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عمل صالحا ترضاه وأدخمني أن أنعمت عمي وعمى والدي و أن اشكر نعمتك التي أ" ربي أوزعني 

 برحمتك في عبادك الصالحين "

 " -91 –" النمل                                                                

و التقدير إلى من يعجز لساني  وال وقبل كل شيء أتقدم بأسمى عبارات الشكر و اإلمتنانأ -

نار طريقي إلى واىبي الحياة، إلى أيجاد العبارات المناسبة لشكره، إلى من سدد خطاي و إعن 

 ربي رب العزة جل جاللو 

، الذي لم يبخل عمي عبد الحميد جوديالشكر الجزيل إلى االستاذ المشرف : بتقدم أو  -

 بتوجيياتو ونصائحو القيمة و الثمينة طوال مراحل إنجازي ليذا البحث 

 ..لى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في إنجاز ىذا البحثاتقدم بالشكر الجزيل أا كم -

 <<وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت و إليو أنيب ...>> ... 



 مقدمـــــــة
 

 أ
 

تعد النصوص السردية من ابرز واىم النصوص التي اىتم بيا النقاد، كونيا تعالج القضايا 
ن دراسة البنيات إف اإلنساناالجتماعية و الفكرية و النفسية ولكون الرواية تيتم بقضايا 

 األبعادوسيمة لمتعرف عمى األبعاد الداللية وعمى ىذا فإن ىناك العديد من السردية ىي 
وضع اجتماعي معين ويعالج قضايا  أمامالذي يضعنا  من بينيا : البعد االجتماعي

يطبعو ىذا البعد من  مشخصية ومالالذي يقوم بمعالجة نفسية  البعد النفسي و ،اجتماعية
طفت عمى  التيالبعد التاريخي و ديولوجي، يالبعد اإل والبعد السياسي، و ،توتر وقمق 

 سطح الرواية محل الدراسة 

 "لعمي دغمان" رائحة "أو الداللية في رواية بال وجو  األبعادموسوم بـ: الكان بحثي و 
وذلك من خالل استنطاقيا ب أقوم ييعالج قضايا اجتماعية وسياسية، وىذا ما جعمن

 لمبنيات السردية المتضمنة في ) المكان، الزمان، الشخصية( يدراست

وقد كان اختياري ليذه الرواية لتكون موضوع دراستي تحقيقا لرغبتي في اكتشاف 
مكونات النص  أىممكان الذي يعتبر من لالداللية من خالل ىذه البنيات، كا األبعاد

السردي، فيو بمثابة الوعاء الذي يحوي عناصر البنية السردية، فأىميتو في العمل 
 لشخصياتالزمن و ا أىميةالروائي ال تقل عن 

 الزمن فيعد من العناصر الميمة أما

اما الشخصية فتعتبر من البنيات السردية التي يبنى عمييا نجاح الروائي فيي رؤية 
الحاضر، و  أوتخيمية تقوم بيا مجموعة من الشخوص، قد تصور أزمة في الماضي 

 المعيشيمستمدة من الواقع  أجواؤىا

ة بالداللية التي ضمنت لي اإلجا األبعادن فمن خالل ىذه البنيات وقفت عمى جممة م
 التساؤالت منيا: من عن جممة

  ؟ بعاد المتضمنة في البنيات السرديةاألما 



 مقدمـــــــة
 

 ب
 

  ؟ داللة االمكنة المفتوحة والمغمقةما 
 ما عالقة المكان بالزمان ؟ 

سميم ارتأيت أن يبنى البحث عمى: ثالثة فصول وخاتمة  أساسوحتى تستقيم الدراسة عمى 
: 

  ىو جمع بين النظري و التطبيقي، وقد عنونتو بداللة البنية المكانية األولالفصل :
وقد وضعت تحتو مجموعة من العناوين التي ركزت فييا عمى مفيوم المكان و 

 االمكنة وداللتيا أنواع

نظري و التطبيقي الذي جاء بعنوان: داللة البنية لالفصل الثاني: جمع أيضا الجانب ا
 الزمانية

 مفيوم  إلىا الفصل الثالث: يتضمن داللة البنية الشخصية و تطرقت أم
خاتمة تضمنت النتائج المتوصل إلييا ىذا  األخير، وفي وأنواعياالشخصية، 

 البحث، وقائمة المصادر و المراجع 
  ووصف  األماكنوقد اعتمدت المنيج الوصفي و النفسي ألنني بصدد وصف

 وتحميل الشخصيات  ةالنفسية واالجتماعي األبعاد
 و المراجع  وكان عوني في دراسة ىذا الموضوع مجموعة معتبرة من المصادر

" كتاب انفتاح النص الروائي " لحميدانيأىميا: كتاب بنية النص السردي" لحميد 
 " بحراويلسعيد يقطين"، كتاب بنية الشكل الروائي" لحسن 

 األىداف إلىكما ال يخمو أي بحث من الصعوبات فيي التي تمنحو الدفع لموصول 
 المرجوة، ويمكن أن نجمميا في:

 من خالل ىذه البنيات األبعادصعوبة جمع البنيات السردية في موضوع واحد، واستخراج 



 مقدمـــــــة
 

 ج
 

 يألستاذبخالص الشكر  أتوجونحمد اهلل بما يميق بجاللو عمى توفيقو لي، و  األخيروفي 
المشرف: جودي عبد الحميد الذي كان لي نعم المرشد ولم يبخل عمي بتوجيياتو 

 ونصائحو...

 

 



 داللة البنية المكانية ل االول:ــــــــــالفص
 المكانمفهوم أوال:  

 لغـــــــة - أ
 اصطالحــــا - ب

 البنية المكانية لةدال ثانيـــا:  

 االماكن المفتوحةداللــــة   -1
 المقهى  -1-1

 الشارع -2-1

 المقبرة -3-1

 االماكن المغمقةداللــة   -2
 البيت -2-1
 السجن -2-2

 

 جمالية واهمية المكان: ثالثا
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 :لمكانأوال : مفهوم ا

 أ: لغـــة:

قد وردت كممة المكان في أميات المعاجم بمعاني متقاربة، فقد جاءت في معجم لسان 
 الموضع و الجمع أمكنة و أماكن، توىموا "في مادة )كون( بمعنى: " البن منظور"العرب 

الميم أصال حتى قالوا تمكن في المكان، وىذا كما قالوا في تكسير المسيل أمسمة، وقيل 
  1"الميم أصل كأنو من التمكن دون الكون

و أمكن، جمع  جمع أمكنة المكان ": لقد وردت كممة المكان في رائد الطالب بصيغة
  2"و المنزلةأالجمع أماكن ونقصد بيا الموضع 

المكان ونقصد بيا المنزلة، يقال ىو  ": كممة المكان بصيغة وفي معجم الوسيط وردت
رفيع المكان و الموضع، جمع )أمكنة( المكانة : المكان بعينيو السابقتين، وفي تنزيل 

  3"أي موضعيم " و لو شاء لمسخناهم عمى مكانتهم"العزيز

 اصطالحــا: -ب

" الوضع المكاني في الرواية يمكنو أن  : نجد الناقد حسن بحراوي يعرف المكان -
و الحوافز، أي انو ية و لتالحق األحداث ئيصبح محددا أساسيا لممادة الحكا

 4 "سيتحول في النياية إلى مكون روائي جوىري ويحدث قطيعة مع مفيومو كديكور
المفيوم يوضح لنا تغير نظرة الناقد التي كانت مجرد ديكور أصبحت مكون  ىذا -

 جوىري وضروري في العمل الروائي
                                                           

1
، 7991، 5، دار صادر، بيروت، لبنان، طن(،و،ك(، مادة 5أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، م - 

 0993ص 

2
 770، ص0333، 7جبران مسعود، رائد الطالب، دار العمم لمماليين، بيروت، ط - 

، 7إبراىيم مصطفى، وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية لمطباعة و النشر و التوزيع، اسطنبول، تركيا، ج - 3
 639ص

4
 00، ص 0339، 7المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،ط حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، - 
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 "  space المكان برنس الدجير قد عرف المكان في معجم السرديات لممؤلف  -
مكان المواقف وزمانيا، مكان التي تقدم فييا الوقائع و المواقف )  األمكنة أوالمكان 

القصة( و الذي تحدث فيو المحظة السردية، ىذا ولو أنو من الممكن أن يتم السرد 
  1لى مكان القصة ومكان المحظة السردي أو العالقة بينيم "ابدون اإلشارة 

أن الزمان بأنواعو المختمفة إطاره ىو  "يقول أيضا محمد مفتاح في تعريفو لممكان -
  2"ينجز فيو و لذلك فإنو ال مناص منو المكان الذي

فمن ىذه المقولة نالحظ أن مكونات السرد األخرى ال تكتمل بدون المكان فالمكان  -
 عنصر ضروري و ال يمكن االستغناء عنو 

وىناك من يرى"أن المكان يمثل مكونا محوريا في بنية السرد بحيث ال يمكن تصور  -
ج المكان ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده حكاية بدون مكان، فال وجود ألحداث خار 

 3"في مكان محدد وزمان معين 

 :داللة البنية المكانيةثانيا: 

دورا ىاما في األعمال السردية، ويعد من أىم العناصر  lieuيمعب المكان  -
األساسية في بناء العمل الروائي فيو اإلطار الذي تنطمق منو األحداث، وتسير 

 وفقو الشخصيات و الدراسات التي تيمل ىذا العنصر الميم فيي دراسات ناقصة 
بال "ي رواية ف داللة البنية المكانيةانطالقا من ىذا سنحاول في ىذا الفصل دراسة  -

 وذلك من خالل رصد األمكنة الموجودة فييا واستنباط داللتيا. وجه أو رائحة "
ومن ىنا يمكننا أن نميز نوعين من األمكنة في الرواية وىي األماكن المفتوحة و  -

 األماكن المغمقة 
 فالعديد من األدباء كانت دراستيم لعنصر المكان قائمة عمى ىذه الثنائية الضدية -

                                                           
 072، ص0330، 7خزندار، طبرنس، المصطمح السردي)معجم المصطمحات( تر: عابد  الدجير  - 1

 769حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  - 2

 99، ص 0373،  7محمد بوعزة، تحميل النص السردي، تقنيات ومفاىيم، دار األمان، الرباط، ط - 3
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 المفتوح و المغمق () 

" إن األمكنة  : فالناقد " حميد لحميداني " في كتابو بنية النص السردي يقول -
تخضع في تشكالتيا أيضا إلى مقياس آخر مرتبط باالتساع و الضيق أو االنفتاح 

  1واالنغالق "
 في ىذه الدراسة أول ما نبدأ بو ىو األماكن المفتوحة -

  داللة األماكن المفتوحة:   -1

كل شيء عمينا أن نتعرف أوال عمى ماىية مصطمح األماكن المفتوحة، إذ نجد  قبل
الشريف حبيمة يعرفيا بقولو: " الفضاءات المفتوحة امتدادات الفضاء الكوني الطبيعي مع 

   2" حاجة اإلنسان المرتبطة بعصرهتغير تفرضو 

امتمكت واقعية أماكن "سنركز في ىذه الدراسة عمى أماكن مفتوحة معينة وىي  -
تطورا نوعيا ألساليب العمل اإلنساني عبر التاريخ فجاءت مختزنة بما يؤىميا الن 

  3"تحدث تغيرا في مجرى العمل الفني ذاتو
 فمن بين األماكن المفتوحة نجد:  -

 المقهى: -(1-1

يعد المقيى من األماكن المفتوحة التي حظيت باىتمام كبير من طرف النقاد و األدباء، 
  لك يرى بعض النقاد الدارسين، ومن بينيم "حميد لحميداني"ذول

