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  أحمدؾالحمد بعد الرضا فلك الحمد ربي حتى ترضى كلك الحمد إذا رضيت كلك "      
 كعلى توفيقك لي  " علي   م على النعم التي أنعمت بهاالله                       

 
   وتا كصورة في ىذا العالم البائس "صالمقموع الجنس األنثوم إلى  "              

   

 عاما ,  17ككافحت لػ   التي حملت معي في النائبات ىموما نفسيإلى  "                     
 "تهركؿ بين ثنايا األكراؽ كفي أركقة الكتب                             

              
 قدمت لي التي  برصة تحت أقدامها, منبع التضحية كالالتي حىوىت الجن األـ إلى "                

 " كرعاكػلي حفظكػ اهلل  .خديجة بيتور . أصل إلى ىنا حتى الكثير                            

                 
 اللتاف ديناصورىتىي  ,إلى طعما كتوردىا  لحياةتجعل لإلى القطعة المصغرة من األـ التي  "            
    كفقكما اهلل .. آسيا( ك   )فلةتمكثاف معي في نفس الكهف                             

                               
 "بيتور  كأكالد العيد العائلتين العريقتين إلى   "                                 

                 
 "صديقات األياـ  "  أقل ثقالاللحظات  يجعلإلى اللواتي كاف كجودىن  "                   
                 

                                    
  حبا كخوفا كدس  لي خفق كل قلب لى  إ"                                    

 " ءالدعا ي بين ثنايااسم                                              
 

 نور اهلدى           



 

  : ملخص
يف أحداث القصة  تيعد الشخصية بوابة العمل السردم كؿبوره الرئيسي فهي تشارؾ

كمن أىم األعماؿ السردية اؼبشهورة يف الساحة األدبية اليت يظهر فيها  ,كتعمل على مبوىا
مٍّ ىائل من القصص كاغبكايات , الذم يزخر ًبكى  كتاب ألف ليلة كليلةقبد , ىذا العنصر 

ا شعبية , من بينهم حكاية ايى كى ذ يعترب من أىم اؼبوركثات اليت تتضمن يف ثناياىا على حى إ
على الكثَت   حتوائهااللطنا عليها ضوء الدراسة الدليلة اتالة كالشاطر علي الزئبق اليت س

 من الشخصيات .
لة الشخصية يف حكاية الدلي تيبولوجيا ب نطلق فنف الدراسة اؼبوسومةكمن ىذا اؼب      

خصة عبملة من عدة نقاط كملعلى جاءت مشتملة اليت اتالة كالشاطر علي الزئبق 
 على صعيد النوع كالنمط كالبعد,بأمباطها ملمة ك بشخصيات ىذه اغبكاية  رتبطةالعناصر اؼب

تشكلت كيف : ثر ذلك االشكالية التالية ائصها , لنثبت على اً كاشفُت عن ظباهتا كخص
  الشخصية في حكاية الدليلة المحتالة كالشاطر علي الزئبق ؟أنماط 

 حكاية , ألف ليلة كليلة .ال, بولوجياتيالشخصية ,   : الكلمات المفتاحية
Résumé  : 

Le personnage est le palier de l'œuvre narrative et son axe principal . Il 

participe aux évènements de l'histoire et favorise sa progression. 

 e livre    es  ille et une nuits   est l'une des plus i portantes et les plus 

célèbres œuvres narratives dans laquelle il apparait le personnage . Ce livre est ric e 

d'un grand no bre d' istoires et de contes. il est l'un des plus intéressants  éritages 

contenant des contes populaires     co pris le conte de  Dalila l'escroc  et Ali le 

mercure   que nous avons étudié car il comporte nombreux personnages .  ar 

conséquent   notre étude qui est sous le titre    a Typology du personnage dans le 

conte Dalila l'escroc et Ali le  ercure   inclut plusieurs points et résu e un certain 

nombre d'éléments associés aux personnages de ce conte et rassemble leurs 

structures en terme de genre , de type et de dimension , en révélant leur traits et  leurs 

caractéristiques afin de prouver la problématique suivante :  

Comment s'est Forment le types du personnage dans le conte      Dalila 

l'escroc et Ali le mercure ˝?  

Mots clés : Personnage –Typology– conte – Les mille et une nuits .         
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ليصبح  , كحياتو كبكل ما وبيط بو, ككل ما يؤثر فيو باإلنسافارتبط السرد منذ القدـ 
  كسيلة اغبكي كسرد األحداث, سواء كسيلة من كسائل التعبَت االنساين, اذ يتخذ من اللغة

السرد ىو الفعل الوحيد نتاجات اؼبكتوبة أك اؼبركيات الشفهية, كما يعترب كاف يف اال
كاف فعند االنساف العريب القدًن,  كالفضاء الواسع كالفسحة البلؿبدكدة للتعبَت كالفضفضة

كل ذلك حفز على ظهور   ,ح كاالستئناس كاالستمتاع كاؼبتعةوبكي كيقص رغبة يف البو 
كنظرا , لقصص العجيبة كالنوادر كاغبكاياتالسرد يف شكلو البدائي متمثبل يف اػبرافات كا

فقد ضل يف تزايد , لذم يزخر بو العصر العريب القدًنؽبذا الكم اؽبائل من االنتاج األديب كا
خرل أعدة جوانب حياتية من تهم كطبائعهم على مر العصور مصورا حياة العرب كأمزج
 ملما يف ثناياه بثقافة االنساف العريب كتراثو.

الذم بدكره يعكس  ف ليلة كليلةكتاب ألكمن بُت اؼبوركثات األدبية السردية قبد 
حضارات كثقافات متنوعة, حيث عرفو العرب يف العصر العباسي كفن نثرم مبٍت من 

بفضل الشخصيات , ها السردية اؼبسانبة يف تشكيلها, سبيزت بنيت قصص ليلية شعبية
الدعامة اليت ربرؾ  ي كتعتربربتل أكرب مساحة يف ىذا العمل القصص كوهنااؼبتعددة كاؼبتنوعة  

 تيبولوجيا: قد كظبنا دراستنا بعنواف اية كاستمرارىا, كانطبلقا من ىذاكربافظ على ركح اغبك
 بق أنموذجا" .الدليلة المحتالة كالشاطر علي الزئ " الشخصية في ألف ليلة كليلة

اختيارنا ؽبذا اؼبوضوع , فلم يكن اختيارا اعتباطيا, كامبا كاف عائدا  أما عن أسباب
 لعدة أسباب منها:

كاليت تتمثل يف اختيارنا دراسة نثرية ال دراسة شعرية  أكال : األسباب الذاتية : -
كرغبتنا اؼبلحة يف االطبلع على حكايات ألف ليلة كليلة كتفكيك بناىا السردية خاصة 

حكاية َف تسبق اليها  باعتبارىا , بق"محتالة كالشاطر علي الزئدليلة ال "حكاية 
 أرضية خصبة تزخر بالبٌت السردية خاصة بنية الشخصية. الدراسات كأهنا

ىو اختيار ىذا النوع من السرد كؿباكلة تفكيك بناءه  ثانيا : األسباب الموضوعية:-
اليتها يف استقراء النصوص السردم انطبلقا من اؼبناىج النقدية اغبديثة كربديد مدل فع

, كللوقوؼ على بنية  بق"دليلة المحتالة كالشاطر علي الزئ " العربية خاصة حكاية
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أنبية  جل معرفةكذلك من أ, ك  الشخصية من أجل كشف ذبلياهتا يف العمل اغبكائي
موضوع الدراسة كما يقدمو اذباه االىتماـ باؼبوركث العريب القدًن كذلك من خبلؿ 

 الليلية .اغبكايات 
ؽبذا اؼبوضوع كاؼبتمثلة يف :  االشكالية المحوريةُف طرح كلها أسباب دفعت بنا إ

دليلة المحتالة كالشاطر علي الزيبق" الالشخصية في حكاية " أنماط  كيف تشكلت
   ؟ السرد ضمن الحكاية  ماط التي اعتمدىا الكاتب في عمليةككيف ساىمت ىذه األن

: الوصوؿ إُف  من ىذه الدراسة كمن ىذه التساؤالت ىياؼبنشودة أما عن األىداؼ 
ـ األحداث باعتبار أف كمسانبتها يف تقدكتفاعلها يف النص السردم الشخصية  تيبولوجيا

 . فتنمو كتتمايز ؾبريات اغبكاية كبناىا,  ذاتوالشخصية اغبكائية ىي ؿبور اغبكاية حبد 
دراستنا لئلجابة عن التساؤالت اؼبطركحة كمن أجل ربقيق األىداؼ, نسجنا خيوط ك 

نثرنا فيها موضوعنا كعملنا من خبلؽبا  قدمةم من كفق اػبطة اليت انطلقتمرتبة كمتسلسلة 
أىم عنصر يف ىذا العمل كبوابتو فنف صحت صح معها كل العمل كإف على تقديبو فهي 

 فسدت فسد معها .
 كايةربتوم على اغبليت اؼبدكنة ا ناء فيو اغبديث عج الذمك  المدخل مث يليها

 الدليلة اتالة كالشاطر علي الزئبق . اؼبدركسة كىي بعنواف :
حيث    الشخصية في الحكاية تيبولوجيا بػ: وسـوؼبكا المبحث األكؿليأيت بعده 

 منو أربعة مطالب . لتنبثقنظرم للدراسة التطبيقية للحكاية الانب اعبكاف دبثابة 
,  كالشخصية كالحكاية تيبولوجيامفاىيم البعنواف :  المطلب األكؿاؼبطلب  جاء

 البحث .موضوع عناصر  تضمن ؾبموعة من اؼبفاىيم لبعض منحيث 
,ربدثنا فيو عن شخصيات  أنواع الشخصيةكاف بعنواف :   المطلب الثانيمث قبد 

  .النقادعند العمل اغبكائي 
أمباط  فيو ظهرت , كالذم أنماط الشخصيةجاء بعنواف :  الذم الثالثطلب مال مث

 . الدكتور أسعد األمارةمتعدد للشخصية كفق طريقة 
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تقدًن كٌضحنا فيو كيفية ,  أبعاد الشخصيةبعنواف : جعلناه  المطلب الرابعكيف 
 على الصعيد النفسي كاعبسمي كاالجتماعي .شخصيات ال

الشخصية  تيبولوجيامقاربة تطبيقية ل:  ػب  جاء موسومافقد  المبحث الثانيبينما 
مطالب  تشكلت منو أربعة كالذم, في حكاية الدليلة المحتالة كالشاطر علي الزئبق

  جاءت كالتاِف :تطبيقية 
 حيث أدرجنا فيو ملخص , ملخص الحكايةمعنونا بػ :  المطلب األكؿجاء 

  " الدليلة اتالة كالشاطر علي الزئبق اؼبدركسة " حكاية غبكايةا
حكاية الدليلة المحتالة أنواع الشخصية في عنواف : جاء ب المطلب الثانيمث يف 

الشخصيات يف ىذه اغبكاية كفق تصنيف النقاد أنواع  نا فيورصد , كالشاطر علي الزئبق
 .(تودكركؼ كاالنكليزم فوستر ك فيليب ىاموف تزفيتاف)

أنماط الشخصيات في حكاية الدليلة :  الذم كاف بعنواف الثالثالمطلب كيف 
األمارة  أسعد الدكتور كاليت رصدناىا كفق ربديدالمحتالة كالشاطر علي الزئبق 

 للشخصيات .
أبعاد الشخصية في حكاية الدليلة المحتالة كاؼبعنوف بػ :  المطلب الرابععن أما 

على الصعيد صوَّرىا الراكم الشخصيات اليت أبعاد فيو , استخرجنا  كالشاطر علي الزئبق
 . الناقد ديكين ميشيلطريقة حسب اعبسمي كالنفسي كاالجتماعي 

نقاط الجملموعة تلخص ؾبهودنا يف ىذا البحث اؼبتواضع كملمة  خاتمةكصوال بنا إُف 
 عليها طواؿ مشوار اقباز العمل .صل حتكاالستنتاجات اؼب نتائجالك 

دليلة ال الشخصية في حكاية " تيبولوجيا" ة الدراسة كانطبلؽ فبا تفرضو طبيع
المقاربة الموضوعاتية على  فقد اعتمدت ىذه الدراسة بق"المحتالة كالشاطر علي الزئ

اليت تبحث يف أغوار النص كالتنقيب يف مضمونو حبيث تتميز باحتوائها على عدة مناىج 
فتتشعب كتربط بُت العديد منها كاؼبناىج النقدية كاؼبناىج الفلسفية كىذا مايصعِّب الكشف 

 عن آلياهتا داخل الدراسة .
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اليت كانت الزاد  ؾبموعة من الدراساتعلى صبلة من اؼبصادر كاؼبراجع ك  كما اعتمدنا
 : منها نذكرذه الدراسة اؼبساعد يف ى

اعتمدنا على نسختُت من كتاب ألف ليلة كليلة الحتوائهم على بعض لمصادر: ا-أ
 اؼبعلومات اؼبشًتكة كنبا :

 اعبزء الثاين                   كتاب ألف ليلة كليلة -
 . كتاب ألف ليلة كليلة اعبزء الرابع -
فمنها الدراسات كاؼبراجع اعتمدنا عليها يف دراستنا سواءن بشكل  أما المراجع:-ب

 مباشر أك غَت مباشر ,كمن اؼبراجع نذكر:
 بنية النص السردم غبميد اغبميداين ك ربليل النص السردم غبميد اغبميداين. -
 ذبليات الراكم يف قصص ألف ليلة كليلة كأثره يف بنيات السرد للينة ؿبسن. -
م الشخصية يف قصة السندباد البحرم من كتاب ألف ليلة كليلة للزكبَت تشكل بنية  -

 مة.يقب
 ألف ليلة كليلة كسحر السردية العربية" دراسات لداكد سليماف الشويلي" -

أننا نعتمد يف دراستنا على  اليت كاجهتنا يف ىذه الدراسة ىو الصعوباتأما من حيث 
سات قلة الدرا راسة كتاب قدًن ,اضافة إُفمن أجل دمنهج اؼبقاربة اؼبوضوعاتية اغبديث 

الشخصية  تيبولوجياتناكؿ عدـ كاية من حكايات ألف ليلة كليلة ك التطبيقية اػباصة حب
يف ربديد أنواع ك أحيانا ىو العجز  دكف غَتىا , كمن الصعوبات اليت صادفت طريقنامنفردة 
فكثرة  تبدك معقدة بعض الشيء أهنا خصية رغم بساطة بناءىا اغبكائي إالمباط الشأبعاد كأ

لكن الذم قد سحق ىذه الصعوبات كمهَّدى لنا , الشخصيات أدخلنا يف متاىة ال هناية ؽبا
ضنا كثانيا ربفيزنا لبع , الطريق كسهلها من أجل اكماؿ ىذه الدراسة ىو توفيق ا لنا أكال

 . النظرم كخباصة جانبها وؿ موضوع الدراسة عامةالبعض, كثالثا توفر اؼبراجع ح
بسيطة  خطوة كيف األخَت فنف ما قدمناه يبقى ؾبرد ؿباكلة كأف ىذا العمل يعد

, فاللهم إف كاف يف ىذا القوؿ من الصواب فمنك  منا يف حبر العلم كاؼبعرفة كمتواضعة
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كيف ىذا اؼبقاـ , كحدؾ ال شريك لك كما كاف من خطأ كزلل فمن نفسينا كالشيطاف 
 مةيجن مساعدة المشرؼ األستاذةر اسهامات ك توجيهات االفتتاحي ال نغفل عن ذك

إُف اؼبشرؼ كما نتقدـ بالشكر ,بنحكاـ ىذا العمل كشدت جوانبوأطرت اليت  الزكبيرم
هبذه  جهاساىم يف اخرااليت أشرؼ على ىذه اؼبذكرة  , الذماألستاذ سويلم مختار

بيتور  ستاذةكاألاألستاذة خليفة أمينة أستاذيت اللغة الفرنسية  نشكر كال ننسى أف ,الصورة
لكل  حًتاـعبارات التقدير ك االكأخَتا  ,ترصبة حرفيةيف ترصبة اؼبلخص سانبتا  اللتافشة عائ

كنسأؿ ا , كاف من قريب أك من بعيد سواء  قباح ىذا العمل اؼبتواضع يف إقدـ العوف من 
   . كعليو نتوكل كبو نستعُتفهو سبحانو اؼبوفق لنا , العلي القدير صواب التفكَت 

كاهلل كلي التوفيق                                                
 .           :غرداية في                                                        
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 "كليلة ليلة ألف" بكتاب التعريف - أ
,  1حبيث ييقرأ كل جزأ أك أقل يف ليلة أك يف سهرة, ؾبزأة  ,ىو كتاب حكايات متتابعة

 حكاية كستُت مائتُت كأربع يف اآلف يقع ظبر ك مائيت يتجاكز ال كضعو أصل يف كالكتاب
 فو كلي,  2إذ َف يػيؤىلَّف على كبو ما نفهم من تأليف الكتب كليلة ليلة ألف على قسمت

  .ؾبموعة من القصص اؼبتفرقة غايتها تسلية العامة عبارة عن
,كاؼبتوىف سنة  ) بن النديم (بػؽ المعركؼ امحمد بن اسحالعالمة /  يقوؿكما 

, كأكدعها  ىػ , يف كتابو )الفهرست ( : أف أكؿ من صنف اػبرافات , كجعل ؽبا كتابان     
, كنقلوا 3نقلتو العرب إُف العربية , كتناكلو الفصحاء فهذبوه مث  ,اػبزائن , ىم الفرس

 كتاب, لنجد أف الحكاياتو كضخموىا, كأضافوا إليها الشيء الكثَت, كصبغوىا بصبغتهم 
 أم " أفسانة ىزار" الفرس عند يدعى فارسي كىو أصل فات ذاام يشمل ىذه اػبر الذ

قوؿ  إُفيذىبوف اققُت  بعضلنجد ال نعرؼ شيئا عن بوادر ظهوره,  كبنك ,  خرافة ألف
فتكونت بعض اغبكايات كآخر عربيا بيزنطيا,  يونانيا آخر كالكتاب ذا أصوؿ ىندية ,  أف

ما كاف أصلو غَت عريب , فقد خضع  مااألصل اآلخر كأ األصل, كبعضها منمن ىذا 
أصبح عربيان يف أغلب فكره ,  فهذا الكتاب قد , 4ليد العربية , كالنزعة اإلسبلميةللتقا

 إسبلميان يف صبيع نزعاتو كاذباىاتو.
الكتاب جزء قدًن جدا, نيًقلى إما عن اؽبند أك ببلد فارس, كفيو  ىذا قبد يفكما 

لية مثل قصة " ملكة , القصد منو التسالخياؿ كالمبالغات نوعاف: نوع فيو 
, أما اعبزء الثاين فهو للقسم العريب الذم يرجع للموعظة كالعبرةكنوع ثافو ًسيقى الثعابُت"...

