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١١٠٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

  

  مقدمة

  

 منهج وفق الروائیة للشخصیة ائفيالوظ التحلیل" عنوان تحت البحث هذا یجيء

 من یتكون ووه ،)ًأنموذجا _ محفوظ نجیب(لـ) اللیل قلب (روایة) بروب فالدمیر(

 فبینت ومنهجه، الموضوع أهمیة إلى فیه تعرضت فقد یدالتمه فأما ومبحثین، تمهید

 خالل ساورتها التي المفاهیم إلى إضافة الروائي البناء في أهمیة من للشخصیة ما فیه

 فالدیمیر "منهج في القول فصلت فقد: منها األول المبحث وأما المختلفة، العصور

 الحكایة مورفولوجیا (مؤلفه خالل من الروائي البناء في صیةالشخ لوظائف " بروب

 وثالثین إحدى إلى الروائي البناء في الشخصیة وظائف فیه قسم والذي )الخرافیة

 أن حاولت فقد: خراآل بالمبحث یتعلق فیما وأما روایة، مائة لنحو قراءته بعد وظیفة

 حلیللت ًسبیال لخرافیةا للحكایات تحلیله في )بروب رفالدیمی (منهج من أتخذ

 ًجدوال وضعت وقد ،)محفوظ نجیب (لـ) اللیل قلب (روایة في الروائیة الشخصیة

 فكرة أن رأیت وقد شخصیة، كل وظائف فیه بینت ثم الروایة شخصیات فیه حصرت

 المتعة من فیها لما موسعة، دراسة إلى ما یوم في تتطور ربما الصغیر المبحث هذا

 أو ًغموضا القارئ على تخفى ألمور عمد غیر وعن عمد عن والكشف والمفاجآت

  .ذلك في الحظ یحالفهم ممن أكون أن وعسى منه، ًإهماال

  



       
 
 

   

 

 

١١٠٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

  التمهيـد

 الشخصیة مفهوم:  

 بینها فیما تتضافر التي الفنیة العناصر من مجموعة على الروائي البناء یقوم

 العناصر بهذه اإللمام من الكاتب تمكن هنا یعنینا وال ًمتكامال، ًروائیا ًعمال لتشكل

  . عدمه من ًمحكما ًتوظیفا وتوظیفها

 هنا ونحن والشخصیات، واللغة، والمكان، الزمن،: العناصر هذه أهم ومن

 هومهامف حیث من) الشخصیة (عنصر وهو العناصر هذه من عنصر بدراسة سنكتفي

 المتقدمة، المراحل في الغموض من شيء اكتنفها حیث المختلفة، مراحله في األدبي

 فأصبح الحدیث العصر دنقا جاء أن إلى الحدیث األدب في للمفهوم توسع ذلك وتال

  .الروائي البناء في وبارز فاعل ردو للشخصیة

 التي الالمعة العبارة بهذه ،)الشخصیة عن نعرفه ما قلة مدى كرنتذ دعونا(

 لروائیةا الشخصیة حول المعروف مقالها في م١٩٢٥ سنة وولف فرجینیا أطلقتها

 أن یبدو ولكن لها، النقاد إهمال من الشخصیة لحق الذي الظلم من موقفها لنا تلخص

ًغفال، الشخصیة مفهوم ظل فقد لها، یصغي من تجد لم النصیحة هذه  طویلة، لفترة َ

 وأقلها ًغموضا الجوانب أكثر من جعلها مما دقیق إجرائي أو نظري تحدید كل من

  .  )١(باحثینوال النقاد الهتمامات إثارة

 والدارسین، لنقادا قبل من ًمتزایدا اهتماما الحدیث العصر في الروایة شهدت لقد

 محل بها المتصلة الدراسات جعل من تمنع لم العنایة هذه أن إال ًوتنظیرا، دراسة

 بمقولة یتعلق ما منها السیما كثیرة، جوانب في واضطراب وغموض، ،نقص

 إلى یفتقر ًبكرا، ًمجاال الدارسین تهیب إلى یعود ذلك في السبب لعل ،)٢(الشخصیة

 ٕوالى المصطلحات كثرة إلى إضافة الدقیقة، العمل أدوات ٕوالى جامعة،ال النظریات

  .أخرى جهة من العلمیة المنهجیة وانعدام جهة، من بینها الخلط

 ،الشخصیة مقولة یكتنف الذي الغموض على النقاد آراء تجمع وتكاد     

 والقول ،")٣( األدبي الشخصیة تعبیر تحدید الصعب من أنه "یعترف )افازیر میشال(فـ

 قانون أجل نم (له مقال في مرة من أكثر في )هامون فیلیب (إلیه یشیر نفسه



       
 
 

   

 

 

١١٠٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 الركائز إحدى الشخصیة تحلیل صیغ مسألة ّیعـد حیث )للشخصیة سیمیولوجي

 مشكلة فهي حدیثة، مأ كانت قدیمة األدب لنظریة عائقا تشكلو النقد، في األساسیة

 إلى یعود إنما )هامون.ف (حسب ذلك في السبب ،سیئ بشكل قدمت و غامضة،

 األبویة بتصریحاتهم یخلطون الذین الروائیین إلى و جهة، من سیكولوجي نقد انتشار

  .)٤(أخرى جهة من التمجیدیة

 لةبمقو دوالنقا الكتاب، اهتمام قلة الغموض أسباب من یكون أن یمكن كما      

 وبالتالي عشرـ التاسع القرن كتاب عند ـ الحیاتي الواقع من ًإنسانا كونها )الشخصیة(

 یعرف أن للكاتب فیكفي لها، والتنظیر والتعریف المقولة نع للبحث مجال فال

 صیرورة في وانفعاالتها وأحالمها وأفعالها أقوالها یروي الداخل، من الحیاتیة الشخصیة

 االهتمام شدة أو مغامرتها، نهایة أو الشخصیة، نهایة تعني التي نهایتها ىإل الحكایة

َمؤنسنة تكون أن بالضرورة فلیس الروایة، عناصر من ًعنصرا كونها بها ْ  عند ـ ُ

 كائن فهي آخر، ًشیئا أو ًوصفا أو ًحیوانا أیضا تكون أن یمكن بل فحسب ـ الحداثیین

 لمكونها إال فیها اعتبار وال النفسي البعد من مجردة السردي، النص في دور لها ورقي

 بذلك ازدادو شدیدا اختالفا ذلك في النقاد أراء واختـلـفت ،)٥(اللغوي بالمعنى النصي

  . الشخصیة مقولة غموض

  

  :التقلیدیة الروایة في الشخصیة مفھوم

 الوقت في ّبـیـن و الدراما، موضوع هو الحدث أو الفعل أن )أرسطو (أوضح 

 یرتبط كیانها أن بل الدراما، مادة ذاتها في تكون أن نیمك ال الشخصیة نأ نفسه

  .)٦(بالحدث عضویا ارتباطا

 رسم في تتحكم التي هي األعمال طبیعة تكون األرسطي التحدید هذا فيو 

 تصور أن أجل من عمال تحاكي ال الصورة بهذه والمأساة ،الشخصیة صورة

  .)٧(الشخصیة محاكاة تتضمن للعمل اتهامحاك لكنو الشخصیة،

 اسم مجرد الشخصیة یرون الذین الكالسیكیین المنظرین عند التصور هذا استمر

 لحیاةل محاكاة الفني العمل أن ترى التي )أرسطو (لرؤیة منهم ًوفاء ،)٨(بالحدث یقوم



       
 
 

   

 

 

١١٠٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 أو سعداء یكونون فالناس ،العمل في تكون السعادة ألن شقاء، و سعادة من فیها، بما

