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األدبية ألنو أسهم إسهاما كبريا يف إثراء الثقافة الفنية يعد األدب الروسي أثرى آداب العامل وأغناىا، 

التجربة  طياتورامسا بني  - مبدعيو بفضل -، كما ساىم يف تصوير أدق تفاصيل احلياة اإلجتماعيةاإلنسانيةو 

احلياتية للشعب الروسي، فلسفتو، أخالقو ونظرتو إىل العامل والوجود يف األطوار التارخيية ادلختلفة، حيث يعود 

تاريخ األدب الروسي إىل األدب الذي مت تأليفو يف روسيا وادلهاجرية إليها واألعمال اليت مت صياغتها باللغة الروسية 

اإلحتاد السفيايت سويا، وجدور األدب الروسي تعود إىل العصور الوسطى ولكنو منا واليات مستقلة كان جيمعها يف 

وتطور وأصبح لو حيث واسع  منذ أوائل ثالثينيات القرن التاسع عشر حيث اختذ طريقا زلفورا بالذىب يف الشكر 

والتأليف، أمثال  بداعاليت أتاحت لألدباء اجملال لإل والرواية والدراما، ومن مت ذاع صيت ادلدرسة الرومانسية

الذي أبدع يف القصص القصرية، وكان القرن العشرين مبثابة العصر الفضي  وإيفان تورجنيف «نيألكسندر بوشك»

لألدب الروسي، وقد كانت الروح اليت تسيطر على معظم األعمال األدبية الروسية يف معظم احلقب تدور حول 

جند ذلك خاصة يف الرواية الواقعية اإلجتماعية النفسية اليت ظهرت ادلعاناة كسبب أساسي يف اذلروب واخلالص، و 

ىي أول رواية ظهرت يف ىذا  أللكسندر بوشكني «يفجيين أونيجن»يف ثالثنيات القرن التاسع عشر وكانت رواية 

 «بطل العصر»اجملال وتبعتها عدة روايات جسدت وبشكل كبري واقع اجملتمع الروسي أمهها رواية لريمونتوف 

 .«اجلرمية والعقاب»ستويفسكي دو ورواية  «األرواح ادليتة» ونيقوالي قوقول

ستويفسكي أحد أئمة الرواية الواقعية اإلجتماعية النفسية، فإنتاجو يف ىذا اجملال يشغل مكانة ىامة و ويعترب د -

فقراء ادلدينة، إذ كانت وخاصة ليس يف تاريخ الرواية الروسية فقط بل ويف الرواية العادلية أيضا، حيث وصف حياة 

  «اجلرمية والعقاب» «مذلون مهانون» «ادلساكني»من أكثر ادلواضيع احملببة عنده وجند ذلك يف العديد من رواياتو 

 وىذه األخرية اخرتناىا لتكون منوذج لتطبيق ادلنهج السيميائي على شخصياهتا.

 ولعل أكثر دافع إىل اختيار ىذا ادلوضوع ىو:



 مةمقد
 

 
 
ب   

 وىو ما توفر يف ىذه الدراسة.الروايات ليل دراسة وحت دوستويفسكي، وميلي إىلحب الكاتب  -

 وقد قسمنا حبثنا ىذا إىل فصلني مع مقدمة وخادتة:

 ةادلبحث األول يتحدث عن السيميائية ومفاىيمها العامة، ويندرج حتتو ثالثالفصل األول: قسمناه إىل مبحثني: 

كر اللغوي القدمي، ادلطلب الثاين الذي خصصناه لدراسة مفهوم السيميائية مطالب ادلطلب األول السيميائية يف الف

أما ادلطلب الثالث فخصصناه لدراسة مستويات التحليل السيميائي، أما ادلبحث الثاين فيتحدث عن مفهوم 

من ادلنظور السيميائي ومن و  مطالب، مفهوم الشخصية من ادلنظور اللغوي ةالشخصية وقد قسمناه إىل أربع

 ادلنظور السردي والنفسي.

 سيميائيا. ادلدروسة ةشخصيات الروائيبعض عتبات الرواية وعالقتها بالأما الفصل الثاين فخصصناه لدراسة 

 .وختمنا ذلك جبملة من النتائج واإلستنتاجات معتمدين يف حبثنا على ادلنهج السيميائي

 ادلصادر اليت اعتمدنا عليها فيتمثل رلموع فيما يلي: أما أىم 

 رواية اجلرمية والعقاب جبزيئيها. -

 سيميولوجية الشخصيات الروائية لـــ: فيليب ىامون. -

ويف خضم البحث واجهت العديد من الصعوبات، لكون الرواية ضخمة ومل تدرس سيميائيا من قبل 

 باإلضافة إىل ضيق الوقت.

دلقدمة أتوجو بالشكر إىل أستاذي الفاضل الربوفيسور " عبد اهلل عيسى حليلح" الذي مل ويف ختام ىذه ا

 يبخلين بنصائحو وتوجيهاتو القيمة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول الفصل
 

 

 مفهوم السيميائية

 

 والشخصانية السيميائية فاهيم عامة في م المبحث األول:
 

 السيميائية في الفكر اللغوي القديمالمطلب األول: 
 

 : مفهوم السيميائيةالمطلب الثاني
 

 سيميائيتحليل الالمستويات  :المطلب الثالث
 

 الشخصيةم هو مف :المبحث الثاني
 

 من المنظور اللغوي :المطلب األول
 

 من المنظور السيميائيالمطلب الثاني: 
 

 من المنظور النفسيالمطلب الثالث: 
 

 من المنظور السرديالمطلب الرابع: 
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 والشخصانية السيميائية فاهيم عامة في م :المبحث األول

حضيت باىتمام الكثَت من الدارسُت و علم السيمياء من العلوم احلديثة اليت ظهرت يف بداية القرن العشرين، 
انصهارىا مع سلتلف الثقافات، و انفتاحها على رلاالت إنسانية عدة، و ادلعارف، و ذلك لتميزىا على باقي العلوم و 

شهدت حلظيت » سبيزا ذلا بأن  والغربية و يف كّل من البيئة العربية  جذورىاانتشار و حداثتها و باإلضافة إذل أصالتها 
 سامها يف رقيها.( 1)«زمانُت سلتلفُت و والدة يف مكانُت 

 السيميائية في الفكر اللغوي القديم: المطلب األول

اليت تناولت ادلادة العلمية اللغوية القددية أنَّ علم  الفلسفيةو الببلغية و تؤكد معظم الدراسات اللغوية  
ىل  :منو نتساءلو اشتقاقاتو يف سلتلف مواد الًتاث اإلسبلمي العريب، و السِّيمياء قد مت تداولو دبختلف صياغاتو 

 أسهم العرب يف بناء ىذا العلم من خبلل إرساء قواعده ؟

 عند العرب :أوال

ادلفسرون، من و وردت لفظة " سيما " يف التَّنزيل العزيز، يف مواضع عّدة دبعٌت العبلمة كما فسَّرىا اللغويون 

﴿ :بينها قولو تعاذل                    

          ﴾   [. 125 :] آل عمران 

 (2)«معلمُت بعبلمة تعرفوهنم هبا مسوَّمُت،  »

                              
 .09، ص 1992دت، ، دطالنشر، األردن، و سعيد الغامني، ادلؤسسة العربية للدراسات  :التأويل، ترو السيمياء  :روبرت شولز( 1)
، ص 2003، 5ادلنورة، اجمللد األول، ط احلكم، ادلدينة و أيسر التفاسَت )الكبلم العلّي الكبَت(، مكتبة العلوم  :أيب بكر جابر اجلزائري( 2)

292. 
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 ﴿:قال تعاذلو              ﴾ [ 29 :] الفتح 

الّصفاء و اإلشراق و داللة على الوضاءة و أّما سيماىم يف ىذه اآلية، فيفسرىا سّيد قطب بأهنا عبلمة 
ليست ىذه النكتة ادلعروفة يف الوجو كما يتبادر إذل الذىن و من ذبول العبادة احلي الوضيء اللطيف، و الشفافية، و 

 فالسمة ىي األثر الظاىر.( 1)«أثر العبادة ىو فادلقصود بأثر السجود « ... من أثر السجود » عند مساع قولو 

 ﴿:جلّ و [ من سورة البقرة البقرة حيث يقول عّز  273ادلعٌت ذاتو صلده يف اآلية ] و      

                              

     ﴾.   

أي لتعففهم « أغنياء من التعفف » حباذلم « حيسبهم اجلاىل »  :يفسرىا أمحد بن زلمد الصاوي بقولوو 
« ال يسألون الناس » أثر اجلهد و عبلمتهم من الّتواضع « بسيماىم » يَا سلطًبا « تعرفهم » تركو و عن السؤال 

 .(2)«اإلحلاح وىو أي ال سؤال ذلم أصبل فبل يقع منهم إحلاف « إحلافا » شيئا فيحلفون 

 :[ من سورة الرمحن، يقول العزيز احلكيم 41كذلك صلد معٌت العبلمة ادلتعلقة بالشكل يف اآلية ] و 

﴿                  ﴾.    

 ﴿ :يقوم أيضاو                        

      ﴾[ 30 :] زلمد 

                              
 .3332، ص 1985، 11، ط 30-26 :يف ظبلل القرآن، دار الشروق، اجمللد السادس، األجزاء :سيِّد قطب( 1)
 .212، ص 2010، 1حاشية الصَّوّي على تفسَت اجلبللُت، ط  :أمحد بن زلّمد الّصاويِّ ادلصرّي اخللويت ادلالكيّ ( 2)
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على معٌت ودال واحد من خبلل اآليات البينات نستنتج أن لفظ السِّمة ادلذكور يف سلتلف السِّياقات يدل 
الّسمة تارة دالة على  أفعال قام هبا أصحاهبا، فنرىو ىذه العبلمة جاءت نتيجة سلوكات و العبلمة،  أال وىو:
 ﴿ :باألنام فقط بل باحليوان أيضا، يقول عزَّ وجلّ الّسمة يف القرآن الكرًن ال تتعلق و تارة على األشرار، األخيار و 

                             

                              

    ﴾ جاءت على صيغة و ىي دبعٌت ادلعّلمة و [ فادلسومة ىنا تعود على اخليل  14 :] آل عمران

 ادلفعول.

 جاءت على صيغة ادلفعول.و ىي دبعٌت ادلعّلمة و ىنا تعود على اخليل 

وتعريفات متنوعة، تتمثل يف  أوزان سلتلفة عدة جاء ذكر مصطلح السيمياء يف ادلعاجم العربية على
  :التعريفات التالية

أعلم  :سّوم فبلن فرسو تسودياو »  :جم العُت حيث قالعه اخلليل بن أمحد الفراىيدي يف مأوردادلعٌت األول 
 .(1)«الّشرو ىي العبلمة اليت يعرف هبا اخلَت و السِّيما ياؤىا يف األصل واو، و شيء يعرُف هبا )...(،  وعليو حبريرة، أ

ما اتفق عليو معظمهم على خبلف ما جاء يف معجم الوسيط الذي ربط مصطلح السِّيمياء بالسحر وىو 
 (2).«وجود ذلا يف احلسِّ  حاصلو إحداث مثاالت خياليَّة الو السِّحر  :السِّيمياء» :ليس بالعبلمة حيث جاء فيوو 

الِسماء و الِسمُة و الّسومُة »وندعم ادلفهوم األول الذي جاء بو اخلليل بتعريف بطرس البستاين الذي قال: 
: حجارة من طُت ُمَسوَّمة عند ربك وجلّ قولو عز و َسَوم الفرس جعل عليو السِّيمة. و العبلمة،  :السيمياءُ و 

: السِّيم العبلمات على صوف الغنم. ابن العريب وقالمحرة )...( و للمسرفُت؛ روي عن احلسن أهّنا معلَّمة ببياض 

                              
 .296، ص 2003، 02، جزء 1العُت، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط  :أمحد الفراىيدياخلليل بن ( 1)
 .465النشر، مصر، ص و ، دار الطباعة 4ادلعجم الوسيط، ط ( 2)
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ُسوَّمةو ادلرعيَِّة،  :اخليل ادلَسَومةو من ادلبلئكة مسوَّمُت؛ قرئ بفتح الواو، أراد ُمعلَّمُت  :قال تعاذلو 
( 1) «ادلعلَّمُة... :ادل

جعل  :س َتسوديًاّسَوم الفر و ) :ىذا تعريف ابن منظور أما يف تاج العروس للسيد زلمد مرتضى فقد جاء كالتارل
قال و بشيٍء يعرف بو.  وأعلم عليو حِبَتة أ :أي :قال الليثُ و عبلمة،  :قال الليُث أيو عبلمة،  :عليو مسة( أي

ه  :زيدو أب  (2) ...«(ما يريد و أي خلِّي « ُسوِّم و َعْبٌد »  :)دلا يريُده. ومنو ادلثل :سوَّمو( أيو َسوَّم )فبلناً( إذا )خبلَّ
م [. َوَصَل و ]س  –سيمة »  :وافقهم يف ذلك ادلعلم بطرس السبتاينو نفس ادلعٌت الذي جاء بو إبن منظور، وىو 

مّيزُة ذلا  :عبلمُة، ِسيمة السِّلعةِ  :ومسة الغضب على زُليَّاهُ 
ُ
 (3).[«م و ِسيمياٌء ] س  –عبلمتها ادل

السِّيمياء بكرسهنَّ العبلمة، و السِّيماء و  السِّيمة»  :يف نفس السياق قال الفَتوز آبادي يف قاموسو ايطو 
على القوم و اخليل أرسلها و يف مالو حكَّمُو، و َسوَّمُو دلا يريده و فبلنًا خبّلُه و سوَّم الَفرس تسوديًا جعل عليها سيمة، و 

يعلم أهنا ليست من  بعبلمةو محرة أو معّلمة ببياض و من طُت مسّومة، أي عليها أمثال اخلواتيم أو أغار فعاث فيهم 

نيا،  ﴿ :تسمون»  :جاء يف غريب القرآن الكرًنو ( 4)«السَّامة احلفرة على الركيَّة و ِحجارة الدُّ    

  ﴾ ترسلوهنا إذل ادلرسى. يقالو ترعون دوابَّكم، بلغة خثعم. أ :[ تسيمون 10 :] النحل: 

اإلبل إذا و ادلاشية  :السَّوامو السائمة و إذا رعَّيتها.  :أنا أمستها أسيمتهاو خرجت إذل ادلرعى،  :سامت ادلاشية تسوم
 .(5)«ادلرسلة مطلقًة و ادلرعية، أ :ادلسومةو خليت لًتعى. 

                              
 .308ص دط، دت،، باب السُت، مادة سوم، 07لسان العرب، دار صادر بَتوت، اجمللد  :ابن منظور( 1)
 .221ص دط،دت،، باب ادليم، مادة َسَوم، 31تاج العروس )من جواىر القاموس(. اجلزء  :زلمد مرتضي بن احُلسٍت الزبيدي( 2)
 .542ص دط، دت،، باب السُِّت،4ط ايط، اجلزء زلي :بطرس البستاين( 3)
 .131، ص 1980، 4، اجلزء 3القاموس ايط، اذليئة ادلصرية العامة للكتب، ط  :الفَتوز أبادي( 4)
، باب السُت، ص 2002، ، دت1ادلعجم ادلفضل يف تفسَت غريب القرآن الكرًن، دار الكتب العلمية، لبنان، ط  :زلمد التوصلي( 5)

256. 
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« َوَسمَ » ىو مقلوب الذي « سام » مشتقة من الفعل » ىي و لسِّمياء كما متفق عليها ىي العبلمة اإذن 
ِسيَمى  :يقولونو ِومْسٌَة،  :مِسَُة، فإّن أصلها :يدل على ذلك قوذلم« ِفْعَلى » ىي يف الصورة و ، « ِعْفَلى» وزهنا 

ما نستنتجو أّن السيمياء حُت ( 1)«َسوَّم إذا مسو :يقولونو بادلد، و سيماء بزيادة الياء و سيماء بادلد، و بالقصر، 
جذورىا العربية. و  :ىذا إن دل يدل على أصل التسميةو إياه. و نسقطها على ادليزان الّصريف العريب فإهنا تتطابق 
فلفظ السيمياء ورد يف القرآن الكرًن ست مرّات دبعٌت العبلمة، » باإلضافة لوجودىا يف القرآن الكرًن منبع العلوم 

 يعٍت بشٌت صورىا اليت قد تتقمص دورىا.( 2)«األخبلق و سواء أكانت متصلة دببلمح الوجو أم اذليئة أم األفعال 

 عند الغربثانيا: 

أصول يونانية، حيث يؤكد الباحث " برنار  ويتفق جل الباحثُت اللغويُت أن مصطلح السيميولوجيا ذ
" الذي يعٍت Logos " و" الذي يعٍت عبلمة،   Sémionالكلمة آتية من األصل اليوناين "»  :توسان " أن

األديان  علمThéologie واإلجتماع، علم  Sociologieخطاب الذي صلده مستعمبل يف كلمات من مثل 
تعٍت   Logos بامتداد أكرب كلمةو علم احليوان، ...إخل  Zoologieعلم األحياء،  Biologieت(،  ىو )البل

إذن، من خبلل تفكيك ادلصطلح ( 3)«علم العبلمات  :اآليت والعلم ىكذا يصبح تعريف السيميولوجيا على النح
عدة معاجم لغوية » ما اجتمعت عليو وىو األصل اللغوي لِلفظة السيميولوجيا، و مت الوصول إذل ادلعٌت الدقيق 

ضاربة يف الثقافة الغربية، حيث أهنا تعود إذل أيام  :" Sémiologieسيميائية على أن لفظة سيميولوجيا " و 
د أن ادلصطلح كان م العبلمة صلهو مف نبعيدا ع( 4) «الرواقيُت...و أرسطو، و اليونانيُت القدامى مع كل من أفبلطون 

                              
، 2012 ، 1النشر، بَتوت، لبنان، ط و الطباعة و العلوم و سيميائية األلوان يف القرآن الكرًن، دار ادلتقُت للثقافة  :كرًن شبلل اخلفاجي( 1)

 .42ص 
منشورات  -نوفمرب 8-7النص األديب( و زلاضرات ادللتقى الوطٍت األول )السيمياء  :العريب جامعة زلمد خيضر بسكرةقسم األدب ( 2)

 اجلامعة.
 .9ص  دت، ،2ما ىي السيميولوجيا، تر: زلمد نظيف، أفريقيا الشرق، ادلغرب، ط  :برنارتوسان( 3)
 .2013 دت،  ،1السيميائي يف نقد السرد العريب احلديث، دار األمان، الرباط، ط  اإلذباه :زلمد فليح احلبوري( 4)
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" أي " Tike" أحلقت باإلسم " Logie رائجا يف احلقل الطيب لكن ادلصطلح مغاير لؤلول فبدل " 
Sémiotiké  «" (1)«وضع جالينوس ليعٍت بو " علم األرض " يف الطب. 

طلح األول فاألعراض تعترب عبلمات ظاىرة على ادلريض يصل الطبيب من صمعٌت ال يبتعد عن ادل وذوىو 
ميز بُت العبلمة العامة » بريكوس جالينوس زلاولة معاجلتو، فالطبيب أو تسميتو و خبلذلا إذل ربديد نوع ادلرض 

 دات جالينوس نستطيع تفسَت سبب ارتباط التحليلهو من رلو العبلمات اخلاصة اليت تشَت إذل شيء زلدد، و 
 فكبلمها يدرس العبلمات لكن لكل رلال سياقو.( 2)«السيميائي احلديث بعلم الطب 

 Signifiant etمدلوال )و  داالSigne -  –أول من قال بالعبلمة  -Stoiciens  –يعترب الرواقيون و 

Sinifie  ،) يف اللغة ىي ادلدلول و ، فثنائية الدال (3)«كتشافاهتم األوذل ا رتكزت السيميائيات ادلعاصرة على او
 الفلسفية.و كيزة اليت تقوم عليها جّل النظريات اللسانية ر ال

وىو الكتابة، و الذي يعٍت تعلم القراءة " Grammatike"  كذلك أفبلطون تطرق إذل دراسة مصطلح 
على تعلم الرموز اللغوية من  أساسيالكتابة تعتمد بشكل و فالقراءة ( 4)«فن التفكَت  ومع الفلسفة أمنذمج 
علم الرموز و غَت لغوية للقيام بفعل الفهم؛ أي أن الرابط ىنا يكمن يف علم العبلمات و إشارات لغوية و حروف 
مرسومة  ومكتوبة أ وادلدلول لتشكيل صورة ذىنية ملفوظة أو الدال  حضوركبلمها يستوجب و الكتابة(، و )القراءة 

ىي ما خيرب عن األفكار فمن و فصلة يف وحدات األصوات ادلتىو الكبلم » بتفسَته إذ يقول  وقام أرسط ما وىو
بناء حوار، فادلقاطع الصوتية اليت تعرب عن مفردات ما  ال ديكنو ( 5)«دون عبلمات ال ديكن تصور أي شيء 

                              
 .4ص دط، دت، آخرون، إفريقيا الشرق، ادلغرب، و اإلذباىات السيميولوجية ادلعاصرة، تر: محيد حلمداين  :مارسيالودا سكال( 1)
 اجلرجاين منوذجا(، عادل الكتب احلديث، عمان، األردن، شللكة النص التحليل السيميائي للنقد الببلغي :زلمد سادل سعد ا( 2)

 .14، ص 2007دط،
 .22، ص 2013،العامة، دار القدس العريب، د ط مبادئ السيميولوجيا :أمحد عزوز( 3)
 .23ادلرجع نفسو، ص ( 4)
 .32، ص 2017، 1ينبال، العراق، ط السيد ادلسيح )نظرة يف معتقدات شرقية قددية(، أشوربا و ما و اذل-السوما :أسامة عدنان حيي(5)
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يركب يف ذىن اإلنسان دون وجود و كلمات مفتاحية ىي أساس العملية التواصلية كما ال ديكن للتصور أن يبٌت و 
 تصوره.عبلمات يبٌت عليها دي 

اذلنود القدامى بالضبط و موجودة عند اإليرانيُت « مسة » العربية، صلد أن لفظة و بعيدا عن األصول اليونانية و 
 اآلذلة بصورة عامة. و ادلواضع فإن معناىا يدل على اإللو و احلاالت و يف أغلب احلاالت و يف النصوص الفيدية، 

