بحت فيميز البطل الروائي يعتمد " توماشوفسكي"نجد و
الشخصية التي تتلقى السعة العاطفية األكثر حيوية تسمى البطل و هي  «    :بقوله

                                                            
)1(  ، قسم اللغة العربية، جامعة ) ثرثرة فوق الذيل(علي عبد الرحمن فتاح، تقنيات بناء الشخصية في رواية /د ‐

  .47،48، ص102العدد  صالح الدين
  .53ة، تحليل نص، تقنيات و مفاهيم،ً  مرجع مذكور، ص محمد بوعز ‐ )2(
   .56المرجع نفسه، ص ‐)3(
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فعلى ، )1(»"الشخصية التي تستثير التأثر و التعاطف و الفرح و الحزن لدى القارئ
وائي لترتبط  هذه يبنى الحدث الر -الشخصية الرئيسية–                   أساسها 

ففي كل قصة شخص أو أشخاص  «الشخصية بمجموعة من الشخوص ليقوموا بالحدث 
يقومون بدور رئيسي فيها إلى جانب أشخاص ذوي أدوار ثانوية، و قد كان من 
المألوف في القصة أن يقوم شخص بدور البطولة في أحداثها و ينال من الكاتب عناية 

 أو سلبي و الروايات الحديثة        أو اتجاه إيجابي  كبرى و قد يعبر عن طبقة معينة
تعمل فكرة البطل، و تهتم بتصوير الوعي االجتماعي لمجموعة من األفراد  -عموما–

فيستعمل للتعبير عن أفكار الكاتب فيركز عليه  ، )2(»ممثلة االتجاه الخاص في المجتمع
بير في معرفة كون ليوضح فكرته المرجوة لتصل للقارئ فهو اآلخر له دور ك

الشخصية رئيسية أوال و ذلك انطالقا من مجموعة من العناصر المذكورة آنفا التي 
يجب توفرها في تلك الشخصية التي تحمل مشعل التميز في أي عمل أدبي فيعتبر 

زعيم اللعبة السردية، و هو أيضا الشخصية التي تعطي للحدث حركية و التي  « البطل
  )  (puissance activeأي الفاعلة  ؛)3(»  وة التيماطقيةبالق" سوريو"ا يسميه

                                                     :الشخصيات الثانوية -ب
فهي تأخذ أدوارا محددة إذا قورنت بأدوار الشخصية الرئيسية فهي             

تخلق يسية فالشخصيات الرئتحتك بل في المشهد بين حين و اآلخر شخصيات تظهر
  .و االهتمام في عالم الشخصية               لنفسها عالما من الحيوية

                                                            
)1(  ، دمشق، سوريا، 1مطبعة األمنية، ط) مقارنة نظرية(ة النص الروائي عبد العالي بوطيب، مستويات دراس‐

  . 71،ص1999
، 1دار مجدالوي، ط ،غسان كنفاني عند ب، جماليات السرد في الخطاب الروائي،صبيحة عودة زغ: ينظر– )2(

   .131،132، ص 2006عمان ، األردن ، 
ألدبي العربي الحديث، دار الصفاء للنشر و التوزيع، المصطلح السردي في النقد ا: أحمد رحيم كريم الخفاجي ‐ )3(

  .386، ص2011، 1عمان، األردن ط
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يركز الراوي أو القاص على الشخصيات الرئيسية و لكنه يخلق في اآلن نفسه  -
شخصيات أخرى تتفاعل مع الشخصية لذلك، تبقى الشخصيات بمستوى واحد و تضل 

جوانب الخفية للشخصية الرئيسية، و هي التي تضيء ال «:ال تعقيد فيها حيثبسيطة 
إما عوامل كشف عن الشخصية المركزية و تعديل لسلوكها و إما تبع         تكون 

، )1(»"لها، تدور في فلكها باسمها فوق أنها تلقي الضوء عليها و تكشف عن أبعادها
هي ترسم على نحو سطحي حيث ال تحظى باالهتمام الكبير في شكل بناءها و لكنها و
شخصيات بسيطة للغاية يفهمها  «                بقى عنصر حيوية الرواية فهي ت

و في حبها أو             القارئ ألول وهلة، مهما تعمق في دراستها و تفسيرها
قد  «فهي من هنا   )2(»بغضها، فإنه لن يضل سبيله معها و سيجدها بسيطة و واضحة

ت التي تظهر في المشهد بين الحين شخصياتكون صديق الشخصية الرئيسية أو إحدى ال
و اآلخر، و قد تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل أو معيق له، و غالبا تظهر في سياق 

تكون قريبة من الشخصية الرئيسية  فقد   )3(» أحداث أو مشاهد ال أهمية لها في الحكي
مفاجأة إذ يعوزها عنصر ال « سواء صديق أو عدو لها في حين نجد محمد غنيمي هالل

هذا النوع أيسر ... من السهل معرفة نواحيها إزاء األحداث أو الشخصيات األخرى
و هي التي  )4(» "تصويرا و أضعف فنا ألن تفاعلها مع األحداث قائم على أساس بسيط

فعلى الرغم من أنها ال تملك دورا رئيسا  تقوم  بتسليط الضوء على جوانب من القصة،

                                                            
     .،132، مرجع مذكور، ص  غسان كنفاني عند ب، جماليات السرد في الخطاب الروائيصبيحة عودة زغ ‐ )1(
  .83، ص1996، 1محمد يوسف نجم، فن القصة، دار صادر، بيروت، لبنان، ط-)2(
  .،57ة، تحليل النص السردي، مرجع مذكور، صمحمد بوعز ‐ )3(
  .529، ص2014، 1محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، دار العودة، بيروت، ط.د ‐ )4(
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تصعد إلى مسرح األحداث بين الحين و  « لتكتمل األحداث فهيإال أن وجودها أساسي 
  .)1(»المنوط              اآلخر وفقا للدور 

           و من المهم اإلشارة إلى كيفية التمييز بين الشخصية الرئيسية و الشخصية الثانوية
ادة إلى الحق أننا ال نضطر في الع «: و هذا ما ذهب إليه عبد الملك مرتاض حيث قال

االحتكام إلى اإلحصاء، ومن أجل معرفة الشخصية المركزية من غيرها، و إنما 
نا بدقة على ترتيب الشخصيات داخل عمل سردي ل ظهرياإلحصاء يؤكد مالحظتنا كما 

ما، و هذا إجراء منهجي، إلى جدته في عالم التحليل الروائي، مثمر حتما، و إذا كنا 
إلحصاء للحكم بمركزية الشخصية من أول قراءة للنص نفتقر في مألوف العادة إلى ا

السردي، فإن ذلك يعني أن المالحظة هي أيضا إجراء منهجي، و لكنها تضل قادرة، و 
و من هنا نصل إلى نتيجة كون اإلحصاء  )2(»"ال تملك البرهان الصارم إلثبات  سعيها

هم الجيد هو المعيار ليس الحاكم في كون الشخصية رئيسية أم ال فإن المالحظة و الف
   .المتبع من أجل إطالق الحكم كون الشخصية رئيسية أم ال

  

  

  

  

  

  عزة مجموعة من الخصائص جمعها محمد بوو تنحصر تحت هذه الشخصيات  -

                                                            
، 2،العدد5لعزت العداوي، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد " الحواف"بناء الشخصية في رواية  ،أحمد شعث ‐ )1(

  .3، ص2010
، ديوان ) معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق الصدق(تحليل الخطاب السردي  عبد الملك مرتاض، ‐)2(

  .143، ص) ط.د(المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، 
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  )1( :في الجدول التالي

  الشخصيات الثانوية  الشخصيات الرئيسية

  معقدة -

  مركبة -

  متغيرة  -

  دينامية -

  غامضة -

  على اإلدهاش و اإلقناع لها القدرة -

  تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي -

  تستأثر باالهتمام -

   قف عليها العمل الروائي يتو -

  مسطحة -

  أحادية -

  ثابتة -

  ساكنة -

  واضحة -

  ليست لها جاذبية -

  تقوم دور تابع عرضي  -

  ال أهمية لها -

  ال يؤثر غيابها في فهم العمل الروائي -

  

  

  

  

  

  :ف الشخصياتأصنا:ثالثا

                                                            
  .58ص مرجع مذكور، تقنيات ومفاهيم، -محمد بوعزة ، تحليل النص السردي – )1(
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كل لقد اختلفت أشكال الشخصيات و أنواعها من ناقد آلخر و هذا راجع لثقافة   
باحث و لطبيعة النصوص المنقودة و لهذا نجد تعددا في تصنيفات الشخصيات من 

  :و من بين هذه التصنيفات نجد        باحث آلخر 

  : (Vladimir propp ) مير بروبيتصنيف فالد - 1

التي نجد أنها تفتقر نسبيا إلى -اء دراسته للحكاية العجيبة توصل بروب أثن  
، )المعتدي(الخصم  « :إلى سبع شخصيات -العناصر التي تنتمي إلى الحياة الواقعية

فهذه الشخصيات و   )1(»المانح، المساعد، األميرة، الطالب، البطل، البطل المزيف
الوظائف هي التي تقوم بتحديد و ثالثين وظيفة، و هذه        بواحد  حسب بروب تقوم

فيرى أحمد رحيم كريم . و هذا من خالل الوظائف التي تستند إليها ؛ الشخصيات
لم يدرس الشخصيات من حيث بناها النصية أو التركيبية بل  «الخفاجي أن بروب 

درسها ضمن محورها الداللي و ما تؤديه من أفعال أو وظائف داخل النص و بالتالي 
حقيقي، أو مزايا طبيعية خاصة بها، عناصر تلجأ إليها القصة بربط  ليس لها وجود

نجد أن الشخصيات  )2(» األحداثو وحداتها و لتوضيحها و للتمييز بين مختلف األعمال
و من هنا " ثابتة"في القصة في حين نالحظ في الطرف اآلخر وظائف  امتغير اعنصر

  .تتشكل بنية القصة العجيبة

هذه الشخصيات السبع عند نقادنا العرب فهي مثال عند كما تختلف تسميات   
المعتدي، الشرير، المعطي أو الواهب، المساعد، األميرة، الحاكم أو ": صالح فضل

  .نالحظ  اختالف في بعض التسميات عنده )3(" و البطل الزائف    اآلمر، البطل، 

                                                            
سميرة بن حمو، دار شراع للنشر و التوزيع، .عبد الكريم حسن و د: تر فالدمير بروب، مورفولوجيا القصة، ‐ )1(

  .210، ص1، ط1996دمشق، سوريا 
  . 384، ص أحمد رحيم كريم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد األدبي العربي الحديث، مرجع مذكور ‐ )2(
  .385، صمرجع مذكورالحديث، أحمد رحيم كريم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد األدبي العربي  – )3(
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  :Philippe Hamon  تصنيف فليب هامون) 2

إلى أن الشخصيات الروائية متنوعة و ذلك بإعطاء و قد انتهى هذا اآلخر   
  :تصنيف مغاير لها فيضعها في ثالث مجموعات

  :فئة الشخصيات المرجعية - 1

نابليون الثالث في ريش ليو عند (شخصيات تاريخية " «و هي تشمل ضمنها   
الحب، (شخصيات مجازية ) فينوس، زروس(شخصيات أسطورية ) ألكسندر دوما

إن هذه الشخصيات تحيل على ). العامل، الفارس، المحتال(جتماعية شخصيات ا) الكره
معنى ممتلئ و ثابت حددته ثقافة ما، كما تحيل على أدوار و برامج و استعماالت 

  .، فمن هنا فهي شخصيات تتميز بالثبات)1(»"ثابتة

  :فئة الشخصيات الواصلة - 2

أو مندوبيها في عالمات حضور المؤلف أو القارئ  « و هي تلك التي تكون  
و الجوقات في التراجيديات القديمة، و المخاطبين " باسم"شخصيات الناطق : النص

، و القاصين و Impromptusو شخصيات أمبرومبتوس           السقراطيين 
المؤلفين المتدخلين واطسون إلى جانب شيرلوك هولمز شخصيات الرسامين و الكتاب 

و كلهم يعتبرون  )2(»إلخ...و الفنانين                            و الرواة و الثرثارين 
عناصر من أجل ابالغ الحدث الروائي و كتبسيط للشخصيات الواصلة نعود للدكتور 

تكون عالمة على حضور المؤلف و القارئ و عادة ما  « "صالح مفقودة فيرى أنها 
ية جميلة في رواية تنطق الشخصية في هذه الحالة باسم المؤلف و من أمثلة ذلك شخص

"... طاهر وطار"حيث تنطلق هذه الشخصية باسم " العشق و الموت في الحراشي "
                                                            

  . ،29فليب هامون، سيميولوجيا الشخصيات الروائية، مرجع مذكور، ص ‐ )1(
عدنان محمد، منشورات العتبة العامة السورية، دمشق، سوريا ، : روالن بارت و آخرون، شعرية المسرود، تر ‐ )2(
  .102، ص 2010، 1ط
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باعتبار أن الشخصية جميلة تمثل امتداد الزيدان في رواية الالز بل هي زيدان في 
يعبران عن أفكار الكاتب الذي أحزنه موت ) زيدان و جميلة(صورة المرأة هما معا 

  .)1( »شخص جميلة زيدان فانتصر له في 

  :الشخصية االستذكارية - 3

داخل الملفوظ بنسيج شبكة من التداعيات           « :و هي تلك الشخصيات التي تقوم   
كجزء من الجملة، كلمة، كلمة (و التذكير، بأجواء ملفوضية ذات أحجام متفاوتة 

ترجاع، اإلستشهاد التكهن، الذكرى، اإلس... إنها  عالمات تنشط ذاكرة القارئ )... فقرة
باألسالف، الصحو، المشروع، تحديد برنامج،كل هذه العناصر تعد أفضل الصفات و 

  .)2(»أفضل الصور لهذا النوع من الشخصيات
فهذه الشخصيات تحظر أثناء عمليات التذكر لملئ معنى األحداث، و هذه األنواع   

  .عيالثالث قد تجتمع في شخصية واحدة في وقت واحد أو بشكل تتاب

                                       -A.j.Greimas-تصنيف غريماس) 3
عمل غريماس على تطوير محاوالت بروب ليصل إلى عمل أكثر اكتماال فهو     

   :قلص عدد الشخصيات إلى ستة

  المرسل إليه                        المرسل        
  
 . الـمعـارض               المساعد    

)3(  

                                                            
، 1دار الهدى للطباعة و النشر، عين مليلة الجزائر، ط - دراسة -ةصالح مفقودة، المرأة في الرواية الجزائري‐ )1(

       373ص ،، 2003
  .31سيميولوجيا الشخصيات الروائية، مرجع مذكور،ص فليب هامون، – )2(
عدنان محمد، منشورات العتبة العامة السورية، دمشق، سوريا ، : روالن بارت و آخرون، شعرية المسرود، تر ‐ )3(
  .102، ص 2010، 1ط

الموضـوع

 الذات
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ير اسم الوظائف الذي قامت عليه دراسة بروب ليطلق عليها اسم فهو هنا يغ  
عوامل تقوم  « بصفتها فواعل داللية في العمل الروائي فقد جعل الشخصيات" العوامل"

بمجموعة من األفعال إذ كانت مجرد شخصيات مشاركة فهي الفاعل ضمن أدوار 
يث هي فواعل في صنف الشخصيات من ح « فهو و كما سبق أن وضحناه فقد )1(»ستة

  .)2(»ثالث ثنائيات

و تختلف مصطلحات دراسة الشخصيات عند بعض نقادنا فهي مثال عند محمد   
نالحظ أنه  )3( »البطل، الموضوع، المرسل، المرسل إليه، المساعد، العائق« : مفتاح

استبدل كل من الذات و المعارض و ذلك بإعطائها تسميات مختلفة عن ما قدمه 
  .غريماس

  

  

 :وظائف  الشخصيات :بعارا

الخطاب السردي بنية مكونة من مستويات عدة متداخلة و تكون «يعتبر  
تقوم حيث ئقي للنص بمثابة الفاعل في الجملة الشخصية من خالل النظام العال

لذلك وجب الروائي يتم تمريرها عبر البنية السردية للنص  التي بمجموعة من الوظائف
فالشخصية تتمحور حولها كل الوظائف و الهواجس و "إعطاء األولوية للوظيفة 

في السلوك الدرامي داخل عمل قصصي ما،  العواطف و الميول و هي التي تفرز الشر
                                                            

)1(  ، مذكرة لنيل درجة الماجستير، "لواسيني األعرج" "كتاب األمير"تقنيات السرد في الرواية : وهيبة عجيري ‐
  .2009-2008تخصص السرديات العربية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

