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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
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  .صدق اهللا العظیم                                                                                            
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  شكر وعرفان 

وال ینتهي  ,أولهحمدا كثیرا ال ینقطع  ,نجاز هذا البحث المتواضعإعلى  أعاننيالحمد هللا الذي 

  .والبشر  لألمةالنبي المعلم _ صلى اهللا علیه وسلم _ الخلق محمد أفضلصلي على أو  , خرهآ

  : بعد أما

خص منهم أو , البحثنجاز هذا إمتنان لكل من ساعدني على واإل بالشكر الجزیل أتوجه

فقد كانت مثال  ,على ما قدمته من مساعدة وتوجیه" آسیاجریوي "  الدكتورة الفاضلة أستاذتي

  .ولم تتوان عن متابعتي في كتابة هذا البحث  , وٕارشاديم من توجیهي أالمشرف والموجه ولم تس

 ,بمد ید العون أیضاالذي لم یبخل علي هو " األمینبحري محمد "  الدكتور بالذكرخص أكما 

العربي على ما قدموه لنا من عون طیلة المسیرة الدراسیة  األدب أساتذة إلىبجزیل الشكر  أتقدموكما 

.  

  . نجاز هذا العملإبعید في  أوكل من ساعدني سواء من قریب  إلى وأخیرا
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  مقدمة

 

 أ 
 

هتمت إخاصة الدراسات التي ,هتمام الدراسات النقدیة الحدیثة إلقیت الشخصیة 

ولهذا كانت دراسة الشخصیة وعالقاتها بعناصر البناء ,بتحلیل األعمال السردیة 

 حد الدعائم األساسأ عتبارهاإب,وسیلة للوقوف على أهم القضایا اإلنسانیة  ,األخرى

هتمام إحیث القت  ؛  إذ أنها تمثل عنصرا محوریا في كل سرد؛ لعمل الروائيل

وصوال إلى " فالدیمیر بروب" نطالقا من إالدارسین في التحلیل البنیوي والسیمیائي 

ووصلت ,ظریات حول مفهوم الشخصیة ختلفت المقاربات والنإأین  ,"فیلیب هامون"

  .إلى حد التقارب والتناقض

كما ركزنا , بالدراسةلروایة السوریة باعتبارها جدیرة ل يخصص دراستأأن  توٕارتأی

" المصابیح الزرق" في روایة " حنا مینة",حد الروائیین السوریین أعلى في الدراسة 

تعبر بحق عن الواقع اإلجتماعي  وهذه الروایة من األعمال الكبیرة التي استطاعت أن.

  .الذي عاشته سوریا في فترة الحرب العالمیة الثانیة

سیمیائیة الشخصیة الحكائیة في روایة : ولذلك كانت الدراسة موسومة ب

كون الشخصیة أداة تثري عالم الروایة وترسم المعالم اإلنسانیة في , "المصابیح الزرق"

  .ها تعبر عن شيء من طموحات اإلنسان كما أن,ذاكرة المتلقي على مدى بعید

تكمن في أهمیة الموضوع والرغبة في ,أما األسباب التي دفعتني إلى هذه الدراسة 

  .حد العناصر المهمة واألساسیة في أي عمل سردي أالتعرف على 

في ستقراء وتحلیل إلإلجابة عن األسئلة الملحة من خالل البحث یأتي هذا و 

  : الروایة كاألتي

 ؟ "فیلیب هامون"كیف یمكن دراسة الشخصیة من منظور  -

 ؟ حكائیةشخصیات الالماهي اإلیحاءات والدالالت التي تطرحها  -

من الوجود إلى الحكائیة الشخصیات والدراسة حول نتقال في البحث هل یمكن اإل -

 الداللة ؟

قدرة  هذه الدراسة لما یتمیز به منلعتباره المناسب إعتمدت المنهج السیمیائي باو 

  .لقارئ  بالولوج إلى عالم النصللدارس واوتأویلیة تسمح  ,وصفیة



  مقدمة

 

 ب 
 

ومقفاة بخاتمة ،مصدرة بمقدمةمدخل وفصلین ثرت تقسیمها إلى آتبعت خطة أو 

  : تيكاآل

وكذا طرح ,والتي كانت بمثابة عرض لما یحویه الموضوع من أهمیة بالغة : مقدمة

  .لإلشكالیة

وتطرقت في هذا المدخل إلى , " الشخصیة بحث في الماهیة: "ورد بعنوان : مدخل -

ثم رصدت لمحة تاریخیة لمفهوم  ،تحدید الشخصیة بین المفهوم اللغوي واإلصطالحي

؛ حیث قمت بعرض  الشخصیة بدءا من التصور الفلسفي وصوال إلى النقد األدبي

 .لسیمیائیین بعض  التصنیفات التي عرفها بعض النقاد البنیویین وا

والذي , "كائیة ووظائفهاتصنیف الشخصیات الح" : وجاء بعنوان : األولالفصل  -

فیلیب "حسب تصنیف " حنامینة"ل"  ح الزرقیالمصاب" درست فیه الشخصیة في روایة 

بدراسة الشخصیات ,عتباره التصنیف األنسب لتوضیح سیمیائیة الشخصیة إب" هامون 

 .ستذكاریة والشخصیات اإل, شاریةوالشخصیات اإل,المرجعیة 

مت فیه قو , "مستویات وصف الشخصیة ومدلوالتها": وكان بعنوان: الثانيالفصل  -

التي تمثلت في مستویات وصف الشخصیة من ,دراسة البطاقة الداللیة للشخصیات ب

 .ودال ومدلول الشخصیة ,الداخل والخارج 

 .لیها في هذا البحث هم النتائج التي توصلت إألوجاءت متضمنة  : خاتمة -

  : منها ,ویقوم البحث على مجموعة قیمة من المصادر والمراجع

 .سیمولوجیة الشخصیات الروائیة ,فیلیب هامون -

" رض السوادأ" دراسة سیمیائیة في ثالثیة ( ,العالمة والروایة,فیصل غازي ألنعیمي  -

 .)نیفملعبد الرحمان 

" معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة تحلیل الخطاب السردي ,عبد المالك مرتاض  -

 .لنجیب محفوظ" زقاق المدق



  مقدمة

 

 ج 
 

 .مستویات دراسة النص الروائي ,عبد العالي بوطیب  -

  :منها ،هذا البحث جملة من الصعوباتنجاز إولقد واجهتني أثناء 

 .على الروایة " فیلیب هامون"صعوبة الدراسة السیمیائیة وتطبیق تصور  -

 .وكذا الكشف عن الداللة , الشخصیات اإلشاریة  صعوبة إستخالص -

التي أشرفت على " جریوي آسیا" وفي األخیر أتقدم بالشكر الجزیل إلى األستاذة 

فكانت خیر معین في تصحیح ،وساعدتني بتوجیهاتها ومالحظاتها السدیدة  الرسالة

 .أخطائي 

بت فذلك المبتغى فإن أص ،ئص لتمس العذر لما یشوب هذا البحث من نقاأوحسبي أن 

 .وهللا الحمد من قبل ومن بعد,طات فحسبي أني حاولت وٕان أخ

 

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  : مدخل

  .الشخصیة بحث في الماهیة 
  .الشخصیة بین المفهوم اللغوي و االصطالحي: أوال            

  .لمحة تاریخیة لمفهوم الشخصیة: ثانیا

 .الشخصیة في التصور الفلسفي_ 1                    

  .تصور السیكولوجيالالشخصیة في _ 2        

 .السوسیولوجي الشخصیة في التصور_  3                 

  .الشخصیة في النقد األدبي_ 4                    
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  :صطالحيالشخصیة بین المفهوم اللغوي و اإل: أوال

صطالحي لتحدید مصطلح الشخصیة نقف عند ضبط المفهوم اللغوي واإل

  : كاآلتي

  :المفهوم اللغوي_1

من خالل  ,) الشخصیة (المفهوم اللغوي لمصطلح  إلى , تشیر المعاجم العربیة

 بن منظورإل "لسان العرب"؛ حیث جاء في )ش، خ، ص(ما ورد في المادة 

شخوص، و ، أشخاصغیره تراه من بعید، و جمع  أو اإلنسانالشخص سواء  « :بأن

رتفع، إ َشُخوص؛ , و َشَخَص بالفتح(...). العظیم الشخص : الشخیصو شخاص، و 

  .1 » رتفع عن الهدفإ: السهمو شخص . نبترإشخص الشيء یشخص شخوصا؛ و 

یشخص  شخص « في المعجم المحیط؛ بمعنى" شخصیة" وردت لفظة و 

و شخص الرجل یشخص شخاصة بدن و . رتفاعإ و الرجل سار في إرتفع،شخوصا 

على الجسم، و الشخص بالنسبة للشخص، و منه إال الشخص ال یطلق و ضخم، 

  .2 » الجسیمالتشخیص و . فاطمة لشخصیة كزید ول اإلعالم

) ش،خ،ص(ره من قوامیس اللغة، نجد في مادة و غی" قاموس الصحاح"و في 

شخص، و في أغیره تراه من بعید، و جمعة في القلة  أو اإلنسانسواء : الشَّخْص « :إن

إذا فتح و ، وشخص بعده من باب خضع هو شاخص أشخاصشخوص، و  الكثرة

 أشخصهو  .أیضابابه خضع و هب، ذ أيبلد؛  إلىو َشَخَص من بلد . جعل ال یطرف

  .3 » غیره

 ,متنوعةو  ,ات كثیرةفدار تحمل في طیاتها معاني و م, )شخص(كلمة  نأیتضح 

الهدف منه هو و ،  جسمه من االرتفاع أوو كلها تدور حول بنیة اإلنسان  ,مختلفةو 

  .باألحرى ذاته أوهویته  إثبات

                                                           
  .406، ص 1997 1ط  3، دار بیروت، لبنان، الجزء )ص.خ.ش(ابن منظور، لسان العرب، مادة _ 1
  456،455، ص 1998، )د،ط(، مكتبة لبنان، بیروت،)ص.خ.ش( البستاني، محیط المحیط، مادة  بطرس_2
دار الكتاب، لصحاح، أحمد إبراهیم زهوة، الشیخ زین الدین محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار ا_3

 .168، ص 2004، ) ط د(العربي، لبنان، 
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  : صطالحيالمفهوم اإل_2

التي تشكل  ,مكونات الحكایة إحدىتعتبر الشخصیة  ,صطالحياإل ومالمفه وفي

، 4 » عمود الحكایة الفقري« : بأنها" محمد القاضي"كما یصفها  أوبنیة النص الروائي 

مجموعة  « عتبار الحكایة تقوم علىإفي السرد؛ ب أساسيالشخصیة مكون  نأ كما

تمثل الشخصیة  أي؛  5 »األقلقها و جود شخصیة واحدة على ییستدعي تحق حداثأ

نتكلم عن الحدث  أنالموجودة داخل الروایة، فهي مرتبطة بالحدث و ال یمكن  األحداث

الشخصیة هي مجموعة الصفات « نبأ. شخصیة ما إلىهذا الحدث  إسناددون 

الفرد، و التي تتأطر ضمن منظومة الجسمیة، و العقلیة، و النفسیة التي تكون 

  .6 » الحیویةو الوجدانیة انتها مكعوالم لها  أوجتماعیة إ

مختلفة تتمثل في البعد الجسمي، و العقلي،  الشخصیة أبعاداتحمل  « و كما

ضمن قالب اجتماعي له مكانة وجودیة، و حیویة كما تحتل الشخصیة  .النفسيو 

جتماعیا، و وجدانیا، و تظهره بمظاهر متمیزة عن إجسمیا، و  اإلنسانخصائص تحدد 

 إنهاالشخصیة تتجاوز الفرد و تحتویه في الوقت نفسه، « كانتلهذا ,  7 » اآلخرین

 أوالخیالیین  فراداأل إحدى « فهي إذن ,8 » یتم داخل الفرد لفكرته الذي التحقق الذاتي

  .9 » القصة حداثأالواقعیین الذین تدور حولهم 

هیكل فارغ یمأل تدریجیا بالقص لیحول  « ذات ,الشخصیة أنو هناك من یرى 

یمنحها سمات خاصة تمیزها  أيعتبارها بنیته؛ إمعرفة على  إلىكرة ن نم الشخصیة

  . 10 » عن باقي الذوات

                                                           
 .270، ص  )ت د(، )ط د(، الرابطة الدولیة، لبنان،  محمد القاضي و آخرون، معجم السردیات_4
، دار )البنیة الزمنیة و المكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال( عمر عاشور ، البنیة السردیة عند الطیب صالح _5

 .153، ص 2010، )ط د(، الجزائر،  یعةر هومة، بوز 
المكتب الجامعي  ، بیقیة لروایة الولي الزیني بركاتدراسة تط ,للفن الروائي ، التحلیل السیمیائي نقلة حسن أحمد_6

 . 43، ص  2012،  )ط د(الحدیث، مصر، 
 151ص  ،2003، )دط(محمد بوزواوي ، قاموس مصطلحات األدب ، دار مدني، الجزائر، _ 7
 .216محمد القاضي و آخرون، معجم السردیات، ص _ 8
) ط د(، الجزائر ، للنشر والتوزیعة بة المعاصرة، دار القصشریبط أحمد شریبط، تطور البنیة في القصة الجزائری_9

 .44، ص 2009
 .13محمد القاضي و آخرون، معجم السردیات، ص _10
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ختالف بین معنى شخص و شخصیة؛ إأن هناك  إلىو من هنا نخلص 

فالروائي الحقیقي هو الذي « ،ن ورقيالشخصیة فهي كائ ماأفالشخص یعد الصورة، 

 أوشخصیة ما في الروایة تختلف عن شخصیة تاریخیة  إنیخلق الشخصیات، 

فقط من الجمل  تتألف إنماشخصیة موجودة في الحیاة الواقعیة، فالشخصیة في الروایة 

 أوو لیس لتلك الشخصیة ماضي  .التي وضعها المؤلف على لسانها  أوالتي تصفها 

و " الشخص"ن فهذا هو الفرق بی،  11 »  حیاة مستمرة أحیانامستقبل، و لیس لها 

 أماواقع حقیقي ال متخیل،  إلىینتمي حقیقي  احی ا؛ فالشخص یعد كائن"الشخصیة"

و  يرقي له ماضته في فضاء، و یالشخصیة فهي تلك الكائن المتخیل الذي یتمیز بحرك

  .مستقبل

نفرق بین الشخصیة الواقعیة، و الشخصیة الروائیة، و تكمن مهارة  أنیجب 

  .تماثال مع الشخصیة الواقعیة أكثرالراوي في قوة محاكاته في جعل الشخصیة الروائیة 

  :لمحة تاریخیة لمفهوم الشخصیة: ثانیا

تصور من خالل حركتها  ألنها؛ عناصر البناء الروائي أهمتعتبر الشخصیة من 

السردیة، و تدفقها نحو نهایة  باألفعالللقیام  األساسيیث تعد العنصر مع غیرها بح

  .حتى الروایاتو محددة، وكما تعد جوهر العمل السردي كالحكایات، و القصص، 

و عواطفها مكانة متمیزة بین  حتلت الشخصیة بحضورها المادي ووعیها،إو لذلك 

ن الشخصیة حیاة، و ذلك ألر المحو  اإلنسانعتبار إبقیة عناصر التشكیل الروائي ب

تنشأ سمة  باإلبهامهمي، و مزیج بین الواقع و الوهم، فهي وهم واقعي أو واقع  « :هي

، و لهذا تعد الشخصیة   12  »بهاميیتأسس طابعها اإلالواقعیة فیها، وبمرجعیتها 

  .عنصر تخییلي في العمل الروائي

تحوالت عمیقة منذ  إلى ,المرتبطة بالشخصیة األدبیةخضعت التقالید « لقد

من الصعب  أصبح، بحیث األدبمن تاریخ  أعقبتهو عبر الفترات التي  ,"أرسطو"

                                                           
، ص 1999 ،1نظریة، مطبعة األمنیة، الرباط، طبوطیب، مستویات النص الروائي، مقارنة  عبد العالي_11

44,43 
آللیات تشكل الداللة، النادي األدبي بالریاض و المركز الثقافي بدایة النص الروائي مقارنة  أحمد العدواني،_ 12

 146، ص 2011، 1العربي، الریاض، السعودیة، ط 
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مفهوم الشخصیة  أن؛ بحیث 13 »الدیاكروني إطارهاالتعرف على مفهوم الشخصیة في 

ن تعریف یختلف تماما ع" أرسطو"، فتعریف الشخصیة عند أخر إلىختلف من زمن ی

  .)19(تاسع عشرال الشخصیة عند علماء القرن

 أومفهوم الشخصیة ظل غافال و لفترة طویلة من كل تحدید نظري  « نو بذلك فإ

الجوانب غموضا؛ بحیث داخل كل سرد تتخذ  أكثردقیق مما جعلها من  إجرائي

   النقاد، و القراء،  إلسقاطات طرقالرق تفهي مفقعا استراتیجیا،الشخصیة مو 

  .14 » المؤلفینو 

التي شكلت الرؤیة  ,سنركز على أبرز المحطات األساسیةو على هذا األساس 

برز القضایا أطرح  إلىنتقال لمفهوم الشخصیة، و ذلك تمهیدا لإلو النقدیة الشعریة 

  .الجوهریة المتصلة بها

  :الشخصیة في التصور الفلسفي_ 1

الفضاء و جانب الحدث، و الزمن،  إلىتعد الشخصیة من عناصر البنیة السردیة 

 ,تغییرات كثیرة منذ حقب قدیمة إلىالروائي، فمفهوم الشخصیة قد خضع  في العمل

  .من الصعب التعرف علیه أضحىحتى  ,یومنا هذا إلى" أرسطو"خاصة منذ 

كما " األخالق" أو" الشخصیة: "ب) Ethos(و تترجم الكلمة الیونانیة « 

وتدل في رأي ، لألصل األقرب، وهي الترجمة الحرفیة "عبد الرحمان بدوي"ستخدمها إ

و  إرادتهاالذي تصدر عنه الشخصیة، و تحدد نوعیة  األخالقيعلى الجانب " أرسطو"

الشخصیة عنصرا ثانویا " أرسطو"جانب هذا فقد اعتبر  إلى. 15 » قراراتها الفعلیة

الشخصیة في نظره ال تعد  أن، بحیث  16 »  بقیة عناصر العمل التخییلي إلىبالقیاس 

  .التخییليالحدث، و الزمان، و المكان في العمل علق بتتلم  إذاعنصرا مهما 

                                                           
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، )الفضاء،الزمن، الشخصیة( بنیة الشكل الروائي  حسن بحراوي،_13

 .207، ص 2009، 2ط  المغرب،
، ص 2004، 1یثة، مجلة السردیات، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ع محمد ساري، نظریة السرد الحد_ 14

