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 مقدمــــة 
 

الباحث في الروایة العربیة أسئلة كثیرة، تتعلق بنشأتها وتطورها وعالقتها بالروایة  هتواج

ألن الروایة فن من الفنون األدبیة  ؛ة، وبالموروث السردي من جهة أخرىالغربیة من جه

المستحدثة في الثقافة العربیة التي ظلت حتى أواسط القرن التاسع عشر ثقافة تقلیدیة، تضم 

والروایة بهذا المفهوم أكثر األجناس األدبیة  ؛ناس األدبیة والثقافیة التقلیدیةفي سلسلتها األج

األجناس  ةقیبألدبیة والنقدیة، مقارنة بحة االحدیثة، التي حظیت باهتمام الدارسین في السا

األخرى، ألنها تعد شكال من أشكال الوعي اإلنساني، ووعاء تصب فیه أفكار ورغبات 

عاكسة لهویة  مرأةوأحاسیس اإلنسان، في صراعه مع واقعه ومحیطه، إضافة إلى أنها 

قل رسالة القومي، تكشف عن جملة من التجارب وتنقلها، وتهدف إلى ن وانتمائهالكاتب 

 اجتماعیة.

عنصر الشخصیة الشاغل لمختلف  حضورهذا الخطاب الروائي ال یمكن تصوره دون 

وهي تعد من أهم مكونات السرد الروائیة، فالشخصیة تمثل  ؛الفضاءات، والمحرك لألحداث

المبدأ األول في ائتالف عناصر القصة وانسجامها، وهي الخصوصیة التي تتمیز بها 

بها الشخصیة  تحظىهذه األهمیة التي لعن األجناس األخرى لألدب، و  األعمال السردیة

المذاهب األدبیة والمناهج النقدیة، متأثرة بادئ و الروائیة، فقد تنقلت بین الكثیر من التصورات 

األمر بالكشوفات الحدیثة في علم النفس واالجتماع والبیولوجیا، وبالنزاعات األیدیولوجیة، 

وصوال إلى محاوالت التفنن العلمي لألدب في مناهج القرن العشرین، ولقد والتحوالت الفنیة، 

تنقلت في رحلتها تلك بین التركیز تارة على المحور الداخلي للشخصیة، وأخرى على 

الخارجي، وثالثة على الوظیفي، وكان هذا االهتمام بمثابة رد فعل على التهمیش، الذي لقیته 

 الشخصیة في النقد الكالسیكي.

لما كانت الشخصیة الروائیة بهذه األهمیة والمكانة، وما أحرز حولها من دراسات و 

 " لبو شعیبمختلفة، فقد كان طموحنا یتسامى إلى خوض مجال ممثل في روایة "إصرار

، هذا اقتراحوقد خصت الدراسة جانب عنصر الشخصیة الروائیة وما ألح علینا  الساوري،

 أ 
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، وكان هدفنا من " لبو شعیب الساوريائیة في روایة "إصرارشخصیة الرو العنوان: سیمیائیة ال

هذه الدراسة هو تجاوز الدراسات القائمة على التحلیل االجتماعي والنفسي للشخصیة، التي 

خلفیات األیدیولوجیة، إضافة التستغرق في دراسة الموضوعات واألغراض والكشف عن 

 الساوري" بو شعیبنفسیة، حاول فیها " اجتماعیةألهمیة موضوع الروایة التي تعالج قضیة 

بروح التجریب أن یقدم عمال متمیزا في طریقة بنائه الفني، جسد من خالله متخیال روائیا 

 االعتباروالمغامرة، ومتجاوزا الواقع المألوف ومكسرا أفق انتظار القارئ، فقد أعاد الراوي 

"التذكر"، كما أكد أن النصوص للحكایة، باعتبارها سردا بسیطا یقوم بشكل أساس على فعل 

غنیا لفهم العالقة  مبداالروائیة التي یكون فیها جنس الكاتب مختلفا عن جنس السارد تشكل 

ضائه لتقنیات خدب، وذلك بواسطة تطویع النص، وإ الملتبسة بین الذكورة واألنوثة في األ

سكوت عنه وقد النص، والكشف عن المضمر الم استنطاقالسرد الحدیثة، والتي أسهمت في 

المتواضع إلى إشكالیة، تطرح الكثیر من األسئلة من أهمها: ماذا یقول  نافي بحث نااستند

حیث تتألف فیه  –لقي ریرها للمتماد الراوي تالنص ؟ وما هي الرسالة االجتماعیة التي أر 

 ادل بطریقة مباشرة وغیر مباشرة، لتكشف عن سلسلة العالقات، التي ترسمهاجاألفكار وتت

فإن الشكل یستلزم، هو اآلخر اإلجابة عن أسئلة  –الشخصیات بتصویر الواقع تصویرا حیا 

محتواها: كیف قال النص ما قاله ؟ وما هي التقنیات السردیة واللغویة التي لجأ إلیها الراوي 

لتفكیره، وتشویقه لمعرفة مضمون  ةواستمالمن أجل تبلیغ رسالته للمتلقي وٕاثارة فضوله، 

 النص ؟

 أسئلة أخرى تجسدها محتواها في:كان البحث یسعى إلى اإلجابة عن كما 

 فة ؟ظات الروایة ؟ وماهي األنواع المو كیف جسد الكاتب شخصی •

 منها الشخصیات الحكائیة ؟ضهي الحقول الداللیة التي اندرجت ما •

ما طبیعة العالقة التي تربط أسماء الشخصیات بسماتها وسلوكها  •

 السیاق السردي ؟ووظائفها داخل 

 ب 
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عن المناهج التقلیدیة، التي تربط النص بكاتبه،  االبتعادانطالقا من ذلك، ومحاولة منا 

، عمدنا إلى تبني المنهج إلنتاجهوتبحث عن عالقة المضمون الروائي بالظروف الخارجیة 

ه السیمیائي، الذي یحمل شعار "دراسة النص في ذاته ومن أجل ذاته واالنفتاح على دالالت

ة في القریبة والبعیدة، السطحیة والعمیقة"، بناء على ما أثبته هذا المنهج من فعالیة ونجاع

جهة، وما ناله من اهتمام كبیر على الساحة النقدیة المعاصرة مقاربة النصوص الروائیة من 

تكناه مضامینه سفي محاولة ال –إصرار  –لنص على ا هتطبیقأخرى، حاولنا  جهة من

على الشكل المؤطر لهذه المضامین، والنظر إلى النص  باالعتمادیبة والبعیدة، وغایاته القر 

باعتباره عالمة، تنفتح على دالالت سطحیة وعمیقة، توحي في مداها البعید بموقف الفرد من 

 الكون والوجود، ونظرته للواقع.

من وقد اقتضت منا الدراسة، تقسیم الموضوع إلى فصلین مهدنا لهما بمدخل، عرضنا 

بسیمیائیة  ونول فقد كان معنخالله أصول النظریة السیمیائیة وأهم مفاهیمها، أما الفصل األ

الشخصیة، وقد تطرقنا فیه إلى أهم التعریفات التي أسندت لمقولة الشخصیة، وأهم 

مصطلحاتها، وموقف الدارسین منها، والمكانة التي احتلتها بین العناصر السردیة األخرى، 

العتبة النظریة  ات السیمیائیة التي عنیت بتحلیل الشخصیة، لنتوصل بعد هذهوبعض اإلجراء

إلى اعتماد مقاربة "فلیب هامون" للشخصیة وتطبیق إجراءاتها على شخصیات الروایة، 

منه أنواع الشخصیات الموظفة في الروایة، وأهم سماتها وأبرز برامجها  انطالقالنكتشف 

 السردیة، وكذا دراسة عالقة الشخصیات بالمكان والزمان.

لبوشعیب كان بحثنا ینصب على مصدر شكل محور الدراسة، تمثل في روایة "إصرار" 

 الساوري.

لى أغوار النص ومعرفة وقد اعتمدنا في مقاربة على مراجع متنوعة، سهلت لنا الولوج إ

وبنیة  ،بحراوي لحسنأهم مكوناته السردیة، وٕادراك أهم مفاهیمها، مثل: "بنیة الشكل الروائي" 

 ج 
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، "مورفولوجیة " لعبد الملك مرتاض، "في نظریة الروایةلحمید لحمیدانيالنص السردي 

 .لفالدیمیر بروبالقصة" 

ق بحثنا، وكانت بمثابة شموع وقد أسهمت هذه المراجع بطریقة مباشرة في إضاءة طری

 أنارت درب الدراسة، ومفاتیح ساعدت في فك مستغلقاتها.

سعة المنهج السیمیائي، الذي من الصعب بعض الصعوبات كشمولیة و  ناواجهت وقد

 االلمام بتفاصیله وآلیاته.

بفضل أستاذتي المشرفة:  واالعترافوفي األخیر ال یسعني إال أن أتقدم بفائق الشكر 

األستاذة الفاضلة "حمداوي سعیدة" التي لم تبخل علي بكل ما أتیح لها من مساعدات 

وتوجیهات ورؤى، كانت خیر معین ومحفز لي لتجاوز كل الصعوبات، وٕانجاز هذا البحث 

 المتواضع.

األساتذة یفوتني أن أنه بكل ، كما ال واالعترافلكي مني أستاذتي أسمى آیات التقدیر 

اء، الذین لم یبخلوا علینا بكل ما أتیح لهم من وجهات نظر ومراجع غنیة بالمعارف، عز األ

، كما أتقدم بجزیل الشكر والعرفان واالعتزازكر أسهمت في توجیهنا، لكم مني جزیل الش

لجامعة العربي بن مهیدي عامة، وقسم اللغة العربیة وآدابها خاصة، وفي األخیر نسأل اهللا 

وجل أن یعصم أقالمنا من الخطأ والخلط، وأفهامنا من الزیغ والزلل، واهللا المستعان عز 

 وعلیه التكالن.

 د 
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في خضم حدیثه إمبرتو إیكو، یعود تاریخ السیمیائیات إلى ألفي عام مضت، كما یقول 

) دال singeأول من قال بأن العالمة ( همعن السیمیائیات القدیمة، حیث یرى أن الراقیین، 

المعاصرة ارتكزت في فلسفتها، وبعدها الفكري على اكتشاف ومدلول، وأن السیمیائیات 

وٕانما أیضا  ؛لیس العالمة اللغویة فقط 2السیمیائیات،أنواع وأن العالمة هي كل 1الرواقیین،

صادر   ما هویرجع كل إیكو العالمة الموظفة في شتى مناحي الحیاة االجتماعیة، أي إن 

 عالماتي، مثل اللباس واألزیاء في مجتمع معین، فهي، إلى شكل عن الحیاة في المجتمع ما

 تشكل عالمات تختلف من مجتمع آلخر، كذلك آداب التحیة وعالمات الزواج وتقالیده.

أغسطین، فهي مرحلة القدیس الجزائري إیكو أما المرحلة الثانیة لظهور السیمیائیة حسب 

ا بدأ یشكل نظریة التأویل فهو أول من طرح سؤال : ماذا یعني أن نفسر ونؤول ؟ من هن

أن أهمیة القدیس غزوال "فلایر : وص المقدسة"، وفي هذا الصدد تقولالنصي "تأویل النص

والتواصل والتوصیل عند  االتصالإطار )، تكمن في تأكیده على 430-354أغسطین (

 3".معالجة موضوع العالمة

للنصوص، وشرح في تأویله أغسطین،" تتحدث عن دور القدیس غزوالریالففنجد أن 

 الغامض منها، وتوصیل المعنى إلى األذهان.

أما المرحلة الثالثة، فهي مرحلة العصور الوسطى، وكانت فترة التأمل بالعالمات واللغة، 

ثم جاءت المرحلة الرابعة حیث نشطت نظریة العالمات واإلشارات، مع المفكر األلمان 

بعنوان  1690عام جون لوك كاتب  واالنجلیز في القرن السابع عشر، ویمكن ذكر اسم

لوك  وقد استعملمبارك حنون ""مقال الفهم البشري"، وفي هذا الصدد یقول 

مجموعة من المؤلفین، ترجمة: رشید بن ملك، مراجعة وتقدیم: عز الدین المناصرة، السیمیائیة األصول، القواعد  -1
 .26، ص 2008 دن ط،والتاریخ، مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، األردن،

 .26، ص نفسه لمرجعا- 2
 .27ص نفسه ، المرجع3- 
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لیعني بهذا العلم الذي یهتم بدراسة الوسائط والطرق التي یحصل من ، مصطلحسیموقراطیا

خاللها على معرفة نظام الفلسفة واألخالق، وتوصیل معرفتها، ویكمن هدف هذا العلم في 

بطبیعة الدالئل التي یستعملها العقل، بغیة فهم األشیاء، أو نقل معرفته إلى  الهتماما

 1اآلخرین".

ثم  فكل هذه النقاط الهامة تشكل اإلرهاصات األولى، لعلم السیمیاء، وهي كلها إرهاصات

استمرت األمور على هذا النحو في القرن الثامن عشر مع ظهور الموسوعة والموسوعیین 

:" أن سیمیولوجیا ال یبنتز عبارة عن التقاء مصطلحي، بین التعبیر حنون مبارك ویرى 

أي في الكالم وما نأخذه من الواقع، وما نتواصل به بیننا من لغة، هذه  2.والتمثیل والتواصل"

 هي سیمیولوجیاالیبنتز.

وفي النصف األول من القرن العشرین، ظهرت السیمیاء، بصفتها علما شامال یدرس 

فالحیاة  3فیة اشتغال األنساق الداللیة، التي یستعملها اإلنسان، والتي تطبع وجوده وفكره.كی

بنى قیمة األخالق والمعرفة والجمالیة، ولها طور تجربته  إطارهاالداللة، إذ في  قائمة على

أي أن الحیاة كلها دالالت  4-الثقافة–وشقها الفكري والروحي  -الحضارة–بشقیها المادي 

وٕاشارات في مختلف المناحي، وفي شقیها المادي، المتمثل في مختلف اإلنجازات الصناعیة 

واألنشطة االنسانیة، وشقها الفكري والروحي، الذي یشمل مختلف األفكار الثقافیة والفكریة، 

 من آداب وعلوم ....

 .27، ص السابق المرجع-1
 .28، ص نفسه المرجع- 2 
، لبنان، 1عبد الواحد المرابط، السیمیاء العامة وسیمیاء األدب من أجل تصور شامل، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، ط- 3

 .78، ص 2010
 .78المرجع نفسه، ص -4 
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كل عملیة تأمل للداللة أو فحص  ولما كان التفكیر السیمیائي بمعناه العام " یشمل

، أو تفسیر لكیفیة اشتغالها، من حیث شكلها وبنیتها، أو من حیث إنتاجها، ألنماطها

، فال ریب أن هذه السیمیاء تضرب بجذورها في أقدم العصور، وذلك 1واستعمالها وتوظیفها"

مرتبطة بكل نشاط  بحكم ارتباطها الشدید بالنشاط الذهني البشري عموما ....، فهنا السیمیاء

 ذهني وعقلي.

لقد كان هم اإلنسان وال یزال، هو أن یعطي دالالت لنفسه ولسلوكه وللعالم من حوله، 

وأن یتواصل مع اآلخر بتلك الدالالت، ومن خاللها مسخرا لذلك طاقاته التعبیریة والتأویلیة 

تجعله كائنا  من جهة، وساعیا من جهة أخرى إلى تأمل تلك الطاقات وتطورها، وهذا ما

 سیمیائیا بالدرجة األولى.

لقد سبق للتفكیر السیمیائي أن عبر عن نفسه، من خالل تصورات ومفاهیم نظریة 

ناضجة، منها ما جاء ضمن الخطاب الفلسفي الیوناني، وفي ثنایا الفكر العربي القدیم، 

یاء لم تتأسس أن السیم اوفلسفات القرون الوسطى األوروبیة، وعصر النهضة واألنوار، بید

مصنفا علمیا شامال ألنساق الداللة، إال في القرن العشرین، حیث ارتبط ظهورها حسب أكثر 

 اإلستقصاءات دقة بأربعة مصادر تأسیسیة، هي موضحة كالتالي من خالل المخطط:

 

 

 

  

 

 .79، ص السابق لمرجعا -1
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 المصادر التأسیسیة للسمیائیة

 

 

 

 

 

 1لمصادر تأسیس السیمیائیة. مخطط تمثیلي

، وذلك في بدایة القرن العشرین، فهو موریسشارل فالفلسفة التداولیة بلورها الفیلسوف 

الذي وضع المنهجیة والمفاهیم لعلم یدرس جمیع أنواع العالمات سماه "السیمیولوجیا"، أما 

نظریة مستحدثة  حین وضع دي سوسیراللسانیات البنیویة، فقد شیدها عالم اللغة السویسري 

لدراسة العالمات اللغویة، وتمثل اللسانیات أحد فروعه، أما فلسفة األشكال الرمزیة، فقد 

تبلورت قبل أواسط القرن العشرین، في شكل تصورات عمیقة وغنیة، حول األنساق الرمزیة، 

أما المصدر  2التي یستعملها اإلنسان ویعیش داخلها، "والتي تحدده بصفة حیوانا رامزا".

الرابع، والذي یتمثل في فلسفة اللغة والمنطق، التي سادت في التقالید األكادیمیة األمریكیة 

في منتصف القرن العشرین، والتي تبلورت انطالقا من تصورات المنطق الرمزي لمدرسة فیینا 

ة وغیرهم، فقد تمخضت هذه التقالید عن نظریات لسانی 3... فریج و كارناب و روسلمع 

 08لمرجع السابق، ص ا-1  
 .08، ص المرجع نفسه-2
 .08، ص السابق لمرجعا -3

الفلسفة التداولیة التي بلورھا الفیلسوف 
، بوضعھ علم یدرس جمیع بیرسشارلسندرس

 العالمات

فلسفة األشكال الرمزیة، التي بلورھا الفیلسوف 
 إرنیستكایسر

اللسانیات البنیویة التي یسدھا عالم اللغة السویسري 
 فیردیناندوسوسیر

فلسفة اللغة والمنطق التي سادت في التقالید أبحاث 
 األكادیمیة األمریكیة
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 مدخــــــل لمحة عامة عن السیمیائیة
 

، لتفضي إلى ریسو مشارل ، وتوسعت مع بیرستداولیة، سرعان ما تقاطعت مع المفاهیم 

مبحث تداولي للعالمات عام وشامل، وقد فتحت هذه التصورات التأسیسیة الطریق أمام 

اجتهادات علمیة أخرى، مست میادین ومجاالت متنوعة ومتباینة، وأدت إلى تشكل اتجاهات 

ختلفة، غیر أن العنصر القاعدي للدرس السیمیائي ظل هو ومدارس سیمیائیة عدیدة وم

الغربیة مهدت الطریق نحو تأسیس هذا العلم، "الذي هو متعدد، بتعدد مرجعیاته  العالمة

واتجاهاته یوفر للدارس مساحة أوسع للتعامل مع النصوص، وذلك من خالل محاولته احتواء 

عملیة، ویجعل عملیة البحث عن  الكل بمعنى الشكل والمضمون، ضمن منظومة إجرائیة

 1المعنى من خالل العالمات المختلفة".

كلمة سیمیاء  فنملسكما ال یخفى علینا أن نذكر اجتهادات العرب، في رصد هذا العلم، 

من خالل دراسات العلماء واألدباء، والنحویین العرب، حیث أنهم لم یعرفوا علم العالمات 

السیمیائیة الحدیثة باألسس التي وضعها المحدثون، ولكن أشاروا إلیها تحت مالحظتهم، من 

 القادر الجرجانيوعبد  والجاحظ وسیبویه ابن سیناخالل علمي النحو والبالغة، خاصة 

 والغزالي. بن جنيوا

مخزونا علمیا أو ثقافیا، یظهر في فالموروث الفكري العربي، ال یعدو أن یكون في كنهه 

شكل نظام من العالمات الدالة، وتتجلى سیمیائیة هذا النظام في إطاره اللغوي والثقافي 

تحت عنوان كتاب "الدار النظیم في أحوال ابن سینا، والحضاري، ففي مخطوطة تنسب إلى 

القوى، التي في جواهر العالم  تمزیجعلوم التعلیم، یقول فیه :" علم السیمیاء یقصد به كیفیة 

األرض، لیحدث عنها قوى، یصدر عنها فعل غریب، وهو أنواع، فمنه ما هو مرتب على 

، ومنه ما هو مرتب على خفة الید وسرعة الحركة، ومن هذه األنواع هناك الروحانیةالحیل 

فیصل غازي الزعیمي، العالمة والروایة، دراسة سیمیائیة في ثالثیة أرض السواد لعبد الرحمان منیف، مجدالوي للنشر  -1
 .09، ص 2010، 1والتوزیع، عمان، األردن، ط
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 مدخــــــل لمحة عامة عن السیمیائیة
 

نلمس من خالل هذا التعریف، أن السیمیاء تشمل مختلف العالمات في  1السیمیاء ...".

یل الروحانیة، بمعنى یشمل حمختلف مناحي الحیاة االجتماعیة، فمنها ما هو مرتب على ال

النشاط الفكري والثقافي لإلنسان، ومنه ما هو مرتب على خفة الید وسرعة الحركة، ویشمل 

نجازات والنشاطات االنسانیة، فهذا التعریف، یدل على الشق المادي المتمثل في مختلف اال

 أن السیمیاء أنواع، وتشمل مختلف مناحي الحیاة، الفكریة والروحیة والمادیة.

، بحث كامل عنوانه : علم " أسرار الحروف " أو "علم ابن خلدونأما في مقدمة 

 2السیمیاء" كما فهمه القدماء.

 الكریم في عدة مواضع منها:هذا وقد ورد هذا المعنى في القرآن 

 .273قوله تعالى :" تعرفهم بسیماهم، ال یسألون الناس إلحافا" سورة البقرة اآلیة 

وقوله تعالى :" ونادى أصحاب األعراف رجاال یعرفونهم بسیماهم" سورة األعراف اآلیة 

48. 

 .29سیماهم في وجوههم من أثر السجود" سورة الفتح اآلیة وقوله تعالى :" 

د أن كلمة (سیمیاء) واردة في القرآن الكریم، بمعنى عالمة، فنجد في اآلیة التاسعة فنج

 –والعشرین من سورة الفتح، أن المكثر من الصالة والسجود، نالحظ عالمة وسمة في وجهه 

 دال على كثرة السجود هللا تعالى في الصالة. -الجبین

 

 

 .46، ص السابق المرجع- 1
ابن خلدون، مقدمة العالمة ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاضرهم من ذوي  -2

 .500، ص 2003، 1الشأن األكبر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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" تحت شمس الدین الفناريمحمد شاه بن المولى كما نجد في مخطوط آخر، كتبه "

عشرین هجري، ورد فصل تحت عنوان " ومئتین و  عنوان " كتاب أنموذج العلوم "،سنة ألف

 1".السیمیاء

" حول فاخوريلعادل العربي وفي خالصة"  موروثناوهذا یدل على أن السیمیاء واردة في 

لداللة،( الفارابي وابن : " تأثر العرب بالمدرسین، في مجال علم االسیمیاء عند العرب یقول

 2.اظرة واالصول والتفسیر والنقدوجدتالسیمیاء في علوم المنقد انسینا )، و 

لحیاة، فقد ظهرت في أن السیمیاء مست مختلف مناحي ا ما سبقنستخلص من خالل 

 ال یخرجمعناها القرآن الكریم، في عدة آیات، و  التفسیر، كما ورد ذكرها فيصول و األالعلوم و 

 عن معنى عالمة.

قد أفادت من المنجز الیوناني في مجال البحث اللغویة، فالجهود العربیة الفكریة و 

حاولت إرساء أسس عامة لعلم العالمات تحت عنوان" علم الداللة "، من خالل و العلمي، 

 إلى تعیین العالقة بین الدال المعاني، وصوالمن دائرة العالقة بین االلفاظ و الخروج 

 3ول.المدلو 

 : sémiotiqueمفهوم السیمیائیة

 ولو عدنا لنتتبع مفهوم السیمیاء لوجدنا له تعریفات كثیرة ومتنوعة، فمصطلح السیمیاء

من فعل ًوَسَم، َوِسَم، وسمة، فهو  لخلیل بن أحمد الفراهیديلفي اللغة، جاء في معجم العین 

ق للنشر والتوزیع، ت البصریةفي العالم ،الوراقدور عبد اهللا ثاني، سیمیاء الصورة، مغامرة سیمیائیة في أشهر االرسالیا- 1
 .46،ص2008، 1، طعمان، األردن

 .30ص،، االصول، القواعد والتاریخالسیمیاء: عز الدین المناصرة، رشید بن مالك، مراجعة وتقدیممجموعة من النقاد، -2
 .18الروایة، صفیصل غازي، النعیمي، العالمة و  -3
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بالخیر"،"ُوِسَم بالعار"، َوُسَم، َأْوَسَم، ، "َوِسَمة اسم: جعل له عالمة یعرف بها، " َوِسَم فرسه"

 ……َوَساَمة، فهو َوِسُم الوجه، َحُسَن َوَجًملَ 

 .……ا، الشيء: طلب عالمتهمً سُ وَ ، تَ مُ سَ وَ تَ ، یَ مَ سً وَ تَ 

 1الشخص كذا: جعل لنفسه عالمة یعرف بها، ومنه سمة، عالمة، تأشیرة.

الفعل وسم، الذي ال یخرج  هذا فیما یخص التعریف اللغوي للسیمیاء، فهي مشتقة من

 عن معنى العالمة.

أما فیما یخص التعریف االصطالحي، فإن مصطلح السیمیاء في أبسط تعریفاته وأكثرها 

استخداما، نظام السمة أو الشبكة من العالمات النظمیة المتسلسلة، وفن قواعد لغویة متفق 

مكانة مستقلة بالغة، یسمح  وهناك شبه إتفاق بین العلماء، یعطي 2علیها في بنیة معینة،

اللسانیة، غیر أن  غیریة، "دراسة األنماط واألنساقالعالماتبتعریف السیمیاء على أنها: 

 3لسانیة.الالعالمة قد تكون في أصلها لسانیة، وغیر 

الدالة، مهما كان نوعها، وأصلها، تعني أن النظام الكوني،  اإلشارةعلم  هيفالسیمیاء

بكل ما فیه من إشارات ورموز، هو نظام داللة، والسیمیاء بدورها تختص بدراسة هذه 

اإلشارات وعالقاتها في هذا الكون، وكذا توزیعها ووظائفها الداخلیة والخارجیة، فمصطلح 

" وهو مرادف لإلشارة والعالمة، كما signun"، اسم منحدر عن أصل التیني، "sigre"سمة" "

أن العالمات دالة على األفكار، وهو مصطلح عربي سلیم، ورد ذكره عند ابن منظور باسم 

"سیما" أو "سومة"، على أن مفهوم العالمة في نحو قول ابن األعرابي: "السیم العالمات، 

 ،1عبد الحید هنداوي ،العین مرتبا على حروف المعجم،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،طلخلیل بن احمد الفراهیدي ،تر ا1
 .314ص 

 .46قدور عبد اهللا ثاني، سیمیائیة الصورة، ص  -2
 .47المرجع نفسه، ص -3 
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عرف بها الخیر والجبل المسومة، أي المعلمة، والسوما، بمعنى العالمة التي ی

هنا تعني العالمة وال نخرج عن هذا المعنى، سواء في المعنى اللغوي أو  فالسیمیاء؛1والشر"،

 االصطالحي.

مصطلح سیمیائیة، فكتب "دراسة سیمیائیة تفكیكیة لنص  عبد الملك مرتاضكما أثار 

التي تعني  " فجاء إلى مفهوم السیمیائیة " معتقدا أن المصطلح آني من (س و م)،ابن لیالي

فما تعني العالمة، التي یعلم بها شيء ما، أو حیوان ما، ومن هذه المادة جاء لفظ 

ةوسیمیائیة، واعتبرها أسماء " األساس، قدم مصطلحات مثل : "سیمیوی، وعلى هذا 2السیمیاء"

لعلم یشتمل على مجموعة من اإلجراءات، التي بواسطتها یتم قراءة النصوص، األدبیة قراءة 

كما أن عبد المالك مرتاض یسوي بین ثالثة مصطلحات هي:  3الیانیة".سیمی

السیمیائیةوالسیمیولوجیاوالسیمیوتیكا كمصطلح یعني "علم المعاني" أي منهجیة العلوم، التي 

یعني بها علم  ؛ عبدمرتاض  المالكعند تعالج األصناف الدالة، نستشف من هذه المفاهیم 

أي المعنى السطحي، أو المعاني الغامضة، أي البنیة  المعاني، سواء المعاني الظاهرة

العمیقة، ما هو وراء المعنى وفي تعریف آخر للنظریة السیمیوطیقیة أو السیمیولوجیة: "هي 

والداللة والمعنى، من  االتصالعلم العالمات في دراسته، وتحلیل أنواع  توظفالنظریة التي 

األدبیة واللغویة، بل في مختلف العلوم  خالل أنظمة العالمات، لیس فقط في المجاالت

 4وشتى أنواع المعرفة".

، 2005موالي علي بوحاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، د ن، دط،  -1
 .126ص 

 .126، ص نفسه مرجعال-2 
 .126، ص نفسه مرجعال-3
، ص 2003، 1موسوعة النظریات األدبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر والتوزیع، لونجمان، مصر، طنبیل راغب،  -4

365. 
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وهي ال فالنظریة السیمیوطیقیة، تعتمد وتركز في تطبیقاتها وآلیاتها على العالمات، 

على األدب فقط، بل تتعداه إلى مختلف العلوم، فهي ترتكز على تطبیقاتها ونتائجها  تقتصر

اإلنسان  االتصالابتداءا من ممارسات االتصال الحیواني البدائي، وانتهاء بأكثر أنظمة 

 تعقیدا وتشابكا، مثل لغة األساطیر والشعر واألدب.

اللغویة وغیر اللغویة، " یدل على علم یتناول العالمات semiotiqueإن مصطلح "

والعالمة في معناها األكثر بداهة وعمق "تساؤل وكشف عن المعنى، وتمثیل ألنساق ثقافیة 

یة، أو المعاني العمیقة، وكذا فوهذا یعني أن التساؤل عن المعاني الخ 1؛وممارسات متنوعة"

ألنشطة، هي ما تمثیل مختلف المظاهر الثقافیة، والممارسات اإلنسانیة، التي تشمل مختلف ا

یمثل العالمة، فالسیمیائیة ترى النص فضاء سابع في بحر من العالمات، وعلى الناقد أن 

أي تحلیل الخطاب، والداللة  ؛یكشفها، فالسیمیائیة تهتم بكیفیة بناء النص وشكله البنیوي

نسیج  السیمیائیة تتأسس من خالل العالمة، التي تتشكل من الدال والمدلول، والروایة، تعتبر

 من العالمات المنتجة للمعنى، لذا یستوجب تعلیلها.

وفي العصور الوسطى انتقلت قضیة العالمة من الفلسفة وعلوم الكالم والتأویالت الدینیة 

لیونانیة مع والمفهوم الثابت، إلنتاج المعنى، إلى طور آخر، وٕان بقیت تأثیرات الفلسفة ا

القرن السابع عشر، قدم الفیلسوف "جون لوك" تعریفا ب واللغویات)، ففي العلوم الحدیثة (الط

" إذ بین أن :" العالمة أرسطو للعالمة، ال یخرج في أطره العامة عن المفهوم الذي قدمه "

عن األشیاء في العالم  تعبر عن المفهوم الذي یكونه العقل من االنطباعات الحسیة

في عقل اإلنسان، نتیجة تأثره بما  بمعنى أن العالمة هي تلك الصور التي تتجسد2؛الخارجي"

 یحیط به في العالم الخارجي.

فیصل غازي النعیمي، العالمة والروایة، دراسة سیمیائیة في ثالثیة أرض السواد لعبد الرحمان منیف، مجدالوي للنشر  -1
 .09، ص 2010، 1والتوزیع، عمان، ط

 .18، ص السابق المرجع-2
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بعد ذلك توالت المحاوالت لفهم ماهیة العالمة، إال أن الثورة الحقیقیة لهذا العلم بوصفها 

نظاما عاما الختبار ظواهر مختلفة، في حقول معرفیة متعددة، لم یتحقق إال في نهایات 

لعشرین، مع الجهود المتزامنة، والمستقلة التي قام بها القرن التاسع عشر وبدایات القرن ا

 1"."تشارلز ساندرس بیرس" و "فودیناند دي سوسیر

 سیمیولوجیا عند "دي سوسیر" :ال-1

بمیالد علم جدید،  دي سوسیرفي بدایة القرن العشرین بشر عالم اللسانیات السویسري 

أطلق علیه اسم السیمیولوجیا، ستكون مهمته، كما جاء في دروسه التي نشرت  بعد وفاته 

 2سنة ألف وتسع مئة وستة عشر هي :" دراسة حیاة العالمات داخل الحیاة االجتماعیة".

، كانت الغایة المعلنة والضمنیة لهذا العلم الجدید، هي تزویدنا بمعرفة جدیدة لقد

مناطق هامة من الوجود اإلنساني بأبعاده، الفردیة عدنا ال محاولة لفهم أفضل لستسا

 واالجتماعیة.

فیها األنموذج التأسیسي للبنیویة نزع " دي سوسیروقد عدت الدراسات التي قدمها "

اللغویة وعلم العالمات، واعتمد في نظریة اللغویة على مبدأ الثنائیات المتضادة، فعمد أوال 

إلى تمییز جذري بین اللغة والكالم، أو بین النظام اللغوي العام أو تحقیق الفردي لهذا النظام 

الفرد بصورة سلبیة، وال یحتاج إلى تأمل  هضمهب" فاللغة لیست وظیفة فردیة، بل هي نتاج 

 3سابق، أما الكالم فعلى العكس من ذلك، فعل فردي، وهو عقلي مقصود".