  .76ع مذكور، ص، مرج"لمصطفى فاسي" عبدو و الجماجم و الحبل"بناء الشخصية في حكايات  ماش،جويدة ح ‐ )2(
  .387أحمد رحيم كريم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد األدبي العربي الحديث، مرجع مذكور ، ص ‐ )3(
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فهي بهذا المفهوم فعل أو حدث و هي في الوقت ذاته تتعرض إلفراز هذا الشر أو ذلك 
أو يقع عليها  و هي التي تسرد لغيرها، الخير و هي بهذا المفهوم وظيفة أو موضوع،

و العرض، و بذلك تتشكل ثالث         فهي أداة وصف أي أداة للسرد  سرد غيرها،
مستويات حول الشخصية، وقد نقول بأن الشخصية هي التي تشكل هذه المستويات، و  

و يتحكم فيها و         تخضعها ألهدافها أهواتها، و هناك شخص يسير الشخصية 
ف، و الحق أن هذه المستويات الثالثة تراها شديدة الترابط الذي نطلق عليه اسم المؤل

فيما بينها، فالوظيفة ال تكون ذات معنى إال إذا أخذت مكانها في الحركة و الفعل 
 للشخصية و هذا الفعل أنما يستمد معناه من الحدث المسرود داخل النص الذي يجعله 

دعها المؤلف لتقوم بوظيفة داخل ية يبنفالشخصية تولد الحدث فهي أداة ف. )1( »متفردا
رفا من حيث فهي عمل الفاعل مع« العمل السردي، فالوظيفة هي األساس في السرد 

  . معينة المحددة لشخصيةهي الحركة و )2(» معناه في سير الحكاية

  :)  Roland barthe ( الوظيفة عند روالن بارت- 1

مستوى األفعال و يتناول روالن بارت الشخصية من خالل ثالث مستويات،   
ال معنى للوظيفة  «مستوى الوظائف و مستوى السرد فترتبط هذه المستويات فيما بينها 

موقعها ضمن العمل العام لفاعل معين، و هذا العمل نفسه يأخذ  ها إال إذا أخذتفي ذات
  )3(»معناه األخير من حقيقة أنه مسرود و معهود به إلى خطاب له قانونه الخاص به

روالن بارت يتكلم عن الوظائف باعتبارها وحدات ، فيعتبر أي شكل لساني في نجد أن 
فبناء  «أو وحدة سردية مهما كان نوعها حتى لو كانت حيوان  ةالعمل السردي و وظيف

                                                            
  .  .67، ص1990ينظر،عبد الملك مرتاض، القصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب،  ‐ )1(
)2(  ، )ط .د (ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،مدخل إلى نظرية القصة، : سمير المرزوقي و جميل شاكر ‐

  .24ص
، 1حسان السيد، دار نينوي للنشر، سوريا دمشق، ط: روالن بارت و جيرار جينيت، من البنيوية إلى الشعرية، تر)3(

  .21، ص2010
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و هذه  )1(»"كل شيء يحمل داللة بدرجات مختلفة: الحكاية دائما يقوم على وظائف
مجموعات من جمل (على من الجملة أ «ائف التي تقدم عبر وحدات قد تكونالوظ

و تارة أخرى عبر وحدات أدنى من الجملة مثل التركيب ) بمقاييس مختلفة في كليته
فاألولى تكون  ،)2(»التعبيري، و الكلمة و حتى ضمن الكلمة بعض العناصر األدبية فقط

 في عناصر واضحة و نتلقاها بطرق مباشرة كالكلمات و الجمل مثال أما الثانية فقد
تتمثل في األرقام فهي تستلزم تصورا من أجل فهم عناصر القصة باعتبار أنها عناصر 

فيلح على عالقة كل . أقل من الجملة فهي تحيل إلى الفهم و التفكير من أجل فهمها
وظيفة مع مجموع العمل فكل وظيفة تأخذ لها مكانا ضمن مجموع العالقات، و موقعها 

و إذ لم تقم الوظيفة بدورها داخل الحكي فمعنى  ،يهفي الحكي هو الذي يحدد دورها ف
ذلك أن هناك خلال في التأليف و من هنا توجب تقسيم الوحدات الوظيفية إلى نوعين من 

و الوحدات         أجل التمييز بين األعمال الحكائية، فقد ميز بين نوعين و هي
  .  التوزيعية و الوحدات االندماجية

  

  

  

  :الوحدات التوزيعية-أ

: فسكيشتتطابق مع وظائف بروب نموذجها كالسيكي منذ تحليل تومات « وهي  
فهي تتطلب بالضرورة عالقات فيها بينها مثال إذا  )3(» فهو فعل تكميلي تكون فيه نتيجة

                                                            
  . 23، ص المرجع نفسه  ‐ )1(
  . 24،  ص المرجع نفسه ‐ )2(
  .25، صمذكوروية إلى الشعرية مرجع روالن بارت و جيرار جينيت، من البني ‐ )3(
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ذكر قلم في موضع ما فإن الوظيفة المنتظرة هي استخدام هذا القلم ،فهي تحيل إلى 
  .مدلول واحد

  :الوحدات االندماجية -ب

مثل : تحيل إلى تصور موسع إلى حد ما و ضروري بمعنى القصة « تحيل وهي
اإلشارات الطبيعية المتعلقة بالشخصيات و المعلومات النسبية عن هويتهم، و أخبار 

فهي ذات طابع اشاري فعلى المتلقي أن يكون ذا دراية و يستعمل التحليل،  )1(»الطقس
بالمعنى الشامل  «راتاإلشاو المشاعر فهي تحوي كل  وهي تتمثل في األحاسيس

الوظائف و القرائن : همالو على هذا األساس قسم بارت الوحدات إلى نوعين  ،)2(»جدا
، و في مقابل ذلك هناك )مثل الحكايات الشعبية(المحكيات وظيفية بقوة  « فيرى أن

   .فاإلشارتية هنا هي بمعنى القرائن )3(» )مثل الروايات النفسية(محكيات إشارية بقوة 

ل حقيقية لوحداتها األهمية نفسها بشكل مفاضالوظائف ليس  « لطبقة بالنسبة أما  
فهي من   )4(» الفضاء السردي) يمأل(و بعضها اآلخر ) أو المقطع من المحي( للمحكي

   .و لإلكمال حهنا إما رئيسية فتتصل باألحداث و إما ثانوية تكون مساعدة توجد للتوضي

         يـية بكامل المعنى ألنها على عكس الوظائف فهأما القرائن فهي وحدات دالل  
) مثل الشك(إشارات بالمعنى الدقيق للكلمة تحيل إلى طبع أو إحساس أو جو معين  « 

و إن ما يميز الوظائف عن القرائن هو الدور البنيوي الذي   )5(»أو فلسفة أو معلومات
ال تكتمل أية شخصية إال و ،فني لها وظيفةالعمل اليلعبه كالهما فالشخصية داخل 
  .بعالقاتها مع الشخصيات األخرى

                                                            
  .26-25، ص مذكوروية إلى الشعرية مرجع روالن بارت و جيرار جينيت، من البني ‐ )1(
  . 25المرجع نفسه، ص ‐ )2(
  .27المرجع نفسه، ص  ‐ )3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ‐ )4(
  .16ص مذكور، السرد، مرجع تحليل طرائق، آخرون و بحراوي حسن ‐ )5(
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  :) Vladimir Probe(  الوظائف عند فالديمير بروب - 2

ينتمي بروب إلى مدرسة الشكالنيين الروس و قد اهتم بدراسة مجموعة من   
الحكايات الشعبية العجيبة الروسية فاستفاد من أعمال الشكالنيين الروس األولى أكبر 

، 1928الذي نشره سنة " مورفولوجية القصة « رو تجلى ذلك في كتابه الشهيستفادة ا
فيعتبر أن الشخصية تحدد انطالقا من الوظائف التي تسند إليها و ليس انطالقا من 

تمثل الوظائف العناصر األساسية في " : صفاتها فقد أعطى بروب أهمية كبيرة للوظائف
إذ أن أي حدث يعتبر وظيفة ، فيمثل البحث    )1(»القصة، العناصر التي تشكل الحدث

الذي قام به فالديمير بروب خطوة حاسمة في وضع آليات جديدة لتحليل النصوص 
فال يمكن  « و هذا العدد محدود ةو وظيف 31القصصية فقد قدم مجموعة متكونة من 
فكل وظيفة من هذه الوظائف مرتبطة   )2(»عزل أكثر من واحد و ثالثين وظيفة

فكل الوظائف تنتمي  « يفة التي تليها أو التي سبقتها و إنه ال وظيفة تنفي األخرىبالوظ
البتعاد، و الحظر و  « و لنا أن نعدد هذه الوظائف  )3(»إلى محور واحد ال محاور عدة

أو (و اإلساءة         التجاوز، و االستخبار، و اإلخبار، و الخديعة، و التواطؤ، 
داية الفعل المعاكس، و الرحيل، و أولى وظائف المانح، و رد ، و الوساطة، و ب)الحاجة

و المكان و المعركة، و سمة البطل،  فعل البطل، و تلقي األداة السحرية، و التنقل في
االنتصار، و سد الحاجة، و عودة البطل، و المطاردة، و النجدة، و الوصول متنكرا، و 

المنجزة، و التعرف و اكتشاف الخديعة، المزاعم الباطلة، و المهمة الصعبة، و المهمة 
و هذه الوظائف ال توجد دائما في القصص فقد نجد  )4( »و التجلي، و العقاب، و الزواج

    ال تقدم كل القصص كل "مجموعة القصص ال تشمل كل هذه الوظائف فيقول 
                                                            

  .88ص مذكور، فالديمير بروب، مورفولوجيا القصة، مرجع ‐ )1(
   .81المرجع نفسه ص ‐ )2(
  .82المرجع نفسه ص ‐ )3(
  .210مذكور ، ص فالديمير بروب، مورفولوجيا القصة، مرجع ‐ )4(
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و قد قام بتوزيع هذه الوظائف الشخصيات في الحكاية العجيبة فنحن  )1(»الوظائف 
هي من يقوم بتنفيذ هذه  -األدوار–نصادفها في كل نص ينتمي لهذا النوع و الشخصيات

المعتدي، الواهب، المساعد، األميرة، الباعث، : -شخصيات–هي سبع أدوار الوظائف و
البطل، البطل الزائف، فهناك مجموعة من الوظائف موزعة بين هذه الشخوص و قد 

  :أطلق عليها بروب اسم حقول العمل

و يحتوي على التحضير لألداة السحرية ) أو المزود(حقل عمل المانح  -1 «
)D(         و وضع األداة السحرية تحت تصرف البطل.  

، و إصالح )G(حقل عمل المساعد، و يحتوي على نقد البطل في الفضاء  -2
 )R.S(....و النجدة أثناء المطاردة )K(اإلساءة أو سد الحاجة 

أو أبيها، و يحتوي طلب ) أو الشخصية موضع البحث(حقل عمل األميرة  -3
  ...)EX(، و اكتشاف البطل المزيف )J(، الوسم بعالمة )M(القيام بمهمات صعبة 

  ) B(مرحلة االنتقال (حقل عمل الطالب، و ال يحتوي إال على إرسال البطل  -4

ورد الفعل على  ،)CÎ(حقل عمل البطل، و يحتوي الرحيل من أجل البحث  -5
  ... )W(، و الزواج )E(طالب المانح م

حقل عمل البطل المزيف، و يحتوي بدوره على الرحيل من أجل البحث  -6
)CÎ( ورد الفعل السلبي دوما على مطالب المانح ،)Enég(... «. )2(  

يكون حضورها دائما في ثنايا الحكايات و  كل شخصية من هذه الشخصيات  
وظيفة في سير من ائف فقد تسند إليها أكثر تستطيع القيام بعدد من الوظوالقصص 

  .ال تجتمع دائما في عمل واحدالحكاية عكس الوظائف التي 

                                                            
   .88المرجع نفسه ، ص ‐ )1(
  .97ص مرجع مذكور، فالديمير بروب، مورفولوجيا القصة، ‐ )2(
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و  -األفعال–رة فا الثابت هو الوظائف فالحكاية تحتوي على عناصر ثابتة و متغي
  :األسماء و لتوضيح هذا نعود إلى المثال التاليهي  المتغيرة

  .حمل النسر الشجاع إلى مملكة أخرىالملك يعطي أحد الشجعان نسرا ي - «

  .إلى مملكة أخرى" سوتشينكو"حصانا يحمل الحصان " سوتشينكو"الجد يعطي  - 

  .إلى مملكة أخرى" إيقان"زورقا يحمل الزورق " إيقان"أحد السحرة يعطي  -

إلى " إيفان"خاتما يخرج من الخاتم رجال أشداء يحملون " إيفان"الملكة تعطي  -
   )1( .»مملكة أخرى

فنالحظ أن الوظائف تبقى نفسها و لكن األسماء أي الشخصيات هي التي تتغير   
 « ؛ لوظيفةحين الوظائف تتميز بالثبات، فا في هذا العمل فا األسماء تتميز بالتغير في

تقوم به  لوظائف هي مافا «الشخصية و هي األساس في السرد  إذا هي التي تخلق
ت، و لهذا فإن الوظائف هي األجزاء األساسية في الشخصيات كيف كانت هذه الشخصيا

و من خالل ما ذكرناه سابقا فإن بروب يرى أنه توجد ثالث إمكانيات ، )2(» الحكاية
  :لتوزيع الوظائف بين الشخصيات و قد تمثلت في

  .أن يتفق حقل العمل تماما مع الشخصية « -1

  .أن تحتل شخصية واحدة حقول متعددة -2

  )3( .» تقاسمه شخصيات عديدة حقل عمل واحد -2

                                                            
  36، صالمرجع نفسه– )1(
)2(   ،1991 ،1ط المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز دي،السر النص بنية لحميداني، حميد: ينظر ‐

  24ص
 98.99.100صمرجع مذكور،  فالديمير بروب، مورفولوجيا القصة، ‐ )3(
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و بهذا يمكن القول أن محور دراسة الشخصيات الروائية عند بروب هو التحليل 
  .الوظيفي للشخصيات

  :) A.j.Greimas (أبحاث غريماس -3 

مقترحات  ان جميع دراسات سابقيه و على رأسهم االستفادةعمل غريماس على   
ا من أجل تطوير نموذجه العاملي فهو و هذ "مورفولوجيا القصة"في كتابه " بروب"

 –وحدة معجمية  –مفهوم أدبي  ةيعتبر الشخصية عامال فيتجاوز فكرة أن للشخصي
تقوم بها، ال -الدور–ظيفة وفينتقل بها إلى المستوى الداللي أي الخارجي من خالل ال

 الموقع فيقسم الشخصيات إلى عوامل و ممثلين و هذا بحسب ما تقوم به أو من خالل
ينظر إلى وظيفة الممثل المزدوجة حيث يمكنه أن  «ـ ف       الذي تأخذه داخل المحكي

ه أن يؤدي دورا عامليا داخل التركيب السردي تينجز دورا موضوعاتيا، كما باستطاع
، أما العامل فبحسب ما يقوم به من عمل )المساعد -المعوق(أو ) الذات -العامل(العام 

يعتمد على الذي  ثة محاور كبرى داخل التركيب  السردي ثال فإنه يساهم في إنجاز
المعارض كما /المتلقي، المساعد/الموضوع، المرسل/الذات: ستة عناصر خالفية هي

داللي أو  استثماريشير العامل إلى وحدة تركيبية ذات طابع شكلي سابقة عن أي 
لتي تحددها وضعيته إيديولوجي، و بإمكان العامل تأدية مجموعة من األدوار العاملية ا

  : النمذجة  تعتمد على فئات عاملية تمثل محاور هي ...داخل التتابع المنطقي السردي

  و تمثل محور الرغبة        )الموضوع -الذات(فئة      

  و تمثل محور القدرة       ) المعارض -المساعد(فئة          

  )1( .»و تمثل محور التواصل       ) المتلقي -المرسل(فئة     

                                                            
)1(  مرجع  ،"فاسي لمصطفى" الجبل و الجماجم و عبدو حكايات"  في الشخصيات بناء حماش، جويدة: عن نقال ‐

  .67-66ص مذكور،
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الستة  –قصد بالنمذجة أي العناصر المكونة للنموذج العاملي المذكورة آنفا ن
ومن ، التواصل  - القدرة  -فالعوامل الستة تأتلف في عالقات ثالث الرغبة -عوامل

خالل هذه العالقات نتوصل إلى رسم صورة كاملة عن النموذج العاملي بحيث تعتبر 
هنا ينظر إليها  عمل سردي فالشخصيةهذه العناصر الست هي المكون األساسي لكل 

