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ُ
 -2بعد التسجيل سترسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه رسالة مفادها أنه سجل
فيها ،وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد
اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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املحت ـ ـوي ــات
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تنوع األوجه ِ
َ
َ
نسرين أحمد حسين الساداني ومحمد ذنون فتحي
خالد األزهري(ت905هـ)
ُ
َ
ً
نموذجا-
الوعي بتاريخ العجم القديم في الشعر الجاهلي  -األكاسرة أ

ِإسالم صديق حامد و باسم إدريس قاسم
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ُ
ً
ليندا باكوز أبرم و منال صالح الدين الصفار
نموذجا-
أ
اإلشاريات
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تمارة نبيل اليامور و آن تحسين الجلبي
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ً
خالدة عمر سليمان و صباح حسين محمد
املفعول املطلق أنموذجا_
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ً
مصعب يونس طركي سلوم و هالل علي محمود
محورا
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ً
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َ
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َ
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868 – 843

حبوث املعلومات وتقنيات املعرفة

ُّ
التحول لخدمات املعلومات الرقمية في املكتبات الجامعية العراقية
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ِ
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أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

سيميولوجيا االسم ودوره يف تصوير البعد االجتماعي للشخصيَّة الروائيَّة
قراءة يف رواية (رياح اخلليج) إلِبراهيم السيد طه
حارث ياسني شكر املاشطة
تأريخ التقديم2021/5/29 :



تأريخ القبول2021/8/7 :

المستخلص:

يسعى بعض الروائيين ،من خالل شخصياتهم ،إلى تسنين واقع ُمعيَّن داخل النص
االجتماعية ،و َّ
َّ
النفسية
السردي ،بوصف الرواية ًّفنا ال تنفصم ُعراه عن الواقع بأبعاده

والفكرَّية ،فتراهم يعمدون إلى طالء شخصياتهم بالطابع االجتماعيُ ،متخذين من اسمها
وسيلة لتمثيل ذلك الواقع ،بوصفها – أي األسماء -هوية الشخصية تؤدي في الواقع
السياقي الوظيفة نفسها التي تؤديها الشخصيات في الواقع الحقيقي أو االجتماعي ،فهي
عبارة عن عالمة لسانية لها وجهان :دال ومدلول؛ دال حاضر بوصف اسمها ،ومدلول
غائب بوصف وضعها داخل النسيج الروائي .وتحاول هذه الدراسة من خالل تطبيق

معطيات المنهج السيميائي إلى البحث في سيميائية االسم الشخصي ،ودوره في تصوير
البعد االجتماعي للشخصية الروائية ،وتتخذ من رواية (رياح الخليج) للكاتب إبراهيم السيد

طه أنموذجا ،وتنقسم على جانبين ،األأَّول منها يتحدث عن السيميائية ،ثَُّم عن الشخصية
وأهميتها داخل العمل الروائي ،والثان ي يبحث في شخصيات الرواية ،وداللة أسمائها ،وجاء
على ثالثة أقسام هي :داللة المطابقة ،وداللة المفارقة ،وداللة التحول.
الكلمات المفتاحية :السيميائية ،االسم ،الشخصية ،االجتماعي.
المقدمة:

سو َّوود المنظوورون االفووا موون الووورق فووي سووعيهم لمعالجووة هووذا الحقوول المعرفووي الووذي

أرسووى إشوواراته األولووى؛ العووالمين الشووهيرين ،شووارل بيوور (1914-1839م) ،وفردينانوود دو

سوسووير (1913-1857م) .وعلووى الوورغم موون هووذا المووداد الفحيووح الووذي ُسووف علووى سووط
الوودر األدبووي ،يبقووى الوودر السوويميائي ًّ
ودارا ،يووؤتي أكلووه لشووتى المعووارف والد ارسووات
غضووا ًّ
 مدرس/قسم اللغة العربيَّة/كلية اآلداب/جامعة األَنبار.
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اإلنسوانية والعلميوة ،قاطعوا أشوواطا كبيورة ،ش َّ
وق مون خاللهوا هوذه المعوارف ،وأعواد النظور فووي
عالقته بها ،لينتقل من تبعيته للسانيات ،إلى وقوفوه كعلوم مسوتقل يجموع أو يشومل كثيو ار مون
هووذه العل وووم والمع ووارف ويه وويمن عليهووا .م وون هن ووا أول ووت الد ارسووات الس وويميائية عنايووة واسووعة

بد ارسووة أسووماء الشخصوويات الروائيووة بوصووفها جووحءا م َّ
وح وفوواعال فووي االسووتراتيجية السووردية
ميو ا
للمؤلوف؛ فلهووا أهميتهووا فوي تحديوود سوومات الشخصووية وأنماطهوا السوولوكية ومضووامينها الفكريووة

داخوول الروايووة موون جهووة ،ولهووا أهميتهووا الفاعلووة أيضووا فووي تصوووير البعوود االجتموواعي لهووذه
الشخصووية موون جهووة أخوورذ ،وكوول هووذا يووتم عوون طريووق مجمووو األفعووال والمواقووف التووي تقوووم

اء أطوابق االس ُوم الشخصويةأ فوي مكوناتهوا وصوفاتها
بها الشخصية داخل النسيج السردي ،سو ٌ
المرس ووومة له ووا أم ل ووم يط ووابق؛ فم وون الج وودير بال ووذكر َّ
أن ه ووذه األس ووماء ق وود تك ووون عل ووى وف ووق
الشخصووية التووي تحتويهووا ،أو علووى وفووق توحيعهووا بالنسووبة للمؤلووف ،وهووذا يحووتكم إلووى عواموول

عوودة موون أهمهووا مقصوودية المؤلووف نفسووه موون حيووث َّإن وه ال ُيسوومي شخصووياته اعتباطووا وانمووا
يهدف من خالل تلك األسماء إلى برمجة أبعاد عدة ،ومن هذه األبعاد :البعد االجتماعي.

هدف البحث :
ودف هووذا البحوث فووي ع َّودة محواور أهمهووا :التعورف علووى الداللوة السوويميائية
ودد ه ُ
يتح ُ
لشخصيات الرواية ودورها فوي تصووير البعود االجتمواعي للشخصوية ،مون خوالل تتبوع الودور
المرسوم لها ومقارنته باالسم الذي اختاره الكاتب لها.

