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:مقدمة  

لكنها تأخرت في ظهورها خاصة في بالدنا  من األجناس األدبية الحديثة، اًالرواية جنستعد      
ومحاربة المفكرين  الذي عمل على طمس هوية الشعوب، االستعمارالعربية وذلك مرده 

على الرغم من  وقت وجهد، ىوألن كتابة فن الرواية ليس باألمر الهين فهو يحتاج إل والمثقفين،
الرواية الجزائرية أن تحتل مكانة مرموقة وتفرض وجودها ضمن أهم الفنون  استطاعتذلك 

عابها للقواعد التي يبنى عليها العمل يستاوهذا يرجع إلى مدى  األدبية األخرى في العالم العربي،
 ، السياسية ،االجتماعية" بمختلف التحوالت التي تطرأ على جل الجوانب وارتباطهااألدبي 

  ".الثقافيةو ،االقتصادية

كما هو واضح أن الرواية العربية عموما والجزائرية خاصة أسهمت في إثراء الناتج      
 لم تغفل عن مسايرة التطور الحاصل في الرواية العالمية إنها األدبي إذ

ة في هذا نمت الرواية الجزائرية وترعرعت على أيدي روائيين وأدباء وضعوا بصمة خالد     
 أحالم مستغانمي عبد الحميد بن هدوقة، الطاهر وطار، نذكر منهم واسيني األعرج، المجال،

ويعد الروائي حبيب  ،كبار المثقفين والنقاد إقبالحيث لعبت كتاباتهم دورا كبيرا وهاما وشهدت 
  .من أهم األصوات الروائية الجزائرية اًمونسي واحد

 هي الزمان" التقنيات السردية"على مجموعة من التقنيات تسمى  يقوم العمل الروائي     
من اهتمام من وهذه األخيرة تعد أهم عنصر في الرواية لما القته  ،الشخصيات الحدث، المكان،

إلى أن يكون  ناطرف النقاد الغرب والعرب، اعتبروها المحرك األساسي للرواية لذلك ارتأي
، وسنحاول في هذه الدراسة "الذاكرة المنسية لحبيب مونسيالشخصية في رواية مقامات " نابحث

سعى قدر اإلمكان للكشف عن تقنية عرض الشخصية نوس ،أن نستفيد من أراء هؤالء النقاد
  .وبنيتها في الرواية، بوصفها مكوناً رئيسيا من مكونات الخطاب الروائي

  

  

  



                                                                                          مقدمة

 

 ب 
 

بالرواية العربية وخاصة الجزائرية  ناوشغف ناللرواية هو حب ناأما بالنسبة لسبب اختيار     
منها، ومدى تجسيد ظاهرة هذا التوظيف وكيفية التعامل مع النص من خالل الشخصيات 

هي ال تشبه تماما الرواية في تكوينها " مقامات الذاكرة المنسية" المختلفة، وهذه الرواية بالتحديد
  .خصيتها رونقا وجماالًبل هي مزيج بين فنين هما المقامة والرواية وهذا ما زاد ش

  : ذكره يمكن طرح التساؤل التالي ناسلف وعلى ضوء ما     

      هي أهم شخصيات رواية مقامات الذاكرة المنسية؟ ما

  مدى إمكانية تطبيق النموذج العاملي ونموذج فيليب هامون على شخصيات الرواية؟ ما

للوقوف على  ناالسميائي في دراستالمنهج  ينتقصى مكون الشخصية متتبعنحاول أن نوس     
األطروحات الجديدة التي تتعامل مع الشخصية على أنها أحد أهم المقومات التي يرتكز عليها 

 .أي عمل روائي

الشخصية بين (في المدخل  نابتقسيم خطة البحث إلى مدخل وفصلين وخاتمة، تناول ناقم     
حدث والمبنى لغةً واصطالحاً وفي الرواية مفاهيم عامة لكل من الشخصية وال) الحدث والمبنى

  .الشخصية بين الحدث والمبنى: هذا المدخل بعنوان ناوختم

فيه إلى  ناتطرق) الشخصية في الدراسات السردية(ناهيك عن الفصل األول الحامل للعنوان      
أنواع الشخصية وطرائق تقديمها ومختلف أبعادها، ثم إلى أهم تصنيفاتها عند النقـاد الغــرب 

محمد يوسف نجم  (والعرب ) بروب، تودوروف، روالن بارت، غريماس، فيليب هامون( 
  ).حسن بحراوي، سعيد يقطين، بدري عثمان، يمنى العيد، عبد المالك مرتاض

يعتبر ") مقامات الذاكرة المنسية"الشخصية في رواية (في حين الفصل الثاني المعنون بـ      
" مقامات الذاكرة المنسـية"فيها إلى أنواع الشخصية في الرواية  ناالدراسة التطبيقية التي عرج

ثم استخراج المسارات الصورية للرواية وذلك حسب نموذج فيليب هامون وتقسيمه للشخصيات 
  .مرجعية، استذكارية، الواصلة"
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عند أهم الوظائف  ناعنصر عالماتية الشخصية وما ضمت من دال ومدلول، ووقف ناثم تناول    
مقامات " ذلك بالمكون السردي لشخصيات رواية ينالمنجزة من طرف الشخصيات، خاتم

 لك الرواية، أماللنموذج العاملي على شخصيات ت ناوذلك من خالل تطبيق" الذاكرة المنسية

  .الخاتمة فتضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها بعد انتهائي من هذا البحــــــث

  :على جملة من المراجع أهمها نااعتمدحيث     

  ".قي نظرية الرواية:"عبد المالك مرتاض -   

  "بحث في تقنيات السرد:"يمنى العيد -   

  "روايات نجيب محفوظ بناء الشخصية الرئيسية في:"بدري عثمان -   

  .بنية الشكل الروائي:حسن بحراوي -   

صعوبة الحصول على :لنموذج الدراسة منها ناالعديد من المتاعب في اختيار ناوقد واجهت   
الرواية، ضيق الوقت، نقص المراجع التي تخدم بحثي باألخص المترجمة منها لكن بعون اهللا 

  .وحفظه تجاوزت كل ذلك وأتممت بحثي هذا

بما " جامعة العربي بن مهيدي"سنوات دراستي طيلة  احتضنتنيالجامعة التي  ختاما أشكر    
ل فاض/ وشكر خاص لألستاذة ،فيها من عمال، أتقدم بشكر للقسم اللغة العربية من أساتذة وطلبة

الذي وفقني لعمل و إنجاز * عز وجل*واحمد اهللا  ،طيلة إنجاز هذا العملعلى توجيهاتها  دالل
أتمنى أن يكون بحثي هذا قد أحاط بكل ما سطرت له، وإن كما  هذا البحث العلمي المتواضع،

نقصت بعض األشياء فمهما كان حجم الدراسة ال يمكن أن تكون نهائية، متمنية أن تكون فاتحة 
  . خير لدراسات بعدي
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الخطاب حوله إن الشخصية تعمل كمحرك أساسي للعمل الفني فهي القطب الذي يتمحور      
  .للشخصيات السردي، فأهم أداة يستخدمها الروائي للتصوير هذه الحوادث هي اختياره

هي من غير شك عنصر مؤتمر  ،في تجسيد فكرة الروائيفهي تلعب دوراً رئيسيا ومهما  «    
في تسيير أحداث الرواية الفنية ومن خالل تلك العالقة الحية التي تربط كل شخصية باألخريات 
إنما يستطيع الكاتب مسك زمام عمله وتطوير الحدث من نقطة البداية حتى لحظة التنوير في 

مدققة وسليمة في رسم كل  ن غير العناية وبصورةالعمل الروائي وهذا ال يأتي بطبيعة الحال م
شخصية وتبين أبعادها وجزئياتها سواء كانت عالقة التكوين الخارجي والتصرفات واألحاديث 

1الصادرة عنها
«.  

هي مركز األفكار ومجال المعاني الذي تدور حولها األحداث من خالل تحركاتها      
أحجار شطرنج استخدمها الكاتب في لعبته الفكرية الفنية مجرد «الشخصية هي  العالقات بينها،و

إنها ال تستطيع أن تتحرك أو تتنفس إال وفقاً للرعاية وهو الذي رسم لها قانونها األخالقي ويملي 
2عليها التصرف ضمن مضمونها الخاص للخطأ والصواب

كما أنها ليست نموذج عن الواقع ، »
  .نموذجا لفئة معينةنيا للشخصية الواقعية وكما هو إنما تتجاوزه فتصبح معادالً ف

  

 

 

 

 

 

                                                           

1
 1مرشد احمد، البنية والداللة في روايات إبراهيم نصر اهللا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط  

  .19، ص2005 
2
  .87ص ،1986 المؤسسة الوطنية للكتاب، دط،  ،اتجاهات الرواية العربية في الجزائر األعرج واسيني،  
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  personage) (:مفهوم الشخصية-1

  :لغةً-أ

قف قليال مع لفظة نقبل أن نشرع في الحديث عن الشخصية في العمل الروائي البد أن       
فالشخص في اللغة العربية سواء اإلنسان وغيره يظهر من بعد وقد يراد  « الشخصية وما تعنيه

صية فكلمة حديثة االستعمال اختلفوا وتفاوتوا أما الشخ:وتشاخص القوم ،الذات المخصوصة به
1صفات تميز الشخص عن غيره:تعني

«.    

ولذلك تراهم " الشخصية"و" الشخص"فإن كثيرا من النقاد العرب يخلطون بين      
محسن «ويسقط  ،طورا أخر كأن احدهما مرادف األخر" والشخصيات"طورا " األشخاص"يقولون

جمعا "والشخوص"إفرادا " الشخصية"في بعض ذلك أيضا حيث يراوح بين  »جاسم الموسوي
  .2وهو ال يصطنع إال الشخوص في حال الجمع

فالقضية أكثر وضوحا عند  فهناك تباين في استعمال المصطلحين عند النقاد العرب    
ن ـوبي) personne-person(ـن ــة بيزون بسهولـم يميـن فهــالغربيي

(personage - personnage)   من وجهة نظر وبينpersonage- personnage) ( في
  .3من وجهة نظر أخرى (héro- héros)د ذاته و  ـح

تعني هذه الكلمة  personaمشتقة من األصل الالتيني  «أما عن أصل كلمة شخصية فهي    

 القناع الذي يلبسه الممثل حيث يقوم بتمثيل دور أو كان  يريد الظهور بمظهر معين أمام الناس

فيما يتعلق بما يريد أن يقوله أو يفعله وقد أصبحت الكلمة على هذا األساس تدل على المظهر 

                                                           

  .11ص  2005 القاهرة، مؤسسة إقرأ،  أمراضها وفن التعامل معها، الشخصية أنواعها،، رياض سعد 1
، ديوان  ")قاق المدنز"معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية ( تحليل الخطاب السردي، مرتاض عبد المالك 2

  .الجزائرجامعية الساحة المركزية بن عكنون، المطبوعات ال
   .126ص، المرجع نفسه 3
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ف المختلفة وبهذا تكون الشخصية ما يظهر عليه الشخص في الوظائ ،الذي يظهر به الشخص

1التي نقوم بها على مسرح الحياة
«  .  

ي لسان العرب فلفهم معنى الشخصية البد من البحث عن أصل الكلمة في أمهات المعاجم ف     
ويدل هذا  ،المحيط البن منظور لم ترد الكلمة ولو مرة واحدة مما يدفعنا القول بحداثتها

ف لها في المعجم الوسيط على أنها ى وجودها في المعاجم الحديثة فقد ورد تعريـــعل
فالن ذو شخصيـة قوية وذو صفات متميزة :الصفات التي تميز الشخص عن غيره ويقال«

2وإرادة وكيان مستقل
 «.  

مذكر والجمع  جماعة شخص اإلنسان وغيره "شخص الشخص"أما عند ابن منظور فجاء      
سواء اإلنسان وغيره تراه من بعيد تقول ثالثة : والشخص، وشخصاأشخاص وشخوص 

وفي الحديث ال شخص أغير من اهللا على  شخصهأشخص وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت 
 :أبي ربيعة إبن ذلك قول

 .3ثالثة شخوص كعبان ومعصر*فكان مجني دون من كنت اتقي 

القدامى فلم يوردوا الكلمة أما ، يردون بها ما يميز الشيء عن غيرهوهكذا فالمحدثون      
وبناءا عليه فإن الشخصية تعني الفرد بكل ما يميز عن غيره من  ،إطالقا في سياق حديثهم

ميادين العلوم  من فهي موضوع يكاد ينفذ إلى كل ميدان صفات فزيولوجية ووجدانية وعقلية،
  .ن فاعلية الفرداإلنسانية ويمثل المحور الذي تدور حوله دراستها وبحوثها بهدف الكشف ع

  

  

                                                           

  .11ص ، أمراضها وفن التعامل معها-نواعهالشخصية أ، ا درياض سع1
  .475 ص، 1989، ) دط(إسطنبول،  ،دار العودة ،1ج ،المعجم الوسيط مصطفى إبراهيم وغيره،2
 2ط ،بيروت ،دار لسان العرب ،"ص.خ.ش"مادة  ،ينالغالزاي إلى من  ،2مج العرب، لسان ،رابن منظو3

  .280، ص 1970
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  :اصطالحا - ب

ن مفهوم الشخصية في المعاجم األجنبية يختلف عن مفهوم الشخصية في قواميسنا العربية إ     
فبالنسبة للشخصية في المعاجم األجنبية ثمة كلمتان تتنازعان ترادفان ما يصطلح عليه 

هو أصال  personnelو   )personnel(و)  (characterبالشخصية وهاتان الكلمتان هما 
كما سلفنا الذكر القناع أو الوجه المزيف يلبس من لدن الممثل ومنها اشتق مصطلح 

(dramatic) ا بعد كلمة الشخص موفي(Person)  وتشير هذه الكلمة في األدب وفي النقد
في تغيير الذات الذي يتكلم ] أي ضمير الشخص األول[ )أنا( (I)الخاص بلغة معينة إلى كلمة 

  .أو في أي شكل أخر من أشكال األدب القصة أو الرواية، في

فهو الشخصية التي تجسد فيها الكون األكبر وهذه الشخصية هي  (character)أما      
  .1اإلنسان الذي يعرف بالكون األصغر

  .وعليه فالشخصية هي مجموعة الصفات والمالمح التي تميز شخصا عن أخر     

  :ـب (character)أما بالنسبة لمعاجمنا العربية تعرف مصطلح 

  :الشخصية-

2أحداث القصة ماألفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حولهيمكن أن تكون  «    
«.  

 :الشخصية-

3أو الروائية عمل من األعمال األدبيةأي الشخصية الفنية في يطلق عليها  «    
 «.  

                                                           

دار الصادق للطباعة والنشر  ،ح السردي في النقد األدبي الحديثالمصطل فاجي احمد رحيم كريم،خال1
  .374ص ، 2000، 1ط ،األردن-عمان والتوزيع 

 1طبيروت  مكتبة لبنان، معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، ،كامل مرادوهبة مجدي والمهندس 2
   .117ص ،1979

 1984 ، 1ط الرياض،  ،دار المريخ للنشر معجم المصطلحات اللغوية واألدبية، ،عياد عليا عزت:ينظر3
  .51ص
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 :الشخصية -

»لهم وجود في والواقع أشخاصبمثابة الحديث الشخصيات األدبية  يعتبر االتجاه «     
1
 .  

  :فتعرفه بـ (personal)أما مصطلح      

يظهر مكانه ما المصطلح  هذا الشخصية وهي وسيلة تستعمل في األدب الروائي إال أن     
الفاعل أو الممثل والشخصية الروائية فكرة من األفكار الحوارية التي تدخل في تعارض يعرف ب

  .2دائم مـع الشخصيات الرئيسية أو الثانوية والشخصية تمثيلية لحالة أو وضعية ما

والتعريف الشائع لشخصية هو السمات والمالمح التي تشكل طبيعة شخص أو كائن حي      
لقية والمعايير والمبادئ األخالقية ولها في األدب معاني نوعية وهي تشير إلى الصفات الخ

  .3أخرى

  :الشخصية الروائية-ج

بحيث ال يمكن تصور رواية بدون  يمثل مفهوم الشخصية عنصرا محوريا في كل سرد،     
4ومن ثم كان التشخيص هو محور التجربة الروائية«شخصيات 

ومع ذلك يواجه البحث في  »
معرفية متعددة حيث تختلف المقاربات والنظريات حول مفهوم  موضوع صعوباتال

ففي النظريات السيكولوجية تتخذ الشخصية  ،ة وتصل إلى حد التضارب والتناقضــيالشخص

                                                           

1
  1996 ،1ط ناشرون بيروت، مكتبة لبنان معجم المصطلحات اللغوية واألدبية الحديثة، محمد،غنامي   

   .9ص
2
 .   1999 ،1ط بيروت، دار الكتاب العربي، األدبية المعاصرة،معجم المصطلحات  علوش سعيد، 

   .125،126،ص،ص
3
المؤسسة العربية للناشرين المتحدين التعاضدية العاملية للطباعة  معجم المصطلحات األدبية، ،إبراهيمفتحي   

   .21ص ،1986 ،1ط  ،تونس، صفاقس
4
 دار الغريب للطباعة والنشر صالح رزق، :تر تقنيات التفسير، إلىمدخل ، قراءة الرواية هنكل روجر،  

   .231ص ، 2005 ،1طالقاهرة، 
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وفي المنظور االجتماعي " كائن إنسانيا"جوهرا سيكولوجيا وتصير فردا شخصا أي ببساطة 
  .ويعكس وعيا إيديولوجيا تتحول إلى نمط اجتماعي  يعبر عن واقع طبقي

يعتبر التحليل البنيوي للشخصية بمثابة عالمة يشكل مدلولها من خالل األفعال التي تقوم       
  .بها داخل السرد ال خارجه

وعليه فالتحليل ، فهو يجرد الشخصية من جوهرها السيكولوجي ومرجعها االجتماعي      
  .يقوم بإنجاز دور معين أو وظيفة ماالبنيوي يتعامل مع الشخصية على أنها فاعل 

ليست  «يعرف الشخصية الروائية  »بنية الشكل الروائي «ونجد حسن بحراوي كتابه      
الروائي عندما يخلق  هاسوى مجموعة من الكلمات ال أقل وال أكثر أي خديعة أدبية يستعمل

» كبيرة بهذا القدر أو ذلك إيحائيةشخصية ويكسبها قدرة 
1.  