حسب ما تقوم به فهي صاحبة دور في العمل السردي و صاحبة قوة نشطة و تأثير 
  .بالغ

          و لنا أن نتطرق إلى العوامل الستة التي يعتمد عليها غريماس بشيء من الشرح   
  :و التفصيل 

ي النقد التقليدي يسمى ف و هي ما) : actant sujet(الذات الفاعلة  - 1  « 
ي الحركة في إذ أن كل خالف يثيره قائد لعبة، و هو الشخصية التي تعط ؛      بالبطل

 ابن"كرغبة (أو خوف  اجتياحو هذه الحركة تكون وليدة رغبة أو  القصة الهزة األولى
لعبد الحميد بن هدوقة في المحافظة على أراضيه " ريح الجنوب " في رواية  " القاضي

 كامرأةإلى أن تثبت ذاتها " نفيسة" ابنتهو احتياج         من قانون التأميم و خوفه 
  .متعلمة و مثقفة

 أووهو يمثل الهدف المقصود أو الشيء المرغوب فيه  ):objet(الموضوع  -2
 ع ماديا كإعادة شخص أو ذهب مفقود، يكون هذا الموضواالنزعاجمصدر الخوف و 

  ).كالحصول على علم بالنسبة لنفسه (لقيم أو معنويا عندما يمثل قيمة من ا

و هو الجهة التي تمارس تأثيرها على سيرورة ) : distinateur(المرسل  -3
الحركة السردية فوضعية التنازع و الخالف يمكن أن تولد و  اتجاهأي على "الحدث 
و يحدث حل بفضل وساطة المرسل و هو الذي يوجه الحركة، و يحكم         تتطور،
" للطاهر وطار" "الزلزال"كما هو الحال في برنامج تأميم األراضي في رواية (ا عليه

  .و هو الحكم في نجاح هذه العملية            فالشعب هو المرسل 
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إن الجهة المستفيدة من الحركة السردية و هو  ):distinatair(المرسل إليه  -4
هو الفاعل نفسه إذ أننا يمكن  المالك المحتمل للشيء المتنازع عليه، و ليس بالضرورة

  .في شيء و نريد إبعاده من أجل اآلخرين كما نفعل بالنسبة ألنفسنا      أن نرغب 

و لكي توجد حلقة للصراع و حتى يتعقد الحدث  ):L’opposant(المعارض  -5
  .عقبة تمنع البطل من تحقيق ما يصبو إليه :معارضةأكثر فأكثر يجب أن تبرز قوة 

         " المعارضة " كل العناصر السابقة الذكر ما عدا ) L’adjoint: (المساعد  -6
قد تحتاج إلى الدعم و شد األزر، و عملية تقوية من طرف اآلخرين و هو دعم 
خارجي، و هؤالء اآلخرون هم اللذين يشكلون منصب المساعد كما قد يكون المساعد 

ألخالقية و المعارف العلمية  التي كالقيم ا (ذاتيا أي موجود و نابع من ذات الفاعل 
    )1(. »)ألداة يصارع بها كالفانوس السحري أو السيف استعمالهيملكها، أو ليس 

باألدوار ال بالذوات أي لم  اهتمنجد أن غريماس من خالل تحديده للشخصية قد   
إن العوامل  « عوامل بمثابة اعتبرهايعتبرها كائنات و هذه الشخصيات ليست هي التي 

بالنسبة للممثلين، و إنها تفرض باإلضافة إلى ذلك التحليل الوظيفي، أي  اتمتلك قانون
  .فهي أساسيات لتحريك العالم السردي )2( »   التكوين التام لدوائر نشاطها

 

                                                            
  .139، صالشخصية في القصة، مرجع مذكورة قيسمون، جميل: نقال عن ‐ )1(
  .33ص ، مرجع مذكور حميد لحميداني ، بنية النص السردي،: نقال عن – )2(
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  :ثانيالفصل ال

  دراسة تطبيقية للشخوص
I - الشخصيات الرئيسية. 

 الصورة الداخلية -1
  الصورة الخارجية -2

II -  الثانويةالشخصيات. 

 الصورة الداخلية -1
  الصورة الخارجية -2

III - الشخصيات الثانوية المساعدة 

 الصورة الداخلية -1
  الصورة الخارجية -2

IV -الشخصيات الثانوية العرضية 

 الصورة الداخلية -1
  الصورة الخارجية -2
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  :على شخصيات عديدة يمكن تقسيمها كاآلتي" عرش معشق " تحتوي رواية 

 :كبر من الروايةشخصيات تحتل القسم، األ -1
 )زليخا( شخصية نجود 

 :شخصيات تحتل مساحة أقل لكنها مؤثرة -2
 حدهم 
 بوعالم 
 قادعب 

شخصيات ال تظهر بنفسها و إنما من خالل الساردة و لها تأثير في مجرى  -3
   :الرواية

 نجود                                
 مهدية                               
                 الجد                 
 نورة   
 يزيد 
 الشيخ صالح 
 الخادمة حليمة 
                             لة ابالق 

      .و غيرهم من الشخصيات التي سنتطرق إليها أثناء دراستنا
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، فقد النقادحظيت الدراسة الشخصية الروائية باهتمام كبير من طرف الباحثين و 
في العمل الروائي فال يمكننا   األساسي ودتطور مفهومها إلى حد كبير، فتعد العم

إذ هي العنصر األساسي  ؛تصور رواية بدون طغيان شخصيات يقحمها الروائي فيها
  .في سبيل تحقيق رواية

، )1(»التي تساهم عمليا في األحداث فتقوم بوظيفة الفعل  « هي فالشخصية
  .فترض وجودها في العمل الروائيتل

و »    عرش معشق «على شخصيات من رواية   و ها نحن بصدد إلقاء الضوء
هي رواية اجتماعية تعرض فيها الروائية انتقادا للمجتمع الذي يعتبر المظهر الخارجي 

بطالت الروائية، أساسا البد منه، فتقدم لنا بطلة من نوع آخر تختلف عن باقي ال
" ائية تدعىو األناقة، فأحداث هذه الرواية تدور حول شخصية نس سنالمعروفات بالح

و ينفر من  "لغولة"ـب ويصفها ينتقدها فتاة قبيحة الشكل لدرجة أن من يراها" نجود 
شكلها الذميم فهي تعاني من إنكار المجتمع لها و السخرية الدائمة منها حتى من أقرب 

 .الناس إليها
 I - الشخصيات الرئيسية: 

 –زليخا  –شخصية نجود    

ق يظهر له جليا أن شخصية نجود هي إن المتطلع على رواية العرش معش
شخصية التي سيطرت على اهتمام المؤلف فهي الشخصية المحورية التي تدور حولها ال

تلقى به ني ذو هي الوسيط ال ،ا تبدأ الرواية و إليها تنتهيهبأحداث هذه الرواية و 
 .أحداث هذه الرواية

                                                            
ناجي مصطفى، منشورات الحوار : تر، )ير بئمن وجهة النظر و الت(رار جينت و آخرون، نظرية السرد يج – )1( 

  .100، ص1989، 1األكاديمي، ط
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  :الصورة الداخلية  - 1

  النفسي هو الجانبالجانب الباطني للشخصية و  ة التي تعكسآالبناء الداخلي هو المر

الذي ي هو المحك « يطلع عليه إال مالكه،غير المرئي لها، الذي يعتبر دفترا ال 
الداخلية التي ال تعبر عنها الشخصية بالضرورة بواسطة  ةياححركات الليقوم به السارد 

عما تخفيه هي بوضوح، أو  هيكشف عما تشعر به الشخصية دون أن تقولنه إالكالم 
كتشف الحالة نها من خالل مالمح الوجه فؤو هذه الحالة النفسية قد نستقر )1(»نفسها

مالمح الخارجية تتضمن أيضا أوصافًا  فالرواية كما تتضمن ،التي تعيشها الشخصية
التي يبرع السارد الخارجي في تقديمها بناء على قدرته على معرفة ما يدور «داخلية 

ستخرج مكنوناتها النفسية و فيغوص في أعماقها و ي )2(»و أعماقهافي ذهن الشخصية 
يفسح الكاتب فيها المجال للشخصية لتعبر عن أفكارها و عواطفها و  « ـالية فعاالنف

و ذلك عن طريق الحوار الداخلي      ،)3(»و ميولها لتكشف لنا عن حقيقتها  اتجاهاتها
ل هي شخصية ه «من هنا نستطيع تصنيفها و انطالقا ،الشخصية و ذاتهاالذي يقوم بين 

  )4(.»أو معقدة أو خالية من العقد، متفائلة أو متشابهة؟  اجتماعية أو انطوائية

بالدخول إلى « ذلك عن مدى تفتحها أو العكس فها وتنلكشف الغموض الذي يكا و هذ
لصامت هذا الحوار ا )5(»أعماق الشخصية و محاولة استقراء ما يعتمل داخلها من أفكار

ا على معرفة نيعتبر الجانب الداخلي فيها و المكمل للبناء الخارجي للشخصية، ليجعل

                                                            
  .108ص  ، مذكور مرجع ، )يربئمن وجهة النظر و الت(رية السرد ظنو آخرون،  جنيت جيرار – )1( 
  .68، صمذكور مرجع ،لة في روايات ابراهيم نصرأحمد مرشد، البنية و الدال :ينظر – )2( 
  .119، ص مذكور مرجع غسان كنفاني،عندجماليات السرد في الخطاب الروائ  ،بغزحة عودة صبي – )3( 
  .50ص ،مذكور مرجع ،) ثرثرة قوق النيل(مان فتاح، تقنيات بناء الشخصية في الروايةعبد الرح/د – )4( 
مقال على ، )قراءة في نصوص روائية(أحمد العزي الصغير، بناء الشخصية السردية و أساليب عرضها، – )5( 

  2015مارسhttps://www.facebook.com/alamedbag/posts/446574762021192:، 22  الرابط
13 :55. 
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فيظهر المضمون السيكولوجي للشخصية سواء بتقديم  «كلية و شاملة بالشخوص، 
و هذا ما    )1(»الداخلية التي يعيشها أو عن طريق تحليل مظاهر تلك الحياة  الحياة

 .ا للشخصية نفسيانناء تحليلسنقوم به في هذه الرواية أث

 هي شخصية نسائية تقاوم من أجل البقاء صامدة و ترفض االستسالم،نجود 
معاناتها بدأت من الوهلة األولى عند ف وألم، تصف حالتها النفسية وما يعتريها من حزن

تصف الهناء الذي وفاعتبرت نفسها أنها جاءت مرغمة للحياة،  ،خروجها إلى الحياة
مرتاحة و اهللا استلقي بملء .... هانئا كان، مرتاحة كنت«ه في بطن أمها كانت تعيش

أطرافي، مثل أميرة، أنام و أصحو كما يحلو لي، أحلم أحيانا، و أحيانا أخرى أصغي 
أعوم في سائلي أتقلب و ألعب بأصابعي أمسك ... للعالم الخارجي و ضجيجه المبهم

أين مني « وتضيف )2(»لب سابحة الهيةأتق...الحبل السري أنيسي، أو أداعبه بقدمي
فقد جاءت إلى الحياة  )3(»له قلب أمي و أطمئنأستأنس فيه لسماع  الهنّي؟؟ "الهناك"ذلك 

الحديث عن األم عن األصل، «وحضن أمها فقدت  دقفهي و لم تجد أحدا في استقبالها، 
ل في وجود ضيها كثيرا و هو حديث عن صاحب الفعن الطفولة التي يعود الروائيون إل

من  اغتيلأنفاسها بعد الوالدة أما والدها فقد  لفظتفوالدة نجود   )4(»الشخص و تربيته
فتعتبر نفسها سيئة الطالع  )5(»أبي الذي كان شرطيا شابا آنئذ اغتيل«طرف اإلرهاب 

زمن الوجع الجماعي لبالد غارقة في الحزن و اآلالم  ،فقد ولدت أثناء العشرية السوداء
  .بدأت معاناتها النفسية فمن هنا

                                                            
، البيضاء الدار، المركز الثقافي العربي، )الفضاء، الزمن، الشخصية (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي – )1( 

  .212، ص2009، 2المغرب، ط
  .16، ص2013، 1رش معشق، منشورات االختالف، الجزائر، طربيعة جلطى، ع – )2( 
  .16المصدر نفسه، ص – )3( 
  .226، صمرجع مذكور  ،- دراسة -لرواية الجزائريةصالح مفقودة، المرأة في ا – )4( 
  .21ص ، ش معشقرربيعة جلطي، ع – )5( 
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و ما زاد الطين بلة هو اكتشافها لمدى بشاعة شكلها فقدت قست عليها الحياة في 
كل الجوانب فبدأت تعيش حالة من الذهول النفسي و هي تسير في نمو غير طبيعي 

و مدهش،      األيام إلى أنني أنمو بشكل غريب أضحيت أنتبه مع«لدرجة جعلتها تتوتر
التشوه،  دب حجتتطاول حولي، أمتد في الهواء، تمتد قامتي أكثر مما ي تكبر أطرافي
فأصبحت تحس )1(»تريد أن أسبق سني بخمس سنوات كأن عظامي ،أشعر بالذعر

للعاهات على الخصوص من األثر في نفس صاحبها ما يتفق «بالضيق النفسي فـ 
رير يلفت النظر و و تب   إما اجتهاد... وصادها في نفسه فإما انسحاب و انطواء 

فكانت تالحظ نفسها تمتد كثيرا نحو األعلى فيتبادر في ذهنها لو أنها  )2(»يغطي النقص
شكلها جعلها تعيش ف )3(»تمنيت  لو أتمكن من قص رجلي قليال «تستطيع قص رجليها 

و االضطراب فتصف حضها في الجمال  معاناة مضاعفة، فهي تعيش حالة من القلق
  )4(»م جمل و رأس ضفدع و أنف فيلاالجمال مثل حظ زرافة بأقد إن حظي في«قائلة 

يمألها  بدأت تعيش حياة ي المرأة يزداد كرهها لنفسها فهي انطالقا من شكلها الذميم 
ألم «التوتر في شتى الجوانب فهذا األخير أي الجمال جعلها تشك في حب عائلتها لها

لئيم علي طرده أو محوه و طمسه من تعد خالتي تحبني مثل األول ؟ أم هو مجرد وهم 
  لم تعد مثل سابق عهدها معي قريبة مني، تنصحني و تغمرني « و تضيف  )5(»ذهني 

                                                            
  .23، ص ش معشقرربيعة جلطي، ع – )1( 
  .87، ص1992، 1، ط، لبنانبيروت ،ة، علم نفس الشخصية، دار الكتب العلميةضكامل محمد محمد عوي  – )2( 
  .35لطي، عرش معشق، صجربيعة   – )3( 
  .40صدر نفسه، صالم  – )4( 
  .25المصدر نفسه ، ص – )5( 
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هي تعيش ف )1(»  ؟ بحنانها و عطفها ما هذه المسافة التي تحفرها بيني و بينها يا ربي
، اضي و كيف كانت خالتها تعاملهاالم إلىترجع بخيالها فحالة من اليأس و األلم 

أتوق إلى حنانها الذي كان يلفني، إلى  «له  زالت متعطشة ال الذيالحنان  واصفة
فهذا الجانب الخفي من حياة نجود  )2(»حضنها، إلى عطفها الذي مازلت متعطشة له

 )3(»معرفة الحقائق و األشياء الكامنة متعددة في الشخصية«الذي تعيشه يساعدنا على

لماذا يحدث لي كل هذا، لماذا أنا بالذات «يفسران  فهي تشعر بخيبة األمل و ضياع ال
ليت لي ... ال أرتاح مثل غيري، أنا أريد أن أكبر و أنمو مثل األخريات قليال قليال

فهي تتمنى لو كانت غير مرئية، فما ذنبها و إن لم تكن جميلة؟ و هل )4(»طاقية إخفاء
ا ال يتردد عن السخرية الجمال معيار أساسي من أجل العيش بسالم، حتى زوج خالته

من تحت حاجبيه الغزيرتين المتداخلتين « يهاَانت أحيانا تفاجئه و هو ينظر إلمنها، و ك
ف الكلمات صفكان ال يتردد على ر )5(»مع شبه ابتسامة ماكرة ساخرة جسنظرة 