منهج الدراسة:
ومن تتب ووع أس ووماء
يعتم و ُود ه ووذا البح ووث عل ووى الم و ي
ونهج الوص ووفي التحليل ووي ال ووذي يتض و ُ
الشخصيات الروائية مع السعي لتحليلها؛ بفية الوصول إلى الهدف المنشود.
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في السيميائية والنقد السيميائي:

السوويميائية أو (العالماتيووة) أو (الدالئليووة) أو (السوويميوطيا) أو (السوويميولوجيا) ،فووي

أبس و ووط تعريفاته و ووا ،ه و ووي :عل و ووم العالمو و ووات .وبه و ووذا عرفه و ووا دو سوس و ووير ،وج و ووور مونوو ووان،

وتودوروف ،وغريما

وروالن بارت ،وجان سشايفر واخرون(.)1

قدمووه الفيلسوووف ي
أ َّم وا العالمووة فربمووا ال يوجوود أدق يم َّم وا َّ
اإلنجليووحي هوووبح (-1588

 )1679ف ووي حو وودها؛ إذ قو ووال :العالمو ووة هو ووي :يالمقو وودم الواض و و للتو وواليي( ،)2ومثلوووه فعووول دو
سوسير في تعريفه لها بقوله هي :يإشارة واضحة تمكننا من التوصل إلوى اسوتنتاجات بشوأن

أمور خفويي( .)3بوصووف أ َّن هوذا المقودم أو هووذه اإلشوارة هوي بمثابووة (الودال) ،وأ َّن موا ُيتوصوول
إليه عن طريق السيرورات التأويلية بمثابة (المدلول):

هوبز
دو سوسير

المقدم الواضح  :الدال

التالي :المدلول

اإلشارة الواضحة  :الدال

االستنتاجات :المدلول

وهذان (الدال و المدلول) بينهموا عالقوة متينوة ال مجوال للفصول بوين ع ارهوا؛ فهموا،
كما يصف المهتمون ،كوجهي ورقة واحدة ،فما إن تموحق أحود الووجهين حتوى يتموحق اآلخور

بالضرورة ،أو هموا كووجهين ُمتحودين كووجهي العملوة الواحودة ،ال سوبيل إلوى الفصول بينهموا.
بيد أنهما محكومان باالسوتعمال فوي سوياق ُمح َّودد كموا يورذ بوارت ،فقود تكوون ماهيوة التعبيور
حملها المجتمع غايات دالليوة ،فاللبوا
ُمفايرة للداللة؛ فالدوال غالبا أشياء لالستعمال َّ

علوى

س ووبيل المث ووال يق ووي الجس ووم ويفطي ووه ،كم ووا َّ
إن الطع ووام يخ وودم ف ووي مج ووال التفذي ووة ،ولكنهم ووا
) (1ينظوور :جونثووان كللوور ،فردينوواد دو سوسووير (تأصوويل عووالم اللفووة الحووديث وعلووم العالمووات) ،توور :محمووود
حمدي عبد الفني ،المجل

األعلى للثقافة2000 ،م .109 :وينظر أيضا :منذر عياشوي ،العالماتيوة وعلوم

النص (نصوص مترجمة) ،ترجمة :منذر عياشي ،المركح الثقافي العربي ،المفرب2004 ،م.13 :

) (2أمبرت ووو إيك ووو ،الس وويميائية وفلس ووفة اللف ووة ،ت وور :أحم وود الص وومعي ،المنظم ووة العربي ووة للترجم ووة ،بي ووروت،

2005م.48 :

) (3المرجع السابق.46 :
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يصلحان للداللة على أشياء أخرذ  ،بحسب سياق العالموة ،فهوي – أي العالموة – مرهونوة
باسووتعمالها ،أي بالبعوود الوظووائفي ،وهكووذا تمتلووك داللتهووا الخاصووة موون اسووتعمالها( ،)1ثووم عوون

طريووق االسووتنتاجات الت وي تووتمخض عنهووا ،والتووي تكووون سلسوولة متصوولة ،نعتهووا دو سوسووير

بويالعالقات الترابطيةي(.)2

ولهذا أدرك أهل السيميائية هذا التأويل المنفوت وأقوروا عمليوة االسوتدالل المسوتمرة،

ل ووذلك يق ووول أب وورح منظ ووري الس وويميائية وه ووو امبرت ووو ايك وووَّ :
إن م وونهج الس وويميائية ه ووو م وونهج

التأويوول المضوواعف؛ فالعالمووة دائمووا تحيوول القووارء إلووى شوويء مباشوور قوود ال يكووون مقصووودا
لذاته ،بيد أنه عالمة أو دليل على شيء أو فكرة ،ثم يتحول هذا الشويء أو هوذه الفكورة إلوى
شوويء اخوور وفك ورة أخوورذ فووي سلسوولة غيوور منتهيووة موون االسووتنتاجات؛ فالعالمووة يهووي بمثابووة

كيانوات نفسووية ناشووئة مون االتحوواد الفسوويولوجي بوين عنصورين :إحووداهما نواجم عوون االنطبووا

َّ
المعبوور عنووه وهووو
النفسووي للصوووت وهووو الوودال ،والثوواني هووو التمثيوول الووذهني للشوويء الوواقعي

المدلولي( .)3فمدلول الدال ،كما يرذ بارت ،تعددي ال ينطوي على معنى واحد وحسوب ،بول

أن يخضوع لتأويول ،حتوى ولوو كوان ح ًّورا،
ينطوي على معان عدة ،وبنواء علوى ذلوك ال يمكون ض
وانما لتفجير وتشتيت(. )4
َّ
إن الم ووتمعن للد ارس ووة الس وويميولوجية ل وودذ روالن ب ووارت يلح ووظ بوض وووح جمل ووة م وون

النقاط الرئيسة تتمحور حولها النظريوة النصوية البارتيوة ،يلخصوها بشوير تاوريريوت فوي أربعوة
مالم و  ،أولهووا :الوودليل بووين األثوور والوونص األدبووي ،فوواألثر ينحصوور فووي موودلول جلووي وهووو

موضوو الفيلولوجيووا ،وهوو موضووو التأويول ،أ َّموا الونص فمجالووه الودال والموودلول ،وهوذا يحيوول
) (1ينظر :السيميولوجيا بقراءة روالن بارت ،مجلة جامعة دمشق ،مج2002 ،2 ،18م.63 :

) (2فردينانوود دو سوسووير ،محاض ورات فووي األلسوونية العامووة ،توور :يوسووف غوواحي ومجيوود نصوور ،دار نعمووان
للثقافة ،بيروت1984 ،م.150 :

) (3عماد الضمور ،سيميائية العتبات النصية فوي شوعر نوادر هودذ ،دار غيوداء للنشور والتوحيوع2016 ،م:

.18

) (4ينظور :روالن بووارت ،در السويميولوجيا ،توور :عبوود السوالم بنعبوود العووالي ،دار توبقوال للنشوور ،المفوورب،
ط1986 ،2م.62 :
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الى فكرة اللعب بوالنص ،ليجعلوه غيور خاضوع لمنطوق تفهموي .ثواني هوذه المالمو هوو تعودد

المعنووى ،بمعنووى َّ
أن الوونص ال يمكوون إخضوواعه إلووى تفسووير أو تأويوول؛ ألنووه ينفوور موون أحاديووة
المعن ووى ويطال ووب بتفجي وور المع وواني .وثالثه ووا :الس وواللة أو م وووت المؤل ووف ،واله وودف م وون ذل ووك

حسووب رأي بووارت ،تفجيوور الداللووة فووي لحظووة انقطووا الوونص عوون الصووورة الحياتيووة لمؤلفووه.