26. 
 .122، ص 2014، 1، مصر، ط  ، الجیزة رمال للنشر و التوزیعفن الشعر، أ ، أرسطو إبراهیم حمادة_15
 واسیني األعرج، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة: نصیرة زوزو، سیمیاء الشخصیة في روایة حارسة الظالل ل_16

 .02، ص 2006 ،  9عدد  ، الجزائر، محمد خیضر بسكرة
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یكونون بالضرورة  األناسیفعلون، و هؤالء  أناسمحاكاة لالذین یقومون با نإ«  

 یكاد ینحصر في هذا التمییز و حده؛ و األشخاصن اختالف أل(أو أردیاء  أفاضل إما

الذي یقومون  نإف). الرداءة أوبعا للفضیلة أن الناس یختلفون في شخصیاتهم ت

المستوى كما هم في  أو، أسوأ أومما نعدهم،  أسمى أناس إما: بالمحاكاة یعرضون

كان یصور الناس " بولیجنوطس"العام، و هكذا الحال بالنسبة للتصویر، فالمصور 

مما هم علیه،  أسوایصورهم " باوزون"مما هم علیه في المتوسط العام، و كان  أحسن

  .17 » ي المستوى العامیصورهم كما هم علیه ف" دینیسیوس"بینما كان 

شخاصه بأسمى مما هم یصور أ « "هومیروس"و نجد كذلك الشاعر الیوناني 

 ,"هیجمون"أما كما هم في المستوى، " كلیفون"علیه في المستوى العام، بینما یصورهم 

  .18 » مما علیه في المستوى العادي ءأسو  أشخاصهصور ین كلیهما فإ" نیقوخاریس"و

ص دون المستوى العام، و تتضمن هذه أشخا بأنهمو یتصف ممثلوا الكومیدیا 

الناحیة السلوكیة،  أوالدونیة معنى القبح، و النقص، الذي یتمثل في الناحیة الجسمیة 

مبالغات في المالمح الوجه  أوتسم بتشوهات ممثلیها یضعون قناع الذي یهما معا، ف أو

  .   19  » و ال یثیر تعاطف المشاهدینهذا یسبب الضحك، و هو ب اإلنساني

 أیضا، و تتصف شخصیة مؤثرة تحاكي الطبقة النبیلة بأنهاو تتصف الشخصیة 

  .بارد الطباع أوسریع الغضب  امشابهة للواقع؛ فنجد شخص أنهابالمهارة في الكالم، و 

في التراجیدیا یكونون  فاألشخاصو بهذا الفرق تختلف التراجیدیا عن الكومیدیا؛ 

في الكومیدیا دون المستوى العادي  ان، بینما یكونو یشأنا من الناس العادی أسمىو  أنبل

  .قل من المتوسط العامأ أو

تتمیز بالقوة الفائقة سواء من الناحیة «  فیما یخص الملحمة فالشخصیة أما

 ةاآللهقادرین على منازلة  بطاالأالحد الذي تجعل منهم  إلىالمعنویة  أوالفیزویولوجیة، 

  .آلهة نصافأو  آلهةخارقون،  بطالأفأبطال الملحمة هم . 20 » نفسها

                                                           
 .88، أرسطو فن الشعر، ص  إبراهیم حمادة_17
 .89، ص  المرجع نفسه_ 18
 .106، ص نفسه المرجع: ینظر_19
 .68، ص  السابقالمرجع _20
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، فالذین األخالقيالشخصیة من الجانب  إلىن التصور الفلسفي ینظر إو علیه ف

هم  األفاضل فاألناسردیاء؛ هم بالضرورة إما أناس أفاضل أو أ یقومون بالمحاكاة

 أوردیاء فهم دون المستوى األ أماشأنا من الناس العادیون،  أعلىو  أسمى أشخاص

  .قل من ذلكأ

  :الشخصیة في التصور السیكولوجي_2

لدى الناس و عند جمیع المختصین ستعمال إن مصطلح الشخصیة متداول اإل

ختلف علماء وإ . األدباءجتماع، و كذا النقاد، و ، و اإلالدارسین، و علماء النفسو 

و . تعریف أربعین إلىتعاریفها في تحدید الشخصیة، حتى وصل عدد النفس كثیرا 

، و العقلیة، و مجموعة الصفات الجسمیة« :أنهابعض الباحثین على یحددها 

جتماعیة لفرد بعینه و تمیزه عن جتماعیة التي تظهر في العالقات اإلنفعالیة، و اإلاإل

تكون  التيو العقلیة، و الجسمیة  مجموع الخصائص النفسیة،« هي أو. 21 » غیره

فكل هذا یفسر لنا شخصیة الفرد، و ذلك . 22 » اآلخرونیراها خاصة كما الفرد، و 

تختلجه،  التيو المشاعر  األحاسیستفكیره، و كذا  أسلوبمن خالل سلوكه و 

و  ، و المعتقدات، و الدوافع،األفكارو مجموعة السلوكیات،  « هي إذنصیة خفالش

القرارات التي تمیز الشخص و  تخاذإ، و اإلحساس، و التفكیر أسالیبالتوجهات، و 

  .23» آلخرع ومن موض آلخرثابتة نسبیا من وقت تكون 

التنظیم  « :الشخصیة هي ذلك أنفیرى ) Allport" (ألبرت"عالم النفس  أما

  .24 » میة في الفرد التي تحدد تكیفاته الخاصة مع محیطهسالنفسج لألنساقالدینامیكي 

مرحلة  أيفي  لإلنسانالتنظیم الكامل  « :بأنهایعرف الشخصیة نه إف" لوارن" أما

ن عقله في طفولته ال یعي بتصرفاته و سلوكاته أل فاإلنسان. 25 » من مراحل نموه

                                                           
عمان، ، دار أسامة للنشر و التوزیع، )بناؤها، تكوینها، أنماطها، اضطراباتها( مأمون صالح، الشخصیة _ 21

 .8، ص 2008، 1األردن، ط 
 .، ص ننفسهالمرجع _22
 .، ص ننفسه المرجع_23
 د(مصطفى عشوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : وینفرید هوبر، مدخل إلى سیكولوجیة الشخصیة، تر_24

 .16، ص 1995، )ط
 .9، ص )بناؤها، تكوینها، أنماطها، اضطراباتها( مأمون صالح، الشخصیة _25
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سن معین یكون واع  إلى یصل ، لكن حیناألموربعض  ستعابإمازال غیر قادر على 

  .و مسؤول على كل ما یصدر منه، و هذا ما یجعله یتكیف مع محیطه

   النموذج العام للسلوك الكلي « :الشخصیة بأنها" جلفورد"و من جهة یعرف 

؛ بمعنى أن كل سلوكات الفرد تبرز لنا سماته الشخصیة فهناك مثال نجد 26 »للفرد

و هذا ما یوافق تعریف . شخص عنید أو شخص متملك الذي یحب كل شيء لنفسه

معین، و التنبؤ بسلوك شخص ما في موقف  « و الذي یرى إن الشخصیة هي, "كاتل"

  .27 » هي تهتم بكل السلوكات الظاهریة، و الباطنیة للفرد

 ؛"مقدمة سیكولوجیة الشخصیة: "في كتابه)  Byrn"( بیرن"وكما یعرفها أیضا 

 والتي یمكن قیاسها, إن تنسیق بین اإلختالفات الفردیة المستمرة نسبیا « :حیث یقول

« 28.  

له عالقة بسلوكات اإلنسان، و لذلك فإن عالم النفس یرى أن مصطلح الشخصیة 

بما في ذلك من عواطف و أفعال تعكس لنا هیئة الشخص، و تترك انطباعا في 

  .اآلخرین

و علیه فإنه من الصعب علینا إیجاد تعریفا دقیقا للشخصیة، و ذلك بإختالف 

  .وجهات نظر علماء النفس لهذا المفهوم

  :الشخصیة في التصور السوسیولوجي_3

شغل موضوع الشخصیة إهتمام الباحثین في علم اإلجتماع منذ و قت طویل، فقد 

حظي هذا المصطلح بعدة مفاهیم؛ و لهذا سنحدد مفهوم الشخصیة عند علماء 

یعرف " بیسانز"، فنجد العالم ...)بیسانز، و أجبرن، و نیمكوف: ( اإلجتماع أمثال

و سماته و تنبثق من خالل , تنظیم یقوم على عادات الشخص :« الشخصیة على أنها

تكامل العادات، « ، و یعني التنظیم هنا29 » جتماعیة، و الثقافیةاإلو  العوامل البیولوجیة

                                                           
 .09، ص المرجع السابق_26
 .16، ص نفسهالمرجع _27
 .المرجع نفسه، ص ن_28
 ة، دار المعرف"جتماع الثقافيدراسة في علم اإل"السید عبد العاطي السید، المجتمع و الثقافة و الشخصیة _ 29

 . 136، ص 2003، )د ط(سكندریة، مصر، الجامعیة للطبع و النشر و التوزیع، اإل
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؛ فالعادات هي التي من خاللها تتمكن من 30 » ثباتها أو السماتو تجاهات، و اإل

ة نسبیا هي الطرق الدائم « :تفالعادا. ینهمعرفة ما سیكون علیه الفرد في مواقف مع

  .31 » أفعالهو  ,التي یسیر علیها الفرد في سلوكه

التكامل النفسي، « الشخصیة عبارة عن نأفیرون  ,"نیمكوف"و " أجبرن" أما

الشعور، و عبر عنه العادات، ، الذي تاإلنسانيجتماعي للسلوك عند الكائن اإلو 

الجانب  أمامل على سلوك الفرد، تالشخصیة تش أن أي: 32 » اآلراءتجاهات، و اإلو 

تبدو في  أفعالو  ,جتماعیة التي تعبر عنها تصرفاتاعي فیكمن في المواقف اإلجتماإل

 اإلنسان إن « أرنولد جرین"و في نفس السیاق یقول . اآلخرینجتماعي مع التفاعل اإل

یصبح  اإلنسانو  .تجعله كذلك أنیمكن  بإمكانیاتنه یولد مزودا إال یولد شخصا، بل 

الشخص ولید بیئته، فالمجتمع  أنبحیث  ؛33 » جتماعیةشخصا نتیجة للمؤثرات اإل

  .اإلنسانعنصر هام في تكوین شخصیة 

تجاهات، اإلو العادات،  « إلىمصطلح الشخصیة یشیر  أن" لند برج" هذا و یرى 

لذلك تدل الشخصیة على و . التي تمیز سلوك فرد معین األخرىجتماعیة السمات اإلو 

؛ هذا 34 » التفاعل االجتماعيو  ,نساق السلوك التي تكتسب من خالل عملیات التعلمأ

 الفرد یكتسب « ن؛ ألاآلخرینالتفاعل مع و الشخص یبني شخصیته بالتعلم  نأیعني 

نساق السلوك و المهارات الرمزیة أ أنو  ,في حیاة الجماعة تهالشخصیة كنتیجة لمشارك

  .35 » جتماعيإلتصال اتعلمها الفرد عن طریق اإلی

المجموع الكلي لكل   : « أنهاتعریفا محددا للشخصیة على " جون كیوبر"ویقدم 

  .36 » سمات لشخص ما أویمكن مالحظته من خصائص  أوما یالحظ 

                                                           
 .، ص نالمرجع نفسه_30
، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، "جتماعي سیاسيإتحلیل تاریخي "قداحي، الشخصیة القومیة هشام محمود األ_ 31

 .15، ص 2009، ) د ط(مصر، 
 .16المرجع نفسه، ص _32
 .ن ص ,المرجع نفسه_33
 .137، ص " دراسة في علم االجتماع الثقافي"السید، المجتمع و الثقافي و الشخصیة  السید عبد العاطي_ 34
 .17، ص "جتماعي سیاسيإ تحلیل تاریخي"قداحي، الشخصیة القومیةهشام محمود األ_ 35
 .137جتماع الثقافي، ص دراسة في علم اإل"السید عبد العاطي السید، المجتمع و الثقافي و الشخصیة _ 36
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ل المواصفات البیولوجیة الشخصیة لیست ك نأ إلىفمن هذه التعاریف نخلص 

، فكل هذه الصفات هي (...)التي تمیز الشخص مثل لون العینین أو البشرة أو القامة 

عل مع اآلخرین، و كذا في التفا ,تجاهاتصفات وراثیة وٕانما تكمن في العادات و اإل

 .بناء و تكوین الشخصیة فيله دور  لذلك فالمجتمعو 

  :األدبيالشخصیة في النقد _4

ختالف المناهج النقدیة؛ حیث عدت دراسة إب الحكائیةفهوم الشخصیة ختلف مإ

، و ال شك األدبیةالتي ترتكز علیها الدراسات  األساسیةالمواضیع  أهمالشخصیة من 

ن الشخصیة هي القطب الذي یتمحور حوله الخطاب السردي، و هي أب « في ذلك

 في النص أوتعیش داخل الرسالة « أنها، بیدا 37 » عموده الفقري الذي ترتكز علیه

حداث، و سارد، و أو من مكان، (  : حال بقیة العالماتالسردي حالها ك 

 « فالشخصیة عنصر فعال في تشكیل الخطاب السردي، و لهذا. 38 » ...)زمان،

نشغال و دراسة لكل الباحثین المشتغلین في مجال الدراسات السردیة، أصبحت محور إ

نظریة، و منهجیة مختلفة ذات خلفیات فكریة و  سسأو ذلك باعتمادهم على 

الشخصیة  هي نتاج متخیل  أن إلىنشیر  أن إالمعینة، و لهذا ما علینا  أیدیولوجیة

  . 39 » یبدعه المبدع وفق اختبار جمالیات خاصة

فالشخصیة تمثل عنصرا محوریا في كل سرد بحیث ال یمكن تصور روایة دون 

هو محور التجربة الروائیة، مع ذلك یواجه البحث شخصیات، من ثمة كان التشخیص 

یة في موضوع الشخصیة صعوبات معرفیة، فتتعدد المفاهیم و الرؤى وضع الشخص

اتجاهات نقدیة لضبط المفاهیم _ في المقابل_فرزتحت مجهر النقد، فهذا التنوع أ

  .الحكائیةالمطروحة عن الشخصیة 

                                                           
، جوان 13سیمون، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة منتوري، قسنطینة، العددجمیلة ق_ 37

 .195، ص 2003
اجي، المصطلح السردي في النقد األدبي العربي الحدیث، دار الصفاء للنشر و التوزیع، خفیم كریم الححمد ر أ_38

 .397، ص 2011، 1عمان، األردن، ط
أحالم مستغانمي، مذكرة لنیل شهادة : لخطاب السردي في روایة فوضى الحواس لأحالم معمري، بنیة ا: ینظر_39

جوان  23الماجستیر في األدب ، كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة، قسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة ورقلة، 

 .36ص  ,مخطوط،2004
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  :الشخصیة من المنظور البنیوي_1_4

هتمامهم البالغ في الشخصیة محطة بارزة عند النقاد البنیویین، هذا نتیجة اِ رست أ

وصف وظائف الشخصیات  « دراستهم لهذا المفهوم من زوایا متعددة فقد ركزوا على

بدایة من القرن  إالضمن بنیة النص، هذا التالحم في بناء الشخصیات لم یظهر 

التحدید الحقیقي من حیث دراسة  أحدثواالذین " الشكالنیین الروس"العشرین مع 

اهتمامهم  أن؛ فهذا یعني 40 » األدبيالخالصة في النتاج  األدبیةالممیزات، و المالمح 

دور الشخصیة في بناء النص ، هذا من جهة، و من جهة  أوكله منصبا على عمل 

طریقة خاصة في تحدید هویة الشخصیة  إلىفقد لجأ بعض الباحثیین  « أخرى

 ,صورة عنها _عبر القراءة_هو الذي یكون بالتدریج  ألنهعتمد محور القارئ ت ,الحكائیة

  :41 » ثالثیة هي إخباریةو یكون ذلك بواسطة مصادر 

 ما یخبر به الراوي -

 .ما تخبر به الشخصیات ذاتها -

 .الشخصیات عن طریق سلوك أخبارتجه القارئ من ما یستن -

ختالف وجهات نظر القراء إ، تختلف بةللشخصیة وجوه متعدد أنمعنى هذا 

النظرة البنائیة  إن « .تحلیالتهم، فكل قارئ یراها من زاویة نظره الخاصة به بإختالفو 

 أنالمعاصرة للشخصیة مستمدة في مجموعها من مفهوم الوظائف في اللسانیات، ذلك 

تأخذ  أنهابل  ,تحمل دالالت خارج سیاقها أنهاعلى  إلیهاالكلمة في الجملة ینظر 

من خالل الدور الذي تقوم به وسط غیرها من الكلمات ضمن النظام العام  إالتها دالل

 إلىالشخصیة من حیث الوظیفة هي نظرة اللسانیین  إلىفنظرة البنیویین  , 42 » للجملة

                                                           
، كلیة "السیمیاء و النص األدبي" بع وردة معلم، الشخصیات في السیمیائیات السردیة، محاضرات الملتقى الرا_40

نوفمبر  28/29ي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، جتماعیة، قسم األدب العرباآلداب و العلوم اإلنسانیة و اإل

 .312، 311، ص 2006
، ص 2010، 1ختالف، الجزائر، ط حسین عالم، العجائبي في األدب من منظور شعریة السرد، منشورات اإل_ 41

111. 
میداني، بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و حمید لح_42

 .51، ص 1991، 1التوزیع، الدار البیضاء، المغرب،ط 
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من خالل دورها  إالداللة ال تعرف  أنهاالجملة على  إلىالجملة، فاللسانیین نظروا 

النص  إلىفقد نظر البنیویین  « سبة للشخصیة،وسط الكلمات، كذلك الشأن بالن

التي تقوم بها الشخصیات التي  األدوارهو  أساسهوفق هذا التصور؛ و الذي  الحكائي

هذا هو سبب تحول الشكالنیین و البنائیین معا و المعنى الكلي للنص،  إنشاءتسهم في 

من اهتمامهم  كثرأالتي تقوم بها  األدوارهتمام بالشخصیة الحكائیة من حیث اإل إلى

  . 43 » بصفتها و مظاهرها الخارجیة

  : )Boris tomashevsky( توماشفسكيبوریس  1.1.4

الروسیة، الذین اهتموا بدراسة  أهم الرواد الشكالنییةحد أ "توماشفسكي"د یع

هتم قد اِ و . الفعل أوجانب الزمان، و المكان، و الحدث  إلىتحلیل الشخصیة ، و 

كون الشخصیة الوسیلة المثلى التي یعبر  األدبيفي العمل الباحثین بكیفیة تحدیدها 

هتمام الباحثین كان جل اِ  أنمن خاللها الروائي عن الواقع المعیش، و لهذا نجد 

  .منصبا على دور الشخصیة ووظیفتها داخل المتن الحكائي

 أنو تعقد وظائفها صار المطلوب من الروائي  ,مع تطور العملیة السردیةو  «   

الشخصیة تمكننا من  أن؛ بحیث 44 »تهیراعي الطبیعة النفسیة و المزاجیة لشخصی

تتجسد فیها جمیع القوى  إذمعرفة تصرفاتها و ذلك من خالل واقع تجربتها الباطنیة، 

  .تبالشخصیة هي تجسید لنفسیة الكا أن إلى باإلضافةالكامنة في النفس، هذا 

هذه الصفات الجدیدة  أن. األدبفي نظریة  "توماشفسكي"كما یؤكد و  « 

هذا . 45 » للشخصیة لم تكن تتوفر لها، و لم یكن یعنى بها في النصوص الكالسیكیة

تمیزت بصفات سیكولوجیة لم  أوالشخصیة في الروایة الحدیثة قد اكتست  أنیعني 

  .تكن موجودة في شخصیة الروایة القدیمة

  