  : الموجعة لها فكان يقول أحيانا

 ؟...نجود هاذيك مالها زايدة في الزين" -
  أو يضيف 

  .و اهللا العظيم تهبل الغاشي... ليهاش تخرج بزاف ما تخ

  )6(.»ثم ال يلبث أن يطلق قهقهة مخجلة 

                                                            
  .42، ص ش معشقرربيعة جلطي، ع – )1( 
  .25، صالمصدر نفسه – )2( 
  .43صمرجع مذكور،ني،النجيب الكي وين علي أحمد با كثيرنادر أحمد عبد الخالق، الشخصية  الروائية ب – )3( 
  .41ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )4( 
  .44المصدر نفسه ، ص – )5( 
  .71المصدر نفسه ، ص – )6( 
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لم يعد يعاملني مثلما كان يفعل «رفقبهو اآلخر تغير حيال نجود فقد كان يعاملها 
فهي ترى أن شكلها هو سبب  ) 1(» ...أحيانا في طفولتي، لم يعد يبتسم في وجهي

الحياة كارثة فحتى اسمها لم يكن لها فقد اختاره جدها لها و  إلى عزلتها، فتعتبر قدومها
كانت جميلة عكس نجود يت قبل خمس سنوات من والدتها فها التي توفتهو اسم شقيق

أنت لست «       تماما و هذا ما ضاعف معاناتها فقد كانت خالتها تردد دائما مقولتها 
 هنإ... ة مشوهة لنجود الجميلة أو ربما لست أنت بل صور... أنت لست نجود ... أنت

   )2(.» إنه العقاب ... العقاب 

الواقع الخارجي كل هذا منبثق من و، الحزن كان عنوان حياة نجود و لحرمانفا
كأن  «رأة شكال ال مضمونا الخارجية الخداعة، الذي ينظر للم المأسور بالمظاهر

و محبوبا    جل موجوداالمرأة في حين يظل الر لالعتراف بوجودالجمال شرط أساسي 
 )3(.»مهما تضاءل حضه في الوسامة

فتخلق لنفسها عالما جديدا خاصا بها ، نجود أن تخرج من عالمها المأساويتحاول 
نجود هو االسم الجديد الذي اختارته "زليخا " ، رر تغيير اسمها لتعيش حياة جديدةفتق
  :به عالما تختاره لنفسهاعيش لت

  .ا، أنا اآلن زليخا و لست نجودزليخنفسي .... سأسمي « 
أو يتقاطع  ال أريد أي حرف يذكرني بأني نجود، ال حرف منه يتشابه... زليخا 

  :مع اسمي الجديد
 )4(»...!!! زليخا

                                                            
  .41، ص ش معشقرربيعة جلطي، ع – )1( 
  .54، صالمصدر نفسه – )2( 
 : ال مكان فيه للقبيحات، مقال على الربط...ترئهايا الحاج، مجتمع ربيعة جلطي المم –)3( 

http://www.alhayat.com/articles/77245823/04/2015, 16 :32.. 
  .57معشق، صربيعة جلطي، عرش  – )4( 
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قدر نتيجة عالم حرمها كل شيء و - ليخاز –هذه الفكرة طرأت على خاطر نجود 
جسدها وقف فا، ا و فطنتهلم تختره لنفسها فقد حرمت من الدراسة على الرغم من ذكائه

كل يوم كانت تأتي  « حائال بينها و بين دراستها هذه المرة أيضا فتورد خالتها حدهم
هذا األخير كان سببا في  ) 1(»باكية، تشتكي من كالمهم القاسي و معاملتهم السيئة

جراء مجتمع ال  ،تدفع ضريبة بشاعة شكلهالعزوفها عن الدراسة فكانت تعاني بصمت 
المرأة ال تلفت االنتباه و ال تثير اإلعجاب إال بقدر ما يكون «الرحمة و يرى أن يعرف 

بالمظهر  هو مجتمع مولعف ) 2(»حسن المظهر و رشاقة القد وحظها من الجمال 
و الذي ال  -زليخا- و هو الجمال الذي تملكه نجود ،الداخلي مالللج لهممالخارجي و

في جعلها تتحصل  تساهملجميلة فيها اه وهذ )3(» طيبة و لطيفة و ذكية« أحد يراه فهي
لست أدري منذ متى أصبح قلبي يدق بقوة عند «جارها عبد قا وهو على من تحب 

 .غريب أمر الحب ال تعرف كيف يسقط عليك و من أين«و تضيف  ) 4(»سماع اسمه
أو شيء براق مضيء المع يهوي من عليائه و  .نصفي جأو سكتة أو فال قةصاعمثل 
 )5( .» أو نجمة ر في حجرك، كأنه نيزك يستق

         كأن المحبوب يجمع للمحب كل ما انفعل به « هنا تتجاوز نجود عقدة شكلها 
و  )6(»ا مضى من حنان أم أو شفقة أب أو عطف أخت و من جمال وجهمبه في و تأثر

  س في الحياة أيإلى العالم من حولها من  نفسها ومن هنا تتغير حالتها النفسية و نظرتها ل

                                                            
  .62ربيعة جلطي، عرش معشق ، ص – )1( 
  .276صمرجع مذكور،، ) من، الشخصيةالفضاء، الز(اوي، بنية الشكل الروائيرحبحسن  – )2( 
  .63ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )3( 
  .81المصدر نفسه، ص – )4( 
  .83المصدر نفسه، ص – )5( 
  .17، ص1999، 1المصرية اللسانية بالقاهرة، مصر، ط شوقي ضيف، الحب العذري عند العرب، الدار – )6( 
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أصبحت أقبل على الحياة  « ف للحياة بعد الحب الذي منحه إياها عبد قاشغإلى رغبة و 
كيف ال و أن أخرج رأسي قليال قليال من الشرنقة التي تمت بل استوت في  .م كبيرهبن

فبعد أن كانت ترى نفسها أبشع مخلوق على سطح األرض  )1(.»فراشةحريرها لتصبح 
بين  تأتحول بطريقة سحرية، أصبح« ملكة على عرش الجمالأصبحت ترى نفسها 

و بلدنا و  ناو عمارتنا و حي مال قلبه و بيتهذراعيه ملكة على عرش الجمال ملكة ج
  )2(.»العالم

  

    

  

  

  

  

 

االنتقادات أثر نفسي بليغ فكان لهذه  ،توجه لنجود كانت و غيرها كلها انتقادات
لقدر لم تختره لنفسها و إنما اختاره اهللا لها،  مادصا عاواق فعاشت ،نجود سعلى نف

دة النفسية بعد وقوعها في حب ورغم كل هذا إال أن نجود استطاعت تجاوز هذه العق
رغم الصدمات التي يتلقاها اإلنسان  «ا تريد تطوير نظرتنا للحياة، نقا فالروائية ه عبد

          البد لتلبية حاجياته العاطفية في حياته فال يلجأ إلى العزلة ألنه اجتماعي بطبعه و 

                                                            
  .172ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )1( 
  .175،  صالمصدر نفسه_  )2( 

زليخا - نجود

سلم آبير

راشيسلم   

 الوحش قردة

 الغولة

 جذع الشجرة المحروق

شمبانزيال  
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          و الطبيعية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية من االتصال 
  )1(.»باآلخرين

 :الخارجية ةالصور  - 2

عليها  بدوتأي المزايا التي  لظاهرةام إن البعد الخارجي للشخصية يقوم على المعال
يشمل هذا الجانب المظهر العام  « لجسديةا سماتو الالمح المأهم م دقتإذ  ؛الشخصيات

وطولها  و مالمحها للشخصية و شكلها الظاهري و يذكر فيه الراوي مالبس الشخصية
  )2(.»و ضعفها عمرها و وسامتها و ذمامة شكلها و قوتها الجسمانيةو

الخارجي للشخصيات صورة واضحة، و متكاملة عن المظهر فهذا الرسم يعطي 
          داخليا هرسم شخصياتيأو قصصه فإنه رع في كتابة رواياته شيفالمؤلف حين 

كلمة «ال يمكن إغفاله فهو يؤثر في المتلقي فمهم وهذا الجانب أن إذ  ؛و خارجيا
هو وجود مزايا، و سمات عني في الواقع إال شيئا واحدا وتشخصية في النقد الروائي ال 

فهذه السمات هي التي  )3(»ر حولهم الروايةيتصف بها فرد معين من األفراد الذين تدو
تقوم بتحديد الشخصيات و من هنا تختلف الشخصيات فيما بينها فالروائي يستخدمها 
للفصل بين الشخصيات، كما أن الوصف الخارجي للشخصيات يجب أن يكون في 

يصبح لغوا ال طائل من  الرواية إذ لم يوظف في نسيج «م للرواية االع اإلطار
فالوصف يجب أن يعني بما يخص الرواية و ال يخرج عن سياقها و إن  )4(»ورائه

  .حدث و تحقق هذا فإنه مجرد لغو ال منفعة منه ال سبيل في معاينته 
                                                            

            العالقات اإلنسانية، دار الكتاب العربي، الجزائر، ) 2(عبد اهللا خمار، تقنيات الدراسة في الرواية  – )1( 
  .13ص 2001)د، ط(
  .50ص،مرجع مذكور،)رترة فوق النيلث(قنيات بناء الشخصية في الرواية فتاح، ت عبد الرحمان – )2( 
  . 189ص،مرجع مذكور، -دراسة - خليل، بنية النص  الروائي إبراهيم – )3( 
دار مجلس الثقافة العام ، القاهرة، ) عند خليفة حسن مصطفى(حسن أحمد علي األسلم، الشخصيات الروائية  – )4( 

  .413، ص 2006مصر، 
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         ية معلومات ظاهرة صفوظات الوفتقدم المل« خالل البناء الخارجي فمن 
        ى استنباط لتحتاج إل) ، طويلة، عجوزاءعرج(و معرفة مباشرة عن الشخصية 

البحث فهي معلومات ظاهرة يوردها  إلى فيها فال يحتاج القارئ )1(»و تأويل القارئ
  .الروائي
لبناء الخارجي لشخصية نجود هذه البطلة الذميمة الشكل التي وقعت في با لنبدأ - 

أن «و نفورا فقد أخذت دور الساردة بمعنى  ساًو أ ناًفخ القبح فدفعت ثمن قبحها حز
  )2(.» ذاتها بدون وسيط عابباستيلشخصية تعرف نفسها بذاتها ا

الغالف  صورةنجود فتاة قبيحة الشكل ضخمة الجثة ال تشبه الفتاة الموجودة على 
زين ال  ال«،بل تختلف جذريا عنها و إضافة إلى قبح شكلها فهي تملك حظا تعيسا

     فقد كانت طويلة بل نجود عن نفسهاهذا ما تقوله  ) 3( » ...ميمون ال عرقوب زين
قامتي تطول « "بوعالم " تها الخا لدرجة أنها أصبحت أطول من زوج و طويلة جد

بدى لي أنني صرت أطول من ت، بدأ الهلع يدب في قلبي يوم فتصير مصدر توتري
 ول من بوعالم نفسهطو أ يعني أنني أطول من خالتي بل هيكل الزجاج المعشق و هذا

تها لدرجة أنها لم تعد تطيق رؤية نفسها مما أدى بها إلى شرب فقد استطالت قام)4(»
العظام، لم أتردد أن أجربه فشربت  ستطالةا الخل يحد شراب أن سمعت «لالخ شراب

فليس الطول فقط ما كان هاجس نجود بل حتى شكلها القى  )5(»منه لكن دون جدوى
تعيش حالة  فهي)6(»بيحةذميمة و قأنا لست جميلة قط بل بشعة و« قىمن النفور ما ال

إن الممثلين يمكن أن يصارعوا القدر أو الوسط االجتماعي أو الظروف « من الصراع
                                                            

  .42ص مرجع مذكور، ، -تقنيات و مفاهيم -محمد بوعزة، تحليل النص السردي، – )1( 
  .44، ص المرجع نفسه – )2( 
  .82عشق، صمربيعة جلطي، عرش  – )3( 
  .24المصدر نفسه، ص – )4( 
  .25، ص المصدر نفسه – )5( 
  .40المصدر نفسه ، ص – )6( 
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تصارع القدر الذي لم تختره و تصارع كل من حولها و هذا  ناهالبطلة ف )1(»المادية
بسبب شكلها الذي يلفت االنتباه، فهي تملك تحت ذقنها كومة من الشعر األسود فكانت 

أتفقد عدة مرات في اليوم تلك الكومة من الشعر األسود التي «سها دائما بالرجالتشبه نف
كيف لي أن أبقى بهذه الكومة الكثة التي تزداد طوال و حجما ... تزداد كثافة تحت ذقني
يتدحرج  «، و تنتقل إلى وصف قدميها فتصفهما بالكبيرتين)2(»و كثافة يوما بعد يوم

ها رقيقين اكان ساققد ف ) 3(»تين، يتفحصهما رافعا حاجبيهنظر بوعالم نحو رجلي الكبير
، عن بشرتها و مشوهين فكانت تتمنى لو تختفي نتوءات العظام و أثار البثور الرمادية

ظهر « كما كان ظهرها محدبا و هذا ما جاء على لسان نجود حين قالت ولدت ب 
 )4(»ت وادي الشقةمحمل محدودب كالعجوز، و برصيد بشاعة يكفي لجميع قردة غابا

بالجمال  ًئاكان بيتنا ملي« الحسن في عائلتهافتعتبر خالتها حدهم أن نجود دفعت ضريبة 
 التيو هذا على عكس نجود  )5(»و أي جمال كل واحدة من أخواتي أجمل من األخرى

تفتقد إلى تلك الصفات األنثوية المبرزة للجمال المذكورة في شتى الكتب حين تصف 
صف وو الحواجب، و ت اللون األسود هو لون الشعر و العينين« ائرية فإنالمرأة الجز

صفة من هذه الصفات  يفال تتجسد أ )6(»و األصابع بالرقة حمراراالالخدود بالتورد و 
ما زاد من معاناتها و معاناة من حولها فقد كانت خالتها تعاني من  -زليخا–في نجود 

وني، حتى انحنت منها الرقبة و ما عال من تزداد طوال بشكل جن«بشاعة نجود فتقول
ا مكأنه... و خشونة إلى خارج جلدها  الظهر، تكاد عظمتا ركبتيها تنفران بفجاجة

                                                            
         ،2001، القاهرة، 1لسيد إمام ، هيرت للنشر و المعلومات، طا: جيرالد رانس، قاموس السرديات، تر – )1( 

  . 36ص 
  . 44ربيعة جلطي، عرش معشق،  – )2( 
  .182المصدر نفسه،  ص  – )3( 
  .نفسهافحة صال،  المصدر نفسه – )4( 
  .55المصدر نفسه،   ص  – )5( 
  .306ص ع مذكور،،مرج-  دراسة - في الرواية الجزائرية  المرأةصالح مفقودة،  – )6( 
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زمالئها في ، ف)2(»جلدها البني الغامق«  كانت بنية تهابشرحتى  )1(»ا تيممتحجر
 سما المدرسة كانوا يهزؤون منها و يشمئزون من مظهرها  فقد كانوا يطلقون عليها

   .أو الشمبانزي" الغولة"
  منحها إياه يذلى البالء الإ ن و كل هذا راجعحزالو  توترال في هذه الرواية دائمةنجود 

وجهي الخطأ هذا الذي يشبه ثوبا مبلوال «القدر فتصف وجهها الذي هي أيضا تنفر منه 
ا ا في ركن رطب حتى جف هكذا يبس بعد أن نشف مكوما معوجمنسي معصورا ملمو

  )3(.»هكذا ال أدري كيف أصوره... 

