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 الممخص:
تقوم ىذه الدراسة بمقاربة دور الوصف في تقديم الشخصية, فيو من أىم أدوات السرد التي 

في تقديم عناصر الطبيعة والشخوص واألحداث، مع األخذ في  -منذ القدم-يستند إلييا الكاتب 
 الحسبان ما تعرض لو من عوامل التطور والتغيير.

ح مرتبطًا باألحاسيس والمشاعر لذا تعددت وظائف الوصف نتيجًة لتطور السرد؛ فأصب
اإلنسانية, ومقترنًا بأسموب السرد الذي يعتمده, فيحدد بواسطتو الفضائين الزماني والمكاني لمحدث 

خذ القاص من الوصف موقعًا ما نجده عند ىيثم الجاسم؛ حيث ات  وطبائع الشخصيات وأبعادىا، وىو 
, من ىنا كانت أىمية ىذه الدراسة تحت ساسيًا يحدد ماىية الشخصيات ونمط وجودىا في السردأ

دراسة وصف الشخصيات عن طريق  قد حاولتخصية في قصص ىيثم الجاسم"، و عنوان "الش
اتجاىين؛ االتجاه األول: وصف االبعاد الخارجية لمشخصيات , واالتجاه اآلخر ىو وصف االبعاد 

 الداخمية ليا.
 (.البعد الداخمي -البعد الخارجي -الشخصية -القصة -السرد) الكممات المفتاحية:

The character in the stories of Haitham Al-Jassem 

Dr. Ali Hussein Jalloud                Raghad Abdel Abbas Sheyal 

Dhi Qar University / College of Education for Human Sciences 
Abstracts: 

This study approaches the role of description in presenting the personality, as 

it is one of the most important narration tools on which the writer has relied - 

since ancient times - in presenting the elements of nature, characters and 

events, taking into account the factors of development and change that he 

was exposed to. 

Therefore, the functions of the description multiplied as a result of the 

development of the narrative; It became associated with human feelings and 

feelings, and associated with the narration style that it adopts, by which it 

determines the temporal and spatial spaces of the event and the nature and 

dimensions of the characters, which is what we find in Haitham Al-Jassem; 

Where the narrator took from the description a basic position that determines 

the nature of the characters and the pattern of their presence in the narration, 
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hence the importance of this study under the title "The Personality in the 

Stories of Haitham Al-Jassem", and I tried to study the description of the 

characters through two directions; The first direction: a description of the 

external dimensions of the characters, and the other direction is the 

description of the internal dimensions of them. 

Keywords: (narration - story - character - external dimension - internal 

dimension). 

 مقدمة:
مجموعة كبيرة من القضايا المختمفة؛ اجتماعيا القصة القصيرة  طرحتلقد 

وسياسيا ودينيا، فتعرضت لمجموعة من اإلشكاالت األيديولوجية والثقافية، من ىنا 
من مكان وزمان  اىتمت الدراسات بمقاربة ىذا الشكل األدبي واستكناه عناصره السردية

 .مجميور المتمقيل وطرائق تقديميا وأحداث وشخصيات
من بين ىذه العناصر مثمت الشخصيات عنصرا حيويا وفاعال داخل العمل 
األدبي؛ كونيا محرك الحدث ومنشئ الحوار، وكل ما في العمل يدور في فمكيا وعنيا؛ 
لذا اىتم بيا الكتاب بشكل كبير جدا، ومن بين ىؤالء الكتاب ىيثم الجاسم الذي أدرك 

صف تقنية الو  ا إلى القارئ، فعمد إلىقيمة الشخصية والكيفيات التي يصدرىا بي
والفضائين  الطبيعة والشخوص واألحداثعناصر بوصفيا تقنية سردية في تقديم 

 .الزماني والمكاني ليذه األحداث
 مشكمة الدراسة:

 بني البحث عمى إشكالية جوىرية ممثمة في التساؤل اآلتي:لقد 
 كيف وظف ىيثم الجاسم تقنية الوصف في بناء شخصياتو؟ 

تفرعت من ىذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية التي حاول البحث أن و 
 يجيب عنيا؛ ومنيا:

 كيف قدم الكاتب شخصياتو؟ 
 ما المقصود بالبعد الخارجي لمشخصية؟ 
  ما المقصود بالبعد الداخمي لمشخصية؟ 
    ما الجانب الغالب عمى بناء شخصيات ىيثم الجاسم؟ 
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 الشخصية القصصية لدى ىيثم الجاسم؟ ما قيمة الوصف في تقديم 
 أسباب اختيار الموضوع:

  بما أمكن من ؛ منيا اإللمام دفعني الختيار الموضوع دوافع موضوعيةما
 تفاصيل النظرية السردية، وعناصر السرد وخاصة الشخصية.

   ذاتية؛ منيا بيان قيمة الشخصية في المجموعات القصصية محل دوافع
الجاسم الذي كان لو حضور بارز في الساحة األدبية الدراسة لمقاص ىيثم 

 العراقية.
  أعمال الكاتب عالجت كثيرا من القضايا، وخاصة مخمفات الحرب وما أفرزتو

 في شتى الميادين.
 .تعويل الكاتب عمى تقنية الوصف في تقديم الشخصيات بشكل بارز 

 أىداف الدراسة:
 تيدف ىذه الدراسة إلى:

 ي قصص ىيثم الجاسم فيي عنصر بارز ويستحق دراسة بنية الشخصية ف
 الدراسة والتحميل.