فالشخصية الروائية هي وجه الشخصية في الواقع أو معادل لها معنى اختالف في الناحية      
 اتفاقشهد شبه   )الشخصية الروائية( الفنية التي توضح معالم الشخصية للقارئ وهذا المفهوم

غير أن توظيف الكتاب لها يختلف باختالف األزمنة والبنيات االجتماعية والوظيفية ، بين النقاد
ي تؤديها أما عن طرق عرض الشخصيات فيعتمد الكاتب أثناء عمله الروائي على طريقتين الت

  :أساسيتين هما

  :الطريقة التحليلية*

في دراستها من الخارج حيث يذكر الكاتب تصرفاتها ويشرح  يعنى وهي طريقة مباشرة     
عواطفها وأحاسيسها بأسلوب صريح يكشف فيه شخصيته كما ترد مالمحها الخارجية على 

  .2لسانه

  

                                                           

1
  .213ص  ،1990 ،1بيروت ط المركز الثقافي العربي، بنية الشكل الروائي، بحراوي حسن، 

2
   .196ص ،13لعدد ا  مجلة العلوم اإلنسانية، القصصية، الشخصية قيسمون جميلة، 
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 :     الطريقة التمثيلية*

هناك من يستعمل الطريقتين في العمل نفسه والبعض األخر يؤثر توظيف طريقة واحد فقط      
قتضيه طبيعة الحدث والشخصيات فمن غير المعقول أن يحشر الكاتب نفسه في على حسب ما ت

 الحديث عن الجوانب الداخلية المتعلقة بقصص الترجمة بل عليه أن يترك الشخصية تعبر عن
  .1نفسها  وفي هذه المرحلة تكون الطريقة التمثيلية أكثر مناسبة لتأدية الدور المنوط لها

  )(événement:مفهوم الحدث-2

  :لغة-أ

بالفتح نقيض ) وحداثةٌ(بالضم  )حدوثاً(الشيء يحدث  )حدثَ:(ورد في معجم تاج العروس     
والحديثُ.قدم  كأنه  إذاُداله  نقيض القدمة وتضم والحدوثُنقيض القديم مومثله  إتباعذكر مع قَد

2كثير.  

  :اصطالحا- ب

وهو سرد قصصي موجز أو قصير يتناول موقفا واحدا  هو جزء متميز من الفعل، الحدث     
أو حينما تنتظم األحداث معا ويجمعهما خيط واحد بطريقة مترابطة تصبح سلسلة أحداث في 

  .3الحبكة

  

  

                                                           

1
 1989 ،1، طالكويت المعارف ،دار  بحث في تقنيات السرد، الرواية،في نظرة  مرتاض عبد المالك،  

  86ص
2
دار ، "ث. د. ح"، مادة 5ج ،8مجلد العروس،معجم تاج   ،إبراهيم عبد المنعمخليل  محمد محمود سيد،  

  .166ص  ،2008 ،1ط بيروت، الكتب العلمية،
3
   .116ص ،معجم المصطلحات األدبية فتحي إبراهيم،  
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 :الحدث الروائي-ج

هو كل ما يؤدي إلى تغيير أمر أو خلق حركة أو إنتاج شيء ويمكن تحديد الحدث الروائي "     
أو متحالفة تنطوي على أجزاء تشكل بدورها  متواجهةأو الحدث في الرواية بأنه لعبة قوى 

عن  «E.SOURIAU » :إتيان سوريوحاالت محالفة أو مواجهة بين الشخصيات وما كتبه 
صورة بنيوية يرسمها نظام القوى في وقت  «الحدث المسرحي ينطبق جيدا على الحدث الروائي

  .»من األوقات وتجسدها أو تتلقاها أو تحركها الشخصيات الرئيسية

ال تدرس سيمياء السرد الحدث بل الوصف الذي يقدمه النص ثم يأتي التحليل ليكشف      
ولعل النظام األكثر شيوعا في دراسة الحدث هو ذلك  األنظمة،األنماط الثابتة ويبني النماذج و

وموضوع الرغبة والمرسل الذي يقوم على ستة عوامل أو وظائف يمكن ترجمتها بالذات 
  .والمساعد والمعاكس إليهوالمرسل 

فتسعى إحدى القوى ) موضوع الرغبة(يبدأ الحدث  عندما تنشأ رغبة أو حاجة أو خوف      
وهادفة إلى إرضاء قوة أخرى  ،)المرسل(متأثرة بقوة محركة  )الذات(الرغبة  إلى تحقيق هذه

  .)المساعد( وتالقي قوة تساعدها ،)المعاكس( تعرضها فتصطدم بقوة )المرسل إليه(

هذه العوامل الستة ال تتمثل دائما بالشخصيات فقد تكون أفكارا أو معتقدات أو قوى طبيعية      
أو غير طبيعية وال تتمثل دائما بقوى مختلفة بل يمكن أن تقوم شخصية واحدة بوظيفتين أو أكثر 

 إلى مركز سياسي أو اجتماعي تمثل دور المرسل والذات والمرسل إليه )الشخصية الساعية(
 .ال حصر لها احتماليةوفي األخير وفي هذا الصدد يمكن أن نتوقع للحدث صورا  ،"1معا

  :(sujet)مفهوم المبنى الحكائي-3

  :لقد أورد كاجنوف العديد من التعريفات للمبنى الحكائي     

                                                           

1
 دار للنشر كتبة لبنان ناشرون،، م )فرنسي.انجليزي.عربي( معجم مصطلحات نقد الرواية ف،يلط يزيتون 

   .84ص  ،2002 ،1ط بيروت لبنان،
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التتابع الحي لألحداث من خالل سردها  منها المنقول عن بوسيلف والذي يعد المبنى الحكائي
  .إعادة لسرد عاجزة عن نقل كل بهاء المبنى الحكائي وكل تفصيالته أيسردا مجازياً أن 

بأن المبنى الحكائي هو تصميم معقد لألفعال قابل ألن :وكذلك نجد تعريف فيسلوفسكي     
  .1اختالفهميتكرر وأن يستخدمه الفنانون على 

فهي تعنى بكيفية عرض األحداث وظهورها  حداث المتن الحكائي،أالتي تهتم ب فهو الدراسة     
 .في النص الروائي

  :الشخصية بين الحدث والمبنى-4

عن  انزياحالمتصل وخرقا لقانون ما أو  لوتمان تكسيراًيوري  إذا كان الحدث في تعريف       
بالحديث عن مبنى وعن نصوص الذي يسمح لنا  إذا كان وجود هذا الحدث وهو مألوف ما،

يستدعي األداة التي تقوم ) خرق المتصل( االنزياحفإن هذا  متحققة من خالل تجلي خاص،
  .بالتكسير

وهكذا فإن الوضع الوجودي للشخصية ال يتحدد لحظة تحقق النص كمجموعة من العناصر      
  .2المشخصة بل يتحدد لحظة تصور بنية داللية مجردة

لوتمان في ضوء تصوره للمستويات المشكلة للنص العناصر الثابتة في كل نص ذي يحدد      
  :مبنى وهي ثالثة

 .حقل داللي موزع على مجموعتين فرعيتين متكاملتين -1

حدود تفصل بين المجموعتين، وتعد هذه الحدود في الحاالت العادية حدودا مغلقة ولكنها  -2
 .في الحاالت الخاصة تكون مفتوحة في وجه البطل

                                                           

1
، على  15/03/2014:اليوم مقالة الحوار المتمدن، المبنى الحكائي في القصيدة الجاهلية، المظفر جمال،  

   .11:56:الساعة
2
 دار مجدالوي رواية الشراع والعاصفة لحنامينه أنموذجا، الشخصيات السردية، بنكراد سعيد، سميولوجية 

   .37ص ه،2003،1423 ،1عمان األردن، ط
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 .البطل العامل -3

تبرز الشخصية  يتضح أن الشخصية عند لوتمان مفهوم معطى مع البنية الداللية المجردة،     
كانية إسقاط سلسلة من الوضعيات اإلنسانية التي مغير الفعل كحد فاصل بين التجريد وبين إ

  .تمثل في جمع الحاالت خاصة تتطلب معالجة خاصة

الفعل الذي يقود العالم إلى تجاوز حدود هذه البنية الداللية كما  في االنتقاليحدد لوتمان       
 )الحقل الداللي( فالعامل في عالقته بحدود الحقل الداللي للمبنى «يرسمها النص الفاقد للمبنى

»اجزاهذه الحدود في عالقتها بالعامل ح تجاوز هذه الحدود وتشكل اجليتدخل من 
1.  

المبنى تكمن في تأسيس عالقة بين البطل والحقل الداللي الذي  انطالقوهكذا فإن نقطة      
  .تحيط به

فالشخصيات عنده تتميز عن العوامل  ،ييزا جديداً بين العامل والشخصيةويقيم لوتمان تم     
تجاه محيطها وهذه الحركية هي نتاج خاصية أساسية فالشخصية المتحركة تتميز عن  بحركيتها

  .عن الشخصيات األخرى الشيء المحظور الشخصية الساكنة بكونها تمتلك حلوال للفعل

وإذا كنا قد الحظنا أن أصل بناء الشخصية هو وجود بنية داللية مجردة ذات طابع كوني     
معناه استحضار النص الثقافي العام الذي ينتج داخله النص  ،خاصفإن وضع البنية داخل شكل 

2السردي
.  

 .ونتيجة لذلك فإن الشخصية ومثولها أمام المتلقي ككيان متكامل هو بناء ثقافي    

  

                                                           

1
  12.30: على الساعة 15/02/2014يوم  ،مقالة بنكراد سعيد، سميولوجية الشخصيات السردية، 

La structure de test artistique ed gallimard.1973.p339
2

  

 :نقال عن سيميولوجية الشخصيات السردية، كراد سعيد،بن :نقال عن

      



  الفصل

 األول



  "الشخصية في الدراسات السردية"الفصل األول 

  أنواع الشخصية- 1

  ابعاد الشخصية-2

  طرائق تقديم الشخصية-3

  )الدراسات الحديثة(الشخصية عند النقاد الغرب - 4

  فالديمير بروب -ا

  تزفيطان تودوروف -ب

  روالن بارت-ج

  الجريداس جوليان غريماس-د

  فليب هامون -ه

  العربالشخصية عند النقاد  -5
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 تشكل الشخصية دعامة العمل الروائي وركيزة هامة تضمن حركية النظام العالئقي داخله     

  .كما أنها عنصراً مهما في بناء الرواية ألنها تصور الواقع من خالل حركتها مع غيرها

   األزمنة معالجتها باختالفوقد خضع مفهوم الشخصية إلى تغيرات عديدة واختلفت طرق      

فهي لدى النقاد الواقعيين التقليدين مثال شخصية حقيقية من لحم ودم، ألنها تنطلق من إيمانهم 

محاكاة تقوم على المطابقة العميق بضرورة محاكاة الواقع اإلنساني المحيط بكل ما فيه من 

غير أن األمر يختلف في الرواية الحديثة حيث ظهر نقد حديث بظهور الشكالنيين  ،التامة

  .عمال الروائية دراسة شكالنية مخالفة للدراسات النقدية القديمةالروس في الستينات ويدرس األ

وتعد البحوث التي جاء بها كل من فالديمير بروب وغريماس وغيرهما أمثال تدوروف      

هامون بحوث جديدة في هذا المجال، حيث قدموا تحليال للشخصيات من  وروالن بارت وفليب

   .خالل الوظائف السردية التي تقوم بها داخل العمل الروائي وهذا بالنسبة للنقاد الغرب

صر مهمش السيما في الكتب أما الشخصية في نقدنا الروائي العربي فهي عن     

ولو بحثنا عن الدراسات التي تناولت الشخصية في الرواية ال نجد منها إال  ،النقديــــة

يتعرض وس ، "يمنى العيد"، "بدري عثمان"، "اويحسن بحر"، " سعيد يقطين"القليل أهما دراسة 

 .البحث لهذه الدراسة الحقا
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  )أنماطها( :أنواع الشخصية - 1
الفنية وذلك حسب اتجاهاتها الموضوعية و مختلفة،قسمت الشخصية الروائية إلى أنواع      

  :يليطيلة العمل الروائي وعليه فهي كما ، بها وطبيعة األدوار التي تقوم

  :الشخصية الرئيسة - 1-1

ذات فعالية  ويةهي الشخصية الفنية التي يختارها القاص أو الروائي وتكون هذه الشخصية ق     
، بينما يختفي هو بعيدا وإرادتهاكلما منحها القاص حرية وجعلها تتحرك وتنمو وفق قدراتها 

  .1يراقب طرحها وانتصارها أو اختفائها وسط المحيط االجتماعي أو السياسي الذي رمى بما فيه

  :الشخصية المساعدة - 1-2

دث ووظفتها في تصوير الح إلسهاموا هي التي تشارك في العمل القصصي وبلورة معناه،     
  .2شخصية الرئيسيةأقل قيمة من وظيفة ال

  :الشخصيات الثانوية  - 1-3

عوامل كشف عن  ماإ"شخصية الرئيسية وبهذا تكون للير الجوانب الحقيقية نهي التي ت     
  .3"تبعا لها تدور عن أبعادها ماإو الشخصية المركزية وتعديل سلوكها،

  ):المسطحة(الشخصية  - 1-4

هي شخصيات عادية ال تنتصر داخل العمل القصصي، تبنى حول فكرة واحدة وال تتغير      
التي يتولد عنها عنصر  مل الروائي نمطي ال يعطيها الدينامكيةودورها في الع طول الرواية،

  .4"المفاجأة

  
 

                                                           

، دار لمعاصرة اتحاد الكتاب الجزائريينتطور البنية في القصة القصيرة الجزائرية ا أحمد شريط، شريط1
  .45، ص1998، 1الجزائر، ط القصبة للنشر،

  .45ص المرجع نفسه،2
  .132، ص2006، 1دار مجدالوي للنشر والتوزيع، ط جماليات السرد في الخطاب الروائي، كنفاني غسان،3
 2004، 1الروائي في أعمال إبراهيم نصر اهللا، دار الكندي للنشر والتوزيع، ط، السرد شعبان هيام4

  .127ص
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 :شخصية ثابتة غير متطورة - 1-5

الرواية ال تنمو  الصفات طوالتبقى ثابتة "هي التي تبقى ثابتة من بداية الرواية إلى نهايتها      
تبقى ثابتة في  إذالذي هو أساس الرواية  نمو الصراع،بتغير العالئق البشرية أو بوال تتطور 

  .1جوهرها

  :د رسم الشخصيات الروائيةاأبع -2
الشخصيات الروائية، يقوم األديب باإللمام واالهتمام بها أيضا  هناك ثالثة أبعاد لرسم      

  :هيلتوضيح صورة الشخصيات وهذه األبعاد 

  :الجسميالبعد  - 2-1

يهتم القاص في هذا البعد برسم شخصية من حيث طولها وقصرها ونحافتها وبدنها ولون       
يحبذون هذا الوصف ويكادون ين يومعظم القصاص الجزائر" بشرتها والمالمح األخرى المميزة

  .2"فهم يرسمون أوصاف الشخصية من الخارج متهايهتمون بنفس المالمح واألعضاء لشخصي

  :البعد االجتماعي - 2-2

يمثل هذا البعد انتماء الشخصية إلى طبقة اجتماعية وفي عمل الشخصية وفي نوع العمل       
الشخصية ثم حياة األسرة في داخلها الحياة وفي التعليم ومالبسات العصر وصلتها بتكوين 

ويتبع ذلك الدين والجنسية والتيارات السياسية  ،الزوجية والمالية والفكرية في صلتها بالشخصية
  . 3تأثيرها في تكوين الشخصية أماكنوالهوايات السائدة في 

  :النفسيالبعد  - 2-3

، وكفاية والرغبات واآلمال والعزيمة والفكرثمرة للبعدين السالفين في االستعداد والسلوك      
 هماالشخصية بالنسبة  لهدفها يتبع ذلك المزاج من االنفعال وهدوء وانطواء وانبساط وما وراء

  .4من عقد نفسية محتملة
                                                           

1
منشورات دار الشروق  ،عبد الجبار المطلبي: ة القصص، ترليزي لويس، الوجيز في دراس ،لين اولتبنيرد 

  .62ص ،1983 دط، بغداد، الثقافية للنشر والتوزيع،
2
  .56، ص1980، 1المطبوعات الجامعية، طالقصة والرواية، ديوان  مردين عزيزة، 

3
  .60ص ، الجزائر،1983، 1ط مصايف محمد، النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، 

4
  .615، ص1972، 2لبنان ، ط غنيمي محمد هالل، النقد األدبي الحديث، دار العنودة للنشر والتوزيع ، 
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اه ــكثيرا بوصف طباع الشخصية وعواطفها وتصرفاتها وردود فعلها تج فالكاتب يعنى     
أي الظروف  للبعد االجتماعي والجسمي الذي رسمه لها، عاتبأي موقف ويصف طرق تفكيرها 

نفسي يتناول نفس اإلنسان فالتحليل ال ،حسب تأثيرها تكون الحالة النفسيةاالجتماعية والجسمية ب
  .النفس وما تتألف منه ،وذهنيته

  :طرائق تقديم الشخصية -3
  :يلجأ الروائي أو القاص إلى تقديم شخصياته من خالل طريقتين      

  :الطريقة المباشرة أو التحليلية - 3-1
يعتمد فيها القاص على الوصف الخارجي لشخصية، وعادة ما يصدر عليها أحكاما كثيرة      

يحلل فيها الكاتب أشخاصه "وهذه الطريقة ال تحتاج إلى جهد مبذول من قبل المتلقي لكشفها 
  ."1.............ودوافعهم وإحساساتهم 

  :غير المباشرة أو التمثيلية الطريقة - 3-2
طفها ايفسح الكاتب فيها المجال للشخصية نفسها لتعبر عن أفكارها وعو"هي التي      

 .2"واتجاهاتها وميولها لتكشف لنا حقيقتها

  لكاملة لتقديم نفسها لدى المتلقيوعليه هنا فان الشخصية لديها الحرية ا     
ويستعين بها المؤلف ألنها تتركز على الذكريات  ترتبط مباشرة بالحوار،"وهذه العملية 

  .3"والتأمالت واألحالم التي تكشف الشخصية كشفا عميقا
والغرض من ارتباط هذا التقديم بالحوار ربما يكون بغرض نقل المؤلف للمتلقي النمط      

وب فيمنح للقارئ فكرة عنها مثال من سطحيها أو طريقة تفكيرها أو أسل.... الفكري لشخوص 
 .تعاملها مع ما يحيط بها

 

  
 

                                                           

1
  .98،  ص 1996، 1دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ط محمد يوسف نجم، فن القصة، دار الشروق، 

2
  .98المرجع، نفسه، ص 

3
  .123، السرد الروائي في أعمال نصر اهللا، صشعبان هيام 
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  :تصنيف الشخصية - 4

  )في الدراسات الحديثة( :عند النقاد الغرب- 4-1

ت ـــــموضوع دراسة الشخصية الروائية موضوع قديم وكذلك حديث في نفس الوق      

حيث تناولته مدارس النقد القديم وكانت نظرتها للشخصية نظرة تقليدية ترتكز على وصف 

من معطيات أولية  انطالقاوتقوم بتحليل عالقتها الشخصية وسلوكاتها  لصفات الشخصية،تقليدي 

 .ولقبها وسنها كاسمهامتعلقة بهذه 

الجديد والحديث فيضع نصب عينيه وصف الوظائف التي تقوم بها هذه  االتجاهأما  «   

»ككل الشخصيات ضمن بنية النص الروائي
1.  