السوما يف النصوص الفيدية حيوز صفات معتادة تطلق إن  :يف ىذا الصدد يقول الباحث أسامة عدنان حييو 
لعل و ىذه الصفات كلها صفات مساوية، و ( 1)«بصَت، ذكي، عاقل، منتصر، كرًن هو على اآلذلة بصورة عامة، ف

 ارتفاع.و الصفات السماوية تعترب عبلمات رقي و اإلرتفاع و  ومن لفظة مساء اليت تعٍت العل السوما مأخوذة

م بشكل كاف للمؤرخ هو السوما/اذلاوما يف اجلبال أمر مفو إن من»  :تفسَتا آخر إذ يقوليضيف الكاتب و 
غامض، ففي و م هو ما بالطيور أمر غَت مفو األفشية تربط السوما/اذلو لكن وجود إشارات يف النصوص الفيدية و 

« » من السماء العليا فبل حيميك عصفور الكاريًتي الربي  إالأيها ادللك الغٍت القدير،  :مقطع مهم نقرأ فيو
آخر يدل على نبات، أما طائر الكاريًتي و معٌت يدل على اآلذلة  :حسب الكاتب لفظة ربيل إذل معنيُت« السوما 

 «الصفات الراقية و  وادلرتفع فالسوما عبلمة تقتصر على العل وسكنو ادلناطق اجلبلية ذات العلو معروف باعتزالو هو ف

 السيميائيةم هو مف :المطلب الثاني

 عند علماء الغربأوال: 

العلوم احلديثة اليت بزغت مشسها يف القرن العشرين مع السويسري " فردينان و تعد السيميائيات من ادلعارف 
لقد أصبح شلكنا تصور ذلك »  :صرّح قائبلو ر علم جديد يهتم بدراسة العبلمات هو بظ تنبأسويسر " حيث دي 

                              
 .13ادلرجع نفسو، ص (1)
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بالتلي من و البد أن يكون جزءا من علم النفس اإلجتماعي و العلم الذي يدرس حياة العبلمات داخل اجملتمع، 
 (1)«علم النفس العام، سوف أمسيو علم العبلمات 

من و ىدي سويسَت يؤكد أن العبلمة ال تشتغل منعزلة عن حقلها الذي تنتمي إليو، فهي وليدة اجملتمع 
إنو اإلعًتاف  :زليط معُت، يفسره جوزيف كورتيس بقولوو العبلمة دوما ما تنتمي إذل بيئة و تواضع عليها، و وضعها 
 ضمنيا بأن العبلمة ال توجد أبد منفردة. ولو عمليا 

 إهنا النقطة اجلوىرية اليت تتميز السيميولوجيا التقليدية )...( عن السيميائية ادلنشغلة أكثر دبا جيري بُت
» ىي إنعكاس للغة و فالعبلمات مكوِّن إجتماعي  ،(2)«العبلمات، بلعبة ادلعٌت الذي يركز على مكونات العبلمة 

األجبدية الصم، البكم، و لذلك فهي مشاهبة لنظام الكتابة و إّن اللغة نظام من العبلمات اليت تعرب عن األفكار 
 وهبا كل رلتمع عن حاجياتو سواء كانت لغة منطوقة أ اللغة تنتج العبلمات ادلكونة من دالالت يعرب( 3) ...«

 لغة إشارية )غَت لغوية(. ومكتوبة أ

ال و كيانا ثنائي ادلبٌت يتكون من وجهُت يشبهان وجهي العملة النقدية، » سويسر اعترب العبلمة اللغوية 
أي أن ادلعٌت ال ( 4)( «Signifiel(، أي ادلدلول )Signfierالدال )ىو ديكن فصل أحدمها عن اآلخر، األول 

 العكس صحيح.و ديكن أن يفهم دون ربديد اللفظ الدال عليو. فاخلارج يوحي بالداخل 

( يعمل على البحث 1914-1858يف الوقت ذاتو كان الفيلسوف األمريكي تشالز ساندس بَتس )
، بينما الثاين فضل الفرق بينهما أن األول )سويسر( استعمل مصطلح سيميولوجياو الذي دلح لو دي سويسر، 

" يف بالتيمور،  Johnshopkinsبكنز " ىو فبعد أن تنكرت لو جامعة جون » استعمال مصطلح سيميوطيقا 

                              
 .40ص دت، ، 2فصول يف علم اللغة العام، تر: أمحد نعيم الكراعُت، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ط  :سويسرو فرديناند (1)
 .33التوزيع، د ط، د ت،  ص و النشر و سيميائية اللغة، تر: مجال حضري، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات  :جوزيف كورتيس(2)
 .40فصول يف علم اللغة العام، ص  :سويسرو فرديناند(3)
ص  دت،، 2معرفة اآلخر )مدخل إذل ادلناىج النقدية احلديثة(، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ادلغرب،ط  :آخرونو عبد ا إبراىيم (4)

76. 



 ئية                                                                                                                مفهوم السيميا                                                                   :ولالفصل األ
 

 
 
 - 12 - 

ما سيصَت علم العبلمات، إذ حيتشد الكون كلو بالعبلمات، وىو سيموطيقي كما مسّاه، ىو كّرس جهده كلو ِلما 
سبثل كل الكون و طيقا لدى بَتس سبثل العبلمة اليت تشمل ، السيميو (1) ...«إن دل يكن مؤلفا كلو من عبلمات 

علم الداللة النصية اعتمادا على مبدأ يرى أن ىذه » ىو  Semiolitiqueال و مكونات و ما فيو من أشياء و 
تقوم منهجية ىذا العلم على كشفها و مسات يف النَّص، وفق أنظمة معينة، و الداللة إمنا تتوزع على شكل عبلمات أ

على شكل عبلمات يف النص يؤدي إذل ربليلها كوهنا أجزاء ( توزيع الداللة 2)«سارات سبنظرىا يف النص ربديد مو 
 داللية سلتلفة تؤدي إذل خلق نظام يستوجب من السيميوطيقا فك شفراتو الداخلية.

مو العام ليس إال امسا آخر هو ادلنطق دبف»  :السيميائية إذ يقول أنو صلد أن بَتس يوازي بُت ادلنطق و 
 (3)«نظرية تشكيلية للعبلمات و للسيميائية اليت ىي نظرية نسبة ضرورية، أ

ىي و التفكيك و قابلة للتفسَت  وبالضرورة موضوعا سيميائيا أي عبلمة مرئية أىو واضح و واقعي ىو فكل ما 
 (4)«ما يقوم مقام شيء ما بالنسبة لشخص ما » 

 (5) ...«رمز و أمارة و تقوم هبا يَتس ىي تقسيهم الثبلثي للعبلمة إذل أيقونة  لعل أشهر التقسيمات اليتو 

                              
، ، ص 2018، 1التفكيك(، تر: خَتي دومة، ادلركز القومي للًتمجة، ط و األدب و ت، مطاردة العبلمات )علم العبلما :جوناثان كلر(1)

52. 
العلوم و سلسلة اآلداب  -الدراسات العلميةو إقًتاحات لًتمجة بعض مصطلحات السيمياء، تر: رللة جامعة تشرين للبحوث  :صليب عزاوي(2)

 .109، ، ص 1996، 6، ع 18اإلنسانية، مج 
، 1النظرية وادلصطلح يف اخلطاب النقدي العريب احلديث، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط و اللغة الثانية يف إشكالية ادلنهج  :فاضل ثامر(3)

 .8، ص 1994
ااإلرشاد القومي، دمشق، و األنثروبولوجيا النبوية، تر: مصطفى صاحل، مر: وجيو أسعد، منشورات وزارة الثقافة  :كلود ليفي سًتوس(4)

 .16، ص  ،1983
 .9، ، ص 2011، 1التوزيع، اجلزائر، ط و الدليل السيميولوجي، دار األدلعية النشر  :فيصل األمحر(5)
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 مالو عبلقة مع داللتها.و خارجو  وكل عنصر منهم يبُت حالة من حاالت العبلمة سواء داخل ادلوضوع أ

 قد قدم ذلا األستاذ فيصل األمحر شرحا مبسطا يف كتابو " الدليل السيميولوجي ".و 

 وحىت اآلن ال سبلك السيميائية مسلمات نظرية أ مضلل« علم » مصطلح » تشاندلر أن يقول دانيال 
منهجيات تطبيقية يقوم حوذلا إمجاع واسع ال تزال السيميائية نظرية إذل حد بعيد، يسعى كثَتون من  ومناذج أ

سباىيو ما بُت العادل الغريب و تعدد تسمياتو و  ذلك حلداثة علم السيميائية( 1)«مبادئها و منظريها إذل ربديد رلاذلا 
مهمة خاصة تتمثل يف إنتاج أنظمة شكلية حيث و تيفا أن البحث السيميائي لو وظيفة ستؤكد جوليا كريو العريب و 

بنية نظام احلركة األساسية لكل حبث ىي إنتاج النماذج أي إنتاج أنظمة شكلية تكون بنيتها مشاهبة ل»  :تقول
فلسفية  ولغوية أ ومن خبلذلا تتشكل مواضيع معرفية لسانية أو ( 2) «ال...اها دو الت بوصفآخر ينمذج فيها ادلدلو 

 األدبية.و ثقافية قابلة للدراسة العلمية اإلنسانية  وأ

لقد  »  :ذلك يف قولوو يف خضم ىذه الدراسة، ربدث روالن بارث عن السيميائية واصفا إيّاىا بالّلسان و 
 اللسان ىنا يقصد بو اللغة أيو ( 3)«قد عملت فيو السلطة عملها و  اللسان،ىو كان موضوع ىذه السيميولوجيا 

 أن السيميائية تتناول اللغة كمادة لتطبيقاهتا.

هبذا يدعم رؤية بَتس وىو ( 4)«السيميائية تعٍت كل ما ديكن اعتباره إشارة »  :بقولو وايك ويعرفها امربتو 
 كل العادل.أن العبلمة سبثل  و حُت عرف العادل كّلو على أنو عبلمة 

 

                              
 .32ص  دط،دت، ميشال زكريا، ادلنظمة العربية للًتمجة، :أسس السيميائية، تر: طبلل وىيبة، مر :دانيال تشاندلر(1)
 .57، ص 2013، 1)تشكبلت ادلعٌت يف اخلطابات الًتاثية(، ط  سيميائية األنساق :آمنة بلعلي(2)
، 1التوزيع، ط و عز الدين مناصرة، دار رلدالوي للنشر  :: السيميائية )األصول، القواعد، التاريخ(، تر: رشيد بن مالك، مروآن أين(3)

 .36، عمان، ص 2008
 .28، ص أسس السيميائية :دانيال تشاندلر(4)
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 عند علماء العربثانيا: 

حىت و فبلسفة...( و لغويُت، و عرفت السيميائية إىتماما كبَتا من لدن الباحثُت العرب القدامى ) أصوليون، 
ابن سينا، و خلدون  ابنو الببلغية، من بينهم اجلاحظ و األعمال اللغوية و ادثُت شلا نتج عنو العديد من ادلؤلفات 

الرأس و يشرح كيفيتها، فاإلشارة باليد و راح يفصل اإلشارات اليت تنقل ادلعٌت، و » فاجلاحظ اىتم يف حبثو بادلعٌت 
 (1).السيف )...(و ادلنكب أما إذا تباعد الشخصان فبالثوب و احلاجب و العُت و 

الّداللة فمن خبلذلما تولد لغة غَت لفظية لكنو و من خبلل ىذا النص يتبُت لنا أّن اجلاحظ ربط بُت اإلشارة 
 . السمةو اإلشارة عند العرب تعٌت العبلمة و متفق عليها. و متواضع 

شلتدة إذل غَت و حكم ادلعاين خبلف حكم األلفاظ ألن ادلعاين مبسوطة إذل غَت ذلك، »  :يقول أيضاو 
ذلا اللفظ مث اإلشارة مث العقد مث اخلط مث احلال، أو  :ال تزيدو أمساء ادلعاين )...( مخسة أشياء، ال تنقص و هناية، 

، فاجلاحظ ىنا يفصل اللفظ عن ادلعٌت (2)«الة اليت تقوم مقام تلك األصنافالنصبة ىي احلال الدّ و تسمى نصبة 
 ادلعٌت ىي ما يبحث عنو يف الدالئل.و يف حكمها، 

سينا فصبل ربت عنوان " علم السمة " من كتابو " كتاب الدر النظيم يف أحوال علوم  يف حُت خصص إبن
علم السيمياء يقصد بو كيفية سبزيج القوى اليت يف جوىر العادل األرضي، ليحدث عنها قوة »  :التعليم "، إذ يقول

                              
الكمبيوتر، األردن و التطبيق (، مؤسسة رام للتكنولوجيا و ) دراستان يف النظرية  :التجريب عند اجلاحظو السيمياء  :عيةحسن زلمد الرباي(1)

 .28، ص 2007، 1الكرك، ط 
، 12 :اللغات، العددو الفكر الغريب، رللة كلية اآلداب و ادلصطلح السيميائي بُت لبفكر العريب  :اللغاتو كلية اآلداب   –جامعة بسكرة (2)

 شهر يناير.
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أبعد و ارق العادة فيبعد جدا، أما يقال إنو يبلغ بو األمر إذل خو أيضا أنواع )...(، وىو يصدر عنها فعل غريب، 
 .(1)«األمساء فإن تلك إمنا تفعل يف الروحانيات خاصة  ومنو إحالتو على خواص األحرف أ

القوى اخلفية خاصة الداخلية و السابقة أّن علم السيمياء يرتبط ارتباطا وثيقا بالّسحر الرؤية يتضح وفق 
د إبن سينا حبديثو عن علم السيما كما مسَّاه بل تطرق إليو يف ىذا السياق دل يتفر و اجلسم،  وادلكنونة يف األرض أ

خلدون، البعض منهم تناولوه على أنو علم خاص  ابنو احلبلج و جابر بن حيان و الغزارل  :العديد من العلماء أمثال
 . الروحانياتو بالسحر 

النماذج و الباحثُت بالنظر لطبيعة ادلواضيع و معاصر عددا من الدراسيُت و استقطبت السيميائية كعلم حديث 
من بُت أكثر الدارسُت العرب ادلعاصرين الذين و إبداعو، و اليت تفتح اجملال أمام الباحث إلضهار مدى قدرتو 

دراسة حياة العبلمات »  :اسعا الباحث ادلغريب " سعيد بنكراد " إذ يعرفها بأهناو إىتموا بالسيمياء إىتماما علمّيا 
ية من خبلل التجلي ادلباشر ااستكشاف لعبلمات داللية غَت مر و يقول بأهنا يف حقيقتها كشف و ية اإلجتماع
 ( 2)«للواقعة 

نظر سواء   من كل زاويةو العبلمة بصفة خاصة يف كل حاالهتا ىو حسب بنكراد موضوع السيميائيات 
 ال.و ياة أحكانت واضحة لل

ىي العلم الذي يدرس األنظمة الرمزية يف كل اإلشارات الدالة  السيميائية :يعرفها صبلح فضل بقولوو 
ادلبلحظ أن و الرموز ىي العبلمات، أي أنظمة العبلمات الدالة ىي موضوع السيميائية و ( 3)«كيفية ىذه الداللة و 

و مصطلح علم بينما الثاين دل يوظف استعملالفرق بينهما أن صبلح فضل و تعريفو غَت بعيد عن تعريف بنكراد، 
 بالتارل فاإلختبلف ىنا اختبلف اختبلف التسمية فقط.و يف تعريفو، رغم أن ادلصطلحُت حيمبلن داللة واحدة، 

                              
، 1التوزيع، عمان، األردن، ط و رشيد بن مالك، رلدالوي للنشر  :التاريخ(، ترو السيميائية ) األصول، القواعد،  :آخرونوو آن اين(1)

 .28، ص 2008
 .11، ص 2012، 1التوزيع، ط و التطبيق (، دار قرطبة للنشر و سيميولوجيا الصورة ) النظرية  :رضوان بلخَتي(2)
 .445، ص 1987، 3ية يف النقد العريب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط ئنظرية البدا :فضل صبلح(3)
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العلم وىو علم العبلمات ... و علم اإلشارات أىو السيميائية »  :يضيف فيصل األمحر تعريفو فيقولو 
يضيف فيصل األمحر ( 1)«كمشروع مستقبلي لتعميم العلم الذي جاءت بو اللسانيات   سويسردي الذي اقًتحو 

أن اللسانيات ىي و يضيف على ذلك أن السيميائية وليدة اللسانيات و صبلح فضل و إذل رأي كل من بنكراد رأيو 
 رأيٌو ىنا من رأي روالن بارث.و ،ادلنبع األصليي الذي خرجت منو السيميائية 

يبدأ من حيث ينتهي علم األلسنة أي أهنا »  :إذ يقول أن علم السيمياءعزام ما آخر عند زلمد هو صلد مفو 
 يبُت أن السيميائية أوسع من اللسانيات بذلكوىو ( 2)«تتجاور اجلملة اللغوية ادلفردة إذل دراسة اخلطاب ككل 

انت أنظمة للعبلمة، اعتمادا كو  علم يدرس كل مظاىر الثقافة كما ل»  :أّما علوش سعيد فيعرفها على أهنا
ادلنهج السيميائي تركيب للدراسات األنثربولوجية/ و على افًتاض مظاىر الثقافة كأنظمة عبلمات يف الواقع، 

السيميولوجيا، فهي و التعريف يؤكد لنا وجود عبلقة بُت اإلنثرروبولوجيا  ىذا (3)«اللسانية/ النفسية / اإلجتماعية 
بدوره يّولد لنا دالالت نفسية وىو الذي نتعايش فيو حبيث نكون معانيو و دلنا ايط بنا منهج يساعد على قراءة عا

 منبعها اجملتمع.

نظام العبلمات  والسيميائية أ»  :عية فيطلق عليها إسم نظام العبلمات إذ يقوليأّما حسن زلمد الربا
د هو ادلصطلح يف القرن العشرين بفضل جقد شاع ىذا و اإلشارات، و مصطلح يراد بو العلم الذي يبحث يف اللغات 

 (4)«منظريهم و رلموعة من علماء العرب 

غَت ذلك، ادلهم أن تكون حاملًة للداللة  وإشارية أ وأي أنو العلم الذي يدرس العبلمات كأنظمة لغوية أ
 اللغوية يف هناية ادلطاف.

                              
 .11، ص 2005 دط ،ادلؤانسة،و السيميائية الشعرية، مجعية اإلمتاع  :فيصل األمحر(1)
 .10، ص 1996ربليل سيميائي لؤلدب(، منشورات دار الثقافة السورية، د.ط،  والداللة )ضلو النقد  :زلمد عزام(2)
 .118، ص 1985، 1معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة، دار الكتاب اللبناين، بَتوت، ط  :علوش سعيد(3)
 .17، ص 1التطبيق(، مؤسسة األزىر، مصر، ط و التجريب عند اجلاحظ )دراستان يف النظرية و السيمياء  :حسن زلمد الربايعة(4)
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 سيميائيتحليل الالمستويات  :المطلب الثالث

عليو فقد و تفكيك اخلطاب على ضوء رلموعة من ادلستويات ادلختلفة ادلتقاربة، و بدراسة  إىتمت السيميائية
اختلف فيها   وكّل باحث قد أضاف أو البنية السطحية، و البنية العميقة  :انتقاء عدة بٌت لدراستها مثلو مت اختيار 

 نظرتو.و كّل حسب رأيو 

فيليب و ت يجَتار جينو روالن بارت و ڤردياس تطورت عرب مراحل عدة مع و قد تبلورت ىذه الدراسة و 
 ىامون.

يف ىذا الّصدد أتبٌت رلموعة التحاليل اليت ذكرىا الباحث فيصل األمحر يف كتابو الدليل السيميولوجي و 
 :تتمثل يفو حيث قّسمها إذل أربع مستويات، 

 (1)«ادلستوى التصويري و ادلستوى النّصي، و ادلستوى الظاىري، و ادلستوى العميق، » 

تتميز بعمليات داللية منطقية تتعرض و بنيات معقدة قابلة للتحليل بسبب عرضها وىو  :ادلستوى العميق .1
قد ذكرت الباحثة خَتة قصري رلموعة عناصر تتوفر عليها البنية العميقة، يتم و ، (2)«لتحوالت ربدث فيها 

 .(3) السيميم، ادلربع السيميائي، التشاكل () السيم،  :التطرق إليها أثناء دراسة ادلستوى العميق، تتمثل يف
بصعوبة  ويوحي ب " صفة " ما للداللة و/أو كورتيس أّن العمق يرتبط يف نفس الوقت بالدالليات و يقول غردياص و 
 (4)«سننها  كف

                              
 71،صالدليل السيميولوجُت :فيصل األمحر :ينظر(1)
 .72ادلرجع نفسو، ص (2)
، جامعة جباية، ادلنهج السيميائي يف ضوء ادلناىج األخرى(، ص 2005، ديسمرب 9اللغات، العدد و رللة اآلداب  :خَتة قصري:ينظر(3)

17. 
 .7التوزيع، ص و ، دار السبيل للنشر بواريعبد احلميد  :النظرية السيميائية السردية، تر :آخرونو ج. غردياس (4)
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، فكما يقول غردياص بامتبلكنا (1)«الذي يدرس البنية الًتكيبية للخطاب وىو  :ادلستوى النحوي الظاىري»  .2
 Plus bas »(2)أدىن  وأساسي، يصبح من ادلستطاع زبيل مستويات لنح ولنح
ادلكافئ اسوس للمستوى الًتكييب إذ ذبد الًتاكيب ادلكافئ الصوري ذلا فتصبح وىو  :ادلستوى التصويري .3

 3)«تراكيب صورية زلسوسة  والًتاكيب النحوية دالة على صورة أ
يرى غردياس و أخرى (.  ودوره يف لغة طبيعية أ البنيوية) بفضلو يلعب العديد من ادلظاىر  :ادلستوى النصي»  .4

كما و ، (4)«إذل اخلطاب  واستقبلليةما يسمح بنظرة شبو موضوعية ىو أن فصل ىذه ادلستويات بعضها عن بعض 
العبلمة على انعدام السلطة فالنص حيمل يف ىو »  :يقول روالن بارط يف حديثو عن دراسة السيميولوجيا للنص

( 5)«أراد ىذا الكبلم أن يعيد بناء ذاتو يف حضنو  ولو اإلتباعي، حىت  الكبلمالبلهنائي من  االنفبلتطياتو قوة 

 خطايب. وذلك أن كل األبنية النصية تتشكل دال إطار نصي أ

 

 

 

 

 

                              
 .73الدليل السيميولوجي، ص  :فيصل األمحر(1)
 .112النظرية السيميائية السردية، ص  :آخرونو ج. غردياس (2)
 ،ص2007، 1السيميائية، منشورات االختبلف، اجلزائر،ط جوزيف كورتيس: مدخل إذل(3)
 .73ادلرجع السابق، ص (4)
 .23السيميولوجيا، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ادلغرب، د ط، د ت، ص درس  :روالن بارط(5)
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 م الشخصيةهو مف :المبحث الثاني

النثرية منها، خاصة و الّدارسُت يف سلتلف النتاجات األدبية الشعرية و أصبحت الشخصية زلطة اىتمام النقاد 
ربرك مسار الرواية من البداية إذل و ادلسرح، بالنظر لتعدد األدوار اليت تلعبها ىاتو الشخصيات و يف رلال الّرواية 

سرح يعّد سبثيبل حيا نتعامل فيو مع الشخصية مباشرة، لذلك القصة، فادلو كذلك ادلسرح شأنو شأن الرواية و النهاية، 
 تسعى الدراسة إذل تتبع الشخصية عرب زوايا نظر سلتلفة.