زمنو إُف اػبلفاء كأكؽبم اػبليفة ىاركف الرشيد, مث جزء ثالث يرجع إُف أصوؿ مصرية حيث 

                                                           

 .  , ص :  ,ـ   سهَت قلماكم: ألف ليلة كليلة, دار اؼبعارؼ , مصر ,طينظر :1 
 .    الفاخورم, اعبامع  يف تاريخ االدب العريب األدب القدًن , دار اعبيل , لبناف , ص  ينظر :حنا 2
يسرل عبد الغٍت عبد ا , اغبكي ألف ليلة كليلة بُت اؼبكانة كاألصوؿ , دنيا الوطن : ينظر : 3

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/146398.html  على الساعة            : , بتاريخ ,
 :     . 
 .    ص , حنا الفاخورم , اعبامع  يف تاريخ االدب العريب األدب القدًن  4
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ترجم الكتاب إُف  القرف الثالث اؽبجرم ,يف أكاخر ك  ,1يصور اغبياة االجتماعية يف مصر.
لكتاب , مث ذبمع حوؿ تلك النواة ػ يف انواة اليت ىي  بعنواف ) ألف ليلة(,العربية ككاف 

طبقة ال: ليتشكل يف عدة طبقات منها األزمنة الواقعة بُت القرف الرابع كالقرف العاشر للهجرة 
, كطبقة أخرل ذبمعت من الكتب اليت تعٌت بالقصص  صريةاؼبطبقة كالعراقية , الغدادية الب

 ليصَت الكتاب إُف ما كصل إليو اآلف .
ن أقاصيص كحكايات غرامية فهي تتألف مؽبذه الطبقة بالنسبة الطبقة البغدادية :-

 ,كفاضت بنعيم اغبب كالًتؼبلمية ,كاتسمت بالنزعة اإلسصغَتة ,أخذت من حياة العرب ,
كما أهنا صورت حضارة سلوب صحيح ,أبالطبقة الربجوازية ) الوسطى ( , لت حياةكمثَّ 

كقد ذبمعت ىاركف الرشيد , خبياؿ خصب رائع ,بغداد العباسية على أياـ اػبليفة العباسي  
 ىذه الطبقة خبلؿ القرنُت الرابع كاػبامس للهجرة.

ية ) البنات كمن أشهر حكايات الطبقة البغدادية : حكاية ) على بن بكار ( , كحكا
كحكاية ) السندباد البحرم ( الثبلث مع اغبماؿ ( , كحكاية ) الصعاليك الثبلثة ( , 

ة اتالة كالشاطر علي الزئبق ( كاليت تصف أفعاؿ اؼبكر كاالحتياؿ كاؼبكائد لكحكاية ) الدلي,
 .اؼبصرية إُف األراضي البغدادية كتنتقل من األراضي

كيف عترب أكسع الطبقات ,الطبقة اؼبصرية من اللياِف , فتعن أما  الطبقة المصرية :-
, كأقلها يف الببلغة صلحها للبحث كالدراسة كالتحليل كأصدقها يف اللهجة نفس الوقت أ

مسة , من القرف اػبقركف الكىذه الطبقة من اغبكايات تكونت أك تألفت على مدل 
كمن التقاليد اإلسبلمية , بية تكونت من القصص العر فاػبامس إُف القرف العاشر اؽبجرم ,

 . 2ةية , كمن األساطَت الفرعونيكمن السَت اليهود
طبقات مصنفة يف  ليجدىايتضح جببلء ؼبن يقرأ ىذه اغبكايات  ما ىذا أف كلعل

  مثلما ذكرنا سابقا.
 

                                                           
 .  سهَت قلماكم, ألف ليلة كليلة , ص : 1
ينظر : يسرل عبد الغٍت عبد ا , اغبكي ألف ليلة كليلة بُت اؼبكانة كاألصوؿ , دنيا الوطن : 2

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/146398.html    :على الساعة            , بتاريخ ,
 :      . 
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 ليلة ألف "كتاب حوؿ المثارة بالقضايا خاص مسرد في الجدكؿ الموالي نجدك 
 :1كليلة"

 الرأم صاحب  الرأم الموضوع

 أصوؿ
 الكتػػػػاب

الكتاب,  أصوؿ اآلراء حوؿ دتتعد
أك  فارسيا أك ىنديا, كونو بُت كتًتدد
 األصوؿ. ىذه كل من مزيج أك عربيا

 … بريزلسكي كوسكُت, شليجل,
 آخرين إُف باإلضافة

 مصػػػػػػدره
من  مزيج أنو يف األقواؿ تتعدد
ىزار " كتاب أنو  أك ـبتلفة, حكايات

 "أفسانة

حكمت,  أصغر علي ديرالين, برثن,
 ىامر فوف مكدكنالد,

 مػػػؤلفػػػػػػػػػو
 تأليفا صباعيا كونو بُت اآلراء تتضارب

 أنو ؾبهوؿ أك شعيب  ؼبؤلف أنو أك
 .عريب ؼبؤلف

حسنُت,  فؤاد أكيسًتكب, الزيات
لُت  ليتماف,طرشونة, دكساسي,
 الشَتكاين, فوزم سليماف,

 القلماكم خلوصي الصاغبي,شوفاف,

تاريػػخ 
 جمعػػػو

    القرنُت بُت صبعو تاريخ حصر
 يذىب رأم ,  ك
 18يف القرف  صبع أنو

 ميخائيل الزيات, بلعبكي, برثن,
 نعيمة, مكدكنالد

 :كاىتماـ الدارسين بو كتابال/شهرة 2
لقد أصبح لقصص ألف ليلة كليلة اغبظ الكبَت من الشهرة كذيوع الصيت فبا دفع 

عن الشرؽ  إُف اؽبيمنة على الشرؽ كاستعماره بعد قراءة ما جاء يف كتاب ) اللياِف(الغرب 
ـ     ليجعلو ىذا موضع دراسة علماء الغرب كباحثيو منذ سنة كفنونو كعظمتو كسحره ,
 يما بق -دكف مبالغة - كلوالىمبحث كالًتصبة كالنسخ ,فتناكلوه بالتقريبان حىت كقتنا الراىن ,

 طريق عن ) كليلة ليلة الكتاب ) ألف ىذا عرفت ركبافأ, يومنا ىذاىذا األثر الفٍت إُف 
 كأؼبانيا, فرنسا اػبصوص بوجو ك اؼبغايرة اللغة إُف العربية الًتصبة من طريق كعن اؼبستشرقُت

                                                           
      , ص      بَتكت , كالنشر, للدراسات العربية اؼبؤسسة , العريب ,ج السرد موسوعة إبراىيم , ا عبد 1
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 من األكركبية البيئة يبلئم ما فيها ديمج الشرقي كإمبا طابعها ىذه اغبكايات تفقد َف لكن
 بصفة جاالف عليو اعتمد الذم اؼبخطوط أما" كاغبضارم الًتاثي موركثهم الشعيب خبلؿ

 أما اؼبخطوط, ىذا ثبلثة أجزاء فقط من مبلك ككبن عشر الرابع إُف القرف فَتجع أساسية
 .1أثر لو" الرابع فبل

الباحثُت  أثارت انشغاؿ كمؤلفيها كمصادرىا "كليلة ليلة ألف" أصوؿ غَت أف معضلة
إُف  يعود إمبا الكتاب أصاب الذم التضخم"ك اؼبستشرقُت من أك العرب من سواء ادثُت

 التخريف الذم مناسبة ىو عاـ إطار ضمن اغبكائية اؼبأثورات إدراج يف اخكالنسَّ  الركاة عمل
 يبنع الركاة َف كىذا النجاة, كإمبا السمر الليلة غرض يكن , فلم 2شهرزاد لشهريار" بو تقـو

 أك فنهم, ذكقهم ارتضاىا أخرل كسَتا قصصا إليها كيضيفوا فيها يقحموا أف من كالنساخ
كقرائح  كأزماف تشكل مراحل نتيجةصار  بل بو مصرح كاحد مؤلف بدكف الكتاب ليبقى

اؼبسيحية ( بيةر ك كاأل الشرقية كاغبضارات اإلسبلمية العربية بُت متنوعة كتقاليد كعادات
 حكاياهتا لتستمد بغداد يف العربية إُف ترصبت ىذه اغبكايات التاسع القرف كيف, )كاليهودية

 كتنمو لتتطور كىندية فارسية أصوؿ من حكايات يتضمن الذم ) ىزار أفسانة( كتاب  من
 الثاين القرف حواِف يف تعرف مصر كىناؾ إُف تنتقل مث بغداد يف اجملموعة القصصية ىذه
 تتزايد يف اجملموعة ىذه أخذت عشر الثالث القرف كيف "كليلة ليلة ألف" باسم كتاب عشر

 3 "مصر كسوريا
ىذه  يف تدؾباألزمنة ك  مر على كتطور انفتاح يف "كليلة ليلة ألف" حكايات تظل
 الرئيسي غَت أف اسم العنواف كالعجائبية منها اػبرافية كمغامرات نوادر الكبَتة من اجملموعة

 .4كالزمن العدد يعٍت الذمك " كليلة ليلة ألف"للكتاب بقي كما ىو 
                                                           

    , ص  جالعريب  السرد موسوعة إبراىيم , ا عبد 1
 الدكحة, قطر, كالًتاث, كالفنوف للثقافة الوطٍت اجمللس السردية, البنية يف حبث القدًن, العريب النثر إبراىيم, ا عبد 2

 .  ص: ,      ,   ط
كالتوزيع,  للنشر رؤية إبراىيم, نبيلة :تر ,)فنيتها راستها, مناىج نشأهتا,( اػبرافية, اغبكاية ديرالين, فوف فردريش 3

    . : ص ,      ,   ط القاىرة,
ذبليات الراكم يف قصص " ألف ليلة كليلة " كأثره يف بنيات السرد , ماسًت , كلية اآلداب  لينة ؿبسن,ينظر :  4

 .  : ص ,     -    كاللغات , كرقلة , 
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كيف الوقت الذم َف وباكؿ فيو علماء الشرؽ تناكلو بالبحث كالتحليل يف أم ناحية 
سواء أكانت اجتماعية أك فكرية أك لغوية ) باستثناء دراسات قليلة جدان ( , أصبح الدارس 

 ؽبذه القصص أك تلك اغبكايات يتلمس الطريق كيستهدم دبا كتبو الغربيوف عنها .
اللياِف طبعت أكثر من ثبلثُت مرة  معرفتو ىو أفالقارئ الكرًن ما هبب على  أفغَت 

مرة (     ـبتلفة يف بريطانيا كفرنسا خبلؿ القرف الثامن عشر اؼبيبلدم , كأهنا نشرت كبو ) 
ب العربية حظوة لدل ىي أعظم الكت يف لغات أكركبا الغربية ,حىت أنو ليقاؿ بأف " اللياِف "

 .1غرب علماء ال
ترجم إُف ك يو سحر الشرؽ ,كسبثل فالكتاب قد طاؼ الدنيا بأرجائها ,نجد أف ىذا ل

المستشرؽ / ـ بعناية      لغات عديدة فقد طبع بالعربية ألكؿ مرة يف أؼبانيا سنة 
تلميذه كتويف قبل إسباـ الكتاب فأقبز نية أجزاء مع ترصبتو لؤلؼبانية ,فأقبز منو شبا, ىانجت
 .2ـ بقية األجزاء     اؼبتوىف سنة  فليشر

,  ـ     طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة مث طبع طبعات عديدة أنبها 
كتقوؿ اغبكاية األـ اليت تبسط ظبلؽبا على حكاية الكتاب : أف اؼبلك شهريار َف يكتف 

بنتان بكران بل صار كل يـو يأخذ و بقتلو ؽبا ىي كجواريو كعبيده ,بعدما اكتشف خيانة زكجت
الوزير  فسألت شهرزاد أباىات بناهتم ,يدخل هبا مث يقتلها من ليلتها , فضج الناس منو كىرب

كسببان  كإما أف أكوف فداء لبنات جنسي : فنما أف أعيشأف يقدمها لشهريار قائلة
 ػببلصهن.

 اد موهتاككاف الوزير يطلع كل صباح بالكفن ربت إبطو بينما ابنتو شهرزاد تؤجل ميع
ليلة قضتها يف قصره ,كجعلتو  حىت أقببت للملك ثبلثة أكالد يف ألفباغبكاية تلو اغبكاية ,

     كطرافة حكاياهتا إنسانان آخر.حببلكة حديثها ,

                                                           

ينظر : يسرل عبد الغٍت عبد ا , اغبكي ألف ليلة كليلة بُت اؼبكانة كاألصوؿ , دنيا الوطن :  1
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/146398.html  على الساعة :          : , بتاريخ , 

      . 
 .اؼبرجع نفسوينظر :  2
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)جوتو كألف ليلة  وكتاب هبذا اؼبوركث الشعيب ليكتب عنوجوتو ضافة إُف اىتماـ إ
يف دمشق سنة  أحمد الحمو, الذم ترصبو  كليلة( للكاتبة األلمانية / كاترينا مومسن

حيث عاش جوتو منذ نعومة أظفاره مع ىذا الكتاب , ككاف وبفظ حكاياتو عن ـ ,     
ظهر قلب , ككاف يف صباه كيف شيخوختو يستخدـ رموز اغبكايات كصورىا يف كتاباتو 

اف يرجع إُف الًتصبة كإمبا كية للياِف َف تكن قد أقبزت بعد ,كرسائلو ,كل ذلك كالًتصبة األؼبان
, خبلؿ الفًتة ما بُت  المستشرؽ الفرنسي / أنطوف جاالفالفرنسية اؼبتجزئة اليت قاـ هبا 

فبا جعل ـ ,     كذلك قبل أف تظهر الًتصبة األؼبانية عاـ ـ ,      /ـ      عامي 
 ـ.     سنة  , ليتويفآخر سنُت حياتو مع ىذه الًتصبة جوتو يبضي 

نتيجة للتوثيق الدراسات الدائرة حوؿ اللياِف , الطفرة اليت اكتسبتها كدكف أف نغفل عن
عمل صدر لو يف ليدف اؽبولندية  يفللنسخ الغربية ) للياِف( , محسن مهدمالذم قاـ بو 

ـ , اضافة إُف مراجعة ؾبموعة الرسومات اليت صاحبت الًتصبات الغربية أللف       سنة
كالصادر عن دار  لة : مقاالت نقدية كببليوغرافية ()ألف ليلة كليليلة كليلة يف كتاب 

  1ـ      اؼبهجر بكمربيدج , باإلقبليزية , سنة 
من اعبهد العلمي اه الغرب أعط كتاب ألف ليلة كليلة قد  أفلبلص يف األخَت إُف قوؿ 

 . أكثر فبا أعطوه ألم كتاب آخر , كأف آداهبم قد تأثرت بو تأثران كبَتان 

 العرب : عند ألف ليلة كليلة / 3
 كق(    " مركج الذىب " للمسعودم )ت قد ذكرت يف اللياليقبد أف 

االمتاع كالمؤانسة ألبي ك  ق(   الفهرست البن النديم محمد بن اسحاؽ الوراؽ )ت
إذ يقوؿ : كلفرط اغباجة إُف اغبديث ما كضع يف الباطل  ق(    حياف التوحيدم )ت

                                                           

ينظر : يسرل عبد الغٍت عبد ا , اغبكي ألف ليلة كليلة بُت اؼبكانة كاألصوؿ , دنيا الوطن :  1
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/146398.html  , على الساعة :           :بتاريخ ,

      . 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/146398.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/146398.html


 مدخل
 

3; 
 

كخلط بااؿ ككصل ؼبا يعجب كيضحك ,كال يؤكؿ إُف ربصيل كربقيق مثل ىزار أفساف 
 . 1ككل ما دخل يف جنسو من ضركب اػبرافات 

برأيو قائبل : أنو من العبثية ؿباكلة تعمية الطريق كتضليل حركية  مرتاضكما يضيف   
اىل االغريق عن  كخرس اؽبنود كذبأٌف يف السؤاؿ : كيف سكت الفرس ,التاريخ , كتساءؿ ك 

فمن الصعوبة ينسجوف حكاياىم كيرككف أحداثها ,كل ىذه الركائع كتركوا العرب كحدىم 
تلفة اؼبنشأ دبكاف التصديق بأف ىذا النص نتاج انساين اشًتكت فيو عديد األجناس كىي ـب

؟ مث غَت أننا نتساءؿ عن سعي األدباء كالنقاد إُف ربقيق األدب العاؼبي كالتوجو كاالعتقاد ,
مبا تعٍت أف القضايا اليت يعاعبها األدب نتاج األجناس كإ العاؼبية األدبية ال يعٍت أفإف مفهـو 

 .  2 كىذا ما حققتو اللياِفد اإلقليمية لتصل إُف العاؼبية ,النص تتجاكز حدك 

سفر لم يضعو :  بأنوكتاب ألف ليلة كليلة عن   الدكتور فؤاد حسنين عليقاؿ  
شعب بل شعوب, كلم يؤلف في عصر بل عصور, كلم يدكف في عاصمة بل 
عواصم...ألم يكن ملكا لسائر الشعوب التي استظلت براية اإلسالـ؟ لذلك اتسع 

 .3لمختلف الطبقات التي كاف يتكوف منها المجتمع اإلسالمي« ألف ليلة كليلة»صدر 

 :  "كليلة ليلة ألف" لحكايات البنائي الهيكل /4
 اغبكايات أك اإلطارية اغبكاية فن ىو الكتاب إف أكؿ ما يلفت االنتباه يف بناء ىذا

 يف تبدأ عامة حكاية إطار يف تندرج الكتاب كامل حكايات أف ذلك كصورة اإلطار ذات
جامعة لنوع آخر من اغبكايات, ال اإلطارية  فالحكاية, 4آخره" يف كتنتهي الكتاب أكؿ

                                                           
ينظر : كحلي خليدة , أثر ألف ليلة كليلة  يف الشعر العريب اؼبعاصر , ماجستَت , كلية اآلداب كاللغات كالفنوف ,  1

 .    :ص,    -     كىراف ,
 .   :, ص نفسوينظر: اؼبرجع  2
 .   ك   :صاعبامع يف تاريخ األدب العريب القدًن , حنا الفخورم,  3
 .   , ص:     ,  ينظر : ؿبمود طرشونة , مائة ليلة كليلة , منشورات اعبمل , ط4 
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على أربعة د ىذا الكتاب يتضمن بشيء كلكنها تدخل يف بناءىا كؿبتواىا, لنجزبتلف عنها 
 :1أنواع ىي 

ليقـو بدكره فعل القص "اغبكي" شكبل كمضمونا ,قد مهدت  الميفتتح: الحكاية -أ
يف نقل ؾبموعة من اغبكايات األخرل اليت ال عبلقة ؽبا باغبكاية األكُف, إال دبا يطيل من 