وهذه  وبالتالي فالوظائف التي تؤديها الشخصية الروائية هي ما يكسب صفة األهمية لها،     

والعناية في الدراسات الحديثة التي تتجاذب دراسة الشخصية  االهتماماألخيرة هي مركز 

  .بوصفها جزءا ال يتجزأ من العملية السردية

وس التي ظهرت في الستينات من القرن ين الريوالمقصود بالدراسات الحديثة حركة الشكالن     

الماضي رغم أن جذورها الحقيقية تعود إلى العشرينات أين تم تحليل بنية النصوص تحليالً 

  .وغيره »فاردينان دوسوسير«داخلياً وذلك بمساعدة باحثين في مجال اللسانيات أمثال 

  

  

  

  
                                                           

1
  .199، ص13العدد  قيسمون جميلة، الشخصية الروائية، مجلة العلوم اإلنسانية،  
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  ):faladimir brob( 1الشخصية عند فالديمير بروب-1- 4-1

ير بروب عن ـال يمكن للدراسات المهتمة بسميائية الشخصية إغفال دراسة فالديم     

الشخصية الحكائية، ذلك أن بروب يعتبر أحد أهم رواد الشكالنية ومن المنظرين األوائل في 

وقد قدم هذا الباحث تصوره عن الشخصية في كتابه ، حقل الدراسات البنيوية الداللية

الحكاية الخرافية الروسية والبارز في هذا الكتاب الذي يعتبر الفتح المبين للدراسات  مورفولوجا

البنيوية الداللية هو اهتمام بروب بالجانب المورفولوجي للشخصية الحكائية مع تعظيم أفعالها 

  .2ومختلف الوظائف الصادرة عنها

ينة وذلك من حيث داللتها والوظيفة عند بروب هي الحركة أو الدور المحدد لشخصية مع     

  .والشخصية عند بروب متغيرة بينما الوظيفة تشكل مكونا ثابتا في تطور األحداث والعقدة

لكن  التي أسماها الحوافز،) توماشفسكي(الشكالني الروسي  استنبطهاوهذه الوظائف التي «    

والذي  م،1828) مورفولوجيا الحكاية(بروب قام بتغير اسمها إلى وظائف وذلك في كتابه 

تصنيف على بنائها الداخلي ال على ال اعتمادافيه من ضرورة دراسة الحكاية  انطلق

»قوه في البحثالموضوعاتي الذي قام به ساب
3.  

عدد فالديمير بروب عدد الوظائف داخل الحكاية بإحدى وثالثين وظيفة يكاد يجزم أنها     

  ة ـــما يقارب مائة حكاية عجيبة روسي متشابهة في جميع الحكايات وذلك من خالل دراسته

  

                                                           

اشتهر بدراسة الشكالنية  روسي،) فولكلور(عالم موروث شعبية ) م1972- م1865: (فالديمير بروب 1
   .للحكاية الشعبية

 8جامعة  "السمياء والنص األدبي" معلم وردة، الشخصية في السميائيات السردية، الملتقى الوطني الرابع 2
   .312قالمة، ص 1945ماي 

   .14ص منشورات اتحاد العرب دمشق، ،2005 ،1ط شعرية الخطاب السردي، ،عزام محمد:3
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الفعل  دائرة:ورأى أن هذه الوظائف قابلة للتجميع في سبع دوائر محدودة هي دوائر الفعل وهي

أو شخصية موضوع ( دائرة فعل األميرة ،دائرة الفعل المساعد ،هبادائرة الفعل الو ،المتعدي

  .1دائرة فعل البطل المزيف ،دائرة فعل البطل ،ودائرة فعل الباعث) البحث

والمالحظ على هذا التصنيف الذي قدمه بروب للشخصية الحكائية أنه مركز على       

األدوار التي تقوم بها الشخصية وذلك يتوزع في كل الحكاية بنمط واحد مجرد من و ال ـاألفع

  .صفاتها وأسمائها ومظاهرها الخارجية في العمل الروائي

من أهمية الشخصية وأوصافها  »مورفولوجيا الحكاية« بروب في كتابهل فالديمير قل      

هو مهم في دراسة الحكاية هو التساؤل عما  إن ما«ورأى أن األساس هو الدور الذي تقوم به 

تقوم به الشخصيات أما من فعل هذا الشيء أو ذلك وكيف فعله فهي أسئلة ال يمكن طرحها إال 

عمل « فهو اعتد بالوظيفة وحدة لتحليل بنية الحكاية الخرافية فهي ، »ال غير اًتوابع باعتبارها

»الشخصية منظورا إليه من حيث داللته في مسار الحبكة
2.  

بل باألدوار التي تقوم  وعليه فبروب لم يهتم بصفات الشخصيات وال خصائصها الذاتية،      

  .بها باعتبارها عناصر ثابتة غير متغيرة وهذا هو هدف دراسته

 ييـــها النصئمجمل القول في هذا الصدد أن بروب لم يدرس الشخصيات من حيث بنا     

بل درسها من محورها الداللي وما تؤديه من أفعال أو وظائف داخل النص وبتالي  ،أو التركيبي

ة ــــفليس لها وجود حقيقي أو مزايا طبيعية خاصة بها بل هي عنصر تلجأ إليها القص

                                                           

   .24ص رالبيضاء،الدا، 1991 ،1ط مركز الثقافي العرب،ال بنية النص السردي، حميد، لحميداني  1
المجلة العربية الثقافية،ع  الشكالنية وأثرها في الدراسات السردية الحديثة، القاضي محمد، 2

   .196،ص32،1997
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 - الشخصيات -ولتوضيحها والتمييز بين مختلف األحداث واألعمال فيها فهم أيلربط وحداتها 

  .1وظائف تتمثل ماديا ليس إال

االنتقادات ألنه لم يتطرق إلى بعض  من جملة لقيهذا الباحث إال أنه  طرح يادةررغم       

م مع اعتمد الدارسون منهجه أساسا لدراسته العناصر التي لها عالقة بالشخصية ومع هذا،

  . إدخالهم لبعض التعديالت عليه

2:ان تدوروفطيالشخصية عند تزف -2- 4-1
Tazvitan Todorov)(  

عناصر  موانطالقا منها تنتظ الشخصية دورا رئيسيا في األدب الغربي الكالسيكي، لعبت    

 أنموضحا  ن بعض االتجاهات الحديثة منحتها دورا ثانوياأالحكي األخرى، ولكنه استدرك 

اقتصر " عالقات خطرة" دراستها تطرح مسائل عدة لم يعد لها حل وفي معرض دراسته لرواية

أطلق عليها اسم  ثالث قواعدفي هذه البنية على عالقات شخصية و قد حصرها لفي دراسة 

  .3محموالت تحدد العالقات القاعدية

إن الشخصية "الشخصية لها دور كبير في الرواية فيقول في هذا المعنى  أنيرى تدوروف      

تشغل في الرواية بوصفها حكاية دوراً حاسماً وأساسيا بحكم أنها المكون الذي تنتظم انطالقاً منه 

  .4"مختلف عناصر الرواية

بعضها بوإنما درس عالقات الشخصيات  لم يضع تودوروف تصنيفا ألنماط الشخصيات،     
  :وخالصة القواعد التي يضعها تودوروف لدراسة هذه العالقات هي

                                                           

   .384ص المصطلح السردي في النقد األدبي العربي الحديث، فاجي أحمد رحيم كريم،خال 1
يكتب عن النظرية األدبية  في مدينة صوفيا البلغارية، ،)مtzvetan todorov(،)1939(تزفيتان تودوروف 2

  .تاريخ الفكر ونظرية الثقافة
  .34مرشد احمد، البنية والداللة في روايات إبراهيم نصر اهللا، ص3
 2000، دط، "ة مفاتيحسلسل"الرفيق عبد الوهاب، في السرد، دراسة تطبيقية، دار محمد علي الحامي، 4

  .114ص
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  :وهي تتفرع إلى:مسانيد أساسية أو قاعدية-1

  .وابرز شكل لها هو الحب:الرغبة-أ   

  ).كتم أسرار المقربين(هو كتم األسرار:التواصل-ب   

 ).مساعدة المقربين( وشكلها األبرز هو المساعدة:المشاركة-ج  

  :وهي تتفرع إلى:االشتقاق قواعد-2

 )التوصل، المشاركة الرغبة،( يعني بها أن المسانيد الثالثة األولى وهو:التعارضقاعدة   - أ
  :يعارضها ثالثة مسانيد ضدية هي

  ).الرغبة(ضد الحب: الكراهية -1

  ).التواصل(ضد اإلسرار:الجهر -2

  ).المشاركة(ضد المساعدة:اإلعاقة -3

  .1ن سيقع عليه فعل هذه المسانيد القاعدية أو التعارضيةوهي تعني م:قاعدة المفعولية  - ب

التي ال تتغير  "الثابتة أو السكونية"الشخصية :نوعين من الشخصيات" تودوروف"عرض       
يطرأ على القص  التي ال تتغير بحسب ما" النامية أو الدينامكية حركية"والشخصية  مع النص،
الشخصية " و  "الشخصية الرئيسية"كـالشكلية تقسيمات أخرى  كما توجد في النمذجة من القول،

  . 2"الشخصية المعقدة أو البسيطة"و " الثانوية

                                                           

1
عن، دليلة  ، نقال394ًالمصطلح السردي في النقد األدبي العربي الحديث، ص فاجي أحمد رحيم كريم،لخا 

 -ص ،1985 ،1ط دار الحداثة، المغرب، مرسلي وأخريات، مدخل إلى التحليل البنيوي للنصوص،
  .87،89ص،

2
، على 13/3/2014يوم الخميس  ،"مقالة"القصيرة شخصية في القصة بناء ال بابا هواري خليفة، 

 .11.29:الساعة
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وف يجرد الشخصية من محتواها الداللي و يتوقف عند وظيفتها النحوية وعليه فتدور      

هي مجرد ف أي انه يعتبر الشخصية قضية لسانية، فيجعلها بمثابة الفاعل في العبارة السردية،

  .  كائن ورقي ليس له وجود خارج الكلمات

  )(Roland Barthes:1الشخصية عند روالن بارت -3- 4-1

الشخصية بأنها نتاج تركيبي يمكن أن يتكون من مجموعة من  "روالن بارت"يعرف     

تركيبية معقدة عندما تظم عالمات متناسقة متنافرة  أوالسيمات التي تتكرر فتكون تركيبية قادرة 

  .2وهذا التعقيد أو هذا التعدد هو ما يحدد شخصية الشخصية

التحليل البنيوي وهو يحرص على أال  إن" عدها مكوناً يسهم في تكوين بنية النص الروائي،     

يحدد الشخصية باعتبارها جوهرا سيكولوجيا قد عمل عبر فرضيات متباينة على تحديد 

الشخصية ليس باعتبارها كائنا وإنما بوصفها مشاركا رافضا عدها كائنا ذا جوهر نفسي قائم 

  .3بذاته

مستوى  مستوى األفعال،:الثالشخصية من خالل مستوى وظائف ث "روالن بارت"يتناول        

فهو يميز في مجال التواصل السردي بين ثالث تصورات يرى في  مستوى السرد، العوامل،

من المؤلف ويعبر عن أنا خارجي بالنسبة  األول أن السرد ينبع من شخص له اسم وهوية،

 للنص السردي و في الثاني يجعل من الراوي مستوى من مستويات الوعي الكلي أو ضميراً

  .شامال يروي انطالقا من وجهة نظر متعالية

                                                           

1
  .اجتماعيفيلسوف فرنسي وناقد أدبي داللي ومنظر ) 1980- 1915( روالن بارت 

2
  .35ص البنية والداللة، مرشد احمد، 

 :نقال عن ،63ص والجماجم والجبل للمصطفى قاسي، حماش جويدة، بناء الشخصية في حكاية عبدو 3
o.ducrot et t.todorov.op.cit p289  
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أما في الفصل الثالث فان الراوي يقتصر  فهو في اآلن نفسه داخل شخصياته و خارجها،      

فيه على سرد ما يمكن أن نالحظه أو تعرفه الشخصيات على أنه يرى أن التصورات الثالثة 

ذلك أنهم  صيات أشخاص حقيقيين،هذه ال يجب أن تدفعنا إلى االعتقاد بكون الراوي والشخ

ومؤلف السرد ال يمكن أن يكون راوي هذا السرد، ومن يتكلم في  سوى كائنات من ورق، اليسو

  .1السرد ليس هو من يكتب في الحياة ومن يكتب ليس هو من يوجد في السرد

جد موقفه وسطا حيث يجعل من الشخصية عالمة لسانية تنتج الخطاب كما أن الخطاب ن      

من التضافر الحميم بين  الخطاب ينتج الشخصيات فكأن هناك شيئا": ينتج الشخصيات فيقول

تمثيل الجمالي العاطفي فكأنما تضطرب عبر عالقة معقدة تقوم على ال الشخصيات،الخطاب و

ح عبر هذه العالقة بن الخطاب يصأشخصيات عينان من الخطاب و كن الأاألشياء فكحياء وأل

  .2"المعقدة مجرد شخصية

فبارت هنا يساوي بين الخطاب الذي هو تركيب لغوي للنص األدبي و بين الشخصية التي       

وأصبح ينظر إلى الشخصية نظرة مختلفة فتارة  كان يعتقد في النقد التقليدي أنها هي كل شيء،

  .و تارة مدلوال تكون داال

وعليه فروالن بارت عد الشخصية عنصرا و عضواً أساسيا في تكوين بنية النص و جزء       

    .ال يتجزأ عن العمل الروائي

  

                                                           

  .81مرتاض عبد المالك، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، ص1
 2007، 1بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والجبل، منشورات األوراس، ط ،جويدةحماش 2

  .61،62ص،ص،
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  )(Algridas Julien Greimas:1الشخصية عند ألجريداس جوليان غريماس-4- 4-1

  .برز باحث أخر قام باستثمار جهود سابقيه وهو غريماس بعد نموذج بروب     

بالغ األثر " السميائيات السردية" حيث اعتبر هدا األخير الجهاز الوظائفي البروبي في مقالة      

إذ ظهرت دراسات متخصصة عمدت إلى الكشف عن المبادئ المنظمة  على البحوث الالحقة

  .للخطابات السردية

تنتظم وفق ثالثة أصناف :2ع نموذج للتحليل يقوم على ستة عواملضتمكن غريماس من و    
، والثاني مخبرا أو مرسال sujet vs objet)( يظم األول عامل ذات أو فاعال مقابل موضوع

 -adjuvant vs)والثالث مساعد مقابل ،)(destinateur vs destinataireمقابل مرسل إليه

oppesant.(  

  .موضوع> -- ذات-     

  ).المتلقي(مرسل إليه > --مرسل-     

  ).معيق(معارض> --مساعد-     

  :هذه العوامل ال تتألف إال من خالل ثالثة عالقات هيأن على   

وعالقة " الموضوع"هو مرغوب فيه  وما" الذات"عالقة الرغبة التي تجمع بين من يرغب 
وعالقة الصراع التي  ،"إليهالمرسل "وموجه إليه " المرسل"التواصل التي تجمع بين موجه للذات 

                                                           

   .البنيوية وهو مؤسس السميائيات بروسيا، ،)1982- 1917(الجريداس جوليان غريماس 1
دط  ديوان المطبوعات الجامعية، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، منطق السرد، بورايو عبد الحميد، 2

  .23ص ،1994 الجزائر،
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ويدخل ضمنها عامالن يدعى أحدهما  ،اينتج عنها إما تحقيق العالقتين السابقتين أو منع حصوله
  .1يقف األول إلى جانب الذات بينما يعمل الثاني على عرقلتها" المعارض"واألخر "المساعد"

فالنموذج  ،أنه مشروع تطور للمشروع البروبي ما يمكن مالحظته على تصور غريماس،      
  .العاملي هو إعادة تنظيم وترتيب لدوائر فعل الشخصية

فقدم بذلك فهما جديدا للشخصية في الحكي ) الممثل(و) العامل(بين ) غريماس(وقد ميز       
 في عالم) الشخصية المعنوية(وهي قريبة من مدلول  )الشخصية المجردة( هو ما يمكن تسميته

كفكرة  فقد يكون مجرد فكرة،) ممثالً(شخصا ) العامل(القانون فليس من الضروري أن يكون 
وهكذا تصبح الشخصية مجرد دور يؤدي في  ،الخ..دا أو حيواناًاالتاريخ أو الدهر وقد يكون جم
  .2الحكي بغض النظر عمن يؤديه

وسوريو ليبني  من غريماس أن يستفيد ويطور محاوالت كل من بروب  استطاعوعليه      

األشهر واألكثر هي ) الشخصية( خالل بحثيهما قواعد أكثر كماالً إذ أصبحت دراسة الفاعل

  .في مختلف الدراسات التي تدرس الشخصية بصفتها فواعل داللية استعماال

  )philippe Hamon (: 3الشخصية عند فيليب هامون -5- 4-1

إلى فيليب هامون الذي ترتكز مقترحاته كثيرا  شخصية الروائيةللتنتسب الدراسة الجيدة     

ولعل ذلك شيًئا طبيعيا عند النقاد الحداثيين الذين نهلوا من روافد  على المفهوم اللساني،

  .اللسانيات الحديثة

ويعتبر حسن بحراوي أن أغنى التيبولوجيات الشكلية تعود إلى فيليب هامون في دراسته "    

قائمة على أساس نظرية واضحة  باعتبارهايميولوجي للشخصية، المتميزة حول القانون الس

                                                           

مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة  لواسيني األعرج،الظالل  زوزو نصيرة، سمياء الشخصية في رواية حارسة  1
  .3، ص2006محمد خيضر بسكرة، 

  18ص شهرية الخطاب السردي، عزام محمد،2
3
  .وربون، اختص في نظرية األدبس، زاول دراسته بجامعة ال)م1940( :فليب هامون 
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تصفي حسابها مع التراث السابق وال تتوسل بالنموذجين النفسي والدرامي وغيرهما من النماذج 

