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ِ
إ
 َداءُِــــىِْال

 ..               يَنْتَظِسْ، جناه   لَكِنَّوُ ملَ ، ضَوَّنِي  صَدْزَاً ًقلباً طَيِّـبَاً هَيْ ىلإِ      

   )رَمحهُ اهللُ(أتٍ،                                                        

                                      عُنٌْاىِ  املٌَدَّةِ  ًَهَـاءِ احليَاةِ ، ًَزًُْحِ احملبَّتِ، ًَ فِيْيَاْ الْنَّـجَاْةِ.. إىل     

 أُيّــٍ                                                                     

انْفَضْـمِ انَّذٌِْ حَثَّـنٍِ عَهًَْ يُتَاْتَعَحِ انْعِهْىِ وانتَّـًسكِ تـه وأفادٍَ تعهًه، صَاْحِـةِ  إِنًَْ

   أَخٍِْ،  اندُّكتىر جنى انفَحَّـاو                      ..(  وَال تَنْسَىُا انْفَضْمَ تَُْنَكُىْرَتٍِّ:) قَاْلَ وَقّدْ

 إىل إخٌةٍ  أًَبَتَ  الَّلوُ  أُلْفَيُنْ، ًَغّرٍَّ أَزًَْاْحَيُنْ هَحَبَّـتً ًَهٌََدّةً،فَيُنُ األشِقَّاءُ األَصْدِقَاْءُ..  

   كساز الفَحَّـام الـدُّكتـٌز ،  علي الفَحَّـام الـدُّكتـٌز ، أخي: السَّيد حموَّد الفَحَّـام

 إىل لُبِّ الٌَفَاءِ، ً اإلِخْالصِ  كُلِّوِ، إىل الزَىْسَةِ الْوُثْوِسَةِ، بَلِ السَّبِيْعِ  بِأجْوَعِوِ ..  

 سوجيت اندُّكتىرج  يُعاد                                                                

 كَبِدِ  أَفْالْذٌ   زًَْحٌ  ًَزَيْـحَـاْىُ..إىل أَقْوَازٍ ثَالْثَتٍ  اكْتَوَل تَوَاْهُيُي، ...  لِلْ    
 هاشىوأَوْالْدٌِ:  انفضم، قًز فاطًح،                                                              

 أُهْدٌِ  جُهْدٌَِ  انقَهُِْمَ
 

 



 

 

 ٌ   شُكْرٌ  وامتنانٌ ٌ ٌُ

 
ِهبا،ِلس اميِحبٌث،ِكرساةلِاملاجس تريِاميتِحتتاجِٕاىلِ ِٔأنِميرَّ ملكِحبثِهجٌدِومتاغُبِلِبُدَّ

ٍِكونِيفِطًرقِامؼملِواملؼرف ،ِوخريِاجليدِوامسؼيِما ة،ِفيكونِاذليِسؼىِمكس بوِغناءِوكّدٍ

ِ ِٔأمريِملزمًا ِغن ُِأِثَر ِوكد ٌِس تحلو. َِمـن ِملّكِ ِامشكر ُم ًُُِـلدَّ ِذلكل ِماكسب، ِحقَّ ًِلدم بأٔن

ِٕاذنِ ِوَمـنِملٌِشكرِاخمللوقِملٌِشكرِاخلامق. ِكليبِنِْمِِِوُِـبؼثُِٔأِِكرٍِشُِِنِْمِِِدَِّلبُِاملؤمنني)ع(ِكوهل:

ِالِّ ِهمّمًاِيفِىذِه ِٔأثََرًا ِاذلٍَنِسامهواِؤأخلُطواِحىتِتََركوا ِخرَياًِِللاُِِراَسِة،ِاززا ووجداينِٕاىلُُِكّ

ِدوماًِ ِابمتوفيق َد  ِوسدَّ ِمُـذا ِامكبريِامفضلِضاحبِٕاىلِامتناينِوغظميِشكريِجبًزلِٔأتلدم؛

ِوكتوِمنِمنحينِملاِامّرساةلِىذهِػىلِاملرشفِاملسؼودي،ِهمديِكرميِالكتور:ِامفاضلِٔأس تاذي

ِيفِوابركِمعرهِيفِؤأمدِِّاحملس نني،ِجزاءِخريِغيّنِِتؼاىلِللاِاززاهِامّسدًدة،ِوتوجهياتوِامثّمني،

ِ.ِهجده

ِ

ؤأشكرِٔأساتذيتِامكرامِيفِكسمِانلغةِامؼربَةِاذلٍنِبذمواِغاًةِهجد ِٕلانرةِطًرلنا،ِؤأخّصِ

حسنيِغبَدِامشمري،ِاذليِملِٔأس تَغِنِغْنَِمشورتِوِاس تاذيِامفاضلِالكتورِاجلًزِلِِكرِِمشِ اب

ِاميتِ ِامرضَنة ِتوجهياتو ِٔأو ٍَّة، ِجزاِءِامِؼلم ِٔأفضَل ِللُا ِاززاُه ِدراس يت، ِيف ِكرميًة ِٕافادًة ِهبا ٔأفاَدين

ِامناحصني.

ِ

ِِوةِِامؼربَِِّغةِِانل ِِمِِْسِكِِِمكتبةِِِيف:ِامؼاملنيَِٕاىلِِوامتناينِيكِرشُِِمُِكدِّوأُِِ ،ِالٓداِبَِِةُِِكِِّمكتبةِِ،

ِِّواملكتبةِِ ِانلغةِومكتبةِِ امرتبَِة،ُِكَّةِِِومكتبةِِ ة،املادس َِِّ/جامؼةةِِاملركًز امرتبَِة؛ِِامؼربَة/ُِكَّةِِِكسم

لِضَِأٔفِْامجلَعِِللاُِِجزىِ،مبأِأحتاجوِمنِامكتبِوامبحوثيِدِِفِْيفِرَِمتؼاوهنمِاخمللص،ِوبذهلمِاجليدِ

ِ.ؤأمجهلِاءِِزَِاجل

 عقيل الفَـحَّــام                                                                                                          
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 أ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمــة

وصمى اهلل عمى سيدنا ومالذنا وأنيس نفوسنا، نبي الرحمة ، أنعـوالشكر عمى ما هلل الحمد      
 ف األطيار وصحابتو المنتجبيف األبرار... بيمحمد بف عبداهلل، وعمى آلو الطيأبي الزىراء واليدى 

 :بعد أمَّا

ذات  فيي ،اكتمالياالقصة لـ تكف وليدَة العصر الحديث الذي اشتيرت فيو، وبمغت أوجَّ ف     
 -شأف غيرىـ  –معرب فٍة في ثقافاتيا المتنوعة، وكاف لجذور قديمٍة ُوِجدت عند ُأمـٍ كثيرٍة ومختم

إذ كاف ىذا  أكثر فأكثر؛لدى العرب القرآف الكريـ توضَّحت معالـ القصص  نزوؿوعند  .قصصيـ
معالـ ىذا الفف بكؿِّ ما يحمؿ مف صفاٍت وخصائص تؤىمو لبموغ اليدؼ الذي جاء  كاشفاً الكتاب 

 ألجمو، والغاية التي قصد الوصوؿ إلييا. 

 يدؾ القصص الذي تخطُُّو ومما الشؾَّ فيو أفَّ ىذا القصص يختمؼ اختالفًا جذريًا عف ذل     
الخاصُة لو ميزتُو فالقصص القرآني ، تفرضيا الحالة النفسية لمكاتب البشر بأمزجٍة وأذواؽ متباينةٍ 

؛ ألنو كالـٌ منزٌَّه بمعانيو ومقاصدهنو ال يشبو كالـ البشر إ فردُة بأسموبيا وصياغاتيا العميا،والمت
إليو الخياؿ أو األساطير  فذحاٍؿ مف األحواِؿ أف ين عف العيوب والرغبات اإلنسانية، واليمكف بأيِّ 

ػَص ليداية اإلنساف وصالحِو، ولبياف  ىَّمُة التي ىي مف صنع المخموقيف؛الُمَتو  ألنو قصٌص ُخصِّ
اَل َيْأِتيِو اْلَباِطُؿ  ، ىو كالـ الخالؽ الذيوجودِه في ىذه الحياة الدنيا، وأىُـّ مف ىذا كمِّوِ أىداؼ 
لت: [ .َيَدْيِو واََل ِمْف َخْمِفِو تَْنِزيٌؿ ِمْف َحِكيـٍ َحِميدٍ ِمْف َبْيِف   ]24فصِّ

وتعدُّ الشخصية تكوف المفتاح األوؿ لنجاحيا.  ةإفَّ القصة البدَّ أف تشتمؿ عمى عناصر عد     
ألنيا ىي مف يقوـ باألحداث وحركتيا،  ؛يًا وفاعاًل في بناء أيَِّة قصةٍ عنصرًا ضرور لقصصية ا

وتطوير تمؾ الحوادث مف خالؿ مواقفيا، وطريقة تعاطييا مع األحداث والشخصيات مف حوليا. 
َـّ تقسيـ األعماؿ والوظائؼ داخؿ العمؿ القصصي بيف عناصره، فال ريب أفَّ الشخصيَة  فإف ت

 .ظائؼوأىميا مركزيًة في إدارة الو تكوف في مقدمة تمؾ العناصر، 
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 ب

في القصة والرواية منذ زمف مبكر قبؿ أف يصؿ  الشخصيةبمف ىنا بدأت عناية الباحث      
ليا أو يكوف بسيطًا  أقوى حركةيصؿ إلى  القصةداخؿ دور وما ليا مف  مرحمة الدراسات العميا،

المواقؼ التي تمرُّ بيا خالؿ  حيثمواقفيا،  خالؿ، ونوازعيا المتنوعة والمتغيرة بحسب مياميا
 تأديتيا وظائفيا التي ُأنيطت بيا.

 اىتماميفقد انصبَّ  البحث القرآني ودالالتو العظيمة؛ وألنني كنت أميؿ إلى التعمؽ في      
القصص القرآني مف الوجية األدبية، وكانت الشخصية موضع اىتمامي، ومدار  عمى دراسة

الشخصية  ) البحث بعنواففكاف  أنواعيا ليكوف مجااًل لدراستي؛مف تفكيري، فاخترت واحدا 
أىمية وذلؾ لدواٍع عدٍَّة يأتي في مقدمتيا  (،تحميميػة الثانوية في القصص القرآني، دراسة 

ـَ خفيٍة  الثانويةالشخصية   معمنٍة تقؼ وراء تحركاتيا؛ وأودورىا القصصي، وما تتمتع بو مف عوال
طموبة مف وبموغيا الذروة الم الركف األىـ في مجريات األحداث وتطورىاألنيا العنصر األبرز، و 

دراسًة مستفيضًة  - عمى حدِّ عممي -ُتدَرس الشخصية الثانوية  تداخؿ األحداث والمواقؼ، إذ لـ
مف كؿِّ جوانبيا، السيما في القصص القرآني الذي تمتمؾ الشخصية فيو خصائص وصفات 

الروائية، والقصص وجود دراسات عديدة لمشخصية الرئيسة في األعماؿ ، وعمى الرغـ مف مميزةً 
في الدراسات القصصية  السيمالـ ترد دراسات عف الشخصية الثانوية إال قميمًة،  القرآني، لكنو

ىناؾ مف ومرُّت بالثانوية مرورًا سريعًا، فضال عف أفَّ  القرآنية التي ركَّزت عمى الرئيسة فقط،
أبرز خصائص وصفات الشخصية الثانوية إلى غيرىا، فنسبت صفاتيا إلى  أعطتما الدراسات 

األسماء ، ومف أبرز تمؾ ُأخرى، وأزالت عنيا اسميا الذي وضعو النقاد والباحثوف ليا أسماء
 ةَ دَ وغيرىا، في حيف أفَّ المسانَ  )غير الرئيسة( أو )المشابية لمرئيسة( و )الساندة( ىيالصفات و 

كماؿَ  ييا ميما األدوار وغيرىما ىي مف ُجؿِّ أعماؿ ووظائؼ الشخصية الثانوية، وىي باقيٌة ف وا 
 تعددت األسماء واألفعاؿ.

الدراسة ىو إبراز  ىذه أىِـّ أىداؼأىداؼ تسير نحوىا، ومف مف  البد لكؿ دراسة       
 دَ دَّ حَ خصائص الشخصية الثانوية عمى أكمؿ وجو مف خالؿ ماتقوـ بو مف أفعاؿ ونشاط تَ 

تؤدي دورىا لضماف سير القصِّ  بوظيفتيا التي ُوِضعت ليا بوصفيا شخصية مساندة، وفاعمة
والتعني تسميتيا بالثانوية أنيا شخصية ضعيفة تابعة لغيرىا، بؿ ىي أساٌس مف وديموتو، 

 . ودعاماتو المتينةأساسات البناء القصصي 
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يا مع األحداث أثر واضح في تعاممكاف لو الفعمي ليا في القصص القرآني  إفَّ الوجود      
فاتيا ومالمحيا مف خالؿ ص مًا لتأخذ مكانتيا الجديرة بياطة بيا، وىذا الوجود كاف أمرًا ميالمحي

واألفؽ المضيء في معالجة المشكالت  ،تحمؿ مختمؼ الرؤى واألفكار شخصيةً التي ُعِرفت بيا 
  .أُلخرىًا بيف الشخصيات اتفرديذه الشخصية إفَّ لمف ىنا فو التي تمرُّ بيا، 

غير أفَّ  الثانوية، التي تعنى بالشخصية القصصية الى الشخصياتدراسات ال تطرَّقت     
الدراسات والبحوث التي ُعػنيت بالقصص القرآني لـ تفرد ليذا النوع مف الشخصيات ما يستحقو 

سواء  –قديميا وحديثيا  –ا مف االىتماـ، ولكف الحؽ يقتضي أف تذكر الدراسات التي أفدنا مني
ما يتصؿ بالشخصيات في القصص عامة، أـ ما يخص شخصيات القصص القرآني، ومف ذلؾ 

 عمى سبيؿ المثاؿ: 

 .البستاني محمود. د وجماليًا، داللياً  الكريـ القراف قصص -1
 .عمي محمد كوثر حميد، لحسف اهلل مدينة رواية في الرئيسة غير الشخصيات -2
 .ساكر لزىر ،"فنية دراسة"وطار لمطاىر الالز رواية في الشخصية -3
لمغازي وقصص الشخصية البطمة في أدب البطولة الجزائري بيف الحضور والغياب"فف ا -4

 .صميحة عوينات األولياء" أنموذجًا،
 أحالـ فرج إبراىيـ."دراسة تحميمية مقارنة"،  القرآنيةالشخصية الييودية في القصة  -5

صعوبة التعامؿ مع شخصيات القصص  ىي ،حثاالتي واجيت البت إفَّ مف أبرز الصعوبا     
القرآني مف حيث الكيفية التي تُػعطي الباحث والبحث حرية التصرؼ واالستدالؿ في معرفة كنو 

في منيج مثؿ المنيج البنيوي التكويني، الذي  السيما، وحركاتيا أثناء عمميا ،تمؾ الشخصيات
. ومف المعمـو وافيٍة باألبعاد المختمفة التي تحيط بالشخصيةتوافر إحاطة يعتمد في عممو عمى 

، واضح في أداء وظائفيا المقصودة وليا آثر دقيقًة في تحركيا،كانت أفَّ شخصيات القرآف الكريـ 
وما  يا أقالـ الكتاب والروائييف بخياالتيـ المحدودة والبسيطة،تخطُّ  تختمؼ عف شخصياتٍ فيي 

 التي تقؼ ا كي تنجح وتبدو مكتممًة لمقارئ، وذلؾ تبعًا لطبيعة البشريدخميا مف مبالغة في صنعي
القرآف مف الصعب القصص و في حيف نجد شخصيات  عند حدود معينة ال يمكف تجاوزىا،

، وتصحيح ما سيء فيمو ما مرَّ بياتحديدىا بيدؼ معيف تقؼ عنده أىدافيا في معالجة مختمؼ 
المتواصمة بالعطاء، فضاًل عف اليدؼ األساسي الذي الواقعية مف خالؿ حركة شخصياتو 
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القصص بشخصياتيا وجزئياتيا، وىو اليدؼ الديني واألخالقي الذي صيغت مف أجمو أغمب 
ُيخرج الناس مف الظممات إلى ىدى النور، لمسير بركب اإلنسانية نحو بموغ طريؽ اليداية، وترؾ 

اهلل الذي  ـَ عَ نِ  عيؼُ والضَّ  ، ويحمد القويُّ لضعيؼَ ا المعصية لبناء مجتمع متكامؿ يرحـ فيو القويُّ 
 ىو مف أوجدىا لكمييما.

 وينتيي تمييد، يسبقيا فصوؿ ثالثةٍ  عمى البحث يقسـ أفْ  الموضوع طبيعة اقتضتلقد      
 .الممخص باإلنكميزية ثـّ  البحث، ومصادر الخاتمة،ب

 الشخصية األوؿ عف القسـ الحديث في تطرؽ، أقساـ ثالثةعمى ، وىو   بعنواف التمييدجاء      
)الشخصية الرئيسة، والثانوية(، وتقسيماتيما الفرعية التي  امىوعف نوعييا الرئيسيف و ، القصصية

 ما لكثرة ؛االصطالح أو المغة في الشخصيةالكالـ عف  إلى فيو أتطرؽ لـو  تنضوي ضمنيما،
عف مف التمييد الثاني  القسـوجاء  التفصيالت، تمؾ عف السابقة البحوثو  الدراسات بو شرعت
 عفالذي عرض شيئًا مختصرًا  الثالث كاف القسـ وأخيراً ، (التشخيص) الشخصيات رسـ طرائؽ

 .التكويني البنيوي المنيج أصحاب عند الشخصية

، وفيو مبحثاف، األوؿ اشتمؿ عمى الشخصيات الثانوية الجماعيةكاف بعنواف الفصؿ األوؿ      
أما المبحث  ،(الِجفِّ  شخصية)الثانيو  ،(المالئكة شخصية)وىما قسماف. ،المرئية غيرالشخصيات 

)شخصية  والثانيالمأل(، )شخصية  األوؿ :أقساـة سخموفيو  ،المرئية الشخصياتتضمف فالثاني 
 والخامس)شخصية السيارة الذيف حمموا يوسؼ)ع((، والرابع خوة(، )شخصية اإل والثالثالسَّحرة(، 
والسموؾ الجمعي تحكميا البنية الجماعية، بييئة ىذه الشخصيات وقد سارت  النسوة(. )شخصية

 .الذي يمثؿ تحرؾ شخصية واحدة مثمت الجمع في التصرؼ

أربعة  مقسمًا عمىكاف الحاكمة(، و الثانوية )الشخصيات  بدراسة اختصَّ فقد الفصؿ الثاني      
 ،(العزيز شخصية) وفي الثاني عف ،(الممؾ شخصية) بدأ الكالـ في المبحث األوؿ عف مباحث:

قد جاءت و . (الحاكمة المرأة شخصية) وكاف األخير عف ،(فرعوف شخصية)ثـ الرابع عف 
 تراىا الشخصيةالتي  الحركةمختمفًة في توجياتيا وتصرفاتيا، كاًل بحسب و متنوعًة،  وشخصيات

 .سُّمطةمؾ والثقافة المُ ، وكذلؾ بحسب ما انبنت عميو شخصية الحاكـ مف مناسبًة معيا
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النسائية(،  الثانوية )الشخصيات بعنوافالذي جاء بالفصؿ الثالث  سةار الدفصوؿ  تواختتم     
 وكاففي بناء القصة وتماميا. التي ىي لوٌف أصيٌؿ مف تشكيالت القصص وعناصره الضرورية 

 نوح امرأتي شخصية) الثاني، و (الزوجة شخصية) متضمنًا سبعة مباحٍث، ضَـّ األوؿ الفصؿ
 شخصية) الخامس، و (العزيز امرأة شخصية) الرابع، و (فرعوف امرأة شخصية) الثالث، و (ولوط
الشخصية التي انتيى بيا  ((ع)شخصية مريـ )(، وكانتخػتاال شخصية) (، أما السادس فػاأُلِـّ 

 .الفصؿ

خاتمة الدراسة، وفييا تجمت أىـ ما توصؿ إليو البحث مف  جاءتوبعد ىذه الفصوؿ الثالثة      
 العمميةفضاًل عف مجموعة مف البحوث ، متنوعةدراسات  مف ما اعتمده الباحثنتائج، مف خالؿ 

  . التي رفدت البحث بما يحتاجو مف رؤى نافعة الحديثة

 أستاذي الكبير الفضؿ صاحب إلى امتناني وعظيـ شكري بجزيؿ أتقدـ الختاـ وفي 
 الّثميف، وقتو مف منحني لما الّرسالة ىذه عمى المشرؼ المسعودي، ميدي كريـ الدكتور: الفاضؿ

. جيده في وبارؾ عمره في وأمدّ  المحسنيف، جزاء خير عّني تعالى اهلل فجزاه الّسديدة، وتوجيياتو
 عناء تجّشموا الذيف األفاضؿ المناقشة لجنة أعضاء لمسادة والتقدير الشكر بخالص أتقّدـ كما
 المالحظ مف سيقدمونو بما عميّ  فّضميـ عالياً  وأقدر لمناقشتيا، والحضور الرسالة، قراءة

 .مجيب سميع إّنو خير كؿّ  عّني اهلل فجزاىـ البحث، ىذا لتقويـ النافعة والّتصويبات

ُـّ التسميـ العالميف، ربّ  هلل الحمد أف دعوانا وآخر      الطيبيف  آلوو  الكريـ نبّيو عمى وأت
 .الطاىريف

 

    الباحث                                                                            
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 القصصية الشخصية 
 

ية التي عالجت اإلنسانوقف السابقون عمى معنى الشخصية لغًة واصطالحًا بتعدد العموم     
 إذ لن نقول جديدا ،كثيرا وليس يعنينا الوقوف عمى ىذه المعاني والمفاىيم ،مفيوم الشخصية

يكون الحدث الذي  وماذا  ،المحددة لمحدث، والحدثالشخصية إن لم تكن  فـــ " ماذا تكون، *فييا
، القصةعناصر ىو أىم ىذا العنصر  أنَ عمى الرغم من و  (1).المصور لمشخصية" إن لم يكن 

تمثل أبرز فالشخصية  متمقيو.لدى وبو ُيقاس نجاح أي عمل ُأريد لو أن يظير بأكمل صورة 
(2)والفني الذي يسعى وراءه كل كاتب ييتم بعممو. القصصيمقومات البناء 

 أال المعروف ومن 
 *شخصية. دون من قصة ألية وجود
، لنجّمَي الشخصية الثانوية: مفيومًا، وأثرًا وييمنا أن نتوقف عند أنواع الشخصية القصصية     

 في الواقع القصصي:
 
 

                                                           

*
ر، إعداد الطالب:لزهر ساكر، إشراف ٌستج"دراسة فنٌة"، رسالة ما ٌنظر: الشخصٌة فً رواٌة الالز للطاهر وطار 

أم البواقً/كلٌة اآلداب واللغات والعلوم االنسانٌة -بن مهٌديجامعة العربً -االستاذ:د.بادٌس فوغالً، الجمهورٌة الجزائرٌة

، الشخصٌة البطلة فً أدب البطولة الجزائري بٌن الحضور 47م، 3144-هـ4545قسم اللغة واألدب العربً،  - واالجتماعٌة

ف األستاذ:عبدالكرٌم ، إعداد الطالبة:صلٌحة عوٌنات، إشراماجستٌروالغٌاب"فن المغازي وقصص األولٌاء" أنموذجاً، رسالة 

 -هـ 4547واألدب العربً، قسم اللغة -جامعة الشهٌد حمه لخضر الوادي/كلٌة اآلداب واللغات - شبرو، الجمهورٌة الجزائرٌة

، إعداد الطالبة: صونٌا سوٌسً، ماجستٌر، بنٌة الشخصٌة فً رواٌة"أحالم مدٌنة"لـ:فرٌدة إبراهٌم، رسالة 8 -7 م،3146

قسم -جامعة محمد خٌضربسكرة/كلٌة اآلداب واللغات-الدكتور: امحمد بن لخضر فورار، الجمهورٌة الجزائرٌةإشراف األستاذ 

 .46-44 م، 3147 -هـ 4541اللغة العربٌة، اآلداب و

المملكة العربٌة السعودٌة،  –الدكتور عادل سالمة، د.ط، دار المرٌخ  :، رنٌه ولٌك، آوستن وآرن، تعرٌباالدب نظرٌة (4)

 .398م،  4994

جنداري،إبراهٌم د.  العربً، الروائً النص فً: ٌنظر (3)
 

 .413ص ،م3143 ،دمشق ــللطباعة والنشر تموز دار ،4ط

*
ان هذا ال ٌنطبق على ما سمً بالرواٌة الجدٌدة، التً ذهبت وانحدر دورها وشكك فٌها فكأنها فقدت قٌمتها ولم تكن  ٌاً لٌس خاف 

ٌَّاح الجهٌم، د. ط، وزارة الثقافة  .فتم استبدالها بغٌرها عوضا عنها من قبل، ٌنظر: قضاٌا الرواٌة الحدٌثة، جان رٌكاردو، تر: ص

ط، منشورات ر فالٌط، ترجمة: رشٌد بنحّدو، د.، النص الروائً تقنٌات ومناهج، برنا96، م4911 –واالرشاد القومً، دمشق 

، تقنٌات السرد فً النظرٌة والتطبٌق، آمنة 95–94م، 4993بارٌس، طبع بالهٌئة العامة لشؤون المطابع االمٌرٌة،  -ناثان

 .46–45م، 3146، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، 3ٌوسف، ط
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 : أو المحورية الرئيسةالشخصية  -1

ل ـوتنقّ والشخصية الرئيسة ليا تحرك  ،(1)"والسرد األحداثالتي تتمحور عمييا ىي الشخصية "     
األمام في الدراما  إلىالتي تقود الفعل وتدفعو فيي " ، األخرىغيرىا من الشخصيات  منزىا يمي

ن تكون الشخصية الرئيسية بطل . وليس من الضروري أ . خرى .دبية أوالرواية أو أي أعمال أ
، ياألدبود العمل قتمنيا أنيا "وليا شروط ، (2)"الشخصية المحوريةىي  العمل دائما ولكنيا دائماً 

شخصية يا بوصف محورياً  ن تؤدي دوراً ، وال يشترط فييا أ(3)وتحركو بشكل لولبي تظير فيو"
ولقد احتمت مكانتيا المتميزة في األدب . (4)"تابعا لمبطل أو خصما لوتكون قد "بطمة، بل 

 القصصي عامًة؛ ألنيا عماد ىذا األدب.

كمما اعطاىا  وتأثيراً إن الشخصية الرئيسة ليا فاعمية وقوة في مسار القصص تزداد حركة       
ن عمميا ووجودىا يتطور بوجود المتسع من الحرية في التحرك واداء دورىا، ألصانعيا مجاال 

 بطريقة صعبة وتتطور حداثاأل بيا تبدأ ىيبو، اذ  تقوم ميم عمل وليا لتنمو.الكافي ليا 
 (5).يا بسيولةبنائاختيارىا و  يصعب لذلك ،ومعقدة

، وتثمينا لدورىا الروائيةو  يةمن االعمال القصص واسعاً  لقد احتمت الشخصية الرئيسة مكاناً      
واىميتو تسممت مياما ميمة جدا في بناء العمل الروائي. وما يمحظ عمييا انيا تعمل عمى تطور 

، وعن طريقيا تقوي التوقع لديو ، فضال عن الخطابالقارئ فيما كبيرا لمعرفة الحدث ، فتعطي 
 (6)بتوقعاتو التي استنتجيا من خالليا. األحداثمشاركتو 

 

                                                           
 .437 ،م4986 ،بٌروت - اللبنانً الكتاب دار ،4 ط ، علوش سعٌد المعاصرة، ٌةاألدب المصطلحات معجم (4)

 .343 – 344  ،م4987 ، طد. ، تونس – المتحدٌن للناشرٌن العربٌة المؤسسة فتحً،إبراهٌم  ٌة،األدب المصطلحات معجم (3)

 .3/651  م،4999، بٌروت – العلمٌة الكتب دار ، 3ط ، التونجً محمد ، األدب فً المفصل المعجم (4)

 .651 ن،. م (5)

 .د الجزائر، – والتوزٌع للنشر القصبة دار شرٌبط، أحمد شرٌبط المعاصرة، الجزائرٌة القصة فً الفنٌة البنٌة تطور: ٌنظر (6)

 .57–56 ،م3119 ط،

 ساسٌةاأل التربٌة كلٌة مجلة كعٌد، سلمان أوراس حنامٌنه، للروائً( صور بقاٌا) رواٌة فً وتمثالتها الشخصٌة: ٌنظر (7)

 .491  ، 3141 ، 4:ع بابل، جامعة – ٌةاإلنسانو التربوٌة للعلوم
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     : الثانوية الشخصية -2

 في أحداث ظيورىا ويكون وتظير، تختفي ثم معينة، أدوار بأداء تكتفي التي الشخصية ىي
تظير في أية قصة لتخدم غرضا أسمائيا، وىي  بذكر مقترنة وتكون وعرضا، لماما الرواية

، وعمى لو من فكرة يستند عمييان كل نص أدبي البد إ .(1)معينا وضروريا لبنية تمك القصة
ألىداف والغايات التي ولد ألجميا. وبما أن تعدد أساسيا يسير مبيناً ومن خالل فكرتو ا

تكون ىناك ، فالبد من أن يصحبو تعدد أيضا في شخصياتيا بأحداثياالقصصية النصوص 
، فضاًل عن تناوليا ألحداث ختمف عن غيرىا في األىداف والرؤىميزات لكل شخصية ت
 قصصيفي أي عمل  ( يكون ليا الدور األساسفالشخصيات )البطمة متنوعة قابمة لمتغيير.

لما تتميز بو من أدوار محورية بارزة تجعل منيا مركز األحداث والتغييرات. أما الشخصيات 
إذ تعد الركيزة األساسية  ،عدىا مباشرًة فيي شخصيات ال تقل عنيا أىمية ودورا ً التي تأتي ب
وعمى يدىا ، تُفتح اآلفاق التي تستند عمييا الشخصيات المحورية وبيا المساعدة 

 الشخصيات الثانوية. ُتضاءُ وتظير المكنونات ، كما ىو حال

، وال يكون وجودىا وورودىا  أخرى إلىتختمف الشخصيات الثانوية بحسب وجودىا من رواية     
نامية أو مسطحة ون كقد تعمى ثبات ادوارىا دائمًا؛ ألنيا " شرطًا  -ا في عمل م –بحالة معينة 

، ي وسيمة بيد الكاتب لتجسيد رؤيتوأو ثانوية في واء أكانت الشخصية الروائية رئيسةوس . . .
لشخصيات أسماءىا، وىو من ُيعيِّن األن الروائي ىو من يمنح  .(2)والتعبير عن احساسو بواقعو"

جنسيا، فضاًل عن أنو من يبعث فييا الحركات واإلشارات المناسبة لكل شخصية، وبما أنو الذي 
 (2)المتغيرة تبعًا ألوجو متعددة لدى الروائي. يخمقيا ويكيُّـفيا بطبيعة معينة من األحوال واألدوار

 واحدةً  الثانوية الشخصيةكل شخصية تأخذ حجميا بحسب ما أراده خالقيا وصنعو ليا؛ فتكون ف

                                                           
بٌروت،  –، المركز الثقافً العربً للطباعة والنشر 4من منظور النقد األدبً، حمٌد لحمدانً، ط السردي النص بنٌة ٌنظر: (4)

4994  ،51- 58. 

ة،رواٌات حنا مٌنٌنظر: رسم الشخصٌة فً ( 2)
 

 .37 م،4999،دار الفارس ــ عمان ،4ط سماحة، كامل فلاير

 القاهرة، – الكرنك دار ط،.د محمود، حسن: مراجعة جاد، عٌاد كمال: ترجمة فورستر،. م. أ القصة، ٌنظر: أركان (2)

 .61-67 م،4971
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 وجودىا وحركتياقدر ُأعطيت عماًل ثانويًا متممًا لعمل غيرىا من خالل  التي الشخصيات تمك من
 في القصة، وكيفية أداء وظيفتيا.

ذلك قد  إلىإن اقتضت الحاجة  متعددةليا القدرة عمى أداء أدوار الشخصيات الثانوية لعل و      
المركزية والمحورية  حداثكانت تمتمك ادارة األ ولو ،اتيان بيال تتمكن الشخصيات الرئيسة من اإل

بحسب ما  رئيسةوأقرب الشخصيات عمال من الشخصية ال فتكون بذلك شخصيات ثانوية، ،لمعمل
 .تقوم بو من ميام ومساندة

من خالل االىتمام بشخصيات الرواية جدًا  دقيقةً تكون أىمية العمل الروائي من ىنا      
نتتناسب مع األفكار اإلنسانية،  بميارةوصياغتيا  كتل من الكممات بأنيا " الشخصيات وصفت وا 

التي تصف اإلنسان شخصياً وصفًا عامًا . . . وىذه الكتل من الكممات ىي الشخصيات، فيي 
 بيا، فاالختيار والعناية (1)ل انيا قد تخمق في اضطراب وىذيان"إلى عقمو، بال تأتي ىكذا ببرود 

البد أن يكونان بمنتيى الدقة والحذر، وما أشار إليو )فورستر( في كالمو عنيا أراد بو بيان 
يصل بوصفو ليا وكأنيا مخموقات موجودة عمى أرض الواقع ىمية والدور المناط بالشخصيات لاأل

؛ ألنيا ليا وتعيش الحياة، لكنيا الحياة الفنية واالبداعية التي يبتكرىا الروائي تتحرك كما نتحرك
مطمق الحرية مخموقات داخل خمق مثمنا وغالبًا ما تكون غير منسجمة معو، وىي لو منحت "

 .(2)لرفست الكتاب ومزقتو"

حصر  يمكن وال التغير عمى قادرة تجعميا صفات تمتمك أنَّ الشخصية( تودوروف) ويقول      
احدة من ان الشخصية ال تسمح بحصرىا في الرواية التي ىي في ذاتيا و " وظيفتيا أو عمميا
 ، فتكون(3)"الضرورة حتى في الروايات العصريةساليب مرتبطة بيا بيا وان العديد من األفضائ

 بيد الشخصيات معيا تكون التي األحداث ضرورة تقتضيو ما أو الكاتب يراه ما بحسب حركتيا
 .عمميا أثناء ليا المناسب ومكانيا توازنيا وفق عمى يحركيا وىو الكاتب

                                                           
 .67،  القصة أركان (1)

 .83، م.ن (2)

، سورٌا -دار االختالف  – رات وزارة الثقافة، منشو4الرحمن مزٌان، ط : عبدجمة، ترم سردٌة، تزفٌطان تودوروفمفاهٌ( 3)

.13 ، م3116
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 أعطاىاو فقد وسع في نظرتو لمشخصية ، كثيراً عمى الشخصيات ( )فيميب ىامون ركز وقد       
مجااًل ويتيح لو  ،، ورأى أن ما تتركو من األثر الداللي يوسع من الفيم لدى المتمقيبعدا جديدا
في  فارغاً  تبارىا مورفيماً ال تمتمئ باعفيو يرى أن الشخصية "، مالحظة ىذا األثرأوسع في 

فيميب )يتوصل  حيث ،(1) مرجعية ليا اال من خالل السياق"، ال معنى لمشخصية والالبداية
دث المفيوم الذي تقف وراءه كل شخصية وكل ح إلىبالتدريج حتى يصل  فيميا إلى( ىامون

أي شخصية  بإمكانسيميائية  بإشاراتمجموعة مفاىيم داللية ممزوجة  إلى ، لينتييقامت بو
، ألن الشخصية عنده ليست قالبًا ثابتاً غير قابل لمتغيير القيام بيايراىا الكاتب مناسبة 

  (2)ير.و والتط
ة عن تعطي لمقارئ أشياء كثير  الثانوية  إن كثرة اآلثار والدالالت التي تتركيا الشخصية    

نيا ذات مفاىيم يفي العمل الروائ أىميتيا كما يقول الدكتور  القصصيفي الخطاب  ميمة، وا 
 تشكيل في قصوى أىمية ذات فيي الثانوية الشخصيات عمى كثيراً  السرد يعّول" محمد الباردي:

 عمى دالة الشخصية تكون إذ إعالمية ثقافة ذات نمطّية شخصيات وىي الواقعي الخطاب
 .(3)"فيو دورىا وعمى المجتمع في وضعيتيا
بنيات أساسية يكون مضمونيا  -أي الشخصيات الثانوية  –تشكل من خالليا ت وعميو       
دااًل عمى مدى الترابط بين الواقع والعمل الفني االبداعي الذي ييتم بو الكاتب لتقريب  اجتماعياً 
في داخل نك تعيش لتكون أكثر ادىاشاً  ومتعةً  وكأ شتمك الشخصيات من الواقع المعي موقف

صالبة الشخصية ، ولكن بطريقة فنية ابداعية يبتكرىا الكاتب ليزيد من واقع من الحياة الطبيعية
  .معيا أثناء سيرىا بوظائفيا متعةالشعور بالعجاب و ونجاحيا في دورىا، وكذلك زيادة اإل

بالشخصية ونوعيا، وكيفية تحركيا خالل األحداث، ومدى لقد ترتب عمى ىذا االىتمام       
إلى عممية بنائيا داخل  أيضاً  ماتقدمو من دور لبموغيا القصد المعني من حركتيا، أن ُينظر

بناء الشخصية الروائية واحدا من أصعب ميمات الروائي، وأكثرىا "ُيَعدُّ لذلك  القصة كيف تكون؟
انما تتمثل في الناس  األفكارف.  . . لمومشكالتو، ورصد عالقتو بالعا اإلنساندقة مادام ميتمًا ب

                                                           
الحوار للنشر ، دار 4ط  عبدالفتاح كلٌطو، :رٌظٌب هامون،  تر: سعٌد بكراد، تقسمٌولوجٌة الشخصٌات الروائٌة، فٌل( 1)

 .53، 3144والتوزٌع، 

 .314 م3141 ،تونس -دار محمد علً  –ناشرٌن  مجموعة ،4ط وآخرون، القاضً محمد ٌنظر: معجم السردٌات،( 2)

 .44– 41، م3111دمشق ،  –، منشورات اتحاد الكتاب العرب ة العربٌة الحدٌثة، محمد البارديانشائٌة الخطاب فً الرواٌ( 3)
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ولكن  ،(1)ا اليومي"حركة الشخصيات وتفاعمي بعيدًا عن األدبتتجسد في  وتحيا بيم، والحياة ال
ىذا ال يعني ان تكون شخصيات العمل الروائي من الواقع تمامًا لتنجح في عمميا. فنجاح الروائي 

الفني في شخصيات روايتو وىو أساسيا وعماد وعممو يتميز في قدرتو عمى الخمق واالبداع 
اإلبداع في لكنو متى ما تمكن من عممية بكة وغيرىما، سموب والحُ عن األ بنائيا، فضالً 

، فيو بذلك يصبح مقتدرًا مكانياوابراز دورىا بعناية مناسبة مع تكوين كل شخصية في  وياتشخص
ونصيبًا من الدىشة ما يمنح  ،أعطى شخصياتو وزنًا من االقناعقد عمى ما يكتب ويصنع، و 

 الال يذىب مع انتياء الرواية، بل يظل أثرًا يحممو المتمقي  القارئعممو لونا من االىتمام من قبل 
يمكن معو نسيانو، بسبب ما عممتو الشخصيات من دور داخل الرواية، فضال عن التماسك الذي 

   (2).األخرىأوجدتو في البناء الروائي من خالل سيطرتيا وتفوقيا عمى بقية العناصر 
رئيسة  مىع ، من حيث االرتباط بالحدثالروائية في تقسيمياالشخصيات  اختالف يكون     

الرئيسة ىكذا يرى أن تكون مثاًل راجعًا إلى اختيار المبدع في ايجادىا ىكذا؛ ألنو وثانوية، 
 والثانوية تختص بأدوار ُأخرى ،في نظره لتمك األدوار أفضل من غيرىا بحسب مواصفاتيا، وىي

 رَّ ــموقد داخل العمل الروائي،  طريقة تحرك وتطور كلِّ واحدة منيما فضاًل عن، مكممة لسابقتيا
البد عند اختيارىم لشخصيات اعماليم، و  يجب مراعاتيا رةً كثيضوابَط الروائيين  عمى انَّ  من قبل

فالشخصية ثانويًة كانت أو غيرىا، ليا ت التي تعترضيم. من وجود طرق لحل تمك الصعوبا
طبيعة وقوانين ميما اقتربت من الحياة المعتادة أو شابيتيا، فيي ليست مثل الشخصية اليومية 

ن اتفقت معيا ببعض الصفاتو  يغمب عمييا الطابع الفني مثل الواقع،  ، ألنيا تبقى غير كاممةٍ ا 
وىو ما  (3).والمرسومة تبعًا لقدراتيا الذي يضعو عمييا صاحبيا وتحدده طبيعة أدوارىا المحدودة

ن وِصفت بأنيا ُتحدد بوظيفٍة أو مواصفٍة  واحدة، لكنيا ُيمحظ مثاًل عمى الشخصية الثانوية التي وا 
تمتمك جزئيات داللية عديدة تؤىميا لتتجاوز محدوديتيا الوظيفية المَقيِّدة ليا، السيماعندما تتحرك 

لكنيا تظير شخصية قوية تبعًا لما يقع عمييا من دور  (4)بدقٍة فتغير بعض األحداث من حوليا.

                                                           
،  دار 3كرٌم مهدي المسعودي، ط د.، إبراهٌم جبراالواقع الفلسطٌنً فً الرواٌة دراسة نقدٌة فً أدب غسان كنفانً وجبرا ( 1)

 .459، م3145دمشق،  -تموز

.461 ،الرواٌة فً الفلسطٌنً الواقعٌنظر: ( 2)
 

 .17  القصة، أركان: ( ٌنظر4)

 .57-56  الروائٌة، الشخصٌات سمٌولوجٌة: ( ٌنظر5)
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ثاًل، لذلك تكون مؤىمًة تقوم بو ىي الغيرىا، كأن تكون شخصيًة كثيفًة في تركيبيا الوظيفي م
، تمك األحداث وتدفع بيا إلى األمام تحركلتأتي بالمفاجئات واألحداث المثيرة وبطريقة مقنعة 

فيكون دورىا فعااًل كما لو أنيا شخصية أساسية تسيطر عمى دفة إدارة األحداث ومجرياتيا 
ا المناطة بيا ىي ما يسبغ إذن امتالك الشخصية لمؤىالتيا، وصالحيتيا ألداء أدوارى (1)المعقدة.

عمييا لونيا الحركي مع األحداث وتفاعميا لتبدو شخصيًة قادرة عمى تسيير أمورىا بحسب نوعيا 
 ثانوية.  خصية أساسية داخل العمل القصصي أمكانت شأواستطاعتيا، سواء 

ما يقع عمى الشخصية من تقسيمات، ىو تقسيميا إلى أنواع بحسب ما يقع  أىمإن من       
تبعث عمى حركة الشخصية ونموىا المتواصل الذي التي تفرضيا أحداث القصة  عمييا من أدوار

زىا ويتساوق معيا، أو تجعميا بحالة واحدة ثابتة غير قابمة لمتجديد  ينمي تمك األحداث ويبرِّ
إلى تمك النقاد وقد أشار   جدوى في البحث عن دىشتيا أو إقناعنا.والحركة، بسيطة سطحية ال

 منيا:األنواع، وقسموىا عمى حسب قدرتيا الحركية، واختالفيا في أداء وظائفيا. 
 الشخصية المسطحة - أ

 بعض في حاسمة بأدوار وتقوم محدودة. سمات عمى تقتصر من الشخصيات التيىي      
ال تظير إال قميال في الحبكة بال تغيير في حاليا، وتوصف  ة، فيي شخصية جاىزة ثابتاألحيان

كانت تسمى بيا، مثل أمزجة،   ةيدعدأسماء شخصيات حممت ىي ، إذ (2)بأنيا خافتٌة في أدوارىا
كاتير، وغيرىا، وىي شخصيات في أدق أشكاليا تدور حول فكرة معينة، أو صفة يوأنماط، وكار 

لن أىجر مستر  -محددة، وتمتاز بانيا ُيعبر عنيا بجممة واحدة تفي بالغرض المطموب، كــ 
 أخرىوليذه الشخصيات المسطحة ميزات ومن دون اطالة في الشرح والسرد،  –مكوبر أبدًا 

، وليا خدمات جميمة داخل العمل القارئويسر من خالل عاطفة أبرزىا، أنيا ُتعرف بسيولة 
ال تخرج من يد الكاتب  ألنيا؛ أخرىتقديم مرة  إلىتحتاج  الروائي وزيادة معرفتو، وىي أيضا ً ال

                                                           
 رسالة شنه، أحمد الدكتور لــ الفردوس فً أٌام عشرة رواٌة فً الشخصٌات سٌمٌائٌة ،17-16 سردٌة، مفاهٌم: ( ٌنظر4)

-العربً جامعة منصر، رشٌد الدكتور: إشراف قواسمٌة، نادٌة جباري، لٌلى: الطالبتٌن إعداد العربً واألدب اللغة فً رٌستجما

 .433 ،44-41  ،3141-3147 ،الجزائر - واللغات اآلداب كلٌة -تبسة

 .36 ،4993 بٌروت، -لبنان   – العربً الثقافً المركز، 4إبراهٌم خلٌل، ط ،الروائً النص بنٌة (3)
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بخمق جوىا المناسب ليا بنفسيا دون  يكون من تمقاء نفسيا ومن داخميا بسرعة، وان تطورىا
 (1).االعتماد كميًا عمى غيرىا

، جعميا في العمل الروائي أن فيم الشخصية )المسطحة( وما تقوم بو من أثر محدديبدو      
ة لمعنى واحد ُتعرف بو، فمم يكتِف الدارسون لمشخصية بما مَر من اسماء. بل تحمل أسماء عد

والنمطية(، والسبب يعود في )الشخصية الثابتة، والشخصية الجامدة،  كــ أخرىأضافوا ليا اسماء 
ىي شخصيات ُينظر اذ تغير، ت فيي تمضي وحاليا ال عدم تطورىا عمى امتداد الرواية، إلىذلك 
أما عواطفيا  ،(2)"ة، التي تمثل صفة انسانيًة مجسدةتمك الشخصيات النمطي" عمى أنيا إلييا

 ىاغير وكذلك حياتيا تبقى بحالة ثابتة بسيطة، فيي ال تؤثر في غيرىا وال تتأثر، وال يُ  ،ومواقفيا
ذا حدث تغير ما ا  رفاتيا معمومة لقارئيا، و األحداث، فيي تبقى ذات سموك وفكر واحد وتصتغير 

)جاىزة(  فيو يحصل خارجيا برغم تغير عالقات بقية الشخوص في الرواية، وكأنيا شخصية
  (3)لعمل الروائي وتوقفت عمى حاليا.وضعت داخل ا

ير، لذلك ، وغير قابل لمتغت المسطحة واحداً عميو ىذه الشخصيايبقى النمط الذي تسير      
، ألن تفاعميا مع األحداث قائم عمى وأضعف فناً  أيسر تصويراً "ظل ىكذا أنواع من الشخصيات ت

   (4)."عن األعماق النفسية ليا شف كثيراً أساس بسيط، ال يك

شخصية ذات دور معين، ن النمطية التي تتمتع بيا الشخصية الجاىزة، جعمت منيا إ     
ا وتطورى ،ي الرواية، وال إثارة فيياتكون أساسية ف رجل الشرطة، فيي شخصية ال أو كالبخيل،

                                                           
 .86 – 84  القصة، أركان: ( ٌنظر4)

 .334 جم المصطلحات األدبٌة المعاصرة، مع( 2)

الرواٌة  األب فً، 89 ، م4998ط، عالم المعرفة، . ٌنظر: فً نظرٌة الرواٌة بحث فً تقنٌات السرد، عبدالملك مرتاض، د( 3)

، مدخل إلى تحلٌل 479، م3111االردن،  –، عالم الكتب الحدٌث 4علً الشرٌم، تق: خلٌل الشٌخ، طالعربٌة المعاصرة، عدنان 

 .445 ، م3118األردن،  –، دار الفكر5شرٌفة، حسٌن الفً قزق، ط أبو النص األدبً، عبدالقادر
 .446النص األدبً، مدخل إلى تحلٌل ( 4)
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يشترط في الشخصية النمطية اال تكون رئيسية، أو تامة، " إذ، (1)غير مكتمل داخل العمل الروائي
  (2).شخصية نابعة من المجتمع"أو ذات دور فعال. وُيحسن أن تتشبو بشريحة اجتماعية، وتمثل 

ل ألجل عمل غيرىا نيا تعمخل الرواية، إال أوعمى الرغم من ضيق عمل ىذه الشخصية دا     
ناء؛ ال يمكن أن ترد في العمل الروائي، من دون َغـحيث " ؛من الشخصيات اأُلخر غير الرئيسة

، بفضل (يجابيةاإل النامية،) يعادليا في االصطالح ماما تتوىج الشخصية المدورة، أو بل كثيرا ً 
حد ما عمل الشخصيات الثانوية،  إلىفيي في عمميا تشبو  ،(3)ىذا الضرب من الشخصيات"

عند تقديميا وكيف تكون وجياً واضاءةً لغيرىا من الشخصيات الرئيسة أو المحورية )المركزية( 
 بانة صورتيا.ا  و 

 أنيا ال" (، ىو)المستديرة عن الشخصيات سطحة()المُ  ما يميز الشخصيات أبرزبين من إن      
كانت شخصيات إذا كما أنيا تكون في أحسن حاالتيا  .  . . تعتبر في نفسيا انتاجاً عظيماً 
  .(4)" تصبح مممةً  فإنيادة أو تراجيدية كانت جاإذا كوميدية. فالشخصية المسطحة 

فمما يسيل عمل الكاتب " القارئ الكاتب، نظر في تبرز جمية فائدة( المسطحة) لمشخصيات    
.  التي تخدم فكرتو طوال القصة بممسة واحدة أن يقيم بناء ىذه الشخصية تطيعسيدون شك، أنو 

، فإنو يجد في مثل ىذه الشخصيات بعض أصدقائو ومعارفو الذين يقابميم كل يوم القارئأما  . .
ي كما أنو من السيل عميو أن يتذكرىا ويفيم طبيعة عمميا في القصة، فتكون بيذا كالمحطات الت

 .(5)يقف عندىا بين الفينة والفينة"

 

 

                                                           
 .651، ٌنظر: المعجم المفصل فً األدب( 1)

 .651، م.ن( 2)

 .89الرواٌة بحث فً تقنٌات السرد،  فً نظرٌة( 3)

 .89 أركان القصة،( 4)

 .414، 4977بٌروت،  – ، دار الثقافة6فن القصة، محمد ٌوسف نجم، ط( 5)
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 *(ةالنامي) رةالـــمدو  الشخصية  - ب
ىي شخصيات ال يمكن أن ُتمخص أو ُتختصر بجممة واحدة؛ ألنيا تأتي مرتبطة باألحداث       
من ة كما ىو حال الشخصية المسطحة، حيث يكون ليا يرة التي كونتيا، أي ليست سيمالكب

قدرتيا إذ ال تخفى  (1)بشري من بعض األوجو.ألن ليا ما لمكائن ال ؛االىتمام ما يفوق سابقتيا
قناعيم بطريقة مثمى  .(2)المتكاممة عمى مفاجأة متمقييا، وا 

إذا يقوم بو الروائي في عممو، ويكون نجاحيا أعظم انتاجاً عظيما ً  (المدورة) الشخصيات تعد     
 القارئكانت جادةً  أو تراجيديًة، عمى عكس المسطحة؛ ألنيا ومن خالل حركتيا توقظ في 

 (3)ر اىتماماً بو.ارتباطاً بالعمل وأكثتجعمو أشد مشاعر عديدة 

 األحداثتطور بتطور ت إذتدريجيًا،  لمقارئ)النامية( وتتكشف  المدورةالشخصيات تتضح      
، فيي تتفاعل ظاىرًا أو خفيًا حتى تنتيي بالغمبة أو االخفاق، ومن خالل من حوليا المستمر

 منكثيرًا  وتفاعميا تمتمك عنصري )المفاجأة واالقناع( وىما عنصران يميزانيا األحداثتحركيا مع 
  (4)ويحددان قدرتيا الدائمة عمييما. األخرىغيرىا من الشخصيات 

( عنصرين أساسيين في تحديد الشخصية النامية، اعقنواإل ،)المفاجأة اذن يعد مقياساً      
ذا لم تفاجئنا بعمل جديد أو صفة ال نعرفيا إ" نيا:إ عنياوالمحك الذي بو ُتعرف وُتميز، لذلك قيل 
فاجأتنا ولم تقنعنا بصدق االنبعاث في ىذا العمل إذا فييا، فمعنى ذلك أنيا مسطحة. أما 

                                                           

*
سماء عدٌدة، كانت أكثرها تركز على حركٌة هذه الشخصٌة وتفاعلها مع اأطلق أغلب النقاد على الشخصٌة المدورة أٌضا ً 

)المستدٌرة،  سماها الناقد االنكلٌزي فورستر بـأ األحداث، بناًء على تطورها خالل حركتها داخل العمل الروائً، وقدسٌر 

ٌُستوحى )المتطورة(، لكنه ولقرب  )المدورة(، وكذلك أُطلق علٌها اسم والمعقدة، والمدورة(، وفَضـل مٌشال زٌرافا تسمٌتها بـ ما 

ار ٌاخت( كان 88-81 الرواٌة، نظرٌة فًتراث العربً، السٌما عند الجاحظ،)ٌنظر:من بعض اإلشارات الواردة فً ال

، فً نظرٌة 84امٌة(. ٌنظر: أركان القصة، )الن ، وهً أٌضاً معادل مفهوماتً للشخصٌةخالل البحث )المدورة(مصطلح

-، دار األمان5بوعزة، ط ومفاهٌم، محمدتحلٌل النص السردي تقنٌات ، 446إلى تحلٌل النص األدبً، مدخل ، 89-81الرواٌة، 

 .61 ، 3141العربٌة للعلوم ناشرون،  الدار

 .87–86 ٌنظر: أركان القصة، ( 1)
 .63 – 61، القصة فن (3)

 .91 – 89 ،القصة أركانٌنظر: (  3)

 .415 ٌنظر: فن القصة،( 4)
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ولكن ىذا المقياس بين  ،(1)صيات مسطحة تسعى ألن تكون نامية"، فمعنى ذلك أنيا شخالمفاجئ
بشيء نسبي ال يتساوى ألنو تحديد لمشخصية  النقاد،الشخصيتين يكاد يكون ضعيفًا عند بعض 

االقناع عند شخص ما ليس شرطًا أن يكون ذاتو عند ن أعند جميع الناس بالنسبة نفسيا، حيث 
  (2)( كثيرًا وترك الحديث عنو بال تحديد.رط لم ُيصرح بو ولم ُيركز عميو )فورسترغيره، وىذا الش

 إلييابقاعدة صارمة، وىذه القاعدة نظر ن مسالة القناعة وعدميا سموك ال يتحدد إ     
 القارئتعريف يمكن أن ُيرى عمى كن ذا بال حتى ُييتم بيا؛ ألنو "( عمى أنيا لم ت)تودوروف

ويزعم  المحترف، فانو ال يسمح لمثل ىذه الشخصية أن تفاجأه بسيولة. القارئالعادي؛ وأما 
، كل منيا، إذ الشخصيات المدورة. يشكل فورستر يميز تمييزاً  لطيفاً . . .ن ميشال زيرافا بأ

 . (3)اصل". بينما الشخصيات المسطحة تشبو مساحة محدودة بخط ف . . عالماً كميًا ومعقداً 

عن طريق النمو  –يجابي أو السمبي اإل –شخصية المدورة عمقيا وتطورىا لقد أخذت ال     
ىذه العممية إال في نياية  ال تتوقف" ، إذغيرىا من الشخصيات األخرى منيزت بو الذي تم
يا، موافقاً  لطبيعتتؤدي الدور جيدا ً  إذوتفاعميا يبدو أنو شديد،  األحداثفترابطيا مع  (4).القصة"
ا يعوتتاب األحداثما أعطاىا زخمًا واسعًا في مجريات  (5)."تخدم القصة عمى خير وجووىي"

 األكثر حضورًا في سير القصة.لتبرز الشخصية 

. إذ   . . يةاإلنسانع والتعقيد في الطبيعة تجسد كل أنواع التنو بيد أن الشخصيات المدورة "     
حيان حالة درامية معقدة تتميز الشخصيات المدورة بكثافة سيكولوجية، وتمثل في أغمب اال

       قابمة لمتنوع والتطور.ية ذات أبعاد متغيرة اإلنسانتجعل من طبيعتيا  ،(6)ومركبة"

                                                           
 .415، فن القصة، 96ٌنظر: أركان القصة، ( 1)

 .88الرواٌة بحث فً تقنٌات السرد،  ٌنظر: فً نظرٌة( 2)

 .88 ، ن م.( 3)

 .446ً، مدخل إلى تحلٌل النص األدب( 4)

 .446 ،ن . م (5)

 .61ل النص السردي تقنٌات ومفاهٌم، تحلٌ (6)
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فعن طريق  الشخصية من خالل عمميا داخل النص.ية عمى اإلنسانتظير الخصائص      
عمى  خمقيا عتمدالخصائص الفكرية والنفسية لمشخصية نستنتج )الشخصية النموذجية( التي ي

الفرد الذي يشتمل عمى جممة الخصائص النوعية " ج ىو:فالنموذ ،(1)براعة الروائي ودقتو الفنية
لغاء لمطبيعة الفردية أو الذاتية ليذا الفرد  التي تكون لطبقة أو لفئة أو لشعب من دون مصادرة وا 

وبيذه الصفات تتميز الشخصية  ،(2)ية"اإلنسانالحياة ليبدو)األنموذج( إنسانًا ال يتنافى وطبيعة 
أثناء عمل روائي ما، ألن مفيوم غيرىا لما تحمل من سمات قد ال توجد في سواىا  منالنموذجية 

 (3).ية، التي تمثل صفة إنسانية مجسدة"تمك الشخصيات النمط" لــ قد يمتد األدبالنموذج في 
عمى أن يكون كيفتو ، أو فرد معين ةبجماعحد ما  إلىوتكون ىذه الصفة محددة 

الرذائل، ممثاًل لمجموعة من الفضائل أو " ، كأن يكوناألخرىن باقي الشخصيات منموذجاً مميزا ً 
  (4).أو من العواطف المختمفة"

أو  أو لنقيصة من النقائص، ىو تجسيم مثالي لسجية من السجايا،" ال يخفى أن النموذج     
وقد  ،(5)خصائصيا األساسية"جميع صفاتيا و  لطبقة أو مجموعة خاصة من الناس، وىو يحوي

، فيي مرتبطة إليوألن كل شخصية ُنسبت  واضحًا جميًا في شخصيات )بمزاك(؛ ُوِجد ىذا التجسيم
ما برذيمة.   (6)إما بفضيمة، وا 

ية في العمل الروائي البد أن تكون مزيجًا متوازنًا من صفات الخير صإن الشخصية القص     
ىزيمة تنحط عن الواقع " فيي شخصيات تحدت الواقع وجاوزتوإذا والشر، الحسن والقبح، ألنيا 

فإن ىي كانت كذلك  ،(7)مة شخصيات بيضاء، وال سوداء محض". فميس ث . وتنكمش عنو .

                                                           
 .465الرواٌة، ٌنظر: الواقع الفلسطٌنً فً ( 1)

 .466 –465  ن،. م (2)

 .334ٌة المعاصرة، معجم المصطلحات األدب( 3)

 .878 المعجم المفصل فً األدب، ( 4)

 .416فن القصة، ( 5)

 .416، ن. مٌنظر: ( 6)

 .411، ن م. (7)



 ......................................................................ـتمـهـيـدال

 

04 

لغرابتيا ومغايرتيا لمواقع المعروف الذي  أو مثيالً  اً فيي شخصيات غريبة وفردية ال تجد ليا نظير 
 يمزج بين الصفات.

النوع اآلخر من الشخصيات،  إلىنصل  الشخصيةمن خالل ما مـَر ذكره من صفات عن      
ال يحمميا  )الفردية( التي تبدو غريبة األطوار والصفات، ألنيا تحمل أشياء وىو الشخصيات

الشخصية المتفردة المعزولة التي توحي طريقة رسميا " خرى، أال وىيغيرىا من الشخصيات األ
. وكأنيا نسجت في مخيمة ال تستمد  . تيا .وتقديميا في العمل الروائي بفرادتيا وغرابتيا، وعزل

التوازن عن ىذه الشخصية سببًا في بعدىا  غرابةلقد كانت  ،(1)ية"اإلنسانصول نتاجيا من حياتنا أ
)الفردية(  فمصطمحي الذي يجمع بين الصفات المعروفة والمؤىمة لنجاح الشخصيات. الواقع

 والسيما ،(2)الجمعي، الذي ُيعرف بكفاءاتو"عل الفاعل الفردي في تعارضو، مع الفا" ُيطمق عمى
خالل بعض  منالشخصية مع طابق تيبإمكانو أن في العمل السردي  -الفواعل أو  – أن الفاعل

ولد عند قيام الشخصيات تُ وىذه العالقات  ،(3)ل كالشخصية مثالً العالقات التي تقوم بيا الفواع
فعاًل أو الشخصيات حين تضطمع بدور ما، أو تنجز " ألن الفواعل ىي ا خالل القص؛بأعمالي

 فالتعارض يكون عمى قدر الكفاءة والقدرة التي تقدميا الشخصية ،(4)حدثًا، كيفما كان نوعو"
ال تقنع بفرادتيا التي تدفعيا " فييتنأى بنفسيا عن الواقع، الفردية والتي بسبب تصرفاتيا الغريبة 

   (5).بشكل غريب"ية اإلنسان، لتقف متحدية قوانين الطبيعة المعيودي اإلنسانعن العالم  بعيداً 

وتظل ىذه الشخصية محافظة عمى سموكيا ونمطيا من دون تغير ُيذكر، فتبقى سماتيا      
 في حياتيا. األخرىواحدة بال تطور وكأنيا ُخمقت ليكذا صفات وأفعال لتخالف بقية الشخصيات 

 

 

                                                           
 .467 الواقع الفلسطٌنً فً الرواٌة، ( 1)

 .471 جم المصطلحات األدبٌة المعاصرة، مع( 2)

.416 - 415ٌنظر: معجم السردٌات، ( 3)
 

 .93، 4991الدار البٌضاء،  - ، المركز الثقافً العرب4ًسعٌد ٌقطٌن، ط ،البنٌات الحكائٌة فً السٌرة الشعبٌة قال الراوي( 4)

 .461 الواقع الفلسطٌنً فً الرواٌة، ( 5)
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 (التشخيص) الشخصيات رسم طرائق 
إال  من أىم ما يقوم بو الروائي في عممو بعد اختياره لشخصياتو، طريقة رسم الشخصيةتُـعــد      
 ،(1)بيا الروائي شخصياتو في الرواية(القضية التي لم ُيحسم فييا بعد ىي الطريقة التي يقدم أن )
مما ُيمحظ عمى الكتاب أنيم قد نوعوا طرائقيم في رسم الشخصية، واستعمموا تقنيات مختمفة  لذا

في ذلك، فمنيم من ركز عمى أدق التفاصيل فوصفيا وصفًا دقيقًا، وآخر اكتفى بالخطوط العامة 
  .(2)سباب قد تكون ليدف ىو أراده لياصف شخصياتو؛ أللو 

قد  أساسيانرق عرض الشخصيات فانو يوجد مقياسان وأمام ىذا االختالف والتنوع في ط    
 :التقديم ىذه، ىماتسييل ميمة ب ىامون( في عممية ياعتمدىما )فيم

 كمية المعمومات المتواترة صراحة حول كل شخصية. إلى فيوينظر و  :المقياس الكمي - أ
مصدر تمك المعمومات حول الشخصيات، وىل  إلىالذي ينظر فيو  المقياس النوعي: - ب

مباشرة بوساطة  يتم تقديميا مباشرة عن طريق الشخصية ذاتيا؟ أم يتم بطريقة غير
األمر متعمق بمعمومات ضمنية و بوساطة المؤلف، أم أن تعميقات شخصيات أخر، أ

  (3)يمكن الحصول عمييا من خالل أفعال الشخصيات وحركتيا حين القص.

اعتماد طريقتين تكادان أن تكونا أفضل  إلىمن خالل ىذين المقياسين توصل أغمب النقاد      
 طريقتين في عممية تقديم الشخصية في العمل الروائي:

 المباشر. التقديم -1
مصدر المعمومات عن الشخصية ىو الشخصية نفسيا. بمعنى أن " في ىذا التقديم يكون     

عرفة مباشرة عن ذاتيا بدون تعمال ضمير المتكمم، فتقدم مف نفسيا بذاتيا باسالشخصية تعرِّ 
يقوم الروائي " ، وفييا(خباريةاإل الطريقة) من التقديم أيضًا بــالطريقة  وتسمى ىذه ،(4)وسيط"

                                                           
 .334، م4991بٌروت،  –الثقافً العربً ، المركز 4الشخصٌة(، حسن بحراوي، ط -الزمن -)الفضاء بنٌة الشكل الروائً( 1)

 .334 ، م. نٌنظر: ( 2)
 .54 ٌل النص السردي تقنٌات ومفاهٌم،،  تحل58الشخصٌات الروائٌة، ص ٌنظر: سمٌولوجٌة ( 3)

 .55ل النص السردي تقنٌات ومفاهٌم، تحلٌ( 4)
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خبار عنيا دون أن تتكشف ىذه الخصال والصفات عن بتسمية خصال الشخصية، ووصفيا واإل
 .(1)"وعالقاتيا مع اآلخرين األحداثطريق تفاعل الشخصية مع 

 التقديم غير المباشر. -2
في ىذه الطريقة من غير الشخصية، بل من خالل السارد، وىو  ويكون مصدر المعمومات     

من يخبرنا عن طبائع الشخصية وأوصافيا، وسموك نشاطيا، أو يكون بوساطة شخصية ُأخرى 
، أو تكون إحدى والقارئيكون السارد وسيطًا بين الشخصية ، وىنا "(2)من شخصيات الرواية

)طريقة الكشف  وأيضًا ُتعرف ىذه الطريقة بــ ،(3)"والقارئوسيطًا بين الشخصية  شخصيات الرواية
ال يحدد الروائي صفات جاىزة، أو خصائص ثابتة لمشخصية عند ظيورىا حيث "  أو العرض(؛

 واستجاباتيا وردود أفعالياوعييا خالل أقواليا و  في الرواية، بل تتوضح صفاتيا، ويتجمى

 .(4)"أفعاليا
القدرة أكثر استعمااًل من غيرىا. ألن ليا  بميزات تجعميا بمكانة المباشرةغير الطريقة  تتميز     

وىي إحدى أكثر الطرائق ورودًا وجذبًا، السيما في النصوص المتجددة في تعبيرىا القصصي، 
بأساليبيا الرفيعة، مثل القرآن الكريم وغيره؛ ألنيا نصوص بمغت الذروة الجمالية العالية إبداعًا 

رسم ف (5)ويزداد جمااًل بأمثمتو وصياغاتو الفريدة. ،والفنية التي يستمدُّ منيا القصص فنونو
حسن  كما أشار -؛ طبائيا وأوصافيا بدقةفي معرفة  ذات دالالت أجملتكون  بيا الشخصيات

عدة قضايا ترتبط بمعرفة الذات وكيف يمكن في نفس الوقت معرفة الذات " تطرح ألنيا -بحراوي
 الطريقة المباشرة إلى يمجأ أغمب الروائيين في رسميم لذلك ،(6)اآلخر" إلىونقل تمك المعرفة 

  (7))الثانوية(. عند رسم الشخصيات وباألخص ،خبارية(اإل)

                                                           
 .468الواقع الفلسطٌنً فً الرواٌة، ص ( 1)

 .55 ٌل النص السردي تقنٌات ومفاهٌم،ٌنظر: تحل( 2)

.55ن،  م.( 3)
 

 .469 الواقع الفلسطٌنً فً الرواٌة،( 4)

 مهدي كرٌم الدكتور:بإشراف ماجستٌر، رسالة هادي، حسن رٌاض هادي، مٌسلون رواٌات فً الشخصٌة بناء: ( ٌنظر6)

 .17  م،3141 العربٌة، اللغة قسم -التربٌة كلٌة - القادسٌة جامعة المسعودي،

 .334بنٌة الشكل الروائً، ( 6)

 .469 : الواقع الفلسطٌنً فً الرواٌة،ٌنظر( 7)
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طرائق تقديم  ضمنخرى ُذكرت تدخل ( أق أو )أساليب رسم لمشخصيةائوىناك طر      
اعتمادىا، زيادًة في فيم الشخصيات ومعرفة خصائصيا ونشاطاتيا ىي:  باإلمكانالشخصيات، 

  (1).التقريري األسموباالستبطاني، و  األسموباألسموب التصويري، و 
 رُ ـظيِ ـق تُ ائإن عممية عرض الشخصيات أو رسميا، تعني اعتماد الروائيين عمى وسائل وطر      

والمتذوق  القارئيتمكن ألجل أن ، وكل ذلك ة ووضوحٍ ـالصورة الفنية والجمالية لمعمل الروائي بجميَ 
 اليدف من انتاج ىكذا شخصيات والتمتع بيا إلىعرفة الشخصيات الروائية والوصول من م

 .وبأدوارىا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.59 -45 م الشخصٌة فً رواٌات حنا مٌنة ، ٌنظر: رس( 1)
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 التكويني البنيوي املنهج أصحاب عند الشخصية. 
 

عمى الشخصية  تأثيرىاعكست نيا قد بدو أتو ، كبيرةالبنيات الثقافية في المجتمع ىمية إن أ     
فدلت  -أي المجتمع  –جزء منو  ألنيا؛ الروائية وجعمتيا مرتبطة ببعض انظمة المجتمع الفكرية

اوجدت العالقة بين ىي من ، ولعل البنيات الثقافية عمى الوضعية التي اكتسبتيا من المجتمع
ظريات ناصحاب ال إليووىذا رأي ذىب  .بصورة عامة األدب، أو بين المجتمع و والفن المجتمع

ال كل ألنيم يرون أن العالم ما ىو إ ،تتداخل مع الجدلية التاريخيةالمادية والمادية الجدلية التي 
، ونتيجة لمصراع بين بحسب فمسفتيم لمعالم وما فيو بو ةمكون من المادة وان المادة ىي المتحكم

  (1)بداع والفن ماديًا.تم الحركة التطورية فيو فيوجد اإلالمتناقضات ت
 الكيفية فسنرى ،التكويني البنيوي المنيج ضوء في الثانوية الشخصية بدراسة معنيون وألننا     
 .     الشخصية مفيوم المنيج ىذا أصحاب فييا عالج التي
يا العنصر األول نحو الشخصية بوصفي المادي عتوجيت نظرة أصحاب المنيج االجتما     

تمكن مبدعيا من الكشف  ميمة مكانةذات  فكان )لوكاتش( يرى الشخصية والمحرك لألحداث.
ومن خالل  ألنياعن الصالت العديدة بين مالمحيا الفردية وبين القضايا الموضوعية العامة، 

ا قضيتيا التي ُوِجـدت ألجميا قدرتيا الفردية بإمكانيا أن تعيش أشد قضايا العصر تجريدًا وكأني
ألنيا جزء من تجسيدًا  –أي الخاصة والعامة  –بناءً عمى العالقات المتبادلة بينيا  وبين العالم 

  (2)الوجود.
، ويمحظ أن )ارنيست عتمدت عند بعض المناىج( نظرية فمسفية اُ لقد كانت )المادية الجدلية     

، وقد (3)"، كأساس منيجي عامظرية الفمسفية، عمى ىذه النبنى مباحثو النقدية الجماليةفيشر( قد "
لوكاتش( في )برزىم عند مجموعة من النقاد الفالسفة، كان من أ الفمسفي كثيراً  تعزز ىذا االتجاه

، بعدد كبير من البنية الخاصة" ، حيث عَد ىؤالء النقاد أن )البنية الجدلية( ىيأغمب نظرياتو
، أو ىي صورة منو األدبفالشخصية وىي جزء من ىذا  ،(4)"والتجريديةة الخطابات التصويري

                                                           
 .69ٌة المعاصرة ، ٌنظر: معجم المصطلحات األدب( 1)

 .38، 4913دمشق،  –ت وزارة الثقافة ، منشورا3: ناٌف بلوز، طجمةٌنظر: دراسات فً الواقعٌة، جورج لوكاتش، تر( 2)
 .69 جم المصطلحات األدبٌة المعاصرة، مع( 3)

 .71 – 69 ،م.ن (4)
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، لكنيا وبحسب شخصية من ورق وخيال ال من البشر ن كانتسب أنظمتو الواقعية وا  تتشكل بح
إبداعيًا  كونت عنصراً مع بعالقاتو الفردية والجماعية فىذه الجدلية تتركب من بنيات أوجدىا المجت

  ية.األدبلو خواصو وسماتو 
المحركة لمتطور االجتماعي ( "وبحسب )لوكاتشلم تعد وحدىا ن التناقضات الكبرى إ     

لذلك كان  ؛(1)"في اطار الواقع ونشيطاً  واضحاً  وزاً ال بالمقدار الذي تبرز فيو بر مجسدة إالتاريخي 
التفاصيل الواقعية التي  إلىلتجسيد ما ىو نموذجي يصمون بو  بصفاء ذىني كبيريعممون الكتاب 

تصوير ُأناس وقد أعمن )فيمدينغ( أن " (2)تجسد النموذجي من الحياة ال الواقع كمو استنساخًا.
ذا نجحنا في كان االشخاص غير نموذجيين، حتى إإذا مة أحياء ىو نشاط زائف خال من أية قي

 .(3)من الناحية الفنية " عالياً  ذلك نجاحاً 

، اب ؛ لنجاح رواياتيم وعمميم القصصيَـ تالنموذجية الزم وضروري في اختيار الكُ ذن تحقق إ    
عمى الرغم من انو يتعين " اذ يقول: (فيمدينغ)ركز عميو ما  ، ومن بينجاح فنيملنوىو مبدأ رئيس 

 ن تكوناد ان يتمسك بحدود ما ىو معقول. إال أنو ليس من الضروري أعمى كل كاتب ج
 .(4)ار"و تافية ، البتة ، كتمك التي تظير في اي زقاق أو دشخوصو او تحركاتو يومية وعادية أ

برزىا ثالثة ىي: ، أتحدد األدب وتؤثر فيووجود عناصر  إلى( يت تينايبولوقد ذىب )     
 الظروف الخارجية التي تؤثر في األدب، وىذه العناصر ىي التي تفرض )العرق والبيئة والزمن(

ية خاصة الظروف األدبتتحقق بو العبقرية  اً اجتماعي اً نشاطالمجتمع بوصفو  إلىوترجعو 
فسره  اكثر ما األدبالنشاط االجتماعي عمى  تأثيرويوضح  (5)ي.األدبالمحيطة بالنشاط 

في عالقتو غير المنفصمة  األدب إلىيجب أن ينظر " :حيث يقول ؛( في نظرتو لألدب)إيداثوف

                                                           
 .64، م4981 ،سورٌا – كٌوان دار: نزٌه الشوفً، د.ط، حمةنظرٌة الرواٌة وتطورها، جورج لوكاتش، تر( 1)

 .61 ٌنظر: م.ن،( 2)

 .61 م.ن،( 3)

 .64 – 61م.ن، ( 4)

 ، م4999بٌروت،  –، دار عوٌدات للنشر4: آمال أنطوان عرمونً، طجمةت، ترسوسٌولوجٌا األدب، روبٌر إسكاربٌٌنظر: ( 5)

35. 
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ىذا  ،(1)االجتماعية التي تؤثر في األديب"المجتمع وفي خمفية العناصر التاريخية و عن حياة 
 األدبنو تحجيم لجمالية ية عمى أاألدببعض المدارس  إليونظرت  األدبالترابط بين المجتمع و 

رس عنيفةً وفي مقدمتيا المدرسة لذلك كانت ردة الفعل من قبل ىذه المدا، الفني لإلبداعوتقييد 
 إلىي األدبنيا تصل بجمال الشكل ية األشكال الفنية وأساليبيا، وأ( التي تؤمن بجمال)الشكالنية

   (2)وروعتو الخالقة. األدبأدبية 

من كثرة اآلراء والمذاىب ،  األدبلما عانى منو  اً وسط حالً عدت  األدبن سوسيولوجيا إ    
( ومن ان )لوكاتش، فكيراىا األصحسب وجية نظر كل منيج ورفض المنيج لممنيج اآلخر بح

واوسع  قل تشدداً يكون أ األدبلما يعانيو  مناسباً  ( قد وضعا حالً بعده تمميذه )لوسيان كولدمان
ية الحل األنسب واألمثل األدبتكون فيو السوسيولوجيا بالمشكالت الجمالية  وعياً فكرا وأكثر 

، آخرج موحد يشمل الجميع من دون تفضيل منيج عمى يالحتواء تشتت اآلراء وجمعيا تحت من
مع بعض أفكار االتجاه الشكمي الذي آمن بجمال الفن واساليبو  فعالً  لتقىاي قد وىذا الرأ

  (3)كاجتماع سوسيولوجيا الذوق مع دراسة المغة كعنصر اجتماعي لو جمالو.