واخر هذه المالم  :اللذة ،فالنص مشدود دائما على اللذة بوصفه فضاء مفتوحا(.)1

وياذا مووا استرشوودنا بهووذه فووي المعطيووات فووي د ارسووة العالقووة بووين االسووم الشخصووي

للرواي ووة بوص ووفه ال وودال ،أو العتب ووة النص ووية ،أو المق وودم الواضو و للت ووالي الفائ ووب ال ووذي يمث وول
الموودلول؛ فستتض و أهميووة الوودر السوويميائي لمقولووة الشخصووية الروائيووة .فاالسووم ال يوضووع

هكذا اعتباطا ،وانما ال بد له من داللة معينوة تسوهم فوي تكووين جانوب مون بنواء الشخصوية،
أسووتُ يم َّد هووذا االسووم موون الواقووع المعوواب ،أم كووان موون ابتكووار خيووال الكاتووب ،فموون خووالل
سوواء ض
فووك شوويفرات االسووم ،يحوواول القووارء موود خووط اسووتراتيجي الوصووول إلووى المقصوودية التووي موون
أجلهووا اختووار الكاتووب هووذا االسووم دون غيوره ،فاسووحة الطريووق أمووام القووارء موون أجوول ردم تلووك
المسووافة ،بعيوودا عوون أحاديووة المعنووى موون الوونص إلووى القووارء ،وانمووا تسووير هووذه العالقووة فووي
اتجاهين متبادلين من النص إلوى القوارء ،ومون القوارء إلوى الونص ،وهوذا مون صولب الودر

السيميائي.

في الشخصية:

َّ
الشخصية عنصر رئي

وفعال فوي بنواء الروايوة ،تقوع فوي صوميم الوجوود الروائوي،

وتقووود األفعووال وتوونظم األحووداث ،وتعطووي القصووة بعوودها الحكووائي( ،)2فهووي يتمثوول العنصوور
الفعال الذي ينجح األفعال – أو يتقبلها وقوعا -التي تمتد وتترابط في مسار الحكايةي

()3

.

) (1ينظوور :بشووير تاوريريووت ،أبجووديات فووي فهووم النقوود السوويميائي ،الملتقووى الوووطني الثوواني :السوويمياء والوونص
األدبي.201-199 :

) (2ينظوور ،فلووي الركووابي ،إدام الفوون (د ارسووات فووي األدب العربووي الحووديث) ،دار ومكتبووة البصووائر ،لبنووان،

2011م.138 :

) (3أحمد مرشد ،البنية والداللة في روايات ابراهيم نصر اهلل ،المؤسسة العربيوة للد ارسوات والنشور ،بيوروت،

2005م.33 :
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وتنبووع أهميووة الشخصووية فووي الوونص السووردي ،بوصووفها وسوويلة الروائووي للتعبيوور عوون
رؤيتووه ،عووالوة علووى ذلووك فهووي تحموول فووي داخلهووا مفووحذ اجتموواعي يحموول فووي طياتووه الكثيوور
من صور الواقع االجتماعي.

وي و وورذ حمي و وود لحم و ووداني َّ
أن الشخص و ووية يبمثاب و ووة دلي و وول ل و ووه وجه و ووان ،أح و وودهما دال

( ،)Signifiantواآلخر مدلول ( ...)Signifieوتكون الشخصية بمثابة دال مون حيوث إيَّنهوا
تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخوص هويتهوا ،أ َّموا الشخصوية كمودلول ،فهوي مجموو موا يقوال

عنه ووا بواس ووطة جم وول متفرق ووة ف ووي ال وونص أو بواس ووطة تصو وريحاتها ،وأقواله ووا ،وس وولوكهاي (.)1

فالشخصيات الروائية عالمات لسانية ،والعالمة كما أسلفت عبارة عن وحودة لسوانية متكونوة
مو وون دال ومو وودلول؛ دال حاضو وور ،ومو وودلول غائو ووب ،فالو وودال يمثو وول االسو ووم ،والمو وودلول يمثو وول

الحمووالت الدالليووة المندرجووة بداخلووه ،فوولذا كانووت الشخصووية كمووا يوورذ فيليووب هووامون موودلوال،
فيلَّنها ال تظهر إي َّال من خالل دال يمثلها (. )2
في شخصيات الرواية وأسمائها:
أن تك و و و ووون
يس و و و ووعى الروائ و و و ووي ،ح و و و ووين يض و و و ووع األأس و و و ووماء لشخص و و و وويات روايت و و و ووه ،ض
متناس و ووبة ومنس و ووجمة ،بحي و ووث تحق و ووق لل و وونص مقروئيت و ووه وللشخص و ووية احتمالي و ووة وجوده و ووا؛ إيذ
يش و و ووكل االس و و ووم الشخص و و ووي أ ح و و وود المحمو و و ووالت األساس و و ووية الت و و ووي تنق و و وول الشخص و و ووية عب و و وور
حركيو ووة القو ووص مو وون مسو ووتوذ البيو وواض الو ووداللي ،إلو ووى مسو ووتوذ التعيو ووين والتمييو ووح عو وون بو وواقي

) (1حميد لحمداني ،بنية النص السردي من منظوور النقود األدبوي ،المركوح الثقوافي العربوي للطباعوة والنشور
والتوحيع ،بيروت1991 ،م .51:

) (2ينظوور :نبيلووة بونشووادة ،الشخصووية موون المسووتوذ المحسووو

الووى المسووتوذ المجوورد فووي روايووة (غوودا يوووم

جديد) لعبد الحميد بن هدوقة ،مجلة المخبر2011 ،7 ،م.112 :
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الشخص و وويات األخ و وورذ( . )1فاألس و ووماء عب و ووارة ع و وون يإش و ووارات س و وويميائية دال و ووة عل و ووى ج و وووهر
الشخصياتي

()2

.

ويتب ووع الروائيو ووون – مو ووا ل ووم أخط و و  -فو ووي تحدي وود أسو ووماء الشخصو وويات طو وريقتين،

ولن كان ووت خيو ورة يوس ووم أفعاله ووا وطب ووع
األول ووى :المالءم ووة ب ووين دال الشخص ووية وم وودلولها ،ف و ض
دخيلته ووا بك وول م ووا ه ووو جمي وول وخي وور ومم وودوح ،انطالق ووا مم ووا يحمل ووه ه ووذا االس ووم م وون مع وواني
وموودلوالت جميلووة،ي ( ،)3وان كان وت ش وريرة فعوول عك و

ذلووك .ولعو َّول هووذه سوومة يتطبووع عووالم

الرواية كافَّة؛ إيذ َّ
إن جميع الشخصيات تخضع لنسوق ثنوائي أخالقوي اجتمواعي ،فهنواك حيوح
ًّ
ايجابيو ووا مو وون لو وودن الروائو ووي ،وهنو وواك حيو ووح اخو وور يضو ووم
يضو ووم الشخصو وويات الخي و ورة المثمنو ووة

الشخصوويات الشوريرة ،وتعبوور كوول واحوودة منهووا عوون طبقتهووا ،موون خووالل مووا تبديووه موون مواقووف
وسلوكيات ووظائفي(.)4

أ َّما الطريقة الثانيوة التوي يتبعهوا الروائيوون فهوي طريقوة المفارقوة؛ إيذ يعمود الروائيوون