  دراسة أبعاد الشخصية لدى ىيثم الجاسم؛ إذ إنيا عنصر فعال وحيوي
 ومتشابك مع بقية العناصر. 

 .دراسة أىمية الوصف في تقديم الشخصية بأبعادىا المختمفة 
 منيج البحث: 

التحميمي، وىو المناسب اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي وتوسل باإلجراء 
حكام إطالق األ -ما أمكن-لقد تجنب البحث ليذا النوع من الدراسات، و 

القيمية؛ ألن المنيج المتبع فييا وصفي ال قيمي، كما حرص البحث عمى 
ثم االنتقال إلى اإلجراءات التطبيقية جامعا بين النظرية  البدء بمدخل نظري

دراك والتطبيق في تفكيك البناء السردي لمع رفة جزئيات العمل األدبي، وا 
 أسراره المكبوتة خمف التقنيات.
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وقد توزع البحث عمى قسمين، سبقت بمقدمة، وتميت بخاتمة، وثبت 
بالمصادر والمراجع، بتسمسل منطقي تحكمو طبيعة الموضوع المطروح، 

 اآلخر وتناول القسموصف االبعاد الخارجية لمشخصيات , تناول القسم األول 
 بعاد الداخمية ليا.وصف اال

ثم تأتي الخاتمة لتتضمن أىم النتائج التي توصل إلييا ىذا البحث، وال يخمو 
حافزا لممضي قدما نحو  -في الوقت نفسو–أي بحث من صعوبات تشكل 

اليدف المنشود، لعل أىميا في ىذه الدراسة ىو تشعب الموضوع واتساعو، 
وضوعو، كما أن الموضوع وكذلك كثرة المصادر والمراجع التي تطرقت لم

أن يكون ممما مشترك بين الفكر العربي والفكر الغربي، مما يحدو بالباحث 
 مفة،  والمترجم منيا بشكل خاص.بالمراجع المخت

 واهلل ولي التوفيق.
 وصف الشخصيات

 :مدخل
وسائل المن  الوصف ُيعد  إذ  ,في وصفيا ر في دراسة الشخصيةالمحو ىذا  يتمثل    

ويعرف بأنو "ذلك النوع من الخطاب  .وأحد الركائز التي يتكىء عمييا  الميمة لمسرد,
ينصب سواء أكان  ...ي أو مكاني أو شيئي أو مظيري الذي ينصب عمى ما ىو جغراف

, وبما أن الوصف وسيمة سردية ,تتبين بشكل واضح في فن (1)"عمى الداخل أو الخارج
ولو أثر مباشر أو غير مباشر في تطور الحدث القصة , فيو "يخدم بناء الشخصية 

"(2) . 
وكذلك ُيعد لغًة تؤسس آلراء سردية في الخطاب الروائي , كونو ينصب عمى     

,إذن (3)الشيء أو الطبيعة أو الشخصية ,  فيحاول أن يترجم المرئي أي الجامد إلى لغة 
ن الخيال قد يشبو الوصف مكون لغوي من كممات ,ىذه الكممات تشكل عالمًا خاصًا م

 . (4)عالم الواقع أو يخالفو 
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فيو بذلك يكون شكاًل من أشكال القول يقدم لنا المظاىر الحسية لألشياء ,وكيف     
تبدو في العالم الخارجي , ىذا ما جعمو يشمل استعمال الكممة و األشياء والناس  

االولية تصويره واألماكن والمناظر واالنطباعات واالمزجة النفسية ,ومن اغراضو 
 .(5)االنطباع الحسي ونقمو نقاًل دقيقًا , والداللة عمى مزاج نفسي

فيو مرتبط بالقصة منذ نشأتيا ,  ,(6)ولنعمم أواًل "أن الوصف ليس اختراعًا جديدًا"    
لكن طبيعتو ووظائفو ظمت عرضة لمتغير ,فمقد رأى الكالسيكيون أن الوصف حمية 

,فيو اداة القاص في أثبات قدرتو البالغية ,وىو مْنَعزل  شكمية ودوره محصور في ذاتو
 . (7)عن سياق القصة ,ال يقدم لمحدث والشخصية أية فائدة

المدرسة الواقعية وروادىا والسي ما )بمزاك(جعموا لموصف قيمة فنية ,  ولكن مع ظيور    
بائعيا ووظيفة بالغة االىمية وىي الكشف عن الحالة النفسية لمشخصية , ومعرفة ط

,أما) فموبير( فقد اصبح لديو  (8),ومزاجيا ,وعمقيا الفكري واالخالقي واالجتماعي 
 .(9)الوصف  "فنًا يكتفي بذاتو"

ثم جاءت بعد المدرسة الواقعية قصص )تيار الوعي (*,فاختمفت النظرة إلى     
سني الوصف  إذ أكتسب موقعًا جديدًا ال يقل أىمية عن دور السرد ,فيو " تصوير أل

,لذلك فقد ُعدَّ (10)موٍح يتجاوز الصور المرئية , حيث ينقل عالم الواقع إلى عالم القصة "
الوصف وسيمة سردية , يستعين بيا السرد "تقوم بوظيفة بناء ميمة في سياق النص  
القصصي ,وتستمد قوتيا من اسموب السرد الذي يوجييا ويوظفيا توظيفًا خالقًا تكون 