الذي يجمع شتات المذاىب ضمن معناه الحقيقي  إلى األدبالوصول ب *(كولدمان)أراد      
 ،األدبوالتقريب بين اآلراء حول  األدبحفظ معنى  –ولو بالقدر المعقول  -منيج موحد يضمن 

نية ، والتي مؤداىا أن التكوي لمبنيويةأن الفرضية االساسية ذا يمحظ عمى أولى مقدمات منيجو "ل
                                                           

 .36 ، األدب سوسٌولوجٌا (1)

 .36 ، م.نٌنظر: ( 2)

، المركز الثقافً العربً، 4دلٌل الناقد األدبً، مٌجان الروٌلً وسعد البازعً، ط ، 37–36ص، األدب سوسٌولوجٌاٌنظر: ( 3)

 .17، م3113
بوخارست وقد أنهى دراسته والدته كانت فً  جولدمان(،)غولدمان و وُترجم أٌضا بـ (،4911-4944) * هو لوسٌان كولدمان

الثانوٌة فً رومانٌا، بدأت أفكاره األولى ماركسٌة عندما تعرف أول مرة على أعمال لوكاتش الثالثة، نال درجة الدكتوراه فً 

حصل على الدكتوراه م 4963حصل على الدكتوراه فً الفلسفة، وفً عامم 4954م، ثم فً عام 4945السٌاسً عام االقتصاد

بسوسٌولوجٌا األدب والفلسفة. كان كولدمان  خاصاً  أسس قسماً  م فقد4969أما فً العام  .(، . . له الخفً)اإل انفً األدب بعنو

 فكر واطالع ثقافً كبٌر شمل مختلف الحقول المعرفٌة، فً مقدمتها فكره الماركسً. ونظراً  ذاواسع المعرفة والتنوع، وكان 

بٌن  تشاراً واسعاً ناالمنهج هذا  فانتشر )البنٌوٌة التكوٌنٌة( التساع معرفته ورؤٌته العلمٌة تمكن من تأسٌس منهج نقدي أطلق علٌه

بداع أبحاث جدلٌة، والبنى الذهنٌة واإلترجم أغلبها، وكان من أبرزها)االله الخفً، وأُخرى له أعمال عدٌدة و ،التٌارات المختلفة

ط، منشورات الهٌئة العامة السورٌة . دزبٌدة القاضً،  :جمةله الخفً، لوسٌان كولدمان، ترإلا ٌرها. ٌنظر:وغ األدبً...(

 =         ٌان غولدمان وآخرون، ترجمة:، البنٌوٌة التكوٌنٌة والنقد األدبً، لوس47-44 )المقدمة( ،م3141دمشق،-للكتاب
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. بان الدال والتكويني  . مطروحة .ىو محاولة لتقديم جواب دال عمى وضعية كل سموك انساني 
  (1).مترادفان"

إنَّ أصحاب المادية الجدلية كان منيجيم ينطمق من نقطة محددة، تتخذ من وحدة العمل      
منحى ممحميًا كبيرًا ومترابطًا، ألن شخوص العمل عندىم ينطمقون من الجوىر الواضح المكشوف 
داخل كلِّ عمٍل يقومون بو، فالشخصيات حين يحركونيا ال تتحرك إال من خالل مواقف معينة 

تتناسب وحركة تمك األحداث الواقعية التي ىي أميل لموضع االجتماعي وضروراتو  ومحددة
العالم،  ناقضات تظل تناقضات مجردة بين طبائع ومفاىيم عنالت" يم يعتقدون أنَّ ألن (2)الممحة؛

ن تفحصناىا مميًا" مثاليًة عندما يكون  شخصية –اًل ثم –لذلك تكون الشخصية البطمة  .(3)حتى وا 
أكبر من ذات الشخصية، كما ىو حال بعض شخصيات رواية كيشوط لـ)سيرفانتيس(، الواقع 

وىذا الرأي ُيعدُّ أحد ُأسس نظرية )لوكاتش( الواقعية التي أفاد منيا )كولدمان( كثيرًا في جلِّ آرائو 
 (4).الحديث المجتمع في الثقافي اإلبداع :المعروفة في منيجو التكويني، السيما كتابو

اآلراء ونضجيا فيما بعد قد أسيم في دفع وضع الشخصية إلى األمام من  أنَّ ىذهال بد      
من النظرة  سسًا جديدًة أكسبتيا لونًا آخرالتي أضفت عمييا أُ  خالل تأثرىا برؤية تمك الجدلية

لدى أنصار ىذا المنيج التي منحت الشخصيات مجااًل  (العالم رؤية) ، السيماالمتولدة تجاىيا
والموازنة بين  ،واسعًا لمنظر والتمييز بين شخصية وُأخرى عن طريق رؤية كلِّ طبقة لأُلخرى

 ياأشكالالشخصيات بفتجسيد تمك  (5).شخصيات الطبقات بحسب رؤية وفمسفة كلِّ طبقة لغيرىا
أعطى التطور الروائي موقفًا مغايرًا لمشخصية البطمة االيجابية يميل  اجتماعياً  الواقعية وتناقضاتيا

                                                           
فً البنٌوٌة التركٌبٌة دراسة فً منهج لوسٌان غولدمان،  ،43-44ص، م4987األبحاث العربٌة،  مؤسسة3سبٌال، ط،محمد = 

ٌّد، من البنٌة إلى السٌاق دراسات فً سوسٌولوجٌا النص الروائً،  ،47-44، صم4983، دار ابن رشد للطباعة،4ط جمال شح

فلسفً، محمد شبل  المذاهب النقدٌة الحدٌثة مدخل ،74-57، صم3111القاهرة،  - اآلداب مكتبة ،4ط عبد الوهاب شعالن،

 العلوم اإلنسانٌة والفلسفة، لوسٌان غولدمان، ترجمة: ،341-315، م3115 الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، ط،. د الكومً،

-مكتبة مدبولً ،4ط السٌد ٌسٌن، التحلٌل االجتماعً لألدب، ،35-6، م4997االنطاكً، المجلس األعلى للثقافة، ٌوسف

 41-46، م4994القاهرة،

 .55نٌوٌة التكوٌنٌة والنقد األدبً، الب( 1)

 .53 وتطورها، الرواٌة نظرٌة: ( ٌنظر3)

 .53  ن، .( م4)

 تارٌخ نقدٌة، ودراسات كتب:موقع من مأخوذ عمرو، حمداوي جمٌل.د: بقلم مقال التكوٌنٌة، البنٌوٌة إلى مدخل: ٌنظر (5)

 .1  المغرب، -الناظور ،6134: ب.ص م،43/43/3117:النشر

 .5-4  ،ن . م: ٌنظر( 6)
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 المجتمع واالسفاف باالنسان داخل االستيانة وتحوالتو التي  تقف ضد كثيرًا إلى جوىر المجتمع 
كأساس من وحركتيا في وصف الشخصيات  عبر نشاط عفوي لدى االنسان يتجو نحو الحقيقة

الشخصية فيما مضى، السيما في قد حطما الَّـَذين رية واليجاء برغم السخُأسس ذلك المجتمع 
فكانت اسيامات الكتاب الجدليين أمثال )لوكاتش( وغيره، تركز عمى  (1)المجتمع البرجوازي وغيره.

المعقول في شخصياتو،  الشخصيات كثيرًا في الرواية، فيم ينصحون بأن ال يخرج الكاتب عن
وىي عماد القصة وبيا يكتمل المعنى  ،(2)وسطحيًا يحطُّ من قيميانزواًل فاضحًا وينزل بيا 

 وحياتيا. المقصود من ورائيا، بل الشخصيات روح القصة
ن ُقيدت قمياًل عند البنيويين       ، لكنيا فرضت نفسيا عمى التحميل - ظاىراً  -إنَّ الشخصية وا 

تكون ىي ميمًا  لموصف فيي شكمت مخططاً  عن االسم الذي تسمى بو.البنيوي بغض النظر 
من ضمنو أو من صمبو، ألن األفعال وآثارىا عندما تسير تتوقف عمييا واليمكن أن تكون األفعال 

؛ ألن الكيفية التي بيا ُيسرُد بال فواعل ليا، كما اليمكن أن تكون أية قصة من غير شخصيات
المعاني، وحتى عن فعل الشخصية تتضمن في طياتيا نوعًا من الكشف عن األحداث وتأويالت 

وظائف الشخصية في حينيا، ذلك الكشف الذي يستدعي قراءة تكوينية لألحداث وما رافقيا من 
متمقييا، حيث أنَّ  فعميا  وفي انطالقًا من قوة فعل الشخصية وأثره في القصة ،مكونات ُأخرى
وحسب، بل ىي عمى جعل الشخصية جزءًا ميمًا أو رئيسًا من مكونات القصة  ليس لو القدرة

لقصة بسرعة ونجاح ة احيويصصي وتطويره، وكذلك تنشيط الجو و تعمل عمى تقوية المعنى الق
 (3).بعد صدور الفعل منيا

إذن عمى الرغم مما قيل عن الشخصية من كالم ووصف ورقي. فيي تبقى إبداعًا وفنًا في      
د اإلضافة ون فيو حرًا عنبما يكيصدر عن مرجعيات ثقافية يحتقبيا القاص " خمقيا الخيالي الذي

يبحث عن روحيا وكيف تكونت تمك الروح ونضجت لكي ليا ، ألنو بعد خمقو (4)والمبالغة فييا"
يجترحو خالقيا تكويني اقع بال استنساخ لو، حيث ىي معنى رة لحياة الو يصورىا بحياة مجاو 

ة معاٍن بييألكن اليومي  بنزوعو التخييمي ولكن بمعنى فني يقربو من شخصيات توجد في الواقع
                                                           

 .51-57  وتطورها، الرواٌة نظرٌة: ( ٌنظر4)

 .63-64  ن،.م :( ٌنظر3)

  ،م4994 الحضاري، اإلنماء مركز ،4ط عٌاشً، منذر:ترجمة بارت، روالن للقصص، البنٌوي التحلٌل إلى مدخل: ( ٌنظر4)

 .443 ص العربً، االنتشار دار ط،.د غركان، رحمن.د اإلجراء، إلى الرؤٌة من التكوٌنً المنهج ،74-75

 .443 اإلجراء، إلى الرؤٌة من التكوٌنً ( المنهج5)
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تنقميا الشخصيات القصصية ، تاركًا أثرًا جمياًل في معانييا التي  اـً قصصية يصوغيا السياق فنيَّ 
عميو أحداثيا، ليا ية واالجتماعية التي يعيشيا وتمر فما تتركو مرجعيات الكاتب الثقاف (1)عنيا.

ي تعالج شيئًا من واقعو أو تصفو ومزجيا بمخيمتو الفنية الت دوٌر فعال في صنع شخصياتو،
  بوصف من خالل نظرتو لذلك الواقع المعيش.

إذن في النياية يستقرُّ رأي )لوكاتش( ومن تبعو عمى ضرورة التحول الذي تصبح عميو      
والطابع الذات حين تتجو الشخصية البطمة أو غيرىا نحو االنفتاح وتجاوز عالم التقاليد 

ن  ةعنده يمثل النياية ال البداية، وأنَّ الشخصيات ليا حقائق مؤكدألن التحّول  ،التجريدي وا 
ووضوح، وىو ُيدرك أنَّ الرواية ابداٌع لعالم خيالي ال ابتعدت الرواية أو القصة عن وصفيا بدقٍة 

السبيل الوحيد لمتعبير عن الحقائق  -أي ذلك العاَلم الخيالي -يمكن أن نممسو حقيقًة، لكنو يبقى
، لذلك ر عن الواقع صراحةً ـلتي تحمميا الشخصيات حين تعجز القيم األصيمة أن تعبِّ االجوىرية 

تكون تمك القيم حاضرًة عمى شكل شخصيات واعيٍة لمحدث، مجسدٍة لموقائع في فيم الروائي ليا 
، فإنو البدَّ من فواعل سردية تعمل عمى حممِة قيل ال توجد قصٌة من دون شخصياتو  (2)أخالقيًا.

األحداث وتتابعيا بوصفيا كائنات موجودة لحركة األحداث ودفعيا، أو مثمما وصفيا )بريمون( 
بأنيا شخصيات تستطيع كل واحدٍة منيا أن تكون فواعل لمتوالية بأفعال عدَّة حين ُيطمب منيا 

ىا ال فرق بين الشخصية الثانوية من القيام بذلك بذلك، عندذلك، أو عندما يتوجب عمييا القيام 
عمميا وفعميا الذي قد أنجزتو  العمل أو غيرىا، بل ىي تكون شخصيًة ثانويًة بطمًة، لكنيا بطمةُ 

 (3)بأفكارىا وحركاتياالمتعددة.
إنو ليبدو عمى الشخصية أنيا وعمى الرغم مما مرت بو من مراحل متعددة، وأدوار مختمفة؛      
تمتعت بأىمية بالغة حين وجودىا في القصة. فمنذ زمن )أرسطو( الذي ييتم كثيرًا بمفيوم أنيا 

ن عدىا أمرًا ثانويًا، لكنَّ المنظرين من بعده ىم من الفعل وأثره،  ىو قد ربطو بمفيوم الشخصية وا 
تكونًا  كونٌ متفيو و  اقع حتى كأنيا فرٌد واقعٌ أعطوا الشخصية كثافًة نفسية تقربيا أكثر فأكثر من الو 

ز ع العمل أو الوظيفة التي ستقع عمييا، إذ نو  أىمية كاماًل وىي بعد لم تتحرك بحركة معينة تبرِّ

                                                           
 .444-443  ،اإلجراء  إلى الرؤٌة من التكوٌنً المنهج: ( ٌنظر4)

 خٌري.د:وتقدٌم ترجمة وآخرون، تودوروف المعاصرة، األدبٌة األنواع نظرٌة فً دراسات"المؤلف الرواٌة القصة: ( ٌنظر3)

 .444-443 ،م4991 القاهرة، - شرقٌات دار ،4 ط البحراوي، سٌد. د.أ:مراجعة دومة،

 .75 للقصص، البنٌوي التحلٌل إلى مدخل: ( ٌنظر4)
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غدت مستقمًة بنفسيا، ال تابعًة أو ممحقًة بغيرىا، ألنيا تمثل جوىرًا نفسيًا ُيبيُن طبيعة مجاليا 
فيي بذلك تقترب من مسألة التكوين الثقافي وأثر البيئة التي  (1)الواسع في عمميا حين تحركيا.

 تحيط بيا وبخالقيا، وما ليا من تراكم المرجعيات الثقافية واالجتماعية المعيشة واقعًا. 
بدًأ من التحميل البنيوي ومن تبعو ووصواًل  -إنَّ الذين نفروا من الشخصية ومن معالجاتيا      

لكنيم في النياية ُأرغموا وا حتى بأن تكون ليا أىمية سردية ُتذكر؟ فإنيم أنكر  -الى توماشفسكي
ن كانت ببعض المعالجات البسيطة التي كما يرونيا ىم.  (2)أن يخففوا من نظرتيم الحادة ليا، وا 

إال أنيا مؤشرات ايجابية تدل عمى أىميتيا في السرد، فضاًل عن قربيا وتأثرىا بما يحيط بيا من 
ؤثرة فييا يجعل منيا نموذجًا تكوينيًا بسيطًا لتمك الشخصيات الواقعية يجسد وقائع اجتماعية م

  حركتيا بطريقٍة خيالية مرسومة بييأة الواقع وتقمباتو.

قة ية بين البنيوية الساباألدبيجاد حمول وسطية تخص البنى في إ كولدمان( كثيراً ) أسيملقد       
، بين حكم القيمة تحقيق وحدة بين الشكل والمضمون" إلىسعى ، فقد وبنيويتو التكوينية ،التقميدية

وىو بيذا العمل اراد ان يبعد البنيوية . (3)"ر والفيم، بين الغائية والحتميةوحكم الواقع، بين التفسي
ثر ، وان ال تتأال صمة لو بالواقع الذي من حولو النص كيانا مغمقا عمى نفسو عدالشكمية عن 

 ووضع لمنص تقييداً  ذلك عدُّ يَ  نوأل؛ وتقف عندىا فقط بالبنية المسانية المغمقة كثيراً  البنيوية الشكمية
ية وقطعيا عن المجتمع الذي ىو األدبعن تحجيم الظاىرة  ، فضالً فووتضع تعزلو التي الحدود

 حتى عمى مستوى البنية الدالة.كٌل وىي جزء منو 

، بل أراد ايجاد شيء حصل من قبلى السحرية لحل كل ( العصكولدمانلم تكن بنيوية )     
نيجا يتطمب ابحاثا تجريبية ، ملمعمل منيجاً "تبنى ، أي وقع فيو سابقوه منيج صحيح لمعالجة ما

كما ىو حال البنيويين  –المغة الفنية مشكالت فيو لم ينكب كثيرا عمى  ،(4)، مجراة بصبر"طويمة
عناصر من أىم  انما ىو كان صاحب منيج واضح عــَد فيو التفسير السوسيولوجي واحداً  –

                                                           
 .74-73  للقصص، البنٌوي التحلٌل إلى مدخل: ( ٌنظر4)

 .74  ن، .م: ( ٌنظر3)

 .57 األدبً، والنقد التكوٌنٌة البنٌوٌة (3)

 .53 ،ن. م( 4)
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بداع لدى المبدع في النتاج من اإل ماً مي ة ضرورية تكشف جزءاً وىو خطو  ،تحميل العمل الفني
  (1)دروس.مالضمن موضوعو من منظور اجتماعي يحافظ عمى خصوصية األدب ي األدب

يجاد توازن بين إ"عمى  (كولدمان)، حرص من ان الدال ىو مساو لمتكوينيفًا ين سمبن تبعد أ     
 ال تقود دائماً  ن المحاولة التكوينيةأ ى، ورأ(2)"ة والموضوع الذي مورس عميو الفعلالذات الفاعم

البنيات ومعرفة حميا  إلىمكانيات تعمل عمى التقدم لموصول ، بل ىي تفتح إوحسببنية دالة  إلى
يمة وس )كولدمان(، لذلك كان التوازن الذي أوجده من خالل البنيوية التكوينيةعنيا والجواب 

  (3)، وتوج بو بنيويتو وتكوينيا.التي نادى بيا المبادئو من أىم ، وىلمتقريب بين الدال والتكويني

أثبتت البنيوية التكوينية جدارتيا في ايجاد التوازنات بين البنيات في العمل االبداعي، لذلك      
وال  تمِغ الجمالي عمى حساب االيديولوجي،والمبدع، فيي لم  لإلبداعتجدىا قد راعت مقاييسيا 

نما ىي حممت صفة تكوينية جمالية تتحقق في ضوء وحدة شاممة ورؤية كمية إ العكس من ذلك،
 (4)فتح آفاقًا أوسع في مجال األعمال االبداعية الميمة ضمن البنيات الذىنية.ت

إذن ىو خفَّـَف من حدَّة التمسك بالجمال القائم عمى البنية المغمقة التي ال تقبل أيَّ تدخل      
خارجي يحيط بالنص حين اإلبداع، بأن النص بنية داخمية تكتفي بذاتيا وال تحتاج لغيرىا؟. وىذا 

ية التي إجراٌء يتنافى مع ما لمنص من مرجعيات متنوعة تحددىا المعطيات الخارجية والداخم
تحيط بو، وتيبو نضوجو الذي يتأتى من معرفة مختمف الثقافات التي تدخمت في بنائو وتكوينو 

 حتى اكتمل إبداعًا جماليًا مؤثرًا من كلِّ جوانبو.

 

                                                           
 .53،  األدبً والنقد التكوٌنٌة البنٌوٌة ٌنظر:( 1)

 .55 ،م. ن (2)

 ، مدخل إلى البنٌوٌة التكوٌنٌة فً القراءات النقدٌة العربٌة المعاصرة،55ٌنظر: البنٌوٌة التكوٌنٌة والنقد األدبً، ص ( 3)

 .79م، 3119، 4 :ع ،48 مج:الكوٌت،  -المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب مجلة عالم الفكر، نورالدٌن صدار،

 .13 – 14 ٌنظر: مدخل إلى البنٌوٌة التكوٌنٌة فً القراءات النقدٌة العربٌة المعاصرة،( 4)
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 ُمــدخــل:

الشخصيات الثانوية في القصة القرآنية تنوعًا تناسب مع أجواء القصص القرآني تنوعت     
 الجف، وكذلؾ أنواع اخرو  ومف المبلئكة بشرية مف شخصيات –ووروده، فجاءت مختمفة أنواعيا 

 كؿ يأتي بحسب نوع القصة وأجوائيا المناسبة لمجيء تمؾ الشخصيات. -غيرىا 

لقد كاف مف بيف تمؾ الشخصيات التي تناولتيا الرسالة، الشخصيات الجماعية التي تمثؿ       
بجميع حركتيا وسموكيا أثناء تأديتيا وظيفتيا وأعماليا عمؿ شخصية واحدة ليا نفس التوجو 

وأىدافيا الموحدة تجاه المواقؼ واألحداث التي سوؼ تمرُّ بيا، واألفكار التي تخدـ مصالحيا 
؛ ألف ذلؾ العدد مف لتظير شخصية متوافقة متبلزمة فيما بينيا في أغمب ما تقوـ بو مف أدوار

 .الشخصيات يتمخص في عمؿ شخصية واحدة تمثؿ الكؿ

ليذا القصص كانت إحدى أسباب ذلؾ إف التفرد الفني الدقيؽ والصياغة القصصية الرائعة       
ف غيره؛ رىا عمى حسب تميز القصص القرآني مف غيجعميا تتميز م التنوع بالشخصيات، وقد

شارة اليو سابقًا. ويرى البستاني أف الصياغة الفنية تمت اإلو  ،المس الواقع وجاء منوألنو قصص 
اصر واألدوات الفنية التي ليذا القصص جعمت منو شكبًل مميزًا تنتظـ عمى وفقو كافة العن

 صيات وغيرىا في القصة ىيوىذا ما أكده أيضًا مف أف الشخ (1)تتناسب معو شكبًل ومضمونًا.
لذلؾ ُيمحظ أف  ،(2)مع طبيعة األفكار المستيدفة فييا"تُنتخب بشكؿ يتسؽ " اختيار مف خبللو

الشخصيات متنوعة خبلؿ القصص القرآني خدمًة لميدؼ المقصود مف تحركيا أو ثباتيا، وىذا 
كماؿ كؿ شخصية في كؿ لحظة، يا ولعمميا. يقوؿ )ادويف موير(: "التنوع يعدُّ نضجًا وكمااًل ل

 .(3)يكشؼ التنوع ويجعمو واضحًا بذاتو"ىو الذي 

و سوؼ تتركاألثر الذي  ة، ودقة رسميا القصصي، البد أف يكوفولتميز الشخصيات القرآني      
الشخصيات الثانوية كبيرًا في القصص القرآني، فإبرازىا لوجو الشخصية الرئيسة ومكانتيا بوضوح 

                                                           
 - ، مؤسسة الطبع التابعة لالستانة الرضوٌة المقدسةٌٔنظر: التفسٌر البنائً للقرآن الكرٌم، الدكتورمحمود البستانً، ط (ٔ)

 علٌهما السبطٌن مؤسسة ،ٕط البستانً، محمود. د وجمالٌا ، داللٌا   الكرٌم القران قصص ،ٕٖ/ٔش، 3ٖٓٔ –ق ٕٕٗٔ، إٌران

 .9 - 3/ٔ، ش. هـ3ٖٙٔ-ق. هـ3ٕٗٔ اٌران، – السالم

 .ٖٗ/ٔ، وجمالٌا الكرٌم داللٌا القرأن قصص (ٕ)

 .3٘بناء الرواٌة،   (ٖ)
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كما سيبينو البحث إف جعؿ منيا شخصيات مثالية وقوية في انتاج األحداث، ي ،وغير ذلؾ تاـ
 شاء اهلل.
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 املبحث األول

 املالئكة واجلن شخصيتا

 .المالئكة شخصيةأواًل: 

كانت  الذيف )قصة الخمؽ(، وىـ أوؿ الشخصيات الجماعية )الثانوية( ذكرًا في القصص     
 والخبلفة في األرض. ، فيما يخص قضية خمؽ آدـ معيـ بداية الخطاب مف اهلل

كانت و منو، وردت ىذه المفظة )المبلئكة( في القرآف الكريـ كثيرًا، في آيات وسور متعددة      
  يا ىي البقرة، وآخر ورود ليا جاء في سورة القدر.فيُأولى سوره التي جاءت 

ما وصفيـ ظاىر النص ىكذا ، وىـ عباد كـ خمؽ مميزوف اصطفاىـ اهللوالمبلئكة ى      
ف ىذا الوصؼ  (1).َبْؿ ِعَباٌد ُمْكَرُموفَ  اتََّخَذ الرَّْحَمُف َوَلًدا ُسْبَحاَنوُ َوَقاُلوا  :فقاؿ  -ظاىرًا  –وا 
أنيـ خمؽ لو أجنحة و  ،ـ يتجاوز شكؿ المفظ الى ما وراءهول لغةً  تفسير المفظةتوقؼ عند  ربما
 .(2)... َأْجِنَحٍة َمْثَنىوِلي أُ : ، كما قاؿالبنية المغمقة لشكؿ المفظة كذلؾ عنداذا توقفنا  أيضاً 

 إلى معرفة كنو تمؾ الشخصية  يصؿنو لـ  أالإ لمشخصية؛ رىاظوعمى الرغـ مف ىذا التصوير ال
ا عمييا، و لـ يذكر شيئًا عف الصورة التي صور " تعالى لذلؾ قيؿ: إفَّ اهلل الغيبية بصورة جميَّػة؛

نما ىـ قوى خ مجيء  ىر إلى الرأي الذي ي أقربوىو قوؿ  ،(3)"يرة، غيبية، ال ُترى ألعينناوا 
 .(4)"ف المبلئكة والشياطيف والجافخفية م . أو أرواحاً  . . الشخصية في القصة القرآنية مبيمة"

 اْلَمبَلِئَكةَ  َوَتَرى:قاؿاعية بوضوح في وقت ما، قاؿ ولكف باإلمكاف رؤية ىذه الشخصية الجم
 َربّْ  ِلمَّوِ  اْلَحْمدُ  َوِقيؿَ  ِباْلَحؽّْ  َبْيَنُيـْ  َوُقِضيَ  َربِّْيـْ  ِبَحْمدِ  ُيَسبُّْحوفَ  اْلَعْرشِ  َحْوؿِ  ِمفْ  َحافّْيفَ 

                                                           
 .ٕٙسورة األنبٌاء: (ٔ)

 .ٔ: فاطر سورة (ٕ)

- المعرفة دار ،ٕ ط الخطٌب، الكرٌم عبد وٌوسف، آدم، لقصتً تطبٌقٌة دراسة ومفهومه منطوقه فً القرآنً القصص (ٖ)

 .ٖٖ٘ ،م 99٘ٔ بٌروت،

ومختارات، دراسات القصٌرة القصة (ٗ)
 

 .9ٕ م999ٔ القاهرة، – المعارف دار ،3 ط مكً، أحمد الطاهر
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اْلَعاَلِميفَ 
نما محدودية البشر، وضعفو، كذلؾ عجز االنساف عف إدراؾ كؿ شيء خمقو اهلل  .(1) وا 

 بقدر، جعؿ التكيف بالمبلئكة وغيرىـ مدار النقاش أو الجدؿ.

يقؼ عند حدود األلفاظ والمعنى المعجمي ليا،  أما مف يذىب أبعد مف ىذا المعنى فيو ال      
بؿ يحاوؿ أف يصؿ الى ما ُيحيط بالشكؿ والمضموف معًا ويوازف بينيما، فالتمسؾ بالشكؿ ال يفي 

جا المبلئكة يشكموف نموذ" ألف ؛ستكماؿ الصورة المطموبة مف المفظالمراد وال يؤدي ال بإيصاؿ
. بؿ  . . قائمة عمى االمتثاؿ ألوامر اهلل خاصًا مف مخموقات اهلل، كما أف طبيعة تركيبيـ

ذف ىذه التركيبة إ ،(2)"العقؿ أو الخير أو الموضوعيةىو:  يتحركوف مف خبلؿ دافع واحد
والمستوى الفكري الذي تتمتع بو ىذه الطبقة مف المخموقات أعطاىا منيجًا وتوجيًا يحدد طبيعة 

رادة في عمميا وفكرىا تجاه األشياء، ألف تحرؾ أية شخصية يتـ بحسب ما تم مؾ مف قوة وا 
. ىـ الذيف قصدتيـ اآلية المباركة أف ىؤالء المبلئكة ليسوا جميع المبلئكة، بؿ بنيتيا، غير

ال في األرض، وقد  توجد سوؼطبقة معينة لفالمبلئكة كانت نظرتيـ عمى وفؽ رؤية عامة شاممة 
ذْ :قاؿ ،ليذه الشخصيةالعقمي  الفيـمستوى المبلئكة، أي مف رتبة أدنى بحسب تكوف ب  َقاؿَ  َواِ 

 َوَنْحفُ  الدَّْماءَ  َوَيْسِفؾُ  ِفيَيا ُيْفِسدُ  َمفْ  ِفيَيا َأَتْجَعؿُ  َقاُلوا َخِميَفةً  اأْلَْرضِ  ِفي َجاِعؿٌ  ِإنّْي ِلْمَمبَلِئَكةِ  َربُّؾَ 
َتْعَمُموفَ  اَل  َما َأْعَمـُ  ِإنّْي َقاؿَ  َلؾَ  َوُنَقدُّْس  ِبَحْمِدؾَ  ُنَسبّْحُ 

والعقؿ والمنطؽ الذي عميو ىذه  .(3)
السؤاؿ الذي يتناسب مع تصورىـ عف الخميفة القادـ  عرضالشخصيات المبلئكية يحتـ عمييا 

وااللتزاـ والتشكيؾ بو عمى وفؽ الخمفية الفكرية التي تتمتع بيا شخصيات المبلئكة مف العقؿ 
اآلف مع قصة الخمؽ ىذه _ غير أنيا  حاؿىو الكما  –، ولكنيا تبقى محدودَة العمـ باألوامر
مثبًل في قصة مريـ  ،اهلل  عف خذرتبة مف العمـ الرباني الذي أُ عمى موما زالت كانت 
ـُ ِإفَّ المََّو اْصَطفاِؾ َوَطيََّرِؾ : ، قاؿاوابني ْذ قاَلِت اْلَمبلِئَكُة يا َمْرَي ِؾ َعمى ِنساِء َواْصَطفاَواِ 

اْلعاَلِميفَ 
ُيمحظ أف الشخصية الجماعية ىنا تسمحت بمعمومات كثيرة عف الشخصية اأُلخرى،  ،(4)

فمـ نمحظ قياميا بالسؤاؿ عف مريـ وما ىو شأنيا مثبًل، ولماذا ُأعطيت كؿَّ ىذه المكانة وىي مف 

                                                           
 .9٘سورة الزمر:  (ٔ)

 .ٕٕ/ٔ، وجمالٌا   داللٌا   الكرٌم القرآن قصص (ٕ)

 .ٖٓ: البقرة سورة (ٖ)

 .ٖٗ عمران: آل سورة (ٗ)
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منزلة عند اهلل؟ فمماذا تساءؿ أعمى وأرفع  البشر أيضًا. ولعؿ سائؿ يسأؿ أليس شأف آدـ
 .؟مايكفييــ ُيعَطػوا مف العمـ عنو المبلئكة كثيرًا ول

لقد كاف حوار المبلئكة صورة جمالية بينت أبرز مبلمح وجزئيات الفف القصصي عندما     
ىذا المخموؽ الجديد، أو مع غيره، فكانت اإلضاءة مرتيف،  بشأفتحاور المبلئكة مع خالقيـ 

 خرىواأل ،العقمية ليذا المخموؽ الشخصيةنظرة عة الفكر المبلئكي، وكيؼ تحددت األولى عف طبي
التي دار أغمب الحوار عنيا وعف حيثيات  ،(1)الرئيسة الشخصية عف الكاممة الصورة إضاءة

ـْ َأُقْؿ : لو، قاؿ والخضوع لمبلئكة ألمر اهلل بتسميـ ا انتيتوجودىا عمى األرض، حتى  َأَل
ـُ َما تُْبُدوَف  ـُ َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَأْعَم ـْ ِإنّْي َأْعَم ـْ َتْكُتُموفَ َلُك َوَما ُكْنُت

(2). 

سيد  -كما مرَّ  -برزت شخصية المبلئكة مباشرة في أغمب تحركاتيا بوضوح، فكاف الحوار      
 االسؤاؿ المركزي عف الحكمة مف ىذ عرضتخممتو سرعة في  ،المواقؼ واألحداث خبلؿ السرد

كاف حوارًا خارجيًا مباشرًا أيضًا، تحركت فيو  كذلؾ الحوار مع مريـ الخميفة في األرض،
الشخصية عمى حسب بنيتيا المعرفية وعمميا المسبؽ عنيا، مف دوف توقؼ أو انتظار الرد 

ومف قبمو الحوار المتواصؿ ينماف عف حركة مستمرة  عمييا. لكفَّ السؤاؿ المتواصؿ مع آدـ
بلؽ القصة والحدث األبرز الى أف ىدأت لمشخصية المبلئكية )الثانوية( التي ما سكنت منذ انط

بالجواب الشافي ليا، فيي شخصية غير ثابتة، بؿ ىي شخصية منتجة لمحركة واألفكار، نامية 
المسطحة. مثؿ أف ُتمخص أو ُتختصر بجممة واحدة بأحداثيا وتطورىا، وىي شخصيات ال يمكف 

رة ال تحدىا حركة معينة لذلؾ برزت ىذه الشخصية الجماعية في مجمؿ صفاتيا متحركة متطو 
يا المنوطة بيا، مع تكوينيا وبنيتيا المتنوعة في إدارة كثيٍر مف أعمال وال يقيدىا اتجاه واحد تناسباً 

ـْ َواْلَمبَلِئَكُة َيْدُخُموَف : كما قاؿ يَّاِتِي ـْ َوُذرّْ ـْ َوَأْزَواِجِي َجنَّاُت َعْدٍف َيْدُخُموَنَيا َوَمْف َصَمَح ِمْف آَباِئِي
ـْ ِمْف ُكؿّْ َبابٍ  َعَمْيِي

تتحرؾ برؤية عميقة ُتعطي كؿَّ حدث حركًة  متطورةفيي شخصية  ،(3)
ِإفَّ : يا بدقة ببل زيادة أو نقصاف، قاؿمناسبة تتفؽ مع داللة المواقؼ ونتائجيا، تُػنجز أعمال

ـُ اْلَمبَلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفوا واََل َتْحَزُنوا َـّ اْستََقاُموا تَتََنزَُّؿ َعَمْيِي َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي  الَِّذيَف َقاُلوا َربَُّنا المَُّو ُث

                                                           
 .ٖٕ-ٕٕ/ٔ، وجمالٌا   داللٌا   الكرٌم القرآن قصص: ٌنظر (ٔ)

 .ٖٖ البقرة، سورة (ٕ)

 .ٖٕ الرعد، سورة (ٖ)



 .................................................................... الفصل األول

 

07 

ُتوَعُدوفَ  ُكْنُتـْ 
إذف ىي شخصيات تجاوزت وضع المساندة والدعـ لمشخصية الرئيسة إلى  ،(1)

مو خدمًة ، بحيث تكوف حركتيا بيانًا منيا عمى أدوارىا وما تقدجيداً ف أدوارىا وعمميا إتقا
ضاءتيا بأتْـّ وجو عمى وفؽ معموماتيا عنيا وطبيعة تحركيا. لمشخصيات اأُلخر  وا 

أنيا تنمو وتتطور فػتتغير  –النامية المتطورة  –ومما ُيػرى عمى  ىكذا نوع مف الشخصيات      
يزىا وال يتوقؼ تغيرىا وتطورىا حتى نياية األحداث بنياية القصة لتم ،باألحداثبحسب عبلقتيا 

وىو ما يتبيف لمقارئ مف خبلؿ مجريات االحداث وتتابعيا لتبرز  (2)بالنمو والحركة المستمرة.
الشخصية األكثر حضورًا في سير المواقؼ، وأتميا تفاعبًل مع األحداث. وبتكامؿ الشخصية 

شخصيات الرواية غير  –فريدة بيف جميع الشخصيات اأُلخر القصصية القرآنية، فإنيا تمتمؾ ميزة
القصة التي تمس الحياة و نضجًا وأشمؿ استيعابَا لمحوادث  جعمتيا أكثر –غيرىا وأالمصطنعة 

 (3)برز مواقفيا وأدؽ جزئياتيا.بالصميـ، فتعالج أ

لقد كانت شخصية المبلئكة حاممًة دفعًا كبيرًا مف عنصر المتعة والدىشة التي تُػثير في نفس      
شخصيات تُػضيء  عمى أنياالمتمقي الجذب واالنتباه والرغبة في معرفة أدؽ تحركاتيا، فعبلوًة 

، فيي أيضًا شخصيات عجائبية مشوقة خرقت قواىا وقدراتيا قوانيف الوجود البطؿ الرئيسو وج
والطبيعة بقدرتيا الفائقة عمى التعامؿ مع األحداث، وجاءت بالفعؿ العجيب الغريب؛ ألف حدود 

يبة تسيطر عمى أفعاليا قدرتيا فاقت حدود القدرة البشرية المعتادة، وتحولت الى قوى كبرى عج
شي كما بما ُأتيت مف قوٍة ومعمومات كافية ألداء أدوارىا بنجاح، فمرًة تأتي وكأنيا خمؽ مثمنا تم

ـْ ِمْف ُكؿّْ َبابٍ َواْلَمبَلِئَكُة َيْدُخُموَف : نمشي وتدخؿ كما ندخؿ، قاؿ َعَمْيِي
وُأخرى تبدو فييا  ،(4) 

ٍة أر غير عالمنا الذي نحف فيو، وبييىذه الشخصية وكأنيا مخموقات مثمنا لكنيا تأتي مف عالـ آخ
اْلَحْمُد ِلمَِّو َفاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِؿ اْلَمبَلِئَكِة : قاؿ أشكاؿ وصفات عجيبة، عمى تكوف

َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء َقِديرٌ  َث َوُرَباَع َيِزيُد ِفي اْلَخْمِؽ َما َيَشاُء ِإفَّ المَّوَ ُرُسبًل ُأوِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثبَل 
(5)، 

                                                           
 .ٖٓ فصلت، سورة (ٔ)

 .ٖ٘ٔ األدبً، النص تحلٌل إلى مدخل: ٌنظر (ٕ)

 سلسلة - العراقٌة اإلعالم وزارة منشورات الرشٌد، دار ،ٔط علً، حسٌن محمد. د القرآنً، المثل فً الفنٌة الصورة: ٌنظر (ٖ)

 .3ٖٓ ،م93ٔٔ ،(33ٕ) دراسات

 .ٖٕ الرعد، سورة (ٗ)

 .ٔ فاطر، سورة (٘)
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ىذه الشخصية بالفضاء واختراقيا الحدود والقوانيف البشرية أصبحت شخصيات قوية في  رتباطافب
إدارة أفعاليا، تستثمر حركاتيا والوظائؼ المنوطة بيا بأتْـّ وجو مما زاد مف الرغبة في متابعتيا 

 ـ ليا.وتجذبي فمتمقيالومبلحظة تحوالتيا وتحركاتيا التي تُػزيد أكثر فأكثر مف المتعة النفسية لدى 
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 الــجــِن  شخصية  ثانيًا:

تتفؽ بعض الشخصيات الثانوية الجماعية ببعض صفاتيا التي تحدد عمميا وطريقة حركتيا      
مثؿ الجف  أثناء تأدية أدوارىا وما تفعمو مف وظائؼ خبلؿ القصص وسرد األحداث. فشخصيةٌ 

تمتمؾ قدرة خفيًة تكاد تساوييا بقدرة الشخصية المبلئكية التي سبقتيا مف حيث الحركة والقوة 
تشترؾ أحيانًا نفسو حركتيا ونمو أحداثيا المتغيرة، وىي في الوقت تاليائمة التي تتمتع بيا عبر 

االشتراؾ في ؿ مثريقة حركتيـ في الواقع المحسوس، بصفات وسمات محددة تقربيا مف البشر وط
أو  المحسوسة األثر صفاتياالحركة بشكؿ مجتمعات ليا و  ،مف صفات الحياة غيرهالسمع و 

ِمْعَنا ُقْرآًنا َعَجًباُقْؿ ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّو اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَف اْلِجفّْ َفَقاُلوا ِإنَّا سَ : فية، قاؿالخ
(1)، 

ْنِس َيُعوُذوَف ِبِرَجاٍؿ ِمَف الْ َوَأنَُّو َكاَف ِرَجاٌؿ ِمَف : وقاؿ ـْ َرَىًقااإْلِ ِجفّْ َفَزاُدوُى
(2). 

إف ىذه الشخصية عمى الرغـ مف خفائيا وعدـ مشاىدتيا مف قبؿ البشر االعتيادي، إال أنيا      
طبقة واحدة ليا نظاميا  امتمكت حركًة واسعًة جعمت منيا شخصية متطورًة مف خبلؿ تحركيا

، لكنَّيا انتظمت ضمف نظاـ آخر جعميا تأخذ األوامر منو وىو أعمى موحدةمجموعة بوصفيا 
ف كاف مف البشر، وىو قائدىا سميماف كمفيف بأوامر منضبطيف وم اً جنودالذي اتخذىا  منيا وا 

ْنِس َوا: وِجػب إطاعتيا، قاؿ ـْ ُيوزَ َوُحِشَر ِلُسَمْيَماَف ُجُنوُدُه ِمَف اْلِجفّْ َواإْلِ ُعوفَ لطَّْيِر َفُي
لذا  .(3)

نارة لشخصية البطؿ، فبرزت  كاف التنوع واضحًا في أدوار الشخصية الثانوية التي جاءت خدمة وا 
القوة والنظاـ الذي ال يقبؿ الخطأ أو  اشخصية الجف بأنيا شخصية تحركت بانضباط عاٍؿ تحكمي

التعدي مع شخصية بطمة مف خبلؿ األحداث التي رافقتو، وىذا يدلؿ عمى مدى القوة والسمطة 
المطمقة لدى الحاكـ واآلمر ليا، وىو الشخصية الرئيسة التي أظيرت قوتو وعظمتو شخصية 

ما مؤل األرض وانقادت لو أف ممكو كاف عظي"لجف وغيره، حيث أنو تميز بػػػ جماعية مثؿ ا
فكاف لممواقؼ والبيئات التي مرَّت بيا  ،(4)"يحمؿ أجناده مف اإلنس والجفالمعمورة وكاف كرسيو 

براز صفاتيا ىذه الشخصية الجماعية دو  بنية عسكرية موحدة تُػديرىا بوصفيا ٌر في رسـ تحركيا وا 
                                                           

 .ٔ الجن، سورة (ٔ)

 .ٙ الجن، سورة (ٕ)

 .9ٔ النمل، سورة (ٖ)

 األندلسً عطٌة بن تمام بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد محمد أبو العزٌز، الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحرر (ٗ)

 .ٖٕ٘/ٗ هــ،ٕٕٗٔ بٌروت، – العلمٌة الكتب دار ،ٔط محمد، الشافً عبد السالم عبد: قٌقتح ،(هـٕٗ٘: المتوفى) المحاربً
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يقبؿ غير النظاـ وااللتزاـ عنوانًا ليا، شؤوف الجند في جميع تحركاتيا الدقيقة والمحسوبة بشكؿ ال 
وىذا األمػر فيو صورة فنية جميمة رسمتيا صورة الجندية ليؤالء الجند وانتظاميـ كما ىو حاؿ 
الجنود مف بني البشر وكيؼ يكوف انضباطيـ واستقامتيـ أثناء السير لمحرب ومواجية الخصـ، 

 أو عند اإلعداد لممواجية وغيرىا.

ر ىذه الشخصية بشكؿ خارجي، وىذا ما وقع مف الحوار بيف جماعة لقد جرى حوا     
عف حوار حصؿ عف سمعيـ لمكبلـ  –أو تحدث النص  –الشخصية )الجف( عندما تحدثوا 

العجيب، وىذا الكبلـ العجيب يبدو أنو جاء متناسقًا مع ىذه الشخصية التي ىي مف طبيعة 
ة عجائبية ال ُيػتاح لبني البشر جميعًا رؤيتيا، تكوينيا يمفيا الخفاء وعدـ الظيور، ألنيا شخصي

 بؿ صعب التكيف برؤيتيا بسيولة. 

أنيا شخصيات أكثر مف أف  يستشعرإف المتمقي ليكذا شخصيات عجائبية بمجرد قراءتيا      
تُػوصؼ بشكؿ معيف، ألنيا شخصيات في أغمب تحركاتيا تكوف غير مدركة ونادرة الوجود، وألف 
تكوينيا الذاتي فيو شيء مف الغرابة الممزوجة بالعجب، وأيضًا تبقى طريقة تشكيميا مخالفة 

ف انتظمت ضم (1)داخميا مع الشخصيات التخييمية.لممألوؼ، فضبًل عف ت ف نسؽ معيف وا 
 اف مثبًل.متيا وىي جزء مف جنود سميأمتعارؼ عميو كما لحظنا ذلؾ في ىيو 

دراؾ ُكػميًا، أو ئلعية، وتميزىا بمبلمح غير قابمة لعمى الرغـ مف ندرة ىذه الشخصية الجما     
الوجود، ، ألنيا أمتازت بالندرة وضبابية باقي المخموقات اأُلخرمثؿ مرئيًا تصورىا واقعًا حقيقيًا 

وأعماليا، ىذا ما يبعث ىا ألغاز  وكثرةِ  ،ياوضوحِ  خفّْػييا وعدـِ مع شعور المتمقيف جميعًا بداللة تَ 
منفردة  ةً أىييؼ تكوف، وكذلؾ طريقة تشكميا عمى زيادة الدىشة واالستغراب منيا ومف تحركاتيا ك

وصبلبة  عطاىا قوةً أما  ،(2)المألوؼ واالعتيادي عمف حولياليا بنيتيا الخاصة بيا والخارجة عف 
تحمؽ ألي  السماء، أكثر لزيادة التوىـ بيا وعدـ رؤيتيا بوضوح، ألنيا مخموقات أقرب لفضاء

مكاف تريد بفعؿ عامميا العجائبي الخارؽ وفوؽ القوانيف الطبيعية، وىو مف األسباب التي جعميا 

                                                           
 .99 الراوي، قال: ٌنظر (ٔ)

 اللغة قسم: ماجستٌر رسالة علً، محمد كوثر حمٌد، لحسن هللا مدٌنة رواٌة فً الرئٌسة غٌر الشخصٌات ،99 ،ن. م (ٕ)

 .9٘ م،ٕٔٔٓ - هــٖٖٗٔ عبدالباقً، أحمد عمار .د: إشراف اآلداب، كلٌة/ الموصل جامعة – العربٌة
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ًة بأشكاؿ عديدة وأفعاؿ ػتصوَّر شخصيات متباينة ومتنوعة الوظائؼ والتحوالت الدائمة مما جعميا مُ 
 .(1)"الشيء الذي يجعميا قابمة لمتمثيؿ أو التوىـ"كثيرٍة 

إنػػو وبالرغـ مف الذي قد مرَّ ذكره عف تمؾ الشخصيات مف غموض ورمز في حركتيا      
جماعية  -شخصيات اجتماعية بوصفيا  *خبلؿ النصوص المتعددة وتكونيا، إال أنيا برزت مف

بأنيا شخصيات متحركة ، تكوينيا تبنيتيا وأسس تي صاغتال نمط في حركتياليا  – أو مفردة
وبما تحتويو مف صفات  ،فييامتطورة تبني نفسيا مع األحداث عمى حسب ظيورىا ومشاركتيا 

طبقة موحدة بذات األفكار والتوجو الذي بأنيا زاد مف تماسكيا  الذي األمرف غيرىا، ممميزة 
، تخرج عف األمور التي ُأنيطت بياأو لنقؿ حاكميا الذي قادىا، فيي لـ مو عمييا وضعيا حتَّ 

شخصيات سمعت كبلمًا ُأعجبت ، ألنيا ة، وال تجاوزت حدودىا فيما بينياشخصيات مأمور ألنيا 
شخصيات ، وكأف القوؿ فييا، ىي تشبو بو، فأرادت تغييره بما تمتمؾ مف قواىا الكبلمية أو الفعمية

موضوعاتيا، أو حؿّْ إشكاالتيا بما يمميو  عرضالبشر المجتمعية التي تحددىا عوامؿ معينة في 
 .  عمييا وضعيا الخاص أو العاـ فيما بينيا

لقد تعددت الوظائؼ التي أنجزتيا شخصية الجف في القصص، ولعؿ ىذا التعدد في أداء      
كفوءة في إنجازه لما امتمكتو مف قوة بإذف اهلل توفيقًا المياـ الممقاة عمى عاتقيا كانت ىي كفيمة و 

َوُأوِتينا ِمْف ُكؿّْ قاؿ: "سميماف النبي)ع(  ألف البطؿ ؛خصية البطؿ سميمافوتسييبًل لش
َشْيءٍ 

سخير الجف والشياطيف يعني: أعطينا عمـ كؿ شيء. ويقاؿ: النبوة والممؾ وت (2)
فيو أشار الى ىذا التعدد في أداء الشخصية الثانوية، ومنيا وظيفة تسخير الجف التي  ،(3)"والرياح

 ِلُسَمْيَمافَ  َوُحِشرَ تحتمؿ أي عمؿ ُيػراد منيا، وىو ما ُيممح أواًل مف سياؽ النص نفسو في كممة 
ْنسِ  اْلِجفّْ  ِمفَ  ُجُنوُدهُ  ُيوَزُعوفَ  َفُيـْ  َوالطَّْيرِ  َواإْلِ

التي دلت عمى معاٍف عديدة، أبرزىا الكؼ  (4)

                                                           
 .9ٖ  الراوي، قال (ٔ)

آٌات . فضال  عن ]ٙالجن: [:تعالى وقوله،]ٕٔسبأ:[:تعالى وقوله،]9ٔالنمل:[وقوله تعالى: ،]ٕٔٔاالنعام:[تعالى: هلقوٌنظر:  *

 أُخر كثٌرة غٌرها.

 ٙٔسورة النمل:  (ٕ)

 - العلمٌة الكتب دار ،ٔط ،(هـ9ٖٖ: المتوفى) السمرقندي إبراهٌم بن أحمد بن محمد بن نصر اللٌث أبو العلوم، بحر (ٖ)

 .9ٙ٘/ٕ.م99٘ٔ - هـٙٔٗٔ بٌروت،

 .9ٔالجن: سورة (ٗ)
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الذي في ظاـ، عندما يحرص األوؿ وااللتزاـ الذي حصؿ بيف أفراد الجنود وكيؼ يكوف االنت
إنو استعمؿ جنيًا عمييـ، يرد " ثِػػَر عف سميمافولذلؾ أُ  ،مقدمتيـ عمى الذي يكوف في األخير

إلى أنيـ  إشارة ُيوَزُعوفَ "وأف في  (1)."كرىكذا عادة القوافؿ والعساأوليـ عمى آخرىـ. ويقاؿ: 
ـ بؿ بمعّرتي المتأّذىمع كثرتيـ وتفاوتيـ لـ يكونوا ميمميف ومبعديف، كما يكوف الجيش الكثير 

وىنا يقع العمؿ وأداءه عمى عناصر معينة مف ذلؾ الجيش القوي  .(2)"كانوا مسوسيف ومقموعيف
والكبير، المترامي األطراؼ لِضَخـِ تعداده وصعوبة حصره بمكاف محدد، لذا وِجػب عمى 
شخصيات منو القياـ بذلؾ الواجب، ويبدو أف الميمة كانت مف نصيب الجف الذي كاف في 

 :بدا مف ظاىر سياؽ النص عندما قاؿما مقدمة الجند فُأوكمت لو قضايا التنظيـ، وىو 
 َْنسِ  اْلِجفّْ  ِمفَ  ُجُنوُدهُ  ِلُسَمْيَمافَ  َوُحِشر ، فقدـ الجف عمى غيره، ثـ جاء ُيوَزُعوفَ  َفُيـْ  َوالطَّْيرِ  َواإْلِ

فأتى وانيف وااللتزاـ بيا، باإلنس وبعده الطير مرتبًا، ثـ بيَّػف كيؼ ُيػمـز األوؿ عمى اآلِخػِر اتباع الق
. وبناًء عمى ىذا التكميؼ الكبير وغيره، (3)"، أي: حبس أوليـ عمى آخرىـُيوَزُعوفَ  :قولو" بػػػ

ىا المناسب يا جوَّ نفسُيػمحظ تعدد األعماؿ والوظائؼ التي أدتيا ىذه الشخصية التي َخػمقت ل
دوف مف فكونت شخصية قوية خارقًة تفعؿ كؿَّ ما تُػؤمر بو  ،وبنيتيا التي أحاطت بيالحركتيا 

طبقة فيي تبدو أواًل  ،تمكٍؤ في ضوء قدرتيا المتاحة ليا، وبالنظر إلى طريقة عممية أداء أدوارىا
ىي ، وكذلؾ -أبرزه في زمف سميماف -مف الجند موجودة عمى أرض الواقع فيي مف الواقع 

. قاؿ يانيبفيما قمو انتقوليـ فتفيمو وتحممو ثـ ت اجتماعية تختمط مع البشر وتسمع طبقةتبدو 
َعَجًبا ُقْرآًنا َسِمْعَنا ِإنَّا َفَقاُلوا اْلِجفّْ  ِمفَ  َنَفرٌ  اْسَتَمعَ  َأنَّوُ  ِإَليَّ  ُأوِحيَ  ُقؿْ  تعالى

بطريقتيا ذات ، (4)
تتجاوز كؿَّ القدرات الموجودة عند اإلنس والطير، فتتحوؿ إلى التي األعماؿ العظيمة والخارقة 

ة تكوينيا، وىذا ما جعميا تدخؿ ضمف ىيأدوار أحيانًا تفوؽ حتى حجميا و تقوـ بأ مختمفةشخصية 
 يات ُأخرالشخصيات المتعددة األدوار والدالالت، ذات السمات المنفردة، فتتداخؿ مع شخص

ىا أف تكوف مختمفًة ومتشابيًة في آف واحد مع كثير مف الشخصيات أببعض صفاتيا، ما ىيَّػ

                                                           
 .9ٙ٘/ٕ ،العلوم  بحر (ٔ)

: قٌقتح ،(هـٕٓ٘: المتوفى) األصفهانً بالراغب المعروف محمد بن الحسٌن القاسم أبو القرآن، غرٌب فً المفردات (ٕ)

 .3ٙ3  هــ،ٕٔٗٔ بٌروت، دمشق - الشامٌة الدار القلم، دار ،ٔط الداودي، عدنان صفوان

 .3ٙ3 ،م. ن (ٖ)

 .ٔالجن: سورة (ٗ)
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تتداخؿ الشخصيات، وتعدد مبلمحيا إلى الحد الذي " ، وىي قد تتماىى فيما يسمى بػػاأُلخر
 .(1)"مختمؼ النظريات حوؿ الشخصيةيصعب معو االطمئناف إلى التميزات التي تقدميا لنا 

امت بيا الشخصية الجماعية عمى نوع واحد مف األعماؿ، بؿ لـ تتحدد طبيعة األدوار التي ق     
نجازه تُػبديُو الشخصية في  تنوعت وتعددت عمى حسب طبيعة كؿّْ عمؿ قامت بو، وىذا العمؿ وا 
ضوء المواقؼ أو الموقؼ اآلني الذي يناسب طبيعة حصوؿ الموقؼ، لكف بحرفيَّػٍة ونباىة عاليٍة 

بنسؽ وأثٍر يتناسب مع بنية تكوينيا العجيبة والقوية في و  ،ةيكوف تحركيا فيو بذكاء وسرعة بديي
معالجة األحداث وتمكنيا منيا مف دوف ضعؼ أو تردد في المواقؼ. وىذا ما ظير منيا حيف 

عمف يأتيو بعرش بمقيس وىو جالس في قصره، فأوؿ مف انبرى لؤلمر  سأؿ البطؿ سميماف
، قاؿوقا قاَؿ ِعْفِريٌت ِمَف اْلِجفّْ َأَنا آِتيَؾ ِبِو َقْبَؿ َأْف تَُقوـَ ِمْف : ـ لو ىو عفريت مف الِجػػفّْ

نّْي  َعَمْيِو َلَقِويّّ َأِميفٌ َمقاِمَؾ َواِ 
ىنا حصؿ أف قاـ العفريت وتقدـ لسميماف وقاؿ قولتو، فأفصح  .(2)

قوي وأميف، أباف ما  ثنتيفاا بمفظتيف عف وضعو وبعض صفاتو، تمؾ الصفات التي أشار إليي
لذلؾ فيو عفريت مارد تميز بقوتو  ىو وأبناء فصيمتو اآلخروف. ،يرىمايتمتع بو مف قوة وحذؽ وغ

وقدرتو البالغ فييا حدًا يوصمو سرعًة وتحركًا كما سرعة الشياطيف في تحركيا وأعماليا الخبيثة 
الحركة، فيو عفريت غميظ في دىاًء وفطنًة وسرعة  ،التي ُيػوصؼ بيا بعض أبناء البشر أحياناً 

فإذا  (3)ف نقٍص فيو وىو قادٌر عمى ذلؾ.شديد، لكنو أميٌف مِطيٌع ال يخوف يأتي بو كما ىو مف دو 
الحركية القادرة كانت كؿُّ ىذه الصفات متحققًة في ىذه الشخصية، فيي شخصية رسمت بنيتيا 

عمييا إبراز قوتيا ودورىا،  عمى النشاط والتحوؿ مع ما يواجييا مف واقع أو حدث طارئ يحتـ
ما جعؿ بنيتيا تقترب أكثر بوصفيا شخصية قوية نشطة، تواكب كؿ ما يمر عمييا مف أحداث، 

يكوف باإلمكاف تحوليا مف ف، وتتعامؿ معو عمى حسب موقؼ األحداثمف الواقع وتبلمسو، 

                                                           
 .9ٖ الراوي، قال (ٔ)

 .9ٖ النمل،  سورة (ٕ)

 الواحدي، علً بن محمد بن أحمد بن علً الحسن أبو المجٌد، القرآن تفسٌر فً الوسٌط ،3ٕ٘/ٕ العلوم، بحر: ٌنظر (ٖ)

 الدكتور معوض، محمد علً الشٌخ الموجود، عبد أحمد عادل الشٌخ: وتعلٌق تحقٌق ،(هـ3ٙٗ: المتوفى) الشافعً النٌسابوري،

 الحً عبد الدكتور األستاذ: وقرظه قدمه عوٌس، الرحمن عبد الدكتور الجمل، الغنً عبد أحمد الدكتور صٌرة، محمد أحمد

 غوامض حقائق عن الكشاف الكشاف ،93ٖ/ٖ م،99ٗٔ-هـ٘ٔٗٔ لبنان، - بٌروت العلمٌة، الكتب دار :الناشر ،ٔط الفرماوي،

-العربً الكتاب دار: الناشر ،ٖط ،(هـ3ٖ٘:المتوفى) هللا جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو التنزٌل،

 .9ٖ٘  والمفردات، ،9ٖٙ/ٖ هـ،9ٓٗٔ بٌروت،
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مف أبرز صفات  حقيقة الواقع إلى عجائبية الصفات والتحرؾ. تمؾ الحالة والتحوؿ في األدوار
ىذه الشخصيات العجائبية التي تقوـ ببعض تغيراتيا مع تطور األحداث وجريانيا بسرعة، لتكوف 
ضمف نمط مف الشخصيات القابمة لمتحوؿ في أدوارىا، وىذا ما يجعؿ مف بعض الشخصيات 

لحقيقة ا" مة ألف تتحوؿ وبقوة مف كينونتياما جعميا مؤى ،(1)قية الكينونة عجائبية األدوارحقي
تختمؼ عف غيرىا  فيي لـ تراِع وضعيا بوصفيا طبقة مستقمة (2)."ونة غيبيةالمألوفة إلى كين

بمؤىبلتيا، بؿ كانت صاحبَة نظرٍة مجتمعيٍة تحرص عمى إظيار قوتيا وقدرتيا الفائقة عمى 
 ث.ليا أثرىا في صنع األحدا ع المعيش الذي يحتـ وجودىا طبقةاآلخريف، لتكوف جزءًا مف الواق

ال تقوى الشخصية بناًء عمى تقسيميا ونوعيا في القص، بؿ ىي تتقوى بأدوارىا وطريقة      
تعامميا مع األحداث المحيطة بيا لتنفذ بنجاح عند تأدية مياميا، فالشخصية الثانوية تكتسب 
وجودىا وقوتيا أيضًا مف قوة وقدرة شخصية البطؿ المحوري الذي يعرؼ كيؼ يتعامؿ مع 

بميارة، ألف الشخصية كمما كانت قريبة مف الحدث الذي ييتـ بو البطؿ كثيرًا؛ كانت األحداث 
وظائفيا باألدوار شبو مركزية ومحورية داخؿ القص والموقؼ، وذلؾ ألف الشخصيات األكثر 

شخصيات أساسية، وىي "الحدث المركزي اآلني ما ىي إال تفاعبًل وقربًا مف الشخصية المركزية و 
ة دورىا لشخصية في الحكي، ولكنيا تختفي في لحظة مف المحظات، مخمي كزيتضطمع بدور مر 

وىذا األمر حصؿ لشخصيتنا ىذه عندما أراد البطؿ جمب عرش بمقيس فتقدـ  .(3)"أساسية أخرى
العفريت بعرض خدماتو وجمبو، لكنو سرعاف ما ترؾ الدور والفعؿ لشخصية ُأخرى بدت ىي أقدر 

ة وبرزت شخصية أساسي –شخصية الجف  –ت شخصية أساسية منو وأكثر سرعًة. ىنا اختف
ـٌ ِمَف اْلِكَتاِب َأَنا آِتيَؾ ِبِو َقْبَؿ َأْف َيْرتَ : ُأخرى ىي َمػػْف عنده عمـ، قاؿ دَّ ِإَلْيَؾ َقاَؿ الَِّذي ِعْنَدُه ِعْم

وىي شخصية واقعية مف البشر المألوؼ، لكنيا جاءت بأكثر مما جاءت بو  .(4).  . َطْرُفَؾ .
شخصيات عجائبية خرقت كؿَّ المألوؼ وقوانيف الطبيعة، وىو أمر ُيػثبت التنبأ بواقعية 
الشخصيات، وعجائبية أدوارىا المنوطة بيا عندما تتحوؿ إلى الغيبية وما وراء الغيب، فضبًل عف 

                                                           
 منشورات من د.ط،ستار، ناهضة .د دراسة، والتقنٌات والوظائف، المكونات، الصوفً القصص فً السرد بنٌة: ٌنظر (ٔ)

 .9٘ حمٌد، لحسن هللا مدٌنة رواٌة فً الرئٌسة غٌر الشخصٌات ،39ٔ ،ٖٕٓٓدمشق، - العرب الكتاب اتحاد

 .39ٔ  الصوفً، القصص فً السرد بنٌة (ٕ)

 .9ٖ  الراوي، قال (ٖ)

 .ٗ النمل، سورة (ٗ)
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صيات وأدوارىا فيو لمحة فنية وجمالية يتبيف فيو قرب المسافة بيف الجف أف ىذا التقارب بيف الشخ
قامة النظاـ بأكمؿ وجو ُيػراد، وىما األجدر بذلؾ مف الطير، تراتب واإلنس مف حيث  األدوار وا 

فوقع الجمع بينيما، وُذِكػر الطير متأخرًا بحسب وروده داخؿ نص القصة وعند حشر الجند، 
كاف رجاؿ مف اإلنس يعوذف برجاؿ مف الجف، إذ  حيث ،في قصة ُأخرى قد وقع التقاربوكذلؾ 

 نسؽ متشابو بيف القصص. بأنو التقارب بينيما ىذا  أيضاً فييا ُيػممح 

ز سمات جماعة الجف، إبر  بيفإف أجمؿ ما رسـ صفات الشخصية ىو عنصر الحوار الذي      
عبلمية  ،ًأ مف حوارىـ فيما بينيـدْ فبِ  كاف حوارًا خارجيًا بصورة مباشرٍة، وىي طريقة إخبارية وا 

 –وكما قيؿ سابقًا  –واضحة تولت الشخصية نفسيا بعرض أفكارىا مف دوف واسطة ألنيا 
شخصية جماعية تحركت منذ انطبلقتيا األولى بقوة، وىي عارفة معرفًة جيدًة بطبيعة أعماليا 

أفعاليا أبمغ مف كمية ورودىا في النص، ألف األدوار  واألدوار المنوطة بيا، فكانت داللة
بدالالتيا ىي مف تحدد معمومات الشخصية وطبيعتيا، وىذا ما حصؿ فعبًل مف خبلؿ أفعاؿ 

 نفسوالشخصية وحركتيا عندما كانت تعبر عف نفسيا صراحًة ومف دوف وسيط. وىذا األمر ىو 
غة المعمومات ونوعيتيا، التي يتـ الحصوؿ عندما أشار إلى ببل (ىاموف)فيميب الذي تحدث عنو 

 (1)اطيا حيف القص.عمييا ضمنًا مف خبلؿ أفعاؿ الشخصيات وحركتيا ونش

 

 
 
 
 

 

 

                                                           
 .3ٗ الروائٌة، الشخصٌات سمٌولوجٌة: ٌنظر (ٔ)
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 املبحث الثاني
 املألشخصية أوالً: 

مف ىذا المفظ )المؤل(، أنو يدؿ عمى ُأناس ينحدروف إلى طبقة  يبدو ولموىمة األولى لمقارئ      
معينة ومميزة، ليا صفاتيا الخاصة بيا دوف غيرىا، توحدىـ سماتيـ بأف يكونوا مف طبقة خاصة 

. إذف ىـ شخصية مف طراز (1)"ويتحادثوا ليتشاوروا يجتمعوف الّناس مف جماعةٌ : المؤلألف "
ال تكوف عند غيرىـ. إذ يعػدُّوف مف أشراؼ الناس، الذيف خاص ومحدد تربط بينيـ روابط قد 

يتشاوروف في أغمب ُأمورىـ عند تدبيرىا، وال يقطعوف بأمر إال بعد تمؾ المشاورة واالتفاؽ فيما 
ئؾ ىـ الكبراء المتسمطوف الموصوفوف بالكبر وبعض التسمط بفعؿ مكانتيـ بيف ُأول (2)بينيـ.

َقْوِموِ  ِمفْ  اْسَتْكَبُروا الَِّذيفَ  اْلَمؤَلُ  َقاؿَ : اس في المجتمع، قاؿالن
(3). 

برزت منذ انطبلقتيا األولى بحركتيا القوية  ، في ىذه اآلية ومثيبلتيا،إف ىذه الشخصية     
عميو بنيتيا والسمبية تجاه شخصية البطؿ في أغمب مواردىا، بناء عمى ما تأسست وتكونت 

، وىذه القوة ىي التي الكبرى فيوبقراراتيا، وكذلؾ قربيا مف سمطة القرار النافذة في المجتمع 
مكنتيا مف بموغ مصاؼ الطبقات الخاصة، وىي التي تدفعيا في إبداء المعارضة أو الرضا عما 

شخصية جماعية معارضة ال ما ُيػمحظ مف أوؿ تحرؾ ليا بوصفيا  وذلؾيقع داخؿ المجتمع، 
 ِإنَّا َقْوِموِ  ِمفْ  اْلَمؤَلُ  َقاؿَ : ة بيا وألتباعيا، قاؿلحيا الخاصتنظر إلى أيّْ شيء سوى مصا

ُمِبيفٍ  َضبَلؿٍ  ِفي َلَنَراؾَ 
، فأوؿ ما بدأت شخصيتيـ بالتدرج بالرد عمى ما جاء بو نوح إذ. (4)

ة البطؿ ونعتتو بالضبلؿ وعدـ الصواب بما جاء، فيي إذف شخصية فعمت الشخصية ردت بتخطئ
المفندة آلرائيا أو  يا أف تُػجادؿ في األفكار اأُلخرفيو مف التمكف والرد ما يسمح ل ذات بعد فكري

ف كاف  فكرة الطبقات التي تكوف في  يبيففكرًا ضااًل، إال أنو فكرىا معتقداتيا الخاصة بيا، وا 
تكاد توحد توجو  صادية وسياسية وثقافية واجتماعيةعمى مصالح اقت قائمةً  أغمب دوافعيا جماعيةً 

                                                           
. د: تحقٌق ،(هـ9ٓٔ: المتوفى)البصري الفراهٌدي تمٌم بن عمرو بن أحمد بن الخلٌل الرحمن عبد أبو العٌن، كتاب ،العٌن، (ٔ)

 .ٖٙٗ/3 ،السعودٌة العربٌة المملكة - الهالل ومكتبة دار: الناشر ط،.د السامرائً، إبراهٌم. د المخزومً، مهدي

 .ٖٔ/٘ ،9ٕ/ٗ ،9٘ٔ/ٔ العرب، لسان: ٌنظر (ٕ)

 .ٙٙ األعراف، سورة (ٖ)

 .ٓٙ األعراف، سورة (ٗ)
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. وىو ما يمكف أف يدخؿ ضمف وعي الطبقة الواقعي والفعمي الذي ُيحيؿ فيما بعد لموعي الطبقات
 –وتحدث عنو  (كولدماف)وىو الذي كثيرًا ما تأثر بو  –الممكف األكثر اتساعًا ونظرًة لما سيكوف 

بعض األفراد أو  رؾالذي ُيػجبر تمؾ الطبقات بأف تستشعر الخطر المحدؽ بيا مف جراء تح
عمى عكس اتجاىيا، مما ييدد وجودىا أو مصالحيا االجتماعية واالقتصادية  الطبقات األخر

بالمرتبة اأُلولى، أو حتى الثقافية منيا، لذلؾ تعمؿ ىذه الطبقات عمى إيجاد المستحيؿ لحماية 
قتصادية اسية وااليوبشتى الطرؽ المتاحة ليا، الس ،(1)مصالحيا وكيانيا داخؿ المجتمع

رة مف قبؿ السمطة وغيرىا، وحتى الثقافية إف تطمب األمر تسميح نفسيا دفاعًا واإلعبلمية المسخَّ 
 عف مصالح الطبقة بصورة عامة.