 و األعمال مقتضیات من یةالشخص فعدوا ،)٩(بصفاتهم ال وحدها مالهمبأع أشقیاء

  .)١٠(بذاته الواجب ال بغیره الواجب_  األصول علماء لیقو كما _ فهي توابعها،

 وأصبح الروائي الفن في ًبارزا ًمكانا الشخصیة احتلت عشر التاسع القرن وفي

 إلمدادنا ًاأساس مبنیة هانفس األحداث وأصبحت بل الحدث، عن المستقل وجودها لها

 ُتـعامل وأصبحت ،)١١(جدیدة شخصیات لتقدیم أو بالشخصیات المعرفة من بمزید

 فتوصف ومدني، فیزیائي وجود له حي كائن أساس على الفترة هذه في الشخصیة

  .)١٢(روائي عمل أي في ًفعاال ًدورا للشخصیة أن ذلك... وانفعاالتها وحیویتها مالمحها

 اإلنسانیة معانيال مدار القصة في األشخاص: )هالل نیميغ محمد( یقول

 من لنا ویتجلى ،)١٣("الواقع مصدرهم كذلك األشخاص... العامة اآلراءو األفكار ومحور

 الواقع تعكس وأنها الروائي، البناء في مهمة مكانة للشخصیة أن ذلك خالل

  .تناقضاته بكل االجتماعي

ّیعد )بلزاك (الفرنسي الكاتب ولعل   الشخصیة ازدهار مرحلة یمثـل من أبرز من ُ

 ألفي من أكثر نصوصها في أقحم روایة، تسعین حوالي كتب حیث الروائیة،

 روایاته في الشخصیات من الهائل العدد هذا أن هنا انتباهنا یلفت ومما ،)١٤(شخصیة

ّیعد   .نظره في المجتمع لحركة ًشامال یكون یكاد ًومسحا ًمؤشرا ُ

 العصر ُیعد والذي عشر التاسع القرن خالل الكتاب أخذ فقد ذلك لكل ومحصلة

 دون شيء وال الشخصیات رسم هو الجید النثر أساس" بأن الروایة لكتابة الذهبي

 شرعیته یستمد ال المستویات متعدد فعلي، وجود ذات الشخصیة وصارت ،)١٥("ذلك

 وما لفة،مخت وخصائص هویة، ذات الشخصیة أضحت أن بعد ،وحدها األعمال من

 القصة مدار السردیة األعمال بعض في جاءت الشخصیة من األهمیة هذه على یدل

 لـ) غوریو (األب شخصیة مثـل ًواحدا عالمها فصار ًاسما، أعطتها وربما ومادتها،

 )الكاتب إبراهیم(و) هیكل (لـ )زینب (و) فلوبیر (لـ) بوفاري (والسیدة) بلزاك(

  .)١٦()المازني(لـ

  



       
 
 

   

 

 

١١٠٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

  :الحدیثة الروایة في صیةالشخ مفھوم

 أهمیة من التقلیل في العشرین القرن بدایة في والنقاد الروائیون رؤیة بدأت

 فهي" "بسیط ورقي كائن مجرد بعضهم عند فأضحت الروائیة، األعمال في الشخصیة

 و السرد، و الوصف، مثـل مثـلها الروائیة، للغة تقنيو شكلي، عنصر مجرد

  .)١٧("الحوار

 الروائي النص في الشخصیة دور حول النقاد أفعال ردود كانت دولق       

 من ًحیا ًإنسانا یجعلها من ومنهم لها، یتنكر من ومنهم یشیئها، من فمنهم متباینة،

  .)١٨(منها ًوسطا ًموقفا یقف من ومنهم الواقع،

 الخبر، في الشخصیة عن االستغناء یمكن أنه) طوماشفسكي (ویعلن       

 سردیة وحدات نظام هي حیث من فالـقصة للخبر، ضروریا لیس بطلال إن ":یقول

 تقلیله لنا ویتضح ،)١٩(بها یتصف التي الصفات وعن البطل، عن تستغني أن یمكن

 مفردة  ِذكره وما ككائن بجودها فیعترو ًتماما، لها یتنكر ال ولكنه الشخصیة ألهمیة

 الشخصیة أهمیة من التقلیل إلى ادعو الذین األوائل ومن ،ذلك إلى إشارة إال )البطل(

 ذلك ولعل م١٩٢٥ عام انتشاره بعد ًواسعا صدى رأیه ولقي ،)جید أندري (الروائیة

 في محاضرة ألـقت حینما )جید أندري (قول ُتـردد) ولف فیرجینا (جعل الذي هو الرأي

 العالقات إن: "علیه تكون أن ینبغي ما و للشخصیة، تصورها عن الدفاع صدد

 نوع إیـجاد یعسر حیث قـبل، من علیه كانت ما على تغیـرت والطبقیة اعیةاالجتم

 ًونفسیا، ًاجتماعیا الشخصیة تحدید رفضها مقولتها من ویظهر ،)٢٠("للشخصیة موحد

  . الكتاب من الكثیر الرأي هذا على ویوافقها

 في بالشخصیات )العجیبة الحكایة بنیة( كتابه في  )بروب میرفالد (یهتم لمو

  .)٢١(لخدمتها الشخصیات تأتي بینما الوظائف زاویة من إلیها نظر ٕوانما تها،ذا

 مجرد بإطالق) المحاكمة (روایته في الشخصیة لدور ًـلیصاتق )كافكا (عند ونجد

 حرف مجرد)القصر (روایة شخصیة على سبق فیما أطلق وقد  شخصیته، على) رقم(

)K()٢٢(.  



       
 
 

   

 

 

١١٠٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 یرى الذي )تودوروف تزفطان (بینهم نم أنصفها من الدارسین نم طائفة وهناك

 الروایة في تشغل الشخصیة إن ":المعنى هذا في فیقول الروایة، في أساسیا دورها

 منه انطالقا تنتظم الذي المكون أنها بحكم وأساسیا حاسما، دورا حكایة بوصفها

  .)٢٣("الروایة عناصر مختلف

  

ّویعد ِیؤنسن حیث ،ًوسطا )بارت روالن (موقف ُ ْ َ  الوقـت في ویجعلها شخصیة،ال ُ

: یقول الشخصیات ینتج الخطاب أن كما ،الخطاب تنتج لسانیة، عالمة نفسه

 الخطاب بین الحمیم التضافـر من ًشیئا هناك فكأن الشخصیات ینتج الخطاب"

 العاطفي الجمالي التمثل على تقوم معقدة عالقة عبره تضطرب التي والشخصیات

 عبر یصبح الخطاب وكأن الخطاب،  من عینات یاتالشخص فكأن واألشیاء لألحیاء

  .)٢٤("شخصیة مجرد المعقدة العالقة هذه

  

 الشخصیة یعد حیث المختلفة آلراءا من یستـفید نأ) هامون فیلیب( وحاول

ًوانسانا لسانیة، عالقة  كالدقیق، الجمادات من ًوشیئا ًمعنویا، ًومفهوما ،الواقع من ًحیا ٕ

  .والفیروس

 مقولة حول المواقف في ناتبای هناك أن ،اآلراء هذه عرض خالل من یتبین هكذا

 فیلیب (موقف اختیار لعلو المواقف، هذه توحد صیغة إیجاد یصعب الشخصیة،

ّیعد) هامون   .الروایة في الشخصیة تجاه مختـلفةال اآلراء هذه بین التوافق من نوعا ُ

 حیث من )هامون بفیلی (رأي من یقترب الذي) العید یمنى (قول اعتماد ویمكن

 الروائي النص في الهام دورها على االحتفاظ مع الشخصیة استعماالت من التنوع

 یبدو لذا أحشاء بال الكلمات من نسیج جردم لیست الروائیة الشخصیة إن": تقول حیث

 الحیاة طابع الروائیة للشخصیة یعید ًاختیارا الروائي الخطاب تحلیل في التأویل اعتماد

  .)٢٥("حي ككائن علیها یحافـظ كما

  



       
 
 

   

 

 

١١٠٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

  

 :المعاصرین النقاد عند الشخصیة مفھوم

 حول المعاصرین والكتاب النقاد أشهر بین شتى نواحي في وتتفق اآلراء تختلف

 جولیان الجیرداس( و )بـروب فـالدمـیـر( أولئك ومن ومدلوالتها الشخصیة مفهوم

 اجتهدت وقد) هـامـون فـیـلـیـب( و )بریمون كلود( و )تودوروف تزفیطان(و )غریماس

 بشكل ولو الجمیع علیه یتفق أن استطاع ما أوضح أن في البحث هذا خالل من

 أن نرید هنا أننا على البحث، مجال یسعه ال آرائهم جمیع استعراض ألن أساس؛

 تقسیمات، من علیها ینطوي وما لوالتالمد تفاصیل في الدخول دون مفهوم إلى نصل

  :نقول بأن ارأین ولذا

 علیه تدل تخییلي، مفهوم هي ٕوانما ًواقعیا، ًوجودا الروائیة الشخصیة لیست

 ـ بارت حسب ـ الروائیة الشخصیة ّتتجسد وهكذا ،الروایة في المستخدمة التعبیرات

 قضیة من أكثر لیست وهي اللغة، خالل من ًداال ًشكال لتتخذ) ورق من كائنات(

 الشخص(و) الروائیة الشخصیة (بین التمییز وینبغي تودوروف، حسب لسانیة،

 تعني خاصة والثانیة ّوتقعدها، تقننها وأنظمة قوانین اله عامة فاألولى): الروائي

 والجسمیة النفسیة وصفاته الخاصة، سماته لـه معینة، روایة في ًمعینا ًشخصا

 فیلیب (كان ٕواذا العام، ضمن الخاص تالمس تتالمسان، فكلتاهما ذلك ومع المحددة،

 به یقوم مما أكثر القارئ به یقوم تركیب هي الروائیة الشخصیة أن یرى) هامون

  . )٢٦("تألیفي عمل نتاج "بأنها الشخصیة ّیعرف) بارت روالن (فإن ّالنص،

 ـ البنیوي التحلیل حسب ـ هي بل )٢٧(نفسیة) ًذاتا (وال ًجاهزا،) ًكائنا (لیست فهي

 بمثابة) الشخصیة (فتكون) مدلول (واآلخر) دال (أحدهما: وجهان لـه) دلیل (بمثابة

) كمدلول) (الشخصیة (أما هویتها، ّتلخص صفات أو أسماء عدة تتخذ عندما) دال(

 تصریحاتها بوساطة أو ّالنص في متفرقة جمل بوساطة عنها ُیقال ما مجموع فهي

 بلغ قد ائيالحك النص یكون عندما إال تكتمل ال صورتها فإن وهكذا وسلوكها، وأقوالها

  . ُیقال شيء هناك یعد ولم نهایته



       
 