                                                           
، 7997، 7بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي لمطباعة و التوزيع، الدار البيضاء، ط حميد لحميداني، - 1

 10ص

، عالم الكتب الحديث، األردن، -دراسة في روايات نجيب محفوظ الكيالني-الشريف حبيمة، بنية الخطاب السردي،  - 2
 032، ص0373، 7ط

 10، ص0373ط(،  ،ياسين النصير، الرواية و المكان، دار نينوي لمدراسات و النشر و التوزيع،)د - 3
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  1" أن المقيى من بين األمكنة التي ليا خصوصيات تجعميا مادة أساسية في الرواية "

حيث أن فضاء المقيى فالمقيى ميزة خاصة في المجتمعات العربية سواء قديما أو حديثا 
" يعتبر عالمة من عالمات االنفتاح االجتماعي و الثقافي فنالحظ أن المقاىي انتشرت 

  2"ماكن مختمفة من العالم العربيأفي 

فأغمب الروايات ال تخمو من ذكر فضاء "المقيى" فمن خالل دراستنا لرواية "بال وجو أو 
ى" فحضور المقيى في الرواية كإطار رائحة" أول مكان تستفتح بو الرواية ىو "المقي

 3مكاني تتحرك فيو الشخصيات و يقصده جميع الناس " كفضاء انتقالي بامتياز "

فعمي دغمان جعل في روايتو " المقيى"  ىو مكان لمقاء بحيث يمكن المقيى من التقاء 
  4عام <الناس من مختمف الطبقات والشرائع االجتماعية وليذا يعد المقيى > بيت األلفة ال

يعمل عمى جمع الشخصيات و ارتباطاتيم باأللفة و المحبة  امفتوح افالمقيى بكونو مكان
" ومسبقا، فكان البطل "العربي" دائم الجموس في المقيى مع صديقو "عبدون تحديد مواعيد 

فالمقيى جامع بين الصديقين، فأصبح العربي عمى عالقة مع نوارة و المقيى ىو السبب 
في التقاء العربي بنوارة، فأخذ الراوي يصف لنا جموس العربي الدائم في المقيى ينتظر 
خروج نوارة من المدرسة في العديد من المقاطع من بينيا: " جمست بمقيى عمي الجمعي 

رة طيمة أيام األسبوع و الشير، حتى حمول الساعة مويمية، ككل العقون، الكائن بخمسة ج
كانت تدرس  أينالرابعة مساء ينتظر موعد خروج نوارة من مدرسة > حسيبة عميروش < 

  5مادة الموسيقى "

                                                           
 10من منظور النقد األدبي، صينظر: حميد لحميداني، بنية النص السردي  - 1

، 7شاكر النابمسي، جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية لمدراسات و النشر، بيروت، ط - 2
 795،ص7992

 90حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  - 3

 791شاكر النابمسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص - 4

 1،2014ط،الجزائر،بسكرة،دار عمي بن زيد لمطباعة والنشر،بال وجو او رائحة رواية،عمي دغمان - 5
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فغياب نوارة ىو ما يخمق التوتر و القمق في نفسية العربي وىذا ما نجده في مقطع آخر 
لساعة الرابعة مساء، جمست بمقيى عمي الجمعى العقون، فيقول الراوي: " عند حدود ا

بيدوء مغمف بالتوتر و القمق فقد كنت متميفا لمنظر إلى وجو نوارة التي انقطعت أخبارىا 
  1"عنك منذ ثالثة أيام

الروائي ربط المقيى بحضور نوارة فقد كان سببا في تمسك العربي بالجموس في المقيى و 
و مكان مساعد لمعربي عمى رؤية نوارة وىو مكان لمقاء، المقاء انتظار نوارة، فالمقيى ى

 .اجتماعية و سياسية اودالالت االذي يكون بداية لنشاط إنساني فعال، والمقيى يحمل أبعاد

 الشارع : -(1-2

االنتقال األحياء و الشوارع من األماكن المفتوحة التي تسيل عمى اإلنسان  رتعتب -
رمز الفضاء االجتماعي ومطرح  "األخرى، فالشارع ىومن منزلو إلى كل األماكن 

  2"المعيش اليومي
في الرواية كان حضور كبير لمشارع عمى اعتبار " أن األحياء و الشوارع تعد  -

أماكن انتقال ومرور نموذجية، فيي التي تشيد حركة الشخصيات وتشكل مسرحا 
  3و عمميا "ألغدوىا ورواجيا عندما تغادر أماكن إقامتيا 

حزن وقمق نوارة فقد وظف " عمي دغمان " الشوارع في الرواية وذلك من خالل  -
الذي جعل العربي يعيش في ضغط كبير وىذا الضغط ىو الذي جعل العربي 

يخفف من وطأة األلم فيقوم الراوي بوصف الشارع الذي يمر يتجول في الشارع لعمو 
تبتعد متكسرة تناىي منو وذلك من خالل وجية نظره: " فكان يودع نوارة وىي 

وت شكوى يشوش األجواء، تقدم المحفل فارس نايمي... ابتعدت عن المكان إلى ص
                                                           

 777الرواية، ص - 1

 19حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص - 2

 97، ص0330عبد الصمد زايد، المكان في الرواية العربية، دار محمد عمي الحامي،  - 3
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حيث ال تدري، وكمما مشيت أكثر فأكثر، وبعد لحظات وجدت نفسك تمضي في 
ن وقت حضر التجول قد حل، فرجعت محمال أعالم الصمت و الذىول، فعممت 

  1"بمعاني الخيبة و التكسر
بدا كل شيء ضيق، تافو، فشعرت بمرارة في الحمق، أعقبيا "وفي مقطع آخر يقول:  -

  2"وىن شديد تجر خطاك نحو البيت
حل بالمكان كان مطابقا لمحالة  الذييحاصره الشارع، فالصمت  أصبحلشاعر بخموه ا  -

 تشعر بيا الشخصيةالتي 

 المقبرة : -1-3

التي ينتيي عندىا المرء المقبرة ىي مكان العبرة واالتعاظ، فالموت ىو النياية الحتمية "
  3"بعد رحمة حياتية طويمة مميئة باألحزان

وىي مكان منفتح ومتسع يضم العديد من القبور، فالمقبرة ىي آخر مكان إقامة لمبشرية 
ل استرجاع ذكريات دست في ىذه الدنيا وقد تتخذ المقبرة أبعاد نفسية وفكرية من خال

 تحت التراب 

فالراوي ىنا في الرواية يصف لنا وقفة العربي في المقبرة، والوقوف بالمقبرة ال يذكرنا إال 
بأناس كانوا يعيشون معنا و غادرونا تاركين لنا ذكرياتيم، قد ال تكون المقبرة موضع كالم 

عز صديق لو وىو عبو، بقدر ما ىي مكان سكوت وتأمل لفقد األحبة، فالعربي فقد ا
فالمقبرة مدينة األموات، ال يمكن أن تكون إال مبعث الذكريات الحزينة، فيقول الراوي: " 

                                                           
  57الرواية، ص  - 1

 716الرواية، ص  - 2

، 7ينظر: محمد عويد محمد ساير الطربولي، المكان في الشعر األندلسي، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة،ط -3
 737،ص 0335
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من الحياة، كأنو محاكاة لمواقع بالمونين األسود و األبيض ...  امفرغ ابدا كل شيء رتيب
  1أمطار غزيرة " بواألنفاس، تشو فالجو كان رماديا، ثقيل 

معبرة عن أجواء الحزن و الخيبة، حيث وضع في قبره، انصرف الجميع فجنازة عبو كانت 
يكن يوما ييميم و يشاركيم خيباتيم و  ا لممسرعين وكان الذي يرقد تحت التراب كم

 آماليم.

فأخذ العربي يسترجع جنازة العقيد الطاىر " التي كان ليا أىمية كبيرة ولوال البروتوكوالت 
اظير حزنو " يقتل القتيل ويمشي في جنازتو فكل السياسية لما حضر " داسي" و 

الظروف و المالبسات تجعل " العربي " يعتقد أن " داسي" وراء موت صديقيو وىذا ما 
 < ؟ جعل العربي يتساءل في نفسو : > إلى أي مدى يمكن لمزيف أن يبمغو المرء

ط بين كيف يمكن لممرء أن يحسن دور الجالد و الضحية معا دون أن يخطئ او يخم
 .2المواقف الدورين او يغمب دورا عمى اآلخر " ؟ "

فالمقبرة رمز الموت واالندثار  و التالشي و الفناء، تسرق بسمة الحياة من الشفاه، وتثير 
الفزع و الخوف في النفوس فعمى اإلنسان أن يعمل عمال حسنا يبقى لو بعد مماتو، وتتخذ 

 المقبرة بعدا نفسيا وفكريا 

 األماكن المغمقة :داللة -2

بعد دراستنا لبعض األمكنة المفتوحة في رواية " بال وجو أو رائحة " اآلن ننتقل إلى 
فبعض  األماكن المغمقة، وقبل ذلك عمينا التعرف عمى ماىية مصطمح )أماكن مغمقة(

يعرفيا بقولو: " ىي الفضاءات التي ينتقل بينيا  الدارسين ومن بينيم الشريف حبيمة
اإلنسان ويشكميا حسب أفكاره، والشكل اليندسي الذي يروقو ويناسب تطور عصره، 

                                                           
 719الرواية، ص  - 1

 والصفحة نفسيا ،نفسو - 2
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وينيض الفضاء المغمق لنقيض لمفضاء المفتوح، وقد تمقف الروائيون ىذه األمكنة وجعموا 
  1"منيا إطار ألحداث قصصيم ومتحرك شخصياتيم

 : قد " ياسين  النصير " ال يرى فرقا بين المكان المغمق و المفتوح فيقولأما بالنسبة لمنا
الفن، الفرق الوحيد بينيما من حيث "ليس ثمة فرق بين مكان مغمق و آخر مفتوح في 

كونيما مكانين مسميين في الطبيعة، أما عند الفنان فقد يكون المغمق قيمة فنية وجمالية 
  2"رغم تحديد مساحتو

وىي وىناك من قام بتعريف األماكن المغمقة وذلك من خالل تأثيرىا في اإلنسان لقولو: " 
  3"تبعث فيو إحساسا خاصا حيث ينطوي فييا ليبعث فيو األمل و االرتياح و المتعة

  4"كما أن المكان المغمق ىو مكان إقامة الشخصيات"

حبيمة يقول:" من ىذه  وىناك من يحصر األماكن المغمقة في أماكن معينة فالشريف
  5"الفضاءات المغمقة، أىميا: البيت، السجن، والمسجد

 لعل أىم األمكنة التي سنركز عمييا ونقوم بدراستيا في روايتنا ىو البيت 

 البــيــــت : -2-1

كمكان مغمق احتل مكانة بالغة األىمية، إذ ال تخمو رواية إال وذكر فييا البيت،  البيت
 وبغيابو ال يكتمل العمل الروائي حيث " يمثل البيت فضاء مكانيا ىاما في حياة اإلنسان، 

 
                                                           

 032الشريف حبيمة، بنية الخطاب السردي، ص  - 1

 25ياسين النصير، الرواية والمكان، ص  - 2

، دار الثقافة، دار البيضاء، المممكة المغربية، -من البنية إلى القراءة -، السياق والنص الشعري عمي آيت اوشان -3
 799، ص 0333، 7ط

 032ينظر: الشريف حبيمة، بنية الخطاب السردي، ص - 4

 032الشريف حبيمة، بنية الخطاب السردي، ص  - 5
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 1"ومن ثم في النص الروائي 