لتعتدُّ بصفاتيا، وفي ضوء ذلؾ ترسـ تحركاتيا المساندة  ،سمطتيا إف كؿَّ شخصية فاعمٍة بقوةِ      
، وما كانت لمشخصية البطمةأو المعاندة لمشخصية الرئيسة، وبناًء عمى تحدي شخصية المؤل 

بعض يرى و وألنيا مف الرؤساء واألشراؼ مف األجبلء والقادة والسادة،  تتمتع بو مف نفوذ؛
ًا ال نساء فييـ، فيـ السادات والكبراء مف الرجاؿ الذيف أنيـ كانوا مف الرجاؿ حصر  مثبلً المفسريف 

، وىـ يروف أنفسيـ يـوصموا مكانًة ال يصميا أيُّ شخص كاف، ألنيـ كانوا مف ِعػميَّػة القوـ ورؤسائ
ىذه  (2).قد ُمػِمئػت شرفًا، وليـ ىيبة وقدر في المجالس وُيػشار إلييـ بكؿ حديث يقع بيف الناس

المقومات مجتمعة أعطت الشخصية الجماعية حسابًا حركيًا عند قياميا بأدائيا، فالدور الذي 
عظيمة التي تحتفظ بيا في داخميا، بوصفو تؤديو ىكذا شخصيات ينبع مف صميـ كيانيا وبنيتيا ال

 ، ومف جميع النواحي، كما ترى ىي نفسيا.يفوؽ كؿ طبقات الناس اأُلخر اعظيم اكيان

                                                           
 ،3ٕ -9ٕ ،99ٙٔ للثقافة، األعلى المجلس ،ٔط األنطاكً، ٌوسف: تر غولدمان، لوسٌان والفلسفة، اإلنسانٌة العلوم: ٌنظر (ٔ)

ٌِّـد، جمال غولدمان، لوسٌان منهج فً دراسة -التركٌبٌة البنٌوٌة فً  البنٌوٌة ،9ٕ -ٕٔ ،93ٕٔ للطباعة، رشد ابن دار ،ٔط شح

 -بابل جامعة الخفاجً، حمزة قٌس الدكتور: إشراف الكاظم، عبد فاضل سامر: دكتوراه أُطروحة والتقبل، النشأة - بعدها وما

 .ٔٙٔ م،9ٕٓٓ - هــٖٓٗٔ العربٌة، اللغة قسم - الحلً الدٌن صفً/ التربٌة كلٌة

 اإلمام: قٌقتح ،(هـ9ٕٗ: المتوفى) إسحاق أبو الثعلبً، إبراهٌم بن محمد بن أحمد القرآن، تفسٌر عن والبٌان الكشف: ٌنظر (ٕ)

 - هــٕٕٗٔ لبنان، – بٌروت العربً، التراث إحٌاء دار ،ٔط الساعدي، نظٌر األستاذ: وتدقٌق مراجعة عاشور، بن محمد أبً

 التٌمً الحسٌن بن الحسن بن عمر بن محمد هللا عبد أبو الكبٌر، التفسٌر - الغٌب مفاتٌح ،ٖٔٔ/ٕ الكشاف،و ،ٕٗٗ/ٗ م،ٕٕٓٓ

 هــ،ٕٓٗٔ بٌروت، – العربً التراث إحٌاء دار ،ٖط ،(هـٙٓٙ: المتوفى) الري خطٌب الرازي بفخرالدٌن الملقب الرازي

 شمس الخزرجً األنصاري فرح بن بكر أبً بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو القرطبً، تفسٌر - القرآن ألحكام الجامع ،9ٕٙ/ٗٔ

 - هـ3ٖٗٔ القاهرة، – المصرٌة الكتب دار ،ٕط أطفٌش، وإبراهٌم البردونً أحمد: قٌقتح ،(هـ9ٔٙ: المتوفى) القرطبً الدٌن

 .ٖٕٗ/9 ،ٖٕٗ/ٖ م،9ٙٗٔ
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بسمو شأنيا، ولذلؾ  –الداخمي والخارجي -كتشؼ إحساسيا مف ىذا التوجو لدى الشخصية ن     
لـ تكف شخصية ىيّْػػنًة، بؿ كانت شخصية عصيَّػًة صعبَة المراس، وعسيرة التقبؿ لآلخر. ومف 
خبلؿ مبلمحيا وصفاتيا نمحظ أنيا كانت تسير في تصويب نفسيا وتخِطئة الطرؼ المقابؿ، 

خر مف باب مقابمة األنداد، بؿ مف وجية نظرىا أنيا األفضؿ واألكفأ فيما وليس الطرؼ اآل
تدعيو، حفظًا لمصالحيا وتمامًا لكماليا تجاه اآلخريف، فيي الشخصية اأُلولى واألقدر بإدارة 
الشؤوف والمقادير التي ُأنيطت بيا، ال أف تأتي شخصية أقؿَّ منيا مكانًة وجاىًا ومنزلًة في الدنيا 

ف كاف الطرؼ المقابؿ مف ِسنخ األنبياء أو الصالحيف. لتسّير   ىا فتحكميا، وا 
إف استشعار ىذه الشخصية بكماليا عند تحركيا ونشاطيا يبدو أنو يسنده أواًل وآِخرًا القوة      

عدىا واتجاىيا في كؿّْ شيء، فبنيتيا وىو ما رسـ بُ  –أي الجانب المادي االقتصادي –المادية 
الطبقي المادي الذي يدفعيا لفعؿ ما تُػريد، وىو الذي أسس أغمب اتجاىاتيا  قائمة عمى الزخـ

)لوكاتش( توجيات  اآليدولوجية ونظرتيا لممجتمع. وقد أشار كؿّّ مف)ماركس(، وأضاؼ مف بعده
مف بنيتيا  مف ماديتيا إلى بعد آخر أصبح جزءاً  ىذا البعد الطبقي لدى ىكذا طبقات تحولت

ة لممجتمع وبيا تبني أفكاره عمى ػمقوّْ ػيا نفسيا ىي أيضًا تمتمؾ األفكار المُ الفكرية التي ترى في
. وىو بعد آيدولوجي بحت ينظر لمطبقة عمى أنيا ىي المسيطرة في المقتدرةة يطبقال وفؽ نظرتيـ

كؿّْ شيء، ألف الطبقات التي ليا قدرتيا وقوتيا المادية ىي التي البد وأف تحكـ المجتمع وتكوف 
ماـ ومقاليد كؿّْ جوانب الحياة، إذ ىي القادرة ليس فقط عمى إدارة القوة االقتصادية بيدىا ز 

التي ُتييُء تسمطيا حتى عمى النشاطات وحسب، بؿ ىي مف تممؾ السبؿ واإلمكانات المادية 
بيدىا  ألف، ، ولو بمجرد إعبلميا المسيطر عمى المجتمع ظاىراً الفكرية بيف جميع الطبقات اأُلخر

إلى تبني األفكار السميمة والرأي األنجع لبقية الطبقات، ألنيا  يامؿ جميعًا التي تُػوصِ الوسائ
صاحبة االمتيازات ووضعيا لو أساس قوي، وىو األساس المادي الذي يسمح ليا في ايجاد جميع 

ألنيـ يممكو كؿ أفراد المجتمع بنظرىا،  وىذا أمٌر ال تممكو أو ال (1)المتطمبات بوسائطيا الخاصة.
 قاصروف ماديًا فبل يمكف التعبير عف أفكارىـ بحرية.

                                                           
 سورٌا، -دمشق -دمشق دار ،ٔط أٌوب، فؤاد: جمةتر انجلز، وفرٌدٌرك، ماركس كارل األلمانٌة، االٌدٌولوجٌا: ٌنظر (ٔ)

ـا: جمةتر لوكاتش، جورج الطبقً، والوعً التارٌخ ،ٙ٘ ،99ٙٔ -ٗٗ ،م93ٕٔ لبنان، -بٌروت -األندلس دار ،ٕط الشاعر، حنَّ

ٗ٘، ٘9. 
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إذف تمكُّػف ىذه الشخصية الجماعية بحسب نظرىا رسـ خطوطيا األولى لحركتيا، فالسمات      
جماعة وطبقة عميا وفرقتو عف بقية األفراد والطبقات، التي طُػِبعت عمييا حددت سموكيا بييأة 

ف ومختمؼ البػدَّ وأف ُتحسَب ليا قيمٌة خاصة بيف الجميع، ألنيا ألنيا طبقة نمطية تسير بنمط معي
فيي شخصية نمطية بامتياز، تقاتؿ دومًا لفرض إرادتيا وسمطتيا  ،بنت نفسيا وسموؾ شخصيتيا

 :ًة، وفي المجتمع بصورة عامة. قاؿمصالحيا ووجودىا في مركز القرار خاصمف أجؿ حماية 
 ِـْ ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا َوقاَؿ اْلَمؤَلُ ِمْف َقْوِمو الَِّذيَف َكَفُروا َوَكذَُّبوا ِبِمقاِء اآْلِخَرِة َوَأْتَرْفناُى

. وليذه (1)
الترؼ والراحة ال تريد ىذه الشخصية أف تفقد شيئًا مف مقوماتيا التي اعتادت عمييا،  المكانة وىذا

يانيا الذي أنضج حركتيا وكيؼ ذاؾ وىي قد ُحػِسَبت مف طبقة خاصة ومرموقٍة بنت بموجبيا ك
الممتوية التي تستعمميا ونشَّػطتيا أكثر في تكويف بنيتيا الثقافية والسياسية، وكذلؾ الجدلية الفكرية 

َؤَساءُ  َواْلَقاَدةُ  اأْلَْشَراؼُ  :َأيِ حتى وصمت درجة الكبار"في آرائيا المتمونة مع اآلخريف؛   .(2)"َوالرُّ
فيي  ،(3)فأصبحت بفعؿ السعة عمييا والترؼ الدنيوي شخصيًة قويةً يأتييا كؿُّ ما ترغب بو

الة التي  مغالطة ومجادلة بسمبيتيا عمى شخصية البطؿ مف أجؿ تفنيد آرائو وكسرىا بالحجج الضَّ
 تتوافؽ ومشروعيا المتسمط في قير اآلخريف. 

ال شؾ أف كثيرًا مف )المؤل( لـ يأخذ كؿَّ مقومات شخصيتو مف القوة المادية والجاه الذي ىو      
عميو، ألف القارئ ُيػدرؾ في نياية المطاؼ أف ىذه الشخصية خاطئة وسوؼ تقع وتتبلشى في 

معروؼ أف الشخصية الثانوية ميما بمغت مف قوة تبقى و لحظة مف لحظات األحداث والمواقؼ. 
وىذا ال  (4)لحركية أقؿَّ مف قيمة الشخصية الرئيسة، لقمة مركزية األولى في أداء الوظائؼ.قيمتيا ا

ال يطغى ُيػعدُّ ضعفًا في الشخصية الثانوية، بؿ ىو نوع مف التوازف بيف الشخصية والحدث حتى 
ت الشخصيا ألف القصة القرآنية تمتاز بشمولية البناء، ومشاركة جميعأحدىما عمى اآلخر، ذلؾ "

، األمر الذي وية تُػدرؾ أنيا ال تبمغ الرئيسةفالشخصية الثان ،(5)و، وتطويره"في بناء الحدث، وتفعيم
ُيدركو المؤل مف قوة شخصية األنبياء بما ليا مف مقومات وبراىيف دامغة، لكنيـ يجعموف أنفسيـ 

                                                           
 .ٖٖ المؤمنٌن، سورة (ٔ)

 .ٕٔٔ/ٕٔ القرطبً، تفسٌر (ٕ)

 .ٕٔٔ/ٕٔ. ن .م (ٖ)

  م،9ٕٓٓ الجزائر، -القصبة دار ط،.د شرٌبط، أحمد شرٌبط المعاصرة، الجزائرٌة القصة فً الفنٌة البنٌة تطور: ٌنظر (ٗ)

ٗ٘. 

 .ٓٙ ،مٕٓٔٓ سورٌا، -دمشق للطباعة، الزمان دار ،ٔط لطٌف، ٌادكار. د القرآنً، السرد فً التلقً جمالٌات (٘)
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 . اأْلَْنِبَياءِ  َأْضَدادَ  َأْنُفَسُيـْ  َجَعُموا" ًا لؤلنبياء لينتصروا عمييـ أو يغمبوىـ بأية طريقة كانت، ألنيـنِػدّ 
 َوَتْمَتِمئُ  َىْيَبِتِيـْ  ِمفْ  اْلُقُموبُ  َوَتْمَتِمئُ  اْلَمَجاِلسِ  ُصُدورَ  يممؤوف الذيف ]فاعتزوا بأنفسيـ بأنيـ[ . .

وُ  ُرْؤَيِتِيـْ  ِمفْ  اأْلَْبَصارُ  َفاتُ  َوَىِذهِ  ِإَلْيِيـْ  اْلَمَحاِفؿِ  ِفي اْلُعُيوفُ  َوتََتَوجَّ  ِفي ِإالَّ  َتْحُصؿُ  اَل  الصّْ
َؤَساءِ  ، ويحطـ مصالحيـ، ويفند . فكيؼ يأتي َمػف ىو دونيـ ليكبرىـ ويعمو شأنو فوؽ شأنيـ(1)"الرُّ

آراءىـ، ويقوـ بقمب ما ىو قائـ مف واقعيـ المؤسس عمى مصالحيـ وأىوائيـ، إلى ما ىو ممكف 
 .يعمموف ويحصموف عميوعمى عكس ما كانوا الحصوؿ والحدوث 

الريب أنو كاف ىناؾ صراع داخمي تعانيو ىذه الشخصية الجماعية، نقمتو لممتمقي طبيعة       
السموؾ المتأتي مف ردة فعؿ الشخصية تجاه األحداث وتجاه شخصية البطؿ التي جوبيت بشتى 

أف تتفجر  السمبية والمعارضة العنيفة، حتى وصمت الحاؿ ببعض شخصيات المؤل االدعاءات
إلى إنياء  -حيف يضيؽ بيا فضاءىا الواسع  – وعصارة بنيتيا الفكرية الفظيعةإحدى حركاتيا 

محوىا مف الوجود تمامًا لتكوف ىي الشخصية اأُلولى  تحرؾ الشخصية الرئيسة بنفييا، أو
ُشَعْيُب  َقْوِمِو َلُنْخِرَجنََّؾ َيا َقاَؿ اْلَمؤَلُ الَِّذيَف اْسَتْكَبُروا ِمفْ : قاؿوالمقدمة في المجتمع ببل منازع، 

َوالَِّذيَف آَمُنوا َمَعَؾ ِمْف َقْرَيِتَنا َأْو َلَتُعوُدفَّ ِفي ِممَِّتَنا َقاَؿ َأَوَلْو ُكنَّا َكاِرِىيفَ 
َوَجاَء َرُجٌؿ : وقاؿ ،(2)

َيْأَتِمُروَف ِبَؾ ِلَيْقُتُموَؾ َفاْخُرْج ِإنّْي َلَؾ ِمَف ُموَسى ِإفَّ اْلَمؤَلَ  ِمْف َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى َقاَؿ َيا
النَّاِصِحيفَ 

التي كانت تدور في خمد الشخصية الداخمية األفكار واآلراء  . فينا تتجسد(3)
وتداولتيا  الجماعية، والريب أنيا عرضت فيما بينيا جممًة مف اآلراء والحموؿ في معالجة المواقؼ

لكنيا عندما عجزت ورأت رأي واصرار شخصية البطؿ عمى اتجاٍه واحد ال غير، ، مرارًا مع نفسيا
لى األبد لُتسيّْػر مشاريعيا اآلنية والمستقبمية.  وصمت في قرارة نفسيا أف تيمكو وتتخمص منو وا 

ىذه األفكار والرؤى لدى شخصية )المؤل( تبيف لمقارئ كيؼ كانت النفس تتصارع داخميًا       
سبيؿ إنجاح مخططاتيا وتنفيذىا، وىنا تتجمى الصورة الجمالية والفنية التي ترسميا وخارجيًا في 

القصة عف ممخص تمؾ األفكار والرؤى النفسية واالجتماعية، وكذلؾ السياسية والثقافية لتمؾ 
 َقْوِموِ  ِمفْ  اْلَمؤَلُ  َوَقاؿَ  قاؿ تعالى:الشخصيات الجماعية عندما كانت تعالج مشكبلتيا جميعيا.

 َتْأُكُموفَ  ِممَّا َيْأُكؿُ  ِمْثُمُكـْ  َبَشرٌ  ِإالَّ  َىَذا َما الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  ِفي َوَأْتَرْفَناُىـْ  اآْلِخَرةِ  ِبِمَقاءِ  َوَكذَُّبوا َكَفُروا الَِّذيفَ 
                                                           

 .9ٕٙ/ٗٔ الغٌب، مفاتٌح (ٔ)

 .33 األعراف، سورة (ٕ)

 .ٕٓ القصص، سورة (ٖ)
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َتْشَرُبوفَ  ِممَّا َوَيْشَربُ  ِمْنوُ 
 ُشَعْيًبا اتََّبْعُتـْ  َلِئفِ  َقْوِموِ  ِمفْ  َكَفُروا الَِّذيفَ  اْلَمؤَلُ  َوَقاؿَ  ، وقاؿ تعالى:(1)

َلَخاِسُروفَ  ِإًذا ِإنَُّكـْ 
مف ىذا العرض لبعض األفكار ُيػدرؾ المتمقي أيضًا المجاالت الواسعة . (2)

التي يتركيا النص عند عدـ ذكره جميع األحداث مسرودًة بتفاصيميا التي وقعت مف شخصية 
المتمقيف باستخبلص بعض النتائج التي قػد تُػنيُر جوَّ المؤل، لُيػتيح المجاؿ إلعماؿ العقؿ لدى 

القصة وأحداثيا، ليطمعوا عمى مدى شدة المؤل وموقفيـ مف الرُّسؿ ومبادئيـ الصحيحة. فضبًل 
)المؤل(، الذي عممت في مجمؿ تحركاتيا  عف الموقؼ السمبي المتجبر الذي تميزت بو شخصية

، بفعؿ ىيمنتيا وقوتيا في السمطة، وىو ومف غيره عمى مصادرة الحقوؽ كميا مف شخصية البطؿ
ال فقط ما وقع  –الذي نفذتو ىذه الشخصية في مصادرة حقوؽ اآلخريف  واالعتداءعيف الجرأة 

جبارىـ عمى ما يكرىوف ومف ثـ إف تطمب األمر فإنيا ال تتوانى  –عمى الشخصية الرئيسة  وا 
 (3)شخصية المؤل في إزالة مف يعارضيا مف الوجود بعد المصادرة.

إف أية حركة ونشاط لدى الشخصية البد ولو مقومات تتحرؾ الشخصية مف خبلليا لتبني      
القرآني أنو بيَّػف ما لممكاف  ت القصصليا أرضيًة صمبة تُػحكـ فييا حركتيا وأدوارىا، ومف جماليا

دور فعاؿ في تحركات الشخصيات، ليركز عمى مدى قابمية الشخصيات أواًل، ولُيػبرز الصورة  مف
الفنية وجمالية األثر الذي يتركو المكاف عمى تصرفات الشخصيات. وىذا ما أوجده السرد القرآني 

سمط الضوء جودىا في مكاف معيف، وعندما اء و عندما اىتـ بالمنطمقات الثقافية لمشخصية أثن
واألمر ينطبؽ عمى شخصية المؤل  (4)عمييا في تداخؿ حياتيا ونشاطيا في مكاف دوف آخر.

عندما كانت تتحرؾ عمى وفؽ مكانيا الطبيعي )القصور( واألماكف الخاصة، وقربيا مف القوة 
ى ثقافٍة معينة تفرضيا تمؾ األمكنة الحاكمة وسمطة القرار، لذلؾ كانت أغمب تحركاتيا مبنيَّػًة عم

ج مف تكمف عبلقة الثقافة بالمكاف في أفَّ الثقافات تُػنتَ سائدة في إدارة األمور، مف ىنا "وبنيتيا ال
. وىذه األشكاؿ ىي َمػف تُػحدد (5)اؿ والممارسات، مثبتة في األماكف"خبلؿ سمسمة مف األشك

طبيعة تحركات الشخصيات، األمر الذي يتطمب مف الشخصية مراعاة األجواء السائدة في 

                                                           
 .ٖٖ سورة المؤمنون: (ٔ)

 .9ٓسورة األعراف:  (ٕ)

 .ٓٗٔ-9ٖٔ  القرآنً، السرد فً التلقً جمالٌات: ٌنظر (ٖ)

 .9ٓٔ. ن .م: ٌنظر (ٗ)

 .9ٓٔ.  ن .م (٘)
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المكاف الذي ىي تتحرؾ فيو، وىذا ُيػظير كيؼ كانت الشخصية الجماعية تتصارع مع نفسيا في 
ى أجواء الحدث المطموب لتصؿ إل ؛أدوارىا عند إبراز أفعاؿ محددة قػد تناقض أحيانًا حتى نفسيا

 وتتقنو في تمؾ األماكف، كما ُيقاؿ لكؿّْ مقاـ مقاؿ.
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 السَّحــرة شخصيةثانيًا: 

ثبات ثانوية  شخصية )جماعية(      مثَّػمت طبقًة ذات نسٍؽ موحٍد تسير بعمميا نحو الغمبة وا 
ة فطنتيا وتبلعبيا الخداع والتضميؿ، وكذلؾ شدقدراتيا المتفردة والخارقة بما لدييا مف العمـ بفنوف 

ش ليا العيوف ػلذلؾ ُوِصػؼ بأنو بياف مع الفطنة البالغة التي تُػدىَ ، بالسحر في قمب الحقائؽ
فيا حتى تبدو لمعياف ر صنو شيٌء يعمؿ عمى قمب الحقائؽ و وأبمغ ما يكوف فيو ىو أ (1)فتَػْنسحر.

الشيء وجيًة غير ساب اك :أي (2).بالخديعة مف حقيقتيا بعد صرفيا عنيا كأنيا ىي األصح
األولى  اتحركالمنذ  وعمى ىذا النحو مف المعاني والدالالت نستشؼُّ  وجيتو التي ُوِضػعت لو.

ليذه الشخصية أنيا شخصيٌة مولعٌة بقمب الحقائؽ وتزييفيا، وىي بعُد شخصيٌة تمتمؾ مف العمـ ما 
يؤىميا أف تكوف قادرًة عمى مواجيِة كثيٍر مف الشخصيات التي تتحرؾ حوليا، وىذا األمر يجعميا 

 شخصيًة لدييا رصيٌد وكـٌ ىائٌؿ مف المعمومات التي تواجو بو خصوميا. 
والمعنوية  الذكر أفَّ ىذه  شخصيٌة تحكمت بيا ومنذ حركتيا األولى، دوافعيا الماديةوجديٌر ب     

َوَجاَء السََّحَرُة ِفْرَعْوَف َقاُلوا ِإفَّ َلَنا أَلَْجًرا ِإْف ُكنَّا َنْحُف : قاؿ اشترطتيا ألداء ما ُأريَد  منيا،التي 
اْلَغاِلِبيفَ 

 ما يحصموفوالحفاظ عمى ما لدييـ عمـ، فضبًل ععدـ ضياع مكانتيـ، فيـ أرادوا . (3)
وقرب منزلٍة ال يناليا  ليـ عطاء دائـ ُيػجعؿَ  أفىو  ،أكثر مف ذلؾعميو مف العطايا والماؿ، بؿ 

ىا عمى تحركيا ما حفز  َف كؿَّ ما تطمح إليو،ضمِ حرصًا منيا لت كانت حركتيا ىذهلذلؾ  (4).غيرىـ
تقافٍ  وأداء أفعاليا وقد حصؿ أف تحركت الشخصية باتجاىيف، فتعاممت بحسب ما  .بكؿ ميارة وا 

                                                           
 الروٌفعى األنصاري منظور ابن الدٌن جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد العرب، لسان ،ٖ٘ٔ/ٖ العٌن،: ٌنظر (ٔ)

 محّمد القاموس، جواهر من العروس تاج ،3ٖٗ/ٗ هـ،ٗٔٗٔ بٌروت، -صادر دار: الناشر ،ٖط ،(هـ9ٔٔ: المتوفى) اإلفرٌقى

بٌدي بمرتضى، الملّقب الفٌض، أبو الحسٌنً، الرّزاق عبد بن محّمد بن  المحققٌن، من مجموعة: قٌقتح ،(هـٕ٘ٓٔ: المتوفى) الزَّ

 .ٗٔ٘/ٔٔ الهداٌة دار: الناشر ط، .د

 .9ٔ٘-ٙٔ٘/ٔٔالعروس، تاج ،3ٖٗ/ٗ العرب، لسان: ٌنظر (ٕ)

 .ٖٔٔ األعراف، سورة (ٖ)

: المتوفى) البغوي مسعود بن الحسٌن محمد أبو السنة، محًٌ البغوي، تفسٌر -القرآن تفسٌر فً التنزٌل معالم: ٌنظر (ٗ)

 للنشر طٌبة دار ،ٗط الحرشدار، مسلم سلٌمان - ضمٌرٌة جمعة عثمان - النمر هللا عبد محمد: أحادٌثه وخرج حققه ،(هـٓٔ٘

 بن علً بن ٌوسف بن محمد حٌان أبو التفسٌر، فً المحٌط البحر ،9ٖٔ/ٕ الكشاف، ،ٕٗٙ/ٖ م،999ٔ -هـ9ٔٗٔ والتوزٌع،

 .ٕٖٔ/٘ هــ،ٕٓٗٔبٌروت،-الفكر دار ط،.د جمٌل، محمد صدقً: تح ،(هـ9ٗ٘: المتوفى) األندلسً الدٌن أثٌر حٌان بن ٌوسف
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)فرعوف(،  ُألقي عمييا مف أحداث مع شخصيتيف متعاكستيف في آف واحد، شخصية ثانوية ُأخرى
 فكاف الحوار سيد الموقفيف والحركتيف.(، )موسى وشخصية البطؿ

إفَّ الحوار تقنيٌة فعالة في كشؼ كثير مف المبلبسات واألحداث التي تقع بيف الشخصيات،      
أواًل بيف  التحرؾخاصًة ما يقع بيف الشخصيات اإليجابية والسمبية مف صراع، وىنا وقع 

 نتيجة المقاءكشؼ  إذ،  اً آنفالمذكور )السحرة وفرعوف(، كما مرَّ في النص  شخصيات كميا سمبية
وكيؼ كاف شرطيا عمى خوض غمار التحدي مع الشخصية  ،عف مطالب الشخصية الجماعية

عمى طمباتيـ  بالقبوؿبينيما بموافقة الشخصية الداعية لمتحدي  االتفاؽالرئيسة، إلى أف انتيى 
ِبيفَ  :المتعددة، قاؿ ـْ َلِمَف اْلُمَقرَّ نَُّك ـْ َواِ  َقاَؿ َنَع

 الذي بيَّػف الحالة النفسية ذلؾ الحدث .(1)
فأعطى الشخصية فوؽ ما  أنو كاف وِجبًل مف اليزيمة الممكنة،و )فرعوف(  لمشخصية المتحدية

نَُّكـْ  َنَعـْ  َقاؿَ  رغبت بو، قاؿ تعالى: ِبيفَ  َلِمفَ  َواِ  اْلُمَقرَّ
الشخصيتيف عمى ضعؼ  موقؼدؿَّ ، ف(2)

واحتياج فرعوف لغيره، وىو يدعي أنو الرب األعمى، فجاءت الشخصية الجماعية ىذه لتكشؼ كؿَّ 
أساليب القوؿ، ىو الذي يعتمد طريؽ الحوار الذي ىو أسموب مف " عف بحركتيا تمؾ المعمومات

وبو تتُـّ حركة الشخصيات وتغيرات  .(3)في خمؽ الحركة وتموينيا وتنويعيا"عميو فف القصص، 
والمعنوي داخؿ القصة، أحواليا ومواقفيا خبلؿ األحداث، كما أف الحركة تشمؿ البعديف المادي 

فبل تقتصر عمى تغيير األماكف وغيرىا، بؿ تعتمد أيضًا حركات الخواطر والعواطؼ وما يتصؿ 
وىي دًا لكؿّْ تمؾ الحركات لدى الشخصية، ػفكاف الحوار مولّْ  (4)بالحياة والمجتمع ماديًا ومعنويًا.

تضيء شخصية البطؿ مع دورىا السمبي عميو، ألنيا كانت تعمؿ بشتى الطرؽ نفسو في الوقت 
فباف مف جيٍة خوُؼ فرعوف مف لمبطؿ والكافرة بالحؽ،  الشخصية المعاندة (فرعوف)لفوز وغمبة 

ـُ ىؤالء السحرة بما كاف يجوؿ ػمْ لذلؾ ىو استعاف بيـ أي: السحرة، ومف جيٍة ُأخرى عِ  موسى
فكاف مضطربًا ال استقرار لحالتو النفسية والفكرية،  ،في نفس فرعوف مف حرٍج أماـ المؤل والناس

 بالوعد ليـ فرعوف مبادرة في" أفَّ  تممست الشخصية الجماعية وأحسَّػت منذ بداية الدعوة لياولذلؾ 
نيـ ليـ اضطراره شدة عمى دليؿ منو والتقريب  إلى احتاج ولذلؾ عاجز بأنو عالميف كانوا وا 

                                                           
 .ٗٔٔ األعراف، سورة (ٔ)

 .ٗٔٔ األعراف، سورة (ٕ)

 .9ٔٔ ومفهومه، منطوقه فً القرآنً القصص (ٖ)

 .9ٔٔ ن، .م: ٌنظر  (ٗ)
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في  وعد حصوؿ العمـ لدييا بضعفىنا وقع الشرط منيا ب .(1)"السبلـ عميو موسى دفع في السحرة
تمؾ الحاؿ، واألمر ليس كذلؾ في فرعوف المتجبر الذي يقير أيَّ أحد لو شاء ومتى شاء، وىو 

ذيف قامت بيما الشخصية عمى ىذا التحميؿ واالستدراؾ المالمجرب لدييا في كثير مف األمور، و 
ف تبيَّػف لمقارئ مدى حذاقة الشخصية واستغبلليا الفرص والمواقؼ داخؿ األحداث وىي تسير بي

الشخصيات المتصارعة، وكؿُّ ىذه التحوالت والتغيُّػرات في المواقؼ قد أحصاىا الحوار بجريانو 
ـَ ال وىو الذي تكمف أىميتو في تقديـ أيِة شخصية تقع أمامو، فيجسدىا بالعرض  بينيـ. وِلػ

 ، فضبًل عف تسميط الضوء عمى الخبايا النفسيةواإلخبار ليقدـ معرفًة كافيًة عف الشخصيات
لمشخصية التي قميبًل ما تبوح بيا نفوس الشخصيات، وىو بيذه الوضعية المعرفية يبيُّػف كثيرًا مف 
المعمومات واألفكار التي تحمميا الشخصيات أواًل، ثـ يوضح معمومات القصة في أغمب 

ر ، لما لو مف الحيوية والطاقة االستيعابية التي تنطوي عمى قدر كبيثانياً  تفصيبلتيا المخبوءة
وتوسع مف  ،(2)الثقافية والفكرية والفنية لدى المتمقيفالبنى وغني مف تمؾ المعمومات التي تبني 

وبحسب الوضع االجتماعي السائد في تمؾ  ،ذىنيتيـ في احتماؿ دالالت أعمؽ حوؿ األحداث
ُبعٌد صيات، وىو االجتماعي الذي كانت عميو تمؾ الشخ ، ليؤكد البعدَ النفوس فياألحداث وتأثيره 

وكؿُّ لى عند مطالبتيا باألجر المجزي لتقديـ خدماتيا، و و حركة الشخصية األُ ماديّّ بحت، رسمت
وأيضًا في ذلؾ الطمب الصادر مف  .(3)"إكسابيـ منزلة اجتماعية تميؽ بيـذلؾ مف أجؿ "

 الشخصية الجماعية توجد التفاتػٌة فنيٌة دقيقٌة تتوضح بيا بعض جزئيات صفات النفوس عندما
، أو ىو كماو اآلخروف فما يفتقر إليبتكوف عمى عمـٍ   لمعالـ يحصؿ" تأتي عمى شكؿ تكبر وعموٍّ

وىو شعور ال تبوح بو  ،(4)"عممو مثؿ يعمـ ال مف وعمى إليو يحتاج مف عمى الترفع مف بالشيء
الشخصية الثانوية  مفىنا  النفوس عمنًا، ولكف ُيػترجمو سموُؾ الشخصية عند تحركيا، فتػبدو

ىي إضاءٌة لمف عممت ألجمو لتسانده، واأُلخرى عمى إنارتاف أو إضاءتاف، اأُلولى  نشاطياخبلؿ 
 .وانتقالتيانفسيا لتنكشؼ لنا بعض أسرارىا المخفية في سمات سموكيا 

                                                           
 .ٖٖٔ/٘ التفسٌر، فً المحٌط البحر (ٔ)

 .3ٖ-3ٕ، 99-9ٙ القرآنً، السرد فً التلقً جمالٌات: ٌنظر (ٕ)

 .99ٔ/ٔ ،وجمالٌا   داللٌا   الكرٌم القرآن قصص (ٖ)

 .ٕٖٔ/٘ التفسٌر، فً المحٌط البحر (ٗ)
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ف اختمفت فيما بينيا، لكنيا البد وليا ما يميزىا حيف تتحرؾ       إف طبائع الشخصيات وا 
وعندما كانت الشخصية الجماعية  ية، أو تأخذ بالتطور مع أحداثيا فتُػبرز ُجػؿَّ صفاتيا.الشخص
 وقعت أقواٌؿ كثيرة بينيا عف طريؽ ىذا الحوار الذي ىووتحاور شخصيات متعددة، تتحرؾ 

تعاقب األشخاص، يتبادؿ وي إذنمط تواصؿ:  ]فضبًل عف أنو[تبادؿ الكبلـ بيف اثنيف أو أكثر. "
يخمو مف أشكاؿ  بيف الشخصيات ال والتبادؿوالكبلـ  االلتقاءوىذا  .(1)ي"قماإلرساؿ والتعمى 

يماءات وحركات وكؿ ما يوحركات معينة " خبر عف مع ما يصحب ىذه األقواؿ مف ىيئات وا 
حتى يفيـ الطرؼ المقابؿ  ،التي تميز أفعاؿ الشخصية وتوجييا حيف القوؿ .(2)ظروؼ التواصؿ"

ُيفصح عف طبيعة العبلقة بيف األطراؼ العنصر ىذا و  عممية الرد كيؼ تكوف.أو المتبادؿ 
دور لمتوصؿ إلى الرؤية األىـ التي ت أو االختبلؼ فيما بينيـ االلتقاءالمتحاورة، وما ىي نقاط 

نقاط التحديد ب التي تنتيي (3)وىي رؤية العالـ.التوجيات االساسية لمشخصية، أغمب  حوليا
التي تتحاور عمييا الشخصيات لمتوصؿ إلى   - ونفسياً  وتاريخياً  اجتماعياً  - األساسيةو  الميمة

 تدحض القوؿ الضعيؼ وتُػظير سمبيتو. نتيجة مقنعٍة 
األدوات المغوية المستعممة بحسب  الحوار في أغمب صوره يكوف أنماطاً وعمى أية حاؿ فإف      

 إحدى الشخصيات جاىمةً ، فعندما تكوف المتجادلةالعبلقات بيف الشخصيات حواريًا، وطبيعة 
يقع عمى العالمة تعميـ الجاىمة بما تقتضيو طبيعة السؤاؿ ونوع الحدث المترتب  ؛واأُلخرى عالمةً 

 َربُُّكَما َفَمفْ  َقاؿَ : فرعوف حيف بدأ يسألو، قاؿمع  موسى كبلـوىو كما حدث مف  (4)عميو.
َـّ  َخْمَقوُ  َشْيءٍ  ُكؿَّ  َأْعَطى الَِّذي َربَُّنا َقاؿَ  ُموَسى َيا  ِعْمُمَيا َقاؿَ  اأْلُوَلى اْلُقُروفِ  َباؿُ  َفَما َقاؿَ  َىَدى ُث

 ُسُببًل  ِفيَيا َلُكـْ  َوَسَمؾَ  َمْيًدا اأْلَْرَض  َلُكـُ  َجَعؿَ  الَِّذي َيْنَسى َواَل  َربّْي َيِضؿُّ  اَل  ِكَتابٍ  ِفي َربّْي ِعْندَ 
َشتَّى َنَباتٍ  ِمفْ  َأْزَواًجا ِبوِ  َفَأْخَرْجَنا َماءً  السََّماءِ  ِمفَ  َوَأْنَزؿَ 

الرسـ لعبلقة الشخصيات مع بيذا ف .(5)
إذا حصؿ وأف  أما  سمي الحوار تعميميًا.في العمـ بعضيا بالقوؿ والتبادؿ بيف طرفيف مختمفيف 

 –ظاىرًا بالجدؿ ولو  –افئًا بيف الشخصيات، وقد امتمؾ كؿّّ منيا حججو وأدلتو وقع الحوار متك
مَّا أَ  َقاُلوا َيا: في قولوجاء في قوؿ الشخصية الجماعية كما  ْف َنُكوَف ُموَسى ِإمَّا َأْف ُتْمِقَي َواِ 

                                                           
 .93، المعاصرة األدبٌة المصطلحات معجم (ٔ)

 .9٘ٔ السردٌات، معجم (ٕ)

 .ٓٙٔ ،ن  .م: ٌنظر (ٖ)

 .ٓٙٔ ،م. ن: ٌنظر (ٗ)

 .ٖ٘-9ٗ طه، سورة (٘)
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َنْحُف اْلُمْمِقيفَ 
ـْ ُموَسى وقولو تعالى:. (1) ـْ ُمْمُقوفَ َفَممَّا َجاَء السََّحَرُة َقاَؿ َلُي َأْلُقوا َما َأْنُت

فاندفعت  (2)
ـْ : قاؿ ما عندىا مف قوة ودليؿ، بعرضالشخصية  َفَممَّا َأْلَقْوا َسَحُروا َأْعُيَف النَّاِس َواْسَتْرَىُبوُى

َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيـٍ 
فعمى الشخصية اأُلخرى الرد بقوة الدليؿ والبينة؛ لكسر شوكة الطرؼ  (3)

بطاؿ مدعياتو الحجة بحجة ، وقرع مباشرًة بالتفنيد والتكذيبالرد جاء  وىنا بالفعؿ .اآلخر، وا 
ـْ ِبِو السّْْحُر ِإفَّ المََّو َسُيْبِطُمُو ِإفَّ المََّو اَل : أعظـ وأرقى منيا، قاؿ َفَممَّا َأْلَقْوا َقاَؿ ُموَسى َما ِجْئُت
ُيْصِمُح َعَمَؿ اْلُمْفِسِديفَ 

 اآلخررد الردًا قويًا بالقوؿ أواًل، ثـ جاء الشخصية المعاندة فتمقت  .(4)
 :قاؿ ما رأوه، لناس لينتبيوا أنو باطؿٌ بو أعيف ا رتما سػحِ بالشخصية وعمميا، وِلػتنكيبًل  بالفعؿ
 ََكاُنوا َيْعَمُموفَ َفَوَقَع اْلَحؽُّ َوَبَطَؿ َما  َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْف َأْلِؽ َعَصاَؾ َفِإَذا ِىَي َتْمَقُؼ َما َيْأِفُكوف 

َفُغِمُبوا ُىَناِلَؾ َواْنَقَمُبوا َصاِغِريفَ 
قناع الطرؼ المقابؿ،  . فكانت الحجة ىي الفيصؿ بإثبات(5) لذا وا 

بترجيح  انتيت المواقؼ جدليةً  تكان الجماعية مف قبؿ شخصية البطؿ. وقدالشخصية  ت ُدِحػض
 في ضوء العبلقة المتبادلة بيف الشخصيتيف، وىو ما ُيػعرؼ بالحوار الجدلي بيف الحجة والدليؿ

 (6)الشخصيات المتحاورة.
التي جرت وتحركت بيا الشخصية الجماعية بُأسموبيا  الجدلية بأدلتيا المقدمة إف األحداث     

رؾ بأي الخاص، كشفت عف بنيتيا المتكاممة في عمـ السحر، وأنيا شخصية قادرة عمى التح
اتجاه عف طريؽ المعرفة التي امتمكتيا في التعمـ المتواصؿ، وىو ما أعطاىا قوًة وعمقًا في 

وليذا العمـ أثره في تنبو الشخصية وزيادة معرفتيا  .تقدمياو تتحرؾ بيا األدلة التي  عرض
وأنيا ليست جاىمًة كي تُػعاند أو تسخر كما َسػِخػَر فرعوف، ألنيا تعي أفَّ بمجريات الحقائؽ، 

معالجة األمور. فتكوف اأُلخرى للدى الشخصية  مباشرةً  األفكارفتتحرؾ  ،الحقائؽتكشؼ األدلة 
األفكار في ذىف الشخصية واضحًة وجميَّػًة أكثر، وميمة في فيـ المواقؼ، ألف الشخصية 

الذي  الحوار خبلؿ مفىو اليدؼ المقصود الذي يقؼ خمؼ الموضوع  المتحاورة ستعرؼ ما
عمالياأرسؿ ليا اإلشارات الكافية ل حتى أدخميا بما ىو أشبو بالمونولوج  ،تحريؾ أفكارىا وا 

                                                           
 .٘ٔٔ األعراف، سورة (ٔ)

 .3ٓ ٌونس، سورة (ٕ)

 .ٙٔٔ األعراف، سورة (ٖ)

 .3ٔ ٌونس، سورة (ٗ)

 .9ٔٔ -9ٔٔ األعراف، سورة (٘)

 .ٓٙٔ السردٌات، معجم: ٌنظر (ٙ)
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القارئ ما آلت إليو  يستشعروىنا  (1)الداخمي ِلػُيػنيَر بصيرتيا ويحفزىا عمى فيـ الواقع بوضوح.
لمرجوع عف رأييا جعميا قابمًة شديد الوقع واألثر عمييا، مما حاؿ ىذه الشخصية مف شعور داخمي 

توجييا نحو اإليجاب مباشرًة بعد وقوع األدلة أماميا، فبلنت وعزميا السمبي، فضبًل عف 
خضوعيا الكمي لمبطؿ، وجرى مف أعماقيا فجاء  موسىالرئيس لشخصية البطؿ وخضعت 

َربّْ ُموَسى َوَىاُروفَ  َقاُلوا آَمنَّا ِبَربّْ اْلَعاَلِميفَ  َوُأْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديفَ  :لساف حاليا، قاؿ
(2). 

 معحركتيا المفاجئة ونموىا المتسارع  وىو دليُؿ حصوِؿ تطوٍر سريٍع لدى الشخصية، أثبتتوُ 
ُألقيت إلقاًء شديدًا ال مجاؿ لمتأني فيو أو التفكر أكثر،  –ولسرعة استجابتيا - فكأنيا األحداث، 

رُّؾ عواطفيا ػحَ ِلتَ أنيا مف سرعة السجود كأنيا ُألقيت عميو، و  ىػػ(215)ت: إذ يرى األخفش
، ولـ تتمالؾ نفسيا وحاليا إيمانًا ساجدًة هلل ويقيف بيّْػف شعوربومشاعرىا، واىتزاز عقميا خرَّت 

وأكد وعييا اآلني بصحة ما رأت مف دليؿ، وواقع أوضح فغيَّػَر أحواليا،  َنَبَع مف داخميا ،(3)منيا
الجديدة التي تكونت بفعؿ حركتيا النامية الفكرية بنيتيا  تأسَّػسَ مما كانت عميو سابقَا؛ لذا ت

معينة إلى  ، والخروج مف حاؿنحو دالالت أعماؽ الروح، وتعديؿ سمات النفوس المتطورة بسرعة
  .واقع أجمى وأكثر وضوحاً 

ـٌ بالنسبة لمشخصية، فبتغيير األفكار وزيادة المعرفة بالحقائؽ، دفٌع إف التجمي والوضوح مي     
، وتبني تكوينيا المناسب تؤسُس بيا بنيتيا الخاصةنحو دخوؿ الشخصية عوالميا الجديدة التي 

رسـ شخصيتيا رسمًا مباشرًا ليعبر عف ذاتيا مع األحداث، ويالذي ُيػحيط بيا ويناسب حركتيا 
، البعيدة وخصائصيا الجديدة، ألنيا بالتجمي الروحي تصؿ إلى أعماؽ الواقع وتسبر أغواره

، عندىا تُػدرؾ الشخصية حقيقة األشياء، فتتحقؽ تجميات وصواًل إلى المعنى الحقيقي لؤلحداث
التي تجعؿ الشخصيَة ِمػمؤىا المعاني والدالالت الواقعية  ،(4)بطريقٍة رمزيةٍ فجأًة الممِيػمُة الروح 

عما في داخميا بصدٍؽ ومف دوف حجاب يستر ما خفي منيا عف اآلخريف،  واالعتراؼقابمًة لمبوح 
تعمُّػقًا منيا بما رأت وأدركت فآمنت، وببل تحفٍظ ُيػرِىػُب شخصيتيا أو ُيػضِعػُؼ عزيمتيا. وىذا 

تفيمت الحقيقة بنفسيا، فألقت نفسيا ساجدًة  رة )الجماعية( التياألمر قد حصؿ لشخصية السح
                                                           

 .3ٖ٘/ٔ األدب، فً المفصل المعجم: ٌنظر (ٔ)

 .ٕٕٔ-ٕٓٔ األعراف، سورة (ٕ)

 .9ٖٔ/٘ التفسٌر، فً المحٌط البحر ،ٔٗٔ/ٕ الكشاف، ،ٕٙٙ/ٖ القرآن، تفسٌر فً التنزٌل معالم: ٌنظر (ٖ)

 الجمهورٌة -صفاقس -والنشر للطباعة العمالٌة التعاضدٌة مؤسسة ،ٔط فتحً، إبراهٌم األدبٌة، المصطلحات معجم: ٌنظر (ٗ)
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ِإنَّا آَمنَّا ِبَربَّْنا ِلَيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا : اىا وما ُأكرىت عميو مف قبؿ، قاؿمؤمنًة، ثـ اعترفت بخطاي
َوَما َأْكَرْىتََنا َعَمْيِو ِمَف السّْْحِر َوالمَُّو َخْيٌر َوَأْبَقى

باطنيـ  منيـ بما كاف في االعتراؼوىنا وقع  .(1)
كيؼ أتت راغبًة الجماعية تتوضح عف الشخصية جميمٌة مخفيَّػًا وُيػظِيػروف غيره، وىذه صورٌة 

 بعزة يحمفوف مختاريف جاءوا قدالَّػذيف عندما قرروا المواجية "وىـ  !!بالتحدي، ثـ تبوح أنيا مكرىةٌ 
الكريـ مف معنى في كممة فالصورة تكمف فيما جاء بو النص  .(2)"؟الغمبة ليـ أف فرعوف

عمى كثرة أعماليـ وأفعاليـ التي قاموا بيا قبؿ ىذه  -ربما واهلل أعمـ –التي تدؿُّ (، )خطايانا
( يئتناطخوا )لو لـ يق، والحادثة ىذه مف ضمف الخطايا الكثيرة أيضًا، لذلؾ الحادثة مع موسى

 كي نقيره وننصر فرعوف. ة موسىلمواجييا، وىي السحر التي جئنا ب
إذف فالشخصية ىكذا كشفت مدى حركتيا التي كانت تتحرؾ مف خبلليا مع مجموع      

لنشاط عمى حركة معينة أو محددة، األحداث السابقة والبلحقة، إذ لـ تقتصر تمؾ الحركات وذلؾ ا
يرًة حتى غدت شخصيًة حركة التحدي مع موسى بالسحر، بؿ جاوزت بحركاتيا حدودًا كثمثؿ 

متطورًة وناميًة بسرعة األحداث وتطورىا، فضبًل عف تنوعيا لتتموف الشخصية وتتكيؼ مع جميع 
 تمؾ األحداث والمواقؼ.

شخصية واحدٍة بأنيـ ما كانوا عمى صواب ما يكف مف أمر، فالسحرة اعترفوا اعتراؼ ومي     
خبلؿ مرحمة األدوار التي واكبتيا مف  بو مرَّتالشخصية ب تحوالً ُيػعدُّ  االعتراؼمف قبؿ، وىذا 
نت شخصيتيا بكثرة األحداث وتداخميا حتى انتيت إلى ما انتيت إليو، وعاشت معيا،  فتػموَّ

شخصيًة منقمبًة تركت ماضيًا وأحداثًا معقدًة باآلراء، واتجيت إلى مجاؿ رحٍب سمٍح أباح ليا أف 
مجاؿ واسع  االعتراؼألف  ومعرفة كنييا؛بروحيا  الواقعيمشعور والرجوع ل االعتراؼ تصؿ إلى

يجعميا تعيش التعبير الوجداني الجميؿ والصادؽ، الذي تُػفِضي بو  ،يفتح لمشخصية أبوابًا كثيرةً 
فراغ حمميا ما مليا  عف النفس، وتخميٌص  وىو ترويحٌ  (3).المتراكـ عمييا الروح مف خبلؿ إقرارىا وا 
لـ تعيده  إذ ىو تحوٌؿ عظيـ وكبير حصؿ لمشخصية عمييا،وقع عمييا خبلؿ الزمف الذي مرَّ 

ف الزمف أيضًا أخذ صورتو المتحولة مع تحوؿ الشخصية الجماعية ىذه، حي مف قبؿ، فأخذ
نوع الزمف أيضًا، مف زمف الكفر والعناد  تغيرفقد وموافقًة ليا انتقمت مف حاؿ إلى حاؿ ُأخرى، 
                                                           

 .9ٖ طه، سورة (ٔ)

 .3ٕ٘/٘ القرآن، تفسٌر فً التنزٌل معالم (ٕ)
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قػػد اؽ الشخصية حوؿ الواقع الحقيقي، فكأنيـ كما ُيػقاؿ ػػآفداية والرشاد وفتح إلى زمف الي لدييا
فبدأ  [ . . . فوافقوىما الحؽ وقوع عمى شكرا هلل سجدا فإنيما وىاروف لموسى موافقة سجدوا"

ويأخذ جمالو بالنسبة ليـ ولمحدث مف حالة الشدة والضيؽ التي ُأكرىوا عمييا، الزمف ىنا يتغيَّػُر 
ذلؾ  .(1)"بررة شيداء آخره وفي سحرة كفارا النيار أوؿ كانوا ]، إذالجديدإلى سعادة اليدى والنور 

)الزمف النفسي(،  وىو الزمف الذي ُأطمؽ عميو بػ وقع تحت وطأة الحدث فغيَّػره،الزمف الذاتي الذي 
التي ال تساوي إال  بكينونتو الزمنية معينة منيةفوه بحالتو التي يكوف فييا مدًة ز ولو تنبَّػو العرب فعر 

 ف تغير المعتاد مف الزمف إلى حاؿنفسيا، غير أف الذات بتجمياتيا وحاالتيا المتغيرة ىي م
تشعر  وراحةٍ  بيجةٍ ب الشخصية سعيدةً ُأخرى، كما في تحويؿ الزمف الطويؿ قصيرًا عندما تعيش 

 يسع السو قصيرًا لذاتيا تتمنى أف يدوـ وال ينتيي، لكنيا تحوكأنيا حققت انتصارًا عظيمًا 
ف كاف طويبًل الفالتغير والتطور لمزمف عند الشخصية  (2).اسعادتي يعني شيئًا كبيرًا  حتى وا 

مستمرًا؛ ألنو زمف قصيٌر بنظرىا قد يحدده الحدث بالتغير أو الثبوت كما ىو، وىو ال يساوي 
إال بقدر ما يتركو الحدث مف آثار عمى نفس الشخصية حيف ُيػغيرىا، الحدث وقعًا عمى النفوس 

وُح ِإَلْيِو ِفي َيْوـٍ َكاَف ِمْقَداُرُه َخْمِسيَف َأْلَؼ َسَنةٍ : لذلؾ قيؿ عنو في قولو َتْعُرُج اْلَمبَلِئَكُة َوالرُّ
(3). 

فيكوف طويبًل  اإلنساف، ، بؿ ىو ما يتركو مف الحاؿ المتغير عمى*يعني زمنًا محددًا بعينو أنو ال
زمنًا قصيرًا كصبلٍة في الدنيا، وىو عميو  -أو يراه المؤمف ُ  –عمى الكافر لسوء حالتو، لكنؾ تراه 

كمدِة ما بيف صبلة الظير والعصر، فتكوف استطالتو بناًء عمى شدة الحاؿ، وقصره معقودًا بمدة 
 ألنو ال التأويؿ النفسي لمزمف داخؿ القص؛ وىذا ىو عيف (4)بيسر الحاؿ وراحتو عمى النفس.

 ال يمتـز بالرتابة والوحدة،يمكف تحديده بدقة، كما ال يمكف التكيف بماىية الزمف كيؼ تكوف، ألنو 
لى الضبابية  (5).أقرب وا 

 

                                                           
 .9ٖٔ/٘ المحٌط، البحر (ٔ)

 .93ٔ، 9ٙٔ الرواٌة، نظرٌة فً: ٌنظر (ٕ)

 .ٗ المعارج، سورة (ٖ)
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 خوة يوسفإ  شخصيةثالثًا: 

األحداث ىذه الشخصية مف اجتماع عدة مقومات في بنائيا، وبسبب خصوصية تكونت       
مع ىذه الشخصية وتطورىا، أصبح لمزمف دور كبير في تسارع تمؾ األحداث، فالشخصية 
الجماعية ىذه تشكمت عبر تراتب الحدث وتناسقو مع المواقؼ المختمفة. وكما قيؿ أف األحداث 

وقد تجمى ذلؾ مف خبلؿ العواطؼ  ،فييا كانت تسير عمى وفؽ حركة الزمف، وتنمو نموًا طبيعياً 
خوة تجاه شخصية البطؿ التي فاقتيـ في كؿ يس النفسية لدى تمؾ العصبة مف اإلواألحاس
 (1)شيء.

خوة خصوصًا وحديث اإل ،في القصة عموماً لدى ىذه الشخصية الثانوية أخذ عنصر الحوار      
ؿ ما كاف يجوؿ في نفوس ر عف ك، فقد ارتكز حديث الشخصية ىنا عمى التعبيمنيا مكانًا واسعاً 

 َوَنْحفُ  ِمنَّا َأِبيَنا ِإَلى َأَحبُّ  َوَأُخوهُ  َلُيوُسؼُ  َقاُلوا ِإذْ قاؿ تعالى: ،وظير عمناً  خوةشخصيات اإل
ُمِبيفٍ  َضبَلؿٍ  َلِفي َأَباَنا ِإفَّ  ُعْصَبةٌ 

الحوار بينيـ أفضؿ معبٍر عف  ت أوؿ حركة لمشخصيةفكان، (2)
بواطف النفوس لدييـ؛ ألنو ترجـ الحالة النفسية والمشاعر حوؿ الشخصية الرئيسة، وىذا ما 

ألف  الضغينة تجاه البطؿ؛ما تمر بو مف حالة الحسد و و لحظناه عمى الشخصية حيف الحوار 
ة تمثؿ حالة نفسييساعد عمى تصوير موقؼ معيف في القصة، أو صراع عاطفي، أو الحوار "

أيضًا تخدـ الشخصيات كثيرًا في سير  ولمحوار وظائؼ  ُأخر .(3)"الخوؼ أو الكبت أو الغيرة
األدوار أىميا تطوير الموضوع ألكثر مف غرض داخؿ القصة، فضبًل عف تصوير الشخصية 
بدقة وتقديميا بشكؿ يتناسب والجو الذي تعيش خبللو فتقدـ نتاجيا داخؿ نسؽ األحداث 

اب بأوؿ خطوىو ما جرى عمى لساف الشخصية في حديثيا عف الشخصية الرئيسة  (4)ضوح.بو 

                                                           
 .93ٖ ومفهومه، منطوقه فً القرآنً القصص: ٌنظر (ٔ)

 .3سورة ٌوسف: (ٕ)

 .9٘ القصة، كتابة فن (ٖ)

 ٌوسف .د.م السعدون، حسون نبهان .د .م "،انموذجا    موسى قصة" القرآنٌة القصة فً الحوار ،9٘ -9ٗ ،ن. م: ٌنظر (ٗ)
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 ِإفَّ  ُعْصَبةٌ  َوَنْحفُ  ِمنَّا َأِبيَنا ِإَلى َأَحبُّ  َوَأُخوهُ  َلُيوُسؼُ  َقاُلوا ِإذْ : موجو منيا وبحوار متبادؿ، قاؿ
ُمِبيفٍ  َضبَلؿٍ  َلِفي َأَباَنا

(1). 

تكونت بنية الشخصية ىنا مف خبلؿ نظرتيا لمواقع االجتماعي الذي تعيش فيو، وىو وراثة      
سب المكانة أو األمر فيما بعد، وىو أمر حدد تكويف وفكر الشخصية وتحركيا لكالنبوة 

عصبة موجودة ليا األولوية في إدارة األمور، فمـ يكف نظر االجتماعية وسيادتيا بوصفيا 
، بؿ الى واقع اجتماعي تفرضو الطبقة أو الجماعة باتخاذ كؿ السبؿ دئوالمبا الشخصية الى القيـ

لموصوؿ إلى الغاية وحسب، مف ىنا ُبني تحرؾ الشخصية باستخداـ كؿ ما ُيتاح ليا لموصوؿ إلى 
النتائج المطموبة لدييا، فالقتؿ أو الطرح أو اإلبعاد وغيرىا ىو واحد عندىا، األىـ ىـ خمو الحاؿ 

ليا وحدىا إلنجاز أعماليا وتحركاتيا المستقبمية، فقالت الشخصية أقوااًل وعممت أفعااًل والمكاف 
 َلُكـْ  َيْخؿُ  َأْرًضا اْطَرُحوهُ  َأوْ  ُيوُسؼَ  اْقُتُموا: ، قاؿالذي قامت بوودورىا حددت بنيتيا متنوعة 

َصاِلِحيفَ  َقْوًما َبْعِدهِ  ِمفْ  َوَتُكوُنوا َأِبيُكـْ  َوْجوُ 
 َوَأْلُقوهُ  ُيوُسؼَ  تَْقُتُموا اَل  ِمْنُيـْ  َقاِئؿٌ  َقاؿَ : وقولو، (2)

َفاِعِميفَ  ُكْنُتـْ  ِإفْ  السَّيَّاَرةِ  َبْعُض  َيْمتَِقْطوُ  اْلُجبّْ  َغَياَبةِ  ِفي
. وىنا ُيبلَحظ التبايف واالختبلؼ عمى (3)

وىو مؤشر عمى اضطراب  ،تصرفات الشخصية وعدـ استقرارىا عمى أمر معيف عند حركتيا
 وف نتائجيا؛ككيؼ ست النتيجة المجيولة وضبابية ،الشخصية بسبب تداخؿ األحداث وتسارعيا

يا خبلؿ وقعت فيلذلؾ قدمت الشخصية كؿ ما بوسعيا لمتخمص مف المأزؽ والعقدة الوقتية التي 
الذكر، فكاف  اآلنفةاألحداث، وىو دليؿ عمى عدـ صدقيا في الصبلح المزعوـ الذي بيَّػنتو اآلية 

جسدتيا حركة قد  -الكبت والضغينة والحسد –خصائص وصفات  تمؾ الشخصية مف وما حممت
 فأثبتت مجموعَ  الخطر المحدؽ بيا بكؿ وعي وانتباه؛ شعرستتو  وىي تقصد ما تقوـ بو،أفعاليا 

 َمْعُدوَدةٍ  َدَراِىـَ  َبْخسٍ  ِبَثَمفٍ  َوَشَروهُ : ة برزت منيا فيما بعد بوضوح، قاؿصفاتيا بحركة واحد
الزَّاِىِديفَ  ِمفَ  ِفيوِ  َوَكاُنوا

ال ثمنو البخس الذي  . وىنا تأكيد قصدىـ الذي ىو إبعاد يوسؼ(4)

                                                           
 .3 ٌوسف، سورة (ٔ)

 .9 ٌوسف، سورة (ٕ)

 .ٓٔ ٌوسف، سورة (ٖ)

 .ٕٓ ٌوسف، سورة (ٗ)
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ولعؿ ىذا  (1)، والدراىـ القميمة المنقوصة عمدًا.بائس وخاسر بكؿ الموازيف ىو بيعإذ  ،ال بركة فيو
البيع وىذا التعمد مف قبؿ الشخصية إنما ىو تعبير عف الحالة النفسية التي وصمت الييا 

ألف الواقع االجتماعي في بعده  ـ الرغبة بو بفعؿ اإلغواء والحقد؛الشخصية الثانوية مف عد
وجودة يمكف تجنبو أو تبلفيو مادامت الرغبة م اإلنساني يعمؿ عمى إيجاد ىكذا إغواء مستمٍر ال

 (2)لدى البشر.

منيا شخصية متنوعة المزاج  الثانوية ىنا، جعؿشخصية الالذي ُأصيبت بو  إف التناقض     
الخفية، لذلؾ بعد و األفكار، غائصًة بالعتمة وعدـ البوح في أكثر تحركاتيا المشبوىة مشوشة و 

الحدث األكبر بدأت تختمؽ األسباب واألشياء الكاذبة لمخبلص مف األزمة التي وقعت فييا. 
خوة حوؿ مجموعة االقتراحات التي قدميا اإلواألمر ىذا قد بيَّػنو الدكتور البستاني عندما تكمـ عف 

زئية، وذلؾ فيما بينيـ، عمى الرغـ مف عدـ ذكر كؿ تفصيبلت القصة الج ىبلؾ يوسؼ
جمااًل فنيًا  ؽُ ػحقّْ ػالتي تُ ، إلمتاع المتمقي ومشاركتو في كشؼ ما خفي مف األحداث داخؿ القصة

عجابًا يستذوقو المتمقوف خبلؿ سرد بعض األحداث.  (3)وا 

خوة(، فقد بدت )اإل الثانويةالشخصية ىذه عمى الرغـ مف الدسائس والمكائد التي وضعتيا و      
عف توجياتيا وطموحاتيا اليادفة لمسمطة والزعامة الدينية والدنيوية  خبلؿ تعبيرىابطريقة مباشرة 
، فكانت صفاتيا عبر حركتيا ترسـ أبرز السمات والخصائص التي تمتعت بعد األب يعقوب

 كاٍؼ عف رسـ مبلمح الشخصية بمراحؿبيا، فكمية المعمومات الصادرة عنيا، ونوعيتيا دليؿ 
يي شخصية ذات طبائع متمونة ىدفيا خدمة نفسيا ومصالحيا بناًء عمى سيرىا داخؿ القصة، ف

الشر، والحسد، والعداوة وغيرىا، في  -ما تميزت بو مف بنية حركية أنتجت مختمؼ أنواع السموؾ ػ
سبيؿ إشباع رغباتيا غير المحدودة التي ساقتيا باتجاه خطير وصؿ مرحمة القتؿ والنفي، وىو 

شخصيات المريضة لتحقيؽ مصالحيا المختمفة، طبائع النفوس والمثؿ أقصى مراحؿ مرحمة ت
وتمؾ نظرة قائمة عمى تأثير مختمؼ الحياة االجتماعية في األفراد. وال ننسى أف أساسيات ىذه 

                                                           
 أبو هاشم، أبً بن الواحد عبد بن محمد القرآن، غرٌب تفسٌر فً الصراط ٌاقوتة ،٘ٓٙ -ٗٓٙ/ ٕ الوسٌط، التفسٌر: ٌنظر (ٔ)

  ،ٔط التركستانً، ٌعقوب بن محمد:  له وقدم حققه ،(هـٖ٘ٗ: المتوفى) ثعلب بغالم المعروف الباَوْردي، المطرز الزاهد عمر

 .9ٖٕ  م،ٕٕٓٓ - هـٖٕٗٔ السعودٌة، – والحكم العلوم مكتبة

 .99 الخفً، اإلله :ٌنظر (ٕ)

 .99ٕ-9ٕٙ/ٔ وجمالٌا ، داللٌا   الكرٌم القرآن قصص: ٌنظر (ٖ)
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الشخصية كانت روحيًة تحمؿ القيـ والمبادئ العميا بفطرتيا؛ ألنيا صدرت مف وجود نبي اىتـ 
ية، ينطوي القيـ الروحية بالعوارض االجتماعية واالقتصاد ربط، لكف وىو أبوىـ يعقوب ،بيا

ذلؾ ىو ما حدا بتمؾ الشخصية حتى انجرفت لما وقعت فيو  و. ويبد(1)عمى الحط مف تمؾ القيـ"
، فتناست أصؿ تربيتيا وانحدرت نحو مصالحيا المختمفة التي مضطربة مف أحداث وقصص

أوضاعيا االجتماعية  وفي مقدمتيا، الداخمية والخارجية أخذت تتحكـ في مجمؿ سموكياتيا
 . الوضع الجديد معالمستقبمية كيؼ ستكوف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٖٔ األدبً، والنقد التكوٌنٌة البنٌوٌة (ٔ)
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ـارة  شخصيةرابــعــًا:   .السيـَـّ

حداث التي سبقتيا بيا شخصية مكمبًل لؤلميمًا و التي تكاد تكوف جزءًا ىـ الشخصية الثانوية      
سابقتيا، ألنيا ساندت مف عكس ال عممت بطريقة عمى  جماعيةشخصية ولكف ىي  ،خوة()اإل

ف كانت في و  ،البطؿ في إنجاح دوره لتجارتيا،  اً إضافي اً أو ربح قد حصمت عميو غنيمةً  حساباتياا 
الذي ساعد الشخصية الرئيسة عمى أداء مياميا التي  الميـ األثربداية  أدتنيا شخصية إال إ

، ُأنيطت بيا بأكمؿ وجو بواسطة االنتقاؿ مف البيئة األولى لمبطؿ الى البيئة الجديدة وىي مصر
ف كانت ال تعمـ ما ىو المنتظر مف شخصية البطؿ  .وا 

خصية يعد عنصر المكاف العنصر األبرز واآلخر في تحركات الشخصيات، فانتقاؿ الش     
الرئيسة مف مكاف الى آخر صاحبو انتقاؿ بعض الشخصيات الثانوية التي عممت عمى وفؽ ىذا 

فالبيئة الجديدة غيرت كثيرًا  األدوار مع تغير األحداث وتطورىا.عمى تعدد و  ،التغير في األمكنة
اختمفت عف سابقتيا، وىو ما لِحظناه  ات الثانوية وأعطت ليا صفات ُأخرمف مبلمح الشخصي

آلت إليو  مغايرًا لما كاف دورىا خوة في الشاـشخصية اإليات السابقة فيما بعد، فعمى الشخص
 في مصر. أحواليا

لوال ما اكتسبتو مف شخصية ثانوية بوصفيا شخصيًة مثؿ السيارة ما كاف ليا أف تنجح  إفَّ      
ى سير حياة شخصية البطؿ، فنجاحيا كاف معقودًا بما يقدمو مقومات النقؿ والمساعدة المؤثرة عم

ف كانت ىي َمف ساعده عمى الوصوؿ إلى ذلؾ المكاف بتحمميا أعباء سفره  البطؿ فيما بعد، وا 
تكف تتييأ لـ  رئيسةً  شخصيةً مكاف إطبلؽ قدراتو التي نجح بيا ونقمو مف مكاف ضاؽ عميو إلى 

، وىذا االنتقاؿ ما كاف لوال مساعدات ىذه البيئة ليا أسباب النجاح في تمؾ األمكنة مف
ف كانت غايتيا األولى جني الربح مف بيعو، فيي  الشخصيات ووقوفيا إلى جنب البطؿ حتى وا 

في أي  -ميمة البطؿ الثانوي"ألف  ؛شخصية بحسب ما وقع عمييا مف دور ميمة قامت بيا ىكذا
. (1)"الضوء عمى الشخصية الرئيسيةلقاء تتمثؿ في إبراز ىدؼ محدد، وفي إ –شكؿ قصصي 

ولكف دور السيارة ىنا انتيى بالوصوؿ الى مصر، إال أنو كاف دورًا بالغ األىمية عمى الرغـ مف 
أف نص القصة طوى أكثر األحداث التي وقعت بيف الشخصية الرئيسة والشخصية الثانوية ىذه، 

                                                           
 .9ٕٖ/ٕ الكرٌم، للقرآن الكرٌم للقرآن البنائً التفسٌر (ٔ)
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فؾ الشفرات ليقوـ المتمقي لمقصة ب ؛ردخؿ القارئ بمصفأُ  ،وقاـ بنقمنا مف مكاف إلى آخر مباشرةً 
يساعد عمى إنارة النص ببعض األفكار والتأويبلت  ًا،متمقي اً عنصر بوصفو منص لالكثيرة ويدخؿ 

المناسبة، وىو أمر يدؿ عمى جمالية القصص القرآني واختزالو األحداث الكثيرة ألغرض فنية 
األغراض األساسية التي جاء ألجميا ىذا ، فضبًل عف دفعًا لمممؿ أو السأـ لدى القارئ ؛وقصصية

مف جانب، ومف جانب آخر فالقرآف الكريـ لـ يأت ألمة معينة، وال ىو ُينظر إليو بنفس النظرة 
 .التي ننظر بيا إليو، بؿ ىو عند غيرنا مف األمـ اأُلخرى ال يحتفى بو كحالو عند أمة االسبلـ

لشخصية البطؿ بحسب دورىا،  أو مساندةً  ف بعض الشخصيات الثانوية قد تكوف مساعدةً إ     
دور يبدو عمى  ال ُيتاح ليا جميعًا إنارة أو إضاءة وجو الشخصية الرئيسة بجبلء تاـ، وىو ما لكنو

 . يس إالمارة حممت الشخصية الرئيسة ل قافمةبأنيا  ،ىا الطريؽجواز شخصية السيارة العابر بقدر 
األرضي الذي تتدخؿ فيو ذائقة وريشة مبدعو التي وىنا يكمف الفرؽ بيف ىذا القصص والقصص 

قد ُتعطي أدوارًا لشخصيات ثانوية تفوؽ حتى شخصية البطؿ. وفي ىذه القصة برغـ أىمية تمؾ 
جميا المناسب مف دوف أي الشخصيات فإف النص القصصي أعطى كؿَّ شخصية قْدرىا وح

 (1).تدخؿ مخؿ

ح، ولتساوي األفكار الجماعية في أغمب تبرز صفة الجماعية في ىذه الشخصية بوضو      
ُيمحظ عمى بنية شخصية )السيارة(  –خصوصًا عند الطبقات االقتصادية  –في المجتمع  األحياف

البناء المادي الربحي الذي في ضوئو انبنت شخصيتيا وبيا تحركت فرسمت خطوطيا العامة، 
لذلؾ فإف الناظر لحركة الشخصية في النص يجد أنيا ىكذا ُبػنيت مف أوؿ خطاب جرى في 

 َوَجاَءتْ : ولوُبشرى(، كما جاء في ق ياركز قبؿ كؿ شيء عمى قوؿ واردىـ )الذي حوارىا 
وهُ  ُغبلـٌ  َىَذا ُبْشَرى َيا َقاؿَ  َدْلَوهُ  َفَأْدَلى َواِرَدُىـْ  َفَأْرَسُموا َسيَّاَرةٌ   ِبَما َعِميـٌ  َوالمَّوُ  ِبَضاَعةً  َوَأَسرُّ

َيْعَمُموفَ 
 ُبشّْرتَ  َما: الِبَشاَرةُ و) والبشرى  ىنا دلت عمى الفرح والسرور وغيرىما.  يقوؿ الميث: ،(2)

 .(3)(َذِلؾ مف ُيعَطى َما َحؽُّ : والُبَشاَرةُ  َشّر، َأو خيرٍ  بَأمرٍ  اْلَقْوـ ُيبشّْرُ  الَِّذي: والبشيرُ  ِبِو،

                                                           
 .9ٕٖ/ٕ الكرٌم، للقرآن الكرٌم للقرآن البنائً التفسٌر: ٌنظر (ٔ)

 .9ٔ ٌوسف، سورة (ٕ)

 ،ٔط مرعب، عوض محمد: قٌقتح ،(هـ9ٖٓ: المتوفى) منصور أبو الهروي، األزهري بن أحمد بن محمد اللغة، تهذٌب (ٖ)

 .ٕٙٗ/ٔٔ م،ٕٔٓٓ  بٌروت، – العربً التراث إحٌاء دار
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يبدو أف البشارة بالذََّكِر أكثر فرحًا مف غيره، ألف الذكر أوفر حظًا مف األُنثى وأعزُّ مكانًة      
دليؿ واضح عمى قصد البشارة ىو دومًا عمى ما ينظروف، لما فيو مف شتى المكاسب، وىنا 

وهُ  :سب مف الماؿ أيضًا. بدليؿ قولوالربح، مع حسف المك . حيث ُيمحظ اتجاه ِبَضاَعةً  َوَأَسرُّ
أحد أطراؼ بو  وقيمتو ونوعو، إذ إف أوؿ ما عبر واىتماـ الشخصية مباشرًة وقع عمى وجود الربح

وهُ  ُغبلـٌ  َىَذا ُبْشَرى َيامف حيث ال تشعر ىو القوؿ  ناطقةً الشخصية بحركتيا  . ِبَضاَعةً  َوَأَسرُّ
فكاف اىتماميـ بو عمى قدر  ،فيـ رأوا فيو تجارًة مربحًة عمى حسب منطوقيـ التجاري الربحي

والتجارة قائمة عمى ذلؾ بحسب بنية التفكير االقتصادية  (1)ربحيـ، وىذه ىي عادة أىؿ التجارة.
مى حسب التفكير الجمعي والبنية العقمية التي يتمتع بيا لدى ىؤالء، لذلؾ يكوف كبلـ الوارد ع

أفراد طبقة ما عمى  اجتماعمف  (كولدماف)أفراد القافمة الذاىبة ألجؿ البيع. وىو ما أشار إليو 
ه شيء والرؤية الواحدة تجا ،حسب نسؽ معيف يتساووف بو جميعيـ تقريبًا، مف خبلؿ بنية التفكير

   (2)النسؽ االقتصادي مثبًل، أو الديني وىكذا.بنية ما، كما ىي الحاؿ في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 -هـ9ٔٗٔ القاهرة، – والتوزٌع والنشر للطباعة الصابونً دار ،ٔط الصابونً، علً محمد التفاسٌر، صفوة: ٌنظر (ٔ)

 .9ٙٔ/ٕ هـ،ٖٔٗٔ بٌروت، – الجدٌد الجٌل دار ،ٓٔط محمود، محمد الحجازي الواضح، التفسٌر ،9ٖ/ٕ م،999ٔ

كلٌة التربٌة،  –إٌناس كاظم شنبارة، إشراف: أ.د. عباس محمد رضا، جامعة بابل  تكوٌنٌة، بنٌوٌة دراسة تمام أبً شعر (ٕ)

 .9ٕٔ م، 9ٕٔٓ
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 .(املدينة يف  )نسوةٌ نسوة ال  شخصيةخـامــسـًا: 

( مختمؼ الشخصيات، فكاف لمشخصيات النبي يوسؼعمى الشخصية الرئيسة ) مرَّت      
كميًة تحكي  ، ولعؿ ىذا األمر يرسـ لنا صورةأوؿ األمر الجماعية حٌظ واسٌع وسمبي عميوالثانوية 

 مجمؿ القصة بما دارت وكأنيا حدٌث واحد عنوانو )المؤامرة(.
)الجماعية( مف أوؿ حدث ليا بصورة الجديدة النسائية الثانوية تحركت ىذه الشخصية  لقد    

مجموعات نزعت نحو الشر ونسج المكائد لئليقاع بشخصية البطؿ، وكاف تحركيا عمى حسب 
بيا لموصوؿ إلى اليدؼ المقصود، أو ربما الذي طُػِمػب منيا، وىو أدوار متنوعة ومتتالية قامت 

 اْلَعِزيزِ  اْمَرَأتُ  اْلَمِديَنةِ  ِفي ِنْسَوةٌ  َوَقاؿَ : كممة وردت في اآلية وىو قولوما ُيػسػتشؼ مف أوؿ 
ُمِبيفٍ  َضبَلؿٍ  ِفي َلَنَراَىا ِإنَّا ُحبِّا َشَغَفَيا َقدْ  َنْفِسوِ  َعفْ  َفتَاَىا ُتَراِودُ 

( بمفظ )وقاؿ جاءت كممة إذ ،(1)
، وىو أوؿ حدث وانجاز قامت بو الشخصية لخصو ىذا تكممف المذكر وأف القوؿ ىو لنسوةٍ 

 .الفعؿ؛ لموصوؿ إلى غايات كثيرة
دة مع الشخصية الثانوية التي لشخصية كانت متشابية مف نواٍح عأف ىذه افي الشؾ      

ف كانت جماعية  لكنيا تتفؽ معيا بأنيا شخصية نسوية شبيية ليا وتتمتع بأغمب سبقتيا، فيي وا 
الصفات والحركات مف غرائز ومشاعر، فضبًل عف أنيا زادت عمييا بأنيا شخصية متيتكة 

ف كانت سارت فاضحًة لممستور وعممت عمى إشاعة ما لـ تشيده. ولـ ُتحدد  خفي عف الناس وا 
أشار بعض و  ،معينة كبعض البيوت أو الجمساتد أدوار ىذه الشخصية داخؿ أماكف أو تُػقّيػ

رأة الساقي والخباز وغيرىما، أو مصنؼ النسوة بعدد قميؿ مف النساء مثؿ المفسريف عندما حددوا 
فمُػوِحػظ   ،العمف إلى السر مف خرجت متطورةً  كانت بؿ  نساء القادة وبعض المتنفذيف في الدولة،

في  اً نار وصمت لمخاصة والعامة معًا ومضت  إذيا، أف الفضيحة قد عمت أرجاء الببلد في أغمب
وقد أشار  أخذ الخبر تتناقمو جماعات جماعات.اليشيـ، حتى صارت حديث الشوارع واألزقة، ف

ألف  قي، إذ لـ ُيػرد بو نسوٌة بعينيف؛)النسوة( بأنو تأنيٌث غير حقي الزمخشري في حديثو عف
، قيؿ ىي المدينة التي وقعت فييا الحادثة ويعنوف مدينة طيبة، وقيؿ ال، اْلَمِديَنةِ  ِفي: قولو

                                                           
 .ٖٓ ٌوسف، سورة (ٔ)
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  (1)بؿ ىي مدينة عيف شمس، ثـ توسعوا في الكبلـ عف النسوة فذىبوا إلى أنيا ىي مصر كميا.