  

                                                           
 .52ص , المرجع السابق :ینظر_43
امعة محمد حنا مینة، مجلة المخبر، ج: ل" الذئب األسود"آسیا جریوي، سیمیائیة الشخصیة الحكائیة في روایة _44

 .248، ص 2010، 6خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
 .248، ص نفسه المرجع_45
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 (Vladimir Propp): فالدیمیر بروب 2.1.4

في  األوائلو من المنظرین  « الرواد الشكالنیة الروسیة، أهمحد أ" بروب"یعتبر 

حقل الدراسات البنیویة الداللیة، و قد قام هذا الباحث تصوره عن الشخصیة في 

، و البارز في هذا الكتاب الذي یعتبر "الحكایة الخرافیة الروسیة مورفولوجیة" : كتابه

بالجانب المورفولوجي " بروب"هتمام الداللیة هو اِ  یویةنالفتح المبین للدراسات الب

و مختلف الوظائف الصادرة عنها، و قد عدت  ,أفعالهاللشخصیة الحكائیة، مع تعظیم 

هتمام بالشكل على حساب مرة اإل ألول أولتهذه الدراسة ثورة منهجیة حقیقیة 

في الدراسات الشعبیة بصفة خاصة " فالدیمیر بروب" المضمون، و یعرف تحلیل 

 أهمیتهافعل الشخصیة تعرف من وجهة نظر « ؛ فالوظیفة هي46 » بالتحلیل الوظائفي

الوظیفة التي تقوم بها داخل  أو؛ فالشخصیة تعرف من خالل الدور 47»  لمسیرة الفعل

  .الحدث أوایة مجرى الحك

الحظ على مدونة " بروب"  أنذلك . ركیزة هذا التحلیل األخیرةو تعتبر هذه 

 أطلقنوعان من القیم، واحدة ثابتة تتضمن  أنهاالحكایات البالغ عددها مائة حكایة 

 أسماءالشخصیات وصفاتها و  أسماءخرى متغیرة تتضمن أ سم الوظیفة، وإ علیها

و قد  « خطة عمله،" بروب" ضع و فمن الوظائف  , 48 » ...إلیهاالتي تنتقل  األماكن

و قد قام بتوزیع هذه الوظائف على الشخصیات و . ثالثین وظیفةو  إحدىحصرها في 

دائرة الفعل البطل، و دائرة فعل (: و هي سبعة. الشخصیة دوائر فعلقد سماها 

لشخصیة المرغوبة، الشریر، و دائرة فعل المرسل، و دائرة فعل المساعد، و دائرة فعل ا

  .49 » ) دائرة فعل المانحو و دائرة فعل البطل المزیف، 

                                                           
 .313، 312وردة معلم، الشخصیة في السیمیائیات السردیة، ص _ 46
إبراهیم الخطیب، الناشرون المتحدون، : الحكایة الشعبیة الخرافیة الروسیة، ترجمة فالدیمیر بروب، مورفولوجیة_ 47

 .77، ص 1985، 1الدار البیضاء، المغرب، ط 
 .313وردة معلم، الشخصیة في السیمیائیات السردیة، ص _ 48
 .ن ص ,السابقالمرجع  ینظر،_49
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جل القیام من أ إلیهاستناد یمكن اإلالو لهذا  متحوال اصیة كیانكما تعد الشخ

 شكالأو و الهیئات  األسماءمتغیرة من حیث « :ة لنص الروایة، فهيیثبدراسة محا

  .50 » جنا أوحیوانا  أو، كما قد تكون شجرة إنسانیاالتجلي، فقد تكون الشخصیة كائنا 

هذا النموذج الخاص بالشخصیات یمكن التعامل معه  أن" سعید بنكراد" رأىو قد 

لكن المضمون  األفعال أشكال أوالشخصیات  أسماءنسق عام فقد تتغیر  « عتبارهإب

  .51 »  دائرة سیظل واحدا لالمحدد لك

الوظیفة تشكل مكونا ثابتا، فالوظائف التي متغیرة، بینما " بروب"فالشخصیة عند 

الشخصیة هي التي تقوم بهذه الوظیفة التي تختلف  أما .قام بدراستها هي دائمة الثبات

وهكذا لم تعد تحدد بصفاتها و خصائصها الذاتیة بل  « .أخرى إلىتتغیر من حكایة و 

  .52 » األعمالالتي تقوم و نوعیة هذه  باألعمال

نتقادات من إوجه له عدة " لیفي ستروس"الباحث الروسي  نأو من هذا كله نجد 

الشخصیات  أفعالعندما فرق بین . بروب عزل الشكل عن المحتوى أن« :أهمها

الطریقة التي یتم بها و ، األفعالو الشخصیات التي تقوم بهذه  ,من جهة) الوظائف(

  .53 » أخرىمن جهة  تنفیذها

في هذه الدراسة بسیطا، حیث " بروب"عتمد علیه و لهذا عّد النموذج الذي إ 

المتمثل في و جانب المضمون  أهملهتم بالشكل و المتمثل في الوظیفة، في حین اِ 

  .أسمائهاصفات الشخصیة و 

  (Tzvetan Todorov): تیزفطان تودوروف 3.1.4 

، حكائیةدد الشخصیة الزات سابقیه عندما حانجإستفادة من اإل" تودوروف"حاول 

المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص الروائي لكونها العنصر  إحدىتعد  « فهي

                                                           
وي ، الجدمحنا مینة نموذجا، دار : ل" العاصفةروایة الشراع و "یة دسعید بنكراد، سیمیولوجیة الشخصیة السر _50

 .23، 22، ص 2003، 1عمان، األردن، ط 
د ( جتماعیة،في الروایة، عین للدراسات و البحوث اإلنسانیة و اإلالسردیة عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة _ 51

 .70، ص 2003، 1 ط    ,)ب
 .24األدبي، ص حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد_  52
، بن عكنون،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة"دراسة في القصة الجزائریة الحدیثة"عبد الحمید بورایو، منطق السرد _53

 .27، ص 1994،  )د ط(الجزائر، 
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جل د و تترابط في مسار الحكایة، من أیتقبل وقوعها، تمت أو األفعالالفعال الذي ینجز 

تألیفا، و تفهم الواقع و تملئ  إلیهااللحظة المركزیة المستندة  بإمالءتقوم الشخصیة  أن

  . 54 » بروح الحیاة

 جاهدا من خاللها تجسیدئها بناء متمیزا، فهو یسعى على بنا و یعمل الروائي

الشخصیة  إن « :جتماعیة، و لهذا یمكننا القولكبر قدر ممكن من تجلیات الحیاة اإلأ

جتماعیة التاریخیة التي تعیشها و تكون مؤشرا داال على المرحلة اإل أنیمكن  الحكائیة

  .55 » العالم إلىتعبر عنها، حیث تكشف عن نظرتها الواعیة 

السردیة الروائیة  األعمالفیما یخص العالقة القائمة بین الشخصیات في  أما

و  ,تبدو متعددة، لكن یمكن بعد الدراسة اختزال هذا التعدد "تودوروف" رأيحسب 

  :56هي أساسیةثالثة حوافز  إلى إرجاعه

 .هو الحب األبرزو شكلها : الرغبة -1

 .الصدیق إلىبمكنونات النفس  اراألسر و یجدد شكل تحققه في : التوصل -2

 .و شكل تحققها هو المساعدة: المشاركة -3

بحیث أنها تعمل على إقامة  ؛یجابیةهي حوافز إ‘وافز األساسیة الثالثةفهذه الح

  .عالقة تقارب بین الشخصیات الحكائیة

الكراهیة مقابل : (ستخدام قاعدة التضاد یشتق ثالث عالقات جدیدة هيفإ« 

  .57 » )مقابل المساعدة اإلعاقة، و األسرارالجهل مقابل و الحب، 

نطالق منها ستصبح مسندات یمكن اإل) األساسیة(هذه العالقات الكبرى  نإ « 

 األساسیةمن العالقات، لتصبح مسندات فرعیة، فالمسندات  أخرى أنواعشتقاق إبهدف 

                                                           
، 1، ط  دار الفارس للنشر و التوزیع ، األردن،  حمد مرشد، البنیة و الداللة في روایات نصر اهللا إبراهیمأ_54

 .33ص ، 2005
 .، ص ننفسه المرجع_ 55
، ص 2010، 3یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفرابي، بیروت، لبنان، ط _ 56

78. 
 د(، بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیالني، عالم الكتب الحدیث، األردن،  یلةالشریف حب_ 57

 .17، ص 2010، )ط
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شتقاق، اإل : اعدتيأن تتوسع طبقا لق، ویمكن )العالقات القاعدیة" (تودوروف"یسمیها 

هي " اعدة المجهولقب: "، و الثانیة"قاعدة التعارضب: "األولىالسلب، سمى و  اإلیجابو 

: المبني للمجهول، و هنا نمیز بین مستویین من العالقات إلىللمعلوم  من المبني

 ر، و كالهما یتعلق بإدراك الشخصیة ال بإدراك القارئمستوى الظهو و مستوى الوجود 

« 58.  

 أونظر البنیویین تكتسب وجودها من خالل الدور  ن الشخصیة فيإف و بذلك

  . داللتها تعرف داخل السیاق ال خارجه أنالعمل الذي تقوم به، و 

  :الشخصیة من المنظور السیمیائي_2_4

شتقت منه كل المفاهیم المستعملة في تحدید الذي اِ تعتبر اللسانیات هي المنبع 

وحدة  أنهاالشخصیة على  إلىینظر « الشخصیة، فالتحلیل السیمیائي الغإشت نمط

، فبعض 59 » شتغالها بالعالمة اللغویةداللیة قائمة بذاتها، و تجعلها مشابهة في اِ 

الشخصیة متكونة من عناصر ألسنیة، و هي من « أنالنقاد السیمیائیون یرون 

غة، تمتلئ الشخصیة عالمة فار « ولهذا عّدت , 60 » النص العالمات الواردة في 

  .61 » مجموع ما یقال عنها بواسطة التلفظو  ,صفاتهاو ها ائسمتدریجیا بإجتماع أ

على و النقاد السیمیائیون  أهمنجازات إ إلىما یهمنا من هذا كله التطرق  إذن

في تحدیدهم لمفهوم ". فیلیب هامون"، و "غریماس" و, "روالن بارت" ، و"سوریو"رأسهم 

  .الشخصیة

  (Etienne Souriau): وإتیان سوری 1.2.4

، بالرغم من الحكائیةلقد شكل الطرح البروبي منطلقا حاسما في دراسة الشخصیة 

لبعض العناصر المرتبطة بالشخصیة الحكائیة،  إهمالهاالنتقادات التي وجهت له بشأن 

القوانین التي " سوریو"درس  « فقد سار على نهجه الكثیر من النقاد و الدارسین؛ حیث

  المسرحیة   الكبرى التي ترتكز علیها " الوظائف الدرامیة"تتحكم في المسرحیة، مبرزا 

                                                           
، "رض السواد لعبد الرحمان منیفأدراسة سیمیائیة في ثالثیة "ینظر، فیصل غازي النعیمي، العالمة و الروایة _ 58

 .193، ص 2009، 1، ط  درن، عمان، األ دالوي للنشر و التوزیعدار مج
 .213، ص  ، بنیة الشكل الروائي حسن بحراوي_ 59
 .165، ص  ، العالمة و الروایة فیصل غازي النعیمي_ 60
 .312، ص  ، الشخصیة في السمیائیات السردیة وردة معلم_61
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ستفاد كثیرا من النموذج البروبي و یظهر ذلك في إقد " سوریو" أنو نلحظ . 62»

  .63 » الدوائر الست التي تعتبر تعدیال لدوائر فعل الشخصیة

بارة عن القوى التي تحرك العمل الدرامي، ع« _ لدوائرا_ األخیرةو تعتبر هذه 

  :64 » كاآلتيهي و 

  .)البطل(: القوة الغرضیة الموجهة، و هي_ 1

  .)الموضوع( :ممثل قوى الخیر المرجو_ 2

  .المستفید المحتمل من الخیر_ 3

  .)البطل المضاد( :القوة المعارضة للخیر_ 4

  .)المرسل( :القوة المسیرة و المحاكة للخیر_ 5

  .)المساعد( : القوة المساعدة_ 6

نتقادات فقد وصف بالعمومیة، و لكن هذا ال ینفي و لم یسلم هذا النموذج من اإل

غریماس  أمثالالكثیر من الدارسین  عمالألمرجعا مهما  أصبحبحیث  أهمیته أبدا

  .غیرهو 

   (Roland Berthes): روالن بارت 2.2.4

القصوى  لألهمیةمشكلة الشخصیة، و هذا " روالن بارت"و یعالج الناقد الفرنسي 

نه لیس ثمة قصة أنقول  أنیمكننا « :التي یستوجبها هذا المكون الروائي، حیث یقول

مدى فاعلیتها و الشخصیة  أهمیةفهو یؤكد على . 65 » في العالم من غیر شخصیات

  .في النص

                                                           
، الجزائر،  قسنطینة،  ، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة منتوري"الشخصیة في القصة"جمیلة قسیمون، : ینظر_62

 .201ص   ،2000 ،13العدد 
 .315، ص  ، الشخصیة في السیمیائیات السردیة وردة معلم_ 63
 .201، ص "یة في القصةالشخص"جمیلة قسیمون، _ 64
، المكتب الجامعي  "دراسة تطبیقیة لروایة الزیني بركات"، التحلیل السمیائي للفن الروائي  حمد العزيأ نقلة حسن_65

 . 37، ص 2012، )د ط(، مصر،  ، اإلسكندریة الحدیث
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على  أووجد قصة في العالم من غیر شخصیات تال « :یقول آخرو في سیاق 

  .66 » الكثرةو تمتاز بالتنوع  أخرىمن غیر فواعل، و لكن هذه الفواعل من جهة  األقل

هویتها  أننتاج عمل تألیفي، و « إالهي  ما رأیهفالشخصیة الحكائیة حسب 

یتكرر ) علم(سم إلى إو الخصائص التي تستند  ,األوصافموزعة في النص عبر 

  .67 » ظهوره في الحكي

فهي عبارة عن كائن . 68 » نها كائنات من ورقر من ألیست أكث « أنهاكما 

ذلك الحلم  الشخصیة تقوم بتحقیقو ؤلف داخل الحكي، تخییلي مبتدع من طرف الم

  .الذي لم یستطع الكاتب تحقیقه في الواقع

 (Algirdas Juli Greimas): غریماسیرداس جولیان ج أل 3.2.4

ستثمار جهود سابقیه، قام باِ الذي " غریماس"جاء " سوریو"و " بروب"بعد نموذج 

الذي قّدمه في سلسلة تیبولوجیات الشخصیة « قد تجلى ذلك في نموذجه العامليو 

الوضع  إلىفیه تم تجاوز الوضع الداخلي للشخصیة بصفتها و حدة معجمیة و البارزة، 

فالشخصیة في نظره   ,69 » المستوى الداللي إلىمن المستوى التركیبي  أي ؛الخارجي

  .ذات داللة في العمل السردي

و سنكتفي فقط  ,في مشروعه الضخم لدالئلیة الشخصیة" غریماس" أسسلقد "

من خالل مصطلحین یبرزان في نموذجه العاملي، یمثالن مفهوم  إلیها باإلشارة

؛ فالعامل هو نوع من الوحدات )و الممثل ,العامل( : الشخصیة، و هما مصطلحا

لها  أشیاء أوتكون العوامل كائنات بشریة  أنالتركیبیة ذات میزة شكلیة خالصة، یمكن 

عنوان مهما كانت طریقة بنائه حتى و لو كانت هذه العناوین بسیطة فهي ذات فعالیة 

  .تؤهلها للمشاركة في القضیة

                                                           
، )ط د(،  الثقافة العام، مجلس  صیة الروائیة عند خلیفة حسین مصطفىخشلم، الشحمد علي األحسن أ: ینظر_ 66

 .52، ص 2006
، عمان،  ، دار صفاء للنشر و التوزیع ، المصطلح السردي في النقد األدبي الحدیث حمد رحیم كریم الخفاجيأ_ 67

 .379، ص 2012، 1األردن، ط 
المغرب، ، مطبعة األمنیة ، الرباط،  ، مستویات دراسة النص الروائي مقارنة نظریة عبد العالي بوطیب: ینظر_ 68

 .49، ص 1999، 2ط
 .315، الشخصیة في السیمیائیات السردیة، ص  وردة معلم_ 69
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قابلة و  ,متضمنة في الخطابسمي وحدة تركیبیة من النوع األ « الممثل فهو أما

محتواه الداللي و ستثمارات الخاصة بالتركیب السردي، في لحظة ظهورها لتسلم اإل

 أوجماعي  أویكون الممثل فردي  أنیتكون داخل الحضور بمعلم تفردي، و یمكن 

  .70 » تصویري

بمصطلحي  ستبدلتأنها أ حصطالو ما یمكن مالحظته على الشخصیة في اإل

كل عالقة قابلة لتولید توتر خاص  أمامناو یمثل النموذج العاملي « العامل و الممثل،

من  أزواجو بناء على هذه العالقات نحصل على ثالثة . داخل النص السردي

  :71 » العوامل، و كل زوج مرتبط بمحور داللي معین

  ).الموضوع/ الذات(بین : محور الرغبة_ 1ع

  ).إلیهالمرسل / المرسل(بین  :اإلبالغمحور _ 2ع

  ).المساعد/ المعیق(بین : محور الصراع_ 3ع

و لم یهتم بالذوات،  ,دوارهتم باألإفي نموذجه العاملي قد " غریماس" أنو نلحظ 

 ,المعیقو ، إلیهالمرسل و  ,و الموضوع، المرسل ,الذات(: العوامل لدیه هي أنكما نجد 

العالقات التي تقوم بین هذه العوامل هي التي تشكل النموذج  أن، و )المساعدو 

  .العاملي

  Philippe Hamon): (فیلیب هامون  4.2.4

 إلىالنظریات الحدیثة المنجزة  أهمعن الشخصیة من " فلیب هامون"نظریة  إن

اعتبار الشخصیة و  إن « :و قد حدد هذا المفهوم بدقة عندما قال. غایة یومنا هذا

تیار وجهة نظر تقوم ببناء هذا الموضوع، وذلك من خالل إخ أيعالمة؛  يأولبشكل 

  .72 » مكونة من عالمات لسانیة أيالمحددة كإبالغ؛  اإلرسالیةدمجه في 

كمورفیم فارغ  إلیهاحیث ینظر « فمفهوم الشخصیة یلتقي بمفهوم العالمة اللغویة

و لهذا نجده قد . 73 » النص ، سیمتلئ تدریجیا بالداللة كلما تقدمنا في قراءةاألصلفي 

                                                           
 .316، ص السابقالمرجع :ینظر_ 70
 .318، ص وردة معلم، الشخصیة في السیمیائیات السردیة: ینظر_71
 .319ص  ,السابقالمرجع _72
 .213، بنیة الشكل الروائي، ص  حسن بحراوي_73
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مما هي معیار  أكثرالشخصیة بناء یقوم بتشییده،  إن. عّدها مجرد كائن لغوي محض