البيت " : في كتابو " جماليات المكان " gastoun bachler  كما يقول" غاستون باشالر
نو كما قيل مرارا، كوننا األول كون الحقيقي بكل ما لمكممة اىو ركننا األول في العالم 

  2"معنى 

ويضيف باشالر قولو " بدون البيت يصبح اإلنسان كئيبا مفتتا، إنو البيت يحفظو عبر 
  3" ف السماء و أىوال األرضصعوا

لبيوت ( يتيح لنا دراسة قيم األلفة الفضاء البيتي ) نسبة إلى ا "أما حسن بحراوي يرى أن
 4 "الذين يقطنون تحت سقفوومظاىر الحياة الداخمية لألفراد 

من خالل الرواية نالحظ أن الراوي ال يقوم بتقديم وصف لمبيت وما يحتويو من أشياء بل 
 يذكر الغرض في حدود ما يسمح بو الحدث المنجز وعالقتو بذلك الشيء

ة ممزوجا بمحظات السرد، فنتعرف عمى بيت العربي في ىذا ففجاء الوصف بمحظات خاط
المقطع: " رجعت البيت باكرا، وحين فتحت الباب شممت رائحة القيوة تفوح بالرواق، 

ل كمن يخرج من حالضيافة،  بدا وجيك المافتناىى صوت أبيك وىو ينادي من غرفة 
شارة يده لشرب القيوة، عنق الزجاجة وأنت تطل برأسك من خالل الباب ، فدعاك أبوك بإ

 وىو يؤنبك بطريقة الرجال

 

                                                           
ط(، ،لرواية الجزائرية المعاصرة، عالم الكتب الحديث،)د الشريف حبيمة، الرواية والعنف، دراسة سوسيو نصية في ا - 1

 01، ص 0373

غاستون باشالر، جماليات المكان، تر: غالب ىمسا، المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع، بيروت،  - 2
 09، ص 0لبنان، ط

 06نفسو، ص  لمرجعا - 3

 27حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  - 4
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  1"لقد نسيت تفاصيل وجيك -

فمن خالل ىذا المقطع ندرك عمى لسان الراوي أن بيت العربي يتكون من العربي وأمو و 
 أبيو فقط 

دخول العربي إلى البيت ال يمنحو الراحة و االطمئنان الذي ينعم بيا الشخص، ذلك ألنو 
يعاني من ضغط وذلك يعود إلى غياب نوارة عن الدراسة، فالبيت يعبر عن مشاعر 
الحزن و األسى في نفس البطل، ويزيد من معاناتو و آالمو فالسارد ىنا يصف لنا نظرة 

 اطع: لى البيت وذلك في مقاالعربي 

" سرحت النظر في الغرفة، فالحظت أن الجدران قد حال لونيا وتقصفت عند بعض 
الزوايا مخمفة عمى البالط آثار الرطوبة و الزمن، فأدركت أن البيت بدوره يظير عالمات 

     2في السن وندت منك تنييدة طويمة، كأنما اجتمبتيا من األعماق"التقدم 

ك ان الغرفة تضيق لجو كان حارا و كئيبا بحيث تييأ لفا"ويقول الراوي في مقطع آخر: 
  3شيئا فشيئا"

وفي مقطع آخر: " زاد ضوء المصباح من حرارة الغرفة، فبدأت تشعر بالضيق و 
  4"االختناق

 

                                                           
 19الرواية، ص  - 1

 16، ص لمصدر نفسوا - 2

 60ص  ، لمصدر نفسوا - 3

 الصفحة نفسيا،المصدر نفسو - 4
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وفي مقطع آخر يقول:" كل شيء يشعرك باالختناق و الضيق، أحسست كأنك محاصرا 
 1 "ثالثةفي سجن بدل غرفة مساحتيا أربعة أمتار في 

تتصل ىذه الرواية الداخمية لممكان بدالالت الحزن و الحسرة، فكان العربي يشعر بالغربة 
في بيتو وبين ذويو وذلك راجع لفقدان نوارة التي كانت بالنسبة لو الوطن وبغيابيا أصبح 

 الحنين موت قاس  أنكئيبا فالوطن و الغربة كالىما قاتل غير 

 الســــجـــــن:  -2-2

السجن ىو مكان االنتقال من عالم الحرية الخارجي إلى عالم اإلقامة الداخمي اإلجباري، 
 فالشخصية الروائية مجبرة عمى العيش في ىذا الوسط.

كما يقول عبد الحميد بورايو في كتابو " منطق السرد " يتميز السجن باالنغالق و تحديد 
م وانغالقو ىو مصدر المرارة و األلم حرية الحركة، وخضوع  المقيمين فيو لمقانون الصار 
  2"الذي تتضح بو مشاعر الشخصيات التي توجد داخمو

التي بين أيدينا نجد أن البطل العربي فالعديد من الروائيين عذب وسجن، ففي الرواية 
الشجاع و المدافع عمى وطنو كان يسجن من حين إلى آخر من طرف داسي السياسي 

وكان ضد وطنو فيصف لنا الراوي قائال: " فموى احدىما  يشتغل مع اإلرىابالذي كان 
 ساعدك وراء ظيرك بقوة ودفعك بعنف شديد بحيث التصق وجيك بالحائط... الغرفة 

معتمة وباردة تفوح منيا روائح مختمطة، بين الرطوبة و العفن و رائحة أعقاب السجائر 
  3"القديمة

                                                           
 60الرواية، ص  - 1

 750، ص 0339، 7عبد الحميد بورايو، منطق السرد في القضية الجزائرية الحديثة، منشورات السيل، الجزائر، ط - 2

 79الرواية، ص  - 3
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وفي مقطع آخر قائال: " فتحت عينيك فوجدت نفسك ممدا في زنزانة تغرق بين الغربة و 
  1"الضياع

يحضر السجن في رواية " بال وجو أو رائحة " مكان يجعل نفسية البطل تحس باأللم و 
 .المرارة واالحتقار أي ضغط في النفس

 جمالية و أهميـــــــة المكـــــان :: ثالثا 

وتشكيمو  واقعإلى إعادة خمق ال ميأىمية كبيرة في العمل الروائي، فيو ير يكتسب المكان 
من جديد وىو عنصر رئيسي يحتوي عمى األحداث  و الشخصيات فتصبح األحداث 
محتممة الوقوع، وال يمكن أن توجد شخصية بدون مكان، وبيذه العناصر التي يحتوييا 

  تحدد جمالياتو.المكان ) أحداث وشخصيات ( تعطينا داللة معينة ف

إن توظيف المكان في اإلبداع القصصي من الوسائل الجمالية ذات التصورات البعيدة لما "
وتجارب اجتماعية تجعل العمل يحممو من مالمح ذاتية وسمات إبداعية، وعواطف إنسانية 

متكامال في بنيتو ورؤاه، وىكذا يصبح المكان مكونا قصصيا جوىريا، وعنصرا متحكما في 
 2"ظيفة الحكائية و الرمزية الو 

مكان ىو األرضية أو المسح الذي تكون فيو فالال يمكن أن نتصور رواية دون مكان، 
الشخصيات فالمكان أىمية كبيرة في حياة اإلنسان األحداث، وتتوزع وتتحرك في وسطو 

" في كتابو " البنية و الداللة حول أىمية المكان" قائال: " المكان ىو دفمذا يذكر" احمد مرش

                                                           
 079الرواية، ص  - 1

 02، ص 0339عبود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، دار األمل لمطباعة و النشر،  ةأوريد - 2
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العمود الفقري الذي يربط أجزاء النص الروائي بعضيا البعض، وىو الذي يسم األشخاص 
  1"و األحداث الروائية في العمق و يدل عمييا

                                                           
، 7احمد مرشد، البنية و الداللة في روايات إبراىيم نصر اهلل، المؤسسة العربية لمدراسات و النشر، بيروت، ط - 1

 706، ص0335



 داللة البنية الزمانية : الثانيل ـــــــــالفص
 مفهوم الزمنأوال:  

 لغـــــــة - أ
 اصطالحــــا - ب

 دالالت االزمنةثانيـــا:  

 االزمنة الخارجيةداللــــة   -1
 زمن الكاتب  -1-1

 زمن القارئ -2-1

 الزمن التاريخي -3-1

 االزمنة الداخميةداللــة   -2
 زمن القصة  -2-1
 زمن الخطاب -2-2
 زمن النص  -2-3

 المفارقات السردية: ثالثا

 عالقة الزمان بالمكان:  رابعا
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 داللة البنية الزمنية:

 أوال: مفهوم الزمن:

" لسان العرب" في كتابو " ابن منظوروأول ما يطالعنا باستخدام ىذا المفظ "  أ(: لغــة:
  حيث ذكره في قولو:

وكثيره  وفي المحكم الزمن و الزمان العصر، " زمن: الزمن والزمان: اسم لقميل الوقت 
والجمع أزمن و أزمان و أزمنة، وزمن زامن سديد. و أزمن الشيء: طال عميو الزمان، و 

  1" بن األعرابي و أزمن المكان: أقام بو أزمانا االسم من ذلك الزمن و األزمنة، عن

وفي القاموس المحيط: " الزمن أعتبر نفسو و الجمع أزمان و أزمنة و أزمن المكان، أقام 
  2بو زمنا، و التي أطال عميو الزمن"

> و الشمس كما نجد أيضا في القرآن الكريم تضمن معاني زمنية وذلك في قولو تعالى: 
  3" (2الها)ت( و القمر إذا 1وضحاها)

 المعنى الوارد في القرآن الكريم ىو " الضحى"

 

 

 

 
                                                           

 299، ص2991، 3ابن منظور، لسان العرب، مادة زمن، دار صادر، بيروت، ط - 1

  132-133، ص 2991، 1، ط3الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مصطفى البابي و الحمبي وأوالده، مصر، ج - 2

 (1 -2سورة الشمس، اآلية ) - 3
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 ب(: اصطالحا:

الزمن في االصطالح السردي"مجموع العالقات الزمنية لسرعة التتابع، البعد ... بين 
، بين الزمان و الخطاب المسرود بيماالخاصة  الحكيالمواقف و المواقع المحكية وعممية 

  1و العممية المسرودة "

: بـ" يعٍُُُ   paul ricoeur(2923" )بول ريكوروقد جاء معنى الزمن السردي عند " 

األول إٌ انضيٍ يٍ انتفاعم بٍُ يختهف انشخصُاث و انظشوف، و انثاَُت إَه صيٍ 

جًهىس انقصت ويستًعُها، أو بعباساث وجُضة، انضيٍ انسشدٌ فٍ انُص و خاسجه أَضا 

هى صيٍ يٍ انىجىد يع اِخشٍَ "
2
  

إَه انطابع انًشتشك نهتجشبت اإلَساَُت انًسجهت و انًتًفصهت و  "وعشفه أَضا بقىنه:

فٍ كم أشكانه هى: انطابع انضيٍُ فكم يا َحكُه َأتٍ فٍ صيٍ يا، انًىضحت بفعم انحكٍ، 

 "يُُا، وهى انزٌ نه سُشوسة فٍ انضيٍ هى انزٌ ًَكٍ حكُهصيعُُا، َسُش َأخز صيُُا 
3

 

 سَكىس " يشتبط بانضيٍإرٌ فانحكٍ عُذ " 

 ثانيا: دالالت األزمنـة:

I)- :داللة األزمنة الخارجية 

أزمنة خارجية تقيم ىي كذلك عالقة مع النص التحميمي وىي عمى تودوروف يعين 
 التوالي:

 

                                                           
1
، 2زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية، عين لمدراسات و البحوث اإلنسانية و االجتماعية، طعبد المنعم  - 

 203، ص 1009

2
، 2بول ريكور،الوجود والزمان و السرد، تر، سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط - 