 

   

 

 

١١١٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 الشخصیة هویة تحدید في خاصة طریقة إلى الباحثین بعض لجأ السبب ولهذا

 صورة ـ القراءة وعبر بالتدریج ـ ّیكون الذي هو ألنه القارئ، محور تعتمد الحكائیة

  : هي ثالثة، إخباریة مصادر بوساطة وذلك عنها،

  .الراوي به ُیخبر ما ـ ١

  .ذاتها الشخصیات به ُتخبر ما ـ ٢

  . الشخصیات سلوك طریق عن أخبار من القارئ یستنتجه ما ـ ٣

 الوجوه، متعددة الواحدة الحكائیة الشخصیة تكون أن ّالتصور هذا عن ویترتب

  .)٢٨(تحلیالتهم واختالف القراء، ّتعدد بحسب وذلك

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
 
 

   

 

 

١١١١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

  

  

  

  

  

  

  شخصية يف البناء الروائيوظائف ال: املبحث األول

  "فالدميري بروب"وفق منهج 

  

  

  

  

  

  

  

  



       
 
 

   

 

 

١١١٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

  *"فالدیمیر بروب"وظائف الشخصیة في البناء الروائي في ضوء منهج 

 خاللها من ـ ًسابقا ذكرنا كما ـ صفة بأیة تتلبس ولم ًاسما ًقدیما الشخصیة كانت

 هذه بین ًفقاتوا هناك جعل الحدیث األدب جاء أن ولما األحداث، في دور لها یكون

 للشخصیة الروح لنفخ ًومزاجیا؛ ًنفسیا شخصیة كل حالة ومع وشخصیاتها األحداث

  .الروائي البناء داخل

 بین خلط من الحدیث األدب على یعاب ما هنا إلیه اإلشارة تجدر ومما

 السیرة روایات في ًجلیا ذلك ویظهر) الروائي النص داخل الشخصیة(و) الكاتب(

 أن نظرنا وجهة ومن االعترافات، روایات أو المتكلم یربضم المرویة توالروایا الذاتیة

 الخلط والتباس الروائیة الشخصیة فهم في ًحاجزا وضعت التي المهمة األسباب من

 خیالي إبداع هي إوانم واقعه، في الكاتب تمثل حال بأي تكن لم والتي وذاك، هذا بین

 والتأویل المجحفة القراءة إلى یعود ذلك فهمه عدم في الرئیس السبب كان ،للكاتب

 تكون أن عن البعد كل بعیدة أخرى ألغراض أو كاتبه ألدلجة إما النص لعنق الالوي

 داخل وتصنیفاتها ووظائفها الشخصیة لفهم الدراسات من كثیر ُبذلت وقد ،ًفنیة ًأهدافا

 ما نهاوم یساعدها، من ولها محوریة شخصیة كانت ما فمنها الروائي، البناء النص

 ومنها هامشیة، شخصیات ومنها مساعدوها، ًأیضا ولها الضد تمثل شخصیة كانت

  .نفسیة وعوالق أبعاد على للداللة شخصیات

  :)بروب (عند الشخصیة وظائف

) نهامو (تصنیف منها الروائیة الشخصیة لوظائف التصنیفات تعددت لقد 

 الذي) بروب فالدمیر( تصنیف هو هنا به نهتم وما) غریماس (و) سوریو (وكذلك

 الروائیة الشخصیات وظائف تحدید في )الخرافیة الحكایة مورفولوجیا (كتابه في انطلق

 أو الخارجي التصنیف على ال الداخلي بنائها على ًاعتمادا الحكایة دراسة ضرورة من

 وأخرى ثابتة عناصر یحتوي ألنه المقترح نموذجه )بروب (یقدم وبذلك الموضوعاتي،



       
 
 

   

 

 

١١١٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 ال ثابتة فإنها ووظائفها أفعالها وأما وأوصافها الشخصیات أسماء فالمتغیرة متغیرة،

 حكایة مائة من )بروب (استنبط وقد الشخصیة، عمل هي دهعن فالوظیفة تتغیر،

 قصة ألي یمكن ال أنه ذلك تحدیده خالل من قصد وظیفة، وثالثین إحدى روسیة

 في كلها ًموجودة تكون أن طُیشتر وال الوظائف، هذه عن شخصیاتها تخرج أن كانت

  :هي والوظائف منها، ًعددا تحوي وأن البد قصة أیة ولكن قصة، كل

 الوظائف إحدى هو األحداث مسرح عن الشخصیة وغیاب: )الغیاب( .١

 : اآلتي في ویتمثل الروائي العمل في تتلبسها التي

ِّیغب الذي الشخص یكون أن یمكن  ) أ  ًمرا،ع األكبر الجیل في ًعضوا نفسه ُ

 .منه أصغر ًجیال یرعى جیل من صیتهشخ تكون نأ بمعنى

 لعمل أو للحرب، للتجارة، الغابة، إلى كالذهاب: هنا الغیاب أشكال وتعتبر   ) ب

 .المكثف الغیاب من ًشكال الوالدین موت ویعتبر ما، شيء

 لزیارة فذهابهم أنفسهم، الشباب من الجیل أعضاء بعض ًأحیانا ویغیب  ) ت

 . الغیاب أشكال من ًشكال یمثل للمشي أو السمك، لصید أو ،ما أشخاص

 عواقبه لخطورة ما بشيء واألمر ما شيء من فالتحذیر: )التحذیر( .٢

 متعددة وأشكال بصیغ یأتي وقد الروائیة، الشخصیة وظائف من وظیفة

 :منها

 عرض وكذلك التحذیر، أشكال من شكل )انبغائه عدم أو (الشيء فانبغاء  ) أ

 أشكال من آخر شكل هو ما أمر في الوقوع حالة في المترتبة قبالعوا

َیقوى وقد التحذیر،  كأن ًأحیانا، عنه یستعاض أو الخروج من التحذیر ُ

 في التحذیر نجد ذلك من العكس وعلى أمین، مكان في األطفال یوضع

 َتذكر ًوعموما علیها، الحصول أو النصیحة طلب مثل ضعیف شكل



       
 
 

   

 

 

١١١٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 الواقع في األحداث تسلسل كان ٕوان تحذیر، یتبعها البدایة في ًغیابا الحكایة

 .بالغیاب التحذیر یرتبط ال أن ویمكن بالعكس، یجري

 یقال كأن اقتراح، أو أمر شكل لىع التحذیر من معكوسة صیغة تقدم وقد  ) ب

 تقدم فالحكایة ،)معك ةالغاب إلى أباك خذ (أو) الحقل إلى اإلفطار أحضر(

 ًوصفا تعطي التي االستهاللیة إحالة یتم فقد ما، لفاجعة ًمفاجئا ًحدوثا لنا

 االستهاللیة تكون كأن ستتبعه، التي للمصائب معاكسة كخلفیة خاص لرخاء

 مع البذور نمو وكیفیة فیها أبنائه مع الفالح وحال الزراعي الرخاء بذكر

 فیحوم) التحذیر (الحالة هذه بعد یبرز ثم ممتازة، بطریقة بوصف ذلك إتباع

 غیاب یمهد وقد السعیدة، األسرة هذه فوق مرئیة غیر بصورة البؤس شبح

 بسبب الخروج من تحذیرهم بعد األطفال ُفیترك المصیبة، لهذه فرصة الكبار

 التحذیر دور ما أمر ًاغالب ویلعب وحیدین، الحیاة یواجهون المصیبة تلك

 تحقیق إنف الغابة أو الحقول إلى للخروج األطفال ُحث فإن ما، شيء من

 أو الغابة إلى الذهاب بعدم تحذیر مخالفة مثل النتائج نفس له األمر هذا

 .الحقل

 دور هنا یبرز وقد والتجاوز، للمخالفة التحذیر یتعرض قد: )المخالفة( .٣

 أوامرها یخالف من تجد) الشریر (تسمى أن یمكن جدیدة لشخصیة

 .تحذیراتها كل ویتجاوز

 یسمى ما أو معلومات على حصوللل السعي وهو: )استطالع( .٤

 ًمعكوسا االستطالع یكون وقد ًشریرا، هنا المستطلع ویكون باالستخبار،

 أیدي على االستطالع یكون وقد الشریر، الضحیة تستجوب حینما

 .أخرى شخصیات



       
 