 من المنظور اللغوي :المطلب األول

احلديثة منها، من بينها معجم العُت للخليل بن و وردت مادة " شخص " يف عديد ادلعاجم اللغوية القددية 
كّل شيء رأيت جسمانو و الّشخص سواد اإلنسان إذ رأيتو من بعيد  :شخصٌ »  :( ه 170)ت الفراىيديأمحد 

قد َشَخَص يْشَخُص و من بلِد إذل بلد،  الربالشخوص و األشخاص. و مجعو الشخوص و فقد رأيت شخصُو، 
من قول اخلليل يتضح لنا أّن ادلعٌت اللغوي دلادة شخص عنده يشمل صورة اإلنسان ( 1)«أشخصتو أنا و شخوصا، 

 ىيئتو اليت تتبدى للناظر من بعيِد.و 

الّصاد أصل واحد و اخلاء و الشُت  :ه ( 395قد ورد يف كتاب معجم مقاييس اللغة ألمحد بن فارس )ت و 
َسواُد اإلنسان إذ مساه لك من بعد مث محل على ذلك فيقال وىو يف شيء، من ذلك الشخص  ارتفاعيدل على 

إمرأتو شخيَصة، أي و يقال رخل شخيص و منو أيضا ُشخوص ادلبصر و ذلك قياسو و َشَخص من بلٍد إذل بلد. 
 (2)«جسيمة 

الشخص على الذات  معٌتادلبلحظ أن أمحد بن فارس ذىب إذل ما ذىب إليو اخلليل من قبل فقد أطلق و 
أشخص الرامي، إذا جاز سهمو الغرض من أعبله، »  :يف موضوع آخر يقولو العيان ادلتفحص. و الظاىرة للناظرين 

                              
 ،مادة شخص.1بَتوت لبنان، ط ، ، دار الكتب العلمية2عبد احلميد، ج  :كتاب العُت ترتيب تج  :اخلليل بن أمحد الفراىيدي(1)
م، ص 1979التوزيع، بَتوت، د ط، و النشر و للطباعة ، دار الفكر 3ع. السبلم زلمد ىارون، ج  :مقاييس اللغة، تر :أمحد بن فارس(2)

254. 



 ئية                                                                                                                مفهوم السيميا                                                                   :ولالفصل األ
 

 
 
 - 20 - 

من خبلل ىذا القول يتبادر لنا قول و( 1)«بو  شخص :سهم شاخص، ويقال للرجل إذ ورد عليو أمرا أقلقوو وى
 يرتبط ىنا برمية السهم الثاقبة أيضا. ماوىو اقبة " ة ثنظر و " فبلن ذ :العامة

غَته تراه من بعيد، و الشخص سواء اإلنسان  :شخص»  :يف معجم الصحَّاح شخصكما وردت لفظة 
 بعيد. وللعيان من قريب أ يظهرما وىو ( 2)«الكثَت شخوص و أشخص  ثبلثةيقال 

 سبيزصفات  :)الشخصية ( :قد تناوذلا بتعريفو يف ادلعاجم اللغوية احلديثة، صلد أن معجم الوسيط نظرنافإذا 
أقرب ىذا الشرح و ( 3)«كيان مستقل و إرادة و صفات متميزة  وشخصية قوية: ذ ويقال فبلن ذو الشخص من غَته، 

 النفس. عبلءعند  م الشخصيةهو إذل مف

 من المنظور السيميائيالمطلب الثاني: 

تعد الشخصية ادلادة األساسية الدمسة اليت تناوذلا السيميائية، بفعل أمهيتها داخل األدب السردي الروائي 
سَتورة األنظمة ادلكونة مكانتها األساسية اليت تعتز هبا داخل اخلطاب السردي، حيث تشكل ركيزة ىامة تضمن و 

 غَت ذلك من فنون األدب. وقصة أ وللعمل األديب سواء كان رواية أ

تزايد عدد ادلهتمُت دبجاذلا، كوهنا موضوعا شلتدا غَت زلدود، جيعل من و قد تعددت الدراسات حوذلا و 
 ليها.ادلصطلحات عو ما أدى إذل اختبلف ادلفاىيم ناقدا يف اآلن نفسو، و مبدعا و الباحث كاتبا 

أكثر شلا ىي معيار مفروض من  بتشييدهالشخصية بناء يقوم »  :فمثبل صلد أن فيليب ىامون يعرفها بقولو
نسيج مًتابط مع عدة أنسجة أخرى موجودة داخل النص ال و أي أهنا بنية نصية داخلية ( 4)«خارج النَّص 

                              
 .224ص دط، دت،، مؤسسة الرسالة، 1زىَت عبد اسن سلطان، ج  :رلمل اللغة، تر :أمحد بن فارس(1)
، ص 2009، دار احلديث، القاىرة، آخرونو زلمد تامر  :صحاح العربية، راحعوو أبا نصر إمساعيل بن محاد اجلوىري، الصحاح تاج اللغة (2)

586. 
 .485، تركيا، ص  أشان بولالتوزيع و النشر و ، ادلكتبة اإلسبلمية للطباعة 1ادلعجم الوسيط، ج  :آخرونو إبراىيم مصطفي (3)
 .24، ص 1990عبد الفتاح كيليطو، دار الكبلم، الرباط،  :سعيد بن كراد، تق :سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر :فيليب ىامون(4)
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م حية دلختلف احلوافز، كما كانت دعائ» شفكسي بشأن الشخصيات حيث اعتربىا ىذا ما يؤكده توماو خارجو، 
كما   ربفيزو فهي تقوم بإصلاز دورىا بكل دافع  (1)«شخصية قصصية ما مرتبطة حبافزىا كلما أثارت انتباه القارئ 

 جاذبا.و ننجز من خبلل فعاليتها نسيجا مًتابطا و تذىب ألبعد من ذلك لتأثر يف العناصر ادلتبقية 

األديب اخلاص الذي ال يرتبط بنظام هوم ادلفستتجرد من » يذىب غردياس إذل القول إن الشخصية و 
من خبلل عبلقاهتا دبلفوظات و سيميائي معُت، بقدر ارتباطو بنشاط القراءة، فبموقع الشخصية داخل اكى 

مدلوالت و لسيميولوجية من أفعال ما يناسب الدراسة التطبيقية او فالدراسة السيميائية تنتقي الشخصية  (2)«الفعل 
كوهنا تدرس بعيدا عن ( 3)«العوامل » تسميتها بو شفرة فيما خيص رؤية غردياس للشخصية و ما تؤكده نادية بوىو 

هو زلل الشخصية لشموليتو، ف –يف السيميائية األدبية  –حيل العامل » رلردة من صفاهتا اإلنسانية إذ و أدبيتها 
أن حيمل بُت  فالكتاب إّما( 4)«ادلفاىيم و األشياء و فحسب، بل يغطي أيضا احليوانات  يغطي الكائنات اإلنسانية

شخصيات رلسدة يف ذوات حويانية، إّما أن يكون ادلصطلح ادلًتبع على عرش  و ثناياه شخصيات بشرية إنسانية، أ
األشياء ادلختلفة ذات القيم ادلخفية و كذلك األماكن و البطل الرئيسي ىو الصفحة األوذل من الكتاب و الغبلف 

أيضا أطلق على هو تعريف غردياس الشخصية بالعبلمة صلده أيضا عند فيليب ىامون فو ادلعاين ادلكنوزة، و 
جيري عليها ما جيري على العبلمة، إن وظيفتها و عبلمة » أهنا أصبحت »  :م العبلمة إذ يقولهو الشخصية مف

 (5)«غة، أي بياض دالرل ال قيمة ذلا إاّل من خبلل انتظامها داخل نسق زلدد وظيفة اختبلفية، إهنا عبلمة فار 
ال معٌت لو، فالعبلمة كما صرح سويسر وليدة اجملتمع و ما يوضح لنا أّن الشكل بدون قالب ال يساوي شيئا وىو 

 تناسقها معو.و ال تكتسب قيمتها إاّل من خبلل إندماجها داخلو 

                              
 .19زلاضرات علم السرد، ص  :رشيوسف األط(1)
 .45التوزيع، دط،  د ت، ص و مقاربة سيميائية للشخصية ادلدنية )شعر أمحد الطيب معاش منوذجا( دار اليازوري للنشر  :طارق ثابت(2)
 .85، ص 2011النشر، د ط، و معادل سيميائية ) يف مضمون اخلطاب السري (، دار األمل للطباعة نادية بوشفرة، (3)
فرنسي (، دار احلكمة، ساحة الشهداء اجلزائر،ص  -إصلليزي -قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص ) عريب:رشيد بن مالك(4)

15. 
 .217معجم السيميائيات، ص  :فيصا األمحر(5)
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القاعدة األوذل اليت انطلق منها التحليل السيميائي على حسب قول و ام كما تعترب الشخصية ادلادة اخل
ففيو طرحت »  :سعيد بنكراد يف مقدمة كتاب سيميولوجية الشخصيات الروائية لفليب ىامون حيث يقول

كما ىي العادة، فقد كانت و ذل زلاوالت التحليل السيميولوجي دلقولة الشخصية أو بشمولية ال متناىية، و 
يف  و ( 1)«الشخصية  اشتغالربديد منط و اللسانيات ىي ادلنبع الذي غرفت منو جل ادلفاىيم ادلستعملة يف مقاربة 

ارك العلمي األّورل ألي دراسة تنتمي حلقل العلوم اإلنسانية و كل اجملاالت أيضا تعترب اللغة ىي ادلنطق األصلي 
 بشكل خاص.

رلموع ما يقال عنا بواسطة » ىامون أّن الشخصية إذا ما كانت مدلوال فهذا يعٍت أهنا يضيف فيليب و 
أي أننا يف ربليلنا السيميائي للشخصية الروائية ( 2)«تصرحياهتا و أقواذلا و بواسطة سلوكها  ومجل متفرقة يف النص، أ

حىت الداخلية سواء من و ءة اخلارجي نعتمد على مقوماهتا اليت ذبعل منها شخصية كاملة ادلظهر للقرا فإننامثبل 
 :من ىنا تتكون لنا دراستُتو مع نفسها  ورلموع األحاديث اليت زبلقها مع غَتىا أ وحيث رلموع سلوكاهتا أ

ما يؤكده الباحث العريب نور الدن وىو إذل احلقل اللغوي اللساين  تنتمياألخرى و األوذل تنتمي إذل احلقل النفسي 
األمر ادلتفق عليو وىو ( 3)«األمساء و ليست األلقاب و السمات ىي اليت ربدد الشخصيات  :اذلامشي حيث يرى أن

ادلبادئ بدورىا تظهر لنا من خبلل و لشخصية تقوم عليها امن  انطبلقاربدد و يف مجيع اجملاالت فالشخصية تسمى 
 التعامل.و التصرف 

 :يتقد قسم " فيليب ىامون " الشخصيات إذل ثبلثة أنواع مرتبة كاألو  

                              
التوزيع، القبة، اجلزائر، ص و نشر فاتح كيليطو، دار كرم ا لل :سعيد بنكراد، تقدًن :سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر :فيليب ىامون(1)

5-6. 
 .17، ص 1التوزيع، مصر، ط و مقاربة سيميائية للشخصية ادلدنية ) شم أمحد الطيب معاش منوذجا (، دار اليازووي للنشر  :طارق ثابت(2)
 .80، ص 49، ع 2خصوصية مسرح الطفل، رللة احلياة ادلسرحية، دمش :نور الدين اذلامشي(3)
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الشخصيات و أ ،(1)«غَته و تتمثل يف كل الشخصيات التارخيية، ك " نابوليون "  :شخصيات مرجعية. » 1
أفعاذلا مستقاة من رلتمع لو وجود و فئات مهنية  وطبقات احتماعية أ وربيل على مناذج أ» ىي اليت و اإلجتماعية 

أي أهنا شخصيات سبثل الواقع يف صورتو التارخيية  (2)«متنزلة فيو و حقيقي، فهي زليلة يف بعض جوانبها عليو 
قد كونت جزءا من ثقافة رلتمع ما، باإلضافة إذل اجلانب اجملازي الذي يقابل الواقع  ثاترسم أحداو اإلجتماعية و 
معطى يف  يل علىرب» هومها العام يف اليت الشخصيات ادلرجعية يف مفو األساطَت ادلروية و يشمل كل من األحيات و 

 (3)«مدرك و على شيء ملموس و م أهو على مفو أ اخلارجي طبقات العادل

أكثر ما و  –كما يشرح " زلمد عزام "   –ىي الشخصات الواصلة الناطقة باسم ادلؤلف و  :. شخصات إشارية2
 (4)«الفنانُت و األدباء و تعرب عن الرواة 

بالعمل األديب، فالشخصيات تنسج  –تكون اإلحالة ضرورية للنظام اخلاص »  :. الشخصيات اإلستذكارية3
ىذه و ذات طول متفاوت و التذكَتات دلقاطع من ادللفوظ منفصلة و داخل ادللفوظ شبكة من اإلستدعاءات 

 ركز عليها،و ىذه أىم التصنيفات اليت اعتمدىا فيليب ىامون ( 5)«الشخصيات ذات وظيفة تنظيمية المحة أساسا 
الًتاثية، لكٍت أراىا تفصيبل دلا جاء بو و ىناك من الباحثُت من أضافوا أنواعا أخرى كالشخصيات األسطورية و 

 ىامون فالتارخيية شاملة لكل منهما.

                              
 .218معجم السيميائيات، ص  :األمحرينظر فيصل (1)
اجلبل " دلصطفى فاسي مقاربة يف السرديات، منشورات األوراس، اجلزائر، د ط، و اجلماجم  وبناء الشخصية يف حكاية عبد :جويدة محاش(2)

 .68، ص 2007
، ص 2000احلكمة، اجلزائر، د ط، ي للنصوص )عريب، فرنسي، اصلليزي(، دار ئقاموص مصطلحات التحليل السيميا :رشيد بن مالك (3)

129. 
 .218معجم السيميائيات، ص  :فيصل األمحر (4)
سيميائية الشخصية احلكائية يف رواية " الذئب األسود " للكاتب حنا مينة، رللة ادلخرب، جامعة زلمد خيضرة، بسكرة،  :آسيا جريوي (5)

 .3، ص 2010، 6اجلزائر، العدد 
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 من المنظور النفسيالمطلب الثالث: 

التدرجيي لعلم النفس ادلعاصر، كما يعترب اور الرئيسي  من أىم مظاىر اإلنبثاق« علم الشخصية » يعّد 
مو هو عليو تعددت اآلراء ادلعاجلة دلفو تبٌت عليو سلتلف النظريات، و الذي تنبثق منو سلتلف البحوث النفسية 

 اختلفت وجهات نظر َدارِسيو.و 

  Personality م الشخصيةهو مف -

علمية معمقة. فنجد " عادل زلمد ىريدي " يعرفو  مفاىيمو قدمت مفاىيم سطحية ظاىرية للشخصية 
عقبلين بوصفو أحد ادليادين الفرعية لعلم النفس األكادديي ) و جلي  ويصنف على ضل»  :علم الشخصية :بقولو أن

يشتمل على عدد كبَت من وجهات النظر النظرية  Subfeild of academic psychologyالنظري ( 
روع ادلعرفة اليت تسعى إذل إرساء أفضل األساليب للفهم من خبلل استخدام ادلتعارضة. إضافة لكونو أحد ف

 (1)«اسًتاتيجيات البحث ادلختلفة 

 واجملاالت النفسية طبية كانت أو يعزز من مكانتها يف سلتلف األوساط و الشخصية  ىذا ما يؤكد من أمهيةو 
 نظرية.

طريقة و فرويد الذي يعترب من أبرز رواد التحليل النفسي يف القرن العشرين من خبلل إبداعو  أّما سيغموند
فيسيولوجية حيقق و ، أي حركي داخلي لعوامل نفسية Dynamicتنظيم ديناميكي »  :عبلجو فالشخصية عنده

ظم داخل اإلنسان أي أن الشخصية رلموعة عوامل نفسية مرتبطة ببعضها البعض تنت (2)«تكييف الفرد لبيئتو 
 لتكون كيانا خاصا بو.

لعل أىم ىذه و اشتغال العوامل ادلكونة ذلا،  يفيةن و كة نظريات تتعلق بنفسية اإلنسافرويد جاء بعدّ و 
حيدد كل جهاز و أنا أعلى، و أنا ىو و  :يراىا تتكون من ثبلث أجهزة» النظريات ىي " نظرية الشخصية " حيث 

                              
 نظريات .( 1)
 .40، ص 2006ية، د ط، ر ماع، مركز اإلسكندرية للكتابـ اإلسكندتالشخصية دراسة يف علم اإلج :احلميد أمحد رشوانحسُت عبد (2)
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انعكاس كل و يفشل يف أداء وظيفتو،  ومىت يصيب أو وظيفتو يف الشخصية، و نشأتو و من ىذه األجهزة الثبلثة 
البلشعور ديثلو و البلوعي كما يفصل بُت الشعور و يهذا يفصل بُت الوعي وىو ( 1)«ذلك على سبلمة الشخصية 

 .و اذل قسم

استعمل لفظة الشخصية للداللة على القناع الذي يتحتم على  » فقد  بالنسبة للعادل النفسي " كارل يونجو 
م ادلتداول و هادلفو التعريف أوىو ( 2)«كل فرد أن يلبسو لكي يستطيع أن يلعب دوره بنجاح على مسرح اجملتمع 

التارل  ادلخططو يونج مثل سيغموند فرويد أعطى للشخصية تقسيما خاصا و  عند اليونانيُت قدديا فيما تعلق بالقناع،
 :يبُت ربديد دلكونات الشخصية

 ا

 

 

 

 (3)مكونات الشخصية عند يونج

" قد قسم الشخصية إذل مكونات أساسية تنبثق منها فروع  ىذا اجلدول يبُت لنا أن " كارل جوستاف يونج
األمناط األولية و الشعور، األنا، القناع، البلشعور الشخصي، الظل مث البلشعور اجلمعي  :ىي مرتبة كالتارلو ثانوية 

 األنيما( تقعا يف دائرة الظل.و نرى أن جزَئي )األنيموس و 

                              
التوزيع، عمان، و اضطراباهتا النفسية، رؤية يف إطار علم النفس لئلجيايب، الوراق للنشر و الشخصية اإلنسانية  :سليمان عبد الواحد إبراىيم(1)

 .18، ص 2014، 1ط 
 .17، ص 2014، 1التوزيع، عمان، األردن، ط و حسُت محزة، دار كنوز ادلعرفة العلمية للنشر  :ربليل الشخصية، تر :دون لوري(2)
 .134،ص 1998التوزيع، القاىرة، د ط، و النشر و دار قباء للطباعة  :زلمد السيد عبد الرمحان(3)

 األنا

لظلا ألنموسا  ألنيماا   

النماط األوليةا  

 الشعور

 الالشعور الشخصي

 الذات

 الالشعور الجمعي
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 مكونات أكثر للشخصية مقابل تقسيم فرويد. من خبلل اجلدول أيضا نستنتج أن يونج قد أعطىو 

ىي ذلك اجملموع الكلي »  :غَت بعيد عن تعريف سيغموند فرويد يقدم " ىانز أيزنك " تعريفا مشاهبا لو فيقولو 
طور من خبلل تتو البيئة فإهنا تنبعث و نظرا ألهنا تتحدد بالوراثة و الكامنة لدى الكائن،  وألمناط السلوك الفعلية أ

 (1)«الوظيفي ألربعة طاعات رئيسية تنتظم فيها تلك األمناط السلوكية التفاعل 

كذلك اجلينات الوراثية تساىم يف و ىذا القول يوضح لنا أن الشخصية تبٌت من خبلل احتكاك الفرد ببيئتو 
ما يوضحو يوسف احلجاجي وىو السلوك وجهان لعملة واحدة، و تطوير سلوكيات الشخص، فالشخص و بناءىا 
 (2)«الشخصية اإلنسانية ىي اليت ربدد السلوك يف موقع زلدد يف مزاج زلدد »  :فو للشخصية إذ يقوليف تعري

اإلسبلم حدد لنا أنواع الشخصيات من و عدم استقراره، و ادلزاج  اختبلف بالتارلو الشخصية ربدد مزاج اإلنسان 
آن الكرًن " سبعة القر و يف كتابو " يف النفس  الطويلأورد » خبلل ما جاء يف منبع العلوم " القرآن الكرًن " حيث 

النفس و النفسية الظادلة، و وازية، حلالنفس او النفس الزكية، و النفس األمارة بالسوء،  :إلنسانية ىيأنواع للنفس ا
 (3)«اجملاىدة 

 يضيفون أنواعا أخرى من الشخصيات، كما يوجد من قام بتقبيصها. قد راح آخرون

 :إسباما لتعريفو ضلد أنو أعطى لسمات الشخصية ثبلثة أبعاد، تتمثل فيها يليو  بالعودة إذل ىانز إيزنكو 

 اإلنبساط -يف مقابل  -اإلنطواء .1
 اإلتزان الوجداين. –يف مقابل  –العصابية )عدم اإلتزان الوجداين (  .2

                              
، ص 2000، دار ادلعرفة، اجلامعية، د ط، االضطرابو شخصية بُت الّسواء علم النفس ادلرضي دراسة يف ال :رلدي أمحد زلمد عبد ا (1)

19. 
 .99، ص 2017تصدع الشخصية يف نظريات علم النفس، مطابع اذليئة ادلصرية العامة للكتابة، د ط،  :يوسف احلجاجي(2)
 .20-19، ص 2006الشخصية من منظور نفسي إسبلمي، دار الكتاب الثقايف، األردن، إربد، د ط،  :شادية أمحد التل(3)
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 .(1)السواء –يف مقابل  –الذىانية  .3

يد أيضا، فبل غموض يعًتي ىذه العناصر نرى أهنا إذا ما صنفناىا يف جداول فإهنا ستقابل تقسيم فرو و 
ديدا عند استعمالو يف علم أقل ادلصطلحات رب» يبقى مصطلح الشخصية حسب آيزنك و السيكولوجية، 

 ادلادية.و ألن تعريفاتو دقيقة دبكوناهتا ادلعنوية ( 2)«النفس

 من المنظور السرديالمطلب الرابع: 

ىدف و ينتقدون مسارىا، إنطبلقا من تقييم دور  ومن مث حيمدون مثنها أو كثَتون ىم من حيتفون بالرواية، 
أفكاره اليت قد رباكي وقعا معاًشا و ملقط أىدافو و الشخصية داخل الرواية، ذلك أن الشخصية مرمى الكاتب 

 خياال منسوجا.و أ

ا أدى إذل أدباءه على ربليل بنيتها، شلِّ و تعاقب نقاد السرد و  –الشخصية –تعددت الدراسات حوذلا و 
إجيابا، أمَّا  وكل مشارك يف أحداث احلكاية، سلبا أ» من دارس آلخر، فمنهم م يرى أهنا  :إختبلف مفاىيمها

إجيابا، أمَّا من ال يشارك يف احلدث  ومن ال يشارك يف احلدث فبل ينتمي  كل مشارك يف أحداث احلكاية، سلبا أ
، فمن الطبيعي أن ادلشارك داخل الرواية دبجموعة (3)«ف فبل ينتمي إذل الشخصيات، بل يكون جزءا من الوص

الشخصيات البلعبة داخل مضمار احلدث، أّما الشخصيات اخلارجة و تصورات زبلق احلدث و أفكار و انفعاالت 
نفسية و من جوانب مادية و عن ىذا ادلضمار فلن ذبد ذلا أثرا داخل احلدث، سواء دبشاركتها من ناحية اإلنفعال أ

إعادة تشكيلها حسب الدور ادلتطلب و بناء الشخصية و ىي بذلك ربدد براعة الكاتب يف سرد احلدث و أخرى. 