ُأريد لو أف ُيػذاع أكثر ألف الخبر إذا  ع بيف النساء وبيف الرجاؿ عمومًا؛ولعمو كاف ُيقَصُد ما شا
رًا طة أداة تُبرزه لمخارج أكثر مف دائرة البيوت المحدودة بعض الشيء، وَمْف أحسف نشاسيكوف بو 

ونشرًا لفضيحة زوج  اً عموم ؛ لذلؾ جاءت )قاؿ( بالمذكر لتكوف أكثرلمخبر بعد النساء إال الرجاؿ
العزيز بيف الجميع ىكذا، وأفضؿ دليؿ عمى ذلؾ ىو ماجاء في سياؽ القصة وفي ذات الحدث 

قريبٌة  نفسو، أو ىي شخصيةٌ  شخصية العزيز تكوف ربما ،مى لساف شخصية ثانوية ُأخرىأيضًا ع
اْلخاِطِئيفَ  ِلَذْنِبِؾ إنَّػِؾ ُكنِت ِمفَ  َواْسَتْغِفِري: شخصية ثانوية ُأخرى، قاؿأو  ،منو

نجد  إذ. (2)
فدؿ  .(3)"أعـّ  الخاطئيف ألف «الخاطئات مف» يقؿ لـاطئيف وىي امرأة مفردٌة، ولكنو "ذكره الخ

والمتقوالت والمتقوليف عمى وجو العموـ ال  ذلؾ عمى كثرة شخصيات المتناقبلت والمتناقميف،
 الخصوص بعد ذياع الخبر.

غبار عميو، مف أنيا  بعد كؿّْ ما مرَّ مف أحداث، تتجسد أدوار ىذه الشخصية بوضوح ال     
غير محددة  بموغ األحداث الجارية، في حركتيا نحو ناميةٌ سريعٌة في أداء وظائفيا، شخصيات 

فيي إذف  عممت في الخاصة وفي العامة عمى حدٍّ سواء بنشرىا تفاصيؿ ما حدث مف القصة،
شخصية غير منغمقٍة عمى نفسيا، ُتحبُّ االختبلط ومسايرة الجميع عمى حسب منفعتيا وحصوليا 

فضبًل عف ُمػدخبلت  طيا الحثيث،عمى ما تريد، وتعمؿ بكؿّْ جيدىا ِلُتسابؽ األحداث بجرأتيا ونشا
وىذا ىو  –أي الثانوية امرأة العزيز، والرئيسة يوسؼ –التأويبلت والتشيير بكمتا الشخصيتيف 

المعيود دائمًا عند ىكذا شخصيات متنقمٍة تدور معيا األحداث حيث دارت أو ُوِجػدت، فيي 
حدا بالشخصية الرئيسة أيضًا ما معة ىاجمت فييا أطرافًا عدة، وىو شخصية تقدمت بسمبية فضي

يضاح ماعمى  جرى ووقع مف أحداث جرت بينو وبيف تمؾ الشخصيات  أف تُػضطَر إلى بياف وا 
أفصح ) فييا لتصؿ إلى الحؿ، ولذلؾ فقد لتنجو ىذه الشخصية مف شراؾ العقدة التي وقعت

ِىَي  :بجرميا إذ ليس لمفاسؽ حرمة يجب حفظيا، فمـ يباؿ أف ىتؾ سترىا فقاؿ يوسؼ

                                                           
 الرحمن عبد زٌد أبو القرآن، تفسٌر فً الحسان الجواهر ،93-99/ٔٔ الكتاب، علوم فً اللباب ،ٕٙٗ/ٕ الكشاف،: ٌنظر (ٔ)

 دار ،ٔ ط الموجود، عبد أحمد عادل والشٌخ معوض، علً محمد الشٌخ: تح ،(هـ39٘: المتوفى) الثعالبً مخلوف بن محمد بن

 .ٕٕٖ/ٖ هـ،3ٔٗٔ بٌروت، – العربً التراث إحٌاء

 .9ٕ ٌوسف، سورة (ٕ)

 .ٕٕٖ/ٖ القرآن، تفسٌر فً الحسان الجواهر (ٖ)
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ػُد ما ُذِكر مف دالالت وردت عف تمؾ الشخصية )(1)راَوَدْتِني َعْف َنْفِسي . وىذا دليٌؿ آخر ُيػعضّْ
، تحتمؿ نسوة ىذه المدينة أو تمؾ، وأنيا ِنْسَوةٌ َوَقاَؿ : نسوة( عمى أف داللة قولو)ال الجماعية

أيضًا البنية الفكرية والثقافية ليذه تشتمؿ عمى النسوة وغير النسوة داخؿ المجتمع، ومف ىنا تتكوف 
ت خبلؿ التي دارت في نفسية كؿ ىذه الشخصيا الثانوية عف طريؽ مختمؼ األفكار الشخصية

، وأما إذا كانت ىذه الشخصية فعبًل مف نساء األكابر والقادة آنذاؾ، دثحركتيا وانبنائيا مع الح
أنيا تمتمؾ الواعي الكامؿ والممنيج الذي سوؼ يطيح بالشخصية المقابمة  فيذا مما ال شؾ فيو

ليا، وىذا الوعي ىو الوعي القائـ لدييا الذي سوؼ تفرضو بحسب طبيعة تمؾ األحداث 
، األوؿ يحكمو الجانب تتحرؾ في اتجاىيف ميميفأف  ومساراتيا المتشابكة، مما يحدو بيا إلى 

ايا تيز المجتمع والطبقات األولى فيو، واآلخر ىو المكانة المادي والمكتسبات مف ىكذا قض
االجتماعية التي تسير وراءىا مختمؼ الطبقات االجتماعية لتبرز كؿُّ طبقٍة أفضؿ مف غيرىا، 

ىنا ترجع  .التي تفضؿ أحقية وصحة  السيما في طبقات مثؿ القادة والحكاـ وأىؿ السمطة
ج البنيوي التكويني، وىي المني ضمفلشخصيات القضية إلى المسألة األساسية في حركة ا

ثبات مقومات كؿّْ طبقة عمى الذي موحد ال ياسموكحركتيا و  طبقة مف غيرىا، وا  حساب يميز كؿ َّ
 .مشكبلت الطبقات اأُلخرغيرىا كأنيا ىي الحؿُّ األمثُؿ في معالجة 

أنيا اعتمدت عمى طرؽ متنوعة في اظيار الثانوية  عمى جؿّْ الشخصياتيمحظ  إفَّ أىـ ما      
القوؿ وما ترتب عميو مف انجاز قامت بو الشخصية كاف دورىا وطبيعة عمميا، فمثبلً  اعتمادىا 

الكشؼ برى وفعالة جدًا، فعف طريقو يتـ "الحوار عبر الشخصيات يمثؿ أىمية كالقوؿ ب ألف بارزًا؛
العنصر الفعاؿ والحيوي في  اياىا لوال ىذاعف أعماؽ األبطاؿ فيما ال يتاح لنا أف نحيط بخف

ف بناء القص فالحوار وغيره مف العناصر اأُلخر، (2)القصة" ص القرآني وُيبرز ما خفي مف سُيكوّْ
جمالية وفكرية فيو تحتمميا بنية القصة وسياقيا العاـ أو الخاص الذي يرسـ المعنى  معافٍ 

 الداخمي والخارجي لمقصص عبر شخصياتو المتعددة.

                                                           
 إبراهٌم: تحقٌق ،(هـ٘ٙٗ: المتوفى) القشٌري الملك عبد بن هوازن بن الكرٌم عبد ،"القشٌري تفسٌر" اإلشارات لطائف (ٔ)

 .3ٔٔ/ٕ ،القاهرة - مصر للكتاب العامة المصرٌة الهٌئة: الناشر ،ٖط البسٌونً،

 .ٕٔ/ٔ ،وجمالٌا   الكرٌم داللٌا   القرأن قصص  (ٕ)
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  :ــلــُمــدخ

، أال وىي شخصية )الحاكـ(. ىذه مف نوع آخريتناوؿ ىذا الفصؿ شخصيًة ثانويًة      
الشخصية التي يستشعُر القارئ مف داللتيا األولى بأنو ُيبلمس شخصيًة ليا نمطيا الخاص الذي 

فإنيا  –فضبًل عف نمطيتيا ونوعيا الخاص  -، فيي كثيٍر مف الشخصيات اأُلخر فميميزىا 
 بسمات عديدة أبرزىا  ممزوجة ،لدى صاحبياشخصية تحمؿ صفات تدؿ عمى القوة والجبروت 

يكوف مصدرىا الجبر واإلكراه عمى أحكاـ يفرضيا الحاكـ، ألنو ىو مف يأمر بتنفيذ الحكـ كيؼ 
لذلؾ اكتسبت ىذه الشخصية ُجػؿَّ صفاتيا مف ذاتيا المتجبرة المتعالية حتى  (1)يشاء بسطوتو.

 فرسمت سموكياتيا مف خبلليا. ،كونتيا شخصيًة عمى نحٍو محدٍد مف تمؾ الصفات
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 املبحث األول

 املــلـكشخصيت 

طبيعة تتحرؾ الشخصيات بمختمؼ أنواعيا بحسب ما تمتمؾ مف مؤىبلت ونشاط يدؿ عمى       
عمميا. ولكف بعض الشخصيات تتميز بطريقة أدائيا ألدوارىا تبعًا لما امتمكتو مسبقًا مف صفات 

ا ُوِجد في ، فألبستيا ُحػمتيا الخاصة بيا، وىو مسائر الشخصيات اأُلخر مفزت بيا وسمات انما
وبما أف شخصيًة مثؿ  شخصيات المموؾ والكبراء وغيرىـ.شخصيات كبيرة وعظيمة، نحو 

بقية  مفا بوضوح ، ألنيا ذات مكانة وطابع يميزىتكوف معروفًة ألغمب الناسشخصية الممؾ 
لو لكف ىذا األمر لـ نجد  –كما يبدو في شخصيات الروايات المصطنعة  – الشخصيات اأُلخر

 إلزامًا في قصص القراف الكريـ.
النصوص أف شخصية الممؾ كثيرًا ما جاءت بشكؿ غير مصرح بيا، وىو بعض تُػبيف لنا       

: ريـ، وىي ما جاء في قولوذكرتيا قصص القرآف الكمِمػٍؾ ما ُيػمحظ عمى أوؿ وأقدـ شخصية 
 ُـَ ِفي َربِِّو َأْف آَتاُه المَُّو اْلُمْمَؾ ِإْذ َقاَؿ ِإْبَراِىيـ ـْ َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِىي َربَِّي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت  َأَل

ـُ َفِإفَّ المََّو َيْأِتي ِبالشَّْمِس ِمَف اْلَمْشِرِؽ َفْأِت ِبَيا ِمَف اْلمَ  ْغِرِب َفُبِيَت َقاَؿ َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت َقاَؿ ِإْبَراِىي
الَِّذي َكَفَر َوالمَُّو اَل َيْيِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِميفَ 

البد ولو سبٌب معيٌف مف تركيا  . فعدـ ذكر اسميا(1)
لعمو يولد وينمي  –سمبًا أو إيجابًا  –ىكذا، ألف ترؾ بعض الشخصيات الكبيرة بحركتيا وسموكيا 

وىو ما  (2)لدى متمقييا إمكانية تكويف فكرٍة ولو عامة عف طبيعة تمؾ الشخصية وتصرفاتيا.
 تحتممو كثيٌر مف الشخصيات الكبيرة عند تحميؿ صفاتيا المتعددة التي تُػحػِكػـ تصرفاتيا.

الشخصية أو مبلمحيا تقميبًل مف شأنيا، أو تحقيرًا  اسـوليس بالضرورة أف يكوف إخفاء       
رؼ كما الواصمة عنيا حتى تُػع المعموماتلمواقفيا فقط؛ ألف بعض الشخصيات تتحكـ بيا طبيعة 

فبل يعني أف الدارس ليا ُيػريد فقط تحديد نوعيا ألية شخصية تنتمي، أو أنيا متى كانت  ىي.
تكوف ف كأ ،كما ىيمعرفة مبلمحيا المرجعية جيدًا اليدؼ األساسي ىو ربما يكوف مثبًل، بؿ 

الشخصية مرجعية أو شبو مرجعية مثبًل، وىو ما يميز بعدىا وحركتيا كيؼ كانت، وىؿ تتطابؽ 
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أثناء تأدية أدوارىا، مف ىنا تتكشؼ معموماتيا مع طبيعة حركتيا التي تقوـ بيا في عمميا 
التي تشرح لنا تفاصيؿ بعض مبلمحيا جزئيات وتفاصيؿ حركة الشخصية لموصوؿ إلى عوالميا 

 ،فيكوف التاريخ بما جاء كتابًة أو شفويًا رافدًا مف روافد معمومات الشخصية (1)عنا. تُخػفيالتي 
 ،وىو ما أشارت إليو الجدلية التاريخية التي ترى أف التاريخ جزء ميـ مف محددات النصوص

وقوعًا خبلؿ و عددًا في فيميا، خاصة في المواقؼ التاريخية األقّؿ  اأساسي اعنصر ويدخؿ 
جديرٌة بفحص الوقائع التاريخية، وىي صالحة  يألف الدراسات الجدلية في البحث التاريخالتاريخ، 

 لبلستعماؿ عمميًا في تحديد بعض المواقؼ الفردية لدى الشخصيات خبلؿ سيرىـ عندما تتعرض
 ،، فيكوف التحميؿ الجدلي قائمًا عمى مضموف النص وشكمومع شخصيات ُأخرلمصراع  الشخصية

لذلؾ البد أف يكوف إخفاء  (2)تمؾ الوقائع الشاممة التي تحركت الشخصية ضمنيا.وعمى عبلقتو ب
داخؿ  داللتو الشخصية قػد دؿَّ عميو دليٌؿ آخر ىو أبمغ مف ذكر اسميا، وىو ما نجده ماثبًل في

َحاجَّ ِإْبَراِىيـَ : النص في قولو
، الذي دارت عميو تمؾ النقطة األساسية مف الحوار بيف (3)

مف الخصومة والكفر عمى لساف جبار مف جبابرة بابؿ ومموكيا، وىو النمرود بف الشحصيتيف، 
 ، وىو مف أحفاده الذي ُعرّؼ بصاحب الصرحكنعاف، أوؿ ممؾ تجبر عمى األرض بعد نوح 

ببابؿ، فكاف بعد الُممِؾ قد بطر وكفر بنعمٍة ُأعطييا لتكوف عميو نقمًة بعد اختباره بيا، فوقع 
 (4)ال مالؾ يوجد سواه في ىذا الكوف.لذلؾ، و أنو أىؿ بظنًا  الجيؿ منو

بناًء عمى ما تقدـ نستنتج أف تحرؾ الشخصية قد حصؿ عمى اعتبار شيٍء كبير احرزتو      
العظيـ الذي ال يمكف ألي شخص الحصوؿ عميو بيسر، وعمى ىذا األمر فتحركت، وىو الممؾ 
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 ما حوليا مف الشخصياتل قياساً بنت الشخصية أفكارىا وشيدت ُأولى بنياتيا الحركية والعممية 
 . اأُلخر

ت دورىا في تحديد صفاتيا، أدالثانوية ىنا، البشرية والنفسية لدى الشخصية الدوافع إف      
ئلطالة لتجنبًا  ؛الذي لـ يتطرؽ إليو النص -النفسي الداخمي لما يعترييا مف التفكير وكاف 

األثر األكبر في رسـ سمات الشخصية، ذلؾ  -وتركيزًا عمى الحدث األىـ مف أحداث القصة 
البواعث واألىداؼ "فعاؿ وتنفيذىا؛ ألف الدوافع ىي الذي أعطاىا الدفع الحركي نحو األ التفكير
شديد  تقود الشخصيات إلى إنجاز ىذا الفعؿ أو ذاؾ. وتمنح القصة أحيانًا تموينًا برَّاقاً التي 
تحددىا في ذات الوقت محفزة فتكوف أغمب أفعاؿ الشخصيات بدوافع طبيعية  .(1)"يةصالخصو 

، فضبًل عف بعض الدوافع التي باإلمكاف عدَّىا ُمػتَعػمدًة تقع مف وميوليا طبيعة الشخصية
بغية كسرىا أو إجبارىا عمى ما تريد  ،اأُلخرالشخصية لفرض بعض إراداتيا عمى الشخصيات 

يقاع الضرر بالشخصيات  ، السيما الرئيسة اأُلخروترغب فيو، كما في زيادة وظائؼ اإلساءة وا 
فقط مف صفات وسموكيات المعتدي السيئة الخاصة بو، بؿ ىو وىذا األمر ال يكوف  (2)منيا.
ضاءة صفات الشخصية المقابمة التي ُأخفيت صفاتيا في أيضًا  أمٌر معكوُس الصورة في بياف وا 

بداية الحدث، مف أجؿ التركيز عمى أىمية الحدث األبرز لمقصة، وىو بطُر وكفُر شخصيِة 
ممكية السيئة لمشخصية سببًا لبياف نور ونضج شخصية الَمِمػؾ بعد الُمػْمِؾ، فتكوف الصفات ال

دارتيا بالشكؿ الصحيح ، وىو مف أبرز ما تقوـ بو الشخصيات البطؿ في معالجة األحداث وا 
 حرصًا منيا عمى تأدية أدوارىا ومياميا الوظيفية ؛الثانوية مف أعماؿ تجاه الشخصيات الرئيسة

بحاالت متفاوتة يحكميا الحدث، ولكف لمرئيسة،  ضرورية –داخميًا مع نفسيا  - اتشعر بي التي
 . وطبيعة كؿ شخصية رئيسة وما تتطمبو مف مساندة منيا

بسبب جيؿ  ،لقد تجرعت شخصية البطؿ مف ىذه الشخصية ألواف العداء والخصومة     
، ألف ىذا الممؾ جاوز حد التجبر الشخصية بصحة االعتقاد واعتمادىا أفكارىا مف جانب واحد

عمى حالة الشخصية المتجبرة ىذه، فقد ادعت الشخصية ما ليس فييا  والعمو في أفعالو، وبناءً 
يف أديا إلى تشوش أفكارىا كي تدعي ذَ ػوىي تعمـ ذلؾ جيدًا، أو أننا نستشعر الغرور والكبر فييا الَّ 

                                                           
و، بن سمٌرة. د حسن، عبدالكرٌم. د: تر بروب، فالدٌمٌر القصة، مورفولوجٌا (1)  والنشر للدراسات شراع دار ،1ط  عمُّ

 .49  م،1449 - هــ1919 دمشق، -والتوزٌع

 .49  ن، .م: ٌنظر (1)
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َأَنا ُأْحِيي : و، لذلؾ ادعت بمسانيا، قاؿ اإللمنيا، وىو الربوبية والخمؽ مثؿ بر ما ىو أك
َوُأِميتُ 

حصؿ االنتقاؿ والتغير  إذتحسب ليا الشخصية في معركتيا مع الخصـ،  ُأخر لنوايا، (1)
عبر حيمٍة تنطمي عمى ، إلى طريؽ المجادلة والمنطؽاستخداـ القوة والعنؼ، مف  ،الشخصية في

وىذا  (2)والكذب.يؼ يبالتز  العامة مف الناس، إلثبات بعض تمؾ النوايا لدى الشخصية وبموغيا
ف حصؿ مف الشخصية لموصوؿ إلى ىدؼ ما، فيو ال يعني أنو عبلمٌة  ثابتٌة في تحديد الفعؿ وا 

ي تحديد ىويتيا مف خبلؿ ـٌ فانطمقت منو في تحركيا، وال ىو مي أساسصفاتيا الشخصية بأنو 
نما فيما -إلو بوصفيا  –عمميا  شخصية يترتب عميو في نظر  بشكؿ طبيعي ومعتاد عميو، وا 

 إلضبلؿ الناس واستغفاليـو  ،(3)في كسب مصالحيا أوالً أفعاؿ تسعى إلييا الشخصية البطؿ مف 
رادتيا ال يمكف أف "ألف  ؛اً ثاني مف ثـ . و (4)"تكوف عبلماٍت راسخًة  في تحديدىانوايا الشخصيات وا 
 اشخصيتي، وكسر الشخصية الرئيسة، وىو إلقاء الضرر عمى صوليا عمى ىدفيا األىػـ واآلنيح

 .أماـ جميع الشخصيات اأُلخر
في الحوار والمحاججة بيف الشخصيات، ال يعني أف تترؾ إحدى  التكافؤإف عدـ      

الشخصية الُمَجاِدلة ليا. وىذا واضح مف الحوار  *الشخصيات حوارىا وأدلتيا بسبب جيؿ
المغالطة ستعماؿ ُأسموب اتعمدت الشخصية والنمرود، إذ  الخارجي الذي حصؿ بيف إبراىيـ
                                                           

 .152 البقرة، سورة (1)

 دار ،1ط العلماء، من مجموعة مشاركة و الشٌرازي مكارم ناصر األمثل، تفسٌر من مقتبس القرآنٌة القصص: ٌنظر (1)

 .41  م،1119 - هــ1915 لندن، – الكاتب

 .44 القصة، مورفولوجٌا: ٌنظر (9)

 .44 ن، .م (9)

*
ٌرى بعض المفسرٌن والباحثٌن أن شخصٌة هذا الملك كانت جاهلًة، وموصوفة بالحماقة والبالدة والغباء، وأنها شخصٌٌة  

ـاً على شخصٌة مثل شخصٌة نمرود، ألنه مهما كانت  ٌَّ بلهاء تتصرف بحمق وانغالق بالفكر. والحقٌقة أن هذا ال ٌنطبق ُكـل

جانب معٌن من جوانب الفكر أو الحٌاة، فهذا ال ٌعنً أنها ُتـوصف بهكذا أوصاف الشخصٌة تتصرف بجهل، أو تحمل جهالً فً 

ـم بها أدلته حٌن  –حتى لو أنها كانت حٌالً منه  –وتالزمها، فضالً عن ذلك فشخصٌة الملك هذا كانت لها أفكار  استداللٌة دعَّ

إبراهم أن ٌتحول إلى حجٍة أكثر فً مناقشته، مما حدا  ظنوا أنه على صوابف ،أنه قد أوهم كثٌراً من الناس فٌهاوالمحاججة، بل 

وضوحاً وأجلى للعٌان، عالوًة على ذلك فقد ُوِصـف نمرود فً بعض مجادالته بأنه ضلٌٌع بالسفسطة وتقلٌب اآلراء والحجج 

وعدم التنور )انغالق الفكر وحجره(  للتغلب على خصومه، فكٌف ٌوصف بالغباء والبالدة! نعم باإلمكان وصف الشخصٌة بـ

ٌُـفسدوا فً األرض وٌجعلوا أهلها  أذلًة خاسئٌن، ولكن أهم شٌعاً أو باآلراء المنفتحة، وهذا هو دٌدن الملوك والسالطٌن حٌن 

هو األثر الذي تركته حركتها  شًء فً الشخصٌة، هو ما تقوم به من أدوار ووظائف، والنظر إلى ماذا فعلت ال ماذا قالت، وما

، قصص القرآن الكرٌم 99-91 ص تشرٌح الدراما، ،1/919الكشاف،  ،17/94ٌنظر: تفسٌر الطبري، أو فعلها حٌن تحركت. 

 .22-1/29داللٌاً وجمالٌاً، 
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، حيي مف تشاءبكبلميا أنيا ىي أيضًا تُػحيي وتُػميت، فتقتؿ مف تشاء وتُ  الرأي والجدؿعرض في 
يقاع وىو اعتراض  ،بما تقوؿ اعتراٌض عمى الشخصية الرئيسة وذلؾالقتؿ،  ولكف بترؾ القتؿ وا 

بواحد ال غيره، وىنا أنو مخصص شخصية البطؿ  عمى ما جاءت وزعمت بو ،(1)قوٌي وعنيؼٌ 
قوة الشخصية  وأال لضعفو ، حصؿ االنتقاؿ السريع لدى الشخصية الرئيسة وترؾ الدليؿ األوؿ

ىذا دليؿ عمى جواز االنتقاؿ لممجادؿ مف حجة إلى " أف :والرد، بؿ كما قيؿاألخذ الثانوية في 
عمى نباىة شخصية البطؿ في استعماؿ الكبلـ األنجع آخٌر يدؿُّ وأيضًا ىو دليؿ  .(2)"حجة

والموفؽ في كؿِّ المواقؼ التي تمرُّ بيا الشخصية مف دوف أف تعصَؼ بيا األحداث الجارية، أو 
التي تحيَّػرت بمجرد قوؿ الحجة أو الدليؿ  ىىو الحاؿ بالنسبة لمشخصية اأُلخر تؤثر بيا، كما 

مف خبلؿ نص القصة ُيػبلحظ عمييا أنيا توقفت تمامًا فػالثاني ليا، عف مجيء الشمس وغروبيا، 
الَِّذي َكَفر َفُبِيت بػ

ثـ تحيَّػر ماذا  وذىبت حججو كأف لـ تكف،أي: انقطع كؿُّ شيء منو ، (3)
وذلؾ ىو المنطؽ العممي  ،(4)ينطؽ، فاصطدـ بالمنطؽ الحي والحجة القاطعة التي ال ترد

بنى ُأسُس التعامؿ ما بيف الشخصيات، خاصًة إذا كانت إحدى ػوبو تُ  ،الصحيح الذي ال يقبؿ الرد
 وتكوينيا.الفكرية حركة الشخصية  يضبطُ الشخصيات تتمتُع بُأفؽ فكري وثقافي واسع ومتفتحٍ  

ال شؾ أف الشخصية المعاندة والمتعالية عندما تفقد أدوات الرد بالحجة والدليؿ، فإنيا تمجأ      
بيا القوة والجبروت ومنطؽ شخصية دأ السيمافي قمع الطرؼ اآلخر،  حتمًا إلى أساليَب متعددةٍ 

نمرود الممؾ،  لذلؾ تولَّػدت ىنا عبلقة غير متوازنة لدى شخصية الَمِمػِؾ خرجت بيا القير أمثاؿ 
وتمؾ حركٌة طبيعيٌة عند ىكذا  ،(5)الشخصية مف أسموب المنطؽ إلى ُأسموب القوة والبطش

يا، ىو البطش ع بو عف نفسيا بعد عجزىا وقمة حججلدييا تدافشخصيات، يكوف أسيؿ سبلح 
َمػف اشتدت قوتو "ألف كؿَّ  ٌح ومعروٌؼ لدى المموؾ والسبلطيف؛بالخصـ وانيائو. وىذا أمػٌر واض

لذلؾ  .(6)"ضعؼ منطقو، إال رجاؿ الحؽ فإنيـ كمما زادت قوتيـ يصبحوف أكثر تواضعًا ومنطقاً 
عندما ُردت حجُة  إذبامتياز، نشأت ىنا عبلقٌة عكسيِّػٌة بيف الشخصيتيف، اأُلولى كانت ايجابيًة 

                                                           
 .1/919 الكشاف، ،1/971 الوسٌط، التفسٌر: ٌنظر (1)

 .1/919 الكشاف، (1)

 .152 البقرة، سورة (9)

 .41 القرآنٌة، القصص ،1/971 الوسٌط، التفسٌر ،5/991 القرآن، تأوٌل فً البٌان جامع: ٌنظر (9)

 .22 ص القرآنٌة، القصص: ٌنظر (5)

 .22 ن،. م (9)
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البطؿ الرئيس، انتقؿ إلى حجٍة أقوى وبذات المنطؽ فقرع شخصية الممؾ، لكفَّ الشخصية الكافرَة 
 لو افتِرض -المنطؽ يرًا لؤُلولى، حيث انتقمت مف المحاججة و مغاكانت سمبيًة جدًا، إذ كاف ردىا 

: ، قاؿ*ولساف قوميا لى ُأسموب البطش والفناء، فقالت بمساف حالياإ –أنو منطٌؽ بنظرىا 
 َـْ َفاِعِميف ـْ ِإْف ُكْنُت ُقوُه َواْنُصُروا آِلَيَتُك َقاُلوا َحرِّ

ىذه العبلقة أسيمت كثيرًا في رسـ الشخصية  .(1)
ريرة المتسمطة التي المعاندة، وبينت صفاتيا مف خبلؿ سموكيا تجاه البطؿ، فعززت بنيتيا الش

ال تتوانى في استعماؿ أي وسيمة في قير خصوميا، وفي  عدوانيةً  شخصيةً بنت قواعدىا، فكانت 
التي العدائية النفسية الباطنية و ضوء ىذه السمات، وعبر حركتيا تشكمت بنيتيا وخصائصيا 

ظنًا منيا أنيا ستغمبو، إلى أف تكشفت شيئًا  ولـ تُػظِيػْرىا حيف بدأت تُػحاجُّ إبراىيـ اتصفت بيا
 .لمبطؿلمقضية الرئيسة و رار كانت تكنيا فشيئًا وأفرغت ما بداخميا مف أس

إف شخصية الَمِمػؾ تكاد تكوف متغيرًة ومتمونًة أكثر مف غيرىا، وىذا يرجع إلى قوتيا أواًل،       
واجيو، العتبار أليِّ شيٍء أو فكٍر آخر يومف دوف األخذ بعيف ا ،ثـ إلى رعاية مصالحيا ثانياً 
بشدة، فتوسمت و أواًل بالفكر واألدلة، ثـ تطورت حركتيا ونمت ػتواجِ لذلؾ بدأت ىذه الشخصية 

أو  بالقوة لرد الخصوـ، فرسمت شخصيتيا بصورة مباشرة معمنًة صفاتيا المتجبرة وقوتيا ببل رادعٍ 
قمعت كؿَّ مف عارضيا، وىو سموؾ عاـ في أغمب المموؾ، لكي تنتمي ىذه  ، ولذاخوؼ

اختبلؼ الزماف والمكاف ونوع  برغـلصفات والحركات، الشخصية إلى نمط معيف ومحدد لو ذات ا
 :، قاؿ والفساد ب، مع التفنف في األساليَممكيَّػةٌ  الحركة التي تقـو بيا ىكذا شخصيات نمطيةٌ 

َأِذلًَّة َوَكذِلَؾ َيْفَعُموف ِإفَّ اْلُمُموَؾ ِإذا َدَخُموا َقْرَيًة َأْفَسُدوىا َوَجَعُموا َأِعزََّة َأْىِميا
فنمطية ىذه  .(2)

تحتـ عمييا اإلفساد في كؿِّ شيء، ألنيـ ىـ مف غالبًا ما  اْلُمُموؾَ  الشخصياتالطبقة مف 
يكوف إيقاع العذاب وىـ مف يقرروف كؿَّ شيٍء، ومف ذلؾ وغيره ُيػدِخػؿ الفساد في شؤوف الناس، 

                                                           

*
 م، قام بتحرٌض الناس علٌه بحجة تسفٌهه آلهتهم المقدسة والعظٌمة، فإن كنتألن نمرود بعد هزٌمته من قبل إبراهٌم 

 إبراهٌم، تعبدونها حقاً فعلٌكم نصرتها منه، ألنه قد طعن بها ودمرها، فأجمعوا أمرهم بهالكه وحرقه. وقٌل هو حشدهم على

قه بالنار، فكان هو صاحب الرأي الذي أشار ب ان فً تأوٌل حرق. ٌنظر: جامع البٌالوحٌن سألوه ماذا نفعل به، قال لهم نحرِّ

 ،199-9/199بنائً للقرآن الكرٌم، التفسٌر ال ،9/115، الكشاف، 199-9/999سٌط، والتفسٌر ال ،995-12/999القرآن، 

القصص القرآنً،
 

القصص  ،121 – 121 ، صالسالم علٌهم البٌت ألهل العالمً المجمع: الناشر، ط. د، الحكٌم باقر محمد

 .24-22 القرآنٌة،

 .92 األنبٌاء،سورة  (1)

 .99 النمل، سورة (1)
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عندما أصدرت  الثانوية وجماليًة قامت برسميا الشخصية بغيرىـ، وىنا تحقؽ القصة إلتفاتًة فنية ً 
ُقوُه َواْنُصُروا آِلَيَتُكـحَ لشخصية الرئيسة بكممِة حكميا عمى ا رِّ

ناسقت بيف شكؿ المفظة ، إذ (1)
في نظر  -العظمى تمامًا بيف الحكـ وواقع الجريمة ومضمونيا، ليأتي المعنى مناسبًا ومساويًا 

 البنيوية التكوينية؛ البطؿ، وىو مما أشارت إليوالتي فعمتيا شخصية  -الكافرة الثانوية الشخصية 
فمف . (2)"تسعى إلى تحقيؽ وحدة بيف الشكؿ والمضموف، بيف حكـ القيمة وحكـ الواقع"نيا إ إذ

لى و  فناء إبراىيـىبلؾ و جماؿ ما دلَّت عميو المفظة ىو أنيا جاءت بالتأكيد والتشديد عمى  ا 
بعقوبة معينة تؤدبو فيرجع عما ىو فيو، ألف اإلحراؽ لو كاف األبد، ال أف ُيػعذب عذابًا محدودًا 

فضبًل عف  مثبًل، ببل تشديد عميو، حرقوهاويتوب عف آليتو لجاءت بمفظ  دعىنا لتأديبو كي يرت
نيا مف كثرة الحطب وما ُجػِمػع إ إذبأنيا كانت محرقًة كبيرًة جدًا. ذلؾ فقد ُوِصػفت عممية اإلحراؽ 

ووىجيا أف تُػصيب الطيور وىي في كبد السماء  منو بمغت شدتيا واتساع مساحة حجميا 
 وقد بمغت مبمغًا صُعػب عمييـ كيؼ يرمونو فييا، إلى أف استخدموا المنجنيؽ في رميوفتحرقيا، 

المعتدية الثانوية إذف كانت الداللة الببلغية واالستعماؿ األسموبي مف قبؿ الشخصية  (3).فييا
، فكؿ حرؼ ِزيد فييا قابمتو زيادة في المعنى، لمفظة مستوفيًة لممعنى المراد ببل زيادة وال نقصاف

لتماسؾ ، لذلؾ حصؿ اف تتبعيا زيادة في المعنىالبدَّ أ زيادٍة في المبنى كما ىو معروٌؼ أف كؿَّ و 
ـ وجريمة بصورة تتبلئوالترابط بيف المبنى والمعنى الذي شددت عميو الشخصية إليقاع الجزاء 

عمى قضية  التماسؾ والترابط داخؿ العمؿ كثيرًا ( ركز )كولدماف وقػد الشخصية البطمة وحجميا،
الذي ، األدبي، ألف جمالية العمؿ وفنيتو تكتمؿ حيف يكوف الشكؿ معبرًا بدقٍة عف المعنى المراد 

تكويف ، فيكوف ىذا الترابط والتبلحـ جزءًا ميمًا مف أجزاء ُيػقصد مف وراء اختيار الشكؿ المناسب
وىذا يؤكد ما لمغة مف وجوه متعددة  (4).نى الداخمي لبنية ماالوحدة الُكػمية لمعمؿ لموصوؿ إلى المع

في ضوء ما يمتمكو المتكمـ مف ثقافٍة تكشفيا مظاىرىا وطريقة استعماليا لتمؾ الوجوه المتنوعة 
أو الحالة التي يكوف ىو فييا أثناء تعبيره ببل اعتراض عميو، وقدرٍة يمنحيا لو وسطو االجتماعي 
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لحدث، إذ تقـو فيعبر عف الفعؿ بما يتناسب والجو العاـ السائد مع ا (1)عف المواقؼ المختمفة.
مف العاـ  ؽَ ػحقِّ تُ ػلِ  -ظاىرًا  -ا وحاليا الخاص بيا، فتتكمـ بما ىو عاـ يعالشخصية بتجاوز وض

ُقوهُ  :خبلؿ النص، لذلؾ ماذا قالت مف منياأبعد ىدفًا ما ىو و ىو خاٌص بمصمحتيا  ما ، ثـ َحرِّ
، وبذلؾ تخمصت مف خصميا أواًل بغير أداتيا المباشرة، ثـ كسبت َواْنُصُروا آِلَيَتُكـْ  ماذا:

وبيذا أصبحت  ثانيًا.أنيا المدافعة اأُلولى عف حقوقيـ ومعتقداتيـ  خواطر الناس لحسابيا عمى
الداللة الحركية التي قامت بيا الشخصية الحاكمة فعالًة  جدًا في نجاح تحركاتيا، وتحقيؽ 

 دافيا بما يتوافؽ مع طبيعة األحداث المتسارعة.أى

إف شخصية الممؾ وعمى الرغـ مف تمؾ المراحؿ التي مرَّت بيا ورسمت بعض مبلمحيا،      
ولكف مجيولًة غير ُمػعرَّفٍة لمقارئ بوضوح مف ىي بالتحديد،  –وبحسب النص  –فإنيا تبقى 

في فيـ الجزء المفقود مف لو مف  العبلمات واإلشارات ما قد ُيػغنيو أيضًا مف إخفائيا األمر 
تكوف غير معروفٍة في لغة النص أو في الواقع المادي وأثره، فيي ف الشخصية عندما أل صفاتيا؛

 لبلسـألف  (2).فقط لغتو يدىا لقارئ النص، خاصًة إف اعتمدشخصية مجيولٌة ونكرٌة يصعب تحد
شاراتٍ  تيا كثيرًة ومفيدًة، تدخؿ ضمف التعامبلت المتنوعة لدى الشخصية، وفي مقدم دالالٍت وا 

ما تجمبو تمؾ الدالالت مف فيـ عف المجتمع، وعف ع بلً مة، فضتقع الدالالت االجتماعية المي
االجتماعية العامة بمختمؼ فروعيا االقتصادية والسياسية  أبرز أحداثو التي ترتبط ببنيتو

ف ُغػيِّػَب اسميا أو أتى مبيمًا  -معموـٌ أف الشخصية و  (3)وغيرىا.  ترتكز أساسًا عمىفيي  -وا 
بأحداثيا داخؿ العمؿ القصصي، والذي فنيًا  إقناعياكوف مدى قابميتيا في اإلقناع، وكيؼ ي
 ياولكن (4)ميا شخصيًة ناجحًة وخالدًة بفنيا.، التي تجعيايلإتجسده عبر أفعاليا وأقواليا الموكمة 

ىا لقبح عمميا نكرًة ال ُيػراد عموّ  -وظيفتيا  عمى الرغـ مف نجاحيا في أداء -مبيمًة أحيانًا تأتي 
وزيادًة في إنكارىا وبياف لؤميا. أو لعؿ صاحب النص ال ُيريد لشخصيٍة مف شخصيات  وسمبيتيا،
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ألف ىناؾ  (1)وىي شخصيات ليست جديرًة بذلؾ. ،النص، أو لشخصياٍت عديدٍة البقاء والخمود
تُػعطيو لمقصة  بعض الشخصيات ال تستحؽ الذكر بوضوح مف تكوف؛ لسوئيا، إال عمى قدر ما

خ لدى البشر ، لترسِّ مف ىدؼ وحكمٍة تخدـ مجريات األحداث ووقوعيا مف قبؿ تمؾ الشخصية
منقذييا، كما في شخصية نمرود الممؾ مع طبيعة تمؾ الشخصيات كيؼ كانت تتصرؼ عكسيًا 

الممؾ ، نحو وؾ الذيف ذكرتيـ القصص اأُلخرمف سار عمى خطاه مف سائر المم كذاو ىذا، 
َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَف َيْعَمُموَف : ؿَّ شيٍء يقع أمامو، قاؿ )الغاصب( الذي يأخذ بقوتو ك

ـْ َمِمٌؾ َيْأُخُذ  ُكؿَّ َسِفيَنٍة َغْصًباِفي اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْف َأِعيَبَيا َوَكاَف َوَراَءُى
 (2). 

الشخصية ىنا أعمنت عف طغيانيا مباشرًة ومف دوف أية مقدمات، ولـ يقع الحوار نمحظ أف      
منيا وال مف غيرىا، لكنيا شخصيٌة حاضرٌة بقوةِ  أفعاليا السابقة التي أخفاىا النص عنا، وكذلؾ 

َيْأُخُذ ُكؿَّ َسِفيَنٍة َغْصًبابأعماليا القادمة التي ذكرىا وذكر كيؼ تكوف برزت قويًة 
، فباستدالؿ (3)

األمر الذي لمة. ، تكشفت بنية الشخصية المتجبرة الظاَغْصًبا الحركة الظاىرة مف النص
ما عندىـ عنوًة بسمب  ُطْغيانًا َوُكْفراً ُيـ ِىقتأتي إلى أمواؿ الناس مف المساكيف والفقراء فتر  جعميا
ذالاًل ليـ، وتغصبيـ عمى ما ال منيـ  (4)يقدروف عميو. وا 

في سموؾ أغمب شخصيات المموؾ، آٍت مف النظرة المادية التي تتحكـ في لعؿ التشابو      
متمكو مف أمواؿ وثروة، تصرفات كؿِّ شخصية محبٍة لمماؿ، ترى وجودىا قائمًا منذ البدء بما ت

، وىو ذاتو الشعور لشخصيات المالكة التي تحدد وجودىا بالمادةلدى اباطني وذلؾ شعور نفسي 
االجتماعي الذي تعيشو الشخصية عندما تريد أف تزداد رفعتيا ومكانتيا داخؿ المجتمع الذي 

، ظنًا منيا أف الرفعة والتفوؽ، والتقدير االجتماعي ىو التسمط عمى رقاب الناس تعيش فيو
انغبلؽ الفكر وتحجره عند تمؾ الشخصية الحاكمة التي يكوف  والصعود عمى حسابيـ، وىو قمةُ 
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أف الماؿ  في وال شؾ (1).كما تريد واخضاع الناسوالمادية،  ىميا األوؿ الُمػمؾ والسيطرة السياسية
وىكذا تحكمت ، يا الشخصية كيؼ تسير وتتحرؾوالممؾ ىما مصدرا الحدث األبرز المػذاف وجّ 

 تما كانكيف لمحصوؿ عمى ما تريدالمولعة بالممؾ في الشخصية الطاغية المئيمة الدوافع النفسية 
. وىنا تتجسد النظرة االقتصادية الضيقة في وعي األفراد التي تتخذ مف األنانية والطمع الطريقة

تخطط  بحرص عمى ىي تمؾ األنانية العقبلنية التي  !محفزات لتحقيؽ دوافعيا، ولكف أية أنانية؟
ما استطاعت، ومف دوف االىتماـ بأية عبلقات إنسانية، بؿ ومف دوف  جني الربح األقصى

يتأكد ما ذىب إليو البحث مف أنو وبذلؾ  (2)اعتبار حتى لممجموع الذي تنتمي إليو الشخصية.
، ألنيا ساذجة وغير ذلؾ غبية بمياء أو ليس صحيحًا ما ُوِصػفت بو الشخصيات الحاكمة بأنيا

ف كاف  ،يؤمف بالتخطيط وتحسيف اقتصادىا تمتمؾ وعيًا اقتصادياً فيي وبحسب رأي )كولدماف(  وا 
عندما تحركت بيذا  ،حوليا مف الشخصيات اأُلخر مفبالشخصية بو  ت قد أضرَّ  تخطيطًا فردياً 

 فيو مصالح اآلخريف. االتجاه السمبي ولـ تُػراعِ 

وأىوائيا، لـ تكف محددًة  الحاكمة بفعؿ دوافعياالثانوية إف األضرار التي تركتيا الشخصية      
، ربما كانت نما أثرت عمى أمكنة وشخصيات ُأخرعمى شخصيات بعينيا أو في مكاف معيف، وا  

ىذه التصرفات المريضة عدوى تنتقؿ مف شخصية إلى  إذ باإلمكاف عػدّ في أزمنة غير زمانيا، 
ف اختمؼ الزماف والمكاف  -ُأخرى تتأسى بيا وتتخذىا قدوًة ليا  التأسي يمكف تسمية ىذا  إذ -وا 

فتتشابو صفات الشخصيات الطاغية بأفعاليا وحركاتيا، كأف (، )عدوى الشخصيات والتشبو بػ
، مثبلً  شخصية النمرودك ،رت بشخصيٍة سبقتياقد تأث كوف شخصية الممؾ الذي يأخذ السففت

لكف ال ُيػعدُّ ىذا و الدوافع واألطماع الدنيوية التي تعشقيا النفوس.  نفسفأحبت أف تكوف مثميا ل
قياسًا ممزمًا لكؿِّ الشخصيات الحاكمة، ألف مف الشخصيات الحاكمة ما تكوف خبلفًا لذلؾ، وعمى 

كية، كما ىو ُيػمحظ عمى الضدِّ منيا في تصرفاتيا ومبادئ سموكياتيا التي تبني بيا بنيتيا الحر 
 أدواره بوصفو ممكاً  ، وأشارت إلىقصة يوسؼعمييا ي ركزت الممؾ( الحاكمة الت) شخصيةِ 
، بشتى الوسائؿ لحفظيـ، ومف ثـ حفظ ممكو مف الضياع يبحث عف رعاية شعبو ،*مثابراً  اً ايجابي
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روحًا إيجابية النوايا التي تبعث في األعماؿ واألدوار إذ ىي شخصية تحكمت بصفاتيا وحركتيا 
 .غير الممؾ وجمع األمواؿ يميايالتي ال ،الشخصيات التي كانت قبميا لونًا مغايرًا ألفعاؿ تمؾو 

داخؿ المجتمع، القيـ التي تعبر عف الحقيقية الصورة مثؿ االيجابية في التصرؼ ت إذف تبقى     
الممِؾ ال تكوف ليا مؤىبلت ودوافع مشتتًة في طريقة ىذا الشؾ أف شخصيًة مثؿ شخصيِة و 

المفيد لمف حوليا عمميا، بؿ البد مف ضبطيا وكياستيا؛ ألنيا شخصية تتحكـ بيا فكرة البقاء 
، فيما بعدالسميـ  الخمودكذلؾ و  الذي بدوره يمكنيا أكثر في الحكـ ما استطاعت، رعايتيا، وضمف

تفكيٌر  يتولد عف ذلؾ الصراع الدائـ أو شبو الدائـلذا فضبًل عف السيطرة عمى أمور الدولة. 
ظيرت ُأولى ف .ا، بسبب االىتماـ بشؤوف دولتيداخميٌّ ال يفارؽ الشخصية مادامت قائمًة بالحكـ

المنطؽ العممي الذي تعموه لغة قصة ونشاطو الفني في شيٍء قريب مف البوادر حركة ممؾ 
ػد  إذاألرقاـ،   – وععمى الرغـ مف اختبلؼ طرفييا بالن الرؤيا معنىجاء النص برقـ محدد قد وحَّ

وبما أف  ،(7)، وىو العدد الحسابي في رؤيا الشخصية وتفكيرىا المتواصؿ -البقرات، والسنابؿ 
بعض األمور قبؿ وقوعيا، وىي به بؤ نتُػعطيو إشارات قد تُػ - خفيةالمنيا  - ةً لئلنساف حواسًا عدَّ 

التي تعتمد يقينًا عمى  اإلدراكية والثقافيةتختمؼ مف إنساف إلى آخر بحسب قابميات الشخص 
، وكذلؾ عمى قدرتو في معرفة األحواؿ واألوضاع مف (1)ةمدى سعة الشخص الفكرية والعقمي

ما يطرقو مف تمؾ  عمى أمر الببلد والعباد، فإف"بما أف شخصية الممؾ ىي القائمة حولو. و 
لذلؾ اجتمعت أشياء كثيرٌة لدى ىذه . (2)"األحداث المقبمة أكثر مما يطرؽ غيره مف الناس

تمتمؾ معرفًة وافيًة عف األحداث واألخبار، وربما الشخصية أىَّػمَػتيا أف تكوف شخصيًة واعيًة 
مف حوليا، لذلؾ حصؿ توافؽ اأُلخرى العمـ ببعض العمـو مف كانت عمى درجٍة ليست بالقميمِة 

َوَقاَؿ اْلَمِمُؾ ِإنِّي َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍف َيْأُكُمُيفَّ َسْبٌع : قاؿ ، الحمميف كبل في  عندىا منطقيٌّ  
ْؤَيا َأيَُّيا اْلَمؤَلُ َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي ِإْف ُكنْ  ِعَجاٌؼ َوَسْبَع ُسْنُببَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت َيا ـْ ِلمرُّ ُت

َتْعُبُروفَ 
فاجتمعت األعداد متساويًة  يابساٌت.سماٌف، وسبٌع عجاٌؼ، وسبٌع خضٌر، و . أي: سبٌع (3)

، ولذلؾ قيؿ عف ىذا العدد أنو جاء واحدةً و  معادلٍة رياضية تكوف نتيجتيا منطقيةً  كأنيا أعدادُ 
ألف التساوي حصؿ بينيما [دليؿ عمى أّف السنببلت اليابسة كانت سبعًا كالخضر؟ "ألنو ىكذا 
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أف كأف المتكمـ أراد  .(1)"الكبلـ مبنى عمى انصبابو إلى ىذا العدد ]فوألكتساوي البقرات مف قبؿ، 
ف كانت رؤياه في عالـ البلشعور، لكنيا انتظمت كأنيا في  يكوف كبلمو منتظمًا ال اختبلؼ فيو وا 

نمحظ في نياية كبلـ ظيره متساويًا ال يقبؿ االختبلؼ، وكذلؾ الواقع ليأتي كؿُّ نظير مع ن
الشخصية شيئًا تقولو لممؤل، تُػبيُف الشخصية فيو ضعؼ ىؤالء السحرة والكينة في العمـ، إذف ىو 

 يف الشخصية وىؤالء عف مسائؿ ُأخرحدث أف حصؿ نقاٌش بقد عمى عمـٍ مف عمميـ الذي ربما 
ال لماذا  ة فيو أنيـ قميمو العمـ والمعرفة.اكتشفت الشخصية الحاكم استفيمت الشخصية في وا 

ألنيـ  ؛مـ ُيػقنعيا جوابيـأو قد تكوف شككت بعمميـ وقصورىـ في تأويؿ األحبلـ ف ؟نياية كبلميا
واستعبرىـ عف بؿ عندما سأليـ ، فُيػْقػنعو عجزوا عف إيجاد الجواب الدقيؽ الذي ُيػشفي قمب الممؾ

ا بالقوؿ ماىي إال قوؿ شيٍء ما عف ذلؾ، فتجاىمو ُيػحسف حتى أو  ،الحمـ لـ يجد منيـ مف ُيػجيبو
مباشرًة كبلميا الشخصية ختمت لذا وبسرعٍة  ،(2)الُمتَوىَّػمة باطيؿاألبومشتبية أحبلـ مختمطة 

ْؤَيا  القوؿ بػ:ب ـْ ِلمرُّ في فعبًل وىو ما جاء ، مف قمة العمـ أحسَّػو منيـطبقًا لما  .َتْعُبُروفَ ِإْف ُكْنُت
َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحبَلـٍ َوَما َنْحُف ِبتَْأِويِؿ اأْلَْحبَلـِ ِبَعاِلِميفَ  جوابيـ لو:

فكاف عمـ الشخصية . (3)
وفضبًل عف ذلؾ كمو أف ىذه ، ومطابقًا لردىـ وعدـ مقدرتيـ وثقافتيا باديًة مف أوؿ وىمٍة لتحركيا،

، بسبعيف لساناً "تتكمـ ، أنيا لمقصة والحدثالنصوص المفسرة بعض فيما روتو كانت الشخصية 
 ،(4)"فكّمما كّمـ يوسؼ بمساف أجابو يوسؼ بذلؾ المساف، فأجابو الممؾ، فأعجب الممؾ ما رأى منو

عمى عممية ىذه الشخصية وفكرىا، ىو تفسير الشخصية الرئيسة لحمميا، ذلؾ  ومف األدلة اأُلخر
في إدارة الببلد عند مواجية  المنظـوالعممي العمؿ العممي  بداية انطبلؽالتفسير الذي كاف 

بجد  ،تزرعوف َدَأباً  الترتيب المنطقي لئلدارة الناجحة.القادـ، فكانت الحموؿ منظمًة بحسب  رطالخ
منو بقدر سد وتأكموف  ،لئبل يفسد دوف ممؿ أو كمؿ، ثـ تخزنوه بالطريقة الصحيحة ومفواجتياد 

حفظ األمواؿ واألرواح حتى تصموف إلى مف اليبلؾ، وكذلؾ تُ لػتنجوف  ،الحاجة ال سرؼ فيو
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فيذه اإلنارة العممية والبياف  (1).وحسف إقامة النظاـ الصحيحوكثرة الخيرات بالتدبير الرخاء والسعة 
شخصية التفسير الحمـ مف قبؿ الشخصية الرئيسة، تؤكد أيضًا ما تمتعت بو ح عف الصري
ف كاف حرصًا منو عمى  -رجاحة عقؿ ونظر سديد يعموه العمـ والمعرفة  مف ةالحاكم حتى وا 
الرؤيا، حمـ بعالـ  بعدُ  وىويخمو مف الفيـ والتدبير المَّػذيف يحتاجاف إلى المعرفة،  فيو ال -الببلد 

ػؿ حقيقًة واقعًة ال محالة  والمعروؼ  ،ومف ثـ السنابؿ، برؤية البقراتأي بعالـ البلشعور وقد سجَّ
ٍـّ زت رؤياه عمى أمٍر ميػركَّ كيؼ وقػػد ف أف العقؿ الواعي يأمر بأخذ االحتياط مما ُيػْحَذر منو،

لدولة الذي يعني اقتصاد اتنظيـ  يكوف بو محور إدارتو المالية وغيرىا، ونجاحو في دولتو، وىو
 الجميع ال الممؾ وحده.

، فيو جزٌء فني يحتؿ مكانة مفيدة يمُػـ مادةً  قصصية ميمة في بناء العمؿ القصصُيػعدُّ الح     
وترقى أىميتو  مديات سموكيا حيف حركتيا في ضوء توازناتيا المتنوعة. في بناء الشخصية وبياف
سميو البحث ما يُ  السموؾ: في نطاقو خارج اليقظة، أومف أىـ فعاليات " داخؿ القصة، حيث ُيػعد

. ألنو مادة فنية فعَّالة ُتغني األحداث حركًة ونشاطًا لما لو مف تأثير (2)")الوعي( األرضي: خارج
دراؾ ما يكوف فيما  في سموؾ الشخصيات، ذلؾ السموؾ الذي ينتقؿ مف البلشعور إلى الشعور وا 

مًة وعنصرًا تقنيًا قصصيًا ال غناء عنو في كثير مف يممذا ىو بدوره يشكؿ مادًة فنيًة بعد، ف
  (3)القصص.

ًا، فبناء وبنقاط التقاء وثيقٍة جد ،لقد كاف الترابط بيف الشخصيات الثانوية والرئيسة واضحاً      
، ثـ انبنت برؤياه األولى، وىي الرؤيا الرئيسة في القصة ىندسيًا وفنيًا بدأ قصة يوسؼ

َـّ  ،أحداث القصة عمى وفؽ ىذه الرؤيا نسج خيوط القص وسردىا بِػدًأ منيا، وال غرابة في أف  وت
لكنيا بوضع مختمٍؼ تمامًا عف رؤيا البطؿ، ألنو  ،تكوف رؤيا الممؾ امتدادًا لمادة القصة الرئيسة

مف اإللياـ  اً الصادؽ منو جزء صادؽ وكاذب، إنما ُيعدُّ " ىو معمـو أف في الحمـ نمطيف، منو ماو 
سموؾ في نطاؽ الحمـ تدفعو السماء إلى الشخصية خارج يقظتيا، ُبغية اإلفادة منو في تصحيح ال
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. لكنو وكما ُبيِّػػف مف (1)". أو بنحو عاـ متصٍؿ بالجماعات اإلنسانية كمِّيا أو بعضيا . . نفسو
التي ؿ العبلقة بيف الشخصيات الثبلث قبؿ أف االرتباط بيف الشخصيات الثانوية والرئيسة جع

 (، التي ىي اأُلخروشخصية الممؾشخصيتا الفتييف، )رأت رؤياىا تبدو متبلزمًة مع بعضيا وىـ 
ترتبط بيا شخصيتا الفتييف أيضًا بحكـ طبيعة عمميما داخؿ القصر، أو ألنيما شخصيٌة ثانويٌة 
مرَّت بيا ذات األحداث المتعمقة بتقنية العنصر القصصي وصدقو في تغيير السموؾ الشخصي 

 لكمتا الشخصيتيف.

الوقت  فيالجميع، وىي إف الرؤيا التي شاىدىا الممؾ تنتمي لمرؤيا الحقَّػة التي تقدـ مصمحة      
و غيرىا مف يتنبفضبًل عف ، مف حيث ال تشعرتعمؿ عمى تصحيح سموؾ الشخصية نفسيا نفسو 

ف كانت الشخصية أوؿ أمرىا سمبية كافرة ال  الشخصيات اأُلخر أف تتبع السموؾ األصح، حتى وا 
تنفع لتحديد الشخصية ال أف نوايا الشخصية  وبمامف بما تؤمف بو الشخصية الرئيسة. تؤ 

أفعاليا ودالالتيا ذات القيمة الميمة لمشخصية ولبنيتيا عندما أو تقدمو ووظائفيا مثمما تحدده 
خاصًة عند شخصية  -ساعدة فإف الوظائؼ والصفات المتعددة لدى الشخصية الم (2)تتحرؾ.

ٍة متنبئٍة ترسـ حكمتكوف ذات أىمية كبرى، ألنيا تنبعث مف  -شخصية ىذا الممؾ حكيمٍة، مثؿ 
إف " ولذلؾ قيؿ: (3)األحداث القادمة بصورة تُػعطي منبيات كثيرة عف الحدث األبرز اآلتي.

. ألف الحمـ كاف أبرز وأفضؿ (4)"يقوـ بإنجاز وظائؼ البطؿ النوعيةالمساعد في بعض األحياف 
بارزًة لدى البطؿ نوعيًة  وىذه الحركة كانت أيضًا حركًة ووظيفًة حركٍة قامت بو شخصية الممؾ، 

الوظيفة والحركة،  بنفسالرئيسة أوؿ القصة، وىنا حصؿ تقارٌب وثيٌؽ بيف الشخصيتيف  هفي رؤيا
و تغيير حاليا نحية في ُيػعدُّ طريقًا ومفتاحًا لمشخصاألمر وىذا مع اختبلؼ أثر الوظيفتيف، 

ما في الميا، وتتجسدتكوف بدورىا داخؿ عفقيمة كؿِّ شخصية  األفضؿ وزيادة منفعتيا وقيمتيا.
 (5).، ولكف بمبلمَح فنيٍة خاصٍة تُػخمدىاُيػزيد مف نشاطيا وتطورىامقنٍع   حركيٍّ  جٍ مف نتا وتُػعطي
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لقد كاف دور كؿِّ شخصيٍة  واضحًا خبلؿ مجريات األحداث الطارئة التي حدثت فجأًة، فبعد      
، وىذه ىي طبيعة فتعمؿ مف جديدَض حركتيا ػأف يضُعَؼ أمؿ الشخصية تأتي بحدث ما ِلػُيػنيِ 

بؿ تعديؿ سموكيا نحو شخصية فتيي السجف ق مف األمر الذي بدا. فالشخصيات النامية المتطورة
أودى بيما إلى سكوف حركتيما داخؿ السجف وضعؼ األمؿ لدى الشخصية، ولكف اإليجابية، 

ت األمؿ فييا مف جديد وبعثتيا لمحركة. أما ( أحيالشخصية )تقنية الحمـبيا الحركة التي أتت 
 عجز المؤل مف تفسير الرؤيا، حصؿ ما يشبو ذلؾ الضعؼ مف األمؿأف شخصية الممؾ فبعد 

 إلى أف تحركت شخصيتو بحركٍة أخر

وراء  وأف ىناؾ ِعػمَّػةً  وعاودت الحمـ ثانيًة، عندىا أحسَّػت الشخصية أنيا عمى صواٍب مما رأت، 
وأنو البد مف معرفة ما يجري مف حوليا مف أحداث قادمٍة، لذلؾ تحركت يف، تكرر الحمـ مرت

 ـَ سَ التواشج  بيف الشخصيات الثانوية رَ  وكأفوتستقر. وطمبت حبًل مناسبًا وشافيًا لكي تطمئف 
يجابية الممؾ بعد تفسير رؤياه الغامضة، يا، فتحركِ  ىندسيَّػةَ  التقت حركتيا وايجابيتيا مع حركة وا 

التي ساندت البطؿ في السجف، واآلف  (،أحد فتيي السجفالسابقة )وبوساطة الشخصية الثانوية 
لكف ىذه المرة مف خارج السجف، بمعونة شخصية ثانويٍة  ،تسانده في خبلصو مف ذات السجف

األحداث مؤخرًا  وبرؤيا أيضًا، مكممة لما سبؽ مف تطور األحداث  جديدٍة دخمت عمى خػػط
، بإرادٍة قوية يقوـ بيا البطؿ بمساندة  بيا أىداٌؼ كثيرةٌ والمواقؼ لتتحقػؽ بسب يستفيد منيا الكؿُّ

الشخصيتيف معًا، وبيذا اكتسبت شخصية الممؾ تطورًا سريعًا يتناسب مع سيطرة حركتو وقوتيا 
كتو، إذ البد أف يقوـ بشيء لمعالجة المشكمة القادمة، فعمؿ عمى تخميص في إدارة أمور ممم

ناء في شخصيتو توافؽ ، وىذه الحركة المسرعة بالتطور والبفوراً  شخصية البطؿ مف السجف
ليا سطوتيا وحسابيا في اتخاذ القرارات المناسبة في المواضع  الممؾ طبيعة عممو، ألفَّ شخصية

عًة إنسانيًة جميمًة فيما بعد تمتع بيا الجميع، ومف ىنا تكتمؿ الصورة الصحيحة، ما ولَّػَد منف
الحركية ليذه الشخصية التي ساندت بقوة فأضاءت فرج البطؿ، وىيأت أدواتيا بنجاح فحققت نفع 
الناس ونفعيا، ومشت بسموؾ صحيح فأمَّػنت نفسيا مف الزلؿ بركف شديد عندما استخمصتو 

َوَقاَؿ اْلَمِمُؾ اْئُتوِني ِبِو َأْسَتْخِمْصُو ِلَنْفِسي  :قاؿُأخرى قامت بيا، جديدٌة وىي حركٌة لنفسيا، 
َفَممَّا َكمََّمُو َقاَؿ ِإنََّؾ اْلَيْوـَ َلَدْيَنا َمِكيٌف َأِميفٌ 

الثانوية ىنا نزعت لمخير كمو الحاكمة . فالشخصية (1)
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اب  واإلعج ،الدىشة والمتعةعمى لواضحة مف البطؿ، وىو أمٌر يبعث بعد ما رأت البيِّػات ا
َـّ تنقمب فجأًة بشخصية )نمطية( اعتادت نمطيَّ  ػَة المموؾ في تصرفيا وتكويف بنيتيا الخاصة بيا، ث

وببل تردد رأسًا عمى عقب لتتحوؿ مف النمطية السمبية المتعالية التي تكاد تكوف )جامدًة( عمى 
وتحرر مف عقيدٍة  -مؤمنًة  -تصوغو لنفسيا وتسير عميو، إلى انفتاح كانت منيج معيف ىي 

يدة مشوبٍة بالضبلؿ إلى نور تستضيء بو وُتِضيُء، وكؿُّ ذلؾ ُيػثبت تجميات الشخصية الجد
ألف حركة الشخصية أو الشخصيات عمومًا ال تحددىا مواقعيا  ؛وحركتيا المتطورة في األحداث
لى زىا ىو وظائفيا واألدوار التي تسعى مف خبلليا لموصوؿ إالمعينة فقط، بؿ أفضؿ ما يمي

 ،الثقافية منياالسيما بشتى عناصره االجتماعية،  المجتمع تجميات جديدة تقع في صميـ خدمات
فتَػْبُرُز أىميتو لدييا بتجمياتيا الحركية مف إشباع الحاجات المتعددة، ألجؿ  ؛وحتى االقتصادية

 (1)معينة. أجؿ غاية ما، أو بموغ قيمة

صيتيا بسبب قياميا برسـ شخ ،الحاكمةسرُّ تطور ىذه الشخصية عمى ناظٍر ال يخفى      
داخميا  وصرحت عما كاف يجوؿ في ،عندما عبَّػرت عف نفسيا بنفسيا بطريقتيا الخاصة والمباشرة

، لذلؾ بدأت حوارىا مف الداخؿ مع نفسيا بعد حدوث الرؤيا مف حذر وخوؼ عمى مصالحيا
ىا بيا، ثـ نقمت حوارىا وجعمتو خارجيًا مباشرًة لموصوؿ إلى رغبتيا بكشفو عمنًا أماـ المؤل، رِ ػوتحيُّ 

عف  ألف الواقع يفرض عمى الحاكـ حؿَّ كؿِّ شيء ييدد مممكتو، وأيضًا لتزداد معمومات الشخصية
بؿ إما  -ت يابساو عجاؼ، ُخضر و سماف  -الشر بيف الخير و  الخبر وُتحيط بو عممًا ال يترجح

 ،وال شؾ في أفَّ أكبر معضٍؿ تواجيو ىكذا شخصيات في واقعيا ىو شرٌّ آٍت. أو ،ىو خيرٌ 
وحتى في أفكارىا العابرة، ىو محافظتيا عمى رؤية إقتصادية ناجحة تمثؿ الحفاظ عمى سياسة 

  الببلد وأىميا، وىي في ذات الوقت تمثؿ سمطة مف سمطات بقاء الدولة.

فمراحؿ لقد سكتت القصة عف كثير مف المواقؼ واألحداث التي طرأت عمى الشخصية،      
ُتطوى أحداٌث كثيرٌة ومثيرٌة عف تمؾ الشخصيات المتعددة و ، بفنيَّػتيا وجماليتيا القصة مفتوحةٌ 

شاراتيا البعيدةصفاتيا  ِلُتكشؼَ ، والمتنوعة بحركتيا بنيتيا بنت الشخصية السيما إذا ، برموزىا وا 
التي كانت فيما سبؽ تنظر إلى ذاتيا مف ذلؾ المنظور البدائي المنفرد الذي تتماىى فيو  ،لواعيةا

 -لنقؿ عمى الشخصية  -يحجر عمى الفرد أوالروح مع الطبيعة، مف خبلؿ إدراٍؾ فردي لمذات، 
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نما ىيال لشيء محد ليس إال، أف ترى ذاتيا محاكاًة وتناغمًا مع الطبيعة ىكذا  د بذاتو، وا 
وال ما ىي الوظيفة التي  ،مف دوف معرفة األسباب يسير معيا كيؼ تسير ،منيا اً جزءبوصفيا 

ثـ تتفتح الشخصية بعد نضوج ثمرتيا ِلػتُػؤسّس شبكَة العبلقات الكمية المنفتحة  (1)ىو ُوِجػَد ألجميا.
ف نظامًا جديدًا  إحدى ( في لوكاتش ليا، أو ىو كما بيَّػنو )جورجعمى جميع مجاالت الحياة، فُتكػوِّ

جوىرية لمفكر البنيوي التكويني، مقوالتو الجوىرية، مف خبلؿ فمسفتو الكونية التي أسست القاعدة ال
مقولة )الكمية( ذات البعد الشمولي الييجمي، التي أخذت مجموع العناصر المؤثرة والمتأثرة مثؿ 

ف شبكَة العبلقات اإلنسانية التي تنظـ وجودىـ في البشر  مف جية، وتحدد عبلقاتيـ مع لتكوِّ
ىدٍؼ أو وظيفٍة، أو أف أىدافو فميس لئلنساف أف يكوف ىكذا ببل  (2)الطبيعة مف جيٍة ُأخرى.