 .18، ص نفسه لمرجعا-1
سعید بنكراد، السیمیائیات، مفاهیمها وتطبیقاتها، منشورات الزمن، مطبعة الزجاج، دار البیضاء، المغرب، د ن، دط،  -2

 .49، ص 2003
 .49، ص السابق لمرجعا-3
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بأن اللغة هي نتاج الجماعة، أما الكالم فهي نتاج فردي، یقر  دي سوسیرهنا نجد 

فاللغة بهذا تصبح  (التاریخیة، التعاقبیة)؛-لزمانیة)فضال عن الثنائیات أخرى وهي (اآلنیة، ا

األنموذج االسمي لبنیة عالقاتیة مكتفیة بذاتها، ال أهمیة ألجزائها المكونة لها إال بالتفاعل 

: " اللغة نظام ألفاظ معتمدة بعضها على البعض اآلخر،  "دي سوسیرمع روابطها، یقول "

إن هذا التصور للغة بوصفها نظاما من العالمات  1وتتأتى قیمة كل لفظة من الحضور"

الداخلیة، استبعد فكرة أن تكون ركاما من الكلمات، التي تتجمع بالتدرج عبر الزمن، فكل 

 األخرى. تكتسب معناها إال في عالقاتها مع اللفظةلفظة ال 

" للغة على هذا األساس، هو من جعل تصوره للعالمة ثنائیا، عكس دي سوسیرإن فهم "

كرته حول العالمة " في تثبیت فدي سوسیر"بیرس" الذي اعتمد على تصور ثالثي، واعتمد "

 شيء، الذي یعني أن النص ال ینظر إلیه إال في ذاته، مفصوال عن أي المحایثةعلى مبدأ 

یوجد خارجه، والمحادثة بهذا المعنى، هي عزل النص عن كل السیاقات المحیطة به، إن 

"دي هذا الفهم للغة واالنجاز المهم في إقامة الثنائیات الضدیة، هما من حدد تصور 

" النهائي للعالمة، هذا التصور القائم على الفصل بین الدال والمدلول، وٕاقصاء سوسیر

 د مبدأ المحادثة عند التحلیل.المرجع الخارجي، واعتما

 

 

 

 2العالمة عند دي سوسیر:

 18فیصل غازي النعیمي، العالمة والروایة، ص -1
 مدلول : مفھوم ذھني .26، ص السابق لمرجعا-2

 دال : صورة صوتیة

 سمعیة بصریة

 فكرة مدلول
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" یعتبر رائد السیمیولوجیا، وٕالیه یرجع الفضل في هذا العلم، فهو واضح فدي سوسیر" 

 العامة له.األسس المنهجیة والمفاهیم 

 السیمیوطیقا عند " شارل ساندرس بیرس"-2

شارل وفي نفس الفترة تقریبا أي بدایات القرن العشرین كان الفیلسوف األمریكي "

" في الضفة األخرى من المحیط األطلسي، یدعو الناس إلى تبني رؤیة جدیدة سندرس بورس

وقیاس امتداداته فیما في التعامل مع الشأن اإلنساني، وفي صیاغة نظمه، وحدید حجمه 

یحیط به، وقد أطلق على هذه الرؤیة اسم "السیمیوطیقا"، التي تتبنى االسم المعرب لها وهو 

ورغم بعد المسافة  بدي سوسیر" ودون معرفة أو اتصال "بیرسفنالحظ أن  1؛السیمیائیات

اسم  التخوم، وأطلق على هذا تخومهبینهما، إال أنه في الضفة األخرى، قد صاغ 

 " أطلق علیه اسم السیمیولوجیا."دي سوسیرالسیمیوطیقا، في حین 

" للعالمة (السیمیوطیقا)، یقوم على المنطق والظاهرتیة بیرس" یسنده"فاألنموذج الذي 

یدرك بیرس فكل شيء على وصف  2والریاضیات، ودراسة الرموز ودالالتها وعالقاتها".

دلولها الذي تدل علیه، "فالتجربة االنسانیة كلها، بصفته عالمة، ویدل بوصفه عالمة، لها 

 .26، ص نفسه عالمرج-1
 .19المرجع السابق، ص -2
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بدءا من صرخة الرضیع، إلى تأمل الفیلسوف، لیست سوى سلسلة من العالمات المترابطة 

فهنا نالحظ إقرار بشمولیة العالمات حیاة اإلنسان منذ الوالدة، انتهاء إلى  1والمتراكبة"،

ت ورموز تتداخل وتترابط بشكل سلسلة، تأمالت الفالسفة للحیاة، فهي كلها عالمات وٕاشارا

" في التنظیر آلدائه على المنطق والفلسفة البرجماتیة* (الذرائعیة)، ویعرف "بیرسویعتمد 

، ضمن عالقة ما، أو تحت عنوان ما، شيءیحل بدال عن أمر أو  شيءالعالمة على أنها: "

و عالمة ربما وهو معد لكي یخاطب أحد، أي یخلق في ذهن الشخص عالمة متعادلة، أ

كانت أكثر اتساعا، وهذه العالمة التي بنشؤها، أدعوها العالمة األولى، تلك العالمة تحل 

بدیال عن الموضوع دون أن تمثله في عالئقه كلها، بل یؤثر الرجوع إلى فكرة دعوتها أحیانا 

ل هذا التعریف أن العالمة هي شيء یحیل على فهنا نستشف من خال 2؛أساس التمثیل"

" للعالمة انصب على إعادة النظر في طرق "بیرسآخر، نتیجة عالقة ما، فتفكیر  ءشي

التفكیر في الفلسفة القدیمة ومع األشیاء واألفكار، من أجل تجاوز االشكاالت الوهمیة، وأقر 

أنه یمكن الوصول إلى حقائق األمور، وذلك بطریقة علمیة، وكل ذلك موجود في المنطق 

 هو : وتصور "بیرس" للعالمة

 العالمة

 

 -مخطط تمثیلي للعالمة عند بیرس -              

 19المرجع نفسه،ص- 2 
 .19، ص نفسه المرجع-2

 مؤول موضوع موثول
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ونمط اإلحاالت داخلها مشروط بفهم أولیات إن فهم كنه العالمة وطرائق اشتغالها، 

" إلى النوعیة واألحادیس (أول) وٕالى الموضوعات الفعلیة "بیرساإلدراك، الذي یسنه عند 

 1وٕالى رابط الضرورة والفكرة والقانون (ثالث).(ثاني)، 

هي طریقة  مفهوم أساسي، والطریقة العالئقیة؛" "بیرسإن مفهوم العالمة عند 

 إیحائیة، لذا فإن فهم األشیاء ال یتم إال من خالل هذه الثالثیة.

السیمیوطیقا فقد اسمقد قام بدور الریادة المبكرة لهذا العلم وقد أطلق علیه  بیرسف

" الدور الریادة المبكرة دون أي " فردیناند دي سوسیر" و تشارلز بیرسكان لعالما اللغة "

اتصال أو معرفة بینهما بالرغم عملیهما في نفس الفترة الزمنیة، في تأسیس علم العالمات 

الذي ال یزال یطرح من القضایا واالشكالیات ما یصعب حسمه، بطریقة نهائیة خاصة فیما 

 للغة.یتصل بنظام ا

لم یبتكر مصطلح السیمیوطیقا من عنده، بل استمده من المصطلح الذي بیرس ف

أطلقه "جون لوك" على العلم الخاص بالعالمات والدالالت والمعاني، المتفرع من المنطق، 

 2والذي اعتبره "لوك" علم اللغة.

أنه سعى لتصنیف كل معطیات المدركة والمعاشة في لبیرس وكان أكبر انجاز 

یاة، في مجموعات مختلفة من العالمات البد أن یستوعبها اإلنسان، ویدرك أبعادها حتى الح

یستطیع إدراك المعنى من الوجود ومن الحیاة نفسها، فهي تكوین شبكة من العالمات ال 

 .20المرجع السابق، ص -1
* الفلسفة البرغماطیة عنده: تعتمد على المنطق للوصول إلى الحقیقة األشیاء، وهي تأكید الالتعارض بین الفلسفة وبین 

 الواقع، وتبیین العالقة بین الكل والجزء، وتأكید أهمیة الكل في فهم الجزء.
 .366موسوعة النظریات األدبیة، ص نبیل راغب، 2
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مهرب لإلنسان منها، وقد قسمها بیرس إلى ثالثة مجموعات هي: األیقونات، المؤشرات 

 1والرموز.

والمتمثل في جعله كل المعطیات من لغة  بیرس"ور الذي قام به "هنا نستشف الد

ولباس ... إلخ في شكل عالمات حتى یستوعبها الفرد ویدرك أبعادها ومعانیها فهذه الحیاة 

 شبكة من العالمات على اإلنسان أن یدركها ویفهم معناها.

فقد تألق  " دون أن یتفقا على ذلك،"بیرس" و"دیسوسیروكانت الریادة مشتركة من 

في علم المنطق البرغماطي في تكامل  بیرس""دي سوسیر" في علم اللغویات في حین تألق "

 غیر مقصود.

" أسماها دي سوسیرفي تسمیة هذه النظریة اللغویة والنقدیة یرجع إلى " االزدواجولعل 

الجمعیة العالمیة  اتخذته" السیمیوطیقیا"، وبقرار بیرسبالقرینة "سیمیولوجیة" في حین أسماها "

موحد، لكن البعض  اسمعلى  االتفاقم، تم 1969للسیمیوطیقیا التي انعقدت في باریس 

 2المصطلحین كمترادفین متساویین في المعنى تماما.استمر في استخدام 

م أن الفرق بین األساسي 1969" في كتابه "السیمیولوجیة" سنة "بول جیروویوضح 

ول ركز على الوظیفة االجتماعیة للعالمة، في حین ركز "، أن األبیرس" و ""دي سوسیر

 3الثاني على وظیفتها المنطقیة.

" الوجهة التي ركزا علیها في اتخاذ "بیرس" و "دي سوسیرفنالحظ أن لكل من 

العالمة فـ " دي سوسیر" ركز على الوظیفة االجتماعیة للعالمة في حین "بیرس" ركز على 

 یبقیان رائدا هذا العلم دون منازع.الوظیفة المنطقیة لكن 

 .366، ص السابقجع  لمر ا-1
 .366، ص نبیل راغب، موسوعة النظریات األدبیة-2
 .367 لمرجع نفسه، صا-3
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بستیمولوجیة فإن وعلى الرغم من اختالف التسمیتین، واختالف المنطلقات اال

فقد تبنت  وعي معرفي جدید ال حد المتداداته،شیع عند المؤسسین معا حالة السیمیائیات ست

حلیل النفسي، التاریخ نتائجها النظریة والتطبیقیة علوم كثیرة، كاألنتربولوجیاوالسوسیولوجیا، الت

 والخطاب، وكل ما له صلة باآلداب والفنون البصریة وغیرها.

لقد شكلت السیمیائیات منذ الخمسینات من القرن الماضي، في المجال األدبي بل 

تیارا فكریا، أثرى الممارسة النقدیة المعاصرة وأمدها بأشكال جدیدة، بتصنیف الوقائع وفهمها 

 1وتأویلها.

السیمیائیة منهجا معتمدا في كثیر من العلوم وشتى المجاالت، منهج  وهكذا صارت

 له آلیات اإلجرائیة المعتمدة

 .367، ص السابق لمرجعا-1
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 لمحة عن الشخصية الروائية:-1

تعد الشخصية عنصرا أساسيا في الرواية، بؿ إف بعض النقاد يذىب إلى أف الرواية في 
وذلؾ ال غرابة فيو ألنيا مصدر الحدث سواء في الرواية أو الواقع  ،1تعريفيـ: "فف الشخصية"

أو التاريخ نفسو، وحتى في صورىا األولى المتمثمة في الحكاية الخرافية والممحمة والسيرة، 
فإف الشخصية تمعب الدور الرئيسي فييا، ألنيا ىي التي تنتج األحداث بتفاعميا مع الواقع أو 

ذا كانت االتجاىات الحديثة في النقد والدراسات األدبية تركز الطبيعة، أو تصارعيا معي ا، وا 
" رأيو نحو الرواية الجديدة، ثـ المغة "آالن" "روب جرييهعمى الحدث في الرواية منذ أف طرح 

، باعتبارىا الوعاء الذي تصب فيو األفكار، ويتشكؿ منيا النص الروائي، وعميو دلؾ بعد 
إليو، فإنيا لـ تستطع أف تتجاىؿ دور الشخصية، بؿ إف  يقـو مدار البحث فيو والنظر

" لوحت "فرجينيا وولفحيث نجد الناقدة  يأخذىا منطمقا لمبحث في لغة النص؛بعضيـ 
بيذه  ،2بأىمية دراسة الشخصية باعتبارىا: "دعونا نتذكر مدى قمة ما نعرفو عف الشخصية"

" سنة ألؼ وتسع مئة وخمسة وعشريف، في مقاليا فرجينيا وولفالعبارة الالمعة التي أطمقتيا "
المعروؼ حوؿ الشخصية الروائية، تمخص لنا موقفيا مف الظمـ الذي لحؽ الشخصية مف 
إىماؿ النقاد ليا، وتؤذف بالخطر الذي يقؼ بالنقد الروائي، إذا ما ىو تمادى في تجاىؿ 

، ولكف يبدو أف ىذه الصيحة الذي يخيـ عمى مفيوميا واستعماالتيا يمنعااللتباسمفيوـ ولـ 
د نظري، تحديلـ تجد مف يصغي ليا، فقد ظؿ مفيوـ الشخصية غفال ولفترة طويمة مف كؿ 

أو إجرائي دقيؽ، مما يجعميا مف أكثر جوانب الشعرية غموضا، أقميا إشارة إلىتمامات النقاد 
 والباحثيف.

ونيا ذات طبيعة " ىذا اإلعراض عف دراسة الشخصية الروائية، لك"تودوروفويفسر 
مطاطية، جعمتيا خاضعة لكثير مف المقوالت دوف اف تستقر عمى واحدة منيا، كما أف ىذا 

                                                           
 .11، ص 2007، 1ة، الشخصية الثانوية، دورس في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ، دار الوفاء، لنيا لمطباعة والنشر والتوزيع، االسكندرية، مصر، طممحمد عمي سال1-

 .280، ص 2009، 2العربي، المغرب، طحسف بحراوي، بنية الشكؿ الروائي، الفضاء، الزمف، الشخصية، المركز الثقافي 2-
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 ،1اإلعراض يتضمف موقفا بمثابة رد فعؿ عمى اإلىتماـ الرائد بالشخصية واإلنقياد الكمي ليا
 الذي كاف قد أصبح قاعدة لدى نقاد أواخر القرف التاسع عشر.

دبية المرتبطة بالشخصية إلى تحوالت عميقة منذ أرسطو وعبر فقد خضعت الدراسات األ
الفترات التي أعقبتو مف تاريخ األدب، بحيث أصبح مف الصعب التعرؼ عمى مفيوـ 

 الشخصية.

، فقد كاف مف الضروري ليا 2حاكاة لعمؿ ما"ىي أساسا م"" "أرسطوولما كانت المأساة عند 
وجود شخصيات، تقـو بذلؾ العمؿ وتكوف ليا صفات خارقة في الشخصية والفكر، تنسجـ 
مع طبيعة األعماؿ التي تنسب إلييا، وفي ىذا التحديد األرسطي تكوف طبيعة األحداث ىي 

عطائيا أبعادىا الضرورية، وتصبح  كي ال تحا الماساةالمتحكمة في رسـ صورة الشخصية وا 
عمال مف ألجؿ تصور الشخصية، "ولكنيا بمحاكاتيا لمعمؿ تصبح محاكاة لمشخصية مف 

، وىكذا، ففي الشعرية األرسطية "كانت 3حيث صفاتيا األخالقية، وما تعبر عنو مف حقائؽ"
، أي أنيا خاضعة 4الشخصية تعتبر ثانوية بالقياس إلى باقي عناصر العمؿ التخييمي"

ث، وىو العنصر الفعاؿ في ىذه الشعرية، وقد انتقؿ ىذا التصور خضوعا تاما لمفيـو الحد
 إلى المنظريف الكالسكييف الذيف لـ يعدوا يروف الشخصية سوى مجرد اسـ قائـ بالحدث.

لكف مع القرف التاسع عشر بدأت الشخصية تحتؿ مكانا في النص الروائي، وىذا ما نممسو 
ـ الرائد بيا إلى ىيمنة النزعة التاريخية واإلجتماعية "ويعود اإلىتما ؛وبمزاك"" "زوالفي كتابات "

وأصبحت األحداث نفسيا أساسا إلمتدادنا بمزيد مف المعرفة  ،5واأليديولوجية السياسية"
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  .42أرسطو: فف الشعر، تر وتقديـ ابراىيـ حمادة، مكتبة األنجموالمصرية، دط، دت، ص - 2

حراوي: بنية الشكؿ الروائي، ص ، نقال عف حسف ب49، ص 1967ديفيد ديتشس، منيج النقد األدبي، تر محمد يوسؼ نجـ، مراجعة: إحساف عباس، دار صادر، بيروت، ت - 3

280. 

 .280حسف بحراوي، بنية الشكؿ الروائي، ص - 4

 .02، ص 2006سع، مارس زوزو نصيرة، سيميائية الشخصية في رواية "حارس الظالـ" لواسيني األعرج، مجمة العمـو االنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد التا- 5



الروائيةسيميائية الشخصية   الفصل األول 
 

29 

 

ىذا اإلىتماـ الذي  أواله  االن روب غريي"بالشخصيات، أو لتقديـ شخصيات جديدة ويربط "
روائيو القرف التاسع عشر لمشخصية بصعود قيمة الفرد في المجتمع، ورغبة السيادة، أي ما 

وىذا ما يفسر كوف الشخصية لدييـ تختزؿ مميزات  ؛1أسماه بػ : "العبادة المفرطة لإلنساني"
عطائيا الحد األقصى مف البروز وفرض  وجودىا في الطبقة االجتماعية، فالشخصية وا 

 المجتمع في جميع األوضاع.

وبما أف الشخصية ال يمكنيا أف تظؿ مرتبطة بحياة مجتمع انتيى، فقد تخمت الرواية عف 
فكرة القوة العظمى لمشخص، وىكذا انتقؿ خمؿ المجتمع إلى الشخصية الروائية، التي حطمت 

بمعنى تغير  ، 2العمؿ " يغير اسـ وشكؿ بطمو في نفس"بيكيتالقواعد المتفؽ عمييا، وأصبح 
النظرة إلى الشخصية، وذلؾ بالحد مف سمطتيما، وفقدانيا عمى التوالي لكؿ صفاتيا 

 وامتيازاتيا.

ومف أبرز األخطاء التي أبعدىا النقد عف تممس حقيقة الشخصية الروائية، ذلؾ الخمط الذي 
فردية أو  ذاتاصفيا درج القراء والنقاد عمى إقامة بيف الشخصية كمكوف روائي، والشخصية بو 

جوىرا سيكولوجيا، "وقد ساعد عمى تكريس وشيوع ىذا الطرح الممتبس لمشخصية، أف كثيرا 
 االستعانةعمى  ا، خاصة منيـ ذوي النزعة اإلختبارية، قد دأبو انييفمف المحمميف النفس

بتصريحات الكتاب وآرائيـ الشخصية، إلضاءة ىذا المفيـو مف الوجية النفسية، مما أسقطيـ 
، ومع أف  3فيـ الوظيفي لمشخصية"العف ج السيكولوجي العقيـ وأبعدىـ أكثر في النموذ

مفيوـ الشخصية ال يمكف أف يكوف مستقال عف مفيـو العاـ لمشخص والذات والفرد، فإف 
يؤدي إلى إعطاء إنطباع غير شخصية التخيمية، كما لو كانت كائنا حيا، المبالغة وتحميؿ ال

مف أبرز األخطاء التي أبعدت النقاد والدارسيف عف منح الشخصية حقيا  و ىذه، 4متماسؾ
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إف اختزاؿ الشخصية إلى محتواىا السيكولوجي أمر ال مبرر لو، ألف  ، ومكانتيا الروائية
قيدىا وكثافتيا السيكولوجية، وعمينا لكي نقيس مدى أىمية الشخصية ىنا ال تأتي مف تع

اعتباطية المطابقة بيف الشخصية ومحتواىا السيكولوجي، أف نفكر في شخصيات األدب 
أو أرسطوي أو أدب النيضة، التي لـ تكف تتوفر مع أي مضموف سيكولوجي خاص،   القديـ

تحميؿ الداخمي لمطبائع النجد أف  في ذاتيا، أو في المحموالت المسندة إلييا، ففي ىذه النماذج
 غائب وليس ىناؾ أي وصؼ لمحاالت النفسية.

األكثر تعقيدا في السرد، "أصبحت تقتضي أف تكوف األحداث التي تقـو بيا أما األشكاؿ 
، أي أنو ألجؿ ىذا الغرض كاف يجب 1الشخصية منسجمة مع طبيعتيا النفسية والمزاجية"

والطبائعية لمشخصية، مما جعميا تكتسب تماسكا إعطاء بعض الصفات السيكولوجية 
سيكولوجيا، لـ يكف متاحا ليا في النصوص الكالسيكية، وىكذا كفت الشخصية تبعيتيا 

 لمحدث، وتجسد فييا جوىر سيكولوجي.

لقد بدأت المشاكؿ النقدية مع الرواية الحديثة، التي لـ تعد تتوانى في دراسة المضموف 
بجميع الطرؽ الممكنة، ففي الرواية الحديثة يمكف أف يظير السيكولوجي لمشخصيات 

المضموف السيكولوجي لمشخصية سواء بتقديـ الحياة الداخمية التي تعيشيا، أو عف طريؽ 
 تحميؿ مظاىر تمؾ الحياة.

وأصبح النظر إلى الشخصية مف خالؿ أبعاد ثالثة: "البعد الجسمي والبعد النفسي، والبعد 
ر البعد الجسمي في المظير الخارجي لمشخصية مف لباس ومظير، ، يتمظي2االجتماعي"

والبعد النفسي ىو التجسيد الداخمي والباطني، أما البعد اإلجتماعي، فيو تمظيرت وعالقة 
ولعؿ تقسيما كيذا لمكونات  ،الشخصية بالمجتمع مف خالؿ التصرفات واألفعاؿ ...
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العناية توجيت إلى بنية الشخصية مف  الشخصية الروائية يواجو بعض النقد، وال سيما أف
 ببعدىا الداخمي وبنوازعيا وأفكارىا ومواقفيا.الداخؿ، واإلىتماـ 

الجسدي "لـ يعد إال سقط متاع متروؾ في أف العناية بالمظير  "هادييتيف اجان يرى " 
مف ف ، والذي يمكلمشخصية النفسي العالـ تشكيؿ محاولة  ىذا الرأي ى، ويعن1خزانة التاريخ"

ف 2األخرى، "ليذا لـ تعد الشخصية إال ظال لنفسيا" خاللو تممس كؿ مالمح الشخصيات ، وا 
الروائي يسند إلييا مجبرا كؿ ما يجعميا قابمة لإلصالح بسيولة: الييئة الجسدية، واإليماءات 

 واألفعاؿ واإلحساسات والعواطؼ العادية.

 محمد يوسف نجمومف ىنا كاف اىتماـ الروائييف في رسـ الشخصيات، وفؽ ما يقرره 
األولى برسـ الشخصية بأسموب مباشر، بينما قد يمجأ الكاتب إلى الطريقة غير  3بطريقتيف:

ع الشخصية عف ذاتيا، فصحيث يترؾ المجاؿ مفتوحا، لت المباشرة، وىي الطريقة التمثيمية؛
الوصوؿ إلى كؿ سمات الشخصية مف خالؿ أفعاليا ومواقفيا، وىي  بأفكارىا، وبذلؾ يمكف

الطريقة األقرب إلى روح الفف، فالطريقة األولى إذف تعتمد عمى الوصؼ السيكولوجي 
لمشخصية، في حيف الثانية تعتمد عمى إفصاح الشخصية ذاتيا عف نفسيا، وعمى الرغـ مف 

ماعية والنفسية لمشخصية، والتماىي الذي التفسيرات التي حاولت أف تقدميا المناىج اإلجت
حددتو بيف الواقعي والمتخيؿ، واإليياـ بالربط بيف اإلنساف الواقعي أو ذات الكاتب، 
والشخصيات الفاعمة في العمؿ األدبي، إال أف التطور الكبير لمدراسات، التي تناولت مفيـو 

توماشيفسكي ت ومناىج أدبية الشخصية، كاف مع الشكالنية والبنيوية، وما تالىما مف حركا
 .، كانت اإلرىاصات األولى التي اعتمدت إلى تجسيد مفيوـ الشخصيةبروبو

 مفهوم الشخصية:  -2
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الشخصية مف أىـ عناصر البناء الفني في الخطاب السردي، "فبفضميا يقوـ وبيا ينمو 
ء ويستمر، كيؼ ال وىي دار المعاني اإلنسانية، ومحور األفكار واألحاسيس واآلرا

، وىي النقطة المضيئة التي 1المتصارعة وليذه المعاني واألفكار المكانة األولى في القصة"
ترتكز حوليا أفكار القاص، وىي القمب النابض في العمؿ الروائي، ألف "الشخصية الروائية 
، 2بحكـ قدرتيا عمى حمؿ اآلخريف عمى تعرية طرؼ مف أنفسيـ كاف مجيوال إلى ذلؾ الحيف"

اؿ الذي و"، التي ما كانت فيو لوال اإلتصشؼ لكؿ واحد مف الناس مظير "كينونتفإنيا تك
بيا فالشخصية في الرواية عمودىا المتيف، وأساسيا القويـ،  حدث عبر ذلؾ الوضع بعينو؛

صطرع يبني الحدث ويعرؼ، ومنيا يفيـ الزماف ويكشؼ مف وجودىا المكاف، وعمى أساسيا ت
ونيا يصبح السرد أجوؼ، ولذلؾ كاف التشخيص ىو محور داألفكار واأليديولوجيات، فب

التجربة الروائية، وكذلؾ الغاية األساسية مف إبداع الشخصيات، ىي أف تمكننا مف فيـ 
البشر ومعايشتيـ الشخصية في القصة في مرتكزىا األوؿ وبؤرتيا التي تتعالؽ بيا طافة 

صية الروائية، تمتد إلى األمكنة المكونات األخرى: " إف شبكة العالقات التي تخص الشخ
لى األشياء" بمعنى أف الشخصية ىي مرتكز الرواية، بيا تتـ مختمؼ العالقات، ونظرا  ،3وا 

يت بيا، الشخصية فقد شكؿ مفيوميا نقطة تحوؿ فنية وثقافية، ظبيذه األىمية التي ح
المختمفة ىذا وقطيعة مع تقاليد أدبية حكائية، سادت لفترات طويمة، فقد أثرت النظريات 

في المفيـو وتعاممت معو وفؽ منطمقات وتصورات مختمفة، مما تسبب في تعدد ىذه المفاىيـ 
 بعا لتعدد المدارس واإلتجاىات التي تعاممت معيا.تالنص الروائي 

 المفهوم المغوي لمشخصية: . أ
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الشخصية كممة عربية، مشتقة مف كممة الشخص، المأخوذة مف الجذر المغوي )ش خ  كممة
 1ص(، الذي يعني: ظير، ومثؿ برز وارتفع.

وجاء في مجمع العيف: شخص: الشخص سواء اإلنساف إذا رأيتو مف بعيد، وكؿ شيئ رأيت 
 2جسمانو، فقد رأيت شخصو.

، وقد جاء 3ارتفع، وبدا مف بعيد"وقد جاء في معجـ الوسيط: "شخص الشيء، خصوصا 
أف  مع أحمد حسن الزياتباإلشتراؾ  ابراهيم مصطفىكذلؾ في معجـ الوسيط، الذي وضعو 

 4كممة )الشخصية( تطمؽ عمى الصفات التي تميز الشخص مف غيره".

 مشخصية مرتبطة بنسبتيا إلى الشخصيةفنالحظ أف جؿ التعاريؼ المغوية ل

 الروائية: المفهوم اإلصطالحي لمشخصية . ب

إكتسبت الشخصية الروائية مفاىيـ متعددة، بتعدد وجيات نظر األدباء والنقاد، ويذىب عدد 
مف الباحثيف إلى اعتماد الدراسة العممية في تفسير أية ظاىرة في ضوء عبارات إجرائية، 
عادة إنتاجيا، لكي تتسنى دراستيا بطريقة تجريبية، مبنية عمى  تسمح بمالحظة الظاىرة وا 

لمالحظة والقياس، ليخمص أوالئؾ الباحثوف إلى تحديد تعريؼ إجرائي لمشخصية فيقولوف: ا
"إنيا ذلؾ المفيوـ أو ذلؾ االصطالح الذي يصؼ الفرد، مف حيث ىو كؿ موحد مف 
األساليب السموكية واإلدراكية المعقدة التنظيف التي تميزه عف غيره مف الناس، وبخاصة في 

ستشؼ أف ليذا المفيوـ أىمية في الكشؼ عف مضموف الشخصية ن، 5المواقؼ االجتماعية"

                                                           
، ابف منظور األفريقي المصري: لساف العرب، مجمد- 1  .36، ص 2004، 3، دار صادر، بيروت، لبناف، ط8 أبي الفضؿ جماؿ الديف بف مكـر
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 ، وحدودىا ووجودىا، وتفكيؾ عناصر بنائيا، فيذا المفيوـ ينطوي عمى أف الشخصية مفيـو
 وليس شيئا، وبذلؾ يبتعد عف اإلتجاىات المخطئة في نظرىا إلى الشخصية.

نخرط في أفعاؿ : "الشخصية كائف لو سمات إنسانية ومجاء في قاموس "السرديات"
 فيذا المفيـو يقترب في تحديده لمشخصية مف مفيـو الشخص. 1إنسانية".

في قولو: "الشخصية كائف موىوب بصفات بشرية  كما عرفيا "قاموس المصطمح السردي
ينطوي ىذا المفيـو في اعتباره  2وممتـز بأحداث بشرية، وممثؿ متسـ بصفات بشرية"،

الشخصية الروائية كائنا مصنوعا مف صفات بشرية، وأعماؿ بشرية، ليذا تتشابو الشخصية 
البشرية والكائف البشري، وليذا أيضا تختمؼ الشخصيات الروائية الواحدة عف األخرى في 

 .الصفات واألعماؿ واألدوار واألىمية كما يختمؼ أفراد البشر

، بمعنى أف 3مف الواقع والوىـ، ىي وىـ واقعي، وواقع وىمي" مزيجأنيا: "كما عرفت ب
الشخصية الروائية ىي امتزاج في بنائيا بيف صفات واقعية وصفات خيالية ابتدعيا مؤلؼ 

 القصصي. عمموفي بيا مثؿ ليالرواية، 

قدر بقولو: "الشخصية في العالـ الروائي ليست وجودا واقعيا ب حمدي الشاهدكما عرفيا 
ماىي مفيـو تخييمي، تشير إلى التعابير المستعممة في الرواية لمداللة عمى الشخص دي 

" ، فنالحظ أنو في تعريفو لمشخصية، 4الكينونة المحسوسة الفاعمية، التي نعاينيا كؿ يـو
جعميا تتسـ بالواقعية في بعض صفاتيا وفي أكثر األحياف ىي مفيـو تخييمي مف ابتداع 

لخالقة، ولمخييمتو في ابتكار شخصيات روايتو، وىذا طبعا لو ىدؼ وىو وقدرة المؤلؼ ا
 لداللة عمى الشخص اإلنساف.
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، فيي مجرد كائف مصنوع مف ورؽ ال وجود لو 1بأنيا: "كائف مف ورؽ" روالن بارتويعرفيا 
مف الوجية في الواقع، وعمى الرغـ مف اختالؼ التعريفات الشخصية، فإف ىناؾ شبو اجماع 

ة، يشير إلى أف الشخصية "ىي بناء فرضي، بمعنى أنيا تجريد، يشير إلى الحالة النفسي
فيي تحيؿ عمى حالة الباطنية النفسية لصاحبيا، كما أف ىناؾ مف يعتبرىا:  ؛2الداخمية لمفرد"

 ،3"ىيكؿ أجوؼ ووعاء مفرغ تممؤه المساندة المختمفة، وتكسبو مدلولو مف البناء القصصي"
فالبناء القصصي ىو الذي يكسبيا الصفات، وينتمي إلييا األفعاؿ واألعماؿ، ويرى فريؽ 
آخر: " أف الشخصية مكوف مف عناصر البنية، وىي عالمة مف العالمات الواردة في 

، فنالحظ أف الشخصية مجرد 4لييكؿ بشري لو ذات متميزة" االنص، أي أنيا ليس رمز 
حسن وىي تعتبر عالمة واردة في النص ويعرفيا  عنصر مف عناصر البناء الروائي،

في كتابو "بنية الشكؿ الروائي"، ألنيا :" ليست سوى مجموعة مف كممات ال أقؿ وال  بحراوي
نستشؼ مف تعريفو أنيا مجرد كممات يستغميا ؛ 5، أو خديعة أدبية"اتفاقياأكثر، أي شيئا 

 يرة.الروائي، عندما يخمؽ شخصية ويكسبيا قدرة إيحائية كب

قعنا وقدر ما ىي كما نالحظ أف جؿ التعريفات الواردة لمشخصية، تعتبرىا أنيا ليس وجودا وا
مفيوـ تخييمي، ونالحظ كذلؾ أف معظـ مفاىيـ المستعممة، تشير إلى أف الشخصية تدؿ عمى 

 .الشخص ذي الكينونة، وىذا ما أوقعنا بخمط الشخصية والشخص

 الشخصية الروائية مطمع القرن التاسع عشر ميالدي: -3

، وتتمخص مع مطمع القرف التاسع عشر، بدأت الشخصية تفرض وجودىا في النص الروائي
( ذلؾ "بارتفاع قيمة allain robe grillet" )أالن روب غرييهمف تبعيتيا لمحدث، وقد فسر "

                                                           
 .69، ص 2013، 2شعباف عبد الحكيـ محمد، الرواية العربية الجديدة، دراسات في آليات السرد وقراءات نصية، الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، ط- 1

 .16، ص 2013 ،1حميد عبد الوىاب البدراني، الشخصية االشكالية، مجدالوي لمنشر والتوزيع، عماف، ط- 2

 .165فيصؿ غازي، العالمة والرواية، ص - 3

 .165، ص نفسو المرجع4-

 .283حسف بحراوي، بنية الشكؿ الروائي، الفضاء، الزماف، الشخصية، ص - 5



الروائيةسيميائية الشخصية   الفصل األول 
 

36 

 

ادة المفرطة لإلنساف أو القوة العظمى الفرد في المجتمع ورغبتو في السيادة، وسمي ىذا بالعب
أو بآخر عمى ما يرد في النص يخدـ الشخصية ويعمؿ بشكؿ حيث أصبح كؿ  ،1لمشخص"

توضيحيا لمقارئ، فالشخصية لدييـ تختزؿ مميزات الطبقة اإلجتماعية، لذلؾ أضحت كؿ 
عطائيا الحد األقصى مف البروز، وفرض  عناصر السرد تعمؿ عمى إضاءة الشخصية وا 

 وجودىا في جميع األوضاع.