                              
، 1، ط الًتمجةعبد احلليم زلمود السيد، ادلركز القومي  :آخرون، مرو عبد احلليم زلمود السيد  :علم الشخصية، تر :ينظر لورانس أ. برافُت(1)

 .55، ص 2010
مصطفى عشوري، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، د ط، د ت،  :كولوجية الشخصية، ترمدخل إذل سي :برىو وينفريد (2)

 .11ص 
 .114، ص 2002، 1فرسي(، مكتبة لبنان ناشرون، بَتوت لبنان، ط  –إصلليزي -معجم مصطلحات نقد الرواية )عريب :لطيف زيتوين(3)
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أحد ادلقاييس األساسية اليت يعتمد عليها » ىذا ما أكده جورج " لوكاتش " بقولو أن الشخصية الروائية تعترب و ذلا 
رق إذل كون الشخصية تعرب عن ذات ما يأخذنا أيضا للتطوىو « لئلعًتاف بكاتب الرواية أنو روائي حقيقي 

 عن ذات ٌخلقت بُت أحشاء فكره.و الكاتب أ

العمود الروافقري الروائي دبعٌت أنو بدون شخصية ال يقوم » كما يرى آخرون أمثال " رشيد بوحبَتة " أهنا 
عب فيها باألخص الرواية الواقعية اليت تلو ىي األساس الذي تبٌت عليو أحداث أ يعمل روائي، و ( 1)«العمل 

الشخصية دورا ىاما شلثبل يف نقل الوقائع ايطة بشرط أن تكون ٌمعبَتة عن أحد الذوات اليت تعيش يف ذلك 
ية القارئ ادلستهلك ذلا حىت و متشبعة هبو أخبلق اجملتمع و تقاليد و ايط؛ أي أن تكون شخصية شللوءة بعادات 

ضا يلعب دورا جيعل الكاتب يُفكر مليا يف إختيار القارئ أيو تلمس جانبا من جوانب حياتو، و تروي ضمأه 
 :لعل ىذه األدوار تتمثل فيما يليو مكونات بناء شخصيتو، 

 ماىية الشخصية يف ذاهتا ) ما زبرب بو الشخصيات ذاهتا( -» 

 صلة الشخصية دبنشئها ) ما زبرب بو الراوي( -

 (2)«الشخصيات(  صلة الشخصية بالقارئ ) ما زبرب من أخبار عن طريق سلوك -

تقول بل ثبلثة أوجو لعملة واحدة، فالراوي و ىذه العناصر تكسر  قاعدة ) وجهان لعملة واحدة (، 
يبدع ألجل ذاتو أوال و الشخصية الروائية ديثبلن حلقة متناسقة تعكس صورة اإلبداع، فالكاتب يكتب و القارئ و 
ال ديكن أن و قامت بتبليغو إيّاه،  ماو جل تقييم الشخصية ألو ينتقد ألجل ذاتو و القارئ يطّلع و ألجل القارئ ثانيا و 

راحتو النفسية فإنو يكتب ألجل و ، فإذا دل يكتب الكاتب ألجل ذاتو شيء يكون ىناك عمل روائي موجو ل ال
قطف ذاتا مستقلة توصف بشىت األوصاف ) اخلَت، الشر،  وايط الذي أنتشل منو شخصية غريقة، أ والقارئ أ
 الكفر،...(اإلديان، 

                              
 .50، ص 1984-1970، 1الشخصية يف الرواية اجلزائرية، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط  :رشيد بوحيرة زلمد(1)
 .94خصائص اخلطاب األديب يف رواية الِصراع العريب الصهيوين ) دراسة ربليلية(، د ط، ص  :عبد القادر شرشال(2)
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كائن خيارل تبٌت من خبلل مجل تتلفظ هبا ىي » صلد ادلعٌت نفسو عند زلمد بوعزة إذ يقول أن الشخصية و 
إاّل كيان ُمستوحى  –الشخصية  –من خبلل الراوي، يف األخَت ما ىي و سواء من خبلذلا أ( 1)«يتلفظ هبا عنها  وأ

 :عائلة ما من ذلك ايطو بيئة زلددة و تكة دبحيط معُت خيالو النابع من ذاتو زلٌ و من عمق أدغال فكر الكاتب 
الشخصية عنصر مصنوع، سلًتع، ككل عناصر احلكاية، فهي تتكون »  :فكما يقول الباحث زلمد غنيمي ىبلل

فاللغة ىي ارك الذي تسَت بو  (2)«أقواذلا و ينقل أفكارىا و يصوِّر أفعاذلا و من رلموع الكبلم الذي يصفها، 
تلقية و مستقلة،  إنسانيةتعرب بو على أهنا شخصية و سردية الشخصية ال

ُ
الكاتب خيتار نوعية ارك حسب الفئة ادل

لغة الشخصيات بدرجات سلتلفة كما  لغة ادلؤلف الضمٍت الباطنة يف النص، توجد داخل» إلبداعو، أي أن ؛ 
يساىم  و ما يبُت لنا أمهية اللغة كمكون بنائي يساىم يف بناء شخصيات الرواية السردية وىو ( 3)«توجد خارجها 

سبددىا يف و كذلك مدى ِسعة سليلة الكاتب و مهاراتو اللغوية و إبراز فنياتو و كذلك يف إبراز أسلوب الكاتب 
 رلرياهتا.و بأحداث الرواية تربطو أكثر و متنوعة تبهر القارئ و لقطات سردية و زوايا سلتلفة إلنتاج تصورات و ساحات 

الباحثُت للشخصية الروائية السردية، و كل ما قدم يف ىذا الشطر من ىذا ادلطلب، يبُت لنا نظرة الكتاب 
  .ليس كل الباحثُت فمنهم من يرىو زلصورة عند بعضهم و ىي نظرة مقتصرة و 

الشخصية! ىذا العادل »  :بالعادل ادلعقد حيث يقولأما عبد ادلالك مرتاض فيفتتح كبلمو عن الشخصية بوصفو إيّاىا بأهنا 
الثقافات و األيديولوجيا و ادلذاىب و اء ىو ادلعقد الشديد الًتكيب، ادلتباين التنوع... تتعدد الشخصية الروائية بتعدد األ

 (4) «احلضارات...و 

تركيبو ادلتنوع و يشببهها بالعادل يف تعقيده و فالباحث عبد ادلالك مرتاض كما ذكرت سابقا يصفها 
ما يشبو نوعا من اجلانب وىو معقوليتو الغَت مرئية؛ أي أن العادل مرئي لكن بنيتو الداخلية ادلكونة لو غَت مرئية و 

                              
 .40، ص 2010رباط، ادلغرب، د ط، مفاىيم(، دار األمان، الو ربليل النص السردي )تقنيات  :زلمد بوعزة(1)
 .569النقد األديب احلديث، دار العودة، ص  :زلمد غنيمي ىبلل(2)
 /https: // Search , mandumah.com/Record303311. 9ربليل اللغة الروائية عند باحثُت، ص  :إبراىيم فتحي(3)
 .73، ص 1998يف نظرية الرواية )حبث يف تقنيات السرد(، عادل ادلعرفة، ديسمرب  :عبد ادلال مرتاض(4)
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ال رؤية خفاياه، كذلك و مكنونو  معرفةعدم قدرتنا على و " يف غموضو  ادليتافيزيقاالروحي عادل ما وراء الطبيعة " 
قد نتخيل عّما ربتويو لكننا ال نستطيع معرفتو معرفة و غامض و باطنها خفي و ح الشخصية اإلنسانية ضاىرىا واض

تصور عن طبيعة و حيملو الشخص من زبيل  ما :الشخصية» إليو زلمد أيوب بقولو أن  ذىبما وىو يقينية، 
تكون يف ىذا التصور يتكون مبدئيا يف ذىن الكاتب مث ي( 1)«الشخصية اليت يناط هبا دور من األدوار يف القصة 

كائن » صلد أن جَتالد برنس يعترب الشخصية و ىيئة مغايرة دلا رمسها األّول يف ذىنو، و ذىن القارئ بصور سلتلفة 
فكينونة الشخصية الروائية دوما ما ترتبط بالبشري يف صفاتو  (2)«ملتزم بأحداث بشرية و ب بصفات بشرية ىو مو 
 وأحد األفراد اخلياليُت أ» ألجلو كما يراىا رلدي وىبة أهنا رمست و كيفية تعاملو مع األحداث اليت أٌدرجت و 

ىذا ما يؤكد لنا أن الرواية ىي اور الرئيسي الذي ( 3)«ادلسرحية  والواقعيُت الذي تدور حوذلم أحداث القصة أ
يع ادلواضو مكانية إذل غَت ذلك من الشخصيات الثانوية و تدور حولو باقي مكونات الرواية من بنية زمانية 

 ادلطروحة. 

»  :عدة وظائف حيصرىا الباحث لطيف زيتوين يف ثبلث نقاط نستنتجها من قولو الروائيةللشخصية و 
شخصية مشاركة يف  وتتعدد وظائف الشخصية يف الرواية، فقد تكون عنصرا من عناصر ادلشهد الوصفي، أ

ادلشهد الوصفي ما يراه أنصار الواقعية يعٍت بقولو أهنا عنصرا من عناصر و ( 4)«ناطقة باسم الكاتب  واحلدث، أ
ذاتا من األخيار؛  وكتاهبا، فإعطاء نظرة عن العادل ربتاج ذاتا تتحلى بالصفات اإلنسانية سواًء كانت ذاتا شريرة أو 
مشاىد احلوار بصورة يصوِّرىا خيالو كما  القارئغَت ىذا قد تكون " شخصية مشاركة يف احلدث " تنقل إذل و 

من إخراج أبطال ليسوا حبقيقة و حياة الشخصية اخليالية كفيلم واقعي ذي جذور إنسانية  يبثو ، و لوتبدجيب أن 
  صناعة القارئو صياغة الكاتب من  ال خيال إمنا مزيج جيمع اإلثنُت يف نصو 

                              
 الشخصية يف القصة الغربية )دراسة سيميائية(..و الشخص  :زلمد أيوب(1)
 .43، ص 2003، 1، ادلشروع القومي للًتمجة، القاىرة، ط1، ط خزن دارعابد  :ادلصطلح السردي، تر :جَتالد برنس(2)
 .65، ص 1974، بَتوت ،لبنانمعجم مصطلحات األدب، مكتبة  :رلدي وىبة(3)
 .155فرنسي(، مكتبة لبنان ناشرون، ص  –إصلليزي  -معجم مصطلحات نقد الرواية ) عريب :لطيف زيتوين(4)
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 :حيث يقول أن ىي إال كائنات ورقية، السردية ما اتالشخصياذ يرى ان  يؤكده " روالن بارت " ماوىو 
ال صفات معنوية، و ال سبيزىا مشاعر ( 1)«الشخصيات الروائية ليست كائنات حقيقية بل ىي كائنات من ورق » 

عناصرىا إذ يؤكد و بُت أحداث الرواية و بينها  والبٌت الروائية السردية، بينما يوازي أرسطو حاذلا كحال باقي العناصر 
ال و كن األساسي للًتاجيديا. فبل حبكة بدون شخصية، الشخصية وجهان لعملة واحدة، سبثل الر و احلبكة »  :أن

غياب عنصر منهما و مكمِّل لعمل اآلخر و فكبلمها مكون أساسي بالنسبة لآلخر ( 2)«شخصية بدون حبكة 
خبصوص الشخصية أنو  والعمل الروائي بصفة عامة، لكن ما نستنتجو من قول أرسطو يؤدي إذل فشل احلدث 

احلرية كوهنا عنصر قائم بذاتو، و أسقط منها الذاتية و كوهنا اور اجلامع بُت الكل،   أمهل مكانة الشخصية األساسية
أحد »  :الشخصية كما يقول جورج لوكاتشو العمل األديب الّسردي،  وطغي على كل حدث داخل الرواية أ

فبل ديكن اإلعتماد على الزمن ( 3)«ادلقاييس األساسية اليت يعتمد عليها لئلعًتاف بكاتب الرواية أنّو روائي حقيقي 
ادلكان لتقييم الرواية بل نعتمد على الشخصية يف إيصال الرسالة ادلنطوية ربتها نظرة الباحث للعادل ايط تلك  وأ

من ىذا القول  انطبلقاو النظرة تربز اجلوانب اليت يتعطش القارئ دلعرفتها، كما تربز ذات الكيان احلامل للرسالة، 
 عتبارىا أىم ادلقايس اليت يعتمد عليها الناقض يف التقييم.باصية تعزز من صلاح العمل الروائي لشخيتبُت لنا أن ا

ال سبيزىا ( 4)«الشخصيات الروائية ليست كائنات حقيقية بل ىي كائنات من ورق »  :حيث يقول أن 
بُت و بينها  وبينما يوازي أرسطالبٌت الروائية السردية، و ال صفات معنوية، حاذلا كحال باقي العناصر و مشاعر 

الشخصية وجهان لعملة واحدة، سبثل الركن األساسي للًتاجيديا. و احلبكة »  :عناصرىا إذ يؤكد أنو أحداث الرواية 
مكمِّل لعمل و فكبلمها مكون أساسي بالنسبة لآلخر ( 5)«ال شخصية بدون حبكة و فبل حبكة بدون شخصية، 

 والعمل الروائي بصفة عامة، لكن ما نستنتجو من قول أرسطو فشل احلدث غياب عنصر منهما يؤدي إذل و اآلخر 

                              
 .72، ص 1998، 1منذر عياشي، مركز اإلمناء احلضاري، ط  :مدخل إذل التحليل النبوي للقصص، تر :روالن بارت(1)
 .222، ص 1997، 1موسوعة اإلبداع العريب، الشركة ادلصرية العادلية للنشر، القاىرة، ط  :راغب نبيل(2)
 .25، ص 3التوزيع، بَتوت، ط و النشر و نايف بلوز، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات  :دراسات يف الواقعية، تر :جورج لوكاتش(3)
 .72، ص 1998، 1منذر عياشي، مركز اإلمناء احلضاري، ط  :مدخل إذل التحليل النبوي للقصص، تر :روالن بارت(4)
 .222، ص 1997، 1موسوعة اإلبداع العريب، الشركة ادلصرية العادلية للنشر، القاىرة، ط  :نبيل راغب(5)
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احلرية  و أسقط منها الذاتية و خبصوص الشخصية أنو أمهل مكانة الشخصية األساسية كوهنا اور اجلامع بُت الكل، 
يقول الشخصية كما و العمل األديب الّسردي،  وكوهنا عنصر قائم بذاتو، طغي على كل حدث داخل الرواية أ

فبل ( 1)«بكاتب الرواية أنّو روائي حقيقي  لبلعًتافأحد ادلقاييس األساسية اليت يعتمد عليها »  :جورج لوكاتش
ادلكان لتقييم الرواية بل نعتمد على الشخصية يف إيصال الرسالة ادلنطوية ربتها نظرة  وديكن اإلعتماد على الزمن أ

الباحث للعادل ايط تلك النظرة تربز اجلوانب اليت يتعطش القارئ دلعرفتها، كما تربز ذات الكيان احلامل للرسالة، 
عتبارىا أىم ادلقايس اليت يعتمد بائي صية تعزز من صلاح العمل الروامن ىذا القول يتبُت لنا أن الشخ انطبلقاو 

 عليها الناقض يف التقييم.

يرى األحداث بأسلوبو و ديثل الدور و يف ىذا العمل قد صلد أن الكاتب يتقمص دور البطل، فتجده يؤلف و 
فهناك » عمل، و تتنوع حسب كل دور و انتقاال من شخصية ألخرى، فالشخصيات داخل الرواية زبتلف و اخلاص 

( 2) («  Personage de comparseشخصيات اليت تصاد هبا الشخصية اخليالية من اإلعتبار )ضروب من ال

ادلتداولة عند و باإلضافة إذل شخصيات أخرى لكن الشخصيات الثبلث ادلذكورة تعد أىم الشخصيات ادلعروفة 
أكثر الباحثُت، حبيث تسمى الشخصية ادلركزية بالشخصية الرئيسية كوهنا اور الذي يدفع بباقي الشخصيات إذل 

تليهم و ادلشاركة، مث تأيت الشخصية الثانوية اليت قد تسرق أدوار البطولة من الشخصية الرئيسية يف بعض األحيان 
 مساعد ثانوي. وال عمل ذلا حىت ل الشخصية اخلالية من اإلعتبار تلك اليت

 

 

 

 

                              
 .25، ص 3التوزيع، بَتوت، ط و النشر و نايف بلوز، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات  :دراسات يف الواقعية، تر :جورج لوكاتش(1)
 .87يف نظرية الرواية )حبث يف تقنيات السرد(، ص  :عبد ادلالك مرتاض(2)
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 م الشخصية هو ملخص حول مف -

 الشخصية    

 

 

 من المنظور الّسردي

من المنظور 
 السيميائي

 من المنظور النفسي

 الهيئة والمظهر والبيان من المنظور اللغوي

 بناء نصي، عوامل، عالمة

 مجموع سلوكات، مجموع صفات

 كائن خيالي، كائن ورقي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة يسميائية لشخصيات رواية الجريمة والعقاب 
 لدوستويفسكي

 

 المبحث األول: حول الرواية
 المطلب األول: تعريف الكاتب 

 المطلب الثاني: التعريف بالمدونة
 المبحث الثاني: عتبة الرواية

 العنوان وعالقته بالموضوع: سيميائيةالمطلب األول: 
 المطلب الثاني: سيميائية المكان وعالقتة بالشخصية الرئيسية

 المطلب الثالث: سيميائية أسماء الشخصيات
 المبحث الثالث: دراسة سيميائية لشخصيات الرواية

 والبرانية جوانيةالمطلب األول: ال
 المطلب الثاني: أنواع الشخصيات

 تصنيف الشخصيات حسب فيليب هامون المطلب الثالث:
  

 الثاني الفصل
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 حول الروايةالمبحث األول: 

 المطلب األول: تعريف الكاتب 

 (1881-1881دوستويفسكي فيدور ) -

كان أبوه طبيبا، توفيت والدتو وىو صغَت السن، دخل    1821روائي روسُت ولد ُب مدينة موسكو عام »

عرف الفىت وىو  (1)، وتأثر كثَتا من خرب وفاة والده قتال من قبل مزارعيو، فرقم سانت بطرسربجكلية اذلندسة ُب 

ونشأ ُب جو من النظام الصارم، بعد إكمالو السادسة عشرة من عمره أرسل  دلوتُب سن مبكرة األمل والنوازل وا

إىل مدرسة ادلهندسُت العسكريُت ُب سانت بطرسربج حيث قضى أربع سنوات حزينة تعيسة، وبعد زبرجو بوقت 

قصَت استقال من منصبو العسكري وكرس نفسو للكتابة لينشر بعدىا العديد من الروايات والقصص القصَتة، 

ُب مجاعة سرية من الشبان الذين حيلمون باحلرية، حكم ، ٍب ألقي القبض عليو االشًتاكية (2)«رفت شهرة واسعةع

 عليو باإلعدام بعدىا.