 

   

 

 

١١١٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 عن معلومات على یحصل الشریر فإن لالستطالع ونتیجة: )الحصول( .٥

 :طریق عن علیها یحصل وقد ضحیته،

 .لسؤاله مباشرة إجابة  ) أ

 .سر عن الكشف  ) ب

 .علیها والحصول المعلومات لجمع أخرى أشكال وهناك  ) ت

 علیها، لیعتدي ضحیته یخضع أن الشریر یحاول وهنا: )الخداع( .٦

 الطیبة، العجوز لثوب الساحرة وتلبس بالطیبة، لنفسه الشریر فادعاء

 .الخداع أشكال من شكل إال هو ما ذلك، وغیر

 غیر من عدوها تساعد ثم ومن للخداع الضحیة تستسلم: )استسالم( .٧

 المحاذیر، ُوترتكب الشریر إقناعات كافة على البطل فیوافق منها، قصد

 الوسائل كل مع البطل ویتفاعل وتنفذ، بل المخادعة، االقتراحات وتقبل

 .ضده ترتكب التي

 ضرر أو أذى في الشریر یتسبب نأ في الوظیفة هذه وتتمثل): الشر( .٨

 تنشأ قهاطری عن إذ للغایة، مهمة الوظیفة هذه ُّوتعد العائلة، أفراد أحد

 ونجاح والتسلیم التحذیر ومخالفة فالغیاب للحكایة، الفعلیة الحركة

 أو حدوثها احتمال وتخلق الوظیفة، لهذه الطریق تمهد كلها الخداع

 أن یمكن یةالماض السبع الوظائف فإن ولهذا حدوثها، هلتس ببساطة

 أشكال وتتباین شریر، بفعل التعقید یبدأ حیث للحكایة، ًتمهیدیا ًجزءا َّتعد

 والقبض، واإلفساد، واالنتزاع، االختطاف،: منها متعددة بصورة الشر

 والطرد، واالستدراج، بالتغییب، واإلیذاء الجسدي، واإلیذاء والسلب،

 والقتل، بالقتل، واألمر السحري، واإلیذاء واإلغراق، والتعذیب، والتهدید،

 .والحرب والسجن،



       
 
 

   

 

 

١١١٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 األسرة أعضاء أحد تفتقد أن هنا الشخصیة وظیفة وتكون: )الفقدان( .٩

 عن والتقصي فالبحث ما، شيء على الحصول في یرغب أو ،ًشیئا

 أو المال كفقدان عقلي أو معنوي أو مادي لشيء والحاجة مفقود، شيء

 .الفقدان من وأنماط أشكال عن ةعبار هيو الحریة فقدان أو الحب فقدان

 البطل كان ًسواء هنا الشخصیة ووظیفة: )الموصلة الحادثة التوسط( .١٠

 البطولة، دور إلى بها القائم تحول تحولیة، وظیفة هي مساعده أو

 فإن عنه للبحث ما أحد ُویرسل ما، شخص یفقد أو یختفي فعندما

 هنا األبطال نسمي أن ویمكن لة،البطو دور یتلبس هنا الباحث

 ).الضحایا األبطال(بـ

 بفعل القیام یقرر أو الباحث یوافق عندما: )المضاد الفعل بدایة( .١١

 البطل یدافع وعندما للشخصیة، أخرى وظیفة خالله من تتكون معاكس

 . له رحلة بدایة فهي وطنه عن ویرحل البطل یغادر وعندما نفسه، عن

 في البطل وینتظر السابق، في كما للبحث لیست وهنا: )المغادرة( .١٢

 جدیدة شخصیات رحلته في تقابله وقد متنوعة، مغامرات هذه رحلته

َالمزودة (أدق بصورة أو) المانحة (بالشخصیة تسمى أن یمكن َِّ  ًوغالبا ،)ُ

 أو الباحث_ البطل كان سواء (البطل منها ویحصل مصادقة، تقابل ما

 سوء من بالتخلص نهایةال في له تسمح ما أداة على) الضحیة_ البطل

 مختلف لعدد عرضة البطل یصبح األداة تلك استالم قبل ولكن الطالع،

 على حصوله نتیجة إلى حال، أیة على كلها، تؤدي التي األحداث من

 .األداة تلك

 الشخصیة فتبدأ ،)المانح (وظائف أولى وهذه: )األولى الوظیفة( .١٣

 خدمة المانح یطلب أو تحیة،ال علیه تلقي وقد البطل، باختبار المانحة



       
 
 

   

 

 

١١١٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 وقد البطل، أمام مانحان یتنازع وقد البطل من یتقرب و یتوسل وقد

 وقد معركة، في معه وینخرط البطل على االعتداء المانح یحاول

 التي األشكال من وغیرها األشكال هذه جمیع للبطل، أداة المانح یعرض

 في محوري حولت إلى بأخرى أو بطریقة تؤدي المانح وظیفة بها تقوم

 .منها تخلصه ٕوالى البطل أزمة

 أفعال مع البطل یتفاعل أن هنا الشخصیة ووظیفة: )البطل فعل ردة( .١٤

 ًسلبیا، أو ًإیجابیا الرد یكون اناألحی معظم وفي المانح، سیكون من

 ًاختبارا،) یتحمل ال أو(البطل یتحمل أن: تلك األفعال ردود أمثلة ومن

 خدمة) میقد ال أو (البطل مویقد تحیة، على) یرد أوال(البطل ویرد

 بالرحمة ًشعورا البطل ویظهر ًیرا،أس البطل ویحرر میت، لشخص

 ویصالح األسبوع، أیام على الواجبات تخصیص البطل ویكمل ِّلمتوسل،

 نفسه البطل وینقذ األخرى، الخدمات بعض البطل ویؤدي المتنازعین،

 یستخدمه الذي األسلوب نفس باستخدام علیه للقضاء محاولة من

 مقایضة على البطل ویوافق عدوه، على) یتغلب ال أو (ویتغلب أعداؤه،

 من ضد المقایض للشيء السحریة القوة الحال في یستخدم ولكنه

 .معه یتقایض

 على البطل یحصل أن بها ویقصد: )سحري وسیط على الحصول( .١٥

 اآلالت السیوف، الهراوات،: مثل ، سحریة خصائص ذات أشیاء أو أداة

 التحول تخص التي األشیاء هذه وكل أحجار، حیوانات، الموسیقیة،

 كما بها تتحول التي واألشكال) السحریة الوسائط(بـ ًشرطیا سنسمیها

 :یلي

 .المكافأة شكل هذه التحول عملیات تتخذ ًوغالبا: مباشرة الوسیط تحول  ) أ



       
 
 

   

 

 

١١١٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 .الوسیط یخصص  ) ب

 .ًومجهزا ًمعدا طیالوس  ) ت

 اإلعداد(هي واإلعداد الشراء بین الوسیط لوالشك: ُویشترى الوسیط ُیباع  ) ث

 .)باألمر

 .صدفة البطل ید في الوسیط یقع  ) ج

 .نفسه تلقاء من فجأة الوسیط یظهر  ) ح

 من رغمال على الدقیق، بالمعنى ًشكال لیست وهذه: شربُی أو الوسیط یؤكل  ) خ

 .لیهاإ المشار بالحاالت ًشرطیا ترتبط قد أنها

 .الوسیط على قبضُی  ) د

 .البطل تصرف تحت نفسها تلفةمخ شخصیات تضع  ) ذ

َّیحول: )التوجیه مملكتین، بین المكاني التحول( .١٦ َ  أو ُیوصل أو البطل ُ

 مملكة من البطل ینتقل فعندما عنه، یبحث الذي الشيء مكان إلى ادیق

 أشكال نوم للبطل جدیدة وظیفة یمثل فهنا أخرى مملكة إلى معینة

 :ذلك

  .الهواء في البطل یطیر أن  ) أ

 .الماء على وأ األرض على البطل یسافر  ) ب

 .ما مكان إلى البطل ُیقاد  ) ت

 .ما أحد یدله بأن الطریق، للبطل ضحوُی  ) ث

 .وغیرهما والمشي كالتسلق اتصال، وسائل البطل یستخدم  ) ج



       
 