  ". 1المهيمنة في التيبولوجيات السائدة

نه أ" ن في موضوع الشخصيةيإن ما يميز رؤية فيليب هامون عن غيره من النقاد والدارس     

بريمون غريماس ودوسوسير وتدوروف وكلود :اد من أراء غيره وهي أراء كل مناستف

ون ــيجد الدارس كثيرا في حديث فيليب هام ، لذلك ما"...توفالديمير بروب وروالن بار

  .ممنه استفادعن مفهوم الشخصية تقاطعا مع عدد الذين 

ال تتعدى أبعادا نحوية داخل ن وظيفتها مفهوم الشخصية عنده ليس مفهوما أدبيا خالصا وأ     

ويقوم القارئ  كما أنها ليست مرتبطة بنسق سيميائي خالص،، سة بشكل خالصنوهي مؤ ،النص

أي بياض داللي ال تحيل إال على  ويمكن تحديد الشخصية بأنها مورفيم فارغ، «بإعادة بنائها 

إنها ليست معطى قبليا كليا فهي تحتاج إلى بناء تقوم بإنجازه الذات المستهلكة للنص  نفسها،

ى ـــزمن فعل القراءة هذا المورفيم الفارغ يظهر من خالل دال ال متواصل ويحيل عل

  .» 2مدلول ال متواصل

ويتوقف تعيين هذا المورفيم على مختلف السياقات المحيطة بها من جهة وعلى دور      

  .ارئ من جهة أخرى ألن هذا األخير يعمل على استحضار المدلول الغائب لدال الحاضرالق

هذا الصدد تصبح  يوف د يعيد القارئ بناءها كما يقوم النص بدوره ببنائها،قإن الشخصية      

  .3"الشخصية في الحكي تركيبا جديداً يقوم به القارئ أكثر ما هي تركيب يقوم به النص"

                                                           

  .216بنية الشكل الروائي، ص بحراوي حسن،: ينظر1
  . 9ص ،1990، 1تر سعيد بن كراد، دار الكالم الرباط، ط ، سيميولوجية الشخصيات الروائية ،هامون فليب2
، 1989، 1فاطمة الزهراء، مفاهيم نقد الرواية بالمغرب،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط أزرويل3

  .134ص
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وال تحيل هذه العالمة ، ة ال تكتمل إال لحظة اكتمال النصمن هذا المنطلق عالمفالشخصية      

ويتدخل  فهي ليست جاهزة سلفًا ولكنها تتحول إلى دليل ساعة بنائها نصيا «إال على نفسها 

وال شك أن  » 1القارئ بإعطاء هذا العنصر فعالية جديدة بما يختزنه من رصيد ثقافي وفكري

تحديد الشخصية يعبر عن وعي فكري جديد حاول أن يعيد االعتبار لهذا إشراك القارئ في 

  .الطرف المشارك في العملية اإلبداعية

مل جميع بنيات النص حتى أنها قد تكون بعض لشخصية عند فيليب هامون تمتد لتشا    
هذه المواد تشكل شخصيات  كما أنه يرى حتى الدقيق والبيض والزبدة و الغاز، المفاهيم المعينة،

  .2تبرز في النص المطبخي كما يرى أن الشخصية قد يعيد بنائها القارئ كما يقوم بناءها النص

  :تصنيف الشخصيات*

حاول هامون أن يستفيد من دراسات سابقيه وأعتبر مفهوم الشخصية مرتبطاً أساسا بالوظيفة     
  :الشخصيات إلى ثالث فئات هيوقد صنف ، النحوية التي تقوم بها داخل النص

  :شخصيات مرجعية-أ

فهي  3"، أقرته ثقافة معينةثابتما يحيل على معنى "ف الشخصية المرجعية على أنها كلتعر    
  .الشخصيات التي لها سندها التاريخي والمعرفي

  

 

  

                                                           
1
، الملتقى الوطني "الوسواس والخناس أنموذجا"سمياء الشخصية في قصص السعيد بوطاجين الكنزة نظيرة،  

  .143جامعة عنابة، ص الثاني للسمياء والنص األدبي،
2
 1989 سميائية بين النظرية والتطبيق، رواية نوار اللوز أنموذجاً، رسالة دكتوراه،بن مالك رشيد، ال 

  .87ص

3
النعيمي فيصل غازي، العالمة والرواية دراسة سميائية في ثالثية أرض السواد، دار مجدالوي للنشر  

  .171، ص2010، 1والتوزيع، ط
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 المرجعيوعندما تدرج هذه الشخصيات في الملفوظ السردي فتقوم بدورها على التثبيت "     
  .1"وذالك بإحالتها على النص الكبير الذي تمثله الثقافة

  :  وقسمها إلى التصنيفات اآلتية  

  .كنابليون: الشخصيات التاريخية-

  .كالعامل والفارس والمحتال: الشخصيات االجتماعية-

  .زوس كفينوس،: الشخصيات األسطورية-

  .2كالحب والكراهية: الشخصيات المجازية-

   .»وكل هذه األنواع تميل إلى معنى ثابت تفرضه ثقافة يشارك القارئ في تشكيلها «

  ): الواصلة(الشخصيات اإلشارية - ب

تظم شخصيات ناطقة باسم المؤلف والنشيدين في التراجيديا القديمة، والشخصيات "     

الثرثارين شخصيات الرسامين والكتاب وشخصيات ين ولالمترجلة والرواة والمؤلفين التدخ

  .3"لمؤلف والقارئ أو ما ينوب عليهماوتكون عالمة على حضور ا ،والفنانين

  ):المتكررة(الشخصيات االستذكارية -ج

هذا النوع كما يرى هامون تكون فيه مرجعية النسق الخاص للعمل، هي التي تحدد هويتها     

والتذكرات لمقاطع من حيث تقوم هذه الشخصيات داخل الملفوظ بنسج شبكة من االستدعاءات 

وهذه الشخصيات ذات وظيفة تنظيمية وهذا يعني أنها " ،الملفوظ منفصلة وذات طول متفاوت

                                                           

1
 ،1بهاء الدين للنشر والتوزيع، الجزائر، طدار  بوصالح نسيمة، جدلية الحب والموت في قصة البوغي، 

  .49، ص2009
2
  .157، ص1ط الجزائر، األفاق،، دار  -دراسة تطبيقية- صحراوي إبراهيم، تحليل الخطاب األدبي 

  .217بحراوي حسن، بنية الشكل الروائي، ص:ينظر3
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، وتظهر في الحلم المنذر بوقوع رالقارئ مثل الشخصيات المبشرة بخيعالمات مقوية لذاكرة 

    ." 1...في مشاهد االعتراف والبوح أوحادث 

  ي في الوقت نفسه إلى الفئات الثالثةمتنت أنوأخيرا يرى هامون أنه بإمكان الشخصية      

  .أو بالتناوب ألكثر من واحدة 

  :محاور تحليل الشخصية لدى فيليب هامون

بعد أن تحدث فيليب هامون عن مفهوم الشخصية وأصنافها انتقل إلى تصنيف ثالثة محاور      

وقد حدد هذه ) مستويات تحليل الشخصية دال الشخصية، مدلول الشخصية،:(أساسية هي

المحاور على ضوء مقوله إن الشخصية الروائية وحدة داللية قابلة للتحليل والوصف حيث هي 

  .الدال والمدلول

  :مدلول الشخصية-1

عن عبارة الشخصية مدلوال ال متواصال قابل للتحليل والوصف وهذا المدلول "اعتبر هامون     

وتعتبر مجموعة أوصاف الشخصية ووظائفها ومختلف  جمل تتلفظ بها الشخصية أو يتلفظ عنها،

  .2"المكون األساسي لمدلول الشخصية) معايير كمية(عالقاتها 

 وفي نفس السياق يعلق فيليب هامون عن الشخصية بالفونيم إن الشخصية تختلف عن الفونيم      

 

 

                                                           

1
، دار الرائد، الجزائر  عباس إبراهيم، الرواية المغاربية، شكل النص السردي في ضوء البعد األيديولوجي 

  .354، ص2005، 1ط
2
  .74، ص2000، دط، "سلسلة مفاتيح"قسومة الصادق، طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر،:ينظر 
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ويتم بناءها عبر "بينما السمة الداللية للشخصية متحركة  ة،اللساني الذي يتعرف عليه بسرع

  ".1زمن القراءة فهي دائما وليدة األثر السياقي

وبعد هذا أورد فيليب هامون مجموعة من اآلراء  تنص في عمومها على أن مدلول      

فة عدة ويقصد بالتكرار إيراد مواصفات أو وظي ،بفعل التكرار والتراكم والتحول ىالشخصية يبن

من خالل النص  صية عينة بمواصفات ووظائف مختلفةن الشخأأما التراكم فيعني  ،2مرات

بينما يقصد بالتحول مقدرة الشخصية على التغيير بفعل التأثيرات التي تمارسها أحداث  الروائي

يقترح فيليب  على البنية الشخصية ولكي يتم التعرف على الشخصيات من خالل تصنيفها دالليا،

  :هامون مقياسين هامين

  :المقياس الكمي*

  .ينظر إلى كمية المعلومات المتواترة المعطاة حول الشخصية     

  ):النوعي(المعيار الكيفي *

أو بطريقة  مصدر تلك المعلومات حول الشخصية هل تقدمها الشخصية عن نفسها مباشرة،     
  .األخرى أو من قبل المؤلفغير مباشرة عن طريق التعليقات التي تصدر عن الشخصيات 

  :دال الشخصية -2

يتم تقييم الشخصية من خالل مدلول ال متواصل يلخص صفاتها ووظائفها ومجموع     
دال ال متواصل أي مجموعة متناثرة من اإلشارات "عالقتها، كما يتم تقديمها أيضا من خالل 

 ."التي يمكن تسميتها بسمته

  

                                                           

1
جامعة الجزائر  إبراهيم فاضلة، شخصيات رواية الشمعة والدهاليز للطاهر وطار، مذكرة ماجيستر، 

  .168،180ص،- ، ص2001- 2000
2
  .117ص، المرجع نفسه 
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  :دال الشخصية اختياركيفية *

يرى فيليب هامون أن مختلف الدوال هي في العموم األوصاف والنعوت وأسماء العلم        
  .والضمائر وغيرها من البدائل

اختيار المؤلف االسم لشخصيته ليس دائما من دون خلفية نظرية، كما أنها ال تنفي القاعدة       
  .اللسانية حول اعتباطية العالقة

، فيه يحدد اعتباطيا ودرجة االعتباطية بين الدال ة بامتيازاالسم الشخصي عالقة لغويف      
  .1والمدلول في مقولة الشخصية أقل منها في اللسانيات

ألننا نعرف  وعليه فإذا اعتبرنا الشخصية داال فإنها بذلك والشك تختلف عن كونها مدلوال،      
اإلشارات التي يمكن أن  أن المدلول شيء مختلف ال يظهر إال من خالل دال هو مجموعة من

من حيث أنها تتخذ عدة أسماء وصفات تلخص  « فالشخصية تكون بمثابة دال ،تكون سمة

2هويتها
«.  

  :مستويات وصف الشخصيات*

إن هذا التحديد  ،لإن الشخصية عند فيليب هامون تعد عالمة من المورفيم ال متواص    
فالشخصيات تربطها بالشخصيات األخرى عالقة من  يستدعي في رأيه مقولة مستويات الوصف

مستوى أدنى  مع األخرى) وحدات تكون أكثر عمقًا أو تجريدا(مستويين مستوى أعلى 
ففي  :هذين المستويين أورد هامون المثال التالي في ، )المواصفات المميزة المكونة للعالمة(

  ).بيرو بول يعطيان ماري تفاحة(جملة من نوع 

  :األعلى المستوى

  :فالجملة السردية والنحوية في الوقت نفسه تقدم ثالث عوامل    

                                                           

1
  .15،17ص، -هامون فليب ، سيميولوجيا الشخصيات الروائية، ص:ينظر 

2
  .49المرجع نفسه، ص 
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  ).بيرو بول(مرسل - 

  ).تفاحة(موضوع - 

  ).ماري(مرسل إليه - 

  :المستوى األدنى

 فالشكل العاملي )تفاحة ماري، بيرو بول،( ع ممثلينبفي حين يقترح معطى النص أر     

  ).كون الشخصية إنسان(لمقطع ما هو بنية ثابتة نسبيا وذلك الستقاللها عن تشخيص الممثلين 

  :العناصر التي تحدد الشخصية

ختم هامون محور مستويات وصف الشخصيات بتحديد العناصر التي يمكن أن تحدد من      
  :خاللها الشخصية وهي على النحو التالي

 نمط عالقتها مع الوظيفة -

في أقسام ) تضعيف تأليف، تشابه،(المحتملة التي تقوم بها خصوصية اندماجها  الوظائف -
 .الشخصيات النمطية أو العامل

 .بنمط عالقتها مع العوامل األخرى كونها عامالً فإن الشخصية تحدد -

ة ـالمكتسبة الفطري )الخ...القدرة المعرفة، الرغبة،(تحدد الشخصية بعالقتها مع الصيغ  -
 .المكتسبة وبنظام الحصول عليها بتوزيعها داخل الحكاية بأكملها أو غير

 السمة الداللية غني أو فقير(بشبكة الموصفات واألدوار السمة التي تعد سندا لها  -

 .1)، دائمة أو المحولةأوالمتخصص 

تحدد الشخصية األدبية أساسا بفعل العالقات التي يتم نسخها داخل القصة بين  -
  .2شخصيات واقعية وأخرى خيالية

                                                           
  .168،180ص، - ص شخصيات رواية الشمعة والدهاليز للطاهر وطار، إبراهيم فاضلة،:ينظر1
دار  بورايو،عبد الحميد :تر الرواية، مدخل إلى المناهج والتقنيات المعاصرة للتحليل األدبي، فاليت برنار،2

  .82، ص2002دط، الحكمة، الجزائر،
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ال تحدد فقط من خالل موقعها داخل العمل " فيليب هامون"وعليه فإن الشخصية عند       
القات ولكن من خالل العالقات التي تقيمها مع الشخصيات األخرى إنها تدخل في ع السردي،

  ).الصفات المميزة ( أدنىأو وحدات من مستوى ) العوامل(مع وحدات من مستوى أعلى 

وهكذا تطور مفهوم الشخصية إلى أن صارت أهم مكونات العمل الروائي ألنها تمثل       
لذلك  العنصر الحيوي الذي يضطلع بمختلف األفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى الحكي،

  .غلين باألنواع الحكائية المختلفكبير من األهمية لدى العاملين والمشتفهي تحظى بقدر 

  :العربالنقاد عند - 4-2
هي فن "تعد الشخصية عنصرا أساسيا في الرواية بل بعض النقاد يذهب إلى أن الرواية       

ع ـــالواقسواء في الرواية أو  إذ تعد الشخصية مدار الحدث، فيه الشخصية وذلك ال غرابة
، فان حكاية الخرافية والملحمة والسيرةالتاريخ نفسه وحتى في صورها األولى المتمثلة في ال أو

الشخصية تلعب الدور الرئيسي فيها ألنها هي التي تنتج األحداث بتفاعلها مع الواقع أو الطبيعة 
  .1أو تصارعهما معا

تختلف أشكال الشخصيات وأنواعها من ناقد آلخر بحسب ثقافته وطبيعة النصوص       
 بروب(فمن النقاد من أخذ بطريقة "إذ لكل نص شخصياته التي يتميز بها عن غيره المنفردة،

في تصنيف الشخصيات في ) وهامونف رووتد(ومنهم من أخذ ببرنامج ) وبريمون وغريماس
  .2د بالتصنيف التقليدي أو الكالسيكيحين التزم مجموعة من النقا

الذي صنف الشخصية  3ستررأغلبهم تأثر بتقسيم فو العرب من اهتم بالشخصية لدى إن      
هل هي :المحك لشخصية المستديرة هو:"قول، شخصية سطحية ي)نامية(إلى شخصية مستديرة 

  قادرة على إثارة الدهشة فينا بطريقة مقنعة؟
  .عتبر مسطحةفإذا لم تدهشنا ت      

                                                           

1
  2007، 1محمد علي سالمه، الشخصية ودورها في المعمار الروائي، دار الوفاء للنشر والتوزيع، ط 

  .11ص
2
  .384احمد رحيم كريم ، المصطلح السردي في النقد األدبي العربي الحديث، صفاجي خال 

3
هو روائي وقاص  لندن، )1970-مEdward Morgan Forster(، )1879(فورستر إدوارد مورغان  

  .وكاتب مقاالت بريطاني
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  .محكومة بفكرة ثابتة لمبدعها) flat(والشخصية المسطحة 

  .1سد ضروب التعقيد في الطبيعة اإلنسانيةجوهي التي ت :شخصيات مستديرة  -

أما الدائرية فهي الشخصية المناسبة لتمثيل البعد المأساوي، تعمل على قيادتنا صوب أي نمط 
  .2من المشاعر عدا مشاعر الفرح

  :3الشخصية عند عبد المالك مرتاض-1- 4-2
أن " ،"نظرية الرواية"ومن هذا المنطلق نجد عبد المالك مرتاض  يفرق في كتابه 

على حال ال تكاد تتبدل في أطوار  يضتمالشخصية المسطحة هي تلك الشخصية البسيطة 
  ."حياتها فهي شخصية ثابتة وهناك السلبية ألنها تفاجئنا

 فهي التي تفاجئ المتلقي وتعني حركة العمل األدبيأما الشخصية المدورة أو المكثفة       
على تقبل العالقات مع الشخصيات األخرى، إنها الشخصية المغامرة  العالية وذلك بفضل قدرتها

وهذا ما دعا البعض أن يسميها بالشخصية االيجابية ألنها شخصية نامية قادرة على التأثير 
  .4والتأثر

لشخصية على عنصر مهم أال وهو عنصر لفعبد المالك مرتاض اعتمد في تقسيمه   وعليه
  .المفاجئة 

  :5الشخصية عند محمد يوسف نجم-2- 4-2
  :إلى " ةفن القص"قسم الشخصية في كتابه 

  
  
  

                                                           

1
  .11محمد علي سالمه، الشخصية ودورها في المعمار الروائي، ص 

2
  .186تقنيات التفسير، ص إلىروج هنكل، قراءة الرواية، مدخل  

3
  .، متحصل على دكتوراه في األدب)م1935(مرتاض عبد المالك  

4
  .384، ص1993 ،1ط، لبنان، بيروت ،األدب الهادف، مكتبة األدب للنشر والتوزيع، تيمور محمود 

5
، أديب وأستاذ جامعي فلسطيني متحصل على شهادة الدكتوراه من قسم اللغة )م1925(نجم محمد يوسف 

  .م1951العربية بجامعة فؤاد األول عام 
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  )مدورة متطورة، متحركة،(شخصية نامية  -أ
لنا تدريجيا وتتطور بتطور هي التي تكشف " محمد نجم"في نظر الشخصية المتطورة        