الشخصية عمى ىذه المكانة بيف  حافظتوالسؤاؿ الذي يواجييا في ىذا المقاـ ىو: ىؿ 
 بيا ؟ االىتماـعناصر السرد األخرى، أـ تراجع 

زاد اإلىتماـ بالشخصية في الوقت الذي عرؼ فيو التفرد قمة اإلنتصار، حيث راح النقاد 
أنيا كائف بشري مف لحـ ودـ فوصفوا مالمحيا وصوروا والروائيوف يتعامموف معيا، عمى 

انفعاالتيا وطموحاتيا، وىواجسيا وآالميا، وأبعادىا النفسية، الموغمة في أعماؽ النفس، 
"وبارؾ النقاد ىذا التوجو وقاموا بترسيخو، وبمحاسبة الروائي في تقصيره في وصؼ ىذه 

ىا الدفينة، التي ينبغي أف تتماشى الشخصيات، سواء في أوصافيا الخارجية، أو في مشاعر 
 2مع طبيعة المواقؼ انفعاال واستجابة".

"ويبدو أف العناية الفائقة برسـ الشخصية في ىذه الفترة، كاف ليا ارتباط بييمنة النزعة 
 3، وىيمنة األيديولوجية السياسية مف جية أخرى".التاريخية واإلجتماعية مف وجية

نيا تعكس الواقع  نفيـ مف ىذا القوؿ أف الشخصية مكانة بارزة في النص الروائي، وا 
 االجتماعي، بكؿ إيجابياتو وسمبياتو.

                                                           
 .281، ص الرجع السابؽ1-

 .69، ص 2003لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، دط،  شعباف عبد الحكيـ محمد، الرواية العربية الجديد، دراسة في آليات السرد وقراءات نفسية، الوراؽ- 2

 .86، ص 1998عبد الممؾ مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، المجمس الوطني لمثقافة، الفنوف واآلداب، الكويت، دط، - 3
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لـ تعد الشخصية تابعة ألىمية الحدث وألغيت ىذه التبعية  –ـ  19ؽ  -في ىذا القرف 
يا وقد للمحدث، حيث أخذ الحدث يالحؽ ىذه الشخصية، مف أجؿ تقديـ معمومات إضافية 

ود مستقؿ لمشخصية، بعد أف كانت تابعة لمحدث، "ويعد مشروع دأب ىذا األمر خمؽ وج
" الروائي الذي أخذ يمتاز لوجود بطؿ إشكالي، كؿ أعمالو مف طينة شيطانية، وذات "لوكاش

أبعاد إديولوجية، خطوة بديمة في البرىنة عمى الدور الوظيفي الفاعؿ لمشخصية، في العالـ 
فا عمى الحدث ولـ تعد مثقمة بركاـ مف المعطيات ، إذ لـ يعد وجود لمشخصية موق1الروائي"

الخارجية، التي تجعؿ منيا إمرأة أمينة فحسب"، بؿ بدت الشخصية أكثر دينامية، تضطمع 
دور كبير في تحقيؽ تناغـ جميع المكونات السردية، وىو دور ضروري وجوىري ال يمكف 

إال شخصية المتخيمة مف تحوؿ، ، وعمى الرغـ مما طرأ عمى الدور الروائي لم2االستغناء عنو"
أف جيود النقاد والدارسيف في دراسة الشخصية ظؿ متواضعا جدا حتى منتصؼ القرف 
، خصوصا إذا ما قورف بحجـ اإلىتماـ الذي ظير في النصؼ اآلخر مف القرف  المنصـر
ة ذاتو، ولعؿ إنصراؼ إىتماـ النقاد والدارسيف عف دراسة الشخصية الروائية عائد إلى صعوب

" إلى أف الشخصية في الرواية ودليك "رنييهتحديد مفيوـ الشخصية الروائية، فقد نحي 
تختمؼ عف الشخصية التاريخية، أو الشخصية الموجودة في الحياة الواقعية فالشخصية تتألؼ 
فقط مف جمؿ أو التي وضعيا المؤلؼ عمى لسانيا، وليس لتمؾ الشخصية ما مف أو 

، ومف ىنا تعد الشخصية الروائية، وفقا لما جاء في 3حياة مستقرة" مستقبؿ، وليس ليا أحيانا
مت ظ" مقولة أسموبية، عالوة عمى أنيا إشكالية عسيرة التحديد، وليذا فقد "ويميكتعريؼ 

الشخصية بعيدة عف اىتماـ النقاد والدارسيف مف أجؿ الوصوؿ إلى تصنيؼ شكمي مقنع 
 لمشخصية الروائية المتخيمة.

                                                           
 .112، ص 2008، 1عدناف عمي الشريـ، األدب في الرواية العربية المعاصرة، عالـ الكتب، إربد، األردف، ط- 1

. نقال عف عدناف عمي الشريـ، األدب في 313، ص 2001، 1قصوري إدريس، أسموبية الرواية، مقاربة أسموبية لرواية زفاؼ المدؽ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط- 2

 .112الرواية العربية المعاصرة، ص 

 .24، ص 1987المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، ويميؾ رينيو، نظرية األدب، تر: معبي الديف صبحي، - 3
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وىو إلتباسيا بمفيـو الشخص، وىذا   أوقعيا بمبس؛إف تصور الشخصية في ىذا الوقت، 
يمكف أف يؤدي إلى اإلبتعاد أكثر فأكثر عف مفيـو الوظيفي لمشخصية، بالرغـ مف أف تصور 
الشخصية ال يمكف أف يكوف مستقال عف التصور العاـ لمشخص إال أف: "اختزاؿ الشخصية 

ال مبرر لو، ألف أىميتو شخصية ما ال تأتي مف تعقيدىا أو كثافتيا  إلى محتواىا النفسي أمر
النفسية عمينا لكي نقيس مدى إعتباطية المطابقة بيف الشخصية ومحتواىا النفسي أف نفكر 

ي النيضة، التي لـ تكف تتوفر عمى أ أدبفي شخصيات األدب القديـ أو الوسطوي، أو 
، فالشخصية حسب 1لمحموالت المسندة إلييا"مضموف نفسي خاص، سواء في ذاتيا أو في ا

ال تتأتى مف كثافتيا النفسية، فشخصيات األدب القديـ أو أدب  محمد غنيمي هاللقوؿ 
 النيضة لـ تكف تربط الشخصية بمحتواىا النفسي، ال في ذاتيا أو في ما ىو مسند إلييا.

رغـ الجيود المبذولة أماـ اختالؼ وجيات النظر، وتعددىا حوؿ ىذه المقولة وفؽ النقد، 
عاجز عف تحديد الحقيقة الفعمية لمشخصيات الروائية، ويعزى ذلؾ إلى سوء الفيـ معنى 
الشخصية مف وجية، والخمط بينيما وبيف ما يتصؿ بيا مف مفاىيـ مثؿ: الشخص والمؤلؼ 
مف جية ثانية، فكتاب القرف التاسع عشر، يعتبروف الشخصية الروائية شخصا واقعيا مف 

ودـ، ومواصفاتو وأفعالو، كؿ ىذا أثار إشكالية الخمط بيف وجودىا السيكولوجي ووجودىا  لحـ
" personnage" غير الشخصية "peronneالفني، باعتبارىا مكونا روائيا، فالشخص "

فالكممة األولى تطمؽ عمى : "المنتسب إلى عالـ الناس، أي إنساف حقيقي مف لحـ ودـ، ذا 
واقع محدد زمانا ومكانا، فيو إذف مف عالـ الواقع الحياتي، ال مف ىوية فعمية، ويعيش في 
بمعنى أنو كائف أو اإلنساف كما ىو موجود في الواقع الحقيقي،  ،2عالـ الخياؿ األدبي والفني"

يمارس نشاطات، فيو المسجؿ في البمدية، والذي لو حالة مدنية، والذي يولد فعال ويموت 
بالسرد ئية "ىي مجرد أداة فنية يستخدميا الكاتب المشتغؿ ، في حيف الشخصية الروا3حقا"

                                                           
 .526، ص 2001محمد غنيمي ىالؿ، النقد األدبي الحديث، نيضة مصر لمطباعة والنشر، دط، - 1

 .74عبد الممؾ مرتاض، في نظرية الرواية، ص - 2

 .85، ص بؽالساالمرجع - 3
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فيي شخصية لغوية قبؿ كؿ شيء، بحيث ال توجد خارج  لوظيفة ىو مطمع إلى رسميا؛
بمعنى  ؛2، كما أنيا مزيج مف واقع والوىـ، ىي وىـ واقعي، أو واقع وىمي"1األلفاظ بأي وجو"

ة والخياؿ مف وجية ثانية، وىذا ما يوقعيا أنيا تجمع في صفاتيا وأفعاليا بيف الواقع مف جي
في لبسيا مع الشخص ومف ىنا نستنتج أف الشخصية في الرواية، تختمؼ عنيا في الحياة، 

 فالفف والحياة شيئاف متبايناف.

ى إلييا، عدـ توصؿ النقاد إلى وضع عز باإلضافة إلى ىذه اإلشكالية، توجد مغالطة أخرى، ي
مف  في "النظر إلى الشخصية، كما لو كانت خالصةتعريؼ محدد لمشخصية، تتمثؿ 

أي مزيجا مف افتراضات المؤلؼ، ىذا الفيـ قد أدى بالقراءة،  التجارب المعاشة أو المنعكسة؛
حتى النقاد إلى المطابقة بيف المؤلؼ والشخصية والتخييمية، ويحدث بخاصة في ضمير 

الروايات يظير، وكأنو مشارؾ لمشخصيات ، ونعمؿ سبب ذلؾ: بأف الكاتب في ىذه 3المتكمـ"
في أحاسيسيا وعواطفيا وأخالقيا وتصرفاتيا وحتى صفاتيا الخارجية، لكف الحقيقة ال مناص 
منيا، أف الشخصية الروائية ليست ىي المؤلؼ الواقعي، لسبب بسيط ىو أف الشخصية 

 محض خياؿ يبدعو الكاتب لغية فنية محددة يسعى إلييا.

إف ىذه المغالطات ساعدت عمى شيوعيا النظرة السيكولوجية واإلجتماعية يمكننا القوؿ، 
لألدب، التي حصرت الشخصية في اإلطار اإلجتماعي والنفسي ال غير، لكف ىذه الحصر 
لـ يقدـ شيئا، ألف أىمية الشخصية تأتي مف تعقيدىا االجتماعي، أو كثافتيا السيكولوجية، 

نما مف أدوار والوظائؼ التي تؤدي  يا داخؿ المتف الحكائي.وا 

                                                           
، تيزي وزو، 2012العجائبية في رواية مائة عاـ مف العزلة أنماطيا ومواصفاتيا، وأبعادىا، األمؿ لمطباعة والنشر والتوزيع، دط، غابرييؿ غارسيا ماركيز: الشخصية األنثروبولوجية - 1

 .41الجزائر، ص 

 .147، ص 2011، 1بيضاء، المغرب، طأحمد العدواني، بداية النص الروائي، مقاربة في آليات تشكؿ الداللة، النادي األدبي بالرياض والمركز الثقافي العربي، الدار ال- 2

 .212حسف بحراوي، بنية الشكؿ الروائي، ص - 3
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فالشخصية الروائية في القرف التاسع عشر، قد أخذت منحنى غير الذي مكاف ليا منذ فجر 
إلى اإلىتماـ  –الممحمة –التاريخ األدبي، وانتقؿ دورىا مف اإلىتماـ بحياة مجتمع قد انتيى 

مف خمؿ ، وما يتيح ذلؾ -الرواية–بقضايا ومميزات مجتمع في طريؽ التشكؿ والنيوض 
وارتباؾ، وصراع وحركية مستمرة في آخر المطاؼ، وانتقاؿ كؿ ذلؾ إلى الشخصية الروائية 
جعميا تتخطى كؿ المقاييس والحدود، التي وضعت ليا منذ أرسطو إلى عصر النيضة حيث 

في روايتو "القصر" يقؼ عند  كافكايغير اسـ وشكؿ بطمو في نفس العمؿ و بيكيتأجمع 
يحدد صفة ووظيفة ىذه الشخصية في العمؿ  لوكاتش، وجعؿ 1سـ بطموالحرؼ الواحد مف ا

فقد ،2الروائي "بطؿ إشكالي يقـو ببحث منحط أو شيطاني، عف قيـ أصيمة في عالـ منحط"
نما أصبحت  حدد صفة ووظيفة الشخصية، وىذا ما يفسر استقالة تبعية الشخصية لمحدث، وا 

الشخصية أحقيتيا، بؿ ضرورة تواجدىا، مف المكونات األساسية لمحدث، وىذا ما أعطى 
" إلى التأكيد سواء عند لوكاتشوبدونيا تصبح حركية الرواية كعامؿ محدد، وىذا ما دفع "

صدوره عف الفكر الييجمي أو عف تحولو إلى الفكر الماركسي، عمى ضرورة الحفاظ عمى 
حاللو المكاف المالئـ وانطالقا مف ىذه  األىمية التي أوالىا وجود البطؿ داخؿ النص، وا 
 3لحضور البطؿ في األعماؿ الروائية، قسـ رواية القرف التاسع عشرا إلى:

  

                                                           
 .344، ص 2005، 1ابراىيـ عباس، الرواية المغاربية، تشكؿ النص السردي في حنوء البعد االيديولوجي، دار الرائد لمكتاب في الجزائر، ط- 1

 .344، ص نفسو المرجع2-

 .348، ص نفسو المرجع- 3

 م( 91رواية القرن التاسع عشر )ق 

 الرواية النفسية الرواية التربوية التجريديةالرواية التمثيلية 

تحليل الحياة الداخلية وسلبية 

 البطل

الرسم الذاتي، شخصية تتخلى 

 عن البحث اإلشكالي
 فعالية البطل

 م 91مخطط تمثيلي للرواية في القرن 
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مع الثالثينيات مف القرف العشريف، والمفاىيـ المنيجية التي فرضتيا اإلتجاه البنيوي مع 
 غريماسواإلتجاه السيميائي ) وليفي ستروس ... بروبالشكالنييف الروس، وما إقترحو 

( كاف لممفاىيـ النقدية الشكالنية قصب السبؽ في إنكار دور عنصر الشخصية، وبث كوكيو
، وأسيمت دراسة 1األفكار األولى بضرورة إىمالو، فمـ يعد "ضروريا لصياغة المتف الحكائي"

وذلؾ بعدىا عنصرا  ،: "مورفولوجيا الخرافة" في إحداث نظرة نوعية في تناوؿ الشخصيةبروب
 –الغالب  –مة آلداء الوظائؼ، "فشخصيات الخرافة عمى اختالفيا تنجز متغيرا، وىي الوسي

، ومف ىنا تغيرت 2نفس األفعاؿ، أما الوسيمة التي تحقؽ الوظيفة بواسطتيا، فيمكف أف تتغير"
النظرة إلى الشخصية، وأصبحت تدرس وفؽ معايير جديدة، وتحمؿ عمى أساس النموذج 

ر يتعامؿ معيا تعامال خاصا، حيث أصبح "مفيوميا الوظائفي، الذي يحكـ بنية النص، وصا
يمتقي بمفيوـ العالمة المغوية أو المورفيـ، يأتي فارغا، ويمتمئ بالدالالت بعد نياية قراءتنا 

فارغة مف كؿ داللة مسبقة خارج اإلطار النصي،  –الشخصية –بمعنى أنيا  ،3لمنص"
 وداللتيا تكسبيا مف خالؿ بنائيا في النص.

ف ىذه النظرة، تضاربت أراء النقاد حوؿ المكانة التي تختميا الشخصية في النص انطالقا م
السردي، ألنو مف الصعب يمكاف البحث عف موقوؼ موحد يخص الشخصية في الرواية 

فمنيـ "مف يعتقد أنو يمكف اإلستغناء  يف مواقؼ الكتاب والدارسيف حوليا؛الحديثة، بسبب تبا
ص، منيـ مف يدعوا إلى التقميؿ مف شأنيا، ومنيـ مف كاف داخؿ النعنيا، لعدـ أىميتيا 

يعتبرىا إنساف مف لحـ ودـ، ومنيـ مف يسيئيا، ومنيـ مف يتنكر ليا تماما، وىناؾ مف يقؼ 
، وكؿ حسب إتجاىو ودراستو وقد تعددت وجيات النظر مف ناقد إلى 4موقفا وسطا منيا"

 ، وصوال فيميب ىاموف...غريماسكمود بريمون، آخر، مف بروب إلى "روالف بارت"، 

                                                           
 .307، ص 2011، 1وس غازي الجابري، التحميؿ البنيوي لمرواية العربي، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، طيلعفوزية - 1

 .34، ص 1996، 1فالديمير بروب، مورفولوجية القصة، تر: عبد الكريـ حسف، سميرة بف عمو، شراع لمدراسات والنشر والتوزيع، دمشؽ، ط- 2

 .283كؿ الروائي، ص حسف بحراوي، بنية الش- 3

 .117، ص 2006، 1صبيحة عودة زعرب، جماليات السرد في الخطاب الروائي، غساف كنفاني، مجدالوي لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، ط- 4
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" ودوف أف يذىب إلى إلغاء الشخصية اختزليا في جممة مف الوظائؼ فالديمير بروبفأما "
"فالشخصية ال أىمية ليا، وىي كائف متحوؿ ال سمة لو مميزة، يمكف وأف تبحث في بنية 

لشخصية، دييا ضد افنالحظ يركز عمى الوظائؼ التي تؤ  ؛1الحكاية وما تقدمو مف وظائؼ"
 فيي ال أىمية ليا عنده. ال عمى الشخصية؛

عمى إعادة اإلعتبار  غريماس، ووكمود بريمون"، تودوروف"، "وروالن بارثوعممت أبحاث "
لمشخصية داخؿ النص السردي وسنحاوؿ التعرؼ عمى المفيـو الحديث لمشخصية الروائية، 
مف خالؿ إدراج آراء بعض الباحثيف المعاصريف )البنيوييف والسيميائييف( حوؿ ىذه المقولة 

دراؾ مواقفيـ.  وا 

 المنظور النقدي لمشخصية الروائية: -1

تناولت النصوص األدبية والتحميؿ، واختالؼ المستويات واألساليب  نظرا لتبايف المناىج التي
اإلجرائية، التي تعاممت معيا، وقع اختالؼ كبير في تحديد مفيـو الشخصية الروائية، وتعد 

حيث أحدثت دراستيا ثورة عمى  روس أىـ مدرسة عنت بمشكالت السرد؛مدرسة الشكالنييف ال
النص السردي، وكانت الشخصية الروائية مف أكثر جممة مف المفاىيـ المتعمقة بعناصر 

 ويعود السبب إلى أىميتيا داخؿ النص الحكائي. العناصر التي إشتد حوليا النقاش،

مف ىنا سنحاوؿ عرض بعض مفاىيـ الشخصية الحكائية، التي كشؼ عف مستغمقاتيا 
 البعض مف أعالـ ىذه المدرسة.

 ":v. proppبروب "مفهوم الشخصية الروائية عند فالديمير  -أ

إف أولى المحاوالت التي عممت عمى التخمص مف مفيوـ التقميدي لمشخصية، باعتبارىا 
" :" حيث قدـ نموذجا تحميميا لمئة حكاية فالديمير بروبجوىر سيكولوجيا، ما قاـ بو: "

                                                           
 .165فيصؿ غازي النعيمي، العالمة والرواية، ص - 1
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روسية عجيبة، جمعيا في كتابو المعنوف بػ : "مورفولوجية الخرافة "، أي "وصؼ لمحكاية 
بمعنى  ،1أقساميا المكونة، حسب العالقات ما بيف المكونات وما بينيا وبيف الكؿ" حسب

 اإلعتماد عمى األدوار أو الوظائؼ داخؿ الحكاية ما بيف المكونات التي تتكوف منيا.

بأنيا تمنح األولوية لموظائؼ عمى حساب  مف حيث الجوىر؛ "بروب"حيث تتميز مورفولوجيا 
، 2الشخصيات، وىو يعني :" بوظائؼ أجزاء الفعؿ، أو كممات أدؽ أشكاال محددة مف الفعؿ"

بمعنى التركيز عمى الوظيفة التي تؤدييا كؿ شخصية داخؿ الحكاية، ال عمى الشخصية، فقد 
ية الشخصيات، ولكنيا بتحويؿ الشخصيات إلى "نمذجة بسيطة ال تقـو عمى نفس بروبقاـ 

، فالشخصية تتحدد في الحكاية 3تقـو عمى وحدة األفعاؿ التي تتوزع عمييا داخؿ الحكاية"
" أف أسماء الشخصية بروبعنده مف خالؿ مجموع األفعاؿ التي تقـو بيا، فقد الحظ "

رر ، لكف الثابت والمتكوظائفيا الفيزيولوجية وحاالتيا النفسية تتغير مف حكاية إلى أخرى
وىذا ما جعمو ييمؿ  فعاؿ التي تقـو بيا تمؾ الشخصيات؛باستمرار في الحكايات واأل

العناصر التي ليست ليا عالقة بتمؾ األفعاؿ، وكاف التركيز منصبا عمى "تحديد ىوية 
، دوف صرؼ النظر عف العالقة بينيما وبيف مجموعة الشخصية مف خالؿ مجموعة أفعاليا

، وقد وسعت ىذه األبحاث الداللية في دراسة 4توييا الرواية"الشخصيات األخرى، التي تح
الوظائؼ التي تقـو بيا الشخصيات في الحكي، السماتيا الظاىرة، وال بعدىا النفسي، كما 

 في الرواية التقميدية.

مف الشخوص عناصر مساىمة في بناء وال في إنتاج الداللة، لقد إتكأ، وىو  "بروب"لـ يجعؿ 
( الذي "يركز عمى modélfonctionelحكاية عمى النموذج الوظيفي )يبحث في بنية ال

وتيا أو حوافز عمالمح القارة لمخرافات، متنافيا المالمح المتنوعة، مثؿ الشخصيات ونال
                                                           

 .15ص فالديمير بروب، مورفولوجية القصة، تر: عبد الكريـ حسف، سميرة بف عمو، 1-

 .68، ص 2006، 1بوؿ ريكور: الزماف والسرد، التصوير في السرد القصصي، تر: فالح رحيـ، دار الكتاب الجديد، إفرنجي، ط- 2

 .68المرجع نفسو، ص - 3

 .69، ص 2013، 2األردف، طشعباف عبد الحكيـ محمد، الرواية العربية الجديدة، دراسات في آليات السرد وقراءات نصية، الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، - 4
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، أي التركيز عمى كؿ شيئ ثابت وساكف في الخرافة، أما الشخصيات والنعوت أو 1األفعاؿ"
فيو متحوؿ ومتغير، لذا قيمة لو في دراستو، فيو إذف ركز  –كما يسميو  –الحوافز األفعاؿ 

 واعتمد عمى مبدأ الثابت والمتحوؿ.

" في كتابو "مورفولوجيا الحكاية الخرافية" مكانة خاصة، إذ شغمت ستة بروبوقد أولى "
فصوؿ كاممة، مف بيف فصوؿ الكتاب التسع، وألوؿ مرة ينظر إلى الشخصية بمنظار جديد، 

وتكمف أىمية ىذه الدراسة في  جتماعية والنفسية واإليديولوجية؛التاريخية واإل باتتجاوز المقار 
 تجسيدىا مقولتيف رئيسيتيف:

  إلى تحديد إحدى وثالثيف وظيفة، ال يمكف "بروبمقولة الوظائؼ: فقد خمص "
لمشخصية الحكائية أف تخرج عنيا في أية حكاية خرافية روسية عجيبة، ثـ عمـ ذلؾ 

 2الحكايات الشعبية في العالـ".عمى جميع 
  مقولة دوائر أفعاؿ الشخصيات الحكائية، بوضع سبع دوائر ألفعاؿ الشخصيات

 3الحكائية، ال يمكف لمدور الذي تؤديو الشخصية الحكائية أف تخرج عنيا.

 –الباعث  –األميرة  –المساعد  –الواىب  –المعتدي أو الشرير  -وىذه السبع دوائر ىي: 
فكؿ شخصية تقوـ بعدد مف تمؾ الوظائؼ المعدودة، ضمف ما ىو  4البطؿ الزائؼ. –البطؿ 

 5وىي بالشرح. –إحدى وثالثيف وظيفة –مشار إليو سابقا 

 :تقوـ ىذه الشخصية بإلحاؽ األذى بالبطؿ أو أحد  الشخصية المعتدلة أو الشريرة
 يو.أفراد العائمة، كما تقـو باستدراج البطؿ ليقع في فخيا فتعتدي عم

                                                           
 .44غيبوب باية، الشخصية األنثروبولوجية العجائبية، مائة عاـ مف العزلة، ص - 1

 .53، ص 2012، 1أمينة فزاري، سيميائية الشخصية في تغريبة بني ىالؿ، دار الكتاب الحديث، القاىرة، ط- 2

 .53المرجع نفسو، ص - 3

 .24، ص 2000، 3منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طحميد لحميداني، بنية النص السردي مف - 4

 .270، ص 2010، 1محمد القاضي، معجـ السرديات، الرابطة الدولية لمناشريف المستقميف، دار محمد عمي لمنشر، تونس، ط- 5
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 :تتمثؿ وظيفتيا في اختبار البطؿ ومنحو اآلداة  الشخصية المانحة أو الواهبة
 الحرية، التي تساعده عمى إنجاز فعؿ ما.

 :وظيفتيا مساعدة البطؿ في القضاء عمى اإلساءة، وتحقيؽ  الشخصية المساعدة
 المشاريع التي ينوي القياـ بيا.

 :أو الشخصية المبحوث عنيا )قد يكوف والدىا( وظيفتيا موزعة بينيا  شخصية األميرة
 وبيف أبييا، كأف يأمر الوالد البطؿ بإنجاز ميمة صعبة لصالح إبنتو قبؿ أف يزوجيا.

 :مف مياميا إرساؿ البطؿ في ميمة صعبة. شخصية المرسل أو الباعث 
 :جيب لمطالب تنطمؽ في آداء الميمة الصعبة المكمؼ بيا، تست شخصية البطل

الشخصية المانحة، ومف ثـ تقضي عمى القوة المعتدية لتكافأ في النياية بالزواج أو 
 بجائزة مالية.

 :تنطمؽ بيدؼ البحث، معتمدة عمى اإلدعاءات الكاذبة مف  شخصية البطل المزيف
 أجؿ الحصوؿ عمى المكافأة.

شخصية تنفرد  ال يعني بالضرورة أف كؿ أف توزيع الوظائؼ عمى سبع شخصيات؛بيد 
بوظيفة معينة، بؿ بإمكاف شخصية واحدة أف تقـو بعدة وظائؼ، كما يمكف أف تقـو عدة 

 شخصيات بوظيفة واحدة.

و" لمشخصية، فكالىما حصرىا في رسطلمشخصية لـ يخرج عف نطاؽ مفيـو "أبروب فمفيـو 
تشكيؿ البنية  أفعاليا، أي وظائفيا، ال في ذاتيا" وبالتالي جعال منيما عنصرا ثانويا في

 النصية.

 و محاولة فصؿ بيف الحدث والشخصية؛ى بروب"عمى ما تقدـ نستنتج أف ما قاـ بو " بناء
حيث سعى إلى تعريؼ الخرافة مف خالؿ ترتيب وتسمسؿ األحداث، إال أنو اضطر إلى 
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تعريؼ تمؾ األحداث بإسنادىا إلى الشخصيات، موزعا إياىا إلى سبع دوائر، وىذا التوزيع 
 حقيقتو تصنيؼ مختزؿ لألحداث أكثر منو إبراز لمفيوـ الشخصية وقيمتيا. في

 مفهوم الشخصية الروائية عند "تزفيطانتودوروف":  -ب

في تعريفو لمشخصية الروائية،  تودوروفتعتبر المسانيات األساسي العممي الذي انطمؽ مف 
والشخصية الروائية في منظور المسانييف "مجموعة مف الكممات ال وجود ليا خارجيا، وىي 

، أي ينظر إلى الشخصية نظرة لسانية، بتجريدىا مف محتواىا 1ليست إال كائنات مف ورؽ"
رة السردية، "ليسيؿ الداللي، والتوقؼ عند وظيفتيا النحوية، فيجعميا بمثابة الفاعؿ في العبا

، فيو بذلؾ يجعؿ الشخصية 2بذلؾ عممية المطابقة بيف الفاعؿ واالسـ الشخصي لمشخصية"
 تتحدد مف خالؿ وظيفتيا النحوية في الجممة.

" في تعريفو أيضا عمى تودوروفعمى ىذه الخمفية المسانية ركز " اعتمادوباإلضافة إلى 
 3ثالثة منطمقات أساسية ىي:

دورا حاسما وأساسيا بحكـ أنيا  –بوصفيا حكاية  –خصية تشتغؿ في الرواية أوليا: أف الش
" ىنا عمى قدر كبير مف تودوروفمنو مختمؼ عناصر الرواية، " انطالقاالمكوف الذي تنظـ 

ألنيا تعد واسطة العقد بيف جميع  لشخصية ال بد أف تحتؿ مكانة ميمة؛الصواب، فا
المشكالت السردية األخرى، "فيي التي تصطنع المغة، وىي التي تبث الحوار أو تستقبؿ 
الحوار، وىي التي تصطنع المناجاة، وىي التي تصؼ معظـ المناظر التي تستيوييا، وىي 

وكيا ض بدور تصريـ الصراع أو تنشيط مف خالؿ سمنيالتي تنجز الحدث، وىي التي ت
وأدوارىا وعواطفيا، وىي التي تقع عمييا المصائب، وبذلؾ تتحمؿ كؿ العقد والشرور فتمنحو 

                                                           
 .72شعباف عبد الحكيـ محمد، الرواية العربية الجديدة، ص - 1

 .213بنسبة الشكؿ الروائي، ص حسف بحراوي، - 2

 .58، ص 2007ط، ، ، دألوراسجويدة حماش، بناء الشخصية، مقاربة في السرديات، منشورات - 3
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معنى جديدا، وىي التي تتكيؼ مع الزمف في أىـ أطرافو الثالثة: الماضي، الحاضر، 
 ، بمعنى أنيا محور كؿ العالقات في الرواية ومرتكزاتيا، وىي العمود الفقري فييا.1المستقبؿ"

 ا: أف الشخصية تعرؼ بعالقتيا مع الشخصيات األخرى.ثانييم

بيف الشخصيات في األعماؿ السردية الروائية تبدو  ةثالثيما: أف العالقات القائمة والمتغير 
 متعددة، لكف يمكف اختزاؿ ىذه التعدد في ثالثة حوافز أساسية ىي:

 (، وشكميا األبرز ىو الحب.Désirالرغبة: ) .أ 
(، ويجد الشكؿ تحققو في إسرار بمكنونات النفس إلى comunicationالتواصؿ: ) .ب 

 صديؽ.
(، وشكؿ تحققيا نحو المساعدة، ىذه الحوافز األساسية participationالمشاركة: ) .ج 

" اشتقاه أضرب منيا تكوف بمثابة حوافز "تودوروف –حسب ما أشار إليو  –يمكف 
 فرعية.

ا عند وظيفتيا النحوية داخؿ وقد حاوؿ تجريد الشخصية مف محتواىا السيكولوجي متوقف
الدور  الجممة السردية، وعند نظاـ العالئقي، الذي يمكف أف تمعب فيو الشخصية الحكائية

رط خفانطالقا مف الشخصية يمكف لبقية عناصر الحكي أف تت األوؿ عمى المستوى الخطاب؛
كف أف يختزؿ  في نظاـ يبدو لموىمة األولى كثير التنوع، نتيجة لتعدد الشخصيات، ولكنو يم

 2إلى ثالث عالقات فقط ىي: "الرغبة والتواصؿ والمشاركة".