 مدى البشاعة التي تسيطر على مالمحها،الروائيةلتيقن نعندما نتعرض لوصف كهذا 
   شكل مستمر و إنما بشكل متفرق بال تصف الشخصية  أثناء وصفها للشخصيات هنا

و هذا راجع لنظام تتبعه في سردها للشخصيات فبين الحين و اآلخر تسلط الضوء على 
  .المالمح التي تميز شخصياتهابعض 

أنه باإلضافة إلى  ىتشير إلف ،األنف وو ه هامالمح اآلن تصفّ أحد نجود و هاهي
نفي الكبير دقيق أثم أن «  الكبير يزيد الطين بلة اقي مالمحها البشعة فأنفها بشكلهب

  )4(.»األرنبة، المعوق يزيد الطين بلة

تغير عة فتجاعندما تبتسم تحدث الففتورد أنها  ،ابتسامتهاو تضيف واصفة 
 انويبد عظمي فكي إنني حين أفتح فمي فإن «حيث تقولمالمحها لتبدوا أكثر غرابة 

  طأ ما ـال ال هناك خ... ا تختفي شفتاي إلى ما النهايةمشديدي الضخامة و البروز بينأ

                                                            
  .72ربيعة جلطي، عرش معشق، ص  – )1( 
  .نفسهافحة صاللمصدر نفسه، ا – )2( 
  .104،  ص  لمصدر نفسها – )3( 
  .المصدر نفسه،  ص نفسها – )4( 
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 فتصفهاتبر ابتسامتها أبشع ما فيها عفهي ت )1(» ....هناك خطأ ما في التركيب.... 
ي مغارة بدون بينما يبدو فم ،لة العظمينثيرتفع الفكان فتغيب عيناي خلف ك « :قائلة

  )2( .» شيئا  هحارس، فال أعود أشب
سأصارع القبح  «رغم هذا القبح إال أنها تحاول دائما أن تمنح لنفسها القوة  لكن
  )3(.» ...سأحياو القبح الذي حولي و ، يوعل يالذي ف

          تركها تتحاور، يو و رؤىأفكارا « يحمل الشخصيات  يروائفالكاتب ال
و عموما لنا أن نقول أن الروائية حاولت الجمع بين  )4(»و تتصارع ضمن كينونة فنية

  .البناء الداخلي و البناء الخارجي للشخصيات
II - الشخصيات الثانوية:  

 :-حدهم -الخالة  
أمال أن تكون حدا « أطلقه عليها والدها سمهذا اال حدهم اسمها نجود،هي خالة 
جدي أن تكون حدهم من  الموأ .تيمنا لعادة قديمة في التبرك باألسماء لوالدة البنات تبعا

لم يكن لها حدهم  )5(»اللواتي ولدن له، و الذكور الكثر القادمين الفاصل بين اإلناث الحد
  .أختها المتوفاة لتربيها ابنةنجود ت أوالد فأخذ

 :صورة الداخليةال - 1
خالتي « تظهر الطيبة في شخص حدهم و يظهر لنا هذا من خالل قول نجود 

هذا راجع  نألنجود و كأنها أمها و البد  والحنان فقد منحت الحب ،)6(»العزيزة الطيبة
مسؤولية عدم اإلنجاب في عرف ا وحده المرأة فتتحمل «لكونها عاقر

                                                            
  .104ص عرش معشق،،ربيعة جلطي-)1( 
  .183،  ص المصدر نفسه– )2( 
  .55المصدر نفسه، ص  – )3( 
  .193، ص رجع مذكورواية العربية، مالر صالح مفقودة، أبحاث في – )4( 
  .20ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )5( 
  .57، ص المصدر نفسه – )6( 
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» التي تفاضل بها المرأة عن غيرها من النساءفاإلنجاب هو الصفة األساسية ...المجتمع
بفكرها المشتت و عقلها الحائر  متازتا حدهم أنهذه الرواية   بين أسطر فنجد ،)1(

إنني «أختها نجود و كيف سيكون مستقبلها بنةاحال  زوجها و فهي حائرة دائما على
تحها يوما في يصعب علي أن أفا والغضبكتئاب االعليها فعال، و أحيانا يصيبني  أشفق

 و كذلك نكتشف مدى حنيتها لزوجها بوعالم) 2(»ال محالةذلك ذلك و لن أفعل سيوجعها 
 حنينها إليه« في هذا الصدد فتقول نجود غالهنشا دائم الغياب عن البيت و ذلك بسبفهو 

ا ينتابها كلما طال غيابه عن البيت أشفق عليها قأحيانا ألمح ضي،وحده فقط يفضحها 
  األزل وهي إحساس ذ من  الحنين عاطفة سامية أودعها اهللا في اإلنسان«فـ )3(»كثيرا

حداث و مع مرور األ)4(»عن نفسه صكناإلنسان عن أماله و  لقعد و لوالهاو شوق 
    بنفسها و هذا راجع للتشتت في نهاية الرواية تختلي ف ا،هدوءتظهر لنا الخالة أكثر 

  .ه تعيشالذي  و الشك و الحيرة و الحنين

 :الصورة الخارجية - 2

أبرزت الساردة بعض المالمح و السمات الخارجية المتعلقة بالخالة حدهم، فقد 
مليئا كان أن بيتهم  وردتلمح أناسا يجذبهم جمالها فت لخالة جميلة و أينما تذهباكانت 
كان بيتا مليئا بالجمال و أي جمال كل واحدة من أخواتي أجمل من «  بالجمال
كل من « هي أقلهن حظا في الجمال لكن في نفس الوقت تقر بحسنهاو )5(»األخرى

و هي بهذا تبرز مدى جاذبيتها فتذكر نجود أن  )6(»يهوي بصره علي يقع تحت جاذبيتي
                                                            

  .170نظر مفقودة صالح، المرأة في الرواية الجزائرية، صي – )1( 
  .65ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )2( 
  ..135المصدر نفسه،  ص – )3( 
 ،منشورات جامعة باتنة) 1962-1945( الحديث في الشعر الجزائريعمر بوقرورة، الفردية و الحنين  – )4( 

  .18، صالجزائر
  .63ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )5( 
  .نفسها فحةصالالمصدر نفسه،  – )6( 
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 ك إشارة إلى لون بشرتها حين تقوللخالتها حاجبان رقيقين و في هذا نجد أن هنا
فكلمة  )1(» ...دين في سماء بيضاءتتأملني و ترفع حاجبيها الرقيقين مثل هاللين أسو«

لك بشرة بيضاء، كما أن الخالة حدهم ماكثة في البيت مسماء بيضاء دليل على أنها ت
ية من خالل الخالة حدهم تريد أن تبرز أحد األلبسة ئجيدة و الروا جتماعيةاال اوحالته

هر في قول هذا ما يظك وئالما ارتدتها المرأة الجزائرية وهي الحاالتقليدية التي لط
أتظاهر بإعادة ك، وئا أخبئ وجهي قليال تحت الحاأغالب دمعي و أن«الخالة حدهم 

ائرية حين تخرج الثوب التقليدي المعروف لدى المرأة الجز«ك هوئفالحا  )2(»تسويته
  ) 3(.»المالءة السوداءأو المالءة البيضاء  هو

  .فية و الخالة الحنونتظهر حدهم بصورة إيجابية في هذه الرواية فهي الزوجة الو

 :شخصية بوعالم  
 له ثروة ال يعرف أحد في أيو ،هو رجل غنيهو زوج الخالة حدهم بوعالم 

و ذهبت  و ضعته أمه في مأوى األيتام سرا حفر عليها وهو ابن مجاهدة و شهيد مكان
  .إلى الجبل لتشتغل ممرضة في وقت الثورة 

 :الصورة الداخلية  - 1

السلبية، فقد كان يتيما بال يتم فمن أجل حرية و وضشخصية بوعالم يلفها الغم
... مثلي أنت لست« فقد أمه ووالده و طفولته فقد وضعته أمه في دار األيتام : البالد

ين من الجهاد قبل أن يراك، هل قررت أمك أن تضعك في تهل استشهد أبوك بعد سن
و حتى رأيت مأوى هل جربت أ... قل...مأوى األيتام سرا ثم تعود صاعدة إلى الجبل

نستشعر بحدة كيف أن الطفل «نا يوظف عنصر الطفولة الموجعة فـو من ه) 4(»أيتام؟
                                                            

  51ص ،ربيعة جلطي، عرش معشق – )1( 
  .60المصدر نفسه،  ص   – )2( 
  .323ص مرجع مذكور،،-دراسة -مفقودة صالح، المرأة في الرواية الجزائرية، – )3( 
  .146ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )4( 
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فقد كبر و هو ناقم على  )1(»يرى بإحساس و يبث في الموضوع الخارجي إحساسه 
سيطرت على نفسه مشاعر الكره و الحقد و نمت اتجاه عائلته و المجتمع الذي و ، واقعه

عليهم أن يدفعوا ضريبة  االستقاللذين يستمعون اليوم بحرية ال «يعيش اليوم في حرية
شعرت بضياع « الضياع الذي عاشه في صغرهوفهذا الحقد راجع إلى الحرمان  )2(»لي

انقلبا وو الحقد كبرا معه  فإحساسه بالخوف  )3(»أبكاني ليالي بطولها لسنتين كاملتين
بصراحة ما  وما أفعله « حقه اددرالست نوعا من روح االنتقامعلى تصرفاته، فخلق فيه 

خلق في نفسه إنسانا جشعا يحب جمع المال ما هذا ، و)4(»يقلح سترداداهو إال مجرد 
ال يكتفي بالمال الغزير الذي يسيل بين «  :فكان ال يشبع مهما جمع من مال فتقول نجود

عالم دائم البحث بطرق غير شرعية، فنجد أن بو )5(»يديه مثل الماء ، يريد المزيد دائما
  .ال يجد لها طريقا  عن الراحة النفسية المفقودة التي 

بع رله أو حدهم في السرفداخله إنسان مليء بالخبث فقد كان متزوجا على زوجته 
ال الثانية عن و عن الثانية فال تعرف األولى" تزوجت على حدهم امرأة ثانية،« دأوال

كن تلم  تيشخصية بوعالم الفي التناقض و، ومن هنا يبدأ الغموض  )6(»األولى شيئا
مع مفتوحة  حوله النهاية من الغموض فتبقى نوعا عليها يلقيلالرواية بداية في  ةًواضح
  كن اآلنـبدأت بكذبات صغيرة عجفاء و ل« يطلق على نفسه صفة كذابف ) كذبة(كلمة 

                                                            
، منشورات االختالف ، الجزائر، نمايالسشرف الدين ماجدولين، الصورة السردية في الرواية و القصة و  – )1( 
  .87، ص2010، 1ط
  .145ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )2( 
  .147المصدر نفسه، ص – )3( 
  .145المصدر نفسه، ص – )4( 
  .136ص ،المصدر نفسه – )5( 
  .163المصدر نفسه ، ص_)6( 
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الحمد هللا اشتدت طاقتي الخيالية و دربتي على إنشاء ضرب من الكذب  
و هنا يقلب كل الموازين  )2(»كذاب متمرس، أعشق الكذب« فهو كما يقول )1(»عظيمال

ال عليك يا عزيزي ال تصدق « عرفناه في البداية يصبح ضربا من الكذب بقوله مافكل 
في الرواية بوعالم  نهاية مشواربقى تذا كه ،)3(»كذبة ملونة... إنها مجرد كذبة 

  .ةمفتوح

  :الصور الخارجية  - 2

فيظهر لنا على  ،بعض المالمح الخارجية لبوعالم  - زليخا –دت نجود لقد أور
و هكذا ...إنه ليس أكثر حظا مني في حظه في الوسامة « أنه ليس وسيما بقولها 

» حتى و إن لم نتساوى فإننا شركاء في المجال نفسه على األقل. نتساوى في شيء ما 
عينيه الصغيرتين «ولهاو شاربه الكث بق األفطسفهي تصف عيناه و أنفه )4(

ما قبل التاريخ،  ة النافرة تشبهان مغارتين من عصرالمحفورتين في جبهته الضخم
أنفه األفطس العريض يطل منه الشعر و ترتجف أرنبتاه، و كأنهما  تربض تحتهما

و لنا من خالل هذا الوصف  )5(»ن التنفسع تشوكان من شاربه الكث الذي يعيقه
  شفتيه  بوصففهاهي تقوم  ،بطريقة متقطعة بوصفةتقوم  فهيشكل بوعالم  نستحضر

اخلين متد غزيرينن حاجبيكما يملك  )6(»شفتيه غامقتي السمرة« سمرما األلونه و
    ه األماميتين مثل يابتسامته المخيفة تلك التي تبرز سن «أسنانه تبرز مخيفةة وابتسام

                                                            
  .143، ص ربيعة جلطي، عرش معشق – )1( 
  .139المصدر نفسه، ص – )2( 
  .164المصدر نفسه، ص – )3( 
  .42المصدر نفسه، ص – )4( 
  .42المصدر نفسه ، ص – )5( 
  .42ص ،المصدر نفسه– )6( 
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  .ة لمن حولهنت مخيفة موترفابتسامته كا  )1(»شفرتي حالقة احتفت «

كل هذه المالمح ،  )2(»الركائز حامالت الجسور«صلبان مثل  نساقا لهكما  
   تمزه عن باقي شخصيات الروية في خيالنا الخارجية تجعلنا نضع صورة لبوعالم

ها دفنتي أقرت بها نجود ، سرعان ما يكان عسكري و لكن هذه المهنة ال بوعالم
... بينما يقتنع اآلخرون أنني رجل أمن سري يظن الناس أنني عسكري« بوعالم بقوله

مجموعة  ير كبير لدثمأنا مست...خاص ال ينافسني منافس الحقيقة أنني تاجر من نوع
من السيارات ذات الخزانات الكبيرة من نوع الدفع الرباعي لتهريب الغاز عبر 

 ةشتتالمته و نفسي تي أطلقت على بوعالم بوجهه البشعهذه بعض الصفات ال )3(»الحدود
  ةشخصية لعوب فهو
 :شخصية عبد قا   

تلعب التسمية دورا مهما في رسم الشخصيات، بوضعها «عبد القادر الساحلي  هو
فوالد عبد قا لم يختر له   )4(»لمضموني و توسيع مدلولها داخل بنية النصافي سياقها 

 )5(»لجزائرية تيمنا بعبد القادر محي الدين مؤسس الدولة ا«هذا االسم اعتباطا بل سماه
  .، ذهب عبد قا إلى المدينة ليكمل دراسته عند جدته الحاجة كلثوم

 :الصورة الداخلية  - 1

 ، من أجل إنهاء دراسته من قرية صغيرة اسمها قطنة وهرانجاء إلى مدينة 
 -وهران-الالتوازن في هذه المدينة و غترابباالكان دائما يحس نستشعر أنه  الجامعية

فال يهمه إنشاء عالقات . فهو شبه منعزل عن العالم الخارجي و في عمارتهم خاصة،
                                                            

  .44ربيعة جلطي، عرش معشق ، ص – )1( 
  .43المصدر نفسه، ص –– )2( 
  .44المصدر نفسه، ص – )3( 
  .387ص ، مرجع مذكور،)خليفة حسن مصطفى (حسن أحمد علي األسلم، الشخصية الروائية عند – )4( 
  .113ربيعة جلطي، عرش معشق، صى – )5( 
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و ال ... ال وقت لدي «: نعمة مع الناس و يرى في التأتأة في الكالم التي يعاني منها
  .أريد أن أفتح عالقات يقال أنها توجع الرأس

فهو دائم  )1(»فهي ال تضر أحدا، ثم إنها تنفعني... أرأيتم؟ التأتأة نعمة أحيانا
و  لم أترك كتب الفلسفة« العاليةعور بالضياع وسط هذه المدينة الكبيرة رغم ثقافته الش

و ال   التاريخ و ال التصوف و ال األدب االجتماع و ال علم النفس و الال مؤلفات علم 
يبدو شابا «كما أنه كان خجوال  ،حد تعبير نجود شاب ذو أخالقبفهو  )2(»غيرها

فهو يمتلك كل الصفات التي تجعله يختار أجمل فتاة في  )3(»خلوقاوخجوالً و لطيفا 
الفتاة ذميمة الشكل، لتتغير حالته النفسية و هنا  -زليخا –يقع في حب نجود لكنه مدينته 

ه لو أنها تعلم رغبتي في اللجوء إلى حماها أختبئ في آ«تظهر مشاعره بوضوح 
 »)4(زليييييخااا .خا اا، أريدزلييييي... زليييييخا - صمتها و غموضها و عالمها المجهول

في  قوة الحب التي تعمي المحب من رؤية  أي نقص« فهي نجود عبد قا بحبهام فقد 
أشعة  كأنه نسيج منليه جميع الخصال و المحاسن، بل التي تجعله يضفي ع، محبوبه
  .األفضل رغم كل شيء ايرى أنهف )5(»أشعة القهر القهر

اسي يشعر بالنقص و الضيق فهو يفكر في عبد قا و بعد إنهائه لمساره الدر
،  ةفبقدر ثقافة و معارف عبد قا الواسعة و أحالمه الكبير«مستقبله و هو مشتت الفكر 

هذا األخير قلب  )6(» ...ي في البلدبقوره بالخوف على مستقبله، إن هو ى شعميتنا
  .حل موازين حياته و جعله يبحث عن

                                                            
  .111ص ،ربيعة جلطي، عرش معشق  – )1( 
  11المصدر نفسه، ص  – )2( 
  .127المصدر نفسه، ص  – )3( 
  .127ص  المصدر نفسه،  – )4( 
  .16ص مرجع مذكور،شوقي ضيف، الحب العذري عند العرب،  – )5( 
  ..176ربيعة جلطي، عرش معشق، ص -)6( 
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قبل بامتياز في إدارة مركز دولي شهير جرة كانت هي مهرب عبد قا بعد أن اله
بهذا  لاللتحاقبأوربا للبحوث اإلستراتيجية ، فيقرر الخروج من البلد في أقرب فرصه 