ويكون تطورها ظاهرا أو خفيا، الذي نميز به الشخصية النامية هو قدرتها الدائمة  حوادثها،
  .على مفاجئتنا بطريقة مقنعة

ولم تقنعنا فمعنى ذلك  فاجأتنا إذاأما  لم تفاجئنا بعمل جديد فمعنى ذلك أنها مسطحة، فإذا
شرطين أساسيين في  واإلقناعية وتعد المفاجأة أنها شخصيات مسطحة تسعى ألن تكون نام

  .1الشخصية النامية

  :شخصية مسطحة ثابتة - ب
وهي التي تبنى حول فكرة  يسميها البعض بالشخصيات الثابتة أو الجامدة أو النمطية،      

الشخصيات المسطحة لها فائدة كبيرة في نظر الكاتب :" "محمد يوسف نجم" واحدة كما قال
دون شك أنه يستطيع بلمسة واحدة أن يقيم بناء هذه الشخصية  ، يسهل عمل الكاتب مما والقارئ

  ".2التي تخدم فكرته

  :3الشخصية عند سعيد يقطين -3- 4-2
تعيش قلقلها مع العالم  تجسيد ألنماط وعي اجتماعي وثقافي،" يعرف الشخصية على أنها      

الروائي تأتي من خاصيتي الثبات ومع ذاتها حيث تلعب عالقات الشخصيات داخل العمل 
، الشخصية عنده هي تجسيد 4"ن يميزان وجود الشخصية داخل العمل الروائياذلوالتحول ال

  .الواقع بكل آماله وأحالمه تقوم على خاصيتين أال وهما الثبات والتحول
  :يميز الكاتب في الشخصيات بين ثالثة أبعاد

  :من حيث صفاتها الشخصيات -أ
ية ـــأطر ضمن فئات اجتماعية أو عوامل لها خصوصيتها الوجودوهي شخصيات تت      

  .أو الحيوية

                                                           

1
  .84، فن القصة، صنجم محمد يوسف 

2
  .85المرجع نفسه ، ص 

3
  .المغرب.الرباط- الخامس متحصل على دكتوراه دولة في األدب بجامعة محمد ،)م1955:(يقطين سعيد 

4
 .1989 ،1ط بيروت ، المركز الثقافي العربي، انفتاح النص الروائي، يقطين سعيد ، 
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  :الفواعل - ب
  .حين تضطلع بدور ما أو تنجز فعال أو حدثا كيفما كان نوعه وهي الشخصيات      

  :العوامل -ج
قيم خاصة هي التي يدرجها ضمن  أوهي الفواعل التي تنجز أفعالها وفق معايير محددة       

  .1المقاصد الغير مرغوب فيها

  :تصنيف الشخصية عند سعيد يقطين*
  :تحدد أصناف الشخصيات عنده      

  :صية المرجعيةالشخ: أوال
  :تقسيم الشخصية المرجعية إلى قسمين على عمل سعيد يقطين     

  :شخصيات مرجعية -أ
نجد أن لها وجود فعلي داخل النص، أي أن يشير النص إلى أنها شخصية  الشخصية التي      

  .واقعية 

  :شخصيات شبه مرجعية - ب
ي معلومة عنها داخل النص وعليه يصعب تحديد مرجعيتها وجود ألوهي شخصيات ال       

  .التاريخية

  :الشخصيات التخيلية: ثانيا
 .وهي التي ليس لها وجود واقعي     

  :ات العجائبيةالشخصي: ثالثا

) تنتمي إلى جنس ما( ميز فيها بين بنيتين بسيطة وهي التي تلعب أدوار أفارقة وعجائبية     
  .2)جمعت أكثر من جنس( ومركبة
ل ينطلق من األعم إلى األخص فهو يربط الفعل فواعللشخصية ك أما بالنسبة      

  :وقد ميز بين ثالثة فواعل) الفاعل(بالشخصية

                                                           

1
  .92، ص1997، 1ط بيروت، المركز الثقافي العربي، قال الراوي، يقطين سعيد ، 

2
  .400أحمد رحيم كريم، المصطلح السردي في النقد األدبي الغربي الحديث، ص فاجيخال:ينظر 
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  :المركزي الفاعل*
هو الشخصية المحورية في النص ألنها تعتبر مركز جذب وتوجيه مختلف أفعال       

  .الشخصيات األخرى

  :الفاعل الموازي األول للفاعل المركزي -أ
  .هو بمثابة الوجه الثاني للفاعل المركزي    

  )الفاعل الوحيد الفاعل األكبر،(:الفاعل الموازي الثاني - ب
  .1الوجه المقابل للفاعل الموازي األولهو بمثابة       

أما بالنسبة للعوامل فهي القيم التي يتصرف على وفقها الشخصيات والفواعل ويحدد يقطين 
  ).المقاصدب(

  ).مقاصد العالم مقاصد الفارس،(تقسيمها إلى مقصدين هما في والمقاصد عنده عمد       
  .مقاصد الفارس - 1

  :مقاصد العالم - 2

  :يتفرع هذا النوع من المقاصد إلى       
  .مقاصد ظاهرية أو باطنية -
  .بائنة أو خفية  مقاصد تظاهرية -
 .مقاصد قريبة أو بعيدة -

  .2مقاصد موازية -
اعتمد فيه على تصنيف الشخصية حسب  يعد مشروع سعيد يقطين مشروع نظري مهم،      

فالشخصية عنده بمثابة مرآة عاكسة  وأحداث،وجودها في الواقع من خالل ما تنجزه من أفعال 
  .للواقع االجتماعي تعمل هذه الشخصية على تجسيد هذا الواقع داخل العمل الروائي

  
  

                                                           

1
  .115،138ص،-يقطين سعيد، قال الراوي، ص:ينظر 

2
  .400المصطلح السردي في النقد الغربي الحديث، ص فاجي أحمد رحيم كريم،خال 
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  :الشخصية عند بدري عثمان -4- 4-2
ج منها تعتبر دراسة بدري عثمان لشخصيات نجيب محفوظ هي الدراسة الرائدة، وقد خر      

  :باألشكال اآلتية للشخصيات

  :المحورية الشخصية الرئيسية أو -أ
كذالك  ،ل الروائي منذ بدايته إلى نهايتهداخل العم يقصد بها الشخصية من حيث وصفها     

  .1وصف العالقات القائمة فيما بينها سواء كانت سلبية أو إيجابية

  :الشخصية الثانوية - ب
  . 2هي الشخصية المساعدة للشخصية الرئيسية تقف إلى جانبها طيلة النص السردي     

  :الشخصية االعتبارية -ج
مصطلح  بدري عثمان عليهايطلق وهي شخصية المتلقي باعتبارها كائنا يروي له،      

  .3)إليهالمرسل (
فتقسيمه للشخصية يمكن والمالحظ على هذا التقسيم أن بدري عثمان لم يجئ بتقسيم جديد      

 .اًقديم اًكالسيكي اًاعتباره تقسيم

  :4الشخصية عند حسن بحراوي -5- 4-2
  :يقسم الشخصية إلى ثالثة أنواع وهي     

  

  

  

                                                           

1
 1والنشر والتوزيع، ط عثمان بدري، بناء الشخصية في روايات نجيب محفوظ، دار الحداثة للطباعة:����
  .144، ص1983

 1986 والمرزوقي سمير، مدخل نظرية القصة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، دط،جميل  شاكر:ينظر2
  .237ص

  .244عثمان بدري، بناء الشخصية الرئيسية، ص:ينظر3
  .اإلنسانية بالرباطأستاذ التعليم العالي بكلية العلوم  المغرب،، ، المحمدية)1953( ،راوي حسنبح4
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   : الشخصية الجاذبة-أ

يزة ــونعني بها تلك التي تستأثر باهتمام الشخصيات األخرى وتنال من تعاطفها بفضل م     
وقد تكون هذه الميزة مزاجية طباعيه في  عن عموم الشخصيات في الرواية، أو صفة تنفرد بها

  .الشخصية كما يمكن أن تكون هذه الميزة سلوكية

  :الشخصيات المرهوبة الجانب - ب

فهي ذلك الطرف الفاعل في  بمثابة الجواب المباشر على الشخصية الجاذبة، اعتبارهايمكن      
وتعطي لنفسها حق التدخل  الشخصية التي تتصرف من موقع قوة ماوالذي تمثله  هذه العالقة،

  .في تقرير مصير األفراد التي تطالهم سلطتها

  :الشخصية ذات الكثافة السيكولوجية -ج

تتميز الشخصية الروائية على وجه العموم بكونها ذات محتوى سيكولوجي خصب ومعقد      
كذلك تعاني من  النفسية التي تغذيها دوافع داخلية، واالنفعاالتفهي تحبل بالتوترات  معا

إال من خالل " خاصية الكثافة السيكولوجية"وال يمكن الكشف عن في تركيبها النفسي، تناقضات
  .1عالقتها المتوترة بمن يحيطون بها

  :ـب السيكولوجيةتتميز الشخصية ذات الكثافة      

 .يتها الخاصةمع المحيط وفق رؤ دماجناالقلة المقدرة على   -1

 .اعتياديةاإلتيان بأفعال غير   -2

 .2)الشخصية المركبة(السلوك  ازدواجية -3

في شيء  ختلفاسعيد يقطين إال أنه تقسيم إن تصنيف حسن بحراوي لشخصية يشبه كثيرا 
  .بسيط هو أشكال الشخصيات

  

                                                           

1
  .302، 269ص،  - بحراوي حسن، بنية الشكل الروائي، ص: ينظر 

2
  400الغربي الحديث، ص األدبيفاجي احمد رحيم كريم، المصطلح السردي في النقد الخ 
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  :1الشخصية عنده يمنى العيد-6- 4-2
كتابها تقنيات السرد الروائي تتناول يمنى العيد دراسة العمل السردي الروائي من  في      

  .حيث هو حكاية
 نجد أنه يشمل دراسة لترابط األفعال والحوافز التي تعمل على التحكم بعالقة الشخصيات      

رصد العالقات وتحديد ( ثم تتطرق إلى دراسة العالقة بين الشخصيات بين بعضهم البعض
  ).حوافزال

تناولت يمنى العيد الحوافز من خالل اعتبارها أغراض فتجردها من الداللة االصطالحية       
  .2)المشاركة التواصل، الرغبة،(وتحددها في ثالث حوافز

وحوافز  )لكراهية واإلعاقة اك(قسمين حوافز سلبيه إلىهذه الحوافز بدورها قسمتها يمنى العيد 
  .)كالحب والزواج(إيجابية 

موضوع ( وثمة من يقع عليه الفعل) فاعل فعل(ثمة إذا من يفعل "محصلة بتخرج الناقدة      
  .)فعل

تنتقل الناقدة إلى تحديد عوامل العمل السردي على وفق تحديد غريماس من غير اإلشارة      
جاء هذا  وإال...... ال يمكن للقارئ استخدامها إال بعد معرفة جيدة وسليمة "ذاهبة إلى أنه  إليه،

االستخدام سطحيا وآليا يبتذل العمل كما يبتذل المنهج الذي يدعى اعتماده ويشوه مفاهيم النقد 
  .3"البناء وإقامة العالقات ةفيوتجد العيد هذه العوامل تمارس وظ الحديث،

في " فتدورو"نالحظ أن يمنى العيد في تحديدها لثالثة حوافز كان ذلك وفق منهجية     
  ).عالقات خطر(لرواية  دراسته

  

                                                           

1
حائزة على شهادة   لبنان،، ، صيدا)م1935( اسمها الحقيقيّ حكمت على المجذوب صباغّ، العيد يمنى، 

  .الدكتوراه في األدب العربي من جامعة الصوربون
2
  .29، ص2010، 1دار الفرابي، بيروت، ط تقنيات السرد الروائي ، العيد يمنى،:���� 

3
،  2011 ،1عمان، ط دار صفاء، ،البنيوي للرواية العربيةالتحليل  لعيوس فوزية والجابري غازي، 

  .314ص
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يمكن القول بان حضور عنصر الشخصية الروائية في نقدنا العربي حضور ضئيل       
حيث  ،المصطلح لهذا اًكبير اًاهتمام أولىالذي  األخيرهذا  ،بالنسبة لحضورها في النقد الغربي

عمل النقاد الغرب على دراسة هذا المصطلح من مختلف الجوانب فتعددت تقسيماتهم 
  .عنصر الشخصية الروائيةلوتوصيفاتهم 

  العرب فمعظم األشكال التي تناولوها في دراستهم للشخصية نقادنا  هذا عكس ما نجده عند     

  اسات الغربية للشخصيةوالتصنيفات التي توصلوا إليها مجرد تصنيفات قديمة مستقاة من الدر

   .شيئاً جديدا في ميدان دراسة الشخصية مقارنة مع الغربلم يقدموا نقدتنا العرب  أنايعني 



  الفصل

 الثاني



":مقامات الذاكرة المنسية"الفصل الثاني الشخصية في رواية   

.أنواع الشخصيات- 1  

."مقامات الذاكرة المنسية"المسارات الصورية للشخصيات في الرواية- 2  

."مقامات الذاكرة المنسية" عالقة الشخصيات ببعضها البعض في رواية- 3  

  .عالماتية الشخصية في الرواية- 4

. "مقامات الذاكرة المنسية" الروايةوظائف الشخصيات في - 5  

  النموذج العاملي- 6

.النموذج العاملي كنسق-6-1  

". مقامات الذاكرة المنسية"في الرواية  النموذج العاملي بوصفه إجراء-6-2  

.  مقامات الذاكرة المنسية"خطاطة للنموذج العاملي لرواية -     
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فهي من  تعد الشخصية الروائية وسيلة الكاتب لتجسيد رؤيته والتعبير عن إحساسه بواقعه،     

يمكن اعتبارها العمود الفقري الذي يرتكز عليه العمل الفني هي  المقومات الرئيسية للرواية،

  .تجسيد فكرة للتأثير في سير األحداثبدورها تعمل على 

يعمل الروائي على تصوير العالم الداخلي والخارجي لشخصياته داخل الرواية وذلك من           

خالل الولوج إلى أعماق الشخصية وتحليل سلوكها، وتقديم جل أبعادها ذلك لتمكين المتلقي من 

  .تلك الشخصياتعن تكوين فكرة عامة 

صيات في روايته مقامات الذاكرة المنسية العديد من الشخ" حبيب مونسي"الروائي استخدم          

كسارد وكان حضوره في الرواية يمثل حصة " سليم"منها شخصية  ،رفيها من العمق والرمز الكثي

  صديق سليم) حمدان:(وبعض الشخصيات التي نجدها في العديد من مقاطع الرواية األسد،

  .نممرضتا) ، أسمهانعائشة( الطبيب،) رفيق( 

هناك من الشخصيات التي تطرق لها الكاتب مرة واحدة في بداية الرواية وهي شخصية       

  .االبن البكر لسليم) أيمن(

زينب "من طرف الروائي  اًكبير اًكما نجد بعض الشخصيات العارضية التي تلقت اهتمام      

  .في هذا الفصل لكل هؤالء الشخصياتوسنتعرض بالتفصيل " بوجمعة، عبدالقادر، عدي، حسين
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  :أنواع الشخصيات-1

شخصية رئيسية وتتمثل في الشخصيات الفاعلة ، تنقسم الشخصية الروائية إلى قسمين      

كذلك نجد الشخصية الثانوية وهي التي تعمل على المساعدة  والمحركة األولى ألحداث الرواية،

  :الرئيسيةوالمساهمة في إظهار الشخصيات 

  :الشخصيات الرئيسية- 1-1

  :نجد" مقامات الذاكرة المنسية "ومن بين هذه الشخصيات في الرواية      

  :شخصية سليم -

 انطالقاسليم هنا شخصيته نامية األحداث تكون  في الرواية، )البطل( هو الشخصية الرئيسية     

ية تتطور بتطور الرواية كلما فالشخص، ها كما نجدها كذلك تجري من حولهامنها وعودة إلي

  .توغلنا في الرواية تزداد عمقاً

وأحدثت في نفسه  أستاذ متقاعد أرهقته سنوات العمل، )سليم( الجزء األول من الرواية نجد     

يدخل ) سليم( كما نجد البطل أثارا سلبية فأصبح خطرا على نفسه وعلى أهله وكل من يحيط به،

التقرير الذي بين يديه يحدثه عن معلم " الشخصياتفي معظم األحداث مع باقي 

وأحدثت في نفسه أثارا أصبحت تشوش على معامالته ...أرهقته سنوات العمل ...متقاعد

  . 1"وعلى ذويه لقد أصبح خطرا على نفسه،...ليوميةا

  

  

  

                                                           

1
  .4، ص2004، 1، ط"دار الثقافة"حبيب، مقامات الذاكرة المنسية، الصندوق الوطني لترقية الفنون مونسي 




�"�� روا����"   �����ت ا��اآ�ة ا�   �
� ا����� ا������ ا�
 

 
45 

ة أما الجزء الثاني من الرواية مقامات الذاكرة المنسية تجسدت شخصية الكاتب في شخصي     

 انتقاء ويعمل على  وحدته والفراغ الذي يعيشه بالقراءة أي المطالعة، فأصبح سليم يمأل ،الراوي

يبسطه ..يطالع كتابا"شخصيات من التاريخ ويجري معها حوارا كأنها شخص معه جالس أمامه 

يعارض ..ثم يرفع صوته مخاطبا شخصا يشرح فكرة ينتقد أخرى يراجع ويسكن هنيهة، أمامه،

ينتقي من شخصيات ...يشكره على الجهد الذي بذل يستحضر المؤلف يلومه على التقصير،

ثم يعود  ،1"ويجري معه الحوار الطويل الذي يغوص في دوامات الماضي الرواية أو التاريخ،

   .ته اليومية في المستشفىاحي ليصف لنا

 انحناءةطويل القامة تشوبه سليم "...وصف الكاتب الشخصية وصفاً داخليا وخارجيا      

أبيض ... في بياض كأنه الثلج على قمم الجبال أشيب الرأس،...طفيفة على مستوى الكتفين 

 يبسط أمامه يدين عريضتين دقيقتين تخالطها حمرة وفي عينيه الغائرتين وميض حاد، البشرة،

  .2"وكأن أصابعه الطويلة أصابع عازف البيانو

  ذكاءيتوقد "مجنونًا  اعتبرتهإنسان متعلم ومثقف إلى درجة أنك لو سمعت فلسفة كالمه  هو     

  .3"فطنةًو

لم نتيجة األحداث ألا ،الحزن  الفرح،:مثل االنفعاالتظهرت على شخصية سليم الكثير من      

 )رفيق(والطبيب  )العم حمدان( ومع صديقه )أيمن(ابنه التي عاشها مع أفراد عائلته وخاصة مع 

  .)عائشة وأسمهان( ناوالممرضت

  

  

                                                           