  .74 » مفروض من خارج النص

یمكن التأكد من  ,یل على كائن حيحمقولة سیكولوجیة ت« :أیضاو كما یعتبرها 

 أن، فالشخصیة عالمة یجري علیها ما یجري على العالمة، (...)وجوده في الواقع 

من خالل  إالبیاض داللي، ال قیمة لها  أيعالمة فارغة؛  نهاإوظیفتها وظیفة خالفیة، 

  .75 » كائنات من ورق على حد تعبیر بارت نهاإنتظامها داخل نسق محدد، إ

مما هي  أكثرتركیب جدید یقوم به القارئ  « هي يكالشخصیة في الح أنكما 

المتلقي، و  أو، بحیث تعرف داللة الشخصیة عند القارئ 76 » تركیب یقوم به النص

على بلورة تصور " هامون"و لهذا فقد عمل . نطباع الذي تتركه لدیههذا من خالل اِال 

  .77»  ثر الشخصیةي داللة للشخصیة عندما تحدث عما أسماه أسیمیائ

الشخصیة عالمة لسانیة، و اقتصرت دراسته على " فیلیب هامون"عتبر لقد اِ  و

  :نتاج الروائي و هياإل موعي مجتغط أنهاثالثة فئات یرى  إلىتقسیم الشخصیات 

، )نابلیون الثالث( : شخصیات تاریخیة« و هي :المرجعیةفئة الشخصیات _ 1

، )الحب، الكراهیة(  : ، شخصیات مجازیة)زیوس، فینوس ( : أسطوریةشخصیات 

هذه الشخصیات تخیل على  إن، )العامل، الفارس، المحتال( : شخصیات اجتماعیة

  .78 » معنى ممتلئ و ثابت حددته ثقافة ما

 أودلیل على حضور المؤلف  إنها« ): الواصلة(شاریة اإلفئة الشخصیات _ 2

التراجیدیا شخصیات ناطقة باسمه، جوقة : من ینوب عنها في فئة النصأو القارئ، 

  .79 » الخ...القدیمة، المحدثون السقراطیون، شخصیات عابرة

                                                           
 .35، ص  الداللة في روایات إبراهیم نصر اهللا، البنیة و  حمد مرشدأ_74
  ، الجزائر،  دار كرم اهللا للنشر و التوزیع , سعید بنكراد: فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، تر_75

 .08، ص 2012 ،  )ط د(
، المغرب،  البیضاء، بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار  حمید لحمیداني_76

 .50، ص 2003، 3ط 
 .271، ص  ، معجم السردیاتآخرونمحمد القاضي و _77
 .29سعید بنكراد، ص : ، تر فیلیب هامون، سیمیولوجیة  الشخصیات الروائیة_78
 .30، ص  نفسهالمرجع _ 79
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ن إفیما یتعلق بهذه الفئة، ف« ):المتكررة ( ستذكاریة فئة الشخصیات االِ _ 3

فهذه الشخصیات تقوم . مرجعیة النسق الخاص بالعمل و حدها كافیة لتحدید هویتها

أجزاء ملفوظیة ذات أحجام متفاوتة التذكیر بو  ,داخل الملفوظ بنسج شبكة من التداعیات

   و وظیفتها من طبیعة تنظیمیة و ترابطیة  ,)كجزء من الجملة ، كلمة، فقرة( 

  .80 » باألساس

نه بإمكان أیة شخصیة أن أالثالثي،  یفنحول هذا التص" فیلیب هامون"و أشار 

  .تنتمي في الوقت نفسه أو بالتناوب ألكثر من واحدة من هذه الفئات الثالث

ن البحث ألو  ,و من خالل ما سبق نصل إلى أن الشخصیة ال تزال قید الدراسة

و یرجع ذلك  ,غموضو كل ما هو متناول على الساحة النقدیة ال یزال محل نقص 

الخلط في تحدید المصطلح،  ل من أهمها تعدد مناهج دراستها أوألسباب عدیدة، و لع

  .و لغیاب القوانین الضابطة لوصفهاأ

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .31، ص  المرجع نفسه_80



 

 
 

  

   : األولالفصل 

تصنیف الشخصیات 

  . الحكائیة ووظائفها
  -دراسة تطبیقیة  -

  . فئة الشخصیات المرجعیة : أوال          

شاریة فئة الشخصیات اإل : ثانیا         

  . )الواصلة(

ستذكاریة فئة الشخصیات اإل : ثالثا      

 . )المتكررة (
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التي وقف علیها النقاد المعاصرین حول الشخصیة  ,بعد تقدیم التصنیفات

الفصل  سنحاول في هذا فإننا , ...)وسوریو ,یماس وغر  ,روب ب(  : أمثال ,الحكائیة

والذي  , "فیلیب هامون"في الروایة متبعین في ذلك تصور دراسة الشخصیة 

فهي  ,وذلك بالتركیز على دورها الفعال في العمل الروائي ,دقة أكثرموقفه « كان

وتتحدد الشخصیة من  ,للعمل الروائي  قراءتناعالمة فارغة تمتلئ بالداللة مع نهایة 

حیث یرى ؛  1 »  داخل النسق تماما كالعالمة األخرىخالل عالقتها بالشخصیات 

بل مرتبطا بالوظیفة النحویة التي تقوم بها  ,محضا أدبیاتحدید الشخصیة لیس  « نأب

  .الشخصیة داخل النص 

 ,والجمالیة  ,المقاییس الثقافیة  إلىحین یحتكم الناقد  فتتأتى األدبیةوظیفتها  أما 

فارغ ویمتلئ  یأتي  فالمورفیم ,فیلتقي عنده مفهوم الشخصیة بمفهوم العالمة اللغویة 

عالمة  یعتبر الشخصیة « ففیلیب هامون ,2     »بالدالالت بعد نهایة قراءتنا للنص

في عالقته  إالومتغیر وال یتحدد  ,اآلخرهذه العالمة عائم هو  مضمون"ن أل, لسانیة

  .3  » بالسیاق الذي یحیل علیه

تمتلك وجودا  فال, السرديلشخصیة تعتبر مكونا من مكونات العمل  ا« أنوبما 

 ,داللة الخطاب الروائي إنتاجسیرورة  إطارفي  إال , (...)مستقال یحدد نوعیتها ودورها 

وتعددت داللتها فكل . ,4    »ألخرلذلك تعددت تصنیفات الشخصیة السردیة من باحث 

  .الخاصة رؤیته یصنفها بحسب باحث 

فهي تتكون من  ,تصنیفا للشخصیة من حیث الوجود  "فیلیب هامون"قدم  « وقد

تعد جزءا  أنشخصیة عن طریق التبادل والتناوب  أليویمكن  ,رئیسیة  أنماطثالث 

                                                           
  .249ص  ,مینة  حنا : سیمیائیة الشخصیة الحكائیة في روایة الذئب األسود ل ,سیا جریويآ-  1
  .ص ن  ,المرجع نفسه-   2
  . 28ص  ,سعید بنكراد  : تر ,سیمولوجیة الشخصیات الروائیة  ,فیلیب هامون-  3
 ,جبریل جدل الواقع والذات النظر إلى األسفل أنموذجا بنیة الخطاب الروائي في أدب محمد  ,أمال منصور - 4

  .78ص  , 2006 ,)ط د( ,الجزائر  ,دار اإلسالم للطباعة والنشر 
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وهذه  ,  كل وحدة تتمیز بتعددیتها الوظیفیة في السیاق أن ذلك ,األنماط من هذه 

  1   :  » هي األنماط

 .فئة الشخصیات المرجعیة  -1

 .)شاریة اإل(الواصلة  الشخصیاتفئة  -2

 .)المتكررة(ستذكاریة فئة الشخصیات اإل -3

روایة الستخالص الشخصیات الحكائیة في إسنحاول  ,ومن خالل هذه الفئات الثالث

  : كاآلتي

   : فئة الشخصیات المرجعیة : أوال -

الذي یفرزه السیاق  , غیر نصيالشخصیة المرجعیة على الواقع حیل ت« 

 ,ویرتبط وضوح هذه الشخصیة المتمیزة بالمعنى المليء ,(...)التاریخي أو ,جتماعياإل

التي ینتسب  ,والتاریخیة ,جتماعیة القارئ في الثقافة اإل إسهاموالمثبت ثقافیا بدرجة 

التاریخیة  أوتوظیف الشخصیة المرجعیة  أهمیةوال خالف حول  .النص الروائي إلیها

 ,من المضامین المسكوت عنها  تحملها كثیرا بما لدیها من داللة  ,في النص الروائي 

یتفاعل  أو ,وبذلك تتفاعل الشخصیة التاریخیة الماضیة مع الشخصیة المعاصرة

ن تلك إف أخرىویة ومن زا ,من زاویة  ,داللة جدیدة  إلنتاجالماضي مع الحاضر 

 ,ن كانت غیر متحركة في الحدث الروائي إ و , ستدعاؤهاإالتي یتم  التراثیةالشخصیات 

الكشف  إلىبفضل ما یحدثه وجودها من توتر یدفع  ,شك فاعلة في الحدث  بال فإنها

سلسلة من  إلىن هذه الشخصیات تحیل أ« هذا یعني, 2 » الستدعاءإعن كنه دالالت 

الشخصیة  أنكما ,  1 » التحدیدات التي تشتغل كمرجعیة ضمنیة للعالم المروي

                                                           
ص , العالمة والروایة دراسة سیمیائیة في ثالثیة ارض السواد لعبد الرحمان منیف, فیصل غازي النعیمي  -  1

171.  
  .84ص , في الروایة  البنیة السردیة, عبد المنعم زكریا القاضي - 2
  .110ص , نموذجا " لحنا مینة"سیمولوجیة الشخصیات السردیة في روایة الشراع والعاصفة , سعید بنكراد -  1
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وتبقى مقرؤیتها مرتهنة بفاعلیة  ,تحیل على معنى ثابت أقرته ثقافة ما « المرجعیة

 أربعةومن هذه الشخصیات المرجعیة انبثقت  , ومشاركة القارئ في تلك الثقافة ,القراءة 

  : 2  » هي أقسام

  : شخصیات ذات مرجعیة تاریخیة .1

الشخصیات التي  أي ,التاریخ  إلى األصلالمنتسبة في " وهي تلك الشخصیات 

ویتفرع هذا النوع  ,ذات وجود فعلي في التاریخ  خصیاتنطالقا من شإها صاحبها أینش

 أو ,.)..الرشید أومعاویة (: مثل المرجعیة السیاسیة ,ممكنة  أنواععدة  إلىفي الحقیقة 

 ,األدب أهل(: المرجعیة الثقافیة مثل أو ,) األئمة أوالصحابة ( : المرجعیة الدینیة

تكون  أنومن البدیهي  ...).التاریخ المندرجة فيوغیرهما من مجاالت الثقافة  ,والغناء

من  أكثرعندما یكون لها في التاریخ  وذلك ,أكثر من مرجعیة بعض الشخصیات ذات 

وفي دراسة مثل هذه  ,...) وٕامامطالب مثال قائد وسیاسي  أبيفعلي ابن (وجه 

معرفة هذه الخلفیة المرجعیة التاریخیة لفهم  إلىالشخصیات یحتاج الدارس 

 ,الواقع أمرالحدود بین ما هو من  ولضبط ,خصوصیات صورتها في قصة المدروسة 

من شخصیة  بأكثر "المصابیح الزرق"تعج روایة و , 3  »والفن األدب أمروماهو من 

الشخصیات ومن  ,ما تحمله شخصیة المؤلف من زخم معرفي  إلىوهذا راجع  ,تاریخیة

  : التاریخیة نذكر

 سمه الكاملإ و  ,"هتلر"شخصیة  "مینة حنا"ولقد وظف  : هتلرشخصیة  -1.1

وكانت دعائم النظام  ,وزعیم الحزب النازي  ,نازي ألمانيسیاسي  ,"لویس هتلر أدولف"

بالمجال اسماه ما وكان هدفه هو االستیالء على  ,الذي یحكمه ذا نزعة دیكتاتوریة 

وعرف ,  1  »النازیة  أللمانیامین الوجود أالسیطرة على مناطق معینة لت أي ؛الحیوي

                                                           

  .171ص, لعبد الرحمان منیف" ارض السواد"العالمة والروایة دراسة سیمیائیة في ثالثیة , فیصل غازي النعیمي- 2 

  .102ص,  2000,) د ط(, تونس, دار الجنوب للنشر , طرائق تحلیل القصة, الصادق قسومة- 3
 .www.d1g.com25-03-2016  : الموقع االلكتروني-  1
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الفتاكة وهذا ما نلحظه في  بأسلحتهوكذلك  , الدبابات وبأضخمبقوة جیشه  "هتلر"

  : الروایة

 خاصة في  إشارة بإصبعه وأشار..(.جاء هتلر من هنا  وٕاذا...وبعد خذني بحملك " -

 .عن اختراقه الدبابات أضخمسمنت مسلح تعجز إن من و صطدم بحصإ )خریطة كفه

  وقال ساخرا  عنقه أخرومط محارب 

 ! من هنا یا فهلوي "هتلر"جاء  وٕاذا -

  .خریطة كفه هازئا  إلى خراآلهو  وأشار

   : جینو محتداصاحب ما وأجاب ,فبرقت عیون الحاضرین قرحا بهذا السؤال المفاجئ 

 ... یستطیع هتلر الهجوم من هنا ال -

 .2  » ؟أتراهن...یهجم من هنا بل  -

ستعان السارد إولقد  , آنذاك األلمانيولقد حملت هذه الشخصیة الفكر النازي 

 أنالسارد  أرادونضاله الذي  ,وشجاعته ,قوة الشعب السوري إلبرازبهذه الشخصیة 

كما  .الدبابات  أضخمختراقه حتى ولو كانت إالذي ال یمكن .یشبهه بالحصن المنیع 

ستراد الحریة المسلوبة من تعد مؤشرا داال على القوة والصرامة إل" هتلر"شخصیة  أن

  . طرف المستعمر

  : شخصیة الزیر سالم -2.1

الزیر "« و, التي تعد ذات مرجعیة ثقافیة" الزیر سالم"ویستحضر السارد شخصیة 

وائل "  وأخوه ,"عدي بن ربیعة "سمه الحقیقي إ و  ,فارس من فرسان قبیلة تغلب " سالم 

 ؛  بالمهلهلولقب  ,ولقب بالزیر لكثرة مجالسته للنساء  ," بكلیب"والملقب " بن ربیعة 

حرب بطل  "الزیر"وكان  ,كلیب  رق الشعر وقصده في بكاء أخیهأأول من  ألنه

ودامت هذه الحرب قرابة  ,كانت حرب طاحنة بین قبیلتي بكر وتغلب أي  ,البسوس

                                                           
2

  .50,49ص,  2008, 9ط ,لبنان ,بیروت ,دار اآلداب  ,المصابیح الزرق  ,مینة حنا -  
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الغلبة في "وكانت ,1  »ر للدم والكرامة أالحرب هو الثوكان سبب هذه  ,عاما  أربعین

 "الزیر"ن أللقائلین ب أو ,قاتل كلیب  "ساسج" أنصارعلى  "الزیر" ألنصارالنهایة 

  . 2  »بضربة على الذین یشكون في قدرته على فعل ذلك  رأسیحصد مائة 

 , وأخالقیاتیبین لنا عدة مبادئ  أنالكاتب من وراء هذه الشخصیة  أرادوقد 

والصبر كما ورد في المقطع ,  الوفاء بالعهد والحفاظ على الكرامة والشرف أهمهاولعل 

كذلك التحلي و , 3"یا باطني كوني وسیعة تنالي المنى : فالزیر قال"« .السردي

 إلیه لتآوما  ,وأمته ,مأساة وطنهیبرز لنا  أن أیضا أرادا كمو  ,الشجاعة والصدق ب

  . واألخالقالتي فقدت هذه المبادئ  المجتمعات العربیة

ن الكاتب كان غرضه من وراء توظیف هاتین الشخصیتین أبنلحظ ومما سبق 

وصموده  ,مدى قوة الشعب السوري وكفاحه ونضاله برازإ هو) والزیر سالم  ,هتلر(

  .تعدان مؤشرا للحرب والبطولة  "الزیر سالم"و,  "هتلر" فشخصیة ,المستعمر أمام

  : جتماعیةإشخصیات ذات مرجعیة  .2

 شخصیاتالشخصیات التي ال تحیل على  «جتماعیة تلكاإل تعتبر الشخصیات

هي  وٕانما ,من الثقافة  آتیةوال على شخصیات  ,)الحاضر أومن الماضي (  ةمعین

وهذه الشخصیات  , ..)(.على فئات مهنیة  أوجتماعیة إطبقات  أوتحیل على نماذج 

ن بعض سماتها أعتبار إب ,هي ممكنة الوجود  وٕانما ,القصة  لم توجد فعال خارج

 .4  »  ذي وجود حقیقيمستقاة من مجتمع ) أحیاناجلها  أو( وأفعالهاومالمحها 

                                                           

   www.atarek.net24-03-2016 : لكترونيالموقع اإل- 1 

 مینة سلوب حناأالمقاطع السردیة هي كما وردت في الروایة ب: مالحظة. 