أو الشخصية ليست بالضرورة أف تكوف اقتصاديًة اإلنساف محددٌة بذاتو وحسب. ألف الدوافع لدى 
 والمباشر –وافع االقتصادية أي الد -؛ ألف وضعيا الصحيح لفيـ التاريخ ومجريات أحداث األمـ

الذي يعيش فيو االجتماعي الذي يقع في المقاـ األوؿ ىو فيـ المجتمع وفعمو داخؿ الواقع 
حركًة  ،مف ىنا كانت حركة الشخصية الحاكمة ىذه (3).ينتمي لممجموع اً دبوصفو فر  ويتفاعؿ معو
شخصية نمطية يحكميا الممؾ والسمطاف، لمسارىا السابؽ الذي عاشت فيو، ألنيا  تصحيحيَّػةً 
إلى شخصيٍة اجتماعيٍة  تؤمف بحاجات الجميع داخؿ المجتمع،  -فضبًل عف نمطيتيا  -لتتحوؿ 

يكتمؿ الكؿُّ  والليدخؿ ضمف تمؾ )الكمية( وأف المجتمع ىو َمػف ُيػْكِمػُؿ الفرد، وأف الفرد جزٌء منو، 
مي إلى الطبقة العامة ية الحاكمة إلى فرٍد ينتوؿ الشخصوىذا ال يعني تحإال بوجود الجزء، 

ٌؿ يرتبط بوعي الشخصية تجاه المجتمع الذي ىو ُيػديره ِلػتُػوِصَمُو إليو، أو ىو  لممجتمع، بؿ ىو تحوُّ
(، الذي يستشعر واقع المجتمع ويدفع نحو رؤية جديدة )الوعي الجماعي كما أسماه )كولدماف( بػ
وىو ما ُيػزيد مف تطور الشخصية ونموىا نحو آفاٍؽ تُػعمؽ مف بنيتيا  (4)لوضع اجتماعي معيف.

 الحركية تجاه األحداث المستقبمية ومشكبلتيا المفاجئة.

مف خبلؿ نسٍؽ إف الصور الفنية والجمالية التي تمتعت بيا مختمؼ الشخصيات، جاءت      
أوؿ صورٍة واضحًة في  فكري وثقافي تميزت بو أغمب الشخصيات، فالشعرية وجماليتيا كانت
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فكانت الصور يا، اتوتشعبيوسؼ)ع( البطؿ )رؤيا(  وىواألىـ واألبرز في القصة، لمحدث 
ألنيا كانت صورًا متجانسًة في تشكيبلتيا  ِمُؿ بعُضيا بعضًا؛الجمالية والببلغية والفنية ُيػكْ 

تمت اإلشارة إلى تشكيؿ األسموب  ية بالمعاني والدالالت الرمزية، لقدومضامينيا الداللية الغن
ختمفًة مف صور جدنا فيو تشكيبًل ببلغيًا جميبًل تضمف صورًا مو القصصي الحامؿ لتمؾ الصور، ف

جاءت عمى لساف الشخصيات. لكفَّ  المجاز واالستعارة وغيرىما، التيالتشكيؿ الببلغي، نحو 
ال يقؼ عند الحدود يناتيا الطبيعية، وتمو ػؿ صوره األسموب القرآني بما لو مف مجاؿ واسع في تشكُّ 

متكامؿ مف تشكؿ و الببلغية وبعض األساليب، ألنو خطاب كبير ومتشعب ييدؼ إلى بناء أوسع 
ألف مف جماليات  (1)مختمؼ الصور الفنية والجمالية التي ليس تحدىا حدود الببلغة وال األساليب.

الفني التي تشمؿ بناءه الفكري والمعنى  التشكيؿ الفني ىو بموغ الصورة الفنية المتكاممة لمعمؿ
ف بمجموعيا  الجمالية لمصورةالقيمة المعنى االجتماعي، مف خبلؿ النفسي، وكذلؾ  التي تكوِّ

لذلؾ ُيػمحظ عمى  (2)شمولية.و ٍة كمية بنظر جمااًل شموليًا  يصؿ حتى إلى جزئيات إنشاء الصورة 
فييا إلى آخر صورٍة ارتبطت بتقنيٍة فنية واحدة مف أوؿ القصة  الشخصيات شعريًة واضحةً  حركة

 يِّػةٍ تقنبكؿ عمى نياية الطرؼ الثاني مف تشكُّػِؿ الصورة وتناسقيا وىي )رؤيا( الممؾ التي بعثت 
بمفتاتػو الفنية داخؿ النص، وتساوى الشكؿ مع المضموف التناسؽ الفني الجميؿ  فحصؿ. وجماؿ

ندسي المعماري والجمالي األدبي البارع مف كؿِّ جوانبو، حيث بدأت القصة الرائعة، والتشكيؿ الي
 بنفسفقط االنتياء  كذلؾ برؤيا، ولكف األجمؿ ىو ليس -تقريبًا أىـ أحداثيا  -برؤيا وانتيت 
نما األجمؿ ىو حصوؿ ومجيء كمتا الرؤيتيف مف مصدر واحدالحدث األبرز عذٍب  ومعيفٍ  ،، وا 

ف كاف حاؿ الرؤيا األولى ظاىكمو خيٌر وعطاء متدفؽٌ  شخصية البطؿ في ألمػًا  رًا قػػد أوجػػدَ ، وا 
 الرؤيا حاؿ ت، في حيف كان؛ لحكمٍة بالغٍة نافعةٍ فأبعدىا بكؿ معنى الكممة مف بعدالرئيس 
َـّ بوػك رفعُ  افيي تحقؽالحاكمة الثانوية مف الشخصية اأُلخرى   بكؿ خير ُدِفع عنوػف ،ؿِّ ألـٍ ألػػ

 .وحسف مآب
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 املبحث الثاني

 العزيز  شخصيت

كاف ليا نصيٌب مف الحكـ ليس بالقميؿ، وتُػعدُّ مف أقرب الشخصيات شخصية ثانوية ىي      
لما ليا مف التأثير في قرار الحكـ، فضبًل عف الثانوية مقامًا ومرتبًة مف شخصية الممؾ السابقة، 

أنيا أكثر الشخصيات تماسًا وحركًة داخؿ  فضبًل عف، لمشخصية البطمة أىميتيا ومساندتيا
الوضع االجتماعي لمعامة والخاصة، إذ ىي قريبٌة مف أوضاع المجتمع بمختمؼ جوانبو السياسية 

 . واالقتصادية وغيرىا

لقد اكتسبت شخصية العزيز قوة سمطتيا مف شخصية الحكـ األعمى في تمؾ الدولة، فكاف      
سطوِة بنت مف خبللو حركتيا ونشاطيا القوييف، وبما أنيا ليا نصيٌب وافٌر مف السمطة وال

شخصية تابعٌة لسمطٍة أعمى، فيي قد مارست أعماليا في الحكـ وفي خارجو أيضًا بناًء عمى 
متيا جع ،شخصية ليا أفعاليا الخاصة بيابوصفيا صمتيا واستغبلؿ نفوذىا، ولكفَّ تحركاتيا 

 يا الدور البارز في مساندة شخصية البطؿ منذ، لذلؾ كاف لالشخصيات اأُلخرمختمفًة عف 
، حتى تشابؾ األحداث وزيادة في القصر ًا أو خادماً عبديا وصولو إلى المدينة التي بِػيَع في

َوَلدًا َوقاَؿ الَِّذي اْشَتراُه ِمْف ِمْصَر الْمَرَأِتِو َأْكِرِمي َمْثواُه َعسى َأْف َيْنَفَعنا َأْو َنتَِّخَذُه : قاؿ. عقدتيا
 َأْكَثَر َوَكذِلَؾ َمكَّنَّا ِلُيوُسَؼ ِفي اأْلَْرِض َوِلُنَعمَِّمُو ِمْف تَْأِويِؿ اأْلَحاِديِث َوالمَُّو غاِلٌب َعمى َأْمِرِه َولِكفَّ 

النَّاِس ال َيْعَمُموفَ 
فكانت أوؿ حركٍة ذكيِّػٍة تُػمحظ عمى الشخصية لخصتيا كممتو لممرأة . (1)

 َمْثواهُ َأْكِرِمي
ُحسٍف وتعقُّػٍؿ وأمارات الفيـ  ما يبدو عميو مف لِ و  ،منزلتوإليو ولأحسني  :، أي(2)

أو يكوف ، البركةو  الخيرَعسى َأْف َيْنَفَعنا أو نصيب منو والسموؾ الجيد ما استطعتي مف عنايٍة، 
بعض ويرى  .األياـسيكوف شيئًا عظيمًا في قابؿ كبيٌر، أو ألنو أحسَّ أف مقامو لنا، َوَلدًا 

مف ىذه  (3).أنو قد بالغ في توصية زوجتو عمى رعايتو طواؿ إقامتو معيـ، بأحسف وجو المفسريف
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مف أبرز  في تحركيا، وىذه الصفات تُػعدُّ  الحركة ُيػستشؼُّ أفَّ الشخصية َنػبِػيَػٌة وصاحبُة فراسةٍ 
ف كانت تابعًة لسمطٍة أعمى،  صفات القادة والحكـ التي تمكنيـ مف إدارة حكميـ بنجاٍح، فيي وا 
لكنيا تمتمؾ مقوماتيا الخاصة بيا أثناء تأديِة أدوارىا وأعماليا، فبل يمكف وصؼ ىكذا شخصية 

ٍة، خاصًة ىي شخصية قويٌة وصاحبُة درايلغيرىا، بؿ  كانت تابعةً بالسكوف والسطحية ألنيا 
عندما أبدت عمميا وخبرتيا حيف تفرَّست بشخصية البطؿ عند رؤيتو، وتكممت عنو كيؼ يكوف 

كبيرٌة بما لدييا مف مقومات  -أعني الشخصية الرئيسة  -فيما بعد بعممو وفيمِو، ألنو شخصيٌة 
فذٍَّة ٍة لذلؾ أثبتت شخصية الحاكـ ىنا تطورىا ونموىا بطريقٍة حركي (1)وحسف تصرؼ في األمور.

  مف خبلؿ عقميا وحسف خبرتيا في إدارة األحداث التي تقع معيا، أو مف حوليا.

طة الماؿ والسمطة اسبو ـ إذف تحركت الشخصية بناًء عمى ما تمتعت بو مف سمطاف الحك     
لتحقيؽ ما تريد، فيي جديرة بأدائيا غير مترددة في اتخاذ قراراتيا، سريعة الحـز في المواقؼ كما 

تحركيا في مساعدة شخصية البطؿ ابتداًء مف الشراء بمجرد رؤيتو، ومرورًا بتحديد مكانتو  في
الشخصية الباطنية  ( داخميٌة تعموىا عواطؼ)نفسيةٌ ضاؼ إلييا حركٌة ، يُ الجديدة داخؿ القصر

لذلؾ تحركت ىذه ، مشاعر األبوة وحب األبناءمف  انفسي فيما كاف وىي  ،بيا ُبػحْ ػلـ تَ  يالت
 عمى لسانيا: لوكما دؿَّ عمى ذلؾ قو شخصية ثانيًة بحناف تمؾ األبوة المفقودة ومشاعرىا، ال
 ًَعسى َأْف َيْنَفَعنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلدا. 

لكفَّ ، رافقت الشخصية الرئيسة ألحداث التي رافقت ىذه الشخصية، وىي أيضًا قدكثيرٌة ىي ا     
ت مَ ػعمى أىميا، فبعد استقرار البطؿ ىناؾ وبموغو نَ  وركزببعض األحداث، يا النص قد اختزل

كاف أحد أبطاليا الثانوييف شخصية ف ،عممو، فمرَّت بو أحداث متنوعُة المواقؼُحػسنو و قدرتو وباف 
َوَأْلَفَيا َسيَِّدَىا َلَدى اْلَبابِ : ؿقاالعزيز في الحادثة المعروفة، 

تتحرؾ الشخصية   ىنا .(2)
تقع، أو معرفة المواقؼ وتداركيا عندما معالجة لبطريقة حكميا المعتادة في تقديـ األدلة الواضحة 

بيف شخصيات ُأخرى، فضبًل عف و الشخصية  بيففيعمو الحدَث حواٌر عميٌؽ وشائٌؾ  المتيميف.
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وأوقؼ حركتيا  ياأسكتالداخمي الذي لمشخصية، وىو حوارىا بالنسبة  الحوار األكثر عمقًا وحيرةً 
ألف مف أىـ  ؛يكاد ُيػفِقػُد الشخصية وعييا ، الذيبسبب التفكير الصعب والمر في معرفة الحقيقة

عنصر بنائي يسير ، ألنيا ميزات البناء القصصي ىو خمؽ مشاىد متنوعة تُػختَػبُر فييا الشخصية
عندما تقع رد فعميا وف مع األحداث ليعمؿ عمى نموىا، فضبًل عف بياف وضع الشخصية كيؼ يك

الخوؼ والترقب ة مف حاالتيا النفسية المتعددة، مثؿ مباشرة، وبحاالت مختمفمفاجئة و في مشاىد 
في ذلؾ المشيد الصعب كما حصؿ  ،(1)األفواه ُت كؿَّ ػوالحيرة وضياع الجواب الواضح الذي ُيػسكِ 

المبلحظ عمى الشخصية أنيا رجعت لكف  .لدى الباب *والبطؿ عندما ألفاىما سيُدىا بيف الزوجة
واستعادت نشاطيا ووعييا باألحداث بعد االستماع لكؿ الشخصيات وأدلتيا، إلى أف انتيت 

شخصية تُػقدـ الدليؿ بوصفيا  –تيا ما ىي طبيعقت كػباالستماع لكبلـ الشاىد الحاضر معيا، فدقَّ 
 واحتراـ الدليؿ القاطع الذي بدا ليا ،مف جية قوتيابمجريات األحداث واآلثار  -قبؿ الحكـ 

َفَممَّا َرَأى َقِميَصُو ُقدَّ ِمْف ُدُبٍر َقاَؿ ِإنَُّو ِمْف : الشمس، فقالت بعد المبلحظة، قاؿ واضحًا وضوح
َكْيِدُكفَّ ِإفَّ َكْيَدُكفَّ َعِظيـٌ 

وىنا تنتصر الشخصية الحاكمة مرة ثانية لشخصية البطؿ فتسانده  .(2)
ىذه المرة لقوة الدليؿ، وأيضًا لما تحممو الشخصية مف معمومات كافية عف البطؿ وتحركاتو 

 .، فيو شخصية عميمٌة ببعض الشخصيات وما حوليامسبقاً 

، ألنو  حافؿٌ يمعنصرًا المكاف  لقد كاف      المتعددة التغيرات مف بمجموعة  مًا في جرياف القصِّ
وكاف لشخصية العزيز فيو أدواٌر مختمفٌة. فبالرغـ مف جماؿ المكاف الذي عممت تبعًا لتعدده، 

)سوؽ النخاسة( إلى جماؿ القصور  الشخصية عمى إيجاده لمبطؿ لتنقمو مف مكاف بيع العبيد
لكنيا عممت أيضًا عمى رميو في قدمتيا لو، التي والمساحات الواسعة، وبرغـ كؿِّ تمؾ المساندة 

التغيُّػر كاف ذلؾ السجوف، ف عذابمرًة ُأخرى مف الجماؿ إلى الظممات و السجف فغيرت مكانو 
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*
أوضاعهم  والسٌد هنا بمعنى الزوج، وألن الزوج سائٌس فً أُمور أهله، وهو الراعً لهم ٌسوسهم كٌف ٌشاء، فٌدٌر كلَّ  
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هـ(، ضبطه وصححه 219ن محمد بن علً الزٌن الشرٌف الجرجانً )المتوفى: كتاب التعرٌفات، علً ب ،991ص المفردات،

 .119 ص م،1429 -هـ 1919لبنان،  -، دار الكتب العلمٌة بٌروت1جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط

 .12 ٌوسف، سورة (1)



 .................................................................... الثانيالفصل 

 

  66 

مف  الحاكمةشخصية البطؿ مف خبلؿ ما  قامت بو الشخصية  فيفاعبًل ومؤثرًا عنصرًا  باألمكنة
فالتغيير الذي وقع ليس تغيير . بالقصر أواًل، ثـ رميو بالسجف ثانياً مساعدتو وتحديد موقعو 

نما عممت الشخصية الثانوية عمى بعض التغيير في أفكار شخصية البطؿ،   إذالمكاف وحسب، وا 
تُباع  مف بيئة بدوية معزولة جاء منيا، ثـ مف بيئة سوؽ النخاسة والعبيد سمعةً قامت بنقمو 

مع األكابر والمموؾ والسمطة،  وُتشترى، إلى بيئة اجتماعية واسعة ليا ثقميا في المجتمع، تتعامؿ
يعني حصوؿ تغيير مف جيٍة وىذا  (1)وليا طريقة في الحياة تختمؼ عف البداوة وما بيا مف حياة.

، فكري وثقافي لدى الشخصية الرئيسة ساعدتيا عمى ذلؾ الشخصية الثانوية بمساندتيا لو كثيراً 
في ومف جيٍة ُأخرى نستدؿ فيو عمى مدى الصراع والمعاناة التي كانت تحمميا شخصية الحاكـ 

قررت زج البطؿ بالسجف وعمى مضٍض منيا، ويدؿ أيضًا عمى الموقؼ المحرج عندما داخميا 
الذي وقعت فيو الشخصية عندما نالت منيا ألسنُة الناس فيما جرى، فاختارت الشخصية الحاكمة 

، فيو شخصيٌة متواطئٌة بحسب المواقؼ عمى المتقوليف مى حساب درِء العار وكؼِّ الظمـ ع
ف كانوا عمى الحؽ؛ ألف ذلؾ مف صفات شخصيات السمطة  .حساب اآلخريف وا 

ىذه الشخصية الثانوية كانت حازمًة في كؿ تحركاتيا وتصرفاتيا، فيي اعتمدت طريقة  إفَّ       
وقد كاف الحوار  وارىا المباشر مع شخصيات متعددة،وححديثيا  رسـ الشخصية المباشرة عبر

تصارع مع و اخؿ شخصية العزيز مف توجو وعناية، ف أفصح عما بدػ، وىو مَ سيد الموقؼ بينيـ
وىو نوع مف الوعي الواقعي الذي وقعت فيو الشخصية  بوضوح تاـ،الذات البشرية ونزعاتيا 

الثانوية، واصطدمت بمؤثراتو االجتماعية، وأوجب عمييا تقبؿ رؤية العالـ حوؿ ىذا الحدث الذي 
ىزَّ كيانيا، وأوجد شرخًا كبيرًا في وضعيا، وفي كافة مستويات الشخصية الثانوية، السيما 

ف كاف  مكانتيا في مراتب السمطة، قصيرًا جدًا قد ُأخفيت كثيٌر مف تفاصيمو الشخصية  كبلـوا 
، ليدلؿ ذلؾ عمى سرعة اتخاذ القرار مف قبميا بشأف البطؿ، وىو جميع األحداثالتي دارت حوؿ 

قوتيا في ليا حزميا و  حاكمٌة بأنو شخصية  -كما مرَّ مف قبؿ  -ما تناسب مع شخصية العزيز 
السمطة ومات والمؤىبلت الحركية لمعزيز، مثؿ مف المق وعمى ىذه الييئة اتخاذ القرارات الحاسمة.

 ،وكونت سموكيا الشخصيوالماؿ والجاه والنفوذ وغيرىا، ُيػبلحظ كيؼ ُبنيت منو الشخصية 
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نت فامتمؾ صفاٍت عديدًة  نتاجيا بجدارة ، فقدمت رىاادو أحركتيا و  عبرالفكرية والحركية بنيتيا  لوَّ
ومكانتيا شخصية حاكمة، العاـ، ألنيا ضعيا يا عمييا و نجاح، مع بعض اإلخفاقات التي فرضو 

ليا ظروفيا الداخمية التي أجبرتيا عمى بعض  ، بوصفيا شخصيةُوضعت بياالخاصة التي 
 .مف الشخصيات اأُلخرى التصرفات السمبية تجاه البطؿ وغيره
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 املبحث الثالث

 فرعون  شخصيت

الشخصيات عف غايٍر تمامًا متنفذٌة في حكميا، جاءت عمى نمٍط محاكمة ثانويٌة و شخصيٌة      
أفعاليا وأدوارىا التي أغمب  اكتسبت مف اسميا داللة َ متسمطة فيو شخصية ، اأُلخر في السمطة

لفظة فرعوف تكفي ِلػتّػُدؿَّ عمى العظمة شخصية حاكمة متجبرٍة طاغيٍة، ألف قامت بيا بوصفيا 
ف كؿَّ  وكؿُّ عاٍت  عبل في األرض فيو طَغى وتعّظـ، والتفرعف ىو الدىاء والِكػبُر، َمِمؾوالتجّبر، وا 
واألبالسة، فيو يسمى فرعونًا؛ لقيامو بفعؿ  العتاةالفراعنة ، ومف يفعؿ فعؿ متسمٌط ىو فرعوف

إذف ىذه الشخصية أعطى اسميا قبؿ كؿِّ شيء عنيا كثيرًا مف صفاتيا التي  (1).الجور والظمـ
تي دارت بيف الشخصيات وألنيا شخصيٌة تحكمت بأغمب األحداث السوؼ تتحرؾ بيا فيما بعد، 

، ألنيا صنعت أحداثًا، الحدث فيفيي ذلؾ النوع مف الشخصيات الذي لو أثٌر عظيـٌ اأُلخرى. 
يي تمتعت ف ،(2)األساليب، مف جدٍؿ وعناد أو فكٍر ضاؿٍ  متنوع ماً كبلوحركت زمنًا، وأنتجت 

َوَقاَؿ : جعمت منيا شخصيًة حاكمًة متغطرسًة، قاؿ ، بعناصر ومقوماٍت ماديٍة ومعنويةٍ 
ِلُيِضمُّوا َعْف َسِبيِمؾَ ُموَسى َربََّنا ِإنََّؾ آتَْيَت ِفْرَعْوَف َوَمؤَلَُه ِزيَنًة َوَأْمَوااًل ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َربََّنا 

(3). 
لتتفاخر بو ما أحسَّػتو الشخصية مف الزينة والزىو بأتى مف الخارج أواًل، لنفسيا فبناء الشخصية 

َـّ المؤل وغيره، نحو شخصيات ُأخرى معيا،  أماـ استشعرتو في نفسيا داخميًا مف قوٍة وامتبلؾ  مابث
وف متغطرسًا، تكعندما يسير بالعزة والجبر متفاخرًا بنفسو فالحاكـ وعمت.  األمواؿ، لذلؾ تجبرت

عمى كؿِّ شيٍء، ألف كؿَّ َمِمٍؾ جبار ىو عاٍت ومتسمط بسموكيا وحاليا تتكبر شخصيتُو متعاليًة 
 (4)يقير الناس بالقتؿ بغير حؽٍّ وال رحمة فيو.

إف الشخصية في تحركيا عندما تقـو بأفعاليا ترسـ بعض صفاتيا التي تُػعرؼ بيا، ولكف      
ليا طرائٌؽ عديدٌة أيضًا تعرؼ بيا. فاالسـ مثبًل أحد تمؾ الطرائؽ التي بيا تتجمى الشخصية 
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ألف لؤلسماء أثرًا معمنًة عف أكثر خصوصياتيا وسماتيا التي ستتحرؾ مف خبلليا فيما بعد، 
ية، ومف جية ىذا مف ج (1)ليًا واضحًا يؤكد العبلقة بينو وبيف الشخصية التي ُسػميت بو.دال

تُػعيِّػف خصوصيتيا في  مع الشخصية  [تقيـ عبلقات تداولية محضة إما أف "ُأخرى فإف األسماء 
فعميا  . أي: أف(2)"إما أف توجد مقحمة في السببية التركيبية لمحكي ]تحركيا الخاص بيا، و

مف بنية تكوينيا، كما يرى ذلؾ رايموند  تحدده داللة االسـ الذي اختيِػَر ليا وأصبح جزءاً 
كفيـ  الصفات التي تميز ىذه الشخصية عف غيرىا، لمنص طبيعةَ  بيذا يكتشؼ القارئُ  (3)روسؿ.

اْذَىْب ِإلى ِفْرَعْوَف ِإنَُّو َطغى: أولي لحركتيا القادمة، قاؿ
وكذلؾ جاء بالنص أيضًا  .(4)

اْذَىَبا ِإلى ِفْرَعْوَف ِإنَُّو َطغى: قولو
فالقراءة األولية لمنص وىبت المتمقي عف حاؿ  .(5)

تكبَّػر وطغى، وكاف ما أخفاه النص ىنا كافيًا لبياف المعاني  الشخصية داللة مفيومًة أنو متجبرٌ 
ػَة التي تحركت في ضوئيا الشخصية الحاكمة،  مف ضمف  افحادثة العصى مثبًل، واليد، كانتالجمَّ

قابمت شخصية  لذلؾ  دما جمعت جمعيا مف المؤل والسحرة،محفزات تحركات الشخصية سابقًا عن
َطغى ف لعبادة اهلل، يدعوهأو حتى ال َما َيُدؿُّ َعَمى َأنَُّو َرُسوٌؿ،  لترد كؿَّ ، البطؿ بالرد والعناد

، أنا ربكـ كاف منو أف تجرأ بكممتو الجاىمة ثـ، في طغيانو َجاَوَز اْلَحدَّ  حتى اً َفرَ َوكُ  اً رَ َتَكبُّ  َعَصىو 
ألنو شخصية ال ترتدع بسيوة األعمى واألقدر، التي يعمـ معيا أنو ليس ىو كذلؾ، فجاوز حده 

لغيِّػيا وعموىا، وكاف ُيػوصؼ بالعمج وجافي القمب، وقد أرت الشخصية الرئيسة كؿَّ المعجزات 
فسادًا باألرض. بيا، لكنوالتي جاءت  سعيًا منو لضرب البطؿ وقيره بكؿ  (6)أبى إال فسادًا وا 

، ألنيا لـ تشارؾ مف )سمبية( بجدارة كمةً حا شخصيةً لذا برزت شخصية فرعوف  .الوسائؿ الخبيثة
مف تحركيا أنيا لـ تترؾ أيَّ حدٍّ لمرجوع عف   بالضدِّ مف البطؿ، وُيػستشؼُّ إال خبلؿ وظائفيا

ًا ؿ زادتيا الدالئؿ والمعجزات عموّ مشاىدة البينات مف الشخصية الرئيسة، ب ديا السابقة بعمواقف
 .، فكانت شخصيًة تعتزُّ بسموكياوعنتاً 
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لـ تكف ردود وحركة الشخصية الحاكمة )فرعوف( ىي الدليؿ الوحيد عمى كؿِّ تمؾ األعماؿ      
، بؿ طبيعة العبلقات والتحركات المشيدية اأُلخرى، كاف شخصيتياواألفعاؿ التي تحركت ضمنيا 

ليا نصيٌب في وصؼ سموؾ الشخصية الحاكمة أيضًا، فمثبًل عندما تطمب الشخصية الرئيسة 
ا بأكمؿ وجٍو، كما جاء مباشرًة وأثناء تكميفيا بمواجية الخصـ، مددًا وعونًا ليا في إنجاز ميمتي

 َيْفَقُيوا َقْوِلي َدًة ِمْف ِلَساِنيَواْحُمْؿ ُعقْ  َوَيسِّْر ِلي َأْمِري ي َصْدِريَقاَؿ َربِّ اْشَرْح لِ : نصًا، قاؿ
َوَأْشِرْكُو ِفي َأْمِري اْشُدْد ِبِو َأْزِري َىاُروَف َأِخي َواْجَعْؿ ِلي َوِزيًرا ِمْف َأْىِمي

عمى وىو أمٌر يدؿُّ  .(1)
أواًل، ولعمـ البطؿ أف النصر والنجاح  الميمة التي تتطمب صدرًا واسعًا لتحقيؽ النصر ثقؿ

عبير يحتاجاف لمفكر النيِّػر الذي يوضح الطريؽ بفصاحة وبياف، ال لعمٍة معينٍة بالبطؿ؛ بؿ لمت
ويوصؿ الكبلـ ومراده لمسامعيف بصورة جيدة ال  ،يؤثر فيياسوؼ ي األدؽ واألنجع في النفوس الت

الرئيسة المتيقف بمدى قوة شخصية الحاكـ ذلؾ يعني عمـ الشخصية و  (2)ضباب عمييا قط.
ال  ػالة، والمستوى الكبير مف الكفر والجحود والجيؿ المركب باألمور الكونية وغيرىا، وا  الضَّ

لـ يكوف سا مَ لِ البطؿ قبؿ بكؿ ىذا الحذر والتخوؼ مف وقومو مع فرعوف  القادـالمشيد  ؼُ صْ وَ 
التفكير الثقافي لدى الشخصية المعاندة، مف مستوى انبنى عمى  طمبٌ يأِت مف فراغ، بؿ ىو 

فضبًل عف ، خبلؿ عدوانيا وعدائيتيا لمحقيقة والعدؿ، وعدـ التصريح بكؿِّ ذلؾ ولو مرًَّة واحدًة منيا
ىو ما سُيػثبتو تحركيا الواقع االجتماعي المرير الذي يساند تمؾ الشخصية مف جوانب متعددة، و 

 .القادـ

رة خاصٍة، تجعميا متقمبًة كيفما تكوف تمؾ المصمحة ميمًة إف مصمحة الشخصية بصو      
، كأف تقؼ عف الحوار، أو تتراجع ولذلؾ كثيرًا ما تغيرت أفعاؿ شخصية فرعوف بالنسبة ليا،

، فمرًَّة عندما تضطر لمخروج مف مأزؽ وقعت بو خرلشيء عف موقؼ ما لتنتقؿ إلى أمر آبعض ا
لعدـ وضوح أمٍر ما بنتائجو األخيرة. كما حصؿ في نقاش  وتسكت أحياناً  ،تحدىت ومرَّةً ُتجادؿ، 

أو يؤمف ىو بيـ  ،ورب أمر إف يغمب ُيؤمنوا بو وبما جاء مفمعيـ واتفاقو  السحرة مع موسى
َوَقاَؿ ِفْرَعْوُف اْئُتوِني ِبُكؿِّ : قاؿ ، (3)وبما جاء بو فرعوف -لمجاراة عقوليـ جداًل أو اتفاقًا  -
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َساِحٍر َعِميـٍ 
لكنو تجبَّػر وتعنَّػت وكفر أكثر، ىنا نبلحظ عدـ استقرار الشخصية عمى رأي  .(1)

َـّ  النصر  محدد، فيي تطمب التحدي وعندما تُػغمب تنسحب بتجبر أكبر، فمما جاء السحرة مثبًل وت
إلى سموؾ أفضع مف ذي قبؿ، الثانوية الشخصية اتجيت و  ،رأييافحصؿ تطور ىنا في عمييـ، 

ـْ ُمْمُقوفَ : قاؿ ـْ ُموسى َأْلُقوا َما َأْنُت يٌَّة ِمْف  . . . َفَممَّا جاَء السََّحَرُة قاَؿ َلُي َفما آَمَف ِلُموسى ِإالَّ ُذرِّ
نَُّو َلِمَف  فَّ ِفْرَعْوَف َلعاٍؿ ِفي اأْلَْرِض َواِ  ـْ َواِ  ـْ َأْف َيْفِتَنُي َقْوِمِو َعمى َخْوٍؼ ِمْف ِفْرَعْوَف َوَمبلِئِي

ِفْرَعْوَف َلعاٍؿ ِفي "ألف  ؛إلسراؼا. ىنا تنجرؼ الشخصية مف عدـ استقرارىا إلى (2)يفَ ِرفِ اْلُمسْ 
نو لمف المسرفيف المجاوزيف لمحد في  ،اأْلَْرضِ  أي: عات متكبر متغمب عمى أرض مصر وا 

فتجاوزت الشخصية بانحرافيا كثيرًا،  .(3)"الكفر وما يفعمو مف القتؿ والصمب وتنويع العقوبات
حكميا، إذ وقعت في الضبلؿ قوة بالشخصية قد قيرتيا  ُأخروانجرَّ االنحراؼ إلى شخصيات 

وجبروتو  ، فضبًل عف شخصيات قـو فرعوف التي كفرت مع فرعوفشخصيات مف قوـ موسى
فبيذا التحرؾ  (4)عتبار.تناسبًا معو ومع عممو، حتى ُعرفوا باسمو، قوـ فرعوف بناًء عمى ىذا اال

فرديتيا في اتخاذ أيِّ شيٍء تراه ىي مف وجية نظرىا مناسبًا ليا، فجعمت فيو مف الشخصية نممح 
ف كانت شاذًة  -رؤيتيا  ، بحسب فمسفة الشخصية القاىرة لمكؿِّ  لى أف تُػتَّػبعَ وْ ىي الرؤية األَ  -وا 

حيف وصؼ رؤية يرًا لمف حولو، أو مغاصحة تحرؾ الفرد مستقبًل إلى عدـ ( )كولدماف وقد أشار
لدى  لـ بأنيا ال تكوف منفردًة أبدًا، وذلؾ لعدـ استقرار وجية النظر الفردية، واستمرار تغيرىااالع

المعيشة داخؿ الحقيقية وفقدانيا لموقائع االجتماعية  الشخصية الواحدة المنعزلة برأييا،
الثانوية موجودًة؛ ألنو يعدىا تمثؿ الكؿ الذي  الشخصيةالفردية لدى مسألة  كانتوقد  (5)المجتمع.

فعبًل مف خبلؿ ما جاء بالنص يحكمو؛ بوصفو اإللو المطمؽ والمقتدر لؤلمة جميعًا، وىما نمحظو 
، وىو ذكُر صفتيا اآلتية التي ستنطمؽ عبرىا وتتحرؾ الثانوية مف كبلـ ُيػبيف نوايا تمؾ الشخصية

بعد تعاليو عمى كؿِّ  ىو سُيػسرؼ في بطشو وظممو :، أياْلُمْسِرِفيفَ َلِمَف :  قولووىو بيا، 
لمواقع عندما تسير الشخصية خبلفًا ف تأدية وظيفتو، وصدِّ البطؿ ع، وكذلؾ في إيذاء شيء
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لتعمؿ عمى  ؛(1)والتمويو. فبدأت بالحجج الواىية والنتائج الكاذبة ألجؿ التخويؼ والقوانيف الصحيح
ـْ : ؾ والفعؿ بما نوت في داخميا، قاؿالتحر التضميؿ قبؿ  ـْ ِبِو َقْبَؿ َأْف آَذَف َلُك َقاَؿ ِفْرَعْوُف آَمْنُت

ِإفَّ َىَذا َلَمْكٌر َمَكْرُتُموُه ِفي اْلَمِديَنِة ِلُتْخِرُجوا ِمْنَيا َأْىَمَيا َفَسْوَؼ َتْعَمُموفَ 
فكانت حركتيا ونية  .(2)

فيي ، لكي تقؼ بوجو البطؿ وتمنعو، الشخصيات المساعدة اأُلخرأيضًا عمميا ىنا أف تعارض 
لتمثؿ القوة  يا في مجمؿ األحداث ومفاصؿ القصة؛شخصية معارضٌة وضديَّػٌة تستخدـ قوت

الخيِّػرة، ألنيا تمتمؾ فعاليًة وحيويًة واسعًة في  تعرقؿ جميع المساعي المساندة أو المعارضة التي
األحداث ويشتػدُّ الصراع بينيا وبيف البطؿ الرئيس، أو َمػف يسانده مف بنيتيا الحركية كمما تتطور 

عندما تتمخص نظرتيا وحالتيا بفرديتيا إذف ىي شخصيٌة تسير باتجاه واحد  (3).القوى اأُلخر
نيف اوالسير عكس اتجاه القو القضاء عمى القوى اإليجابية  نحو ىدٍؼ محدٍد، ىووالفردية النفسية 
َـّ أحسَّػت بي ،جميعاً  ف كانت تمؾ القوى مف سنخيا ث ا أنيا تغيرت أو أرادت أف تتحوؿ مع حتى وا 
قضت عمييـ الشخصية بمجرد ميميـ لمبطؿ أوؿ  فييا، كما ىو حاؿ السحرة وغيرىـ الذخصم
 بالكبلـ.وتأييده األمر 

مف توظيؼ عمـ النفس في معرفة الشخصية، وكذلؾ تحميؿ نزعاتيا التي تعيش البد  إذف     
الطاغية الفرعونية داخميا وتحركيا ببعض قناعاتيا التي تأمرىا بالقياـ بتنفيذ أفعاليا. فالشخصية 

)الشخصية السيكوباتية( اإلجرامية العدائية لمحقيقة في  تمي لما يعرؼ في عمـ النفس بػالظالمة تن
، بؿ ومتجاوزًة حدَّ الجور والميؿ دأبيا الظمـ تكوف ىكذا شخصيات جائرةً  إذعمـ النفس،  مفاىيـ

عف الحؽ في أغمب تصرفاتيا القاىرة لغيرىا، فيكوف مف أبرز صفاتيا التي ترسميا لنفسيا 
 (4)خصوميا.منيا لتعسفًا وقيرًا  ونيجيا، ىو أنيا تضع الشيء في غير موضعو

الكريـ كثيرًا في ابراز وجو الشخصية الحقيقي المخفي وراء بواطنيا. لذلؾ لقد اىتـ القرآف      
كانت عنايتو بالشخصيات خاصًة جدًا، حيث عمؿ عمى تقسيميا بحسب نمط كؿِّ شخصيٍة وما 

، وفضبًل عف اىتمامو بالمظير الخارجي لمشخصية، فيو اىتـ أو سمبي  تقدمو مف أثر إيجابي
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ي الباطني ليبرز داللة كؿِّ شخصية وما ستقدمو مف نفٍع وتجربٍة بدقٍة فائقٍة بالجانب النفس
ليطمع الناس  ؛ألف الرسـ مف الداخؿ ُيػبرز مبلمح األفكار ودوافع الشخصية وبواعثيالآلخريف، 

الوقوع أشخاصيا فيحذروف مف  وتوقظيـ التجربة السابقة بسمبيَّػةعمى ما ىو صحيٌح فيتبعوه، 
لتقع مف تمؾ الصياغة القرآنية الفذة مواطف المتعة واإلدىاش واإلثارة البميغة، التي تؤثر بمثميا، 

فالحوادث البد وليا أسباٌب تُػشعُؿ حب الناس لبلستطبلع ىا، وتجمي صدأفي النفوس كثيرًا، 
 ؛قائعومعرفة العبرة مف أحواؿ األقواـ السالفِة، التي بدورىا ترسخ في نفوسيـ ما آلت إليو تمؾ الو 

والشر، فتنجمي المعاني عف كؿ تمؾ  في مخيمتيا طبيعة ذلؾ الصراع المستمر بيف الخير ِلتُػرسـَ 
 (1)األحواؿ ومقتضياتيا.

الشؾ في أف القصة عندما ُتكتب، ييتُـّ صاحبيا كثيرًا في وصؼ تحركات شخصياتيا      
لذلؾ ىو يحرص عمى أف ُتستمدَّ عوالميا مف  ألدوار التي تؤدييا تمؾ الشخصيات.وطبيعة ا

ألف حركة الشخصيات ىي التي تُػبقي تمؾ الشخصيات  ؛مف الواقع والخياؿ معاً تجارَب متنوعٍة 
ف ا ،وأفعاليا راسخًة في أذىاننا فالشخصية ىي مف  .نتيت قصتيا وحكايتيا داخؿ القصةحتى وا 

وأفضؿ ما ُيبقي تمؾ ىـ في البناء القصصي، المكاف وتمؤل الوجود، وىي العنصر األبيا ر ُيعمَ 
المخموقات القصصية حيًة في الذاكرِة، ىو قربيا مف حركة األحياء وكأنيا ىي نفسيا، وذلؾ حيف 

ه ختيار وذكاء ا ،وخيالبقوة  الحيَّػة اإلنسانيةِ  يختارىا كاتبيا مف الواقع المحيط بو إلكسائيا صفةَ 
مف ىنا تمتمؾ الشخصية مقوماتيا وأبرز صفاتيا مف فكيؼ إذا كاف خالقيا ىو اهلل؟  (2)بدقة.

سمية والعقمية الج"لتعيش أكثر مف زمف القصة. وبما أف الشخصية مجموعة مف الصفات الواقع 
 ،حكمؾ عميياو  مف عقميتؾ وكيفية قبولؾ لؤلشياء تتكوف ]إذف ىي[ . . .والخمقية والروحية 

ولعؿَّ  .(3)"عمى الجممة كؿ عبلقتؾ بالحياة، وكؿ عبلقة الحياة بؾ ]فيي[ . . .ومقدار ثقافتؾ 
شخصية فرعوف الحاكمة، يفية عندما ُتطبَّػؽ عمى شخصيٍة مثؿ ىذه الصفات، وىذه العبلقة والك

الة التي انتيجت بسموكيا أعتى صور الكراىية والكفر،  نجد فييا تحميبًل شافيًا لتمؾ الشخصية الضَّ
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فيو ممٌؾ تقع تحت أمره إمارٌة عظيمٌة تحكمت بمصائر كثير مف الناس، وال يعني إطبلؽ كممة 
مف قوة وسمطاف، لكنو  امتمكتو المموؾممؾ عميو أنو شابو المموؾ اآلخريف؟ نعـ ىو امتمؾ ما 

متفردة شخصية ، فأسس بنيتو الخاصة بو، ألنو عنيـ كثيراً وطبائع سموكو اختمؼ في شخصيتو 
ممح شيئًا مف الكراىية المتَعػّمدِة فساد نفسيِّػتيا المنتقمة، وىنا ُيػرت عمّوًا حتى عمى خالقيا بفعؿ تجبَّ 

، وكأنيا الممكي الفرعونيأف ليا في قضية الفساد والعموِّ ، ربما ال شالشخصية الحاكمةىذه لدى 
وىي مسألة االنتقاـ  أال دُّ وتجتيُد لتحقيقيا بشتى الوسائؿ والطرائؽ،جِ كانت تَ الشخصية  أي:

ذْ قاؿ تعالى: واإلذالؿ لبني إسرائيؿ جميعًا، ْيَناُكـْ  َواِ   اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُموَنُكـْ  ِفْرَعْوفَ  آؿِ  ِمفْ  َنجَّ
َعِظيـٌ  َربُِّكـْ  ِمفْ  َببَلءٌ  َذِلُكـْ  َوِفي ِنَساَءُكـْ  َوَيْسَتْحُيوفَ  َأْبَناَءُكـْ  ُيَذبُِّحوفَ 

وىو قير جماعي أرادت  ،(1)
طريقة و  ىذه الشخصية أدوارأيضًا، ُيضاؼ إلى  إيقاعو بقوـ موسى الثانوية الشخصية

 يا.تحرك

نصَّت بعض كتب التاريخ وأقواؿ  لقد قيؿ عف ىذه الشخصية وتحركاتيا المتنوعة كثيرًا، إذ      
 وقيؿ ىـ مف الرعاة،( اجتاحتيا جموع )اليكسوسقد  قبؿ فرعوف موسىالعمماء، أف مصر 

، فبنوا دولتيـ بعد لقروف واسقطوا ممؾ الفراعنة وحكموىا كميا تقريباً العرب،  الكنعانييف، أومف
عندما ، فبمغت دولتيـ أوجَّ مراحميا في أياـ نبي اهلل يوسؼ وتنكيسيـ،األصمييف إبادة الفراعنة 

، وىو ليس مف مف البدو مصرالممؾ كما ُيعرؼ في مصطمح تمؾ األقواـ القادمة ل كاف يحكما
أصميا المنتمي لمصر، حتى سمي عصرىـ بعصر المموؾ ال الفراعنة، وىو ما يؤكده النص 
الكريـ لمقصة بالتحديد، عندما ذكر الحاكـ بالممؾ، ولذلؾ نرى في قصة يوسؼ عميو السبلـ قوؿ 

لى مجيء فرعوف يوسؼ، فكاف بنو إسرائيؿ ابتداًء مف َوَقاَؿ الممؾ ائتوني ِبوِ  :اهلل   وا 
ـَ مواليف لميكسوس ومموكيـ، ويعمموف معيـ في وطف واحد،  موسى مف ىذا األمر وغيره َنػِقػ

الفراعنة وقوميـ مف ىؤالء المموؾ ومف كاف بصفيـ أيَّػما نقمة وأذلوىـ حتى عمؿ فرعوف وأىؿ 
ة الخنازير( بالمغة رعا)أو  الخنازير(بيذا االسـ اليكسوس؛ ألنو يعني )عمى تسميتيـ  مصر

كما  -الممؾ ليس شرطًا أف يكوف فرعوناً  ومف ىذا يتبيف أفَّ  (2).المصرية قديمًا، كرىًا وبغضًا بيـ
                                                           

 .94سورة البقرة،  (1)

 موجز ،159-159 م،1499-هــ1959 للكتاب، العامة المصرٌة الهٌئة ،1ط النجار، عبدالوهاب األنبٌاء، قصص: ٌنظر (1)

: ع المنورة، بالمدٌنة اإلسالمٌة الجامعة ،14ط قدح، الرحمن عبد بن محمود الباطلة، مزاعمهم بعض على والرد الٌهود تارٌخ

 =    والتوزٌع، للنشر اإلسالم دار ،1ط السقار، محمود بن منقذ هللا، كلمة القدٌم العهد هل ،197 هـ،1914-1912لسنة ،117
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ولكف الفرعوف ىو ممٌؾ أيضًا، إال أف صفتو  –وغيرىا  ىو حاؿ الممؾ في قصة يوسؼ
ىي التي جعمت منو فرعونًا ظالمًا بتجبره  ،الطاغية عميو التي اكتسبتيا شخصيتُو مف أفعاليا

ال يرحـ، وأما الممؾ إذا تجبَّػَر وعبل ظممو فيو أيضًا ُيػعدُّ طاغيًا، كما مرَّ  اً عنيد اً جبار  اً ممك، وعموِّهِ 
الحديث مف قبؿ عف شخصية الممؾ الذي يأخذ السفف مف الناس والمساكيف، فيو ممٌؾ، ولكف 

 .1غصباً ىي أنو يأخُذ  حدَّدتُو قرينٌة واضحٌة جدًا،

فرعوف يحمؿ في داخمو شخصيًة غريبًة بطبائعيا وسموكياتيا المتمونة التي ُبػنيت عمى فَّ إ     
، ىدفيا األوؿ واألخير التسمط واالنتقاـ وأخذ الثأر مف شخصيات عديدٍة، غير سميمةدوافع نفسية 

مباشرٍة، و ال مف البطؿ وحده، لكنو في ذات الوقت قد حسـ تحركاتو االنتقامية بطريقٍة ذكيَّػٍة 
 -خاصًة  وموسى -ع في تنفيذه، وىو إبادة بني إسرائيؿ مًا يشارؾ المجتػيّ ػلجعميا سموكًا جمعِ 

مقدمتيـ، إذ ىو عيف تمؾ األمة ويدىا في نظر الشخصية الحاكمة المنتقمِة التي تحمؿ في يكوف 
أشدَّ ألواف العداء والبغض لمشخصية الرئيسة، لذلؾ سعت بكؿِّ  *-الخارجي والداخمي-في سموكيا 

جبلئيـ مف مصر،ما ُأِتيت مف قوة عمى قت ردًا منيا لما جرى عمى آبائيا  مو وسبي الييود وا 
                                                           

 محمد بن الدٌن شمس محمد بن رضا علً بن رشٌد محمد ،"المنار تفسٌر" الحكٌم القرآن تفسٌر ،11 م،1117- هـ1912= 

 م،1441 للكتاب، العامة المصرٌة الهٌئة ط، د ،(هـ1959: المتوفى) الحسٌنً القلمونً خلٌفة علً منال بن الدٌن بهاء

 البابً مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،1ط ،(هـ1971: المتوفى) المراغً مصطفى بن أحمد المراغً، تفسٌر ،11/191ص

الجدٌد  العقل وتنوٌر السدٌد المعنى تحرٌر - والتنوٌر التحرٌر ،19/9 ،11/159 م،1499 - هـ1995 بمصر، وأوالده الحلبً

 الدار ط، .د ،(هـ1949:  المتوفى) التونسً عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد ،-المجٌد الكتاب تفسٌر من

 ،(هـ1912: المتوفى)الشعراوي متولً محمد الخواطر، -الشعراوي تفسٌر ،19/92 ،11/121م،1429 تونس، -للنشر التونسٌة

 الوسٌط التفسٌر ،11/9492 ،11/9129 ،7/9177،9919 ،5/9199 ،917-1/919 الٌوم، أخبار مطابع: الناشر ط، .د

 ،7/997م،1442 القاهرة، -الفجالة والتوزٌع، والنشر للطباعة مصر نهضة دار ،1ط طنطاوي، سٌد محمد الكرٌم، للقرآن

 ،91ص هـ،1991الجوزي، ابن دار ،2ط الطٌار، ناصر بن سلٌمان بن مساعد.الطٌار،د مساعد للشٌخ عم جزء تفسٌر

 ،19/4 هـ،1912 دمشق، -المعاصر الفكر دار ،1ط الزحٌلً، مصطفى بن وهبة.د والمنهج، والشرٌعة العقٌدة فً التفسٌرالمنٌر

-5/1991 هـ،1919 القاهرة، – السالم دار ،9ط ،(هـ1914 المتوفى) حّوى سعٌد التفسٌر، فً األساس

األردن،  -دار النابغة للنشر، عمان ، 1ط المقدم، إسماعٌل أحمد محمد الكرٌم، القرآن تفسٌر ،1999،1992،1959،1711

 مطابع ،1ط خطاب، آل حرب محمد إٌاس السور، فواتح من المقطعة للحروف اإلعجاز بٌان فً المعتبر القول ،924م، 1111

 بن صالح بن فاضل التنزٌل، من نصوص فً بٌانٌة لمسات ،99 م،1111 الخرطوم، – السودان - والتغلٌف للطباعة برنتك

 العلمً اإلعجاز ،7 م،1119- هـ1919 األردن، – عمان والتوزٌع، للنشر عمار دار ،9ط السامرائً، البدري خلٌل بن مهدي

 ،177 هـ،1999 الجوزي، ابن دار ،1ط الطٌار، ناصر بن سلٌمان بن مساعد.د العلمً، لإلعجاز تقوٌمٌة مقاالت أٌن؟ إلى

 والتوزٌع، للنشر عمار دار ،1ط السامرائً، البدري خلٌل بن مهدي بن صالح بن فاضل "،محاضرات كتاب" بٌانٌة لمسات

 .9 المعز، عبد أبو: إعداد، م 1115- هـ1915 األردن، – عمان
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)حممة اليكسوس( التي أذلت الفراعنة  باألزمنة السحيقة مف حممة االجتياح التي ُعػِرفت بػ وبمدىا
القتؿ وىبلؾ البطؿ،  لذلؾ كاف أبرُز ما يدور في خمد ىذه الشخصية ىو (1)وطردتيـ مف بمدىـ.

ـْ َأْو َأْف ُيْظِيَر ِفي َوَقاَؿ ِفْرَعْوُف َذُروِني َأْقُتْؿ ُموَسى َوْلَيْدُع َربَُّو ِإنِّي َأَخاُؼ : قاؿ َأْف ُيَبدَِّؿ ِديَنُك
اأَلْرِض اْلَفَسادَ 

أو  كؿَّ شيء يواجو اإلنساف في حياتو يؤثر في شخصيتو أثرًا صالحاً "؛ ألف  (2)
ف  (3)"سيئاً  َـّ اغتنى فإنو ال يفإف يأس وفقد األمؿ انطوى عمى نفسو، وا  نسى ما قاساه عاش الفقر ث

مف شدائد وأحداث مؤلمٍة، وكؿُّ ذلؾ وغيره حتمًا يدخؿ في تكويف مف حيؼ، وما مرَّت بو 
لتعبر فيما بعد عما اعتراىا مف ىموـ أو  ؛مف الداخؿ أكثر وأعمؽ السيما ،(4)الشخصية وبنائيا

وقع عمى عرشيا  ممافكيؼ تتخمى شخصية فرعوف عف كؿِّ ذلؾ االحساس والشعور بالذؿِّ  أفكار.
فضبًل عف خوفو مف البطش بمصر وبو مرًَّة ُأخرى كما حصؿ سابقًا مف أحداث مؤلمٍة ال تُنسى؟ 

مباِلػغًة بتخويؼ المصرييف كي ال يقع بيـ  ،ىنابحذٍؽ سابقًا آلبائو مف قبؿ، فتحركت الشخصية 
، إشارًة إلى خوؼ وحذر الشخصية َنُكـْ ِإنِّي َأَخاُؼ َأْف ُيَبدَِّؿ ِدي اإلذالؿ ثانيًة، فاتجو نحو القوؿ:

ف ىذا اإلحساس ىو ِلػما كاف مف أحداٍث ماضيٍة في الزمف البعيد. واقعٌي موجود لدى  وا 
في حرصيا عمى مصالحيا بشكؿ عاـ، ألف اإلنساف ميما بمغ مف عظمٍة فإنو  الشخصية أيضاً 

بالحوادث الماضية والبلحقة، بيف حيف وآخر  وظ مضجعيقيبقى يحمؿ في مخيمتو إدراكًا باطنيًا 
ي الذي يحتـ عميو فيـ ما يجري حولو وما يقع في المستقبؿ، حتى يصؿ إلى مرحمة اإلدراؾ الواع

 (5)لذلؾ يكوف إدراؾ الشخصية الواعي مصحوبًا بالتفكير الخائؼ والحذر مف نتائج األمور.

دعتو خبلؿ حياتيا، ولـ لقد كانت ىذه الشخصية تعيش التفكير الخاطئ المتفرد في ما ا     
ف نطقت بالتوبة،  ترتدع إلى آخر ساعات حياتيا بسمبيتيا َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئيَؿ اْلَبْحَر : قاؿوا 

ـْ ِفْرَعْوُف َوُجُنوُدُه َبْغًيا َوَعْدًوا َحتَّى ِإَذا َأْدَرَكُو اْلَغَرُؽ َقاَؿ آَمْنُت َأنَُّو ال ِإَلَو ِإال  الَِّذي آَمَنْت ِبِو َفَأْتَبَعُي

                                                           
 – الفنٌة اإلشعاع ومطبعة مكتبة ط،. د الحفناوي، إبراهٌم محمد الكرٌم، القرآن فً أصولٌة دراسات :ٌنظر (1)

 .71 ص م،1111- هـ1911القاهرة،

 .19 افر،غ سورة (1)

 .1919ص ،91:ع الرسالة، مجلة الشخصٌة، (9)

 .1919 ص ن،. م: ٌنظر (9)

 المطابع لشؤون العامة الهٌئة ط،. د العربٌة، مصر جمهورٌة -العربٌة اللغة مجمع مدكور، إبراهٌم الفلسفً، المعجم: ٌنظر (5)

 .9ص م،1429-هـ1919 القاهرة، - األمٌرٌة
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َبُنو ِإْسَراِئيَؿ َوَأَنا ِمَف اْلُمْسِمِميفَ 
ردية غريبة األطوار، تتطور بسرعة، لكفَّ فيي شخصيٌة ف. (1)

ف والخداع  َوَناَدى ِفْرَعْوُف ِفي : قاؿ ،ىاأطوار بغرابة  مرًَّة تتفردفأسرع، والتراجع قابميتيا بالتَّموِّ
تُْبِصُروفَ ِمْف َتْحِتي َأَفبل َقْوِمِو َقاَؿ َيا َقْوـِ َأَلْيَس ِلي ُمْمُؾ ِمْصَر َوَىِذِه األَْنَياُر َتْجِري 

. وُأخرى (2)
الخوؼ عمى الديف  بداعي عمى مستقبؿ األمة التي تحكميا حريصةتكوف ضمف الجماعة، 

ـْ َأْو َأْف ُيْظِيَر ِفي اأَلْرِض اْلَفَسادَ ، وعمييـ ال عمى نفسيا وىنا تحوؿ ، ِإنِّي َأَخاُؼ َأْف ُيَبدَِّؿ ِديَنُك
نيا أمينٌة بأفي الشخصية مف الفرد الواحد، إلى مصمحة الطبقة أو طبقات األمة كميا، لتتظاىر 
وعَـّ الديف عمييا ويعنييا مصالحيا الدينية والدنيوية، وىما أعزُّ شيئيف تممكو الطبقات، فإذا ذىب 

آنيَّػًا ، تتيدُد كؿَّ المصالح اأُلخرى، االقتصادية والثقافية وحتى السياسية منيا، الفساد في األرض
عمى وتر األمة بتحركيا ضربت الشخصية  لذا. فتنيار قيـ المجتمع بأكممووفي المستقبؿ القادـ، 

بمجموعيا، خاصًة بعد تعرِِّض ىذه وتاريخيا الحسَّػاس لتنبيييا وتحريؾ وعييا تجاه األحداث 
ذلؾ  .الممكفقد يمثؿ ما أسماه )كولدماف( بالوعي الوعي ، وىذا كما قيؿمة ألحداث سالفٍة األ

كانت خبلصتو تضافر عوامؿ تاريخية واجتماعية متعددة تداخمت وتشابكت مع الوعي الذي 
بعضيا حتى تعقدت، ليصؿ بو وعي األمة إلى نتيجٍة معينة تقتنع بيا تمؾ األمة، بسبب تفاعؿ 

الظروؼ الثقافية واالقتصادية في فكر الجماعة أو الطبقة، لكي تتشكؿ لدييا مفاىيـ مجموعة مف 
 موجود وىو وتحذر منو، تعيشووعي  نوأل . ٌة يصعب تفكيكيا مف خارج الجماعةومعتقدات راسخ

يممؾ الحموؿ  ألنو ال الذي تحذره الشخصية؛ عمى مستوى السمب تجريبياً  بداخميا، وتستشعره
لمواجية ما يحيط بيا مف أزمات ومشكبلت، لظرفيتو القصيرة، مع وجود الكـ اليائؿ مف الكافية 

المحيطة بو، فضبًل  والتربوية ،الظروؼ االجتماعية والسياسية، واالقتصادية، والفكرية، والدينية
وربما خوؼ  (3).لمحياة المعيشة التي تمرُّ بيا الطبقاتمثالي اليجابي و اإلبديؿ ال عف غياب
بناًء عمى حركة التاريخ باألحداث المؤلمة التي  -مف المستقبؿ الذي ال تعرفو بدقة الشخصية 

ألف الوعي الفعمي  في تمؾ المرحمة؛ يدفعيا لتبني وعيا حاضرا ومغموطاً  -مرت بيا األمة سابقًا 

                                                           
 .41 ٌونس، سورة (1)

 .51 الزخرف، سورة (1)

 كتب: موقع عمرو، حمداوي جمٌل. د: بقلم التكوٌنٌة، البنٌوٌة إلى مدخل ،97-99 األدبً، والنقد التكوٌنٌة البنٌوٌة: ٌنظر (9)

 إلى البنٌة من ،5 المغرب، الناظور -5111: ب .ص م،11/11/1119: النشر تارٌخ األنترنت، شبكة من مقال ودراسات،

 .12 التكوٌنٌة، البنٌوٌة ضوء فً األموي العصر فً اللصوص شعر ،54 السٌاق،
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أنيا قادرٌة عمى  شعر بو الشخصيةست. بالقدر الذي ت(1)"الواقعىو وعي التكيؼ والمحافظة عمى "
 حؿِّ ُجػؿِّ مشكبلتيا اآلنية، لضماف بقائيا أكثر في السمطة، وتحقيؽ مصاليا، وغاياتيا.
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 املبحث الرابع

 (سبأ  ملكت)احلاكمت   املرأة  شخصيت

في المجتمع ف شخصية الرجؿ الذي يكوف تعاممو ميز شخصية المرأة بميزات كثيرٍة متت     
منيا، ولكفَّ ىذا األمر ال يمنع المرأة مف التطمع والعمؿ بما يعمؿ بو  وأكثر حركةبشكؿ أوسع 

 -العاطفة، وقمة الظيور، وغيرىا و الخجؿ، نحو  –فييا مف صفات  كثُػرَ وال يعني أفَّ ما الرجؿ. 
ف قَ  يَّػدت ػعف الرجؿ حاجٌز مف أدائيا بعض المياـ التي ُعػِرؼ بيا الرجاؿ كثيرًا. فصفاتيا وا 

، وجزءًا وبناء المجتمع في إقامة العمراف تمثؿ الِجدَّ بحركتيا حركتيا بعض الشيء، لكنيا تبقى 
ألف نشاطيا ال يختمؼ عف الرجؿ سوى في تكوينو العضوي، والقدرة  أساسيًا لسعادة اإلنساف،

ىا تكوف فيي عاطفٌة قد تُػكتـ، لكنيا في استعداد عمى بعض الوظائؼ واستعدادىا في تأديتيا،
تعبيرًا عف عواطفيا، بؿ ىي أقرب إلى أندر ببعض األمور، كالشعر مثبًل، وما كانت أنوثتيا 

بترجمة أفعاليا وميميا لمعاطفة  جعميا شخصيًة تحبس عواطفيا أحيانًا، فتأتي طبيعتيا األنثوية
وىذا ىو ما ظير شيٌء منو في شخصية الممكة الحاكمة التي حسمت بعض تصرفاتيا  (1)أكثر.

 الرجؿ في الحكـ. فمبحسب تمؾ الطبيعة التي تتميز بيا المرأة 

ولكف ىذه المرة بمساف شخصيٍة مف غير الجنس ، بدأت القصة تُػسرد عف ممكة حاكمةٍ      
يبعث شعورًا جماليًا وفنيًا تعموه  و مااعتادت قصص القرآف أف تتحدث فيو. وى البشري الذي

بأسموب مدىش وممتع وطريؼ، وبأنماط مثيرٍة جمبيا السموؾ الرائع مف قبؿ شخصيات  ،المعجزةُ 
 طيرفاليدىد ذلؾ ال (2)ولغة قصيا وفعاليتو في تطوير األحداث والمواقؼ. ،القصة في تنوعيا

طبيعة الجندي أف يمتـز باألوامر وتنفيذىا، لكننا نرى  واجب، سميماف مف جندالذي كاف 
 القصة بأحداثيا ُبنيت عمى والدة أحداث جديدة أفرزتيا المواقؼ المتنوعة مف قبؿ الشخصيات.

                                                           
 وصدر الجاهلٌة فً وأشعارهن منهن الرأي ذوات واخبار نوادرهن وملح كالمهن وطرائق النساء بالغات كتاب: ٌنظر (1)

: وشرحه وصححه جمعه هـ،121 سنة والمتوفى -هـ119 سنة ببغداد المولود طاهر أبً بن أحمد الفضل أبً اإلمام اإلسالم،

 نزهة ،1 م،1412 -هـ1919 بالقاهرة، خٌرت شارع – الشرقٌة بالطرقة األول، عباس والدة مدرسة مطبعة ،1ط األلفً، أحمد

 -القرآن مكتبة ط، .د عاشور، عبداللطٌف: وتعلٌق وتحقٌق دراسة السٌوطً، الدٌن جالل لإلمام النساء، أشعار فً الجلساء

 .119-115 ومفهومه، منطوقه فً القرآنً القصص ،17 ص القاهرة،-بوالق

ً  الكرٌم القرآن قصص: ٌنظر (1)  .99-1/95 وجمالٌاً، داللٌا
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امتازت الشخصيات الثانوية في ىذه القصة بتقديـ خدماتيا ألكثر مف شخصية، فيذا الطير      
ؿ عممو بإلقاء الضوء عمى شخصية البطؿ الرئيس ػتمثَّ  عمؿ عمى إنارة شخصيتيف في وقت واحد،

عف حكـ سيده  بعيداً ، ولكف بعـز تحكـ مممكتياُأخرى  ممكة أنار بموقفو عمى شخصيةأواًل، ثَـّ 
َوقاَؿ يا َأيَُّيا النَّاُس : ، قاؿفيو ال ينافسو أحد اً ممكيقيف أف لمواله عمـ عمى ىو ، و سميماف

الطَّْيِر َوُأوِتينا ِمْف ُكؿِّ َشْيءٍ ُعمِّْمنا َمْنِطَؽ 
َـّ أتى . (1) بدأ كبلمو بشيء أراد بو سيده، فعندما غاب ث

ِإنِّي َوَجْدُت : ، قاؿعف امرأة بالتدريج، فروى لو حدثًا كبيرًا خارج سمطتووشد انتباىو لو إثارتو 
ـْ َوُأوِتَيْت ِمْف ُكؿِّ َشْيٍء َوَليا َعْرٌش  َعِظيـٌ  اْمَرَأًة َتْمِمُكُي

لست أنت  الممؾا يأراد القوؿ أيكأنو ف .(2)
حوار الخارجي بدأ الفعندىا مف الذي عندؾ،  ،تممؾ ما ال يممؾ غيرؾ، فيناؾ امرأٌة وممكٌة أيضاً 

َـّ  انتقؿ الحوار إلى نوع الُمْمؾِ عف الممكة أواًل،  ، َوُأوِتَيْت ِمْف ُكؿِّ َشْيءٍ  ،والحكـ العظيـ ثانياً  ث
 لو أنيا بيَّػففوية ودليٍؿ يمحو تخمفو عف البقية، جاءه بحجٍة ق .وِلُيػمفَت انتباىو نحو الخبر اليقيف

، فبل تظف أنؾ وحدؾ وليا جنود وسمطاف وأنواع مف زينة األرض والخير ،ماؿو صاحبة عمـ 
َـّ ، قد أحطت بما ىو عميؾ خاؼ، وعف مممكتؾ خارجممٌؾ،  ، ىنا َعِظيـٌ قاؿ اليدىد: َوَليا َعْرٌش ث

 – ، وأيضًا ليدلؿ عمى عظمة بمقيسُيػستشعر مف شخصية الطير أنو أراد المقارنة بيف الُمػمكيف
، ألنيا عظمتيابممكت أىؿ مممكتيا  التي -كمة وصاحبة الحكمة والرأي السديد الشخصية الحا
 (3).عظيـصاحبة سمطاف ، و حكيمة شخصية قادرة

لقد أظير الحوار الخارجي بيف اليدىد والبطؿ الرئيس بعض صفات تمؾ الشخصية      
لساف شخصيات الحاكمة، وىذا الحوار رسـ بعض مبلمحيا بصورة غير مباشرٍة، ألنو جاء عمى 

الحوار لو دوٌر فعَّاٌؿ وجماليٌّ في تطور و  ووصفتيا كيؼ كانت بعرشيا. ،تكممت عف الممكة ُأخر
عند  حاؿ الشخصية الحاكمة كيؼ كانت تحكـ مممكتيا بنجاح أوضحدمة، وكذلؾ األحداث القا
 .، فبيف بعض صفات حركة الشخصيةإدارة وظائفيا

                                                           
 .19 النمل، سورة (1)

 .19 النمل، سورة (1)

 ،9/99 اإلشارات، لطائف ،997-14/999 القرآن، تأوٌل فً البٌان جامع ،9/911 سلٌمان، بن مقاتل تفسٌر: ٌنظر (9)

 .991-9/991 الكشاف،
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، أبرزىا ىو الغوص والوصوؿ إلى أعماؽ كثيرةٌ  -كما قيؿ مف قبؿ  -ف وظائؼ الحوار إ     
في ىذا الموقؼ ىو بياف  رسميا النص في القصة، فاليدؼ الفني األىـيالدالالت والمعاني التي 

بمغ بو اإلنساف ما بمغ، فإنو لف يصؿ ميما أف العمـ و  ،مسألة ميمٍة جدًا، أال وىي مسألة العمـ
ما أعطاه، غاب  وقد أعطاه اهلل لدرجة الكماؿ واإلحاطة المطمقة بكِؿ شيء، فيذا سميماف

، ولـ تُػعَط ما أعطاه اهلل لو .(1)يدٍ َفَمَكَث َغْيَر َبعِ : ليس بكثير، قاؿعنو أمُر ممكٍة تقع عنو 
بأف اهلل يختصُّ ، إذف ىو بياف فني وعمميٌّ قاطٌع، بيَّػنتو جماليُة النص مف سيده وال اليدىد بأعمـ

ف كاف سميماف وىذا طيٌر بسيط  مف يشاء مف خمقو فُيػعطيو عممًا ومعرفًة أكثر مف غيره وا 
 بنظرنا.

كاف مف وصؼ خارجي لحاؿ  لقد كانت أوؿ عبلمٍة، أو داللٍة عمى ِعَظـ الشخصية ىي ما     
ىنا  صاحبة عرش عظيـ.ؼ ممكيا، ثـ ذكر أنيا تمؾ الشخصية عمى لساف الطير عندما وصِ 

في  فيكوف لممكاف دوٌر بارزٌ مع عرش الحكـ الذي كاف لمشخصية،  تأتي جماليات المكاف متناسقةً 
ألف المكاف ىو الوعاء الذي يحتوي ويضـ األحداث لكي تنمو فيو وتتطور، وال  ؛بناء القصة

في إقامة العبلقات المتبادلة بيف  الميـوجود أليِّ حدث أو موقؼ مف دونو، فضبًل عف دوره 
المكونة الالت تغني أغمب األطراؼ اأُلخر فيو بؤرة مركزية وأساسية تفيض بد .الشخصيات

واإلشارات النابعة منو، إذ ىو إطاٌر غنٌي بتجسيد المواقؼ التي تتفاعؿ لمقصص بتمؾ الدالالت 
ناضجًة بخصوصيتيا المستوحاة منو  بيا شخصيات الحدث، فتأتي أدوارىا ومياميا المكمفة بيا

ألف المكاف يأخذ  (2).بجمالياالمرامي واألىداؼ ومف رمزيتو التي تشعُّ بالدالالت الفنية البعيدة 
، التي عبلقتيا بالمكاف مبلزمٌة لومًا مف حياة الشخصية، إذ بو تبرز مختمؼ الثقافات جزءًا مي

حيث ىو األرض الخصبة ألنواع مف الممارسات الثقافية واالجتماعية التي تولد أنماطًا متنوعًة 
مف أساليب التفكير، بحسب قيـ كؿ مجتمع وما يمتمكو مف بعد ثقافي وفكري إليجاد عادات 

موكيات، فضبًل عف الغايات مف س جتمعية تتناسب وحاؿ ذلؾ المكاف وما يحيط بووأساليب م
إذف  (3).مراعة لو لؤلمكنة التي تتعمؽ بثقافة وخمفية الشخصية وأىدافيا عند حركتيا اأُلخر

                                                           
 .11 النمل، سورة (1)

 .د :إشراف ماجستٌر، رسالة عشاب، آمنة ،"أنموذجاً  ٌوسف سورةالقرآنً " القصصً السٌاق فً المكانً الحبك :ٌنظر (1)

 .19-19 م،1117-1119 وآدابها، العربٌة اللغة قسم -واللغات اآلداب كلٌة /بالشلف بوعلً بن حسٌبة جامعة عبدالقادر، عمٌش

 .171 القرآنً، السرد فً التلقً جمالٌات: ٌنظر (9)
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وتسيرىا الشخصية عمى وفؽ حاليا في ىذا المكاف أو  ،ع فييا أغمب األحداثفاألمكنة تُػصنَ 
 ذاؾ. 

شخصية معينة برازىا بأنيا إركتيا ليس المقصود منيا بالذكر أفَّ الشخصية في ح وجدير      
نما بًل، بعدىا الخارجي مفصَّ بباسميا وجسميا، أو  إذ ليس المعوؿ فييا عمى األشخاص بذواتيـ، وا 

ىو المضموف الذي تأتي  -السيما القصة القرآنية  -اليدؼ األساسي الذي ترتكز عميو القصة 
بو الشخصية داخؿ القصة، فتكوف الشخصية وجودًا حيًا بما صنعت مف أحداث بعيدًا عف جنس 

ذكرًا كانت أو ُأنثى، مع ذكر بعض الصفات الخارجية بالقدر الذي يخدـ القصة  ،الشخصية
قاتيا الثقافية التي ، فالسرد القرآني صبَّ ُجػؿَّ اىتمامو عمى الشخصية مف باب منطمواليدؼ المراد

مف خبلليا تتحرؾ الشخصيات داخؿ أمكنتيا التي ُوِضػعت بيا؛ لتكوف األمكنة وسائؿ إقناع 
دىاش ل ، فتعي التي سوؼ تستخدـ عقميا عندما تتأمؿ بما حوليا لشخصيات األخربعض اوا 

وخير ما  (1).أخبلقية، وماورائية، ونفسية، ترتبط بجو المكافدالالت ما يحيط بيا مف إشارات، 
 ،ذكر صفاتيا الجسديةسميا، أو ُيػمحظ ىنا عمى شخصية ممكة )سبأ( ىو عدـ ذكر النص ال

الجماؿ أو  ،الطوؿ والقصرببنيتيا العضوية، نحو ليا شكميا الخاص  مثبًل بوصفيا ممكة
 غيرىما.و 

، بدأ خصية الحاكمة مف قبؿ شخصيات ُأخربعد الوصؼ غير المباشر الذي وقع عمى الش     
: قاؿنحو الوصؼ المباشر لصفات الشخصية ومبلمحيا وما وراء ذلؾ، يتحوؿ اتجاه السرد 

َيْسُجُدوفَ  َوَقْوَمَيا َوَجْدُتَيا*َعِظيـٌ  َعْرٌش  َوَلَيا َشْيءٍ  ُكؿِّ  ِمفْ  َوُأوِتَيتْ  َتْمِمُكُيـْ  اْمَرَأةً  َوَجْدتُ  ِإنِّي 
َيْيَتُدوفَ  الَ  َفُيـْ  السَِّبيؿِ  َعفِ  َفَصدَُّىـْ  َأْعَماَلُيـْ  الشَّْيَطافُ  َلُيـُ  َوَزيَّفَ  المَّوِ  ُدوفِ  ِمفْ  ِلمشَّْمسِ 

، فبدأت (2)
بسرعٍة ومف دوف إبطاء تتكشؼ بدايات صورتيا وىيأتيا الخارجية. ثـ تحركت الشخصية الثانوية 

مف خبلؿ فكرىا المتوقد بالحكمة وحسف الرأي، دليؿ  تمخض بو ذىنيا ألف ما ؛لتعمـ ما الصواب
فبعد أف جاءىا الرسوؿ عممت  (3)أف تممؾ قوميا وتكوف ممكًة عمييـ. ورجاحة عقميا قبؿتدبيرىا 

وفيميا لؤلمور  بمقدمات ما ينتظرىا مف مواقؼ وأحداث، لذلؾ كانت حركتيا ناميًة بنشاطيا
                                                           

 القرآنً، السرد فً التلقً جمالٌات ،11 الكرٌم، القرآن قصص ،119-119 ومفهومه، منطوقه فً القرآنً القصص: ٌنظر (1)

171، 179-175. 