فووي كثيوور موون األحيووان إلووى تقنيووة المفارقووة ،عوون طريووق اختيووار أسووماء متناقضووة مووع واقووع
الشخصية المرسوم لها في الرواية ،أو عن طريوق يالتنواقض بوين أفعوال الشخصوية وبوين موا
هووو مرسوووم لهووا موون الخووار ي( ،)5الَّ وذي هووو بمثابووة اختبووار لووذكاء القووارء الووذي يسووعى بكوول
الوس ووائل إلدراكه ووا ،بوص ووف المفارق ووة تقني ووة ال تنكش ووف إال لق ووارء يس ووتطيع التق وواط معانيه ووا

وادراك المفحذ منها(. )6

) (1ينظ وور :حس وون بحو وراوي ،بني ووة الش ووكل الروائ ووي (الفض وواء،الحمن ،الشخص ووية) ،المرك ووح الثق ووافي العرب ووي،
بيروت.247 :1990 ،

) (2حوحو نصيرة ،سيمياء الشخصية في رواية (حارسة الظالل) لواسويني األعور  ،مجلوة العلووم االنسوانية،
جامعة محمد خيضرة بسكرة2006 ،9 ،م.11 :

) (3المرجع السابق.12 :

) (4حوحو نصيرة ،سيمياء الشخصية في رواية (حارسة الظالل).12 :

) (5سووناء هووادي ،المفارقووة (بنيووة االخووتالف الكبوورذ) ،مجلووة كليووة التربيووة االساسووية ،الجامعووة المستنصورية،
2006 ،46م.97 :

) (6ينظ وور :نعيم ووة س ووعدية ،ش ووعرية المفارق ووة ب ووين اإلب وودا والتلق ووي ،مجل ووة كلي ووة اآلداب والعل وووم االنس ووانية
واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر2007 ،1 ،م.7 :
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وقوود وظَّووف ابوراهيم السوويد طووه فووي روايتووه (ريوواح الخلوويج) شخصويات متنوعووة جوودا،
كبير فوي سوير األحوداث ،وقود منحهوا أسوماء متنوعوة كوذلك ،كول اسوم لوه داللتوه
أثر ا
كان لها ا

الخاصة التي تشير من قريب أو بعيد إيلى البعد التبئيري الذي يريده الكاتب لنصه.

كمووا نو َّوو الكاتووب فووي طريقووة صووياغة األسووماء ال وواردة فووي الوونص ،فكانووت هنوواك

صوويفا مفووردة مثوول( :حسوون ونوورج ) ،وأُخوورذ مركبووة( :الشوويا حكريووا والشوويا عبوود العلوويم).

وكانووت هنوواك ألقاب ووا مثوول( :ال وودرمللي والمنصوووري) ،و ُكن ووى مثوول( :أب ووو جريوودة وأم الس ووعد)،
وكان ووت هن وواك أس ووماء تعكو و مهن ووة الشخص ووية مث وول( :الكهرب ووائي والس وومكري) ،وك وول ه ووذه
األسووماء تشووير بصووورة أو بوأُخرذ إلووى صووورة الوقووع االجتموواعي ،حوواول موون خاللهووا الكاتووب
تص وووير التفيو ورات االجتماعي ووة الت ووي عص ووفت ب ووالمجتمع المص ووري بع وود ح وورب اكت وووبر ع ووام

1973مُ ،متخووذا موون تقنيووة االسووم الشخصووي وسوويلة للتعبيوور عوون الحمووالت الفكريووة والعقديووة
التي حملها نصه ،فاالسم بوصفه عالمة لها وجهان ،قد يتحول ،كما ترذ يمنى العيود ،إلوى
عالمو ووات نصو وووم بهو ووا قيمو ووا دالليو ووة تعبو وور عو وون حاجاتنو ووا وعو وون مصو ووالحنا وعو وون تطلعاتنو ووا،
فالموجودات ليست هي ذاتها ،بل هي ،فوي عالقتنوا بهوا ،داللوة وقيموة ،فقود تكوون العالموات
كون ووا إي ووديولوجيًّا ،يح وواول م وون خالله ووا الكات ووب توص وويل الرس ووالة المول ووودة ف ووي س ووياق ه ووذه

العالقات(.)1

ودد غيور قليول مون الشخصويات ،منهوا
يؤطر أحداث الرواية ،التي نحن بصددها ،ع ٌ
شخصوويات فاعلووة لهووا برنووامج سووردي ُمحوودد ،محكوووم بوظووائف محووددة ،ومنهووا شخصوويات
لهووا كثيوور اهتمووام ،أثقوول بهووا الكاتووب نصووه ،وأحوواط قارئووه بهالووة موون بهالووة موون

ثانويووة لووي

إن يضع القارء عينه على شخصوية ،حتوى ُيفاجوأ بسويل عوارم مون
الفموض وااللتبا ؛ فما ض
األس ووماء ،تج وورف ك وول م ووا ص ووادفه ،وتعي ووده إل ووى المرب ووع األولُ ،م يلحم ووة إي وواه بلع ووادة الت وودقيق
والمراجعة.

غير ذلك ،يحسب للكاتب بنواءه التكتيكوي والمحكوم للشخصويات ،ومالءمتوه الرائعوة

بوين الشخصويات وأسومائها ،موا يضوع القوارء الحصوويف علوى البوؤرة الدالليوة التوي مون أجلهووا

) (1ينظر :يمنى العيد ،في معرفة النص ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ط1985 ،3م.71-70 :
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هذه الشخصية ،هذا االسم ،سواء عون عالقتهوا بالمكوان؛ إيذ الروايوة تجوري بوين الريوف

الو ووذي تمثلو ووه (قريو ووة السو ووالمية) والمدينو ووة التو ووي تمثلهو ووا (القو وواهرة) علو ووى المسو ووتوذ المحلو ووي،

والسووعودية وقطوور وكويووت علووى المسووتوذ الوودولي أم فووي عالقتهووا فووي طبيعووة العموول الموكوول
إليها؛ فشخصية مثل (حينب) ،ستصوب (حيوحي) عنودما تتحوول إلوى راقصوة ،ومثلهوا (فتحيوة)
التووي سووتكون (األسووطة توحووة) عنوودما تصووب راقصووة كووذلك .وكووذلك المالءمووة سووتكون وفقووا

أن يتفيور
لوضع الشخصية االجتماعي؛ فو(خديجة) الخادمة ستصوير (الحاجوة خديجوة) بعود ض
وض ووعها االجتم وواعي ،ب ووالرغم مو ون إنه ووا ل ووم تح ووج ،ومثله ووا الداي ووة (محض ووية) الت ووي ستص ووب

(الحاجة محضية).