رار لذم ازبذه ضد دبا يعطل تنفيذه القىد للشخصية الرئيسة "شهريار" وازمنها, كليقدـ الش
أم اغبكايات ىذه على الفكرة نفسها اليت بٌت عليها القاص الشعيب   مؤكدةجنس "اغبرًن" 

لياليو, كأيضا على ما يعاكسها, كيقف بالضد منها يف عرضو أنواع النساء "سلوكيا" فبا 
و اللياِف إُف الرجوع عن قراره, كىكذا أصبحت يدفع "بشهرزاد" كىذا ما هتدؼ إلي

"شهرزاد" ؿبامي الدفاع عن بنات جنسها أماـ الرجل اغباكم "شهريار" فكاف نصيبها 
النجاح, فانتصرت ليس أماـ "شهريار" فحسب, بل أماـ كل الرجاؿ الذين وبملوف الفكرة 

 .2نفسها اليت كاف وبملها شهريار عن اؼبرأة كخيانتها كدىائها
اإلطار كؽبا ما يعلل  اغبكاية تتضمنها اليت اغبكايات ىي  :التضمينية الحكاية -ب

سبب كركدىا داخل اغبكاية اإلطار, حيث ترتبط باتول العاـ بوشيجة أك بأخرل , كأف 
 . 3ألهنا ربمل دالالهتا الرمزية غبديث ما أك تكوف للتسلية, ...اٍف تكوف بسبب حكمتها,

, «التضمُت »ىي حكايات توالدت داخل حكايات السياؽ:  خارج الحكاية -جػ
 4بشيء إال إفادة حكايات التضمُت منها.« اإلطار»لكنها ال تفيد اتول العاـ غبكايات 

 نوع,لنجد أف ت منها متوالدة بقصص مًتابط مركب سرد  اإلطار: الحكاية -د
 إُف باإلضافة تعليمي تربوم ىو كما مسلي ىو ما منها لو غايةاإلطارية  اغبكاية كظائف
 . 5أخرل كظائف

                                                           
ينظر : داكد سلماف الشويلي, ألف ليلة كليلة كسحر السردية العربية "دراسات", معهد الشارقة للًتاث, الشارقة,  1

   :, ص    
 .   ص: نفسو ,اؼبرجع ينظر :  2
 .   :ص ,نفسو اؼبرجع ينظر : 3
 .   :صاؼبرجع نفسو, نظر :ي 4
 .   لينة ؿبسن, ذبليات الراكم يف قصص ألف ليلة كليلة كأثره يف بنيات السرد , ص : 5



 مدخل
 

43 
 

 اختبلفو ىذاـبتلف عن باقي الكتب فبا عمل  ىيكلكايات ألف ليلة كليلة إذف غب
  . كانتشاره انتشارا كاسعا على شهرة الكتاب

 قبد ىذا الكتاب مزيج من : :كليلة  ليلة ألف كتاب /قيمة5
إف كتاب ألف ليلة كليلة ؾبموعة أقاصيص ـبتلفة اؼبنشأ, غريبة :  فسيفساء -أ

, كَف يكن الباب فيو مفتوحا على مصراعيو ليقبل  1لسنةاألمتفاكتة اؼبولد, صبعها العرب عن 
كل القصص الشعيب, كإمبا اشًتط يف ىذه القصص أف تكوف قد خضعت لدرجة من 

ثَت من االضطرابات يف أضف إُف ذلك أف الكتاب خضع لك ,2اإلجادة الفنية من جهة 
اعبمع كالنمو, فهنالك نواة ىندية ذات ركح ىندية يف اؼبعٌت كاألسلوب ؛ كىنالك إضافات 

صَّاص من مصادر ـبتلفة كأقحموىا يف الكتاب تقليدا, كما اقتبسوا كصبعوا شىت تلقنها الق
يتح للياِف  كَفاب عاؼبا من التكرار كاالضطراب ,أجزاءىا من اللياِف فخلقوا بذلك يف الكت

ذا من يتناكؽبا بيد اؼبقدرة كالفن اغبقيقي, كىبرجها إخراجا متبلئم األجزاء موحد األسلوب, 
ركح فنية كاحدة فكانت فسيفساء غريبة, يف ألواهنا, شديدة التنوع يف صورىا كخطوطها, 

 كاألنيقةفيها القصة الطويلة كالقصة القصَتة, كفيها اؼبتألقة كالباىتة, كالقديبة كاغبديثة, 
 كفكرية كإيديولوجية عقائدية مرجعية لوف لكل اؼبطر, قوس ألواف دبثابة لتكوف, 3كالركيكة...

 .4 تشكلها كأزمنة صورىا يف تتنوع تراكمية,
 ص الشعيب الذم يتضمنو كتاب ألف ليلة كليلة ليس ؾبردصى إف القى راقية:  شعبية -ب
عامل شعبية , فقد خضع لعاملُت قويُت ميزاه عن القصص الشعيب عادة كنبا قصص 
, كلكنو فيما عدا ذلك ؿبتفظ بكل ميزات المستمعة إليو كعامل رقي الطبقة, التدكين

القصص الشعيب من حيث أسلوب القصة كموضوعاهتا, اضافة إُف أنو خضع لتأثَت اغبضارة 
اإلذعاف للقضاء كتفويض األمر إُف »لى سنة اإلسبلمية كركح الدين اإلسبلمي فجرل ع

                                                           
 .     : ص العريب, األدب تاريخ يف اعبامع الفاخورم, حنا 1
 .   :صألف ليلة كليلة , سهَت قلماكم,  2
 .     : ص العريب, األدب تاريخ يف اعبامع الفاخورم, حنا 3
 .     اؼبرجع نفسو ,ص:  4
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العفو عند اؼبقدرة كإطبلؽ سراح اعباين حىت ال تكوف هناية القصة »مث « الواحد القهار
 .1«ازنة

 أربع يف تقع قصص ؾبموعة« ألف ليلة كليلة»كتاب   ك النزعات : الطبقات -جػ
 ىو ما كمنها مصرية, كأخرلبغدادية  طبقة ىي شبرة أجياؿ كقركف, منها ضخمة, ؾبلدات

 .2كإسبلمي يهودم كمسيحي ىو ما كمنها صيٍت أك ىندم أك فارسي أصيل
يختلف فيو األسلوب « ألف ليلة كليلة»كتاب  األسلوب : فسيفساء -د

 , فنجد فيو: كالقص اصين, كيختلف باختالؼ المكاف كالزماف كالركاة باختالؼ األصوؿ
سبيل  يف حكاية ك تفريع قصة من قصة على حكاية إدماج على القائمة الهندية الطريقة

 مث« اؼبلك شهريار كأخيو شاه زماف», كما ىو اغباؿ يف حكاية  كاالستشهاد االستطراد
قمر الزماف ابن »أبواب , كحكاية  عدة على القصص موزعة تركم اليتالفارسية  الطريقة

 حكاية كل هبعل مبط ص علىالقص فهي تسرد العربية : الطريقة ؛ أما« اؼبلك شهريار
علي بن بكر مع مشس »يسبقها أك يلحقها أم رابط, كحكاية  دبا يربطها ال بذاهتا قائمة
 . 3«النهار

اغبياة كما ىي كليس فيو فكرة  يصور حيث أنو اجتماعية: تاريخية "موسوعة -ق
ليس نتيجة خطة مرسومة, كال نتيجة قروبة  عامة ككجهة نظر كاحدة تنظم سلكو. فهو

فليس أقاصيصو كحكاياتو سول صدل  ,معلومة ينتظم معها عقده يف سلك تنظيم رتيب
أما تصويره ؼبظاىر االجتماع ...ةتو اؼبتباينة كعاداتو اؼبختلفلعقائد الشرؽ القدًن كعقليا خافتة

يف السوامر كالوالئم كاألسواؽ الشرقي يف القركف الوسطى من العادات كاألخبلؽ كاؼبراسيم 
 .4كااكم فقد بلغ الغاية من ذلك كلو

                                                           
 .    :صألف ليلة كليلة , سهَت قلماكم,  1
 .     :ص اعبامع يف تاريخ األدب العريب القدًن ,,حنا الفاخورم  2
 .    :, صاؼبرجع نفسو 3
     :صينظر : اؼبرجع نفسو , 4
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قبد أف اختبلؼ أراء النقاد يف نشأتو يعود على الكتاب بالفائدة  , كما أف حكاياتو 
قد تضمنت مواضيعا متنوعة ثقافيا كاجتماعيا رفعت من قيمتو يف الساحة األدبية ؼبا وبملو 

 من رسائل أخبلقية كتربوية .

 : مصطلح السرد في "ألف ليلة كليلة"/ 6
", كىي أداة سردية تتصف ٍتشهرزاد ساردة ألف ليلة كليلة, عبارة "بلغ تصطنع

  قبد : ألف ليلة كليلة يفكي غبكالتكثيف, كمن أىم ما تتميز بو طريقة ا باإلوبائية
من ذلك  ٍتالسعيد", كنستث ؼبلكأيها ا ٍتبعبارة "بلغافتتاح الشريط السردم  -أ 

 " حكي ساردة عبارة "ال صطنعت فيهاألكُف اليت االقليلة مثل حكاية الليلة ا اِفبعض اللي
)أنا( من أحداث بنفسها  ؽباسرد ما جرل  يفلتشرع  للشخصية لمجاؿفسح ا -ب

1. 
ب حكاياتو فتارة تظهر الساردة قبد أف السرد يف ىذه اؼبدكنة اؼبوركثة ىبتلف حس 

 صوهتا األنثوم كراء شخصيات حكايتها . صلية كتارة ىبتفياأل

                                                           
   , ية اآلداب كاللغات, برج بوعريريج, كل القدًن  " األشكاؿ كاؼبضامُت "حناف , السرد العريبينظر : خلف ا  1
 .    :, ص     /  /
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   الحكاية ( : , الشخصية ,بولوجيامفاىيم )التي /1.1
كمن أىم خصائصو أف يكوف ثَت االنتباه ,ييعترب العنواف أكؿ ما يلفت النظر ك أكؿ ما يي 

, كعنواف لية اليت تكوف ضمن ؿباكر اؼبذكرةذا ضبولة داللية فييكتب بطريقة الوحدات الدال
دليلة اتالة كالشاطر الالشخصية يف حكاية  تيبولوجيا:"اؼبذكرة اليت كبن بصدد دراستها ىو 

من خبلؿ تقدًن  , كهبذا فأكؿ ما نبدأ بو ىو تفكيك ىذا العنواف كشرحو " علي الزئبق
 ." ك " الشخصية " ك " اغبكاية " التيبولوجياؼبصطلح " يم ىمفا

 :   مفهـو التيبولوجيا/ 1.1.1

 لوجيادبعٌت مبط ك تيبوسمن أصل يوناين منقسمة إُف قسمُت إف كلمة تيبولوجيا 
كىي : معرفة النمط  ة على كلمة تيبولوجيادالدبعٌت معرفة , ليربز من خبلؽبما صبلة كاضحة 

 . 2طريقة أك أسلوب أك صنف أك نوع أك طراز: على أنو  كيبكن تعريف النمط لغويان , 1
الشخصية يف كتابو اؼبعنوف  تيبولوجياقد استخدـ صبلة  بحراكمحسن كقبد الكاتب 

مطبقا  (ج الثبلثي ذ النمو  )قاصداى هبا التصنيف الثبلثي للشخصية  بنية الشكل الركائيبػػ : 
ذلك يف الركاية اؼبغربية باعتباره يدخل يف صميم البناء الركائي كيشكل أداة مهمة كفاعلة يف 

 لوكاش, منهم أحباث العاَف حثُت اؼبستخلصُت للنتائج الباىرةتركيبو , مستشهدا بأحباث البا
الية متضمنة ثبلث أنواع من الركايات كىي : الركاية اؼبث تيبولوجياالذم أعد  نظرية الركايةيف 

 3اجملردة , كالركاية السيكولوجية , كالركاية الًتبوية .

                                                           
 :  , على الساعة :             , بتاريخ :  /https://ar.wikipedia.orgتيبولوجيا ,  :ينظر  1

   . 
    , على الساعة :            , بتاريخ : /https://ask.m3lomat.orgماىو تعريف النمط ,   2
 :  . 
   ينظر ,حسن حبراكم , بنية الشكل الركائي )الفضاء , الزمن , الشخصية ( , اؼبركز الثقايف العريب , بَتكت ,ط  3
 .   ,ص:      ,

https://ar.wikipedia.org/
https://ask.m3lomat.org/
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الذم كضع تقيسمو اؼبعركؼ للشخصيات بناء على  بركبكذلك أحباث الباحث 
ثبلث حاالت مرتبطة بأدكار الشخصية كىي كالتاِف : دكر تقـو بو عدة شخصيات , كدكر 

 1تقـو بو شخصية كاحدة , كعدة أدكار تقـو هبا شخصية كاحدة .
للشخصية حبيث  تودكركؼكما قبد ضمن سطور كتابو قد استشهد بتصنيف 

م تقـو بو يف السرد ليجعلها على ثبلث ؿباكر كىي : شخصية رئيسية , ذربطها بالدكر ال
 2.(ىامشية )كشخصية ثانوية , كشخصية تقتصر على كظيفة مرحلية 

اؼبطبق يف الركاية اؼبغربية بذلك إُف اعتماد حسن حبراكم ؽبذا النموذج الثبلثي لنصل 
اَف الشخصيات ك جعل مبوذجو الثبلثي كفق الًتتيب التاِف  : عده للولوج يف عكالذم سا

)مبوذج الشخصية اعباذبة ( ك)مبوذج الشخصية اؼبرىوبة اعبانب( ك )مبوذج الشخصية ذات 
 .3الكثافة السيكولوجية (

 :مفهـو الشخصية / 1.1.1

مذكر , خصي :صباعة شخص االنساف كغَته : الشٌ  البن منظور لساف العربكرد يف        
 4كاعبمع أشخاصه كشيخوصه كًشخاصه .

كيف كتاب العُت كردت كلمة الشخصي دبعٌت سواد االنساف اذا رأيتو من بعيد , ككل 
خصو , كصبعو : الشخوص كاألشخاص ,كالشخيص : شيء رأيت جسمانو فقد رأيت ش

 5.بُت الشخاصة العظيم الشخًص ,
صى :ارتفع كبدا من بعيد , كشخٌ  اوصن خي ,شي  يءى الشى  شخصى  معجم الوسيطالكيف 

كالشخصية ارتفاع كظهور ,كالشخص ىو كل جسم لو نوي كميزه فبا سواه ,الشيء أم عيٌ 

                                                           
 .   ص:  : اؼبرجع السابق,ينظر  1
 .   اؼبرجع نفسو ,ص :: ينظر  2
 .   اؼبرجع نفسو ,ص : :ينظر  3
 .    , ص:  ص( , ـ:-خ-ابن منظور ,لساف العرب ,مادة )ش 4
-خ-الفراىيدم ,كتاب العُت , تح :مهدم اؼبخزكمي كابراىيم السامرائي ,سلسلة اؼبعاجم كالفهارس ,مادة )ش 5

 .   ,ص:  ص(, ج:
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صفات متميزة ك صفات سبيز الشخص من غَته ,فيقاؿ : فبلف ذك شخصية قوية : أم ذك 
 1.إرادة ككياف مستقل

ك ال يبكن تصور أعماؿ ببل كمثل أنو ال يبكن تصور قصة ببل أعماؿ كذل       
, فالشخصية سبثل عنصر ؿبورم يف كل سرد , فهي القطب الذم يتمحور حولو 2شخصيات

 3اػبطاب السردم كىي عموده الفقرم الذم يرتكز عليو.
لقناع الذم كاف كاليت تعٍت ا  personaككلمة شخصية مشتقة من األصل البلتيٍت       

كمنو الظهور دبظهر فبيز أماـ الناس , يلبسو اؼبمثل عند قيامو بدكر معُت أك عندما يريد
 4أصبحت ىذه الكلمة تدؿ على اؼبظهر , كهبذا فالشخصية ىي ما يظهر عليو الشخص .

أف الشخصية يف اغبكي ىي تركيب جديد يقـو بو القارئ أكثر  فيليب ىاموفكيرل        
أم أف القارئ ىو الذم يقدـ تصور عن ىذه الشخصية , 5فبا ىي تركيب يقـو بو النص

 مغاير ؼبا يقدمو غَته .
كيعرفها البعض بأهنا فاعل يؤثر يف اغبدث تدكر حولو بعض أجزاء من القصة كتتحد       

ية كاعبسمانية ذلك من ككظيفتو االجتماعية كخصاصو النفس مبلؿبو عن طريق كصف سلوكو
 6أك من خبلؿ كصف الراكم لو بصورة ؿبددة.,خبلؿ  حديثو 

                                                           
 .   ص( ,ص: -خ-,مادة )ش     ,   ؾبمع اللغة العربية ,معجم الوسيط ,مكتبة الشركؽ الدكلية , مصر, ط 1
جويدة ضباش , بناء الشخصية يف حكاية عبدك كاعبماجم كاعببل ؼبصطفى فاسي )مقاربة يف السرديات(, منشورات  2

 .  ,ص:    األكراس , اعبزائر  ,
حياة فرادم ,الشخصية يف ركاية ميمونة مد بابا علي ,مذكرة لنيل شهادة اؼباسًت يف اآلداب كاللغة العربية , كلية  3

  .   , ص:      /    بسكرة ,اعبزائر , –اآلداب كاللغات جامعة ؿبمد خيضر 
كاية من قتل أسعد اؼبركرم للحبيب بنية الشخصية الركائية ,دراسة تطبيقية يف ر  علي بن تشينة كأضبد التجاين باسو , 4

 .   السائح ,ص:
 لبناف    , ضبيد ضبيداين , بنية النص السردم من منظور النقد األديب , اؼبركز الثقايف العريب للطباعة كالنشر ,بَتكت 5

   ,ص:     ,   ,ط 
     ,  ط القاىرة ,مصر,ظبَت سعيد حجازم ,قاموس مصطلحات النقد األديب اؼبعاصر , دار اآلفاؽ العربية ,  6

 .   ,ص: 
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فنف الشخصية ىي صبلة من الصفات اعبسدية كالنفسية )موركثة أك مبٌسط ككتعريف       
من خبلؿ مكتسبة( , كالعادات كالتقاليد كالقيم كالعواطف ,متفاعلة كما يراىا اآلخركف 

 1التعامل يف اغبياة االجتماعية .
فقد تكوف رئيسية أك ثانوية ,حاضرة بعادا ك أنواعا متعددة كـبتلفة ,كما أهنا تتخذ أ

أك غائبة , كقد تكوف متطورة )تتغَت أكضاعها كمواقفها ( أك جامدة متماسكة )ال تناقض 
أفعاؽبا مرسومة أك ك   متماسكة مسطحة )صفاهتا ؿبددةبُت صفاهتا ك أفعاؽبا ( أك غَت

 2متوقعة( أك فبتلئة مستديرة )متعددة األبعاد قادرة على أف تفاجئ اآلخرين بسلوكها (.
كمن خبلؿ ما ذيكر فالشخصية تشارؾ أحداث القصة أك الركاية أك اغبكاية , كىي 

ككسيلة للتعرؼ على القضايا االنسانية , ككسيلةالسردية , عنصر مهم من عناصر البنية
 ب يف ذبسيد رؤيتو كالتعبَت عن احساسو يف كاقعو .الكات

 مفهـو الحكاية :/ 3.1.1
اغبكاية : كقولك حكيت  ل(:-ؾ-)حيف مادة  لساف العرب البن منظورجاء يف 

ديث كحكيت عنو اغبزه ,فبلنان كحاكيتوي فعلت مثل فعلو أك قلت مثل قولو سواء َف أجاك 
 3كااكاة ىي اؼبشاهبة .ما يستعمل يف القبيح ااكاة , كأكثرحكاية ,يقاؿ حكاهي كحاكاه ,

 4: حكيتي فبلنان كحاكيتو اذا فعلت مثل فعلو أك قولو سواء . كتاب العينكيف 
قل اػبرب أك اغبادثة أك كهبذا فنف اؼبفهـو اللغوم ؼبصطلح حكاية ينص على اؼبشاهبة كن

 الواقعة.
,  قوامو السرد اؼبباشر الذم نوعان فنيان مستقبلن صطبلحي سبثل كاغبكاية يف تعريفها اال

كىي ؾبموعة األفعاؿ  ,1يكوف أداة تشويق كإثارة يف عرض اغبدث كاقعيان كاف أـ خياليان 
 2اؼبرتبة اليت تدكر حوؿ موضوع ما .