 

  166ص ,الروایة - 2

  .229ص ,الروایة - 3

  .102ص ,طرائق تحلیل القصة  ,الصادق قسومة  -  4
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نماذج متعددة الشخصیات لها مرجعیاتها  أمامكون نجتماعیة سومع الشخصیة اإل

منظفة  ,لتبغ ا صاحب مصنع,المختار(:الواقعیة المتعددة الوظائف  أوجتماعیة اإل

الروایة تصور لنا طبقات  أنوبما  ,)االسكافي ,الصیاد , مساح األحذیة ,البیوت 

فهناك الطبقة  ,ختالفا واضحا بین شخصیاتها إهناك  أنولهذا نجد  , جتماعیة مختلفةإ

ولكل من هذه  , والطبقة الكادحة الفقیرة المنعدمة , نیة الحاكمةلغرستقراطیة ااأل

  .شخصیاتها التي تمثلها الطبقات 

   : ومن الشخصیات التي تدل على السلطة نجد : شخصیات الطبقة الغنیة -1.2

لحساب المستشار والحاكم  یعملالذي كان  : "جریس المختار"شخصیة  -1.1.2

لهذا وجب  ,ن الشعب السوري كان مستعمرا من طرف الفرنسیین وأل ,والمستنطق 

خادما  خائنا هوف األمرولكن في حقیقة  ,هم شخص یخدم مصالحتمثیل علیهم 

هتبلها إجاءه زبون جدید  فإذا , أول ثرثارا نخب "جریس المختار "فكان« .لمصالح فرنسا

وتكتیفه  , وذكائه , ومخترته وسطوته ,فحدثه عن مركزه الخطیر  ,فرصة ال تعوض

  .1   » ... واألعمال اإلصالحاتوتحقیقه كذا وكذا من  ,للمستشار والحاكم والمستنطق 

بالخبث والدهاء " جریس المختار"ویوصف , الیمنى لرئیس البلدیةالید نه یعد أ اكم

وهو یبتسم  ,كان یستغل بساطة هؤالء فیخدعهم  « :في الروایة كما ورد , ستغاللواإل

كان یصبح هدفا  , أیضاهو  ,نه أالصفراء على  أسنانهبتسامة شیطان من بین إ

ستثنائیة اإلستعمال حیله وظروفه إ حیث یمعن في , األحیانلسخریة الناس في بعض 

  .2  » بتذالدرجة اإل إلى

بحیث ؛  الحرب أیامویحكم الوضع المریب الذي كان یعیشه سكان سوریا 

فقامت البلدیة  ,من المواد الغذائیة كالدقیق والخبز  األسواقوخلت  األرزاقحتكرت أ

كما في  ,وقد كلفت المخاتیر القیام بمهمة التوزیع  ,على السكان  غاثةاإلبتوزیع 

                                                           
  .46ص, الروایة – 1

  .81ص , الروایة – 2
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سكان  أعاشفكان یسرق  ,لجریس المختار فرصته الذهبیة  أتاحوهذا ما «  : الروایة

  . 1  » الحي ویتاجر بدفاتر الخبز دون حسیب وال رقیب

تحقیق  إلىصورة الرجل الذي یسعى  إلبرازفحضور هذه الشخصیة في الروایة 

وكان  , أخرىوكذلك تنفیذ رغباته على حساب شخصیات , من وراء منصبه أهدافه

 بحیث كان یتقمص شخصیة الذئب في صورة ؛  یمثل منطق الخداع والنفاق هوجود

الوقت قد حان  أنالحظ المختار و «  : كما في النص .الحمل في الوقت المناسب 

  . 2  »  اآلخرینلیلبس الذئب ثوب الحمل فیخدع 

  : أفنديشخصیة رشید  -2.1.2

جتماعیة شخصیة  والدالالت اإل ,ذات المرجعیة الواقعیة األخرىومن النماذج 

وكان  ,رستقراطیة الطبقات األ أصحابوهو من  , التبغ صاحب مصنع" أفنديرشید "

 , 3  » وقد جعلته هذه الصفة الممیزة موظفا محظوظا ومرضیا عنه  « شخصا بغیضا

یكرهونه « أن إلىذلك  أدى, نه كذلك سلیط اللسان ال یحسن المعاملة مع عمالهأوبما 

بكل وسیلة  إیذائهمذلك لم یمنعه من  أن الإ , وقد یشتمونه ,واحد  آن ویتحاشونه في

 . 4  »لدیه 

وال یعطیهم ,  الفراسة ما جعله یستغل العمال أصحابمن " أفنديرشید " ولكون

 ,ستبدادتمثل اإل" أفندي رشید" شخصیة  أنولهذا نجد  , أجرتهمحقهم ویحسم لهم 

 .النفوذ والسلطة  أصحابوالجبروت لكونه من 

هي " أفنديرشید "وشخصیة , " جریس المختار"كل من شخصیة  أنونلحظ 

كما و  .جتماعي مستغلین بذلك مركزهم اإلستبداد شخصیات تحمل داللة القوة واإل

  .لمستعمر الفرنسي لوكذا عمالء  ,رستقراطیةالطبقة األ أصحاب یضاأیمثالن 

   : شخصیات الطبقة الفقیرة  -2.2

                                                           
  . 73ص , الروایة -  1

  . 79ص  ,الروایة  -  2

  .118ص  ,الروایة  - 3

  .ص ن  ,الروایة -  4
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   : ومن بینها نجد, تمثل الطبقة الكادحة والفقیرة  أخرىوترد في الروایة شخصیات 

ماء  وناقلة, بیوتغسالة ومنظفة « التي تعمل : صقر أمشخصیة  -1.2.2

في الضحى  وتعود,  األبیضینشر الفجر قمیصه  أنصباحا قبل  تذهب ,الحي ألهل

 1 »  األیامعلى مر  وهكذا,  ظهراتذهب ثانیة وترجع  ثم,  بنهاإحاملة طعامها وطعام 

. 

جل كسب أ السوریة التي تسعى شاقیة من المرأةصورة  تمثل ,صقر أم"خصیة فش

رغم  وألوالدها, التي تكافح للحصول على طعام لها  المرأةفهي تدل على  ,لقمة العیش 

  .بسبب المستعمر  مضطربة أجواءوفي  ,الظروف القاسیة التي تعمل فیها 

الذي یعمل " مریم السوداء " وهو زوج :"نایف الفحل" شخصیة  -2.2.2

 .یلتقي بمریم السوداء كان یعمل في المقاهي  أنوقبل  , األحذیةمساح 

المعاني الدالة على ) ونایف الفحل ,صقر أم(:حمل كل من الشخصیتین تو 

وتحمله  ,والمثابرة التي تعكس واقع المجتمع السوري في صبره ,وتحمل الشدائد ,الصبر

  .والظروف القاسیة  ,للفقر

      ,في الروایة  األخرىومن النماذج  : "رزوق الصفتلي أبو"شخصیة  -3.2.2

          : كما ورد في الروایة ,المثابر في عمله " رزوق الصفتلي  أبو" شخصیة الصیاد 

ذلك لم یمنعه  أن إال ,2  » من عمر ناهز الستینرزوق الصفتلي عجوزا  أبوان ك «

لیبرز لنا  ,ماضي هذه الشخصیة إلىالسارد رجع بنا  أنونلحظ  ,من ممارسة مهنته 

الذي جعل  األمر ,وخبیث ,حسودشخص " رزوق  بوأف"  ,دورها الفعال في المجتمع

 أشیاءهناك  أن إال ,فبالرغم من هذه الطبائع السلبیة ,الناس یتقون سالطة لسانه 

ال  أنت «  : حیث قال یوما لصدیقه عبد اهللا ,یجابیة تغلب على شخصیته كالصبرإ

                                                           
  . 31ص  ,الروایة  -  1

  . 51ص  ,الروایة  -  2
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تحترق في الشمس  أن ,الصبرتتعلم  أنیجب  , ) (...قلیل الصبر  ألنكتنجح بالصید 

 .1  » ...الصبر...الصبر...الصبر,تبارح مكانكفال 

ویعمد  ,وهو صاحب الرجل المقطوعة  : سكافياإل شخصیة عزار -4.2.2

ن یغتاب فقد كا ,عي یتناسب وطبیعتها واق بأسلوبتقدیم هذه الشخصیة  إلىالخطاب 

  : یعریها عزار بنظراته الثاقبة ثم یقول مرأةإ فكانت كلما تمر « ,الناس 

 .2  »  أبیهاوشوارب .....یلعن شوارب زوجها -

 "سكافيعزار اإل" وشخصیة, " ليفترزوق الص أبو"كل من شخصیة  أنونلحظ 

ن حضور كل هاته أو  ,تبرز نوع من الثقافة الشعبیة السوریة  , جتماعیةإتحمل صورة 

كما  ,جتماعیة قد ساهم في خلق جو مناسب للشخصیات الرئیسیة الشخصیات اإل

 . لألحداثعلى البناء السردي  أیضاساعدت 

  : شخصیات ذات مرجعیة مجازیة .3

والشخصیات  ,رمزي ) قانون(عن نظام  أغلب العالمات تنشأ« أنمن المعروف 

 تتأرجح ,محمل بمدلوالت مختلفة وغیر ثابتة  ,الرمزیة عالمات دالة ذات بعد رمزي 

 إخفاءفي  األساسوهو  ,)عتباطیةاإل( والثاني,)صطالحالعرف واإل(األول,  مبدأینبین 

والعالقة بین الرمز  ,والشخصیات الرمزیة هي شخصیات مرجعیة  ,الداللة علیها 

 یقابله مرجعمعنى  وكل ,دة فكل رمز یقابله معنى معین ثابتة ومنتظمة ومحد ,والمرجع

  .1  » معرف ومحدد

, بأمرهاالتظاهر  أو ,التعبیر عن رغبة  أفعالنجاز إتقوم الشخصیة هنا ب« كما

وتجسید ,  كله معنى الشخصیة وعالمتها وینبثق من وراء ذلك ,أمرا آخر وهي تبطن 

                                                           
  . 62ص  ,الروایة  - 1

  . 53ص, الروایة  - 2

ص  ,سیمیائیة في ثالثیة ارض السواد لعبد الرحمان منیف دراسة  ,العالمة والروایة  ,فیصل غازي النعیمي  - 1

184,183.   
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 .2   » )...والحب , الكره( : عدة صفات معنویة مثل أوالشخصیة في هذا النوع صفة 

  : تيكاآلویتجلى ذلك 

 : الحب -1.3

في  بین بعض الشخصیات أیبرز معنى الحب من خالل عدة عالقات تنش

 ؛ حیث نجد شخصیة  "رندة "و  ,"فارس"عالقة  : هذه العالقات أهمومن  ,الروایة

وكان حبه  ,رندة  أحبففارس  ,بروزا في الروایة  األكثرمن بین الشخصیات  "فارس"

عینا ٕالتقت و  « : یزداد لها یوما بعد یوم خاصة بعد خروجه من السجن كما في المقطع

لكنها  ,مسموعة وتمتمت الشفاه كلمات غیر  ,قلباهما ونبض  , فارس ورندة خلسة

حیث  ,في مصنع التبغ" فارس أم" ل مع عمت" رندة"وكانت  ,3  » ثنینمفهومة من اإل

من  أحرینتظر مجیئها على "فارس"وكان  ,العمل  إلى أمهكل صباح لترافق  تأتي

 ,بن الداخلي شيء ما في عالم اإل أشرقرندة  أطلتحین و  « :كما في المقطعالجمر 

یطوف بمحیاها ظل  ,واقفة على الباب  إلیهاكتفى بالنظر إ و  ...ستخفه طرب مباغتإ و 

. 4  » ویلتمع شيء ما سائل براق في السواد من عینیها ,وتشیع حمرة خفیفة  ,بتسامة إ

وموت  , والتطوع في الحرب ,لیبیا إلى" فارس"ینتهي بسفر " لرندة" "فارس" ولكن حب

  .شفى لبنان بمرض السل في مست "رندة"

سفر  أنبحیث  , أحداثهاكبیر وقوي في  أثرموضوع الحب في الروایة له  إن

 "فارس"ما نستخلصه من خالل حوار  وهذا ," لرندة"لیبیا كان بسبب حبه  إلى" فارس"

  : كاآلتي "رندة" مع

 . حبكأ ألننيالسفر  ریدأ«  -
                                                           

سیمیائیة الشخصیة الروائیة تطبیق آراء فیلیب هامون على شخصیات روایة  ,حمد شریبط أشریبط  : ینظر -  2

العربیة وآدابها معهد اللغة , عمال الملتقىأ ,دبي السیمیاء والنص األ,عبد الحمید بن هدوقة  غدا یوم جدید لالدیب

  . 220ص , 1995,الجزائر , باجي مختار , جامعة عنابة

  . 211ص ,الروایة  -  3

  . 265ص ,الروایة -  4
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 .الذین ال یحبون ال یسافرون -

 1    »  وأتزوجكعلى المال  ألحصل ألجلكذلك  سأفعل...فسأسافر أنا أما -

هو الدافع الوحید الذي جعله یفكر في السفر  ,"لرندة" "فارس"حب  أنیبرز لنا  فالحوار

   .لیبیا إلى

  : الكراهیة -2.3

والتي تتصف بكراهیة  ؛ومن الشخصیات الحكائیة ذات المرجعیة المجازیة

كل منهما یكن  حیث ؛  "رزوق الصفتلي واب"و  "سكافي عزار اإل"نجد  اآلخرین

 كما في  الناس ویغتابان ,یجتمعان مع بعضهما ویضحكان كانا فقد   , الكره  لصاحبه 

 "الصفتلي"سبق  فإذا ,نصراف صاحبه إ ذاك ینتظر منهما ٕاذو «          :النص

  : وقال إلیهقرب شخص أ إلى" عزار"ستدارإ , بالذهاب

 ...خو أ...عكروت )بتعد إالصفتلي الذي یكون قد  إلىویشیر ( هذا  أترى

  : ویقول لمن حوله رأسه" الصفتلي"فعندئذ یهز" عزرا"ذهب  إذا أما

  .2  »وحط رجلیها في بطنها  األفعىاهللا عرف _ 

ما في أ,ففي الظاهر تتجلى صفة المحبة  ,فكل من الشخصیتین تظهر عكس ما تخفیه 

  . األخر إلىالباطن فتخفي كل شخصیة الكره والعداوة 

  : تيكاآلفي جدول  ضبطهابعد دراستنا لفئة الشخصیات المرجعیة یمكننا 

  دراسة الشخصیات المرجعیة

  دورها   نوعها   الشخصیة 

  رئیسیة  مجازیة  فارس 

                                                           
1
 270ص ,الروایة  – 

  . 54,53ص  ,الروایة - 2
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  هامشیة  تاریخیة   الزیر سالم 

  هامشیة  تاریخیة  هتلر 

  ثانویة   مجازیة   رندة 

  هامشیة  جتماعیة إ  صقر  أم

  ثانویة   جتماعیةإ  نایف الفحل

  ثانویة  جتماعیةإ  جریس المختار

  هامشیة  جتماعیةإ  أفنديرشید 

  ثانویة   جتماعیةإ_مجازیة   رزوق الصفتليأبو 

  ثانویة    جتماعیة إ_مجازیة   عزار االسكافي 

  )01(الجدول رقم                            

هي النوع  ,الشخصیات  أنوبعد دراسة الشخصیات المرجعیة  ,لجدولمن انلحظ 

 ,ووضعیة سكان سوریا  ,حالة إبرازجل أوقد وظفها الكاتب من  ,الغالب في الروایة

ثر على أستعمار قد اإل أنوكیف  ,جل كسب لقمة العیش أكانوا یسعون من  وكیف

  .حالتهم المعیشیة 

   : )الواصلة(فئة الشخصیات االشاریة : ثانیا

ن أ ومن الضروري« ,تكون واصلة بین المؤلف والقارئ ألنهاوسمیت بالواصلة 

قبلي بنفس  حاضرا بشكلفالكاتب قد یكون  , وبالسیاق , تكون على علم بالمفترضات
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وراء شخصیة ممیزة بشكل  وأ , قل تمیزاأوراء شخصیة  ," أنا"و  , "هو"الدرجة وراء 

  .1  »  كبیر

 إلى إیصالهاالمؤلف التي یحاول  أفكاریحمل فالشخصیة الواصلة عبارة عن بوق 

  .المتلقي 

 « بحیث ؛)الروایة(خباریة الشخصیة الواصلة بالشخصیة اإل أیضاكما تسمى 

 وتأتي ,في الزمن الماضي  أحداثعما جرى من  اإلعالن أو خبارتقوم على اإل

بمعنى  .1  » تدوینها أوعلى الصعید الواقع  األحداثلتجسد هذه  األخرىالشخصیات 

كما تقوم بدور  ,الشخصیة الواصلة هي حلقة وصل تربط بین المؤلف والقارئ أن

 إلى األولىشاریة مفهوم موجه بالدرجة فالشخصیة اإل« ولهذا ,األحداثعن  خباراإل

هذا حصر -نتیجة ذلك -والیمكن .تمویهیة مختلفة  أشكالیتخذ حضور الكاتب الذي 

 ؛ »2 ثانویة أوشخصیة رئیسیة  أو , )هو(وأ) أنا( : مثل ,الحضور في صیغة محددة 

مثال في صیغة ضمیر  تيأتشاریة الشخصیة اإل أننحكم على  أننه ال یمكننا أبحیث 

تكون شخصیة  وأ ,) هو( أو) أنا(ضمیر  إمافقد تكون  ؛ شخصیة رئیسیة فقط تأتي أو

  .ثانویة  أورئیسیة 

تجلى وراء الشخصیات یالذي قد  ,خالل ذلك حضور المؤلف ونلحظ من 

 :ومن خالل ذلك نجد في الروایة شخصیتین تكشف هذا الحضور هما ,الحكائیة

  : )والسارد ,فارس(

 ,وتعتبر هذه شخصیة واصلة بین المؤلف والنص من جهة : شخصیة فارس - 1

التي التقت  المرأةهو جار " فارس" أنوبما  , أخرىوبین القارئ والمؤلف من جهة 

                                                           
  . 31ص ,سیمولوجیة الشخصیات الروائیة  ,فیلیب هامون -  1

  .61,60ص  ,2008 ,الجزء الثاني  ,الجزائر  ,السبیل دار  ,مكونات البنیة الفنیة  ,عبد الحمید بوسماحة  -  1

 .82ص , 2002 , 1ط ,الجزائر  ,عالم الكتب للنشر والتوزیع ,معجم مصطلحات السرد ,علي بو كحال  -  2
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بعد ذلك یروي لها  نشأأو « :  كما في الروایة األحداثوبالتالي فهو یدرك كل , بالراهبة 

   :الحكایة

 ,ها الخطر زایل ,في غیبوبة تامة  أیاماوظلت  , المرأةكان النزیف قد ذهب بدماء 

على  ,فدرجت لكي تسلي نفسها  ,كنها لم تستطع النوم ل ,وصحت وتماثلت للشفاء 

 .القدیمة  واألغنیاتبعض المواویل  نشاءإ

دخلت غرفتها راهبة شابة فسمعتها  , بآوذات لیلة كانت قمراء قائظة من لیالي 

   : تغني

  