كما سبؽ الذكر وىذا ىو المظير البنيوي البارز الذي أصبح معتمدا في التحميؿ البنيوي 
لمسرد، الذي أصبح "يعتبر الخطاب السردي بنية مكونة مف مستويات عدة متداخمة تكوف 

                                                           
 .104عبد الممؾ مرتاض، في نظرية الرواية، ص - 1

 .59، ص 2007ط، ، األولى، الجزائر، دجويدة حماشي، بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجـ والجبؿ لمصطفى فاسي، مقاربة في السرديات، منشورات - 2



الروائيةسيميائية الشخصية   الفصل األول 
 

48 

 

،بمعنى وجب إعطاء 1لمنص بمثابة الفاعؿ في الجممة"الشخصية مف خالؿ النظاـ العالئقي 
األولوية لموظيفة النحوية، فالشخصية أصبحت تدرس مف خالؿ وظيفتيا في النص وقد ذكر 

" أف ىناؾ نمذجة شكمية لمشخصية الحكائية، متجسدة في نوعيف مف "تودوروف
 2الشخصيات".

 .الشخصية الثابتة أو السكونية: التي ال تعتبر مع القص 
  الشخصية النامية أو الديناميكية )الحركية(: التي تتغير بحسب ما يطرأ عمى القص

مف تحوؿ كما توجد في النمذجة الشكمية تقسيمات أخرى كػ "الشخصية الرئيسية 
 .والشخصية الثانوية والشخصية المعقدة أو البسيطة"

 (:A.J.Greimasمفهوم الشخصية الروائية عند "ألجيرداس جوليان غريماس" ) -ج

( نقمة منيجية نوعية في 1992 – 1917) غريماسلقد أحدثت جيود الباحث الفرنسي 
ذلؾ أف  –بشكؿ خاص  –ودراسة الشخصية  –بشكؿ عاـ  –مجاؿ دراسة النصوص األدبية 

" حاوؿ الربط بيف المظاىر المسانية والداللية والسيميائية مف جية، وبيف السيميائية "غريماس
ة ثانية، وىو ما أسفر عف تأسيس النظرية السيميائية السردية، "فعد وعمـ السرد مف جي

( acteurالشخصية بنية دالة مف جية، وعنصرا سرديا مف جية ثانية، فسماىا ممثال )
، بمعنى ليا 3( في مستواىا التجريدي"actantبالنظر إلى تحقيقيا في النص، وعامال )

، أي مف خالؿ التجريديدوراف، دور تمعبو في النص قسما ممثال، وعامال مف خالؿ دورىا 
 الوظيفة التي يحتميا في الممفوظ السردي.

وقد عرؼ مفيـو الشخصية تطورا ممحوظا مف خالؿ أبحاثو، وىذا المفيـو ىو امتداد لرؤية 
دسة مكبرة، تنفتح في صفاتيا النقاد في التقميؿ مف النظر لمشخصية مف منظار "ع

                                                           
 .59، ص السابؽالمرجع - 1

 .63المرجع نفسو، ص - 2

 .53أمينة فزاري، سيميائية الشخصية، ص - 3
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"، ووصؼ ىذا المنظور بالعبادة "بروب انتقدىاالجسمانية، وتمجد مف أعماليا بالصورة التي 
، وقد أطرت البنائية النظرة لمشخصية، وجعمتيا منطقة مف مفيـو الوظائؼ 1المفرطة لإلنساف"

بؿ إنيا ال  ا خارج السياؽ؛أنيا تحمؿ داللة مالمسانية، فإذا كانت الكممة ال ينظر إلييا عمى 
تأخذ داللتيا إال مف خالؿ الدور الذي تقـو بو وسط غيرىا مف الكممات، وقد نظروا إلى 

 النص الحكائي وفؽ ىذا التصور.

" و "بروبوقد استفاد في تحديده لمفيوـ ىذا المصطمح مف األبحاث التي قدميا كؿ مف 
يتان سوريو" "، فيذا األخير مثال يرى أف كؿ قوؿ يشترط فعال وفاعال وسياقا، وانطالقا مف وا 

  ؛2" تعريفو لمعامؿ معمنا بأنو: " وحدة داللية داخؿ لحـ الحكاية""غريماسىذه النظرة استقى 
أي مف خالؿ وظيفتيا الداللية التي تحتميا داخؿ ىذه الحكاية، وقد قدـ في الواقع فيما جديدا 

الحكي، وىو "ما يمكف تسميتو بالشخصية المجردة، وىي قريبة مف مدلوؿ  لمشخصية في
، في عالـ االقتصاد، فميس مف الضروري أف تكوف الشخصية ىي 3الشخصية المعنوية"

" يمكف "أف يكوف ممثال بممثميف "غريماسشخصا واحدا، ذلؾ أف العامؿ في تصور 
، فقد يكوف مجرد 4شخصا ممثال"متعدديف، كما أنو ليس مف الضروري أف يكوف العامؿ 

"ىكذا تصبح الشخصية  فكرة، كفكرة العصر أو التاريخ، وقد يكوف جامدا أو حيوانا ... إلخ،
بمعنى أف الشخصية تكتسب  ؛5مجرد ردود ما يؤدي في الحكي، بغض النظر عمف يؤديو"

الداللية  أىميتيا حسب ما تفعمو، وليس حسب ما ىي عميو، وىي ىنا تفقد ىويتيا وبطاقتيا
)اسـ، لقب، كنية، سف، جنس، ىيئة ...( لتصبح صاحبة دور أقوى محركة ومؤثرة ضمف 

 عالـ النص السردي.
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" لمفيوـ الشخصية، وجود مصطمح آخر يزاحـ "العامؿ" "غريماسالالفت لالنتباه في تحديد 
ؿ العام غريماس"في داللتو عمى الشخصية ىو مصطمح الممثؿ، وتماشيا مع ذلؾ اعتبر "

والممثؿ مصطمحيف محدديف بدقة في السيميائية، حال محؿ مصطمح الشخصية وميز بيف 
 1ىما:ياو مستوييف لتوضيح مفيوم

ر، وال ييتـ مستوى عاممي: تتخذ في الشخصية مفيوما شموليا مجردا ييتـ باألدوا .أ 
فميس الميـ أف نتساءؿ عف مف فعؿ ىذا وكيؼ؟ ولكف األىـ أف  بالذوات المنجزة ليا؛

 نتساءؿ عف ماذا فعؿ وما فائدة ما فعؿ ؟
مستوى ممثمي: تتخذ فيو الشخصية صورة فرد يقـو بدور ما في الحكي، فيو شخص  .ب 

فاعؿ، يشارؾ مع غيره في تحديد دور عاممي واحد، أو عدة عوامؿ وأدوار عاممة، 
خصية تقترب مف مدلوؿ الشخصية المعنوية وىي مجردة ففي مستوى العامؿ الش

تكمف في دورىا، أما في المستوى الممثمي، فإف الشخصية تتخذ صورة فرد، بمعنى 
 فاعؿ مع غيره في تحديد الدور العاممي.

وىذا يعني أف  2" أف العامؿ ليس مف الضروري أف يطابؽ المثؿ،"غريماسوقد بيف  .ج 
ممثؿ بشخصيف، يطمؽ عمييما "غريماس" ممثميف،  – في ىذه الحالة –العامؿ الذات 

عمى العمـو يمكف لعامؿ واحد أف يكوف ممثال في الحكي بممثميف أو أكثر، كما أف 
 ممثال واحدا يمكف أف يقـو بأدوار عاممية متعددة.

ىكذا نخمص إلى أف العالقة بيف العامؿ، والممثؿ مزدوجة، حيث لو افترض أف  .د 
(، فإف العكس 3، ـ2، ـ1( تتحقؽ في النص عبر ممثميف )ـ1تجميات العامؿ )ع

                                                           
 .52، ص ع السابؽالمرج- 1
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( وفؽ 3، ع2، ع1( إلى عوامؿ متميزة )ع1ممكف أيضا، قد يتفرع ممثؿ واحد )ـ
 1الشكؿ االتي:

 

 

 

في العامؿ الواحد، أو عف تعدد العوامؿ في  الممثميفتعدد  يمكف تنشأ عفإف التعقيدات التي 
ممثؿ واحد، ثـ عف تعدد البرامج السردية، بسبب وجود عدد مف ذوات الحالة، برغباتيـ 
الموجية نحو موضوعات متعددة، تؤدي كؿ ىذه التعقيدات إلى جعؿ النمط الحكائي في 

 أنواعو المعاصرة عمى الخصوص شائؾ العالقات.

مف الدراسات الميتولوجية  في تحديده لمفيوـ العامؿ في الحكي" غريماسوقد استفاد "
، ففي ىذه الدراسات ينظر إلى مثال إلى اإللو مف جانبيف: جانب وظيفي، وجانب السابقة
 2وصفي.

الوظيفي وىو الذي يشمؿ األفعاؿ، التي يقـو بيا اإللو، والجانب الوصفي أي أف الجانب 
 صفاتو. دالتي تحديشتمؿ األلقاب، واألسماء المتعددة 

تصوره لمنموذج العاممي مف مفيـو العوامؿ في " أيضا في بناء " غريماسواستفاد 
و 3الممفوظ البسيط بالمشيد،، التي شبو فييا ييرنتسالمسانيات،" إذ ينطمؽ مف مالحظة 

الممفوظ عنده ىو الجممة. ومف وجية نظر عمـ التركيب التقميدي،" تغيير المظاىر بمثابة 

                                                           
 .34، ص السابؽالمرجع - 1

 .32حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص - 2
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، و 1، و تكوف فييا الذات فاعال و الموضوع مفعوالتقـو بيا الكممات داخؿ الجممة ،أدوار
" غريماس"التصور عبارة عف مشيد، وىكذا استخمص وفقا ليذا  -أيضا –تصبح الجممة 
 : 2يقـو عمييما الممفوظ البسيط، يضعيا في شكؿ متعارض، كالتالي ا عامميف أساسي

 المرسؿ = المرسؿ إليو= الموضوع       ،    الذات

، يقوـ مف خالؿ العالقات المتعارضة بيف الذات و غريماسعنى أف الممفوظ البسيط عند بم
 الموضوع مف جية، و المرسؿ و المرساؿ إليو مف جية ثانية.

العاممي، في ضوء األبحاث الثالثية، التي تناولت الحكايات  ونموذج" غريماسطور "
فقد قاـ لتوضيح مفيوـ العوامؿ دوف أف يضع  ؛بروب"العجيبة، وخاصة أبحاث " فالديمير 

المتعددة جميع شخصيات أساسية،  بالضرورة المصطمح نفسو، وخاصة عندما وزع الوظائؼ
ميتا قانونا إذا:" إف العوامؿ تمتمؾ غريماس" بمثابة عوامؿ، لقوؿ غريماس" اعتبرىاالتي  وىي
ذلؾ التحميؿ الوظيفي، أي التكويف التاـ   إلىتفرض إضافة أنيابالنسبة لمممثميف،  لساني

و تطويره عمى  العامميفي عرضو لنموذجو  غريماساعتماد  ما يبنيوىذا  3لدوائر نشاطيا"،
، في ىذا االطار نموذجا لمتحميؿ، غريماس" الخاص بالوظائؼ وقد وضع " بروبأبحاث 

 4تتألؼ في ثالث عالقات :يقـو عؿ ستة عوامؿ، 

مرغوب فيو "  وماىوالذات"، تجمع ىذه العالقة، بيف مف يرغب ": و القة الرغبةع - أ
الموضوع" وىذا المحور الرئيسي، يوجد في أساس الممفوظات السردية البسيطة، 

 ويسمى كذلؾ محور الرغبة.

                                                           
 .33ص:  السابؽلمرجع ا-1
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ووظيفة العوامؿ، يفرض مبدئيا  الحكيإف فيـ التواصؿ ضمف بنية عالقة التواصل:  -ب   
" غريماسأف كؿ رغبة مف لدف "الذات الحالة" البد أف يكوف ورائيا معرؾ أو دافع، يسميو: "

مرسال، كما أف تحقيؽ الرغبة ال يكوف ذاتيا، بطريقة مطمقة، ولكنو يكوف موجيا أيضا إلى 
يو تمر بالضرورة عامؿ آخر يسمى مرسال إليو، وعالقة التواصؿ بيف المرسؿ والمرسؿ إل

 عبر عالقة الرغبة أي عالقة الذات بالموضوع وفؽ المخطط التالي:

 

 
 

، والمرسؿ إليو ىو الذي يعترؼ لذات شيءأي أف المرسؿ ىو الذي يجعؿ الذات ترغب في 
والتفاعؿ بيف  االتصاؿلميجة أحسف قياـ، فعالقة التواصؿ، تمثؿ اإلنجاز بأنيا قامت با

 الذات والمرسؿ إليو، والذات والموضوع.

ما العمؿ عمى  عالقة الصراع: -جػ  وينتج عف ىذه العالقة، إما صنع عالقتيف السابقتيف، وا 
تحقيقيا، وفي عالقة الصراع، يتعارض عامالف: المساعد والمعارض، األوؿ يقؼ إلى جانب 

 مف أجؿ الحصوؿ عمى الموضوع. الذات، والثاني يعمؿ دائما عمى بعرقمة جيودىا

ىكذا نحؿ مف خالؿ العالقات الثالث السابقة عمى صورة الكاممة لمنموذج العاممي عف 
 وفؽ المخطط التالي: 1"غريماس"

 

 

 
                                                           

 .34لحميداني، بنية النص السردي، ص حميد - 1
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تشكؿ البنية المجردة األساسية في كؿ  وىو نموذج، يتكوف مف ستة عوامؿ رئيسة، وىي التي
 حكي، بؿ وفي كؿ خطاب عمى اإلطالؽ.

زالة الغموض  ونعمد في ىذا المقاـ إلى التفصيؿ في ىذا العوامؿ، رغبة في فؾ مستغمقاتيا، وا 
 عف مفاىيميا وداللتيا:

 (:object/sujetالفاعل/ الموضوع ) -1

داخؿ النموذج العاممي، ألنيا تعمد مصدر  تشكؿ الفئة العاممة ذات الموضوع، العمود الفقري
الفعؿ ونياية لو، "إنيا مصدر لو ألنيا تعد نقطة اإلرساؿ األولى لمحفؿ يتوؽ إلى إلغاء حالة 
ما أو إثباتيا، أو خمؽ حالة جديدة، أو يستقر عمييا الفعؿ الصادر عف نقطة التوتر 

 1األولى".

 تتحدد إال مف خالؿ دفوعاتيا في عالقة مع ونفيـ مف ذلؾ أف عالقة الحد األوؿ )الفاعؿ( ال
الحد الثاني )الموضوع(، كما أف ىذا األخير، ال يمكف أف يدرؾ إال مف خالؿ عالقتو 
بالفاعؿ، إذ أنو "بدوف غاية ما )محتممة أو معينة( ال يمكف الحديث عف الذات الفاعمة، كما 

أف يتحدد كعنصر داخؿ  أنو خارج عنصر الرغبة كراغب ومرغوب فيو ال يمكف لمموضوع
فالرغبة إذف ىي العنصر المتحكـ في النشاط الذات الفاعمة، وفي الموضوع، الذي  ؛2العالقة"

 بدوف الرغبة ال يتحدد عنصر داخؿ العالقة.

 (:adjuvant/opposantالمساعد/المعارض ) -2

                                                           
 .48، ص 2010سعيد بنكراد، مدخؿ إلى السيميائية السردية، منشورات االختالؼ، الجزائر،  -1
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أف ىذا الزوج العاممي )المساعد/ المعارض( الذي يندرج ضمف محور  غريماس"يرى "
الصراع "ال يعدو كونو مجرد إسقاطات لفعؿ اإلرادة ومقومات خيالية لمفاعؿ نفسو، والتي 

أي أنو إذا كاف المساعد، سواء كاف إنسانا أو  ؛1تعود عمى رغبتو، إما بالنفع أو بالضرر"
بموضوعو، فإف  واالتصاؿمف أجؿ تحقيؽ مشروعو حيوانا أو شيئا أو ظروفا مالئمة 

جو، ويقؼ حائال بينو وبيف المعارض عمى العكس مف ذلؾ يمنع الفاعؿ مف تحقيؽ برنام
"فالمساعد ىو الذي يقؼ إلى جانب الذات ويساعدىا عمى تحقيؽ موضوع رغبتيا  ؛موضوعو

يعمؿ عمى وضع والمعارض ىو الذي يقؼ عائقا بيف الذات وموضوع رغبتيا، وبالتالي 
ومف ىنا تنتج عالقة الصراع بيف المساعد  ،2العراقيؿ أماـ جيودىا لتحقيؽ موضوعيا"

 والمعارض.

 (:programme naratifالبرنامج السردي ) -3

في كؿ خطاب سردي تشكؿ الشخصيات برغبتيا وعالقاتيا المختمفة، وبتحوالتيا مف حالة 
إلى أخرى إلى جانب الموضوعات التي تنتقؿ بيف الشخصيات، ما يوسـ "بالبرنامج السردي"، 

ذي قيمة، تسعى إليو مسخرة كؿ  شيءفمف الطبيعي أف ترغب شخصية في الحصوؿ  عمى 
، لكف ما ىو غير طبيعي أف تتولد لدييا رغبة أخرى امتالكويؿ ما لدييا مف إمكانات في سب

، أماـ الطارئ ومف أجؿ تحقيؽ المتالكوعنو بعد أف سعت،  واالنفصاؿفي التخمص منو 
وظيفة في نقؿ الشخصية مف حالة إلى أخرى، وىذا  تكمفىذه الرغبة يتدخؿ فعؿ محوؿ، 
 لسردي.البرنامج ا غريماس"التطور الحاصؿ يشكؿ ما يسميو "
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ىكذا يمكننا االستنتاج أف "البرنامج السردي" ىو "سمسمة مف الحاالت والتحوالت المتتابعة 
والمنطقية تنظيما منطقيا، التي تنشأ تبعا لمعالقة الموجودة بيف الفاعؿ والموضوع وىو اإلطار 

 1الذي يعدد لمفعؿ منطقو وغايتو، ويحكـ تماسكو مف بداية النص إلى نيايتو".

 فالبرنامج السردي ىو التغير الذي يحدثو عامؿ في عامؿ آخر بطريقة تنظيمية

نجاح  ينبغي التنبيو أف البرنامج السردي يمكف أف يكوف مزدوجا إذا أعقب فشؿ العامؿ األوؿ
وف مثمثا إذا تكرر ثالث مرات مف دوف تغيير في طبيعة الميمة كالعامؿ الثاني، ويمكف أف ي

دي مركب وبتيا، كذلؾ يتحوؿ البرنامج السردي البسيط إلى برنامج سر ولكف مع تزايد في صع
ىناؾ عدة عوامؿ تسيـ في إنجاح البرنامج السردي أو إفشالو تبعا   والبد مف اإلشارة إلى أف

أجؿ أف  لمعالقات التي تحكـ البنية العاممة، لذلؾ "يجب أف يمر ىذا البرنامج بمراحؿ مف
يا مف المواجية والتنافس والصراع مع شخصيات أخرى مف تكوف ليا مؤىالت وقدرات تمكن

أجمو، كما ال يمكف أف تنجح ما لـ تكف لدييا رغبة في الموضوع أو قوة محركة تحفزىا عمى 
، أي أف الرغبة مف عوامؿ نجاح البرنامج السردي، وكذا امتالؾ القوة عمى 2امتالكو"
 التحفيز.

نطقية تعطيو صفة النظاـ تتعدد ألربعة أطوار بناء عمى ذلؾ تحكـ ىذا البرنامج قواعد م
لمبدأ التدرج واالفتراضات المنطقية وتشكؿ قاعدة  خاضعةمرتبطة فيما بينيا ارتباطا وثيقا، 

 3تتأسس عمييا العالقات بيف الشخصيات واألدوار العاممية التي تستند ليا، ىذه األطوار ىي:

وىو الفعؿ الصادر مف الذات الفاعمة، بيدؼ نقؿ وضعيا االبتدائي إلى وضع  أ. اإلنجاز:
 نيائي.
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وىو تحقيؽ شرط الكفاءة والقدرة عمى الفعؿ مف الفعؿ، إذا اشترط في الفاعؿ  ب. الكفاءة:
أربع عالمات مف الصيغ ىي: معرفة الفعؿ، الرغبة في الفعؿ، إرادة الفعؿ، والقدرة عمى 

 فاعؿ مف توفره عمى ىذه العناصر التأىيمية. الفعؿ، إذ البد لكؿ

 وىو فعؿ الفعؿ. جـ. التحريك:

ؤطر العالقة بيف الفاعؿ وىو الفعؿ النيائي الذي ينتيي بنتائج فعؿ الفاعؿ، فيو ي د. الجزاء:
 والمرسؿ، ويقـو المرسؿ إليو فيو بتقييـ النتائج المتوخاة مف البطؿ أو الفاعؿ.

ىي التي تحكـ نظاـ البرنامج السردي، وبيا تتأسس العالقات بيف فيذه األطر أو المسارات، 
 الشخصيات واألدوار العاممية.

مكونا مف مكونات النص السردي ال تمتمؾ في  باعتبارىاكؿ ذلؾ يجعمنا ندرؾ أف الشخصية 
ألف التفكير في  ؛ية ذاتياالتصور الغريماسي وجودا مستقال بمقارنتيا بعيدا عف مشكمة الدالل

الشخصية ىو التفكير في سيرورة إنتاج الداللة، أي تفكير في المسار التوليدي، الذي يسمح 
لممعنى بالتحوؿ إلى شكؿ قابؿ لإلدراؾ، وانطالقا مف ىذه النظرة خمص "غريماس" إلى 

، إف الشخصية الروائية ىي نقطة تقاطع والتقاء مستوييف تحديد مفيـو الشخصية في قولو: "
سردي وخطابي، فالبنى أو البرامج السردية تصؿ األدوار العاممية بعضيا ببعض، وتنظـ 

والوظائؼ واألفعاؿ التي تقـو بيا الشخصيات بينما تنظـ البنى الخطابية الصفات  الحركات
 1.أو المواصالت التي تحمميا ىذه الشخصيات"

ه في تحديد مفيوـ الشخصية " عمى الرغـ مف تركيز "غريماسيبدو مف خالؿ ىذا الطرح أف 
عمى األدوار والوظائؼ التي تؤدييا داخؿ المتف الحكائي سواء كانت رئيسة أو عرضية لـ 

 ييمؿ صفاتيا ومؤىالتيا في الوقت ذاتو.
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 (:PH. Hamonالشخصية الروائية عند "فيميب هامون" ) -د

" لمشخصية الروائية هامون"فيميب قد يتبادر إلى ذىف القارئ سؤاؿ مفاده: ما الفرؽ بيف نظرة 
ة يونظرة الباحثيف السابؽ ذكرىـ ؟ ىؿ كانت مقاربتو ليذا العنصر الحكائي أكثر عمقا وشمول

 أـ كانت تميؿ إلى تحديد والتخصيص ؟

 pour un statut" مف أجؿ قانوف سيميولوجي لمشخصية "فيميب هامونتعد مقاربة الباحث 
sémiologique du personnageالبنيوية  –ميع البحوث السابقة ، خالصة لج

عامة  لنظريةالتي تعرضت لعنصر الشخصية بالدرس والتحميؿ، ومؤسسة  –والسيميائية
ولكف مف وجية نظر سيميائية دقيقة  –اجتماعيا، نفسيا  –مفيوما  باعتبارىاعنيا، ليس 

تدرس كؿ جوانب ىذا العنصر المثبتة والمفترضة، ففيميب ىاموف ينظر إلى الشخصية 
بمنظور سيميولوجي، فيرى أنيا: "وحدة داللية "عالمة" قابمة لموصؼ والتحميؿ، وال تولد إال 

ية بوصفيا مف خالؿ ما تقولو، أو ما تفعمو، أو ما يقاؿ عنيا في النص. إف الشخص
سيميولوجيا يمكف أف تحدد كنوع مف "المورفيـ" متفصؿ بشكؿ مضاعؼ: مورفيـ غير ثابت، 
يتجمى مف خالؿ داؿ متقطع )مجموع العالمات(، يحيؿ عمى مدلوؿ متقطع )معنى أو قيمة 

 1الشخصية(.

بمعنى أف الشخصية عنده، عالمة تشبو الدليؿ المساني، يتمثؿ في مجموعة األسماء 
ت التي تحدد ىويتيا، وما يدؿ عمييا ىو ما تقولو وما تفعمو، وما يقاؿ عنيا في والصفا

 النص وىي مورفيـ، الذي مكوف مف داؿ ومدلوؿ، وىذا المورفيـ يتغير مف نص آلخر.

تدرس كؿ الجوانب الشخصية إنيا "نظرية واضعة تصفي حسابيا مع  فيميب هامونفدراسة 
سطو، لوكاتش( وال تتوسؿ بالنموذج السيكولوجي، أو التراث السابؽ في ىذا المضمار )أر 
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فإذا تأممنا  ؛1النموذج الدرامي، أو غيرىما مف النماذج المييمنة في التوبولوجيات السائدة"
مقاربة لمشخصية الروائية، نالحظ أنو انطمؽ مف قواعد نظرية محددة، وأدوات إجرائية عممية 

وصوال  أرسطوة تتخمى عف الدراسات منذ عصر دقيقة تنيؿ مف المسانيات أسسيا، فيي دراس
 " كما أنيا تبتعد عف ربط الشخصية بالنموذج السيكولوجي أو الدرامي وغيرىا."لوكاتشإلى 

" شخصية، كما أف البيضة والطحيف والغاز "هيجل" "الروح في عمؿ هامونيعتبر "
مدلوليا فيتعدد شخصيات في المطبخ، والفيروس شخصية، أيضا، في النص البيولوجي، أما 

أي كيفيات اشتغاليا  حكيو الراوي في وظائفيا وأوصافيا؛في سرد أقواليا وأفكارىا، أو ما ي
 2بصفتيا مكونا مركزيا ديناميا، بو وعميو يتأسس المخيؿ السردي".

محدد بالشخصية عنده تتجسد مف   شيء" لـ يقتصر الشخصية عمى "هامونفنالحظ أف 
ليو، وتقـو بمختمؼ وظائفيا فيو، أي في النص فمفيوـ الشخصية خالؿ المحيط الذي تنتمي إ

لعالماتي، الذي يقـو بو " السيميولوجي، ال يقؼ عند التركيب المغوي ا"هامونمف منظور 
 3إنما ىي  حالة خاصة بنشاط القراءة". النص فقط؛

يؼ يؤكد أف الشخصية ليست معطى قبمي ثابت، يحتاج فقط إلى التعر  هامون"بمعنى أف "
نما ىو بناء يتـ إنجازه تدريجيا خالؿ زمف القراءة، وزمف المغامرة المخيمة، فمفيوـ  بو، وا 

بمعنى أف بناؤىا يتزامف مع فعؿ القراءة،  ،4الشخصية لدى "ىاموف" غير قار أو ثابت"
خو أثناء ميزة الحكي مف عالمات ويكتمؿ مع نيايتيا، فما يضيفو الراوي عمى شمو 

فسية وجسدية مف شأنو تغيير البناء الذي أقامو المتمقي لمشخصية، ومواصفات جديدة ون
ألنيا ال  و منتصفيا، ال يحدد صورة الشخصية؛بمعنى أف المتمقي وىـ في بداية القراءة أ
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تكتمؿ إال عندما يكوف النص الحكائي قد بمغ نيايتو، إف الشخصية عمى غرار العالمة 
تجمى مف خالؿ داؿ متقطع بجيؿ عمى مدلوؿ المسانية، "وحدة منفصمة بشكؿ مزدوج، وت

، أي أف الشخصية وحدة 1متقطع، وتعتبر بيذا جزءا مف جذر أصمي تقـو الرسالة ببنائو"
متشكمة مف داؿ ومدلوؿ، فالداؿ يتحدد مف خالؿ العمـ، ومف خالؿ التحديات األخرى، 

 عمى ىذه الشخصية.ويستخرج المدلوؿ مف شبكة المسارات الداللية التزامنية، التي تحيؿ 

إف العممية البناء ىذه تستند تحققيا إلى عنصريف رئيسييف: "فالشخصية تحيؿ مف جية عمى 
، 2النص الثقافي بأبعاده المختمفة، وتحيؿ مف جية ثانية عمى السنف الثقافي الخاص بالمتمقي"

ة قارئ ىذا " لمشخصية ركزة عمى النص بأبعاده الثقافية وعمى ثقاف"هامونفنالحظ أف دراسة 
" قبؿ التفصيؿ في األدوات والخطوات المتبعة في دراسة ىذا العنصر "هامونالنص، ويعمد 

بيذا  المتعمقةإلى تقديـ جممة مف التوضيحات، تسيـ في تنسيؽ وتجميع التحميالت السابقة 
العنصر، فيؤكد أف الشخصية تمتد لتشمؿ جميع بيانات النص، فمفيوميا يتجمى مف خالؿ 

 3مالحظات وىي كالتالي:بعض ال

  ،إف الشخصية ليست حكرا عمى ميداف األدبي، وىي ليست مقولة أدبية محضة
ومرتبطة بالوظيفة النحوية التي تقدـ بيا الشخصية داخؿ النص، وتتأتى الوظيفة 

 األدبية حيف يتحكـ الناقد إلى جممة مف مقاييس الجمالية والثقافية.
  ،يعد شخصية مثال.هيجلفالفكر في عمؿ "ىي ليست مقولة مؤنسة دائما " 
 .ليست مرتبطة بنسؽ سيميائي خاص 
 .إف عممية بناء الشخصية، تكوف مشتركة بيف النص والقارئ 
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فيذه المالحظات التي قدميا تميز الشخصية لديو، عف غيره، وىي معايير أساسية تبنى 
 النص.عمييا الشخصية عنده، التي تحدد مف خالؿ وظيفتيا النحوية داخؿ 

" محاولة تصنيفية لمشخصية الروائية، تتكوف مف ثالثة أنماط رئيسية، "هامونبعد ذلؾ يقدـ 
ويمكف ألية شخصية عف طريؽ التبادؿ والتناوب أف تعد جزءا مف ىذه األنماط، ذلؾ أف كؿ 

 1وحدة تتميز بتعدديتيا الوظيفية في السياؽ، وىذه األنماط أو العالمات ىي:

وىي التي تحيؿ عمى معنى ناجز وثابت، أقرتو ثقافة ما  المرجعية:فئة الشخصيات  -1
وتجسده مشاركة القارئ في تمؾ الثقافة، وىي تمعب مف الناحية البنائية دور المثبت 
المرجعي، بإحالتيا عمى النص الكبير الذي تمثمو األيديولوجيا والثقافة، وقد انبثقت 

 ى يمثمو المخطط التالي:مف ىذه الشخصيات المرجعية أربعة أقساـ أخر 

 

 

 

 

 

 

وتكوف عالمات عمى حضور المؤلؼ أو القارئ، أو مف  فئة الشخصيات الواصمة: -2
ينوب عنيما في النص، وىي بمثابة المنشديف في التراجيديا القديمة، والشخصيات المرتبطة 

                                                           
 .353المغاربية، ص ابراىيـ عباس، الرواية - 1

 فئة الشخصيات المرجعية

الشخصيات التاريخية 

 مثل: نابليون

الشخصيات األسطورية 

 مثل: فينوس روس

الشخصيات الرمزية 

 مثل: الحب والكراهية

الشخصيات االجتماعية 

 مثل: العامل والفارس
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وفي بعض األحياف يصعب  والشخصيات الناطقة باسـ المؤلؼ، والمؤلفيف المتداخميف، والرواة
 الكشؼ عف ىذا النمط مف الشخصيات.

وىنا تكوف اإلحالة ضرورية فقط لمنظاـ الخاص بالعمؿ  ات المتكررة:فئة الشخصي -3
مثؿ استدعاء  والتذكراتاالستدعاءات األدبي، فالشخصيات تنسج داخؿ الممفوظ شبكة مف 

أي أنيا  ت ذات وظيفة تنظيمية الحقة أساسا؛جزء مف جممة أو فقرة، وىذه الشخصيا
مثؿ: الشخصيات المباشرة بخير أو تمؾ التي تذيع وتؤوؿ عالمات مقوية لذاكرة القارئ، مف 

الدالئؿ ... وتظير ىذه النماذج مف الشخصيات في الحمـ المنذر بوقوع حادث أو في مشاىد 
 .االستذكاريةوالبوح ... إلخ، وتسعى أيضا فئة الشخصيات  االعتراؼ

ثي، إذ أنو بإمكاف أي " إلى المالحظة ىامة حوؿ ىذا التصنيؼ الثال"فيميب هامونوقد أشار 
 شخصية أف تنتمي في وقت واحد، أو بالتناوب ألكثر مف واحدة مف ىذه الفئات الثالث.

فنالحظ أف كال مف الشخصيات المرجعية أو الشخصيات الواصمة تعتمد عمى مشاركة القارئ 
 وتضعو في حسبانيا أثناء الدراسة، وكؿ الفئات تستدعي حضور القارئ.

شخصيات المرجعية تجسد مشاركة القارئ مف خالؿ معنى ناجز وثابت، فنالحظ أف فئة ال
المؤلؼ أو القارئ، وبالتالي تجسد  حضوروفئة الشخصيات الواصمة ىي عالمات عمى 

مشاركة القارئ كذلؾ، كذلؾ فئة الشخصيات المتكررة التي تنسج الشخصيات داخؿ 
سد عالمات تعمؿ عمى تقوية والتذكارات، وىذا ما يج االستدعاءاتالممفوظات شبكة مف 

ذاكرة القارئ فوعي القارئ بالشخصية يتعمؽ ويتجدد عمى قراءة تمنحو دالالت وأبعاد 
 السردية. وعالقات جديدة، يحددىا طبيعة الشخصية ومكانتيا وفعاليتيا في العممية

" ثالثة محاور أساسية تتعمؽ بتحميؿ الشخصية، حيث قدـ مف خالليا فيميب هاموندرس "
مجموعة مف اإلجراءات النظرية التي تمكف القارئ وتساعده في تحديد معالـ الشخصية 
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تبعا لكيفية الحصوؿ عمييا في  والوظائؼمدعما إياىا بجداوؿ خاصة تحدد فييا المواصفات 
 ثنايا النص.