 

   

 

 

١١١٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 .دمویة ًآثارا البطل یتبع  ) ح

 تكون قد معركة، في شریرلوا البطل مواجهة في وتتمثل: )الصراع( .١٧

 .ویجرح الجسم على بوسم البطل وسمی وقد ًلعبا، أو ًمنافسة أو ًقتاال

 في ویهزم مفتوحة، معركة في ُفیضرب الشریر، ُیهزم: )النصر( .١٨

 .مباشرة وینفى قتال، دون ُیقتل وقد لعبة، في ویخسر منافسة،

 بمعنى ًتزاوجا، الشر مع الوظیفة ذهه وتشكل: )الطالع سوء انتهاء( .١٩

 .الحاجة سد أو البدئیة اإلساءة إصالح

 حال كل وعلى الوصول، أشكال بنفس العودة تتم ما ًعادة: )العودة( .٢٠

 تعني العودة ألن العودة، لتتبع خاصة وظیفة لربط جةحا هناك فلیس

 درة،المغا حالة في ًدائما ًصحیحا لیس هذا َّولكن الخیر، على التغلب

 یحدث وبعدها) الخ...صقر حصان، (وسیط یعطى المغادرة فبعد

 للمكان العودة تحدث بینما السفر، وسائل من أخرى أشكال أو الطیران

 للعون یكون ًأحیاناو الوصول، أشكال بنفس تكون ما ًوغالبا الحال في

 .الهروب طبیعة

 :امنه متعددة أشكال وللمطاردة البطل، ُیطارد: )المطاردة( .٢١

ِالمطارد یطیر أن  ) أ  .البطل خلف ُ

 .المذنب الشخص المطارد یطلب أن  ) ب

 .الخ...مختلفة حیوانات إلى نفسه ًمحوال البطل المطارد یطارد أن  ) ت

 .البطل طریق في نفسها وتضع مغریة خفیة أشیاء إلى المطارد یتحول أن  ) ث

 .البطل یلتهم أن المطارد یحاول أن  ) ج



       
 
 

   

 

 

١١٢٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 .البطل یقتل أن طاردالم یحاول أن  ) ح

 .البطل به یحتمي ما كل على یقض أن المطارد یحاول أن  ) خ

 وقد البطل یهرب فقد المطاردة، من البطل إنقاذ :)النجدة(أو )اإلنقاذ( .٢٢

 البطل ینقذ وقد یخبئه، من یجد أو ویختبئ الهرب أثناء شكله یتغیر

 وان ا علیه قضی أن أو باإلغراءات لنفسه یسمح وال هروبه أثناء نفسه

 .ما أحد ینقذه

 أمره ینكشف أن دون البطل یصل: )األمر انكشاف دون الوصول( .٢٣

 .آخر بلد على أو الوطن إلى

 من لها أساس ال ادعاءات مزور بطل َّیدعي: )كاذبة ادعاءات( .٢٤

 .بإظهارها المزیف البطل یقوم الباطلة المزاعم وهذه الصحة،

 الوظیفة وهذه البطل، على صعبة مهمة اقتراح یتم: )صعبة مهمة( .٢٥

 .الحكایة في المفضلة العناصر من

 أشكال مع الحلول أشكال فتتوازى وانتهاؤها، المهمة إنجاز: )الحل( .٢٦

 الوقت قبل أو تبدأ نأ قبل المهام بعض فتنتهي دقیق، كلبش المهام

َقبل من المطلوب
 .المهمة خصص الذي الشخص ِ

َُّالتعرف( .٢٧  یعطى بشيء أو وسم أو بعالمة البطل على التعرف یتم: )َّ

 أو الوسم لعملیة موازیة وظیفة الحالة هذه في التعرف ویخدم له،

 ًدائما هذا ویسبق الصعبة، ةالمهم بإنجاز ًأیضا البطل ویعرف. مةالعال

 من طویلة فترة بعد مباشرة البطل یعرف أن ویمكن معروف، غیر قدوم

 .الفراق



       
 
 

   

 

 

١١٢١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 هذه وترتبط الشریر، أو المزیف البطل أمر ُیكشف: )اإلدعاء كشف( .٢٨

 لم مهمة نتیجة تكون ًوأحیانا سبقتها، بالتي الحاالت معظم في الوظیفة

 كل تحكى ًوأحیانا قصة، شكل في الوظیفة هذه تقدم ما ًوغالبا تكتمل،

 من نفسه َّبین من الشریر ویكون حكایة، شكل في البدایة من األحداث

 حدث ما تقص أغنیة تغنى ًوأحیانا یبدیها، التي تراضاالع تعابیر خالل

 .ًأیضا الكشف من أخرى ًأنواعا وتحدث الشریر، وتكشف

 خالله من یكتسب جدید شكل في البطل ظهور: )الجدید لظهورا( .٢٩

 .ًجدیدا ًمظهرا

 وفي ینتحر، أو ُیربط أو ُینفى أو ُفیقتل الشریر یعاقب: )العقاب( .٣٠

 فقط یجازى ما وعادة شهامة، على ٌمبني ٌعفو ناعند یكون ذلك مقابل

 یعذب األول الشریر بینما الثانیة، الحركة في المزیف البطل أو الشریر

 .المطاردة خالل یموت أو معركة فیها تكون التي الحاالت تلك في فقط

 تصل أو الحكایة ُتختم وهنا العرش، ویعتلي البطل یتزوج: )زفاف( .٣١

  .)٢٩(النهایة إلى

 عام) أودیب أسطورة (تحلیل في هذا) بروب (منهج) شتراوس لیفي (ّطبق دوق

 فردیة حاالت في الحكایة ألبطال أفعال عدة بوجود هنا نقول أن وینبغي ،)٣٠(م١٩٥٥

ََّتعرف وال عالیه المذكورة الوظائف تطابق ال  إما وهي نادرة، الحاالت هذه ومثل بها، ُ

 حكایات من متحولة أشكاال أنها أو مقارنة مادة نبدو فهمها یمكن ال ًأشكاال تكون نأ

 . )٣١(مختلفة طبقة من



       
 
 

   

 

 

١١٢٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

  

  

  

  

  التحليل الوظائفي للشخصية الروائية : املبحث الثاين

  " قلب الليل"يف رواية 

  

  

  



       
 
 

   

 

 

١١٢٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

  التحلیل الوظائفي للشخصیة الروائیة 

   *"قلب اللیل"في روایة 

 تصنیفه في )وببر فالدمیر (منهج نطبق أن المبحث هذا خالل نم سنحاول

 ،)محفوظ نجیب(لـ) اللیل قلب (روایة خالل من الروائي العمل في الشخصیة لوظائف

 - المضاد- المزیف البطل البطل،: (في یتمثل لدیه الشخصیات تصنیف أن على

 تكون حتى جدول في ذلك نضع أن رأینا وقد) المغتصب المانح، المساعد، اآلمر،

 الجدول هذا في الشخصیات  أن مالحظة مع ،ًتنظیما وأكثر ًوضوحا أكثر الصورة

  :الروایة في ذكرها جاء كما مرتبة جاءت

 تمثیل الوظیفة الوظیفة التصنیف الشخصیة م

تقدیم (الوظیفة األولى المانح الراوي ١

 )الخدمات للبطل

ًداعیا إیاه إلى "

تشرب "، )٣٢("الجلوس

: ًفقلت متوسال"، )٣٣("قهوة

انس باهللا هذه القضیة 

 )٣٤("همیة یاجعفرالو

جعفر إبراهیم سید  ٢

 الراوي

الغیاب،     البطل

التحذیر،   

المخالفة، 

استطالع،  

الفقدان،   

التوسط،      

بدایة الفعل 

قمت وتناولت یده ولثمتها "

إنك    ")٣٥(" وذهبت

          )٣٦("تعاملني كطفل

معذرة یاجدي لقد وقع اختیاري "

)                             ٣٧"(على زوجة أخرى

)        ٣٨" (عرفة مقرهاالبد من م"

)         ٣٩"  (فقد الوالدین" 

" حضور حفلة هدى هانم"



       
 
 

   

 

 