 .19،19سورة سبأ،  (1)

 .111 ومفهومه، منطوقه فً القرآنً القصص: ٌنظر (9)
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اْلَمؤَلُ َأْفُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكْنُت قاِطَعًة َأْمرًا َحتَّى َتْشَيُدوفِ قاَلْت يا َأيَُّيا : ، قاؿجيداً 
ىذه  .(1)

الحركة عبَّػرت عف دراية ومعرفة الشخصية بسياسة المموؾ التي تحكِّػـ عقميا قبؿ فعميا أو ردىا، 
، ال يدؿ عمى ضعؼ الشخصية الحاكمة، بؿ ىي حركٌة َما ُكْنُت قاِطَعًة َأْمرًا َحتَّى َتْشَيُدوفِ  فػ

منيا ليستشؼَّ المتمقي أف ىذه الشخصية قبؿ أف تحكـ وتممؾ، كانت شخصيًة ذكيًة ال يسبؽ 
َـّ القوة،  ولو قيؿ لماذا ُأخفَي اسـ الشخصية ولـ ُيعمف عنو؟ تدبيَرىا فعُميا، والرأي عندىا أواًل ث

المعنوية مف بعض األلفاظ أظيرت مف تكوف تمؾ الشخصية  لكانت اإلجابة أف السياؽ والقرائف
، تُػثبت أنيا كانت مف بيئة َحتَّى َتْشَيُدوفِ الشخصية الفكرية والمعنوية ىنا والمرأة، ألف حركة 

تؤىميا أف تمتمؾ القدرة الذىنية والفكرية  -قبؿ تسمميا الحكـ مف و  –تمتعت بثقافٍة ممكيٍة كافيٍة 
حيف وقوعيا، فقبؿ أف تجمع المؤل والقادة مف حوليا لتستشيرىـ في حتى في معالجة المشكبلت 

قد فكَّػرت وحكَّػمت عقميا ودرايتيا، ومرَّت في ذىنيا خواطر وآراء كانت تحـو  البد أنيااألمر، 
ؾ معنوي ىتيا وحسف تدبرىا أرشداىا إلى المشاورة قبؿ اإلقداـ، وىذا تحرُّ حوؿ الموضوع، لكفَّ نبا

ألف الحركة لدى اآلراء واألخذ بأحسنيا، واسعًا أماـ عرض  لفسح المجاؿمف الشخصية 
حركة األحداث والزماف والمكاف، وكذلؾ تشمؿ يات تتمثؿ باالنتقاالت المادية، مثؿ الشخص

فكار، والعواطؼ، والخواطر التي تجوؿ في مخيمة التحركات المعنوية لدييا مف األ
وىو في ذات الوقت دلَّػَؿ عمى أنيا شخصيٌة لـ تأِت لمحكـ مف ثقافٍة بسيطٍة أو  (2)الشخصيات.

وأصؿ عريؽ قد امتيف الممؾ والحكـ حتى غدا جزءًا  ،اعتيادية، بؿ ىي تنحدر مف ثقافٍة متراكمةٍ 
إدارة  مف، ليمكنيا فيما بعد لمختمؼ الجوانب الفكرية الواعيةمف تكويف بنيتيا الشخصية والثقافية و 

ىي بمقيس بنت أبي عنيا إذ قيؿ  ا إليو، واألمر كذلؾ بالنسبة ليا.الممؾ والحكـ عند وصولي
وربما بمقيس بنت شراحيؿ، التي كاف أبوىا قد ممؾ أرض اليمف كميا، وليا مف  سرح، أو اليسرح،

ممكوا قبميا، ولـ يكف ألبييا ولٌد غيرىا، فغمبت عمى الممؾ، وكانت ىي كميـ اآلباء أربعوف ممكًا، 
ـْ  وما في المممكة مف ضخامة العتاد وحسف اآللة، فضبًل عف عظيـ  جميعًا،سيدَة قوميا، َتْمِمُكُي
وىو اسـ أحد نسبًة إلى أحد مموكيا، سبأ، بمممكتيا سبُب تسمية ، ويرجع قدرىا، وعظـ خطرىا

                                                           
 .91 النمل، سورة (1)
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إذف ىي شخصية حاكمٌة َبَنْت كيانيا مف بنيتيا الثقافية والفكرية التي  (1).وؾأجدادىا مف المم
 الحركي مع أحداث القصور، ومف نشاطيا داخؿيا وجدت فيالتي االجتماعية اكتسبتيا مف البيئة 

حكـ َمف سبقيا، وكذلؾ  فيالتي مرَّت  المواقؼواكبت كثيرًا مف بوصفيا شخصية نامية مممكتيا 
وجديٌر بالذكر أف  في جميع األحداث والمواقؼ. ىي ممكة وشخصية فاعمةو ما مرَّ بيا في حكميا 

مف أبييا وأىميا سمطة  ت، ممكفي بيت ممؾٍ واعيًة ىذه الشخصية الحاكمة كانت امرأًة لبيبًة وأديبًة 
أحكمت بناء شخصيتيا وبنيتيا الثقافية، فأدت دورىا حتى بعقميا وِحكمِتيا  الحكـ، لكنيا ساست

تقاف، إذ كانت قارئة وكاتبة أتقنت مف المغات ما ساعدىا عمى معرفة ما يأتييا  مف كبلـ بنجاح وا 
، حتى أف سميماف عندما كتب ليا وذكر السبلـ والتحية عمى مف اتبع المموؾ والشخصيات اأُلخر

فيي إذف شخصيٌة متمكنٌة عالمٌة  (2)خبر قوميا.بؿ أف تُ قكتابو  تقرأ أفالخير واليدى، عرفت 
مف  كاتيا ونشاطيا بصورة تدريجيٍة بدءاً ببعض ما حوليا مف العموـ والمعرفة، فضبطت تحر 

َـّ اتجيت بعدىا إلى حركتيا الفعمية والعضوية  حركتيا المعنوية والفكرية عند مشاورتيا لمقوـ، ث
بنيتيـ العقمية والجسدية القوُة والسبلح، ألنيـ قادٌة وُأمراء ثقافتيـ كـ حْ بعد سماع رأي قادتيا الذيف تَ 

قاُلوا َنْحُف : وثقافتيـ العسكرية، قاؿفقالوا مف وجيتيـ  ، األوامر والُعدَُّة والدفاع عف األوطاف
ُأوُلوا ُقوٍَّة َوُأوُلوا َبْأٍس َشِديٍد َواأْلَْمُر ِإَلْيِؾ َفاْنُظِري َماَذا َتْأُمِريفَ 

ىنا تُػوضُع الشخصية بيف  .(3)
تبدأ المسالمة والميادنة ودفع الضرر. و عف األرض والعرش، أو مدفاع ل أمريف: القوة والحرب

بذلؾ حركة الشخصية المادية فيقع اختيارىا الميادنة والتمطؼ قميبًل لمعرفة الخصـ، فتقوـ بحركٍة 
قاَلْت ِإفَّ اْلُمُموَؾ ِإذا : رأييا، قاؿبحسب  تقوؿ ليـعمى السبلـ ونبذ الحرب والقتاؿ. تبعث 

ـَ َيْرِجُع  َدَخُموا َقْرَيًة َأْفَسُدوىا َوَجَعُموا َأِعزََّة َأْىِميا َأِذلًَّة َوَكذِلَؾ َيْفَعُموفَ  ـْ ِبَيِديٍَّة َفناِظَرٌة ِب نِّي ُمْرِسَمٌة ِإَلْيِي َواِ 
اْلُمْرَسُموف

مت السبلـ وترؾ الحرب تظير صفات الشخصية بوضوح، ىنا ربما  .(4) ىؿ ىي فضَّ
 ُأنثوية ىي شخصية أـ ؟ىا العاطفة والمشاعر، ونبذ العنؼالتي تعمو  بناًء عمى طبيعتيا التكوينية

أنيا ال ِقػَبػَؿ ليا عممت  أنيا وؿ في حؿِّ مشكبلتيا؟ أال تميؿ إلى القوة، وال إلى القتؿ والقتا
ما ال طاقة يممؾ مف الجنػد والُعػدَِّة واسٌع مف األرض، و بمواجية ذلؾ الممؾ العظيـ الذي لو ممٌؾ 
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نعـ يبدو أنيا عمى يقيف مف ضعفيا وعدـ قدرتيا العسكرية  .، فباف ضعفيا بكمتا الحالتيفليا بو
َأْىِميا قاَلْت ِإفَّ اْلُمُموَؾ ِإذا َدَخُموا َقْرَيًة َأْفَسُدوىا َوَجَعُموا َأِعزََّة :قاؿ عمى مواجية جيش الخصـ،

َأِذلًَّة َوَكذِلَؾ َيْفَعُموفَ 
فضبًل عف عدـ رغبتيا بالقتاؿ بناًء عمى طبيعتيا التي ال تيوى  العنؼ،  (1)

 صح القوؿ.بحسب الفطرة التكوينية التي فطر اهلل النساء بيا، وىو ما عميو جؿُّ النساء إف 
عنو في تكوينيا  ةٌ ختمفم يؿ مف قبؿ، تختمؼ عف الرجؿ، فييإفَّ طبيعة المرأة كما ق      

بحسب تمؾ الطبيعة و   عف بعض وظائفيا التي ُعرفت بيا،استعداداتيا الخاصة، فضبًل بعض و 
قة، لذلؾ يقع  التي تتميز بيا، فإنو ال يبلئميا القتاؿ والحروب وىي مصدٌر لمحياة والعواطؼ الخبلَّ

لذا لـ يجعميا  وبيف أف تصبح قاتمًة.خمؽ الجديد، ة بالحياة والطبيعتيا الممموءالتناقض ىنا بيف 
عمى الحدث  يوضع فيو بناءً القرآف في قصصو إال عنصرًا أصيبًل يأخذ مكانتو في كؿِّ موقٍع 

ثانيًا، لذلؾ  طبيعتيا المعينةليا  الذي يقتضيو وجودىا بوصفيا إنسانًا لو إنسانيتو أواًل، وألنيا مرأة
رادتيا  يا بفكرىايعبر عندُّ بيا و عتي شخصيةً نجد مكانتيا في القصص القرآني  المستقؿِّ وا 

ليا رأييا الذي تفرضو قبواًل أو  المتحررة، وبوصفيا امرأًة صاحبة حكمة ومعرفة حصيفة، فيي
، وىو ميز ببصيرتو وعقمو مواطف الخير مف الشرػال جبر فيو، ألنيا إنساٌف عاقٌؿ ورشيد يُ  رفضاً 

الطبيعي ليا فيي تختمؼ، لكننا نجدىا في قصص القرآف إذف بحسب التكويف  (2).مناط التكميؼ
ضيو القصة تضييا طبيعة القصة، ونوع الحدث الذي تقتالت التي تقاوقد جاءت بمختمؼ الح

بسبب ضبلليا  ،مخالفة لمسنف اإلليية الحقَّػِة والواضحة وضوح الشمسنفسيا. فمرًَّة نجدىا المرأة ال
َضَرَب المَُّو َمَثبًل ِلمَِّذيَف : )عمييما السبلـ(، قاؿ لوطو مرأتي نوح ما في مثؿ اوعدـ وعييا، ك

َكَفُروا اْمَرَأَت ُنوٍح َواْمَرَأَت ُلوٍط َكاَنتَا َتْحَت َعْبَدْيِف ِمْف ِعَباِدَنا َصاِلَحْيِف َفَخاَنَتاُىَما
ومرًَّة تجد . (3)

 :، قاؿكبنتي شعيبا وعفتيا وحسف طبيعتيا، المرأة التي تضرب مثبًل رائعًا لصفاتي
 ٍَفَجاَءْتُو ِإْحَداُىَما َتْمِشي َعَمى اْسِتْحَياء

َـّ المرأة التي ُيػسيرىا اليوى، وتغمبيا الشيوة، وتدفعيا  .(4) ث
َوراَوَدْتُو الَِّتي ُىَو ِفي : األُنثوية، قاؿا وحيميا العاطفة والحب، فتميؿ كؿَّ الميؿ بمكرى
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َبْيِتيا
َـّ المرأة بعاطفة الحناف واألمومة (1)  :لطفولة فيخفؽ قمبيا حبًا لو، قاؿبتعطفيا عمى ا. ث

 ًال تَْقُتُموُه َعسى َأْف َيْنَفَعنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلدا
َـّ نقؼ عمى الموف الذي نجد المرأة فيو ممكًة . (2) ومف ث

َف رشيدًة قويًة بعقميا وحكمتيا وحسف بصيرتيا، وتعقميا الذي  أورثيا تدبيرًا ودرايًة أىَّػَمتاىا أف تكوِّ
شخصيتيا المستقمة والقادرة عمى مواجية شتى المخاطر التي ُتحيط بمممكتيا وقوميا، فرأت أف 

قاَلْت ِإفَّ اْلُمُموَؾ ِإذا َدَخُموا َقْرَيًة : ًا فجرى عمى لسانيا، قاؿُتحذر أواًل، ثـ تتخذ القرار ثاني
كاف ذلؾ مف ضعؼ الشخصية الحاكمة، بؿ ىي خططت وزانت آراًء كثيرًة حتى  فما ،َأْفَسُدوىا

َـّ قررت بعدىا، ذلؾ نِّي ُمْرِسَمٌة : ما دؿَّ عميو النص بحديثيا، قاؿ توصمت لنتيجٍة مرضيٍة، ث َواِ 
ـْ ِبَيِديٍَّة َفناِظَرةٌ  لتي تُػعرؼ بأنيا ال ، ولعؿ األمر ىنا متعمِّػٌؽ بشيٍء مف طبيعة المرأة األُنثى اِإَلْيِي

تيأس بسرعة، وأف مف طبيعة النساء تحاوؿ وتحاوؿ، حتى أنيا أحيانًا تُػماطُؿ أكثر مف غيرىا، 
لى يومنا ىذا  -لكي تحقؽ مرادىا  ألنو معروٌؼ عف المرأة أفَّ  –وىو شيٌء قائـٌ في النساء وا 

إذ ىنا بيا تصبر كثيرًا،  أمَميا ال ينقطع بسيولة، لذلؾ نجدىا في األمور التي تعنييا وتيتُـّ 
ـَ َيْرِجُع اْلُمْرَسُموفَ انتظرت  ، وىذا ُحسٌف مف الشخصية الحاكمة، ودليٌؿ عمى خبرتيا َفناِظَرٌة ِب

التي اكتسبتيا مف سياسة المموؾ، وثقافة الشخصية التي انبنت منيا شخصيتيا وحركتيا النامية 
مثمت نمطيف في آٍف واحد، األوؿ: نمطية المموؾ والمتطورة، فيي إذف شخصيٌة نموذجيٌة نمطيٌة، 

 وىـ -ما يقـو بو غيرىا مف الرجاؿ القادرة عمى القياـ بالمرأة  طيةمالعارفيف بحوادث الخطوب، ون
 لتمثؿ شخصيتيف معًا عبر أفعاليا واألدوار التي قامت بيا بنجاح. -األغمب 

ما سمبية.       لقد تحددت شخصيات القصص القرآني عمومًا، بأنيا إما تكوف إيجابيًة، وا 
وميا، لتدفع عنيا شرَّىـ، وشخصية الممكة كما ُيػمحظ أنيا بدأت سمبيًة كافرًة تُػداري بحركتيا خص

راىا قد أ لكنوحتى لقائيا بشخصية البطؿ الرئيس، كانت معاندًة عمى معتقدىا ولـ تغيره، ألنيا 
َوَصدَّىا َما كاَنْت َتْعُبُد ِمْف ُدوِف المَِّو ِإنَّيا كاَنْت ِمْف َقْوـٍ كاِفِريفَ  :لتؤمف بو، قاؿعرَشيا 

(3). 

ال تقوى مع مرأة عواطفيا ومشاعرىا، ألنيا ا دفعتياأنيا أو  ،وىذا األمر دليٌؿ عمى عدـ ضعفيا
مع اختبلؼ  تسير بحكمة عقميا وتفكيرىا، خصيةٌ ، بؿ ىي إلى اآلف شوالقوة بحكـ عاطفتيا الحكـ

قوِة شخصية البطؿ سواًء كاف عف اإليماف باهلل، أو اإليماف بما رأت مف  ،منيا نوع الصدِّ ىذا
                                                           

 .19 ٌوسف، سورة (1)

 .4 القصص، سورة (1)

 .99 ،النمل سورة (9)



 .................................................................... الثانيالفصل 

 

  777 

ىا ليس جيميا وال قمة صدَّ  أف ماترى  لمنص النصوص المفسرةألف أغمب  وسمطتو العظيمة،
َـّ تفكَّ  األحداث  ، حتى أخذتف اهلل وسميمافػرت قميبًل بديعقميا، بؿ ىي كانت عمى ديف ث

 ،أمرت الشخصية الرئيسة بجمب عرشيا ليقع التأمؿ منيا أكثرتتداخؿ عمييا مما رأت، لذلؾ 
َـّ  السؤاؿ عمييا ليعرؼ ما مدى سعة عمـ تمؾ الشخصية  عرضوتعي ما حوليا بذكائيا، ث

َعْرُشِؾ قاَلْت َكَأنَُّو ُىوَ َفَممَّا جاَءْت ِقيَؿ َأىَكذا : نباىتيا، قاؿالحاكمة و 
بذلؾ سُتجيب  ،(1)

وكأنو تدرٌج الستدالالت  الشخصية حتمًا بشيٍء ما، فيقع االستدالؿ لدى البطؿ عنيا لما قصد،
وعدـ الوقوع في  (2)، ِلػتِعَي سبلمة ديف البطؿ.الشخصية بأفكارىا أنيا تعقؿ ما سترى شيئًا شيئاً 

عمييا صعبًا  ما سوؼ تُػؤمر بو بيا دفعًة واحدًة لتغيير دينيا، وحتى ال يكوف وقعُ  تتفاجأىزٍَّة كبيرٍة 
اىا عند جميع الناس، و اإلنساف ال ُيغير بيف ليمة وضحوصاعقًا؛ ألف تغيير الديف وما يعتقد ب

فضبًل فكيؼ بشخصيٍة حاكمة ينظر إلييا قوُميا ورعيُتيا مف مرتبٍة أعمى تمثؿ اإللو في األرض، 
يواجس التي تكوف يا مف خواطر وأفكار تتنازعيا بشتى النفسا يجوؿ في داخؿ الشخصية عم

تمؾ الحاؿ. وبعد ذلؾ كمو ترجع بنا ىندسية القصة وشكميا المعماري الجميؿ بالشخصية فييا 
ليذكرنا بشاعرية المكاف وخصوصياتو الرائعة والفنية التي تبعُث بروح االطمئناف والراحة لدى 

 أبعاٌد كثيرٌة تجاوز حدود ما، وكذلؾ عند المتمقي؛ ألف المكاف وجماليتو ليلحاكمةالشخصية ا
مف خبلؿ عبلقات  ورموزيحمؿ دالالت  واإلطار الشكمي الذي تتحرؾ بو الشخصية بأحداثيا، في

مف األبعاد النفسية الباطنية  ، بدءاً مختمؼ األبعاد اإلنسانيةعف اإلنساف المتنوعة، ألنو تعبيٌر 
االجتماعية والثقافية والمعرفية التي تجمبيا األمكنة ألفكار الشخصية،  األبعادالمستورة، وكذلؾ 

ىدؼ داخؿ القصة، يجمُع فيو ذلؾ اإلبداع الفني الخارؽ لؤلعماؽ والدالالت البعيدة، ألف وجوده 
ـُ أو الممؿ عنده لممتمقيجوانب عديدًة مف اإلثارة والتشويؽ والمتعة  ، وفضبًل عف عندما يقع السأ

عف المكاف الخيالي،  إال إف لكمييما  هذلؾ فإفَّ المكاف القرآني لو ميزٌة أدبيٌة مع اختبلفو في جوىر 
في بناء القصة وبياف أحواليا وجوانبيا المتنوعة في رصد طبائع الشخصيات  اً تأثيرًا  بارز 
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ًة َوَكَشَفْت َعْف ساَقْييا قاَؿ ِإنَُّو ِقيَؿ َلَيا : قاؿ (1)واختبلفيا. ْرَح َفَممَّا َرَأْتُو َحِسَبْتُو ُلجَّ اْدُخِمي الصَّ
َصْرٌح ُمَمرٌَّد ِمْف َقواِريَر قاَلْت َربِّ ِإنِّي َظَمْمُت َنْفِسي َوَأْسَمْمُت َمَع ُسَمْيماَف ِلمَِّو َربِّ اْلعاَلِميفَ 

(2).   
ـُ، وفيو المُّجُة الجميمُة، أواًل: ،تفجماليات المكاف وخصوصياتو تجزأ التي دلت عمى  الصرح العظي

عفوية الشخصية في حركتيا فيما بعد، حيث بينت حركتيا ما عمييا مف رداء المموؾ الفخـ 
والطويؿ المتدلي عمى جانبييا، فرفعتو قميبًل عندما حسبت ما تحتيا ماًء، وىنا حركة جميمة 

ة عامة مف أو النساء بصور  ،الشخصية النسائيةتمؾ يرسميا القصص القرآني مبينًا ما كانت عميو 
وىو ربط فني  –جماؿ الذوؽ بالذي نسميو حديثًا  -اىتماـ بمظيرىا ومراعاة الييأة والجماؿ 

عمى الرغـ مف صعوبة المواقؼ واالختبارات التي قصصي رائع مف الواقع إلى أحداث القصة 
َـّ صرٌح ممرٌَّد، ومف قواريٍر تُ  قصر البطؿ، مرَّت بيا الشخصية خبلؿ رحمتيا ودخوليا طير ُث

. ؾ لياتطييبيا بذوؽ الصانع والمالو  بجماِؿ صنعيا وبريقيا الفاتح لمنفوسالعقؿ، وتُػشعر النفس 
في النياية روح ونفس الشخصية الحاكمة التي إلى نفحاتو وىكذا تصؿ جماليات ذلؾ المكاف و 

 تجارب مرَّت بيا الفعمية الواقعية مفبنيتيا الثقافية والفكرية، ومعرفتيا كؿِّ ما امتمكتو مف وبحسب 
إلى الذي أنار طريقيا وصحح نظرة عقيدتيا ِلػتػفيَء الطريؽ اإليجابي  أف تسمؾ، صحتيا تبيَّػنتو 

قاَلْت َربِّ ِإنِّي َظَمْمُت َنْفِسي َوَأْسَمْمُت َمَع ُسَمْيماَف ِلمَِّو َربِّ :قاؿ وتنبَذ سمبيتيا الماضية،رشدىا، 
اْلعاَلِميفَ 

بيداىا، الذي ُيضيُء شخصية البطؿ الرئيس مف جديد،  تشرؽفأضاءت لنفسيا كي  .(3)
، تشابيت معو ببعض الصفات في الحكـ، فكانت جديرًة وعمى لساف وفعؿ شخصية حاكمة ُأخر

سٍة عممت بشيٍء قريب مف النمط أف تقترب مف الشخصية الرئيسة، مع أنيا شخصيٌة غيُر رئي
  و لشخصية البطؿ.نفس
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 :ُمــدخــــل

إف نسج خيوط القصة يبدأ مف حسف فكرة كاتبيا عندما ُيريد لقصتو أف تشتمؿ عمى تنوٍع      
 وتعدٍد لمقومات وعناصر بناء القصص، فالعناصر بتناسقيا وتداخميا مع بعضيا تجعؿ منيا

يا تنوُع الشخصيات وتكامؿ بألوانيا الجمالية التي يقع في مقدمتقصًة قويًة مترابطًة، وممزوجًة 
التي تأتي  ،داخؿ القصة القرآنية حاؿ شخصية المرأة  كما ىيبعٍض في النوع والجنس، بعضيا بػ

 ٌر أصيؿٌ فالمرأة فييا عنص بدورىا المتميز والناضج في أفعاليا وحركة نشاطيا التي تقع عمييا.
فكره المستقؿ كذلؾ يا، و عنلو شخصيتو التي يعبر  إنسافألنيا  القصصي الخاص؛ ليا مكانياو 

يا، وظائفنشاطيا ليدفعيا نحو وتحرؾ حركيا التي ت ياليا خصائصامرأة بوصفيا ، و واإلرادة الحرة
 تو؛ممتعددة ضمف الحدث القصصي وديمو ُأنوثتيا التي تدخؿ في نطاؽ وظائفيا ال فضبًل عف

عًة بالحياة البدَّ أف تُػرسـ بطريقة حيٍة تجعؿ منيا شخصيات مشبَ ألف شخصيات أية قصٍة 
يا، وما تحممو ي إمكانياتيا، وطاقاتيا الكامنة فيتحركيا، ونجاح الشخصية يكمف ف فيوصادقًة 

 مف نوٍع معيفعمى القصة شخصيات ومتى تقمصت  (1)مف فطنة وأحاسيس داخمية تُبيّْػف خفاياىا.
قارئ عمى عجٍؿ إلنياء تمؾ القصة، ، حتى يصبح الوالضجر فإنيا تبعث عمى الممؿ ،الشخصيات

ألطراؼ التي تشارؾ في لذلؾ يكوف التنوع في الشخصيات داخؿ القصة أمرًا محببًا لدى كؿّْ ا
  .استخبلص النتائج إلى، وانتياًء بالقارئ الكاتب مف القصة، بدءاً 
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 املبحث األول

 )حىاء( الزوجة  شخصية

، برزت ىذه الشخصية القرآني اأُلولى في القصص)الثانوية( النسائية ىي الشخصية       
، واضطبلعو تحرؾ البطؿ الرئيسإذ كاف لكثرة لو،  المشخصية الرئيسة ومساعد مكمبلً  اً عنصر 

ة زوججعؿ مف شخصية دوٌر ، والخاصة بأجواء الحدث داخؿ القصة، ابي المكمؼبأغمب األدوار 
خر التي عمى خبلؼ الشخصيات األُ  ،بعض الشيءعمى نطاؽ ضيؽ أو محدود تبدو  آدـ

ـُ : . قاؿ، وكذلؾ آثارىاسير األحداث وتتابعياو حركية حركًة مع كاف دورىا أكثر  َوُقْمنا َيا آَد
َتْقَربا ىِذِه الشََّجَرَة َفَتُكونا ِمَف اْسُكْف َأْنَت َوَزْوُجَؾ اْلَجنََّة َوُكبل ِمْنيا َرَغدًا َحْيُث ِشْئُتما وال 

الظَّاِلِميفَ 
(1). 

كما  لمبطؿ الشخصية المساندةتتغير األحداث مع ظيور شخصية جديدة، أال وىي 
ولكف الذي يبدو عمى  )حواء(، وردت في النص القرآني، وقد ذكرت بعض التفاسير أف اسميا

بروز أحداث وأشياء جديدة تيتـ أكثر فأكثر بالشخصية الرئيسة، فالمبلحظ أف  ىذه الشخصية
ببيئة جديدة ىي الجنة، وىذه الجنة لـ  الحدث الجديد الذي بدا جميًا معيا ىو اقتراف آدـ

 يسكنيا وحده، بؿ مع شخص جديد ىو زوجو حواء.  

والمأوى واالستقرار الجديد مع ظيور ىذه الشخصية مباشرًة، لذا دلت  كاف اقتراف السكف     
مع حواء التي ُخمقت بعده لتكوف ُأنسًا لو  )زوجؾ( عمى ذلؾ المنزؿ والمأوى الذي سيتخذه آدـ

في تمؾ الجنة، وحواء كما قاؿ بعض المفسريف أنيا سميت كذلؾ؛ ألنيا ُخمقت مف شيء حي 
دور إكماؿ  تجاوزتمٌة ميفيي إذف شخصية ثانوية  ،(2)وحيداً وال يبقى  ليسكف الييا آدـ

وحركتو أحداث قصة الجنة  ، ألنيا شاركتو بصميـبمساندتيا في كؿّْ شيءٍ  الشخصية الرئيسة
، التي تبعث عمى أىمية حتى النياية األحداث البلحقةتشاركو فيما بعد  معومت ، ثـ انتقفييا

                                                           
 .35 البقرة، سورة (1)
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الحدث الجديد في القصة وتطورىا، وامتدادىا ليكوف المكمؿ لبقية األحداث القادمة التي سوؼ 
، وماذا بعد الشقاء الذي حذرىما اهلل منو، بعد السعي في توفير في بيئات وأجواء مختمفةتأتي 

 َىَذا ِإفَّ  آَدـُ  َيا :قاؿمتطمبات الحياة الجديدة، غير التعب وبذؿ المجيود في كؿ نواح الحياة، 
َفَتْشَقى اْلَجنَّةِ  ِمفَ  ُيْخِرَجنَُّكَما َفبَل  َوِلَزْوِجؾَ  َلؾَ  َعُدوّّ 

(1). 

 -البطؿ عمى المحؾلقد كاف وجود ىذه الشخصية الثانوية ذا أىمية في وضع مصير      
عندما تمت الوسوسة مف الشيطاف إلييما، وىذا  - عند االختبار الذي حدث آلدـ خصوصاً 

َفُقْمَنا  جميًا عند الطموح الذي بدا في الشخصية الرئيسة حيف قالت عنو اآليات المباركات:تبيف 
ـُ ِإفَّ َىَذا َعُدوّّ َلَؾ َوِلَزْوِجَؾ َفبَل ُيْخِرَجنَُّكَما ِمَف اْلَجنَِّة َفَتْشَقى َيا آَد

َفَوْسَوَس ِإَلْيِو : وقولو  .(2)
ـُ َىْؿ َأُدلَُّؾ َعَمى َشَجَرِة  الشَّْيَطاُف َقاَؿ َيا اْلُخْمِد َوُمْمٍؾ اَل َيْبَمىآَد

فمما زاد مف تطمعات  .(3)
خاصًة بعد وجود وظيور  ،الشخصية الرئيسة أنيا بدأت تتطمع لما ىو أكثر مف الجنة وسكناىا

الذَّيف كالخمد والممؾ  -ت تبحث عف النعيـ األوفر واألطوؿ)حواء(، لذلؾ أخذ الشخصية الثانوية
، فكأف الشخصية الرئيسة ومف خبلؿ البنى )زوجة( ػملبسبب الوجود الجديد  -ت عمييما اآليةنصَّ 

ت أو أدركت الحاجة الى شيء كثير، أكثر مما سبؽ إلنشاء يا أحسَّ متمكتوالعقمية التي الفكرية 
فير حساب مادي بشري يميؿ لتو  إذ ىوالبشري فيما بعد،  االمتدادوجود متصؿ يكفؿ ىذا 

وتماشيًا مع الفكر القادمة لمحياة، ضرورات الخمؽ الجديد وغيره، تأثرًا بما تفرضو الالحاجات ليذا 
جود تأثير لمحياة كؿ سوسيولوجيا لمفكر تقبؿ بو " . ومف المعمـو أفبيذه النظرةالذي يحكـ المجتمع 

أساسية، مع الحاحيا بصفة وبالنسبة لممادية الجدلية، فإنيا تعتبر ذلؾ مسممة  . . . االجتماعية
وىذا ما بدا أثره . (4)"خاصة، عمى أىمية العوامؿ االقتصادية والعبلقات بيف الطبقات االجتماعية

لمادية، جتو حيف شمميا بياف النص عف تمؾ العوامؿ االجتماعية واو أيضًا عمى شخصية امرأتو وز 
َعْف ىِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأْف َتُكونا َمَمَكْيِف َأْو  َوقاَؿ َما َنياُكما َربُُّكما: عمى اختبلؼ تأويميا، قاؿ

َتُكونا ِمَف اْلخاِلِديفَ 
. إذف يكوف تحرؾ شخصية الزوجة ىو مف دافع حرصيا عمى ُأمور الحياة (5)

                                                           
 .117 طه، سورة (1)
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وحاجاتيا، وكيؼ تمتمكيا، لذلؾ خاطبيا النص بذكر المكانة وعموىا، فضبًل عف ذكر قضية 
لى يومنا ىذا. وقد قيؿ عفالخمود بالحياة ونعيميا،   )ممكيف وخالديف( وىو غاية كؿّْ أبناء البشر وا 

إلى قياـ مدى الحياة أنو قصد الُممَؾ والتممؾ في الحياة، وأنيما سيكوناف باقيف ومف معيما 
ا تكوف المكانة بيذ (1)ألنكـ خالدوف ولكـ كؿُّ شيٍء تطمبونو.الساعة، عندىا ال تموتاف أبدًا، 

مًة في تمؾ الحياة، وكذلؾ نممح سعَي الشخصية نحو الممؾ والخمود، وحب لمزوجة ميبالنسبة 
مف اقتراف الشجرة بالخمد الذي دؿَّ عمى رغبة الشخصية بالبقاء وحبّْ الجاه لتييئة العيش الجيّْػد، 

ـُ َىْؿ َأُدلَُّؾ َعَمى َشَجَرِة اْلُخْمدِ : قاؿالخير مف النعـ،  َقاَؿ َيا آَد
(2). 

توجييا و ، مف جية آدـ ليا مف ارتباٍط وثيؽ بشخصيةيبدو أف شخصية )حواء( وما     
ف أف األفكار التي تحمميا الشخصية بداخميا يّ بي، مف جية ُأخرى البشري نحو الحاجات المتعددة

ستميؿ الختيارىا، ألنيا مف نسيج يحمؿ ما تحممو الطبقة التي سوؼ تنتمي الييا ىذه الشخصية 
أحد البنى الفكرية التي تمتعت بيا  )حرية االختيار( مبدأ فكاف. ، وىي جزٌء منيافيما بعد النسائية

 ،تنشدهالذي  مف نسيجيا الفكري وثقافتيا المحبة لجمب الممؾ، والُخمد ، وكاف جزءاً ىذه الشخصية
ف كاف ىذا المبدأ في نظر قد تكوف شخصية البطؿ تركتو عمييا.وىو تأثٌر عممي  )القديس  وا 

وىي قوى متنوعة تمتعت بيا الشخصية  ،أوغسطيف( واحدًا مف القوى التي خضع ليا آدـ
 مثبًل، اإلنسانية منذ الخمؽ األوؿ، وقد ُأختِمؼ في مبدأ حرية االختيار بيف المبلئكة وبيف آدـ

ىو لمف  أورثوبدوره والذي  ،(3)وكاف وجوده في آدـ أمرًا ضروريًا يدخؿ في أعماؿ الخير والمنفعة
التي شاركتو وساعدتو في  (زوجتوالثانوية اأُلولى واألقرب إليو ) تأثيره بالشخصيةبدًأ حيث  ،بعده

وأذليما  جوو أخضع آدـ وز  إذإذف ىو مبدأ ممزـٌ ومجحٌؼ بحؽّْ الشخصية،  .كؿّْ خطواتو
الشجرة، أي أبعدىما عف منبع الخير وفيوضاتو والمنفعة التي ال تنضب أبدًا، ولـ  اختاراعندما 

ىذا  ايولـ ُيعطِ  افبإخضاعو لمشخصية اإلنسانية اأُلولى سمَب حريتي يغدو ضرورًة لمخير والنفع،
يبدو عمى ُأغسطيف أنو نظر لمشخصية مف منظِر التسمط والقوة المتجبرة التي كانت  .المبدأ
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مف واجية عميا و  ،(1)الكنيسة حيف تريد فرض سمطتيا ونفوذىا عمى الجميع بجبروتيا تستعمميا
 ىي الديف وعدـ الرد عمى ما يقوؿ ديف الكنيسة.

واضحًة منذ الظيور األوؿ ليا في القصة، فمـ  النسائيةلقد كانت ىذه الشخصية الثانوية      
يحتج اكتشافيا الى مجموعة جمؿ، وال الى تعمؽ أوسع لفيميا ومعرفة دورىا بأدؽ تفاصيمو 

ولى التي وردت القارئ يكتشفيا بمجرد رؤيتيا مف خبلؿ قراءة الجممة األ خبلؿ القص، بؿ إفَّ 
يطمؽ عمى ىكذا  إذطؿ في أحداث مسيرتو. رافقت الب التي الثانوية ) الزوجة ( شخصيةفييا ال

التي تكتفي بدور أو دوريف  )الشخصية المسطحة( بػ شخصيات محددة األدوار وقميمة الحركة
مف صفاتيا أنيا ال إذ العمؿ، والدور الذي ُأعطي ليا.  صغيريف بحسب حجـ الشخصية خبلؿ

وتصرفاتيا معمومة لقارئيا، واذا حدث  ،ر األحداث، فيي تبقى ذات سموؾ وفكر واحدُيغيرىا تغيُّ 
وىذا نجده في  (2)تغير ما فيو يحصؿ خارجيا برغـ تغير عبلقات بقية الشخوص في الرواية.

فت حاليا ودورىا في ػشخصية الزوجة التي حافظت عمى مكانيا ولـ تتجاوزه، ألنيا شخصية كيَّ 
األحداث التي عصفت بالبطؿ،  فٌة مع طبيعةػضوء حركة الشخصية الرئيسة، فيي شخصية متكيّْ 

تابعٌة لو وغير مستقمٍة عف ذاتو، مؤمنٌة بما يؤمف بو، متحركٌة في نطاؽ نفسو وىي في الوقت 
. فيي كما قيؿ عنيا في مواجية المواقؼ التي مرَّ بيا لـ تخرج عف نطاؽ حركتو ،حركة البطؿ

أنيا تعمؿ خادمًة والحيوية داخؿ العمؿ القصصي، أو  دورًا فاعبًل ومميزًا في بعث الحركة أدتقد 
بفعؿ رًا مف الرئيسة، ألنيا أقؿُّ عمقًا وأثلمشخصية الرئيسة، ودورىا يكوف عرضيًا وتابعًا لو، 

الشخصية  –، أي لكنيا (3).مف حيف إلى آخربيا التي تظير في المشاىد المحددة  حركتيا
طورًة لو أفَّ النصَّ شرح أكثر عف تفاصيميا فيما بعد قد تكوف متحركًة ومت -الثانوية المسطحة 

مع البطؿ، وكيؼ تحركت خبلؿ مجريات حياتيا معو، ال سيما بعد ىبوط الشخصية الرئيسة إلى 
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األرض، وممارستو لتجربة جديدة وىي معو، لكفَّ ما خفي مف تمؾ التفصيبلت واألحداث اكتفى 
 .معيف بأف تبقى الشخصية محدودة ثابتًة ضمف إطارٍ 
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 الثاني املبحث

 ولىط )عليهوا السالم( نىح  اهرأتي  شخصية

ىما شخصيتاف نسائيتاف اندمج عمميما فأصبح يمثؿ شخصيًة واحدًة في طريقة السموؾ       
 فيذه الشخصية الثانوية المتبع في نشاط الشخصية الواحدة التي تمثؿ حركتيا القائمة بيا.والعمؿ 
َضَرَب اهلل َمَثبًل : التي قامت بيا، قاؿ بسمبيتيا الواضحة مف أوؿ وىمٍة خبلؿ حركتياتميَّزت 

ـْ  ُيْغِنَيا لّْمَِّذيَف َكَفُروْا امرأت ُنوٍح وامرأت ُلوٍط َكاَنتَا َتْحَت َعْبَدْيِف ِمْف ِعَباِدَنا َصاِلَحْيِف َفَخاَنتَاُىَما َفَم
دخبل النار َمَع الداخميفَعْنُيَما ِمَف اهلل َشْيئًا َوِقيَؿ ا

لؿ عمى قوِة الشخصية في معتقدىا لتدُ  .(1)
اؿ عند الذي تراه بحسب بنيتيا الفكرية الكافرة سميمًا؛ فتعمؿ عمى مواصمتو بشدة  وىدفيا ،الضَّ

خفي مف النص شاىٌد عمى رئيسة وأىدافيا السامية، فالذي أُ تحركيا بالضدّْ مف الشخصية ال
َضَرَب اهلل َمَثبًل لّْمَِّذيَف ، وما يروه مناسبًا لصالحيـ لقوـ الكافريفمع اتعمبلف  اكانت إذسموكيا، 

والسموؾ المعاند، إذف كاف ىناؾ عمٌؿ دؤوٌب في الخفاء  ، فيما تمثبلف المجموع في العمؿَكَفُرواْ 
إلفساد  تقوـ بو الشخصية مف وراء البطؿ، وىو يمثؿ كؿَّ االتصاؿ والحوار بيف الشخصية والقوـ

تبدو فيو المرأة وكأنيا خارجٌة "حظ أف الشخصية قد وقفت موقفًا ، وىنا يبلماوىبلكي يفجيود البطم
 . وىو الشخصية الرئيسة(2)"يكوف منيا مف القياـ وراء رجميا عف طبيعتيا، منحرفٌة عما ينبغي أف

التي ليا الدور األبرز في تصحيح أعماؿ العباد جميعًا. وىذا األمر إف دؿَّ عمى شيء فإنو يدؿُّ 
كياف الشخصية مف  بُ ػقمِ ػحاؿ الشخصية كيؼ يبدو بموقؼ الخبلؼ والعناد الكافر الذي يَ عمى 

المعادي إلى الكياف الحالة العاطفية والحميمية التي يجب أف تعيشيا المرأة مع زوجيا وتناصره، 
لمجموعة الكافرة المتربص بالبطؿ، وتشجيع الشخصية عمى قياـ جبيٍة معادية تحارب بيا مع  ا

، وترؾ نور اليداية الذي ُيػحيُط بو كوف أوؿ ىميا فناء البطؿ واإليقاعيالتي تنتمي إلييا، ف
وبيذا ُيستشعُر وجود لوٍف مف الحرية العبادية  (3).بالشخصية الرئيسة بسبب جيميا وتخمفيا عنو

لدى الشخصية بعيدًا عف مسألة االنتساب الزوجي وقضية اإللزاـ القيري في اتباع العقائد 

                                                           
 .10 التحرٌم، سورة (1)

 .107  ومفهومه، منطوقه فً القرآنً القصص (2)
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عنصرًا في تكييؼ المصائر العبادية لئلنساف فقد "ألف ذلؾ االنتساب ال يكوف  رًا؛واعتناقيا جب
 .(1)" يتوقؼ ىدى الزوجة عمى المقدرة الشخصية لمزوج. فبل . . كوف الزوج مؤمنًا وامرأتو فاسقةً ي

بيذا تكوف الشخصية النسائية ىنا قد أحكمت عنادىا وسارت بضبلليا ضدَّ البطؿ، ال لضعؼ 
نما بحسب تمادي  عند تجاوز حدودىا والخروج عف جادة  الشخصيةالشخصية الرئيسة، وا 

  .الرئيس عندما تآمرت لئليقاع بالبطؿ الصواب، وكذلؾ فعمت ىنا

مت سموؾ ػإف السموؾ السمبي لدى ىذه الشخصية لـ يكف سموكًا فرديًا منيا فقط، بؿ ىي مثَّ      
طبقٍة كبيرٍة مف الناس تواطؤا عميو واتفقوا أف يكوف كؿُّ فرٍد مف ىذه الجماعة ممثبًل عنيـ جميعًا، 

ا أشار إليو البحث وىذا السموؾ الجماعي يعبر عف وحدة المصالح واتفاؽ األىداؼ، وىو مم
يمثؿ حالة الطبقة التي ينتمي إلييا بمختمؼ بأنو لسموؾ الفرد ينظر أف المنيج التكويني مف سابقًا 

ر ىنا تخمي شخصية البطؿ عف تمؾ ػا. لذلؾ ُيفسَّ القتصادية وغيرىاجوانبيا الفكرية والثقافية و 
يعمـ أف المرأة محؽ؛ ألنو  أنوب - إلييما الناسمف أقرب  وىما -وسموكياتيا  الشخصية الثانوية

تنفذ عمبًل ىو أوسع مف نطاؽ تحركيا معو، وىـ قومو الكافروف، لذلؾ لـ تنفع صمة القرابة بيف 
، فانتيت حركة الشخصية وعدـ مشاركتو اإليماف برسالة السماء ،الشخصيتيف مع اختبلؼ اليدؼ

، ىو وقوع الجزاء الذي جاء فيما بعدمثمما بدأت سمبيًة مع البطؿ الرئيس، ومما أكد ذلؾ سمبيًة 
َقاُلوا ِإنَّا ُأْرِسْمَنا ِإَلى َقْوـٍ ُمْجِرِميفَ : ، قاؿوختـ عمييـ بأنيـ مجرموف

قوـ لوٍط الذيف  :أي ،(2)
فشاء سرّْ زوجيا ليـ، فكانت  كانوا جمعًا وكانت امرأتو مف ضمنيـ لمشاركتيا أعماليـ وا 

اقترفتاىا الشخصية مع كبل البطميف خائنًة بإفشاء سرييما، فأرىقتاىما بالتكذيب وبالمعاصي التي 
ر المعاصي مف كفر مع النبييف، فضبًل عف أنيما كانتا تبعًا لقوـٍ ذوي جرائـ متعددة، مف كبا

إذف كانت تمؾ الطبقة االجتماعية متماسكة في أفكارىا واتجاىيا العممي والعقائدي،  (3)وعصياف.
ومنيا بنت الشخصية بنيتيا الفكرية الكافرة، وفي ضوئيا تحركت مبيّْػنًة أبرز مبلمحيا الشخصية 
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باتجاه واحد ال سارت يبًا، مسطحٌة، أو شبو ناميٍة تقر والثقافية المخالفة لمصواب، فيي شخصية 
( أنيا ليست معقدًة جدًا، لنقؿ بجمٍؿ قميمٍة جدًا. ويرى )فورستر تكاد تفارقو، ُعبّْػر عنيا بجممٍة، أو

تدور في أدؽ تحركاتيا حوؿ فكرة معينة أو صفة محددٍة، وال يحتاج تقديميا لمرات متعددٍة، وال 
ال يحتاج إلى عناٍء لتذكرىا، ألنيا باقيٌة في ذاكرتو تحتاج إلى رعايٍة خاصٍة لتتطور، والقارئ ليا 

مت حالًة طبيعية ػ( ىنا، فيي مثَّ وىو ما ينطبؽ عمى شخصية )المرأة (1)ولـ تغيرىا الظروؼ كثيرًا.
َفَأْنَجْيَناُه َوَأْىَمُو ِإالَّ : قاؿحتى نيايتيا، ابتًة عمييا، ولـ تغير شيئًا مف سموكيات تحركيا بقيت ث

اْمَرَأَتُو َكاَنْت ِمَف اْلَغاِبِريفَ 
تتجسد حركة الشخصية الثابتة ىنا مف حيث أنيا لـ تتطور كثيرًا  إذ .(2)

 فييا شيٌء مف اإلقامة والمكث في المكاف، اْلَغاِبِريفَ ألف لفظة  تتعمؽ في أدائيا لوظائفيا؛ أو
فضبًل عف عدـ تحركيا  (3)وىو يدؿُّ عمى قمة حركة الشخصية فكريًا وانغبلقيا عمى كفرىا.

شخصية ألنيا  ؛وأعمؽ، أو قاببًل  لمتطور أكثر تجعؿ نشاطيا أوسع بوظائؼ متنوعة ومتعددة
لمقارئ. والشخصية  لذلؾ كاف توجييا أمرًا طبيعيًا ال غرابة فيو وال إدىاَش ، متطورة حركية نامية

ف حركتيا الوظيفية محددة أل ؛، فيي ال تمثؿ اتساعًا في الحياةعندما ال تُػدىُش أو لـ تكف مقنعةً 
 (4)نحو اتجاه معيف ال تتطور إلى غيره. ومقيدةٌ 
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 الثالث املبحث

 اهرأة  فرعىى  شخصية

والشخصيتيف المتيف سبقتاىا ىو عدـ إفَّ مف أبرز ما ُيػبلحظ عمى ىذه الشخصية النسائية،      
فني بعيد األىداؼ واألثر يتركو النص  لغرضٍ أسماء النساء الثبلثة في القصة،  القرآف الكريـ ذكر

ألف القرآف يرسـ  ؛ؽ مف ذكر النموذج االنساني واسموالستكشاؼ ما ىو أعم ،في نفوس المتمقيف
التي تبقى خالدًة مدى  صًة وحيًة بسماتومؤثرٍة، تكوف شاخ النموذج اإلنساني مف خبلؿ لمساتٍ 

ألنو يرى اإلنساف ىنا مجرد أمثمٍة تُػضرب، وكؿُّ  ؛ بوجوده العيني والفعمي المحسوس، الالدىر
 -أي القرآف الكريـ- وىو في إشارتو –ذكرًا كاف أو ُأنثى  -إنساف عميو أف يعي مسؤوليتو الفردية 

جود حقائؽ فعمية مستقمٍة عف األسماء وأصحابيا، لمنساء مف دوف أسمائيا، أراد البياف عف و 
بذلؾ كانت روعة التصوير الفني  (1)لتكوف لعامة الناس فيما بعد وال تختص بنموذج محدد.

المعجزة الفنية في "القصة بيانيا ليا؛ ألف  ة التي أرادتىي قيمة المعجز  ،لمشخصية وعمميا
الزماف والمكاف، وتتجاوز القروف التصوير، جعمت ىذه النماذج أبدية خالدة؛ تتخطى 

ي يجب أف تسير عميو نيج الذوالمقصود ىو األثر أو الم فبل داعي لذكر االسـ ىنا .(2)"واألجياؿ
 بقية البشر مستخمصًا مف تمؾ المبادئ السامية التي حممتيا شخصية امرأة فرعوف في عمميا.

تحركت منذ البداية بحركات ذكيٍة ىذه الشخصية عمى وعي تاـٍ مف أفعاليا، إذ لقد كانت      
 فيودقيقٍة أثبتت وجودىا فييا لتتمكف فيما بعد مف أداء وظيفتيا بنجاح. وىذا فعبًل ما حصؿ 

ومساندتو منذ  ،تحركاتيا السريعة في رسـ الخطط الناجحة والمتينة لمناصرة الشخصية الرئيسة
رٌة وناميٌة نمت بتطور مدو أشده. ومف المبلحظ أنيا شخصية قدومو وحتى تمكنو وبموغو 

َوَقاَلِت اْمَرَأُت ِفْرَعْوَف ُقرَُّت َعْيٍف ِلي َوَلَؾ : تفاعمت معيا وبشدة حيف وقوعيا، قاؿ ف ،األحداث
ـْ اَل َيْشُعُروفَ  اَل تَْقُتُموُه َعَسى َأْف َيْنَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا َوُى

 بمواقؼ عديدة مرَّ . فالبطؿ ىنا (3)
الثانوية مف خبلؿ الوعي الممكف الذي رافؽ  السبب المباشر في تحرؾ الشخصية تكانوصعبة 
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بيَّػنت تمؾ المواقؼ سرعة وذكاء  فقدىذا مف جانب، ومف جانب آخر ، الحدث وأحاط بو
لى  -في اختبلؽ األعذار والحجج لمساعدتو الثانوية الشخصية  وتمؾ طبيعة النساء منذ القدـ وا 

ففي لُػجة األحداث واحتداميا وتداخؿ  - وطرائؽ حججيادٌة في طبيعة المرأة ىي موجو اآلف 
الوضع العاـ بالقتؿ، استطاعت الشخصية وبحذاقٍة مف االنتصار وحماية الطفؿ البطؿ، فحالت 
دوف قتمو، وىنا تكمف الصورة الفنية لمشخصية وحركتيا مف خبلؿ ما أخفاه النص مف تفصيبلت 

 فيو مف نقاشات حوؿ الطفؿ الكبلـ بيف شخصية المرأة وزوجيا، وما دخبلالمواقؼ وتأزمات 
وىو ليس مف األطفاؿ المولوديف حديثًا، ألنو  ،عندما بيَّػنت لو أنو طفؿ مولوٌد منذ زمفف وقتمو.

مف أبناء  اً ولد يكوفقد و ، بُر َمػف تبحُث عنيـ لتقتميـ، ولعمو ليس مف بنى إسرائيؿوليٌد يكْ 
ُقرَُّت َعْيٍف ِلي َوَلؾَ  حتى وصبل إلى قوليا: (1).المموؾ

لتي االعديدة ، بعد وسائؿ االقناع (2)
ينفعؾ قد حينيا أفصح عف رأيو في الطفؿ وردَّ عمييا أنو نو في ألقتيا الشخصية عمى فرعوف،  لك

وال و كما في غيره، أنت، أما أنا فبل نفَع لي بو وال حاجة بي إليو، وىو عدوي وأمري جارٌي في
عمى المحؾ مع خصـو  مف ىذا األمر يكوف وضع الشخصية وحركتيا (3).مكاف لو عندي

قالت ضمف  البطؿ، لكنيا وكما ىي شخصيٌة حاذقٌة عالجت الموقؼ بشيٍء مف النباىة والسرعة،
اَل تَْقُتُموُه َعَسى َأْف َيْنَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًداحديثيا لفرعوف 

فرعوف مف حيث ما ىو ، لتأتي إلى (4)
يممؾ ما يتركو مف العرش  ؛ ألفَّ الولدواالمتداد النفعي لو ،يؤمف بو مف البقاء وطوؿ الحياة

وغيره، ولعؿ رأييا ىنا يمثؿ ما ألمح إليو )فورستر( مف أف الشخصية النامية عندما تتحرؾ مع 
قدر المستطاع بحسب  اُتريد أف تمثؿ االتساع في الحياة، أو ربما تبحث عف ديمومتياألحداث 

دوافع ، وما يختمجيا مف ولكف ما بدا مف شخصية المرأة (5).وتوجياتيا نظر بعض الشخصيات
عف غريزة  رَ ػداخمية تدفعيا باتجاه ىذا الطفؿ، ألنيا امرأة لـ تمتمؾ الولد فأرادت أف تعبّْ نفسية 

شبع مشاعرىا وعواطفيا بذلؾ الطفؿ، لذلؾ نجد ػتُ ؛ لِ تحتفظ بوكي بشتى الوسائؿ لاألمومة المفقودة 
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فزعت أشد الفزع حيف رأت الطفؿ الرضيع موسى، " لشخصية كاف قويًا تجاىو حتى أنياتحرؾ ا
ليتكشؼ لمقارئ مف تمؾ الصرخة [ . . . ألمره، فصرخت أف يقتموه امتثاالً  وقد ىَـّ بو جنُد فرعوف
خفييا المرأة تجاه ُأمومة الطفؿ ومكانتو، مف عواطؼ ومشاعر مختمفة تُػما بداخؿ الشخصية 

ؿ حركٍة في الحدث، لذلؾ كانت أجم شخصية رئيسة، ألنيا فنيَّػاً فضبًل عف رعايتو ومساندتو 
ِلػتُػميَب الموقؼ  .(1)"قرة عيف لي ولؾ في مثؿ ىذا الموقؼ: ]سريعٍة قامت بيا أف تقوؿ

مو الممؾ مف ػباألحاسيس األبوية لدى فرعوف، ألنو ىو أيضًا يفقد الولد الذي ُيريد أف يرثو ويسمّْ 
ف كاف ىو: أي فرعوف  -بعده  وُيضمره تماشيًا مع األمر العاـ الذي أيضًا ُيػخفي ىذا اإلحساس وا 

المرأة التي قالت لو برجاء الطمب لكفَّ النص قد فضحو مف خبلؿ شخصية  -أطمقو بقتؿ المواليد 
ـْ اَل َيْشُعُروفَ  وغضّْ البصر عف ىذا الطفؿ اْسَتْوَىَبْتُو اْمَرَأُة ِفْرَعْوَف َوتََبنَّْتُو َفَتَرَؾ " ، عندىاَوُى

الذي لـ  ،وىو زوجيا فرعوف ه وعدـ قتمو برضاه، كيؼ تبنتو الشخصيةُ ؤ فمو لـ يكف بقا .(2)"َقْتَموُ 
 بالنسبةكذلؾ تدؿ حركة الشخصية واىتماميا بالطفؿ عمى قضية التبني  يمد ذكرًا مف نسمو؟

فَّ المرأة كاف رأييا مع فرعوف واتفاقيما معًا إحتى قيؿ بالخفاء عف أعيِف الناس، لفرعوف، ولكف 
، ناغير ، أو أننا تبنيناه مف وال مف أْىؿ ِمْصَر أننا التقطناه ،أف اَل َيْشُعر أحٌد مف َبني ِإْسَراِئيؿَ 

ومف ذلؾ أيضًا ما أثبتتو بعض النصوص المتعمقة  (3).أنو ولدنا نحفخبِر والعمؿ عمى إذاعة 
َوَأْلَقْيُت َعَمْيَؾ َمَحبًَّة ِمنّْي: طبيعة األحداث التي رافقتيا، قاؿبذات القصة، و 

(4). 
االجتماعية التي يعيشيا المجتمع، عمى الرغـ يبدو أفَّ ىذه الشخصية كانت ُتراعي النظرة      

مف أنيا ممكٌة في ُعػرؼ ذلؾ المجتمع، وىي زوجُة ممٍؾ صاحب نفوذ وسمطاف كبير، وال يجرُأ 
لكنيا كانت تنظر إلى خصوصية المجتمع بدقٍة  عمى المسّْ بخصوصياتيا الشخصية، أحدٌ 

قيّْػد حركتيا مستقببًل. إذف ىي كي ال تقع في مشكبلت ىي في غنى عنيا، أو قد تُ  ؛ونباىةٍ 
لو  مستقبلً  اً فردبوصفيا ت المجتمع الذي تعيش فيو، لكنيا شخصيٌة اجتماعية ُتداري خصوصيا

أمٌر يدؿ عمى  وىوقد حافظت عميو بشتى الوسائؿ والحجج التي تمتمكيا، ف ؛تؤمف بوالذي رأيو 
سكاتيـ، واالنتصار عمييـالناجعة في رد خص الوظيفيةبنية الشخصية الثقافية وأدواتيا   . وميا وا 
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نما ىي بياٌف لفكرٍة بوصفيا اصية لـ تأِت لتشرح كيؼ ىو حاليا إفَّ أفكار الشخ      مرأة فقط، وا 
ألف سموؾ الشخصية الصالحة  ؛يع الناس فيما بعدادة والنفع لجمأراد منيا القرآف الكريـ اإلف

ناجٍح يتـ فيو ربط تمؾ األحداث الماضية  -إف صحَّ التعبير  -االيجابية يعني وضع منيج 
التي تستيدؼ ايصاؿ غرض معيف لممتمقي بوضوح ليعيو بالواقع المعيش، وتفاعؿ القيـ السموكية 

ة الماضية، وأف يفيـ ويطبقو في واقعو، حتى يصؿ إلى فكرٍة محددة انطوت عمييا أحداث القص
ما يكوف عميو حالو في المستقبؿ والحاضر، ألف بمقدور أي شخص أف يدرؾ فحوى قصة ما، 

ىنا يتُـّ ربط القيمة الفنية بالقيمة  لو وقع معو؟ما لكنو ىؿ يستطيع مستقببًل مثبًل أف يعالج أمرًا 
لقصة والحدث، عبر خبرتو االجتماعية التي تؤدييا الشخصية مف خبلؿ التذوؽ الفني لدى قارئ ا

 (1)أو تذوقو الفني، وكذلؾ توسمو بالنصوص المفسرة لمقصة التي تُثري ممكتو الثقافية.
وكانت فيما  الداخمي(،)الخارجي و  بنوعي الحوارأو ، تمتعت شخصية امرأة فرعوف بحالتي     

 أمثاؿبالحوار الخارجي الذي بيَّػف كيؼ تعاممت فيو مع شخصيات باسميا  تمثَّػؿحديث  مفسبؽ 
وُأخرى قد أخفاىا النصُّ كانت موجودة بالواقع، لكنيا لـ تُػذكر عمنًا ربما مف باب )فرعوف(، 

االقتصاد المغوي الذي ُعػرَؼ بو الكتاب الكريـ. إفَّ أبمغ ما ُيػعمُؽ فكر القارئ لمقصة ىو ما كاف 
صية مف حوار داخمي ُيبرز ما تعيشو الشخصية في باطنيا بوضوٍح تاـ، ببل تستٍر أو عند الشخ

 مداراٍة ألحد أو شيٍء ما. 
جميَّػًا عندما كانت تُػناجي  الشخصيةلقد كانت المرأة ترسـ ىدفًا محددًا لنفسيا، أفصحت بو      

ىو أجمؿ وىي مقيمٌة بمكاف جميٍؿ، أو الغيب معاني تتجمى أماميا أسرار و ربيا بصفاء وىدوء، 
إذ واالحساس، لكنيا بعيدٌة عنو كؿَّ البعد  المموؾ،ىو قصر و مكاف عاشت فيو برفاه وراحٍة، 

ِإْذ َقاَلْت َربّْ اْبِف ِلي ِعْنَدَؾ : قاؿ نجدىا ترفضو بكؿّْ قناعٍة ومرارٍة كانت تشعر بيا ىناؾ، 
ِني ِمفْ  ِني ِمَف اْلَقْوـِ الظَّاِلِميفَ  َبْيًتا ِفي اْلَجنَِّة َوَنجّْ ِفْرَعْوَف َوَعَمِمِو َوَنجّْ

ستشعر مف قوليا أفَّ ن .(2)
ىي فيو لـ يكف مناسبًا لما تحممو الشخصية مف أفكار ورؤى، أو ىو مكاٌف عمى  المكاف الذي
قد ضاؽ بالشخصية وتجمياتيا الحقيقية، وىو شعوٌر داخمي  يكشؼ لنا وجمالو رغـ اتساعو 

أحاسيس وأعماؽ الشخصية، وحرارة المقاء الممتيب لذلؾ المكاف الذي تنتظره وتطمبو مف اهلل، 
ألف  حقيؽ توجياتيا الحقَّػة والصادقة؛مف تإليو روحيا ألنيا أحسَّػت أنو مكاٌف جديٌر بما تصبو 
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ة والمكاف عبلقة ذات جذور متينة تربط فيما بينيما، لما يحممو المكاف مف العبلقة بيف الشخصي
، مف خبلؿ تعبيرات جمالية ودالالت رمزية تدخؿ في جوىر الموضوع الذي تحممو الشخصية

وكيؼ ال يكوف ىذا  (1).نفسيتيا فيو وما تعبر بو عف رؤيتيا لمكوف وحرية األفكار بمنتيى إرادتيا
ما تطمئف لو الشخصية لتعبّْػر عف مكنوناتيا الدفينة والمكاف جوىٌر ثميٌف عندبينيما التناسب 
يبدو كما لوكاف خزانًا حقيقيًا لؤلفكار "يقًا أمينًا يحتوييا ويضميا لػ جب، وىي تستشعره رفخمؼ الحُ 

ادلة يؤثر كؿ طرؼ فييا عمى والمشاعر والحدوس حيث تنشأ بيف اإلنساف والمكاف عبلقة متب
أو أفَّ أحدىما أفضؿ وال تعني ىذه العبلقة أفَّ القيمة متساوية بيف المكاف والشخصية،  .(2)"اآلخر

َـّ بيا القرآف في قصصو، جاء بيا المكاف بأبعاده  مف اآلخر. ولكفَّ لممكاف فاعميًة وأبعادًا اىت
ى ىذا التطابؽ المختمفة لتتطابؽ والحالة النفسية لمشخصية وقرارىا، فكاف الترابط بينيما مؤديًا إل

ىا بكممة )ابني(، ولـ تطمب منو )أعطني( مثبًل الجنة، ىكذا مف ؤ فكاف دعا (3)والتكامؿ المتداخؿ.
عمى العذاب والمساندة  غاية الصبربًل وصبرت فكاف تحركيا ووظيفتيا أف قدمت عمدوف مقابؿ، 

أي حركة  -منيا لبناء بيتيا في الجنة عف طريؽ أعماليا  ودوراً لمبطؿ، وكاف كؿُّ ذلؾ حركًة 
وتدىا بأربعة أوتاد في "نالت مع زيادة في األجر، حيث ف ،قدمت التي -الشخصية ووظيفتيا 

بيتيا في الجنة،  . فأراىا اهلل  . الرحى .يدييا ورجمييا، وربطيا وجعؿ عمى صدرىا حجر 
طمعت الشمس  :في الشمس، فإذا ذرت، أي تعذب ]كانتو [ونسيت ما ىي فيو مف العذاب 

فيكوف المكاف ُمػييئًا عمى  .(4)"وارتفعت، أظمتيا المبلئكة بأجنحتيا، وُأريت مقعدىا مف الجنة
الشخصية السابقة  - حسب حركة الشخصية وبنيتيا التي تحركت بيا. فمع امرأتي نوح ولوط

بدأت  ، إذطمبت فإنيا، أما امرأة فرعوف الدَّاِخِميفَ اْدُخبَل النَّاَر َمَع كاف المكاف عامًا  -
الجنة، فالنجاة مف فرعوف  لبموغالمتكامؿ البيت ذلؾ لموصوؿ إلى المستمر الشخصية مف البناء 

 قـو الظالميف.ومف ال
المكاف جميًا بالنسبة لمشخصية وال غموض فيو، إذ عمؿ الحوار عمى إبرازه بصورة  توضح     

تحمؿ كؿَّ أجواء الراحة واالستقرار لدى الشخصية، فكانت مبلمحو شاعريًة تضُـّ في جنباتيا 
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جماؿ الشخصية وحسف العاقبة التي وصمت إلييا بأدائيا لوظائفيا الحركية الموفَّػقة عند أدائيا، 
ا كاف في ذلؾ المكاف مف معاني ودالالت نفسية أراحت الشخصية منذ البداية عندما ولعؿ م

ـَ ال والظفر بو. موغوساسيًا في سعي الشخصية الحثيث لباستشعرتو، جعمت منو ىدفًا أ  ؟ولِػ
ياف، ىو اليدؼ مف وجود العمؿ يتضمف معاني عديدة بؿ إنو قد يكوف، في بعض األح" والمكاف

نت الشخصية نفسيا مف خبلؿ ما اعتقدت بو صائبًا في تحركاتيا، فخالفت لذلؾ ب .(1)"كمو
 َوَىاَمافَ  ِفْرَعْوفَ  ِإفَّ :قاؿ ، ة بالعمراف الدنيوي المحدودقر اغال ،والطبقات المعاندةالجماعة 
َخاِطِئيفَ  َكاُنوا َوُجُنوَدُىَما

 َغْيِري، ِإَلوٍ  ِمفْ  َلُكـْ  َعِمْمتُ  َما اْلَمؤَلُ  َأيَُّيا َيا ِفْرَعْوفُ  َوَقاؿَ :قاؿ و ، (2)
نّْي ُموَسى ِإَلوِ  ِإَلى َأطَِّمعُ  َلَعمّْي َصْرًحا ِلي َفاْجَعؿْ  الطّْيِف، َعَمى َىاَمافُ  َيا ِلي َفَأْوِقدْ   ِمفَ  أَلَُظنُّوُ  َواِ 

اْلَكاِذِبيفَ 
ف كانوا طبقة  -الذي يمثؿ فئًة مف الناس المضطيديف  آمنت بالرأي السميـ لمفرد، فػ(3) وا 
ػد هلل. -محدودة  )كولدماف( مف أفَّ  وىي بذلؾ أنجزت ما أشار إليو في توجييا واعتقادىا الموحّْ

الواقعية إذا تجاوز فرديتو معبرًا عف فئٍة اجتماعية ىو يؤمف بيا  رأي الفرد ال يخمو مف الصحة
ف َبػُعدَ لتكوف أساس فكرتو، وىو مند ف البنيوية التكوينية تؤمف أل عنيا مكانيًا؛ مٌج بيا فكريًا وا 

ذي مثَّػؿ في ممارستو دورًا بالفاعؿ الجماعي الذي تميَّػز بتجاوز فرديتو إلى الصوت الجماعي ال
 ،خاصًة عندما يكوف العمؿ كبيرًا بشخصيتو الفاعمة واالستثنائيةالدور الثقافي مثبًل، ما، نحو 
فردًا الشخصية كوف بذلؾ القادرة عمى التفكر والتعايش برؤيٍة لمكوف في غاية الدقة، فتوالقوية 

وعي تمؾ الفئة التي يشعر بيا وقد أصبح جزًأ منيا، ومعرفتو انطمقت مف أفكارىا معبرًا عف 
ورؤآىا لكي يتجاوز األنا الفردية بأنواعيا، ويتجو نحو مصمحة الجماعة بجميع تحركاتو 

تتبلئـ حركتو مع الرؤية المركزية الكبرى والحقيقية لمكوف، وىي رؤية العالـ مف  الشخصية حتى
 (4)الوجية األصح.
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خير تحرؾ وتطور ليذه الشخصية نجده في حركة أدوارىا التي مثَّػمت بيا طبقًة وفئًة لعؿ      
ؿ مؤمف آ ثقافٍة واحدٍة تجمعيـ، كاف أبرزىـ واعيًة وراقيًة جدًا متكونًة مف مجموعة أفراد ذات 

الذيف كانت  مف ىؤالءكاف داخؿ القصر وخارجو. و مف مف تبعيا فرعوف ومف ناصره، وكذلؾ 
مف  ىـتساعد مف خبلليـ، الذيف كانتأفكارىا ِلػُتوصؿ  ؛وتتحرؾ عف طريقيـ ،كثيرًا ما تمتقي بيـ

ألنيا  ؛وتعطييـ كمما يدخموف عمييا القصرإذ ُأثِػَر عنيا أنيا ترحميـ وتتصدؽ عمييـ  ،المساكيف
نيا إ، وقيؿ عنيا يف وُأمًا ليـ، وىي بعُد مف خيرة النساء ومف بنات األنبياءحتاجكانت عونًا لمم

قوتيا في الببلط ليا أيضًا و  ،تستمع أخباره مف الناس بما يدور حولو لمبطؿ موسى عمةً  كانت
إيمانيا  نافذٌة بفكرىا وعقميتيا وطريقةشخصية  إذف ىي (1)بفكرىا. بوصفيا شخصية مشيورة
تمؾ الطبقة لتمثؿ واجتماعية سماوية، ما حممت مف مقومات  مف خبلؿالقوية، انبنت شخصيتيا 

خفي عف الناس مف حقيقة أفكار فرعوف وممئو، غير المعمنة التي يخدع ، وتفضح ما مف الناس
 .كاف عميو واقع الطبقات المتمردة اأُلخرى بعدائيا لمبطؿ ومف معوبيا الناس، وما 
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 الرابعاملبحث 

 امرأة العزيزشخصية 

، فامرأة العزيز ومنعطفاتيا إف تنوع الشخصيات يجعؿ مف القصة لوحة جمالية تنطؽ بالحياة     
أخذت حيزًا كبيرًا بيف بقية الشخصيات الثانوية اأُلخرى، وكانت شخصيًة فعالًة ثانوية شخصية 

ولَّدت أحداثًا متعددة  ،جدًا لما تميزت بو مف حوارات كثيرة دخمت بيا مع شخصيات مختمفة
حظ فيما صاغتيا ىذه الشخصية بذكاء وحبكٍة بحسب كؿّْ شخصية تحاورت معيا، وكما سُيبل

 بعد.
)المراودة(، وىو إف دؿَّ عمى شيٍء فإنو يدؿ عمى  بفعؿالثانوية بدأ أوؿ تحرؾ لمشخصية      

النساء تجاه مف تريد اإليقاع  طريقة ناجحة تمتمكيا إنوُأسموب التمطؼ والتَّػمّيف ومخادعة الرجاؿ، 
فتتبع داعيو، وتميؿ معو، وىي بيا الحب ويغمبيا اليوى "اصًة إذا كاف مف شخصيٍة استبدَّ بو. خ

 وىي حركة جيدةٌ  .(1)"تيت مف دىاٍء ومكرٍ في ىذه السبيؿ تندفع بكؿّْ عاطفتيا، وتستخدـ كؿَّ ما أُ 
تي تتميز بالتموف وعدـ تناسبت مع طبيعة ىذه الشخصية النسائية البالنسبة لمشخصية، إذ 

ألف عاطفة المرأة ميما بمغت مف الحرص عمى كتميا، فإنيا البد وأف تبدو عمييا  االستقرار؛
الحقًا وبجبلء، وىذا األمر يدؿ عمى حالة الشخصية النفسية تجاه البطؿ، وما ىو بداخميا مف 

لذلؾ ُتعطينا دتو حركتيا سواء في حبيا لو، أو بغضيا عند ممانعتو الوقوع بالرذيمة. ػشعور جسَّ 
 تمثؿ الضعؼ البشري بصورة عامة عند كبل الجنسيف ،مف الحياةمتنوعة صية مشاىد ىذه الشخ

مع اختبلؼ الضوابط عند البشر، فالمرأة في جوانبيا اأُلخرى تبدو عاشقًة، ومنتقمًة، وأخيرًا 
نادمًة، فعندما تطغى عاطفتيا تعشؽ، ويأخذىا الغراـ فتراود كؿَّ مف يعجبيا، وحيف يأبى الرجؿ 

عف طبيعة النساء وما بسمطانيا بيا العقاب انتقامًا لكبريائيا، فيي إذف شخصيٌة شاذٌة يستبدُّ 
عنيا الرجؿ ىنا أعرض وتمنَّػَع تتمتع بو مف التحصف والتستر والحياء، صفاتيا بذُؿ النفس، ولكف 

 (2)وكرامة الطيارة.إيمانو وسموكو القويـ،  زّْ بع
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ف اختمفت يظير تناسؽ القصة بيف أحداثيا       وترابطيا بطريقة تتشابو فييا أغمب األحداث وا 
جسدت أيضًا دسيسة  الشخصيات، فيناؾ مف قبؿ قد حصمت حادثة مع البطؿ يوسؼ

ومؤامرة مف نوع آخر قد تتوافؽ خيوط نسجيا مع ما يحصؿ لو مف امرأة العزيز، وكأف األحداث 
إليقاع بو، فكانت النتيجة فيما بعد واحدًة، خوة أرادوا أيضًا ايغت بطريقة مغايرة أو عكسية، فاإلص

وىي اإليقاع بالبطؿ. فوقع التماثؿ والتضاد معا في قصة واحدة، كاف التماثؿ متمثبًل في نسج 
ف التضاد فيو المؤامرة ضد البطؿ واإللقاء بو مرَّة في البئر، واأُلخرى في السجف، أما ما وقع م

وىو  مف قبؿ المرأة الجامحة،والتودد لمحب والتعمؽ  خوة أواًل، ثـ تعرضوالحسد والكره مف اإل
خوة، وفيما بعد مثمتو امرأة تمثؿ أغمب سموكيات النساء إتضاد مثمو أوؿ األمر رجاؿ 

 وىفَّ بعُد نساٌء جمٌع ونسوٌة. (1)البائسات.
 يظير البناء الفني المتماسؾ مف خبلؿ عنصر برز بوضوح فيما وقع بيف الشخصية الثانوية     

َـّ المراودة) األكبر)المرأة( والبطؿ، وىو عنصر الحدث  الذي تنوع وترابط ارتباطًا ( الرغبة ومف ث
خبلؿ حوارىما، لذا توافؽ مع طبيعة ىذا العمؿ السيء  قويًا مع بقية األحداث المتبلحقة بسرعةٍ 

ية بناًء عمى يناسبو غير الخفاء والسرعة في إنجازه، حيث تواترت أفعاؿ الشخصية الثانو  الذي ال
وىو ما نقؿ لنا طبيعة بواطف ىذه [ . . . مشبع باإلغراء وبالعوامؿ التي تقود إلى االنحراؼ" جو  

. لكنو (2)"ُأنثى يحرؽ مشاعرىا وأحاسيسيا جماؿ يوسؼ الرائع وشبابو المتفجر ]الشخصية ألنيا
ىو حوار امتدَّ كثيرًا بتفاصيمو المتشعبة عمى خبلؼ غيره مف حوارات القصة اأُلخرى كما 

الداخمية والخارجية منيا عمى حد   –جميعًا بؿ كاف سببًا في خمؽ الحوارات اأُلخرى ، معروؼٌ 
ضاءة وجو الشخصية الرئيسة ونقائيا وبياف مي ءاً ألنو كاف جز  -سواء  عدـ مًا في إبراز وا 

 –انحرافيا. لذلؾ كانت القصة في ىذا الموضع دقيقًة جدًا بنقؿ التفاصيؿ؛ لتبيّْػف أف أيَة مبادرٍة 
لـ تكف ِلتُباِدَر بيا الشخصية الرئيسة بسوء تجاه الشخصية الثانوية، صاحبِة  –صغيرة وال كبيرة 

لذلؾ كاف الحوار في  البطؿ.فأتت بمكر السوء ب ،(3)بيا كؿُّ كيانيا ثَ يَ الريادة والمبادرة التي لَ 
 ظاىرىا. بِ ذِ القصة سّيَد العناصر بعد الشخصيات، وكاشؼ السرائر والنفوس مف بواطنيا وكَ 

                                                           
 .310-1/308 وجمالٌا ، داللٌا   الكرٌم القرآن قصص  ،361-2/358 الكرٌم، للقرآن البنائً التفسٌر: ٌنظر (1)

 للطباعة المالك دار ،5ط هللا، فضل حسٌن محمد السٌد العظمى هللا آٌة معطٌاته، -أسالٌبه - قواعده القرآن، فً الحوار (2)

 .315 هـ،1417-م1996 والتوزٌع، والنشر

 .315 ،ن م. (3)



 ................................................................... الثالثالفصل 

 

  131 

يصور فعؿ الشخصية الثانوية ىنا لمقارئ مديات بعيدًة كانت تجوؿ في خواطرىا وداخؿ      
عمى أصؿ الحدث  نفسيا التي كانت طموحًة في نواؿ كؿّْ ما تصبو إليو، فدؿ كؿ فعؿ منيا

األوؿ وىو المراودة وما تحممو ىذه المفظة مف طرائؽ النساء في ارتكاب المنكر بشتى الحيؿ 
 عندما تقتدر. فكاف الرفؽ والترقؽ والمبلطفة وبذؿ النفس أوؿ الفعؿ، كما في أفعاؿ الشخصية

وفرض السمطة )راودتو، غمَّقت، ىيت لؾ(، ثـ تحوؿ فعؿ الشخصية مباشرًة الى الوعيد والقوة 
(، فتكشَّػؼ التبايف واالزدواج في  بالقير وغيره، بأفعاليا )ىمت بو، قدَّت، ُيسجف، لُيسَجَنفَّ

دات، فترتب عمى بناء االشخصية بيف المبلطفة والميف، وبيف ما انتيى بالقوة والقير وفرض اإلر 
لتي ال تنظر إال إلى ث تكويف البنية الفكرية لمشخصية، وطريقة تفكيرىا المتسرعة ااىذه األحد

أيًا كانت تمؾ المصالح، اقتصاديًة أو سياسيًة، أو ، و المواقؼ لصالحياالمصالح أو كسب 
المجتمع، التي ليا سطوتيا بحكـ مكانتيا  عميو الشخصيات المتمكنة في سارتيو ما ف، غيرىما
كما تريد ا حتى عمى زوجيكشخصية امرأة العزيز التي فرضت سمطانيا  ونفوذىاوقعيا مو فيو، 

ذلؾ الكيد الذي ُعػِرفت بو نساء األكابر والمترفيف  ،وعظـ كيدىامكرىا  فممكت قيادتو، بسمطاف
إذ جعمت النساء مبتذالت لمرجاؿ إلى  البلئي أفسدت أخبلقيف زينة الحضارة وبيارجيا الدنيوية،

كما ىو  ،والجاه الكبير فضبًل عف المنصب الرفيع مع الجماؿ ،حدَّ الوقاحة والصراحة بأنفسيف
تحكميا أىمية التي فكرة المادية الجدلية فالشخصية ربما تتوافؽ مع  (1).تمؾ المرأة شخصية حاؿ

، بجميع العوامؿ االقتصادية مثبًل، وقضية العبلقات القائمة بيف الطبقات االجتماعية ومكانتيا
تمكـ النساء البلئي يعشف  عف طبقةِ  ؿٌ ػثَ وما ىذه الشخصية إال مَ  (2).فروقيا ونظرتيا لآلخريف

، بأنيا سيدة ال حساب يقع عميياالتي تحمميا  الخاصةبفضؿ الجاه واألنفة، فضبًل عف الصفة 
أما في بنية . جتمعممف لجاـ ال وشخصيًة منفمتة مرأة، فأصبحت اتحكميا مشاعرىا الجياشةلذلؾ 

ة لطبيعة يفبل تُػعدُّ حركة الشخصية ىنا شذوذًا، أو مخالفًة مف الشخص العمؿ القصصيأو بناء 
مبلمحيا عند  يرسـ يحاوؿ أف ،، ألف الكاتب حينما يختار شخصيات قصصواألُنثوي تكوينيا

تشكيميا بما ُيػعْيػُنو عمى خمؽ وحدٍة تنسجـ قدر المستطاع مع الوجود مف خبلؿ لفتاتو الذىنية، إذ 
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أو بقية الشخصيات فيو الذي يعيش ىو  الواقعي طبقًا لؤلصؿ في الوجود ال يعنيو أف تكوف
متبايٌف، ألنيا  الحياة في الواقع وفي القصة بالنسبة لمشخصية شيءٌ  ولعؿ مف يرى أفَّ  (1).اأُلخر

، أما في القصة فيي تبدو وجودًا منقطعًا بحسب ضرورة وجود العمؿ في الواقع وجود مستمر
فما بيف ىذا التبايف تكمف صورُة الترابط والتبلحـ الرمزية بيف  (2)مف محدٍد.الذي يؤدى وينتيي بز 

 اليادفة مف وراء عمؿ الشخصية داخؿ القصة بطعـ الوجود يف بإيحاءاتيا ودالالتيامَ ػالعالَ 
مًا أو العديدة مف دوف أف نعمؿ عمبًل مي ننا نعيش حياتنا بأيامياإوليس منصفًا أف ُيػقاؿ  المعيش.