العناصر التي تحتوييا ؟ وكيؼ تعرؼ الشخصية مف منظور فماىي ىذه المحاور ؟ وماىي 
 ىذه األخيرة ؟

 :مدلول الشخصية 

" أف مفيـو الشخصية وحدة داللية باعتبارىا مدلوال متواصال، يفترض أف فيميب هامونيرى "
ىذا المدلوؿ قابؿ لمتحميؿ والوصؼ، وأف الشخصية تولد مف معنى والجمؿ التي تتمفظ بيا أو 

 ؿ التي يتمفظ بيا غيرىا مف الشخصيات.مف خالؿ الجم

فالشخصية ليست شكال أو مكتمال مسبقا "بؿ تتكوف لعممية بناء مف خالؿ القراءة وصيرورة 
 لسمات تمايزية، مجسدة في الرواية، فالشخصية ىي نتيجة 1الحكاية"

شخصية مماثمة لمكممة التي عثر عمييا في وثيقة  وال  ص" أنيا كمودليفي ستروسيرى "
نجدىا في القاموس، فيي تعد رمزا قابال لمتغير تماما، إذ تحمؿ مجموعة مف العناصر 

 2األخالقية:

 3االسـ. 
 .وضعيا اتجاه الشخصيات األخرى 
 .الوظيفة أو األفعاؿ 

                                                           
 .151أحمد العدواني، بداية النص الروائي، ص - 1

 .131رشيد بف ممؾ، السيميائيات السردية، ص - 2

 131المرجع نفسو ،ص-3
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العمـ تسند إليو الشخصية في الحكي، وتكرر ظيوره عمى طواؿ الحكي، ووضعيا اتجاه  فاسـ
الشخصيات األخرى، يتجسد مف خالؿ عالقاتيا مع باقي شخصيات الحكي، مف خالؿ 

 أفعاليا أو وظائفيا.

 1" مقياسيف أو معياريف ىاميف ىما:"فميب هامونومف أجؿ تضيؼ الشخصيات دليال، يقترح 

ينظر إلى كمية المعمومات المتواترة، التي تعطي صراحة حوؿ  الكمي:المقياس أ. 
 الشخصية.

المتعمقة  المعمومات)النوعي( داخؿ ىذا المقياس نتساءؿ عف مصدر  المقياس الكيفي:ب. 
بكينونة الشخصية، ىؿ ىي معطاة بطريقة مباشرة مف طرؼ الشخصية نفسيا، أو بطريقة 

لتي تسوقيا الشخصيات األخرى أو الكتاب، أو فيما إذا غير مباشرة، مف خالؿ التعميقات ا
 ضمنية يمكف أف تتخمص مف سموؾ الشخصية وأفعاليا. بمعمماتكاف األمر يتعمؽ 

فالمقياس الكمي يعتمد عمى طريقة المباشرة في تقديـ المعمومات حوؿ الشخصية، في حيف 
اشرة في تقديـ الشخصية، عمى الطريقة غير المب االعتمادالمقياس الكيفي أو النوعي ىو 

فيذه الخطوات اليامة مف شأنيا التمييز بيف كثيرة الشخصيات وفعميا، وما بيف المواصفات 
 والوظائؼ، أو بيف الممفوظات الوصفية والممفوظات السردية.

 مستويات وصف الشخصية: -2

ي تعد ( تستدعى مقولة: "مستويات الوصؼ" التsigneالشخصية الروائية عالمة ) باعتبار
عنصرا أساسيا في المسانيات وفي كؿ فعالية سيميائية، فكؿ شخصية تربطيا بباقي 

 1الشخصيات األخرى عالقات مف مستوييف:

                                                           
 .224حسف بحراوي، بنية الشكؿ الروائي، ص - 1
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 .مستوى أعمى: وحدات قد تكوف أكثرا عمقا، أو تجريد أو اتساعا 
 .مستوى أدنى: الصفات المميزة المكونة لمعالمة 

بروب " في سياؽ تحميمو لمستويات وصؼ الشخصية عمى أعماؿ فميب هامونوقد اعتمد "
"، محاوال إقامة نموذج منظـ لكؿ مقطع سردي موزعا العوامؿ، غريماس* "ووسوريو""

 ومحددا أدوارىا عمى النحو التالي:

 أ. توكيؿ: المرسؿ يقترح موضوعا عمى المرسؿ إليو.

 ب. قبوؿ أو رفض مف طرؼ المرسؿ إليو.

ستجعؿ مف المرسؿ ذاتا محتممة ويتبع ىذا قبوؿ ىناؾ تحويؿ لمرغبة، التي الجػ. في حالة 
أوال يتبعو إنجاز ىذا البرنامج، تتحوؿ الذات عمى إثره مف ذات محتممة إلى ذات محققة وفي 

 ضوء ىذه المستويات الثالثة تحدد الشخصية مف خالؿ:

 .نمط عالقاتيا مع الوظائؼ 
 ت النمطية أو العامؿ.خصوصية اندماجيا في أقساـ الشخصيا 
  وباعتبار ىي عامال، تحدد بنمط عالقاتيا مع العوامؿ األخرى، فالذات مثال تحدد

عالقاتيا مع موضوع داخؿ مقطع البحث، والمرسؿ بعالقة مع المرسؿ إليو داخؿ 
 مقطع التعاقد.

  ؿ بعالقاتيا مع سمسمة الصيغ )الرغبة، المعرفة، القدرة ....( المكتسبة وبنظاـ الحصو
 عمييا.

  التي تعد سندا ليابشبكة المواصفات واألدوار. 

                                                                                                                                                                                     
ائنات حية، بؿ استنادا إلى ما يقـو بو مف أفعاؿ أدوار، حدد ىذه األدوار بستة سو ريو، بدراسة الشخصية في نموذج غير الرواية أو القصة في األدب المسرحي، باعتبارىا ك ـقا*

. األرض: الحاصؿ المحتمؿ 3. الشمس: مثؿ الخير المرغوب فيو، والقيمة الموجية، 2. األسد: القوة الغرضية الموجية، وىو البطؿ، 1عناصر استخراجيا مف رموز "عمـ التنجيـ" وىي: 

 . القمر: القوة المساعدة.6لمخير،  المانحة. القوة 5رس: القوة المعارضة لمخير، . ما4عمى ىذا الخير، 
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داؿ الشخصية: يتـ تقديـ الشخصية مف خالؿ مدلوؿ ال متواصؿ، يمخص صفاتيا  -3
ومجموع عالقاتيا، كما يتـ تقديميا، أيضا مف خالؿ: "داؿ ال متواصؿ أي مجموعة  ووظائفيا

أي ال يمكف أف يكوف أسماء الشخصيات  ؛1متناثرة مف اإلشارات التي يمكف تسميتيا تسمية"
غير داؿ تحيؿ بالضرورة إلى مدلوالت، وتحتاجيا الشخصيات نفسيا لتمخيص ىويتيا، 
فالشخصية ليست ىوية قبمية وثابتة، قد يكوف االسـ مبرمجا لمدور وخصوصا في الروايات 

 الواقعية، فاالسـ بشكؿ عاـ واحد مف أىـ مفاتيح النص وموجيات الحكاية.

يحدد "فميب ىاموف" اإلشارات المعتمدة في تقديـ الشخصية في عنصريف اثنيف يعبراف 
صراحة ومباشرة عف الشخصية كما: اسـ العمـ، والضمير النحوي، ويتعمؽ األوؿ بالقصص 
المسرودة بضمير الغائب، أما الثاني فيتعمؽ بالنصوص المسرودة بضمير المتكمـ )نص، 

 السيرة الذاتية(.

" إلى ضرورة "فيميب هامونفيـ الشخصية مف خالؿ االسـ المسند إلييا، أشار ولكي يتـ 
 2تتبع أربع خصائص تميزه وتحدد طبيعة عالقتو بالشخصية التي يمثميا وحصرىا في:

 (، إشارات متواترة إلى حد ما.svarécuvance) االسـأ. تواتر 

 (، عالمات ثابتة إلى حد ما.sa stabihitéب. ثباتة )

 (، سمة إلى حد ما واسعة.richesseه )جػ. غنا

 (، في عالقة الداؿ بالمدلوؿ.son dégrée de motivationد. درجة تعميمو )

" لمشخصية الروائية عمى نحو اختالفي "فميب هامونبناء عمى ما تقدـ نستنتج أف مقاربة 
ت التي مف خاللو إلى إبراز وظيفة الشخصية، وطريقة بنائيا، ورصد طبقية العالقا ليسعى

                                                           
 .218، ص 2010، 1فيصؿ األحمر، معجـ السيميائيات، الدار العربية لمعمـو ناشروف، منشورات االختالؼ، الجزائر، ط -1

 .220المرجع نفسو، ص - 2
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ترتبط بيف الشخصيات المختمفة في النص، والتي بفعميا يتبمور مدلوليا، وىنا ما يدفعنا إلى 
 مف لسانيات الدليؿ إلى لسانيات الخطاب. االنتقاؿالقوؿ إف ىذه المقاربة تجسد 



 الفصل األول: سیمیائیة الشخصیة

 لمحة عن الشخصیة الروائیة.  -1

 مفهوم الشخصیة.  -2

 لغة. . أ

 اصطالحا. . ب

 الشخصیة الروائیة في مطلع القرن التاسع عشر میالدي.  -3

 المنظور النقدي للشخصیة الروائیة.  -4

 مفهوم الشخصیة الروائیة عند فالدیمیر بروب. .أ 

 تودوروف.مفهوم الشخصیة الروائیة عند تزفیطان   .ب 

 مفهوم الشخصیة الروائیة عند ألجیر داس جولیان غریماس. .ج 

 مفهوم الشخصیة الروائیة عند فیلیب هامون. .د 



الفصل الثاني: السیمیائیة الشخصیة الروائیة في روایة "إصرار" "لبوشعیب 

 الساوري"

 .. أنواع الشخصیاتاوال

 .الشخصیات المرجعیة .1

 .شخصیات ذات مرجعیة اجتماعیة . أ

 .الشخصیات المجازیة . ب

 .الشخصیات اإلشاریة .2

 .الشخصیات المتكررة .3

 .االسترجاعشخصیات لها القدرة على  . أ

 .شخصیات استشرافیة . ب

 .دال الشخصیة ومدلولها. ثانيا

 .تحدید مؤهالت الشخصیات وصفاتها .1

 .المقیاس الكمي . أ

 .المقیاس النوعي . ب

 .المؤهالت المعنویة والمادیة .2



 .سیمیائیة أسماء الشخصیات الروائیة .3

 .وصف الشخصیة مستویات. ثالثا

 .عالقة الشخصیات بالمكان. رابعا
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شكؿ الرواية خصية الروائية، ودورىا في بناء مف خالؿ عرض المفاىيـ السابقة حوؿ الش
عموما جاء دور المقاربات واإلجراءات التحميمية، التي تمد المفاىيـ النظرية بالتصديؽ 

في كثير مف األحياف إلى التقصير في الدراسات  لتدليؿ عمى صحتيا، بيد أف ذلؾ أدىوا
ألف الشخصية تكوف حاصمة  جانب معيف مف الشخصية كما يرونيا؛العتماد أصحابيا عمى 

 واسمة المميزة، وبذلؾ تكوف بناء يقيمومف جماع ما يرد ليا في القصة، أي تجميع المالمح ال
صرفات أـ لمسانيد، أفعاال كانت أـ تفيي أشبو بشكؿ فارغ تممؤه ا الدارس أو القارئ تدريجي؛

غ ينفي ما تعارؼ عميو النقاد القدامى مف البطؿ الخارؽ في الممحمة، أقواال، ىذا الشكؿ الفار 
وأخالؽ وصفات ال تتغير، حتى ينتيي في آخر الرواية، ومعنى  خارقةوالذي يبدأ بصورة 

ث، ولحقت الشخصية ذلؾ أف صفة التغيير المستمر التي لحقت البطؿ في العصر الحدي
سياقات مختمفة أثناء القراءة أو الدراسة، كالسياؽ تكتمؿ باكتماؿ الرواية مف خالؿ  عموما،

الخارجي الذي تكتسبو الشخصية مف المحيط اعتمادا عمى التاريخ واألحداث الكبرى، والسياؽ 
ياؽ األخير الداخمي، الذي يتحدد برسـ الكاتب لمالمح ىذه الشخصية داخميا وخارجيا، والس

الالحؽ ذو الطبيعة التحميمية، بناء عمى ما يستنبطو القارئ مف النص ولـ تنطؽ بو 
 الشخصية أو الراوي.

ولما كانت الشخصية بيذه التراكيب المترابط والمتكامؿ مف حمقات متواصمة، فإنيا 
ية "إصرار" بالرواية، فإننا حاولنا دراسة روا ب الروائي قوامو، الذي يسوغ تسميوتعطي الخطا
 دراسة  ارتأينادراسة سيميائية، ونظرا لغنى ىذه المقارنة،  *"بوشعيب الساوريلصاحبيا "

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
تحصؿ عمى عدة شيادات منيا: الدكتوراه في  1973جانفي  1: مف مواليد * بوشعيب الساوري

، تحصؿ في سنة 2004اآلداب في المغة العربي، تحصؿ كذلؾ عمى شيادة األىمية لتدريس الفمسفة عاـ 
( عمى دبموـ الدراسات العميا المعمقة في اآلداب، إضافة إلى 1999ألؼ تسع مئة وتسعة وتسعيف )

لعديد مف الكتب المنشورة منيا: كتاب رىانات روائية، كتاب الرحمة والنسؽ، النص شيادات أخرى.لو ا
 والسياؽ، مف الحكاية إلى الرواية، ولو روايات مثؿ ترجي بشرر، لولو، إصرار
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 بعض مف المستويات التي أشار إلييا "فيميب ىاموف" متمثمة في:

 أنواع الشخصيات. -
 داؿ الشخصية ومدلوليا. -
 شخصية.مستويات وصؼ ال -

 كما سأقـو بدراسة عالقة الشخصيات بالمكاف، وكذا عالقتيا بالزماف.

 أنواع الشخصيات:. اوال

" قد وظؼ "بوشعيب الساوريإذا أمعنا النظر في رواية "إصرار"، نالحظ أف 
ف كانت ليست كثيرة، ولكنيا ميمة، تعددت أدوارىا وتباينت أبعادىا وتقاطع  شخصيات، وا 

ىامة ومركزية، حيث تشكؿ في مجموعيا القضية العامة التي يسعى بعضيا في عناصر 
مشكمة تتمحور حوؿ: إصرار الكاتب، معالجتيا، تتمثؿ في التعبير عف الكاتب إلى طرحيا و 

مف شخصية المرأة وىي تروي  انطالقابالحكاية والحفر في تفاصيميا الممحمية،  االحتفاء
القاسية وما تعرضت لو مف جروح، تركت في حكايتيا إلضاءة جوانب ساخنة مف طفولتيا 

 ،  والتوتر. ضيؽنفسيا آالما فاترة بمشاعر متناقضة مف الحب والكراىية، التفاؤؿ والتشاـؤ

اليأس والضيؽ  باشتدادإف الشخصيات تؤدي أدوارىا وتساىـ في إشعار القارئ 
شعاره كذلؾ بقيمة الوعي، وبموغ عمؽ األشياء الذي توصؿ إواالغتراب لييا الكاتب مف ، وا 

 خالؿ توظيفيا.
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 الشخصيات المرجعية: .1

تحدد المرجعية عمى أنيا: "الوظيفة التي يحيؿ بيا الدليؿ المساني عمى موضوع العالـ 
، ومف ىنا كانت الشخصية المرجعية ىي التي 1غير المساني سواء كاف خياليا أـ واقعيا"

تحيؿ عمى " معنى ناجز وثابت، تفرضو ثقافة ما، بحيث أف مقرؤيتيا تظؿ دائما رىينة 
 2بدرجة مشاركة القارئ في تمؾ الثقافة".

 شخصيات ذات مرجعية اجتماعية: . أ

نجد أف رواية إصرار تحفؿ بيذه الشخصيات ذات المرجعية االجتماعية، وىي 
شخصيات داخؿ النص األدبي، وىي ال تحيؿ عمى ات المرجعية التي تحيؿ عمى لشخصيا

نما تحيؿ  أشخاص معنييف مف الماضي أو الحاضر، وال عمى شخصيات آنية مف الثقافة، وا 
عمى نماذج أو صفات اجتماعية، أو عمى فئات مينية ... وىذه الشخصيات لـ توجد فعال 

ماتيا ومالمحيا وأفعاليا مستقاة اعتبار أف بعض سي ممكنة الوجود ب"إنما ى خارج القصة"
مف مجتمع ذي وجود حقيقي، في بعض جوانبيا محيمة عميو ومترتبة بعد ترتميا في 

 ىذا النوع مف الشخصيات داخؿ الرواية إلى: تصنيؼ. انطالقا مف ذلؾ يمكننا 3القصة"

 :وىي تمؾ الشخصيات التي تعيش الفقر والحرماف  فئة البؤساء والفقراء والمهمشين
وتعاني مف قسوة المعيشة، والمالحظ عمى ىذه الفئة أنيا تسعى مف أجؿ كسب لقمة 
العيش، وذلؾ سعيا بالبحث عنيا في أي مكاف، تنعت ىذه الفئة بالذؿ ودنو المرتبة، 

عيا، باعتباره أما فيما يتعمؽ بموقؼ الكاتب منيا، فيو يظير مساندتو ليا وتعاطفو م
 مشاركا، فيو مف شخصيات الحكاية، ونجد ضمف ىذه الفئة: امؤلف

                                                           

 .130رشيد بف ممؾ، السيميائيات السردية، ص - 1
 .217حسف بحراوي، بنية الشكؿ الروائي، ص - 2
 .217،  ص نفسوالمرجع -3
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  :يبيف الوصؼ المقدـ حوؿ ىذه الشخصية أنيا فتاة تعاني شخصية هشومة
 يابوالديالبؤس والشقاء والحرماف، ىي طفمة وجدت نفسيا مقتحمة عالما متناقضا بدءا 

عنيا  –إلى إىماليا مف طرؼ والدييا، مما نتج عنو  باإلضافةوصوال إلى المجتمع، 
فراغ نفسي وشعور بالوحدة، تنتقؿ ىذه الشخصية بيف قير العبودية االجتماعية  –

إلى مالبسات الشارع، وتصر عمى تحدي الواقع ومحاولة التخمص مف أسباب الشقاء، 
عمرىا إال أنيا تعيش ىذه الشخصية في بيئة تمارس قيما بالية، إنيا في السابعة مف 

تعمؿ لضماف قوتيا وقوت والدييا، يقوؿ السارد: "كيؼ يعقؿ أف تشرع طفمة في سف 
السابعة في العمؿ لضماف قوت يوميا وشخصيف آخريف شاءت لحظة دؼء أف يكونا 

 1والدييا".

يذه الشخصية مضطيدة، بائسة، تعاني الفقر، ميمشة، عانت منذ طفولتيا مف ف
يما المستمرة، ومف إىماليما ليا، وتوظيؼ الكاتب لشخصية المرأة صراع والدييا ومناقرت

بيذه الصورة، كاف فيو إيحاء لكشؼ الجراحات الوجودية لألنثى، وعالقتيا بالجنس 
 .اآلخر

 :موبة تعاني البؤس غأنيا شخصية مبوصفيا الكاتب شخصية سمير الكاليبي
والشقاء، متسكعة، فقيرة، جعمتيا قسوة الوجود تتخذ مف الحيوانات أنيسا ليا بديال عف 

الكالب أنيسا  الختيارهوذلؾ اإلنساف، مما جعؿ الناس يمقبونو باسـ "سمير الكاليبي"، 
لو في الحياة، كاف يمشي معيا، يتكمـ معيا، حيث كانت تجتمع حولو عشرات 

عميو ظروؼ الحياة ىذه المعيشة، فقد  فرضتكاف يحبيا ويطعميا، وقد الكالب التي 
كاف يبيت في العراء رفقة كالبو التي كاف تجتمع في ساحة بعيدة عف األضواء، في 

 االنتياءشكؿ حمقة كبيرة حوؿ النار، وكاف يقص عمييا قصة حياتو كاممة، وىذا بعد 
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والدتو، وىو في سف العاشرة، في مف الوجبة، يحكي قصة يفتتحيا بيـو ذبح والده ل
، وحكمت عمى سمير أف يصير متشردا واحدة مف معاركيما، انتيت باألب في السجف

وفي ىذا إشارة مف الكاتب إلى أف األبناء دائما ىـ ضحايا الزواج الفاشؿ، متسكعا؛
وضحايا الصراع األبوي، فسمير مثاؿ عف الكثيريف الذيف كانوا ضحايا البؤس العائمي 

 اؿ لممعاناة والبؤس، ضحية معاناة ال ذنب لو فييا.مث

...... قتؿ .... تشرد .... بؤس، شقاء مصاحبة ... عراؾ أبوي سمير.....
 الحيوانات )الكالب(.

 :)باإلضافة إلى تمؾ الشخصيات، وظؼ شخصية المتشرد )شخصية بائسة
الروائي شخصية أخرى تعاني البؤس والفقر والحرماف، وىي شخصية وصفيا الروائي 
بأنيا ال تقؿ تسكعا عما سواىا، وىذا يظير مف خالؿ صفاتو ومالمحو، حيث كاف 
في المزبمة مقمبا في أكياسيا وبقاياىا بحثا عف خبز يابس يأكمو، مظيره يثير الشفقة، 

لحية سوداء وشعر كثيؼ فوضوي لـ يمر عميو مشط، يضع بجانبو كيسا  ذو
بالستيكيا يمـ فيو المنفمتات، حذاؤه متآكؿ وممزؽ، ورجمو مصابة بجروح، كميا مالمح 
تدؿ عمى الفقر والبؤس، ىذه الشخصية قد تكوف ىي األخرى قد فرضت عمييا قسوة 

ي العراء، وىذا ما يثير في ذىف ىذا البؤس، والنـو ف الضنكىالحياة، ىذه المعيشة 
فرض عميو ىذا التسكع، واألكؿ مف المزابؿ ؟ القارئ تساؤالت كثيرة، ما الذي 

 تساؤالت تطرح إجابات متعددة، تمنح النص تأويالت وقراءات.
 :وصفيا الكاتب بأنيا شخصية متشردة ويائسة، فرضت شخصية رابح كويال
فسو ىذا، فقد كاف مدمنا عمى شرب الحياة ذلؾ، وىو قد فرض عمى ن روؼظعميو 

يرا، دائـ الخمر تناسيا منو ليمومو، قد كاف رابح يجيد لعبة الورؽ، وصار مقامرا كب
لكف الجمدة دارت عميو، فتداعت جيوبو وأموالو وممتمكاتو 1الكسب حتى لقب بػ "رابح،

 تباعا، وأخذ يشكو حالو حتى أدمف شرب الكحوؿ.



 الفصل الثاني سيميائية الشخصية الروائية في رواية إصرار لبوشعيب الساوري
 

76 

 

لى وتوظيؼ الكاتب ليذه الشخصية  إشارة منو وتنبييا إلى مآؿ مف يمعب الورؽ، وا 
 الحالة التي ينتيي إلييا المقامر.

بناء عمى ما تقدـ، نستنتج أف الكاتب رمز بيذه الفئة إلى الطبقة السفمى في 
ا كاف ضحية، زمف ال انيو مف فقر ومعاناة في الوجود، بعضا منيالمجتمع، نتيجة ما تع

 .خطائو وجيمو وانحطاطو األخالقيذنب لو وبعضيما اآلخر نتيجة أ

 :شخصيات ذات أصول ريفية 
 :متسمطة متجبرة، مف أىالي  (: شخصيةالحاج الهاشميالقايد )الفئة الظالمة
صية ظالمة، تسمب الناس ة، حيث وصفيا الراوي بأنيا كانت شخناسطدوار ف

يائميـ، ويستبيح نساءىـ مقابؿ اإلبقاء عمى حياتيـ، إشارة مف الكاتب إلى أراضييـ وب
، فيذه الشخصية تتميز بالظمـ األياديفرعوف الطاغية، كاف يعذب الناس، وذلؾ ببتر 

كاف مخمصا والقير ألفراد قبيمتيا، يقوؿ الروائي: "قائد كاف ذكره يقض المضاجع، 
ائميـ ويستبيح نسائيـ عنوة مقابؿ اإلبقاء لساسة الشريؾ، يسمب الناس أراضييـ وبي

والدليؿ  واالحتقار، شخصية تتميز بالنيب والسمب 1أذلة" أعزاءىـعمى حياتيـ، وجعؿ 
الذي يحمؿ معنييف،  االسـىذا  –القايد  –المرفقة باسـ العمـ  ةعمى ذلؾ مف الكمم

شطط  معنى ظاىر وىو إعالف مف شأنيـ، ومعنى فقي، وىو تذكير بما اقترؼ مف
ريؾ، فيذه الشخصية جعميا تفي حؽ الضعفاء مف الناس ومناصرتو لسياسة الت

 الروائي مطابقة لشخصية فرعوف في طغيانو واستبداده وظممو لمناس.
 :"كاف يطمؽ عمييا اسـ، صاحب الربوة؛شخصية المعمر الفرنسي "بيير كوتيل 

الفقراء أراضييـ وذلؾ بمساعدة أوالد القايد، كاف  وىو شخصية فرنسية، كاف يسمب
وذلؾ ببيع بقعيـ أياـ الجفاؼ، فصار  اضي الفقراء؛يمارس سياسية اإلغراء وسمب األر 
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يممؾ أراضي كثيرة في الدوار، حيث وصفو الكاتب أنو كاف مستغمبا، قاىرا، سالبا 
 لحقوؽ الضعفاء مف أجؿ الدوار.

 :خؿ والجشع، وىو أنيا شخصية تتميز بالبوصفيا الكاتب بشخصية البراني
سة الوافديف عمى دواوير فطناسة، ويرجع أصمو إلى قبائؿ واحد مف أسر الخم

حيث استقروا  فطناسييف؛الرحامنة، التي أجبرتيا األمطار عمى اليجرة إلى دوار ال
وعمموا، واشتروا أراضي، كانت ىذه الشخصية الروائي يدعي الفقر والضعؼ مف أجؿ 

قموب أىؿ الدوار، لـ تعرؼ القبيمة رجال يضاىيو في البخؿ، وكاف يمقب كسب 
بصاحب أصغر قفة، ال يحتوي قاموس ىذه الشخصية إال عمى البخؿ والكذب 

واالستيزاء وكاف ىدؼ الروائي مف توظيؼ ىذه الشخصيات ىو ربط  واالدعاء
يرة مف أثر الحاضر بالماضي، ووصؿ الشخصيات السابقة بالالحقة، لما ليذه األخ

 في حياة الشخصيات الالحقة.
 :شخصيات أخرى ريفية 

  :)تنحدر مف عائمة  –البطمة  –" هشومةىي والدة "شخصية خديجة )الداخمة
ت حب "مبيرؾ"، الذي كاف ىو اآلخر يمو ع، وقعت في معروفة مشيود ليا بالتواض

في  حيث بقيت تزويجيا إياه ىربت معو؛ "لد البرانيو عشقا فييا، وبعد رفض والدىا "
شاء فاضطرت لمرجوع إلى بيت أبييا، لت دار الصداع عاما مف دوف زواج،

بالمناقرة المستمرة، " لينتيي ىذا الزوج ابيريكم"ويقبؿ والدىا تزويجيا لحبيبيا األقدار 
ىماؿ   .هشومة"" االبنةوا 
 :الغيب  ورسولة خديجة،عـ  ابنةالوصؼ المقدـ حوليا ىو أنيا  شخصية يرانة

"، وحيدة أبوييا، تقوـ بأعماؿ متعددة، تتولى خديجةفي عالقتو بػ " مبيريك"بالنسبة "
شؤوف البيت، وتقـو بما يقـو بو الشباف خارج البيت، مثؿ جمب برميؿ الماء، والحرث 

 والحصاد.
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 وصفيا الراوي بأنيا امرأة مسنة، تعدت المائة عاـ، حيث نبتت ليا  شامة:أمي
شؤوف النساء مف الوالدة إلى بأسناف جديدة، كانت تنعـ بصحة جيدة، امرأة خبيرة 

 ، تزوجت أكثر مف عشر رجاؿ.وخبيرة الزواج والطالؽ، فكانت تمثؿ طبيب الدوار
 الشخصيات المجازية )المعنوية(: . ب

المجازية، ويمكننا االصطالح عمييا بالشخصيات  اسـأطمؽ عمييا "فميب ىاموف" 
ماديا ممموسا، لكف لدييا أبعادا معنوية مرتبطة  االمعنوية، ألنو ليس لدييا وجود

 بالشخصية الرئيسية والشخصيات الثانوية.

وال يتسنى لمقارئ اكتشاؼ ىذا النوع مف الشخصيات إال مف خالؿ استجالء 
ت الشخصيات فيما بينيا، أو مف خالؿ أقواليا وأفعاليا التي تتضمف صفة أو عدة عالقا

صفات معنوية، تشكؿ في مجموعيا شخصية مجازية، قد تكوف إيجابية مثؿ: الحب 
والسعادة والتفاؤؿ، وقد تكوف سمبية مثؿ: الكراىية والبؤس والجيؿ والظمـ، وقبؿ أف 

إلشارة إلى أننا اعتمدنا في تتبعنا ليذه نتعرض إلى أىـ ىذه الشخصيات البد مف ا
 الشخصيات عمى مستوييف:

 :نعتمد في استخالص ىذا النوع مف الشخصيات عمى العالقات التي  مستوى النص
 تقيميا شخصيات المتف الحكائي مع بعضيا البعض، مثؿ: عالقة حب أو كراىية.

 :الشخصيات عف حاالتيا  نعتمد فيو عمى األلفاظ التي تعبر بيا مستوى الجممة
 ومواقفيا مثؿ: الحزف والسعادة واليأس، والتشاـؤ ...إلخ.

 :ا رواية "إصرار" تبحث في األساس عف اآلالـ الوجودية، التي يتعرض لي األلم
، نتيجة لمشاكؿ متعددة، أبرزىا ذنب لـ يرتكبواإلنساف في حياتو، ويكوف ضحية ل

عمى األوالد، قد تؤدي  خاصةقب وخيمة المشاكؿ األسرية، وما ينجر عنيا مف عوا
بيـ إلى الموت، وعقد نفسية وجنوف، ومما ال شؾ فيو أف معظـ الحاالت االجتماعية 
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والصراع والفشؿ في الحياة واليأس بسبب آالـ البحث عف  االنتحارالتي تؤدي إلى 
 الذات وسط بيت يفتقر إلى اليدوء، بؿ ينعدـ منو، بيت كمو صراع ومعارؾ وصداـ،
ألـ كاف نتيجة اإلىماؿ األبوي، الذي يحوؿ الحياة إلى عبث ال معنى ليا: "فحيف 
يعيش الفرد اإلىماؿ ويتعرض لمطرد، حيف يسمع عبارة يسيؿ التمفظ بيا، كما سيؿ 

ارة مف عبارات الكاتب في ، عب1إخراجنا إلى العالـ في واحدة مف لحظات الدؼء"
ألـ روحي وفراغ عاطفي، ومعاناتيا، التي تعاني "هشومة"إصرار، تعبر عف ألـ رواية 

ىماليما ، ألـ وال معيا جنبا إلى جنب، وصار جزءا مف ليا بسبب عراؾ أبوييا وا 
، ال ركبة تتوسد عمييا وال يد تربت عمى كتفياحياتيا، فال صدر حنوف تركض إليو و 

مت عف حب فيي تعيش في واقع أليـ قائـ عمى المكابدة الممتدة والقاسية، التي نج
، حب انتيى إلى مناقرة أبدية، اىماؿ متطرؼ مبيريكو الداخمةمكذوب بيف 

 " عانت مف ألميف: ألـ نفسي، وألـ جسدي."هشومة، حيث نجد أف لهشومة""

ة عف صراع أبوي ومناقرة و رحمة في أعطاب الروح، رحمة ناجمفاأللـ النفسي: ى
ىماؿ ليا ول يف ذلؾ قوؿ الكاتب: "كـ تمنيت لو كنت بيقوقيا وأبرز مقطع حمستمرة ليما وا 

ني مف ييتـ بي ويوفر لي األكؿ ويحرص نزيمة دار لألطفاؿ، عمى األقؿ أجد ىناؾ
 2ويرعاني".

مزابؿ وفوؽ السطوح بحثا وألـ جسدي ناتج في رحمة البحث عف القوت اليومي، في ال
، إال أف جسدىا هشومة"" ضد اسة وحديدية تباع، ومع أف كؿ الظروؼ كانتعف قطع نح

، وذلؾ مف خالؿ قوؿ والضرباتكاف قويا قادرا عمى تحمؿ الكثير مف الجروح والندوب 
السارد: "صرت مثؿ قطة تجيد القفز فوؽ السطوح وتصطاد فريستيا بحنكة عالية، كانت كؿ 
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األشياء ضدي ومع ذلؾ كاف جسدي قادرا عمى تحمؿ الكثير مف جروح والندبات 
 1والضربات".