1
  .6، صالسابق المصدر 

2
  .3،4المصدر نفسه، ص،ص، 

3
  .4المصدر نفسه، ص 
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  :الشخصيات الثانوية - 1-2

وعليه نجد أن من أهم الشخصيات  الرئيسيةوهي التي تنير الجوانب الحقيقية للشخصية      

  : هي) مقامات الذاكرة المنسية(الثانوية الموجودة في الرواية 

  :شخصية رفيق-

المستشفى التي يمكث بها سليم وهو الطبيب  بنفسيعمل  )أمراض عصبية( هو طبيب نفساني     

  .المعالج له

بل التحدث  منها، االقترابصادف الطبيب في حياته المهنية كثيرا من الحاالت التي يصعب      

لم تسعفه " أما سليم فحالة خاصة لم يفهمها إليها والعقاقير هي الحل الوحيد لتهدئتها والتحكم فيها،

وظلت النظريات عاجزة أمام الحالة  علمي يركن إليه، علم النفس بدليل سنوات الدرس في كلية

من هذه الحاالت ولم يدرجها  ضرباوكأن علم النفس لم يقابل في تاريخه  التي يعانيها الساعة،

وإنما تنتشر  علم النفس وحده مضمارأو كأنها حالة ال تقع في  القائمون عليه في مصنفاتهم،

  .1"إلى حقول أخرى

فقد كان  )سليم( رفيق شخصية من الشخصيات الثانوية التي ساعدت الشخصية الرئيسية     

  .وهذا ما ساعد على سير األحداث ،بجانبه طيلة الرواية

 :العم حمدانشخصية  -

والتعب من أجل تكوين جيل سنين عمره في التدريس  ضىق صديق سليم معلم متقاعد،     

  .صالح

  

                                                           

1
 .3، صالمصدر السابق 
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علمت أجياالً من الصبية القراءة ...ولكنك معلم متقاعد" لكن كانت نهايته مستشفى المجانين 

  .1"يا عم حمدان أنسيتوالكتابة 

 كان العم حمدان يحبذ قراءة األدب العجائبي ولديه بعض المحاوالت كتبها في هذا المجال     

وكانت له من المحاوالت  العلمية،قراءة القصص في كان العم حمدان رجال نهما ":يقول الروائي

  .2"لون من األدب العجائبي للفتيان ماً في استثمار هذا الميل لكتابةاألدبية ما جعله يفكر يو

  :شخصية عائشة -

عاشت أوقات عصيبة  تلك الممرضة صاحبة المناوبة الليلية، ،وهي شخص جد محبب لسليم     

لحظة طيش وغرور فتاة تحلم بسعادة مع شخص في  ،3"أنا المطلقة"بسبب طالقها من زوجها 

أنت في حاجة إلى من يقول لك " :يقول ويملئ الفراغ الذي تعيشه ها باألمان،سيعرف قيمتها يحس

ك وذلك هو ضرورة الماء والهواء ضرورة الوجود كله هذا هو دواء ضرورية له،أنك 

  .4"كاءود

  :شخصية أسمهان-

هي شخصية خجولة وعصبية كثيرة الصمت تشعر  تعمل كممرضة في نفس المستشفى،     

كانت أسمهان ضربا من الفتيات التي يغلب عليها الخجل ":يقول واالضطرابدائما بالقلق 

كثيرة الصمت  ،ي شغلها وكأنها في عجلة من أمرهاتتحرك حركات سريعة وهي تؤد والعصبية

                                                           

1
 .80، صالمصدر السابق 

2
 .192المصدر نفسه، ص 

3
 .63المصدر نفسه، ص 

4
  .18المصدر نفسه، ص 
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فيدفعها ذلك إلى معاودة الحديث حتى  لحديثها حدا تقف عنده، وإن نطقت لم تعرف كيف تجعل

  .1"تشعر بالضيق فتعلوها حمرة الغيظ والغضب

 فعزمت على البقاء بمفردها ،تعاني أسمهان من عقدة كان سببها والدها الذي خان والدتها     

وأن ال تتزوج لقد عقدت العزم أال تكرر غلطة والدتها "خوفا من أن تعيش ما عاشته والدتها 

  2."ابدا

حي ــالسارد فقد رسمها على نحو سط باهتمامهناك شخصيات ثانوية أخرى لم تحظى      

  :ومن بين هذه الشخصيات حيث لم يتعرض لتفاصيل كثيرة فقد ذكرها فقط خدمة للسرد،

  ."عبد القادر بوجمعة، حسين، عدي، زينب، توفيق،"

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .58ص ،السابقالمصدر  

2
  .62، صالمصدر نفسه 
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  ":مقامات الذاكرة المنسية" في روايةالمسارات الصورية للشخصيات -2

  :الشخصيات المرجعية- 2-1

  : هي التي أقرتها ثقافة ما وهي في الرواية كالتالي    

  :الشخصيات ذات المرجعية التاريخية-أ

  :تقوم بدور بارز وفعال وهي وهي شخصيات جذورها متصلة بالتاريخ     

  :الجاحظ-

 )ه255-ه159(الليثي البصري فزارهأبو عثمان عمر بن بحر بن محبوب بن  هو الكناني      

وهو العالم المشهور  ولد في البصرة وتوفي فيها، أديب عربي كان من كبار أئمة األدب العباسي،

الفرقة المعروفة  تفي كل فن له مقالة جليلة في أصول الدين وإليه نسب وصاحب التصانيف

  .1بالجاحظية من المعتزلة

درس طبائع البشر  ل العرب،اجاء في التاريخ أن الجاحظ تناول في كتابه الحيوان أحو       

لقد قلبت طبائع البشرية جميعها رأسا " يقول جميعها فلم يجد في سلوكهم سوى الصفات السلبية

ليها موكلها ي...وتوجه سلوكه على عقب ولم أجد سوى صفات السلب تسيطر على اإلنسان،

وحرصا  اقتصادافكيف اطمئن لهذه الجارحة التي تحبب للبخيل بخله وتسميه  ،عقله الخاص

  .2"وعدم تبذير والتي تسول للجاني اقتراف الذنب وتسميته انتقاما وثأرا

وهذا  عليه، شاهدتهحاله كحال سليم الذي يرى أن اإلنسان مفسد في األرض وأن أثاره       

  .)هالك البشرية(إلى الهالك  ىأد السلوك
                                                           

" الرسالة األولى في الحاسد والمحسود"مجموعة رسائل  ابن بحر الكناني أبو عثمان عمر المعروف بالجاحظ،1
  .1، ص1324، 1مطبعة التقدم، مصر، ط

  . 54مونسي حبيب ، مقامات الذاكرة المنسية، ص2
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   :بطوطة ابن-

طاف ) م1377-م1304( بطوطة بابنمحمد بن عبد اهللا بن محمد اللواتي الطنجي المعروف       

غرب ومصر وليبيا والسودان والشام والحجاز والعراق وفارس واليمن وعمان والبحرين مبالد ال

  1بكثير من الملوك واألمراء كان ينظم الشعر واتصل وراء النهر، وما وباكستان والهند

مني هذا الخبر كنت ذات يوم في  اسمعواإذن :طوطة برأسه قليل ثم رفعه قائالًب ابن قرطأ"يقول

جلسنا  ولما قضى حق الضيافة، ،قد نزلت ضيفاً على أحد كبراء البلد في  ببالد الهند،اتطو

   .2"ياًنتحادث في أمور الدنيا والدين فوجدته ليب

كذلك  كما هو معروف وجاء في التاريخ أن ابن بطوطة هو رحالة ومؤرخ وقاضي وفقيه،     

ملم  واالستكشافمحب لتطلع  كبيرة، رجل بلغ من العلم والثقافة والحكمة إلى درجة )سليم(نجد 

  .بمختلف العلوم

  :سيدنا نوح عليه السالم-

وهو إدريس بن يرد بن مهالبير بن فنان بن أنوش  المك بن موسلخ بن خنوخ ابنهو نوح      

  .البشرية عليه السالمأب بن أدم  بن شيث

كان األب الثاني للبشرية بعد نجاته ومن معه من الطوفان العظيم الذي أباد البشرية جميعا       

 سفينة نوح عليه"باسم اشتهرتسفينة عمالقة  الستعمالهمالذين نجو من الطوفان  باستثناء

   .3"السالم
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ف سنة إال خمسين عاما إنه أب البشرية، فمن صلبه خرج الناس لالنبي الذي عمر أ...إن نوح"

  .1"الذين يعمرون األرض اليوم

مثل دور  "سليم"ـف لكن برؤية مختلفة المطابقة، التاريخيةلم يقدم في الرواية بهذه الصورة      

ومد يد العون  العم حمدان على التخلص من وحدته، أن يساعد استطاعوالمخلص المنقض 

  .لتجاوز عقدتها ألسمهان

  :االجتماعيةالشخصيات ذات المرجعية - ب

  :معينة اجتماعيةوهي شخصيات تحيل على نماذج وطبقات  

  :سليم-

الذي أصبح علمه سبب  اإلنسان المظلوم رتعتبر شخصية سليم شخصية محورية مثل دو     

وشخصية سليم نجد منها الكثير في المجتمع إنسان تعب من أجل  اتهامه بالجنون،وسبب  تعبه،

فقد األهل والصديق والرفيق  عائلته وأوالده وعند كبره رموا به في مستشفى األمراض العقلية،

زمنًا يجدون أنفسهم بغتة أمام جدار  هؤالء الذين حملوا هم العيش خوفًا ورجاءا وأهالً،"

  .2"وعلى حافة فقر الفراغ المريع ،الصمت الرهيب

  :أسمهان-

شخصية مرجعية أخرى جسدت في الرواية دور الضحية بسبب خيانة وغدر والدها      

لقد رأت أمها تطلق في عز شبابها رأت أباها يهجر ..."وهجرانه للبيت تاركًا أطفاله  لوالدتها،

  .3"...عتمة سوداء من الحزن والفقررأت البيت تكسوه  البيت جريا وراء فتاة غريبة األطوار،

                                                           

1
  .93مونسي حبيب، مقامات الذاكرة المنسية، ص 

2
  .12المصدر نفسه، ص 
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المجتمعات سواء مجتمعاتنا أسمهان جسدت دور لحالة أصبحت متفشية في       

والتي يكون أول ضحاياها األطفال  ة أو الغربية وهي الخيانة الزوجية،العربيــــــ

ع على وأسمهان ضحية من هؤالء الضحايا هذه المشكلة من ابرز المشاكل التي تواجه أي مجتم

  .مستوى العالقات الشخصية

  :عائشة-

 فهي الفتاة التي تخلى عنها زوجها وطلقها  من الحزن واأللم،ترى عائشة حياتها مزيجاً      

لقد خاب الذي ترك تفلتين من بين يديه في " تركها تعيش حياة ملئها الحزن والوحدة والفراغ

  .1"أو في لحظة غرور وبالدة لحظة طيش وجنون،

ونفسية ظاهرة عامة يبدوا  اجتماعيةوهو مشكلة  عائشة حالها كحال أي فتاة تعرضت للطالق،    

  ).األزمة الحديثة( أن انتشارها يزداد في مجتمعاتنا اليوم

   :الشخصيات ذات المرجعية األسطورية-ج

 تاريخيةالخارقة للعادة أو وقائع  وهي شخصيات مردها األسطورة ذات األحداث العجيبة     

  :بتغييرها وتبرز في الرواية كاألتيقامت الذاكرة الجماعية 

  :جيلجاميش-

 حضاراتهي ملحمة كلكامش يصح أن نسميها بأوديسة العراق وهي أطول ملحمة عرفتها      

 حسب قائمة الملوك أوركيعتبر خامس ملوك  "جلجامش"أو"كلكامش"وهي نسبة للقائد  الشرق،

   .السومريين

       

                                                           

 1
  .19، صالسابقالمصدر 
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واستنادا على األساطير السومرية كانت  كلكامش لزمن بعيد يعتبر شخصية أسطورية،كان      

  .1"لوكالباندا"وكان والده بشرا عادياً واسمه  "نينسون" وأسمها اآللهةوالدة كلكامش من 

أما أنا فقد سرت إلى الغرب " وتقول األساطير أن هذا الملك جال البالد بحثًا عن عين الحياة      

  .2"وهذا الخط المتعرج هو المسار الذي سلكته بحثًا عن عين الحياة الظلمات، في بحر

أنه في ارض قصية تقع في "وهذه العين يقال أن الذي يشرب منها ال تصيبه الشيخوخة وال يموت

 وأن الذي يشرب منها جرعة ال يشيخ أبدا قلب بحر الظلمات عين يقال عنها أنها عين الحياة،

  .3"نها ميتا لتوه جرعة عاد للحياة من جديدوأنه إذا سقينا م

في بحر الظلمات بحثا عن  يحب اإلبحارجاء في الرواية فسليم كذلك  وهذا توافق مع ما     

سألته لماذا  ولما بحر الظلمات بحثا عن التجانس،م برحلة في قال لها بأنه يعتزم القيا" التجانس

يمحو األشياء واألبعاد والمسافات  الظالمقال بأن  دون غيره من البحور،  بضبطبحر الظلمات 

وال وجود لها في الفعل إال بالمقدار الذي يعطيه  ويبقى على جواهر األشياء في المخيلة فقط،

  .4"لها الخلد من تجسيم وتصور وعندما تتالشى الحدود تصبح الذات متوحدة مع العالم المحيط

  :حي بن يقظان-

وهي قصة شخص أمه حملته بطريقة غير  الهند، رتحكي قصة دارت في إحدى جز أسطورة     

  .يه وضعته في تابوت ورمته في النهرشرعية ودون علم أخيها المتسلط وخوفا عل

                                                           
1
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ذلك باحث عن " 1تربى وسط الحيوانات في جزيرة بعيدة ،"حي بن يقظان"وهذا الشخص يدعى 

وال  ،اآلخرينلم يدنس عقله منطق ...لبن الوحشذلك رجل نشأ أعزالً رضع  الحقيقة األولى،

  ".تعلم لغة البشر المسكونة بالنفاق

  .2"ذلك حي بن يقظان"

 )فسليم( هناك تطابق مع هذه األسطورة لكن برؤية مختلفة نفس الشيء بالنسبة للرواية،     

يمضي  وفكره، هذا العالم أشبه بالحلم يمأل عليه وقته يعيش عزلة في عالم بعيد عن ما يحيط به،

إن العالم الذي يوجد فيه ال يمكن الوصول إليه " ومن هيئة إلى هيئة به من حال إلى حال،

  .3"إنها في عزلة تقع في مسافات بعيدة عن الواقع...

  :الشخصيات ذات المرجعية المجازية- د

 هاخالل ائي منروحاول الكاتب أو ال )رمزية( توجد في الرواية شخصيات لها أبعاد مجازية     

  :إيصال أو تحديد فكرة معينة

  :البحر

 في جل وقفاته يستحضرهللبحر جعله   )سليم( وحب البطل ورموز عديدة، يحمل دالالت     

ق نجاه يبحر فيه وبل بحر أخر هو بمثابة ط، لكن البحر الذي يقصده سليم ليس البحر بعينه 

   الظلماتبحر أسماه بحر  هروباً من عالم ال يجد مكانا له فيه،

                                                           

1
  .16،17ص، ص، ،1ط حي بن يقضان، مطبعة المعارف، قصة كيالني كامل، 

2
  .56مونسي حبيب، مقامات الذاكرة المنسية، ص 
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أجالس القوم أخوض أهوال ...إني اذهب إلى هناك إنها رحلة ليست قصة أرويها إلى أمثالك"

  .1"، ومجاهل القفار أتعب أشقى اعبر نهر الزمن جيئة وذهابا البحر

  اط وثيق ال يعرفه وال يفهمه غيرهوارتب البحر عالقة كبيرة،هذا بين سليم و     

  :المستشفى

الذين رفع عنهم القلم لذلك نجد في  األمراض العقلية،أصحاب مستشفى الذي يستقبل هي ال     

تهمة " ألنه ال يقبل التهمة التي وجهت إليه الرواية رفض كبير من طرف سليم لهذا المكان،

هل شكوت ألحد منكم علة؟ إنني أستغرب مقدمي إلى هذا المكان من غير طلب "" الجنون

كما فعل  اداقمألتيته بنفسي وليس سي ما يدعوني إلى زيارة الطبيب لو كنت أجد في نف...مني

  .2..."بي ابني اليوم

  ".ه مكرهايلقد ساقوني إل...أنا ال أحبذ البقاء في هذا المكان"

فهو يرفض هذا المكان الذي جعل الناس من حوله ينظرون إليه رؤية رجل فقد عقله وتلفت      

وغامره الجنون في  رؤية لرجل ذهب عقله وتبلدت حواسه،أجزم أنكم كنتم تتوقعون " حواسه

  .3"القول والحركة

  :فئة الشخصيات المتكررة - 2-2

استدعائه من خالل  كسارد من الدرجة األولى تحتل مساحة كبيرة،) البطل( شخصية سليم     

مثل هؤالء يرتحل إلى  ،"من المستقبل إلى الماضي"ورحالته التي يقوم بها  التاريخية لشخصياته

حضورها بنسب  التي كان "الجاحظ"ومن بين هذه الشخصيات شخصية  في زمانهم ومنازلهم،

                                                           

1
  .81ص ،المصدر السابق 

2
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إن  خلوتي، في يجالسني الجاحظ وأنا أمسك بكتابه بين يدي"ستذكارات كبيرة في هذه اإل

نعم أما رحلتي إليه في زمنه  حضوره معي حقيقة ال تقاس بمقياس الحضور المادي العيني،

  .1"ومعاينة له هناك حقيقة أخرىوطنه وم

  :وقال مبتسما:الجاحظ بالجلوس إليأشار "

  وأي كتبي قرأت؟

  :قلت في حماس شديد

  .2..."البيان والتبين والحيوان

هذا الفتى :يقول "جيلجاميش"اإلستدعاءات مثل هذه  كما نجد شخصيات كانت لها حصة من     

  ."إنه جلجامش البحار...الجميل

وقد تدلت على صدره ضفيرتان من شعر أسود كثيف كأنها جبال  جلجامش،عدت أنظر إلى "

  .3"مرساة

 ذه الشخصيات التاريخية هي الممثل الوحيد لهذا النوع التكراري في الروايةه اعتباريمكن      

 الرحالت عن تلك هفي حد ذاته من خالل كتابات) سليم( وذلك من حيث تداعيات ذاكرة السارد

سجلت األحاديث التي دارت بيني وبين " مع تلك الشخصيات في عالم الماضي التي يقوم بها

دفته فيها شخصيات مثلي جاءت من أعماق التاريخ في اوأطرف ما ص...األقوام المختلفة

                                                           