  زلف یا عینیا                        الزلف  أمعالعین یا 

  .1  »موجوعك لیا              ال تحلفي وتنكري             

ما یدور في  إیصالستطاع إهي رمز للمبدع الذي ," فارس"ن شخصیة إختصار فإوب

   : كاألتيویمكن توضیح ذلك  .المتلقي  وأفكره للقارئ 

  

 

  

  

 إلى األحداثتلك  بإیصالیقوم  "فارس"و ,"فارس" إلى األحداثفالمؤلف یوكل سرد 

  .بقراءتهویتجسد كل ذلك في النص الذي یقوم القارئ  ,القارئ

وهي الشخصیة التي تقوم بدورها الفعال في المسار  : شخصیة السارد - 2

كما في  ,وتفسر وتقدم الشخصیات الحكائیة  , األحداثحیث تسرد  ؛السردي

 ,وناقل الحجارة  ,بینهم البائع المتجول  ,كان السكان خلیط من الناس ... « :الروایة

                                                           
  . 270ص  ,الروایة  -  1

 القارئ شخصیة فارس المؤلف

 النص
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 ,ومن ال عمل له  , والعامل ,األحذیةوماسح  , والكازوز والكعك ,وبائع الكاز 

 .1  » ...والموظف الصغیر  , واللحام ,والحالق  ,والخباز‘والخیاط  ,سكافي واإل

 ؛یغني في مثل هذه الحاالت " فارس أبو" ان ك « :المقطعجد في الروایة نو 

تخالها منبعثة من كل ذرة في  , مدیدة ,وف طویلة أوكان غناؤه حنونا رقیقا یبدؤه ب

وغاضت  ,كل شيء  تفنینللحرب  األولومنذ الیوم  ...« ,  2  »جسمه العمالق 

 , اآلخرونام فارس هو  ,...ونامت البلدة على هم وظالم , البسمات مخلفة جهة كئیبة

  .3  »  ... المآمغتنما مفكرا بما یحمل الغد لهم من 

 یدیولوجیةأتحیل على  الساردشخصیة  نأنلحظ من هذه المقاطع السردیة 

  .وعظمة مخزونه المعرفي في بث العدید من الصفات  ,وكذا ثراء ذاكرته , الكاتب

 ,"السارد"وشخصیة  "فارس"من خالل شخصیة  ,أفكارهیقدم لنا  أنحاول " مینة حنا" إن

  .تعبیر عن وجهة نظر الكاتب وصورة عنه إالما هي  "السارد"شخصیة  أنكما 

  : )المتكررة(ستذكاریة فئة الشخصیات اإل : ثالثا

فالشخصیات تنسج داخل  , األدبيضروریة للنظام الخاص بالعمل  اإلحالة« تعد

التذكیرات لمقاطع من الملفوظ منفصلة وذات طول  ستدعاءات والملفوظ شبكة من اإل

فالشخصیات  , 4  » أساساتنظیمیة المحة وهذه الشخصیات ذات وظیفة  ,متفاوت 

الشخصیات المبشرة  :مثل,ستذكاریة عبارة عن عالمات تقوم بتنشیط ذاكرة القارئ اإل

بمثابة العالمة التي « فهذه العملیة تعتبر .تلك التي تذیع وتؤول الدالئل  أوبالخیر 

 األسرارالكشف عن  أو , مشهد االعتراف , فالحلم التحذیري« ,5 » تشحذ ذاكرة القارئ

تعد  ,...عترافواإل , سترجاعواإل ,فالتمني  . األسالفوذكر  ,رتدادوالتنبؤ والذكرى واإل

ومن خاللها یقوم العمل  ,الصور لهذا النوع من الشخصیات  وأفضل ,الصفات  أفضل

                                                           
  . 30ص  ,الروایة  - 1

  . 35ص ,الروایة-  2

  . 38ص  ,الروایة-  3

  .252ص  ,مینة  حنا: الحكائیة في روایة الذئب األسود ل سیمیائیة الشخصیة ,آسیا جریوي  - 4
  .203ص  ,سیمیائیة الشخصیة الروائیة  ,حمد شریبط أ شریبط-   5
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عدد من المقاصد  ستذكار یحققاإل« إنولهذا ف . 1  » على نفسه بنفسه باإلحالة

وفي الروایة نجد الشخصیات  . 2  » الحكائیة مثل الفجوات التي یخلفها السرد وراءه

   : اآلتیةستذكاریة اإل

ولهذا  ,العدید من الشخصیات " فارس" تستذكر شخصیة : "فارس"شخصیة - 1

 .ن تصنف ضمن الشخصیات الرئیسیة أمركزها الفعال ب بوأهافقد 

فهي التي تقوم على  ,هذه الروایة الشخصیة المركزیة في " فارس"وتعتبر شخصیة 

زوج « ومن ذلك یتذكر ,ستذكار العدید من الشخصیات وما جرى لها في الماضي إ

 رآهاالتي  األرملبینها وبین هناك تشابها بالنظرات  أن لیهإ خیل ...صاحب المتجر 

 وقد...تلتمع , من بین الدموع ,كانت عیناها  : وقال في نفسه ,في دكان المختار 

 .3  »ال تنقطع عني   : شدت على یدي وقالت

" عبد المقصود" فنجده یتخیل  ,بنسج تخیالت حول الشخصیات "فارس" ویقوم

عاصبا وجهه  , كلما مر بها كما في المقطع وراء النافذة المغلقة بأنهكلما یمر به 

 :والمختار ,الحارس  وأخافقلق الحي أرافعا فوقه ذلك اللحاف الذي  , لةبتبالمنشفة الم

نائمة « :كما في النص عبد المقصودزوجة " یتخیل  أیضاونجده  ,...وحملة المحامل

  .4  »كبیرین تغمرهما المیاه   نئیوعاوولدیه مضطجعین في  ,في البركة

والحكایات عنهم داخل  ,هیئة السجناء من خالل سماعه للقصص "فارس"  وكما یتخیل

ورؤوسهم  ,وعیونهم حمر كالجمر ,شواربهم كبیرة جدا , مخیفونرجال « بأنهمالسجن 

, وفي وجوههم وسواعدهم وشمات زرق ,مشنوق  أسر طاقیات كتلك التي شاهدها على 

وقد فتحت فیها السیاط قروحا  ,دما  زفتن وأجسادهم ,مصفدة بالحدید  وأیدیهم وأرجلهم

  .1   » هائلة

                                                           
 ,دار األمل  ,دراسة بنیویة تطبیقیة  ," القاهرة الجدیدة "تقنیات السرد في روایة نجیب محفوظ  ,آسیا قرین -  1

  .86ص  ,2015 , )د ط( ,الجزائر

  .99ص  ,البنیة والداللة في روایات إسماعیل فهد إسماعیل  ,صبحي محمد جابر عمر -  2

  . 95ص  ,الروایة  - 3

  . 112ص  ,الروایة -  4

  .149ص , الروایة- 1
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كما  .یسترجع الماضي فیتذكر جاره " فارس أبو" نجد : "فارس أبو"شخصیة - 2

هذا الجار  أنوالخالصة ...ا جار یسكن غیر بعید من بیتنا ان لنك «  :في المقطع

الذي یلقي لنا به  , الصدقة والرغیف المسروق : فقال .كان یحدثني یوما عن الخبز

 .2  »لیس الرغیف الذي نفتش عنه  ألنه ,هذا الرغیف ال نریده  ,صاحبه من النافذة

 أبو" یضاأستذكاریة ومن الشخصیات اإل : رزوق الصفتلي أبوخصیة ش - 3

 «  :حیث یقول ," عبد اهللا"الشباب مع صدیقه  أیامالذي راح یسترجع " رزوق الصفتلي

وصنارة  ,المساء  ویأتي , خریناآلویصطاد  أناصطاد أف ,البحر معا  إلىنا نذهب ك

سمكتین فیبتسم  أوفنعرض علیه سمكة  اإلشفاقذاك یتملكنا  وٕاذ ,صاحبنا فارغة

 . 3  » ویرفض 

 «  :حیث یقول ؛األراضيعن صاحب " فارس"نجده یعترف ل وفي موقف آخر

جاء  فإذا ,یماناإلكافرا ال یعرف  ,درجة الجنون  لىإعصبي  ,عرف المومیاء؟ هو كذلك تأ

جاء الصیف فقد حلت علیهم مصیبة  إذا أما ,رتاح فالحوه من شره إالشتاء وسكن المدینة 

وعندئذ یتحكم فیهم  ,لكنهم كانوا یعودون  ,وهاجروا  أراضیهموقد ترك الكثیرون  ,كاللعنة 

  .4  »مما كان یتحكم  بأشد

 أخذنا حیث, شخصیات على نماذجال اعتمدنا في تصنیف أننا األخیرونشیر في 

تمثل نموذجا  "الزیر سالم"و ,"هتلر"فشخصیة  ,من نموذج  رأكثمن كل صنف 

 كذاو  ,شاریةوفارس نموذج للشخصیة اإل , للشخصیات المرجعیة و التاریخیة

الشخصیات المرجعیة  أنفي هذه التصنیفات وكما نلحظ  . ستذكاریةلشخصیات اإلا

داللیة توحي  أقطاباشكلت  أنهاكما  ,ستذكاریة شاریة واإلتداخلت مع الشخصیات اإل

  .العالمات مجموعة من  إلى

                                                           
  .204ص , الروایة-   2

  .59ص ,الروایة -  3

  . 56ص  ,الروایة  - 4
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یمتلكها الروائي  أنالمهارة التي یمكن  تعبر عن ,تعد الشخصیة مقیاس جوهري 

حیث یحملها دالالت شكلیة وضمنیة تمكنه من توضیحها وتحدیدها ؛   تقدیمه لها أثناء

 حددوتت؛  فهي تعتبر بمثابة البطاقة الداللیة التي تحمل ممیزات وسمات معینة .للقارئ

 إلى إضافةفي الجانب الشكلي المتمثل في الخصائص وكذا بعض السلوكات النفسیة 

  .سم داال یبحث عن مدلوله من خالل الروایة وكما یعتبر اإل ,عتباره هویتهاإسم باإل

بالكشف عن مالمح الشخصیات  ,لفصلوهذا ما سنحاول طرحه من خالل هذا ا

وكذا بتحدید دال ومدلول الشخصیات المتواجدة في  , وصفاتها الداخلیة والخارجیة

  .روایة ال

   : مستویات وصف الشخصیة : أوال_ 

الخطاب الذي یسم كل ما هو موجود فیعطیه تمیزه « االوصف هنونعني ب

بالنسبة  ماأ .1 » المختلفة عنه أووتفرده داخل نسق الموجودات المشابهة له  ,الخاص

التي  اآللیة) الوصف(قائمة على كونه فهي « للعالقة الرابطة بین الوصف والشخصیة

هویتها  وٕاكسابهاوتجذیرها في الواقع  ,ورسم مالمحها ) الشخصیة (تعمل على تشكیل 

  .2  »وهذا على المستوى السردي  ,الخاصة 

عتماد على الوصف وبناءا على هذا یمكننا وصف شخصیات الروایة باإل

الشخصیة هي « نأب "فیلیب هامون "وكما یرى ,الخارجي والداخلي للشخصیة الحكائیة 

  . 3  »  وأخالقیة ,وسیكولوجیة,دائما معطاة صحبة صفات سوسیولوجیة 

نجد ف ,لوصفلمن رؤیة  أكثرفهناك  ,وصاف متعددة للتمییزأوللشخصیة الحكائیة 

     . للشخصیة اآلخرینووصف  ,ووصف الذات ,وصف السارد

  

  

                                                                                                                             

                                                           
ص  ,یف منرض السواد لعبد الرحمان أالعالمة والروایة دراسة سیمیائیة في ثالثیة  ,فیصل غازي النعیمي -   1

212.  
  .213ص  ,المرجع نفسه  : ینظر-   2
  .54ص, مستویات دراسة النص الروائي ,عبد العالي بوطیب -   3
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  : مات الوصف الخارجي للشخصیةیس - 1

السارد یقدم لنا المالمح الخارجیة للشخصیات بكل  أننجد في هذا الوصف 

التي تمیزها عن بعضها ...) والخصوصیة  ,والعالمات ,والهیئة ,الهندام( : مكوناتها

   :اآلتيالجدول كما في  .البعض 
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  )02(جدول رقم 

  سمات الوصف الخارجي للشخصیات 

  غرض الوصف   الصفحة  المقطع السردي  الشخصیة

  الست بربارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انت الست بربارة في العقد الخامس أو ك« _

وجبهة ,  نف كبیر ومحدبأذات , یزید  ما

یعلوها شعر أشیب كثیف , عریضة مغضنة 

یحیط برأسها الصغیر فیجعل له  ,مدور

ویقوم بین كتفین  ,شكل طبق من شعر

 تخاله, فوق جسم طویل خشبي  بارزتین

    مشجبا وضعت في أعاله قبعة من قش

« .  

   

)20‘21(  

  

  

  

  

الغرض من هذا _ 

الوصف هو 

التركیز على جسد 

وٕابراز  ,الست

سیمات تقدم السن 

  .بها 

  

  

كتنز إوقد  ,ان جسمها لدنا رخیصاك«_ 

 ,ستثارة للنفسإبسمنة خفیفة جعلته أكثر 

بشكل  وعیناها ذابلتین وشعرها مظفورا

ستدارته إیعطي وجهها الخمري مجاال إلبراز 

وخصرها ضامرا یحیط به زنار , الجمیلة

وشفتها السفلى تبدو  ,ینتهي طرفاه بشرابتین

ونظراتها , ن علیها رحیقا ندیا أالمعة أبدا ك

وصدرها  ,بتسام من بین الدمععاودت اإل

  .  » ذلك ال یزال جمیال كما كان

)197(  

  

یبرز هذا المقطع _

مفاتن جمال الست 

بربارة في مرحلة 

الشباب من خالل 

  . السیمات الخارجیة
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  رندة 

ستدارة إان شعرها األسود المتحلق في ك «_

 ,متماوجة على كتفیها مزیدا من األناقة

  » ویجعل وجهها شبیها بوجه مریم المجدلیة

. 

)200(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الغرض من هذا _

الوصف هو إعطاء 

صورة أخرى 

غیر الذي  ,للجمال

عرفناه في الست 

  .بربارة 

والسارد في _ 

وصفه لهذه 

حدد  ,الشخصیة

ا الخارجیة سیماته

أنها بموضحا  ,بدقة

 لجمال صورة 

 ةالسوریالمرأة 

 ,بصفة خاصة

المرأة في ولجمال 

 العربي المشرق

  .بصفة عامة

أبو رزوق 

  الصفتلي

  

  

  

الصفتلي عجوزا ناهز رزوق  أبو كان«_ 

یمشي  ,شائبا ,عمالقا ,الستین من عمره

 اورأسه الصغیر أبدا ممطوط ,وجذعه یسبقه

    »  مل دون مقودبجإلى األمام یكسبه شبها 

)51(  

  

الغرض من هذه _

المقاطع هو إبراز 

مالمح أبو رزوق 

كما لجأ , القبیحة

السارد أیضا إلى 
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كرة  ,فوق الفود األیسر ,كانت في رأسهو « _

حد جنبي الرأس أوتجعل  ,هآمن ورم تشوه مر 

وكانت یداه  ,ناتئا نتوء كیس مليء بالبطیخ

 . » طویلتان كبیرتین كرفش

)51(  

  

  

  

  

  

 إبراز سلوكه من 

 السیماتخالل 

 .القبیحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, ما عیناه فحادتان كعیني ذئبأ« _

خبثا وحسدا األمر  تومضان ,مثقوبتان كزمر

الذي جعل الناس یتقون سالطة لسانه ما 

  . » أمكن 

)52(  

  

  

  

  

ما لباسه فیتكون غالبا من سروال أ « _

وینتعل صیفا وشتاءا  ,زرق وقمیص كاكيأ

ویدخن بغلیون من  ,بوطا عسكریا ضخما

  .» قصب أجوف 

)52(  

  

الغرض من  وأما_

وراء تصویر لباسه 

المتواضع هو 

إعطائنا صورة عن 

اإلنسان الفقیر 

الذي یسعى جاهدا 

إلى كسب لقمة 

العیش من خالل 

 .عمله كصیاد
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بل هو نسیج  ,ان هذا كاتبا عجوزاك« _  فنديأرشید 

 ,كان فانیا ,...وحده بین الكتاب والمخلوقات

ن أوترتجف أطرافه ك ,یهتز رأسه ویضطرب

تان لتالزمه وتحدق عیناه الكلینوبة عصبیة 

الشحیحتان من وراء نظارته ذات اإلطار 

ویغور خداه في حفرتین قائمتین ,الذهبي 

وتبرز الطوایا الجلدیة في  ,على جانبي فكیه

  . »نفه كبیرا جافا كخشبة أویبدو  ,وجهه

  

  

  

  

)118(  

  

  

الغرض  نلقد كا_

من وراء هذه 

ات هو إبراز سیمال

رشید "شخصیة 

 هالذي تمیز  "أفندي

عن غیره من 

وذلك  ,الشخصیات

للتعبیر عن الجانب 

فصفة  ,الخلقي

البغض والشح 

والبخل هي صفات 

   .سلبیة تمیز أخالقه

  

 ,وذقنه الحلیقة ,من صلعته الملساءف « _

تطل هیئة كرویة لحیة ال  ,وشاربه المحفى

یتهدل حاجبان ال  ,وعلى عینیه  ,شعر فیها

افه یطالعك جلدا ومن كل أطر  ,شعر علیهما

 فضفاض لجسم ضامر كانت له سمنة فیما 

  .  » مضى

)118(  

  

كما أن هذه  _

الصفات هي 

مات تمیز یس

   ةأصحاب الطبق

البرجوازیة الموالیة 

  .للسلطة
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ما دماغه فكان مصفحا بالبغضاء لكل أ« _

وقد جعلته هذه الصفة الممیزة  ,من حوله

    » عنه موظفا محظوظا ومرضیا

)118(  

  

 ,سمرأ ,ان یقف بقربي رجل طویلك« _  الجندي

على رأسه  ,ضامر الوجه ,قاسي المالمح

 ,وفي یده بندقیة ,لبادة وشاربان كبیران

   . » صاصبصف من الر ویتمنطق 

)25(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

راد الكاتب من أ_

خالل وصفه 

للجندي أن یبرز لنا 

 ؛الخارجیة السیمات

حیث وصفه بأنه 

 ,قاسي المالمح

وهذا لیبین قسوة 

الجندي الفرنسي 

الذي ال یملك رحمة 

   .في قلبه
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ما شكلها العام فكان ینطوي على أ« _  أم صقر

عینان مرمدتان  ,هیكل متهدم,فاجعة حقیقیة 

فیظل الجفنان في ,ترشح حدقتاهما بالدمع 

  . » حالة جریان دائم

)31(  

  

  