 30-19، ص 2999

ط(، )د ،ي مضمون الخطاب السردي، دار األمل لمطباعة و النشر، الجزائر) د نادية بوشفرة، معالم سيميائية ف - 3
 202ت(، ص ،
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 (: زمن الكاتب:1-1

 1" أي المرحمة الثقافية و األنظمة التمثيمية التي ينتمي إلييا المؤلف"

 فإن عصر األديب وحياتو ليا تأثير مباشر في تشكيل رؤيتو ومساره اإلبداعي العام  ومنو

 (: زمن القارئ:1-2

 2" وىو المسؤول عن التفسيرات الجديدة التي تعطي ألعمال الماضي" 

 (: الزمن التاريخي:1-3

 3" ويقصد بالزمن التاريخي، الزمن الذي يتخذ التاريخ موضوعا لمحكي " 

 II)  : مقابل ىذه األزمنة الخارجية ىناك أزمنة داخمية فالزمن في الدراسات العربية في
" الذي قسم سعيد يقطينعرف عدة تقسيمات وىناك ما نجده عند الباحث والناقد المغربي "

فتحدث عالقة بينيما تشكل الزمن الثالث زمن القصة ، زمن الخطاب الزمن إلى ثالثة: 
 زمن النصوىو 

 زمنة الداخمية:(: داللة األ 2   

 (: زمن القصة:2-1

نو زمن أحداث القصة في عالقتيا ازمن المادة الحكائية في شكميا ما قبل الخطابي، "فيو 
 ) أي بمعنى زمن األحداث ما قبل الخطابي (، 4 "بالشخصيات و الفواعل

                                                           
 222، ص 2990، 2ي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، طروائحسن بحراوي، بنية الشكل ال - 1

 222المرجع نفسو، ص  - 2

 29، ص 1002، 3الدار البيضاء، المغرب، طسعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي،  - 3

 29سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ص  - 4
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 (: زمن الخطاب: 2-2

الخاصة من خالل الخطاب في إطار العالقة  فيو "الزمن الذي تعطى فيو القصة زمنيتيا
 المادة الحكائية ما قبل الخطابي () أي زمن ، 1"بين الراوي و المروي لو 

 (: زمن النص:2-3

" ىو الزمن الذي يتجسد أوال من خالل الكتابة التي يقوم بيا الكاتب في لحظة زمنية 
.. وىو ثانيا زمن تمقي النص من لدى القارئ في مختمفة عن زمن القصة أو الخطاب .

لحظة زمنية مختمفة عن باقي األزمنة و إن كانت تتم أيضا من خالليا ) زمن القراءة(، 
 2إننا من خالل تعالق زمن الكتابة بزمن القراءة تجدنا أمام ما نسميو زمن النص " 

 مزمن ىما:الباحثون في السرديات يميزون في الحكي بين مستويين اثنين ل

 زمن القصة: -(1

ىو زمن وقوع األحداث المروية في القصة، فمكل قصة بداية ونياية، ويخضع زمن "
 3القصة لمتتابع المنطقي "

 زمن السرد: -(2

 4" ىو الزمن الذي يقدم من خاللو السارد القصة، ويكون بالضرورة مطابقا لزمن القصة" 

 

                                                           
  49ص ،انفتاح النص الروائي ،سعيد يقطين - 1

 49، ص المرجع نفسو - 2

3
 78،ص1،1020محمد بوعزة، تحميل النص السردي، منشورات االختالف، الجزائر، ط - 
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فإذا كانت أحداث القصة تروى متسمسمة وفق ترتيب طبيعي من البداية حتى عمى الشكل 
 : التالي

 أ ب ج د 

ال يطابق ىذا الترتيب الطبيعي لألحداث في القصة فيتخذ سرد ىذه فإن زمن السرد 
 األحداث في رواية ما ألشكاال عديدة فمثال يمكن أن يكون : ج د ب أ 

 1 "وىكذا يحدث ما يسمى: " مفارقة بين زمن السرد ومن القصة

 ثالثا: المفارقات السردية: 

(  أو تكىٌ  Rétrospertion" فالمفارقة إما أن تكون استرجاعا ألحداث ماضية ) 

"(Anticipation استباقا ألحذاث الحقت )
2 

 :  Rétrospectionاالسترجاع -1

 فيناك نوعان من االسترجاع ، 3"( رد: ) راىن السويعني استعادة أحداث سابقة لمحظة " 

 : A.txterneاسترجاع خارجي  -1-1

"وىو الذي يعود إلى ما وراء االفتتاحية و بالتالي ال يتقاطع مع السرد األولي الذي يتموقع 
بعد االفتتاحية، لذلك نجده يسير عمى خط زمني مستقيم، وخاص بو فيو يحمل وظيفة 

 4تفسيرية ال بنائية"
                                                           

، بنية النص السردي، من منظور النقد األدبي، المركز العربي الثقافي لمطباعة والنشر والتوزيع، حميد لحميداني - 1
 83، ص 2992، 2بيروت، ط

 82المرجع نفسو، ص  - 2

ط(،  ،نضال الصالح، النزوع األسطوري في الرواية العربية المعاصرة، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،)د - 3
 292، ص1002

 27، ص1020عاشور، البنية السردية عند الطيب صالح، دار ىومة لمطباعة والنشر و التوزيع، الجزائر، عمر  - 4
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االسترجاع الخارجي إلى ما وراء االفتتاحية، فخطو الزمني مستقيم ال يتقاطع مع  يعود
 السرد األولي و لذلك يجمع وظيفة تفسيرية وليست بنائية 

 َُقسى إنً  " :A.Interneاسترجاع داخمي  -1-2
 كتوضيح خمفية شخصية روائية جديدة في القصةاسترجاع داخمي متباين حكائيا:  -

 1 "يسير تماما عمى خط زمن السرد األولياسترجاع داخمي متجانس حكائيا:  -1-3

الرواية حفمت بتقنية االسترجاع وذلك بقولو: " ال زلت أذكر مقولة أحد المجانين وىو 
، " بذكرى الفاتح نوفمبر االحتفاليخاطب مقام الشييد، عقب انصراف المسئولين، عشية 

من أننا بربر، ربربنا اإلسالم، وفرنسنا االستعمار، وىودنا النظام، فمم يبق لنا من صفاء 
 2دمائنا غير الذل و الخضوع.." 

كيف ال زال العربي يستذكر المقولة التي كان يقول بيا احد المجانين فالراوي ىنا يذكر لنا 
جاع يوضح لنا كيف ربربنا وىو يخاطب مقام الشييد ويترحم عمى الشيداء، فيذا االستر 

 اإلسالم وفرنسنا اإلستعمار.

وىناك استرجاع آخر وذلك بعودتو إلى موقف مضحك بقولو: " كنت تضحك ألنك تذكرت 
لعبة > حمى طق< من زمن الطفولة و الصفاء، التي يكثر لعبيا في موسم المطر، 

 .3وتحديدا في األحياء الشعبية.."

فالراوي ىنا يعطينا صورة عن لعب من زمن الطفولة فكانت لعبة > حمى طق < ىي من 
نما العب العربي وعبو اتجاه داسي فكانت منا وشتيما لداسي ال تصدر عن كراىية، و 

                                                           
 27ص ،البنية السردية عند الطيب صالح  ،عمر عاشور - 1

 38الرواية، ص  - 2

 21الرواية، ص  - 3
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ىو حب الشغب ال أكثر فكانا يختمان تعويذة > حمى طق < بعبارة >> في رأس فالن 
 1تطريق <<

 : Anticipationاالستباق  -(2

أو اإلشارة إليو مسبقا وىذه العممية  تيعد االستباق عممية سردية تتمثل في إيراد حدث آ"
هى إحذي تجهُاث انًفاسقاث ،  Anticipationتسمى في النقد التقميدي سبق األحداث 

 "انضيُُت عهً يستىي َظاو انضيٍ
2 

فاالستباق تقنية من تقنيات المفارقة السردية، فالراوي يقوم بالتطمع لما سيحدث في 
المستقبل، كما يرى ديفيد لودج " الرؤية المتوقعة لما سيحدث في المستقبل، بحيث يتوقع 

 3الراوي وقوع أحداث قبل تحققيا في زمن السرد ونصطدم أمام ترتيب زمني غير طبيعي 

 ي وخارجي، والدور الذي يقوم بو االستباق ىو تحطيم خطية الزمن فاالستباق نوعان داخم

فيناك العديد من االستباقات في الرواية نذكر منيا، استباق الكارثة التي كان يتوقعيا 
تقع عمى رأسك،  أنالعربي من خالل مالمح نوارة فيقول الراوي: " توقعت كارثة توشك 

فظيعا، بل إنك كنت عمى يقين تام من  ل ألمامحتفنوارة بدت في تكسرىا كمن يحاول أن ي
ان الخبر سيكون سيئا، كيقينك من أن ىذه الدموع التي تبمل خدي نوارة، ىي واقع فعال 

 4 "وأن فداحة الموقف وحدىا من استثارتيا لكنك رفضت استباق الفجيعة

ىل افرغم رفض العربي استباق األحداث إال انو حدث ما رفض العربي توقعو وىو رفض 
 نوارة خطوبتيا من العربي 
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 27عمر عاشور، البنية السردية عند الطيب صالح، ص - 2

 72، ص1،1001ينظر: ديفيد لودج، الفن الروائي، ترجمة ماىر البطوطي، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، ط - - 3

 28الرواية، ص  – - 4



 زمنيةداللة البنية ال                                                                   الفصل الثاني: 

 

 

26 

نوارة وذلك من خالل العربي أخبار سيئة عمى  تنبؤونجد استباقا آخر وذلك من خالل 
قول الراوي: " وحينما رن الياتف ازداد توجسك أكثر فأكثر، إذ توزعك شعور بين الميفة 

يد التي من أن يكون الياتف يخص نوارة وان أخبارىا ربما ستكون سيئة، وبين إدارة المع
 1تستفسر عن انقطاعك غير المبرر" 

غياب نوارة ىو ما جعمو يتنبأ أخبارا سيئة عمييا وفقدان الثقة في نفسو، فأصبح يعيش 
حياة تعميا الفوضى والخراب و الدمار، وكل ما كان يتنبأ بو عن أخبار سيئة عمى نوارة 

وخوف العربي عمى نوارة و  حدث فقام داسي باختطافيا وحاول قتميا، فكل ىذه االستباقات
 تنبأه بأخبار سيئة عمييا تحققت فيما بعد 

 نظام السرد )اإليقاع(: -(3

يتحدد إيقاع السرد من منظور السرديات بحسب وتيرة سرد األحداث من حيث درجة "
سرعتيا أو بطئيا، في حالة السرعة يتقمص زمن القصة و يختزل ويتم سرد أحداث 

 2 "سطر قميمة، أو بضع كممات بتوظيف تقنيات سرديةطويال في اتستغرق زمنا 

 تسريع السرد: -(3-1

 الخالصــــة:  - أ

" و التي تعني سرد أحداث ووقائع يفترض أنيا جرت في سنوات أو أشير أو ساعات و 
 3و كممات، دون التعرض لمتفاصيل " او اسطر ااختزاليا في صفحات 
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في الخالصة سنتوقف  لسنوات وأشير و أيام أي تقميص لمزمن. فالخالصة ىي اختصار
عند بعض النماذج في الرواية منيا قول الكاتب:" وبعد مرور خمسين يوما، عثر عميو 

لى اعاريا في محطة القطار كانت حالتو الصحية مزرية جدا، بحيث تطمب األمر إدخالو 
 1مصحة نفسية، مكث فييا قرابة ثالث سنوات ونصف " 

من خالل ىذه الخالصة نرى أن "داسي" كان يمعب مع أصدقائو لعبة الغميضة وبعد ف
ذلك اختفى فمم يجدوا لو أثرا غير حذائو، وبعد مرور خمسين يوما، عثر عميو عاريا، 

يوم التي عاشيا داسي في سطرين، وقام باختزال إدخالو فالسارد ىنا قام باختزال الخمسين 
 ( ثالث سنوات3)ة النفسية قرابة حلى المصا

 القطع )الحذف(: -ب( 

ويعني تجاوز بعض المراحل من القصة، أو أن ثمة أجزاء من الحكاية مسكوت عنيا في "
 2"النص

 فقد حظيت الرواية بكثير من الحذف نذكر من بينيا:" تقصدان قاعة الشاي نفسيا

(le paradis des amants)،  3"ركن نفسو لبا وتنزويانطيمة خمس سنوات 

فالسارد ىنا يقوم باالستغناء عن تفاصيل العربي ونوارة في قاعة الشاي طيمة خمس 
 سنوات في أربعة اسطر وذلك اختصارا لمزمن
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 ونجد حذفا آخرا وذلك لقولو: " كنت قد بمغت سن السادسة بالضبط حين اشترى لك والدك
 1دراجة ىوائية " 

العربي، وداللة الحذف ىنا ىي فالسارد ىنا يستغني عن الستة سنوات التي عاشيا 
 االستغناء عن التفاصيل التي ال تخدم الحدث السردي.