هنا يضع حدا لحياته بعد غرق والمركز فيختار السفر بطريقة غير شرعية عبر قارب، 
 لتطلع نجد أن الرغبة الجامحة لعبد قا في تحقيق رغبته الداخلية في اف ،القارب

  .كانت سببا في موتهواالزدهار 
 :الصورة الخارجية  -2

 مثقف و مؤدب بشا«سيم و ذكي و مثقفنه شاب وأاردة على ستقدمه ال   
بل وسيم ...الالال«: فقد كان فتى وسيم -زليخا–هكذا تراه نجود )1(»مختلفو

أقره هو مرات أثناء حديثها عنه و هذا أيضا ما ة هذا ما كانت نجود تردده عد)2(»جدا
  :اآلخر عن نفسه قائال

فهو  .)3(» .أطمئن نفسي مرة أخرى أن ما من شك في قوة وسامتيأن  ال ألبث«
 مبتسما يضيء مبسمه مثل مصابيح« ابتسامته نجود يتحلى بابتسامة جميلة فتصف

ال تلبث إلى أن تصف لنا فهكذا كان مبسم عبد قا،  )4(» ..آه...تتناطح سكرى مبتهجة 
  :ديه قائلةأصابعه و ي

، يتخلل ر إلى أصابعه المستقيمة النظيفة و إلى يديه الرجوليتينظرق النستأ«
          كما أنه متوسط القامة فليس بالطويل  )5(»عيرات تكاد جذورها ترى شصفاء لونهما 
       الحقيقة أن قامته كانت طبيعية لم يكن قصيرا« ويتجلى هذا في قولها  و ال بالقصير

   )6(.»أبدا 
                                                            

  .90ص ، ربيعة جلطي، عرش معشق- )1( 
  ..81المصدر نفسه، ص - )2( 
  .121المصدر نفسه ،ص– )3( 
  .81المصدر نفسه ، ص – )4( 
  .94المصدر نفسه، ص  – )5( 
  .105المصدر نفسه ، ص  – )6( 
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نه أأعلمتنا بها عن عبد قا و أهمها  اكتفت الساردة بذكر هذه المواصفات التي
أنهى  شابأشارت إلى شكله بشكل عام، فهو  شاب وسيم فلم تذكر مالمحه و إنما

دراسته الجامعية و أحواله المادية كانت ضعيفة و من هنا يقرر البحث عن العمل هذا 
  .نفاسه في عرض البحراألخير الذي كان سبب موته ليلفظ أ

III الشخصيات الثانوية المساعدة:  

علة من خالل و لكنها تبقى فا ،تؤثر في مجرى األحداث ات الفهي شخصي 
أو صفة  سمااعن كونها  هي التي ال تزيد في القصة«عالقتها بالشخصيات 

  تساعد  التي فهي ) 1(.»وجود لها أهمية تذكر و ال يكون لها دور مهميال  ،معينة
هي أقل حضورا من الشخصيات و «:الروائي في رسم لوحته الجميلة

 .لكنها تبقى عنصرا جماليا و وجودها يسيطر على جميع الروايات ،)2(»األخرى

 :شخصية نجود   

التي توفيت قبل خمس سنوات من والدة نجود تظهر من الحين  -زليخا- هي أخت نجود
فكانت  -زليخا-ها و بين أختها نجودمرآة الزجاج المعشق ليجوب حوار بين عبر لآلخر

رغم أنها متوفاة إال أن ، فاألمل من أجل االستمرا أختها تعمل دائما على أن تضخ في
  .حضورها من خالل وعي نجود مستمر إلى نهاية الرواية

 :الصورة الداخلية  - 1

لم يظهر وصف لعالمها الداخلي ألنها متوفاة و كانت تظهر في الرواية لبعث 
  .فامتازت بطيبتها -زليخا-أختها نجوداألمل في 

                                                            
، بحث تكميلي )مجموعة الخطوبة نموذجا(اهر طواقعي في األعمال القصصية لبهاء عيسى شيب، اإلتجاه ال– )1( 

  .139ص 2013، جامعة المدينة العالمية، ماليزيالنيل درجة الماجستير، تخصص األدب العربي و النقد األدبي، 
المكتب الجامعي  ،-دراسة دالئية-وري، بناء الرواية عند حسن مطلك، عبد الرحمان محمد محمود الجب– )2( 

  .111، ص2010كوك، العراق، رالحديث، جامعة ك
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 :الصورة الخارجية - 2

ألنها كانت دائما ؛ - ليخاز-هذه الفتاة الجميلة التي خلقت عبئا إضافيا على نجود
و هذا كله بسبب مظهرها  -زليخا-ة لطالما سببت التوتر ألختها نجودنمحل مقار

لحريري، و عيونها شعرها ا«الخارجي الجميل فتذكر لنا زليخا مواصفات أختها
لدافئ ا تين، وبشرتها الصافية، و صوتهازالواسعة، و أنفها الصغير و شفتيها المتنك

عيونها الخضر، شعرها األشقر و«عيونها و بشرتها تضيف لتصف لون شعرها و ،)1(»
إذا صاحبة جمال هي  )2(» بياضها األنصع من الضوء الذي تتسلل من بين موجاتهو

على الرغم من أنها حاضرة في هذه الرواية على  ، يم حنونخرخارق، و لها صوت 
  .فكانت تمد يد العون دائما ألختها حدثأنها ميتة إال أنها ساهمت كثيرا في بناء األ

 :شخصية مهدية  

صورة الفتاة في القصة الجزائرية كثيرة متنوعة خصبة ملونة ، خصوصا  «إن
  )3(»ومنسية و كثيرا ما ترمز إلى الجديدالقصة الر القصة النضالية، أو الثورية، أو في

و مهدية هي الفتاة الجميلة التي تمتاز بحسنها األخاذ و هي الصديقة الوحيدة المتبقية 
  .فهي صديقة الطفولة و هي دائمة السؤال عن نجود -زليخا-لنجود

 :الصورة الداخلية  -1
على حد قول  هذامتقلبة وعلى أنها هذه الفتاة تظهر في هذه الرواية  نفسية إن
يحدث أن تضحك و تبكي في الوقت نفسه فال تهدأ مالمح وجهها على أي « : نجود

هذه و )4(» ...!!تتخاطر بين المرح و العبوس بين الدمعة و القهقهة... شكل و ال تستقر
األحوال النفسية المتقلبة ناتجة عن تجارب الحب الفاشلة أحيانا التي عاشتها، فهو 

                                                            
  .103ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )1( 
  .47المصدر نفسه، ص – )2( 
تحاد ، منشورات ا1980 -1947شريط أحمد شريط ، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة  – )3( 

  .169، ص1997الكتاب العرب، 
  .85ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )4( 
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ياح التي رالعواطف هي أساس الحب، و هي ال «ي أفقدها توازنها فـالشعور األهبل الذ
- دنجو  فتراها )1(»إما إلى هاوية الضياع و الشقاءقود صاحبها إما إلى بر األمان، وت

         كم كانت تبدو لي بلهاء«لحب مجنونفي اوتهورها  متهورةبلهاء و على أنها  -زليخا
جراء  االستقرارفهي تعيش حالة من عدم  )2(»نونجا من السبها م نكأ و حمقاء،
  .مشاعرها 

 :الصورة الخارجية -1

و إن كانت مالمح شخصية مهدية غير واضحة إال أنها و على حد قول نجود 
مهدية جميلة جدا بل فاتنة و مالمحها المتناغمة تدخل  «تمتلك شطرا من الجمال

           تأسر القلوب، تربطهانثوية التي فهي تملك جميع الصفات األ )3(»السرور في النفس
 ا لألخرى فالصداقةهو نجود عالقة صداقة قوية فكل واحدة منهما كانت تفضي هموم

           اهوه همومه، و يستمع إلى شكحيث يأنس الصديقان كل منهما باآلخر، و يبث ل«
  )4(»و يتعاونان على مواجهة الحياة صحو يقدم له الن  

 :شخصية المجاهدة نورة  

و قد كانت مجاهدة أثناء فترة  –زليخا  –هي والدة بوعالم زوج حدهم خالة نجود 
في صفوف الثورة لتعمل مع نخرطت ا الواعية التي«الثورة فهي المرأة الثورية

  )5(.»المجاهدين

  

                                                            
  .206صمرجع مذكور،العالقات اإلنسانية، ) 2(عبد اهللا خمار، تقنيات الدراسة في الرواية – )1( 
  .86ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )2( 
  .83المصدر نفسه ، ص – )3( 
  .121ص  مرجع مذكور،العالقات اإلنسانية،، ) 2(وايةعبدد اهللا خمار، تقنيات الدراسة في الر– )4( 
  .355ص مرجع مذكور،،-دراسة -مفقودة صالح، المرأة في الرواية الجزائرية،– )5( 
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  :الصورة الداخلية - 1

مجاهدة قوية و ذات صيت ال  «تظهر لنا أنها شخصية قوية و مجاهدة معروفة
كما أنها ال تزال تكون «فالثورة التحريرية أهم مصدر للشخصيات  )1(»أحديختفي على 

أحد المنابع األساسية إلنتاج الجيل الجديد، جيل السبعينات نظرا لألثر العميق الذي 
و نورة و نتيجة الحرب التحريرية أصبحت )2(»تركته الثورة في نفوس الجزائريين

  .)3(»ا نتيجة ما عانت خالل الحربدذات طبع قلق ج«و صاحبة طبع قلق  مضطربة

العسكري آن ذاك، فتفقد كل  نقالباالكالزهرة فجأة و هذا راجع إلى  بدأت تذبل
أمي تتهيأ كي تغرق في بحر من «ممتلكاتها، فتهوي لتعيش في عالم مليء بالركود 

كن الحزن قلبها محل الغضب، ثم يسف «هاتتغير حالتف)4(»الصمت و العزلة الصماء
فهي في هذه الرواية عاشت مرحلتين فكانت في أوج سنين  )5(»ثم القبولالصمت، 

لكن ما لبثت إلى أن تغير كل شيء لتتحطم أحالمها فتغوص  ،الرقي و السعادة النفسية
 و القلق و الالستقرار سيطروا ضطراباالفحالة  ،هولفي عالم مبهم لتهوى في المج
  .على نفس نورة المجاهدة القوية

 :رجيةالصورة الخا -2

فقد كانت  )6(»جمعت بين الجمال و الذكاء و الشجاعة«نورة كانت امرأة جميلة 
فألسنة نساء الحي ال تهدأ عن الحديث بشيء من المكر عن «محل حديث نساء زمانها 

                                                            
  .137ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )1( 
ص  مرجع مذكور،،1980-1947ط، تطور البنية الفنية الجزائرية المعاصرة بط احمد شريبشري – )2( 

185/187.  
  .150ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )3( 
  .161المصدر نفسه ، ص – )4( 
  .162المصدر نفسه، ص  – )5( 
  .132المصدر نفسه ، ص  – )6( 
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كم كانت تبدو جميلة في  «:  فيقول بوعالم متحدثا عن جمال أمه)1(»ذجمال نورة األخا
أو في لباسها المدني بشعرها األسود القصير الذي  كل الحاالت في لباسها العسكري

فقد كانت امرأة أنيقة بل في  )2(»يبدو غزيرا، تتمرد خصالته مطلة من تحت القبعة
غاية األناقة، و لكن سرعان ما تتغير أحوالها و ذلك نتيجة الظروف التي عاشتها أثناء 

شعرها األسود الجميل و لم أعد أرى «فلم تعد تهتم لشكلها فتشيخ بسرعة االنقالب
المقصوص على طريقة تسريحة مارلين مونرو إال مغموسا في خليط من الحنة و الحبة 

  )3(»السوداء
  .هذه أهم المالمح و المواصفات التي نقلت عن المجاهدة نورة 

  :شخصية يزيد  

تنوعت الشخصيات الفنية تنوعا كبيرا متأثرة بالظروف السياسية الجديدة،  «
 ناء الحرب التحريرية، حيث ظهرت أنواع من الشخصيات لم يكن لهاخصوصا في أث

كشخصية يزيد و هو زوج المجاهدة نورة تزوجها عشية  )4(»وجود في المرحلة السابقة
ابن  –لم ينجب يزيد من نورة أطفاال، فارتأى أن يبحث عن بوعالم  ،إعالن االستقالل

  .-زوجته

 :الصورة الداخلية 
الذي وضعته  فقد قرر البحث عن بوعالم ،ي شخصية يزيديبدو الحنان ظاهرا ف

من النظرة األولى ارتاحت نفسي لهذا الرجل، كان «: أمه في الميتم فيقول بوعالم
كان ف ،كابنهنه سيعامله أوعده فقد كان األب الثاني لبوعالم ف )5(»وقع نظره حنونا 

                                                            
  .132ص  عرش معشق،ربيعة جلطي، – )1( 
  .157المصدر نفسه، ص  – )2( 
  .156المصدر نفسه، ص  – )3( 
     مرجع مذكور، ،1980-1947الجزائرية المعاصرة  يط، تطور البنية الفننية في القصةبط أحمد شربشري – )4( 

  .195ص 
  .147ص عرش معشق،ربيعة جلطي،– )5( 
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      تي تدعو للتأملهادئا و صامتا أغلب األحيان يحب سماع الموسيقى الهادئة ال
كان يزيد يصغي بكل جوارحه لألغنية، يقرب أذنه كثيرا من الجهاز، كأنه « 

    فيزيد شخصية كتومة هادئة  )1(»يستمع لبوح بسر خطير أو مدهش ألول مرة
  .و صبورة

 :الصورة الخارجية - 2

 فيه يأتي وصفه على لسان بوعالم فيصفه وهو يدخل مأوى األيتام الذي ترعرع 
      )2(»أسود غزير، و بشرة صافية هشعر «:يذكر أن له شعرا غزيرا و بشرة صافيةف

لماذا اختارته «  :و لنا أن نستسق مدى وسامة يزيد و رقته من خالل قول بوعالم
ربما لوسامته الشديدة، أو ألنه من هؤالء الرجال الرقيقين المتسامحين النازلين ... أمي

ل في اإلذاعة و عمل جاهدا على دعم القضية الجزائرية فقد كان يشغ ،)3(»من الحضر
  .من أجل االستقالل

  :شخصية حليمة 

  ،هي خادمة في بيت بوعالم تأتي دائما بمكنستها و مناشفها لتعيد توضيب البيت
هذه الخادمة هي ثمرة حب عنيف بين جزائرية و فرنسي، حيث غادر والدها إلى 

مان، فاالستعمار كان سببا في معاناتها فقد مرسيليا و بقيت تعاني الفقر و الحر
مآسي اجتماعية كبرى، تواصلت آثارها إلى مرحلة ما بعد االستقالل، خصوصا «خلف

  .فعاشت معاناة مزدوجة  )4(»السنوات الخمس األولى

  
                                                            

  .154ص  عرش معشق،ربيعة جلطي، – )1( 
  .147المصدر نفسه، ص – )2( 
  .134المصدر نفسه، ص – )3( 
 مرجع مذكور،    ،1980-1947ط، تطور البنية الفننية في القصة الجزائرية المعاصرة بط أحمد شرييبشر – )4( 

  .191ص 
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 :الصورة الداخلية -1
فال تعرف لها شيئا، ال تتكلم كثيرا فيصفها بوعالم  تكوسلهي امرأة دائمة ا

ال تحدث أحدا «ط حياتها بشيء من الغموض و السرية فهييوت فهي تحمالص بالمرأة
فهي تعيش كيانا  )1(»فكثيرا ما أباغتها تتحدث إلى نفسها و هي تقوم بأعمالها المنزلية

و معلوم أن المجتمع «إلى ظروفها القاسية  هذا ربما يعود ضطراباالمليئا بالعزلة و 
رغم قسوة و )2(»الطبقات و تناقض في الثقافاتليس كال متجانسا، فهناك تناقض في 

  .الحياة عليها فقد كانت طيبة فداخلها كان يشع بالجمال رغم الفقر الكافر

 :الصورة الخارجية -2

و هذا ما  ا نحيلهبيضاء و جسم تهابشركانت  دا فقحمحليمة تمتلك وجها س
كن رغم و ل،)3(»حليمة هذه المرأة النحيلة البيضاء« ه من خالل قول بوعالمشفستن

جميلة على الرغم من «القاسية التي تعيشها إال أن جمالها لم يختفي  هاظروفنحافتها و
 )4(»كل ما مر عليها من ظروف قاسية فمازالت مالمحها تحتفظ بمالحة ال تختفي

أصابعها مشققة من كثرة العمل في «نتيجة عملها كخادمة كانت أصابعها مشققةو
  . )5(»التنظيف