, فتصبح بذلك المقاطع الوصفية في القصة اعمدة (11)ء القصة"معو ذات شأن في بنا
البناء القصصي الجديدة, كما وتصبح األشياء التي يستيدفيا الوصف جزءًا مكماًل لبناء 

 . (12)الشخصية
وليذا صار الوصف ينازع السرد في منزلتو , بعد ما كان تابعًا لو , وىنا تنسب     

أىمية الوصف نسبة إلى السرد , فإذا " كان من الممكن الحصول عمى ُنُصوٍص 
, ونتيجًة ليذا التداخل (13)خالصة في الوصف فإنو من العسير أن نجد سردًا خالصًا"
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الوصف , إذ رأى أن  "السرد ىو تشخيص وض ح جيرار جينيت الفرق بين السرد و 
 . (14)لوقائع وأفعال وأحداث في حين أن الوصف ىو تشخيص ألشياء وألشخاص"

م ما تقدم من تداخل ينتج لنا ما يسمى "بصورة السردية"      
, وتبعًا ألىمية (15)

الوصف فقد أصبح عنصرًا اساسيًا في القصة , فالقاص عندما يستخدم الوصف فأنو 
ي زمن السرد ,ويعمل عمى تعطيمو , لتكون أمامو فسحة كي يسرد أحداث قصتو يؤثر ف

, وسبق وأن أشرنا بأن الوصف ليس اسموبًا جديدًا , إنما ىو "أسموب قديم يقوم القاص 
فيو بقطع انسياب الحدث أو السرد ليقدم لنا حكمًا أخالقيًا حول شخصية ما أو 

 الشخصيات واصفًا مالمحيا الخارجية والداخمية .  كاشفًا عن خفايا االشياء و  (16)أفعاليا"
لى تحديد إطار الحدث وتصوير       فالوصف أحيانًا كثيرة ييدف إلى  "بناء ديكور ,وا 

,ولذلك فقد تعددت وظيفة الوصف  (17)الشكل  الفيزيقي لألبطال والشخصيات الرئيسة"
 لمشاعر اإلنسانية, في القصة نتيجًة لتطور السرد , فأصبح مرتبطًا باألحاسيس وا

ومقترنًا بأسموب السرد الذي يعتمده, فنجده في اسموب السرد الموضوعي أداة طيعة بيد 
القاص يحدد بواسطتيا الفضائين الزماني والمكاني لمحدث ,وطبائع الشخصيات ,أما في 
أسموب السرد الذاتي نجده ممتزجًا برؤى الشخصيات متآلفًا مع حاالتيا النفسية, فضاًل 

 . (18)مى ذلك وظيفتو في إظيار عالقة الشخصية بالزمان والمكان والحدثع
ولقد أكد النق اد عمى أن ىناك ثالثة أبعاٍد لمشخصية يفترض تحديدىا , لكي تكتمل      

,وىذه األبعاد ىي" البعد الجسمي ,والبعد النفسي ,والبعد االجتماعي  (19)صورتيا 
ُيشك الن األبعاد الخارجية لمشخصية , أما البعد ,فالبعدان الجسمي واالجتماعي (20)"

النفسي فيشك ل األبعاد الداخمية ليا, وىذه األبعاد "ليست منفصمة بعضيا عن بعض ,بل 
متداخمة ويؤث ر بعضيا في بعض "  . (21)ىي في الغالب األعم  

وبناًء عمى ما تقدم يتضح  لنا أن القاص أًتخذ من الوصف موقعًا اساسيًا كي      
يحدد ماىية الشخصيات ونمط وجودىا في السرد ,ويمكننا دراسة وصف الشخصيات 
عن طريق إتجاىين ,االتجاه األول ىو وصف االبعاد الخارجية لمشخصيات ,و االتجاه 
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الثاني ىو وصف االبعاد الداخمية ليا. وىذا ما سنتحدث عنو مرفقًا بنماذج تطبيقية من 
 .اتجاه منيما صية عينة البحث ولكلالمجاميع القص

 :وصف األبعاد الخارجية لمشخصيات -أوالً        
ىو طريقة يتخذىا  القاص في توضيح النواحي المظيرية لمشخصية وتقريبيا من    

القارىء, والشك في أن تحديد األبعاد الخارجية لمشخصيات لو أىمية قصوى . لذا 
المعمومات الكاممة لمشخصيات , من أىتمت بو الرواية التقميدية فمن خاللو نطمع عمى 

والمنظر  ناحية حياتيا وعمميا وماضييا وعالقاتيا االجتماعية , فالوصف يتضمن الييأة
الخارجي أو البنية الجسمانية , والتي تدل عمى مستوى الشخصية من الناحية 

من  االجتماعية والفكرية ,وبالمقابل قد يكون الشكل الخارجي دلياًل عمى نفسية الفرد 
 . (22)الداخل 
ومن ناحية أخرى تتضمن المالمح الخارجية "إبراز االسم الصريح والعمر والمينة      

, إلى جانب مالمح الوجو والمظير الخارجي المنصب عمى التكوين الجسمي وما 
, وبذلك يعد وصف األبعاد الخارجية  ىو "أحد األركان األساسية  (23)ترتديو الشخصية"
 .(24)ديم صورة استياللية كاممة لمشخصية ثم تقديم أحداث تعززىا "لمتشخيص وىو تق

لذلك فأن القاص  يعمد إلى ىذا الوصف حتى يميز الشخصية عن باقي      
الشخصيات في القصة , كما ويحدد نوع العمل الذي ستقوم بو الشخصية , وبذلك يكون 