شيادة عمى معاناتيا وألميا، وذلؾ مف خالؿ قوؿ السارد: "  هشومة"ر جسد "فقد صا
... مع نموىا ىو أيضا سجال لكثير مف األحداث والمواقؼ مف كثرة االصطدامات 

 2والضربات والكدمات والجروح ... يؤكد ذلؾ ما بو ندوب كثيرة".

ب وأخطر مف أعاني مف إعاقة عاطفية، وىي أصع اكتشفأنيوكذلؾ قوؿ السارد: "
 3اإلعاقة الجسدية".

" وحدىا، هشومةكما نالحظ أف عنصر األلـ في الرواية لـ ينحصر عمى شخصية "
نما  مف ألـ فردي إلى ألـ جماعي، فيناؾ شخصيات كانت تعاني األلـ بأنواعو  انتقاؿوا 

، فكؿ رابح كويال ، وكذا شخصيةسمير الكاليبيومرارتو مثؿ شخصية المتشرد وشخصية 
 في العراء. ىؤالء فرضت عمييـ الحياة آالميا وأوجاعيا، مثؿ التسكع والتشرد والجنوف، والنـو

 ال يقؿ عف ألـ مف كاف متشردا بائسا. هشومة"كما نجد أنو األلـ الذي تعاني منو "

 :وحزنيا مرتبط هشومةيكوف نتيجة حتمية لمشعور باأللـ والحزف، ويأس " اليأس "
بدؿ أف يكوف مصدر دؼء وحناف  في بيت وصراع والدييا المستمر، تعيش بمناقرة

كؿ األحالـ  ومحبة كاف مصدر يأس، وقمؽ، وتوتر، حيث ينفي ىذا الفضاء األسري
انطالقا مف  هشومة"نيو "ديد مصادر اليأس والحزف الذي تعاوالطموحات ويمكننا تح

ار د فييا سوى مدرسة لمشجسرة، لـ تجمعاني األكونيا عاشت في أسرة تفتقد إلى 
ترفا لمعنؼ الرمزي وتبادؿ االىتمامات، وأبرز مقطع سردي يدؿ عمى يأس محو 
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لي دعاة كتماف أسرار البيوت، لـ أجد  قوؿ السارد: "بكؿ صدؽ، وليسمح مة"هشو "
، وأيقنت أف االىتماماتفا لمعنؼ الرمزي وتبادؿ احتر افي بيتنا سوى مدرسة لمشجار و 

، فيذا اليأس حطـ كؿ معاني حب األسرة، وجعؿ مف 1تغذية جراحي"دوار لو سوى ال 
"األسرة" حتى تمنت لو أنيا نزيمة بيت األيتاـ، ففي العادة  شيءاسموتكره  هشومة""

وؿ عميو لتربية عتكوف األسرة ىي المنشأ األوؿ لمطفؿ، وىي الوسط الطبيعي الم
المعالـ األولى لمشخصية،  ـاسالطفؿ واحتضانو وتوفير حاجياتو، وىي المسؤولة عف 
" يئست مف شيء اسمو "هشومةالطفؿ، فتحمـ الفتاة بالزواج لتكوف أسرة مماثمة، لكف 

األسرة، واضمحؿ عندىا شعور تكويف أسرة في المستقبؿ، فقد قضى عراؾ والدييا 
 عمى أحالميا، وانطالقا مف ذلؾ يمكننا التمثيؿ لميأس داخؿ النص بالمربع السيميائي

 اآلتي:
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 مؿ إلى اليأس.أ فمف األمؿ إلى الال

مما سبؽ نستنتج أف اليأس في النص الروائي شكؿ قطيعا دالليا أسيـ في التمييد في 
 "."هشومةتشتيت أحالـ 

 :الحب والكراهية 

والكراىية مف خالؿ عالقة الشخصية البطمة بالشخصيات يمكننا استنتاج صفتي الحب 
األخرى في الرواية، ويتجمى ذلؾ مف خالؿ أقواليا وأفعاليا، وحتى شعورىا، فيي قد تكف ليا 
حبا وعطفا ومودة، فتوافقيا في آراءىا وتساندىا في أفعاليا، وقد يتعدى ذلؾ إلى ممارسة 

 العزؼ في اتجاىيا.

ما ميز حياة والدييا بعد  بإصرار" البطمة، "هشومةوالدي  تتجسد صفة الحب أوال عند
، قصة حب مكذوب بيف الداخمة )أو خديجة( وبيف مبارؾ )أو بالمفاجئاتقصة حب مميئة 

مبسريؾ(، حب مزيؼ، قصة حب بألواف زاىية، تميب حماس شابيف شغفا بأصداء حكايتيا، 
كنيحنييف، وفر مقطع سردي يبيف وىي تنتقؿ بيف األفواه وتحضر كفيمـ السيرة في سمر ال

ا لسمطاف الحب، وركبيا قوؿ السارد: "تقوت عالقتيما وخضع مبيريكو خديجةىذا الحب بيف 
 1فرسو الجموح".

" تجاه والدييا رغـ عراكيما المستمر "هشومةكما نجد صفة الحب متجسدة عند 
ىماليما ليا، فيي   وخير مقطع سردي بيف ذلؾ قوؿ  يراتكف ليما حباكب –رغـ كؿ شيء  -وا 

السارد: "في ليمة خريفية شبو باردة مف ليالييا، كانت تصمي نوبات سعاؿ حادة لوالدي، 
أذىبت النـو مف عيني، في ال مباالة لحاؿ جسدي المتعب، طمت لوقت قصير أتقمب فوؽ 

                                                           

 .58رواية، ص ال-1



 الفصل الثاني سيميائية الشخصية الروائية في رواية إصرار لبوشعيب الساوري
 

83 

 

تي دامت أكثر سريري الرث، متأرجحة بيف الالمباالة والتفكير في سبب ىذه النوبات الغربة ال
 1مف ساعة".

فبعد سماعيا لسعاؿ والدىا الحاد تقرر  " بوالدييا"هشومةىذا المقطع يبيف حب واىتماـ 
الذىاب ليال لشراء الدواء لو، وعند عودتيا وتجد باب البيت مغمقا، مما أدى بيا إلى المبيت 

 في العراء.

"، وىي حبو لكالبو، التي اختارىا "سمير الكاليبيكما تجسدة صفة الحب لدى شخصية 
أنيسا لو بديال عف االنساف، يحف عمييا ويطعميا، ويروي ليا قصة حياتو، ىذا فيما يخص 

وخديجة" إلى كره وزواج فاشؿ، حيث استحالت ىذه القصة مبيريك عنصر الحب بيف "
إلى  هشومة""االستثنائية حقدا دفينا، حب تحوؿ إلى كره قاتؿ ومناقرة أبدية، كؿ ىذا يحوؿ 

شخصية متقبمة بقدر ماىي تعي مبدأ الحؽ والواجب، غير أنيا تتمرد عمى كؿ القيـ، وتنظـ 
في كثير مف األحياف إلى فريؽ األذى وممارسة الشر والكره، تعويض عف الحرماف وتعبيرا 
 عف العصياف، رفضا لمحياة، تحوؿ حبيا لوالدييا إلى كره بعد رؤية تعنيؼ والدىا لوالدتيا،
وأبرز مقطع يدؿ عمى ذلؾ قوؿ السارد: "حيف تريف والدؾ يعنؼ والدتؾ ال شؾ ستكره والدؾ، 
وستكنيف لو حقدا، حتى لو لـ تستطيعي التعبير عنو بشكؿ مباشر، فإنؾ تعمميف عمى 

 2تصريفو بطريقة ما في الرافقة ..."

والكراىية  " إلى إنسانة عنيفة لكؿ مف حوليا، تمثؿ لعالقتي الحب"هشومةكره حوؿ 
 بالمربع الغريماسي التالي:
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في النص السردي طغى عمييا الكره بسبب  هشومة"مما سبؽ، يتأكد لنا أف شخصية "
أوضاعيا األسرية التي يغمب عمييا صراع والدييا، المستمرة ما يجعميا تفتقر إلى الحب 

 والحناف والعطؼ.

  :يمكننا استنتاج صفة العنؼ في الرواية مف خالؿ شخصية "ىشومة"، وما العنف
مف كؿ معاني الدؼء  األسري الذي نشأت فيو، فيو يخمو آلت إليو نتيجة الوسط

األسري، بيت ال تسمع فيو إال الشجار المستمر، وضربات لألواني المنزلية إلفراغ 
نفا كبيرا لكؿ شيء مف حوليا، وما الغيض فييا، كؿ ىذا أنتج طفمة ىشة، تحمؿ ع

بيف ذلؾ قوؿ السارد: " ... بعد أف وضعت قممي األزرؽ الوحيد المشوه بسبب 
قضمي، لو بدافع الجوع حينا، وحينا آخر كنت أفرغ فيو ما يعتمؿ داخمي مف شحنات 

ويقوؿ السارد في المقطع آخر يصؼ فيو العنؼ األسري المجسد بعراؾ  1العنؼ".
ى وطيس ميارشتيما، وانتيت ئا أخذ صراعيما يتعالى، وحموالدييا: "شيئا فشي

،  عراؾ 2حصتيا إلى ركالت الترجيح، حيف سمعت أواني تقذؼ وباب بغمؽ بعنؼ"
ي سف السابعة، ي في طريؽ المخاطر بحثا عف لقمة عيشيا وفبالمض أفضى بيشومة

كانت تعيش اإلىماؿ بكؿ معانيو، كؿ ىذا جعؿ منيا إنسانة عنيفة مع نفسيا ومع 
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وصار الغير بالنسبة ليا موضوعا لمعنؼ أو مصدرا لو، يقوؿ السارد مبينا غيرىا، 
ذلؾ في المقطع اآلتي: "إذا تربيت بالعنؼ وداخؿ العنؼ فمف الطبيعي أف تمارسو في 

تجيدينو أمامؾ غدا العنؼ سموكي اليومي، ال يمر يـو دوف كؿ حيف، عمى أي كائف 
 تعرؼ""هشومة، أصبحت 1أف أوقع ضحية عمى اإلنساف والحيواف والنبات والجماد"

العنيفة"، فقد كانت تعنؼ األطفاؿ والحيوانات بوجود سبب أو بدونو،  هشومةباسـ "
 وصار عالـ الجنس اآلخر مرتبط عندىا بالصراع والعنؼ.

الراوي مف وراء توظيفو ليذه الشخصيات المجازية المعنوية إلى إبراز معاناة  ييدؼ
الشخصية نتيجة لإلىماؿ األبوي، حيث ظمت جيودىا موزعة بيف البحث في خمفيات والدييا، 
وبيف طموحيا الذي شتتو مشاكميا الطويمة، وفي ىذا الصدد تطرح أسئمة كثيرة، وجريئة 

 رسة االجتماعية الظالمة، خاصة في حؽ األطفاؿ.تفضح عالـ مسكوت عنو والمما

 ":parssonnageembrageurالشخصيات اإلشارية )الواصمة( " .2

لقد سبقت اإلشارة بأف ىذا النوع مف الشخصيات ىي: "عالمات عمى حضور المؤلؼ 
 2والقارئ أو مف ينوب عنيما في النص، وىي غالبا ما تكوف ناطقة باسـ المؤلؼ".

" هشومةأف نمثؿ ليذا النوع بشخصية " ارتأينالرواية "إصرار"  ومف خالؿ دراستنا
وجعميا ناطقة عمى ما ليذه الشخصية، ألنيا شخصية أبدعيا الراوي،  اختيارناولتأكيد سبب 

أراد أف يفصح بو في الواقع المرير، وصراعو الطويؿ وتتخذ الشخصية قيمتيا المرجعية 
والمكاني وانطالقا مف ذلؾ، يمكننا تحديد تمؾ اإلشارات في  بارتباطيا بالفضاءيف الزماني

 ثالثة أنواع:

 الفضاء الزماني. –الفضاء المكاني –أسماء اإلشارة  -
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وقد عمدنا إلى تتبع اإلشارات التي تحيؿ عمى تدخؿ الكاتب أو القارئ في النص 
غؿ حيزا "إصرار"، وتكنا مف إحصاء عدة أشكاؿ تعكس ىذا الحضور الذي عرؼ تواترا ش

أساسيا وميما في فضاء النص، نقـو بإظيار طريقة عمميا مف خالؿ بعض النماذج، وقد 
اعتمدنا عمى تصنيؼ "فميب ىاموف" خاصة ما يتعمؽ بالشخصية الواصمة، فيو لـ يستفد في 
دراستو لمشخصية عمى ما يربطيا بالتاريخ، بؿ جعؿ الشخصية لسانا ناطقا عف المؤلؼ، أو 

لنص، وىي الناطقة باسـ المؤلؼ ومختصة بنقؿ أفكاره إلى القارئ وىكذا، ينوب عنو في ا
" لتكوف شخصية واصمة، وقناة اتصاؿ بيف القارئ والنص، "هشومةالكاتب شخصية  اختار

 بحيث جعميا بمثابة الناطؽ الرسمي لكؿ األحداث، التي وقعت ليا في قصتيا وقصة والدييا.

مرأة تروي حكايتيا إلضاءة جوانب ساخنة مف ىي الشخصية المحورية في الرواية إف ا
طفولتيا القاسية، وما تعرضت لو مف جروح وجودية، تركت في نفسيا آالما فاترة بمشاعر 

في تفاصيؿ شخصية بيف ثالثة فضاءات، البيت بما  منشئةمتناقضة مف الحب والكراىية، 
حيث التسكع والصراع مف  وبيا؛در يمثمو مف ضيؽ وتوتر، والمدينة، مدينة "كينيخ"، بأزقتيا و 

المميء بحياة متقمبة أجؿ كسب لقمة العيش، أما الفضاء الثالث فتمثمو خزائف الماضي 
 وعابثة لوالدييا.

 "يقوؿ فييا:لناس الغيوان"استيؿ السارد روايتو بمقطع مف أغنية شعبية 

 نقوؿ كالمي غادي فحالي

 قولو لمي قولو لختي

 كميا وفيف جاتو

 زماف كمشي غضباففػ "ىاذ" ال

 المرض ولحزوف وأنا محزوف
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 دموعي تنزؿ جارية ويداف

 الصبر فصدري جنوي مدفوف

 1الميؿ بنيار عيشة لمرار.

التي تقوؿ كالميا لترحؿ، في زمف الحزف  هشومة"وىو المقطع يختزؿ ما سترويو "
وضعيا االجتماعي، وقد جاء ىذا بضمير المتكمـ )أنا(،  –كذلؾ  –والدموع والمرارة، ويبيف 

" الساخف وذلؾ لكي يفيـ القارئ "هشومةأسموب السيرة اإلشكالية عمى لساف  اختارفالراوي 
ما جرى، وما يجري في بيتيا أوال، وفي المجتمع ثانيا، حتى تتخمص مف حاضرىا وتحولو 

ينيخ" عبر اختيار السفر، وما يحممو مف عف مدينة "ك االبتعادإلى ماضي منبوذ، وقد قررت 
شعور عاـ بالتظير، وآخر مزدوج يزاوج بيف الحنيف والضجر، حيث واصؿ السارد فيسرد 

" بضمير المتكمـ )أنا( في قولو: "أشيع مدينة أقسمت أال أعود "هشومةحكايتو عمى لساف 
سرد قصتيا قبؿ " السفر تبدأ في "هشومةحيف تقرر  ،2إلييا إال تحت ضغط ضرورة قصوى"

رحيميا إلى مراكش لمتابعة، دراستيا بكمية الحقوؽ، وقبؿ ذلؾ أرادت التخمص مف حكايتيا 
ؿ: قبؿ االنتقاؿ إلى مراكش لمتابعة دراستي بكمية الحقوؽ قررت التخمص تقو  عبر سردىا،

مف عبء سردي ثقيؿ تحممو منذ سنوات طواؿ، ألقوؿ كالمي قبؿ أف ييؿ صبعي، وقبؿ أف 
 3صفحة ح=جديدة مف حياتي".أفتح 

إذ  ر العالـ بحقيقة األشياء والواقع؛" يتقمص دو هشومةإف صوت الراوي عمى لساف "
ميؤوس  هشومة"أو ضاع األسرة والتعميؽ عمييا، مؤكدا أف أوضاع والدي " انتقاديحاوؿ 

منو، فيي عالقة معطوبة، ألقت بصراعيا و ظالليا عمى حياة "ىشومة" ولونتيا بالتمرد 
 والعبث.
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"، وقد اختار السارد بطمة روايتو "هشومةيواصؿ الراوي سرده عمى لساف شخصية 
" لحكاية عالقتيا هشومةأنش، وىي مقصودة تنبثؽ عنو تفاصيؿ األحداث بدءا سرد البطمة "

بوالدييا وما يحمالنو مف أسرار في قصة حبيما المعطوبة، حيث تظؿ جيودىا موزعة بيف 
 اختارأبييا بأمميا، وبيف طموحيا الذي تشتتو مشاكميا الطويمة، وقد  البحث عف ظفيات لقاء

الكاتب تقنيات ثالث بارزة لمبناء الجمالي لمرواية، تمثمت في تقطيع النص إلى ثالث وثالثيف 
الشخصية الساردة عمى لساف  "هشومة"مقطعا مشيديا، في اتباع أسموب التناوب بيف )أنا( 

 الرواة المجيوؿ النسب. اآلخريف مثؿ رواةالروائي و 

يبدأ الروائي، كؿ مقطع بفواتح واستحضارات نفسية عميقة تميد لمسرد الذي كاف عمى 
"، فكؿ المقاطع التمييدية تـ سردىا بضمير المتكمـ )أنا( عمى لساف الساردة هشومةلساف "

، كاف الشخصية البطمة تقوؿ في أحد المقاطع التمييدية: "في البدء كاف الظالـ "هشومة"،
شاء لنا شيء،  حياة، ىو مدبر كؿوحده يعتمي عرشو، ال شيء غير الظالـ، الظالـ سيد ال
 1أف نتكوف في لحظة ظالـ، مف نقطة ماء تخرج مف ظالـ".

حيث جاء فيو أف اإلنساف  د حكائي يبيف ما سبقو في اإلنتاج؛مقطع تمييدي يميو سر 
يخمؽ في الظالـ ويخرج منو إلى عالـ يفترض فيو أف يكوف عالـ نور، لكف يطالو الظالـ 

ظالـ وعتمة التي أرادت أف تحسس  هشومة"أيضا، فيصير كيفا مظمما، ىكذا كانت حياة "
اة اشت حيالعالـ واألشياء مف حوليا مثؿ أعمى يتممس وجود ما يحيط بو مف أشياء فقد ع

ىماؿ، في طفولة   أخذت منيا عنوة.بؤس وا 

طرفاف محورياف، الذاتية والموضوعية،  لظواىر يتجذبياكانت قراءة الراوي لمختمؼ ا
وىو البرامج السردي الذي رسمو السارد لتأسيس وجية نظر محددة تتابع فييا تحوالت 

 مترابطة.
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صت دور السارد التي تقم هشومة"اعتمد الكاتب في تقديـ حكايتو عمى شخصية :
، فضاء البيت، فضاء ألميا، بيت المناقرة والصراع، وتارة فضاءاتيوكانت تسرد حكايتيا في 

آخريف: دوار فطناسة  فضاءيفبالعودة إلى خزائف الماضي المميء بحياة متقمبة لوالدييا في 
 هشومة"ودوار الكوارط، وبالتناوب مع حكايتيا، التي رسمت فييا أنيف جروحيا، وبإصرار "

عمى معرفة ما يميز حياة والدييا مف خصاـ دائـ بعد قصة حب مميئة بالمفاجئات كما 
تستدعي فضاء مدينة "كينيخ"، وىي مدينة مركزية في الحكاية، وما يحيط بيا مف فضاءات 

 لمبؤس، تأوي عالـ البؤس والميمشيف.

دة الممتدة والقائمة " في سرد حكايتيا، حكاية واقع أليـ قائـ عمى المكاب"هشومةتمضي 
ىماؿ  مبيريك"" و"الداخمةالتي نجمت عف حب مكذوب بيف " إذا انتيى إلى مناقرة أبدية وا 

" ابنتيما، التي ىي الذات الساردة واإلجرائية الرئيسية في الرواية، "هشومةمتطرؼ لػ 
بيا مع " مف الكتابة أداتيا الحاسمة لتصفية حسا"هشومةفقد اتخذت  والمجسدة بحؽ لممعاني؛

 أعطاب الروح ونزؼ الجسد.

تقـو عمى تقنية إسناد أصوات الحكاية إلى  هشومة"كانت بنية الحكي في رحمة "
وثانييما إسناد الراوي الحكي إلى رواة  –كما سبؽ ذكره  – هشومة"سارديف متعدديف، أوليما "
الزاىية"، وفي شخصية ال تقدـ لمرواية كثيرا مف المعمومات عف  آخريف كشخصية "رأمي

باستثناء لفظة )أمي( التي تشير في  هشومة"مالمحيا وعف عالقتيما بشخصية البطمة "
االصطالح المغربي إلى الجدة، مثمما تحيؿ عمى المرأة العجوز المربية، أو التي تكوف عمى 

" في تقصي تاريخ "هشومةر األوؿ لمعمومات عالقة وطيدة باألسرة، ولكنيا كانت المصد
العالقة بيف والدييا وعف العالقات جدييما مع أىؿ القرية، ومصدر تربيتيما، وىي تتموقع 
كسارد مف الدرجة األولى، يحمؿ معمومات متناىية الدقة وشديدة الخصوصية، والبد أف )أمي 

مؾ المعمومات مف مصادرىا الزاىية(، ىي السارد الثاني عمى لساف الكاتب قد استقت ت
(: "أما والدتؾ بنت رجاؿ أمي الزاهيةاألصمية أو قربة "الكوارط"، يقوؿ الكاتب عمى لساف )
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ف لـ تكف تناجي بذلؾ مباشرة، فتنحدر مف  مبارؾ البراني أو الداخمة كما كاف يمقبيا الناس، وا 
كما  ،في نقؿ المعمومة ةفنالحظ أف ىناؾ دقة و شفافي ،1عائمة معروفة مشيود ليا بالتواضع"

أمي تـ إسناد الحكي إلى شخصيات أخرى مثؿ: الحارس الميمي لمسيارات، الذي يحضر ىو )
تـ إسناد الحكي إلى سارديف آخريف مجيوليف، فنجد  ( باسـ وصفة صريحيف، في حيفالزاهية

قالوا، حسبما قاؿ الرواية ىذا النوع مف األسانيد كقوؿ الكاتب )قاؿ الرواة قالوا والعيدة عمييـ، 
" تبقى السارد الناظـ "هشومةالرواة، حسبما استقيتو مف الجيراف(، غير أف شخصية 

، وقدـ صديقتيا لتتأكد مف حكاية واستقرائياوالمركزي، الذي استمع إلى الجميع المصادر 
الحب بيف والدييا، كانت مكذوبة، وقد جعؿ الراوي نيايتيما وفؽ ما يشتيي مف نزعة تدمير 

 خفية.

 بتعميقاتياإذا قمنا أف الراوي استطاع أف يثبت حضوره مف خالؿ الشخصية الساردة
وتبريراتيا وتوجيياتيا، فإنو الراوي استطاع أف يبرز عمى متف النص، ويبرر موقفو الثقافي 

 " عمى لسانيا.هشومةواإليديولوجي مف خالؿ شخصية "

الصفات والمالمح، تمارس إف الكاتب عمد إلى توظيؼ شخصية تحمؿ العديد مف 
أف تعبر عف هشومة عممية نقدية عمى األسرة وعمى المجتمع، وبيذا استطاعت شخصية 

وجيات نظر الكاتب، كوف ىذا األخير ييدؼ إلى تحميؿ الواقع االجتماعي بدء باألسرة التي 
 تعد النواة األولى لو، مف خالؿ وصؼ نفسية الشخصيات الروائية، واستطاع وصؼ تأزميا

وكؿ النفسي واألخالقي، واثبات مجموع القيـ التي تحركيا لتؤدي أدوارىا داخؿ ىذا المجتمع، 
 شخصية الكاتب داخؿ المتف. حضورىذا يدؿ عمى 
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 :الكاتب في الرواية، تجسد عف طريؽ الشخصية الساردة،  حضورإف كاف القارئ
اىا، فماىي ، وموضوعات وتيمات انتقأختارىاوالشخصية المحورية، وحتى شخصيات 

 في النص، باعتباره الطرؼ الثاني في العممية اإلبداعية ؟ القارئعالمات حضور 

الكاتب بطرؽ يوفر لنا نص الرواية جممة مف العالقات التي تفرض وجود القارئ، حيث 
 مباشرة وغير مباشرة، ونوضح ذلؾ بإيجاز فيما يمي:

 :يعتبر ضمير المخاطب عالمة مباشرة دالة عمى القارئ، أو  اإلشارات المباشرة
المتمقي الخطاب، وقد ورد ىذا الضمير عمى لساف الشخصية المحورية، والمالحظ في 

عمى ضمير المفرد أنت وضمير الجمع )نحف(  اقتصارهاستعماؿ الكاتب ليذا الضمير 
 )أنا + آخروف(، ولـ يدرج الضمير )أنتـ( )أنت + آخروف(.

ذ ( أو السارد والضمير )أنت( يحيؿ عمى مير أنا يحيؿ عمى المتكمـ )الراويا كاف الضوا 
المتمقي )القارئ(، فإنو بيف الضميريف )أنا وأنت( الراوي والقارئ عالقة ذاتية، فإذا تأممنا 
الممفوظ السردي اآلتي: "سأغادرىا وىي مطمئنة عمي كما صارت لي ليا عادات كثيرة، بعد 

كما نجد أف الكاتب وظؼ كممة )إنساف( كثيرا، وىي كممة يحيؿ  1"،.شيءؿ اليـو سأخمع ك
ليا عمى القارئ مثؿ قولو: "نظرة أو سموؾ يجعالف اإلنساف يعيد النظر في نفسو وفي 

الكاتب إلى توعية القارئ بصعوبة الحياة كما  ، وىي عبارة ييدؼ بيا2وجوده، ومف يحيط بو"
تجده يدرج ضمير المتكمـ )نحف( بكثرة وضمير يضـ )أنا واآلخروف(، واألخروف ىو القارئ 
في قولو: "تعممنا في الكثير مف الكتب، وفي نصوص قرائية ال تعير أي اعتبار لمفوارؽ 

لحكاية، فالكاتب ييدؼ إلى جعؿ توحي بإشراؾ القارئ وجعمو جزءا مف ا عبارة 3االجتماعية".
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الكاتب  اىتماـفييا، وكؿ ىذا يبيف لنا  شيءالقارئ واعي بصعوبة الحياة، مدركا لكؿ 
 بالقارئ.

 :نجد الكاتب في ىذه الرواية، قد استعاف ببعض األمثاؿ  اإلشارات غير المباشرة
الدراسة والحكـ، تؤكد لنا نوع القارئ الذي يتوقع منو أف يقرأ النص، ويتناولو ب

األسر التي تعاني مشاكؿ وصراعات، ليا عواقب  والتحميؿ، إف خطابو موجو لكافة
وخيمة عمى حياة األبناء، ىي رسالة موجية آلباء، ولكؿ شخص يتوىـ نفسو أنو 
يحب، حيث يقوؿ السارد: "حيف يستولي عمينا وىـ ما نعتقد أنو الحب، غالبا ما 

 1يحولنا إلى أشباه لصوص".

 2النص أيضا مف األمثاؿ والحكـ، مثؿ قوؿ السارد: "المناقرة ممح الحب".وال يخمو 

وقولو كذلؾ: "مف السيؿ عمينا إضراـ النار، لكف مف الصعب إطفاؤىا، مف السيؿ 
، مف السيؿ تكسير الزجاج لكف ات، لكف مف المستحيؿ عميو إرجاعياعمى المساف نطؽ الكمم

 3يصعب ترميمو".

إلى أف الكاتب استطاع مف خالؿ المرجعيات والتقنيات أف بناء عمى ما تقدـ نخمص 
التي تساعده عمى  الظروؼيعطي لمقارئ حقو، حيث اعتبره جزءا مف النص، ووفر لو كؿ 

 تفكيؾ النص، ومؿء فراغو بعد القراءة والتحميؿ.
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 الشخصيات المتكررة: .3

ؽ الخاص وىذا النوع مف الشخصيات كما يرى "ىاموف": "تكوف فييا مرجعية النس
لمعمؿ ىي التي تحدد ىويتيا، حيث تقـو ىذه الشخصيات داخؿ الممفوظ بنسيج شبكة مف 

تنظيمية وترابطية  ووظيفتيا، وذات أحجاـ متفاوتة، ممفوظيةاالستدعاء والتذكير بأجزاء 
 1باألساس".

نالحظ أنو ورد ىذا  –موضوع الدراسة  –إذا تتبعنا نمط ىذه الشخصيات في الرواية 
النوع مف الشخصيات، لكف بإمكاننا التمييز بيف نوعيف مف الشخصيات، شخصيات تنيض 

 بوظيفة االستذكار أو االسترجاع، وشخصيات تقـو بتأويؿ الدالئؿ.

 personnages done شخصيات لها القدرة عمى التذكر أو االسترجاع " . أ
mémoire:" 

تأتي في مقدمة ىذه الشخصيات الشخصية عرفت حضورا ال بأس بو في النص، و 
وسرد حكايتيا، والعمؿ عمى  الكتابة وسيمة لميروب مف الواقع المحورية التي اتخذت مف

ىذا العبء الثقيؿ، عبء تدوينيا والحفاظ عمييا مف الضياع، قبؿ سفرىا قررت التخمص مف 
متخمص منو، وفتح لسنوات طويمة، فراحت تسترجع الماضي في محاولة منيا ل سردي تحممتو

" عف طفولتيا القاسية وآالميا "هشومةصفحة جديدة في حياتيا، يعكس ىذا الماضي حديث 
ىماليما ليا، وتسترجع قصة حبيا التي انتيت بالزواج رغـ  الوجودية، بسبب المناقرة والدييا وا 

ىماؿ متطرؼ، ويتجسد ذلؾ  قوؿ رفض العائمتيف، لينتيي ىذا الزواج إلى مناقرة أبدية وا 
شاء القدر، وشاءت تقاليد الحكاية أف يكونا  وامرأةالسارد: "ىي حكايتي، ىي حكاية رجؿ 

 2أبي وأمي المتطرفيف في إىمالي".
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صورة فنية ومثاؿ بارز يعكس معاناتيما، معاناة أي طفؿ بسبب اإلىماؿ فهشومة 
وىي في يا عيش"معاناتيا مف أجؿ كسب لقمة  ومةهشاألبوي والصراع األسري، كما تتذكر 

 سف السابعة".

كما نجد شخصية أخرى تسترجع بعض أحداث الماضي، وفي ما أطمؽ عميو الكاتب 
"حراس ذاكرة الكوارط"، وذلؾ في سردىـ وتقصييـ ألصؿ "مبارؾ" وكيفية تجميع جده  اسـ

لثروتو وما آلت إليو العائمة بعد وفاة األب، حتى سمي البيت "دار الداع" وىو ما أدى بوالد 
، ويتجسد ذلؾ اإلرث، وبيع مبارؾ لقسمتو قاؿ إلى مدينة "كنيخ"، وبعد تقسيـإلى االنت شومةه

في قوؿ السارد عمى لساف حراس ذاكرة الكوارط: "صارت حكاية دار الصداع موضوعا أثير 
تقوـ بعممية التذكر واالسترجاع وىي شخصية  كما نجد شخصية أخرى 1لدى المتسامريف".

ة بعائمة رة إلى استرجاع أصؿ خديجة وعائمتيا، الممقب(، التي عادة بيا الذاك)أمي الزاهية
البراني، وىي مف العوائؿ الوافديف عمى دوار الكوارط بسبب قسوة الطبيعة، استقرت فييا، 

 وبفضؿ اجتياداتيـ استطاعوا أف يشتروا الكثير مف األراضي.

ثابة شيادة حية عمى ما جرى ىذه االستذكارات تمقي الضوء عمى الحاضر، ألنيا بم
بفائض   ليشومة، وترجمة لمموقؼ السمبي منو، ونتيجة خالصة لتاريخ معقد منسوب بدوره

العنؼ، مف خالؿ مختمؼ االسترجاعات في الرواية، ويمكننا في ىذا الصدد الوقوؼ عمى 
 يريك()مب هشومةالعالقات المركبة التي تقترحيا الرواية عمى نحو خفي وتفكيكيا، فوالد 

تعبدوا أىؿ القرية واغتصبوا أراضييـ زمف سينحدر مف أسرة مارس فييا أفرادىا السمطة وا
( فيو مياجر جاء القرية نفسيا بعد لد البراني)و فرنسي لممغرب، أما والد خديجة االستعمار ال

 معاناة مع القحط، لكنو تصرؼ بانتيازية مع أىميـ ليجمع ثروة كبيرة، أما الكوارط، فكانوا
( مبيريك والداخمةيحسوف بالغبف والظمـ مف قبؿ العائمتيف لذلؾ فمف المرجع أف حبؾ قصة )
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كاف ييدؼ إلى تصفية حساب جماعية مع مف استعبدىـ واستغميـ، فقد كانت قصة صناعية 
 الوىـ.