 ماذا قالوا عنه:

إذا ما عشت لنفسك بعيدا عن األضواء، بقيت على  »كما يقول الربوفيسور عبد اهلل عيسى حليلح 

ودوستويفسكي ذاع صيتو ُب كل أضلاء  «صرت للكل؛ حالك، وإذا ما اشتهرت صارت سَتتك على ألسنة الناس

                              
 .197ص ، 1996لبنان،  طرابلس،موريس حنا شربل: موسوعة الشعراء واألدباء األجانب،   (1)
 .122، ص 2012ينظر: مارك سلونيم: رلمل تاريخ األدب الروسي، تر: صفون عزيز، قصور الثقافة للنسر،   (2)
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تارة وفائق  فظاكان بوجو عام، غريب الطور، زبالو   »بغوريفنا، واصفة إياه: وعليو تقول زوجتو آنا غر  ،العامل

 (1).«الصراحة تارة أخرى

، (2)«مل تكن زبطر على بالو فكرة أن أحدا يرغب ُب خداعو »أما ابنتو فتؤكد صدق نواياه إىل درجة أنو 

  »كانوا من أعدائو، وىذا ما يؤكده "فسيفولود صولوفيوف" حيث يقول:  ولعل صدق تعاملو مع غَته حىت ولو

 (3).«كان حنونا للغاية وعندما يغدو حنونا، جيتذب اآلخرين جاذبية ال تقاوم

كان يذىلٍت تواضعو وىذا بالذات ىو منشأ سرعة تأثره الفائقة، أو   »وعن تواضعو تقول شتاكنشنايدر: 

ال يستطيع باألحرى انتظاره الدائم الحتمال أن أحدا سيسيء اآلن إليو، وكثَتا ما كان يرى حقا اإلساءة حيثما 

الشخص اآلخر الذي يًتفع على اآلخرين بالفعل أن يفًتضها أو ينوي عليها، ومل يكن يتصدق بصالفة متأصلة أو 

لقد بدا يل من النظرة  »، وىذا التواضع يصفو "الكسندوف" بقولو: (4)«مكتسبة نتيجة الشهرة والنجاحات الباىرة

عروف للجميع جيدا، بل على األكثر شخصا بسيطا ال خيلو األوىل قاسيا وشخصا غَت مثقف بتاتا من النمط ادل

 (5).«من فظاظة )...( وقد أدىشٍت بالدرجة األوىل منطية مظهره الروسية الشعبية احملضة

 

                              
 64،ص1989، 1آنا غريغوريفنا : دوستويفسكي ُب مذكرات زوجتو ،مكتبة االسد ،دمشق،ط  (1)

 63ادلرجع نفسو،ص   (2)

 63ادلرجع نفسو، ص (3)

 63ادلرجع نفسو، ص (4)

 64ادلرجع نفسو، ص (5)
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 ما سر إبداعه؟

كان من احملكوم عليهم باإلعدام، ويوم حادثة اإلعدام وأثناء تبقي دقيقة واحدة من تنفيذ احلكم، جاء القرار  -

باإلفراج مع إكمال مدة السجن ألربع سنوات مع األعمال الشاقة اعتقد أن ىذا ادلوقف قد أثر بشكل كبَت ُب 

مل يكن شاحب الوجو وقد اعتلى  »سكي دوستويفسكي، يؤكد شاىد عيان عن يوم احلادث فيقول أن دوستويف

كانت   »وتقول زوجتو ُب نفس السياق ( 1)«منصة اإلعدام دبا يكفي من السرعة، وأغلب الظن أنو كان متعجال...

شديدة الوطأ للغاية ذكرياتو  عما عاناه إبان تنفيذ احلكم الصادر عليو ُب قضية بًتاشيفسكي، وكان نادرا ما 

 (2).«يتطرق إىل ىذا ادلوضوع

كانت لديو إبنو إمسها صونيا، توفيت بعد ثالثة أشهر إثر إلتهاب أصاب رئتيها وعلى أثر وفاهتا ألهنا كانت   -

... أنا حباجة إىل صونيا... وأنا ال أستطيع »قريبة من جدا، فكتب خبصوص ىذا إىل الشاعر مايكوف، قائال: 

 (3).«أن أفهم أهنا مل تعد موجودة وأنٍت لن أراىا أبدا

توُب ابنو وىو ُب الثالثة من عمره، جراء نوبة صرع، قد أذىلتو ىذه الوفاة بشدة ألنو كان حيب أليوشا حبا يكاد  -

 (4).«جنونيا لقد راعو أن ديوت ابنو دبرض ال خيفى أنو ورثو منو

 توفيت زوجتو األوىل ٍب كانت لو خطيبة وانفصلت عنو ٍب تزوج بآنا وأصلب منها أطفال. -

                              
 .226ص ،1990دط،  ،دار التقدم موسكو ،تأرجح على اذلاوية: ايغور فولغُتال (1)

 .68ينظر: آناغريغوريفنا: دوستويفسكي، ص  (2)

 .68ص  ادلرجع نفسو، (3)

 .79ادلرجع نفسو، ص (4)
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 وفاته: 

توُب إلثر إنقطاع الشريان الرؤوي الذي تدفق الدم من حلقو جراء اإلنقطاع وذلك قبيل وقوع 

 حادث صغَت لو.

وشكرين على احلياة اذلائلة اليت عاشها  خاطبٍت بكلمات رقيقة طيبة »تقول آناغريغوريفنا: 

 ربعة عشرة سنة.معي،...ٍب قال يل كلمات يندر أن يقوذلا أحد من األزواج لزوجتو بعد زواج دام أ

 (1).«ُب سليليتالدوام ومل أخنك قط، حىت اعلمي يا أنا، أنٍت كنت أحبك على 

 المطلب الثاني: التعريف بالمدونة

بعد وفاة األخ األكرب لدوستويفسكي، وقع دوستويفسكي ُب مأزق تسديد ديون جمللة "فردييا" اليت كان 

يسلبو حريتو رلددا، واستغل ستيللوفسكي عجزه عن تسديد يصدرىا أخوه، ومل يستطع تسديدىا، األمر الذي قد 

الديون فعرض عليو شراء حقوق نشر أعمالو الكاملة، واألكثر من ذلك إلزامو بكتابة رواية جديدة حىت األول من 

 (2).«، أي ُب مدة شهر ونصف أو يتنازل عن حقوقو للنصاب ستيللوفسكي1866تشرين الثاين 

 «اجلردية والعقاب»منكبا على رواية  »كان   1866لواقعة عليو، وُب عام وىو يفكر ُب حل للمشكلة ا

)...( لكن مرضو منعو من ذلك، وقام بتأليف رواية ادلقامر وتسليمها ُب الوقت ادلناسب  «وكان يريد اصلازىا فنيا

                              
 324السابق،ص ادلرجع (1)

 45ادلرجع السابق، ص (2)
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غريغوريفنا لف حببو دبساعدة غريغوريفنا، ٍب بعدىا باشر ُب إكمال اجلزء األخَت من رواية اجلردية والعقاب، اعًت 

 وطلب منها أن تكون زوجة ذلا.

 حىت ظروف كتابة الرواية كانت شلزوجة بالتوتر واخلوف وادلرض والقليل من احلب.

توح على النفس فتعترب رواية اجلردية والعقاب إحدى قمم األعمال اإلنسانية أو باألحرى ىي ذلك اللغز ادل

 وقضايا وجودية، وصراع اخلَت مع الشر. اإلنسانية وما يتخلجها من مشاعر وأحاسيس

ُب ىذه الرواية يطرح دوستويفسكي استحالة معرفتك معرفة دقيقة وقريبة للحقيقة إذ جيرنا إىل التطلع دلا ُب 

نفوسنا، ودلعرفة الشعور الذي يعًتي أبطالو ويضعك ُب مكاهنم، كما يطرح أسئلة ذبعلك تفكر وتعيد التفكَت ُب 

رك، سيدخلك دائرة الشك من خالل مناقشتو للبواعث الكامنة ُب الالوعي، إذ جعلت مبادئك وحقيقة مشاع

 راسكولنيكوف يتصرف بطريقة زبص األشرار.

تعرب الرواية عن معاناة واضطهاد اإلنسان ُب ظل احلكم الرأمسايل، إذ يقف بطل ىذه األحداث وحيدا ُب 

ه األموال وتدفع باألخالق بعيدا، إن راسكولنيكوف رلتمع غَت سوي ُب نظره، ىذا اجملتمع ادلادي الذي تسَت 

حيب اخلَت على عكسهم ويود لو باستطاعتو مساعدة كل الفقراء، لكن أفكاره تقوده إىل قتل العجوز ادلرابية 

وأختها، ىذه ادلرابية ُب لقاءىا األخَت معو كانت تبتز آخر ما لديو مستغلة حاجتو للنقود، واألمر يسَت على الكل  

 .كذلك

لكن عذاب الضمَت حيول دون راحتو، فقد حطم نفسيتو، فبعد أن تتم عملية القتل، حىت تسيطر عليو 

 رلموعة من اذلواجس واألفكار ويبدأ ُب ابتعاده عن الكل حىت عن والدتو وأختو.

 ُب ثنايا ىذه الرواية يقيم دوستويفسكي لبطل روايتو ثالث زلاكم كل واحدة أصعب من األخرى؛

سية ذبعلو ُب شك وىلوسات دائمة ال يستطيع اإلعًتاف فيها بالسبب احلقيقي ٍب تليها زلكمة نف

األخالقية اليت تدخلو ُب دوامو إن كان من األخيار األشرار وبعد ذلك احملكمة القانونية اليت يستسلم ذلا ُب آخر 



                                            دراسة سيميائية لشخصيات رواية الجريمة والعقاب لدوستويفسكي                                                                                    :ثانيالفصل ال 
 

 
 
 - 40 - 

اعبة، وأكثر من ىذا تأدلو ألجل ادلطاف نتيجة ضغط األفكار الدينية والوجودية والفلسفية واإلقتصادية واإلجتم

العدالة اليت مل تنصف ادلرابية ومل تنصفو كونو طالب فقَت، ترك مقاعد الدراسة، يعيش على نفقات أمو وأختو ما 

جعلو يفكر ُب حل للخروج من وضعو ادلزري وكذلك حل دلساعدة والدتو وأختو لكن الفشل كان حليفو حيث 

وكان آخر حلولو، وسقط ُب معمعة األفكار الديكتاتروية الرجعية اليت تفيد بأن وجد نفسو ُب طريق مل خيًته أبدا 

 القوي يقتلو الضعيف ألجل مصلحة العامة.

وراسكولنيكوف حيقد على ادلستنزفون ادلستغلون أمثال التجار وادلرابون، وغالبا ما يقوده فكره إىل نقطة 

 الذي يراه حال للخالص. -القتل  -سوداء داخل النفس 

خالل سرد األحداث السابقة ًب وصف احلياة القذرة ادلتشبعة بالقذارة الظاىرة اليت يعيشها سكان  

 سيمون بطرسربج، ومنهم
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 المبحث الثاني: عتبة الرواية

 ميائية العنوان وعالقته بالموضوعسيالمطلب األول: 

باىتمام عديد الدارسُت من كال  احتل العنوان مكانة ىامة ُب الدراسات األدبية والنقدية، كما حظي

القطبُت الغريب والعريب، باعتباره أول عتبة تطأىا عينا القارئ قبل الولوج إىل باقي العناصر اخلفية، ومن بُت 

رلموعة من العالمات اللسانية من كلمات »ك إذ يقول أن العناوين: ىو  اريف ادلقدمة لو، صلد تعريف ليوالتع

على رأس النص لتدل عليو وتعينو، تشَت حملتواه الكلي، ولتجذب مجهوره  ومجل، وحىت نصوص، قد تظهر

 (1).«ادلستهدف

من خالل التعريف ادلقدم ندعم رأينا بأن العنوان يساىم بشكل كبَت ُب الكشف عن بعض الغموض 

اجلردية ٍب يليها ادلنجلي على الكاتب واألمر ذاتو فيما خيص رواية "اجلردية والعقاب" إذ صلد أنو مركب من لفظتُت، 

العقاب وىو تسلسل عقالين واقعي، والعنوان ىنا مرتبط ارتباطا وثيقا بادلوضوع إذ يوحي للقارئ أن جردية ما 

 ستحدث وأن لكل جردية عقاب، وكل شيء من العنوان يوحي بعدة دالالت مهمة:

ات السردية وقامت عليها وأنتجت تعترب زلور األحداث، فهي الشعلة اليت اندلعت منها باقي ادلكونالجريمة:  -أ

حوارات مربوطة ومتعلقة هبا، فهي دبثابة البؤرة، ولفظة اجلردية، لفظة تنتمي إىل احلقل الداليل اخلاص بالعنف كما 

 .توحي بأحداث مأساوية تتخلل ىذه الرواية

                              
.67، ص2008، 1عبد احلق بلعابد: عتبات )جَتار جينيت من النص إىل ادلناص(، منشورات اإلختالف، اجلزائر، ط(  1 ( 



                                            دراسة سيميائية لشخصيات رواية الجريمة والعقاب لدوستويفسكي                                                                                    :ثانيالفصل ال 
 

 
 
 - 42 - 

ائع العاصفة فالكاتب يسعى لتصوير جردية وقعت ُب مكان ما وزمان ما، كما يهيئ القارئ دلواجهة الوق

اليت ستقع، ما جيعلو متشوقا دلعرفة تفاصيل ىذه القضية، كما زبلق ُب نفسو مشاعر شلزوجة ما بُت القلق واحلَتة 

 واخلوف والتشويق واإلثارة وغَتىا من األحاسيس النفسية، واليت زبتلف حسب رؤية القارئ، وقد ال زبتلف.

العقاب، ىذا ما اتبعو  فاألصل أن حيل اإلٍب ويتبعوعقاب، البد للجردية أن تقع وحيل الالعقاب:  -ب

دوستويفسكي ُب تركيب وصياغة عنوان الرواية، إذ حييلنا الشوق من العنوان أن اجلردية اليت وقعت سينال فاعلها 

 عقابو ادلستحق.

ومن ٍب ديكن القول أن عنوان الرواية "اجلردية والعقاب" ذو عالقة وطيدة مع ما جاء ضمن الرواية، كما يوحي 

قد أرغمت أو تكون قد فعلت عن قصد وتربص  العنوان بإمكانية مصادفة شخصيات مشاركة ُب اجلرم، قد تكون

 :صمم معادلو الباحث غردياساستعنا دبخطط ،اب، ولشرح عالقة العنوان بادلوضوع وبذلك فهي تستحق العق
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، ىذه الظروف دفعت ادلخطط يبُت لنا أن العوامل ادلساعدة ادلتمثلة ُب الظروف ادلعاشة كسبب رمزي

تكاب اجلردية مع التحفظ على شره حىت ال يلقى العقاب، وىنا زلور الصراع ُب الرواية وىو صراع بالفاعل إىل ار 

اليت كان يعاين من  أثقلنفسي يدخل فيو الفاعل، أي يدخل ُب دوامتو إذ يصاب هبلوسات واضطرابات نفسية 

وبفعل كل من العوامل  منها قبل ارتكاب اجلرم، وكانت ىذه اإلضطرابات قد منت قبل أن يرتكب اجلرم حىت

ادلساعدة )الظروف(، وكذا الفعل ادلضاد ادلتمثل ُب الذات الداخلية اليت تضبط عليو إلرتكاب اجلرم، فهي بذلك 

 مساعدة وُب نفس الوقت مضادة.

كوف يريد التحرر من خالل اإلعًتاف جبرديتو اليت ارتكبها، لغاية غَت مربرة بالنسبة لو، كولنيفنجد أن راس

 يعرف سبب قيامو بتلك اجلردية اليت ربتمل عدة احتماالت.ومل 

 المطلب الثاني: سيميائية المكان وعالقتة بالشخصية الرئيسية

ال ديكننا دراسة الشخصية بعيدا عن أماكن نشأهتا ومنوىا، كما ال ديكن أن نرجع الكفة إىل أن 

ُب بعض »ن باشالر بقولو أنو: الزمن ىو الشاىد والفاعل ُب تطور الشخصية، وىو ما يؤكده غاستو 

ُب األحيان نعتقد أننا نعرف أنفسنا من خالل الزمن، ُب حُت أن كل ما نعرفو ىو تتابع تثبيتات 

، فادلكان حيتوي الشخصية وكذلك الزمن بكل (1)«أماكن استقرار الكائن اإلنساين الذي يرفض الذوبان

، يستقي مبادئو وقناعاتو (2)«سللوق ُب حيز زماين ومكاين»حلظاتو ويؤرخها  ضمنو، وىو ما يؤكد لنا أن اإلنسان 

                              
.39، ص1984، 2غاستون باشالر: مجاليات ادلكان، غالب ىلسا، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بَتوت، لبنان، ط(  1 ( 

.5، ص1991 دط،أمحد طاىر حسنُت وآخرون: مجاليات ادلكان، عيون باندونغ، الدار البيضاء،(  2 ( 
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من قوالب بيئية وإجتماعية سلتلفة، وقد تكون غَت ذلك ثابتة بالنسبة لإلنسان الذي ال ينتقل وال بغَت مكان 

 نشأتو وبيئتو.

 وادلكان حسب الدارسُت والنقاد قد قسم إىل قسمُت: مغلق ومفتوح، ومن خالل الوصف الذي قدمو لنا

عالمة كالعالمة اللغوية، »دوستويفسكي ُب روايتو الشيقة ادلليئة بالتفاصيل، فإننا بصدد دراسة ادلكان باعتباره 

 وعالقتو بالشخصية.( 1)«قائمة على وجهُت غَت متفارقُت: الدال وادلدلول

 األماكن المغلقة: -أ

داللة معينة، ومن بُت أىم األماكن اليت األماكن ادلغلقة تتفرع إىل عدة أنواع، وبالتايل لكل فرع منها 

 جاءت ُب أحداث الرواية صلد:

 الغرفة:

طات السردية داخل الرواية، وارتبط ذكرىا بذكر بطل الرواية جاء وصف الغرفة ُب العديد من احمل

"راسكولنيكوف" وذلذا تتخذ الغرفة مكانة ىامة  تساعد أي باحث ُب التعرف على أحد زلركات التفكَت 

 ج.ادلنتاخلارجي، كوهنا العامل اخلاص الذي يشهد على إنفعاالت الشخص وربركاتو، وكذلك باعتبارىا ادلثَت 

وادلضيء فيها رباك معظم حواراتو الداخلية، ويقوم فيها الصراع  ظلمدلولنيكوف ىي اجلانب اعرفها راسك

ربت السقف من منزل عال »النفسي، جدراهنا الشاىد الوحيد على وحدتو وحاجتو وانطوائو، ىذه الغرفة تقع 

                              
.67، ص2011، 1علي مهدي زيتون: ُب مدار النقد األديب )الثقافة، ادلكان، القصة(، دار الغارايب، بَتوت، لبنان، ط(  1 ( 
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اسكولنيوف تعترب غرفة ىي ُب حقيقة األمر وظاىره جزء من ادلبٌت لكن ُب واقع ر  (1)«يتألف من أربعة طوابق

 منفصلة سباما عن األجزاء الباقية ادلكونة لذلك البيت.

و يدفعنا إىل ىذا التشبي (2)«أهنا أقرب إىل حجر منها إىل مسكن»أما الوصف ادلفصل للغرفة فيقدمها على 

الغرفة ف ُب حد ذاتو يعترب الفاشلون على أهنم "حشرات" وعليو نتساءل ىل جدران القول بأن راسكولنيكو 

اخلانقة ىي من دفعتو إىل التفكَت ُب البحث عن حلول للخروج من قوقعتو حالة ادلعاش؟ فادلساحة الصغَتة ادلكونة 

لغرفتو، ال ربتوي على نافذة، وإمنا جدران مهًتئة ربتوي على ثقوب شاىدة على جردية، غرفة ساكنة ال تسمع 

 وف.كفيها إال ضجيج احلوار الداخلي لراسكولني

 ت:البي

و مل تكن لو يعترب البيت مالذ اإلنسان ومأمنو وغطائو، حيميو من احلر والربد، والبيت أسو العائلة، فماذا ل

وف إىل غرفتو، بأن ذلا مطبخا وطوابق كيفسكي العمارة اليت يعرب عربىا راسكولنيأسس وال بيت؟ يصف دوستو 

أن دير حتما أمام مطبخها الذي يظل بابو ...فكان البد للشاب، كلما خرج »غرفا ولواحق أخرى إذ يقول: 

دال الدفئ، لكن ُب حالة ىذا ادلطبخ طادلا كان ُب العرف جامع األىل و  (3)«مفتوحا على السلم، دائما

وف ما ىو إال دال على الذكريات احلزينة كف ما ىو األىل ودال الدفئ، لكن ُب حالة راسكولنيراسكولنيكو 

ب يشعر ُب كل مرة أثناء مروره بضيق وحرج وانزعاج ...وكان الشا»والقلق واحلرج والضيق، فكما يقول السارد: 

                              
 .15، ص:اجلردية والعقابدوستويفسكي ( 1)

.37صادلرجع نفسو،  ( 2 ( 

.15ادلرجع نفسو ، ص ( 3 ( 
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ا مر ىذه ادلشاعر كلها رباصره إذا م( 1)«وبتقليص وجهو ويغدو قائم النفس فيحس باخلجل من ىذا الشعور

وف مدين لصاحبة الشقة، فهي تؤجره الغرفة مع الطعام واخلدمة، لكنها كولنياسكجبانبو وحسب، والسبب أن ر 

تنقطع عن مده بالطعام وكذلك تنقطع خدمتها لغرفتو من تنظيف، فال يكفيو ضيق الغرفة فيضاف لو ضيق النفس 

ُب  »ذلك:  ويزداد وحدة على ما ىو عليو وتصيبو لعنة التفكَت كلما كربت فجوة اإلنعزال، ويقول باشالر ُب

وف تسيطر عليو انفعاالت عدة وتدعم ىذه كوىذا ىو حال راسكولني (2)«فعاالتنا ُب العزلةنالواقع تنضج أ

اإلنفعاالت وحدتو وطريقة تفكَته وىذا البيت ادلكون من مطبخ وغرف وطوابق لإلجيار كذلك، ادلطبخ بالذات 

 ادلطبخ.يثَت عدة انفعاالت ذبعلو يتجنب صاحبة الشقة واخلوف من 

لكن ما  (3)«جسد وروح، وىو عامل اإلنسان األول، قبل أن يقذف باإلنسان ُب العامل»والبيت عبارة عن 

ع، ضياع يعاين الغربة ُب موطنو والفقر واحلاجة والضيا  يوف أن ظل يتقاذف من عامل إىل عامل،كدييز راسكولن

 عب أن تتشتت ما بُت األمكنة.خارجي وضياع داخلي وما أص

 وف بدون مأوى وبيت، رلرد غرفة منعزلة عن باقي العامل.كوتسطيع شلا قدمناه أن حيزم أن راسكولني

 

 

                              
.15،صادلرجع نفسو  ( 1 ( 

 40،ص 1984، 2: ت: غالب ىلسا، ادلؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع،طغاستون باشالر: مجاليات ادلكان (2)

38،ص  ادلرجع نفسو(  3 
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 الخمارات:

دوما ما ارتبط ىذا الفضاء )اخلمارات( بالسكارى وىو صورة غَت مكتملة تعرب عن اذلموم والفاشلُت وحىت 

دية ىو مظهر من مظاىر البؤس ُب رواية اجلر ذبمع بينهم وبُت الصادقُت وكذا الناجحُت، إنو صورة معربة، بل 

فسكي فيما بُت السكر واذلموم والفقر وحىت الغٌت والكثَت من ادلرضى النفسيُت الذين ال والعقاب، مجع دوستوي

ي غزوا، دارت معظم احلوارات اليت تعرب عن اذلزائم يستطيعون مواجهة الواقع والفضائع ُب اخلمارات اليت تغزو احل

بأصحاب التعابَت الصادقة ادلنكسرة، وذوي الثياب الرثة وحىت ذوو ادلظهر ادلتألق وىنا تبدو العالقة اليت حلقت 

من فراغ بل ليظهر مدى كثرة زائريها،  (1)«مخارات كثَتة»واضحة، فدوستويفسكي مل يصف ادلدينة بأن فيها 

وادلقبلُت عليها وعلى ما توفره لزبائنها من مشروبات تفقد الوعي، وتنسي اذلموم ولو لفًتة قصَتة، ويؤكد 

 .ىذا الوصف (2)«...كان ُب ىذه احلانة دائما مجهور كبَت»دوستوفسكي بقولو: 

 القبو: 

اذلوية ادلظلمة للبيت،  »لقبو ُب مفهوم باشالو ىو: البيوت القددية، العريقة، معروفة بأقبيتها وا

ىو الذي يشارك قوى العامل السفلي حياهتا، فحُت ضللم بالقبو فنحن على انسجام مع عقالنية 

وارتبط القبو ُب رواية اجلردية والعقاب باخلمارات، إذ نستنتج العالقة بُت القبو ( 3).«األعمال

                              
17دوستويفسكي: اجلردية والعقاب،ص ( 1 ( 

 94ص،1جادلرجع نفسو،  (2)

 .46مجاليات ادلكان، ص غاستون باشالر: ( 3)
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عميقة، فالقبو أعمق مكان ُب البيت كذلك شارب اخلمر تقوده واخلمارات صلدىا عالقة نفسية 

أحاسيس أعماقو إىل اإلحبار ُب أماكن من داخلو، العالقة بُت الطرفُت عالقة متجانسو سباما، 

 فيتشارك السكارى مهومهم اليت ربرق أعماقهم وأرواحهم.