وفووي سووياق هووذا التصووور يمكننووا الكشووف عوون طبيعووة االسووم الشخصووي الدل ،فووي

روايووة (ريوواح الخلوويج) ،وعالقتووه بووالحموالت الدالليووة الموودلول ،وموون ثووم دوره فووي تصوووير
البعد االجتماعي للشخصية الروائية.
وسووينهج الباحووث فووي تتبووع داللووة اسووم الشخصووية فووي عالقتهووا بمسووماها تقسوويمات
ثالث ،هي :داللة المطابقة ،وداللة المفارقة ،وداللة التحول ،بوصفها التقنيات األبورح التوي
اعتمد عليها السيد طه في بناء شخصيات روايته.
أوالً :األسماء التي تعتمد داللة المطابقة:

يأن يدل اسم العلوم علوى الشخصوية المرسوومة داللوة واحالوة
ونعني بداللة المطابقة ض
()1
واستفراقا وتطابقا ،وذلك على مستوذ النعوت واألوصاف والمحاياي
تعتموود بعووض أسووماء الشخصوويات فووي روايووة (ريوواح الخلوويج) دالالت مطابقووة بووين
عالمووة االسووم بمسووماه ،سوواء علووى المسووتوذ الفيحيولوووجي أو السيسوويولوجي ،ف ووبطل الروايووة،

اختوار لووه الروائووي اسووم يوودل علووى المحاسون والجمووال والخصووال الطيبووة ،وهووو (حسوون) ،وهووو
اسم ظول يوتالءم موع مسوماه وموع موا يحملوه مون دالالت حسونة فوي ذهون القوارء علوى طوول

خط الرواية.

) (1محمود عيسوى ،سويميائية المسووميات فوي روايوة المفمووورون لعبود السوالم العجيلووي ،مجلوة جامعوة البعووث،
مج ،47 ،39السنة2017م.28 :
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(حسوون) فووي الروايووة رجوول طيووب ،مهووذب ،مكوواف  ،حنووون ،ووفووي .أحووب بصوودق،
أكموول د ارسووته بجوود .هووو الرجوول الوحيوود موون عائلووة العموودة ،لووم تلوثووه ريوواح الخلوويج ،ولووم يف وره

أن كووان ابنووا للعموودة ،فقوود كووان مخفوووض الجنوواح ،لووين الجانووب ،طوواهر
وضووعه االجتموواعي ض
النف  ،سليم القلوب .وهكوذا كوان اسومه متالئموا موع مسوماه ،أو موع الحمووالت المعرفيوة التوي
اء عوون طريووق
صووورت لنووا وضووعه االجتموواعي داخوول الروايووة ،والتووي أخبرنووا بهووا ال وراوي س وو ٌ
الرواية المباشرة ،أو عن طريق الحوار.
موون األسووماء التووي تعتموود داللووة المطابقووة أيضووا شخصووية( :صووال ) ،وشخصووية:

( فهيمووة) ،الت ووي يق ووول الو وراوي ف ووي وص ووفها :يكان ووت فهيم ووة تتمت ووع بأق وودار عالي ووة م وون الخب ووث
والدهاء ..راحت تتقرب منه  ..وتتودد اليوه ..حتوى شوفف بهوا ..وعندئوذ ..احكموت وثاقوه ..

وامتلكتووه إيلووى األأبوودي ()1؛ إيذ عقوود ال وراوي عالقووة مطابقووة بووين اسووم الشخصووية (فهيمووة) وبووين
بعدها االجتماعي داخل الرواية ،والذي استطاعت مون خاللوه تحقيوق هودفها فوي الوحوا مون

نبيل ابن العمدة ،فالداللة في هذه التسمية تطابقية.
موون األسووماء األُخوورذ التووي تعتموود داللووة المطابقووة أيضووا( :ناريمووان)( ،شوواهيناح)،

(جلنار)( ،)2وهي أسماء عصرية تشوير بصوورة أو بوأُخرذ إلوى العوائالت األرسوتقراطية ،كموا
أَّن هووا بعيوودة كوول البعوود عوون مجتمووع السووالمية الريفووي ،فهووي أسووماء تنحوودر موون أصووول غيوور
عربية ،تتالءم والوضع االجتماعي الذي َّ
هن عليه في الرواية ،فناريموان وشواهيناح وجلنوار،

أخ ووات ثالثووة ،أبوووهم (نيوواحي بووك)( ،)3وأمهووم (يالوودح)( ،)4تنحوودر األس ورة موون أصووول تركيووة،
كانوا من باشوات البلد ،وهوم مون سواللة حكوام مصور .كوانوا ،كموا يخبرنوا الوراوي علوى لسوان

شخصوية (حسون) ،موون الطبقوة األرسووتقراطية التوي تعتبوور نفسوها أعلووى السولم االجتموواعي ،إيذ
كانوا يسيطرون على الطبقة البروليتارية أو الطبقة الكادحوة ،الوذين سولبوهم حقهوم واغتصوبوا
أرضهم.
) (1الراوية.193 ،

) (2الرواية.196 ،
) (3الرواية.198 ،
) (4الرواية.203 ،
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غيور ذلوك ،فقوود الءم الكاتوب بوين اسووم الشخصوية ،فوي عالقتهووا بالمكوان ،بوصووفه-

أي المكووان -العنصوور الووذي تجووري فيووه الحووادث وتتحوورك فيووه الشخصوويات ،فضووال عوون َّإنوه
الجسوود الحووي الووذي يحتوووي هووذه الشخصوويات .فقوود اختووار الكاتووب مدينووة المنصووورة ،المدينووة

الحضرية ،مكانا تسكن فيه العائلة ،وهو يتواحذ مع وضعها االجتماعي الذي وضوعت فيوه،
فمن يسكن المدينة المنصورة غير الذي يسكن الريف السالمية؛ ولذلك جواء اختيوار أسومائها
ف ووي الرواي ووة يعب وور عو و ن نم ووط اجتم وواعي مع ووين ،ويحم وول دالالت اجتماعي ووة ،ف ووي األغل ووب،
متطابقة مع دالالت حضورها في ذهن القارء ومخحونه الثقافي.

كمووا تظهوور داللووة المطابقووة بووين اسووم الشخصووية وبعوودها االجتموواعي ،فووي األسووماء

التووي اختارهووا الكتوواب عل ووى أسووا

المهوون ،مث وول( :حسوونين الصوورماتي)

()1

و(بريمووو )(.)2

فحسنين الصورماتي أو اإلسوكافي ،يشوير اسومه صوراحة إلوى وضوعه االجتمواعي داخول قريوة
السووالمية ،فهووو يعموول فووي مجووال تصوولي األحذيووة .وبريمووو

(عالمووة تجاريووة ألشووهر بووابير

الفو وواح) كو ووذلك ،يشو ووير اسو وومه ص و وراحة إلو ووى وضو ووعه االجتمو وواعي ،فهو ووو يعمو وول فوووي تصو وولي
البوتاجاحات أو الطباخات .فاختيار األسماء بهذه الطريقة هي جحء من التيموة الرئيسوة التوي
عووول عليهووا الكاتووب فووي تصوووير المجتمووع الريفووي أو الواقووع االجتموواعي الووذي يعيشووه أهووالي
السالمية .فكان اشتفال االسم الدال هنوا حسوب تصوور هووبح ،كأنوه المقودم الواضو
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ثانيا :األسماء التي تعتمد داللة المفارقة:

ونعنووي بووه يالتنوواقض بووين اسووم العلووم الشخصووي وأفعالووه الوظيفيووةي( .)1وقوود اعتموود

الروائ ووي ف ووي روايت ووه عل ووى األس ووماء الت ووي تحم وول دالل ووة المفارق ووةُ ،مجس وودا م وون خ ووالل ذل ووك
تناقض و ووات الواق و ووع االجتم و وواعي الش و وواذ ال و ووذي أص و ووبحت علي و ووه قري و ووة الس و ووالمية عل و ووى وج و ووه