                                                           
 , كارؿ ألربت ,أمباط الشخصية أسرار كخفايا ,تر: حسُت ضبزة ,دار كنوز اؼبعرفة للنشر كالتوزيع , عماف , ط 1

 .  ص : ,    
,      /  /   , بتاريخ : /https://eyeoncinema.net ,أنواعها كأبعادىا –نمائية يالشخصية اغبكائية  الس 2

 .  :  على الساعة : 
 .   ,ص:  ل(, ـ-ؾ-ابن منظور ,لساف العرب ,مادة)ح 3
 .   ,ص:  ل( ,ج:-ؾ-الفراىيدم ,كتاب العُت ,مادة )ح 4

https://eyeoncinema.net/
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كما تيعرؼ بأهنا ؾبموعة من األحداث عن شخصية أك أكثر يركيها راكو كفق ترتيب   
رة مشوقة مستعمبلن السرد كاغبوار أك السرد كحده ,كىي تتطور كبو زمٍت كترابط سبيب بصو 

ذركة كتعقيد فحل , كيتم نقلها شفويان من جيل آلخر, كغالبان ما ربتوم ىذه اغبكاية على 
كهبذا فاغبكاية قصة مركية تناقلت من جيل , 3دركس كعرب يبكن االستفادة منها يف اغبياة

متعارؼ عليو , فهي نتاج فكرم أنتجتو فئة من اُف جيل حىت أصبحت موركثا شعبيان 
شعوب عرب تاريخ طويل ككصلت إلينا لتبُت لنا خبلصة ذبارهبم كتعطينا صورة عن كاقعهم 

عاش آنذاؾ متمثلة يف حكم تيستفاد منها .
ي
 اؼب

كمن أشهر اغبكايات يف الًتاث العريب حكايات ألف ليلة كليلة كاليت كبن بصدد 
غبكايات الشعبية اليت كانت كال زالت من أشهر اؼبتوف السردية دراسة حكاية من تلك ا

 متابعةن يف الساحة األدبية العربية كالعاؼبية .

كمن اؼبتعارؼ عليو أف للحكاية أنواع , فمثبلن قبد اغبكاية اػبرافية اليت تيعرؼ على أهنا 
ا يف عاَف ِف ك الشكلي على عنصر اػبوارؽ ,كذبرم أحداثهمبط قصصي يقـو ىيكلو الدال

أبطاؽبا يف صراع دائم مع اؼبارد كالشخوص الشريرة , كتكوف هنايتها دائما سعيدة سحرم , ك 
ُف أربع أنواع كىي: إ آنتي آرني ك ستيث طومسن, قسمها ةً لصاٌف الشخوص اػبىَتِّ 

اغبكايات اػبرافية اغبيوانية أبطاؽبا ف أبطاؽبا بشر ,اغبكايات اػبرافية العادية كاليت يكو 
غة ذات كحكايات خرافية صيِّ ت اػبرافية ذات الطابع الفكاىي ,انات ,كحكايات النكحيو 

  4طابع تكرارم ال هناية ؽبا .

 أما اغبكاية الشعبية فهي تلك اغبكاية اليت تناقلها الناس عن طريق الركاية الشفوية منذ 
كيلعب اػبياؿ الشعيب دكر كبَت يف صياغتها كيف تأطَت بعض األحداث التارىبية الًقدىـ ,

كالشخصيات باؼببالغة كالغرائبية , كتقف عند حدكد اغبياة اليومية كاألمور الدنيوية العادية ,  

                                                                                                                                                                     
   ,ص:     ,  ,ع  ؾبلة جامعة كركوؾ للدراسات االنسانية ,ـ 1
 .  ,ص:     اغبديث ,دار هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع ,مصر ,غنيمي ىبلؿ ,النقد األديب  2
 .  :  , على الساعة :      /  /   , بتاريخ  /https://sotor.com ,تعريف اغبكاية يف األدب 3
"السلطاف اؼبسحور" مد عطية االبراشي  عُت الربيرة ,األفعاؿ االجتماعية ؼباكس كيرب يف اغبكاية اػبرافية:ينظر  4

   -  -  ,ص:    )دراسة أدبية اجتماعية(,ماجستَت ,جامعة موالنا مالك ابراىيم االسبلمية اغبكومية ,ماالنج,

https://sotor.com/
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أم أف اغبكاية الشعبية يكمن دكرىا يف معاعبة , 1مكر النساء كمكائد الزكجاتك
 فتربز بذلك معاَف حياهتم كتعرب عن أحواؽبم ك آماؽبم .ا ,مموضوعات الناس يف ؾبتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مباذج ـبتارة من الوطن العريب ,مذكرة مكملة لنيل –صفاء طبـو ككساـ لوز , البعد النفسي يف اغبكاية الشعبية  1

,     /     يف األدب العريب ,كلية اآلداب كاللغات , جامعة العريب بن مهيدم اـ بواقي , اعبزائر ,شهادة اؼباسًت
   .  ص: 
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  أنواع الشخصية : /2.1
 مع الشخصيات داخلويقـو العمل السردم على ؾبموعة من األحداث اليت ترتبط 

كتتنوع ىذه الشخصيات يف اغبكاية حاملة أفكارا كمضامينا , 1باعتبارىا ارؾ لؤلحداث
ليعمل كذلك على توظيف  ,2احبها يف رظبها حسب رؤيتو كفكرتومتنوعة يتفنن ص

يف  شخصيات مًتابطة فيما بينها ألنو يف بعض األحياف قبد شخصيات مبتذلة ال دكر ؽبا
ختبلؼ أدل كىذا االاؿ يف مسار األحداث ,اغبكاية كشخصيات أخرل ؽبا الدكر الفعَّ 

إُف فئات  الشخصياتىذه تصنيف د يف , لينقسم بذلك النقا3 هاأنواعبالباحثُت إُف ربديد 
 ـبتلفة كمن ىذه التصنيفات قبد : 

نطلق من منظور أف الشخصيات حيث ا تصنيف تودكركؼ للشخصية :/ 1.2.1
طها بًتكيبها النحوم داخل النص , ربردة من الداللة فهي كبوية حبتة ,ماىي إال أفعاؿ ؾب

اعبملة , فالفاعل وبيل إُف كائن مادم كقاـ باختزاؿ الشخصيات إُف قواعد على مستول 
ثبلثة كقد حددىا يف , 4ضمن العمل األديب الذم يػيعىرِّفيو على أنو عبارة عن كلمات

( , الشخصية المسطحة ) الثانوية ( ,  لرئيسية) ا  الشخصية العميقةمستويات : 
 .5 الشخصية الهامشية

 
 

                                                           
ينظر : كباىم ظبَتة ككيدم صباح , بنية الشخصية يف ركاية  عزازيل ليوسف زيداف , ماسًت , جامعة ؿبمد  1

 .  : ,ص     /    بوضياؼ , اؼبسيلة , 
كنور اؽبدل تقول بن بودريو , بنية الشخصية يف ركاية " البيت الدافئ "  ػبولة القزكيٍت , ماسًت , ينظر: سناء طلبة  2

 .   : , ص     /     جامعة العريب بن ؼبهيدم ,أـ لبواقي ,
ًت ,جامعة ؿبمد بوضياؼ , , ماسرمضاف عبرجي زيداف    ينظر : بكرم كنزم , بنية الشخصية يف ركاية  3

 .   : ص,           ,اؼبسيلة
,      شكرم اؼبخبوت ,رجاء بن سبلمة , دار توبقاؿ , الدار البيضاء , :ينظر : تزفيتاف تودكركؼ ,الشعرية , تر 4

 .    :ص
, جامعة مذكرة  ماسًت ,قبيمة زكبَتم ,  بنية الشخصية يف قصة السندباد البحرم من كتاب ألف ليلة كليلة ينظر :  5

 .   -  :ص,          غرداية ,كلية األدب العريب كاللغات , 
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 ة الرئيسية : الشخصي/ 1.1.2.1
حيث يبدأ ها يف بداية العمل القصصي ,الشخصية الرئيسية أكؿ ما يذكر اظب ربى عتى تي 

,ألهنا ربمل ؾبموعة اذ تقـو عليها اغبكاية  كىي األكثر استعماال, القاص يف كصفها
, فهي مباذج انسانية معقدة  1 تلقيطرحها على اؼبإُف فكار كالرؤل اليت يسعى الراكم األ

, الذم  2د ىو الذم يبنحها القدرة على اجتذاب القارئ كليست مباذج بسيطة كىذا التعقي
 . 3معها كيساندىا كيتعاطف  كثَتا ما يتفاعل 

لذلك ىي صعبة أهنا ذبسيد معٌت اغبدث القصصي , تتميز الشخصية الرئيسية يف
كقد تعود بطولتها إُف األدكار اليت تلعبها يف النص كطريقها دائما ؿبفوؼ باؼبخاطر , البناء

من خبلؿ التحكم يف األىداؼ الرئيسية كغالبا ما يلجأ الراكم الستعماؿ ضمَت األديب 
 . الغائب للتعبَت عن ىذه الشخصية

تتمتع ىذه الشخصية الفنية باستقبلؽبا يف الرأم كيف حرية اغبركة داخل النص , 
ا حرؾ كتنمو كفق قدرهتحها القاص اغبرية كجعلها تتمنلتكوف بذلك قوية كذات فاعلية كلما 

اخفاقها كسط ايط  بعيدا لَتاقب صراعها كانتصارىا أكبينما ىبتفي ىو كارادهتا ,
ية رمى هبا فيو كليس من الضركرم أف تكوف ىذه الشخص جتماعي أك السياسي الذماال

, إذف 4طبع الشخصية اورية كقد يكوف ؽبا منافس أك خصمكلكنها بالبطل العمل دائما ,
 نصر تقـو ألجلو القصة أك اغبكاية أك الركاية .فالشخصية الرئيسية أىم ع

 الشخصية الثانوية ) المساعدة ( : / 2.1.2.1
ؿ السرد كثَتا على وِّ عً يي يسية اليت تشكل النواة السردية ,إُف جانب الشخصيات الرئ

كمن اظبها قبد أهنا تقـو بأدكار ثانوية ك لكن ىذا ال يعٍت أهنا , الشخصيات الثانوية

                                                           
 .  -  : نظر : كباىم ظبَتة ككيدم صباح , بنية الشخصية يف ركاية عزازيل ليوسف زيداف , صي 1
 : ,ص      ,  ط,بَتكت ,,دار العربية للعلـو ينظر : ؿبمد بوعزة , ربليل النص السردم للتقنيات كاؼبفاىيم  2

  -    . 
 .   :رشيد بن حدك , النص الركائي تقنيات كمناىج , اؼبشركع القومي للًتصبة , ص :ينظر : برنار فاليط , تر 3
منشورات ارباد الكتاب العرب ينظر : شريبط أضبد شريبط , تطور البنية الفنية يف القصة اعبزائرية اؼبعاصرة ,  4
  .   :  ص-         ,
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ذ تعمل على اضاءة اعبوانب اػبفية إسية ,أنبية عن الشخصية الرئيقل شخصيات أ
اؼبركزية كتعديل لسلوكها كإما  للشخصية الرئيسية كتكوف إما عوامل لتكشف عن الشخصية

 .1تابعة ؽبا 
, فقد تكوف صديق الشخصية  تظهر ىذه الشخصيات يف شكل بسيط ال تعقيد فيو

يف اؼبشهد بُت اغبُت كاآلخر , كقد تقـو بدكر الرئيسية أك احدل الشخصيات اليت تظهر 
لكن يعوزىا عنصر اؼبفاجأة فمن السهل معرفة نواحيها كميلي كمساعدة البطل أك اعاقتو ,ت

ف تفاعلها ث تكوف أيسر تصويرا كضعفا فنيا ألازاء األحداث أك الشخصيات األخرل , حبي
ؽ أحداث أك مشاىد ال ,كغالبا ما تظهر يف سيا 2مع األحداث قائم على أساس بسيط

 . 3أنبية ؽبا يف اغبكي 

م يف تصعيد مهيبكن االستغناء عن ىذه الشخصيات ؼبا ؽبا من دكر  غَت أنو ال
ذ ال أداء مهمتها كإبراز اغبدث , إكما تساعد الشخصية لرئيسية يف اغبدث كصنع اغببكة ,

اؼبساعدة من طرؼ يبكن للشخصية الرئيسية أف تصعد باغبدث لوحدىا دكف اللجوء إُف 
 . 4السليمة  ضع اغبدث بفضلها يف قالبو كصورتوالشخصيات الثانوية , ليو 

الشخصية الرئيسية , لكن بعد ىذه الشخصية أهنا دكما العنصر الثاين  كاؼببلحظ عن
سيا يف تصوير األحداث كهتيئتها للشخصية ابعد التدقيق يف ىذا العنصر قبده ؿبورا أس

كغالبا ما ربمل داللة الواقع اؼبعيشي ي ,مصَتىا داخل العمل القصصفهي تتحكم يف البطلة 
 5ربتل مكانة مرموقة يف السرد الركائي دبا ربملو من أدكار مصَتية  ألهنا ,كمكانتها يف اجملتمع

. 

                                                           
, دار ؾببلكم للنشر    , ـفاينزعرب , صباليات السرد يف اػبطاب الركائي عند غساف كنينظر : صبحية عودة  1
 .      : , ص األردف , ط ,لتوزيعكا
 .   :ينظر : غنيمي ىبلؿ , النقد األديب اغبديث , ص 2
 .    :ينظر : ؿبمد بوعزة , ربليل النص السردم , ص 3
 .   :, بنية الشخصية يف ركاية البيت الدافئ ػبولة القزكيٍت , صينظر : سناء طلبة كنور اؽبدل تقول بودريو  4
 .  : رمضاف عبرجي زيداف ,ص   ينظر : بكرم كنزم , بنية الشخصية يف ركاية  5
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يلخص أىم  محمد بوعزةالرئيسية كالثانوية قبد كللتمييز بُت كل من الشخصية 
 :  1اػبصائص لكليهما يف اعبدكؿ اؼبواِف

 الشخصية الثانوية الشخصية الرئيسية

 دينامية . معقدة .مركبة .متغَتة .-
 .غامضة

 تستأثرك ؽبا القدرة على لئلقناع -
 .االىتماـ

 فبل قـو بأدكار حاظبة يف ؾبرل اغبكيت-
 يبكن االستغناء عنها .

 يتوقف عليها العمل الركائي ._

 ثابتة .ساكنة . أحادية . مسطحة .-
 كاضحة .

 ال أنبية ؽبا .ك ليست ؽبا جاذبية -
 .ـ كتابع عرضي ال يغَت ؾبرل اغبكيتقو _  

 ال يؤثر غياهبا يف فهم العمل الركائي .-

دكار الكربل يف الرئيسية تكمن أنبيتها يف لعب األُف قوؿ أف الشخصية إلبلص 
ساعدة الثانوية اليت يقتصر دكرىا يف م على عكس الشخصيات, كائيالعمل اغب

 حداث فتؤثر الكن ليس بنسبة كبَتة.الشخصيات الرئيسية أك ربط األ
 الشخصية الهامشية : / 3.1.2.1

تأيت لسد فراغ ما يف اجملتمع أك يف العمل الفٍت , كىي الشخصيات الغَت فاعلة سوآءا 
كسرعاف ما ,كما تكوف قليلة الظهور تشبو السراب شخصيات عديبة الفائدة كاألنبية ,كىي 

" بأنها يعرفها جَتالد برنس يف قاموس السرديات , 2تتبلشي تصبح شبو غائبة أك غائبة سباما
لنا االستغناء عن ىذه  يبكن كما , 3كائن غير فع اؿ في المواقف كاألحداث المرًكي ة
 يس الضركرم . الشخصية داخل النص اكي نظرا غبضورىا الزائد كل

                                                           
 .   : ينظر : ؿبمد بوعزة , ربليل النص السردم ,ص 1
ينظر : ليلى سعودم , بنية الشخصية يف ركاية االجنحة اؼبتكسرة عبرباف خليل جرباف ,ماسًت , جامعة ؿبمد  2

 .     :, ص     /    بوضياؼ , ؼبسيلة , 
مات , قصر النيل , القاىرة , السيد غماـ , مَتيت للنشر كاؼبعلو : ينظر : جَتالد برانس , قاموس السرديات , تر 3

 .    : , ص ـ    ,   ط ,مصر
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فقد ربط الشخصية بالعبلمة الفارغة  تصنيف الشخصيات عند فيليب ىاموف : /2.2.1
, ليقدـ لنا تصنيفا 1أم بياض دالِف ال قيمة لو إال من خبلؿ انتظامها داخل نسق ؿبدد 

مشوليا للشخصية من منظوره مؤكدا على دكرىا يف النص ككظيفتها يف عبلقاهتا الشكلية كقد 
كالشخصية الواصلة الشخصية المرجعية  :2التصنيف على النحو التاِف عرض ىذا
 . 3المتكررة ( االستذكارية ) كالشخصية

 الشخصية المرجعية : / 1.2.2.1  
كىو ذلك النمط من الشخصيات اليت األكثر تفشيا يف القصص الذايت , كىي النمط

الشخصيات ذات الوجود تقف على مرجعية خاصة هبا كبأظبائها كماىيتو التارىبية أم 
اغبقيقي يف مسَتة التاريخ ,كمسركدة سَتهتا كأحواؽبا كأعماؽبا يف مظاف التاريخ اػباص باألمة 