كان ُب ىذه   »سارد: أقرب مكان يليق حبالتهم، وكان الكل يتجو ضلو "حانة القبو"، يقول ال

 (1).«احلانة دائما مجهور كبَت

 األماكن المفتوحة:

ذكرت عدة أماكن واسعة األفوةد غَت مقيدة بأطر ضيقة، مثلما ىو احلال غرفة راسكولنيكوف وصونيا، 

 !لكن ذلا خصائص وصفات ال ذبعل منها أكثر اتساعا بل العكس

 المدينة:

ومتناسقة فيما بينها ىذه الدالالت تعرب عن عدة مرتكزات ىامة تعترب ادلدينة رلموعة دالالت مركبة 

وأساسية ُب تكوين زليط ما يسمى بادلدينة، من عناصر بشرية وعناصر عمرانية وجغرافية وكذلك مومات احلياة 

 اليت ذبمع بُت الثالثة وتدب ُب خالياىم عنصر احلياة واحلركة.

وىو احلال مع مدينة بطرسربغ الروسية اليت مجعت بُت عدة دالالت واصفة ومعرفة ذلا، قدمها لنا 

دوسيويفسكي إذ يصفها ُب الصفحة الثالثة من الرواية سباما مرافقة للوصف الذي قدمو لراسكولنيكوف، إذ ربط 

رع ما يزال مرىقا، يضاف إىل ذلك احلر ُب الشا »حال راسكولنيكوف وىيئتو هبيئة ادلدينة، يقول دوستويفسكي: 

                              
 ,94، ص 1دوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ج  (1)
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نقص اذلواء، واإلزدحام، والكس ادلنتشر ُب كل مكان، والسقاالت، واآلجر والغبار، ٍب ذلك الننت الصيفي اخلاص 

ىذه ( 1)«الذي يعرفو كل ساكن من سكان بطرسربج ال تتيح لو موارده أن يستأجر بيتا صيفيا ُب الضواحي.

حيس ُب كنفها باإلختناق والتعب العصيب والضيق، وقد يؤدي إىل إصابة  الصفات ترىق أي نفس بشرية حيث 

 كاكنيها بأمراض الربو واحلساسية وغَتىا...

راسكولنيكوف يسخط دوما على حالة مدينتو ويرى أنو ال جيب عليو أن يتأنق ألن ادلدينة ال يليق هبا إال 

 مثقفيها، سباما كما فعلت مع راسكولنيكوف. األمسال ادلهًتئة، إذ بطرسرج قد انعكست انعكاسا سلبيا على

 الشارع:

حىت الشارع أخذ نصيبو من الرداءة والضيق ىو أقرب شبو إىل زقاق ادلدينة أيضا، مظلم وموحش، مليء 

بالسكارى، ومن شدة عدم رغبة راسكولنيكوف التمعن ُب تفاصيلو، فضل أن حيسب خطواتو على مدى طول 

 الفضاء ادلمل ادلخيف الذي يًتجلو.الشارع حىت بيتو، لينسى ىذا 

 ذكرت العديد من األماكن اجلميلة لكن ُب سليلة راسكولنيكوف، إذ حيلم هبا وبنفسو ُب رحابتها.

 الجسر:

ذكر اجلسر خَتا، مكان هتدأ أعصابك باجللوس قربو ومشاىدة منظر الغروب، لكن جاء ذكره ُب الرواية 

اىو ذو تدفق عايل، ذكر ذلك حُت مهت إمرأة ُب اإلنتحار، وذكر بعد على أنو مكان مجيل لإلنتحار، مرتفع ومي

 ذلك كون راسكولنيكوف ائتمنو على اجملوىرات ادلسروقة من ادلرابية.

                              
 .17، 16، ص 1دوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ج( 1)
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ما يالحظ أن األماكن ادلغلقة مذكورة حقا، حيث وجدت وبكثرة ُب ادلنت الروائي، لكن بادلقابل األماكن 

 صف خبصوصيات ادلكان ادلفتوح، بل دبميزات ادلكان ادلغلق.ادلفتوحة قليلة مقارنة هبا، كما ال تت

 سيميائية أسماء الشخصياتالمطلب الثالث: 

معظم الروائيُت يسعون إىل اختيار أمساء مناسبة وشليزة حبيث تتالئم وتتوافق مع الدور ادلتقمص من طرف 

بتهافت الدارسُت سواء ُب اجملال األديب أو فإهنا قد حظيت  -الشخصية، باعتباره عالمة لغوية دالة على مدلوذلا

 النفسي، وذلذا أوجب علينا اإللتفات إىل معاين أمساء الشخصيات ادلذكورة ُب الرواية.

 (1) واجلدول التايل يبُت معاين ودالالت بعض األمساء البارز ذكرىا ُب الرواية:

 المعنى باللغة الروسية اإلسم األول أو اللقب / العائلة

 روديون/ رومانوقش راسكولنيكوف

 

 

 

 

 سيمون/ مارميلدوف

 صونيا/ مارميالدوف

انشقاق أو انقسام "راسكولينك" ىو الشخص الذي ينقسم " أو 

ادلنشق"؛ يعٍت الفعل راسكاليفك "أن ينشق أو يقطع" أو "يكسر" أو 

 "ينكسر" ىذا ادلعٌت احلرُب."ينقسم" أو 

عًتاف أو اإلعًتاف ازي للكلمة ىو "إبراز"، جعل اإلأما ادلعٌت اجمل

 باحلقيقة.

 مرىب يصنع من قشور احلمضيات.

" أي "احلكمة" العقالنية العقل، wisdomمشتقة من ادلعٌت اليوناين "

                              
 .123، ص  knpnotnh 1986ينظر:  (1)
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 ددينري/ رازوميخُت

 أركادي/ سفيدرجيايلوف

 تش/ لوجُت بيًتبيًتوف

 الذكاء.

التذلل لشخص بركة صغَتة من ادلاء، ُب الرواية كانت قريبة من التخبط ُب 

 ما "التزلف".

 الفلسفة األفالطونية والبورنيزا تعٍت "عباءة ارجوانية" للمالحظة، اإلدراك.
 

 راسكولنيكوف: -1

 يًتكب إسم بطل رواية اجلردية والعقاب من ثالثة أمساء:البعد التركيبي:  -أ

 ستعماال ُب الرواية أي األكثر تكرارا.وىو اإلسم األكثر ا راسكولنيكوف: -

 روديون: -

 رومانوفيتش: -

 البعد الداللي:  -ب

اشتق ادلؤلف اسم راسكوليكوف من الكلمة الروسية "راسكولنيك" ومعناىا ادلنشق، »راسكولنيكوف: 

 (1).«ليشَت بذلك إىل انشقاق بطل الرواية عن آراء اجملتمع

إن اإلسم الكامل لراسكولنيكوف ىو "راسكولنيكوف روديون رومانوفتش" الشق األول ىو البعد التداولي:  -ج

امسو، أما الثاين "روديون رومانوفتش" فهو إسم أبيو ونسبتو بالتايل تعود لوالده، وإسم راسكولنيكوف ُب معناه 

                              
.451، ص1دوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ج(  1 ( 
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تفكَت اخلارجي، إنو ال يفكر يوحي على اإلنشقاق واإلنكسار، وىو يليق بشخصيتو ادلنفصلة فكريا وادلنعزلة عن ال

مثلما يفكرون ىو سلتلف سباما عن رلتمعو، باإلضافة إىل ادلعٌت اجملازي لإلسم الذي يدل على اإلعًتاف باحلقيقة" 

يقوم يو راسكولنيكوف ُب آخر ادلطاف إذ ينشق وعيو عن ال وعيو ويفكر بضمَت قاتل ويسلم نفسو وىو ما 

لى احلرية النفسية، راسكولنيكوف حقا منشق حىت ُب أفعالو إذ يأٌب بفعل ٍب لتلقي العقاب وبادلقابل احلصول ع

 تراه يسخر من فعلو ويأٌب بعكسو، إنو اإلختالف حىت داخل النفس.

 صونيا مارميالدوف: -8

 يًتكب إمسها من جزئُت: البعد التركيبي:  -أ

 صونيا: وىو إمسها. -

 مارميالدوف: إسم أبيها. -

 فهو: صونتيشكا )يصغر للتحبب(.أما تصغَت إمسها  -

 البعد الداللي: -ب

" أي "احلكمة" و"العقالنية" wisdomكما ذكرنا ُب اجلدول إسم صونيا مشتق من ادلعٌت اليوناين "

 والذكاء.

 البعد التداولي: -ج

سكي ىذا اإلسم لشخصية صونيا لتصرفها احلكيم، فهي حسبو تتصف باحلكمة ألهنا فاختار دوستوي

طعام والديها وإخواهتا الصغار، واحلكمة مقرونة بالتفكَت العقالين وىو ما حقوقها وعن سعادهتا ألجل إلت عن زب
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اجتمع ُب شخصية صونيا، إذ تراىا تتصرف بعقالنية مع من ىم أكرب منها وحىت من ىم أصغر، وتقف صامدة 

 أمام مشاكل عائلتها وأمام ما يقال عنها من كالم سيء يكسر النفس والروح.

وقد يكون السر ُب تسميتها هبذا اإلسم، ألهنا يراىا طاىرة عفيفة سباما مثل ادلالك الذي يضحي بنفسو، 

وألن دوستويفسكي كان لو إبنة إمسها صونيا، توفيت صغَتة وتركت أثرا كبَتا ُب نفسية الكاتب فهي أول أواله، 

 حكيما. الرواية مالكا لقد كانت مالكا وىو اآلن يرى صونيا بطلة

 سفيدريجايلوف: -3

 مكون من ثالثة أمساء:البعد التركيبي:  -أ

 أركادي. -

 ايفانوفيتش. -

 لوف.ياجيسفيدر  -

 البعد الداللي: -ب

، وىو دوق كبَت من ليتوانيا ُب اخلامس عشر، إشارة فو ؤلف ىذا اإلسم من اسم سفيدرجيايلاشتق ادل »

 (1).«إىل نبالة زلتد ىذه الشخصية من شخصيات روايتو

 

                              
.452، ص1دوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ج(  1 ( 
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 البعد التداولي: -ب

من داللة ىذا اإلسم الثراء ، وصاحب ىذا اإلسم ُب الرواية يتصف بالثراء وأنو من عائلة نبيلة، لكن 

تصرفاتو وأفعالو ال تنتمي إىل خانة النبل، فالنبل والثراء استقاىم من زوجتو فأما حقيقة أنو فقَت يتصف باألخالف 

يعًتف لراسكولنيكوف بفساده، ىو مل يعًتف بذلك لكن القارء يؤول كالمو الغَت سوية، فًتاه ُب ثنايا الرواية 

 ويتبع ما يراه راسكولنيكوف فيما خيصو.

وأكثر ما جييده ىو ارتكاب الفساد واخلروج منو نظيفا سواء كان اعتداءا أو قتال أو ربرشا، أي أن اإلسم 

 ى بامسو.يليق بو من ناحية انطباق تفكَته الرجعي مع ىذا الدوق ادلسم

 رازوميخين: -4

 مركب من ثالثة مفردات:البعد التركيبي:  -أ

 دديًتي. -

 بروكوفيتش. -

 رازوميخُت. -

 

 

 



                                            دراسة سيميائية لشخصيات رواية الجريمة والعقاب لدوستويفسكي                                                                                    :ثانيالفصل ال 
 

 
 
 - 55 - 

 البعد الداللي: -ب

، وكما جاء ُب اجلدول رازوميخُت (1)«مشتق من كلمة "رازوم الروسية"، ومعناىا العقل»إسم رازوميخُت 

 ىو العقالنيةن العقل، والذكاء.

 التداولي:البعد  -ج

رازوميخُت ىو صديق راسكولنيكوف درسا معا ُب اجلامعة، ويتصف رازوميخُت بالصدق والنزاىة ُب 

تعاملو، يتشابو مع راسكولنيكوف ُب الذكاء والفقر وبعده عن العائلة، والفرق بينو وبُت صديقو أن رازوميخُت 

ئقة بعيدة كل البعد عن اإلجرام والسرقة، ىادئ الطبع والتصرف يفكر هبدوء ويسعى إىل الوصول ذلدفو بطرق ال

 والفقر حال بينو وبُت إكمال دراستو لكنو مل يستسلم مثلما فعل صديقو، ومعظم تصرفاتو تعكس معٌت إمسو.

 سيمون: -5

 مركب من ثالثة مفردات:البعد التركيبي:  -أ

 سيمون. -

 (2).«زاخاراتش: اسم زاخاروفتش»زاخاروفيتش )زاخارتش(  -

 مارميالدوف. -

                              
.425، ص1والعقاب، جدوستويفسكي: اجلردية (  1 ( 

.452، ص1دوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ج(  2 ( 
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 البعد الداللي: -ب

 اسم سيمون يدل على مرىب يصنع من قشور احلمضيات كما جاء ُب اجلدول.

 البعد التداولي: -ج

ُب العادة القشور ىي البقايا اليت ال يستفاد منها بالرغم من احتوائها على فائدة كبَتة، واحلال مع سيمون 

ي وًب اإلستغناء عن خدماتو، فالعالقة ىنا بُت الشخصية أنو إستغٌت عنو رغم عطائو، فقد كان موظف حكوم

ومعٌت اإلسم عالقة متجانسة من ناحية القصة والتجربة اليت عاشها سيمون، لكن ادلعٌت ىنا قد استفاد منو؛ يعٍت 

 قشور احلمضيات ًب اإلستغناء هبا ومن ٍب استهالكها، وسيمون عجنتو احلياة واستغنت خبدماتو ٍب استغنت عنو.

 بورفيري بيتروفتش: -6

 إسم مركب من مفردتُت:البعد التركيبي:  -أ

 بورفَتي. -

 بيًتوفتش. -

 البعد الداللي: -ب

 اسم بورفَتي يدل على الفلسفة األفالطونية، و"البورفَتا" تعٍت "عباءة أرجوانية".
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 البعد التداولي: -ج

القاضي الذي يتبٌت ملف مقتل ادلرابية، وُب تتميز شخصية بورفَتي بالذكاء والتحليل والفهم السريع وىو 

 معظم اللقاءات مع راسكولنيكوف يفتح حوارا دقيقا، إذ تراه يتفرس مالح البطل أثناء حديثهما.

ومعٌت اإلسم مطابق سباما لشخصية بورفَتي، فادلعٌت خيص الفلسفة األفالطونية ادلعتمدة بشكل كبَت على 

 صية ادلسماة بورفَتي تتسم ببعض منها وتتميز هبا.العقل وىي الفلسفة العقالنية والشخ

 بيوتربتروفتش: -7

 البعد التركيبي: -أ

 لوجُت. -

 بيوتر. -

 بًتوفتش. -

 البعد الداللي: -ب

 (1).«اختصار شعيب السم مدينة بطرسربج »بيوتر ىو 

 وجاء ُب اجلدول أن معناه الربكة الصغَتة من ادلاء.

                              
.455، ص1دوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ج(  1 ( 
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 التخبط ُب الوحل.ُب الرواية كانت قريبة من 

 البعد التداولي: -ج

دوستويفسكي أعطى صفات كريهة ال ترقى أن تكون صفات دلدينة؛ وصفها بالرائحة الكريهة واجلو اخلانق 

وكل الصفات اليت ذبعل أي زائر يشمئز منها، كذلك بيوتر صفاتو ذبعل أي إنسان طبيعي ال يتعجب بشخصيتو، 

فقَتة حىت يستعمل سلطتو عليها ويشعرىا بفضلو عليها، فًتاه خيفي قبحو  فكل ما يريده وىو الزواج من فتاة

 بأموالو.

 مالحظة:

األمساء ادلذكورة ُب الرواية تعترب أمساء غامضة بالنسبة للقارئ ادلتكلم بغَت اللغة الروسية الذي ال  معظم

يفهم معانيها، ونظرا إىل أن العالقة بُت اإلسم وحامل اإلسم عالقة ضرورية متواضع عليها، فيما خيص لسميات 

 خصية ادلدروسة أكثر.الشخصيات الروائية، وجب فك شفرات معاين ىذه األمساء، لفهم الش

 ومن خالل دراسة معاين األمساء اتضح لنا أن:

 األمساء مرتبطة بالشخصيات الدالة عليها ومتجانسة معها. -

 ذلا دالالت متعلقة باحلالة النفسية للشخصية خاصة حالة راسكولنيكوف. -

 يلوف".ذات دالالت إجتماعية ومرجعية تارخيية أيضا كما ىو احلال مع إسم "سفيدرجيا -

 مطابقتها لتصرفات وأفعال الشخصيات. -
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 المبحث الثالث: دراسة سيميائية لشخصيات الرواية

 والبرانية جوانيةالمطلب األول: ال

 الجوانية: -أ

يعمل الكاتب على بناء شخصية البطل من كل اجلوانب وذلك ألمهيتو وأمهية الدور الذي يقوم بو، حيث 

ال على اعتباره ظاىرة من ظواىر »ذبتمع كل األحداث إلبرازه، والبطل الروائي بالنسبة لدوستويفسكي مهم للغاية 

على ادلستوى اإلجتماعي، وال على اعتباره  الواقع، ذبسد مسات زلددة شليزة على ادلستوى الفردي، ومنطية صارمة

من  »ىيئة زلددة تتألف من مالمح أحادية الداللة وموضوعية، قادرة دبجموعها على توفَت إجابة عن سؤال

 (1).«يكون؟

األمر إذا ما تعلق بدوستويفسكي ورؤيتو للبطل وكذا بناءه لو، ال يقوم على النظرة اخلارجية السطحية من 

ىندام وشكل وصفات شليزة، بل يقوم ُب أغلب األمر على الًتكيبة النفسية للشخص وادلزج الفٍت بُت التفكَت 

ة البطل واإلنسان الذي يعيش داخلو والضمَت واألخالق، ورلموع التجارب اليت تربز جوانب الظل ُب شخصي

، أن زباطر شخصيتو وتتهور ُب الوقت -ادلخاطر وادلخاوف -ويشكل وينتج معظم حواراتو الداخلية، وذباوزاتو 

الغَت مناسب وتصمت ُب الوق ادلناسب للكالم. كل ىذا يشكل لوحة حرب فنية خاصة، تربز معامل شخصية 

 البطل.

                              
، 1986، 1ميخائيل باختُت: شعرية دوستويفسكي، ت: مجيل نكصيف التكربيت، مر: حياة شرارة، دار توبقال للنشر، ادلغرب، ط (1)

 .67ص
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البطل راسكولنيكوف وأعطاه صورة قراءة دقيقة الًتكيب، إذ أهبر علماء ركز دوستويفسكي على وصف 

النفس من خالل احلالة النفسية اليت صورىا لراسكولنيكوف فًتاه ُب كال اجلزئُت ال ينتهي من إبراز جوانب 

 شخصيتو وإضطرابات نفسيتو ورجاحة عقلو وتردد رأيو...بداية من الصفحة األوىل للرواية.