١١٢٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

ردة      ، المضاد

 ، فعل البطل

الحصول على وسیط 

،        سحري

التحول المكاني بین 

، )التوجیه(مملكتین

الصراع،       

النصر،          

هاء سوء الطالع انت

المبدئي،       

العودة،          

مهمة صعبة،    

الحل،          

الظهور الجدید،   

  زفاف

" أظنني ضحیت بالكثیر) "٤٠(

)٤١(  

)  ٤٢"(وذهبت من توي ألطلق"

)           ٤٣" (حصوله على التخت"

وغادرت البیت الذي عشت "

)       ٤٤"  (ًفیه أربعة عشر عاما

)        ٤٥" (لطمته، لكمني"

نصل الحاد في غرزت ال"

هكذا بدأت مرحلة ") ٤٦"(عنقه

)                   ٤٧(" من الحیاةجدیدة

خرجت وحالي كما "

إني مصمم على ) "٤٨"(تراني

أحرزت ) "٤٩"(ًأن أكون شیئا

)  ٥٠" (النجاح

.." عجوز:خرجت"

 "خروجه من السجن")٥١(

)٥٢( 

إبراهیم سید  ٣

 )الجد(الراوي

          اآلمر

           +

لبطل ا

 )المضاد(المزیف

الغیاب،    

التحذیر، 

االستطالع، 

الحصول على 

وسیط سحري، 

التحویل المكاني 

بین 

، )التوجیه(مملكتین

الصراع،   

 الظهور الجدید

تغییب الجد نفسه عن "

" إیاك والخیالء ")٥٣("ولده

لم لم                " )٥٤(

            )٥٥(" تزرنا؟

المدرس، وشیخ "

           )٥٦("التوحید

ورتب لي من أول یوم "

               )٥٧(" ًمدرسا یعلمني

  " )٥٨("أتعرف من أكون"

  )٥٩("ًالجد مریض جدا

  هامشیة المانح )قضاة(أبناء جعفر ٤



       
 
 

   

 

 

١١٢٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

أبناء  ٥

 )مجرمون(جعفر

  هامشیة المانح

  هامشیة المانح أفواج الشحاذین ٦

الغیاب،     المساعد األم ٧

التحذیر،   

الفقدان،   

التوسط، الوظیفة 

األولى،     

اإلنقاذ،     

 الظهور الجدید

              )٦٠(" فارقت الدنیا"

            )٦١("ال تكثر من األسئلة""

تمسك  " )٦٢("وفاة زوجها"

          )٦٣("بیدي وأمسك بیدها

 " )٦٤("رعایتها البنها"

إنقاذها ابنها من حي 

م اسم األ" )٦٥(" الشحاذین

 )٦٦("سكینه

البطل المزیف  سعد كبیر ٨

)    +    المضاد(

 المغتصب

الغیاب،    

التحذیر،   

المخالفة، 

االستسالم،  

الشر،        

بدایة الفعل 

المضاد،  الصراع،   

الظهور الجدید، 

 العقاب

"   ُقتل من قبل جعفر"

أنسیت أنك تخاطب  ")٦٧(

" إنك تتوهم ")٦٨("أستاذك

یستسلم و         ")٦٩(

          " )٧٠(" للمجهول

               )٧١(" لكمني

جرى حدیث حاد "

  )٧٢("بیننا

اشتبكنا في صراع "

وجهه  ")٧٣("مخیف

         )٧٤("ینطفئ

غرزت النصل في "

 )٧٥("عنقه

  هامشیة المانح الجن ٩

  هامشیة المانح حجرة ١٠



       
 
 

   

 

 

١١٢٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

  هامشیة المانح  فراش ١١

  ةهامشی المانح نارجیلة ١٢

القطة (قطط مدللة ١٣

 )الرومیة

  هامشیة المانح

  هامشیة المانح  فأر أسود ١٤

  هامشیة المانح مبخرة  ١٥

  هامشیة المانح ُقلة ١٦

  هامشیة المانح كانون ١٧

  هامشیة المانح دجاج ١٨

  هامشیة المانح دیك  ١٩

الغیاب،     المساعدة جارة األم ٢٠

التحذیر، 

االستسالم، 

وسط،     الت

الوظیفة األولى،  

انتهاء سوء 

الطالع،     

اإلنقاذ،       

مهمة صعبة، 

الحل،      

 الظهور الجدید، 

ذهابها بجعفر إلى "

ال تحزن       ")٧٦("جده

      )٧٧("یا جعفر

استسلمت لطلب "

حصلت له " )٧٨ (..."زوجها

                    )٧٩("على مأوى عند جده

   )٨٠("رفعتي على صدرها"

إیصالها جعفر لجده "

")٨١(       

    )٨٢("إنقاذها له من التشرد"

     )٨٣("أخذها لجعفر معها"

         )٨٤(" إعطاء الجد حفیده"

لم یعرفها جعفر حین "

  )٨٥("لقیها

  هامشیة المانح النساء ٢١

  هامشیة المانح الرجال ٢٢



       
 
 

   

 

 

١١٢٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

  هامشیة المانح الحمیر ٢٣

  هامشیة المانح العربات ٢٤

  هامشیة المانح المجاذیب ٢٥

  هامشیة المانح ُقراء الغیب ٢٦

  هامشیة المانح باعة الحلوى ٢٧

  هامشیة المانح األولیاء ٢٨

  هامشیة المانح الطیر ٢٩

  هامشیة المانح الموتى ٣٠

  هامشیة المانح عفاریت ٣١

  هامشیة المانح اتالفتو ٣٢

  هامشیة المانح بنت عهد الطفولة ٣٣

  هامشیة المانح الرمانة ٣٤

  هامشیة المانح زوج جارة األم ٣٥

  هامشیة المانح األغنیاء ٣٦

  هامشیة المانح الفقراء ٣٧

  هامشیة المانح القاضي ٣٨

  هامشیة المانح البالبل ٣٩

  هامشیة المانح العصافیر ٤٠

َالحمام ٤١   هامشیة المانح َ

  شیةهام المانح البستاني ٤٢

  هامشیة المانح األزهار ٤٣

  هامشیة المانح حاشیة الوصیفات ٤٤

  هامشیة المانح الخدم ٤٥



       
 
 

   

 

 

١١٢٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

  هامشیة المانح الجدة ٤٦

  هامشیة المانح إخوة الجد ٤٧

  هامشیة المانح أب الجد ٤٨

  هامشیة المانح أجداد الجد ٤٩

  هامشیة المانح رجال الدین ٥٠

  امشیةه المانح رجال التصوف ٥١

  هامشیة المانح رجال السیاسة ٥٢

  هامشیة المانح رجال األدب ٥٣

  هامشیة المانح كریمة شیخ األزهر ٥٤

في بیت ) المدرس( ٥٥

 الجد

  هامشیة المانح

 الغیاب،     المساعد بهجة ٥٦

 التحذیر

         )٨٦(" ودعته عند ذهابه "

ال تعرض نفسك "

 )٨٧("للهوان

  هامشیة حالمان الطاهي ٥٧

  هامشیة المانح سواق الحنطور ٥٨

  هامشیة المانح أوالد الجیران ٥٩

الغیاب،      المساعد محمد شكرون ٦٠

التحذیر، 

الحصول، 

االستسالم،   

الشر،     

الفقدان،   

التوسط،      

 بدایة الفعل المضاد،

المغادرة،   

          )٨٨("أقام في المغرب"

آن لك أن ترجع إلى "

لقد تحریت بما  ")٨٩("جدك

حسن،  ")٩٠("فیه الكفایة

 )٩١ (..."ولكن ال تنسى

تفق على نعلینا أن "

كان یبحث "   )٩٢("خطة

  )٩٣("في الغناءعن نفسه 

     )٩٤("ذهابه إلى جد جعفر



       
 
 

   

 

 

١١٢٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

الوظیفة األولى، 

ردة فعل البطل، 

الحصول على 

ي، وسیط سحر

التحول المكاني 

بین 

، )التوجیه(مملكتین

المطاردة،    

مهمة صعبة، 

الحل،      

 .الظهور الجدید

وافق على عمل جعفر "

خروجه للغناء    ")٩٥("معه

تحیته  " )٩٦("في الحفالت

                 )٩٧("له

                 )٩٨("ال أفهم"

   )٩٩("الشیخ طاهر البندقي"

      )١٠٠(" انتقاله للمغرب"

  

      )١٠١("سرنا وراء القافلة"

" ابه إلى جد جعفرذه"