بما أن الحذف ىو اختصار لمزمن فمعب دورا ىاما في الرواية فالحذف قام بتسريع السرد 
 وحذف التفاصيل غير ميمة

 تعطيل السرد: -(3-2

السرد تعطيل حركة مقابل ىاتين التقنيتين: الخالصة و الحذف ىناك عنصرين يؤديان 
 وىما: 

" يقصد بالمشيد: المقطع الحواري الذي يأتي في كثير من الروايات في المشهـــد:  - أ
ن المشاىد تمثل بشكل عام المحظة التي يكاد يتطابق فييا زمن اتضاعيف السرد، 

 2السرد بزمن القصة، من حيث مدة االستغراق" 
بين المشاىد الحوارية التي تضمنتيا في الرواية تجمى السرد المشيدي بكثرة، ومن  -

 الرواية نجد حوار بين أم و أب العربي وىما يتحدثان في غرفة نوميما:
 .... ربما ىربوا ناحية الجنوب 
 ......أفضل لمجميع 
 اتق اهلل يا امرأة !! … 
 .... بصراحــة لست متحمسة ليذا االرتباط 
 ....لكنيما متحابين 

                                                           
 227الرواية، ص - 1

2
 87لحميداني، بنية النص السردي، ص حميد  - 



 زمنيةداللة البنية ال                                                                   الفصل الثاني: 

 

 

29 

 .... 1 "الحب ما يفتح بيت 

 ىذا المشيد داللة عمى رفض أم العربي من ارتباطو بنوارة وتعجب أبيو من رفضيا  جاء

 وىناك مشيد سردي آخر جاء عمى لسان العربي و أبيو : " ما ىو الموت ؟

ىل تخشى  -: بنظرة عتاب، تسكت لحظة، ثم تعاود السؤال من جديد  أمكترمقك 
 المــوت ؟

 نعـــم ... -بحزم:   تنتيرك أمك فيسكتيا أبوك بمطف، ثم يجيب

 وأنت يا العربي، ىل تخشى الموت ؟  -فتتردد قميل، فيسألك ىو بدوره: 

 ...!! ولما ؟ -تيز راسك باإليجاب، فيردف أبوك متسائال : 

 2 "الن فيو العتمة و الوحدة و الصمت .... -

ا طاء السرد، حيث كان حوار مطول بين العربي و أبيو، وكل ىذابىذا المشيد عمل عمى 
 الحوار المطول كان قائم عمى الموت و خوف العربي من الموت 

 االستراحة . الوقفـة: - ب

" تكون في مسار السرد الروائي توقفات معينة يحدثيا الروائي بسبب لجوئو إلى الوصف، 
 3فالوصف يقتضي عادة انقطاع الصيرورة الزمني، ويعطل حركتيا " 

الراوي إلى وصف الشخصيات ففي الرواية التي بين أيدينا بدا  أيمجفمن خالل الوقفة 
السارد بوصفو " لنوارة قائال: " وبعد عشر دقائق بالضبط، خرجت نوارة فاتجيت نحوىا 
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 87حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص - 3
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كانت ترتدي حجابا كالناس يموح من وراء خمارىا األزرق السماوي وجو كالعمم، فيزيد في 
تضيق بيما معاني الحياة كميا، فيما تمخص  مدى إشراقو عينييا العسميتين الواسعتين حتى

 مشيتيا الرزينة التي تشبو السير عمى صفحة لجين 

واعتدال قواميا المنحوت من جنة المرمر األندلسي عبارة أنيا امرأة تريد أن تعيش كالناس 
وىو معنى مألوف عندك إذ طالما رددتو جدتك حتى حفظتو: " ربي نعيشوا كي الناس، ال 

 1ال اقل منيم "  خير منيم و

من خالل ىذه الوقفة نالحظ أن السارد يصف لنا نوارة حين خروجيا من المدرسة فوصفيا 
ميا تتسم بكل علنا بأنيا فتاة محترمة وترتدي حجابا فقام بوصفيا وصفا دقيقا بحيث ج

 الصفات الحسنة

  وصفو لميت عجن أشالءه بتراب الزقاق: لوىناك وقفة أخرى لمعربي من خال

عيناه بارزتان بشكل مرعب، لسانو مدلوق، و رأسو أو ما تبقى منو يكاد يغرق في بركة "
وىو أنا الدم التي طفقت تتسع شيئا فشيئا وحينما تقدمت نحوه شكل الناس حمقة صرت 

 2 "بداخميا، باألحرى صار كالنا موضوعا لمفرجة

ثالث من روايتو : " البحث ين قرر العربي إتمام الفصل الأ في ىذه الوقفة صور لنا السارد
 لمسرد بطئةعن جزيرة النوارس " فتوقف وقام بوصف ميت وىذا كمو ت

وكذا الوقفة التي وصف لنا فييا " داسي " قائال: " كان داسي طبيبا في مستشفى عين 
 3 "النعجة، والمسؤول عن المجنة الطبية لإلشراف عمى ضحايا اإلرىاب

                                                           
 22الرواية، ص  - 1

 91الرواية، ص - 2

 210الرواية، ص - 3
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طيل السرد، فالراوي قبل البدء بالسرد يتوقف ليعرف عفالوقفة مظير من مظاىر ت
 بالشخصيات، وىذا ما يؤدي إلى تبطئة السرد

 رابـــعـــــا: عالقة الزمان بالمكان:

كما أن لممكان أىمية فإن لمزمن أىمية كبيرة، ألنو احد مكونات السرد وعامل أساسي في 
بحراوي " أن أىميتو في العمل  من األدباء فيؤكد " حسنلك عني بو الكثير ذتقنياتيا ول

السردي تتجمى أكثر من خالل حسن استغاللو لو:" إن التأكيد عمى أىمية الزمن السرد و 
 التشديد 

 1"عمى خطورة الدور المنوط بو 

خالل ىذه األىمية نكتشف أن ىناك عالقة وطيدة بين الزمان و المكان فنحن "  فمن
عندما نتحدث عن المكان يتبادر إلى ذىننا مباشرة كممة )الزمان(، بل عنصر الزمان، 

 فيو أيضا مكون أساس لمقصة 

وكان الثاني يكمل األول و األول ال يستغني عن الثاني، حتى إن الدراسات الحديثة 
يما في كممة واحدة ىي )الزمكان(، عمى الرغم أن المكان يدرك إدراكا حسيا و اختصرت

فيما عنصران يتداخالن ،الزمان ) يدرك إدراكا غير مباشر لكن خالل فعمو في األشياء(
 2القصة وأحداثيا " تداخال مباشرا ومتكامال في شخصيات 

تباين عنصرين رغم ىناك عالقة بين ىذين ال "فيما عنصران كل منيما يكمل اآلخر
المادة  طريقتي اإلدراك ىاتين، انطالقا من أن األشياء الحاممة لفعل الزمن فييا ىي نفسيا

                                                           
 207حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص - 1

 30اوريدة عبود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، ص - 2
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الخام التي تدخل في بناء المكان في الرواية وىو ما يجعل وصف األمكنة و المشاىد 
  1" الطبيعية وصفا لمزمن أي أن الزمن يمتد بعدا في المكان

مترابطان تجمع بينيما عالقة  حميمية وىذه العالقة تتسم بجممة فالزمان والمكان عنصران 
من القيم الجمالية و االجتماعية كما أن ىناك عالقة بين الزمان والشخصيات فما داللة 

 ؟الشخصيات في الرواية

                                                           
 32عمر عاشور، البنية السردية عند الطيب صالح، ص - 1
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 مفهوم الشخصية 

 لغة:  - أ

جاء في  تعددت مفاىيم مصطمح الشخصية وذلك يعود إلى تطور الدراسات، وبداية نذكر ما
 المعاجم العربية ومنيا:

و التي تعني: "سواد  لفظة الشخصية جاء في معجم لسان العرب مادة )ش،خ، ص( -
اإلنسان و غيره تراه من بعيد، وكل شيء رأيت جسمانو، فقد رأيت شخصو كل جسم لو 
ارتفاع وظيور، وجمعو أشخاص وشخوص و شخاص وشخص تعني ارتفع و الشخوص 
ىذا اليبوط كما يعني السير من بمد إلى بمد وشخص ببصره أي رفعو فمم يطرق عند 

 فالشخصية ىنا بمعنى الظيور 1الموت" 
:" الشين والخاء و الصاد أصل واحد يدل "فارس البنمعجم مقاييس المغة "كما وردت في  -

في الشيء من ذلك الشخص وسواء اإلنسان إذا سما من بعيد، ثم يحمل عمى ارتفاع 
إلى بمد وذلك قياسو، ومنو أيضا شخوص من البصر،  عمى ذلك فيقال شخص من بمد

 2شخيص و امرأة شخصية أي جسيمة" يقال شخص 
 فالشخص ىنا جاء بمعنى الظيور و العمو و االرتفاع  -

 

 

 

                                                           
 36، دار صادر، بيروت، لبنان، ص 3منظور، لسان العرب، مادة)شخص(،جابن  - 1

، دار الكتب 1ج،مادة)شخص(، أبو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاييس المغة في تحقيق وضبط عبد السالم ىارون - 2
 645، ص 2العممية، بيروت، لبنان، ط
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 اصطالحا: - ب
فمن الناحية االصطالحية تعددت مفاىيم مصطمح الشخصية حيث حاول الكثير من  -

الدارسين تناول ىذا المفيوم فـ:" الشخصية ىي القطب الذي يتمحور حولو الخطاب 
 1السردي وىي عموده الفقري الذي يرتكز عميو" 

 فالشخصية ىي اساس المكونات التي يقوم عمييا العمل الحكائي

 الغرب إلى اىم التعريفات التي مست مفيوم الشخصية نذكر منيم:كما تطرق عمماء  -
 (تيزفيطان تودوروفtzvitan todorov الذي تناول الموضوع من وجية نظره :)

ة يالمسانية و اعتبر أن" مشكمة الشخصية ىي قبل كل شيء مشكمة لسانية و الشخص
 2ليست سوى كائنات من ورق"  ألنياال وجود ليا خارج الكممات 

 نما يشترط وجودىا وخموىا من و ىنا ال ينكر في أىمية الشخصية في العمل الروائي وا 
ىي موضوع القضية السردية، بما انيا كذلك فيي  أي محتوى داللي فيقول: الشخصية