ألف األمر لو كاف كذلؾ لما كاف عالـ القصة بفنيَّػتِو  ؛(3)لمنظر ولو بأقؿّْ أحداثو ومواقفو فتاً ال
الناس، فيطعمو  وفي وشخصياتو وبقية عناصره اأُلخرى يقتبس شيئًا مف الوجود الحي الذي يعيش

لتزداد المتعة،  الكاتب بخيالو وتصرفو ليمنحو لمسًة فنيًة تقربو مف واقع األحداث والشخصيات
 .وَتحُسف فكرة العمؿ القصصي 

، متطورةشخصية نمطية نامية خصية امرأة العزيز فكونت بنيتيا تمحورت ش حاؿٍ أيَّػِة عمى      
الجامحة التي  ائزىا وأحاسيسيا المممؤة بالعواطؼ، تطورت بسمبيِة دوافعيا وغر *)منبسطة(لكنيا 

عما في تفصح سـ شخصيتيا بطريقة مباشرة تر ل ،أمرىاء أوؿ ليوى العشؽ  السي جعمتيا تميؿ
 سيمٌة في كشؼ أسرارىا ،المبلمح ةُ ػفيي إذف شخصية جميَّ  داخميا بوضوح مف دوف رادع.

وسموكيا المنفتح مع األحداث  مف خبلؿ أدوارىابيف الشخصيات اأُلخرى بحرية تحركيا ب
أحداثيا التي قامت بيا لئليقاع بالشخصية الرئيسة، وىو ما ألقى  تتسمسمف ،بسيطرتيا وقوتيا

زنٌة ػإنارًة  أكبر عمى شخصية البطؿ أخرجتو مف الخصوص إلى العموـ، فتبيَّػف أنو شخصيٌة متَّ 
ىي أف و ه، وىذا األمر فيو لفتٌة فنيٌة جميمٌة، يكت ضدَّ ػت حِ ابرغـ كؿّْ ما جرى عميو مف مؤامر 

لمتتالية ارتبطت مع بعضيا فوقع خبلليا التآمر عميو سابقًا والحقًا مع اختبلؼ األحداث السابقة وا
)المرأة(، لتكتمؿ  خرى شخصيةخوة(، واألُ )اإل ا شخصيةمىصيتيف، أوالالمتآمريف بيف شخ
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حدثًا كميًا واحدًا ومتبلحمًا رتبتو األقدار، وقامت بو الشخصيات معًا َف وّْ ػكُ ًا فتَ معاألحداث 
لكنيا في النياية خرجت  .بوسائؿ جمعت بيف حيِؿ الرجاؿ، وبراعة حيِؿ النساء أيضاً ، المتنوعة

مف سمبيتيا إلى إيجابية الحؽ وكشؼ جميع األسرار التي ظمت خافيًة طواؿ مدٍة طويمة، وذلؾ 
باعتراؼ الشخصية نفسيا وبمساف حاليا بعد أف تأكد عجزىا عف مواصمة الكيد بالبطؿ واإليقاع 

 فرار مف الحقيقة لنجاتيا بما بقي ليا مف بقية.، وال الحقائؽ بوضوح أماـ جميع المؤلبو، وظيور 
اِدِقيفَ : قاؿ نَُّو َلِمَف الصَّ َقاَلِت اْمَرَأُت اْلَعِزيِز اآْلَف َحْصَحَص اْلَحؽُّ َأَنا َراَوْدُتُو َعْف َنْفِسِو َواِ 

(1) .
بما اقترفت مف مكر عمى البطؿ، وىو أيضًا  اعتراٌؼ جيدٌ فيذا الموف مف البوح لدى الشخصية ىو 

فصاحًا في  اعتراٌؼ ُيشِعر بندـ الشخصية عمى ما قامت بو في سالؼ ما مضى. ألنو ُيػعدُّ إقرارًا وا 
فضاًء مف قبؿ بعض الشخصيات، إذ ىو تعبيٌر ُيخرجو الوجداف بكؿّْ صدٍؽ وبساطة  األدب، وا 

وىذا المصطمح األدبي  (2)ؿ وانكشفت فيما بعد.عف مشيٍد أو قصٍة مرَّت مف قبومف دوف تكمٍؼ 
يكشُؼ عف النفوس، وخواطر الشخصيات نحو الباطف قد أثرى القصص كثيرًا بما لديو مف تعمٍؽ 

، وىو أيضًا مرتبط بالواقع االجتماعي، وبواقع الشخصية أثناء رجوعيا إلى تحكيـ ضمائرىا
 .األوضاع ليست في صالحياالمعيش عندما يفمت منيا زماـ األمور، وتصبح 
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 اخلامس املبحث

 األم  شخصية

ويتجو القصص القرآني ىنا باتجاه آخَر يمثؿ قضيًة إنسانيًة كبرى، تتمتع بيا كؿُّ النساء أو      
 ،أغمبيف بصورة طبيعية، أال وىي )األمومة( وما تحمؿ مف عطؼ اأُلميات ورعايتيف ألوالدىف

طفُأ ناألـ متَّػقدًة ال تمنذ أف ُيخمؽ اإلنساف وحتى بعد أف يكبر ويشتدَّ رجبًل تبقى تمكـ النظرة لدى 
لونًا عاطفيًا يستجمب القارئ والسامع  إلثارةلكفَّ المرأة لـ يأِت بيا القرآف  يا نحو أبنائيا.بمحرارة ق

نما ىي عنصٌر لو أىميٌة بالغةٌ  ،عنصر تشويؽ أو غيره، وال ىي ليتأثر بو ويحتؿُّ مكانًا خاصًا  ،وا 
لى مست قؿي كؿّْ مجاالت الحياة مف أفي قصص القرآف، ألنو يدخؿ ف مرتبة  أعمىوى فييا، وا 

 -يا بحسب ما يوكؿ ليا مف أعماؿ، وما تتركو وظائفيا مف آثار تختصُّ بيا دوف غيرىا في
قويًا في بنائيا، وال يختمؼ دورىا فييا عف دور الرجؿ في  إذ تُػعدُّ ركناً  -خاصًة دورىا في القصة 

بيا لممتمقي رغبة ، بؿ تكاُد تكوف القصة التي تخمو مف وجودىا جػافَّػًة ال أو امتاعيـ جذب القرَّاء
وقد تراه يعجؿ في  فيمؿُّ القارئ مف تمؾ القصة بسرعة (1).وآثارىادوف وجود لمساتيا مف 

نما ألجؿ تماـ  تلذلؾ كاف وجودىا ضروريًا ال ألجؿ الترفيو وبعض الميوال .انقضائيا اأُلخرى، وا 
بعواطفيا  لتؤدي دورىا الخاص بيا شخصية نسائيةً  ؛الحدث وما يتطمبو مف وجودىا بشكؿ تمقائي

الضرورة وطبيعة المشيد مف  يتيا المتميزة بالقدر الذي تقتضيوبشخصوكذلؾ ومشاعرىا الخاصة، 
 (2).وجودىا
ػو إلييا عف طريؽ حواٍر متواصٍؿ الثانوية انطمقت ىذه الشخصية       النسائية مف أوؿ نداء ُوجّْ

، ذلؾ البطؿ الطفؿ الذي تشعبت وتداخمت سبقتو أحداٌث كثيرٌة اختصت بالبطؿ موسى
األحداث عميو وعمى جميع الشخصيات المساندة لو كثيرًا. ومف بيف أبرز تمؾ الشخصيات 
الثانوية ىي ُأمو التي بدأ أوؿ تحرؾ ليا بعد ندائيا الذي غابت ُجػؿُّ تفاصيمو عف الذكر كيؼ 
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ما ُيوحى ِإْذ َأْوَحْينا ِإلى ُأمّْؾَ : كاف أو مف أيف أتى. قاؿ
إفَّ ىذا اإليحاء إما أف يكوف . (1)

نبي مرسؿ مثبًل، أو ممٍؾ معيٍف، أو أنو كبلـٌ ُيػقذؼ شخٍص آخر بوساطة  بصورِة كبلـ جاء بمساف
عف طريؽ مناـٍ تراه الشخصية ليدخؿ ضمف المنامات الصادقة التي تراىا الشخصية، أو ىو 

واإللياـ طرائقو  لمختمفة التي مرَّت بيا وعايشتيا.إلياـٌ أتى الشخصية بناًء عمى تمؾ األحداث ا
 (2)النحؿ.ما ىي الحاؿ في كثيرٌة وحاصمٌة لخواص البشر، وبعض ما خمؽ اهلل مف غير البشر ك

الخارجي  –وأيػًَّا كاف ذلؾ اإليحاء فيو حواٌر قد وقع، لكنو حواٌر يحتمؿ القسميف مف الحوار معًا 
تمؿ أو تضمف الكبلـ مباشرة مع شخص آخر، أو ىو كما مع الشخصية ألنو اح –و الداخمي 
 فعؿ بعد حيرتيا وخوفيا عمى البطؿ الطفؿ.لياـٌ أتى الشخصية فوجييا ماذا تقيؿ مناـٌ وا  

إف الحوار بقسميو كشؼ لنا أعماؽ الحيرة التي كانت تمرُّ بيا شخصية األـ حياؿ رضيعيا،      
بدت شخصيًة ؼ حياة الطفؿ، وىي بتمؾ الحاؿ حيث كانت تواجو مصيرًا وحبًل قاسيًا يكتن

حريصًة ومتيقظًة لما يدور حوليا مف خطر محدٍؽ بالشخصية الرئيسة، حيث نستشؼُّ مف الحوار 
ػَنػتْػُو مف التَّػمِؼ بطميو بالُحمَّػِر  تحركيا السريع في الحفاظ عميو. إذ عممت لو ذلؾ الصندوؽ وأمَّ

عمى الرغـ مف لتعرؼ خبره ي البحر، ثـ أوصت َمػف يتبع أثره والزّْفت لكي تأمف عميو بعد رميو ف
ِإْذ َتْمِشي ُأْخُتَؾ َفتَُقوُؿ : قاؿ  (3)وعدـ تعرضو لؤلذى.مف قبؿ يٍد أقوى منيا، عمميا برعايتو 

ـْ َعَمى َمْف َيْكُفُمُو َفَرَجْعَناَؾ ِإَلى ُأمَّْؾ َكْي َتَقرَّ َعْيُنَيا َواَل  َتْحَزفَ َىْؿ َأُدلُُّك
وىنا ينكشؼ حواٌر . (4)

ممتيٌب بحناف وخوؼ األمومة بكؿ لكنو حواٌر  ،مع شخصية جديدة آخٌر لمشخصيةخارجٌي 
ت ىذه ذَ ػ. وقد نفَّ ىي ُأخت البطؿ الذي طمبت منيا الشخصية متابعتوتمؾ الشخصية عاطفتيا، و 

بيت  قريب مفالشخصية بدقٍة وحذٍر ما ُأِمرت بو إلى أف استقر التابوت بالبطؿ عند ساحؿ 
دوافع الشخصية  نستشعربيذه العناية مف لدف شخصية األـ، واالىتماـ المتواصؿ،  (5)فرعوف.

تخرج مف التطميف والتأكيد بحماية مف الخوؼ واليمع أف حاؿ ال بيا تبمغوأنيا  ،لرعاية رضيعيا
أكبر العنايات وأىميا لمبطؿ  تناسىتأف وليدىا، إلى الفطرة الطبيعية لدى النساء التي تحتـ عمييا 

وتتجو نحو غريزتيا وفطرتيا التي فطرىا اهلل بيا. ولو كاف دور  –وىو أماف السماء لو  –
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َـّ ينتيي، وزينة معينة  أو أنيا ُوِضعت لديباجة الشخصية يقتضي فقط حدثًا معينًا تقوـ بو ث
ـَ ليا، لكانت الشخصية ىنا اكتفت ، أو مرأةيقتضييا لوف القصة بوصفيا ا بحسب ما ُرِس

لكفَّ القرآف  بالتطمينات والعناية األوفى التي في ضوئيا وضعتو بالصندوؽ وألقتو في البحر.
في عمـ  )اتساؽ الشخصية( ىالكريـ ُيػبرز سمات الشخصية بوضوح تاـ  ليركز عمى ما يسم

وما  ،النفس، الذي يجعؿ سموكيا متناغمًا باستمرار مع الظروؼ الداخمية والخارجية لمشخصية
طبيعية أو فطرية تجعميا مبلزمًة خصائصيا االعتيادية في المواقؼ  ،يحيط بيا عوامؿ ُأخرى

وىذا  (1).طفة مف الفراؽوىو الخوؼ والعا جميعًا، مما يؤثر في سموكيا واتجاىيا نحو نمط محدد
ما جعؿ شخصية األـُ تتناسى كؿَّ شيٍء أماميا، وتدفع شخصيات ُأخرى بمتابعة البطؿ أينما 

، جريًا و  ّـّ مرأة راء عاطفتيا وشدَِّة وجدىا عميو، ألنيا احؿَّ أيضًا  ومما يدؿَّ  ال تتنازؿ عف ربيبيا. ُأ
ْـّ موسى َأْف : ىو قولو  –بقاءه عمى تركو  مقدّْمة – عمى تمسُّػكيا بو بشدة َوَأْوَحْيَنآ إلى ُأ

َف َأْرِضِعيِو َفِإَذا ِخْفِت َعَمْيِو َفَأْلِقيِو ِفي اليـ واََل َتَخاِفي واََل تحزني ِإنَّا َرآدُّوُه ِإَلْيِؾ َوَجاِعُموُه مِ 
المرسميف

َـّ أبقتو قربيا بعد الرضاعة إلى أف خافت  .(2) عميو فيي حرصت عمى إرضاعو أواًل، ث
ُأرغمت عمى نيا بقيت مبلزمًة لو آلخر لحظٍة مف فراقو ولـ تتركو بيسر، بؿ إلى أف ثانيًا، أي أ
، عمى الرغـ مف كؿّْ التطمينات واإلعداد الذي قيؿ ليا سمفًا وىي التابوت ومف ثَـّ رميووضعو في 

 (3)أال تخاؼ وال تحزف ألف اهلل سوؼ ينجيو بقدرتو وينصره. ومـ بما سيكوف، تع
 ،الكشؼ عف أعماؽ الشخصيات ،لقد تبيَّف مف قبؿ أفَّ لمحوار وظائَؼ كثيرًة يتضمف أىميا     

ْـّ لذلؾ نم ؛وربما الوصواؿ إلى بعض األحداث التي تنوي الشخصية القياـ بيا حظ عمى شخصية أ
، فمثبًل عندما اعدَّت لوضعو بأخرىىا أػنت سرعة حركتيا بمواقؼ، وتباطبالحوار بيَّ البطؿ أنَّيا 

لقائو، كانت الشخصية  تجد المقطات سريعة " تؤدي وظيفتيا بسرعة وحذٍر، إذالثانوية بالتابوت وا 
فيو شيٌء مف العجمة  فجاء الكبلـ المبارؾ سريعاً . (4)"عف التصرؼ لحظة الخطرلتعبر متتابعة 
الكبلـ يطمئنيا  بدأ عندماحيف في ، َأْف َأْرِضِعيِو َفِإَذا ِخْفِت َعَمْيِو َفَأْلِقيِو ِفي اليـ قؼافي المو 

ويصبرىا ويشرح ليا حالو، تجد اليدوء والسكينة والبشرى ببطء، كأف اهلل سبحانو يوضح ليا أنو 
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فَّ السماء ستحافظ عميو ، بؿ إف عميو ميمًة ألنيا فقط ُأمولف يعيش  أخرى ُكػمّْػؼ بيا مف اهلل، وا 
، بؿ ستحفظو ألنناَ َجاِعُموُه ِمَف المرسميف لييدي الناس فقط مشاعرىاو  ألجؿ األـ وعواطفياال 

َواَل َتَخاِفي َواَل تحزني ِإنَّا َرآدُّوُه ِإَلْيِؾ َوَجاِعُموُه ِمَف : بقولو ويرعاىـ، فجاء البطء واليدوء
 (1)لذلؾ ىدأ الحوار عندما سمعت: رادوه، وجاعموه نبيًا. .المرسميف

لقد رسمت الشخصية صورتيا الخاصة بحركة أدوارىا، فجاءت مرًَّة سريعًة، وُأخرى ىادئًة      
التي تتمتع بيا شخصية النساء األميات في  الغريزية والنفسية الداخميةببطء، وبفعؿ البنية 

يا العاطفية الغالب، رسمت ىذه الشخصية تحركاتيا عمى وفؽ تصرفات األـُ التي تطبعيا جوانب
ّـّ، فيي أصبحت فيما بعد عمى  المممؤة بالحناف والحب تجاه أبنائيا، وفضبًل عف أفَّ الشخصيَة ُأ
لؾ زاد تعمقيا بو وازدات عنايتيا أكثر فأكثر، حيث لذ، سيكوف ذا شأف عظيـعمـٍ أفَّ رضيعيا ىذا 

 انراىا قد تطورت بسرعة ونمت أدوارىا مع تطور تمؾ األحداث الجديدة التي سوؼ يكوف عميي
البطؿ بعد رجوعو، وىذا األمر أيضًا كاف سببًا في نشاط حركة الشخصية أكثر مف ذي قبؿ، 

ضاءة دورهوزيادة دفعيا ومبالغتيا في عنايتيا لمشخصية الر   ئيسة، مما زاد مف إلقاء اإلنارة عميو وا 
ع،المستقبمي أكثر كونو ليس طفبًل مثؿ  األمر الذي جعؿ الشخصية تتجو  باقي األطفاؿ والرُّضَّ

نحو تحرؾ وثبات أكبريمثؿ مصمحة أعمى مف مصمحتيا الذاتية الخاصة، وىي مصمحة الطبقة 
تيجة النيائية تمثؿ مصمحة األمة جميعًا بمختمؼ التي ىي منيا وتعاني معيا ما عانت، وىي بالن

ارتفاع درجة ىذا ما جعؿ الشخصية ترجع إلى النقطة اأُلولى مف العطؼ والحبّْ و  جوانبيا،
لذا جاءت القصة بزيادة تقوية قمب الشخصية  الخوؼ والفقداف لمبطؿ الذي يصحبو ضياع األمة.
عميو، حتى ال يحصؿ اضطراٌب في الشخصية  ودعميا أكثر بنسبة تتوافؽ مع نسبة قمقيا وخوفيا

ْـّ ُموَسى َفاِرًغا ِإْف َكاَدْت َلتُْبِدي ِبِو َلْواَل : حركتيا، فكاف منيا أف بدا قمبيا، قاؿو  َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأ
َأْف َرَبْطَنا َعَمى َقْمِبَيا ِلَتُكوَف ِمَف اْلُمْؤِمِنيفَ 

ولكف عندىا جاء الدعـ سريعًا توافقًا مع حركة  .(2)
وأيضًا بياف مكانة الشخصية مف الجماعة أو الطبقة  الشخصية بسرعة فراغ قمبيا عمى رضيعيا،

. ويأتي جماؿ النص متوافقا مع ِمَف اْلُمْؤِمِنيفَ  التي ىي منيا، إذ ردىا إلى طبقتيا، فجاء بقوؿ
، أي: َرَبْطَنا َعَمى َقْمِبَيا كاف فراُغ القمب ما يقابمو مفف حرارة الموقؼ الذي عميو الشخصية،

َـّ ماذا؟ جاءلذلؾ قدـ الموقؼ األكثر التيابًا وأخذًا لروح الشخصية، أمٌر بأمٍر.  الدعـ سريعًا ب ىاث
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ـ  تحافظ  عمى وتحرص لما اعتمؿ بنفسيا مف بعض الخواطر الداخمية التي تشعر بيا كؿُّ ُأ
اف الحدث قويًا ىزَّ الشخصية مف أعماقيا، ليشعرىا فيما بعد بما ىو أعظـ ، فكرضاعة وليدىا

لكف السرد لـ ييمؿ الشخصية، وبقي  مف مصمحتيا، وىو كما قيؿ مصمحة األمة أو الطبقة،
حُزنت عميو لعدـ إرضاعو مجددًا، محافظًا عمى انفعاالتيا وخواطرىا، وظؿ متابعًا ليا ولتقمباتيا. 

 :إلقائو في اليـ، فإذا بكبلميا ُيسمع فورًا ِلػُيجاَب سريعًا بالبشرى، قاؿ بعد أو قد يطوؿ العيد
 ُْمَنا َعَمْيِو اْلَمَراِضَع ِمْف َقْبؿ َوَحرَّ

(1). 
يا تتمتع بتبايف يا عقمَ إفَّ الشخصيات التي تتحكـ بيا بنيتيا العاطفية، أو التي يغمب قمبُ      

بالثبات عمى موقؼ محدٍد،  شخصيات مف الصعب أف تتسـ المواقؼ صعودًا ونزواًل، فحركة ىكذا
ميما ثبتت حركتيا عمى حاؿ معينة، فإفَّ أفكارىا وطبيعة تكوينيا )المادية والمعنوية( ألنيا 

تجعؿ منيا شخصية تجاري بعض الحوادث ل ،يدفعانيا نحو غريزٍة صعب التخمص منيا بسيولةٍ 
لمف ترعاه، ولذلؾ لـ خصيًة عطوفًة حنونًة تنظر بعيف اأُلمومة ألفكار، لكنيا في النياية تبقى شوا

يكف نداء القرآف لمشخصية فقط مف باب التطميف وعدـ الخوؼ مف ىذا األمر الذي سوؼ تقـو 
بو. ألف القرآف يراعي كثيرًا مسألة النداء كيؼ يكوف مع كؿّْ شخصية، إذ يعدَّه مف األركاف الفنية 

لطبقة وكذلؾ النظاـ مف خبلؿ ىو يراعي المخاطب الفرد وا لذا ،القصصيمة في العمؿ ميال
بعيف الرؤية التكوينية ليا ألنو ينظر لمشخصية المُخػاَطػبة  و العاطفة أو الفطرة أو العقؿ؛مخاطبت

عبر الفطرة االنسانية التي يراىا الضماف لمخاطبة العقؿ االيديولوجية التي تحركيا،  طبيعتيالو 
مف ىنا نبلحظ أف القرآف  (2)نسانية حياؿ المواقؼ التي تمرُّ بيا الشخصيات.وتوجيو عواطفو اإل

َـّ موسى وألزميا ببعض األوامر بخطاباتو، لكنو جعميا خطابات ممزوجًة  كثيرًا ما خاطب ُأ
عمى الشخصية مواجية األحداث  رَ ػبموف مف الفطرة والعاطفة المعروفة لدى األميات، ليتيسَّ 

َـّ إعدادىا إعدادًا جيدًا ومناسبًا لما ىو آٍت، وىو قد التـز بيذا النمط ح تى نياية القادمة، ولكي يت
ـَ َأفَّ : قاؿأو آخر حوار جرى معيا، القصة  ِو َكْي َتَقرَّ َعْيُنَيا َواَل َتْحَزَف َوِلَتْعَم َفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمّْ
ـْ اَل َيْعَمُموفَ َوْعَد  المَِّو َحؽّّ َوَلِكفَّ َأْكَثَرُى

فانمزج ذلؾ األمر مف السماء بالوعد الصادؽ  .(3)
عينيا ويذىب حزنيا عميو. فيو إذف ذلؾ الوعد وحنانيا لتقرَّ  ،لمشخصية الذي جاء بعطؼ اأُلمومة
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ْـّ  ِإَلى َوَأْوَحْيَنا : إذ قاؿ أوؿ بداية الحوار معيا،اهلل بخاطبو الذي وعدىا   َأْرِضِعيوِ  َأفْ  ُموَسى ُأ
ْـّ  ِفي َفَأْلِقيوِ  َعَمْيوِ  ِخْفتِ  َفِإَذا  .(1) اْلُمْرَسِميفَ  ِمفَ  َوَجاِعُموهُ  ِإَلْيؾِ  َرادُّوهُ  ِإنَّا َتْحَزِني واََل  َتَخاِفي َواَل  اْلَي

عديدٍة، منيا ما يكوف بمعنى األصؿ وتقسيمات أتي بسياقاٍت اأُلْـّ ي معنىوجديٌر بالذكر أفَّ      
، في اآليات السابقة ىي الوالدة بعينيا كما مرَّ مف قبؿو اأُلُـّ منيا والمرجع الذي ُيرجع إليو، و 

َفَرَجْعَناَؾ ِإَلى ُأمّْؾَ : وكذلؾ في قولو
، أنيا تعني مف أبرز معاني ىذه الشخصيةو  .(2)

ِتي َأْرَضْعَنُكـْ : تحديدًا في قولو (3).)المرضع( ـُ البلَّ َوُأمََّياُتُك
ومعاٍف ُأخرى ال وىناؾ أقواؿ  .(4)

 حاجة لذكرىا.
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 املبحث السادس

 خـتاال  شخصية

انطبلقيا أحيانًا لمساندة شخصيات ثانويٍة ُأخرى  دتتحرؾ بعض الشخصيات الثانوية عن     
َـّ تتجو بحسب ما تقتضيو ضرورة األحداث وسرعتيا داخؿ القص، مثميا،  وظيفتيا إلى ومف ث

ألنيا شخصيات ُوِجػدت  ت بيا لمساندِة شخصية البطؿ وحده؛التي ُأنيطواألساسية الخاصة 
 أساسًا لمناصرتو أو لمػذَّبّْ عنو عندما تعترضو العوارض والمشكبلت.

لدور البطؿ مف بيف  ارز اب ضروريا و مكمبلالثانوية الشخصيات النسائية لقد كانت      
ت في أداء أعماليا الشخصيات العديدة التي عممت معو أو ضدَّه، لذا تجسَّػدت تمؾ الشخصيا

الشخصية الرئيسة  سَس فئًة مف الشخصيات ترجع كميا إلى ىدٍؼ محدٍد في مبلزمةمجتمعًة ِلػُتؤ 
نجاح تحركيا ب مجموعة مف " يجب أف ُيػنظر ليا عمى أنيافكؿ شخصيٍة إنجاز مياميا. وا 

إذف قدرة الشخصية . (1)"العبلقات والبنيات التي َتستمدُّ وجودىا وكيانيا المستقؿ مف داخؿ النص
ىنا و عمى بناء نفسيا وكيانيا تبدأ مف ذاتيا قبؿ أيّْ بناء آخر تفرضو عمييا السياقات اأُلخرى، 

ُـّ النظر بحسب ىذا المن وأيف أسست بنيتيا الخاصة  كيؼ بدأت؟خت شخصية اال طؽ إلى يت
 بيا. 
مف خبلؿ البذرة اأُلولى التي صنعتيا بفعميا الحركي الثانوية لقد انطمؽ تحرؾ الشخصية       

َتْمِشي ُأْخُتَؾ ِإْذ : ، قاؿوىدفيا المقصود الخارجي اأُلوؿ، حيث أوضح النص وجودىا بعمميا
ـْ  َعَمى َمْف َيْكُفُموُ َفَتُقوُؿ َىْؿ َأُدلُُّك

فتمشي كاف أوؿ نشاط لمشخصية رسمت بو تحركيا في  .(2)
فأسست الشخصية بنيًة متطورة لمحركة تكوف جاىزًة فيما بعد لؤلمر التالي مف تقصي أثر البطؿ، 

فَّ ىذه الحركة يقينًا سبقيا تحرؾ فكري ونفسي لدى الشخصية خبلصتو  ،البحث عف الشخصية، وا 
قبؿ تحركيا في العممية،  التي وضعتيا لمبدء وتقميب اآلراء ،المتعددة التخطيط الذىني واألفكار

ـْ َعَمى َمف َيْكُفُموُ : منو حيف قالت بمساف حاليا قولو ءاً وىو ما ذكر النص جز  ، وىنا َىْؿ َأُدلُُّك
ب ىذا ي ُطِرحت عمييا بسبوقعت الشخصية بتسمسؿ األحداث واألسئمة المتنوعة التيقينًا قد 
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نيـ سألوىا مف تممؾ المرأة ومف أىميا؟ يبدو أنؾ تعرفيو إيؿ فق العرض الموثوؽ بو مف قبميا.
الذي اتيميا وقد كاف أوؿ السائميف ليا ىاماف  و أيضًا، وكيؼ عممت أنيـ ناصحوف؟وتعرفيف أىم

فكرىا،  ونضوجخصية وبحدّْة ذكائيا ونباىتيا ىنا انتقمت الش (1)بأنيا تعرفو حؽَّ معرفتو مف يكوف
تخمص نفسيا وبنيتيا العقمية والثقافية لمتخمص مف الموقؼ، فعطفت كبلميا عمى معنى آخر ل

إنما أردت وىـ  فقالت:"لذلؾ تحركت بجواب سريع قد ُتودي بحياتيا. مما وقعت فيو مف تيمة 
مف الشخصيِة وعيًا تامًا وفطنًة ونباىًة عاليًة تنُـّ عف  نستشعرىنا  .(2)"لمممؾ فرعوف ناصحوف

بحجـ الخطر المحدؽ بالبطؿ وبمف يدافع عنو. وقد وردت إلتفاتٌة فنيٌة جميمٌة منيا، كاممة درايٍة 
وبديع وىو استعماليا لموف وجماٍؿ مف جماليات ىذه المغة  ،وصورٌة رائعٌة مف صور العربية البميغة

كبلميا وىو )التورية(، ذلؾ الفف الجميؿ مف فنوف كبلـ العرب. وىو أف ُيذكَر لفٌظ لو معنياف، 
المستمع أيَّ معنى َقَصَد المتكمـ مف كبلمو، وال يتنبو لذلؾ القصد المراد غير  إليياـقريٌب وبعيٌد، 

في بعض األحداث التي  إذف ال ينبغي أف تبقى الشخصية ثابتةً  (3)المتيقظ الفطف لقرائف الكبلـ.
ػَص ليا مف دور تؤديو وتمضي. ألنو ال يجب أف تنطوي  تدور حوليا، وتكتفي بما ُخػصّْ

اآلخريف أيضًا  ومصمحةيا تمحصماستغبللو لعمى نفسيا، أو تضيّْػَع وقتػًا قد يكوف الشخصية 
ة شخصية تتعرض أيلذا يجب عمييا أف تشترؾ بوظائفيا بأقصى مجيوٍد منيا لكي ال معيا، 

قد يكوف البطؿ أو غيره في غنى عنيا، ولكف  ،(4)عميا لمشكبلت ومخاطر ُأخرى، أو مصالح
خػت وعميو يتبيف أف شخصية اال بالقدر الذي َيػسمح ليا بالتحرؾ بحرية وسبلسة في تأدية دورىا.

جاء بو النص ما مَر سابقًا في النص، وما ىنا قد تحرَّكت بدور يبدو أنو لـ ُيػطمب منيا بحسب 
يِو َفَبُصَرْت ِبِو َعْف ُجُنٍب : في موضع الحؽ، قاؿ كبلـ أْـّ موسىمف  َوَقاَلْت أِلُْخِتِو ُقصّْ

ـْ اَل َيْشُعُروفَ  َوُى
أف تتبع أثره أيف سوؼ  -وكما بينو البحث مف قبؿ  -. إذ ىي طمبت منيا (5)

فتحركت مف تمقاء نفسيا  ،الموقؼ، ولكفَّ الشخصية عممت بما تقتضيو ضرورة أو سيستقر يكوف
ىا تقـو بعمؿ آخر مع تقصي األثر، وىو أف بصرت بو ارأينػمو عمييا مصمحة البطؿ، إذ وما تحتّْ 
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يستقر. وتمؾ وظائؼ جديدة ومتعددٌة تتطمب مف ووضع عف قرب لتراقب حالو عمى أيّْ حاؿ 
أيضًا الحرص  نستشعروجيدًا أكبر مما طمبتو شخصية اأُلْـّ منيا، ومنو  دؤوباً الشخصية عمبًل 

خصية الرئيسة مف الحفاظ عمى الش ألجؿ خت يف تمتعت بيما شخصية االذَ ػواالىتماـ الكبيريف الَّ 
، وىو بدوره يميُز عمؿ الشخصيتيف معًا مف خبلؿ تقاسميما دور بة بأذى مااليبلؾ، أو اإلصا

فَّ مف روائع القصص القرآني أف يرسـ لممتمقيف جميعًا طبيعة كؿّْ شخصية لمبطؿ، و  المساندة ا 
 ، ال ألنيا ُأختو،ختشخصية االالميمة كيؼ تكوف وظائفيا الخاصة بيا دوف غيرىا، فأوكؿ ليذه 

، وىكذا شخصيات ليا القدرة عمى النفوذ والتحرؾ داخؿ البيوت شخصية نسائيةٌ  ألنيا ؛بؿ
فتأتي باألخبار دقيقًة وافيًة مف  ،خاصًة بحرية أكثر ربما مف الرجاؿ والمجالس، وبيف النساء

لى يومنا ىذا، وفضبًل عف و يا اتمصادرىا، وىذه طبيعة النساء المعروفة  بتحرك  ،ُأختو ذلؾ فييا 
 .ومصمحة النبي القادـ لؤلمة ومف أصمح منيا حفاظًا وتيقظًا عمى مصمحة أخييا

رة بحركتيا ػحسب عمى الشخصيات النامية والمدو تُ الثانوية أف ىذه الشخصية في الشؾ      
التي النافذ في معالجة المواقؼ واألحداث يا عيتصرفيا وو وحسف المتطورة والمندفعة إلى األماـ، 

 ؛اأُلمورمف مرَّت بيا، فالخروج مف تمؾ المواقؼ بسبلـ وأماف دليٌؿ عمى نباىتيا وفيميا لكثيٍر 
 رُ ػغيّْ تُ إنيا ف طيا قويًا ووثيقًا بالحوادث، والحوادث عندما تصدر منياألف الشخصيات يكوف ارتبا
والشخصية  (1)الذي تنشده. يخدـ حركتيا وىدفيا يا في اتجاه آخريُ ػمف حركتيا الشخصية وتوجّْ 

ْـّ  نمحظ فييا ىذا االتجاه، إذ ارتبط فعميا وحركتيا منذ البداية بحوادث سابقٍة كانت قد وقعت مع ُأ
البطؿ منذ والدتو وخوفيا عميو مف القتؿ، لذلؾ حصؿ أف قدَّمت شخصية األخت جيودًا كثيرًة في 

سؤاليـ ليا كأنؾ  مثؿ –ٍة يصعب النفاذ منيا بسيولة دفع الضرر عنو، فوقعت في مآزؽ كثير 
 الواقع تموييًا منيا لخداع الخصـ.فكاف ردىا خبلؼ  -تعرفيف الطفؿ وأىمو 

رابطة الجأش، في كبلميا ومف صفات الشخصية أيضًا، أنيا بدت متزنًة عند تأدية أدوارىا،      
ال تتردد وال تسرع في طرح قوليا، فتبدأ  فحيف مضت تقتفي أثر البطؿ الصغير نممحياثقٌة عاليٌة، 

قد خبرت المجالس وعرفتيا حؽَّ وكأنيا شخصية  ِإْذ َتْمِشي ُأْخُتَؾ َفَتُقوؿُ  حركتيا بيدوء تاـ،
ـَ ال  معرفتيا، حتى تساوت بأسموبيا وطريقة طرحيا مع الرجاؿ وكفاءاتيـ في إدارة الكبلـ. وِلػ

حقيقي لمرجؿ  شريؾٌ  ]ألنيا[ . . صي دالالت عديدٌة .في العالـ القص"ولحضور شخصية المرأة 
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 ومفعواًل في أشكاؿ تساوي في مقدارىا دور في صنع العالـ وتمثمو، يتعدد دورىا باعتبارىا فاعبلً 
وذلؾ ألف حضورىا منطقٌي في عالـ تقـو ُجػؿُّ أساسياتو عمى فكرة الثنائية  .(1)"قفوالرجؿ إف لـ ي

واقع عوالـ الحياة أنو ك ،، حيُث ُيكِمؿ كؿُّ جزء فييا جزءه اآلخربينيما وتداخؿ األدوار وتماميا
 (2).ذاتيا التي تعزز وجودىا الفكرةُ اأُلخرى مف المخموقات  التي يعيشيا الناس وغيرىـ

أعني شخصية اأُلْـّ  -إفَّ المتأمؿ في ىذه الشخصية النسائية، وفي الشخصية التي سبقتيا      
يرى أنيا قد مثَّػمت في حركتيا نفسيا بما وقع عمييا مف وظيفٍة فعميٍة وِجَب عمييا تنفيذىا، لكنو  -

تجسَّد فكرة المنيج ىؿ حركة الشخصية كانت فعبًل فرديًا، ولـ يكف ليا نتائٌج تخصُّ غيرىا؟. ىنا ت
عة والمجموع البنيوي التكويني الرافض لحركة األفراد التي تمثؿ فردية الشخصية بمعزؿ عف الجما

في ضوئو حركة الشخصيات وآثارىا كما قيؿ مف قبؿ. لذلؾ كاف ليذه الشخصية ىدفًا  الذي تُػبَنى
ىذا اليدؼ قد حدده ذ بؿ وأكبر حتى مف الشخصية نفسيا، إأكبر مف حركتيا التي قامت بيا، 

وما سوؼ يترتب عميو مف ارتباط بأحداث مستقبمية سوؼ  حقةتباط الحوادث السابقة بالبلار 
الشخصية ودورىا  فعؿيصبُّ و  ،تخصُّ الشخصية ومف معيا مف جماعة اجتماعية نشأت معيا

تعرضت لعدة كبرى بأسرىا، أو فئًة فيمثؿ فعميا طبقًة اجتماعيًة  ،مصمحتيا الكميةنفع اأُلمة و في 
فرضت عمييا قوانيف  ، حيثعوامؿ اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية، خبلؿ التاريخ الماضي

وضوابط أرىقت ُأمًة بأجمعيا لمدٍَّة طويمٍة، فكاف قياـ الشخصية بأفعاليا لنجاِة تمؾ الطبقة وما 
ذالؿ عمى يد مختمؼ الج إضاعةتعرضت لو مف  ورسالتو،  قوا قدوـ موسىابرة الذيف سببوا 

ـْ َوَيْسَتْحُيوَف ِنَساَءكُ : قاؿ  ـْ ُسوَء اْلَعَذاِب ُيَذبُّْحوَف َأْبَناَءُك ـْ ِمْف آِؿ ِفْرَعْوَف َيُسوُموَنُك ْيَناُك ْذ َنجَّ ـْ َواِ 
ـْ َعِظيـٌ  ـْ َببَلٌء ِمْف َربُّْك َوِفي َذِلُك

فالشخصية ىنا معروفٌة مف بني إسرائيؿ، الذيف خاطبيـ  .(3)
في وقت سابٍؽ و  ،يوسؼالنبي الفعاؿ بعد وفاة ُعػذّْبوا بأشد العذاب وأقبح  قد وىـ النص

، وكاف زع ممكؾ منؾتكاف الكينة قد أخبروا فرعوف أنو في المستقبؿ سيولد طفٌؿ ين، موسىل
مف كثرة ما ُيقتؿ مف بني إسرائيؿ مف الكبار والصغار أف أوشكوا عمى الفناء كميـ، فقيؿ آلؿ 
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َـّ يعودوا لقتميـ العاـ اآلخر، وىكذا نجى بعضيـ  فرعوف أف يتركوا قتميـ وذبح صغارىـ عامًا، ث
ُـّ موسى بموسى  .(1)وحممت ُأ

شاراٍت عميقٍة ل إذف ما يتميَّز بو منيج القصة القرآنية مف       بداع وحيوٍة، وا  جريات مأصالة وا 
 ،األحداث السالفة، يشكؿ زاويًة كبيرًة وجديدًة لمبحث عف مادٍة رائعٍة مف مجموع مواده العديدة

الذي  انت تتحكـ بمجريات التاريخالسنف التاريخية والنواميس التي كوىي اشتمالو عمى إيضاح 
 عمى أحداث، وما سيكوف محتمبًل وقوعو لما كاف مف بعاً ت ،(2)يضبط عممية وحركة الشخصيات

، مراعيًة أحواؿ وأوضاع ما آلت وفؽ قوانيف وضوابط تحدد حركة الشخصية عند أداء وظيفتيا
ينتظرىا مف أحداث تقع فييا إف اقتصرت حركتيا عمى مصمحة المجموع مسبقًا، وما إليو 

كَأٍخ دوف النظر إلى ما تنشده مصمحة اأُلمة مصمحتيا الذاتية والفردية مف حماية البطؿ الصغير 
فَّ لمتاريخ قوانيف ." ألفَّ  ؛التي عانت وسُتعاني كـ في المسيرة التاريخية . تتح . لمتاريخ سننًا وا 

 ،يحدد مصمحتو في ضوئياالتكوينية التي  . وىي مسيرٌة تضبط أيضًا حركة اإلنساف(3)"لئلنساف
وانب االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، وأيضًا ، فتكوف الجمصمحة اآلخريف معوكذلؾ و 

 .السياسية جزءًا ميمًا مف جذور القضية التاريخية التكوينية لدى الشخصيات
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 السابع املبحث

 ("ع")هرين   شخصية

قد ُيػقدَّـ لمشخصية قبؿ وجودىا ودخوليا عالـ القصّْ ببعض مبلمحيا، أو أنيا ُتوصؼ      
وعمى  ،ترسـ ىي صفاتيا وتكويف بنيتيا التي سوؼ تنطمؽ منياأف تتحرؾ و ببعض صفاتيا قبؿ 

وىذا التقديـ يسمى في العالـ  ُتعرؼ بيا.تكوف أساسًا  ليا و أساسيا تبني خصائصيا التي 
االستباؽ الذي يدؿُّ عمى كؿ حركة سردية تقوـ عمى أف يروى حدث الحؽ أو "قنية القصصي بت
سرد حدث مستقبمي ربما سيقع، أو أمبًل بوقوعو، وقد )برنار فاليط(  أو كما يراه .(1)"يذكر مقدماً 

حسب وفاء إخبار الراوي عنيما وما بيما مف أحداث ستقع، بشكميف عمى )جيرار جنيت(  ميزه
)التمييد(، أما إذا أخبر بوقوعو صراحًة  سمي بػ ،احتماؿ حدوثوبًا ػنَّ ظفإف كاف إخباره متحققًا أو 

وتكفَّػؿ ىو ما أعمف عنو في حينو دوف تراجٍع أو تردد فيما أعمف، فإنو يسمى عندىا )إعبلنًا( قد 
ـَ مف معموماٍت عف ىذه الشخصية أوَّؿ أمرىا  (2)ألـز نفسو بتحقيقو. ف  -ويبدو أفَّ بعض ما قُػدّْ وا 

العنواف الرئيس لطبيعة  يمثؿكاف  -في الواقع كانت شخصيًة غامضًة ال ُيعرؼ جنسيا 
َلَؾ ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَف َربّْ ِإنّْي َنَذْرُت : طيا في المستقبؿ بعد وجودىا. قاؿالشخصية ونشا

ًرا َفتََقبَّْؿ ِمنّْي ِإنََّؾ َأْنَت السَِّميُع اْلَعِميـُ  َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ
أفصح ىنا عف بعض  فَّ النصَّ إ إذ .(3)

عف . وفي ىذا الكشؼ األولي ووظيفتيا فيما يأتي الحقاً كيؼ ستكوف حركتيا  دالالت الشخصية
لدى  إلى قتؿ عنصري المفاجأة والتشويؽوتقديميا أدى استباؽ األحداث طبيعة عمؿ الشخصية، 

، وبيانو العاـ بما قدَّـ المتمقي بعض الشيء، بسبب إعبلف الراوي عف تمؾ األحداث قبؿ وقوعيا
 ، ىيمف النصظاىرًة صراحًة تمؾ المعمومات التي بدت  وُاولى (4).مف معمومات عف الشخصية

َـّ َنَذْرتُ  :ت امرأة عمرافقال حيف ًرا ، ث جبُت عمييا القياـ بجعؿ ما و أي ألزمت نفسي وأ .ُمَحرَّ
ألتصدؽ بو عمى  ؛فيو في بطني خادمًا وعبدًا لخدمة ربي والمعبد، عبدًا خالصًا ليما بكؿ ما
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وُأحرره مف كؿّْ رٍؽ وسادنًا مف سدنتيا، حبيسًا عمى خدمة الكنيسة، و بيتؾ، ووقفًا لؾ ليطيعَؾ، 
َـّ تنكشؼ مباشرًة أبرُز صفٍة  (1).دمٍة حتى خدمة أبويو، ومف كؿّْ ختحريرًا لؾ ولبيتؾ المقدس ث

َفَممَّا : في قولووكذلؾ اسميا، لمشخصية بعد بياف بعض وظائفيا األوليَّػة لتحدد جنسيا، 
ـُ ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّكُر  ْيُتَيا َوَضَعْتَيا َقاَلْت َربّْ ِإنّْي َوَضْعُتَيا ُأْنَثى َوالمَُّو َأْعَم نّْي َسمَّ َكاألُْنَثى َواِ 

يََّتَيا ِمَف الشَّْيَطاِف الرَِّجيـِ  نّْي ُأِعيُذَىا ِبَؾ َوُذرّْ ـَ َواِ  َمْرَي
الشخصية بأنيا جؿُّ معمومات فتكتمؿ  .(2)

مة لموصوؿ لخاصِة بؿ وحتى مف اسميا ُيؤخذ بعض صفاتيا العااسميا مريـ، و شخصيٌة نسائية، 
ضًا ىكذا معناىا، ألفَّ مريـ تأتي بمعنى الخادـ بالسريانية، وقيؿ بالعبرية أي ؛صفاتيا اأُلخرى
ذلؾ أّوؿ توجو لمشخصية لُيػفيـَ مف  (3)ي صفًة بمعنى الخاِدـ.يأتفَّ ىذا االسـ إوىناؾ مف يقوؿ 

 والعمؿ الصالح الذي مصدره المنبت الَحَسف. ،نحو العبادة واإلخبلص الثانوية
ما، مساندتيا لشخصيٍة مركزيٍة  خصية الثانوية مف أبرز وظائفيا ىيالش أفَّ في ال شؾ      

ألجؿ إضاءتيا بأحسف وجو مف وجوه اإلنارة والمساندة المطموبة، لكنو عندما تحصؿ مساندةٌ 
ومتنوعة في تقديميا المساندة ليذه الشخصية، يكوف  ،لشخصيٍة ثانوية مف شخصيات ُأخرى

عمى ىدؼ أكثر أىميًة منيا يكمف وراء ىذه المساندة لموصوؿ إليو آخرًا، االىتماـ تمقائيًا منصبَّػًا 
عندما حصمت مساندتيا مف جيات وشخصيات عديدٍة، كاف  وىذا ما جرى مع شخصية مريـ

َـّ الرعاية  (زكريا)، وبعدىا (امرأة عمراف)ُأميا شخصية أوليا السماء، ومف ثَـّ  حيث تكفَّػميا، ث
ًء وتعميمًا ليا، وآخرىا خدمًة واصطفا عف طريؽ المبلئكة الموكميف بيا، الدائمة والمستمرة ليا

فالشخصية الثانوية  وكمماٍت. مبادئمف اهلل تبارؾ وتعالى ألىميتيا فيما سوؼ تحممو مف تبشير 
الشخصية المركزية وأفعاؿ في النياية يكوف جؿُّ حركتيا لغيرىا، ألنَّيا تعمؿ عمى تحريؾ مصير 

َـّ بنجاحيا تثبت حضورىا وقيمتيا، أواًل،  أنيا ال قيمة ليا كما ُيقاؿ! بؿ ىي ذات أىمية في  ليسث
ُـّ بالرئيسة منيا، إذ ىي المرآة التي ُينظر مف سير  ُـّ بيا كما ُييت األحواؿ داخؿ القصة، وُييت
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ال خبلليا لمبطؿ، والكاتب الناجح والدقيؽ يعامميا معاممة البطؿ مع فارٍؽ بالوظائؼ المم يزة، وا 
بؿ ىي  (1)!قيمة ليا؟ )لوكاتش( إذا كانت ال كيؼ ُعدَّت مف صانعي التاريخ الحقيقي في نظر

شخصية اكتسبت شيرتيا مف صنيع أفعاليا، وما تقدمو لمبطؿ الرئيس ربما أكثر مف غيرىا، لذلؾ 
لو، ألنيا أكثر الشخصيات احتكاكًا  زرةوالمؤايمكف وصفيا بكؿّْ مصطمحات المساندة والمساعدة 

زرًة مؤافمماذا ال ُيطمؽ عمييا بالشخصيات المشابية لمرئيسة، أو الشخصيات األكثر  بو. 
َـّ )الشخصيات غير الرئيسة( التي أطمؽ عمييا بعض الباحثيف بػ ؟لمشخصية الرئيسة ، ومف ث

صيات الثانوية مف حضوٍر مع ما لمشخ (2)أعطاىا أبرَز صفات الشخصيات الثانوية تداواًل.
، وكذلؾ الحضور المعنوي المبلـز لمبطؿ حتى نياية كؿ القصة بآثارىا.  سردي 

مميزًة بيف جميع الشخصيات النسائية، فاطبلؽ االسـ عمى  لقد كانت شخصية مريـ     
فَّ ترؾ إوليس كما قيؿ  ىتماـ المبالغ فيو لتمؾ الشخصية.الشخصية مباشرًة وعمنًا يدؿُّ عمى اال

التصريح باالسـ كاف جريًا عمى ما كانت عميو العرب مف كرىيا لذلؾ، بؿ ىو ال ُيذكر عندما ال 
، وُيػذكر حيف يكوف لصاحبو شأٌف عظيـٌ بسبب عمومو ،يكوف لذكره غرٌض مناسٌب لسوقو

تعرضت لو ممف رماىا  كما ىو حاؿ الشخصية وما ،مختٌص بو دوف غيره مف أبناء جنسو جميعاً 
 التي خدمت حركتيالعفتيا وحصانتيا، وما لمزاياىا النفسية الصالحة  ؛أة نقيةٌ رَّ بَ لفحش وىي مُ با

تصديقيا لكممات الذي أىمو ، و شخصية ليا حضورىا البارز والميـ في القصةبوصفيا  ةالعممي
خصائص األُنوثة المتمثمة بعذريِة صاحب االسـ مقصودًا لذاتو وصفاتو. نحو فيكوف  اهلل،
 (3).بًل ليايالتي لـ يشيد زمانيا مث ،وتبتميا المعيود في حينيا ،وطيارتيا مريـ
مثبًل  ولـ ُيفصَّؿ عنيا بكؿّْ جزئياتيا، كطفولة مريـسريعًة في القصة مرَّت األحداث       

كيؼ كانت، أو كيفية قبوليا ودخوليا بيت المقدس والمحراب، وغير ذلؾ. ِلتنتقَؿ القصة مباشرًة 
لذي تعدد فيو مفصٍؿ فييا وىو العنصر األكثر بروزًا خبلؿ السرد، عنصر الحوار ا إلى أىـ

ووصواًل إلى المبلئكة الذيف رسموا بحوارىـ معيا كؿَّ تفاصيؿ  مف زكريا المحاوروف معيا بدءاً 
َـّ أتت المبلئكة بالحدث المركزي مف االصطفاءما ستؤوؿ إليو حاليا فيما بعد ِإْذ : . قاؿ ، ث
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ـَ َوِجيًيا ِفي الدُّْنَيا  َلِت اْلَمبَلِئَكُة َياَقا ـُ ِإفَّ المََّو ُيَبشُّْرِؾ ِبَكِمَمٍة ِمْنُو اْسُمُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُف َمْرَي َمْرَي
ِبيفَ  اِلِحيفَ  َواآْلِخَرِة َوِمَف اْلُمَقرَّ ـُ النَّاَس ِفي اْلَمْيِد َوَكْيبًل َوِمَف الصَّ َربّْ َأنَّى َيُكوُف ِلي َوَلٌد َقاَلْت  َوُيَكمّْ

ـْ َيْمَسْسِني َبَشٌر َقاَؿ َكَذِلِؾ المَُّو َيْخُمُؽ َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى َأْمًرا َفِإنََّما َيُقوُؿ َلُو ُكْف َفَيكُ  َوُيَعمُّْمُو  وفُ َوَل
ْنِجيؿَ  ـْ َأنّْي َأْخُمُؽ َوَرُسواًل ِإَلى َبِني ِإسْ  اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواإْلِ ـْ ِبآَيٍة ِمْف َربُّْك َراِئيَؿ َأنّْي َقْد ِجْئُتُك

ـْ ِمَف الطّْيِف َكَيْيَئِة الطَّْيِر َفَأْنُفُخ ِفيِو َفَيُكوُف َطْيًرا ِبِإْذِف المَِّو َوُأْبِرُئ اأْلَْكَمَو َواأْلَبْ  َرَص َوُأْحِي اْلَمْوَتى َلُك
ـْ  ـْ ُمْؤِمِنيفَ ِبِإْذِف المَِّو َوُأَنبُّْئُك ـْ ِإْف ُكْنُت ـْ ِإفَّ ِفي َذِلَؾ آَلَيًة َلُك ِبَما َتْأُكُموَف َوَما َتدَِّخُروَف ِفي ُبُيوِتُك

(1). 
ألف  ؛فقد بدأ الحوار مف المبلئكة والشخصية تستمع لو بكؿّْ انصات وتأمؿ وال تُقاطع الكبلـ

يشيد ليا محرابيا، لـ ُتِرد  مؤمنة عابدة –وبحسب بنيتيا الفكرية التي نشأت عمييا  -الشخصية 
شيٍء ىو مف ربّْيا الذي يرعاىا، لكننا نمحظيا عندما يأتي الحديث عف الولد  أيَّ أف ُتعارض 

والوالدة العجيبة تنتفض ومباشرًة تبدأ بالسؤاؿ عف األمر وكيؼ يكوف. المبلحظ ىنا أيضًا أفَّ 
بعدىا تحوَّؿ حوارىا بتركيا المبلئكة  الحوار قبؿ اعتراضيا كاف خارجيًا، وىي تستمع، ولكف

 :أي ؟ربّْ أنى لمصدر الرئيس لمحوار، والمنبع لحؿّْ اإلشكاؿ وىو اهلل، قالتنحو ا والتوجو
ألنو ىو األجؿُّ  ،نفس الشخصية مع اهللداخؿ وف ىذا؟ إذف انتقؿ الحوار إلى استفيمت بكيؼ يك

، أف مسني أحدٌ ـ أتزوج حتى، وال حصؿ لي وأنا ل باإلجابة، إذ طمبت بياف كيؼ يكوف لي ولدٌ 
ومف  (2)فيؿ ىو زواج سيقع، أو ىو قدرٌة منؾ وأمٌر ُتريده، وقد يكوف تعجبًا منيا بيذا األمر.

وحيرتيا في نفسيا، فحصؿ االنتقاؿ لمحوار ؼُّ ردَّ فعؿ الشخصية وعجبيا، شالحوار الداخمي نست
ما ليذا الوليد مف صفات، إذ كاف شغميا الشاغؿ لـ تمتفت كثيرا إلى "مريـ لعميا إذ الداخمي، 

 مف ذلؾ،الشخصية ُدِىػشت . وليذا (3)"إذاؾ، ىو أف تمد مولودا مف غير زوج يتصؿ بيا
، فكاف أف ُنِقػَؿ الحوار مف الخارج بتمؾ الطريقة إظيار سؤاليا مما أدى إلىواضطربت في البداية 

فمـ تمتـز الجواب الشافي مف اهلل مباشرًة. إلى الداخؿ بسرعٍة، سعيًا مف الشخصية لمعرفة 
منو كما قيؿ  ؛ لصعوبة الموقؼ ولستغرابيا)المبلئكة( الشخصية بحوار متبادؿ مع الطرؼ اآلخر

سابقًا. فتحوؿ الحوار مف طريقة العرض الدراماتيكي في طبيعتو المتبادلة شفاىيًا بيف شخصيتيف 
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ىي توليد األفكار  الشخصية، ألف في الحوار غايةً قبؿ أو أكثر، إلى طريقة السؤاؿ المباشر مف 
الجديدة في الذىف، فضبًل عف األفكار القديمة، وأيضًا توضيح المعاني والمفاىيـ لمعرفة فكر 

ومباشرًا، حيث تساوى مع الخارجي منو بتناوبو بيف  لذلؾ أتى الحوار مشيدياً ، جيداً  الشخصيات
اخؿ العمؿ القصصي نفسو، وبالطريقة المباشرة شخصيات عديدة ضمف إطار المشيد ذاتو، ود

التنوع واالنفتاح في الحوار وىذا  (1)مف دوف أي قطع بيف المتحاوريف. نفسوفي سياؽ الحدث 
وشدَّة ارتباطيا بالطرؼ الُمػَحػاَور، لئلحاطة منيا بما ُتريُد فيمو يدلؿ عمى مدى اتصاؿ الشخصية 

، أو أنيا تضع بعد إف حصؿ حدٌث ما قد يعرقُؿ مسيرتياجيدًا، فضبًل عف إفياميا لآلخريف فيما 
حسابًا لكؿ ما ستواجيو مف المجتمع الذي يمثؿ طبقات متنوعة تحكميا مختمؼ الجوانب الدينية، 

تمُح  ، وىو سبب مف األسباب التي جعمياواالقتصادية، واالجتماعية، والفكرية المتعصبة وغيرىا
الحوار "ألفَّ  ؛مف خبلؿ حوارىامستوفية كؿ جوانب الحدث القادـ والميـ  كثيرًا عمى معرفتو معرفةً 

لتقديـ معرفة مباشرة عف فيتيح مجااًل   . . . الشخصيات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستويات
استشفافو يتيح الكشؼ عنو أو  ُيتيح ليا طوعًا أو كراىيًة أف تعبر عما ال ]ألنو[ . . . الشخصية

في تسميط الضوء مباشرًة عمى وعميو فإفَّ أىمية ىكذا حوارات تكمف  .(2)"ُأخرىأية تقنية سردية 
الشخصية، ومعرفة خفايا تكويناتيا النفسية، ألنو ينطوي عمى معمومات غنيٍة ووافيٍة في معرفة 
األحداث ومبلبساتيا، فضبًل عف معرفة األفكار التي تنطوي عمييا القصة وسياقيا الذي جاءت 

 (3)بو وألجمو.
بالرغـ مف تعدد أدوارىا ووظائفيا، ُتمحُظ فاعميتيا ال مف وجية  إفَّ شخصية مريـ      

وجية النشاط النوعي وطريقة التقسيـ الرئيس أو الثانوي الذي عميو الشخصيات أو غيره، بؿ مف 
الحيوية ىو الذي يحدد أىميتيا وظيورىا، فضبًل عف  ألف المقياس النوعي لمشخصية ؛أدائو

ىا قادرًة عمى القياـ ببمورة األفعاؿ التي تعتمدىا الشخصية في نجاح تجعبلوالفاعمية المتيف 
)بروب( ىي األساس  وظيفتيا التي تقـو بيا داخؿ الحبكة بنسيٍج متناسؽ، فالوظائؼ بحسب رأي

 مف فعؿ، ا فعمتو الشخصية، الػمّ ، لذلؾ يكوف السؤاؿ عالذي ُيشكؿ العناصر األساسية في الحكي
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ىو، إذف الوظيفة فعُؿ الشخصية محددًا فيو داللة ذلؾ الفعؿ ما ىي في  أي داللة الوظيفة ما
فشخصية مريـ بتحركيا ونشاطاتيا العبادية واألخبلقية في  (1).صيرورة الحبكة ونضوجيا

المجتمع، تكوف ىنا قد أدت وظيفتيا داخؿ إطار جماعي، راعى أيضًا تقاليد ذلؾ المجتمع ولـ 
تمثؿ طبقًة اجتماعيًة أيضًا كانت نفسو الوقت  فيوىي يكف تحركيا فرديًا خاصًا بيا وحدىا، 

ا يا. لذلؾ تكوف شخصيتيئوتحمؿ مباد -كف تتَّػبعيا طبعًا ـ تإذا ل -موجودًة معيا وتسير بنيجيا 
ألف الشخصية متى ما مثَّػمت جماعتيا قميبًل أو كثيرًا فإنيا ال  متفاعمًة مع جماعتيا ومف أجميـ؛

تكوف إال داخؿ مصالح تمؾ الجماعة وتميؿ لجيتيا، وكمما امتازت الشخصية بإيجابيتيا فإنيا 
لبياف سموكيا الفردي  ،قدر المستطاعومع العالـ الخارجي المحيط بيا تتوافؽ نفسيًا مع ذاتيا 

 ليدخؿ في تعديؿ سموكيات األفراد مف حوليا بطريقة أكثر فاعميًة وأثراً و بخصائصو العامة، 
وعميو تجسَّػدت حركة الشخصية ووظيفتيا عمى وفؽ ما أمبله النص عمييا مف بناء  (2).فييـ

بيََّف عمؿ الشخصية الرئيسة القادمة بوساطة تحيف وذلؾ مجتمٍع جماعي تحكمو نظـٌ محددٌة، 
إلى مجتمٍع بأكممو ال لشخصية معينة،  :، أيَوَرُسواًل ِإَلى َبِني ِإْسَراِئيؿَ  فقاؿ: شخصية مريـ

شرحو لمشخصية النسائية كيؼ يكوف فيو تحرؾ  إلى ُأمٍة بنظاميا، ثـ انتقؿ إلى غرض آخرٍ  بؿ
ـْ ِبَما تَْأُكُموَف َوَما َتدَِّخُروفَ  األمة في ضوء ذلؾ النظاـ المخطط لو، فقاؿ: ، وكأنو إشارةٌ َوُأَنبُّْئُك

إلى تنظيـ حياة تمؾ األمة الجماعية بأسرىا حتى في حاجاتيا اليومية الصغيرة، إذ فيو دالالت 
عمى أىمية العامؿ االقتصادي في تنظيـ ُأمور الجماعة لتصؿ إلى ما ىو أسمى مف ذلؾ، وىو 

دارة مصالح المجتمع  ارٌة إلى وضع إشأيضًا  وفي األمر، وعدـ ضياع مستقبميا بإنصاؼقيادة وا 
و مف تسمط أصحاب الممكية مف كينة ودولة مستبدٍة حكمت ، وما عانتاأُلمة في ذلؾ الوقت

وفي أيامو، وبعدىا وحتى مجيء  الييود وأذلتيـ زمنًا طويبًل، كما رأينا مف قبؿ موسى
و عمييا وكأف الواقع االجتماعي كمما كاف أقؿَّ أىمية بالطبقات األقؿ ممكيًة، فإنو يقس. المسيح

بنظرة ضيقٍة تقسميـ  ينظروف لمصمحة المجتمع إال كثيرًا، ألف ساسة الممكية والحاكميف بيا ال
ف كانوا يعمموف معيـ، مما ولََّد  ،بيف طبقات عميا وُأخرى دنيا قميمة األىمية في الواقع المجتمعي وا 

مسارات اجتماعية معقدًة جدًا، إذ البدَّ مف وجود طرٍؼ يعارض بوضوح طريقة النظاـ القائـ 
بشكؿ مجموعة أو مجموعات اجتماعية منظمة اقتصاديًا تعبر عف طموح األمة، ينظميا اقتصاٌد 
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وىذا األمر نجده ماثبًل في  (1)، يمكنيا مف العيش لو حصؿ أمٌر ما.مستقؿ عف الدولة والحكـ
رؤية )كولدماف( عف كيفية انتظاـ أفراد الطبقة في نسؽ اقتصادي أو اجتماعي أو ديني يوحدىـ 

مجموعة أو تقؼ ضدىـ بوصفيـ  ،لبناء طبقتيـ وتحصينيا مف كؿّْ الجوانب التي تعترضيـ
 نفسكجماعة بشرية تعيش الموحدة وبنيتيا بيا، الخاصة رىا فكمنظومة اجتماعية ليا ُأسسيا و 

صادي بدقٍة، لذلؾ نبَّػو النص عمى العامؿ االقت (2)التي تسير بموجبيا داخؿ المجتمع.الظروؼ، 
 ودالالتيا تدَّخروف االىتماـ بو والحرص عمى توفره بمفظة ىي جدًا، ميمة ومف وجية نظر

مدخرات النفوس، وما يجوؿ في الصدور تجاه ما سيكوف مف ، فضبًل عف المتعددة لدى المجتمع
دعوة الشخصية الرئيسة)النبي عيسى سبلـ اهلل عميو(، الذي كاف يناؿ المرتبة األولى اىتمامًا 

 .؛ إذ ىو الحدث المركزي في القصةوعنايًة لدى الشخصية الثانوية ىذه
التي اأُلخرى  ت الشخصيات النسائيةكانت مف أكثر حركاالثانوية الشخصية ىذه إفَّ حركة       

واستعداداتيا لمحدث الكبير وغيرىا، كانت  ،فنشاط الشخصية ودوافعيا النفسية ،تناوليا البحث
 الة لدى الشخصية نحو إنجاز مياميا التي ُأنيطت بيا.الحوافز والحيوية الفعَّ أوجد  دافعًا قوياً كميا 
َـّ اطمئنانيا والتصديؽ بما سيكوف، ألف  منحا الشخصية قوًة في مواجية األحداث جميعيا، ومف ث

وتحجيـ نشاطيا أو اقصائيا تمامًا، السيما  ،في نظرتو لممرأة والمنحرؼمواجية المجتمع الظالـ 
وال ُينسى ما تتعرض لو  .في مجتمع يظف نفسو مؤمنًا بكؿّْ تعاليـ دينو، كمجتمع الييود آنذاؾ

ل ى وقتنا الحاضر مف آثار سمبية مرىقة لنشاطيا ودورىا في الحياة، المرأة في أغمب المجتمعات وا 
بأنيا موقفيا النفسي الداخمي  فيوظيفتيا مقيدة في شتى مجاالت عمميا، بؿ وأثر مما جعؿ 

جوانبيا في شخصية ليا طموحيا االجتماعي والواقعي في إدارة الحياة، األمر الذي أثَّػر كثيرًا 
وعمى وفؽ ىذه  (3)داخؿ ىذا المجتمع أو ذاؾ. طموحيا بوصفيا فرداً  وقيَّػدَ التكوينية والفكرية، 

الميمة والكبرى حيف توجيت نحو مكانيا  ا نشاىد كيؼ بدأت الشخصية حركتياالت وغيرىاالح
ـَ ِإِذ اْنَتَبَذْت ِمْف َأْىِمَيا : ذي اختارتو بعيدًا عف أىميا، قاؿال  َمَكاًنا َشْرِقيِّاَواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَي

ـْ ِحَجاًبا َفَأْرَسْمَنا ِإَلْيَيا ُروَحَنا َفَتَمثََّؿ َلَيا َبَشًرا َسِويِّا َقاَلْت ِإنّْي َأُعوُذ ِبالرَّْحَمِف ِمْنَؾ  َفاتََّخَذْت ِمْف ُدوِنِي
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لنص كانت في مجمؿ ىذا ا إذ ؛(1)اَقاَؿ ِإنََّما َأَنا َرُسوُؿ َربِّْؾ أِلََىَب َلِؾ ُغبَلًما َزِكيِّ  ِإْف ُكْنَت تَِقيِّا
بدأت مف اختيار المكاف األفضؿ ليا ولبطميا، المبارؾ مف القصة، أبرز نشاطات الشخصية، إذ 

مكاف شروؽ الشمس الذي كانوا يعظمونو ويتباركوف فيو ألنواره، فاعتزلت وتنّحت شرقيَّ بيت 
ال تأنس إال بو، وال يعمر الذي المَّو وحده، ب، وتعتزؿ الناس وتنفرد لمعبادة تختميالمقدس، لكي 

متو الناس، لكنيا فضَّ  بعضو الشخصية ربما ال يروؽ تارتفالمكاف الذي اخ (2).بذكرهقمبيا إال 
لخصوصيتو الكبيرة في نفسيا، وكذلؾ لتوافقو مع تطمعاتيا وغاية ىدفيا التي ىي مقبمٌة عمى 

، ويأتي نتاجيا مف أشكاؿ ترسمو طبيعُة المكاف ّـّ ميألف الثقافة جزٌء  ؛حممو ونشره بيف الناس
وممارسات الشخصية بحسب المكاف الذي تُقيـ فيو، لذلؾ كاف نشاط الشخصية ومنطمقاتيا 

العممية كشخصية عبادية ليا وضعيا الثقافية الثقافية بذلؾ المكاف تعبيرًا عف بنيتيا الفكرية و 
وما ُيعطييا مف دفٍع ينفُع  ،اف بحسب حاجتيا لووعميو فالشخصية تنظر إلى المك (3)الخاص بيا.