1
  .16، ص مونسي حبيب، مقامات الذاكرة المنسية 

2
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كم كانت فرحتي كبيرة حين تعرفت عليهم  رحالت مشابهة تجوب الزمن بحثًا عن السر،

  . 1"زمانيو باسميوعرفوني هم  بأسمائهم وأزمنتهم،

  ):شاريةاإل(فئة الشخصيات الواصلة- 2-3

وقد تطابق  ،)سليم( هي شخصية الراوي أو السارد نجد أن الشخصية التي جسدت هذا الدور     

  حياته وذلك من خالل عمل من في جوانب معينة  "حبيب مونسي"ائيوهذا الراوي مع الكاتب والر

زد  كليهما في مجال التعليم، فالعم سليم معلم متقاعد وحبيب مونسي دكتور محاضر بالجامعة،

  .على ذلك الميل إلى تأليف القصص والروايات

   ":مقامات الذاكرة المنسية"عالقة الشخصيات ببعضها البعض في رواية -3

حدة منها لديها سلوك البعض داخل الرواية هو أن كل وا ببعضهاما يحدد عالقة الشخصيات      

وتتبعنا ألحداثها وحركة  ،"مقامات الذاكرة المنسية" ومن خالل قراءتنا لرواية خاص بها،

أن نتوصل إلى بعض العالقات التي تربط الشخصيات الرئيسية بالشخصيات  استطعناشخصياتها 

  :األخرى على مستوى الرواية

  :عالقة سليم بالشخصيات األخرى*

  : عالقة سليم بالعم حمدان-أ

ذلك الظل " ال يحب التطفلفي البداية لم تكن هناك عالقة بينهما كان حمدان يجلس وحيدا      

فال تشعر به إال وهو يجلس جانبك في وقار يحدق أمامه دون أن  الذي يقترب منك في هدوء،

                                                           

1
  .24ص ،المصدر السابق 
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عجه أبداً وال يتطفل على لقد تعود سليم جيرة هذا الشيخ الصامت الذي ال يز ينطق ببنت شفة،

  . 1"كتاباته بل يجلس ساعات طوال ونظره مركز عند قدميه

 استرسالفقد وجد سليم في حمدان  ،واحتراملكن سرعان ما تحولت إلى عالقة حب وود      

  .لوحدته اوأنيس األفكاره ووجد حمدان في سليم جليس

مغادرة سليم للمستشفى فكان حزن سليم على فراق صديقه  إال أن هذه العالقة لم تدم بسب     

ولكن ترك حمدان جعل الفرحة  كانت فكرة مغادرة المستشفى حبيبة إلى قلبه،" حمدان ال يوصف

  دوماً الفكر الذي يحمله لقد أحس استمراريةثقيلة الوقع سيترك الشخص الوحيد الذي وجد فيه 

  .2"مستغلق يجب معالجة أقفاله برفق ليقول مخزونه وأنه كنز عنده، أن الرجل لم يقل كل ما 

ليسمع منه الحديث الذي لم تقله بعد الكتب واألخبار التي لم  بانتظاملكن طمئنه بأنه سيزوره      

وأنه سيكون له المواسي في جلساته والرفيق الوفي الذي سينقل له أخبار العالم  يحملها التاريخ،

  .ة التي يعشقهاالخارجي ويمده بالكتب الخيالي

  :عالقة سليم بعائشة- ب

والمحب له كانت ) لسليم( الشخص األقرب) عائشة( كانت قائمة على الصداقة والصراحة،     

تأتيه  كانت عائشة الشخص المحبب إليه،" تجالسه في فترات الراحة يتبادالن أطراف الحديث

  .3"لتجالسه في فترات الراحة

من  استطعنا عاكسة تكشف لنا الصورة الحقيقية لشخصية عائشة،كان سليم بمثابة مرآة      

تعيش  فهي فتاة صغيرة مطلقة خالله أن نعرف السر وراء ذلك الحزن الذي يبدو على وجهها،

                                                           

  .79حبيب، مقامات الذاكرة المنسية، ص مونسي1
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  .39ص،  المصدر نفسه3




�"�� روا����"   �����ت ا��اآ�ة ا�   �
� ا����� ا������ ا�
 

 
59 

يشعر  يخلصها من الفراغ الذي تعيشه، تعيد معه حياتها، وحدة قاسية تحلم برجل صالح ومخلص

تشعرين أنه في  بهذا الفراغ الذي يسمم حياتك كل يوم،أنت في كيانك تشعرين "...بها وتشعر به

  .1.."إمكانك أن تقدمي السعادة والحياة للغير إن التفت إليك

  ):رفيق(عالقة سليم بطبيب-ج

 نلك ،ومريضهوى ما يجمع بين الطبيب في البداية لم تكن هناك أي عالقة تربط بينهما س    

   من وذلك بعدما تأكد رفيق من براءة سليم واالحترامتحولت إلى عالقة يسودها الود  عان ماسر

رفيق أنه اليوم يقف على وجه أخر للشخصية البشرية  شعر" التهمة التي نسبة إليه وهي الجنون

من  لماذا يتهم بالجنون؟ من الذي أحاله على التقاعد؟ ماذا يصنع هذا الرجل في هذا المكان؟

كيف يستغني المجتمع عن هذا الفكر وقد نضج  ؟الذي استن هذه الجريمة في حق المعرفة

  .2"؟واكتمل

أصبح رفيق على يقين بأن سليم موجود في المكان الخطأ ووجود مثل هذا الرجل في      

ب جفسليم إنسان واعي ال ي مصلحة األمراض العقلية دليل على مرض المجتمع وجنونه وحماقته،

عودتك إلى البيت ما يجعلك تسعى إلى بث  ربما سيكون في" أن تذهب أفكاره هباءا منثوراً

  .3"أفكارك في القنوات الصالحة لنشرها بين المثقفين
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  .228صالمصدر نفسه، 3




�"�� روا����"   �����ت ا��اآ�ة ا�   �
� ا����� ا������ ا�
 

 
60 

  :عالقة سليم بأسمهان-د

كانت في البداية عالقة مستحيلة لكن سليم حاول التودد إليها لمعرفة مشكلتها وسبب حزنها      

ا مبين الفينة والفينة بحثا عن عالج لهي تعود إليه " اهتمامهاوفعالً استطاع أن يفلح في إثارة 

  .1"واضطراببها من قلق 

ووجدت " ل على شفائها من عقدتهاسيعمهو الطبيب النفساني الذي  بأن سليم أسمهاناقتنعت      

وأنه في  ،2"في حديث هذا الشيخ متنفساً يفتح أمامها باب نفسها مشرعاً على عقدها جملة

  .سريعا إن هي ساعدته بشيء من الصدقمقدوره الوصول إلى أعماقها 

المحرك الرئيسي  باعتبارها وعليه فالشخصيات تحتل مكانا مهما داخل العمل الروائي،     

فهي تختلق عالقات متباينة مع شخصيات  والعنصر المتفاعل مع الزمان والمكان، لألحداث،

  .أخرى داخل المتن الحكائي

  :عالماتية الشخصية في الرواية-4

  ):العالمة والتسمية(دال الشخصية - 4-1

الشخصية يسهم بقدر ما في تحديد مدلوالتها بصفة خاصة وعملية بنائها بصفة  اسمإن      

  .عامة

يالحظ على نظام تسمية الشخصيات  "ذاكرة المنسيةمقامات ال"للرواية ا ومن خالل قراءتن     

 عائشة، رفيق سليم،( في الغالب يأتي مفردا مثل االسمالكاتب في هذه الرواية أن أعتمده الذي 

العم ( هذا االسم بلقب إال مرة واحدة حيث ألحق الروائي ولم يرد االسم مركباً ،..)أسمهان

  .وذلك احتراما له ولكبر سنه )حمدان

                                                           

1
  .58ص مونسي حبيب، مقامات الذاكرة المنسية 

2
  .59ص المصدر نفسه، 
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  ":مقامات الذاكرة المنسية"في رواية  االسمداللة -أ

  :سليم -   

  .1أي سليم من الكفر واإللحاد ،سلماءوالجمع  رجل بمعنى سالم،"     

الجريح المرض الذي يكون مريضاً أو جريحاً ويشفى ويصبح " علم مذكر معناه اسم هو سليم    

   ."2سالم من اآلفات والعيوب سليم العقل والجسم

إنسان متعلم وواعي كان علمه سببا لزجه في مستشفى لألمراض العقلية  وسليم في الرواية     

ألنهم لم يجدوا في ن في النهاية أسقطوا تلك التهمة التي حاولوا إلصاقها به كبالجنون ل واتهامه

لفا ثم جلست على سرير سليم أقبلت عائشة تحمل في يدها م"كتبهم ودفاترهم ما يثبت التهمة 

  :قائلة

جد أن لن 3"لست مجنوناً...ستخرج غدا ستعود إلى الحياة...العطلة أيها العجوز لقد إنتهت-

حقا إنه ...سليم"فهو فعالً سليم هو سليم العقل  تطابق مع ما يحمله من سماته التي تناسبه، اسمه

  4."حتى بقوامها العقلي... اختاللال شيء في ظاهره ينبئ عن مرض أو ..سليم

  ."سليم أحسن منك حاال" وسليم الجسد كذلك

  

 

                                                           

1
 1968 ،1ط ، لبنان، للنشر والتوزيع صادر، دار 24باب السين، ج ،3مج،  ابن منظور، لسان العرب 

  .2078ص
2
 2003، 3طو المعربة وتفسير معانيها، دار الكتب العلمية، لبنان،  الحي حنا نصر، قاموس األسماء العربية، 

  .44ص
3
  .227مونسي حبيب، مقامات الذاكرة المنسية، ص 

4
  .4المصدر نفسه، ص 




�"�� روا����"   �����ت ا��اآ�ة ا�   �
� ا����� ا������ ا�
 

 
62 

  .1"داً لج سليم ال يزال شاباً" 

  :رفيق-

الرفقةُ يسمون رفقةٌ  ،ورفاقً وهي جمع رفيق ، قال رفقٌ،ومن قال رفقَةً رفقٌ أيضاً،يجمع "    

أصل هذه الكلمة عربي وتعني الصاحب والصديق والزوج و ،2"ماداموا منظمين في مجلس واحد

  .3والمرافق

  :فعالً صديقاً لمرضاه وليس طبيباً لهم" مقامات الذاكرة المنسية" ورفيق في      

  سؤال الصديق؟ أم الشيخ وقال هذا سؤال الطبيب، ابتسم نفسك يا سليم؟ كيف تجد-

  :ابتسم رفيق وقال

  .4"بل سؤال الصديق-

معظم وقته في المستشفى لمراقبة المرضى والسهر  جسد رفيق صورة الطبيب الذي يكرس     

  .ومعرفة ما يضايقهم وصورة الصديق الذي يأنس وحدتهم ،على راحتهم

  :عائشة-

-أم المؤمنين وأحب زوجات النبي  اسمهو  االسمهو اسم ألحدى الصحابيات الجليالت فهذا      

  -رضي اهللا عنهما-وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق  -صلى اهللا عليه وسلم

      

                                                           

1
  .154صحبيب، مقامات الذاكرة المنسية  مونسي 

2
  .1696، ص)رفق( ، مادة19، باب الراء، ج3مجلسان العرب،   ،ابن منظور 

3
  .40ص و المعربة وتفسير معانيها، الحي حنا نصر، قاموس األسماء العربية 

4
  .227، مقامات الذاكرة المنسية، صحبيب مونسي 
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ومعنى عائشة في اللغة مأخوذة من الفعل عاش والعيش هو الحياة يقال أعاشه اهللا عيشة  

  .1راضية

  .ورد عليه في المتن الحكائي وهي تعيش حياتا ملئها األلم والحزن عكس ما ماالسلكن هذا      

  :أسمهان-

  .2وهو فارسي األصل وقيل معناه الرمال اللينةطالبة العز والشرف  ،واالرتفاعمعناه العلو     

تكره العمل الذي تمارسه فهي   ،اسمهابين الشخصية و  اًكبير اًنجد في الرواية أن هناك تطابق     

3 "لكنني ال أريد أن أكون ممرضة"وترفض أن تكون ممرضة 
.  

 المرضى هالمغلق الذي يعيش في ست في مكانها المناسب ذلك المكانتشعر أسمهان أنها لي     

هذا ما ولد شعور الكراهية عندها إزاء  ،وان الناس من حولها ال يحملون لها حبا وال يفهمونها

  .وضاعف من متاعبهاتلك المهنة 

  :أيمن

كثير البركة والمبارك على  ،من اليمن والبركة ومعناه المبارك علم مذكر أصله عربي اسم     

جاء في المتن حامالً لصفات عكس ، و4قومه،ومن يعمل بيده اليمنى واأليمن خالف األيسر

دالالت اسمه، فهو ابن أراد التخلص من والده فرمى به في مستشفى للمجانين متسترا وراء قناع 

  .االطمئنان على سالمته وصحته

  

                                                           

www.names.mrksy.com
1
   

http //Ar-wikipedia-org/wiki 2
  

3
  61، مقامات الذاكرة المنسية، صحبيب مونسي 

4
 29، صو المعربة وتفسير معانيها الحي حنا نصر، قاموس األسماء العربية 
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  :حمدان-

علم مذكر عربي، صفة مشبهة من الحمد، وهو الحامد لربه القنوع لما يأتيه المحمود بين  اسم    

  .الناس

إنسان وحيد في هذه الدنيا ال يملك عائلة وال أبناء " مقامات الذاكرة المنسية"حمدان رواية      

  1.."والجوار الدفءوأن هذا المكان يضمن له ..أنت تعلم أن حمدان وحيد" وال مسكن

وهذا إن دل على شيء وإنما يدل  راض بقضاء اهللا وقدره، اًقنوع اًنجده إنسان ذالك ورغم    

  .كبير بين االسم في الرواية وداللتهعلى تطابق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
 .226، مقامات الذاكرة المنسية، صحبيب مونسي 
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  :األوصافداللة - ب

ينطبق  ما وهذه األوصاف تمنحها سمة داللية وهذا لكل شخصية روائية أوصاف خاصة بها،     

  :"مقامات الذاكرة المنسية" على الرواية

  الداللة  األوصاف  الشخصية
  "..لن أفرط في صديقي سأزوره دوماً"-1  سليم

  
ولكن  كانت فكرة مغادرة المستشفى حبيبة إلى قلبه،"-2

  .."ترك حمدان جعل الفرحة ثقيلة الوقع
دعيني أحدثك عن علمي ساعة وقارن بين ما تجده في "-3

دفاترك وبين ما أجده في رحالتي، فإن وجدت خروجا عن 
المنطق الذي تؤمن به أنت وأنكره أنا فاتهمني بالجنون اقبل 

  .."منك ذلك راضيا
إن الواحد منا إذا بلغ ذروة النضج والتجرد واإلخالص "-4

بدل أن يستفيد من خبرته، يحيله على التقاعد وكأنه  والعلم،
قد بلغ مرحلة اليأس التي ينجب فيها فكرا وال علما والعالم 

  .."في غفلته يشهد أن مصدر معرفته من هؤالء
 إن الجري وراء الحياة جعل الجيل الجديد يتناسى"-5

يتركهم في زاوية من ...وأمهاته وأجداده ئهمبسرعة أبا
  .."يتركهم للصمت، للوحدة للفراغ...زوايا البيت

  

الوفاء -
  .واإلخالص

  .المحبة والحنان-
  

  .التحدي-
  
  
  

  .المعاتبة-
  
  
  

  .الشعور بالوحدة-

غياب المشروع في  إن هذا الفعل أول ما يفصح عنه هو"-1  العم حمدان
األمة التي تسير وهي تدرك أن العلل بدأت تنخر ..األمة

  .."عمودها
أبدا ليس الخطأ خطأ األجداد وإنما الخطأ في االنحرافات "-

  ."ار وحولته إلى غير وجهتهسالتي طرأت على الم

الشعور -
بالمسؤولية اتجاه 

  .البشرية
  
  




�"�� روا����"   �����ت ا��اآ�ة ا�   �
� ا����� ا������ ا�
 

 
66 

  كلما ذهبوا بك إلى العيادة للفحص أغتنم الفرصة لقراءة"-2
  ".ول مما تكتبصف
  
  

الفضول وحب -
  .التطلع

  

إننا نحاول أن نعرف إن كانت هناك أمور تضايقك "-1  رفيق
  .."وتجعل إدراكك لألشياء مخالفًا لما يراه غيرك ويعتقد

  

الرغبة في -
  .المساعدة

كانت عائشة تصلح سرير العم حمدان وترفع البطانية "-  عائشة
  ."على صدره

  

 االهتمام-
  .بالمرضى

لكنني ال أعرف ماذا أريد في صدري إحساس غامض "-1  أسمهان
  .."لشيء الذي أريد

  . "سأظل أخاف من الحقن ما حييت"-2
  

اإلحساس -
  .بالغموض

  .الخوف-
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  :مدلول الشخصية- 4-2

  :سليم-

لقد " ،قل إليهنوإزاء المكان الذي  إليه،ألى هو كهل يشعر بمرارة فادحة إزاء الوضع الذي      

شعر سليم بالقلق ينتابه أول األمر من هذه الحاالت التي تشكك في سالمة حواسه وراح يسأل 

ه من حين ألخر لقد نط بين األمكنة واألزمنة واألشخاص وأن الذاكرة تخولنفسه إن لم يكن يخ

  .1"أزعجه األمر ساعتها

إنني سريع التأقلم وقد وجدت فيه من " الوضع وذلك المكانما تعود على ذلك لكن سرعان      

  .2"وا أمامي مجاالت للتأمل والبحثالرفقة الذين تعلمت منهم الكثير وفتح

  

  

  :العم حمدان-

ذنبه الوحيد أنه حمل على عاتقه هم هذه ) الغرفة(هو رفيق سليم ينام معه في نفس العنبر     

  فهو يجعل من الوضع الحالي الذي وصلنا إليه السبب الرئيسي في ،اآلنوما ألت إليه البشرية 

ال يزال في عقلي شيء من هذا العالم النكد الذي أحالني إلى المرض والتقاعد " مرضه

  .3.."والعجز

                                                           

1
  .5، صالمصدر السابق 

2
  .288المصدر نفسه،  

3
  .83ا�
&�ر %$��، ص 
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يقول  يحلم بجيل كله قوة وصحة يواصل ما بدأه هو وأمثاله لكن العم حمدان إنسان كله أمل،    

له من القوة والصبر ما يجعله يواصل  كنا فاتحة باب لجيل يأتي من بعدنا،ربما " الروائي

  .1"الطريق إلى الحكمة األولى إلى المنبع الصافي

  

  

  :عائشة-

 كامرأة إحساسها توهي شخصية مرت بأوقات عصيبة حيث فقد فتاة طبيعية محببة وحنونة،     

ذلك شعور األم التي تجد في " يقول الروائي ثانيةعيد حياتها مرة تتحلم بأن  بعدما تركها زوجها،