ويفسكي بعضا من تفاصيل حياتو ُب ىذه الرواية وصورىا ُب حياة أبطاذلا ونلتمس ىذا من لقد روى دوست

خالل العديد من احلقائق ادلتعلقة دبسار ذباربو ومنط معيشتو، إبتداء من الغرفة اليت يسكنها البطل إىل السلم 

ي يدور ما بُت البطل وشخصو ادلؤدي لغرفتو واألزقة الضيقة إىل التواضع الذي ديارسو والتفكَت الداخلي الذ

ال يتطابق أبدا مع نفسو، ال جيوز  »الداخلي، وىذا ال يكشف إال عن طريق ربليل احلوارات ادلنتجة، فاإلنسان 

أن تطبق عليو صيغة ادلطابقة: س = س، واستنادا إىل الفكرة الفنية عند دوستويفسكي، فإن احلياة احلقيقية 

فنرى  (1)«ذا النوع من عدم تطابق اإلنسان مع نفسو ىو بالذاتللشخصية تتحقق تقريبا من زاوية ى

دوستويفسكي يصور شخصية البطل راسكولنيكوف على أهنا شخصية مًتددة، متوترة، غَت ثابتة، بل تنتقل من 

لكنو يعاين منذ بعض الوقت حالة من التوتر والعصبية توشك أن  »حال إىل حال حيث حيدد ذلك ُب قولو: 

حىت ُب كشفو عن احلالة اليت تعًتي البطل، مل يعطي ذلا سببا زلددا بل بالتقريب، إذ استعمل ( 2)«مرض الكآبة

 لفظة "توشك" للداللة على إمكانية وجود أسباب أخرى، ذبعل راسكولنيكوف ُب حالة نفسية غَت مستقرة.

                              
.84ص  1969ت: مجيل نصيف التكربيت، ادلعرفة االدبية،دط، تويفسكي،ميخائيل باختُت: شعرية دوس(  1  (   

.15، ص1دوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ج(  2 ( 
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ومن فرط اإلنطواء  لقد بلغت حياتو من اإلعتزال »ٍب يواصل ربليل جوانب ذلا أثر على نفسيتو فيقول: 

، ىذا اإلنعزال يدعم التقريب اخلاص بالكآبة، إذ أن الوحدة أس الكآبة (1)«على النفس أنو خيشى لقاء أي إنسان

أفكر ُب كل  » وركيزهتا، ومن األقوال الداعمة لرأي دوستويفسكي، القائل بعدم تطابق اإلنسان مع نفسو قولو:

وعدم التطابق ُب اختالف رأي راسكولنيكوف حول إذا ما كان حقا  يكمن التغَت ىنا «شيء وال أفكر ُب شيء

 يفكر ُب موضوع ما من عدمو، وعدم الوصول إىل قرار يؤكد عد استقاللية العقل وارتباطو باحلالة النفسية للبطل.

راسكولنيكوف من منظور دوستويفسكي عنصر مركب للرواية ومنتج للحوارات والكالم ادلعرب عن حاالتو وعن 

احملاور األخرى وزبدم شخصية البطل ومن ًب تنتج عالقة وطيدة بُت   موصفي الرواية بالضبط حبيث تتقاطع مع كل

 كل العناصر اليت تنتج بدورىا صورة معربة كاملة البؤس أو العكس.

منا دوستوفيسكي اختار ادلوضوع ادلالئم للبطل وتركو يقوم بو بكل أرحيية ودون قيود، فًتاه تارة إنسانا مؤ 

 يقوده ضمَته وتارة أخرى تراه رىينة أمور نفسية زبتلج كينونة وتسيطر على تفكَته.

 بة واحلزن والوحدة.آلقلب الرىيف، يسكن روحا عانت الكو اذكما أعطاه صورة 

ولك أن تتخيل معاناة شاب مثقف وذكي، ذو تفكَت شلنهج وشليز وذو نظرة حادة لألشياء أن يعيش ُب 

رلموعة حشرات كما يصفهم كل ذلك أثر عليو وعلى بنية قلبو، ليصبح بعد ذلك أكثر ظروف قاسية وسط 

ول وعدم اندفاعا وقساواة، ىذه القساوة هتيئو لإلندفاع دون خوف ذباريها غزارة األفكار اليت تساعد على الوص

ي أثار إعجابو قبل ي يشغلو، وقد ذبده بعد ذلك يعود إىل النبش ُب نفس القرار الذاخلوف، الوصول لألمر الذ

 واصل خياطب نفسو:لن يتم ىذا الزواج؟ »قليل ليسخر منو، والفكرة ُب حواره مع نفسو 

                              
.15ادلرجع نفسو، ص(  1  (   
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 ولكن ماذا عساك أن تفعل حىت ربول دونو؟

أسبنعها؟ ولكن بأي حق سبنعها؟ ماالذي تستطيع أن تعدمها بو ُب مقابل شلارسة مثل ىذا احلق؟ .... أغنية 

 (1)«معروفة

حيدث نفسو؟ وينتج حوارات تليق بُت إنسان ما وعدوه، المع إنسان و نفسو، إنو يعطي راسكولنيكوف 

رأيو ٍب يسخر منو، بل ويأٌب بأدلة لينقص ودينح رأيو األول ويقنع نفسو، تراه يتعجب وحيتار ويستسلم ويأمر نفسو 

اجع عنو، ردبا ىو انفصام ُب أيضا ُب أن واحد وحوار واحد، أن ىذا اإلضطراب ُب الشخصية، أن تعطي قرارا وتًت 

 الشخصية، فكل ادلؤشرات والعالمات ادلرضية تشَت إىل ذلك.

رات وكأهنا تنعش روحو  اكولنيكوف للخوض ُب مثل ىذه احلو لكن األمر مل يتوقف ىنا فقط، بل حب راس

ية فضفضة داخل ، أو باألحرى ىي(2)«لسانو إمنا نزوة خيار ال أكثر ! إنٍت" أدغدغ" نفسي تسلية»كما جاء على 

ورغباهتم وما يطمحون لو من  اآلخرين، وكذلك تساعد صاحب احلوار ُب قراءة تشعر الشخص باإلرتياح واذلدوء

يدور داخلك فنرى راسكولنيكوف ُب كل حلظة تعارف يلجأ  خالل التقرب إىل الشخص وربليل كالمو وفق ما

خالل كالمو ونظراتو حيتاج إىل ذكاء وتركيز مثلما  دييزه عن غَته، فلتحليل الشخص من إىل تكليم نفسو وىو ما

 حدث بينو وبُت سفيد رجيا يلوف.

                              
 .79، ص1دوستوفيسكي، اجلردية والعقاب، ج (1)

 .16ادلرجع نفسو، ص (2)

 



                                            دراسة سيميائية لشخصيات رواية الجريمة والعقاب لدوستويفسكي                                                                                    :ثانيالفصل ال 
 

 
 
 - 63 - 

 :البرانية -ب

كل قارئ مهتم بأدب دوستويفسكي وكل ما يقدمو من ابداعات ، مرشح لفهم النظرة اليت يود  

تبٍت نشاطها مع دوستويفسكي منحها للقارئ كشيفرة لفهم شخصيات الرواية وباألخص الشخصية احملورية اليت 

 .باقي الشخصيات ومع ذلك ليس كل قارئ ديلك فاحصة مفسرة

سعى دوستويفسكي العطاء مظهر مشبع باحلالة االجتماعية اليت يعيشها راسكولنيكوف ، إذ تفوح من  

احلالة شخصيتو رائحة اجلوار احمليط بو ابتداءا من غرفتو إىل السلم الضيق واألزقة الضيقة اليت يعربىا وصوال إىل 

 .ادلظلمة اليت تسود ادلدينة

والتحليل اخلارجي للشخصية إمنا يقوم على فحص أدق التفاصيل للوصول إىل تشريح جيد للشخصية ادلراد 

 .دراستها، وانشطرت تفاصيل الشخصية راسكولنيكوف إىل تفاصيل مادية وتفاصيل معنوية

، لو عينان دكناوان رائعتان وشعر اشقر حسن الصورة وسيم الطلعة» قدمو دوستويفسكي ُب ىيئة شاب  

ا الوصف جيسد صورة مثالية ىذ إن (1)«لون كلون الرماد ، وقامة فوق الوسط طوال، ضليلة شلشوفة  إىلضارب 

ىو متواضع عليو من طرف اجملتمع، فتعود داللتو على   فسرناه حسب ما ، أما لون الشعر الرمادي إذا ماللجمال

 .اذلموم على الشخص ونقص ُب سعادتو وىذا ما يبدوا حقيقةكثرة التفكَت واشتداد 

                              
 17،ص1دوستويفسكي:اجلردية والعقاب،ج (1)
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توسط بُت اللونُت األسود واألبيض، مفتقرا ُب لون ي»، يوضح أنو التحليل السيميائي للون الرمادي امأ

إن مهوم راسكولنيكوف  (1)«، وبقدر ما يصبح غامقا فإنو يتجو ضلو اليأس ويصبح لونا جامدا ذلك إىل احليوية

، بل بدت أكثر ُب شعر راسكولنيكوف دوستويفسكي ، إذن ما اكتفت خبلق ثورة نفسية داخليةرأسو اليت تثقل 

، وىنا صلد أن اللون الرمادي الدال على اخلمول واليأس عرب بو دوستويفسكي ختار ىذا اللون بعد تغدفكَت معمقا

لون الشعر والعينُت وكذا طول  عن امل داخلي فكري باظهاره ليشكلل بعد ذلك داللة خارجية ظاىرة للعيان ،

القامة ، كلها دالالت ال يتصرف فيها البطل فهي خارجة عن إرادتو ، لكن طريقو اللباس وادلشي تعود إىل 

وكان :» قد وصف دوستويفسكي مظهره بدقة ، وُب ذلك يقول « راسكولنيكوف» الشخصية ادلوسومة بالكآبة 

غَته كان ال بد أن يشعر بضيق وحرج ، مهما تكن عاداتو ادلكتسبة ،  يرتدي ثيابا تبلغ من الرثاثة أن شخصا آخر

ىذا ادلظهر وان عرب فإنو يعرب عن الالمباالة اليت يعيشها  (2)« لج ُب وضح النهار دبثل تلك األمسااذا ىو خر 

راسكولنيكوف ال ينتمي إىل أولئك اللذين خيتارون لباسهم ويعربون للناس عن أمهية وال الولئك اللذين يتظاىرون 

دلزرية باجلمال اخلارجي حىت وإن كان داخلهم ال ينطبق مع مظهرىم ، أن ىذه احلالة توضح لنا ادلرحلة ادلؤدلة وا

اليت وصل إليها راسكولنيكوف وكان ال يعلبو األمر ان خرج هبا إىل الشارع ، فحسبو ان ادلدينة اليت يعيش هبا ال 

 . يليق هبا إال ىذا ادلظهر ادلخجل

، وضعت دلسة اخَتة الكتمال صورة اليأس الالئقة حبالة راسكولنيكوف النفسية باإلضافة إىل الثياب الرثة

، وغشيتها تاما، وامحر لوهنا اىًتئت اىًتائا» ت ُب قبعة مهًتئة كما وصفها دوستويفسكي ىذه اللمسة زبلص

                              
 ي(، دار رلدالوي للنشر والتوزيع.جواد: اللون لعبة سيميائية )حبث إجرائي ُب تشكيل ادلعٌت الشعر  فاتن عبد اجلبار( 1)

 .17، ص1دوستوفيسكي، اجلردية والعقاب، ج  (2)
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رغم كل ىذه الصفات ( 1)«طرفيها حىت صار زاوية بشعة كريهةالبقع وثقبتها الثقوب وزالت حافتها وانطوى أحد 

بعض ادلارة ،  أنظاربت يكوف بقي زلافظا عليها غَت مبايل، لكن ما جذاليت توحي بالبشاعة إىل أن راسكولن

أن القبعة صارخة . ومن يراىا تبقى ُب سليلتو ، ذلذا احلد خييف  أخطرىااستولت على فكرة عدة أمور خطرة لعل 

أنو يعطي  -تفكَت سيء وزبطيط خطر  -، وامنا لتفكَت يغزوه اسكولنيكوف أن يعلق ُب دىن أحدىم، ال لشيءر 

 : شخصية تتمتع بعدة صفات تدعم الشك ومن بينهاأمهية كبَتة لشكوكو ألنو ببساطة األمر 

 التوتر  -

 العصبية -

 الكآبة  - 

 االنعزال  -

 االنطواء على النفس -

 رىاب االختالط بالناس  - 

 األعصاب التالفة  -

 زلاورة النفس  -الدخول ُب تفكَت عميق  -

 . ال ينتبو دلا حولو أثناء السَت لكنو حيتفظ خبريطة مفصلة لكل شيء -

ا بضيق شديد ، وىذ أحسباإلضافة ذلذه الصفات يتميز راسكولنيكوف باخلجل إذا ما تعلق األمر بديونو 

أنو ال يبايل بادلظهر اخلارجي لكنو يبايل دبا يشعر ، أنو يضع نفسيتو ومزاجو  إذ، يبُت عدم توازن ظاىره مع باطنو

                              
 18، ص1دوستوفيسكي، اجلردية والعقاب، ج (1)
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، وليس معتادا على صحبة الناس  من الوحدة بلوقبل كل شيء ولكنو يعاين انفصام ُب كل شيء فًتاه يعاين أوال

بو ذغَت أن شيئا كان جي» ذكره راسكولنيكوف على لسان السارد  ٍب بعد ذلك تلحظو يكون عالقات وىو ما

، فكان شيئا جديدا قد حدث ُب نفسو ، وكان يشعر ُب الوقت ذاتو بشيء من اآلن إىل البشر على حُت فجأة

أنو ألفعالو ازدواجية متناقصة سباما . على سبيل ادلثال ربده طالب  (1)«وبُت أقرانو الظمأ إىل عقد الصالت بينو 

طوىا ، فطن وذكي خطوة خي وأي، متوتر لكنو يتقن عملو و ال توحي بذلك ، عصيب لكنو ىادئمثقف لكن ىيئت

 .شارد الذىن غائب عن الواقع أوقاتولكنو ُب معظم 

 دييز راسكولنيكوف أكثر نظراتو: وما

، لكنها أصبحت كانت ثابتة قبل ارتكابو اجلرم  (2)«كان راسكولنيكوف ال حيول بصره عن ادلوظف   »

، ويظهر ذلك ُب العديد من احب النظريات صمت وشرود ُب الفكررائعة بعد ذلك ، وُب كال احلالتُت كان يص

  : ادلقاطع الروائية منها

  (3).« الفكرنظر إليو دون أن جييب ، وكان رائع البصر شارد  » - 

 

 

                              
 .28، ص1دوستوفيسكي، اجلردية والعقاب، ج (1)

 .29ادلرجع نفسو، ص (2)

 .237نفسو، صادلرجع ( 3)
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وىذه التغَتات  (1) «ظر راسكولنيكوف إىل السيد لوجُت يتفحصو بغَت كلفة ، ٍب ابتسم ابتسامة مسمومة ن » -

 . اواضطراباهتُب تصرف راسكولنيكوف تساعد ُب ربديد نفسيتو 

 المطلب الثاني: أنواع الشخصيات

 كبَت داخل العمل الروائي ُب:وىي الشخصية احملورية تشكل حضور  الشخصيات الرئيسية:  -1

 راسكولنيكوف:  -

راسكولنيكوف ىو بطل رواية "اجلردية والعقاب"، وقد أخذ حيزا كبَتا داخل الرواية إذ أن كل األحداث 

 والعناصر الروائية مرتبطة بو.

 وىو طالب ُب كلية احلقوق، يعيش ُب غرفة مستأجرة بعيدا  عن أسرتو، تنفق عليو والدتو بوخلَتيا.

صور لنا الكاتب شخصية راسكولنيكوف على أهنا شخصية مًتددة متوترة عصبية، ىذا التوتر يعود على ما 

يفكر بو، لكن ما دييز شخصيتو ىو إزدواجيتها حبيث ديتزج فيو اخلَت والشر وكذلك التفكَت العميق والًتدد 

 ورلموعة من الصفات ادلتضادة داخلو.

قبل وبعد ارتكابو جردية القتل ُب بادئ األمر سيطر عليو التفكَت  على مدار الرواية يتحاور مع نفسو،

قتل عجوز ال فائدة منها حسبو، وبعد تنفيذه للجرم، الًتويح عن النفس من خالل القتل؛ السليب والرغبة ُب 

 سيطرت عليو اذللوسات النفسية والقلق والتعب النفسي.

                              
 .241ادلرجع نفسو، ص( 1)
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كان أقوى من اخلَت داخلو، حبيث تغلب على راسكولنيكوف يتبع ضمَته ُب كل اخلطوات لكن الشر  

 ضمَته وأخالقو ُب بادئ، لكن بعدىا سيطر الضمَت على أوضاعو الداخلية.

فًتاه بعد ذلك مصفرا متأدلا خائر القوى، ال يستطيع رفع خطواتو حىت، يفكر باإلعًتاف دلا قام بو، لكن 

 ليكون حرا ُب هناية ادلطاف.ما يردعو، خياف أن خيسر حريتو وىو الذي قام بكل ىذا  شيئا

وارتكاب أفعال متفق عليها من طرف الكل أهنا تعدي على األخالق واألعراف جرم حيس أي إنسان فيو 

 ذرة ضمَت باحلزن واإلنكسار واخلزي لذلك.

احلاالت النفسية اليت تتبع ارتكاب اإلنسان  »وىو ما أكده الطبيب النفسي بونج ُب دراستو لو حول 

ألفعال فيها تعدى على األخالق والدين والقانون، استطاع أن دييز الشعور باحلزي والعار، ووخز الضمَت 

، الشعور باخلزي يتصادم مع شعور راسكولنيكوف بأنو فشل ُب القفز (1).«واإلحساس بالذنب واخلجل واخلوف

دة حُت فشل ُب القفز إىل الضفة األخرى، على حسب فهمو، ضفة الشجعان كما إىل ىذا الشعور اعًتاه بش

الشعور بالذنب مستقل عن الشعور باخلزي، فاألخَت ينتج عن توحد  »أشارت بعض الدراسات إىل أن : 

أب الشخص بأن مثالية وفشلو ُب ربقيق ادلطلوب ذلذه األنا ُب حُت ينتج الشعور بالذنب عن توحد األنا األعلى ب

كالمها ينطبق على راسكولنيكوف، األول أن راسكولنيكوف فشل ُب ربقيق   (2)«قاسي متزم كثَتا النقد والتأنيب

 ادلطلوب والثاين ينطبق أكثر على شخصية الكاتب وحىت بطل روايتو
 

                              
 .223، ص 2015، 2قياسها(، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط -سوسن شاكر رليد: إضطرابات الشخصية )امناطها  (1)

 226 صادلرجع نفسو، ( 2)
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 سفيدريجايلوف: -

رجل يتصف بالقذارة واإلضلطاط األخالقي، وكان تشاحنو مع بطل الرواية أنو أرسل إىل أختو بعروض 

أنا شيطان أن ضحية؟  »دنيئة، من خالل حواره مع راسكولنيكوف، يعًتف بشيطنتو وحقيقتو، إذ يتساءل: 

امشئزاز راسكزلنيكوف منو، ، وىذا ما أثار %90يعٍت ىو يعلم أنو شيطان بإفًتاض ( 1)«فماذا لو كنت ضحية؟

 باإلضافة إىل استنتاج راسكولنيكوف أن سفيدرجيايلوف شخص قذر وقاتل زلًتف.

إذ قتل فتاة قاصرا بعد اعتداءه عليها، كما تسبب ُب موت اخلادم اخلاص الذي كان يقدم لو الشي والقهوة 

سولنيكوف لإلعًتاف أنو كان السبب ُب إذ جيره راُب البيت ولفق أمره إىل مرض نفسي، واحلال أيضا مع زوجتو، 

 موهتا.

مع ( 2)«مستحيل »لكنو ينكر أن يكون قد سبب ذلا إضطراب نفسي أو شيء من ىذا القبيل إذ جييب 

 (3).«حادلا شارد الفكر »إذ يصفو الكاتب بقولو:  »شرود الفكر 

سفيدرجيايلوف رجل فاسد بال ضمَت، لكنو يطرح فكرة عودة األرواح إذ يؤكد لراسكولنيكوف أن اإلنسان 

السليم ادلعاَب ال يرى أي شيء يتعلق بتلك العوامل، فالعامل حسبو عدة أجزاء والعامل الذي حيتوي كل إنس وأرواح 

يفدرجيايلوف باجملنون، ويواصل سسميتو دون جسد لن يراىا إال شخص مريض اختل نظامو الداخلي، ونستطيع ت

 طرح فكرتو مكان الكاتب إذ أنو من يؤمن باحلياة اآلخرة فإنو باإلمكان أن يؤمن بفكرة يؤكد األرواح العائدة.

                              
 .8، ص2دوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ج( 1)

 .15، ص 2دوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ج( 2)

 .15ادلرجع نفسو، ص ( 3)
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ىذا احلوار النفسي الداخلي وادليتافيزيقي، يؤكد عمق احلالة النفسية لشخصية سفيدجيايلوف، جراء اجلرائم 

 بٌت أفكارا عن ادلوت واخللود واألرواح.اليت ارتكبها أصبح يت

 صونيا: -

ىي إبنة السكَت مارميالدوف، وحبيبة راسكولنيكوف تتصف باخلجل والرباءة والتضحية والشهامة، تراىا ُب 

أن  »بعض األحداث نبهة فطنة وُب البعض اآلخر شاردة الذىن مصفرة الوجو، وىذا ما جاء ُب منت الرواية، 

اإلضطراب الذي اجتاح نفسها واستوىل عليها كان اضطرابا ال ديكن وصفو، ومحر وجهها الشاحب فجأة...  

 (1).«كانت تشعر خبجل وخزي وسعادة ُب آن واحد

 زبتلج نفسيتها رلموعة مشاعر متضادة فكيف لإلنسان أن يشعر بالسعادة واخلزي من نفسو ُب آن واحد؟

بيع جسدىا ألجل إعالة نفسها وبقية أفراد أسرهتا، ورغم ذلك فإهنا تتصف ذبد صونيا نفسها رلَتة على 

 بالقوة واإلديان وتدينها.

أما عالقتها براسكولنيكوف فهي عالقة متجانسة يراىا راسكولنيكوف مأمنو، والوحيدة اليت تفهم ما حيول 

ىل حد بعيد بعالقة الكاتب وزوجتو خباطره، وعالقتهم خطيئتو، لذلك يلجأ إليها ألخذ النصح، وعالقتهم شبيهة إ

وستويفسكي صدره ذلا وأخربىا بتفاصيل حياتو، كما أخربىا عن كل ما خييفو، ٍب أحبها، غريغوريقنا إذ فتح د آنا

 رغم فارق السن بينهما سباما كفارق السن بُت صونيا والبطل.