الرجوع بأخبار     ")١٠٢(

لم أعثر    ")١٠٣("عن جده

  )١٠٤("له على أثر

  هامشیة المانح المنشدین ٦١

  هامشیة المانح الشیخ طاهر البندقي ٦٢

  هامشیة المانح شیخ التوحید ٦٣

  هامشیة المانح أب محمد شكرون ٦٤

  هامشیة المانح الشیطان ٦٥

  هامشیة المانح زمیالت بهجة ٦٦

  هامشیة المانح العوالم ٦٧

  هامشیة المانح أم األم ٦٨

  هامشیة المانح قافلة األغنام ٦٩

البطل  مروانة ٧٠

 )المضاد(المزیف

الغیاب،    

التحذیر،   

                    )١٠٥("طالقها"

ًهل تعني حقا ما "



       
 
 

   

 

 

١١٣٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

المخالفة، 

االستسالم،   

بدایة الفعل 

المضاد،   

  الوظیفة األولى، 

  

الحصول على 

وسیط سحري، 

التحول المكاني 

بین مماكتین،  

  الصراع،   

النصر،   

 ادعاءات كاذبة، 

أخذت    ")١٠٦("تقول

 )١٠٧("أوالدها معها

فابتسمت لي "

ال         ")١٠٨("عیناها

                   )١٠٩("تعجبها حیاتها معه

    )١١٠("تمتمت"

  

عند طلب طالقها " 

ت بعجوز لتحصل استعان

         )١١١("علیه

انتقلت إلى حارة عش "

                )١١٢("الترجمان

ال یوجد رجال : قالت"

خارج عش 

           )١١٣("الترجمان

حصولها على "

إني     ")١١٤("الطالق

 )١١٥("أولى الضحایا

عندما رمت الحجر " التحذیر المانح أم مروانة ٧١

 )١١٦("لتحذره

  هامشیة المانح الغجر ٧٢

  هامشیة المانح المتشردون ٧٣

  هامشیة المانح الزواحف ٧٤

  هامشیة المانح الحشرات ٧٥

  هامشیة المانح )مروانة(قریب بعیدلـ ٧٦



       
 
 

   

 

 

١١٣١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

  هامشیة المانح القرود ٧٧

  هامشیة المانح المخدرات ٧٨

  هامشیة المانح األدوات المسروقة ٧٩

  هامشیة المانح الطبول ٨٠

  هامشیة المانح الغلمان ٨١

  هامشیة المانح الموت ٨٢

أصحاب جعفر في بیت  ٨٣

 جده

  هامشیة المانح

  هامشیة المانح التخت ٨٤

  هامشیة المانح البدلة ٨٥

  هامشیة المانح الطربوش  ٨٦

  هامشیة المانح المدعوین ٨٧

  هامشیة المانح المتفرجین ٨٨

  مشیةها المانح )المغنى(الغناء ٨٩

  هامشیة المانح رجل سكران ٩٠

  هامشیة المانح النبیذ ٩١

  هامشیة المانح المنزول ٩٢

  هامشیة المانح َّالزبال ٩٣

  هامشیة المانح القیح ٩٤

  هامشیة المانح أهل مروانة ٩٥

  هامشیة المانح أفراد التخت ٩٦

الغیاب،     المساعد هدى هانم ٩٧

التحذیر، 

االستسالم، 

فقدان،   ال

                )١١٧("الموت"

أمرت لي بقدح لیمون "

               )١١٨("بالصودا

          )١١٩("فأسبلت جفنیها"



       
 
 

   

 

 

١١٣٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

التوسط،     

 .زفاف

        )١٢٠("فقدت جعفر"

عرضت علیه إدارة "

زواجها  " )١٢١( "أمالكها

  )١٢٢("من جعفر

  هامشیة المانح صدیق هدى هانم ٩٨

  هامشیة المانح دى هانموالد ه ٩٩

آل (عائلة هدى هانم ١٠٠

 )صدیق

  هامشیة المانح

وصیفة هدى (أم حسین ١٠١

 )هانم

  هامشیة المانح

  هامشیة المانح العقل ١٠٢

  هامشیة المانح الفنانین ١٠٣

  هامشیة المانح )خان جعفر(زمالء  ١٠٤

  هامشیة المانح )محامین(زمالء  ١٠٥

  هامشیة المانح )مدرسین(زمالء  ١٠٦

  هامشیة المانح وكیل مكتب المحاماة ١٠٧

  هامشیة المانح رأس الحسین ١٠٨

  هامشیة المانح السجن ١٠٩

أخذها ألبنائه من هدى " المغادرة المساعد عمة هدى ١١٠

 )١٢٣("وتربیتهم

كان یعطف على " الوظیفة األولى المساعد مأمور السجن ١١١

 )١٢٤("جعفر

  هامشیة المانح شخص ما ١١٢

  هامشیة المانح الصعالیك ١١٣

  هامشیة المانح صوت المؤذن ١١٤

  



       
 
 

   

 

 

١١٣٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

  اخلامتة

 ًجهدا، منه أقل كان ما الختیار أمري من سعة في وأنا المبحث هذا كتبت

 بأنني القول، أردت ولكنني ما، لهدف المبحث هذا في بذلته ما ذكر بقصد ولست

 للشخصیات، وجدولة للنص، وتفریغ مشقة نم فیها ما على الدراسة هذه في وجدت

 من والمكانیة الزمانیة حركتها اختالف على النص، خالل الشخصیات لذكر وترقیم

  :باآلتي خاللها من وخرجت ببال، لي یكن لم ما الدهشة

 عنه یستغنى ال ًمركزیا ًعنصرا الروائي البناء في الشخصیة تمثل. 

 الفاعلة حركته له ًحیا ًكائنا آخر بمعنى أو حیاة ًروحا الشخصیة تمثل 

 .النص في

 یكسب )بروب فالدیمیر (منهج خالل من روائي نص أي قراءة أن 

 الروائي البناء وفي بل النص، لشخصیات أخرى وأبعاد مالمح القارئ

 .ككل

 مغمورة كانت مهما الروائي النص في شخصیة أي إهمال یمكن ال. 

 فلها هامشیة كانت إن وحتى دور الروائي النص في شخصیة لكل 

 .تؤدیها التي دالالتها

 البناء في) شخصیة أي (الشخصیة أن یعني ال )بروب (تصنیف 

 .النص في تصنیف من أكثر لها یكون قد الروائي



       
 
 

   

 

 

١١٣٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 وثالثین إحدى )بروب (عند وائيالر البناء في الشخصیة وظائف أن 

 ال وقد ئيالروا النص في شخصیة أي تتلبسها قد أقصى، كحد ًعمال

 .بالیسیر إال منها تتلبس

 إلیه تتطرق لم) اطلعت فیما (الشخصیات وظائف تحلیل طریقة أن 

 شخصیة على نماذجها كانت إلیه تطرقت ٕوان مكثف، بشكل الدراسات

 .الروایة شخصیات ببقیة االهتمام دون فقط، البطل

 ئفهاوظا وبتعدد بالشخصیات غنیة روایة كانت )اللیل قلب (روایة أن.  

 أن أرجو ًمفیدا ًواطالعا مهمة معرفة لي الدراسة هذه أضافت فكما ًأخیرا،

  .والمعرفة العلم مجال في ًجدیدا ًشیئا تضیف

  التوفیق ولي واهللا

  

  

  

  

  

  

  



       
 
 

   

 

 

١١٣٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

  اهلوامش

بثالث  "مورفولوجیا القصة"ُم وعرف بـ١٩٢٨عام " فالدیمیر بروب"ظهر منهج *

) مورفولوجیة الخرافة(م الخطیب بعنوان إبراهی: ِاألولى من قبل: ترجمات عربیة

أحمد بالقادر وأحمد أبو بكر : ِوالثانیة من قبل. ١٩٩٨وطبعت في الدار البیضاء عام 

. ١٩٨٩وطبعت في جدة عام ) مورفولوجیا الحكایة الخرافیة(عبد الرحیم نصر بعنوان 

) القصةمورفولوجیا (عبد الكریم حسن وسمیرة بن عمو بعنوان : ِوالثالثة من قبل

  .١٩٩٦وطبعت في دمشق عام 

  .م٢٠٠٧_ هـ ١٤٢٨. ٢ط. القاهرة .دار الشروق .قلب اللیل. محفوظ، نجیب *

 ).٢٠٧.(م١.١٩٩٠ط.بیروت. المركز الثقافي العربي. بنیة الشكل الروائي. بحراوي، حسن .١

 ).٩٧:ص.(م٢٠٠٠. سلسلة مفاتیح. دار الجنوب للنشر. طرائق تحلیل القصة. قسومة، الصادق .٢

. تونس. دار محمد علي الحامي. دراسات تطبیقیة. في السرد. الرقیق، عبدالوهاب .٣

 ).١٢٦:ص.(م١٩٩٨

. عبدالفتاح كلیطو: تقدیم. سعید بن كراد: ترجمة. سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة. هامون، فیلیب .٤