  .2"أعماقها فيضا من الحنان والحب ولكنها ال تجد على من تنفقه

  

  

  

                                                           

1
  .84المنسية،  ، مقامات الذاكرةحبيب مونسي 

2
  .19المصدر نفسه، ص 
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  :أسمهان-

 فتاة تألمت وعانت بشكل كبير جاءت في الرواية حاملة لدالالت الحزن ترفض أن تقع في     

م أال تكرر لقد عقدت العز"خطأ أمها وتعاني ما عانته هي  ب أي شخص وترتبط به لكي ال تعيدح

  .1"تزوجغلطة والدتها وأن ال ت

  

  

  :وظائف الشخصيات في الرواية-5

من الدور الذي تؤديه  انطالقاوذلك  الوظيفة هي ركيزة العمل الروائي، اعتباريمكن      

الذي تحققه الشخصيات فيما بينها وهذا  واالختالفالشخصية وتنوع هذه الوظائف مرتبط بالتمايز 

  .ما يجعل الرواية أكثر واقعية

مقامات الذاكرة " أهم الوظائف المنجزة لبعض الشخصيات في الرواية سنتناولوعليه      

  :"المنسية

  :أهل سليم-

هذا اإلنسان الذي ضحى بوقته وصحته بكل " سليم"العائلة  برل كرنمثلث هذه الفئة وظيفة الت     

طار والسهر ختحمل من أجلهم المصائب واألالذي كان مرافقهم الروحي  ذلك الوالد يملكه، ما

  .قدما لكنهم تخلوا عنه في نهاية المطاف وبأبنائهومصاعب الحياة من أجل المضي بعائلته 
                                                           

1
  .62، ص، مقامات الذاكرة المنسيةحبيب مونسي 
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سببا في نشأتهم  عمن كان سببا في حياتهم ومعاشهم؟ باالستغناءكيف يسمح هؤالء ألنفسهم " 

هل يجوز لهم أن يتخلوا عمن كانوا لهم الدرع الحصينة طيلة سنوات الضعف  ونجاحهم؟

  .مختبئين وراء قناع الحياة ،1"والصغر

التي تعتبر متنفسه الوحيد  آراءههذه العائلة لم تمنحه حتى فسحه للحديث والتعبير عن      

وسارعت لتخلص منه بزجه في مصحة لألمراض  ،التي يشعر بها المضايقاتلك للتخلص من ت

قطع ..هنا تتجمع قطع البشرية المهمشة..الت المجتمع اإنها محتشدات لحث..هذه العنابر" النفسية

  .2.."تأكد الباقون من عدم صالحيتها

  :عائشة-

وظيفتها  يعملن في المستشفيات لمساعدة المرضى والعناية بهم لكن عائشة أغلب الممرضات    

في أوقات " سليم والعم حمدان"فهي تجالس في المتن الحكائي لم تقتصر على التمريض فقط،

تعمل  ،  3"لقد عرضت نفسك لنزلة برد إنني مشغولة بحالتك الصحية" تسأل عن صحتهم فراغها

غدر الزمان في هذا المكان الموحش من الوحدة  ن الذي رمى بهماجاهدة على إخراج هذين الكهلي

  .والفراغ الذي سيطر عليهما

ألنها تفهم وتعرف جيدا أن مهمة التمريض مهنة  المثالياتعائشة هي ضرب من الممرضات    

  .إنسانية قبل أن تكون مصدر رزق

  

  

                                                           

1
  .13، ص، مقامات الذاكرة المنسيةحبيب مونسي 

2
  .14، صلمصدر نفسها 

3
  .154، صلمصدر نفسها 
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   :العم حمدان-

يجلس هذا األخير إل حمدان ساعات طويلة "" لعم سليمل" مثل وظيفة الصديق والرفيق    

   .1"يتجاذبان أطراف الحديث في لين تارة وفي حدة تارة أخرى

  .شهد تلك الصداقة هو ساحة المستشفى المكان المفضل لهماكان المكان الذي 

  :رفيق

 توفيقحيث كان ال يقبل المعاملة التي يعامل بها ، وظيفة الرفض يؤدي في المتن الحكائي    

كان رفيق يعرف الطبيب المناوب الذي يدخل "المرضى) زميله في العمل( الطبيب المناوب

فيه كان يعرف ..المستشفى لتسجيل حضوره ثم ينصرف إلى عيادته  جريا وراء مريض جديد

  .2"في الفحص واختيار العقاقير االكتراثعدم 

على التفوه بكلمة ال في حضرة الطبيب وال في  يجرؤكان رفيق يرفض ذلك ولكنه لم يكن   

 .غيبته نظرا لمركزه وشهرته

  :النموذج العاملي -6

  :ذج العاملي كنسقالنمو- 6-1

هو سلسلة العالقات المنتظمة داخل النموذج هذه األخيرة  النظام العاملي، يدل عليه إن أهم ما   

تنظيم يظم ثالثة أزواج أو عوامل أو فواعل قابلة لتوليد توترات داخل العمل السردي وذلك وفق 

   .وبهذا يكون أمام ثالثة محاور

                                                           

  .101، ص، مقامات الذاكرة المنسيةحبيب مونسي 1

2
  .11لمصدر نفسه، صا 
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في الشخصيات التي  "مقامات الذاكرة المنسية" وهذه المحاور يمكن الكشف عنها في رواية   

                 :وهي تقوم بأدوار وتحقق أهدافاً من خالل الوظيفة الموكلة لها من طرف الروائي أو الكاتب

  المرسل إليه*  الموضوع                    * المرسل                 *

  )المكانة اإلجتماعية)          (إسقاط تهمة الجنون(     )إنسان عادي وسليم(

  

  المعاكس* الذات                        *المساعد                  *

  )أهل سليم(  )سليم(  العم حمدان، عائشة،(

  )أسمهان، رفيق 

  :المحور األول/1

  :)موضوع/ذات(محور الرغبة ـ *

ترغب في ) سليم( فالذات دورا عاملياً مهما متمثال في عامل الذات،) سليم(مثل السارد    

الذات من قبل العامل وال يتحقق هذا إال بعد إقناع العامل ) إنسان عادي وسليم(موضوع القيمة

  .المرسل

  :المحور الثاني/2

  :)المرسل إليه/المرسل(محور اإلبالغ ـ *

المكانة ( أما المرسل إليه بدور إقناع العامل الذات، )إنسان عادي وسليم(يقوم المرسل    

  .)إسقاط تهمة الجنون( فهو العامل الوحيد المستفيد من الموضوع )االجتماعية

  




�"�� روا����"   �����ت ا��اآ�ة ا�   �
� ا����� ا������ ا�
 

 
73 

  :المحور الثالث/3

   ):المعاكس/المساعد(محور الصراع*

مالحظته على النص الذي بين أيدينا، أن العوامل المعاكسة فيه أقل من العوامل ما يمكن      

  .في مسار بحثه عن موضوع القيمة) سليم( المساعدة فهي تقوم بدور مساعدة العامل الذات

لتهمة نقصان أهليته وهذا ما سيساعده  تاما رفضانجد أن العامل الذات يحمل في نفسه     

لست " يقول على موضوع القيمة ويحقق نجاحا للمسار السردي للحصول) العامل الذات(

 اعترافيمناقضا للمنطق إن عدم  مخال بالعقل، شيئاأقول  وهل وجدت فيما أفعل أ..مجنونا

هناك العشرات من الناس يفعلون ذلك في  ،مان والتعاقب ال يصنع مني مجنونابالمكان والز

  .1.."سرهم وعالنيتهم وال يتهمون بالجنون

  :إجراءالنموذج العاملي بوصفه - 6-2

وال يمكن تغيرها إلى بنية  هو بمثابة بنية ساكنة، يكما سبقنا وذكرنا أن النموذج العامل     

 إجراءمن النموذج العاملي بوصفه نسقاً إلى نموذج عاملي بوصفه  االنتقالمتحركة إال من خالل 

يمكن حصرها في الرواية  عالسردية من خالل أربعة مواق وذلك عبر ما يعرف بالترسيمة

  :تالياالك

  :)التحفيز أو اإلقناع(فعل الفعل-1

       إسقاط تهمة ( بالبحث عن الموضوع) سليم( لذاتاقام بإقناع ) إنسان عادي( نجد هنا المرسل     

) ي وصحيحإنسان عاد(ألن العامل المرسل  معنوي، إقناعهو في هذا النموذج  واإلقناع) الجنون

      .هو عامل معنوي

                                                           

1
  .37، صالمنسية، مقامات الذاكرة حبيب مونسي 
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لة تتفادى التحدث يعني هذا أن الموضوع يتمحور حول قيمة معنوية حيث نجد الذات الفاع      

بيد أن هذا الكهل ال تحمل نظراته " ، ألنه أمر تافه ال يعني شيئا لذات الساردةفي هذا الموضوع

تفظ على طرفي شفتيه ابتسامة تهكم، وكأن بل يح.كل ما فيه سليم..شيئا من الشرود والغموض

     .1"األمر الذي يعنيه اآلن ، أمر تافه ال يحتاج إلى كل هذا الجهد وذالك الخوف

، فهو ال مصر منذ البداية) سليم( فالعامل الذات االجتماعيمر مرتبط بالوضع وما دام هذا األ     

ما الحياة إال " يعتبر ما يعيشه جنونا كما يزعمون بل مجرد مضايقات يعيشها هو ومن حوله 

  .  2"ولوالها لما كان للحياة من طعم يستساغ مضايقات مستمرة،

  ):القدرة(كينونة الفعل-2

بل يحتاج إلى عنصر  ،واالقتناعاإلقناع  همن تحقيق الرغبة ال يكفي) سليم( لكي يتمكن الذات     

  :اإلنجاز وهيلتحقيق  الضروريةشرط من الشروط  اعتبارهاأخر وهو القدرة التي يمكن 

      :إرادة الفعل-

هذا ألن األمر متعلق به  ،)إسقاط تهمة الجنون(طامحاً إلى الموضوع ) سليم( نجد فيها الذات 

  .ويخصه

  :القدرة على الفعل-

     كان على ) سليم(ن العامل الذاتا ناجحاً، ألكما سلفنا الذكر بأن المسار السردي كان مسار

  ).إنسان عادي(اقتناع تام بالمرسل 

                                                           

1
  .8، ص، مقامات الذاكرة المنسيةمونسي حبيب 

2
  .9نفسه، ص المصدر 
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تلك الشخصيات التي يستحضرها لغة  اعتبرسليم نظر إلى الموضوع من جانب إيجابي      

 خاصة التي تحادث بها نفسكهذه الخطوط على الورقة هي لغتك ال"خاصة به يحادث بها نفسه 

  .1"مثلما الشخصيات التي أستحضرها هي لغتي الخاصة التي أحادث بها نفسي

  :وجوب الفعل-  

مصر منذ البداية على رفضه للتهمة  ، ألنهارتبط هذا الفعل بمكانة العم سليم داخل المجتمع     

أنتم تجعلون الناس ينظرون إلي على أنني مجنون سيرفع عني ها "، )الجنون( التي نسبت إليه

  .2"القلم

  :االنجاز- 3

إسقاط تهمة "  برنامجا أساسه الحصول على الموضوع رإن تحقيق الرغبة يتوقف على تسطي    

فهذه العوامل  ،)أسمهان عائشة، رفيق، العم حمدان،(العوامل المساندة كذلك وجود  ،"الجنون

كان رفيق يحاول  ")سليم( هي منذ البداية كان متأكدة من سالمة الذات العاملة، فاعليةكانت أكثر 

ال يقع أبدا  ،قوال بالغ الغور والبعد اآلنمتابعة سليم في حديثه، وهو يجد أن الرجل أمامه يقول 

  . 3"على لسان المجانين

إنه وريث ..إنه األستاذ بالمعنى القديم للكلمة...ال تعرفون سليم، ولن تعرفوه سليم أنتم"     

   4"الحقيقة التي تتسلسل منذ بدأ التاريخ إلى ان تقوم الساعة

  

  
                                                           

1
  .13، ص، مقامات الذاكرة المنسيةمونسي حبيب 

2
  .226المصدر نفسه، ص 

3
  .8المصدر نفسه، ص 

4
  .108المصدر نفسه، ص 
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  الجزاء- 4

هو الذي حدد نجاح البرنامج السردي منذ البداية ) إنسان عادي وسليم( المرسل اعتباريمكن     

 ورأيه كان متمسكا بمبدئه) إسقاط تهمة الجنون(في بحثه عن الموضوع ) سليم( فالذات الفاعلة

وما يمكن  ،افي بداية الرواية وفي نهايته اتصالفكانت العالقة بينه وبين موضوع القيمة عالقة 

  .مالحظته على المسار السردي بأنه حقق نجاحا وذالك مرده فاعلية العامل المساعد وأهلية الذات

لحبيب مونسي رواية حاولت أن ال تشتغل بأساليب السرد " مقامات الذاكرة المنسية" روايةإن    

فهي تسعى إلى خلق تقاطع فني بين فن المقامات الذي  الغربية التي شاعت في الكتابات الجديدة،

  .عرفه األدب العربي مع التقنيات المعروفة اليوم في فن الرواية

فهي تروي حياة هذا الشخص وكيفية تواصله " بمذكرات رجل"ية كما يمكن تسمية هذه الروا    

رحلة من ( مع شخصياته المختلفة سواء كانت واقعية أو متخيلة،كان هدفه من هذه الرواية

جعل ما  بحثا عن عالم فطري ليس به شوائب لم تلوثه يد اإلنسان بعد،) المستقبل إلى الماضي

 .شويقا وأضفى على أسلوبها رونقا وشاعريهعنصر الخيال سيطر على الرواية فزادها ت
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   :خاتمة

ومن خالل الوقوف على بنية الشخصية في رواية حبيب  ،يمكن قوله في ختام هذا البحثما     

  :مونسي نسجل المالحظات اآلتية

تعمل كعنصر بارز وفاعل في تطوير  تعد الشخصية مكوناً مهما من المكونات الفنية للرواية،-1

  .الحكي فهي تؤدي أدواراً عديدة في بناء الرواية وتكاملها وطريقة عرضها لألحداث

  .لعب الحدث في الرواية دورا أساسياً ما أدى إلى تنوع أدوار شخصياتها-2

الرئيسية "تنوعت الشخصيات في الرواية وتعددت فهي دمجت بين نوعين من الشخصيات-3

  .ما جعل الرواية تسير بطريقة منطقية" نويةوالثا

تطابق مع  االسمفنجد أن داللة  ،اعتباطياألسماء الشخصيات  اختيارهحبيب مونسي لم يكن -4

  .ما تؤديه الشخصية من دور في الرواية

أن تكون عالقات بين بعضها البعض " مقامات الذاكرة المنسية" شخصيات رواية استطاعت-5

  .ما خلق نوعا من التباين والتفاعل بينها

الركيزة األساسية التي يبنى عليها العمل  باعتبارهعنها  االستغناءشخصية السارد ال يمكن -6

كما  مستوى الرواية،حلقة وصل بين الشخصيات األخرى المتواجدة على  باعتبارهاالروائي 

  .المسير األساسي لألحداث اعتبارهايمكن 

تنوعت وتعددت األدوار والوظائف التي أسندها الكاتب أو الروائي لشخصيات رواية -7

  ".مقامات الذاكرة المنسية"
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على التحليل السيميولوجي لشخصيات نجد أن شخصيات الرواية تنوعت بين  اعتمادا-8

 والواصلة ما واالستذكارية) األسطورية ،االجتماعية المجازية، ريخية،التا(المرجعية بأقسامها 

  .زادها عمقاً وكثافة وجماالً

تعددت العالقات التي تربط بين الشخصيات داخل الرواية من وجهة نظر عاملية تراوحت -9

مدنا إمكانية التطلع عليها من خالل بنيتها  هذا ما" الرغبة والصراع والتواصل" بين

  ).النموذج العاملي(ةالسطحي

ما جعل منها  لعبت العوامل المساندة دورا كبيرا في سيرورة النسيج السردي ونجاحه،-10

  .طرفا فعاالً ودينامكياً داخل الحبكة القصصية

 :في مسارها على أربعة خطوات اعتمدت" مقامات الذاكرة المنسية"شخصيات رواية -11

الذات  واالنفصال االتصالمن حيث عالقتي " والجزاء اإلنجاز، القدرة، التحفيز،"

  ).الموضوع(  وموضوع القيمة) الشخصية(الفاعلة

رواية مقامات الذاكرة المنسية تحدث عن رحلة من المستقبل إلى الماضي بحثاً عن مكان -12

  .صافي للعيش لم تدنسه أيادي البشر

رواية مقامات "ن الشخصية الروائية في وفي األخير نأمل أن نكون قد أفدنا ولو بالقليل ع     

أال يتوقف هذا البحث عند هذه النقطة فحسب إنما يكون فاتحة خير  ا نتمنىكم" الذاكرة المنسية

    .تشمل جوانب أخرى تكون مكملة لهذه الدراسة عمقاأكثر  مستقبليةلدراسات  ألفاق جديدة



  قائمة المصادر

  والمراجع        
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:ملخص  

الحدث  ،الزمان، المكان"ما يعرف على الرواية أنها تبنى على عناصر سردية تتكون من    

لما القته من اهتمام من ، هذه األخيرة التي تعتبر عنصرا أساسيا في البناء السردي" الشخصية

وعليه كان اهتمامي  اعتبروها المحرك األساسي للروايةحيث  طرف النقاد الغرب والعرب، 

وعلى ضوء ما  لحبيب مونسي،" مقامات الذاكرة المنسية"منصبا على هذا العنصر في رواية 

 هي أهم شخصيات رواية مقامات الذاكرة المنسية؟ ماما  :سلفنا ذكره يمكن طرح التساؤل التالي

وقد قسمت  الرواية؟ونموذج فيليب هامون على شخصيات  مدى إمكانية تطبيق النموذج العاملي

من و،  ثم ختمت هذا البحث بخاتمة" نظري وتطبيقي"خطة بحثي إلى مقدمة ومدخل وفصلين 

أن الشخصية تعتبر عنصرا :خالل التعمق في دراسة الرواية توصلت إلى جملة من النتائج أهمها

لذاكرة مقامات ا"من العناصر الفنية التي تقوم عليها الرواية، ثم وجدت أن شخصيات رواية 

وقد اعتمدت واستندت في هذه الدراسة  ما أدى إلى تعدد وضايفها،هذا تميزت بتنوع " المنسية

  .على المنهج السميائي الن بحثي هذا يقتضي ذالك

  .، الحدث الروائي، المبنى الحكائيالشخصية:الكلمات المفتاحية

 

 