طقية في فيم األحداث لدى القارىء تصورًا كاماًل عنيا ,مما يعطيو نوعًا من المن
,والقاص يركز اىتمامو بالوصف الخارجي لشخصياتو "عمى الجانب الشكمي (25)

 .(26)متضمنًا الكيان المادي وجسد الشخصية ومظيرىا العام وسموكيا المرئي"
ومن خالل ىذه األوصاف تتبي ن لنا صورة واضحة لمشخصية يمكن التعرف       

عمييا ,فكمما كان اطالعنا عمى المظير الخارجي لمشخصية مفصاًل زادت معرفتنا بيا  
"ألنك إذا لم تعرف الشخصيات جيدًا بحيث تستطيع أن تشاركيا مشاركة وجدانية  فمن 

 . (27)تعبأ بما يحدث ليا"
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ة البعد       من َثمَّ يكون الوصف يكون منصبًا عمى الشخصية القصصية ,وبخاص 
الجسمي لما لو من مالمح تميز تمك الشخصية ,فالبعد الجسمي يتمثل في الجنس الذي 
تنسب إليو الشخصية ذكرًا أو أنثى , وعمى صفات المختمفة لمجسم , من طول وقصر 

 .(28)وبدانة ونحافة وعيوب خمقية 
ىذه المعمومات ضرورية في عممية القص , فإنَّ تقديم المظير الخارجي لمشخصية و     

يعطييا الشكل المألوف" بحيث تتضح سماتيا و مالمحيا, وكمما وضحت السمات 
والمالمح كاممة من الخارج والداخل كان ذلك اكمل فتنمو وتتضح تدريجيًا مع نمو 

 .(29)القصة نفسيا"
عام لممجاميع القصصية يتضح لنا أن )الجاسم( يمجأ إلى ومن خالل االستقراء ال    

رسم مالمح شخصياتو من الخارج , فيبين أسماَءىا وأعمارىا وىيئتيا, ويوضح عالقاتيا 
االجتماعية ,مما يجعل القارىء ميااًل "ألن يعبر عن انتمائو لمبطل الذي يقرأ مغامراتو 

 . (30)فو في الحياة الواقعية",أو بالعكس نجده يسبغ عميو شخصية إنسان ما, يعر 
ومن األمثمة التطبيقية حول ىذا النوع من الوصف المتمثل في قصة )غبار     

يذىب )إحسان( مع أم و لزيارة ضريح أبيو، فينسل  في المقبرة إلى غرفة جانبي ة المقبرة(, 
دفن فييا شاب  لقي حتفو بسبب الحرب، ووضعت صورتو ىناك، مع دفتر مذكراتو، 

 :يقول
"في وسط الجدار المقابل صورة فوتوغرافّية لشاٍب في مقتبل العمر، وجيو متوّرد، 
لطيف المحيا، شارب صغير عمى فم مكتنز، شعر مصفف باعتناء، محفوظة داخل 

 . (31).. "إطار خشبي مزخرف ذىبّي المون.
فات الخارجي ة حيزًا ميم ًا من بناء الش خصية  ،  كما تعد  الكيان المادي  تشغل الص 

فات الخارجي ة "عن طريق رسم  لتشكيل الش خصية، حيث تحد د فيو المالمح، والص 
الخطوط الخارجية لمشخصية حتى تظير مالمحيا وتبرز وىذه تحتاج إلى قوة في 

ونالحظ ,  (32)المالحظة وبراعة في الوصف حتى تتسم الشخصية في مخيمة القارىء "
القاص  الصفات الخارجي ة، والبعد الفيزيولوجي ليؤث ر في القارئ, فمن ىنا كيف يستغل  
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خالل أوصاف ىذا الش اب, نستنتج أنو شاب  وسيم، في مقتبل العمر، يفيض بالش باب 
والحيوي ة، تشير مالمحو بالم طف والوداعة، أنيق، محب  لمظيره الخارجي  الذ ي أواله كل  

ائع. العناية، فيجعمنا القاص  ىنا نتأ  ثر مرتين، مر ة عمى موتو، ومر ة عمى فقد شبابو الض 
وفي قصة )حضيرة المتعة المحر مة(، يصف القاص  المومس وصفًا دقيقًا يبي ن لنا    

 فيو مالمحيا األنثوي ة قائاًل:
" وقع نظري عمى فتاة سمراء مميحة، خمعت مالبسيا، فأصبحت عارية تمامًا    

كاشفة عن جسد يتفّجر أنوثة، أطمت الّتحديق بيا، ليا نعومة الحرير، أّما فخذاىا 
فممتمئان قمياًل ليا نيدان متماسكان صمبان، بطنيا مستديرة غير مكتنز لحمًا 

شيواتيم البييمية، ونزواتيم الطارئة  وشحمًا، تحّمق حوليا شّبان كثيرون، ليطفئوا
 .(33)في جسدىا..."