 ).١٦- ١٥:ص. (م١٩٩٠. الرباط. دار الكالم

 ).١٢٨: ص. (لسابقالمرجع ا. الرقیق، عبدالوهاب .٥

-١٧:ص. (م١٩٧٥. ٢ط. بیروت. دار العودة. نظریة الدراما من أرسطو إلى االن. رشدي، رشاد .٦

١٨.( 

دار . إحسان عباس: مراجعة. محمد یوسف نجم: ترجمة. مناهج النقد األدبي. دیتشس، دیفید .٧

 ).٥٠:ص.(م١٩٦٧. بیروت. صادر

 .)٢٠٨:ص.(المرجع السابق. بحراوي، حسن .٨

 ).٥٠: ص. (المرجع السابق. دیتشس، دیفید .٩

 ).٩٦: ص. (المرجع السابق. قسومة، الصادق .١٠

 .)٢٠٨:ص.(المرجع السابق. بحراوي، حسن .١١

. دیسمبر. ٢٤٠ع. ةسلسلة عالم المعرف ).بحث في تقنیة السرد(  الروایةةنظری. مرتاض، عبدالملك .١٢

 ).٨٦: ص. (الكویت. م١٩٩٨



       
 
 

   

 

 

١١٣٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 ).٥٧١:ص. (م١٩٨٢. ١ط. بیروت. دار العودة. النقد األدبي الحدیث. یميهالل، محمد غن .١٣

 ).١٠٤:ص.( المرجع السابق.مرتاض، عبدالملك .١٤

 ).١٢٧: ص. (المرجع السابق. الرقیق، عبدالوهاب .١٥

 ).٩٧: ص. (المرجع السابق. قسومة، الصادق .١٦

 ).١٠٤:ص.( المرجع السابق.مرتاض، عبدالملك .١٧

 ).١٢٨: ص. (المرجع السابق. عبدالوهابالرقیق،  .١٨

 ).٩٦: ص. (المرجع السابق. قسومة، الصادق .١٩

 ).٩١:ص.( المرجع السابق.مرتاض، عبدالملك .٢٠

 ).٩٦: ص. (المرجع السابق. قسومة، الصادق .٢١

 ).٩٧:ص.( المرجع السابق.مرتاض، عبدالملك .٢٢

 ).١٢٧: ص. (المرجع السابق. الرقیق، عبدالوهاب .٢٣

 ).٩٢:ص.( المرجع السابق.مرتاض، عبدالملك .٢٤

). رحلة غاندي الصغیر(دالالت النمط السردي في الخطاب الروائي، تحلیل روایة. ُالعید، یمنى .٢٥

 ).٢٣٨: ص. (م١٩٩٥. عنابة. ملتقى السیمیائیة والنص األدبي

. م٢٠٠٥. دمشق. بمنشورات اتحاد الكتاب العر). دراسة(شعریة الخطاب السردي. عزام، محمد .٢٦

 ).١١:ص(

 ).١٢: ص. (المرجع السابق. عزام، محمد .٢٧

 ).١٢: ص. (المرجع نفسه. عزام، محمد .٢٨

َأبو بكر أحمد باقادر و أحمد : ترجمة وتقدیم. مورفولوجیا الحكایة الخرافیة. بروب، فالدیمیر .٢٩
 وحتى ٨٣من : ص. (م١٩٨٩_هـ ١٤٠٩. ١ط. جده. النادي األدبي الثقافي. عبدالرحیم نصر

١٣٦.( 

 ).٨٩:ص. (م١٩٩٦. ١ط.الالذقیة. دار الحوار. فضاء النص الروائي. عزام، محمد .٣٠

 ).١٣٦-١٣٥:ص. (المرجع السابق. بروب، فالدیمیر .٣١

 ).٥:ص.(م٢٠٠٧_ هـ ١٤٢٨. ٢ط. القاهرة .دار الشروق .قلب اللیل. محفوظ، نجیب .٣٢

 ).٦:ص. (المرجع السابق. محفوظ، نجیب .٣٣

 ).١١:ص.(المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٣٤

 ).٢٣:ص.(المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٣٥

 ).٧:ص.(المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٣٦

 ).٦١:ص.(المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٣٧

 ).٤٧:ص.(المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٣٨

 ).٢٣:ص.(المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٣٩



       
 
 

   

 

 

١١٣٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 ).٧٤:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٤٠

 ).٧٠:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٤١

 ).٧٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٤٢

 ).٦٣:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٤٣

 ).٦٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٤٤

 ).١٠٩:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٤٥

 ).١١٠:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٤٦

 ).٩٤:ص. (رجع نفسهالم. محفوظ، نجیب .٤٧

 ).١١٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٤٨

 ).٨٦:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٤٩

 )٩٣:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٥٠

 ).١١٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٥١

 ).١١٦- ١:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٥٢

 ).٢٦:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٥٣

 ).٤٢:ص. (المرجع نفسه. فوظ، نجیبمح .٥٤

 ).٢٨:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٥٥

 ).٤٢-٣٤:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٥٦

 ).٣٣:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٥٧

 ).٢٦:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٥٨

 ).١١١:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٥٩

 ).١٤:ص(. المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٦٠

 ).١٦:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٦١

 ).١٦:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٦٢

 ).١٦:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٦٣

 ).٢١:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٦٤

 ).١٣:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٦٥

 ).٦٦:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٦٦

 ).١١٠:ص. (رجع نفسهالم. محفوظ، نجیب .٦٧

 ).١٠٩:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٦٨

 ).١٠٩:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٦٩

 ).١١٠:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٧٠



       
 
 

   

 

 

١١٣٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 ).١٠٩:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٧١

 ).١٠٩-١٠٨:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٧٢

 ).١٠٩:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٧٣

 ).١١٠:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٧٤

 ).١١٠:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٧٥

 ).٢٥:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٧٦

 ).٢٣:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٧٧

 ).٢٣:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٧٨

 ).٢٣:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٧٩

 ).٢٣:ص. (فسهالمرجع ن. محفوظ، نجیب .٨٠

 ).٢٣:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٨١

 ).٢٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٨٢

 ).٢٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٨٣

 ).٢٤:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٨٤

 ).٦٦:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٨٥

 ).٦٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٨٦

 ).٤٤:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٨٧

 ).١١٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٨٨

 ).٧٣:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٨٩

 ).٥٠:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٩٠

 ).٤٧:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٩١

 ).٧٩:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٩٢

 ).٣٩:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٩٣

 ).٧٤:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٩٤

 ).٥٧:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٩٥

 ).١١٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٩٦

 ).٣٨:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٩٧

 ).٤٨:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٩٨

 ).٣٩:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .٩٩

 ).١١٢:ص(. المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١٠٠

 ).٤٧:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١٠١



       
 
 

   

 

 

١١٣٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

 ).٨٤:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١٠٢

 ).٨٤:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١٠٣

 ).١١٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١٠٤

 ).٧٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١٠٥

 ).٧١:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١٠٦

 ).٧٢:ص. (المرجع نفسه. نجیبمحفوظ،  .١٠٧

 ).٤٩:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١٠٨

 ).٧٠:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١٠٩

 ).٤٩:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١١٠

 ).٧٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١١١

 ).٧٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١١٢

 ).٦٧:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١١٣

 ).٧٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١١٤

 ).٧٠:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١١٥

 ).٥١:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١١٦

 ).٥١:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١١٧

 ).٧٧:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١١٨

 ).٨٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١١٩

 ).١١٠:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١٢٠

 ).٨٥:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١٢١

 ).٨٣:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١٢٢

 ).١١٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١٢٣

 ).١١٢:ص. (المرجع نفسه. محفوظ، نجیب .١٢٤

  

  

  

  



       
 
 

   

 

 

١١٤٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من الثامن المجلد
 جیبن"ـل" اللیل قلب "روایة" بروب فالدمیر "منھج وفق الروائیة للشخصیة الوظائفي التحلیل باإلسكندریة

 ًأنموذجا"محفوظ

  الفهــرس

 الصفحة املوضـــــــــوع م

 ١١٠٣ .املقدمة ١

 ١١٠٤ .الشخصية مفهوم: التمهيد ٢

 الروائـي  البنـاء  يف الشخـصية  وظائف: األول املبحث ٣

 .بروب فالدميري منهج وفق

١١١١ 

 ١١٢٢ .الروائية للشخصية الوظائفي التحليل: الثاين املبحث ٤

 ١١٣٣ .اخلامتة ٥

 ١١٣٥ .اهلوامش ٦

 ١١٤٠ الفهرس ٧

  

 