عو إىل رشده وإعادة روحو اخلَتة من أدوار صونيا غَت احلب اليت تقدمو لراسكولنيكوف، تقوم دبحاولة إرجا

 اليت فقدىا ُب ظل الصراع الذي يعيشو.

                              
 .65، ص 2دوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ج( 1)
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 صفات صونيا تعكس اخلَت الذي يبحث عنو راسكولنيكوف.

 دونيا: -

إذ حاولت بكل الطرق مساعدة أخاىا  تقلدت دورا ىاما ُب الرواية -وف راسكولنيك -شقيقة البطل  

 للخروج من فقره وحالتو النفسية، ولو على حساب سعادهتا لكن راسكولنيكوف لن يسمح ذلا بذلك.

الكربياء، والثقافة وسعة العلم، وىو ما احلسنة، كما كانت تتصف بسبيزت دونيا حبسن األخالق والًتبية 

افدوتيا وحُت تربيتها قد أذىاله، وإن وضعها السيء  لمجا »: جاء ُب ادلنت الروائي، إذ يصفها السارد قائال

ولعل ما ميزىا عن باقي العناصر النسائية ادلذكورة ضمن ادلنت ( 1)«وحالتها اليائسة )...( إن الفتاة على جانب

 السردي.

 :رازوميخين -

اإلجيايب، الوفاء والصدق ىو صديق راسكولنيكوف درس معو ُب اجلامعة، يتصف برجاحة العقل والتفكَت 

ُب ادلشاعر، ىو إنسان نقي سوي نفسيا يعاين الفقر مثلو مثل صديقو راسكولنيكوف، يهتم ُب حب دونيا أخت 

راسكولنيكوف، كما تشاركو ىي األخرى حبها، رغم ظروفها ادلعيشية القاسية إال أنو حيارب كل ادلعيقات اليت 

 ربيل بينو وبينها.

من رلرد مرافق لراسكولنيكوف إىل زلبوب العائلة، ذلك ألن أخالقو طيبة، وشخصيتو  انتقل دور رازوميخُت

 (2).«كان رازوميخُت يتكلم ُب إسهاب وحرارة كأنو يلقي خطابا  »مرحة يتكلم بكل عفوية، كما جاء ُب الرواية 

                              
 .50، ص 2دوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ج( 1)

 .54، ص 1دوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ج( 2)
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 ُب الكتابة.عفويتو ُب التعامل وحبو للكتب جعاله حيلم بأن يكون يوما ناشرا باإلضافة إىل موىبتو 

 شخصيات ثانوية: -

 أليونا ايفانوفنا ىي العجوز اليت قام راسكولنيكوف بقتلها.العجوز المرابية:  -

إمرأة عجوز قصَتة جدا ضليلة جدا، ُب ضلو الستُت من العمر، ذلا عينان حادتان  »يصفها الكاتب بقولو: 

فاتح قليل السيب يلتمع بربيق الزيت، وحول شريرتان، وأنف صغَت مذبذب، وكانت حاسرة الرأس، فشعرىا ال

مل يسبق للكاتب أن أعطى وصفا كهذا ألي شخصياتو، أي ( 1)«عنقها الفاتح قليل السيب يلتمع ساق الدجاجة

 يشبو عنق إحداىن بعنق دجاجة، أم أن الكاتب نفسو يكره العجوز ادلرابية؟

 دبثابة الفعل البؤرة. من خالل مقتل العجوز تندلع األحداث الروائية وتتطور فهي

 .كما يصفها الكاتب بالشك واإلرتياب 

 ريا الكسندروفنا:يلخو ب -

ىي أم البطل تعترب من النساء القويات داخل الرواية حيث حافظت على شرفها وصانت أسرهتا رغم الفقر 

أنو أملها الوحيد ُب النجاة ادلدقع الذي عاشتو، آملة أن يكون إبنها روديا شيئا ما ُب ادلستقبل إذ زبَته ُب كل مرة 

من احلياة البائسة اليت تعيشها، فتقدم لو كل احلب والعطاء، حىت عندما عرفت أنو قاتل، معظم أحاسيسها ُب 

 الرواية ارتبطت بالرعب واخلوف.

 (2).«وخلَتيا الكسندروفنا اليت كانت تبدو مرتبكةبوأسرعت  » -

                              
 .20، ص 2دوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ج( 1)

 .31، ص 1جدوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ( 2)
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 (1).«وىكذا شعرت بوخلَتيا ألكسندروفنا بنذر اخلطر » -

 (2).«سألت بوخلَتيا ألكسندروفنا مرعاعة » -

 ىذه األحاسيس من صفات األم احملبة، فأي أم ذبدىا تنذر بأحاسيس زباجلها.

 بتروفتش لوجين: -

 لوجُت ىو خطيب دونيا أخت البطل.

أن خيلص أخاىا من الفقر، وىو ُب احلقيقة يريدىا مجيلة  أراد خطبة دونيا وابتزازىا بادلال، كأنو يعقد صفقة

 وذكية وفقَتة حىت يرى نفسو أعلى شأنا منها، ألنو أقل مجاال.

 وديثل دور الشخصيات ادلتعجرفة، اليت ال حيبها أحد ال ُب الواقع وال ُب الالواقع.

 رميالدوف سيمون:ما -

نكسر، ادلنهزم الذي سلبتو احلياة أبسط حيث مثل دور األب ادل مل يطل حظوره داخل الرواية،

حقوقو ُب العيش الكرمي، يتحسر على وضعو ووضع ابنتو الربيئة كيف صارت، واحلال اليت أصبحت 

عليو بسببو، وكذلك يصف الصراع واحلب بينو وبُت زوجتو، كما كانت هنايتو بائسة، لقد مثل أرقى 

 صور البؤس وأدقها تعبَتا.

 

                              
 .33ص  ،1جدوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ( 1)

 .37، ص 1جدوستويفسكي: اجلردية والعقاب، ( 2)
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 الشخصيات حسب فيليب هامونتصنيف  المطلب الثالث:

يعترب التحليل السيميائي وفق منوذج ىامون لتصنيف الشخصيات من ضروريات البحث ُب اجملال 

 السيميائي.

 وفيليب ىامون يقسم الشخصيات إىل ثالث فئات: 

 شخصيات مرجعية. -1

 شخصيات إشارية. -8

 شخصيات استدراكية. -3

 أوال: الشخصيات المرجعية

 يات دينية:شخص -1-1

أمو من اللواٌب خدمن يسوع )...(، وىو الذي وكل إليو »من خالل العودة إىل الكتب ادلًتمجة صلد أن:  يوحنا: -

، وجاءت ُب (2)«ذا اإلنسان ىو»، ذكرت آية من آياتو (1)«ادلسيح خدمة أمو السيدة العذراء وىو على الصليب

 إىل آخر. سياق احلديث عن حالة اإلنسان اليت تتغَت من وضع

                              
 .8ميخائيل مكسى اسكندر: تفسَت ادلشرقي إلصليل القديس يوحنا، مكتبة احملبة، القاىرة، مصر، دت، دط، ص  (1)
 .33، ص1دوستوفيسكي: اجلردية والعقاب، ج  (2)
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 فيوحنا تلميذ السيد ادلسيح.

الرواية متشبعة بالنصوص الدينية، وذلك راجع لتحلي بعض الشخصيات باإلديان والتدين، فنجد  اإلنجيل: -

كل ما خبئ مآلو إىل »مارميال دوق ُب ىلوساتو أثناء شربو ينطق بنصوص دينية من إصليل مىت إذ يقول: 

 عن مآسيو ومهوم حياتو. ، ويكمل حديثو بكل صدق(1)«الظهور

ىو النيب عيسى عليو السالم، أما ُب الديانة ادلسيحية ىو ابن اهلل، وىو سللص البشرية ُب نظرىم، اليسوع:  -

وجاءت ُب الرواية لفظة "اليسوعيُت"، نسبة لليسوع، على لسان "راسكولنيكوف"، ليصف تضحية أختو 

 ألجل أن حيصل راسكولنيكوف على الراحة والعيش اذلٍتء. دبستقبلها متجاىلة مصلحتها وما ربب تضحية منها

من الرسل السبعُت الذين »مل يذكر بامسو، لكن ذكر نص ينسب إليو، ومرقس ُب الديانة ادلسيحية ،  مرقس: -

 (2).«بشروا بتعاليم ادلسيح

مات، فذىبت كل من حسب النصوص ادلذكورة ُب الرواية لعازر ىو أخ مرمي ومارتا، كان مريضا ٍب لعازر:  -

 مارتا ومرمي إىل اليسوع ليطلب من اهلل أن حييا من جديد، لذلك صلد أن اليهود يؤمنون بقيام لعازر.

 يضحيان ألجل راسكولنيكوف. كل من السيدة بوخلَتيا ودونياأن  والصلة ىنا 

 

 

                              
 ادلرجع نفسو.  (1)
 .9، ص 1993، 1داود حالق: مرقس اإلصليلي، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، ط  (2)
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 شخصيات تاريخية: -1-8 

سجنت ٍب أعدمت ُب عهد الثورة الفرنسية قرينة ادللك لويس السادس عشر، اليت »ماريا أنطوانيت:  -

، يصفها رازوميخُت بالوقار رغم جوارهبا ادلثقوبة اليت زبيطها ُب السجن، والعالقة أنو شبو دونيا بادللكة (1)«الكربى

 ُب وقارىا رغم فقرىا.

 نابليون بونابرت: -

ىو قائد عسكري، وحاكم فرنسا، قام بالعديد من اذلجمات العسكرية، وتسبب ُب العديد من اجملازر، يتأثر بو 

 شخصيةراسكولنيكوف، ويريد أن يكون دبثل جرأتو، فيجرب القتل كخطوة تتناَب مع مبادئو، لكن ازدواجية 

 وسبلص منها.راسكولنيكوف، ذبعلو يعجب بو ٍب يسخر منو ومن األخطاء اليت ارتكبها 

مارتا بًتوفنا زوجة سفيدرجيايلوف، وتعد صورة عاكسة لألثرياء، إذ أهنا أعجبت بسفيدرجايلوف، وكان عليو ديون 

إن مل يسددىا يدخل السجن، فدفعتها عنو مقابل أن تتزوج بو ويعيش معها، ويتبع أوامرىا، حىت ُب احلب ىناك 

بة لألغنياء وسيلة حياة بدوهنا تنعدم احلياة وتنتهي، وما دييزىم مقابل يدفعونو على عكس الفقراء، فادلال بالنس

أهنم كاذبون، مستغلون، منافقون، يتصفون بالصفات الدنيئة، واالستغالل ُب الرواية مرتبط باألغنياء، على سبيل 

ادي ادلزري، ادلثال السيد لوجُت الذي أراد خطبة دونيا ألهنا فقَتة ومعدمة حىت يتحكم فيها، ويستغل وضعها ادل

 وليغطي على شخصيتو اجلحيحة.

 

                              
 .455، ص 1دوستوفيكسي: اجلردية والعقاب، ج  (1)
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 شخصيات مجازية: -1-3

 الحب:  -

تتجلى صفة احلب ُب عالقة راسكولنيكوف وصونيا أن عالقتهم عالقة بريئة من كل تفكَت سليب أو زبطيط 

مسبق، على عكس حب األغنياء )حب التملك(، عالقتهم تشبو عالقة الكاتب بزوجتو ُب بدايتها، حيث روت 

إن ىذا اإلنسان الذي يبدو كتيما صارما، قد حدثٍت عن حياتو »و ُب مذكراهتا أحداث تعارفهم فتقول: زوجت

السابقة بكل تفصيل، دبنتهى الصراحة والود )...(، وبعد التعرف على وضعو العائلي أدركت أنو كان وحيدا سباما 

، كذلك راسكولنيوف اختار صونيا (1)«زلاطا باألعداء فقط، كان يشعر حباجة ماسة إىل أن يفتح صدره للناس

ليبوح ذلا بشره ألنو يراىا طيبة على ىيئة مالك، تستطيع أن تساعده على التخفيف من آالمو، وبالضبط قد فعلت 

 ذلك وساعدتو على أن يسلم نفسو لتلقي العقاب وحىت يواجو حقيقتو وحيصل على الغفران.

 شخصيات اجتماعية: -1-4

 الفقراء: -

اليت يبدع دوستوفيسكي ُب وصفها، نظرا دلا تعكسو على األدب الواقعي،  تتميز ىذه الفئة بالتهميش  وىي الفئة

بُت ىذه الشخصيات  وادلهانة وتصارع احلياة للبقاء على قيدىا، ومنهم من يصارعها للحصول على حريتو، من

جيد قوت يومو وقوت أوالده، إنو  دوف، الذي يعاين الفقر ادلدقع وحالتو معيشتو رديئة، إذ الشخصية مارميال

صورة مكتملة البأس، وما يزيد من شقائو تعوده على شرب اخلمر للتخفيف عن آالمو واذلروب من واقعو ادلرير، 

                              
 .20، ص 1989، 1أنا غريغوريفنا: دوستوفيسكي ُب مذكرات زوجتو، ت: ىاشم محادي، مكتبة األسد، ط  (1)
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ليس »ويشعر بالقرف من حالو طادلا ال يستطيع تقدمي شيء لزوجتو وأوالده، إذ يقول ُب أحد سطور الرواية: 

للتخفيف على ثقلو، ىو يرى نفسو علة على اجملتمع، وأن  «وإمنا ينبغي أن أصلب ىناك ما يدعو إىل الرثاء حلايل

 دوف دون احلصول على عالج.و، وُب آخر ادلطاف يتوَب مارميالموتو أفضل من حيات

 األغنياء: -

على الفئة األوىل، بدافع قوهتا ونفوذىا، وينتمي إىل ىذا احلقل عدة شخصيات، مثل: ىذه الفئة تسيطر 

 سفيدرجيايلوف. شخصية

 شخصيات فنية: -1-5

 مان:تسيمر  -

قبعة عالية مشًتاة من عند  ىي»بائع قبعات ومصمم ُب الوقت نفسو، أدلاين اجلنسية، يقول راسكولنيكوف: 

 . رغم اىًتائها ظل حيتفظ هبا.(1)«مانتسيمر 

 شارمر: -

 (2).«خياط على ادلوضة ببطرسربغ ُب الستينات من القرن ادلاضي»

 رغم فقر راسكولنيكوف وأختو وصديقو إال أهنم خيتارون األنسب وبدقة تامة. -

                              
(1)  

 .18ص  ،1دوستوفيسكي: اجلردية والعقاب، ج  (2)
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 شخصيات أدبية: -1-6

 شيلر: -

(، الذي تعٍت باحلرية وأشاد 1865-1759الكاتب ادلسرحي األدلاين العظيم يوىان فريديريش شيللر )» 

 .«بادلشاعر النبيلة

 الكاتب، اليت تفًتض اخلَت والشر.تذكره دونيا وتربط حديثها دبميزات صفات أبطال 

 جان جاك روسو: -

 ُب مدينة جنيف. 1712ولد سنة »كاتب فرنسي مشهور، قدم عدة مؤلفات أدبية، 

 ثانيا: الشخصيات اإلشارية

 ىو الذي يروي أحداث الرواية على لسان شخصياهتا باإلضافة إىل سرد الكاتب ذلا.السارد: 

ة السرد ُب العديد من ادلواضيع ليربز طريقة تفكَته وما يعانيو من صلد أن راسكولنيكوف قد استلم وظيف

 أحاسيس زبتلج روحو اليت ال تستطيع ربملها.

 اليت زبص نظرتو إىل الواقع واحلياة واحلكم وطريقة التحقيق... اآلراءوقد انتج راسكولنيكوف العديد من 

ادلواضيع اليت طرحها ىو نفسو، وقد ليربز رأيو حول ويفسكي يتحدث بلسان راسكولنيكوف فدوست

استطاع أن خيلق حضورا متناسق ومتجانس، من خالل طريقة إحتالل فكر راسكولنيكوف، فأحيانا ذبده يتكلم 

 ُب مكانو وأحيانا أخرى يقدم كالمو على لسانو، ونلمس ذلك ُب األمثلة التالية:
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 (1).«أن تكون مرض الكآبة لكنو يعاين منذ بعض الوقت حالة من التوتر والعصبية توشك »

 (2).«العوز نفسو أصبح ُب ىذه اآلونة األخَتة ال يثقل عليو »

 ...أفكر ُب اإلقدام على عمل مثل ذلك العمل-

 (3) .«! أشعر خبوف ألمر تافو ىذه التفاىة »

 من خالل ىذه األمثلة يتضح أن تعليقات الكاتب وتفسَتاتو كانت دقيقة وُب موضعها.

 الشخصيات اإلستذكاريةثالثا: 

نستطيع أن ضلدد الشخصيات اإلستذكارية ُب رواية اجلردية والعقاب، من خالل احلوارات اخلاصة 

 براسكولنيكوف وكذلك باقي الشخصيات، أمثال سفيدرجيايلوف.

ال الذي ألقاه تذكر السؤ  »البارزة ُب الرواية ومن أمثلة ذلك:  االستذكاريةيعد راسكولنيكوف الشخصية 

عليو باألمس مارميالدوف: وىل تدرك يا سيدي الكرمي ما معٌت أن ال يكون لإلنسان مكان يذىب إليو؟ ذلك 

 (4) .«أنو البد لكل إنسان من أن جيد ولو مكانا يذىب إليو...

                              
 .15، ص 1دوستويفسكي، اجلردية والعقاب، ج  (1)
 .16ادلرجع نفسو، ص   (2)
 60ص ادلرجع نفسو،   (3)
 .80، ص 1دوستويفيسكي، اجلردية والعقاب، ج  (4)
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مثل ىذه اإلستذكارات ذبعل راسكولنيكوف يدخل ُب أحالم وىواجس رىيبة سليفة، تقريبا كل أفكار 

جح ما بُت ادلاضي واحلاضر، إذ تأتيو فكرة حالية فَتبطها دباضيو، ٍب حيللها، وكذلك مع راسكولنيكوف تتأر 

لعل  »اآلخرين، باإلضافة إىل سيمون مارميالدوف، الذي يفتح بابا كبَتا للنقاش مع راسكولنيكوف ُب اخلمارة 

ر قام هبا مارميالدوف حيث ، قد يسمى نقاشا ُب ظاىرة، لكنو عملية إستذكا«اخلمارة تساعدىم على تذكر األمل

يسرد على مسامع راسكولنيكوف حواده ادلأساوية كيف أن زوجتو قبلت بو وأحبتو وكيف أنو طرد من العمل وأن 

زوجيت قد تربت ُب  »ابنتو حصلت على بطاقة صفراء، مثل أمثلة ذلك قول السارد على لسان مامريالدوف: 

 (1) «رقصت رقصة الشال أمام احلاكم وشخصيات أخرى...مدرسة داخلية ارستقراطية باألقاليم، وأهنا 

 ، فهي راسخة ُب داخلو.آلالمووكل كالمو استذكار 

 أما سفيدرجيايلوف فسيتذكر عالقتو بزوجتو وكيف أهنا أحبتو رغم مكانتها وثروهتا، وجاء ذلك ُب قولو:

شفيعي، حىت لقد أضافت إليو مبلغا ابًتوفنا قد ردت إىل السند منذ سنة تقريبا، دبناسبة عيد ٍب إن مارت»

ويواصل تذكره لألحداث األوىل اليت وثقت عالقتهم، وستطيع أن نصفها بالضغوط  «زلًتمان كانت سبلك ثروة...

النفسية إذ تؤثر عليو بشدة، فهو مل يسبق لو اإلفصاح عن عالقتو وحياتو إال لراسكونيكوف، ٍب يضيف سرده 

إن  «ىو يفعل ذلك لينتقم مٍت »كنت جالسا فقلت لنفسي:   »يتو قائال: لألحداث اليت سبقت وفاة خادم ب

 .«مشاجرة عنيفة قد شبت بيٍت وبينو قبل موتو بقليل

 سفيدرجيايلوف ىنا سيتذكر اللحظات اليت تشعره بالندم.

                              
 .35ادلرجع نفسو، ص   (1)
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حاولنا يف ىذه الدراسة، أن نقف عند جمموعة من العناصر الروائية، اليت حتظى بأمهية بالغة بني ادلنظرين 

ومن خالل اإلدلام والدارسني، ىذه العناصر تتشابك فيما بينها لتشكل يف األخري ىيكل رواية "اجلرمية والعقاب"، 

 هبا استطعنا أن توصل إىل النتائج التالية:

 السيميائية منهج إجرائي يكشف لكل باحث اخلفايا الداللية ادلراد استخالصها من النص ودراستها. -

تعددت شخصيات الرواية وانقسمت إىل شخصيات رئيسية وثانوية، متيزت كل شخصية منها بسيمات منيزىا  -

صادق وىناك الربيء، وادلنافق وادلستبد ادلتحرر وكذلك القاتل الذي جيد نفسو سجني ضمريه األخرى فهناك ال

 وأفكاره وىواجسو اليت جعلت منو منعزال إىل حد التوحد والرىاب.

تتبع الكاتب األحوال النفسية لشخصيات روايتو حيث سرد كل تفصيلها من بدايتها إىل هنايتها ما جعلنا  -

 فعال واألدوار.خنلص إىل تطور األ

نوع الكاتب يف توظيفو للشخصيات ودقق يف وصفها، إذ أعطاىا وصفا ماديا ومعنويا، وقد تنوعت من حيث  -

اجلنس، كما مت اإلنصاف فيما بينهما، فكلل شخصية ثنائيتها، على سبيل ادلثال حضور األخ ومعو األخت، 

 الكاتب درس توازن الشخصيات من ىذا اجلانب.حضور الزوج استدعى الزوجة، احلبيب واحلبيبة ما يعين أن 

تعدد أدوار الشخصيات إذ جاءت على شكل ثنائيات عكسية ضدية، مثال: اجملرم واحملقق، اجلاىل والذكي،  -

الفقرية والثرية  وقد تداخلت أدوار الشخصيات فيما بينها حيث يستوجب دور كل شخصية حضور الشخصية 

 األخرى.

 رواية أيضا تشابو األمساء والصراع الدائم مع نفسها ومع اآلخر.ونالحظ من خالل ىذه ال
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