الوصف الخارجي ىنا موظ ٌف من قبل القاص  توظيفًا فاعاًل، فمن خالل ىذا    
الوصف الخارجي  يعرض القاص مشكمة، تعد  من أىم  المشكالت ال تي تخم فيا الحرب، 

لن اس بسبب ضغوط بعد الموت والجوع والحصار، وىي انتشار الرذيمة، إذ يعتاش ا
الحصار حتى عمى الفجور والرذيمة ، فانحالل القيم المجتمعية، نتيجة متوقعة بسبب 
انييار البنية االقتصادية وانتشار البطالة وكساد االسواق بسبب ضعف القدرة الشرائية 
لممواطن, اما الوصف الخارجي لممومس كان ضروريًّا لتأثيث المكان )الفجر(, لتعاطييم 

ء لكسب لقمة العيش ,فالحصار وأثره المدمر عمى الحياة ,انييار تام بالبنية البغا
االجتماعية واالقتصادية ,فنرى أن  الحرب كان ظالليا واضحًا عمى النص , رغم عدم 
اإلشارة الييا , لكنيا مستترة خمف الحصار ,فالقاص تناول موضوعة الحصار وأسس 

 اإلثارة والدىشة لمقارىء.   عمييا النص من الجانب الغريزي , بغية 
، يقول:     وفي قصة )الحي  الفقير(، يصف الكاتب العجائز الفقيرة التي تسكن الحي 

"الممفت لمنظر, جموس العجائز أمام البيوت فرادى، تراقب حركة العربات الّصغيرة 
الّناقمة لمفضالت باّتجاه الموقع، تستطيع تمييز ابتسامة حزينة من خالل خطوط 

 . (34)من الغائرة عمى الوجوه المتيّدلة"...الزّ 
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يقوم الوصف الخارجي ىنا بتقديم مالمح عام ة عن شخصي ات العجائز المواتي    
يسكن  الحي  الفقير، إنين  جالسات، وحيدات، مراقبات لمعربة الن اقمة لمفضالت، 

نة، ال تي منتظرات الفرج، فيبدع القاص  عندما يعكس الفقر نفسو في مالمحين  الحزي
 ترك فوقيا الز من عالماتو، فحفر عميقًا في الخارج، وفي الد اخل معًا.

ة )الباص(، فيصف     وفي الس ياق نفسو، وبالتقني ة ذاتيا، وبالمقصد عينو، تطالعنا قص 
 القاص  الن سوة أيضًا بقولو:

رّات " مجموعة من النسوة المّتشحات بالسواد احتشدن تحت المظمة، حزينات مكفي   
 . (35)"..الوجوه، يحممن أطفالين عمى أكتافيّن وفي األحضان.

وييتم  القصصي ون أيضًا باسم الش خصية، مم ا يساعدىم عمى وصفيا جي دًا، فيو    
"يمنحيا اسمًا وصفي ًا يحد د جنسيا، إم ا مفردًا ) سي دات، نساء، أطفال، شباب, شيخ(، 
وىذا االسم الوصفي تعبير عمري، أو بإضافة مرك ب ) امرأة العباءة , الطفل الييَّف 

الشيخ الضرير ( وىذا االسم الوصفي المركب ىو تعبير  ,رجل أبيض، رجل طويل,
رقاء، فتاة الش ام(، أو  عمري مميز بصفة خاصة, أو يحد د مكان الش خصية مثل )فتاة الز 

 .(36)مينتيا ) سيد القرية ,السيد قائد الجيش("
ة )براءة مفخخة(، إذ يقوم الر اوي بوصف شخصي ة )مصعب(،     وىذا ما نجده في قص 

 اإليزيدي ال ذي تعر ض لمأساة حقيقي ة في حياتو، يقول:الطفل 
"كان مصعب في الثّانية عشرة من عمره، ولو عيون صقر تفضح الفزع الكامن في 
أعماقو، ولم يخمف الّدواعش من براءتو شيئًا، وكان يحّرك رأسو المثقل بالخوف 

رأسو في حجره، واالنتقام مرّة ليرمق الحضور كالكاميرا الكاشفة، وأخرى مطأطئًا 
 . (37)مستسممًا بيأس لمتعب، ومحاولة اليرب بإغفاءة عميقة..."

يقد م القاص  ىنا مجموعة من المالمح الخارجي ة الجسماني ة لمطفل مصعب ,"فشمل    
معظم تمك المالمح , من االسم الصريح ومالمح الوجو والطول والحركة والييكل 

فنجده يحد د عمره بادئ ذي بدء، ثم  يصف عينيو لينفذ من خالليما  (38)الخارجي وغيره"
إلى أعماقو الس حيقة المميئة باأللم" فالتركيز عمى بعض مالمحو ,يكشف عن النوازع 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /ع رابالمجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
  

 
 1731 

تو الخفي ة  (39)الداخمية لمشخصية , ويوحي ببعض طبائعيا" ,ثم  يصف ضعفو مر ة، وقو 
رة االنتقام تسيطر عمى روحو، االنتقام من مر ة ثانية، فيو مميء بالخوف، إال  أن  فك

 الد واعش الذ ين قتموا أسرتو، وشر دوه.
 وصفوة القول: إن  الناقد المتفح ص لطريقة القصصي ين في تقديم الش خصيات،    

يستطيع أن يقول، إن  ىذا الوصف الش كمي الخارجي  يعطي وضوحًا، وفيمًا كاممين 
 لمش خصية بكل  أنواعيا.

 وصف االبعاد الداخمية لمشخصيات: -ياً ثان    
ال يكتفي الجاسم بوصف شخصياتو من الخارج فسحب, بل يغوص في أعماقيا      

ليكشف لمقارىء عن مكنوناتيا الداخمية ودوافعيا الخاصة بقصد التعرف أكثر عمى 
                                                                 الشخصية ,فوصف الشخصية من الداخل ىو وصف البعد النفسي والفكري ليا.              