 واليت تنتمي إليها , كيكوف توظيف ىذا النمط من الشخصيات على كبو احًتازم وبافظ في
 أخبلقية تقـو شخصية حرة ؿبافظة فبلبلمح العامة للشخصية اؼبرجعية ,الراكم على اؼب

 . 4بوظائف سيئة اعتدائية أك ال أخبلقية 
, كما  5ية اؼبعركفة يف ثقافة ؾبتمع ما قبد حضور ىذه الشخصيات يف الركايات التارىب

كباندراج ىذه ,ربيل ىذه الشخصيات إُف خلفيات ثابتة مرتبطة دبدل استيعاب القارئ ؽبا 
كما تشارؾ إُف النص الكبَت ,مرجعيا وبيلنا الشخصية داخل ملفوظ معُت تصبح أساسا 

) إُف أربعة ىي :  فيليب ىاموفكقد قسَّمىها تحديد اؼبباشر للبطل ,الىذه الشخصيات يف 
الشخصيات االسطورية كفينوس زيوس , ات التاريخية كنابليوف بونابرت ,الشخصي

                                                           
مذكرة  ماسًت , جامعة  ,قبيمة زكبَتم ,  بنية الشخصية يف قصة السندباد البحرم من كتاب ألف ليلة كليلة ينظر : 1

 .    : ص ,          غرداية ,كلية األدب العريب كاللغات , 
دراسة  يف ضوء اؼبناىج  الركائية  ": شرحبيل ابراىيم أضبد ااسنة , بنية الشخصية  يف أعماؿ مؤنس الرزاز  ينظر2

 .    :, ص     " ,شهادة الدكتوراه, جامعة مؤتة , اغبديثة
 التبسي , اعبزائر , ؾبلة ينظر : ساكر حسيبة , بنية الشخصيات يف اػبطاب القصصي البوطاجيٍت , جامعة العريب3

 .     : ,ص     , البدر
ويات ( , دراسة ارباد كتاب ناىضة ستار , بنية السرد يف القصص الصويف ) اؼبكونات , الوظائف , اؼبست ينظر : 4

 .     -     :, ص     , دمشق , العرب
 .    :ص , اح , بنية الشخصية يف ركاية عزازيل ليوسف زيداف بينظر :كباىم ظبَتة ك كبدم ص5 
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  كالشخصيات االجتماعية كالعامل أك الفارس أك  الشخصيات مجازية كالحب كالكراىية
 . 1( المحتاؿ

 الشخصية الواصلة : / 2.2.2.1
كتػيعىرَّؼ على أهنا , ( القارئ كاؼبؤلف) كىي اعبسر الرابط بُت قطيب العملية التواصلية 

ساىم يف فهي تأك من ينوب عنها يف النص , على حضور اؼبؤلف كالقارئالدالة عبلمات ال
تػيبػىُتِّ لنا مدل العبلقة القائمة  القارئ كاؼبؤلف كقد ابراز اغبدث كيكوف ذلك باؼبشاركة بُت

شف عن ىذا النمط كحياف يكوف من الصعب الؤلف كيف بعض األبُت الشخصية كاؼب
تتضمن ىذه الشخصية الشخصيات الناطقة باسم ,ك خل بعض العناصر اؼبشوشة ابسبب تد

 . 2اؼبؤلف كااكرين كالركاة كالشخصيات اؼبرذبلة كالثرثارين
 كررة : الشخصية المت/ 3.2.2.1

عبلمات مقوية لذاكرة عبارة عن  فتكوفلشخصيات ذات الوظيفة التنظيمية ,كىي ا
اليت تذيع كتؤكؿ الدالئل كعادة ما تظهر ىذه ارئ كالشخصيات اؼببشرة باػبَت أك الق

,فنستنتج أف الشخصية اؼبتكررة ؽبا عبلقة  3الشخصيات يف اغبلم اؼبنذر بوقوع حادث 
كقد أشار بذىن اؼبتلقي فهي ترتبط باغبالة الشعورية كالبلشعورية للشخص كاألحبلـ , 

سم الشخصيات االستذكارية كحىدَّدى مفهومها على أهنا نسيج إُف ا السيميائي فيليب ىاموف
تنشط  تة ألهنا عبلماتشبكي من التداعيات كالتذكَت بأجزاء ملفوظة ذات أحجاـ متفاك 

 .  4ذاكرة القارئ كىي شخصيات للتبشَت
قبد أف تصنيف فيليب ىاموف للشخصيات يف البناء السردم يقتصر على ثبلثة 

 عناصر ىي الشخصية اؼبرجعية كالشخصية الواصلة كالشخصية اؼبتكررة .

                                                           
 .  , ص:      /    رمضاف عبرجي زيداف, شهادة اؼباسًت ,  17بكرم كنزة , بنية الشخصية يف ركاية : ينظر 1
ـ ,      ,  ط, الدار البيضاء , اؼبغرب ,ينظر : حسن حبراكم , بنية الشكل الركائي ,اؼبركز الثقايف العريب 2

 .    :ص
 .    : ,ص اؼبرجع نفسوينظر :  3
سوريا ,  , بنكراد , دار اغبوار للنشر كالتوزيع دسعي :سيميولوجية الشخصيات الركائية , ترينظر : فيليب ىاموف ,  4

 .     :, ص      , ط
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حيث صنٌَّف الشخصيات حسب  تصنيف االنكليزم فوستر للشخصيات : /3.2.1
الشخصية  ك  ) الشخصية المدكرة أم الناميةمنها درجة تعقيدىا ككضوحها داخل النص 

 :  ترتبط بسكوف ك تطور اغبدث كاليت, 1( المسطحة الثابتة
  : المتطورة , الناميةالشخصية / 1.3.2.1

وبتوم كل عمل ركائي على شخصيات متطورة كىي اليت تتطور من موقف إُف آخر 
حبسب تطور األحداث كال يكتمل تكوينها حىت تكتمل القصة حبيث تكتشف مبلؿبها 
شيئا فشيئا خبلؿ السرد أك الوصف كتتطور تدرهبيا مع تطور القصة كتتأثر باألحداث 

  .2كالظركؼ االجتماعية 
" بأهنا اليت تنكشف لنا تدرهبيا كتتطور بتطور أحداثها  يوسف نجممحمد ا هى فػي رِّ عى يػي 

كيكوف تطورىا ظاىرا كخفيا , كقد ينتهي بالغلبة أك االخفاؽ كما يبيز ىذه الشخصية ىو 
قدرهتا الدائمة على مفاجأتنا بطريقة مقنعة , فنف َف تفاجئنا بعمل جديد فمعٌت ذلك أهنا 

أهنا شخصيات مسطحة تسعى ألف تكوف نامية مسطحة ,أما اذا فاجأتنا كَف تقنعنا فيعٍت 
 .4ل الشخصية النامية كاؼبتطورةيؼبفاجأة كاالقناع مطلبُت أساسيُت يف تشك, ألف ا3

 :  الشخصية الثابتة , المسطحة , البسيطة/ 2.3.2.1
تسمى بالثابتة أك اعبامدة أك النمطية , كىي اليت تبٌت حوؿ فكرة كاحدة كال تتغَت 

كتبقى أحداثها , تفتقد الًتتيب كال تدىش القارئ دبا تقولو أك تفعلو ما , كطواؿ اغبكاية 
ال ك مبلؿبها بتغَت األحداث ك , فبل تتأثر طباعها أ 5على كتَتة كاحدة دكف سقوط أك صعود

, كما أهنا ال تساىم يف اغببكة كيبكن التعبَت عنها 6ص من مكوناهتا الشخصية نقً تزيد كال تي 
                                                           

 التبسي , اعبزائر , ؾبلة نظر : ساكر حسيبة , بنية الشخصيات يف اػبطاب القصصي البوطاجيٍت , جامعة العريبي1 
 .    : ,ص     , البدر

 .   : , تطور البنية الفنية يف القصة اعبزائرية , صضبد شريبط أينظر : شريبط 2 

 .     : ينظر: صبحية عودة زعرب , صباليات السرد يف اػبطاب الركائي , ص3 
 .      :, صاغبديثينظر : ؿبمد غنيمي ىبلؿ , النقد األديب 4 
 -  :  الدافئ ػبولة  القزكيٍت ,صينظر : سناء طلبة ك نور اؽبدل تقول بن بودريو , بنية الشخصية يف ركاية البيت 5 

  . 
 .   ص:ينظر : شريبط أضبد شريبط , تطور البنية الفنية يف القصة اعبزائرية , 6



 الشخصية في الحكاية )مصطلحات ك مفاىيم( تيبولوجيا المبحث األكؿ:
 

5: 
 

ما ,كتكوف إ 1جبمل قليلة ألهنا ال ربمل أبعادا متعددة أك أفكارا ـبتلفة فهي تبقى جامدة 
, كما  2خَتة كإما شريرة ال تعرؼ الصراع الداخلي حىت لو كاف اؼبوقف يتطلب منها ذلك 

يبُت الراكم عن طريق ىذه الشخصية أفكاره كآرائو كمواقفو من القضايا اليت تشغلو من 
عن قضايا  تارة عن اجملتمع كما يسوده من طبقية كتارةفتعرب ,اؼبسندة اليها خبلؿ األدكار 

 . 3ذبسد صورة الظلم كاالستبداد تارة االنساف ك 
بأهنا الشخصية البسيطة يف صراعها غَت اؼبعقدة كسبثل  : محمد غنيمي ىالؿا هى فػي عرِّ يي 

محمد ا هى حى ضَّ كى , مث  4صفة أك عاطفة كاحدة كتظل سائدة هبا من بداية القصة حىت هنايتها 
فبا يسهل عمل الكاتب يف , بأف ؽبا فائدة كبَتة يف نظر الكاتب كالقارئ يف قولو : نجم

كبقدر حاجة الركائي للشخصيات ,اؿ القصة اقامة بناء ىذه الشخصية اليت زبدـ فكرتو طو 
لكنو  لمِّ كى د الثغرات الفنية فهي تلعب دكرا اؼبسمن أجل  وف اىتمامو هباالنامية اؼبتطورة يك

 .5أساسي يف نفس الوقت 
يرتبط تصنيف فوسًت للشخصيات باغبدث فتتفاعل معو لتكوف نامية مع األحداث 

كقد تكوف ثابتة مع األحداث الثانوية, ألهنا الرئيسية ماداـ السرد يف سَتكرة دائمة 
 شخصيات تؤثر يف اغبدث كما يؤثر ىو فيها .

 
 
 
 
 

                                                           
يباف بلبام ك ىدل طاجُت , بنية الشخصية من خبلؿ اجملموعة القصصية حل كترحاؿ ليوسف زيداف , إينظر :  1

 .   :ص
 .    :, ص     ,   , القصة تطورا كسبردا , مركز اغبضارة العربية , ط شاركينالينظر : يوسف  2
 .   :, ص اؼبرجع نفسوينظر :  3
 .     :ينظر : ينظر : ؿبمد غنيمي ىبلؿ : النقد االديب اغبديث , ص 4
  .    : ينظر : سناء طلبة , بنية الشخصية يف ركاية  البيت الدافئ , ص 5
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 أنماط الشخصية :    
ييقاؿ اًلـز ىذا النمط أم فعيًرؼ مصطلح النمط يف اؼبفاىيم اللغوية على أنو الطريقة , 

عرفنا بأف النمط يف كيف مشوارنا األديب  ,1اًلـز ىذا الطريق أك ىذا اؼبذىب أك ىذا الفن
النص األديب ىو الطريقة اؼبستخدمة يف اعداد نص ما فمثبل نقوؿ : مبط سردم كمبط 

 اخبارم كمبط كصفي ...اٍف .
أما ىو الطريقة اؼبستخدمة كاؼبتبعة ,  على أف النمطفالتعريف اللغوم السابق ينص 

كاؼبتسقة نسبيان من  بأنو أنظمة من السمات اؼبستمرة فقد عيرؼ ةاالصطالحيناحية المن 
)ىذا ما 2االدراؾ كالتفكَت كاالحساس كالسلوؾ الذم يظهر ليعطي الناس ذاتيتهم اؼبميزة .

 ذكره الدكتور أسعد األمارة يف تعريفو للنمط (.
كهبذا فنف الشخصية اإلنسانية تتميز دبجموعة من األمباط ىذا ما هبعلها زبتلف من 

كهبدر اإلشارة إُف أف الشخصية قد تتأثر  هبا,ينفرد  سلوكياتفلكل شخص  آلخر,شخص 
 جتماعي (.اليط اا العائلي,يط كػ )ا  بايط اػبارجي ؽبا

كعملية تنميط الشخصية كربليلها ال تكوف اعتباطية كسطحية كليست ذا قيمة كفائدة 
كإمبا اؽبدؼ منها ىو معرفة من ىم ليسوا على شاكلتنا يف ؾبموع اػبصائص كالصفات  ,

اؼبتنوعة اليت مبلكها ضمن النمط الذم ننتمي إليو, فبا يساعدنا على فهم الشخصيات 
اؼبدركسة كتقييمهم كتقديرىم كيساعدنا على سلك السلوؾ األمثل ذباىهم ,كما تكمن 
أنبية ىذه الدراسة يف التعرؼ على مراحل النمو كمباء الذات ,فالتعرؼ على األمباط أسلوب 

االنسانية اذا أيحسن استعماؽبا ,بدال من كضع األشخاص ضمن علمي الكتشاؼ العملية 
صناديق كصفية مغلقة, كىي كسيلة فعالة للكشف عن دكافع كاذباىات السلوؾ كتفسَته 

 3موفرة يف ذلك الوقت كاعبهد .

                                                           
 .    ,ص:     ,  ,دار اؼبعارؼ , القاىرة ,مصر , طابن منظور ,لساف العرب  1
منتهى مطرش عبد الصاحب , أمباط الشخصية على كفق نظرية االنيكراـ كالقيم كالذكاء االجتماعي ,دار صفاء  2

 .  ص: ,    ,  للنشر كالتوزيع ,عماف ,ط
االعصار العلمي للنشر كالتوزيع , ينظر , ثائر أضبد غبارم كخالد ؿبمد أبو شعَتة , سيكولوجيا الشخصية ,دار  3

 .  -  ,ص:      ,  ط عماف ,
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 الدكتور أسعد األمارةكيف ىذا السياؽ نقدـ ؾبموعة من األمباط اليت حددىا      
ألمباط اؼبوجودة يف بعض اؼبراجع كاليت تتجسد يف شخصيات للشخصية مع اضافة بعض ا

 اغبكاية اليت كبن بصدد دراستها  :

 : ألنماط المعنوية للشخصية ا/ 1.3.1
إف اإلبداع ىو ابتداء الشيء أك صنعو أك :  الشخصية المبدعة االبتكارية/ 1.1.3.1

شيئان قوالن أك فعبلن إذان استنباطو ال عن مثاؿو سابق , كيف ذلك قولنا عن شخص أنو أبدع 
ابتداه ال من سابق ًمثاؿ , كهبذا اؼبعٌت نفسو يوصىف ا تعاُف بأنو بديع السماكات 

 .1كاألرض
كتتمتع الشخصية االبتكارية بثبلث ظبات كىي : اغبسية اؼبفرطة , كالقدرة العقلية 
الفكرية , كالقابلية للحركة كالنشاط , كيرل الباحثوف بأف العبقرية االبداعية ىي نتيجة 

النواحي تتطلب التفاعل بُت اغبسية اؼبفرطة كاؼبقدرة العقلية كالفكرية باألساس , كيف بعض 
 .2اغبركية مقدرة االبداعية لل

كالشخصية اؼببدعة ىي شخصية فنانة يف حد ذاهتا ,مفعمة بركح اغبيوية ,خياؽبا كاسع 
جدان تستطيع إدراؾ الثغرات , كىي شخصية مىرًنة كذكية مثابرة يف نظر علماء النفس , 

كما تتميز ىذه , 3كربمل ثقة كبَتة يف نفسها فبا هبعلها قادرة على ربمل اؼبسؤكلية 
دعة يف ية دبجموعة من صفات سبثلت يف : الشجاعة يف طرح الرأم , كالسمة اؼببالشخص

كأنو ذك تفكَت كاضح , كمعظمهم متقلبُت كمتفردين كمشغولُت الطرح الفكرم ك األسلوب ,
 .4الباؿ 

ديدة اعبغبلوًؿ ؽبا قدرات متميزة يف ابتكار افالشخصية اؼببدعة االبتكارية ذف إ
 كالفهم دكف عناء. بؽبا القدرة على االستيعاصيلة ,كما األعماؿ األك 

                                                           
 .  ,ص:     ,  ىاين السليماف ,الشخصية اؼببدعة ,دار اإلسراء للنشر كالتوزيع ,عماف , األردف ,ط 1
 .  , سيكولوجيا الشخصية , ص: ثائر أضبد غبارم  2
 .  ركاية "البيت الدافئ " ػبولة القزكيٍت , ,ص :سناء طلبة ,نور اؽبدل تقول بن بودريو , بنية الشخصية يف  3
 .  ثائر أضبد غبارم كخالد ؿبمد أبو شعَتة , سيكولوجيا الشخصية , ص: 4
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ف كتراكم ال يعد ظهور القلق ؾبرد صدفة حبتة , بل إنو تكوٌ  :الشخصية القلقة/ 2.1.3.1
حىت مؤل تكوين الشخصية كغلب على السلوؾ , كيرل علماء النفس أف ىناؾ سبييزا بُت 

 .1القلق اؼبرضي كالقلق الطبيعي من خبلؿ ما تيظهره الشخصية إزاء اؼبواقف اغبياتية اؼبختلفة 
أف بعض خصائص الشخصية القلقة متوفرة يف معظم  الدكتور أسعد األمارةكيرل 

طبيعية, فبعض التحسس بالقلق يكوف ضركرة حياتية اقتضتها عبلقة الفرد الناس يف حدكد 
مع البيئة كاجملتمع لتمكنو من اغبذر كالتهيؤ للدفاع عن النفس , كما اف زاد ربسس الفرد 
بالقلق بسبب عوامل من االرىاؽ اػبارجي أك جاء من داخل الذات, فنف ذلك يؤدم إُف 

 2لنفسي أك غَته من األمراض اؼبشاهبة للقلق هتيئة الفرد لئلصابة دبرض القلق ا
فالصفة الغالبة على الشخصية القلقة ىي شعور الفرد بعدـ االرتياح كتوقع اؼبواقف 

كهبذا فصاحب ىذه الشخصية يكوف دائم االستعداد كالتحفز توقعان  األسوأ,اػبطَتة أك توقع 
 . 3للمخاطر ك تأىبان ؼببلقاتو كذبنبان لو 

ذيكر فالشخصية القىًلقىة ىي أحد الشخصيات االنسانية اؼبنفعلة كمن خبلؿ ما 
 كاؼبتوترة كدائمة التفكَت , كردبا تكوف نتائج عملها كقراراهتا سلبية .