الخصوووص ،ومصوور علووى وجووه العموووم بعوود حوورب أكتوووبر 1973م ،وهجورة المصوريين إلووى
الخليج طلبا للرحق وهروبا من واقع الفقور المودقع ،فضوال عون ذلوك فقود جواء هوذا االسوتخدام
يحمل بعدا رؤيويًّا قصد من خالله الكاتب على لفت انتباه القارء إلى التفيورات االجتماعيوة
أن يص ووب م وون وجه وواء القري ووة
ف ووي قري ووة الس ووالمية والت ووي انته ووت بو وو(شعبان) س ووائ العم وودة ض
وكبرائهووا ومالووك لقصوور كبيوور بفضوول سووفر ابنووه (علووي) إلووى الكويووت للعموول هنوواك ،وموون ثووم
تبعت هذه السفرة سفرات عدة قلبت الذوق االجتماعي رأسا على عقب.
َّ
لعل أ َّول ما يلفت انتباه القارء فوي الروايوة ثوالث شخصويات اختوار لهوا الكاتوب أن
تمث وول الجان ووب ال ووديني وجان ووب الس وولطة والنف وووذ ف ووي المجتم ووع ،وه ووم العم وودة ،وص ووديقاه ،أ َّمو وا

العموودة فقوود اختووار لووه اسووم( :الحووا عووامر أبووو حسوون) ،واختووار لصووديقيه( :عبوود اللطيووف)،

و(عبد العليم األحهري) .ودوال هوذه األسوماء جميعهوا تشوير إلوى الصوفات الحميودة ،والخيورة.
فكلمووة( :الحووا

الوودال) تحموول داللووة دينيووة ،مرتبطووة بعبووادة ،هووي عبووادة الحووج ،وتطلووق هووذه

المفوردة علوى مون أدذ هوذا الوركن .وقود تطلوق علوى كبوار السون مون بواب التقودير واالحتورام.
عموما ،هي تحمل داللة على الرجل الخير ،الرحيم ،الكوريم ،الخودوم والمتواضوع .واالسومان
الخلُوق وكول موا هوو ي
حسوون.
العلموان اللوذان يلينهوا ،كوذلك ال يودالن علوى شوويء سووذ الخيور و ُ
ومثلهمووا اسووم( :عبوود اللطي ووف) ،واسووم (عبوود العل وويم األحهووري) .هووذا م ووا تحملووه الوودوال التووي

اختارها الروائي لشخصياته ،ومدلوالتها في ذهون القوارء وموا تعوود عليوه ،فهول واءم أو الءم

الكاتوب بوين دال الشخصوية ومودلولها فوي روايتوها وهول اسوتطا الكاتوب ،مون خوالل مخالفووة
السو ووائد والمسو ووتقر ذهو وون القو ووارء مو وون دالالت لهو ووذه االسو ووماء ،أن يصو ووور تناقضو ووات الواقو ووع

االجتماعي المصري في تلك الفترةا

) (1محمد عيسى ،سيميائية المسميات في رواية المفمورون لعبد السالم العجيلي ،مرجع سابق ،ص.29
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نق أر مما جاء في الرواية عن هذه الشخصيات الثالث على لسان الراوي قوله:
يم ووع ص ووديقه عب وود اللطي ووف وعب وود العل وويم األأحه ووري ..ذه ووب العم وودة ال ووى الق وواهرة..

وكالعووادة دائمووا ..كووان الهوودف المعلوون هووو حيووارة أضوورحة أوليوواء اهلل  ..وفووي ب وراءة األأطفووال
وصدقهم كانت الحاجة هديات تودعه بنف

الكلمات ..السالم أمانة للطاهرة يا عمدةي

()1

يذات ليلو و ووة  ..ظو و وول العمو و وودة وبطانتو و ووه يو و وودخنون مخو و وودر الحشو و وويب الو و ووى سو و وواعة

متو و ووأخرة مو و وون الليو و وول ..مو و وون كو و ووان يصو و وول الو و ووى مشو و ووارف خضو و ووم الالوعو و ووي  ..كوو ووان يقو و ووف

مترنحا  ..وبمشقة بالفة يعود الى داره قبل أن يفوص فيهي(.)2

يكان الحا عامر أبو حسن يعيب لنفسه فقط ..كوان هدفوه األأوحود فوي الحيواة هوو

اشبا اهواءه وتوفير اسباب سعادته ..لم يحظ برعاته كائن  ..ولم يستظل بظلوه قوائظ ..لوم

يعبأ بهموم اآلخريني

()3

.

وبتقنية الحوار نق أر أيضا:
يقال العمدة للمتر :اسومع يوا متر..إنتوه تجيوب توالت أ احيوح بيورة ..وشووية موحة علوى
محاجك ..وادينا مع بعضي

()4

 -كفاية يا حينب

قالت الحاجة هديات في انحعا شديد:
 -حينب مين يا عمدةا

أفاق العمدة وقال مرتبكا:

 -الطاهرة عمالة تناديني في الحلم ..رغم إيَّنه أنا لسة جاي من عندها

()5

ال ريب َّ
أن هوذه األسوماء تثيور لودذ القوارء الوواعي شويئا مون التعوارض القوائم بينهوا

وبوين سوياقها المحودد داخول الروايوة ،فبودال موون كوون أسوماء هوذه الشخصويات عالموة لتحديوود
سوومات الشخصووية وكشووف واقعهووا داخوول المجتمووع ،نلفيهووا تحموول موودلوالت مفووايرة تمامووا لمووا
) (1الرواية.116 ،
) (2الرواية.50 ،
) (3الرواية.73 ،

) (4الرواية.117 ،
) (5الرواية.129 ،
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تحمله دوالها ،فعبد اللطيف ،في الرواية ،أبعد ما يكون للطوف ،وعبود العلويم األحهوري ،الوذي
يوووحي اسوومه باالنتسوواب إلووى مؤسسووة دينيووة معروفووة ،هووو اآلخوور لووم يحموول موون اسوومه شوويئا،

ومثلهمووا (الحووا عووامر) فقوود كووان متس وولطا ،مفتصووبا ،ال تهمووه إال نفسووه ،وال يشووفله غي وور
أن خسور جميوع
أن أدت بوه حياتوه المنحرفوة إلوى االنتحوار بعود ض
لهوه ،عاب عمره هكوذا إلوى ض
أطيان ه الحراعية من أجل الحوا من فتاة راقصة ،هي (حيوحي عبودة) ،التوي اغتصوبها عنودما
كانت طفلة ،فانتقمت منه عندما صار عجوحا.

هووذا التنوواقض الووذي يحملووه موودلول الشخصوويات نسووبة إلووى دوالهووا ،ال بوود أَّنهووا تثيوور

انتباهووا لوودذ القووارء الووذي يتسوواءل ،أو يحوواول الوصووول موون خووالل هووذه المفارق وة إلووى رغبووة

الكات ووب ومقص ووديته؛ إيذ أراد الكات ووب م وون خ ووالل ه ووذه المفارق ووات تش ووكيل ب ووؤرة داللي ووة تكث ووف
االحسا

لما يجري في الواقع االجتماعي وما يعانيه من تناقضات ،مون خوالل شخصويات

تدعي التدين من الجانوب الخوارجي فقوط ،وعليوه فالشخصويات لوم يتحقوق لهوا السومة الدالليوة
المعادلة لالسم (الدال).