ويقصد باألبعاد الداخمية لمشخصية ىي "تمك الصفات التي تتمتع بيا الشخصية من     
ن ما  والسطحي   ليا ,وا  الناحية النفسية والفكرية ,والتي ال تظير عمى الشكل الخارجي  
تتعم ق في دواخميا ,وال ُيمكن معرفتيا مباشرة كالمالمح الخارجية ,إن ما يتم  التعرف عمييا 

ل نفسي ة الشخصية , وما يعتمر داخميا من مشاعر وأحاسيس وأفكار بوساطة تحمي
, فاالىتمام بالجانب الذىني والفكري لمشخصية يكون" الوسيمة (40)ورؤى وقناعات "

 . (41)الرئيسة لصياغة الشخصية المفعمة بالحياة"
ىو  وليذا فأن القاص يركز عمى البناء الجيد لمشخصية ؛فيذا البناء بكاف ة عناصره     

بمثابة مرآة تعكس جوانب الشخصية النفسية غير الظاىرة ,فيو " المحكي الذي يقوم بو 
القاص, لحركات الحياة الداخمية التي ال تعب ر عنيا الشخصية بالضرورة بواسطة الكالم 
,إنو يكشف عما تشعر بو الشخصية دون أن تقولو بوضوح, أو عم ا تخفيو ىي عن 

 . (42)نفسيا"
ييدف القاص إلى "استبطان الوعي الداخمي لشخصياتو ,فاألحداث ال قيمة و بذلك      

إلى -بخاصة–ليا إالفي كشفيا عن ىذا الوعي ,وىم القاص في ىذه الحالة  منصرف 
 .(43)الكشف عن األبعاد النفسية"
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ن دراسة الشخصية من الداخل يسيم في تحديد معالميا العام ة التي ال تكتمل       وا 
عادىا الخارجية ,ومن ثَم يييَّىء ىذا األمر لمقارىء معرفة األبعاد الداخمية بتعرف عمى اب

والخارجية لمشخصية , وليذا يشترط )فورستر( لفيم الشخصيات القصصية "إظيار 
, مما يعطينا صورًة مفصمة عن طبيعة ىذه الشخصية  (44)حياتيم الداخمية والخارجية"

كاتب عمى النفس البشرية بما تحمل من نوازع وتصرفاتيا الخاصة وبيذا "يشتد تركيز ال
, وبذلك  (45)وعواطف ,فيعمد إلى تتبعيا والكشف عنيا في مواقف الصراع المختمفة"

يكون البناء الداخمي لمشخصية ىو جزء من ىويتيا ,إذ يمكن أن تعد  الشخصية "بمثابة 
ون بمثابة دال من حيث أنيا تتخذ عد ة أسماء أو صفات ُتمخص ىويتيا ,كما قد تك

مدلول فيي مجموع ما ُيقال عنيا بواسطة ُجمل متفرقة في النص أو بواسطة 
 .  (46)تصريحاتيا ,وأقواليا, وسموكيا"

وميما تكن ىذه األقوال والسموكيات فأنيا ُتدل  عمى الحاالت النفسية التي تعيشيا      
وتغيرات ىذه الشخصية ,أي بمعنى أن الوصف الداخمي ىو "تتبع لمحاالت النفسية ,

 (47)الحاالت حسب تغيرات األوضاع والمواقف الناتجة عند تعاقب األحداث ومسبباتيا"
, مما يساعد  عمى اضاءة جانب من تركيب الشخصية الداخمي ,وىذه األبعاد ال 
نما تحسب عمى كل شخصية تدور حوليا  تقتصر عمى الشخصية البشرية فقط ,وا 

أو حيوانًا ,ولكن بشكل عام يجب أن تكون تمك  القصة , ولو كانت جمادًا او نباتاً 
 األبعاد واضحة بالقدر الذي تحتاجو القصة .

كما تحتوي القصة أوصافًا داخمية ,التي يتمكن القاص "من تممسيا بناًء عمى قدرتو      
,أي أن  القاص يبرز ما تحممو (48)عمى معرفة ما يدور في ذىن الشخصية ,وأعماقيا"

 مشاعر, وعواطف ,وطبائع ,وأحوال نفسية أخرى .الشخصية من 
وبناًء عمى ذلك فقد اىتم )الجاسم( كثيرًا بوصف دواخل شخوصو ونفسياتيم , فقد      

 صور حاالت التأزم واإلحباط النفسي في العديد من شخصيات قصصو .
ففي قصة )رائحة الشواء( يصف القاص البعد النفسي  لبطل القصة , والتناقض      

ال ذي يعيش فيو ,فقد عمد عمى وصف ردود الفعل داخل الشخصية , وتأثرىا نفسيًا 
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فإىتمامو منصب عمى الجانب النفسي ليا , مؤكدًا عمى تأثير الحرب حتى بعد انتياءىا 
 :بمدة طويمة ,  فيقول 

ر الّزمان الغادر كاشفًا عن أنيابو، ليمّزق أشيائي، ويقتات عمييا، ثّم " لقد كش 
يبصقيا في بحر كثيف مثل رغوة الّصابون، لتترّسب في قاع الّذاكرة المعطوبة، تيرب 
الّصور الجميمة الّشفافة ممتصقة كالّدمامل في سقف سماء روحي الرمادية الّضيقة 