  .لمالمح التي ألمت بها الخادمة حليمةهذه بعض ا

  

  

                                                            
  .159ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )1( 
  .192ص ،مرجع مذكور،-دراسة -صالح مفقودة، المرأة في الرواية الجزائرية  المعاصرة – )2( 
  .159، ص عرش معشق   ربيعة جلطي – )3( 
  .160المصدر نفسه، ص– )4( 
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها – )5( 
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   :الشخصيات الثانوية العرضية

فهي عنصر )1(»هي الشخصيات التي يأتي ذكرها عرضا و لمرة واحدةو «
 على الرغم من أنها ال تغير شيئا و ال قصة من هذا العنصر تخلو رواية  تكميلي و ال

  .مجرى الرواية و ال تؤثر فيها الحوادثمن 

  :دشخصية الج - 

كان أول من أمسك نجود بين  -نجود–د بطلة الرواية جي و هو قالحاج الت سمها 
حدهم التي لم يكن لها نصيب في اإلنجاب، توفي بسبب حزنه  بنتها سلمها إلى يديه و
  . -نجود –على ابنته صفية والدة  الشديد

  :الصورة الداخلية - 1

يظهر بحالة نفسية ق فة يعيش حالة من الحزن العميي في هذه الروايقالحاج الت
كان يبدو عليه الحزن العميق عيناه النديتان المتورمتان تؤكدان أن «  مليئة بالضياع

لنا في  يبدون فقدانه البنته الصغرى صفية و هذا ناتج ع )2(»دمعا غزيرا سال منهما 
قربني من وجهه كثيرا  «هذه الرواية على أنه حنون جدا على نجود الفتاة اليتيمة

ات التجاعيد غنعينيه البراقتين بين ثنيات و تض ت له فابتسم لي بحب غاب بؤبؤاابتسم
و لم يعتبرها  فهو الوحيد الذي استقبلها رغم حزنه  )3(»ثم قبلني . تحت نتوئي حاجبيه

، » )4(ال ذنب لها فيما حدث...ليدة و لن تفهم شيئا وإنها «:سببا في وفاة أمها بقوله
كان  - الحزن –هورة على الدوام مليئة بحزن شديد هذا األخيرفحالته النفسية كانت متد

  .التي ال أحد يراها، )5(»حتى قتله حزنه الشديد و آالمه الصامتة «  سببا أودى بحياته
                                                            

  .113ص مرجع مذكور، ن محمد محمود الجبوري، بناء الرواية عند حسن مطلك،عبد الرحما – )1( 
  .19ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )2( 
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها – )3( 
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها – )4( 
  .52المصدر نفسه، ص – )5( 
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  .دي بحياتهوساس، و قد تغلبت أحاسيسه عليه لتهذا ما يؤكد أن داخله إنسان ح

  :الصورة الخارجية  - 2

 مواصفات ذا يلجأ المتلقي الستنتاج هذهلم تذكر له أي مالمح واضحة، وله
القاص تعريفات جاهزة « الشخصيات عن طريق عملية الكشف بحيث ال يذكر

من خالل  ئ عبء استنتاج صفات تلك الشخصياتلشخصياته، بل يضع على القار
           ..).ا على شخصية ماحديث الشخصيات األخرى أو أحكامه(أقوال اآلخرين 

هذا ما سنقوم به فنستنتج مالمحه من خالل و»)1( )عالها، و ردود أفعالهاأف(سلوكها أو 
عيناه النديتان « الساردة و من خالل حالته النفسية فيظهر في الرواية بعينين متورمتان 

ثنيات « و يظهر لنا جليا أنه شيخ كبير في السن و التجاعيد تمأل وجهه» )2(المتورمتان
  . )3(»حاجبيه  و تظعنان التجاعيد تحت نتوئي

  هذه بعض المالمح التي تم ربطها بالحاج التقي
 :شخصية الشيخ صالح 

هو شيخ صاحب مخبزة في حي نجود ينال محبة و تقدير الجميع و يبدو عليه  
  .الوقار لكنه عكس ذلك

 :الصورة الداخلية  - 1

المظاهر خداعة أحيانا  محت أنلم تذكر الساردة أي مالمح في هذا الجانب لكنها ل
فمضمون اإلنسان  في المظهر هذا ال يعني أن نضع الثقةالوقور إال أن ره فرغم مظه

كشف الشخصيات عن نفسها تعابثة بمعنى الكلمة، و «ة سلبية هم بكثير فهو شخصيأ
  . و هذا ما حدث لهذه الشخصية )4(»من خالل ما تقوم به من سلوك مشين

                                                            
  .25ص ،)رة فوق النيلثرث(علي عبد الرحمان فتاح، تقنيات بناء الشخصية في رواية  – )1( 
  .19ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )2( 
  .المصدر نفسه، ص نفسها – )3( 
  .62ص ،)ثرثرة فوق النيل(علي عبد الرحمان فتاح، تقنيات بناء الشخصية في رواية  – )4( 
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  :الصورة الخارجية  - 2

تان نعيناه الملو«يملك وجها جميال فتقول -زليخا–ب نجود سالشيخ صالح ح
من قشابية الصغيرتان الالمعتان تغيبان وسط وجهه المستدير المزهر، يطل رأسه 

بطنه  و و تصف ثيابه )1(»مقصبة، في حين يختفي عنقه القصير خلف لحيته بيضاء
ية صفراء أو فضية لم تستطع به فضفاضة بيضاء و تعلوها خطوط قصبواثأ «:قائلة
  .)2(»وسعها أن تخفي بطنه الكبير الملفت لالنتباه  رغم

، وهذا على حد قول الساردة   جميلة مالمح وجهبيرتسم لنا الشيخ صالح  -
  .نجود

 :شخصية القابلة 
و هي التي قامت  ،و هي التي كانت موجودة في المستشفى أثناء والدة نجود

  .بتوليد صفية والدة نجود

 :الصورة الداخلية  - 1

 ك أي إشارة إلى ما يتعلق بالجانب الداخلي للقابلةلم تكن هنا

  :الصورة الخارجية  - 2

ن لها صوت اة لكنها اكتفت بذكر أن القابلة كلم تغص نجود في وصف القابل  
ح صوت القابلة المتدهج بينما أصابعها الخشنة تطبق على ييص «متدهج و أصابع خشنة

القابلة «ا على حد قول نجودو قد كانت هذه القابلة ضخمة و هذ )3(»مؤخرة رأسي
  )4(.»الضخمة الشرسة

                                                            
  .108ربيعة جلطي، عرش معشق، ص –)1( 
  .108ص المصدر نفسه، -)2( 
  .10ص  المصدر نفسه، – )3( 
  .19ص  المصدر نفسه، – )4( 
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 :شخصية سوسو 

 االختالفزون في عالقة الجوار رنستنتج أن الروائيين يب«و هي ابنة الجارة مريم
في البيئة و التربية بما في ذلك العرق و اللغة و الدين و االختالف في الثقافة أو الطابع 

الثقة و   االحترامي هة بتوفر األسس األربعة وة العالقو المزاج أو القيم و نقيس ايجابي
خريتهم ستها لكثرة اربطها عالقة وطيدة مع جارلكن نجود ال ت )1(»و المحبة و التعاون 

  .منها
 :الصورة الداخلية  - 1

هي الفتاة مدللة  وواضحة و إنما أشارت إلى أن سوس لم تورد لها مواصفات
  .)2(»سوسو المدللة الرخوة«

 :ةالصورة الخارجي  -2
لها صوت بشع « منفرا  اأن لها صوت إال )3(»كانت جميلة جدا «هي فتاة جميلة 
  .وإضافة لهذا فهي طالبة جامعية  )4(»قزحين تنطق و كأنها تح

هناك أيضا شخصيات عرضية أخرى و لكن لم يتم التفصيل في وصفها بلى  -
  :تمت اإلشارة إليها فقط

    تها جبوحا -زليخا-تسكنها نجودالعمارة التي وهي حارسة :العجوز طمطمة -
  .و تقوم بشؤونها

 .اب تأتي بسلعتها من تركياثيتاجرة في ال: الداللة الهوارية -
 .و هي تشتغل في فك السحر و لجم السحرة و التنبؤ بالمستقبل: الجارة خيرة -
 .و العفاريت يطرد الجنز لكي ارهو الذي يقوم بكتابة األح: حموالطالب  -

                                                            
  .237ص مرجع مذكور،، العالقات اإلنسانية،)2(عبد اهللا خمار، تقنيات الدراسة في الرواية – )1( 
  .99ربيعة جلطي، عرش معشق، ص – )2( 
  .99المصدر نفسه ، ص – )3( 
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها – )4( 
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شاب وسيم و قد كان حبيب مهدية األول و لكنه تخلى عنها بزواجه  هو: قاسم -
 .ة غنيةتربمن مغ

  -جارتهم -دارة تسكن بالقرب من بيت خالة نجوثرث مرأةاو هي : الجارة مريم -

طيبة تظهر في الرواية على أنها مريضة و هي جدة عبد عجوز  :الحاجة كلثوم -
 .قا

 .دوي الطباعبان رجال متعصبا فقد كان ، و قد كتاجر أغنام : اوالد عبد ق -

 - عبد قا–أم حنون عكس زوجها، عملت جاهدة ليكمل ابنها : والدة عبد قا -
 .دراسته في المدينة

 .فتاة تعمل في مؤسسة الضرائب - زليخا-ابنه جيران نجود: نونا -

 .هي أيضا ابنة جيران نجود تدرس صحافة في الجامعة: نينا -

هم أشخاص بغاية األناقة يراودن بيت  : -ة بوعالموالد-: أصدقاء نورة -
 . المجاهدة نورة من أجل السهر و االستمتاع

تطل علينا  كما نجد أيضا أن الكاتبة استخدمت بعض الشخصيات التاريخية التي
ما لفت انتباهنا هو تأثرها بشخصية األمير عبد القادر  في أثواب شتى و أكثر

ر يذك سمها فقد كان)1(»سانية و سماحته و خلقه الرفيععرف عالميا بمواقفه اإلن«الذي
 أنيمكن  «لتذكر نضاله و جهاده و مقاومته ،من الحين لآلخر بين ثنايا هذه الرواية

   نفسر اهتمام الرواية العربية المعاصرة بالشخصيات التاريخية التي اختارت المواجهة
قاط تاريخ هؤالء الثوريين على النضال ضد السلطة، برغبة الروائيين بإس و التحدي، و

الحاضر، الذي هو أحوج ما يكون إلى شخصيات ثورية تواجه الظلم، و تقف بوجه 

                                                            
االستدعاء و الداللة، مجلة األثر، قسم األدب العربي، " عرج واسيني األ" قار، الرواية و التاريخ عند بأحمد  – )1( 

  .111، ص2014، 19ي مرباح، ورقلة الجزائر، العدد دجامعة قاص
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           قوم بإقامة عالقة مع الواقع العربيتو إعادة تدوين هذه الشخصيات  ،)1(»الظالمين
 ضارو أيضا نجد استح ،و ذلك بلفت انتباهنا إلى أهم الحقب و الشخصيات التاريخية

       لشخصية ابن سينا فتتكلم عنه طويال على لسان الساردة و عن أهم ما قدمه الروائية
رجل لم يعش طويال عاش «  ه ظل مرجعا في الطب لقرونأهم انجازاته العلمية و أنو 

           في الطب و الفلسفة و الفيزياءغ مسين عاما فقط، كانت كافية لينبسبعة و خ
  )2(»الهندسة و المنطق و اختصاصات أخرىو الرياضيات و 

      السابعة  تهشخصيات أخرى مبدعة كبتهوفن و الكالم عن سمفونيكما تستحضر 
و بعض الشخصيات األدبية كعبد القدوس و نزار قباني و يوسف إدريس و نجيب 

  .محفوظ، و الشاعر الفارسي عمر الخيام و رباعيته

) األعمال و الكتاب(توضيحات و اإلشارات و انطالقا من هنا نستنتج أن هذه ال
  .وضعتها الكاتبة عن قصد لتشيد بعوالمهم المدهشة و أعمالهم الثرية

 . هذا الجدول هو عبارة عن ملخص نقدم فيه أهم الشخصيات هذه الرواية -

  الشخصيات-
مصدر -

  المعلومات

  المعلومات-

الصورة -
  الخارجية

الصورة -
  الداخلية

  سلبية/ايجابية-

الشخصية -  الرئيسة-
  .نفسها

ن الحز-  ذميمة الشكل-
  رمانحالو

  ايجابية-
  زليخا-نجود-

الشخصية نفسها -  الثانوية-
 والساردة تارة،

  .تارة أخرى
  جميلة-

رة متدهو-
  ايجابية-  ةشتتمو

  حدهم-

                                                            
محمد رياض وتار، توظيف القوات في الرواية العربية المعاصرة، دراسة، منشورات إتحاد الكتاب العرب،  – )1( 

  .123، ص2002دمشق، 
  .172-171ق، صربيعة جلطي، عرش معش– )2( 
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  بوعالم-

 نفسها الشخصية-
  تارة،

        والساردة
  .تارة أخرى

 ، قبيحغير وسيم
  سلبية -  ضغام -  شكل

  عبد قا -

 الشخصية نفسها-
  تارة،

والساردة تارة 
  .أخرى

الحيرة        -  وسيم-
  و الالتوازن

  ايجابية-

    الثانوية مساعدة-

  

  الساردة-

  

  

  جميلة -

  

  

  طيبة-

  

  

  ايجابية-
  نجود-

  ايجابية- متقلبة األحوال-  جدا جميلة-  الساردة-  مهدية-

  الساردة-  نورة-
            أنيقة -

  ايجابية- متقلبة األحوال-  و جميلة

  و أنيق  وسيم-  الساردة-  يزيد-
         شارد -

  ايجابية-  و كتوم

  الساردة-  خادمة حليمةال-
           نحيفة -

  و جميلة
ة غامض-
  ايجابية-  امتةصو

 الثانوية العرضية-
  

  

  الساردة-

  

  

  وسيم-

  

  

  حزين-

  

  

  الجد-  ايجابية-

  سلبية -  غامض وخبيث  جميل  اردةالس  الشيخ صالح
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  .و غيرها من الشخصيات 

الواقع و يندمج معها القارئ ليغوص في بحر  مالشخصية الروائية صحيح أنها تقد
إن لكالم «ـ عالمها فهي قد تمس جانبا من حياته فيحس أنها تعبر عن واقعة ف

الواقع كل كالم يحيلنا إلى ك الشخصيات في األثر األدبي منزلة مخصوصة، فهو
الشخصية «فهي تعبر عن الواقع و لكنها تبقى عنصرا متخيال ف )1(»المتحدث عنه 

" تفاقيا أو، االروائية ليست سوى مجموعة من الكلمات ال أقل و ال أكثر ألي شيئا 
ية كبيرة بهذا ئاحو يكسبها قدرة اي تهيستعملها الروائي عندما يطلق شخصي" يعة أدبيةخد

 هلكاتب يحاول دائما رسم شخصية لتبدو أكثر واقعية إلنجاح عملفا )2(»اكبذالقدر أو 
  .الروائي

  

  

  

  

                                                            
  .49، ص1997) د، ط(محمد القاضي، تحليل النص السردي، دار الجنوب للنشر و التوزيع،  – )1( 
  .213ص  مرجع مذكور،،)الفضاء، الزمن، الشخصية(حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، – )2( 



 

‐ 134 ‐ 
 

 

 

  

 

 

مةـخات  
 

 

 

 

 

 

 



 

‐ 78 ‐ 
 

  :خاتمة

بعد أن وصلت إلى هذه النقطة من البحث، أود أن أجمل أهم االستنتاجات التي 
  .خلصت إليها فيما يتعلق بالجزء النظري والتطبيقي

الرواية هي جنس يحمل العديد من العناصر في ثناياه ومن بين هذه العناصر  -
 .الشخصيات الروائية

للعمل الروائي بحيث تلعب الشخصيات الروائية هي األساس والمحرك الرئيسي  -
 .دورا كبيرا في إنتاج األحداث

من أهم وظائف الشخصية الروائية فهي ال تتجلي في  إنتاج األحداث وتحريكها -
أوصاف وأفعال، وأنواع، ووظائف : عامل واحد، بل في شبكة من العوامل

 .وعالقات فيما بينها
) نفسية( لفة داخليةأثناء بناء الشخصية الروائية يجب أن تتكامل أبعاد مخت -

 .ومن هنا تنوعت الشخصيات في الرواية) جسمية واجتماعية( وخارجية
برزت في هذه الرواية عدة شخصيات ساهمت في بناء األحداث وهي شخصيات  -