 3 محضة بدون محتوى داللي" تنزل إلى وظيفة تركيبية 

 بإبراز الحدثفالشخصية ىي المحرك االساسي لمعمل الروائي، فيي التي تقوم 

 

 

 

 
                                                           

قسم االدب العربي، جامعة منتوري، قسنطينة،  جميمة قيسمون، الشخصية في القصة، مجمة العموم اإلنسانية، - 1
 195، ص13، العدد 2222الجزائر،

، 2225، 1: عبد الرحمان مزيان، منشورات االختالف، الجزائر، طر،ت تودوروف، مفاىيم سردية ينظر: تيزفيطان - 2
 71ص

 51نفسو، ص  - 3
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 الرؤية الكالسيكية لمشخصية : -2

ديون يمحقون مالمح الشخصية بمالمح الشخص، وذلك من اجل ي" لقد كان الروائيون التقم
فالبنسبة ليم الشخصية  1الواقعي بصورة الحياة "  اييام القراء بانيا ترقى إلى مستوى التمثيل
 ىي عبارة عن صورة مصغرة لمعالم الواقعي

 2 "عمى الكائن و الجنس البشري الذي تنتمي إليو personneشخص "تطمق كممة  -

الحكاية و الرواية و القصة  "فالشخص ىو كائن موجود حقيقة في الواقع المعاش، بينيا في
طار ما يسمى بالشخصية االقصيرة و المسح الكائن البشري كجسد بمعايير مختمفة في 

personnage "3  

 4 المتخيل الذي يقوم بدوره في تطور الحدث القصص ""بالشخص  تعريفيا" كما يمكن  -
 ومن ىنا يظير الفرق بين الكائن البشري الواقعي وبين الشخصية المتخيمة  -

 مشخصية:لالرؤية الحديثة -3

باعتبارىا أكثر تعقيدا في المكونات السردية، فقد حاول الكثير من الباحثين  الشخصية -
 المتحدثين دراستيا، منيم:

 

 
                                                           

، 242ط(، العدد ، ، الكويت)داالدابعبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، المجمس الوطني لمثقافة و الفنون و  - 1
 97،ص 1998

 196جميمة قيسمون، الشخصية في القصة، ص - 2

 196المرجع نفسو، ص - 3

 196المرجع نفسو، ص - 4
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 :proppeالشخصية عند بروب  - أ
يعتبر "بروب" احد اىم رواد الشكالنية الروسية، لقد قدم لنا نظرتو عن الشخصية في  -

 كتابو "موروفولوجيا الحكاية الخرافية"
متغيرة، فالثابت ىو  يالحظ بروب ان الحكاية تحتوي عمى عناصر ثابتة، وعناصر حيث -

)االفعال( و المتغير ىو )االسماء(، و اوصاف الشخصيات ولتبين ذلك قدم لنا ىذه 
 1األمثمة: 

 يعطي الممك نسرا لمبطل، النسر يحمل البطل إلى مممكة أخرى 
 لى مممكة اخرىيعطي الجد فرسا )سو تشينكو(، يحمل الفرس ىذا إ 
 يعطي ساحرا قاربا )إليفان(، القارب يحمل ىذا إلى مممكة اخرى 
  مممكة  الىتعطي الممكة خاتما)إليفان(، يخرج من الخاتم رجال أشداء يحممون إيفان

 اخرى

فالثابت في ىذه االمثمة ىو الوظائف التي يقوم بيا االبطال، ومن ىذا نمخص أن ما ىو ميم 
في دراسة الحكاية ىو" التساؤل عما تقوم بو الشخصيات، اما من فعل ىذا الشيء وذاك 

 2وكيف فعمو فيي أسئمة ال يمكن طرحيا إال بإعتبارىا توابع ال غير" 

 الذي تقوم بو الشخصيات وأىمل صفاتيا وىذا ما يدل ان بروب اىتم بالفعل 

فمن خالل ىذه الدراسة ألفعال الشخصيات تمكن "بروب" من ابتكار تحميل جديد يمكن  -
بـ:" الميثال الوظائفي" وىو البنية الشكمية الواحدة الذي تولد ىذا العدد غير المحدد  تسميتو

 3 "من الحكايات ذات التراكيب و االشكال المختمفة
                                                           

1
، 2223، 3االدبي، المركز الثقافي العربي، الدار  البيضاء، طحميد الحميداني، بنية النص السردي، من منظور النقد  - 

 24-23ص

2
 24المرجع نفسو، ص - 

 24ت(ص ، ط()د ،سمير المرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر )د - 3
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فيو يعتبر الوظيفة عنصرا أساسيا في السرد و يعرفيا قائال:" نقصد بالوظيفة الحركة او  -
 1الدور المحدد لشخصية معينة وذلك من حيث داللتيا في تطور االحداث و العقدة " 

وظيفة ولكل وظيفة وضع ليا مصطمح  31وتوصل بروب في حصر ىذه الوظائف إلى  -
أنيا تنحصر في سبع  ورأىعمى الشخصيات  فئبيا، وقام بتوزيع ىذه الوظا خاص

 2شخصيات وىي: 
 (agresseur ou méchant المعتدي او الشرير ) -1
 (domateur الواىب ) -2
 (auxiliaireالمساعد ) -3
 (princesseاالميرة ) -4
 (mandateurالباعث ) -5
 (hérosالبطل ) -6
 (faux hérosالبطل الزائف ) -7

بعدد من الوظائف وىنا نالحظ أن بروب فكل شخصية من ىذه الشخصيات تستطيع القيام -
 ركز عمى الدور الذي تقوم بو الشخصية

 ان سوريو:تالشخصية عند اي - ب
يعتبر "ايثان سوريو " اول الميتمين بالمسرح فقد تناول الشخصية المسرحية وىي شبيية  -

بتمك التي اعدىا  "بروب" عن " الحكاية الشعبية" فقد درس القوانين التي تتحكم في 
حية، فمن خالليا ر حية مبرزا الوظائف الدرامية الكبرى، التي تركز عمى دينامية المسالمسر 

 3: يستخرج ستة أدوار رئيسية وىي
 البطل  -1

                                                           
 222جميمة قيسون، الشخصية في القصة، ص - 1

 24النص السردي، صحميد لحميداني، بنية  - 2

 221جميمة قيسون، الشخصية في القصة، ص - 3
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 البطل المضاد  -2
 الموضوع -3
 المعارض -4
 المرسل -5
 المستفيد -6
 المساعد  -7

 :في رواية" بال وجه او رائحة" ثانيا: انواع الشخصيات

الرواية الرئيسي، وىي التي تبث فييا الحركة، وىذا ما يجعل  ربما ان الشخصية تعتبر جوى
الشخصيات تتنوع وكل راوي يقوم برسم شخصياتو حسب رؤيتو وفكرتو فيجعميا إما رئيسية، 

 : عمى حدى صل الحديث حول كل منيمافثانوية، سن اماو 

 الشخصيات الرئيسية:داللة  -1

 بأدوارفي كل عمل روائي توجد شخصيات تقوم بعمل رئيسي إلى جانب شخصيات تقوم 
ثانوية، فالشخصية الرئيسية "ىي التي تقود الفعل وتدفعو إلى االمام، وليس من الضروري ان 
تكون الشخصية الرئيسية بطل العالم دائما، ولكنيا ىي الشخصية المحورية وقد يكون ىناك 

 1 "لشخصيةمنافس او خصم ليذه ا

ىذه اىم المؤشرات التي نستطيع من خالليا التعرف عمى الشخصيات في رواية ما إذ  -
ىي المحور الرئيسي الذي تدور حولو أحداث القصة وليا حضور قوي في العمل 

" : الروائي، ونتعرف أيضا عمى الشخصية الرئيسية من خالل الوظائف المسندة إلييا

                                                           
صبيحة عودة زعرب، معجم السرديات، غسان كنفاني، )جماليات السرد في الخطاب الروائي(، دار مجد الوي، عمان،  - 1
 131، ص2225، 1ط
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سند إلى الشخصيات االخرى، وغالبا ما تكون ىذه تسند لمبطل وظائف و ادوار ال ت
 1 "االدوار مثمنة )مفضمة( داخل الثقافة و المجتمع

الشخصيات الرئيسية تقوم بوظائف و ادوار ال تقوم بيا الشخصيات االخرى حيث ىي 
 2 "مرموقة وتحظى بمكانةتحظى: " بقدر من التميز، حيث يمنحيا حضورا طاغيا، 

فالشخصيات الرئيسية تناول عناية كبرى من طرف الكاتب الن اغمب الكتاب يجعمون من 
  روايتيم فعمى اساس الشخصية الرئيسية يبنى الحدث الروائي ألبطالحياتيم الشخصية صورة 

بالحدث: "ففي كل قصة شخص او  بمجموعة من الشخوص ليقوموا الروايةىذه وتبنى 
ا إلى جانب أشخاص ذوي ادوار ثانوية، فقد كان من اشخاص يقومون بدور رئيسي فيي

ى المألوف في القصة ان يقوم شخص بدور البطولة في احداثيا، وينال من الكاتب عناية كبر 
وقد يعبر عن طبقة معينة أو اتجاه ايجابي او سمبي و الروايات الحديثة عموما تعمل فكرة 

االفراد ممثمة االتجاه الخاص في البطل، وتيتم بتصوير الوعي االجتماعي لمجموعة من 
 3المجتمع " 

لرئيسية اتحتوي رواية "بال وجو او رائحة" عمى شخصيات عديدة: ومن بينيا الشخصيات  -
 و التي ىي كاآلتي:

 العربي -1
 نوارة  -2
 داسي -3
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الشخصية الروائية حظيت باىتمام كبير من طرف الباحثين و النقاد، ولذلك ال يمكننا تصور 
 شخصيات، إذ ىي العنصر االساسي في سبيل تحقيق الروايةرواية بدون طغيان 

لقاء الضوء عمى شخصيات من رواية "بال وجو أو رائحة" ىي رواية اوىا نحن بصدد 
 اجتماعية وسياسية:

 العربي: -1-1
العربي و ىي الشخصية التي تسيطر عمى اىتمام المؤلف فيي الشخصية  ةشخصي -

وبيا تبدا الرواية و إلييا تنتيي، وىو الوسيط المحورية التي تدور حوليا احداث الرواية 
 الذي نتمقى بو احداث ىذه الرواية

فالعربي حاصل عمى شيادة جامعية ويممك ثقافة ادبية كبيرة ودليل ذلك انو كان يشتغل  -
ل الراوي: " كنت تجمس و استاذ في الجامعة ويشتغل كذلك بدار الثقافة وذلك من خالل ق

عمى الكرسي بذىول في بيو ضيق بدار الثقافة، تشرف عمى تمارين االداء الخاصة 
بالفرقة المسرحية، فيما اشتغل الممثمون بإتقان في الحركات االخيرة من مسرحيتك >> 

 1مر << " لجسنوات ا
البحث عن جزيرة فكان العربي كثيرة القراءة و االطالع وكان يكتب الروايات ومن بينيا"  -

 2النوارس"
فيوزع كل وقتو بين الفرقة المسرحية والجامعة وبين أصدقائو في مقيى عمي الجمعي  -

ى عمي الجمعي العقون: يإلى حين وصول نوارة، حيث كان كثيرا الجموس في مق العقون
ك في بحر االسبوع و الشير و السنة، بين الساعة دتفيقول الراوي: " جمست بالمقيى كعا

 3"الرابعة و الرابعة و النصف تنتظر خروج نوارة من المدرسة
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فكان حبو كبيرا لنوارة وانشغالو واىتمامو بيا ىو ما جعل عميد الكمية يقوم بفصل العربي عن  -
 تدريس الطمبة في الجامعة وذلك من خالل قولو:

 !! " اين كنت يا ولدي ؟

 لموقوف: مررت بظروف خاصة يتأىبثم أجبت و انت تربت عمى ركبتك كمن 

 !! فقاطعك بميجة متعالية: ومن يدرس الطمبة ؟ -
 1 تلاير"ىززت كتفيك، وتصنعت ابتسامة من ال ييتم، ثم اجبت بفتور :  -
ب عمى انشغاالتو إال ان ظروفو ىي ما جعمتو يفصل ضالعربي يمثل شخصية مثقفة وموا -

خالل اطالعو و بحثو عن  عن عممو، فالعربي كان كثير الدفاع عمى وطنو وذلك من
التاريخ فيقول الراوي: " تعودت البحث في التاريخ كمما انتيي بك المطاف إلى طريق 
مسدود، إذ تجد عبر صفحاتو الكثير من المتعة و الراحة، ومع الوقت صرت مدمنا عمى 
تصفح التاريخ، ومع الوقت صرت تحيا تمك االزمنة وانمحت خطواتك من أرض الواقع 

 2يئا"...شيئا فش
كان مدافع كبيرا عمى وطن، فشخصية و يدافع عن حبو  انالعربي محبا لوطنو، كما ك -

ة يالعربي شخصية تحمل العديد من االبعاد من بينيا البعد النفسي وذلك من خالل نفس
بانو يعيش دائما في قمق، و البعد اآلخر، البعد االجتماعي، وذلك من خالل  العربي

المقيى وتبادل اطراف الحديث مع االشخاص وىذا ما يوضح لنا جموس العربي دائما في 
 اجتماعي بانو
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 نــــوارة: -1-2

فكان اسم نوارة مطابق لصفاتيا و الرئيسية في الرواية اسم عمى مسمى  من الشخصيات
من وراء خمارىا  حكانت ترتدي حجابا كالناس يمو  "افعاليا وذلك من خالل وصف الراوي ليا:

عينييا العسميتين الواسعتين، حتى  ةمم، فيزيد في مدى إشراقحكال وجواالزرق السماوي 
الحياة كميا، فيما تمخص مشيتيا الرزينة التي تشبو السير عمى صفحة  يتضيق بيما معان

  1"ال قواميا المنحوت من جنة المرمر األندلسيلجين، واعتد

العربي يزداد حبو لنوارة، فكان كثير الجموس في  جعمت ىي التي فكل ىذه الصفات -
المقيى ينتظر خروج نوارة من المدرسة وكانت نوارة تحب العربي كثيرا وال تستطيع العيش 

فكانت نوارة كثيرة الجموس مع العربي وكانا يخططان لمستقبميما معا " سأطمي من دونو، 
 ا بالمون االزرق السماوي ...نبيت

الحالم بين كفييا، وىي تستمتع إلى حديثك المشوق عن المستقبل، وضعت نوارة وجييا  -
 2"فبدت عيناىا كنافذتين تتراقص فييما الفراشات تحت ضياء القناديل ....

فكان حبيا لمعربي حب نظيف لكنو لم يدم، وذلك بسبب رفض اخاىا محمد زواجيا من  -
خصية نوارة ش ،حياتياالعربي فاختفت نوارة من حياة العربي وذلك بسبب ظروف دمرت 

 تدل عمى الطيبة والعفاف

 داســـــي:  -1-3

درس مع العربي في جامعة باب الزوار، مسجل في كمية "أيضا من الشخصيات الرئيسية، 
 3 "كان داسي طبيبا في مستشفى عين النعجة و الطب، وحاصل عمى شيادة جامعية
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نسان طيب، لكن داسي كان او العربي كمييما خريجي جامعة إال ان العربي  رغم ان داسي
ضد وطنو وذلك من خالل قول الراوي: " كان داسي محط شكوك الطمبة في ذلك الوقت، فقد 

 1كانوا، يرددون انو عميل زرعو جياز المخابرات في صفوف الطمبة" 

بو ائو ومن بينيم صديق الطفولة عفكان داسي مفسد لممجتمع حيث قام بقتل العديد من اصدق
البروتوكوالت السياسية ومظاىر الزجاج المبشرة، لما حضر  والوقتل أيضا العقيد الطاىر" ول

  2جنازة الطاىر"

شخصية خطرة وميددة لممجتمع، حيث توصل بو االمر إلى استغالل بنات  فكان داسي -
الجامعة وذلك عن طريق مساعدة لو وفي يوم من االيام التقى العربي في الجامعة بداسي 

كانت مساعدة لو فجمس يراقبيما من بعيد وبعد ذلك حرص عمى ان يصطدم وعقيمة التي 
ذي سمميا إياه داسي وطمبت منو أن يستر بعقيمة حين تمر بجانبو حتى يسقط الكيس ال

  3استر عمي، يا الشيخ ربي يخميك": عمييا قائمة

  4" فقام  العربي بتيدئتيا وبعد ذلك: " حكت كيف اضطرىا داسي إلى الدعارة"

فقام بإقناعيا ان تقد شكوى ضد داسي لكن عقيمة رفضت وكان سبب رفضو ىو : " ان 
الجنروت، فيو النظام، و ىو السمطة، وىو كل شيء داسي أكبر من الشرطة و اكبر من 

 5اآلن " 
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شخصية داسي الشريرة ىي ماجعمت كل الناس تخافو، ال يحب الخير لمناس حيث كان  -
ضد عالقة العربي بنوارة، فقام في العديد من المرات بإختطاف العربي وتيديده، وبعد 

ات والحبوب الميموسة، وىذا ذلك قام بإختطاف نوارة، وأتمف ذىنيا و اعصابيا بالمخدر 
دليل عمى الغيرة و الحسد و ىذا ما جعل الحبيبين يفترقان، وبعد ذلك وجد العربي نوارة 

 في بيت خالة عقيمة، وظمت نوارة تردد: 

 1" سامحني يا العربي "

في منامو وال في حياتو: "ففي تمك االثناء انفتح الباب  فداسي لم يجعل العربي يتينى -
ثرىم، كنت تتخبط، وتعوي، وتمعن، ا، ودخل داسي في بقوة، ودخل الزبانية، وقيدوك بقوة

وتبصق، كنت تحاول الفكاك لتثبت عمى داسي، لتذيقو بعضا من مرارة ما اضاقك، غير 
مك تحيا فارغا، ثم صوب الرصاصة ان القبضتين كانتا أقوى من بقيتك الذاوية .... ساجع

 2نحو جبين نوارة ....
اس ال نداسي في الرواية يمثل شخصية سيئة يحمل كل الصفات القبيحة أذى جميع ال -

 ييمو إال نفسو فقط، ومن خالل ىذا كمو يتوضح لنا ان داسي يحمل بعد سياسي

 الشــخصيات الثانوية : -2

أدورا محددة،  ذالشخصيات الرئيسية فإنيا تأخالشخصيات الثانوية إذا قورنت بأدوار  -
وتظير بين الحين واآلخر في المشيد وذلك إلحتكاكيا بالشخصيات الرئيسية وىذا ما 

 ي عالم الشخصية فيجعمو تخمق لنفسيا االىتمام 
نفسو يخمق  اآلنفالراوي أو القاص يجعل كل تركيزه عمى الشخصيات الرئيسية، و في  -

تضل بسيطة و قى الشخصيات بمستوى واحد تبعيا، لذلك شخصيات اخرى تتفاعل م
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معقدة، حيث: " ىي التي تضيء الجوانب الخفية لمشخصية الرئيسية، وتكون إما عوامل 
في فمكيا بإسميا فوق ما تبع ليا، تدور اكشف عن الشخصية المركزية وتعديل لسموكيا و 

  1ا"انيا تمقي الضوء عمييا وتكشف عن ابعاده
فنجد الشخصيات الثانوية تختمف عن الشخصيات الرئيسية، فيي اقل ىيمنة وحضورا  -

منيا، وىي في الغالب تكشف الحجب عن الشخصيات الرئيسية، وذلك من خالل تقنية 
الحوار إذ تقدم رأييا حول ىذه الشخصيات، لذا سنحاول في ىذا المقام التطرق ليا 

الحبكة وال يستقيم سرد االحداث دونيا، وىنا  بإعتبارىا ميمة في بناء الحدث و سيرورة
 تبرز أىميتيا 

 

ىنا و االب في الرواية من الشخصيات الثانوية لم يقم الراوي بتوظيفيا كثيرا ( األب: 2-1
ا بالخشب لدرجة أنو خصص غرفة عالذي يتميز بالطيبة فكان ابوه "مول ب العربيأاألب ىو 

بحيث ينحت أو يصنع أشياء من الخشب، يصمح لمزينة من البيت، حتى يمارس فييا ىوايتو. 
 2أو االستعمال المنزلي كإطار لمصور، مكتبة، نضد، خزانة، طاولة، كقعد... "

يكتمل، وشكميا يظير،  شيئا فشيئا طفق ىيكل السفينة"وىذا ما جعمو يقوم بصنع سفينة  -
  3"ويكبر ويتعاظم

السفينة بالنسبة ألب العربي ىي الوسيمة  تحيث طفق جميع الناس يتوافدون لرؤيتيا فكان
وبعد 4بركة اهلل نيبور" ىالوحيدة لمنجاة نحو بر األمان فيقول اب العربي:" ولقد أسميتيا عم

 مجيولة أيضا. وألسبابذلك قتل أب العربي من طرف شخص مجيول 
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 األم:( 2-2

سفر و ليريد استغالليا بإقناع العربي با االم في الرواية أيضا ىي أم العربي التي كان داسي
، لكن ىص الوحيد و اقنعيا بانو سوف يتينحضر لو فيزا باعتبار ىذه الفيزا ىي الخال

العربي رفض كل ىذا، فالراوي يضع لنا ىذه الشخصية كثنائية )أب و أم( وبعد موت اب 
 العربي مرضت امو وذلك من خالل قول الراوي:

 ت عمييا ثم ربت عمى كتفيا برفق وىمست في اذنيا:اقتربت من امك، وانحني"

 ىل انت بخير -
بالسعال، وكمما أرادت أن تنبس بكممة، كمما  فشرقتألتفتت امك نحوك، وأرادت ان تجيب  -

تزايد السعال أكثر فأكثر فتحسيا تنكمش وتتكور، وينقطع النفس، حتى بدت زرقاء، 
 1 "ورمادية..