بناء عمى ما تقدـ، نستنتج أف الشخصيات المسترجعة أضفت عمى النص دالالت 
بأفكار مفيدة، وجعمتو يفيـ النص أكثر ويعي مختمؼ العالقات  عميقة وشحنت ذىف القارئ

شارات.  الخفية التي يحفؿ بيا الراوي كرموز وا 

 :يةاستشرافشخصيات  . ب

تنيض ىذه الشخصيات بوظيفة التعميؽ عمى وضع الشخصية المحورية، وتوجيو بعض 
حماسيا وتفاؤليا، النصائح ليا، بغية حمايتيا مف المستقبؿ، وخوفا عمييا مف االنزالؽ وراء 

وىي تؤوؿ الواقع وتتوقع المستقبؿ حيث تكوف: " بمثابة تمييد وتوطئة ألحداث الحقة يجري 
 1لسردىا مف طرؼ الراوي". االستعداد

في  يةاالستشرافعند استقرائنا لممتف المكاني، الحظنا أف الكاتب خمؽ ىذه الشخصيات 
شارة منو إلى بداية المتف السردي،  فشخصية  هشومة"مستقبؿ الشخصية الرئيسية "تطمعا وا 

بروح النبوة وكما جاء عمى  ممموءة" شخصية "ولد سيدي موسى بن عميالمجدوب اليبيؿ 
فيذه الشخصية تتنبأ بالمستقبؿ حيث تقوؿ  –وىو مف أولياء اهلل الصالحيف  –لساف السارد 

ير والشر وقد جاء عمى كالما مقتبسا مف فـ الغيب، وتتطمع لمغيب، وتتعرؼ عمى مصدر الخ
"شوفي  لهشومة:لساف ىذه الشخصية كالما مف الغيب موجيا لمشخصية الباطمة، حيث قاؿ 

لقد أدركت  هشومةعبارة كانت ليا مدلوؿ في حياة  2يا بنتي غادية تسوقي بال رخصة"
 معناىا حاؿ وقوفيا عمى مختمؼ مجريات حياتيا.
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" الصعموكة مباركة اللةأخرى وىي شخصية " يةة استشرافكما وظؼ الكاتب شخصي
بنتي  ، حيث قالت: "لهشومةالمجذوبة وىي شخصية ينطؽ لسانيا بكالـ موحي مف الغيب 

القاسمة المقسومة تعاني وتعاني، حاممة ىموـ كثيرة رزقؾ تجنيو بيدؾ، بركتؾ  هشومة
طئة وتمييدا ، وتو هشومةىذا الكالـ يعتبر فصمة مف الحاضر الذي تحيا بو  ،1بعيدة"

التي عانت فعال في حياتيا مف األلـ والوحدة،  هشومة"ألحداث الالحقة، أحداث قصة "
 وسعت لكسب لقمة عيشيا لوحدىا.

قامت بوظائؼ متعددة داخؿ السرد، فنيضت  هشومة"وصفوة القوؿ: إف شخصية "
، وذلؾ بسردىا لقصتيا وقصة والدييا بعد عشريف عاما مف بدور الشخصية االسترجاعية

المعاناة، أمال منيا بتخمصيا مف ىذا الماضي القاسي، إنيا الشخصية التي تؤطر األحداث 
 وتمرر المشاىد، وتؤدي المواقؼ، وتفتعؿ العالقات عمى شخصيات أخرى.

غوي لحركي أو  تصاال عضويا، حيث ال يوجد آداءفكؿ الوظائؼ السردية متصمة بيا ا
فيي التي تقدـ األمكنة وتفاعميا دالليا، وىي التي تقارب وتباعد بينيما وىي  وصدرمنيا؛إال 

 التي تفاعؿ بيف الشخصيات، وتتفاعؿ معيا، فيي مركز األحداث ومفعمة ليا.

 دال الشخصية ومدلولها:. ثانيا

ينظر "فميب ىاموف" إلى الشخصية الروائية عمى أنيا دليؿ، يجري عمييا ما يجري عمى 
عمى غرار العالمة المسانية وحدة منفصمة بشكؿ مزدوج،  –الشخصية  –الدليؿ المساني "إنيا 

وتتجمى مف خالؿ داؿ متقطع، يحيؿ عمى مدلوؿ متقطع، وتعتبر بيذا جزءا مف جذر  
، فالداؿ يتحدد مف خالؿ اسـ العمـ، ومف خالؿ التحديدات ائوببنأصمي تقـو االرسالية 

األخرى، ويستخرج المدلوؿ مف شبكة المسارات الداللية التزامنية، التي تحيؿ عمى ىذه 
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بعد ىذه اإلشارة، نتعرؼ اآلف عمى كؿ مستوى مف المستويات المذكورة مف  ،1الشخصية"
خالؿ ما وفرتو لنا ىذه المقاربة مف إجراءات خالؿ ما توفره الرواية مف مادة مف ناحية، ومف 

 مف ناحية أخرى.

 تحديد مؤهالت الشخصيات وصفاتها: .1

التي يستند  يقرر عدد ونوعية الصفات والمزايامف الواضح أف الروائي ىو الذي 
بشخصياتو، كما يحدد داللة تمؾ القرائف المسندة إلييا، والبد عميو أف يعرؼ كيؼ يقيـ 

الحمة بيف الوجود الشخصية المظيري والباطني وبيف السياؽ االجتماعي عالقات منطقية مت
 يفوااليديولوجي الذي يندرج فيو ذلؾ الوجود، ولفيـ تكويف الشخصية وبنائيا نمجأ إلى مقياس

 " وىما:فميب هامونأو معياريف حددىما "

مية المعمومات التي الذي يقاس وضوح الشخصية استنادا إلى ك المقياس الكمي: . أ
ذا نظرنا إلى النص موضوع الدراسة  يقدميا الراوي عمى ضوء المقياس  –عنيا، وا 

لقياس كمية المعمومات التي تتوافر حوؿ الشخصية، نجد الكاتب يعمؿ –الكمي 
عمى ممئ شخصيات بصفات داخمية وخارجية، تتعمؽ بمظيرىا الخارجي، مثؿ: 

إحصائية استطعنا  المالمح الجسدية، مف جماؿ وقبح، وطوؿ وىيئة، وبطريقة
حصر عدد الصفات التي ورد فييا ذكر الشخصية بصفاتيا ومؤىالتيا وتحصمنا 

 عمى:
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 :تطبيق المقياس الكمي 

الشخ
 صيات

 عدد الصفحات أرقام الصفحات

 
 
 

 ىشومة

5-6-7-8-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-24-28-
29-30-35-36-37-38-42-43-
44-50-51-53-54-55-66-67-
69-70-71-75-56-77-78-79-
87-88-89-92-93-98-99-100-

101-107-110-109-115-116-
117-118-122-123-125-127-
128-131-132-133-135. 

65 

األـ 
خديجة أو 
 الداخمة

17-18-24-31-39-40-41-
43-49-63-64-72-73-81-82-
83-84-85-104-105-119-120-

121. 

23 

األب 
مبارؾ أو 
 مبيريؾ

17-24-25-39-40-41-43-
46-47-56-60-61-94-95-96-

103-105-106-121-129-130. 
 
 

21 

 5 .113-112-111-94-65 البراني
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مف خالؿ معطيات المقياس الكمي، أف تصنيؼ الشخصيات تراتبيا يكوف عمى  فويتبي
 النحو اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

في المتف  " أكثر حضورهشومةكمي؛ أف شخصية "ما يالحظ مف نتائج المقياس ال
 الروائي مف الشخصيات األخرى، وىذا ما تؤكده نسبة المعمومات المتواترة عنيا.
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ما يمفت انتباىنا أيضا: أف 
شخصية األـ )خديجة( وكذا 
شخصية األب )مبيريؾ( تحتالف 
تقريبا نفس الرتبة، ويفسر ذلؾ 

" هشومةبعالقتيما في نفسية "
وتقترب باقي الشخصيات مف 
بعضيا البعض مف خالؿ نسبة 
تواترىا إذ ال يعد الفارؽ بينيما 

 كبيرا.

مص خالؿ ما تقدـ نخومف 
الكاتب صور لنا  إلى أف؛
" تصويرا كميا، محيط بجميع جوانبيا، مبينا صراعيا وتمردىا عمى األوضاع، هشومةشخصية

قفيا، ألنيا شخصيات في حيف لـ يخص شخصيات األخرى بإشارات بسيطة ألفعاليا وموا
"خديجة"  تي، باستثناء شخصيهشومة"تغؿ إال في تقاطعيا مع شخصيات "ثابتة ال تش

 الوجودية. وآالميامف قصتيا  اوجزء" هشومةجزءا مف حياة "" المذاف شكال "مبيريكو

 المقياس النوعي: . ب

يبحث ىذا المقياس في مصدر المعمومات المتواترة عف شخصية معينة، ىؿ ىي مقدمة 
 بطريقة مباشرة، أـ بطريقة غير مباشرة.

يتضح لنا ىدؼ الراوي مف الرواية ىو تسميط الضوء عمى معاناة الطفؿ  ومما تقدـ؛
 هشومة"والمرأة بصفة خاصة، نتيجة اإلىماؿ والمشاكؿ األسرية، وذلؾ بتوظيفو لشخصية "

األنثى، التي كاف ليا الحظ األوفر مف التقديـ، إلى درجة أف الشخصيات األخرى لـ تكف إال 

 الرتبة عدد الصفحات الشخصيات

 1 65 ىشومة

 2 23 خديجة )األـ(

 3 21 مبارؾ )األب(

 4 5 البراني

 5 3 سمير الكاليبي

 6 2 يزانة

 6 2 ي شامةأم
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سردية تميزىا، وتكوف ليا برنامجا سرديا خاصا يقدر ما  فيي ال تنيض بوظائؼ اال ليا؛دو 
تقـو بخدمة الشخصية البطمة، وتقديـ صفحاتيا، فالعودة بالذاكرة إلى الماضي في سرد قصة 
ىماليما ليا مما ال شؾ فيو أف  حب والدىا المكذوبة، واستقصاء سبب مناقرتيما المستمرة، وا 

 الرئيسية.ىذه المعطيات تشفع ليا أف تكوف الشخصية 

ونوضح تطبيؽ المقياس النوعي عمى مصادر المعمومات الخاصة بمؤىالت 
 الشخصيات وصفاتيا في الجدوؿ اآلتي:

الشخ
 صية

الص مصدر المعمومات
 فحة

 
 

هشوم
 ة

الشخ
صية 
 نفسها

"انتيت إلى أنني جعمت نفسي رىينة محبس مدينة كينيخ 
 إلى مسقط رأس والدي" لسنوات ال أبرحيا إال في األصياؼ

"ماض يطاردني ويالحقني، تعاندني ذاكرتي في محاوالتي 
 الكثيرة لنسيانو"

 "يحمو لي تسمية نفسي إبنة الزنقة"

6 
 
 
1

1 
 
2

0 
المجذو 
ب ولد 
سيدي 
 موسى

1 "شوفي يا بنيتي غاديا تسوقي بال رخصة"
0 
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 مبيريك
 
 
 

اللة 
مباركة 
المجذو 

 بة

القاسمة المقسومة، وحدانية تعاني وتعاني  " بنتي ىشومة
 حاممة ىمـو كثيرة، رزقؾ تجنيو بيديؾ، بركتؾ بعيدة"

1
0 

حراس 
ذاكرة 
 لكوارك

" ... صار فيما بعد يحمؿ لقب "مبيرؾ" ألصقو بو 
شباف الدوار ... ينحدر مف أسرة عريقة، تقمد أفرادىا مناصب 

 ميمة ..."

2
5 

ي أم
 الزاهية

" ... قيؿ أف والدؾ في صباح يـو مف األياـ المنفردة مف أياـ 
 الحرث كاف يقود تراكتور جدؾ الفيرغيسوف ..."

4
0 

لينظرةحنوفيأخذىا لـ"  هشومة 1 "يومابينيديو،والربتعمىكتفي،أونظرا 
8 

"  الرواة
اجتازخوخةالبابالقصديريالضخمإلىبيوالبيتفوجدنيفيانتظارىخبرالمي

 ."ضعيفيالحسباف

9
5 

ي أم خديجة
 الزاهية

" أما والدتؾ خديجة بنت رحاؿ بف مبترؾ السراني أو الداخمة 
ف لـ تكف تنادي بذلؾ مباشرة، فتنحدر  كما كاف يمقبيا الناس، وا 

 مف عائمة معروفة مشيود ليا بالتواضع"

3
1 

أمي 
 شامة

4 " ىي يا بنتي فتاة جميمة حسب ما وصمني عنيا"
9 

"وجدت نفسيا تقع في شراؾ الحب، فأمنت بحي أمبريؾ  الرواة
 المجنوف ليا"

6
3 

 مبيريك
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1 " أما والدتي فقد اختارت مينة واحدة وىي المناقرة مع والدي" هشومة
8 

نا ألشكاؿ تقديـ المعمومات حوؿ الشخصيات عمى ضوء المقياس النوعي، عندما استقرائ
 نستخمص أف مصادرىا تتمحور في:

  :معمومات المتعمقة بمعظـ الشخصيات؛تعتبر المصدر األساسي لمالساردةهشومة 
، سواء ومؤىالتيماحيث قدمت تعميقات وتعقيبات كشفت عف صفات الشخصيات 

كانت إيجابية أو سمبية، خاصة ما تعمؽ منيا بحياة والدييا )مبيريؾ وخديجة(، وحتى 
 ساسي في نقمو.ما جاء عمى لساف الرواة والشخصيات األخرى كانت ىي المصدر األ

دراؾ الطريقة التي لجأ  كما سنحاوؿ معرفة مصدر المعمومات المقدمة في النص، وا 
 إلييا السارد )الراوي( لتقديـ المعمومات المتعمقة بالشخصيات.

يقـو الراوي بتقديـ المعمومات حوؿ جميع الشخصيات، لكف دوف أف يشارؾ في 
لنا في الرواية  لمحورية، حيث يبتديمو عمى شخصية ااألحداث غير أنو يركز في تقدي

وىذا ما جعمو في كؿ مقاطع الرواية يترؾ ىذه  أكمميا أنو يتعاطؼ معيا ويساندىا؛ب
الشخصية تعبر عف حالتيا ومشاعرىا وأفكارىا، في حيف ال يترؾ أي مجاؿ لمشخصيات 

 األخرى.

في صيغتو: مف " "جيرار جنيتأماـ ىذه االلتباسات، البد مف اإلجابة عف سؤاؿ أثاره 
 يتكمـ ؟ ونثيره نحف في ىذا المقاـ بصيغتنا: مف يتكمـ في رواية "إصرار"؟.

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ، عمينا بتحديد موقع السارد في ىذه الرواية، وذلؾ عمى النحو 
 اآلتي:
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 :وىو الراوي الذي يقدـ المالمح العامة لمشخصيات،  راو غير مشارك في القصة
اليا ومواقفيا، وكثيرا ما يساير الشخصية المحوري، فيما تتبناه مف ويبدي رأيو في أفع

 أفكار ويساندىا في برامجيا السردية.
 حيث تدخؿ في  –هشومة–: وىو إما الشخصية الرئيسية راو مشارك في القصة

عالقة مع الشخصيات األخرى، تنيض بميمة السرد، وىذا ما يوضحو جدوؿ 
ىذه الشخصية في الدرجة األولى مف حيث تقديـ المقياس النوعي أعاله، إذ تأتي 

 المعمومات حوؿ الشخصيات، وقامت بدو الراوي.
 :أوردة معمومات عف نفسيا في كؿ أجزاء الرواية، كما قدمت  شخصية هشومة

، وشخصية "خديجة" مبيريك"معمومات حوؿ الشخصيات األخرى مثؿ شخصية "
 صيغة أقواؿ."، مف خالؿ عممية الوصؼ في "سمير الكاليبي

 ونخمص، أىـ ما يالحظ عف ىذه الشخصية ما يمي:

 ورىا الدائـ في النص، مف أوؿ جممة إلى آخر كممة فيو.حض 
  مف خالؿ ىذه الشخصية استطاع الكاتب أف يصور واقع المجتمع، وما

 يعانيو مف أزمات حادة.
  جراحات الاستطاع الكاتب مف خالؿ ىذه الشخصية أف يكشؼ عف
 لألنثى المستبدة لالغتصاب.الوجودية 

 :هشومة،تتجمى أىمية ىذه الشخصية مف خالؿ تقديميا مف طرؼ  شخصية مبيريك 
 هشومةوالدة وىذا في تقصي قصة حب "، أمي الزاهيةومجموعة مف الرواة، وكذا "

 "الداخمة".
 :"المعمومات المقدمة حوليا، كانت مف طرؼ شخصية  شخصية خديجة "الداخمة

 "، وكذا رواة مجيولي االسـ.الزاهية"أمي و هشومة""
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عف  نتساءؿوبعد تعرفنا عمى مصادر المعمومات المقدمة حوؿ الشخصيات، 
 المؤىالت المعنوية والمادية التي أسندىا الكاتب لشخصياتو الحكائية.

 

 

 المؤهالت المعنوية والمادية: .2

أبعاد الشخصيات األخرى ومالمحيا الخارجية  لـ يجيد الكاتب نفسو في ابراز
والداخمية، غير أنو ركز عمى إبراز مالمح الشخصية المحورية وأبعادىا، لذلؾ نركز في 
 تحميمنا عمى الشخصيات الروائية، التي حممت بعض األبعاد واتسمت بالوضوح نوعا ما.

 :"شخصية "هشومة 
o :حب وكراىية، تمميذة، تحمؿ  أالـ نفسية، شعور متناقض مف المقومات الشخصية

ماض قاسي، طفولتيا ىشة وبائسة، تعرضت لإلىماؿ األبوي، عاشت في الزنقة، 
متمردة، تحب المطالعة، متطمعة لمعرفة ماض والدىا، السعي مف أجؿ الكسب لقمة 

ي، تشتت فكري، الوحدة، ضياع نفس ي سف الطفولة، ىموـ كثيرة، تعانيالعيش ف
 ....تعنؼ نفسيا وغيره 

o :ىماليما ليا، هشومة شخصية  البعد النفسي مضطربة نفسيا بسبب تناقر والدييا وا 
تعاني مف انعداـ الطمأنينة، ضائعة بيف الحقيقة والخياؿ بحثا عف أسباب الصراع 

 هشومة:والمناقرة المستمرة ليما، تجمع بيف الحب والكراىية، يقوؿ الراوي عمى لساف 
 1وال ركبة أتوسدىا، وال يد تربت عمى الكتؼ". "ال صدر حنوف يمكف أف أركض نحوه

عطب نفسي جعؿ منيا إنسانة معنفة لنفسيا ولغيرىا، يقوؿ الراوي: "إذا تربت بالعنؼ 
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تجدينو أمامؾ،  وداخؿ العنؼ، فمف الطبيعي أف تمارسو في كؿ حيف، عمى أي كائف
ف والحيواف نسايـو دوف أف أوقع ضحية عمى االاليومي، ال يمر  غدا  العنؼ سموكي
ىذا العنؼ الذي انعكس عمى نفسيتيا لتصبح عدوانية تجاه  ؛1والنبات والجماد ..."

نفسيا واتجاه اآلخريف، في ظؿ إىماؿ تاـ ألبوييا، وىي الطفمة التمميذة التي كبرت 
في غفمة منيا، لتتحمؿ أعباء الحياة وحيدة، ولتكوف ضحية عنؼ معنوي داخؿ البيت 

 وعنؼ مادي خارجو.
o يتناوؿ ىذا البعد مجموع الصفات الجسدية المتعمقة بالشخصية  بعد الفيزيولوجي:ال

 مثؿ: السف والقامة، الوزف، المباس، لوف الشعر، والوجو والعينيف.

طفمة صغيرة، قوية البنية، غير مبالية بينداميا، تظؿ المالبس نفسيا عمى  هشومة:
شبو  جسدىا أكثر مف أسبوع، بجسدىا آثار وجروح شاىدة عمى معاناتيا، في جبيتيا خط

 ثيرة تؤرخ ألحداث وأفعاؿ مختمفة.س لضربة تمقتيا عمى رأسيا، وبيدىا آثار كمقو 

 شخصية مبيريك "مبارك":

 البعد النفسي البعد االجتماعي
 رب عائمة. -
 كاف محافظ عمى ثروة والده. -
كاف فالحا، ثـ امتيف كثيرا  -

مف الميف في المدينة "كينيخ": باع 
 الخضر، تاجر باألكباش ....

 سكف في الريؼ ثـ المدينة. -

 كاف طيبا. -
 ادعى حبو لخديجة. -
 ميمؿ البنتو. -
يضرب زوجتو خديجة.  -

 مدمف عمى شرب الخمر
 زوجتو.دائـ الشجار مع  -
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 شخصية خديجة )الداخمة(:

 البعد االجتماعي البعد الفيزيولوجي
 جميمة القد -
 ذات عينيف سوداويف. -
وجو مالئكي عندما كانت  -

 شابة.
 قواميا متناسؽ. -

مف عائمة مشيود ليا  -
 بالتواضع.

 سكنت في الريؼ ثـ المدينة. -
 تحضر األعراس دائما. -
 التباىي، مسرفة -
 ليا بنت واحدة. -
 بيت والدىا. ىربت مف -

 

 :البعد النفسي لشخصية خديجة 
ادعت حب مبيريؾ، ميممة البنتيا، مبذرة، مينتيا ىي المناقرة، غير مبالية  -

 لمسؤوليتيا كأـ.

تنوعت شخصيات الرواية بيف ذكورية وأنثوية، ولذلؾ يتأكد التعارض بيف الجنس: 
 محوريف داللييف:
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 إناث مقابل ذكور
 ولد البراني. –مبيريؾ

 سمير الكاليبي.
 ولد سيدي موسى.

 حمودة اليبيؿ.

 أمي. –ىشومة–خديجة  
 فطومة. –رانةي–الزاىية 

 

 لى مستوى البناء الداللي لمشخصية؛وىذا التقابؿ ال يتعمؽ بالجنس فقط، بؿ يتعداه إ
 مثمما نوضحو في الجدوؿ اآلتي:

 تعيش في الزنقة. - هشومة
 تعاني الوحدة والفراغ العاطفي. -
 العيش مف المزابؿ. كسب لقمة -
 تعيش اإلىماؿ. -
 عقدة نفسية تتمثؿ في العنؼ. -

 يعيش في العراء. - سمير الكاليبي
 يعاني الوحدة والفراغ العاطفي. -
 يش اإلىماؿ.يع -
 عقدة نفسية جعمتو يصاحب الحيوانات. -

 يعيش في العراء. - المتشرد
 يعيش وحيدا. -
 ميمؿ. -
 يعاني فراغ نفسي. -
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 يأكؿ مف المزابؿ. -
 

 أسماء الشخصيات الروائية: سيميائية .3

ت غريبة عف بيئتيا، فيي مستمدة مف سنالحظ أف جؿ األسماء الموظفة في الرواية لي
ف كانت قد انفردت في بنيتيا الصوتية، وكميا مشتقة مف دالالت لغوية  أصوؿ عربية، وا 

اء ألقواؿ مجردة مرتبطة بالمينة، أو بالحالة االجتماعية، أما فيما يتعمؽ بمطابقة ىذه األسم
 :داللييفالشخصية وأفعاليا، فيمكف تصنيفيا إلى مستوييف 

 المطابقة بيف الشخصية وعالمتيا المغوية. . أ
 المفارقة بيف الشخصية وعالمتيا المغوية.  . ب

 :هشومة 

"، وقد اختار الراوي ىذا هشومةأوؿ شخصية تطالنا في ىذه الرواية ىي شخصية "
الدالالت المحددة، فنحف نعمـ أف لمتسمية في االسـ ليذه الشخصية ليحممو مجموعة مف 

في أكثر مف موضع، وال  التراث العربي سمات ودالالت، تحدث عنيا قديما "الجاحظ"
نعتقد أف اختيار الراوي ليذا االسـ كاف اختيارا عفويا، بؿ عف قصد بحيث يشير مف 

 خاللو إلى دالالت معينة.

الشيء، األجوؼ أو اليابس ىشما  مشتؽ مف الفعؿ "ىشـ، فيقاؿ: ىشـ هشومةاسـ 
، ويقاؿ أيضا: ىشـ الثريد: كسر، وىشمت الريح الشجر: كسرتو فالميشوـ وكسره

،  والسؤاؿ الذي يطرح نفسو في ىذا المقاـ، ىؿ توافقت ىذه الدالالت المغوية مع 1المتكسر".
 طبيعة الشخصية مواقفيا، أـ كانت مناقضة ليا ؟
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يا، بعدما صار عمرىا عشريف عاما، وتحصمت عمى بسرد حكايت هشومةتبدأ شخصية 
شيادة الباكالوريا، ىي حكاية والدييا، حكاية مدينة "كينيخ" التي حاف موعد مغادرتيا 

 ،"فهشومةوتوديعيا مف أجؿ وضع ىذا الماضي في سمة الميمالت، وفتح صفحة جديدة "
ر  صرار عمى تحدي تفتقر لمحب والحناف والرعاية، لكنيا تمتمؾ بالمقابؿ عزيمة وا  ادة قوية، وا 

، وقد تراوحت برامج الشخصية بيف المعاناة واأللـ، والوحدة واإلصرار، والعنؼ الظروؼكؿ 
ىماليما ليا. وقد أراد الكاتب مف وراء توظيفو ليذا  بالذات إلى  االسـنتيجة صراع والدييا وا 

ظيار حجـ آالميا الوجودية، فيي تعاني مف عطب هشومة،إبراز معاناة الطفمة  نفسي،  وا 
ونفسيتيا منكسرة، وآماليا محطمة، نتيجة معاناتيا في البيت أوال وفي المجتمع ثانيا، يغدو 

 العنؼ شعارىا حيث تعنؼ نفسيا وتعنؼ غيرىا.

سواء  هشومة"نجد أف توظيؼ الراوي ليذا االسـ، كاف مطابقا لمشخصية، وشخصية "
منكسرة نفسيتيا وآماليا أـ ال، محورىما مف محاور الحدث الروائي، فقد جعميا مجاال أكانت 

عددا كبيرا مف األبعاد، بوصؼ ذات سيادة  –الراوي  –رحبا لمداللة، حيث يطرح مف خالليا 
 في الرواية ككؿ.

 :)شخصية مبارك )مبيريك 

اء والزيادة" ىي النمرؾ، مبارؾ، ومنو البركة: و مشتؽ مف الفعؿ "برؾ، يبا مبارك اسـ
والتبريؾ: الدعاء لإلنساف أو غيره بالبركة، والمبارؾ: ما يأتي مف ورائو الخير والبركة، 

وىنا نجد مفارقة بيف االسـ وداللتو في النص فشخصية "مبارؾ" في  ،1المبارؾ المرتفع"
الكبير، وغادر ( بعد تقسيـ التركة وتشتت البيت ولد القايدالرواية قد خسرت ثروة والدىا )

"كينيخ" بعد بيع حصتو مف اإلرث، ولـ تكف حياتو إال ضياعا ونقصا  إلى مدينة الدوار
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وخسرانا لكؿ شيء، حتى حبو لزوجتو خديجة التي تزوجيا رغـ كؿ الظروؼ كاف حبا مزيفا، 
 فبعد الزواج أصبحت حياتيما شجارا مسمرا، وأصبح مدمنا عمى الخمر.

 مدلوؿ الشخصية.يف داؿ االسـ و ومنو فإننا نجد مفارقة ب

 :شخصية خديجة 

الناقة، وكؿ ذات ظمؼ وحافر،  خدجتخديجة مشتؽ مف الفعؿ "خدج، فيقاؿ  اسـ
تخدج خداجا، وىي خدوج وخادج، وخدجت وتخدجت: كالىما: ألفت ولدىا قبؿ أوانو لغير 

، إف الراوي كاف لو ىدؼ مف توظيفو ليذا االسـ المتعمقة 1تماـ األياـ، وخديجة اسـ امرأة"
فبعد مفارقتو بيف االسـ والشخصية، وما يوضح ذلؾ، أف  –خديجة  –بيذه الشخصية 

شخصية "خديجة" لـ تكف ميتمة بابنتيا، وال مراعية لشعورىا وأحاسيسيا الطفولية، لـ تكف 
مينتيا ىي المناقرة مع زوجيا "مبيريؾ"، توفر ليا الحناف والحب والرعاية كأي أـ، فقد كانت 

: "ىي األخرى لـ تكف هشومةوحضور األعراس، والتباىي عمى حساب كد زوجيا، تقوؿ 
مشاعري الطفولية، وال نفسيتي ضاربة عرض الحائط كؿ  ال تيمياتعير أي حساب لوجودي، 

 ،2ائية لكينيخ"تخريجات ما أتيح لي االطالع عميو مف نظريات عمماء النفس بالمكتبة اليو 
" لـ نجد ما يؤكد ليا ىذه هشومةفمف البدييي أحب اآلباء لألبناء عاطفة فطرية، لكف "

المسممة، فقد عانت التيميش واإلىماؿ مف طرؼ والدييا، تيتـ بينداميا لوحدىا، وتقـو بكؿ 
شيء بمفردىا، كؿ ىذا جعميا تحس أف وراء ىذا سرا، وىو أنيا بنت غير شرعية، وىو ما 

 ؤكد وجود المفارقة بيف االسـ والشخصية.ي

 :شخصية سمير الكاليبي 
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مشتؽ مف الفعؿ "سمر، يسمر، والسمر والسامر، مجمس السمار، السامر:  سمير"اسـ "
لموضع الذي يجتمعوف فيو لمسمر، ورجؿ سمير: صاحب سمر، المسامرة: الحديث في 

": وىو اسـ أطمؽ عميو نتيجة مصاحبتو لمكالب واتخاذىا أنيسا لو بديال ، "الكاليبي1الميؿ"
 عف االنساف.

" "سمير الكاليبيا بيف االسـ والشخصية في النص، فشخصية نجد ىنا تطابقا وتناسب
وصديؽ وفي لكالبو، حيث جعؿ ثالثة أرباع النيار  –السير  –ىو تجسيد فعؿ لمسمر 

، وخص الميؿ  فقد  –كالبو  –و والمشي والتسكع بيف دروب "كينيخ" رفقتيا بكالب الىتماـلمنـو
اختار ساحة واسعة تسع كؿ كالبو، ويشعؿ النار، حيث تمفت بو كالبو، التي كاف يوزع 

والده ألمو، األمر الذي  و بقتؿتساوي، بعدىا يعرض عمييا قصة حياتعمييا رؤوس الدجاج بال
ف يسير مع كالبو كؿ الميؿ، يحكي ليا بأف يكوف كمبا مثؿ متمقيو، كاسمير حكـ عمى 

 أوجاعو وآالمو، بذنب لـ يرتكبو، تحوؿ إلى شبو حيواف.

نالحظ تطابؽ بيف االسـ والشخصية التي كانت تعبر عف كؿ دالالت االسـ  مما سبؽ؛
 وجسدىا أحسف ما يكوف، وىذا ما كاف يصبوا إليو الراوي.

تنا، ذات تركيبة بسيطة متداولة في بئ صفوة القوؿ: إف الشخصيات داخؿ الرواية كانت
وقد اختار الراوي ليذه الشخصيات أسماء ذات دالالت متناسقة مع ما تؤديو في النص 

 ومعبرة عنيا.

 . مستويات وصف الشخصية:ثالثا

بعد تقديـ الشخصيات مف خالؿ دواليا ومدلوالتيا، نحاوؿ الكشؼ عف األدوار العاممية 
ات وأفعاليا، وذلؾ بالنظر إلى الشخصية عمى أنيا عامؿ التي تقؼ وراء أقوؿ الشخصي
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يتحدد بنمط عالقتو مع العوامؿ األخرى، ومف ثمة وجب عمينا تحديد وظائؼ التي تتوزع في 
 النص، مف خالؿ تحديد بعض البرامج السردية التي ترغب الشخصيات في إنجازىا.

مف  انطالقابرامجيا والمالحظ في رواية "إصرار" أف الشخصيات تسعى إلى تحقيؽ 
ىماليما  الشخصية المحورية التي كانت تسعى لمعرفة السبب الكامؿ وراء شجار والدييا وا 

 ليا، حيث كؿ ىذا كموضوع أساسي أو البرنامج الرئيسي.

 طالقا مف ذلؾ يكوف الموضوع األوؿ الذي تسعى البطمة إلى تحقيقو ىو:نوا

 

 :كشف سبب عراك الوالدين/ الموضوع األول 

بة، يرعى فييا الوالديف األبناء، محنحف نعمـ أف أي أسرة يعميا الدؼء والحناف وال
لـ تجد في بيتيا إال النزاع  هشومةويسيروف عمى حمايتيـ وتوفير احتياجاتيـ الحياتية، أما 

والمناقرة المستمرة بيف والدييا، في بيتيـ الغياب التاـ لمحب والحناف، فقد كاف بيتيـ مدرسة 
 " لتفسير ذلؾ الصراع.هشومة، ومعترفا لمعنؼ الرمزي، وقد سعت "لمشجار

واألسرة المعطوبة،  هشومةويبدو جميا أف ىناؾ فصمية بيف الذات والموضوع، أي بيف 
ولتحقيؽ ىذه الرغبة يستمـز خمؽ عالقة وصمية بيف الذات واألسرة، وتوفير كفاءة لتحقيؽ 

لدييا لكف قبؿ الدخوؿ في وصمة مع ىذه بمف ليـ عمـ بقصة وا االتصاؿرغبة أال وىي 
 األسرة يجب تشخيص الداء لوضع الدواء المناسب.