 .نفخ فيها المؤلف روحا قوية تجسد معاناة المجتمع وأحاسيسه الدفينة
قد فيه المجتمع العربي استطاعت الكاتبة أن ترصد في الرواية جانبا مهما تن -

المأسور بالمظاهر الخارجية، فتقدم بطلة ذنبها الوحيد أنها أتت للحياة بشعة 
فيختصر الدمع  !الشكل فالموها لمجيئها إلى الحياة ولم يعلموا من أوجدها؟

 .مسيرة أالمها ويملؤها الكره، وتذبلها اآلهات
وفي  ،اإلنسان وآماله الروائية بشاعة فكر المجتمع، وبراعته في تحطيم تنقد -

الوقت نفسه تكشف لنا أنه البد من بناء طموح داخلي وتجاوز اآلالم وهذا ما 
قامت به بطلة هذه الرواية فتصنع داخلها طموحا يخرجها من آالمها، ومن هنا 
تجعل القارئ مشدودا لها وتزداد عالقته بالبطلة ويسهل عليه الدخول في عالمها 
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اإلنسان  واقع ية دائما تعبر عن أجواء مستمدة منالملئ بالمشاعر، فالروا
    . وهمومه

ن من الممكن تقديمه، حيث أن البحث وسعة اني قد قدمت ما كإلى هنا أحسب -
 .اإلجهاد فيه تتفاوت كل حسب قدرته، واهللا الموفق في البدء والختام
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  :صورة لغالف الرواية       
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  :لخص الروايةم

أحداثها  رية للكاتبة ربيعة جلطي تدورهي رواية جزائ" عرش معشق"رواية 
 ،التي لم تستقبلها الحياة برحب اسمها نجود حول فتاة بشعة ذميمة الشكل سيئة الحظ

و إنما عكس هذا فقد قابلتها بوجه متشائم و هذا بوفاة أمها و هي تضعها ووفاة 
والدتها على يد اإلرهاب فهذه الرواية تدور في فترة العشرية السوداء التي أبكت 

هنا تحتقر وجودها و تعتبره  فالبطلة،الشعب الجزائري دما بعد سيطرت اإلرهاب 
فولدت و لم .... اخلها دائما لماذا أنا لماذاكارثة سلطت على عائلتها فكانت تصرخ د

خالتها لم ،إال جدها الذي بدوره سلمها إلى خالتها حدهم لتقوم بتربيتها ،تجد أحدا 
ترزق بأطفال من زوجها بوعالم لكونها عاقرا فأخذت نجود و اعتبرتها االبنة التي 

، قرر جدها أن لم تكن من أحشائها و لكنها هدية القدر لها من رائحة أختها صفية
يطلق عليها نفس اسم أختها المتوفاة قبل خمس سنوات من والدتها فكانت شديدة 

فالكل كان  ،الحسن فائقة الجمال تناقض نجود في كل شيء هذا ما زاد من ألمها
        ، تكبر نجود؟! يتحصر لماذا تلك الفتاة الجميلة تموت و نجود البشعة تبقى حية

هذا ما  لألسوأتكتشف أن شكلها يتغير أجل يتغير و لكن و هي في طريق بلوغها 
جعلها تصاب بصدمة فلم تكن بشعة بل بشعة جدا و هذا على حد قولها، فطولها 

فبدأ يتهيأ لها  ،–بوعالم –يزداد يوميا إلى أن أصبحت أطوال من زوج خالتها حدهم 
من تغير  هاأن كل من حولها يتغيرون في تعاملهم معها جراء ما كان يحدث لجسد

هي تقع في الحب فقلبها يدق ليختار لها طريقا لم فهاحياة نجود  حولتت --يحدث 
تتوقع أن تسيره، إنها نجود تقع في الحب حب جارهم عبد قا الشاب الوسيم المؤدب 

و لكنها تقف عاجزة أمام هذا الحب الذي لم تكن متفائلة له في بداية  ،و المثقف 
فعها فكانت تعمل جاهدة من أجل أن تتحصل على هذا إال أن طموحها يد،األمر 

ليخا فهي تريد أن تخلق لنفسها عالما ليصبح زالشاب، تقرر نجود أن تغير اسمها 
  غير مرتبط بأختها نجود المتوفاة خاصا بها
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تتخيل أنها تحدث أختها نجود المتوفاة و ذلك عبر  -زليخا-أصبحت نجود
تحكيان طويال فهي كانت تهون  ار خالتها فكانتهيكل الزجاج المعشق الموجود في دا

عليها دائما و تساعدها و تبعث فيها األمل، نجود تقرر أن تساعد أختها زليخا ألجل 
أن توقع عبد قا في شراكها فتنجح في ذلك من خالل الدخول ظل نجود في ظل 

 ليخا ال يروقها زث ما طمحتا إليه، و لكن دحيليخا من أجل لفت انتباه عبد قا فز
فهي تريد أن تكون هي ، و أن يحبها هي على ما هي عليه فتنجح في تحقيق األمر 

طريق جمالها الداخلي، الذي يساعدها في أن تأخذ قلب عبد قا، من هنا عن مبتغاها، 
  .تتغير نفسيتها و نظرتها لنفسها فتزيد الثقة في نفسها و ترى نفسها أنها هي األجمل

غير شرعية عبر  إلى أن يقرر عبد قا الهجرة و ذلك بطريقةتجري األيام، 
عمل، و يقرر أن يأخذ معه نجود د الدول األوروبية من أجل الحقارب و ذلك نحو أ

  .التي تسعد بهذا الخبر -ليخاز–

 او في الصباح الباكر وقت الفجر توجهت نجود و عبد قا نحو البحر، ليمتطي
قليال قليال ينقلب الجو و هم في عرض البحر القارب، فينطلق ليبتعد عن الشاطئ 

فيبدأ القارب بالقفز بين موجات البحر الهائج ليميل القارب و هنا بدأ إحساسهم 
بالخوف و تأكدوا أنه ال مفر من مصير الموت المحتم، تظهر نجود المتوفاة و تطلب 

ا و هكذا و هنا تأخذها معه  »)1(لقد وصلنا.. انزلي يا زوليخا«-من أختها النزول
  .تنتهي الرواية نهاية مأساوية بعد غرق كل من كان عليه

ما نجد أن هذه الرواية قد اهتمت بالتاريخ الجزائري بين سطورها فترجع إلى ك
  .ذكريات ولت و لكنها راسخة في ذاكرة الشعب الجزائري

                                                            
  .189ربيعة جلطي، عرش معشق– )1( 
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و تعقبها  1965بداية بتاريخ الثورة الجزائرية و يليه االنقالب العسكري سنة 
فترة الموجعة العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر و هي أبرز األحداث التي ال

  .مرت بها الجزائر و أبرز األحداث المذكورة في هذه الرواية

  " اج المعشقـمرآة مصنوعة من الزج: "كلـكما تطرقت هذه الرواية إلى هي

 الكاتبة تدعو و قد كان حاضرا بقوة و يعتبر بطال ثانيا في هذه الرواية، و الذي
   من خالله إلى التسامح الديني بين المسلمين و المسيحيين لتجمع بين أذان المساجد

  . أجراس الكنائس و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

‐ 84 ‐ 
 

  :التعريف بالكاتبة

ربيعة جلطي شاعرة و أكاديمية جزائرية معروفة و أستاذة في األدب بجامعة 
غياب األم و تأثرت بفقدانها،  وهران في الغرب الجزائري عرفت طفولتها المبكرة

في األدب المغاربي . هادرست بجامعة دمشق و منها نالت على شهادة الدكتور
الحديث، في حياتها فترتان أدبيتان و شعريتان كبيرتان، الفترة الشامية و الفترة 

  .الجزائرية 

مؤسسة لشخصيتها الشعرية فهي من أهم التعتبر  –الفترة الشامية  –و األولى 
  .الشاعرات الجزائريات

، والدها مثقف اعتبرته 1964ولدت من أم مغربية و أب جزائري ولدت عام 
 الجزائريات الشاعرات أهم من راهنا جلطي ربيعة تعتبر «مكتبها، فأخذت منه الكثير،

 مجموعاتها تكتب وتنشر بقيت التي السبعينات شعراء جيل بين تقريبا من الوحيدة فهي
 السياسية الجوقة ضمن تكتب لم الصحفية إفاداتها بعض في تقول كما وهي الشعرية،

 من متزوجة. الجميع فيه وقع الذي اإليديولوجي التبشير فخ في تسقط ولم المرحلة لتلك
  )1(.»الزاوي أمين الروائي

  :المجموعات الشعرية

 تضاريس على وجه غير باربسي 
 "التهمة"  
 سحر الكالم 
 "كيف الحال"  
 حديث في الشر 

                                                            
  (1)-https://www.abjjad.com/author/2793832689. 
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 التي في المرآة من 
 )1(حجر حائر 

  .و قد ترجم بعضها إلى الفرنسية

و لها أيضا نصوص نثرية فهي لم تعتمد فقط على الشعر بل طريقها في عالم 
  :الكتابات النثرية فأصدرت

 .2013: بحار ليست تنام عام 
 .2010: الذروة عام 
             )2(. 2013عرش معشق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

  (1)-http://www.odabasham.net/show.php?sid=4921  15 : 00   
  (2)-https://www.abjjad.com/author/2793832689. 
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 المصادر قائمة

  والمراجع
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  :قائمة المصادر والمراجع

 .برواية ورش عن نافع ن الكريمآالقر •

 : المصادر - أوال

 .2013، 1ربيعة جلطى، عرش معشق، منشورات االختالف، الجزائر، ط )1

 : لمراجع باللغة العربيةا - ثانيا

 إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، دراسة، منشورات االختالف، الجزائر ، )2
 .2010،  1ط

المصطلح السردي في النقد األدبي العربي : كريم الخفاجي أحمد رحيم )3
 ،2011، 1الحديث، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، األردن ط

 للنشر اهللا، دار فارس نصر إبراهيم روايات في والداللة أحمد مرشد، البنية )4
   .2005 ،1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

 .2011، 1طجميل حميداوي، مستجدات النقد الروائي،  )5
 - جويدة حماش، بناء الشخصية في حكايات عبدو و الجماجم و الجبل )6

 )ط.د( ، مقاربات السيميائيات ، منشورات األوراس،-لمصطفى فاسي 
دار ) عند خليفة حسن مصطفى(حسن أحمد علي األسلم، الشخصيات الروائية  )7

 ،2006مجلس الثقافة العام ، القاهرة، مصر، 
، المركز )الفضاء، الزمن، الشخصية (الشكل الروائيحسن بحراوي، بنية  )8

 2009، 2الثقافي العربي، االدار اللبيضاء، المغرب، ط
 البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز السردي، النص بنية لحميداني، حميد )9

 ،1991 ،1ط المغرب،

سعيد بن كراد، طرائق تحليل السرد األدبي، منشورات اتحاد كتاب المغرب،  )10
 ، 1992، 1المغرب، الرباط، ط
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مدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطبوعات : سمير المرزوقي و جميل شاكر )11
 )د ط(الجامعية، الجزائر، 

شرف الدين ماجدولين، الصورة السردية في الرواية و القصة و السما،  )12
 ،2010، 1الختالف ، الجزائر، طمنشورات ا

ط ، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة بط أحمد شريبشري )13
 ،1997، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1980 -1947

شوقي ضيف، الحب العذري عند العرب، الدار المصرية اللسانية بالقاهرة،  )14
 1999، 1مصر، ط

العربية، منشورات مخبر أبحاث في اللغة صالح مفقودة، أبحاث في الرواية  )15
 .2008، 1واألدب الجزائري، ط 

عند غسان  ب، جماليات السرد في الخطاب الروائيصبيحة عودة زغ )16
 ،2006، عمان ، األردن ، 1، دار مجدالوي، طالكنفاني

- عبد الرحمان محمد محمود الجبوري، بناء الرواية عند حسن مطلك،  )17
 ،2010كوك، العراق، رالجامعي الحديث، جامعة ك، المكتب -دراسة دالئية

، دار أمل للنشر و )2ج(عبد الرحمن غانمي، الخطاب الروائي العربي )18
 ،2013، 1الطباعة، القاهرة، مصر، ط

مطبعة ) مقارنة نظرية(عبد العالي بوطيب، مستويات دراسة النص الروائي  )19
 ،1999، دمشق، سوريا، 1األمنية، ط

العالقات اإلنسانية، دار الكتاب ) 2(الدراسة في الرواية  عبد اهللا خمار، تقنيات )20
 2001)د، ط(العربي، الجزائر، 
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معالجة تفكيكية سيميائية مركبة (عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي  )21
، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن ) لرواية زقاق الصدق

 )ط.د(عكنون، الجزائر، 

، المجلس - بحث في تقنيات السرد-في نظرية الرواية عبد الملك مرتاض،  )22
  ،1998الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 

- 1945( الحديث عمر بوقرورة، الفردية و الحنين في الشعر الجزائري )23
 الجزائرمنشورات جامعة باتنة، ) 1962

، بيروت ،ة، علم نفس الشخصية، دار الكتب العلميةضكامل محمد محمد عوي )24
 ،1992، 1، طلبنان

) د، ط(محمد القاضي، تحليل النص السردي، دار الجنوب للنشر و التوزيع،  )25
1997  

منشورات  -تقنيات ومفاهيم–السردي . محمد بوعزة ، تحليل النص، )26
 2010، 1االختالف، الجزائر، ط

محمد رياض وتار، توظيف القوات في الرواية العربية المعاصرة، دراسة،  )27
 ،2002كتاب العرب، دمشق، منشورات إتحاد ال

 .2014، 1محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، دار العودة، بيروت، ط )28
  1996، 1محمد يوسف نجم، فن القصة، دار صادر، بيروت، لبنان، ط )29
دراسات نقدية في مضمون ( مخلوف عامر، الرواية والتحوالت في الجزائر، )30

 .الكتاب العرب، دمشق سوريا، منشورات اتحاد )الرواية المكتوبة بالعربية
مصطفى عبد الغني، اإلتجاه القومي في الرواية، المجلس الوطني للثقافة  )31

 .1994، )د، ط(آلداب، الكويت، والفنون وا
نادر أحمد عبد الخالق، الشخصية الروائية بين أحمد باكثير و نجيب  )32

 1،2009الكيالني، دراسة موضوعية و فنية ، دار العلم و اإليمان ط
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 األنساق في دراسة-العربية  األمثال قصص الحجيالن، الشخصية في صرنا )33
  .2009 ،1العربي، الرياض، ط ، النادي-العربية للشخصية الثقافية

 الغراب البنيوي، دار المنهج ضوء في السرد الروائي تقنيات العيد، يمنى )34
  .1990 ، 1التوزيع، بيروت، لبنان، ط و للنشر

  المراجع المترجمة -ثالثا

 مزيان، منشورات الرحمان عبد:تر"سردية،  تودوروف، مفاهيم تيزفيطان )35
 2005 ،1االختالف، الجزائر، ط

ناجي : تر، )ير بئمن وجهة النظر و الت(رار جينت و آخرون، نظرية السرد جي )36
 .1989، 1مصطفى، منشورات الحوار األكاديمي، ط

شورات عدنان محمد، من: روالن بارت و آخرون، شعرية المسرود، تر )37
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  :الملخص

ن تكون مرآة عاكسة ائما ألحديثة التي تحاول دا األدبيةجناس تعد الرواية من األ
همها الشخصيات أ األدبيةصر لبشري و تحمل بين ثناياها مجموعة من العناللواقع ا
نى الرواية عند غياب فال تب ،فهي العنصر الفعال في مجرى األحداث ،يةالروائ

  ين العرب ياهتمام العديد من الدراسى علفقد نال هذا المصطلح ، الشخصيات الروائية
 .و الغرب

ومن خالل بحث هذا اعمل على الكشف على الجوانب الداخلية و الخارجية التي  
       الفتخمعشق لما تحمله هذه الشخصيات من اتبني الشخصيات في رواية عرش 

 .و تشابك

 

 Summary 

The  novel  is  considered  as  a  new  literal  genre  which  tries 
always  to be  a mirror  that  reflects  the human  reality.  It held’s  a 
group  of  literal  element  as  the  characters  of  the  novel.  Those 
characters  are  the most  important  and  effective  element  in  the 
events.  The  novel  can’t  be  developed  in  the  absence  of  the 
characters.  The  term  "character"  has  sparked  the  interest  of  the 
Arabic and Foreign researchers.  

In  this  research,  I  attempt  to  represent  the  internal  and 
external aspect that construct the characters in the novel of "Arech 
Moachak" because they are more closed and complex. 

 