یوضح المقطع _

السیمات الخارجیة 

للشخصیة من 

 برازإخالل 

 الممیزات

جیة و الفیزیول

المتسمة بترابط 

  .األوصاف

 حضكما یو _

م "حالة أ المقطع

 ,التعیسة "صقر

عیش في توالتي 

كما  .بؤس وشقاء

صورة یوضح لنا 

كاملة عن الطبقة 

المسحوقة التي 

  .تمثلها أم صقر
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 ,كان یتمدد تحت النافذة رجل غریبو « _  جینسال

سود أكان وجهه  ,ظل هامدا طوال الوقت

وله ,وذقنه نابتة  ,وشفتاه منتفختین ,صفرأ

وفي ,نفه الشاحب أیختبئ فیه  ,شارب طویل

لق مزق كبیر یبدأ من الزنار خسرواله ال

تبرز  ,وینتهي عند منتصف الساق الیسرى

 ,منه بروزا تاما ركبته القائمة كزاویة حادة

كشجرة ...فیظهر لحمه من أواخر الساق 

نه ظل أإال  , وتساقط ,تشقق قشرها ةهرم

  . » عالقا

هذه توضح   )128(

السیمات الصفات 

الخارجیة للسجین 

حالة الذي یمثل  

السجناء في 

كما أراد  ,السجن

ن كل أأن یوضح ب

 ,هذه المالمح

والصفات هي نتاج 

تأثر هذه 

الشخصیة بالمكان 

 ,الذي هي فیه

 .وتنتمي إلیه 
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 على عتمدإقد  "المصابح الزرق"المؤلف في روایة  أنمن خالل ما تقدم یظهر 

وحتى ترتسم صورة كاملة  ,وهذا للداللة علیها ,لشخصیاته والمباشر الوصف الخارجي

  .ویكون في بحث دائم عن داللتها  ,في ذهن القارئ

عملیة الوصف الخارجي للشخصیات تساعد على تقریب  أن أیضاویتضح 

ن الوصف أل , هامة وأهداف أبعادن كان هذا الوصف له إ خاصة و  ,المالمح المفترضة

  لم یوظف في نسیج الروایة یصبح لغوا ال طائل من  إذا« :الخارجي للشخصیات

 .1  »ورائه 

 ,عتمد السارد في هذا الوصف على ممیزات الخارجیة المختلفة لكل شخصیةإوقد 

  .ووصفها بدقة حتى تصل الصورة واضحة ومكتملة للقارئ

  

  

                                                           
  .314ص  ,الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسن مصطفى ,  شلمحمد علي حسن األأ -  1

) ...(غائبا عن الوجود  ,ان منطفئاك« _

وبدا شاربه متهدال  ,الذباب هفوق ویختلف,

وعیناه  ,فوق شفتیه الزرقاوین الداكنتین

مغمضتین كأنه قد قضى مختنقا في قعر 

   » . بئر

یبرز المقطع _  )129(

السیمات الخارجیة 

وكان , للسجین 

الغرض من 

الكشف الوصف 

عن الحالة المزریة 

 .للسجناء

 
 
 

 
 

. 
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   : مات الوصف الداخلي للشخصیةیس - 2

المالمح الداخلیة للشخصیة الحكائیة من  أهمالبحث عن  الوصف الداخلي هو

یبني مجموعة  أنروائي  أيمن الصعب جدا على « حیث ,خالل الخطاب السردي

ویسقط في  , یتورط في بعض الهنات أندون  , كبیرة من الشخصیات في عمل سردي

 أنثم یتفق  ,لها طبعا معینا أن أساسحیث یقدم الشخصیة على  ,بعض المتناقضات

من  أساسهتسلك تلك الشخصیة نفسها سلوكا یتناقض مع ذلك الطبع الذي قدمت على 

نه بقدر ما إف ,كان مثل هذا الضعف التقني قد یعتور مساعي معظم الروائیین اوٕاذ .قبل

   1 .  » المتناقضات أوذه النقائض تقل لدیه مثل ه , السردیة أدواتهیتمكن المحترف من 

 إلى) المرئي( یتجاوز السارد مستوى الظاهر« ومن خالل الوصف الداخلي

 , الشخصیة أعماقستغوار في إبحیث یقوم بعملیة  , )الالمرئي(المستوى الباطني

 , هاوالخواطر التي تمأل , وأحالمهامشاعرها  وٕاجالء , للكشف عن خبایا نفسها

التي تشكل مالمح  , الوجدانیة العمیقة األبعادالداخلیة من خالل  األوصاففتتجسد 

  . 2  »   نتمائهاإ وقیمها و  أحاسیسهاوتحدد  ,الشخصیة نفسیا وعاطفیا

والتغیرات هذه الحاالت حسب  ,هو تتبع للحاالت النفسیة « فالوصف الداخلي

  3 .   » ومسبباتها األحداثوالمواقف الناتجة عن تعاقب  األوضاعتغیرات 

   : اآلتيالداخلیة للشخصیات كما في الجدول  سیماتوعلیه سنقوم بتحدید ال

  

  

  للشخصیاتسمات الوصف الداخلي 

  الداخلیة  سماتال  الصفحة   المقطع السردي   الشخصیة 

وهي السمة , )طیب(نه أب  )84(ان القندلفت رجال طیب ك« _  بشارة القندلفت

                                                           
دیوان  ,"زقاق المدق" مركبة لروایة  تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة ,عبد المالك مرتاض  - 1

  ..158ص ,) ط د(, الجزائر ,بن عكنون  ,المطبوعات الجامعیة 

 ,2005,  1 ط, األردن ,دار الفارس للنشر والتوزیع  ,البنیة والداللة في روایات إبراهیم نصر اهللا  ,حمد مرشد أ-  2

  .72ص

  .73ص,   2013 , 1ط, الجزائر, دار التنویر , قیة تحلیل الخطاب األدبي دراسة تطبی, إبراهیم صحراوي -  3
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التي تمیز هذه     » ال یؤذي الناس قط

  .الشخصیة

أبو رزوق 

  الصفتلي 

  

  

  

  

  

  

 ...فتلي حسوداصان الك« _

«   

وهي سمة ,)حسود(نه أب  )66(

  . كامنة في الشخصیة

یبدو رجال سویا ...«   _

   » ....طیبا

وهي السمة ,)طیب(نه أب  )66(

   .التي تظهرها الشخصیة

فهو , )یحب المزاح(  )66(    » حب المزاحی« _ 

شخصیة مرحة في 

 .الظاهر

    

نهشته غیرة ال تمت إلى و « _  

   » الفضیلة بسبب

سمة تمیز هذه ,)غیور(  )98(

   .الشخصیة

 أعماقهالم تكن في و « _  اء دمریم السو 

 لآلخرینتحمل حقدا وعداءا 

« .   

ال  ,طیبة ,نقیة إنسانة  )93(

   .لآلخرینتحمل ضغینة 

من ,)وعفیفطیب (  )164(  » ان الحلبي طیبا عفیفاك« _  محمد الحلبي 

السیمات التي تمیز هذه 

   .الشخصیة

لم یكن مشغوال وقف  إذاف«  _

على باب دكانه وداعب 

قفز خفیفا  أو ,جیرانه

كسنجاب نشیطا كفتى 

    » ...صغیر

خفیف   ,حباب إنسان  )165( 

  .ونشیط  ,الظل

  

 ,ان شابا قویا جریئاك« _  عبد اهللا 

لكنه  ,كثیر المدح دائم الحركة

   » قلیل الحظ

دائم  ,مرح ,قوي جريء  )59(

  .قلیل الحظ  ,الحركة
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وعنیدا  ,عفیفا أبیاان ك« _

    » أیضا

  .وعنید  ,عفیف  )59(

  

ان جریس المختار ذئبا ك« _  جریس المختار 

   » وحمال في وقت واحد

  .منافق وداهیة  إنسان  )60(

ان المختار یستغل ك «  _

   » ...فیخدعهم  ؤالءهبساطة 

  .ومحتال مخادع   )71(

 أنستطیع عند اللزوم ی« _

یعكر الماء ویتهم سواه 

ویستطیع عند  ,بتعكیرها

عن  يیفض أن أیضااللزوم 

   »تعكیرهما من قبل سواه 

  .وداهیة , نتهازي إ  )71(

  العامالت 

  

  

رجعت العامالت و « _

 إلىنشیطات بعض الشيء 

   » العمل

)120(  

  

  

  .نشیطات 

  

  

  

  الفتیات 

  

الفتیات في مرح هرولت و « _

    » الصبا وحیویة الشباب

  

)120(  

  

  .المرح والحیویة 

  )03(جدول رقم

 أمامولیس  ,نفسیات حیة أمام وكأنناوصفه یشعرنا  أثناءالكاتب  أنوهكذا نستنتج 

هذه  أنوالسبب  , یصور حالتهم النفسیة بطریقة جیدة أنستطاع إ ألنه , نماذج جامدة

في  أبدعلذلك  ,الشخصیات قد تكون تصویر لجانب من جوانب حیاة الروائي نفسها

ال تستطیع الشخصیة  بأشیاءیعترف  أحیانانه أدرجة  إلى , تصویر نفسیة شخصیاته

  .عنها  اإلفصاحنفسها 

الوصف الذي ینهض على تحدید المالمح « هو ذلك ,الوصف الداخلي أنوبما 

هو الذي یتمكن من تلمسها ف ,والسارد الخارجي العلیم , شخصیةالداخلیة التي تمیز ال
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فهو  ,1  » وأعماقهابناءا على قدرته على معرفة ما یدور في ذهن الشخصیة 

لذلك یستوجب على  , بالضرورة یساعد على تقریب العالقة بین الروائي وشخصیاته

والكشف عما یدور في  أغوارهار بلس , یعقد صلة صداقة مع شخصیاته أنالسارد 

 , فیه فأثرت , شخصیات حقیقیة تعایشت معه وكأنهاویعالجها بطریقة تجعلها  , ذهنه

   .التعبیر عنها بطریقته الخاصة إلىبه  وأدت

 ماك .الوصف مرتبط بالحركات التي تقوم بها الشخصیات أنوعلیه یمكننا القول 

بحیث یقوم  , وهذا لتقاربهما , األحیانالروائي یزاوج بین الوصفین في بعض  أننجد 

نجده  األحیانولكن في كثیر من  ,الداخل إلى بوصف الشخصیة من الخارج ثم یعبر

وشكلها  ,هتمامه على الوصف الخارجي فیصف المظهر العام للشخصیةإیركز 

  .الظاهري الذي یبرز مكانتها للقارئ 

   : دال ومدلول الشخصیة : ثانیا_ 

تتمیز « به ذإ ,عریف للشخصیة الحكائیة التبطاقة  بمثابة اإلسم أنالمعروف  من

والتسمیة تعیین ینوب عن المسمى بعالمة  , الشخصیة في المتخیل كما في الواقع

والمقصدیة  , مؤلفة من دال ومدلولعالمة لغویة  سمواإل, رقم  أوة یخط أوصوتیة 

وفق   , المقصدیةوقد تصل هذه  , شخصیاته ألسماءختیار الكاتب إواضحة في 

الذي یحمله جل الروائیین في عملیة  لهوسياحد الهم  إلى "فیلیب هامون"تصور 

  .1  »شخصیاتهم  وألقاب أسماءختیار إ

حیث یحدد الشخصیات ویمیز بین  ؛ سم دور بارز في العمل الروائيإلول

 ,داال یبحث عن مدلوله أوسم یبحث عن معنى إوینظر للشخصیة ك« .وأخرىشخصیة 

  للعمل  قراءتنانكتشف معانیه من خالل  أن إلىن من الشخصیات ما یبقى غامضا إف

الروایة مرویة بضمیر  أنوبما  , األسماءفالدال یرتكز على داللة « ,2 »  الروائي

سم العلم بعالماته السیمیائیة في تحدید دال ومدلول إسنركز على  فإننا, الغائب

                                                           
 ,الجزائر العاصمة , ختالفمنشورات اإل ,الدار العربیة للعلوم ناشرون  ,بنیة النص الروائي  ,إبراهیم خلیل  -  1

  .177ص , 2010,  1ط

, یفمنرض السواد لعبد الرحمان أدراسة سیمیائیة في ثالثیة  ,العالمة والروایة ,فیصل غازي النعیمي  -  1

  .205ص

  .254ص ,سود لحنامینة سیمیائیة الشخصیة الحكائیة في روایة الذئب األ ,جریوي  آسیا -  2
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وتكون هذه  , حكائیةشخصیات  أسماءختیار إبفكل روائي یقوم  .الشخصیة الحكائیة

 أنختیار البد هذا اإل أن إال,  شمن الواقع المعی أو, من نسیج خیاله إماالشخصیات 

  3  »  .محكوما بتقبل القارئ لهذه الشخصیاتیكون 

 األسماءالشخصیات لتحدید داللة  أهمعند  أكثرنقف  أن اآلنوسنحاول  

 : كاآلتي, مدلوله باعتبارها داال یبحث عن 

ماهر في ركوب  ,المحارب الشجاع «  : سم علم مذكر ومعناهإ : فارس - 1

سم سید الدوال فقد ن اإلوأل , 4   » األمرحاذق في  , الخیل وصاحب الفرس

ذلك الشخص الذي یعرف كیف یقود  "ففارس" .بكل هذه الصفات "فارس"شحن 

ولعل الفترة التي قضاها في السجن  ,األزمات  أصعبویتخطى  ,األمورزمام 

لتحاقه بالجیوش المحاربة في إ تطوعه و  أنكما  ,صنعت منه رجال شجاعا قویا

 .مؤشر على ذلك لیبیا 

تعرف العالمة من خالل عالقتها  « حیث ,عالمة دالة على شخصیته "ففارس" إذن

 علىذو حموالت دالة  سمفاإل ,تطابق مع المدلول "فارس"فالدال , 1 » بمراجعها

فقد  , حقیقیةالشخصیة الالتي تتشابه مع صفات  ,...والكفاح  ,والنضاللشجاعة ا

فكانت  ,سم الوظیفي في النص السرديختیرت عن قصد لتمثل البعد الداللي لهذا اإلأ

من حیث الصیغة  ماأ . فهي صورة من صور الواقع السوري . رمزا للشجاعة والقوة

   .أصیلسم عربي ألنه إ ؛من حیث النطق اللساني ومقبول مألوففهو 

التي تخدم في بیوت  ,المتعبدة  , العابدة : «  معناه "مریم"سم إ : مریم السوداء - 2

من التسمیات الشائعة  "مریم"وتسمیة  ,2    »المرتفعة : وقیل في السریانیة معناه ,اهللا

والدة ( العذراء  "مریم" إلىصفات المنسوبة الوالسیما صفة من  ,في وسطنا العربي

                                                           
دیوان  ," زقاق المدق"تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة  ,عبد المالك مرتاض  -   3

 . 128ص,  1995 ,) ط د(,الجزائر  ,بن عكنون  ,المطبوعات الجامعیة 

, ردناأل,عمان  ,مؤسسة الفرسان للنشر والتوزیع  ,األسماء العربیة وأشهر من حملها ,حمد الغامدي أخضر  -  4

  .369ص, 2010, 1ط

 ,1ط, لبنان ,بیروت ,المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  ,سعید الغانمي : تر ,ویلتأالسیمیاء وال,روبرت شوالز  - 1

  .241ص, 1994

  .411ص ,األسماء العربیة وأشهر من حملها  ,حمد الغامدي أخضر  - 2
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لتحقق نوعا من التطابق  "مریم"وقد جاءت شخصیة    « ,)سیدنا عیسى علیه السالم

نه مجرد أسم حقیقة وذلك ینفي عن اإل ,سم الراقیة حضاریا ودینیا وطبیعیابین طبیعة اإل

 .وذلك عندما یرتبط بمدلوله المخزن في الذاكرة . عالمة لغویة تربط القارئ بالشخصیة

سم داللیا مع بعدها حیث تناغمت مرجعیة اإل , "مریم"وهذا ما تجلى في شخصیة 

الطهارة والعفة  إلىیرمز  "مریم"سم إف .3  » جتماعي والرمزيفي جانبیه اإل المضموني

 ولكانت لط « ؛ ألنها "مریم"رموز في شخصیة نطبقت هذه المعاني والإوقد  ,والبراءة 

لكنها لم یكن یهمها شيء من تلك  ,من حركاتهم حركة التفوتها ,خبرتها بالرجال

وهي معجبة بكل ما  ,لآلخرینعداءا  أوتحمل حقدا  أعماقهاولم تكن في  ,الحركات

من كان منكم بال خطیئة فلیرجمها " بكلمات المسیح هذه  اإلنجیلجاء في 

 : كانت تقول إنما ,أحداالناس رجموها فلم ترجم  أنورغم  " بحجر

 .1  »  عود بال دخانلیس من _ 

 أنالعذراء في  "مریم"و,  "المصابیح الزرق"في روایة  "مریم"التطابق بین  ویظهر

التي ال  "مریم"وهو ما كانت علیه شخصیة  ,رمزا للطهارة والعفة والبراءة  األخیرةهذه 

وتحدثوا عنها  ,آذوهاالناس  أنبالرغم من  ,لآلخرینتحمل في قلبها حقدا وعداءا 

  .بالسوء

قد و  « .لونها  إلىكنیتها بل  إلىفكلمة سوداء ال تعود السوداء  "بمریم"ولقبت 

نفسها تسحب  إلىلكنها تخلو  ,سمعلى من ینادیها بهذا اإل األمركانت تثور بادئ 

  : وتتفرس في وجهها وتضحك ,من صندوقها الصغیر المرآةكسرة 

مال وال  ال...یلعن الحظ , حظ ...ربي كما خلقتني ...لفعل سوداء با أنا...العمى _ 

 .2    » ...جمال 

                                                           
-http://majles.alakah.net/7                                                                        : الموقع االلكتروني -   3

04-2016 

  . 93ص ,الروایة  -  1

  . 32ص ,الروایة  -  2
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المدلول  أما ,كدال بمعنى البشرة السوداء "مریم"وتحمل كلمة سوداء شخصیة 

حیث ال نور وضیاء بسبب  , فیتمثل في حالة الشعب السوري الذي یعیش في ظلمة

  .ومجده هضأر الحرب الذي طمس هویته وسلب منه 

  : « اهللا الحسنى وعبد القادر یعني أسماءمن  سمإ "القادر" : عبد القادر - 3

في الخطاب  "عبد القادر"وقد وردت شخصیة  ,3  » الخاضع هللا وصاحب القوة والقدرة

فقد زج به  , بتهمة قیادته لمظاهرات ضد المستعمر الفرنسي أوقفسجین  بأنهالسردي 

وكان عبد القادر  ,شد العذاب أعذب  أینسجن الالذقیة  إلىفي سجن حلب ثم نقلوه 

وكان یدافع عن وطنه حتى ولو  ,هانة والذلال یقبل اإل ,وشهم وشجاع ,رجل سیاسي

 أن حیث نجد , مدلوله ویسجل توافقا معه إلىوهذا الدال یشیر  ,كلفه ذلك حیاته 

ومقاومته وقیادته  ,عبد القادر األمیربطولة  إلىوایة تشیر ر الفي  "عبد القادر"شخصیة 