يقم الراوي بذكرىما كثيرا في الرواية فكانت مكانتيما اب العربي و امو ىما شخصيتان لم  -
الوحيد ليما فكانا يقومان بفعل اي شيء مقابل  بنىي البيت فقط فكان العربي ىو اال

سعادة ابنيما العربي، وىذا ما يجعل االب و االم يحمالن داللة الحب والحنان، وىذا ما 
 يجعميما يحمالن بعد اجتماعي

 

 ( عــــبــــــه:2-3

يعد عبو صحفيا بارعا، إذ يكتب بالمغتين العربية و الفرنسية وال تكاد تميز الفرق بين "
 2 "الكتابتين، نظرا لبراعتو في فن التحرير الصحفي
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عبو صحفي كبير جعمو الراوي صديقا لمعربي في الرواية فكان دائم الجموس مع العربي في 
بالنسبة لو، ولما توفي عبو ترك العربي وحيدا، فالراوي جعل شخصية  قدوى هالمقيى، ويعتبر 

 عبو شخصية مميزة وصداقتو بالنسبة لمعربي اكثر من االخوة

 محــمد : -2-4

حيث كان اخ  عنفوانيةمحمد في الرواية ىو اخ نوارة جعل الراوي شخصية محمد شخصية 
قول في  ي من نوارة ويظير ذلك متشدد بالنسبة لنوارة وذلك من خالل رفضو زواج العرب

 الراوي: 

التقت عيناك بعينييا، وقبل ان تحس بمرارة الوخز الفظيع في قمبك جراء التكسر " -
 :االتيةبعينييا العسميتين .... وكادت تقع وىي تغص بالكممات  ةالحزن المنتشر  غماماتو 
 محمد خويا... -
 1"رفض خطوبتنا.... -

في التعامل مع اختو وغياب المحبة و الطيبة بينيما قاسي وظف الراوي شخصية محمد بانو 
 ىو ما يولد انفصال رابطة االخوة

 

 

 : تصنيف الشخصيات وفق مميزاتها-3

في الجدول  "محمد بوعزة"وتنحصر تحت ىذه الشخصيات مجموعة من الخصائص جمعيا 
 1: التالي

                                                           
 47الرواية، ص - 1

 



  داللة الشخصية الروائية                                                   الفصل الثالث:

 

 

49 

 الثانوية الشخصيات الرئيسيةالشخصيات       
 معقدة -
 مركبة -
 متغيرة -
 دينامية -
 غامضة -
 ليا القدرة عمى اإلدىاش و اإلقناع -
تقوم بأدوار حاسمة في مجرى  -

 الحكي
  باالىتمام تستأثر -
 يتوقف عمييا العمل الروائي -

 مسطحة 
 احادية 
 ثابتة 
 ساكنة 
 واضحة 
 ليست ليا جاذبية 
 تقوم بدور تابع عرضي 
 ال اىمية ليا 
  ال يؤثر غيابيا فيم العمل

  الروائي
من خالل ىذا الجدول يمكننا ربط كل شخصية من الشخصيات الموجودة في رواية " بال 

 من الصفات التي تميزىا: وجو او رائحة" بصفة 

 صفات الشخصيات الرئيسية: -1

 الشخصيات الثانوية الشخصيات الرئيسية
 العربي -
 نوارة -

 ليا القدرة عمى اإلدىاش و االقناع 
  تقوم بأدوار حاسمة في مجرى

 الحكي
 باالىتمام تستأثر 
 يتوقف عمييا العمل الروائي 

 معقدة  داســـــي -
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 مركبة 
 متغيرة 
 غامضة 

 نـــالحــظ: 

فيو  داسيالعربي ونوارة يحمالن نفس الصفات اما  والتي من بينيا ان الشخصيات الرئيسية
 شخصية غامضة، معقدة

 صفات الشخصيات الثانوية: -2

 الصفات الشخصيات الثانويـــــة
 األم -
 االب -

 واضحة 
  دور تابع العربيبتقوم 

 ساكنــة  عبــو -
 ثابتــــــة 
 ال يؤثر غيابيا  فيم العمل الروائي 

 محمد  -
 

 مسطحــــة 

 

 نالحظ :

ال االب و االم يحمالن نفس اان كل شخصية من الشخصيات الثانوية تحمل صفة معينة،  
  الصفات و ىذا بسبب تواجدىما بنفس المكان
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 الشخصية:اهمية -4

تعتبر الشخصية إحدى المكونات الحكائية التي تشكل بنية النص الروائي لكونيا العنصر  -
حيث يعمل الروائي عمى بنائيا بناء متميزا وذلك بتجسيد اكبر الفعال الذي ينجز االفعال، 

قدر ممكن من تجميات الحياة االجتماعية وقد " لعبت الشخصية دورا فعاال في القرن 
التاسع عشر خاصة لدى نقاده، حيث كانت ليا وظيفة اختزال و إبراز مميزات الطبقة 

 1 "ية الفاعل في المجتمعو اىماالجتماعية وتصاعد قيمة الفرد في ىذه الفترة 

التي تعيشيا وتعبر فيمكن أن تكون الشخصية مؤشرا داال عمى المرحمة االجتماعية التاريخية 
 عنيا .

لكن مع بداية العشرينات بدأت الرؤية ليا تتغير فحاول بعض الكتاب من امثال )روالن  -
الفكرة طائفة من  التقميل من اىميتيا وقبل كل ىؤالء ميد ليذه تودوروف( زفيتانبارت، 

ويسفيوىا النقاد و الروائيين منيم )جيمس جويس، وفرانز كافكا(" فحاولوا أن يحبطوىا، 
ىذه الشخصية وذىبوا في التطرق إلى أبعد الحدود، فرفضوا تسفييا ساخرا، قمبوا الموازين 

 2 "جممة وتفصيال

 

 
                                                           

ت(، ص  ، )د، ط( ، لالتصال والنشر، )دإبراىيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، المؤسسة الوطنية  - 1
34 

 134عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  - 2

 



  داللة الشخصية الروائية                                                   الفصل الثالث:

 

 

52 

 

وتعدد وجيات النظر يذىب عبد الممك مرتاض إلى ان الشخصية ميما  راءآلامن خالل ىذه 
انتقدت تظل " تمثل اىمية قصوى... فالشخصية ىي الشيء الذي تتميز بو االعمال السردية 
عن اجناس االدب االخرى اساسا فمو ذىبت الشخصية عن اي قصة لصنفت ربما في 

 1"المقالة 

تبر الحد الفاصل بين المقالة و العمل الشخصية من منظور عبد المالك مرتاض تع -
 السردي فغياب الشخصية او حضورىا ىو الذي يحدد الجنس األدبي

 عالقـــة الشخصيــة بالزمـــن:-5

، فالزمن يحتوى االخر كل منيا بوجود يتأثر" ترتبط الشخصية مع الزمن بعالقة جدلية، 
ويمر بمراحل التكون مع حركة ث يولد ويكبر ينسان بين قطبيو الميالد و الموت حاال

 2الزمن"

ينعكس الزمن الذي يمنحو الراوي لشخصياتو عمى افعاليا وتصرفاتيا الن كل إنسان يحمل 
في اعماقو زمنو الخاص الذي يحدد بو الوقت بصورة ذاتية، فالزمن قوة مؤثرة تدخل ضمن 

 ى الدوام التركيب الداخمي لمشخصية وتعمل عمى اندفاعيا، وتغيرىا، وتحوليا عم

إن الزمن يرافق الشخصية من المحظة التي يصنعيا فييا المؤلف حتى اكتمال شكميا الذي   -
 يريد الروائي تقديمو لمقارئ

 

                                                           
1
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النتائج التي  أىمحمل ا أنكتبت ليذه الدراسة الوصول إلى النياية، وجب عمي  أنبعد 
 خمصت إلييا الدراسة، والتي سألخصيا في النقاط اآلتية: 

 األماكنما يميز داللة البنية المكانية في رواية " بال وجو أو رائحة " ىي  أىم -1
" عمى مكان المقيى الذي تدور دغمانالمغمقة حيث ركز"عمي  األماكنالمفتوحة و 

 و يدور فيو الصراع بين الشخصيات  األحداثفيو 
ل كل مكان في الرواية كان يحمل أبعادا داللية ومن بينيا المقيى الذي يحم  -2

العديد من الدالالت وىذا ما جعل المقيى يجمع بين بعدين بعد اجتماعي وذلك 
من خالل جموس العربي الدائم مع عبو، وكان المقيى مكان اجتماع العربي بنوارة، 
كما كان يضم المقيى بعد سياسي وذلك من خالل الصراع الذي كان يقوم بين 

 العربي وداسي الذي كان ضد وطنو
 مانيةز الفي كل نص، وىذا ما جعل الراوي يعتمد عمى البنية  ساسيةأالزمن ركيزة  -3

 ستباقاتاإل سترجاعات واإلوذلك من خالل تناولو العديد من 
  ما يميز الزمن ىو تكسير  أىمفكان االسترجاع الرجوع بالذاكرة إلى الوراء، فإن

 بدأتالماضي و العكس، حيث  إلىالخط الزمني بمعنى االنتقال من الحاضر 
لتمتد إلى الماضي وذلك من خالل تقنية االسترجاع، ففي  رالرواية بالحاض

الرواية كان العربي يستذكر ماضيو وصغره وذلك من خالل استرجاع ما حدث 
 لو

  المستقبمية، حيث  األحداث إليوحيث كان االستباق مجرد توقعات لما ستؤول
 نوارةمع  ما سيحدث لو في المستقبل يتنبأكان العربي في الرواية 

  الراوي في الرواية جمع بين داللة البنية المكانية حيث عمل المكان في الرواية
 الرمانيةوبين داللة البنية  لألحداثعمى فيم اإلطار العام 
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وال ننسى العنصر الثالث وىو الشخصيات، فالرواية تتضمن شخصيات رئيسية 
 أىمومن  سي لمعمل الروائيىي المحرك الرئيالشخصيات الرئيسية فوشخصيات ثانوية، 

وتحريكيا وذلك من خالل شبكة من العوامل:  األحداث إنتاجوظائف الشخصية الروائية 
 .....أوصاف و أفعال 

، ومنيا العربي، وىو شخصية األحداثبرزت في الرواية عدة شخصيات ساىمت في بناء 
من  أوبعد نفسي ويظيره ذلك من خالل حزن العربي وقمقو،  أيضااجتماعية، وحمل 
 خالل فرحو وبيجتو

وىي شخصية عدائية، الرواية التي وتوجد أيضا شخصية داسي التي تحمل بعد سياسي 
 من بينيا : اجتماعية و سياسية  األبعادبين أيدينا كانت جامعة بين العديد من 

في تحطيم لمجتمع وبراءة داسي فالراوي في الرواية يوضح لنا بشاعة فكر ا -
قام بتحطيم  األخيرو آالمو وذلك من خالل قتمو لجميع أصدقائو وفي  اإلنسان

قمب العربي وقتل أعز ما يممك وىي نوارة وفي الوقت نفسو يكشف لنا انو ال بد 
بو العربي في الرواية  مقا اء طموح نفسي داخمي وتجاوز كل اآلالم وىذا مانمن ب

حيث صنع داخمو طموح يخرجو من آالمو، وىذا ما يجعل القارئ مشدود ليذه 
 وىمومو اإلنسانمستمدة من واقع  أجواءالرواية، فالرواية دائما تعبر عن 

لمحة وجيزة  إعطاءقد وفقت ولو بالشيء القميل في  أكونأرجوا أن  األخيروفي  -
وذلك من خالل استنطاق البنيات السردية لمرواية و الداللية لمرواية،  األبعادعن 

 نجازنشكر المولى عز وجل ونحمده عمى ىذا اال
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 ملخــــص:

  األدبية المعاصرة التي تحاول دائما التعبير عن واقع  األنواعتعد الرواية من
: المكان، األدبيةأىمياالمجتمع البشري. وتحمل بين طياتيا مجموعة من العناصر 

، فقد نالت ىذه األحداثفيما العنصر الفعال في مجرى الزمان، الشخصيات، 
 الدارسين العرب و الغرب.العناصر اىتمام العديد من 

  الداللية سواء كانت نفسية  األبعادومن خالل ىذا البحث اعمل عمى الكشف عمى
 أبعادلما تحممو ىذه البنيات من  "رائحة أوبال وجو "اجتماعية في رواية  أو

 

Résumé :  

    Le roman est un tupelitteraire contemporain essaye toujours 

aéxprimé l’actualitèhumaine ,cetypelitteraire à plusieurs 

éléments, et les plus importants sont = le lieu – le temps – et 

les personnages, et ses éléments sont la partie motive dans les 

évènements d’un roman. 

  Si pour ça, ils ont eu un grand interetparmis plusieurs 

étudiants, arabes et occidentaux 

  A travers cet étude, je travaille pour découvrir les dimensions 

sémentiques, psychique et social par rapport à un roman « sans 

visage ou odeur »,mais un contenu plein de vues et dimensions 
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