بعبارة أخرى، يجب معرفة جذور قصة والدييا مف األوؿ والعودة إلى األقارب ومف كاف 
لو عمـ بقصة والدييا، ولمعرفة كؿ ىذا وجب عمى الذات الدخوؿ في وصمة مع موضوع 

قصة والدييا، وبذلؾ يحيؿ الوضع البدئي عمى فصؿ مزدوج: ، وتحري ر الكوارطقيمة دوا
 : كشؼ السر الكامؿ وراء شجار الوالديف" دوار الكوارط. "هشومة
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تفاصيؿ قصة  هشومةإف دوار الكوارط ىو المصدر األػصمي، الذي استقت منو 
 .والدييا وسبب إىماليما ليا، كما تـ استقراء بعض المعمومات مف الجيراف

 

موضوع التحري عف قصة والدييا ال ينظر إليو باعتباره قيمة  ء عمى ذلؾ نستنتج أفبنا      
نما باعتباره وسيمة ضرورية تمكف  مف تعييف رغبتيا، ونمثؿ عمى  "هشومة"في حد ذاتو، وا 

 ذلؾ بما يمي:

 

 

 

 

 

 حيث تكوف الفرضية: عنصر الرغبة المراد تجسيده

 ة ىي النتيجة التي تؤوؿ إلييا الفرضية.يف: ويتمثؿ في طريقة تجسيده ،الغائييالتح

ة(، أي تحقيؽ الرغبة أو عدـ رسيمة ىو المرحمة الثالثة )الغائيوما ييمنا في ىذه الت
بعض األخبار عف سبب شجارىما  استطاعت أف تجمع هشومةتحقيقيا، فالمالحظ أف 

المستمر واىماليما المتطرؼ ليا، وىذا يدؿ عمى وجود عوامؿ مساعدة مكنتيا مف تقصي 
 المصادر عف حياتيما األولى، وتتمثؿ ىذه العوامؿ في: 

 تداوؿ قصتيما عمى لساف مكاف الكوارط. -
 قصة حبيما. ةشير  -

 الغائية التعيين الفرضية

 كشف بين عراك والديها السؤال والتقصي إيجابية )+(
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مف ثالث مزدوجات متباينة مف الطبيعة والدور العاممي الذي  تتكوف الترسيمةالعاممية
 تقـو بو:

 :-المرسل إليه  –مزدوجة المرسل  -

يعتبر واقع األسرة المزري الذي يعتبر حمبة لمصراع والشجار في كؿ وقت الدافع 
والدييا األوؿ، وتبدو األسرة عمى المستوى  ترغب في تقصي وافع هشومة"الذي جعؿ "

الصرفي عامال مفردا، غير أنيا في الحقيقة عامؿ جماعي ألنيا تحتوي عمى مجموعة 
مف األفراد والقيـ التي تجمت نصيا، عكس خانة التمقي التي تألفت مف ممثؿ واحد يكوف 

 المستفيد مف ىذا التقصي.

 :-الموضوع  –مزدوجة الذات  -

حد يؤدي دورا عامميا عمى مستوى خانة الذات، ألنو توجد شخصية يوجد ممثؿ وا
لتحقيؽ عنصر الرغبة المتمثمة في تقصي سبب خالؼ هشومة مجازية تشترؾ مع 

ىماليما ليا، وىي شخصية الحب والكراىية واإلىماؿ، وىي عالمات  عاممة والدييا وا 
مف نيا تساىـ بشكؿ لدالالت يمكف أف تنتقؿ مف خانة الموضوع إلى خانة المرسؿ كو 

 تقويتيا.األشكاؿ في تدعيـ رغبة الذات 

 :-المعارض  –مزدوجة المساعد  -

وحيدة في مسعاىا اليادؼ إلى تقصي سبب صراع والدييا واىماليما  تبدو ىشومة
ليا، يظير عنصر المساعدة ثريا مف حيث عدد الممثميف الذيف ييموف في القياـ بدور 

 قصة حب والدييا وكذلؾ انتشارىا. ةعالي واحد، ونجد كذلؾ: شير 

في  هشومةلكف وجود ىؤالء الممثميف في خانة المساعد ال يعني أنيـ يساعدوف 
 اموضوعيا، فميس لدييـ عمـ بعنصر الرغبة، وليس ليـ عالقة بالذات، كما أنيـ لـ يكونو 
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ة يممكوف في بداية األمر موضوعا أو برنامجا مضادا يرغبوف في تحقيقو ىذا باإلضاف
 إلى وجود برامج سردية ممحقة تساعد عمى تنفيذ البرنامج السردي األساسي.

 عالقة الشخصيات بالمكان:. رابعا

ممكاف ألف إدراؾ االنساف ل بحياة البشر؛التصاقاكاف ىو أكثر العناصر المإف 
يختمؼ مف حيث إدراكو لمزماف "ففي الوقت الذي يدرؾ فيو الزمف مف خالؿ تأثيره في 

 فاالنتماء، 1إدراكا غير مباشر، يدرؾ المكاف بطريقة مباشرة إدراكا ماديا حسيا"األشياء 
إلى المكاف ىو الذي يحدد طبيعة المكاف مف ناحية الغربة واأللفة فالمكاف األصمي، ىو 
المكاف المحوري بالنسبة لمشخصية. ومف خالؿ ىذه المفاىيـ، نرى أف المكاف يعد مف 

عياريتو عف طريؽ عالقة لمبناء الروائي، والتي تسيـ في م العناصر األساسية المكونة
 المكاف بالشخصيات، ومدى تفاعميا مع بعضيا البعض.

والتي  وتبرز أىمية المكاف ممثمة في الحاالت الشعورية المتعددة في رواية "إصرار"
ومف ىنا  ف ليا دور بارز في تحريؾ المشاعر؛نجدىا بارزة في عدة مواضع، والتي كا

يبرز مدى التصاقيا بالمكاف وخضوعيا لو، كما يتحكـ المكاف في تصرفاتيا وسموكياتيا 
" الشعورية، "هشومةالصادرة مف الشخصيات، وىذا ما نجده مجسدا في حالة شخصية 

التي كانت تروي حكايتيا، وما تعرضت لو مف جراحات وجودية، تركت في نفسيا 
 يؿ شخصية بيف ثالثة فضاءات:في تفاص مشتتةمشاعر متناقضة، 

بما يمثمو مف ضيؽ وتوتر، ىو مركز لمعنؼ والمناقرة المستمرة، بخالؼ ما البيت:
في  "هشومة"، غير أف والطمأنينةاعتدناه مف وقار وستر لكؿ عيوبنا، فيو نجد الراحة 

تارا شفافا جد غير الشجار والمناقرة المستمرة، وذلؾ بقوليا: "أما بيتنا فقد كاف ستبيتيا، لـ 
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كما تقوؿ: "في بيتنا كؿ شيء يذكرني بالعنؼ، فأي نقطة  ،1لعراكيما المتواصؿ الحمقات"
، فالبيت مف األماكف المغمقة، وقد كاف بالنسبة 2أو حيز فيو مشاىد عمى العنؼ"

، جحيما ال يطاؽ، لذا فقد كانت تقضي أغمب أوقاتيا خارجو، ىربا مف سماع لهشومة
حيث اتخذت الزنقة بديال لو، وكانت تقضي معظـ أوقاتيا فييا،  المستمرة؛ المباراة

وجعمت أزقة الحي ودروبو بيتيا الحقيقي، وبقميؿ مف التأمؿ يدرؾ القارئ مرارة معاناة 
" مف خالؿ نظرتيا ليذا المكاف، فقد غادره الحب منذ زمف بعيد، وصار بالنسبة "هشومة

اف تأثيرا كبيرا عمى مشاعر "ىشومة" إلييا مصدرا لمشجار والعنؼ وىكذا كاف لممك
 ونفسيتيا.

والذي كاف لو تأثير كبير في نفسية كما تدور أحداث الرواية في مكاف آخر، 
"ىشومة" وىو مدينة "كينيخ" التي تعتبر الفضاء األوسع المفتوح، الذي جرت فيو تفاصيؿ 

عادات وال وسيمة التي تكشؼ لو أسرار عف األشخاض، حيث تظؿ صورتواألحداث، 
والتقاليد، ومختمؼ صور البؤس والحرماف والظمـ والتناحر، والصراع الطبقي، تنتقؿ 

: مف قير العبودية االجتماعية إلى مالبسات الشارع، فميذا المكاف فضاءيفالبطمة بيف 
عالقة وطيدة بالشخصية، فقد كاف سجال لجميع أحداثيا وآالميا الوجودية، وكؿ نقطة 

ليا، وأبرز مقطع سردي يدؿ عمى ذلؾ قوؿ السارد: "كؿ  ما جرى بالمدينة شاىدة عمى
 3..." ما جرى لي مف أحداث ووقائع مثيرة زاوية، وكؿ نقطة بالمدينة شاىدة عمى

ويتجمى ذلؾ عف  "، ونفسيتيا؛"هشومةلكبير في حياة فيذا المكاف كاف لو األثر ا
طريؽ األوصاؼ والكممات، التي يتـ التعبير مف خالليا عمى ىذا المكاف، والتي تعكس 
لنا الشخصية وما تعانيو مف حاالت شعورية، كشفت عف نفسيتيا، بواسطة ابداء رأييا 
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بالمكاف وتحدثيا عنو، ومدى تفاعميا معو، سواء أكانت ىذه العالقة إيجابية أو سمبية، 
اء الثالث، الذي دارت فيو أحداث الرواية، فتمثؿ في مكانيف آخريف، ىما ريفي أما الفض

بحياة متقمبة وعابثة لوالدي  ىفطناسة والكوارط، فضاءاف مرتبطاف بخزائف الماضي، المأل
 .هشومة""

لقد تعددت عالقات الشخصيات باألمكنة في رواية "إصرار"، فمنيا ما ارتبط 
ومنيا ما كاف ارتباطو بالمكاف ارتباطا  –كما أشرنا سابقا  –الت الشعورية ابالح

اجتماعيا، فالمكاف يمعب دورا كبيرا في تفعيؿ األفكار والمشاعر، والعادات والتقاليد 
عنو تزداد حبا لو، وتمسكا بو، ألنيا  االبتعاداالجتماعية بالنسبة لمشخصية، فميما أرادت 

 مراكشإلى مدينة  االنتقاؿ"، التي أرادت هشومةتبقى مرتبطة بو، وىذا ما تجسده "
إال أنو صعب عمييا مغادرتيا، لتغادرىا لمتابعة دراستيا، واالنتقاؿ مف مدينة "كينيخ"، 

مضطرة مكرىة مف أجؿ دفف ماضييا، وفتح صفحة جديدة، يقوؿ السارد: "مدينة رغـ أف 
بناياتيا .... رغـ أنني كنت ، مجانينيا، أشياؤىا، مشردوىاالكؿ يعرفني فييا، ناسيا، 

أشعر فييا دائما أنني داخؿ بيت كبير ناسو أىمي، لـ تعد قادرة عمى احتوائي مثمما يبمغ 
يغادر البطف مضطرا رغـ الصراخ، لذلؾ قررت استبداليا بمدينة  الجنيف الشير التاسع

 1أجيميا".

ير الراوي ألف عالقة المكاف بالشخصية ىي عالقة تفاعؿ مستمر، فبمجرد أف يش
بؿ كعنصر  ألف الراوي ال يقدمو كإطار فحسب؛ إلى المكاف تكوف اإلشارة لمحدث،

حكائي أساسي في المادة الحكائية، لو أىمية في تأطير البنية العامة لمنص الروائي، كما 
بفضاء آخر، وىو الزنقة، حيث جعمتيا بديال ليا عف البيت، فييا  هشومة"نجد عالقة "

وؿ السارد: "تحمو لي تسمية اسمي ابنة الزنقة، فقد كانت ىذه األخيرة تعممت وتربت، يق
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منشغميف عني، ىي معممتي األولى، فييا  فدوما مالذي أحتمي فيو مف مشاكؿ والدي
 1تمقيت كؿ شيء تقريبا، إنيا مدرستي األولى".

براز دوره في الكشؼ عف العالقات  بعد تعرفنا عمى المكاف وعالقتو بالشخصيات، وا 
الجتماعية تجدر اإلشارة إلى أف المكاف بمثابة األرضية الخصبة، التي تولدت عنيا تمؾ ا

العالقات االجتماعية، كما تمعب الشخصيات دورا ىاما في تكويف المكاف وبنائو، ويكوف 
ذلؾ عف طريؽ حركة الشخصيات، التي تبث فيو الحيوية، كما تزيده لمسة فنية تقترب بو 

شخصيات وتنقميا عبر األمكنة، ينعكس عمى الشخصيات وسموكيا، مف الواقع، فحركة ال
التي عاشت  "هشومة"،بحياة البشر، وىذا ما نجده في شخصية  التصاقاألف المكاف أكثر 

طفولتيا في مدينة "كينيخ" بمختمؼ تفاصيؿ حياتيا، وآالميا الوجودية، لكنيا اضطرت 
 عة.لمغادرتيا، وىذا مف أجؿ طي الماضي بآالمو الموج

حيث يمعب دورا وانفتاحو،  انغالقوكما ينبغي التنبيو إلى أىمية المكاف مف ناحية 
مثؿ مدينة  فعاال ىو األخر في تكويف الشخصية، فنجد األماكف المفتوحة في الرواية،

مما جعؿ الشخصية  كينخ، وكذلؾ أزقة الحي ودروبو، كميا تعتبر أماكف مفتوحة،
معبرة عف مشاعرىا والتصاقيا بيذه األمكنة، ومعبرة  بسموكياتتتجاوب معيا، وتتصؼ 

فكؿ  هشومة،عف تجاربيا الوجودية فييا، فمدينة "كينيخ" كانت فضاء لصيقا بحياة 
وآماليا التي تطمحيا، كما نجد في المقابؿ  هشومة،دروبيا وأزقتيا شاىدة عمى حياة 

فيو، ال تعرؼ ذاتيا،  نفسيا مقيدةهشومة جد أف حيث ت ألماكف المغمقة، مثؿ البيت؛ا
حيث كانت واقعة في ضياع نفسي، وضغوطات تضيؽ الخناؽ عمى ذاتيا، نتيجة لما 
تعانيو مع والدييا، فمف إىماؿ وصراع مستمر، فيو بيت يفتقد ألدنى معايير الدؼء 

 العائمي.
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نخمص في األخير، بعد دراستنا لعالقة المكاف بالشخصيات إلى أف الراوي، قد 
صؼ األمكنة في روايتو، وصفا متميزا، فأحسف تنسيؽ ىذه األمكنة، وجعميا استطاع أف ي

مالئمة وممتصقة بيا، بحيث نجد األمكنة محفزة لمشخصية، معبرة عف سموكيا وعاداتيا، 
كؿ أدواتو الفنية مف أجؿ أف يكوف المكاف مناسبا  رصدوما ينتابيا مف مشاعر، فالراوي 

 لكؿ شخصيات الرواية.

 عالقة الشخصيات بالزمن:. خامسا

يعد الزمف مكونا بنائيا ال يمكف أف ينفصؿ عف بقية المكونات السردية األخرى، ولعؿ 
ىذا ما جعؿ الدارسيف يولونو اىتماما كبيرا، بالبحث في مفيومو وأنواعو وتمظيراتو، وآلياتو، 

ذا جاز لنا  افترضنا أف مدركيف أنو: "مف المتعذر أف نعثر عمى سرد خالي مف الزمف، وا 
نفكر في زمف خاؿ مف السرد، فال يمكف أف نمغي الزمف مف السرد، فالزمف ىو الذي يوحد 

 1السرد، وليس السرد ىو الذي يوجد الزمف".

فسفر البطمة في النص  الزمف إال مف خالؿ حركة الشخصيات؛وال تظير أىمية 
األوضاع االجتماعية  اإلبداعي عبر األزمنة )الماضي، الحاضر المستقبؿ(، ىو سفر عبر

والحياتية فعرض األحداث يرتبط بتتابع زمني خاص، تخضع لنظاـ سردي، يقـو عمى تفاعؿ 
الشخصيات وتسمسؿ األحداث، فممزمف وظائؼ متعددة، تنبع مف شعور خاص ينتمي في 
الشخصية اإلحساس بالذوباف في الزمف، يتجمى ذلؾ مف خالؿ إدراؾ مختمؼ العوامؿ التي 

 زمف الراوي، )المؤلؼ( ومدى الوعي بيا.تعمؿ في 

 استطاعت رواية "إصرار" باعتبارىا فنا سرديا أف تقدـ األحداث وفؽ نظاـ زمني
حداثيات الصراع بيف شخصية البطمة، بوصفيا ذات فاعمة، أو خاضعة خاص، لتجسد ا

وفؽ لمفعؿ، وبيف الزمف بوصفو رمز لمسمطة العميا، فقد قامت أحداث الرواية "إصرار"، 
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فييا الحكي سيرورة زمنية منحرفة عف مسارىا الطبيعي  اتخذبحيث  تسمسؿ زمني متقطع؛
إلى غير المؤلؼ، فاتخذ فييا الراوي عممية الرجوع إلى الماضي عبر فعؿ التذكر، مف خالؿ 
سرد ىشومة لحكايتيا وحكاية والدييا، وىذا التذكر كاف مف خالؿ فعؿ تناوبي، فقد كانت 

ىماليما ليا، ذاكرتيا تقص ع مينا تارة معاناتيا في بيتيا، مف خالؿ شجار والدييا المستمر وا 
 وتارة أخرى تعود بيا الذاكرة إلى دوار الكوارط لسرد قصة حب والدييا المزيفة.

قد تتعاقب األحداث لدى االنساف إحساسا خاصا بالزمف، وغالبا ما يتحوؿ إلى صراع 
 ي نعبر عنو بييمنة الماضي، وتمزؽ الحاضر.ينجـ عف محاولة معايشة األحداث، الذ

أفرزت العالقات بيف الشخصيات داخؿ النص عف ثالثة مراحؿ، تصور مظاىر تحوؿ 
 الزمف وتأـز الذات وىي:

  الزمف المسترجع أو ىيمنة الماضي: الذي يعد مرحمة القوة، وتمزؽ الحاضر، ويعد
تمميو ضرورة الحياة ، ومحاولة إعادة بناء الذات وفؽ ما لالسترجاعمحفزا 

 ومستجدات العصر.
  ىيمنة الماضي وتمزؽ الحاضر: تعد العودة إلى الزمف الماضي ألزمة سردية

–صاحبت ظيور الشخصيات عمى مسرح األحداث، يمثؿ االستذكار في الرواية 
ممحما بارزا استغمو الراوي في التقاء الضوء عمى بعض األزمنة، التي  -إصرار

" "هشومةويتأسس السرد فييا عبر محكي  هشومة"،"تكشؼ حقيقة شخصية 
الذي يرصد مسار حياتيا بيف "كينيخ" والمدينة في محاولة لمقبض عمى  االستذكاري

"، وكذا محكي الرواة الذي يفضح ىذا مبيريكسر عراؾ بيف أميا "خديجة" وأبييا "
قوؽ، قررت السر، قوؿ السارد: "قبؿ االنتقاؿ إلى مراكش لمتابعة دراستي بكمية الح

التخمص مف عبء سردي الثقيؿ تحممو لسنوات طواؿ، ألقوؿ كالمي قبؿ أف يعمؿ 
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شاء القدر، وشاءت  وامرأةويقوؿ كذلؾ: "ىي حكايتي، ىي حكاية رجؿ  1صبحي".
، يقدـ الراوي القصة في 2تقاليد الحكاية أف يكونا أبي وأمي المتطرفيف في إىمالي"

يقي لوقوع األحداث، يعود إلى زمف بعيد، يمكف الزمف الحاضر، إال أف الزمف الحق
 تقديره بسنوات عديدة.

ييدؼ االستذكار في ىذه الرواية إلى الكشؼ عف بعض المظاىر االجتماعية السائدة 
" لحكايتيا ومعاناتيا، عبر تذكر قصة هشومةفي زمف القصة، عبر سوء الشخصية البطمة "
وطيا بشكؿ تناوبي، ويظؿ الخيط الناظـ بيف حب والدييا المكذوبة، حيث تنسج الرواية خي
رستو ىي عنؼ، سواء الذي مورس عمييا أو ماالمحكييف معاناة طفمة عاشت كؿ أشكاؿ ال

مف أجؿ البقاء، فعالـ  واالنتصارعمى نفسيا وعمى اآلخريف، إيمانا منيا بمنطؽ الغمبة 
مالمح العمؽ تبدو دفينة في  الرواية يتسـ بالمفارقة، حيث يبدو بناؤىا بسيطا ظاىريا، إال أف

لمختمؼ االعاقات التي عرفتيا الشخصية المركزية، وأثرت سمبا عمى مسارىا  الراويرؤية 
 االجتماعي والنفسي.

يضعنا الراوي عمى بعد مسافة طويمة مف الماضي يمتد إلى سنوات، جعمنا ذلؾ نقؼ 
عند العديد مف المحطات، ونتفاعؿ مع أحداث القصة، ونسافر عبر األوضاع المأساوية، 

فالرواية عبارة عف استرجاع وعودة إلى الماضي مف "، "هشومةالتي تقدـ مف طرؼ شخصية 
سبب خالفات والدييا"، وقد كشفت ىذه  "مف أجؿ تقصي هشومةطرؼ شخصية 

االستذكارات عف طبيعة العالقة التي تربط بيف القطبيف الداللييف ىما: ىيمنة الزمف 
الماضي، بعتباره ذكرى راسخة في ال شعور البطمة "ىشومة" وتمزؽ الزمف الحاضر، الذي 

د، ىو حاضر يعد امتدادا لمزمف الماضي، فالزمف المسترجع إذا زمف واحد لحاضر متعد
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"ىشومة" في النص، الذي يقدـ صورة التيميش والمعاناة والعنؼ في ظؿ اإلىماؿ والفساد 
 والظمـ.

يحاوؿ شخصية "ىشومة" مف خالؿ ىذه االستذكارات أف تبعث في نفس المتمقي معاناة 
األبناء، نتيجة مراىقة حالمة مع قصة حب سنيمائية، نسقطيا عمى واقع لجي عنيد يغرقيا، 

 الغريؽ حتما أسرة بأكمميا. كاف

 :اإلستشراف 

: "القفز عمى فترة مف زمف القصة، وتجاوز بحراويحسن كما يقوؿ  االستشراؼيعني 
، ما يالحظ 1النقطة التي وصميا الخطاب الستشراؼ مستقبؿ األحداث والتطمع لما ىو آتي".

مف االستذكار، حيث  في النص الروائي الذي بيف أيدينا، أف عنصر االستشراؼ أقؿ ظيورا
، وتعد بمثابة تمييد وتوطئة المبدع عمى التحكـ عمى آليات السرد وفنياتو توضح مدى قدرة
 ألحداث الحقة.

وذلؾ عندما قدـ الراوي  "إصرار" تمييدات في بداية الحكي؛ يتخذ االستشراؼ في رواية
التطمع  النبوءةمقاطع سردية، جاءت عمى لساف شخصيات متطمعة لمغيب، تحمؿ روح 

سيدي  ولدلممستقبؿ القريب والبعيد، ومف أبرز ىذه االستشرافات، قوؿ اليبيؿ المجذوب "
مف فـ الغيب، حيث قاؿ ليا:  مستوحى" كالما هشومةلػ " النبوءة" الممموء بروح موسى

، حيث بدت ىذه العبارات حينيا ال معنى ليا عند 2"شوفي يابنتي غادية تسوقي بال رخصة"
حيث يعد ىذا الكالـ بمثابة تمييد واستشراؼ  هشومة"،ىشومة، ومع مرور الوقت وعتو "

لحياة ىشومة القادمة، كما نجد استشراؼ آخر تمثؿ في قوؿ المجذوبة :اللة مباركة" ليشومة 

                                                           

 .132حسف البحراوي، بنية الشكؿ الروائي، ص - 1
 .10الرواية، ص - 2
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في إحدى زيارتيا لبيتيـ: "بنتي ىشومة القاسمة المقسومة، الوحداني، تعاني وتعاني، حاممة 
 .1رزقؾ تجنيو بيدؾ، بركتؾ بعيدة"ىمـو كثيرة، 

لقد سمطت ىذه االستشرافات الضوء عمى حياة ىشومة، حيث عاشت فعال وحيدة 
وعانت اإلىماؿ، وسعت إلى كسب لقمتيا بنفسيا، وكاف ىدؼ الراوي مف توظيفو ليذه 
االستشرافات، ىو جعؿ القارئ متشوقا لمعرفة كؿ أحداث القصة مف البداية إلى النياية، 

 قع أحداث الحقة في قصة ىشومة، وجعمو مشاركا في الحكي بتأويالتو.وتو 

ىذا باإلضافة إلى توظيؼ الراوي لتقنيات أخرى زمنية كالخالصة، والوقفة والمشيد لكف 
 الطاغييف عمى النص ىما االستشراؼ واالسترجاع. يفالعنصر 
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غمقا لمباب أمام الدراسات  المقبمة، أو اسدال لمستار  –في حقيقتيا  –إن خاتمة ىذا البحث ليست 
آفاق لم يتسن  ارتيادفي وجو البحث والتفسير والتأويل في ىذا الموضوع، بل ىو فتح ألبواب أخرى يمكنيا 

عمى مقاربات جديدة تتبنى مناىج نقدية أخرى، وألن الياجس المحرك  االنفتاحارتيادىا، انطالقا من 
ومحاولة لرواية "إصرار"، تتحكم في بناء المكونات السردية لموضوع بحثنا، ىو الكشف عن اآلليات التي 

دراك العالقات ال  :ارتأيناتي تنشأ بينيا، فيم طريقة اشتغاليا داخل السياق السردي، وا 

إلجراءات المنيج السيميائي  وتبنينامن مناقشتنا ألىم مكونات الرواية أال وىي الشخصية،  انطالقا
 أفصحت دراستنا عن جممة من النتائج، نمخصيا فيما يمي:

 مكنتنا مقاربة "فميب ىامون" لمشخصية من الكشف عن جوانب عديدة متعمقة بيذه األخيرة
بدءا بسماتيا وخصائصيا الفيزيولوجية، وانتياء بالداللة التي أوحت بيا  –مونيوومضشكمية  –

 وأسفرت عنيا.
 اختمفت الشخصيات الواردة في النص، فتراوحت بين المتسمطة والظالمة والمظمومة الفقيرة

 معاناة المرأةكون عموما شاىد عيان، وصورة عن والغني، وتفاوتت صفاتيا وأفعاليا وسموكاتيا، لت
 األنثى، سواء في البيت أو في المجتمع بكل ما يحممو من تناقضات.

 لم ييتم السارد بتحديد األوصاف الخارجية )الجانب الفيزيولوجي( لمشخصيات، بقدر
اعتنائو وتركيزه، عمى أفعاليا ومواقفيا، مبرزا قيمتيا الداللية، التي توحي بدعوة السارد القارئ/ 

وما ليا من تأثير في  –األسرة  –المتمقي إلى دور المؤسسة االجتماعية األولى في تكوين الفرد 
 المجتمع بصفة عامة، فييا يكون المجتمع ناجحا أو فاشال.

يعكس لنا اضطراب الشخصيات، وتباين مواقفيا، البنية المضطربة لمواقع، التي تبرز قاطنة 
 "اليأس، الفقر، القمق، العنف، اإلىمال" نتيجة قرارات غير صائبة، عكستيا ظروف زائفة.

كميا مستقاة من الواقع، حيث نجده ىناك توافق بين التسميات التي أسندىا الراوي لشخصياتو إن 
 االسم المسند لمشخصية، وصفاتيا ومواقفيا.
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 برازه لمتسبب والعنف الذي تحيا فيو إن توظيف الراوي لشخصيات تعاني التأزم النفسي، وا 
ىذه الشخصيات، سمط الضوء عن معاناة وتعنيف فئة األطفال، التي تعاني اإلىمال وسمبت منيا 

 الطفولة. حقوق

 أو كل الراوي لمسارد جممة من الوظائف أىميا: التعميق، التفسير، التعقيب.

رأييا، وجعميا لسانا يعطي ليا حرية إبداء  عمة، حيثمساندتو وتحيزه لمشخصية الفا يتبدى لناكما
 ناطقا باسمو، معبرا عن آرائو ومواقفو.

 إلى نتائج بحث حول عالقة الغالف بدالالت النص،  االطمئنانال يمكن في أي تحميل
لكننا في رواية "إصرار" نجد ما يغري بالنظر إلى تمك العالمات المتبادلة بين غالف يمثل صورة 

وسط الظالم، وبين الشخصية البطمة، كما تتجسد في  االعترافامرأة بمباس أبيض عمى كرسي 
، فيما جاء المقطع األخير عبارة عن نياية مطابقة الرواية، وىي تتكمم بكل جرأة في كل المقاطع
 لتمك الصورة، فيي عالمة مجازية لمخالص.

،يقوم عمى فعل  ابسيط المرواية باعتبارىا سرد االعتبار أعاد الراوي من خالل ىذه الرواية
 التذكر الذي فعمتو الشخصيات.

عالم الرواية بالمفارقة، حيث يبدو بناؤىا بسيطا ظاىريا، إال أن مالمح العمق تبدو  اتسم
دفينة في رؤية الراوي لمختمف اإلعاقات، التي تعرضت ليا الشخصية المحورية، التي أثرت سمبا 

 عمى مسارىا االجتماعي والنفسي.
ذكورة واألنوثة في األدب، يعتبر ىذا النص الروائي مبدأ غنيا لفيم العالقة المتمبسة بين ال

 وىذا اعتبارا من اختالف جنس الراوي عن جنس الساردة.
 ييدف الراوي إلى توصيل رسالة إلى المتمقي، وىي تداعي مفيوم األسرة كما ىو محدد

في بطون الكتب العممية الرىينة أمام امتحان الواقع العنيد، فيي مؤسسة انفرط عقدىا وفقدت 
"الزنقة" التي صارت المعممة األولى والحضن الدافئ، الذي يعمم أبجديات دورىا لصالح ما يسمى 

 الحياة.
 إصرار، يبقى مفتوحا  –الرواية  –ما يمكن اعتباره فاتحة لمقراءة لولوج عوالم ىذه الرواية

باعتبار "إصرار" وجية أخرى لمعنى الذات واالستمرار في  –أيضا  –لقراءات أخرى مفتوحة 
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ر المكان في ظل مالبسات األحداث وتناقض المواقف، وقساوة الواقع أفرادا يتغالمقاومة، ولعل 
تضاىا تبميغ الخطاب بمغة طبيعية، كما اقوجماعات يكون في نظر البطل السارد ىو األىم ل

 .أيضا الحياة الطبيعية أيضا، بالرغم من إصرار اآلخر 
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 المراجع المترجمة:

 .أرسطو7 فن الشعر، تر وتقديم ابراهيم حمادة، مكتبة األنجموالمصرية، دط، دت .1
والسرد، التصوير في السرد القصصي، تر7 فالح رحيم، دار بول ريكور7 الزمان  .1

 .1113، 1الكتاب الجديد، إفرنجي، ط
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جيرالد برينس، مصطمح السردي، تر7 عابد خزندار، مراجعة7 محمد بربري، المجمس  .3
 .1113، 1األعمى لمثقافة، القاهرة، ط

مومات، جيرالد بيرينس، قاموس السرديات، تر7 السيد إمام، ميريت لمنشر والمع .1
 .1113، 1القاهرة، ط

فالديمير بروب، مورفولوجية القصة، تر7 عبد الكريم حسن، سميرة بن عمو، شراع  .2
 .1663، 1لمدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، ط

ويميك رينيه، نظرية األدب، تر7 معبي الدين صبحي، المؤسسة العربية لمدراسات  .3
 .1654والنشر، بيروت، 

 المعاجم:

عبد القادر وغيرهما، المعجم الوسيط، المكتبة االسالمية لمطباعة  ابراهيم مصطفى، .1
 .، دت1والشر والتوزيع، تركيا، ج

أبي الفضل جمال الدين بن مكرم، ابن منظور األفريقي المصري7 لسان العرب، مجمد  .1
 .1111، 3، دار صادر، بيروت، لبنان، ط5

داوي، العين مرتبا عمى الخميل بن أحمد الفراهيدي، ترجمة وتحقيق عبد الحميد هن .3
 .1113، 1حروف المعجم، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ط

فيصل األحمر، معجم السيميائيات، الدار العربية لمعموم ناشرون، منشورات  .1
 .1111، 1االختالف، الجزائر، ط

، 1لطيف زيتوني، معجم مصطمحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط .2
1116. 

القاضي، معجم السرديات، الرابطة الدولية لمناشرين المستقمين، دار محمد عمي محمد  .3
 .1111، 1لمنشر، تونس، ط
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 الموسوعات:

نبيل راغب، موسوعة النظريات األدبية، الشركة المصرية العالمية لمنشر والتوزيع،  .1
 .1113، 1لونجمان، مصر، ط

 المجالت:

مجمة حارس الظالم لواسيني االعرج ،زوز نصيرة سيمسائية الشخصية في رواية   .1
 .1113، مارس 6العموم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، م

 



 ملخص البحث

هذا البحث عبارة عن تناول نظري وتطبیقي لمختلف ما یخص عنصر الشخصیة في روایة 

وكذا العالقة التي تربط  الوظیفي،دورها و البحث عن الشخصیات  اصرار لبوشعیب الساوري،

اسماء الشخصیات بسماتها وسلوكها ووظائفها داخل السیاق السردي ،وقد كان صلب البحث 

 التي تعتمد مجموعة من االلیات، هو الشخصیة ودراستها سیمیائیا وفق طریقة فیلیب هامون،

 مؤهالتید دتح وكذا مدلولها،تجلت هذه االلیات في انواع الشخصیات ودال الشخصیة و  وقد

ثم ولجت  الشخصیة، ومستویات وصف سیمیائیة اسماء الشخصیات، ودراسة الشخصیات،

 .هذه االلیات بدراسة عالقة الشخصیات بالزمان والمكان

 الكلمات المفتاحیة

 مدلول الشخصیة، دال الشخصیة، الدور الوظیفي، العالمة، سیمیائیة الشخصیة، یائیة،السیم

 سیمیائیة االسم. مستوى الشخصیة،وصف  ربع السیمیائي،الم
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