: عيرفت الشخصية العدكانية بالشخصية اؼبندفعة غَت  الشخصية العدكانية /3.1.3.1
ماعية أك غَت اؼبتزنة ة البل اجتاؼبراعية ؼبشاعر الطرؼ اآلخر ,فهي مشاهبة مع سلوؾ الشخصي

وكها معتمد على البلشعورم , اؼبائلة للتدمَت كاػبراب بسبب احباط بسيط ,سلانفعاليان 
 .4متخذة القيل كالقاؿ كالقذؼ باألشياء كسيلةن ؽبا  ,الكامن

                                                           
 .  ص: , السابق اؼبرجع 1
 .  ص:  اؼبرجع نفسو, 2
كالتوزيع ,عماف ينظر , كارؿ ألربت , أمباط الشخصية أسرار كخفايا , تر: حسُت ضبزة ,دار كنوز اؼبعرفة للنشر  3

 .  ,ص:      ,  ,ط
 .  ينظر , سناء طلبة ,نور اؽبدل تقول بن بودريو , بنية الشخصية يف ركاية "البيت الدافئ " ػبولة القزكيٍت ,ص: 4
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تعترب ؾبموعة من اؼبيوؿ النفسية اليت ذبعل بعض الناس يبيلوف  : ككتعريف مبسط ؽبا 
 .1إُف تبٍت موقف عدائي أك مهاصبة اآلخرين بسهولة نسبية 

فصاحب ىذه الشخصية يتميز حبساسية مفرطة , كيسعى بنغباؽ األذل كعدـ مغفرة 
 اإلىانات كوبمل داخلو الضغينة كاغبقد كالشك .

يرل الدكتور أسعد األمارة أف لفظ اؽبيستَتيا يثَت حالة : الشخصية الهيستيرية /4.1.3.1
غَت عادية لدل البعض منا ,فصاحب ىذه الشخصية يشعر بعدـ االرتياح حينما ال يكوف 
ؿبط نظر كتركيز لآلخرين ,فنجده يعتمد على مظاىره يف جذب انتباه اآلخرين , كيسعى 

يز بسطحية اؼبشاعر كالقابلية , كما يتمعجاب دكف تقدًن أم أمر لو فائدةإُف نيل اال
 . 2الشديدة لئلوباء 

كهبذا فقد رصد علماء النفس بعض الصفات للشخصية اؽبيستَتية منها : حب 
الذات كاالىتماـ هبا, كؿباكلة جلب انتباه اآلخرين كاىتماماهتم كاؼبباىاة كحب الظهور , 

 .3كاؼبيل الشديد كالعاِف للتمثيل كالتلوف حسب اؼبوقف
ىذا ما ييبلحظ بشكل كاضح من القدرة على ىركب صاحب ىذه الشخصية ذات 
النمط اؽبستَتم من مواقف معينة من خبلؿ التحلل من شخصيتهم األصلية كاكتساب 

 .4شخصيات أخرل تتبلئم مع الظركؼ اعبديدة 
:ىي تلك الشخصية اليت تستمتع بنيقاع األذل اعبسدم  الشخصية السادية/ 5.1.3.1

م على الغَت , كىي ؿبط متعتها ,لذا قبد تلك الشخصية تبحث عن الوظائف اليت كاؼبعنو 

                                                           
1 https://psyarabic.com/ : اليت ربددىا , بتاريخ :التعريف كاػبصائص النموذجية  , الشخصية العدكانية 

 .      , على الساعة :     /  /  
 .  ص:  الشخصية,سيكولوجيا  شعَتة,ثائر أضبد غبارم كخالد ؿبمد أبو 2 
 .  كارؿ ألربت , أمباط الشخصية أسرار كخفايا , ص:  3
 .   ص:  اؼبرجع نفسو,4 

https://psyarabic.com/
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فمن األفكار اليت تسيطر على الشخص السادم ما  , 1ذبعل أذاىا لآلخرين عمبل مشركعا 
 2يلي :

حب اؽبيمنة يف العبلقات مع األصدقاء كيف اؼبنزؿ ,كعلى اعبماعات اليت ينتمي  -
 إليها ككذلك يف العمل .

 السعي لتوِف اؼبسؤكلية .سيطرة على اآلخرين ك حب ال -
 العمل على رسم البيئة حسب مزاجو . -
 الغاية عنده ىي دائما أىم من الوسيلة . -
 عدـ القبوؿ باػبضوع لقوة أعظم . -
 العمل نزاع اسًتاتيجي ككاف للصراع من أجل اغبصوؿ على السلطة . -

السلوؾ االعتمادم بأنو السلوؾ الذم  ؼ ميدنسعرٌ :  االعتماديةالشخصية / 6.1.3.1
عرفو يتصف باالعتماد على شخص آخر للحصوؿ على اؼبساعدة , كيف نفس السياؽ 

بأنو رغبة أك حاجة لدعم العبلقات مع بقية األشخاص , كعرفو األلوسي بأنو  جوستن
 سلوؾ قد يظهر عند الطفل خبلؿ فًتة ما قبل اؼبدرسة من ًقبل التماس اؼبساعدة على حل
اؼبشكبلت كطلب الطمأنينة من الراشدين ككراىية االنفصاؿ عن الكبار كطلب اؼبودة 

 .3كالتأييد 
كهبذا فنف سبب بركز ىذه الشخصية االنسانية ىو التدليل الزائد كالنمو على الرقة 

فالشخصية االعتمادية تظهر ككأهنا شخصية ضعيفة , إذف 4كتلبية كل اؼبتطلبات منذ الًصغر
 سند من اآلخرين .الدعم ك الُف فة كمرتبكة كؿبتاجة دائمان إوِّ اتكالية متخ

                                                           

 .   ص: سيكولوجيا الشخصية , السابق,اؼبرجع 1 
 .  -  ص: نفسو,اؼبرجع  2

,مذكرة زبرج لنيل  -دراسة عيادية غبالة–ينظر , مسعودم رقية ,صعوبة ازباذ القرار عن الشخصية االعتمادية 3 
شهادة اؼباسًت يف علم النفس العيادم ,كلية العلـو االنسانية كاالجتماعية ,جامعة د.موالم الطاىر ,سعيدة , اعبزائر 

 .  , ص:     /     ,
 .   ألربت , أمباط الشخصية أسرار كخفايا , ص:ينظر , كارؿ 4 
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  :(نوف العظمة :)الشخصية البرانوديةج/ 7.1.3.1
يتميز صاحب ىذه الشخصية حبساسية مفرطة كبو إغباؽ اؽبزائم كالرفض كعدـ 

كوبمل داخلو ميل إُف الضغينة بشكل مستمر كالشك ,  مغفرة اإلىانات كجرح اؼبشاعر ,
كميل للتقليل من قدرات اآلخرين , كما أف صاحب ىذه الشخصية ال يبل من سلب 

 حقوؽ اآلخرين .
كقد كجد علماء النفس اؼبرضي ظبات خاصة ؽبذه الشخصية أنبها : الشكول   

كظبو مشوخو حق التقدير , كأف الدائمة من أف ايطُت بو ال يقدركف أنبيتو كعظمة أفكاره 
اجملتمع ال يعطيو اؼبنصب البلئق بو كأهنم جهلة بقدراتو كعظمة إبداعاتو كتفكَته اؼبتقدـ 

 .1دكمان كبو اإلبداع كاػبلق اؼبتجدد 
  : الشخصية الغيورة/ 8.1.3.1

يف كتابو أمباط الشخصية "أسرار كخفايا" أف الشعور بالغَتة مقًتف  كارؿ آلبرتيرل  
بالنقص أك عقدة النقص , فاؼبشاعر اليت يبارسها الناس سواء عن قصد أك بغَت قصد ذات 
دالالت كمعاين يف النفس ,تنشأ من مشاعر معقدة لدل اإلنساف ,فعقدة النقص حسب 

شاعر كأحاسيس مركبة تبلـز الفرد الذم رأم موسوعة علم النفس كالتحليل النفسي ىي م
س بالنقص العاـ يف شخصيتو أك النقص ادكد يف جانب أساسي من جوانبها , أك  وبًي

 .2مكوف مهم من مكوناهتا سواءن كاف جسميان أـ عقليان أـ نفسيان 
انطماسي اغبدكد بُت الذات كهبذا كحسب ما رآه أحد علماء النفس ,فنف الغَتة 

اآلخركف  ر اؼبرء بالغَتة ىو يف أساسو إحساس بأف كيانو أصبح هنبان ييغرب عليو, فشعو كاآلخر
 .3بنجاحهم
 
 

                                                           

 .  -  ثائر أضبد غبارم كخالد ؿبمد أبو شعَتة , سيكولوجيا الشخصية ,ص: 1 
 .   ,ص:  " ينظر, كارؿ آلربت ,  أمباط الشخصية "أسرار كخفايا 2
 .   اؼبرجع نفسو , ص:  3
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 : الشخصية االنبساطية /9.1.3.1
ذ أف الشخص ,إ1, ككبلنبا من أمباط الشخصية االنسانية يعترب االنبساط نقيض االنطواء

اؼبنبسط ىو ذلك الشخص الذم ييقبل على الدنيا حبيوية كصراحة كيصافح اغبياة كجهان 
,كينظر اُف األشياء يف ؿبيط كما ىي من 2لوجو كييبلئم بسرعة بُت نفسو كاؼبواقف الطارئة 

تاح , فييعاًف أمور حياتو باؼبمك,ال ألنبيتها كداللتها اؼبثالية حيث قيمتها اؼبادية الواقعية
ي
ن اؼب

3. 
الشخص االنبساطي بأنو الشخص ذك اؼبيوؿ االجتماعية كاالنفعالية  كييعرؼ ايزنك

كهبذا , 4كاؼبرح كالتفاؤؿ , كيكوف توجيو الذات خارجي كنشاط اؼبنبسط يف الغالب سلوكو 
فنف الشخص ذك النمط االنبساطي ىو ذلك الشخص االجتماعي اؼبتفاعل مع أفراد ؾبتمعو 

 بالنشاط كاغبيوية .اؼبفعم 
 : الشخصية المتزنة كالسوية /10.1.3.1

: أف معظم الناس يف لم النفس من خبلؿ ما توصلوا إليويتفق اؼبتخصصوف يف ع
اجملتمع وبملوف ضمن خصائصهم الشخصية حدكد الشخصية الطبيعية مع بركز ىذه 

 .5, ىذا ما يربز العبلمات االجتماعية الفارقة فات كىذه اػبصائص بدرجات متفاكتةالص
كما يرل البعض منهم أف: "الشخصية اؼبتزنة الطبيعية ىي اليت يتمتع صاحبها برزانة 
العقل كلو القدرة على استغبلؿ كامل قابلياتو كقدراتو النفسية , كمتكيف بشكل متوازف مع 

 .6البيئة اليت يعيش فيها 
كذلك ميل   العاطفية,نة ىو سيادة العقل مع اغبياة يبيز الشخصية اؼبتز  كأىم ما

 .1إُف التأمل يف األشياء قبل فعلهاصاحبها 
                                                           

 .  اؼبرجع السابق , سيكولوجيا الشخصية ,ص: 1
 .  ,ص: , أمباط الشخصية أسرار كخفايا اؼبرجع نفسو 2
 .  ثائر أضبد غبارم كخالد ؿبمد أبو شعَتة , سيكولوجيا الشخصية , ص: 3
 .  كارؿ ألربت , أمباط الشخصية أسرار كخفايا , ص: 4
 .  اؼبرجع السابق ,سيكولوجيا الشخصية , ص: ينظر, 5
 .  ص:  ,اؼبرجع نفسو  6
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كالشخصية السوية من كجهة نظر القرآف الكرًن ىي الشخصية اؼبؤمنة اليت تؤمن 
بالقدر كتسعى اُف العمل الصاٌف كتتجنب الصراع النفسي , كىي الشخصية ابة لرهبا ك 

,كاليت ربمل ظبات الصدؽ يف القوؿ كاالخبلص يف النية 2اؼبرجوة لرضبتو كزبشى عذابو 
عند اؼبقدرة كربمل يف طياهتا اؼبركءة كحب اػبَت كاحًتاـ حق كاجتناب الرياء ,كاليت تعفو 

ىذه السمات كاػبصائص قبدىا تتوفر يف ,  3اعبوار كالتقول كالتحكم يف اؼبيوؿ كاألىواء 
 .ألكامر ا ك اؼبتجنب لنواىيو شخصية االنساف التقي اؼبتمثل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                     

 .   ص:  ,السابقاؼبرجع  1
 .  ينظر , كارؿ ألربت , أمباط الشخصية أسرار كخفايا , ص:  2
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 أبعاد الشخصية:/ 1.4
ا يسمى باألبعاد دبصيات كاف لو تأثَت حاسم يف ظهور الشخمن الثابت فنيا أف تنوع 

ؾبموعة العناصر كاؼبميزات البيولوجية : يعرؼ الشخصية على أهنا  ديكين ميشيللنجد  ,1
ب ىذه العناصر سى كتى سبيز سلوؾ الفرد عن سلوؾ اآلخرين كتي اليت  كالسيكولوجية كاالجتماعية

هبا قبل تكامل الشخصية  خبلؿ اؼبراحل اليت يبرعن طريق الوراثة أك البيئة االجتماعية 
, كعليو فنف االختبلؼ يف طبيعة الشخصية أدل إُف ظهور أبعاد سبيزىا داخل العمل كتبلورىا

القصصي فيعمل الراكم على رسم شخصيتو عن طريقها كوبرص على عرضها كاضحة 
 :3إُف  ميشيلديكين فىها صىنػَّ  , كقد2األبعاد 
 البعد الخارجي الجسمي ) الفيزيولوجي(:  /1.1.4

يعرؼ البعد الفيزيولوجي على أنو دراسة فوتوغرافية للشخصية كىو الكياف اؼبادم 
دد فيو اؼببلمح كصفات اعبسم اؼبختلفة  اذ ,لتشكيل الشخصية يف جانبها اػبارجي كاؼبرئي ربي

بالشكل ة اؼبتعلقة للشخصياؼبكونات اعبسمية ذاكرا د اعبنس بنوعيو : الذكر كاألنثى, قب
كلوف البشرة  يث الطوؿ كالوزف كاتساؽ األعضاءالعاـ للفرد كصحتو أم مبوه اعبسمي من ح

أين يكمن  ,4كنوعيتها  كالعمر كغَتىا, كما يذكر الراكم يف ىذا اعبانب مبلبس الشخصية
لبا ما خرل كنوعيتها كغاالتعرؼ على اعبوانب األ يف القارئ ةساعددكر ىذا البعد يف م

اضافة إُف اغبركات , ية من خبلؿ مبلبسها شخصللاالجتماعية يكشف اؼبتلقي اؼبكانة 
اؼبظهر ىبتلف  ميمديف كسلوؾ شخص حركات رجل بدين زبتلف عن حركات رجل كبف

 .5معن سلوؾ شخص كسي

                                                           
 .   :بنية الشخصية يف ركاية " األجنحة اؼبنكسرة" عبرباف خليل جرباف, ,ص , ينظر: ليلى سعودم 1
:  , ص     معجم علم االجتماع , تر : احساف ؿبمد ؿبسن , دار الطليعة, بَتكت , , ُتينظر : ميتشيل ديك2 

     . 
 .   :ينظر: ليلى سعودم , بنية الشخصية يف ركاية " األجنحة اؼبنكسرة" عبرباف خليل جرباف, ,ص3
 .  القزكيٍت, ص:  سناء طلبة, نور اؽبدل تقول بن بودريو, بنية الشخصية يف ركاية" البيت الدافئ ػبولةينظر: 4
 :ينظر: ايباف بلبام ك ىدل طاجُت, بنية الشخصية من خبلؿ اجملموعة القصصية "حل كترحاؿ" ليوسف زيداف, ص5

 .   ك    
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 البعد النفسي البسيكولوجي)الداخلي(: /2.1.4

بات, اآلماؿ, العزيبة السلوؾ, الرغكيكوف نتيجة البعدين السابقُت يف االستعداد, 
إُف اؽبدؼ, كما يشمل أيضا مزاج الشخصية من انفعاؿ كىدكء وؿ صو من أجل الكالفكر 
 . 1كانبساط

فالبعد النفسي يهتم فيو القاص بتصوير شخصيتو من حيث مشاعرىا, عواطفها, 
كقد تكوف ىذه الشخصية طيبة أك  ,2طبائعها, سلوكها كمواقفها من القضايا ايطة هبا

 شريرة.

فسلوؾ االنساف معلل بدكافع كحواجز كحاجات البد من التعرؼ عليها , كإف كاف 
االنساف نفسو ال يعي أسباب سلوكياتو فهي يف كل األحواؿ ميعىلَّلىة بدكافع كانت ظاىرة 

ىذا البعد يتطلب من  إُف لً صي وَّ مل كاؼبراجعة كالتحليل, كللتػى للعياف أك متشردة تبدك بالتأ
 3القارئ مناقشة عدة أمور كالعواطف كردكد أفعاؿ الشخصية.