االنتماء  المكاف العادي قد يحقؽ لمشخصية قدرًا مف اإلشباع لكؿ  مف الدافعيف:" ألفَّ  ؛نشاطيا
االجتماعي والتقدير االجتماعي، لكنو ال يقاس بضخامة اإلشباع الذي تحققو العزلة في 

ره الشخصية أكثر مف إشباع النفس وعميٌؽ تستشعإشباٌع روحي داخميّّ وىو  .(4)"المحراب
الخارجي السطحي، وىو أيضًا إشباٌع ثقافي واجتماعي ُيػبيُّْف مدى انتماء الشخصية لذلؾ 

 المجتمع.
ويأتي المشيد اآلخر عمى بياف حالٍة لمشخصية وىي فزعٌة مما جاءىا بو الرسوؿ مف خبر،      

ذا يأتي يا َمػف ينغّْػُص عمييا خموتيا، وبخبر عظيـ لـ تألفو مف إذ ىي تتخذ حجابًا عف الناس، وا 
أني جئُت ألىب لؾ غبلمًا؟! قبؿ. وىي تستعيُذ بربيا منو، فإذا ىو ُيفاجئيا بخبر أعظـ! 

حظ عمى الشخصية فزعيا مف الموقؼ فُيمفتضطرب الشخصية أكثر مف ىوؿ ما يتكمـ بو الرجؿ. 
حياًء وخوفًا وقمقًا لما ترى وتسمع. وىو وضٌع وقعت بو  ؛فترتعد كؿُّ أعضائيا ،الصعب
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لكفَّ ىذا  (1)يعموىا االضطراب والقمؽ الشديد. الشخصية فكاف ىزًَّة كبيرًة عمَّت كؿَّ كياف مريـ
االضطراب لـ ُيقيّْد حركة الشخصية، أو يمنعيا مف أداء وظيفتيا وواجبيا، بؿ ىي مباشرًة 

لواثقة منيا، فاستعاذت بربيا وخالقيا منو، لذلؾ باشر الطرؼ اتحركت وعمى عمـٍ مف حركتيا 
قد نزلت اآلخر باإلجابة فورًا دوف إبطاء أو مقدمات، فبيَّف أنو رسوُؿ اهلل ليا. فكانت ىذه الكممات 

ألف وعي الشخصية  ؛(2)نار قمب مريـ وتطمئف ئماٍء ُيػصبُّ عمى النار لتطفكلشخصية عمى ا
تجعبلنيا تتحرؾ بخطى ممؤىا التعقؿ واالصرار عمى دفع ما يقع عمييا  ،وسبلمة قمبيا وروحيا

متمكنٌة في مواجية المواقؼ واألحداث بشجاعٍة واعية و مف سوء. فيي إذف شخصيٌة حصيفٌة 
لترسـَ  ؛وعقدياً  فكريًا وعممياً  ،ونجاح، وىو أمٌر يدؿُّ عمى نمو الشخصية وتطورىا الحركي

شخصيات النسائية الممتزمة بجزئيات سموكيات النساء الصالحات بحواراتيا طموحات ونجاحات ال
 خبلؿ مسيرتيف.

َـّ يأتي الجان      َفَحَمَمْتُو َفاْنَتَبَذْت ِبِو َمَكاًنا َقِصيِّا : ب العممي والميداني لمشخصية، قاؿث
َفَناَداَىا ِمْف  َقْبَؿ َىَذا َوُكْنُت َنْسًيا َمْنِسيِّاَلْيتَِني ِمتُّ  َفَأَجاَءَىا اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع النَّْخَمِة َقاَلْت َيا
َفُكِمي  َوُىزّْي ِإَلْيِؾ ِبِجْذِع النَّْخَمِة ُتَساِقْط َعَمْيِؾ ُرَطًبا َجِنيِّا َتْحِتَيا َأالَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَؿ َربُِّؾ َتْحَتِؾ َسِريِّا

ـَ اْلَيْوـَ  َواْشَرِبي َوَقرّْي َعْيًنا َفِإمَّا َتَرِيفَّ ِمفَ  اْلَبَشِر َأَحًدا َفُقوِلي ِإنّْي َنَذْرُت ِلمرَّْحَمِف َصْوًما َفَمْف ُأَكمّْ
ِإْنِسيِّا

بدأت الشخصية باختيارىا مكانا بعيدًا عف أعيف الخمؽ، بعد حواٍر داخمي مع  وفيو ،(3)
فسية الشخصية النة قمقٌة مشوشُة الفكر مضطربة الحاؿ. فكاف الحوار قد صوَّر حالنفسيا وىي 

وىي بتمؾ الصفات الفريدة والطيارة، وىو حواٌر ال  كيؼ كانت، وما تعانيو امرأٌة مثؿ مريـ
، لعمميا التاـ بما تفعمو، ولكفَّ قضية المرأة وىي عذراء مبرأة كيؼ وعييا أبداً د الشخصية ػُيفقِ 

مف تجربٍة  وحيدة، بكرٌ تعانيو تمؾ المرأة وىي سوؼ سيكوف وضعيا بيف الناس، فضبًل عما 
دراكيا لما تقوـ بو، وأنو مف فعؿ  (4)جديدٌة عمييا. لكننا نرى الشخصية برغـ ما قيؿ عف وعييا وا 

ـُ عمييا الجانب النفسي والتفكير العميؽليا فيوالسماء ومبارؾ  والقاتؿ لممرأة مف  ،، نجدىا ُيخيّْ
ال .  . . بالرغـ مف إيمانيا العميؽ بيذه البشارة مريـ" ألف وتقوالت المجتمع مف حوليا؛ كبلـ
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. وال يزاؿ الخجؿ يمفُّيا، لقناعتيا بأفَّ اآلدمييف مف الصعب عمييـ  . .تزاؿ تحسب لمناس حسابيـ 
إذف ىي شخصيٌة مرتبطٌة بنظاـٍ اجتماعي يحتـ عمييا  .(1)"أف ييضموا مثؿ ىذا الحدث المعجز

ف انفردت عنو بصفاتيا الخاصة بيا، لكنيا ترجع وتمؾ والطبقة ذلؾ النظاـتقاليد مراعاة   -، وا 
جزٌء مف  أنياوتشعر  ،يايلإأو نسؽ الطبقة التي تنتمي  ،اجتماعيإلى نسؽ  -وكما قيؿ سابقًا 

 تكوينيا وسموكياتيا.
بعد وصوؿ الشخصية إلى مرحمة الحسـ لؤلمر والحدث المركزي، وىو الوضع، أف التجأت و      
وضع النخمة التي تمنت بو أنيا لـ تكف، ليدلؿ ذلؾ عمى انغبلؽ الشخصية عمى نفسيا إلى م

العمؿ ومتابعة انفراج العقدة داخميًا، لتبدأ يأتييا النداء ب وحزنيا لما سيكوف بعد والدة البطؿ، وفجأةً 
مباشرًة تتييُأ  وعندما تتحرؾ فتنيض الشخصية مف جديد بحركتيا. .عدـ الحزف واليأسو  ،يانشاط

تبعث األمؿ  ،وظائؼ ضرورية، ألنيا ليا كؿُّ أسباب النجاح إلنجاز مياميا التي عمييا القياـ بيا
، وعودة مف تحتيا أماميا ُأموٌر عجائبية عديدٌة، أوليا جرياف الماءقع مشخصية، فتر الحياة لػسيّْ وتُ 

وقد ُوِصَؼ  ف ىزِّْه ُرطبًا جنيًا.الحياة لجذع نخمة ميت، ومف ثَـّ وجود الثمر فييا ونضجو حي
العجائبي بأنو قطُع نظاـٍ معروؼ بسبب وجود البلمعقوؿ المفاجئ ضمف ما ىو ثابت وجوده في 

، وىو الذي يدفع لمحيرة والتردد جرَّاء حادثة غريبة بمظيٍر يتجاوز الطبيعي المعيود، بعمؿ الحياة
و الواقعي والجو العجائبي، فيقع التحّوؿ ُتحمؿ بما فوؽ الطبيعة، إذ يحصؿ فيو مزٌج بيف الج

 (2)و.حصولعنصر الجذب والدىشة والمتعة واالنتباه ب باألشياء عف واقعيا، مما يثير لدى المتمقيف
وأينع  أثمر ثمره ،ال ثمر فيو، وبعد ىزىا لوكاف جذعًا يابسًا ال حياة و  فَّ الجذعإومف ذلؾ قيؿ 

لكي  ؛وانيا الطبيعية الرائعة لمشخصيةالصورة الفنية التي رسمتيا البيئة بأل نستشعروىنا  (3).فيو
َـّ  ، وتعويضيا عف القمؽ والحزف والتعب الذي أصابيا، لمريـالنفسي الداخمي  يؼ الجوتمطيت

مما جرى، وذلؾ بتجانس البيئة الخارجية  الوحدة التي حصمت ليادفع فضبًل عف تفريج الشدة و 
 لشخصيةاأحبط معتـٍ شعور  بسببضيقٍة بيئٍة مف تيا الداخمية، وما أحست بو مع بيئوجماليا 
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بفضؿ ىذا  ،وألقى بظبللو عمييا، وىو ما حقؽ أجمؿ مستوى مف اإلثارة الفنية لدى المتمقي
 فنيٌة ُأخرى نممحيا عمى الرغـ مف أفَّ شخصيَة مريـوىناؾ صورة  (1)التجانس بيف البيئتيف.
وآخر شرقيًا لتعتزؿ الجميع، لكنيا في  ،ياً صقوالعبادة، وأنيا انتبذت مكانا كانت منذورًة لممعبد 

عمـ اآلخريف أف ال يقفوا حياؿ ما تُ إنيا نشطٌة متطورٌة؛ ِلػىي شخصيٌة غير ساكنٍة، بؿ  ،حركتيا
ألف الحياة والنجاة تتطمب تقديـ النشاط  ؛فيما يعترضيـ متحيريف مذىوليف ، وأف ال يقفوايمروف بو

عجمة الحياة. وىنا  سيرجيد والمثابرة وبذؿ المزيد لوعدـ الوقوؼ، وأفَّ أيَّ شيٍء ال يأتي إال بال
 - اً استنائي اً تكمف حركة الشخصية التي ال تمثؿ فقط ذاتيا، بؿ ىي ترسـ نشاطًا ونظامًا فردي

 منو، وفي مقدمتو. تُػعد الشخصية جزءاً  المجموع الذي لكنو يخص –بظاىره  فرديّّ 
وبما حوليا مف أسباب  ،وحدىاة مف جيٍد ميداني اكتفت بتقديمو بعد ما قدَّمتو الشخصي     

بنشاطيا نحو الميداف االجتماعي الذي كثيرًا ما النجاح التي رافقت حركتيا، نجدىا بعد ذلؾ تتجو 
رفة الشخصية بذلؾ المجتمع معرفًة جيدًة، تحذرت منو ومف مواجيتو، وىو أمٌر يدؿُّ عمى مع

 ،عمى وعي الشخصية وفيميانفسو وبكؿ تفاصيمو وجزئياتو الدقيقة، وىو ما دلؿ في الوقت 
ف كاف النص قد رسميا رسمًا عباديًا ممتزمًا، إال أنيا شخصيةٌ  متنورٌة  وثقافتيا االجتماعية، وأنيا وا 

فبدأت بحركة بسيطٍة  في معرفة المجتمعات وطبقاتيا.الفيـ الناضج ، مع متطمعٌة بما فيو الكفاية
ُأْخَت  َيا. . .  َفَأَتْت ِبِو َقْوَمَيا َتْحِمُمُو َقاُلوا: ىي اإلشارة بسكوٍت ال غيرىا، قاؿوسريعٍة و 

ي َعْبُد المَِّو آَتاِنَي َقاَؿ ِإنّْ  َفَأَشاَرْت ِإَلْيِو َقاُلوا َكْيَؼ ُنَكمّْـُ َمْف َكاَف ِفي اْلَمْيِد َصِبيِّا. . .  َىاُروفَ 
اْلِكَتاَب َوَجَعَمِني َنِبيِّا

أنيا تعني ىي أيضًا حركٌة رمزية مف حركات الشخصيات، و واإلشارة  .(2)
طة العينيف والحاجبيف، اس. وقد تكوف بو في العمؿ القصصي اإليماء أو الرمز مف قبؿ الشخصية

، أي حبس المساف عف التكمـ أو بينيمايخرج مف كبلـ دوف طة الشفتيف، ولكف مف اسوحتى بو 
وذاؾ منيا كاف لونًا ببلغيًا ذا معنى  ؛وىو اختصاٌر وايجاٌز مف الشخصية (3)النطؽ بشيء.

 ،وىو يكفي عني اإلجابة التي ىي أفصح لكـ ،الرئيسعميؽ جدًا، بأفَّ عمييـ أف يسألوا البطؿ 
فببلغة كبلـ الشخصية جاءت عمى وفؽ حركتيا  وأكثر إفيامًا وردًا عميكـ بما نسبتموه لي.

                                                           
 .3/80 ،م. ن (1)

 .30-27 مرٌم، سورة (2)

 بن محمد بن أحمد بن علً الحسن أبو العزٌز، الكتاب تفسٌر فً الوجٌز ،1/435 المجٌد، القرآن تفسٌر فً الوسٌط: ٌنظر (3)

 دمشق،-الشامٌة الدار القلم، دار ،1ط داوودي، عدنان صفوان: تحقٌق ،(هـ468: المتوفى) الشافعً النٌسابوري، الواحدي، علً

 .432 العزٌز، الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحرر ،548ص األصفهانً، الراغب تفسٌر ،209ص هــ،1415بٌروت،
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اإلشارية، التي تردُّ عمييـ، أنو برغـ ِعَظـِ ما تروف، وما ترمونني بو، فإفَّ الرَد عميكـ يكفي بيذا 
تو بنفسو حدد دالال ،الشخصية التي قامت  بوالطفؿ الرضيع الذي ترونو رضيعًا. أي أفَّ فعؿ 

شارٍة  عمى الرغـ مف وروده بإيماءٍ  يـوأفيم جاءىـ بعدىا  - ربما تبدو لمجتمعيا كذلؾ -عابرٍة وا 
صة ما خفي عنيـ برده السريع، ما ييزىـ ويردعيـ فعبًل بما ال يصدؽ حدوثو، فأزاح نص الق

جاء  الرئيسوكأفَّ الكبلـ مف البطؿ  .َقاَؿ ِإنّْي َعْبُد المَِّو آَتاِنَي اْلِكتَاَب َوَجَعَمِني َنِبيِّا: قاؿ
فيو أيضًا ، و مف عذراء بكر ع طبيعة معجزة حممو ووالدتولتتساوى طبيعة معجزة نطقو م ؛كذلؾ

مف حممؾ ووضعؾ  اً وؼ نردُّ عميو بكبلـٍ أكثر إعجاز ُأنٌس لمشخصية النسائية بأفَّ مف يتيمِؾ س
 وذلؾ سيكوف سببًا لنجاتؾ مف ألسنةبؿ وأْبَيػَف دليبًل وقواًل مف قوؿ القائميف فيِؾ، ، لعيسى

ـَ ُبْيتَاًنا َعِظيًما: ، قاؿوالحاقديف عميؾِ  المتِيِميف ـْ َعَمى َمْرَي ـْ َوَقْوِلِي َوِبُكْفِرِى
(1). 

، نصوصًا طويمًة لقد كانت نصوص القصة عمى طوؿ امتدادىا وتنوعيا عف الشخصية     
ىا داخؿ القصة، ولكنيا عمى رغـ طوليا تواجد عمى حسب أماكفبدالالتيا العميقة ممتدًة 

عادة الكبلـ نفسو؛ الذي يقعوامتدادىا فيي لـ تكف طويمًة بالمعنى  ألف داللة  فيو التكرار وا 
مف حركتيا في كؿّْ موضع جاءت الشخصية وحركتيا كانت تسير عمى وفؽ المعنى المقصود 

 ،رىا وبعد خمقيا، واصطفائيابو. والمبلحظ عمى حركة الشخصية منذ الخطوات اأُلولى الختيا
َـّ اختيارىا لتمؾ الميمة العظمى مف حمؿ الرسالة ومف يحمميا، كانت كميا خطوات وحدت  ومف ث
معنى واحدًا وجسدتو عبر أغمب نصوص القصة، وىو مصطمح العمـ والتعمـ الذيف بديا واضحيف 

لقصة بمجرياتيا عمى نصوص القصة في مجمميا، وذلؾ ىو الرباط الذي ربط كؿَّ جوانب ا
وأحداثيا ومواقفيا المختمفة، حتى كاد يكوف متفوقًا حتى عمى جؿّْ الشخصيات داخؿ القصة منذ 

ـَ : عف مريـ . وما أجممو ذلؾ النص مف القصة حيف يقوؿ انطبلقيا وحتى نيايتيا َوَمْرَي
ُروِحَنا َوَصدََّقْت ِبَكِمَماِت َربَّْيا َوُكتُِبِو َوَكاَنْت ِمَف اْبَنَت ِعْمَراَف الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَيا َفَنَفْخَنا ِفيِو ِمْف 

اْلَقاِنِتيفَ 
أحداث، فيو يزخر بدالالتو البعيدة مف كؿّْ مف . فعمى الرغـ مما ُأخفي في النصّْ (2)

فكـ بو مف معاني خفية، وما ىو الذي صدقت بو  َصدََّقتْ  جوانبيا، والسؤاؿ لو يبدأ مف لفظة
الشخصية، وما ىي كممات ربيا ليا، وىؿ كتبو التي نعرفيا بعددىا المحدود؟، أـ ىناؾ كتٌب 

لينكشؼ مثبًل قنوت وكيؼ ىو قنوتيـ؟ ف ىـ القانتوف؟ ومَ ؟ ُأخرى لـ يذكرىا لنا القرآف الكريـ
                                                           

 .156 النساء، سورة (1)

 .12 التحرٌم، سورة (2)
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الشخصية مثبًل في ىذا النص مف تصديؽ وبرغـ وضوح حركات وعمؿ الشخصية لنا كيؼ كاف، 
و نوع تمؾ الكممات، ىؿ ىي ما ىف ،ف القانتيف، لكفَّ األمر بقَي غامضاً بالكممات، والكتب، ومِ 

داـ العمـ ال حدَّ لو، وال  وما (1)نساء، أو كبل الجنسيف. أـرجاٌؿ  ؟انتوفقالو  ؟أـ كتب منزلةٌ  شرائع؟
، وما كاف في لدالالت كبلـ اهلل وقصصو وال حدّ ناس يقؼ عندىـ، فبل قطع ىو مخصوٌص بأُ 

 .الدنيوية الصالحة، وكذلؾ الدينية منيا دالالتنفس الشخصية الثانوية يمثؿ مختمؼ ال
، بؿ كاف الحبؿ القوي، والخيط المتيف إفَّ رابط العمـ لـ يقتصر عمى قصة مريـ وابنيا     

، وتماسؾ في نسيج متواصؿ قفو المختمفةصياتو، وأحداثو ومواالذي جمع كؿَّ قصص القرآف وشخ
قصص القرآف الكريـ، وأباف معانيو بيف ألف ىذا العمـ الذي ربط ؛ وثيؽ، شدَّ بعضو بعضاً 

ـُ اهلِل الذي بو يُ  ِصعاٌب، فإف صحَّ  باٍب موصٍد، وُتحؿُّ بو ُعػقػدٌ  فتُح كؿُّ ػالعجيبة، ما ىو إال عم
أىمو، وأفَّ فإنو كاف الرابط العظيـ الذي تجمت بو قدرة اهلل في قصصو، لبياف فضؿ العمـ و  القوؿ

يو الفائز بنيؿ سعادة الدنيا واآلخرة، وكاف مف أصحاب العقوؿ النيّْػرِة ل َمػْف يسعى ويجدُّ لكسبو،
ـْ ِعْبَرٌة أِلُ  التي خاطبيا ىذا القصص الحؽُّ، فقاؿ: وِلي اأْلَْلَبابِ َلَقْد َكاَف ِفي َقَصِصِي

، فإما (2)
ما أف تكوف مييئًا لتَ بصدؽ أنؾ تعمـ   .، فتكوف مف الناجيفـَ مَ عْ وتَ  ـَ عمَّ تَ وتكوف مف الفائزيف، وا 

      
      

 

  

                                                           
 .5/336 العزٌز، الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحرر ،4/573 الكشاف، ،4/324 المجٌد، القرآن تفسٌر فً الوسٌط: ٌنظر (1)

 .111 ٌوسف، سورة (2)
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وما أضافو عمييا المنيج المعتمد في البحث، بعد التأمؿ في فضاءات الشخصية وباطنيا،      
 توصمت الدراسة إلى نتائج عديدة يمكف إجماليا فيما يأتي:

أكثر بعدًا والتزامًا مف غيرىا؛ ألنيا عندما توضع لحدث  القرآنيةإفَّ الشخصية القصصية  -1
ما أو أحداث متنوعة، تسير عمى وفؽ تمؾ األحداث والمواقؼ مف دوف مبالغة أو خروج 

نشاطيا و  يا،اتىدفًا أساسيًا في تحركتمثؿ كانت وما زالت عف المقصود المراد. إذ ىي 
 تمقييا. وتأثيرًا في م أكثر شمولً فيو تسعى أف تكوف الذي 

الثانوية في القصص القرآني بسرعة التفاعؿ والندماج مع األحداث الشخصية تتميز  -2
في الحركية والزيادة  ،تطور والنضوجشخصيات قابمٌة لميي ف، تتسع وكمما تتطور أ

طبيعة  االدور الذي تتطمبو مني ضرورةبحسب ما تقتضيو  -في أغمبيا -أعماليا 
 بحسف تصرفيا وذكائيا. المواقؼ واألحداث المتسارعة

والتعمؽ في بواطنيا، فقد الثانوية، الكشؼ عف أسرار الشخصية مف رغـ عمى الإنو و   -3
ػف أفَّ ما تتأثر بو بيَّ  إذ، لشخصيات بشكؿ أوسعالمنيج البنيوي التكويني معرفًة باأضاؼ 

بانًة في مواقفيا التي  تمؾ الشخصية مف محيطيا الذي تعيش فيو، جعميا أكثر وضوحًا وا 
 يمقيوما جوانب النص أوًل، و خالؿ مف  ،بياتتخذىا حياؿ األحداث والتغيرات التي تمرُّ 

الشخصيات  طبيعة تصرفات الخارجي حوؿ النص مف تأثيرات تترؾ أثرىا فيالمحيط 
ة الفكرية والثقافية التي تكتسبيا الشخصية عبر مف خالؿ البني وأ، ونوازعيا المختمفة

تتجو نحو مواقؼ ُأخرى الشخصية ربما تجعؿ مجموعة مف العوامؿ الجتماعية، التي 
 .لبموغ ما ترمي إليو

ل أنيا  –اإليجابية والسمبية منيا  -القرآنية  الشخصيات الثانوية في ومف نتائج البحث -4
 ىييا، كما اتفي نفس المتمقي ميما كاف دورىا وتحرك عث عمى الممؿ ول الضجر أبداً تب

وميتمًا منشغاًل ا متابعتجدُه ، بؿ القارئ ليا اأُلخرىشخصيات القصص بعض  فيالحاؿ 
، أو حدث ويمتزج معيا وكأنيا تسير وتتحرؾ اآلف أمامو، فمـ يحّددىا زمٌف ماضٍ  بيا،

 .، فتالشت أحداثو أو نسيتوقع وانتيى
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 التي ذكرت الشخصياتأبرز  وظائؼتتبع مف خالؿ  حثاالبنتيجٍة توصَؿ إلييا إفَّ أىـ  -5
أخذ العمـ مف موارده الصحيحة التي تبدأ بطريقة واضحة ل  مسألةُ ، ىي وتحركاتيا

 العمـقد يكوف منيا ميالؾ لصاحبو، لسيما  طرائؽ متنوعة التباس فييا؛ ألف العمـ لو
ذلؾ العمـ ، رةػنيّ بمبادئو الوحث اآلخريف عمى اللتزاـ  ثوابتو،، وطريقة التمسؾ باإلليي

إف لـ نقؿ في عموميا،  ،القصص القرآني شخصياتأغمب الذي كاف ىدفػًا واضحًا بيف 
 تحققت تجميات كثيرةلعمـ حتى آخرىا. فبا اتشخصيال مع العمـ كانت متواصمةفقضية 

 سببًا فيقمتو أو فقدانو عند بعضيا اآلخر، كاف لكف ، و الصالحة مثالً  لدى الشخصيات
القضية األولى  يمثؿألنَّػو أمٌر كاف  ؛التي رأيناىاالمختمفة والنزاعات أغمب الصراعات 

التي حددت نجاح الشخصية أو فشميا، لذلؾ انصبَّ عميو اىتماـ جميع واألبرز 
تحقيؽ المصمحة األسمى ألمر السماء، أو  في تحقيؽأكاف ذلؾ سواء  الشخصيات

وضياع ة الضيقة لكسب المواقؼ، بسبب الجيؿ الدنيوية والشخصي ،المصالح اأُلخرى
 الرأي لدى الشخصيات المعاكسة.

وفي الختاـ لشؾ في أف جمالية الشخصيات الثانوية في ىذا القصص كانت مف نواح   -6
ألف تكوف مساندة لمشخصية الرئيسة  عدة، وأبرزىا كانت الطريقة التي اختيرت فييا

الخارجية  –بحسب ما تـ اختياره ليا مف أدوار وأفعاؿ متزنة متناسقة مف كؿ جوانبيا 
في التي قد أدتيا بأكمؿ وجو مف وجوه نجاح عمؿ الشخصيات وأثرىا   -والداخمية 

 مختمؼ أصناؼ المتمقيف ليا.
      

  

    



 

 

 

 

 

 

 
 

 عـراجـمـادر والـمصـال
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 المصادر والمراجع:

 .ٌُفتتح به القرآن الكرٌم  خٌر ما 

 خلٌل: قحقٌت الشرٌم، علً عدنان المعاصرة، العربٌة الرواٌة فً األب 

 م.2ٕٓٓ ردن،األ – الحدٌث الكتب عالم ،ٔط الشٌخ،

 علٌهم السبطٌن مؤسسة ،ٔط البستانً، محمود. د اإلسبلمٌة، الشرٌعة أدب 

 هـ.ٕٗٗٔ اٌران، -قم العالمٌة، السبلم

 حسن: مراجعة جاد، عٌاد كمال: ترجمة فورستر،. م. أ القصة، أركان 

 م.6ٙٓٔ القاهرة، – الكرنك دار ط،.د محمود،

 السبلم دار ،ٙط ،(هـ 6ٓٗٔ المتوفى) حّوى سعٌد التفسٌر، فً األساس – 

 هـ.ٕٗٗٔ القاهرة،

 للكتاب  العربٌة الدار ط،.د المسدي، عبدالسبلم واألسلوبٌة، األسلوب - 

 م.66ٓٔ تونس،

 دار ،ٕط الطٌار، ناصر بن سلٌمان بن مساعد. د ،أٌن إلى العلمً اإلعجاز 

 هـ.ٖٖٗٔ ،ــ السعودٌة الجوزي ابن

 منشورات ط،.د القاضً، زبٌدة: ترجمة كولدمان، لوسٌان الخفً، اإلله 

 م.ٕٓٔٓدمشق، - للكتاب السورٌة العامة الهٌئة

 وفً لباسكال" األفكار" فً المأساوٌة الرؤٌة عن دراسة: المحتِجـب اإلله 

 ،ٔط مغٌث، أنور: مراجعة سعٌد، أحمد عزٌزة: جمةتر راسٌن، مسرح

 المطابع لشؤون العامة بالهٌئة طبع ،القاهرة - للترجمة القومً المركز

 م.ٕ٘ٔٓ األمٌرٌة،

 اتحاد منشورات الباردي، محمد الحدٌثة، العربٌة الرواٌة فً الخطاب انشائٌة 

 م.ٕٓٓٓ ، دمشق – العرب الكتاب

 فؤاد: جمةتر انجلز، فرٌدٌرك و، ماركس كارل األلمانٌة، االٌدٌولوجٌا 

 م.62ٙٔ سورٌا، - دمشق - دمشق دار ،ٔط أٌوب،

 السمرقندي إبراهٌم بن أحمد بن محمد بن نصر اللٌث أبو العلوم، بحر 

 م.66٘ٔ - هـٙٔٗٔ بٌروت، - العلمٌة الكتب دار ،ٔط ،(هـ2ٖٖ: المتوفى)

 بن ٌوسف بن علً بن ٌوسف بن محمد حٌان أبو التفسٌر، فً المحٌط البحر 

 جمٌل، محمد صدقً: تحقٌق ،(هـ2ٗ٘: المتوفى) األندلسً الدٌن أثٌر حٌان

 هــ.ٕٓٗٔبٌروت، -الفكر دار ط،.د
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 الشاهد، حمدي نبٌل ،"نموذجا فٌاض سلٌمان" القصٌرة القصة فً السرد بنٌة 

 .ٕٙٔٓ القاهرة، – للثقافة األعلى المجلس ط،.د

 د والتقنٌات، والوظائف، المكونات، الصوفً القصص فً السرد بنٌة .

 م.ٖٕٓٓدمشق، -العرب الكتاب اتحاد منشورات من ستار، ناهضة

 ٔط بحراوي، حسن ،(الشخصٌة -الزمن -الفضاء) الروائً الشكل بنٌة، 

 م.66ٓٔ بٌروت، – العربً الثقافً المركز

 لبنان  – العربً الثقافً المركز ،ٔط خلٌل، إبراهٌم الروائً، النص بنٌة - 

 .66ٕٔ بٌروت،

 المركز ،ٔط لحمدانً، حمٌد األدبً، النقد منظور من السردي النص بنٌة 

 .66ٔٔ بٌروت، – والنشر للطباعة العربً الثقافً

 محمد: ترجمة وآخرون، غولدمان لوسٌان األدبً، والنقد التكوٌنٌة البنٌوٌة 

 م.69ٙٔ ،لبنان -بٌروت  – العربٌة األبحاث مؤسسة، ٕط سبٌبل،

 الحسٌنً، الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد القاموس، جواهر من العروس تاج 

بٌدي بمرتضى، الملقّب الفٌض، أبو : قٌقتح ،(هـٕ٘ٓٔ: المتوفى) الزَّ

 .المغرب - الهداٌة دار: الناشر ط،.د المحققٌن، من مجموعة

 ـا: جمةتر لوكاتش، جورج الطبقً، والوعً التارٌخ  دار ،ٕط الشاعر، حنَّ

 م.69ٕٔ لبنان، - بٌروت – األندلس

 شفة،خ ندٌم محمد غولدمان، لوسٌان لدى البنٌوي المنهج -النص  تأصٌل 

 م.662ٔ حلب، -والنشر والترجمة للدراسات الحضاري اإلنماء مركز ،ٔط

 تفسٌر من الجدٌد العقل وتنوٌر السدٌد المعنى تحرٌر - والتنوٌر التحرٌر 

 عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد ،-المجٌد الكتاب

 م.69ٗٔتونس، -للنشر التونسٌة الدار د.ط، ،(هـ6ٖٖٔ:  المتوفى) التونسً

 م.66ٔٔالقاهرة، -مدبولً مكتبة،ٖط ٌسٌن، السٌد لؤلدب، االجتماعً التحلٌل 

 نقد فً دراسة-الحداثٌة النقدٌة المناهج ضوء على -األدبً الخطاب تحلٌل 

 م.ٖٕٓٓ دمشق، – العرب الكتاب اتحاد منشورات د.ط، عزام، محمد النقد،

 الدار -األمان دار ،ٗط بوعزة، محمد ومفاهٌم، تقنٌات السردي النص تحلٌل 

 م.ٕٓٔٓ ،الجزائر - ناشرون للعلوم العربٌة

 الثقافٌة الشؤون دار ،ٔط حسن، علً عبد العراقً، السردي النص تحوالت 

 م.ٖٕٔٓ بغداد، - العراق العامة،

 القاهرة – الشروق دار، ٓٔط، قطب سٌد، القرآن فً الفنً التصوٌر ،

 م.699ٔ
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 شرٌبط، أحمد شرٌبط المعاصرة، الجزائرٌة القصة فً الفنٌة البنٌة تطور 

 م.6ٕٓٓ الجزائر، – والتوزٌع للنشر القصبة دار ،ط.د

 مقارنة، داللٌة دراسة الكرٌم القرآن ولغة الشعر لغة بٌن الداللً التطور 

-هـ٘ٓٗٔ الزرقاء، - األردن المنار، مكتبة ،ٔط عودة، أبو خلٌل عودة

 م.69٘ٔ

 أبو المالكً، التونسً الورغمً عرفة ابن محمد بن محمد عرفة، ابن تفسٌر 

 الكتب دار ،ٔط األسٌوطً، جبلل: تحقٌق ،(هـ9ٖٓ: المتوفى) هللا عبد

 م.9ٕٓٓ  لبنان، – بٌروت العلمٌة،

 ٔط البستانً، محمود الدكتور الكرٌم، للقرآن الكرٌم للقرآن البنائً التفسٌر، 

 ش.9ٖٓٔ-قٕٕٗٔ المقدسة، الرضوٌة لبلستانة التابعة الطبع مؤسسة

 (هـ9ٔٗٔ: المتوفى) الشعراوي متولً محمد الخواطر، - الشعراوي تفسٌر، 

 م.662ٔ القاهرة، – الٌوم أخبار مطابع ،ٔط

 (هـ9ٔٗٔ: المتوفى) الشعراوي متولً محمد الخواطر، -الشعراوي تفسٌر، 

 .القاهرة - الٌوم أخبار مطابع: الناشر ط،.د

 محمد بن رضا علً بن رشٌد محمد ،"المنار تفسٌر" الحكٌم القرآن تفسٌر 

 الحسٌنً القلمونً خلٌفة علً منبل بن الدٌن بهاء محمد بن الدٌن شمس

 م.66ٓٔ للكتاب، العامة المصرٌة الهٌئة ط،.د ،(هـٖٗ٘ٔ: المتوفى)

 محمد بن رضا علً بن رشٌد محمد ،(المنار تفسٌر) الحكٌم القرآن تفسٌر 

 الحسٌنً القلمونً خلٌفة علً منبل بن الدٌن بهاء محمد بن الدٌن شمس

 ،القاهرة - للكتاب العامة المصرٌة الهٌئة ط،.د ،(هـٖٗ٘ٔ: المتوفى)

 م.66ٓٔ

 القرشً كثٌر بن عمر بن إسماعٌل الفداء أبو كثٌر ابن العظٌم، القرآن تفسٌر 

 الدٌن، شمس حسٌن محمد: تحقٌق ،(هـ22ٗ: المتوفى) الدمشقً ثم البصري

 هـ.6ٔٗٔ بٌروت، –بٌضون علً محمد منشورات -العلمٌة الكتب دار ،ٔط

 للنشر النابغة دار ،ٔط المقدم، إسماعٌل أحمد محمد الكرٌم، القرآن تفسٌر- 

 .مٕٔٓٓ األردن، - عمان

 (هـ6ٖٓٔ بعد: المتوفى) الخطٌب ٌونس الكرٌم عبد للقرآن، القرآنً التفسٌر، 

 القاهرة. - العربً الفكر دار ط،.د

 ٔط ،(هـ2ٖٔٔ: المتوفى) المراغً مصطفى بن أحمد المراغً، تفسٌر، 

 بمصر، وأوالده الحلبً البابً مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: الناشر

 م.6ٗٙٔ-هــٖ٘ٙٔ
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 الزحٌلً، مصطفى بن وهبة. د والمنهج، والشرٌعة العقٌدة فً المنٌر التفسٌر 

 هـ.9ٔٗٔ دمشق، -المعاصر الفكر دار ،ٕط

 الجدٌد الجٌل دار ،ٓٔط محمود، محمد الحجازي الواضح، التفسٌر – 

 هـ.ٖٔٗٔ بٌروت،

 مصر نهضة دار ،ٔط طنطاوي، سٌد محمد الكرٌم، للقرآن الوسٌط التفسٌر 

 م.669ٔ القاهرة، -الفجالة والتوزٌع، والنشر للطباعة

 ناصر بن سلٌمان بن مساعد. د الطٌار، مساعد للشٌخ عم جزء تفسٌر 

 هـ.ٖٓٗٔ،الدمام ـــ السعودٌة – الجوزي ابن دار ،9ط الطٌار،

 األزدي بشٌر بن سلٌمان بن مقاتل الحسن أبو سلٌمان، بن مقاتل تفسٌر 

 إحٌاء دار ،ٔط شحاته، محمود هللا عبد: تحقٌق ،(هـٓ٘ٔ: المتوفى) البلخً

 هــ.ٖٕٗٔ بٌروت، – التراث

 العربٌة المؤسسة ،ٕط ٌوسف، آمنة والتطبٌق، النظرٌة فً السرد تقنٌات 

 م.ٕ٘ٔٓ ،لبنان -بٌروت  – والنشر للدراسات

 المتوفى) منصور أبو الهروي، األزهري بن أحمد بن محمد اللغة، تهذٌب :

 – العربً التراث إحٌاء دار ،ٔط مرعب، عوض محمد: تحقٌق ،(هـ2ٖٓ

 م.ٕٔٓٓ  بٌروت،

 (هـٗٔٗٔ:المتوفى) الناصري المكً محمد التفسٌر، أحادٌث فً التٌسٌر، 

 م.69٘ٔ - هـ٘ٓٗٔلبنان، – بٌروت اإلسبلمً، الغرب دار ،ٔط

 غالب بن كثٌر بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمد القرآن، تأوٌل فً البٌان جامع 

 شاكر، محمد أحمد: تحقٌق ،(هـٖٓٔ: المتوفى) الطبري جعفر أبو اآلملً،

 - هــٕٓٗٔ ،المملكة العربٌة السعودٌة – الرسالة مؤسسة: الناشر ،ٔط

 م.ٕٓٓٓ

 أبً بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو القرطبً، تفسٌر - القرآن ألحكام الجامع 

 ،(هـ2ٔٙ: المتوفى) القرطبً الدٌن شمس الخزرجً األنصاري فرح بن بكر

 – المصرٌة الكتب دار ،ٕط أطفٌش، وإبراهٌم البردونً أحمد: تحقٌق

 م.6ٙٗٔ - هـ9ٖٗٔ القاهرة،

 الزمان دار ،ٔط لطٌف، ٌادكار .د القرآنً، السرد فً التلقً جمالٌات 

 م.ٕٓٔٓ سورٌا، - دمشق للطباعة،

 مصطفى بن إبراهٌم بن أحمد والبدٌع، والبٌان المعانً فً الببلغة جواهر 

 الصمٌلً، ٌوسف. د: وتوثٌق وتدقٌق ضبط ،(هـٕٖٙٔ: المتوفى) الهاشمً

 بٌروت. - العصرٌة المكتبة ط،.د
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 بن محمد بن الرحمن عبد زٌد أبو القرآن، تفسٌر فً الحسان الجواهر 

 معوض، علً محمد الشٌخ: تحقٌق ،(هـ92٘: المتوفى)الثعالبً مخلوف

 – العربً التراث إحٌاء دار ،ٔ ط الموجود، عبد أحمد عادل والشٌخ

 هـ.9ٔٗٔ بٌروت،

 محمد السٌد العظمى هللا آٌة معطٌاته، -أسالٌبه - قواعده القرآن، فً الحوار 

 -بٌروت  – والتوزٌع والنشر للطباعة دارالمبلك ،٘ط هللا، فضل حسٌن

 هـ.2ٔٗٔ-م66ٙٔ ،لبنان

 بن أحمد الدٌن، شهاب العباس، أبو المكنون، الكتاب علوم فً المصون الدر 

: تحقٌق ،(هـ2٘ٙ: المتوفى) الحلبً بالسمٌن المعروف الدائم عبد بن ٌوسف

 دمشق. – القلم دار: الناشر ط،.د الخراط، محمد أحمد الدكتور

 مكتبة ط،.د الحفناوي، إبراهٌم محمد الكرٌم، القرآن فً أصولٌة دراسات 

 م.ٕٕٓٓ- هـٕٕٗٔالقاهرة، – الفنٌة اإلشعاع ومطبعة

 منشورات، ٕط، بلوز ناٌف: ترجمة، لوكاتش جورج، الواقعٌة فً دراسات 

 م.62ٕٔ، دمشق – الثقافة وزارة

 القاهرة، – المعارف دار ،ٖط وادي، عمران طه الرواٌة، نقد فً دراسات 

ٔ66ٗ. 

 الثقافً المركز ،ٖ ط البازعً، وسعد الروٌلً مٌجان األدبً، الناقد دلٌل 

 م.ٕٕٓٓ ،المغرب -الدار البضاء  - العربً

 الفارس دار ،ٔط ،سماحة كامل فلاير ،مٌنة حنا رواٌات فً الشخصٌة رسم 

 .م666ٔ عمان ــ

 بن علً بن الرحمن عبد الفرج أبو الدٌن جمال التفسٌر، علم فً المسٌر زاد 

 دار ،ٔط المهدي، الرزاق عبد: تحقٌق ،(هـ62٘: المتوفى) الجوزي محمد

 هــ.ٕٕٗٔ، بٌروت – العربً الكتاب

 زهرة بأبً المعروف أحمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد التفاسٌر، زهرة 

 .بٌروت - العربً الفكر دار ط،. د ،(هـ6ٖٗٔ: المتوفى)

 كراد،نب سعٌد: ترجمة هامون، فٌلٌب الروائٌة، الشخصٌات سمٌولوجٌة 

 -لبلذقٌة  – والتوزٌع للنشر الحوار دار ،ٔط لٌطو،ٌك عبدالفتاح: تقرٌظ

 م.ٖٕٔٓ ،سورٌا

 األردنٌة، الجامعة -الشرٌعة كلٌة نوفل أحمد. د تحلٌلٌة، دراسة ٌوسف سورة 

 م.696ٔ - هــ6ٓٗٔ األردن، – عمان الفرقان دار ،ٔط

 ٖط عرمونً، أنطوان آمال: ترجمة ت،إسكاربٌ روبٌر األدب، سوسٌولوجٌا، 

 م.666ٔ بٌروت، –للنشر عوٌدات دار
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 الثالثة، الحلقة دكتوراه، رسالة نقرة، التهامً القرآن، فً القصة سٌكلوجٌة 

 .م62ٔٔ ،الجزائر - للتوزٌع التونسٌة الشركة الجزائر، جامعة

 والنشر للطباعة الصابونً دار ،ٔط الصابونً، علً محمد التفاسٌر، صفوة 

 م.662ٔ-هـ2ٔٗٔ القاهرة، – والتوزٌع

 الرشٌد، دار ،ٔط علً، حسٌن محمد. د القرآنً، المثل فً الفنٌة الصورة 

 م.69ٔٔ ،(99ٕ)دراسات سلسلة - العراقٌة اإلعبلم وزارة منشورات

 ٔط األنطاكً، ٌوسف: جمةتر غولدمان، لوسٌان والفلسفة، اإلنسانٌة العلوم، 

 م.66ٙٔ ،بٌروت - للثقافة األعلى المجلس

 ،تمٌم بن عمرو بن أحمد بن الخلٌل الرحمن عبد أبو العٌن، كتاب العٌن 

 .د المخزومً، مهدي .د: تحقٌق ،(هـ2ٓٔ :المتوفى)البصري الفراهٌدي

 العربٌة المملكة - الهبلل ومكتبة دار: الناشر ،ٔط السامرائً، إبراهٌم

 .م ٕٓٓٓ - هـ ٕٓٗٔ، السعودٌة

 القاسم أبو نصر، بن حمزة بن محمود التأوٌل، وعجائب التفسٌر غرائب 

 ،ٔط ،(هـ٘ٓ٘ نحو: المتوفى) القراء بتاج المعروف الكرمانً، الدٌن برهان

 بٌروت. – القرآن علوم مؤسسة جدة، - اإلسبلمٌة للثقافة القبلة دار

 المتوفى) الٌمنً الشوكانً هللا عبد بن محمد بن علً بن محمد القدٌر، فتح :

 بٌروت، دمشق، - الطٌب الكلم دار كثٌر، ابن دار  ،ٔط ،(هـٕٓ٘ٔ

 هــ.ٗٔٗٔ

 المتوفى) الٌمنً الشوكانً هللا عبد بن محمد بن علً بن محمد القدٌر، فتح :

 بٌروت، دمشق، - الطٌب الكلم دار كثٌر، ابن دار ،ٔط ،(هـٕٓ٘ٔ

 هـ.ٗٔٗٔ

 المصرٌة األنجلو مكتبة: الناشر ،ٔ ط رشدي، رشاد. د القصٌرة، القصة فن 

 م.6٘6ٔ ،القاهرة -

 م.6ٙٙٔ بٌروت، – الثقافة دار ،٘ ط نجم، ٌوسف محمد القصة، فن 

 سٌنا دار ،ٗط هللا، خلف أحمد محمد الكرٌم، القران فً القصصً الفن 

 م.666ٔ ،القاهرة -بٌروت  –لندن  –، دار االنتشار العربً للنشر

 الثقافة لقصور العامة الهٌئة: الناشر، ط.د، قندٌل فؤاد القصة، كتابة فن ،

 م.ٕٕٓٓ

 ًٌّد، جمال غولدمان، لوسٌان منهج فً دراسة التركٌبٌة البنٌوٌة ف ، ٔط شح

 م.69ٕٔ،الرٌاض - للطباعة رشد ابن دار

 ًدمشق  تموزــ مطبعة ،ٔط جنداري، إبراهٌم.د العربً، الروائً النص ف- 

 م.ٕٕٔٓ ،سورٌا
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 ًعالم ط،.د مرتاض، عبدالملك السرد، تقنٌات فً بحث الرواٌة نظرٌة ف 

 م.669ٔ ،بٌروت - المعرفة

 المركز ،ٔط ٌقطٌن، سعٌد الشعبٌة، السٌرة فً الحكائٌة البنٌات الراوي قال 

 م.662ٔ البٌضاء، الدار -العربً الثقافً

 المفسر للفقٌه الكرٌم، القرآن فً والنظائر الوجوه إصبلح أو القرآن قاموس 

 عبدالعزٌز: وأصلحه وأكمله ورتبه حققه الدامغانً، محمد بن الحسٌن الجامع

ـد   ٌَّ  م.622ٔ بٌروت، - للمبلٌٌن العلم دار ،ٕط األهل، س

 المعارف دار ،9 ط مكً، أحمد الطاهر، ومختارات دراسة القصٌرة القصة 

 م.666ٔ القاهرة، –

 للكتاب، العامة المصرٌة الهٌئة ،ٔط النجار، عبدالوهاب األنبٌاء، قصص 

 م.6ٖٗٔ - هــٖٖ٘ٔ

 مؤسسة ،ٕط البستانً، محمود. د وجمالٌا ، داللٌا   الكرٌم القران قصص 

 ش.. هـ9ٖٙٔ - ق. هـ9ٕٗٔ اٌران، –السبلم علٌهما السبطٌن

 األردن، – النفائس دار ،ٖط عباس، حسن فضل الكرٌم، القرآن قصص 

 م.ٕٓٔٓ

 وٌوسف، آدم، لقصتً تطبٌقٌة دراسة ومفهومه منطوقه فً القرآنً القصص 

 م.62٘ٔ بٌروت، - المعرفة دار ،ٕط الخطٌب، الكرٌم عبد

 ألهل العالمً المجمع: الناشر، ط.د، الحكٌم باقر محمد، القرآنً القصص 

 .اٌران - السبلم علٌهم البٌت

 و الشٌرازي مكارم ناصر األمثل، تفسٌر من مقتبس القرآنٌة القصص 

 - هــٕ٘ٗٔ لندن، – الكاتب دار ،ٔط العلماء، من مجموعة مشاركة

 م.ٕٗٓٓ

 ٌَّاح: ترجمة رٌكاردو، جان الحدٌثة، الرواٌة قضاٌا  وزارة ط،.د الجهٌم، ص

 م.622ٔ – دمشق القومً، واالرشاد الثقافة

 إٌاس السور، فواتح من المقطعة للحروف اإلعجاز بٌان فً المعتبر القول 

 – السودان - والتغلٌف للطباعة برنتك مطابع ،ٔط خطاب، آل حرب محمد

 م.ٕٔٔٓ الخرطوم،

 المتوفى) الجرجانً الشرٌف الزٌن علً بن محمد بن علً التعرٌفات، كتاب :

 دار ،ٔط الناشر، بإشراف العلماء من جماعة وصححه ضبطه ،(هـ9ٔٙ

 م.69ٖٔ - هـٖٓٗٔ لبنان، - بٌروت العلمٌة الكتب

 الرأي ذوات واخبار نوادرهن وملح كبلمهن وطرائق النساء ببلغات كتاب 

 بن أحمد الفضل أبً اإلمام اإلسبلم، وصدر الجاهلٌة فً وأشعارهن منهن
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 جمعه هـ،9ٕٓ سنة والمتوفى - هـٕٗٓ سنة ببغداد المولود طاهر أبً

 األول، عباس والدة مدرسة مطبعة ،ٔط األلفً، أحمد: وشرحه وصححه

 م.6ٓ9ٔ -هـٕٖٙٔ بالقاهرة، خٌرت شارع – الشرقٌة بالطرقة

 أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو التنزٌل، غوامض حقائق عن الكشاف 

-العربً الكتاب دار: الناشر ،ٖط ،(هـ9ٖ٘:المتوفى) هللا جار الزمخشري

 هـ.2ٓٗٔ بٌروت،

 الثعلبً، إبراهٌم بن محمد بن أحمد القرآن، تفسٌر عن والبٌان الكشف 

 مراجعة عاشور، بن محمد أبً اإلمام: تحقٌق ،(هـ2ٕٗ: المتوفى)أبوإسحاق

 – بٌروت العربً، التراث إحٌاء دار ،ٔط الساعدي، نظٌر األستاذ: وتدقٌق

 م.ٕٕٓٓ - ،هــٕٕٗٔلبنان، 

 منظور ابن الدٌن جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد العرب، لسان 

 -صادر دار: الناشر ،ٖط ،(هـ2ٔٔ: المتوفى) اإلفرٌقى الروٌفعى األنصاري

 هـ.ٗٔٗٔ بٌروت،

 الملك عبد بن هوازن بن الكرٌم عبد ،"القشٌري تفسٌر" اإلشارات لطائف 

 الهٌئة: الناشر ،ٖط البسٌونً، إبراهٌم: تحقٌق ،(هـ٘ٙٗ: المتوفى) القشٌري

 .القاهرة - مصر للكتاب العامة المصرٌة

 خلٌل بن مهدي بن صالح بن فاضل ،"محاضرات كتاب" بٌانٌة لمسات 

 والتوزٌع، للنشر عمار دار، المعز عبد أبو: إعداد ،ٗط السامرائً، البدري

 ..مٕٗٓٓ- هـٕٗٗٔ األردن، – عمان

 خلٌل بن مهدي بن صالح بن فاضل التنزٌل، من نصوص فً بٌانٌة لمسات 

 األردن، – عمان والتوزٌع، للنشر عمار دار ،ٖط السامرائً، البدري

 م.ٖٕٓٓ- هـٖٕٗٔ

 للنشر المعارف مكتبة ،ٗط القطان، خلٌل بن مناع القرآن، علوم فً مباحث 

 م.ٕٓٓٓ ،القاهرة - والتوزٌع

 بن غالب بن الحق عبد محمد أبو العزٌز، الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحرر 

 ،(هـٕٗ٘: المتوفى) المحاربً األندلسً عطٌة بن تمام بن الرحمن عبد

 بٌروت، – العلمٌة الكتب دار ،ٔط محمد، الشافً عبد السبلم عبد: تحقٌق

 هــ.ٕٕٗٔ

 قزق، الفً حسٌن شرٌفة، أبو عبدالقادر األدبً، النص تحلٌل إلى مدخل 

 م.9ٕٓٓ األردن، –الفكر دار ،ٗط

 دار مؤسسة ،ٔط ،(قدس) الصدر باقر محمد الشهٌد اإلسبلمٌة، المدرسة 

 م.ٖٕٓٓ العراق، -األمٌر مطبعة  - اإلسبلمً الكتاب
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 ٕط ،(قدس) الصدر باقر محمد السٌد الشهٌد المرجع القرآنٌة، المدرسة، 

 م.ٖٕٔٓ-هـٖٗٗٔ ستار، مطبعة - اإلسبلمً الكتاب دار: الناشر

 الهٌئة، ط. د الكومً، شبل محمد فلسفً، مدخل الحدٌثة النقدٌة المذاهب 

 م.ٕٗٓٓ، القاهرة - للكتاب العامة المصرٌة

 محمد أبو السنة، محًٌ البغوي، تفسٌر -القرآن تفسٌر فً التنزٌل معالم 

 محمد: أحادٌثه وخرج حققه ،(هـٓٔ٘: المتوفى) البغوي مسعود بن الحسٌن

 دار ،ٗط الحرشدار، مسلم سلٌمان - ضمٌرٌة جمعة عثمان - النمر هللا عبد

 م.662ٔ - هـ2ٔٗٔ ،الرٌاض - والتوزٌع للنشر طٌبة

 م.ٕٓٔٓ ،ناشرٌن مجموعة ،ٔطوآخرون، القاضً محمد السردٌات، معجم 

 مصر جمهورٌة -العربٌة اللغة مجمع مدكور، إبراهٌم الفلسفً، المعجم 

- هـٖٓٗٔ القاهرة، - األمٌرٌة المطابع لشؤون العامة الهٌئة ط،. د العربٌة،

 م.69ٖٔ

 الكتاب دار ،ٔ ط ، علوش سعٌد المعاصرة، األدبٌة المصطلحات معجم 

 م.69٘ٔ ،بٌروت - اللبنانً

 للناشرٌن العربٌة المؤسسة فتحً، إبراهٌم األدبٌة، المصطلحات معجم 

 م.69ٙٔ ، ط بد ، تونس – المتحدٌن

 العمالٌة التعاضدٌة مؤسسة ،ٔط فتحً، إبراهٌم األدبٌة، المصطلحات معجم 

 م.699ٔ التونسٌة، الجمهورٌة - صفاقس -والنشر للطباعة

 العلمٌة الكتب دار ،ٕط التنوخً، محمد الدكتور األدب، فً المفصل المعجم 

 م.666ٔ - هــ6ٔٗٔ لبنان، - بٌروت

 الحسٌن بن الحسن بن عمر بن محمد أبوعبدهللا الكبٌر، التفسٌر-الغٌب مفاتٌح 

 ،(هـٙٓٙ :المتوفى)الري خطٌب الرازي بفخرالدٌن الملقب الرازي التٌمً

 هــ.ٕٓٗٔ بٌروت، – العربً التراث إحٌاء دار ،ٖط

 ٔط مزٌان، الرحمن عبد: ترجمة تودوروف، تزفٌطان سردٌة، مفاهٌم، 

 م.ٕ٘ٓٓ ،الجزائر -در االختبلف  – الثقافة وزارة منشورات

 بالراغب المعروف محمد بن الحسٌن القاسم أبو القرآن، غرٌب فً المفردات 

 دار ،ٔط الداودي، عدنان صفوان: تحقٌق ،(هـٕٓ٘: المتوفى) األصفهانً

 هــ.ٕٔٗٔ بٌروت، دمشق - الشامٌة الدار القلم،

 بدرالدٌن: ترجمة غولدمان، لوسٌان الرواٌة، سوسٌولوجٌا فً مقدمات 

 م.66ٖٔ دمشق، - البلذقٌة والتوزٌع، للنشر الحوار دار ،ٔط عرودكً،

 الوهاب عبد الروائً، النص سوسٌولوجٌا فً دراسات السٌاق إلى البنٌة من 

 م.2ٕٓٓ القاهرة، - اآلداب مكتبة، ٔط شعبلن،
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 سمٌرة. د حسن، عبدالكرٌم. د: جمةتر بروب، فبلدٌمٌر القصة، مورفولوجٌا 

و، بن -هــٙٔٗٔ دمشق، - والتوزٌع والنشر للدراسات شراع دار ،ٔط عمُّ

 م.66ٙٔ

 دراسة السٌوطً، الدٌن جبلل لئلمام النساء، أشعار فً الجلساء نزهة 

، القاهرة – بوالق -القرآن مكتبة ط،.د عاشور، عبداللطٌف: وتعلٌق وتحقٌق

 .د.سنة

 ط،.د بنحّدو، رشٌد: ترجمة فالٌط، برنار ومناهج، تقنٌات الروائً النص 

 االمٌرٌة، المطابع لشؤون العامة بالهٌئة طبع بارٌس، - ناثان منشورات

 م.66ٕٔ

 سبلمة، عادل الدكتور: تعرٌب وآرن، آوستن ولٌك، رنٌه االدب، نظرٌة 

 م.66ٔٔ السعودٌة، العربٌة المملكة – المرٌخ دار ط،.د

 دار  ط،.د الشوفً، نزٌه: ترحمة لوكاتش، جورج وتطورها، الرواٌة نظرٌة

 م.692ٔسورٌا،  –كٌوان 

 بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهٌم والسور، اآلٌات تناسب فً الدرر نظم 

 الكتاب دار: الناشر ،ٔط ،(هـ99٘: المتوفى) البقاعً بكر أبً بن علً

 القاهرة. – اإلسبلمً

 للنشر اإلسبلم دار ،ٔط السقار، محمود بن منقذ هللا، كلمة القدٌم العهد هل 

 م.2ٕٓٓ - هـ9ٕٗٔ ،جمهورٌة مصر العربٌة – والتوزٌع

 وجبرا كنفانً غسان أدب فً نقدٌة دراسة الرواٌة فً الفلسطٌنً الواقع 

  م.ٕٗٔٓ دمشق، -تموز دار  ،ٕط المسعودي، مهدي كرٌم. د جبرا، إبراهٌم

 علً بن محمد بن أحمد بن علً الحسن أبو العزٌز، الكتاب تفسٌر فً الوجٌز 

 عدنان صفوان: تحقٌق ،(هـ9ٙٗ: المتوفى) الشافعً النٌسابوري، الواحدي،

 هــ.٘ٔٗٔبٌروت، -دمشق  – الشامٌة الدار القلم، دار ،ٔط داوودي،

 علً بن محمد بن أحمد بن علً الحسن أبو المجٌد، القرآن تفسٌر فً الوسٌط 

 الشٌخ: وتعلٌق تحقٌق ،(هـ9ٙٗ: المتوفى) الشافعً النٌسابوري، الواحدي،

 محمد أحمد الدكتور معوض، محمد علً الشٌخ الموجود، عبد أحمد عادل

 قدمه عوٌس، الرحمن عبد الدكتور الجمل، الغنً عبد أحمد الدكتور صٌرة،

 الكتب دار: الناشر ،ٔط الفرماوي، الحً عبد الدكتور األستاذ: وقرظه

 م.66ٗٔ - هـ٘ٔٗٔ لبنان، - بٌروت –العلمٌة 

 هاشم، أبً بن الواحد عبد بن محمد القرآن، غرٌب تفسٌر فً الصراط ٌاقوتة 

ْردي، المطرز الزاهد عمر أبو : المتوفى) ثعلب بغبلم المعروف الباو 
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 العلوم مكتبة  ،ٔط التركستانً، ٌعقوب بن محمد:  له وقدم حققه ،(هـٖ٘ٗ

 م.ٕٕٓٓ - هـٖٕٗٔ السعودٌة، – والحكم

 الجامعية:واألطاريح الرسائل 

 الدقور محمد سلٌمان، القرآنً القصص فً ومناهجه التألٌف اتجاهات ،

 جامعة - الشرٌعة كلٌة عباس، حسن فضل. د. أ: إشراف دكتوراه، أُطروحة

 .مٕ٘ٓٓ ،األردن - الٌرموك

 رسالة هادي، حسن رٌاض هادي، مٌسلون رواٌات فً الشخصٌة بناء 

 كلٌة - القادسٌة جامعة المسعودي، مهدي كرٌم الدكتور:بإشراف ماجستٌر،

 .م2ٕٔٓ العربٌة، اللغة قسم - التربٌة

 إلبراهٌم األعظم رواٌة فً( الشخصٌات -الزمن -المكان) السردٌة البنٌة 

 صورٌة، مرار، لٌندة مهاجري: الطالبتٌن إعداد ر،ٌستجما رسالة سعدي،

 واألدب اللغة قسم/ اآلداب كلٌة - بجاٌة جامعة إباون، سعٌد األستاذ: إشراف

 .مٕٗٔٓ -ٖٕٔٓالجزائر، - العربً

 ر،ٌستجما رسالة إبراهٌم، فرٌدة :لـ "مدٌنة أحبلم" رواٌة فً الشخصٌة بنٌة 

 فورار، لخضر بن امحمد: الدكتور األستاذ إشراف سوٌسً، صونٌا

 - واللغات اآلداب كلٌة/خٌضربسكرة محمد جامعة - الجزائرٌة الجمهورٌة

 .مٕٙٔٓ - هـ2ٖٗٔ ،الجزائر - العربٌة واللغة اآلداب قسم

 عبد فاضل سامر: دكتوراه أُطروحة والتقبل، النشأة - بعدها وما البنٌوٌة 

/ التربٌة كلٌة - بابل جامعة الخفاجً، حمزة قٌس الدكتور: إشراف الكاظم،

 - هــٖٓٗٔ العراق، –بابل  العربٌة، اللغة قسم - الحلً الدٌن صفً

 .م6ٕٓٓ

 قاسم، صالح محمود محمد الكرٌم، القرآن فً الفنٌة للصورة الببلغً التشكٌل 

 كلٌة – الٌرموك جامعة الرباعً، عبدالقادر. د. أ: إشراف دكتوراه، أُطروحة

 .مٕٕٓٓ - هــٖٕٗٔ ،الجزائر - وآدابها العربٌة اللغة قسم/ اآلداب

 آمنة ،"أنموذجا   ٌوسف سورة" القرآنً القصصً السٌاق فً المكانً الحبك 

 بن حسٌبة جامعة عبدالقادر، عمٌش. د: إشراف ماجستٌر، رسالة عشاب،

 ،الجزائر - وآدابها العربٌة اللغة قسم -واللغات اآلداب كلٌة/ بالشلف بوعلً

 .م2ٕٓٓ-ٕٙٓٓ

 أحمد الدكتور لــ الفردوس فً أٌام عشرة رواٌة فً الشخصٌات سٌمٌائٌة 

 جباري، لٌلى: الطالبتٌن إعداد العربً واألدب اللغة فً ماجستٌر رسالة شنه،
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 كلٌة -تبسة - العربً جامعة منصر، رشٌد الدكتور: إشراف قواسمٌة، نادٌة

 .2ٕٔٓ-ٕٙٔٓ ،الجزائر - واللغات اآلداب

 علً، محمد كوثر حمٌد، لحسن هللا مدٌنة رواٌة فً الرئٌسة غٌر الشخصٌات 

: إشراف اآلداب، كلٌة/ الموصل جامعة – العربٌة اللغة قسم: ماجستٌر رسالة

 .مٕٔٔٓ - هــٖٖٗٔالعراق،  -عبدالباقً  أحمد عمار. د

 فن" والغٌاب الحضور بٌن الجزائري البطولة أدب فً البطلة الشخصٌة 

 عوٌنات، صلٌحة ر،ٌستجما رسالة أنموذجا ،" األولٌاء وقصص المغازي

 الشهٌد جامعة - الجزائرٌة الجمهورٌة شبرو، عبدالكرٌم :األستاذ إشراف

 - العربً واألدب اللغة قسم - واللغات اآلداب كلٌة /الوادي لخضر حمه

 .مٕ٘ٔٓ - هـٖٙٗٔ ،الجزائر

 ر،ٌستجما رسالة ،"فنٌة دراسة"وطار للطاهر البلز رواٌة فً الشخصٌة 

-الجزائرٌة الجمهورٌة فوغالً، بادٌس .د :االستاذ إشراف ساكر، لزهر

 االنسانٌة والعلوم واللغات اآلداب كلٌة/البواقً أم-مهٌدي بن العربً جامعة

 .مٖٕٔٓ-هـٖٗٗٔ ،الجزائر - العربً واألدب اللغة قسم-واالجتماعٌة

 شنبارة، كاظم إٌناساطروحة دكتوراه،  تكوٌنٌة، بنٌوٌة دراسة تمام أبً شعر 

 بابل جامعة  - التربٌة كلٌةقسم اللغة العربٌة،  رضا، محمد عباس. د.أ:إشراف

 .م2ٕٔٓ ،العراق -

 أمٌر بشائر التكوٌنٌة، البنٌوٌة ضوء فً األموي العصر فً اللصوص شعر 

 جامعة عبدالسادة، جواد هناء. د.أ: إشراف دكتوراه، أُطروحة عبدالسادة،

 .مٖٕٔٓ التربٌة، كلٌة – بابل

 ًبن سمٌرة ماجستٌر، رسالة ولٌلة، لٌلة ألف فً السردي المخٌال فً العجائب 

 كلٌة - باتنة -لخضر الحاج جامعة لمباركٌة، صالح الدكتور: إشراف جامع،

-6ٕٓٓ ،الجزائر - وآدابها العربٌة اللغة قسم - اإلنسانٌة والعلوم اآلداب

 م.ٕٓٔٓ

 الكرٌم، القرآن فً السبلم علٌه موسى سٌدنا قصة فً القصصٌة العناصر 

 عوض موسى السٌد عوض.د: إشراف حسن، أبو الصادق ماجستٌر، رسالة

 الخرطوم، - العربٌة اللغة قسم /العلٌا الدراسات كلٌة – النٌلٌن جامعة السٌد،

 .مٕٓٔٓ

 :الـــــدوريــات

 نبهان. د. م ،-انموذجا  ( السبلم علٌه)موسى قصة - القرآنٌة القصة فً الحوار 

 التربٌة كلٌة أبحاث مجلة الطحان، سلٌمان ٌوسف. د. م السعدون، حسون

 .م9ٕٓٓ  ،ٗ: ع  ،2: مج األساسٌة،
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 التكوٌنٌة البنٌوٌة ضوء على القرآنٌة القصص فً للمكان الوظٌفً الدور 

 وعدنان فكر، روشن کبرى ،"أنموذجا   السبلم علٌه موسى هللا نبً قصة"

 مجلة والفكرٌة، األدبٌة الدراسات جٌل مجلة غرباوي، وٌوسف زمانً،

 .م9ٕٔٓ  ،ٖٗ: ع شهرٌا، تصدر محكمة دولٌة علمٌة

 مجلة بشٌر، خلف خلٌل. د. م القرآنً، التعبٌر فً وتطبٌقاته أنماطه السٌاق 

 .مٕٓٔٓ ،ٕ: ع ،6: مج التربوٌة، والعلوم اآلداب فً القادسٌة

 سالم. د. م. أ الراوي، لشهد" بغداد ساعة" رواٌة فً العجائبٌة الشخصٌات 

 ،٘ٔ: مج األساسٌة، التربٌة كلٌة أبحاث مجلة محمد، عادل نور عبدهللا، نجم

 .م6ٕٔٓ ،ٕ:ع

 الدوش، أحمد صبلح اإلبداع، وتقنٌات الماهٌة بٌن القصصٌة الشخصٌة 

 العربٌة األمرٌكٌة األكادٌمٌة عن تصدر محكمة علمٌة مجلة - أماراباك

 .مٕٙٔٓ ،ٕٓ:ع ،2:مج والتكنولوجٌا، للعلوم

 سلمان أوراس حنامٌنه، للروائً( صور بقاٌا) رواٌة فً وتمثبلتها الشخصٌة 

 بابل، جامعة – واإلنسانٌة التربوٌة للعلوم األساسٌة التربٌة كلٌة مجلة كعٌد،

 .م2ٕٔٓ ، ٖ:ع

 ،والفنون والعلوم لآلداب الرسالة مجلة أمٌن، أحمد األستاذ الشخصٌة - 

 .م6ٖٗٔ ،ٓٙ: ع القاهرة،

 المعاصرة، العربٌة النقدٌة القراءات فً التكوٌنٌة البنٌوٌة إلى مدخل 

 -واآلداب والفنون للثقافة الوطنً المجلس الفكر، عالم مجلة صدار، نورالدٌن

 .م6ٕٓٓ ،ٔ: ع ،9ٖ: مج الكوٌت،

 عبد بن محمود الباطلة، مزاعمهم بعض على والرد الٌهود تارٌخ موجز 

: ع السعودٌة، - المنورة بالمدٌنة اإلسبلمٌة الجامعة ،6ٕط قدح، الرحمن

 .هـ6ٔٗٔ - 9ٔٗٔ  ،2ٓٔ

 :اإللكترونية المواقع

 كتب: موقع عمرو، حمداوي جمٌل. د: بقلم التكوٌنٌة، البنٌوٌة إلى مدخل 

 م،ٕٙٓٓ/ٕٔ/ٕٔ: النشر تارٌخ األنترنت، شبكة من مقال ودراسات،

 ح.المغرب الناظور - ٕٔٓ٘: رٌدب ندوقص
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      After meditating on the spaces of the personality and its 

interior, and what was added to it by the method adopted in the 

research, the study reached several results that can be 

summarized as follows: 

The Qur’anic fictional character was and still is a primary goal in 

her move through which she gave her purpose, and indicated the 

intended purpose of her movement when she worked her jobs. In 

its activity, it seeks to be more inclusive and influential on its 

recipients. The secondary character in the Qur’anic stories is 

characterized by the speed of interaction and integration with 

events as they develop or expand, as they are characters capable 

of development and maturity, and the increase in mobility in their 

work - in most of them - as dictated by the necessity of the role 

required by the nature of the accelerating situations and events 

with their good behavior and intelligence. In spite of revealing the 

secrets of the personality and deepening its insides, the formative 

structural approach has added knowledge of the characters more 

broadly, as it showed that what the character is affected by from 

the surroundings in which they live, made them more clear and 

clear in their attitudes towards the events and changes they go 

through through What this environment leaves on the nature of its 

behavior, or through the intellectual and cultural structure that the 

personality acquires through a set of social factors, which may 

make the personality head towards other situations to achieve 

what it aims at. One of the results of the research in the secondary 

characters of the Qur’an - positive and negative - is that they never 

cause boredom or boredom in the same recipient, regardless of 

their role and movements, as is the case in the characters of other 
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stories. In front of him, it was not determined by a past time, or an 

event that occurred and ended. The most important result reached 

by the research by tracing the functions and movements of the 

characters is the issue of divine science, the way to adhere to it 

and urge others to adhere to it, that science that was a clear target 

among most of the characters of the Qur’anic stories, if not in 

general, and the issue of science was continuous with the 

characters. Until the last. With knowledge, many manifestations 

were achieved by the righteous personalities, for example, but its 

lack or loss in some others, was the cause of most of the various 

conflicts and disputes that we saw, because it was a matter that 

represented the first and most prominent issue that determined the 

character’s success or failure. The supreme interest of the Cause 

of Heaven, or the fulfillment of other interests, worldly and narrow 

personal, to win positions, due to ignorance and the loss of opinion 

of the opposite characters. 
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