نير طريقي في الميالي الّسود، فقد تساقطت كالنيازك االفق، أّما الّنجوم البرّاقة اّلتي ت
محترقة يمف رمادىا المتراكم نعش عظيم مركون في صفحة معتمة من صفحات 

 .(49)كتابي المترع بالّذكريات المنسّية داخل ضباب سرمدّي كثيف... "
" أوصافًا داخمية، يبدع القاص في تقديميا بناء عمى قدرتو يتضمن النص السردي     

ىنا عن فيكشف لنا القاص  ، (50)ي معرفة ما يدور في ذىن الشخصية وأعماقيا "ف
تداعيات نفسي ة شديدة يعيشيا البطل، فقد خسر صديقي طفولتو بسبب الحرب، ويعود 

 إلى قريتو لينيار عمى مدخميا، وتتراكم الذ كريات ال تي تعصر روحو.
ة )كنت أحمم بالبطولة(، يأتي وصف البطل لنفسو الد اخمي ة مستخدمًا     وفي قص 

 أسموب المتكمم، فيقول: 
"اآلن، وقد ىجرتني العافية، وشاخ البدن، وتقّدم العمر، وصارت األماني    

المستباحة وشم)كذا( عمى جبين سنين عمري، وتحّولت األحالم إلى دمامل مزمنة تنّز 
ة مثل كيوف ميجورة في ذاكرتي المعطوبة، كّل شيء مختمف أمام من أعماق سحيق

شة في ىذا الخضم يإلى أشباح تمرق ىي الّمحظات المعشاشة عقمي، وقد تحّول 
اليائل. عمى العكس كانت روحي سامية، متألقة بنور اإليمان، قّوتيا فيض نورانّي 

 .(51) الكثير..."من اهلل، لكّن الجسد العميل ال يمتثل ليا، وقد عانت منو 
راع الن فسي الذي تعيشو الش خصي ة، فبينما اعتاد      يبرع القاص  ىنا في تقديم الص 

البطل عمى الت فوق في كل  شيء، وعمى نيل المركز األول في كل  شيء، تتحط م 
بطوالتو وذكرياتو عمى أعتاب الز من ال ذي ال يرحم، لكن  روحو الس امية تبقى متأل قة، 

يدىا بما تمتمكو من فيض نوراني  أن تتغم ب عمى الجسد العميل ال ذي تعاني تحاول ج
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وح, والقاص ىنا ىو الذي يقوم بإبراز ما يدور  منو، إن و الص راع األزلي  بين الجسد والر 
في ذىن الشخصية، وأحواليا الن فسية من مشاعر وعواطف وطبائع وسموكيات، ومواقفيا 

"ىي التي تبث أو تستقبل الحوار وتصطنع كون الش خصية من القضايا التي تحيط بيا، 
المناجاة وىي التي تنجز الحدث ,وىي التي تنيض بدور تضريم الصراع أو تنشيطو 
من خالل سموكيا وأىوائيا وعواطفيا وىي التي تقع عمييا المصائب كما أنيا تمأل 

 .(52)الوجود صياحًا وضجيجًا وحركة"
    ، ة )رأفة البحر(، يصف الر اوي نفسو وصفًا داخميًا ممتزجًا بوصف خارجي  وفي قص 

 إذ يقول:
" ىربُت إلى البحر مالذي الّدائم، أبادلو الّسكينة واليدوء في اليزيع األخير من    

الّميل، دائمًا أخّبئ لمبحر حّبًا قديمًا ال ينضب، كنت في الّسابق ألجأ بمعّية صديق أو 
 . (53)أو حبيبة حّتى ارتسمت بصفاء صورة متألقة بالحنين والموّدة..."كتاب 
يكشف الوصف الد اخمي ىنا عن أعماق الش خصي ة، ويقول لنا ما ال تريد الش خصية    

أن تقولو، فمنذ الكممة األولى ال تي يستخدميا القاص  )ىربُت(، نستنتج المعاناة ال تي 
ضغوط حت ى تيرب، وتموذ إلى البحر، بكل   تعيشيا الش خصية، وما تتعرض لو من

ميابتو وعمقو وات ساعو، يوحي لنا ذلك بأن  الش خصية تحتاج إلى ىذا العمق والكبر 
 واالت ساع، ليحتوي حياتيا الد اخمي ة.

ة )طائر تاه من عش و(، نقع عمى وصف داخمي  نفسي  لألم، يعكس بمرارة     وفي قص 
 واقع الحال المعيش، يقول:

"كانت تخاف كثيرًا عندما تسمع بذكر الحكومة، إّنيا شّر عندما تحضر إلى الحّي،    
 . (54)فيي إّما العتقال الّناس، أو إنذارىم بقطع الكمّية الغذائية..."

الوصف الد اخمي ىنا يمث ل شكاًل من أشكال نقد الواقع، فمشاعر الخوف التي تعتمل    
مئ حقدًا عمى الحكومة، تمك الحكومة ال تي من شخصي ة األم  تجعل قمب القارئ يمت

المفروض أن تكون مالذ المواطن، تقد م لو الحماية، وما يحتاج ليعيش حياة كريمة، 
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لكن  الوصف الد اخمي ىنا لسيكولوجيا الش خصي ة تمث ل نمطي ة الخضوع ألشكال 
 الممارسة القيرية لمحكومات عمى الش عوب.