 البعد االجتماعي )السيسيولوجي(: /3.1.4
الشخصيات ؿ عبلقتها ب تقدًن الشخصية من خبليف االجتماعييظهر البعد 

كما يهتم بتصوير الشخصية من حيث مركزىا االجتماعي , طها اػبارجيؿبي 4األخرل
كميوؽبا كالوسط الذم تتحرؾ فيو, ك يعترب ىذا البعد نتاج  تقدـ اغبضارات يف  كثقافتها

اجملتمع كرقيو كقيمتو كىبتلف الناس من جهتها من شخص لآلخر فنجد اؼبفكر, اؼبثقف, 
الذم يبثل  االجتماعينصف اؼبتعلم كاعباىل, دكف أف نغفل عن اؼبستول  اؼبعلم, اؼبتعلم,

, فنننا قبد 5كالوظيفي الطبقي االجتماعيخصية مكانة يف السلم الفقر كالغٌت, كدبا أف للش
,طبقتها  )المهنة االجتماعيةعبلقتها من خبلؿ  لشخصياتىذه ابعد الراكم يصور 

                                                           
 .   :رمضاف" عبرجي زيداف, ص   بكرم كنزة, بنية الشخصية يف ركاية ": ينظر 1
 .   :,ص    /    , اعبزائرم, تطور البنية الفنية يف القصة شريبطأضبد  شريبطينظر: 2 
 .  :رمضاف" عبرجي زيداف, ص   بكرم كنزة, بنية الشخصية يف ركاية ": ينظر3 

    ك ىدل طاجُت, بنية الشخصية من خبلؿ اجملموعة القصصية "حل كترحاؿ" ليوسف زيداف,  ينظر: ايباف بلبام4 
 .   ك    :ص
 .  :, ص      , دار الكتاب العريب ,ط, ر: عبد ا طبار, تقنيات الدراسة يف الركاية الشخصيةظين5 
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االجتماعية: عامل, الطبقة المتوسطة, البرجوازية, اقطاعي, كضعها االجتماعي: فقير, 
 . 1سلطة( كأغني, ايديولوجيتها :  رأسمالي, أصولي 

 طبيعة الشخصية نقوؿ أف ذف حسب تصنيف الناقد ديكُت ميشيل للشخصياتإ
  اػبلقية الصفة زبتلف كتتنوع حسب

ي
ضافة إُف الصفات كاغباالت إ لكل شخصية,ة لى كِّ شى اؼب

تفاعلها مع الوسط ايط هبا دكف أف نغفل عن  ,غَت مكتسبةالنفسية كاؼبهارات اؼبكتسبة كال
 االجتماعية .الذم يبُت طبقتها 

 

 

                                                           

 .   :ينظر: ؿبمد بوعزة, ربليل النص السردم تقنيات كمفاىيم,  ص1 
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طًَّلع على عنواف اغبكاية إ
ي
هبد أف كبل  " الدليلة المحتالة كالشاطر علي الزئبق "ف اؼب

الشخصيتاف اؼبذكورتاف يف العنواف نبا شخصيتاف مهمتاف, تدكر حوؽبما أحداث القصة اليت 
غَت أف الراكم يف بداية اغبكاية قد ة كالسبعوف بعد اؼبائة السادسة ,تبدأ يف الليلة اػبامس

لوحدىا كصوَّر اؼبناصف اليت ربتاؿ هبا على سكاف بغداد كبعد الليلة  الدليلة المحتالةذكر 
ر مقتطفا من حياتو يف مصر إُف كصوَّ  الشاطر علي الزئبقالسابعة بعد اؼبائة السابعة , ذكر 

 غاية انتقالو إُف بغداد ليتصادؼ مع الدليلة اتالة كيبدأ الصراع بينهما .
ن بقصتواه من سرد القصة كفصل البطلُت  ثر ما الحظنكعلى إ قبد أف مسار ىذه  ,كبلي

اغبكاية مقىسَّم إُف جزأين أساسيُت , حبيث جعل الراكم اعبزء الذم هبمعهما آخر جزء يف 
جعلنا للحكاية كممهد لبداية ربليلنا ف  تقسيم الراكمازباذ إُف  لنعمد كبن أيضااغبكاية , 

ة األكثر حضورا فيو , كحسب ما كرد يف أحداثو ,قد جزأين كأسندنا اعبزء األكؿ للشخصي
" الشاطر أما اعبزء الثاين فقد جاء ميعىنوننا باسم , " الدليلة المحتالة "  جاء ميعنػىوىننا باسم

قصتو أكثر من الدليلة اتالة ,  الذم سيطر على أحداث ىذا اعبزء كبرز يف علي الزئبق "
 غبكاية فتسلسل عناصره جارو مفعولو يف اغبكاية أيضا .كىذا كلو اتباعا ؼبا ذكر يف عنواف ا

كجدناىا تزخر  كتفحصها غبكايةاطبلعنا على اننا من خبلؿ , فنالتقسيم ك عن سبب
لذلك اخًتنا طريقة التجزئة كالتقسيم حىت تسهل علينا عملية  شخصياتبكم ىائل من ال

كذبنبا لبلضطراب الذم , البعدمك  ربليل كدراسة الشخصيات على الصعيد النوعي كالنمطي
ألف اغبكاية يف حقيقة األمر حكاية كاحدة وبصل بُت الشخصيات يف كبل اعبزأين قد 

أهنا زبتلف من حيث النوع  إالاعبزئُت  كبليف   كشخصياهتا مًتابطة ببعضها البعض كتتكرر
يف , ألف األحداث يف اغبكاية ىي من تتحكم يف بنية الشخصية , فقد تكوف ثانوية كالنمط

تظهر بنمط يف جزء كتتغَت يف اعبزء األكؿ كتتحوؿ إُف شخصية ىامشية يف اعبزء الثاين كقد 
 .آخر 
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 ملخػص الحكايػة:/ 1.2
 ككعادة شهرزاد كاصلت حكاياهتا للملك شهريار كصوالن هبا إُف الليلة اػبامسة ك

كالشاطر  يلة المحتالةحكاية الدلحكت لو  ( ,حيث675عوف بعد اؼبئة السادسة )السب
 , اليت دارت أحداث ىذه اغبكاية يف بغداد خاصة يف زمن ىاركف الرشيد ,علي الزئبق

من أجل االنتقاـ  ,من أمهر اتالُت كأشطر الشطار ذكرت فيها بعض اؼبناصف كاغبيل
 كالتباىي .

ذكر يف البداية مناصف العجوز اؼبلقبة بالدليلة اتالة ,كاف منصفها األكؿ يف ىذه لتي 
غبكاية متمثل يف خداعها ػباتوف زكجة حسن شر الطريق , أين تنكرت بلباس الصوفية ا

كتقمصت شخصية شيخة مباركة تسعى إُف اػبَت كمساعدة الناس , فخىدىعت الصبية 
خاتوف كتلفق ؽبا كذبة مفادىا أف تأخذىا إُف شيخ مبارؾ بنمكانو شفاء علتها ,كيف طريقها 

ا أهنا تصحب معها ابنتها )خاتوف( كتريد تزكهبها ,فعرضت استطاعت خداع ابن تاجرو بقوؽب
عليو ذلك كدبا أنو كاف يف نفسو نفس الغاية َف يرفض عرض العجوز , كصحبتو معها لًتيو 

اغ فألفت لو كذبة على السيد كالسيدة بأهنما كلداىا العركس ,إُف أف كصلت إُف دكاف الصبٌ 
ر منزؽبا ,ليعمل ىو اآلخر على تقدًن بيتو  كىي تبحث عن منزؿ تقيم فيو ريثما تػيعىمِّ 

عليهما  زؿ كذىبت إليو بصحبة اؼبغفلُت,لتحتاؿكمساعدة ؽبا , فأخذت منو مفاتيح اؼبن
ت ظافرة بالغنيمة, كيف طريقها عادت إُف هما مث فرٌ نبا من مبلبسهما الفاخرة كحيًليٌ ذبردك 

ما يف  و كأخذت كلٌ كصبيٌ ككذبت عليو مرة أخرل حىت أخرجتو من دكانو ىو الصبَّاغ 
ربايلت عليو ىو اآلخر, مث رجعت إُف ابنتها  ار بعد أفالدكاف كضبلتهم على ضبار اغبمٌ 

, ليتفقوا على ا يف خصاـ بُت بعضهم البعضزينب النصابة, بعدما جعلت كل الضحاي
 اإلمساؾ بالعجوز اتالة كينتقموا فبا فعلتو هبم فخرجوا باحثُت عنها .

قت كانت اتالة ذبهز نفسها ؼبنصف آخر كغبيلة أخرل, فلبست لباس كيف ذلك الو 
اـ األكابر كمرت على منزؿ شاه بندر التجار فعملت حيلة كسرقت ابنو دَّ خادمة من خي 

بعدما كاف الكل مشغولُت بزفاؼ ابنتو ,فجردتو من لباسو كحيليو ك أخذتو لصائغو يف السوؽ 
بنة الشاه بندر كتركت الصغَت رىنان عنده ريثما ذبيئ كطلبت منو ؾبوىرات كحيلي حبجة أنو ال

 ,كرجعت لبيتهابثمن ما ييعجب العركس كتأخذ الولد , فأخذت اجملوىرات كتركت الصغَت 
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 ,هم عليو كعثورىم عنو عند الصائغأما خبصوص الولد فقد عاد إُف حضن كالديو بعد حبث
يف تلك اللحظة تقابل كل ليتشابك الشاه بندر مع الصائغ اليهودم بسبب ذلك , ك 

اؼبغفلُت كتشاكركا فيما بينهم كاتفقوا على البحث عنها يف األزقة كاألسواؽ علهم يقبضوف 
عليها , ليتفقوا على أف يكوف لقائهم أماـ دكاف اؼبزين اؼبغريب ,فتوجو كل كاحد من طريق 

ن اؼبغريب الذم كذبت ار فعرفها فعملت عليو منصفان كأرسلتو إُف دكاف اؼبزيإُف أف رآىا اغبمٌ 
ار ك يكيو يف أصداغو ,فتخاصما مع بعضهما كتركا عليو كذبة جعلتو يقلع ضرسُت للحمٌ 

الدكاف كعند رجوع اؼبغريب كجد دكانو خاليان ألف الدليلة اتالة أخذت كل ما فيو كذىبت 
 غباؿ سبيلها .

الذم أرسل معهم  كذىبوا يشكوهنا عند الواِف اجملموعة اتاؿ عليها تبعدىا تقابل
  أهنم َف يسلموا من خيدىًعها ,فرغم أهنم أمسكوا هبا إاٌل ؾبموعة من أجل البحث عنها ,إاٌل 

أهنا استطاعت الفرار منهم كفوؽ ذلك عملت عليهم منصفان كباعتهم غبرًن الواِف كتقاضت 
مر بصلبها , شبنهم , كبعد عملية كر كفر استطاعوا القبض عليها كساركا هبا إُف الواِف الذم أ

الظبلـ سار دبحاذاهتا بدكم متسكع يبحث عن الزالبية فسمعتو الدليلة  كعندما حلٌ 
يتحدث , لتعمل عليو منصفا كتكذب عليو كذبة جعلتو يأخذ مكاهنا لتهرب بعدىا بفرسو 

 كلباسو.
كعند فشل الواِف يف القبض علي العجوز النصابة  كلف اػبليفة أضبد الدنف بأف 

االمساؾ هبا ,كيف ىذه اؼبرة َف تلعب عليهم الدليلة كإمبا ابنتها زينب اليت لعبت عليو يتوُف 
كعلى أتباعو فبنجتهم ك جردهتم من ثياهبم , كعندما علم حسن الشوماف بذلك طلب من 
اػبليفة أف يقابل الدليلة كييعطي ؽبا األماف بشرط أف تعيد حوائج الناس كزبربه عن سبب 

س ,كبعد امتثاؽبا أماـ اػبليفة أخربتو أهنا قامت باغبيل ليس طمعان يف حوائج ربايلها على النا
ىذا ما ذكر كثر من أضبد الدنف كحسن الشوماف ,الناس كامبا إلبراز قدرهتا على التحايل أ
 .نصابة كما عمبله من مناصف ببغدادخبصوص الدليلة اتالة كابنتها زينب ال

بأنو من أشطر الفتياف دبصر يف زمن صبلح أما خبصوص علي الزئبق فقد عيرؼ 
كاف يتمكن من الفرار    أنواؼبصرم الذم سعى ىو كأتباعو إليقاعو باؼبكائد كاغبيل إاٌل 

ل إُف تلقيبو بالزئبق اؼبصرم , كذيكر أف علي ىو ىذا ما أدٌ كاػبفية كالزئبق يف كل أالعيبهم 
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بغداد من أجل اللعب  أحد صبياف أضبد الدنف الذم أرسل إليو دعوة للحضور إُف
 علي الدعوة ككصل إُف بغداد ساؼبان بعد باؼبناصف كاغبيل رغبةن يف تقريبو من اػبليفة , فلٌب 

 مواجهتو لبعض الصعاب كمبارزتو ؼبلك الغابة كؾبموعة من قاطعي الطريق .
, فأكؽبم  ىناؾ إُف بغداد تلقتو اؼبكائد كاغبيل من أشهر الشطار كاتالُت وعند كصولك 

كانت من زينب النصابة ,حيث سحرتو جبماؽبا كحسنها كجعلتو ييغـر هبا فأغرتو بكبلمها 
كجلبتو ؼبنزؿ األمَت حسن كجعلتو حبيس البئر ,ىذا ما جعلو ييصر بالزكاج هبا خاصة بعد 

,كما أف ىذا اؼبنصف َف هبعل علينا اليت احتالت على معلمو ك أتباعو معرفتو بأهنا ابنة أمها
على اًثرىا يف  , فعمل على حيلة تنكربل دفعو لبلنتقاـ من زينب كأمها ينمكتوؼ اليد

, ليدخل الشاطر علي اػباف كيبنجهم انتقامان ؼبا فعلوه كهبدؼ جلب شخصية طباخ اػباف
 أف الدليلة أرسلتو لزريق السماؾ حبجة الدليلة إليو لتقدًن عرضو اؼبتمثل بالزكاج من ابنتها ,إاٌل 

 ىبشى زريق رغم ربذير مقدميو , فوافق على طلبها كَفالبنتها سعيا ؽببلكولوِف الوحيد أنو ا
 ر عليو الزئبق كاعًتؼ زريق بشطارتو,فلعب معو أكثر من سبعة مناصف إُف أف انتص لو

زاعمان أف زينب ىي من ككافق على طلبو كشرط عليو بدلة قمر بنت  الساحر عزرا اليهودم 
إُف قصر عزرا اليهودم بعد أف تبعو خفية ,ؿباكال أخذ البدلة  علي توجو, مث  اشًتطت ذلك

ره لكن عليا َف يرضى إال بأخذ البدلة , فبا تسبب يف  أف الساحر كشفو , كحذٌ منو إاٌل 
 تُت سحره مرة ثالثة على شكل كلب. ر اؼب, كبدؿ ره على ىيئة ضبار مث على ىيئة دبسح

طي الذم تبعو إُف منزلو فعرفتو ابنتو أكاخر األحداث رجع إُف ىيئتو بفضل السق كيف
بشرط أف , البشرية ىيئتو كارجاعو إُفبأنو بشر ,فسعت إُف فك السحر عنو مع جاريتها 

فوافق علي على شرطهما ,كيف الوقت ذاتو قامت قمر بقتل أبيها الساحر بعد  ,يتزكجهما
ها كنفسها بت بدلتمت لو رأس أبيها ككىرفضو اعتناؽ االسبلـ , مث ذىبت إُف الزئبق كسلٌ 

كهبذا فاز علي بالبدلة رغم الصعاب اليت كاجهتو ,ليظهر يف آخر لو من أجل الزكاج هبا ,
اغبكاية أنو تزكج بالبنات األربع كأعطاه اػبليفة قصر اليهودم كأعلى مقامو كطلب منو 

 هبا ك أمر بتدكينها كجعلها يف خزانة اؼبلك مع صبلة إعادة حكي كل األحداث اليت مرٌ 
 السَت ألمة خَت البشر عليو أفضل الصبلة كالسبلـ .
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         أنواع الشخصيات :    
باعتبار أف الشخصية من أىم العناصر اليت تشكل بنية النص اغبكائي فبل يقـو إال 
هبا ألهنا العنصر الفعَّاؿ الذم يوىلِّد األفعاؿ كيدفع باغبدث إُف التمايز كمن خبلؿ األفعاؿ 

الشخصيات يف القصة يتحدد نوعها , كلتسهيل عملية الكشف عن أنواع الصادرة عن 
على طريقة فيليب ىاموف اليت تعتمد على يف دراستنا خصيات يف كبل اعبزئُت ارتكزنا الش

تفرع عن , حبيث سنحاكؿ من خبلؽبا اإلؼباـ ببعض التصنيفات اليت ت الصفة التمييزية
الناقد تزفيتاف تودكركؼ كالناقد ت كبل من الشخصية يف العمل اغبكائي باتباع تصنيفا

ربديد أنبية كل كاحدة كمدل فعاليتها يف البناء , اضافة إُف فوستر كالناقد فيليب ىاموف
الفٍت انطبلقا من اغبدث كمن ساىم يف صنعو , فبل يكتمل أم عمل فٍت إال بتوفر 

 . 1الشخصيات 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 ,     ,  ط ينظر : صاٌف ؼبباركية , اؼبسرح يف اعبزائر, دار هباء الدين للنشر كالتوزيع , قسنطينة , اعبزائر, 1

 .   ص
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 الجزء األكؿ: شخصيات حكاية الدليلة المحتالة :       /1.2.2
 الصفة التمييزية :     /1.1.2.2

 الجدكؿ األكؿ : المقطع االستهاللي 
مجموع

العالمات 
 

03
 03
 03
 02
 01
 05
 04
 

المهنة
 

أك 
المهارة

 

+ + + + + + + 

العدؿ
 

+ - - + - - - 

الخير
 

+ - - - - - - 

األذل
 

- - - - - + - 

الشكول
 

- - - - - - + 

االنتقاـ
أك نية 
االنتقاـ 

 

- - - - - + - 

الغيرة
 

- - - - - - + 

الدىاء 
كالذكاء

 

- + + - - + + 

االحتياؿ
 

- + + - - + - 

الصفات
 

الشخصيات 
الخليفة ىاركف 

 

أحمد الدنف
حسن الشوماف 

 
األمير خالد 

الوالي
المنادم 

الدليلة  
المحتالة

زينب النصابة 
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 .: المنصف األكؿ : األربعة المحتاؿ عليهم الجدكؿ الثاني

العالمة
 

06
 03
 03
 04
 02
 03
 04
 05
 02
 02
 02
 

المهنة
 

+ + + - + + + + + + - 

العدؿ
 

- - - - - - - - - - + 

الخير
 

- + - + + + - + + + + 

األذل
 

+ - - + - - + + - + - 

الشكول
 

- + + + - - + + - + - 

االنتقاـ
 

+ - + - - - + + - + - 

الغيرة
 

- - - + - - - - - - - 

الكذب
 

+ - - - - + - - - - - 

الدىاء 
كالذكاء

 
+ - - - - - - - - - - 

االحتياؿ
 

+ - - - - - - - - - - 

الصفات
 

الشخصيات
 

الدليلة الشيخة المتصوفة
 

البواب الشيخ أبو علي
األمير حسن شر الطريق 
 

خاتوف
جارية خاتوف 

الشيخ أبي الحمالت 
 

التاجر سيديحسن
الحاج محمد الصباغ 

 
رجل عطار

حم ار حشاش 
كاحد من الناس 
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 .شاه بندر كاليهودم ارج  التدار  أـ الخير كالجدكؿ الثالث : المنصف الثاني : 

العالمة
 

  
 04
 02
 02
 01
 05
 

المهنة
 

+ + + - - + 

الخير
 

- - + - - - 

األذل
 

+ + - + + + 

الشكول
 

- + - + - + 

االنتقاـ
 

+ + - - - + 

الغيرة
كالحسد 

 

- - - - - - 

الكذب
 

+ - - - - - 

الذكاء
 

+ - - - - + 

االحتياؿ
 

+ - - - - - 

الصفات
 

الشخصيات
 

الدليلة
 

في شخصية
أـ  

الخير
التاجر شاه 

 
بندر

 

جارية بيت
 

الشاه بندر
 

زكجة الشاه
 

بندر
 

ابن الشاه بندر
 

الصائغ
 

اليهودم
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 المنصف الثالث : الحم ار كالميزىيِّن المغربي  الجدكؿ الرابع :

العالمة
 

06
 04
 04
 04
 02
 03
 

ا
لمهنة

 

+ + + + + + 

العد
 - + - - - - ؿ

الخير
 

- - - + - + 

األذل
 

+ + + + - - 

الشكول
 

- + + - - - 

االنتقاـ
 

+ + + + - + 

الكذب
 

+ - - - - - 

ا
لذكاء

 