 األمیرمساعدة الى  أیضاكما تشیر  ,ستعمار الفرنسيللكثیر من المقاومات ضد اإل

  .للشعب السوري  عبد القادر

من  ,كثیر الخصال التي یحمد علیها : « بمعنى "محمد" : محمد الحلبي - 4

والذي  , فهو الطیب والعفیف ,سم داللته الوضعیةولهذا اإل .1  » من غیره أكثریحمد 

 كریما إنسانانه أكما  ,وینتهر الذین یتعرضون لهن بالغمز واللمز , یكره مالحقة النساء

والدفاع عن  ,واجبه الوطني الشخصي أداءوتتمحور داللته حول مسؤولیته في  ,

وهذا الوصف یتناسب مع هذا البطل الذي قاد العدید من المظاهرات  , عرضه وشرفه

 ,مقاومة الشعب السوري إلىكما تشیر هذه الشخصیة  ,ستعماروالمسیرات ضد اإل

تطابق مع دوره ) الدال( سمه إ أنونلحظ  ,الجانب السیاسي في سوریا أیضاوتبرز 

بعید في توظیف هذه الشخصیة الستكمال حد  إلىهذا فالمؤلف قد وفق ول,  )المدلول(

  .دورها 

وذلك حینما یحیل هذا  , قةسم العلم الشخصي قد یؤدي داللة مطابإومن هنا یتبین لنا 

  .ویكون متوافقا ومتطابقا معه كلیا  ,مسماه ومدلوله بطریقة مباشرة  إلىسم اإل

                                                           
  .326ص ,األسماء العربیة وأشهرها من حملها  ,حمد الغامدي أخضر  -  3

  . 406ص , السابق المرجع -  1
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 األولىفالكلمة  ,سم مركب من كلمتینهذا اإل أننلحظ  : جریس المختار - 5

على  ,بنفسجیة أوبیض  أزهاره ,نبات من فصیلة الجریسیات   : « بمعنى" جریس"

فتدل على الوظیفة التي یعمل , "مختار"الكلمة الثانیة  أما .2  »صغیرة  أجراسشكل 

ولكن  ,نه رجل نزیه وعادل وحكیم أالمعروفة والشائعة  "المختار"ومن صفات  .بها

فهو شخص منافق ومحتال وغیر  ,في الروایة تدل عكس ذلك "المختار"شخصیة 

سكان الحي  عاشأوكان یسرق  , نه كان یستغل بساطة الناس و یخدعهمأكما  ,عادل

فالوظیفة الموكلة لهذه الشخصیة ال  . ویتاجر بدفاتر خبز الفقیر دون حسیب وال رقیب

فهذه الشخصیة تمثل  ,...والشر ,نه ظل یسعى للفساد أسم حیث تتناسب مع هذا اإل

 ,موالي للسلطة الفرنسیة  ألنه ؛عالمة من عالمات الخطر المحدق بالشعب السوري

فهو داللة على الرجل الخائن , وجمیع من تحت سلطته , لبلده ولهذا فنجده مخادعا

  .الدال هنا یشكل تعارضا مع المدلول  أنومعنى هذا  , لوطنه

 إنسانوالمدلول هو  , النزیه والعادل والذي یخدم شعبه ومدینته اإلنسانفالدال هنا 

  .عمیل لصالح السلطات الفرنسیة ضد شعبه 

   : حسن حالوة - 6

جمیل  : «  یعني  "حسن"سم  اإل األولى ,سم مركب من كلمتین اإلهذا  أننلحظ 

 ,یروق العین , ذو حسن وجمال : « ویعني كذلك, 1   » النقي العالي ,الخلق والخلق

  .2  » ىالرضمستكمل الصفات التي تبعث على  ,شبان حسان  : یقال

  .3  » جمال حلوة طعمة , الطعم اللذیذ كطعم العسل : « الكلمة الثانیة اللقب فمعناه أما

 "فحسن" , في الروایة "حسن"شخصیة ال تتناسب تماما مع  األوصاففكل هذه 

 أنومن هذا یتبین  . وال یحسن التعامل مع الناس , وسلیط اللسان , شخصیة فضة

  .الدال ال یتطابق مع المدلول 

                                                           

 www.almaany.com  6/-04-2016                    : ونيالموقع االلكتر  - 2 

  .126ص  ,األسماء معانیها العربیة وأشهر من حملها  ,حمد الغامدي أخضر  -  1

  . 287ص , 2000 , 1ط ,لبنان  ,بیروت  ,دار المشرق  ,المنجد في اللغة العربیة  ,أنطوان نعمة وآخرون  -  2

  .132ص ,األسماء معانیها العربیة وأشهر من حملها  ,حمد الغامدي أخضر  -  3
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 وأما ,ىالرضومستكمل الصفات التي تبعث على  ,فالدال بمعنى جمیل الخلق والخلق

   . شخصیة فضة وسلیط اللسان إذ یبین بأنه الدالهو عكس فالمدلول 

  : رزوق الصفتلي أبو - 7

: ) لسان العرب( وقد ورد في  , "رزوق"بنه إ إلىنسبة  "رزوق يبأب"وسمي 

 رزاقهاأالخالئق  وأعطى,  األرزاقوهو الذي خلق  ,من الرازق والرزاق  : لمة رزقك« 

 »  كثیر الخیر ,حسن الحظ  : « والمرزوق ,1    » معروف :  والرزق , إلیهم وأوصلها

 2 . 

   .فهو لقب شعبي ال یحمل داللة لغویة واضحة "الصفتلي" أما

 , داللة تتطابق مع هذه الصفات أيال تحمل  "رزوق أبو"شخصیة  أنونلحظ 

نه كان صبورا أ إال . وكان كثیرا ما یصطاد سمكا قلیال ,یمتهن الصید "رزوق فأبو"

في ...عن رزقي في البحر  سأفتش : « وكان یقول , إیاهوشاكرا اهللا على ما رزقه 

فهو  المدلول وأما ,ویعمل صیاد "رزوق أبو"فالدال لهذه الشخصیة هو .3  »... األرض

    .البحث عن الرزق

   : أفنديرشید  -8

 ,من الرشد ,سم علم مذكرإ« وهو "رشید" األول :سم مركب من كلمتینإ وهو

من حسن تقدیره فیما  : « أیضاومعناه  . 4  » لألمورالواعي  , ومعناه العاقل المدرك

الطریق  إلىوالمرشد  ,غایتها على سبیل السداد  إلىمن تنساق تدبیراته  ,قدر

  . 1   » المستقیم

ذوي  األكابرویطلق على فئة من الناس  , لقب شعبيفهي  "فنديأ"الكلمة الثانیة  أما

 أصحابولكونه من  , صاحب مصنع التبغ "أفنديرشید " فشخصیة , السلطة والجاه

فقد كان یمارس تسلطه على العمال بحیث یؤذیهم  , الطبقات البرجوازیة وصاحب نفوذ

                                                           
  .66ص  ,1997, 1ط , 3الجزء , لبنان ,دار بیروت ,) ق.ز.ر( مادة , لسان العرب ,بن منظور إ -   1
  .409ص  ,األسماء معانیها العربیة وأشهر من حملها ,  حمد الغامديأخضر  -  2

  .64ص, الروایة  -  3

  www.almaany.com/6-04-2016                        : الموقع االلكتروني -  4

  . 189ص ,األسماء معانیها العربیة وأشهر من حملها  ,حمد الغامدي أخضر -  1
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توافق معه  أيمدلوله وال یسجل  إلىیشیر  ال) سماإل( فهذا الدال  . وسیلة كانت بأي

   .لولحیث ال تتطابق الصفات مع المد

 وأفعاله ,سم العلم الشخصيإهناك تناقض بین  أنومن هذا كله یتبین لنا 

إیحاءاته سم الشخصي في كل وصفات تعاكس تماما اإل أفعال إلىتشیر  أو ,الوظائفیة

  .الداللیة 

كما في الجدول  ,ص دراسة الدال والمدلول للشخصیات الحكائیةلخن أنویمكن 

   : اآلتي

  )04(جدول رقم 

  المدلول   الدال   لشخصیة الحكائیة ا

المحارب الشجاع _  فارس 

 ,ماهر في ركوب الخیل,

  .وصاحب الفرس 

یدل على الشجاعة  -

 .والنضال والكفاح 

 .القوة  -

كما یمثل صورة من  -

  .صور الواقع السوري 

شخصیة مریم كدال _  مریم السوداء 

تعني البشرة السوداء 

  .) لونها(

حالة الشعب تمثل  -

السوري الذي یعیش في 

ظلمة حیث ال نور 

   .ضیاء بسبب الحربالو 

الدال هنا یعني _  عبد القادر  

الخاضع هللا وصاحب 

  .القوة والقدرة 

 األمیریدل على بطولة _

  .عبد القادر

مقاومته وقیادته  وكذا_

للكثیر من المقاومات ضد 

  .ستعمار الفرنسياإل

 إلى أیضاكما یشیر _

عبد القادر  األمیرمساعدة 
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   .للشعب السوري

محمد ( سم الدال هو اإل_  محمد الحلبي 

ومعناه كثیر ) الحلبي 

  .الخصال الحمیدة 

 إلىالمدلول یشیر _

  .السوري الشعبمقاومة 

یبرز لنا الجانب السیاسي  -

  .في سوریا 

 اإلنسانفالدال هنا هو _  جریس المختار 

والذي  ,النزیه والعادل

   .یخدم شعبه ومدینته

عمیل  إنسانالمدلول هو _

لصالح السلطات الفرنسیة 

  .ضد شعبه 

الدال بمعنى جمیل _  حسن حالوة 

الخلق والخلق ومستكمل 

الصفات التي تبعث على 

  . ىالرض

مدلول عكس الدال ال_

وسلیط  فضةشخصیة 

اللسان وال یحسن المعاملة 

  .مع الناس 

 "رزوق"الدال هو والد _  رزوق الصفتلي  أبو

  .ویعمل صیاد 

المدلول هو البحث عن _

  .الرزق 

رشید "الدال هنا هو    أفنديرشید 

 اإلنسانویعني  ,"أفندي

العاقل والراشد والمدرك 

  . لألمور

المدلول وهو صاحب  -

 النفوذ والجاه 

سلیط اللسان ویؤذي  -

 . عماله

  

  

  

  

سم العلم إ قد وظفت , "الزرقالمصابیح "ن روایة أنلحظ من خالل الجدول ب

عتباطیا ال إعتباره داال إفقد شغلته مرة ب , الشخصي بدالالت سیمیائیة متنوعة ومختلفة
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عتباره داال یحمل دالالت قصدیة إوظفته ب أخرىومرة  ,دالالت النص إلىیمت 

بل  , سم الشخصي في الروایة لم یوظف بشكل تلقائي وعفوي فقطاإل أنكما  .تفسیریة

   .على مدلوالت في النص تقوم على القصد والتعلیلبمحموالت دالة ورد 

من  أكثرختیاره على الشخصیات المذكرة إالمؤلف ركز في  أن أیضاونلحظ 

   .طبیعة الموضوع الحكائي إلىوربما یعود السبب في ذلك  ,الشخصیات المؤنثة

 , حد ما في تسمیة شخصیاته إلىالكاتب وقد وفق  أنونستنتج مما سبق ذكره 

 أرادجاء لیخدم موضوع الروایة التي  ,نتقائیاإكان  وٕانما ,ختیاره لم یكن عشوائیاإن أو 

رقه وتوصیل هذه الفكرة للمتلقي أالضوء على هذا الموضوع الذي  تسلیطمن خاللها 

خصیة الش إرفاق: « من الضروري ألنه, واآلالمكل هذه المعاناة و والمجتمع الذي یعیشه 

یصعب  األحیاننه في بعض أ إال ,1   » سم یمیزها ویعطیها بعدها الداللي الخاصإب

تشغیل  إلىالذي یؤدي  األمر ,م والشخصیةسبالخیط الرفیع الذي بین اإل مساكاإل

  .سمهاإ عملیة الربط بین الشخصیة و  أثناءوتحریك فكر القارئ 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                           
  .248ص,) الشخصیة,الزمن,الفضاء( بنیة الشكل الروائي ,بحراوي حسن -   1



 

 
 

  

      
  

  

  خاتمة  
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مثل الشخصیة عنصرا محوریا في كل سرد؛ حیث ال یمكن تصور أي عمل ت

مما یدل , لذلك تعددت اآلراء وتضاربت حول ما یتعلق بالشخصیة , سردي دونها 

وقد سعیت في هذا البحث إلى , على مكانتها البارزة التي تحتلها في السرد الروائي 

وذلك  ,"حنا مینة": ل" بیح الزرقالمصا" دراسة سیمیائیة الشخصیة الحكائیة في روایة 

   : فتوصلت إلى جملة من النتائج منها, من خالل البحث في وجودها وداللتها 

 .تعد الشخصیة الحكائیة عنصر جوهري في العمل السردي  -

 .ختالف الحقول المعرفیةإلإختلف مفهوم الشخصیة الحكائیة وذلك  -

 .في الروایة للشخصیات الحكائیة" فیلب هامون"یمكن تطبیق تصور  -

, المرجعیة( :هي  یمكن تصنیف الشخصیات الحكائیة في الروایة إلى ثالث أصناف -

 ).ستذكاریةاإل , شاریةاإل

وهو ما جسدته , بالمرجعیة التاریخیة" المصابیح الزرق "تمیزت شخصیات روایة  -

والمرجعیة اإلجتماعیة التي طغت بإعتبار میول , " الزیر سالم"و, "هتلر"شخصیة 

أبو رزوق "و , "جریس المختار" وهو ما جسدته شخصیة , تب الى الواقعیةالكا

والشخصیة , نموذجا للشخصیة اإلشاریة" فارس"كما مثلت شخصیة , " الصفتلي

 .اإلستذكاریة

لغرض إبراز الممیزات الخارجیة , یتجلى الوصف المباشر الرمزي للشخصیات الحكائیة -

 .ة واضحة ومكتملة للقارئ ووصفها بدقة حتى تصل الصور , لكل شخصیة

وتسلب منه , قوة التصویر السردي في وصف صورة اإلنسان الذي یفقد أرضه -

 .فال یجد سوى الكتابة للتعبیر عن ذلك , ویعیش األلم والمعاناة , كرامته 

 .كانت الشخصیات بمثابة بوق یعبر من خالله الكاتب عن أفكاره وأیدیولوجیته -
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كبیرا للشخصیات؛ حیث نجده أعطى لها الحریة الكاملة في  أولى الروائي إهتماما -

وهذا من أجل أن یجعل القارئ , التعبیر عن أفكارهم ومیولهم ونوازعهم الشخصیة 

 .ینسجم مع شخصیاته ویحس بها 

باإلنتقال في ظبط , "فیلیب هامون"ساعدت الدراسة السیمیائیة من منظور  -

 .د إلى البحث في الداللة من البحث في الوجو , الشخصیة الحكائیة 

 .یكشف مدلول الشخصیة عن المعنى العمیق للدال  -

 .یتعدد مدلول الشخصیة فال نقف على مدلول واحد -

فهناك بعض األسماء لم تشر , داال على هویة صاحبه  و بإعتبار أن اإلسم مؤشر -

  .وهذا ما یشكل التعارض بین الدال والمدلول , إلى مدلوالتها في النص السردي 

 
 

    

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

قائمة المصادر 

  والمراجع
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  :ملخص

وركیزة هامة لضمان حركیة النظام العالئقي داخله ،ساسیة للعمل الروائي تعتبر الشخصیة الحكائیة من الدعائم األ

ولهذا  ،اإلنسانیةالقضایا  أهموسیلة للوقوف على  ،خرى ولقد كانت دراسة الشخصیة وعالقتها بعناصر البناء األ ،

كتشاف طریقة بناء هذه الركیزة وذلك إل ،"الشخصیة الحكائیة"بالغا بدراسة مقولة  هتماماإالدراسات السیمیائیة  أولت

الذي قام " فیلیب هامون"جهود الباحث الفرنسي  أفرزتهمستعینین بما ،" حنا مینة"ل " المصابح الزرق"الهامة في روایة 

  :هي خطة  إلىولذلك قسمت الدراسة .بدراسة الشخصیة باعتبارها دال یبحث عن مدلول 

تحدید  إلىوتطرقت فیه ،" الشخصیة بحث في الماهیة" والذي جاء بعنوان:مدخل -

ثم رصدت لمحة تاریخیة لمفهوم الشخصیة بدءا من التصور الفلسفي  ،الشخصیة بین المفهوم اللغوي واإلصطالحي

 .النقد األدبي  إلىوصوال 

ودرست فیه  ، "تصنیف الشخصیات الحكائیة ووظائفها"وجاء بعنوان  :الفصل األول -

بإعتبار التصنیف األنسب " فیلیب هامون" حسب تصنیف" حنا مینة"ل " المصابیح الزرق" الشخصیة في روایة 

 .لتوضیح سیمیائیة الشخصیة

وتناولت فیه  ،" مستویات وصف الشخصیة ومدلوالتها"وكان بعنوان  :الفصل الثاني -

 .ومدلول الشخصیة ودال ، مستویات وصف الشخصیة من الداخل والخارج 

 
Résumé :  

La personnalité qui leur raconte est l’un  des les piliers  fondamentaux  de l’œuvre du 

romancier, et un pilier important pour assurer la mobilité dans le système 

relationnel ,une étude personnelle et sa relation avec d’autres eléments de 

construction, était un moyen d’identifier les questions  humanitaires les plus 

importants,pour cela les études sémiotiques ont  portéune grande attention à l’étude de 

l’argument personnel mentionné ci-dessus, et cela par la découverte d’une façon de 

construire de ce pilier important dans le roman de «  glaucome lampes » :  

« lihanamina » , y compris a l’aide des efforts de chercheur français  « philippehamon » , 

qui a fait l’étude personnelle que hadal recherche de sens , par conséquent, l’étude a 

été divisée dans le plan de :  

- L’entrée : qui a été intitulé la personnalité, recherche dans l’essence et a 

touché la détermination de la personnalité de la notion de linguistique et 

terminologique , puis repéré un aperçu historique du concept de personnalité . 

- Le premier chapitre : qui a intitulé suos le titre de classment de la 

personnalité qui leur raconte et ses fonctions , et qu’il parla de l’étude de référence de 

personnalité , personnalité indicative et la personnalité commémorative . 

- Le deuxième charpitre : qui a été intitulé sous le titre de niveaux de 

description de la personnalité mentionnée ci-dessus et de leur importance , et l’étude a 

été menée dans laquelle sur les attributs de la description interne et externe du 

personnalité et la signification de cette dernièra . 

  