المعنى الحقيقي

االسم




الحاج عامر
عبد اللطيف
عبد العليم





الدين والكرم واألنس...
الدين واللطف والرفق...
الدين والعلم واللباقة...

معنى السياق




الفسق ،حب النفس...
البغي ،الظلم...
الرياء ،الجهل...

وم و وون تل و ووك األس و ووماء الت و ووي تحم و وول دالل و ووة التن و وواقض أو المفارق و ووة ،شخص و ووية:
(فردو ) التي سافر حوجها (صال ) للعمل في السعودية وتركها في قرية السوالمية موع
اختها( :صفاء).

(فووردو ) التووي يشووير اسوومها إيلووى أعلووى مكووان فووي الجنووة ،و(صووفاء) التووي يشووير

اسمها إلى النقاء؛ لم تكونا ،في الرواية ،نقيتين.

نقو و أر للو وراوي قول ووه :يب وودأت ف ووردو تع وواني م وون الوحش ووة ..وعل ووى وج ووه الخص وووص
عنوودما يجوون الليوول ..وتسووكن اج وواء السووالمية ..إي َّال موون نبوواح الكووالب ..كووان التلفوواح وش ورائط
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الفيووديو نوودماءها  ..ومووع موورور األأَّي وام والسوونين ..وبسووبب غيوواب صووال الووذي امتوود مووداه..
تحولت الوحشة الوجدانية إلى وحشة جنسيةي

()1

.

فالفتاتان واسماهما ،دالهما ومدلولهما ،أراد بهما الكاتب تصوير قضوية خطيورة فوي

المجتمووع المصووري ،أسووفرت عنهووا ريوواح الخلوويج ،وهووي سووفر األحوا لموودة طويلووة فووي دول

الخلوويج لفوورض العموول أو غي وره ،وتوورك حوجوواتهم ،وهووي قضووية حووذر منهووا الشوور  ،قبوول أن
يشووير إليهووا الكاتووب ،لخطورتهووا الداهمووة بالنسووبة لكثيوور موون المشووكالت علووى مسووتوذ األس ورة
والمجتمع  ،وأبشعها انحراف الحوجة عن الجادة.

وموون تلووك األسووماء التووي تحموول داللووة المفارقووة أيضووا شخصووية( :خلووود)( ،)2التووي

أن يسو ووتمر ويشو ووق عبو وواب البحو وور ،متحدي و وة بو ووذلك حيو ووف الف و ووارق االجتماعيو ووة
أرادت لحبهو ووا ض
والمادية التي تحول بينها وبين (حسن) ،لكون (خلوود) التوي يشوير اسومها إلوى البقواء والودوام،
لقيت حتفها فوي حوادث طوائرة ،كانوت قود سوقطت فوي ميواه البحور األبويض المتوسوط ،وقتلوت
معها حلمهما الناصع البياض.
وموون تلووك األسووماء التووي تحموول داللووة المفارقوة أيضووا شخصوويتا( :نبيوول) و(حموودي)
أوالد العموودة ،ف وو(نبيل) الووذي يشووير اسوومه إلووى الشوورف واألصووالة والنجابووة ،هووو فووي الروايووة،

يحمل صفة الدناءة والوضاعة والعقوق .يقول الراوي :يفقد قطوع صولة الورحم ..حيوث انوه لوم
يول اسرته اي اهتمام وعلى وجه الخصوص امه الحاجة هوديات ..ففوي المورة الوحيودة التوي
ذهووب فيهووا الووى السووالمية  ..حارهووا بأيوواد خاويووة ..ولووم يمكووث معهووا غيوور دقووائق معوودودات..

كمووا انووه لووم يووذهب الووى اختيووه اموول وعائشووةي( .)3ف وو(نبيل) لووم يكوون نبوويال .و(حموودي) ،الووذي
يشير اسمه إلى الصفات الحميدة ،يكان ذيبا مسعوراي

ثالثا :الشخصيات التي تعتمد داللة التحول:

()4

.

وفووي الروايووة شخصوويات كثي ورة تحووول اسوومها الشخصووي تبعووا لوضووعها االجتموواعي

وواقعهووا المعوويب الووذي أحدثتووه ريوواح الخلوويج .حيووث انتقلووت عووائالت وشخصوويات كثي ورة موون
) (1الرواية.109 ،
) (2الرواية.184 ،
) (3الرواية.208 ،
) (4الرواية.208 ،
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الفقوور إلووى الثوراء بفضوول سووفر أبنووائهم للعموول فووي دول الخلوويج ،واكتسوواب هوؤالء الشخصوويات
مكانووة اجتماعيووة جديوودة ،بعوود التهموويب الووذي كووانوا يعانونووه بسووبب الفقوور وتسوولط الطبقووات

األرستقراطية وما تملكه من نفوذ قوي على الطبقات الكادحة.

هوذا االنتقوال فووي الوضوع االجتموواعي ،صواحبه انتقوال الكاتووب ب أسوماء الشخصوويات

من داللتها السابقة إلوى دالالت جديودة تتناسوب ووضوعها االجتمواعي الجديود .فوو(شعبان أبوو
جريوودة) سووائ

العموودة وخادمووه الخوواص ،كووان هووو وأس ورته ،يعتموود كوول االعتموواد علووى دار

العموودة فووي كوول األمووور الحياتيووة ،وولووداه (نوورج ) و(علووي) لووم يختب و ار المالب و

أو األحذيووة

الجديوودة ،فقوود كانووا يسووتعمالن مووا قوود يسووتفني عنووه أوالد العموودة ،أموول وعائشووة ،أ َّم وا الطعووام،

فكانت (خديجة) حوجة شعبان تأخذ فضل الطعوام إلوى نورج

وعلوي ،فالعائلوة كانوت تعويب

فووي حالووة موون الفقوور والظلووم االجتموواعي بسووبب مشووكلة الطبقيووة العدائيووة التووي كووان ينهجهووا

أصحاب السلطة في النفوذ في القرية.
انتقلت عائلة (شعبان) ،بعد سفر ابنه (علي) للعمل في الكويت ،من الفقور المودقع

ًّ
(حاجا) ،فصار اسمه (الحوا شوعبان
إلى الثراء ،هذا الثراء الذي جعل من (شعبان) الخادم
أبووو جريوودة) وصووار يموون أعيووان السووالميةي( .)1ومثلووه أيضووا (مخيموور) الووذي صووار (الحووا

()2
أن َّأديا فريضة الحج.
مخيمر) واالثنان لم يسبق لهما ض
هووذا االنتقووال أيضووا ،جعوول موون حوجووة الدسوووقي( :هديووة)( :الحاجووة هديووة) ،يقووول