ي ة الوصف الد اخمي، وأىمي ة استكناه البعد الن فسي ومما تقد م تبرز لنا أىم   
، يريد الق يديو لمش خصيات في كل  عمل قصصي                          لوجيتو.اص  من خاللو إيصال أفكاره، وا 

 ة:ــالخاتم
من خالل العرض السابق تتبين لنا أىمية الوصف ودوره المركزي في تقديم 

وأبعادىا في العمل األدبي بشكل عام، وعند ىيثم الجاسم بشكل خاص، إذ الشخصيات 
عول عمى ىذه التقنية في طرح رؤيتو ومواقفو ورسم مالمح الشخوص بشكل بارز عمى 
مدار العمل، وىنا يمكن تسجيل بعض النتائج التي توصل إلييا البحث عمى النحو 

 اآلتي:
عناصر  متقنية سردية في تقديلوصف بوصفو أوال: أكدت الدراسة أىمية ا

 والفضائين الزماني والمكاني ليذه األحداث. الطبيعة والشخوص واألحداث
ثانيا: مر الوصف بمراحل تطور بالغة األىمية من الكالسيكية إلى الواقعية إلى 
تيار الوعي، مما يؤكد حاجة كل المذاىب إليو، فيو تقنية بالغة األىمية، حتى إنو 

 د في منزلتو.صار ينازع السر 
أن )الجاسم(  -بعد االستقراء العام لممجاميع القصصية-ثالثا: أثبتت الدراسة 

يمجأ إلى رسم مالمح شخصياتو من الخارج , فيبين أسماَءىا وأعمارىا وىيئتيا, 
ميااًل "ألن يعبر عن انتمائو لمبطل  ئمما يجعل القار ويوضح عالقاتيا االجتماعية ,

 الذي يقرأ مغامراتو.
البحث إلى أن الناقد المتفح ص لطريقة القصصي ين في تقديم  بعا: توصلرا

الش خصيات، يستطيع أن يقول، إن  ىذا الوصف الش كمي الخارجي  يعطي وضوحًا، 
 وفيمًا كاممين لمش خصية بكل  أنواعيا.

يكتف بوصف شخصياتو من الخارج  خامسا: بينت الدراسة أن الكاتب لم
يا ليكشف لمقارئ عن مكنوناتيا الداخمية ودوافعيا ب, بل يغوص في أعماقحسف
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الخاصة بقصد التعرف أكثر عمى الشخصية, فوصف الشخصية من الداخل ىو 
 وصف البعد النفسي والفكري ليا.

سادسا: تحقق من خالل الشواىد أن دراسة الشخصية من الداخل يسيم في 
ىا الخارجية ,ومن ثَم يييَّئ تعرف عمى أبعادالتحديد معالميا العام ة التي ال تكتمل ب

 ىذا األمر لمقارئ معرفة األبعاد الداخمية والخارجية لمشخصية.
سابعا: من خالل الوصف يقوم القاص بإبراز ما يدور في ذىن الشخصية، 
وأحواليا الن فسية من مشاعر وعواطف وطبائع وسموكيات، ومواقفيا من القضايا التي 

 تحيط بيا. 
عن إمكانية توظيف الوصف الداخمي بوصفو شكال من  ثامنا: كشفت الدراسة

أشكال نقد الواقع القيري والسياسي والتسمط، حين يصور مشاعر الشخوص تجاه 
 سموكيات السمطة ورجاليا. 
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 .و1661  ,1وانطبع وانخىزٌع , انقبهرة , ط

, حر: جىرج ضبنى , و أنبٍرٌص-انحذٌثت , ر انرواٌت خحبرٌ (2)

 , 2ببرٌص, ط–يُشىراث عىٌذاث ,بٍروث 

فً انرواٌت انحذٌثت ,روبرث هًفري ,حر: يحًىد انربٍعً,  انىعًحٍبر  (3)

 و.2115, 1انقبهرة ,طانًركس انقىيً نهخرجًت ,

دراضبث فً انىاقعٍت ,جىرج نىكبحش ,حر: د. َبٌف بهّىز ,انًؤضطت  (4)

 .و  1695, 3وث,طانجبيعٍت نهذراضبث وانُشر وانخىزٌع , بٍر

براهٍى يصطفى جذٌذة, آالٌ روة جرٌبه , حر: يصطفى ا رواٌتَحى  (5)

 انقبهرة, د.ط , د.ث.-, دار انًعبرف بًصر حقذٌى : د. ٌىضف عىض 

, حر: َكهٍسي انحذٌث ,هُري جًٍص وأخروٌَظرٌت انرواٌت فً االدة اال (6)

, انعبيت نهخأنٍف وانُشر, انقبهرةد.اَجٍم بطرش ضًعبٌ ,انهٍئت انًصرٌت 

 و.1691د. ط, 

ر جٍٍُج وآخروٌ, حر: جٍرا, انطرد يٍ وجهت انُظر إنى انخبئٍرَظرٌت  (9)

 ,انذار انخطببًيُشىراث انحىار األكبدًًٌ وانجبيعً ,  ,َبجً يصطفى

 و.1696,  1ط

 
 

 :الرسائل واألطاريح  -رابعًا

( دراسة فنية نقدية , 8515-8501في الرواية العراقية ) الشخصية (1)

مصطفى ساجد مصطفى , اطروحة دكتوراه  ,كلية اآلداب , الجامعة 
 م.8551المستنصرية ,

 