أن تووذهب الووى اال ارضووي المقدس ووة ..اكتسووبت لق وب الحاجووة وتسووابقت نسوووة
ال وراوي :يودون ض
()3
السالمية إيلى مجالستها والتقرب منهاي .
موون تلووك الشخصوويات التووي طالهووا التفييوور أيضووا ،شخصووية (عبووده بريمووو ) الووذي
كان يعمل في محل لتصولي البوتاجواحات ،وصوار بعود سوفره إلوى العوراق يمتلوك ثوروة كبيورة،
جعلت منه أستاذا .نق أر عن طريق الحوار:

في المقهى :قال علي صبي المقهى وهو يقدم النارجيلة إيلى عبده بريمو

) (1الرواية.134 ،

) (2الرواية ،ص.150
) (3الرواية.106 ،
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ولع يا استاذ عبده
ضحك شوقي عاشور قائال:

ايه الي خاله استاذ يا علي ا

امال اقول له ايها
قول يا بريمو

ما خالص بأه ..بريمو

راح وراحت أيامه ..ما عدب بيصل بواجير الجاح ..مون يووم موا

راح العراق بأه حاجة تانية خالص

()1

ك وول ه ووذه التقني ووات الت ووي اعتم وود عليه ووا الكات ووب تس وواعد ف ووي تجس وويد قض ووية الرواي ووة

الكبورذ وهووي مواذا فعلووت ريوواح الخلويج بووالمجتمع المصوري ،حيووث يتحسوور الكاتوب علووى تلووك

األيو ووام الخاليو ووة ،والبيو وواد ر الواسو ووعة ،التو ووي طمسو ووتها ريو وواح الخلو وويج ،التو ووي اجتاحو ووت المكو ووان
واإلنسووان ،فووأدت إلووى اخووتالل المعووايير وصووعود الصووعاليك إلووى أعلووى السوولم االجتموواعي،
وهبوط أعيان البلد.
م وون األس ووماء األخ وورذ الت ووي تب وودلت ف ووي خ ووط امت ووداد الح وودث الروائ ووي ،شخص ووية:
(فتحيوة) ،وشخصووية( :حينووب) الخادمتوان .فقوود أصووبحت فتحيووة تودعى( :األسووطة توحووة) بعوود
تبدل وضعها االجتمواعي ،يقوول الوراوي :يكانوت فتحيوة  ..الشوهيرة باألسوطة توحوة  ..تمتلوك
موواخورا ..وفرقووة رقووص إلحيوواء االفوراح والليووالي المووالحي( .)2وصووارت (حينووب) الطفلووة الفقيورة

المعدمة تدعى( :حيحي عبدة).

يقووول ال وراوي :يوبوودأت حيووحي توورقص ..وبوواألجر الووذي تحوودده ..فووي أكبوور مالهووي
شووار الهوورم وسووط المدينووة ..وفووي اف وراح االثريوواء واع ارسووهم ..وفووي حموون قياسووي أصووبحت

راقصة مصر االولىي(.)3

يابتاعووت حيووحي شووقة فوواخرة فووي واحوودة موون أفخووم بنايووات القوواهرة وعلووى الفووور بوودأت

في تأثيثها ..وتنفيذ الديكور الذي يروق لهاي.

()4

) (1الرواية.176 ،
) (2الرواية.60 ،
) (3الرواية.80 ،
) (4الرواية.80 ،
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ياشووترت واحوودا موون أكبوور موواله شووار الهوورم الليليووة ..قص و ار منيفووا فووي حووي جوواردن
سيتي ..وسيارة مرسيد

فارهة ..وأيضوا لكول مون شوقيقتيها فهيموة وشوربات سويارة خاصوة..

كما أَّنها ألحقتهما بمدار أجنبية ..هذا فضال عن حر خاص وسائق والكثيور مون الخودم
والحشمي

()1

علي ووه فو ويل َّن اس ووم الشخص ووية المتح ووول كش ووف لن ووا ع وون س وومات الشخص ووية الجدي وودة

ومقوماتهووا الدالليووة والسوويميولوجية ،فحقووق للشخصووية وجودهووا ،وللوونص مقروئيتووه ،وأفص و

عوون البعوود الرؤيوووي للكاتووب ،الووذي اسووتطا موون خووالل ذلووك أن يعوورض اآلثووار االجتماعيووة
التووي نتجووت عوون هج ورة العمالووة المصورية الووى دول الخلوويج ،ومووا نووتج عوون ذلووك موون اخووتالل
للمع ووايير وتب وودل للنف ووو  ،س ووببه االنفت وواح غي وور المنض ووبط ال ووذي أحدثت ووه ه ووذه الري وواح عل ووى

المستويين االجتماعي واالقتصادي.

) (1الرواية.88 ،
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العدد ()90
الخاتمة

أظهر البحث في سيميائية االسم الشخصي ودوره في تصوير البعد االجتماعي

في رواية رياح الخليج إلبراهيم السيد طه نتائج عدة ،من أبرحها :استفادة الكاتب من
أن تشير إلى
معطيات الدر السيميائي عن طريق اختياره ألسماء شخصيات من شأنها ض
البعد االجتماعي لما عليه هذه الشخصيات ،وهو ما اتض في شخصيات مثل (بريمو )
و(الصرماتي) وغيرهم من الشخصيات التي تعتمد داللة المطابقة .وأن تفض

بطريقة

ذكية وتعري الواقع االجتماعي المضطرب من خالل شخصيات كانت تتهندم بهندام الدين
لتحقيق مصالحها الشخصية ،وهذا ما ظهر في شخصيات مثل( :عبد العليم األحهري)،

و(عبد اللطيف) ،وشخصية (العمدة) ،معتمدا في ذلك على داللة المفارقة ،كما أظهر

البحث في داللة أسماء الشخصيات اعتماد الكاتب على تقنية ُّ
تبدل أسماء الشخصيات
داخل الرواية تبعا لواقعها االجتماعي المتفير؛ سعيا منه إلى بيان أثر ذلك الواقع على
أفراد المجتمع ،وهذا ما ظهر في شخصيات مثل( :فتحية) و(حينب) و(مخيمر) و(شعبان
أبو جريدة) ،وغيرهم ،ممن طمست رياح الخليج مالمحهم السالفة.
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The Semiology of the Name and its Role in Depicting the
Social Dimension of the Fictional Character in Ibrahim AlSayed Tahaʼs ‘Riah Alkhalij’

Harith Yassin Al-Masha
Abstract

Through their characters, some novelists seek to identify a
specific reality within the narrative text by describing the novel as
an art that can’t be far from reality with its social, psychological and
intellectual dimensions. The reader notices that they deliberately
paint their characters with a social figure, using character’s name as
a way to represent this reality. The names are described as the
identity of the character that performs in the contextual reality the
same function that the characters perform in real or social reality. It
is a linguistic sign that has two sides: signified and signifier;
signified is present as its name, and its meaning is absent
considering its status within the narrative fabric. The study attempts
by applying the data of the semiotic method to research the
semiotics of the personal name and its role in depicting the social
dimension of the novel's character. It takes Ibrahimʼs Al-Sayed
Taha Riah Alkhalij as a model. The study is divided into two
aspects, the first talks about semiotics, and then about the character
and its importance within the fictional work. The second deals with
the characters of the novel and the significance of their names. It has
three sections: the significance of conformity, the significance of
paradox, and the significance of transformation.
Key words: semiotics, noun, personality, social.
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