+ - - - - - 

االحتياؿ
 

+ - - - - - 

   
الصفات

 
الشخ

صيات
 

الدليلة المحتالة
اش  الحم ار الحش 
 

 
الحاج مسعود

المزين المغربي 
 

عامل المغربي
 

الوالي
عشرة من 

أتباع الوالي 
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 المشتكين الخمسة ك الوالي:  الرابع المينًصف : الخامس الجدكؿ

العالمة
 

06
 05
 03
 05
 02
 04
 04
 04
 04
 

المهنة
 

+ + + + - + + + + 

العدؿ
 

- + - - - - - - - 

الخير
 

- + + + + - - - - 

األذل
 

+ + - + + + + + + 

الشكول
 

- - - + - + + + + 

االنتقاـ
 

+ + + + - + + + + 

الكذب
 

+ - - - - - - - - 

الدىاء 
كالذكاء

 
+ - - - - - - - - 

االحتياؿ
 

+ - - - - - - - - 

الصفات
الشخصيات 

الدليلة المحتالة 
 

الوالي
 

أتباع 
الوالي

اش  الحم ار الحش 
 

سيدة الحريم 
 

زكجة الوالي
 

اليهودم عزرا
المزين المغربي 
 

الحاج محمد 
 

الصباغ
 

التاجر سيدم 
 

حسن
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 الجدكؿ السادس : المنصف الخامس : الدليلة في المصلب كاحتيالها على البدكم

العالمة
 

06
 03
 03
 02
 03
 02
 02
 02
 03
 

المهنة
 

+
 

+
 

+
 

+
 + +
 

+
 

+
 

-
 

العدؿ
 

- + - - - - - - - 

الخير
 

- - - +
 

+
 - + + + 

األذل
 

+ - - - - - - - + 

الشكول
 

- - + - - + - - +
 

االنتقاـ
 

+ + + - + - - - - 

الكذب
 

+ - - - - - - - - 

الذكاء
 

+ - - - - - - - - 

االحتياؿ
 

+ - - - - - - - - 

الصفات
 

الشخصيات
 

العجوز الدليلة
 

الوالي
األمير حسن 
 

 شر
الطريق

عشرة مقدمين 
 

الحم ار
ىج اف  الس
الًمشاعلي 

 
العشرة

 
المحافظين

 

البدكم من
 

النجع
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 الجدكؿ السابع : المنصف السادس : زينب النصابة كرجاؿ أحمد الدنف

 الجدكؿ الثامن : المقطع النهائي : المحتالة كعدؿ الخليفة  
 الصفات

 
 الشخصيات

 العدؿ الخير االنتقاـ الشكول
 المهنة 

 كأ
 المهارة

 مجموع
 النقاط 

    + - - + - الدليلة المحتالة

    + - + - - حسن الشوماف 

    + - - - + أحمد الدنف 

    + + + + - الخليفة

    + - - - + الحىم ار

 
 
 

 الصفات
 الشخصيات

 الذكاء
 كالدىاء

 المهنة الخير األذل االنتقاـ الكذب
 مجموع

 العالمات
    + - + + + + زينب النصابة

    + + - - - - العط ار

    + + + - - + علي الجمل

 عشرة من أتباع
 علي الجمل

- - - + + +    

    + + + + - - أحمد الدنف

 الواحد كاألربعين
 أتباع الدنف

- - - + + +    



 الشخصية في حكاية دليلة المحتالة كالشاطر علي الزئبق تيبولوجيامقاربة تطبيقية ل المبحث الثاني:

85 
 

ة  الشخصيات مرتبة حسب األكرب عبلمة أما اؼبتشاهب/ نتػائج جداكؿ الصفة التمييزية :2
 فحسب األكؿ ذكرا يف اغبكاية :

    عامل المزين المغربي العالمػػػػة الشخصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 03 الشيخ أبو علي البواب    الدليلة المحتالة

 03 الشيخ أبي الحمالت    الحمار الحشاش

 03 البدكم    الوالي

الدنفالواحد كاألربعين أتباع     زينب النصابة  03 

 02 جارية خاتوف    أحمد الدنف

 02 رجل عط ار    الحاج محمد الصب اغ

 02 كاحد من الناس    اليهودم الصائغ عزرا

 02 زكجة الشاه بندر    التاجر سيدم حسن

 02 جارية بيت الشاه بندر    الحاج مسعود المزين المغربي

الواليسيدة الحريم زكجة     الخليفة ىاركف الرشيد  02 

 02 السىج اف    حسن الشوماف

 02 المشاعلي    األمير حسن شر الطريق

 02 عشرة محافظين    أتباع الوالي

 02 عشرة مقدمين    علي الجمل

 02 العط ار    أتباع علي الجمل

 01 المنادم    خاتوف زكجة شر الطريق

 01 ابن الشاه بندر    التاجر شاه بندر
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 الجداكؿ نخلص كفق طريقة فيليب ىاموف " الصفة التمييزية " إلى :من خالؿ 

 :في الجزء األكؿ  الشخصياتأنواع /1
 ,ر مهيمن يف اغبكايةكىي الشخصيات اليت يكوف ؽبا ظهو  الرئيسية:الشخصيات أ/

ف نفهم مضموف العمل نستطيع أكمن خبلؽبا كتنبٍت عليها ,  األف أحداثها تدكر حوؽب
ىذا النوع ال زبلو منو أم ك  ,كما قبدىا ربظى باالىتماـ من طرؼ الراكم القصصي ,

 :ركسة قبد حكاية ,كمن الشخصيات الرئيسية يف حكايتنا اؼبد
كاظبها مقًتف بعنواف اغبكاية, , غبكايةىي الشخصية اؼبركزية يف ا _ الدليلة المحتالة :1 

اسم علم عربم مؤنث , معناه يف اؼبعجم الوسيط على أنو :  كما يؤكد معٌت اظبها ىو ذكره
 .1الدليل الواضح , كاغبجَّة الواضحة 

  يعٍت قدَّـ دليلة أم دليبل كاضحا . ييقاؿ دليلة :ك 
كىو كناية عن معرفة الدركب كالفيايف كالقفار كالطرؽ  كنقوؿ باللهجة "فالف دليلة":

, كقولنا فبلف عبلَّمة للداللة على  نؤنث للتفخيميف الصحراء كيف الليل اغبالك , كىنا  
معرفتو كسعة علمو كاطبلعو , كيف القصص الشعيب نقوؿ أنو ذىب للعارفة , كالعارفة ىو 

 .2اغبكيم الذم يستشار غبل األلغاز كفك الرموز كشرح الغموض كقد يكوف رجبل أك أنثى 
, فقد تدخل )اؿ( ف نالحظ أف اسم الدليلة قد جاء مقركنا بألف كالـ التعري

كمعٌت ؼبح األصل ىو االلتفات إُف اؼبعٌت الذم  لى العلم اؼبنقوؿ لًلىمًح األصل ,التعريف ع
ينقل من العلم , كقولك : العباس كاغبارث كالنعماف كالفضل , فالعباس ىنا يشَت إُف معٌت 

إُف معناه , أما العبوس كاغبارث إُف اغبراثة ,أما قولك جاء عباس فننو يشَت إُف العلم ال 
 , كأنك قلت جاء الذم يعبس كثَتا .باس فننو يشَت إُف معٌت العبوس قولك جاء الع

                                                           

,   ينظر : شوقي كآخركف , اؼبعجم الوسيط , باب الداؿ , مادة ) أدؼبَّس ( ,مكتبة الشركؽ الدكلية , ط1 
 .    : , ص     ق/    

 , ينظر : سعد بن طفلة العجمي , تصحيح التاريخ كاسًتجاع  ما ضاع , موقع العربية 2 
https://www.alarabiya.net/politics/2021/12/25/بتاريخ : ضاع-ما-كاسًتجاع-التاريخ-صحيحت , 

  .      :  على الساعة,            

https://www.alarabiya.net/politics/2021/12/25/تصحيح-التاريخ-واسترجاع-ما-ضاع
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إُف فائدة  جاء في شرح ابن عقيل كأشار بقولو : للمح ما قد كاف عنو نقال "
لتفات إُف ما نقلت عنو من صفة أك ما يف معناىا وؿ األلف كالبلـ اليت تدؿ على االدخ

ا ظبي بو تفاؤال , كبوه إمبذا أردت باؼبنقوؿ من صفة ك لو أنك إحاصكمنقوؿ من صفة, ك 
را إُف أنو ظبي بو للتفاؤؿ دبعناه أتيت باأللف كالبلـ للداللة على ذلك ,كقولك اغبارث نظ

ذا َف تنظر إُف معناه كنظرت إُف كونو علما فبل تدخل عليو نو يعيش كوبرث, كإك ىو أ
 كنعماف .األلف كالبلـ بل تقوؿ فضل كحارث 

فدخوؿ األلف كالبلـ أفاد اؼبعٌت , فليستا بزائدتُت عبثا كحذفهما كاثباهتما ينزؿ  ذفإ
ذا ؼبح األصل جيء باأللف كالبلـ كإف َف يلمح َف لتُت اللتُت سبق ذكرنبا كىو أنو إعلى اغبا

 .1هبما  يؤت
الة على مبا ىو للدإ " الدليلة "أف دخوؿ األلف كالبلـ يف اسم خَت نستنتج يف األ

شارة إُف معرفتها الدركب كالفيايف كالقفار كالطرؽ , فنذا قلنا جاءت الدليلة فنننا معناه كاإل
صده الراكم من نقصد جاءت صاحبة الدليل الواضح كالعارفة بالدركب كالطرؽ كىو ما يق

 معناه.شَت إُف العلم فقط ال إُف بدكف ألف كالـ فنننا ن " دليلة "ذا قلنا خبلؿ اظبها , أما إ
فنجد معناىا الذم كرد يف معجم الوسيط أنو جنحة هبًتمها  االحتياؿأما عن كلمة 

كىو عمل يرتبط بسوء النية  يبتهنو الشخص كاف رجبل أك امرأة 2من يبتز ماؿ الغَت باػبديعة 
بغية اػبداع كيعاقب عليو القانوف كيف الغالب االحتياؿ يكوف من أجل ربح غَت مشركع 

 ية للقانوف.  كبطريقة مناف
تعترب الدليلة اتالة من أىم الشخصيات اليت تتوقف عليها القصة , فقد حصدت 

من بداية  37أعلى النقاط يف جدكؿ الصفة  التمييزية من الشخصيات األخرل بعبلمة 
ذات جانب سليب شرير  رئيسية محوريةاغبكاية إُف هنايتها , لنستنتج بذلك أهنا شخصية 

تالة ,لكن ال يبكن االستغناء عنها ألف اغبكاية مبنية عليها ,حيث , ألهنا شخصية ؿب

                                                           
ـ,     ق/     األردف  ,دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع , , جفاضل السامرائي , معاين النحو , ينظر : د. 1

 .   -   :ص
 .    : , ص  معجم الوسيط , باب اغباء , مادة ) حاكؿ ( ,ط 2
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صورت حضورىا اؼبكثف داخل النص بتفننها يف فعل الشر قصد أذية الغَت ,كما تتميز يف 
 االقناع كاالدىاش قدرهتا على 

أهنا متغَتة حسب تقدـ أحداث القصة فقد عملت طبسة مناصف كيف كل مرة   قبد
كانت تظهر بشخصية جديدة ,  ففي اؼبنصف األكؿ كانت على ىيئة عجوز متصوفة كيف 
اؼبنصف الثاين تظهر على ىيئة اعبارة أـ اػبَت كيف اؼبنصف الثالث أمنا للحمَّار كيف اؼبنصف 

اػبامس ذكاقة زالبية, لتحتاؿ هبذه اؼبناصف على ؾبموعة الرابع بائعة فباليك كيف اؼبنصف 
من الناس , ليس طمعا يف حوائجهم كإمبا لتظهر شطارهتا كقدرهتا على عمل اؼبناصف أكثر 
من نظَتيها أضبد الدنف كحسن الشوماف ,كرغبة يف أف يرتب ؽبا اػبليفة راتب زكجها 

 الراحل .
,كذلك من خبلؿ اؼبناصف اليت كما قبد أف أدكارىا يف ؾبرل اغبكي حاظبة 

استعرضت فيها ذكائها كدىائها , فتظهر على أهنا شخصية قوية ككاثقة , تعرؼ ماذا تريد 
كإُف أين تريد أف تصل , كدليل ذلك أف يف اغبكاية من يشيدكف على شدة احتياؽبا اؼبقركف 

حيل كخداع كقوؿ الراكم في البداية : كانت الدليلة صاحبة بالكذب كاؼبنمق بالنصب, 
 .1كمناصف كصورىا بأنها أخبت من ابليس الذم تعلم المكر منها 

 . 2كقوؿ الوالي : كاهلل إف ىذا أكبر منصف
 . 3كقوؿ الخليفة : ما أنتي إال حي الة محتالة 

تتحرؾ يف النص اغبكائي بكل حرية من  شخصية ناميةنبلحظ أف الدليلة اتالة 
من موقف إُف آخر حبسب تطور األحداث ك دليل ذلك بدايتو حىت هنايتو , فهي تتطور 

ؾبموع اؼبناصف اليت عملتها , متأثرة دبا وبيط هبا من أحداث كظركؼ اجتماعية , ساعدت 
أك دفعت هبا إُف التحكم يف سَت األحداث , لتنكشف مبلؿبها بالتدريج مع تقدـ سرد 

 ة راضية .القصة كتصل إُف هنايتها ظافرة بغايتها من اؼبناصف , منتصر 
 

                                                           
 .   :ص ,    دار الكتاب اغبديث , لبناف , ,  كليلة, جألف ليلة  1
 .    :ص نفسو,اؼبصدر  2
 .    :ص اؼبصدر نفسو, 3
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 كما نجد أف لشخصية الدليلة المحتالة مرجعيات منها :
: فقصة ىذه اتالة تتقاطع مع أسطورة دليلة ك مششوف  مرجعية أسطورية تاريخية

) سابع  سفر القضاةاؼبذكورة يف الكتب اليهودية كاؼبسيحية , فقد جاء يف العهد القدًن يف 
,  408أسفار التناخ الكتاب اؼبقدس يف الديانة اليهودية كالعهد القدًن يف اؼبسيحية ( ,ص 

أف مششوف كاف جبَّارنا عاتيا يبكنو مواجهة قبيلة دبفرده , فيقتل ألف شخص بفك ضبار , 
عندىا أراد الفلسطينيوف االمساؾ بو لكنهم عجزكا عن ذلك لقوتو اػبارقة , فاتفقوا مع 

كأرسلوىا إليو ليقع بعدىا يف غرامها ,كيكوف ذلك بداية  " دليلة "أة فلسطينية اظبها امر 
قوتي في جدائل شعرم السبعة فإذا ؽببلكو , فبعد أف أحبَّها باح ؽبا ًبًسرِّ قوتو قائبل: 

, كبعد أف ناـ على ركبيت زكجتو دليلة غافلتو كقصت شعره , كنادت  حيًلقىت ذىىىبىت قوتي
كوا بو كظبَّلوا عينيو مث سخَّركه يف الطحن بدال من ضبار الرحى , كعرَّضيوهي لكل القـو فأمس

 .   1االىانات أماـ الناس
مششوف ضده من أجل غاية كىي تسليمو ية االحتياؿ اليت قامت هبا زكجة قبد أف عمل

سها كىي إُف الفلسطينيُت كعمليات االحتياؿ اليت قامت هبا الدليلة اتالة ألجل غاية يف نف
ل من أضبد أف يرتب ؽبا اػبليفة جامكية زكجها كتظهر قدرهتا على عمل اؼبناصف أفض

حتياؿ كيف الغاية ,ألف ىذه الدنف كحسن الشوماف , إذف فكلتانبا تشًتكاف يف فعل اال
 األخَتة ىي افز الذم دفع بكليهما إُف عملية االحتياؿ كالنصب .

:باعتبار أف  محتالة إلى مرجعية اجتماعيةكما تحيل شخصية العجوز الدليلة ال
امرأةن كانت أك لشر كاالحتياؿ كاؼبكر كاػبديعة العجوز يف ثقافة اجملتمعات دائما مرىونة با

كحىت يف القصص كالركايات قبد كثَتا من الكتاب كالركائيُت يصوركف العجائز بأقبح , رجبلن 
قبدىا بارزة يف أغلب قصص ألف ليلة  األشكاؿ كأشنع الصفات , كالعجوز اؼباكرة كثَتا ما

كليلة لَتتبط فعل االحتياؿ كاؼبكر بالتكسب كنيل اغبضوة عند اؼبلوؾ كبياف األكثر قدرة 

                                                           
: ينظر : خالص جليب , قصة مششوف كدليلة ,موقع االقتصادية  1

xthttps://www.aleqt.com/2009/01/31/article_190700.html#:~:te=القد20%العهد20%يف20%جاء
 .     على الساعة : ,             :, بتاريخ !!؟(قويت20%ذىبت20%حيلقتٍ 20%فنذا,يف20%ًن

https://www.aleqt.com/2009/01/31/article_190700.html#:~:text=جاء%20في%20العهد%20القديم%20في,فإذا%20حُلقتْ%20ذهبت%20قوتي)؟
https://www.aleqt.com/2009/01/31/article_190700.html#:~:text=جاء%20في%20العهد%20القديم%20في,فإذا%20حُلقتْ%20ذهبت%20قوتي)؟
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تصور لنا شدة دىائها اليت كاية ىذه اغبكاألكثر ذكاءا , كمن ذلك قبد العجوز الدليلة يف 
 عند اػبليفة . تها بَت من الناس من أجل أف تناؿ غايكمكرىا كاحتياؽبا على عدد ك

ضافة إلى مرجعية دينية في قوؿ الراكم : تقد ـ البواب كقب ل يدىا فمنعتو , إ      
قوؿ الرسوؿ عليو الصبلة كمن ذلك  ,1بعد عني لئال  تنقض كضوئي اكقالت لو الدليلة 

>> كاهلل ما كقوؿ عائشة رضي ا عنها :   :>> إني ال أصافح النساء <<كالسبلـ 
ؼبا يف  يد رسوؿ اهلل يد امرأة قط , ما كاف يبايعهن إال بالكالـ << ,مست 

 .2مصافحتهن من فتنة 
 الوضوء,فنهنم ال يركف أف مصافحة الرجل للمرأة تنقض  األئمة كاألحناؼقوؿ  أما يف

أما عند اؼبالكي فَتكف أنو إف كانت مصافحة بشهوة نقض  ضا,ناقأما عند الشافعية فَتكنو 
 .  3ف شهوة ال ينقض ف كانت دك كإ

كىي الشخصيات اليت ال ىبلو العمل القصصي منها كتكوف  ب/ الشخصيات الثانوية :
ؼبساعدة الشخصيات الرئيسية , كما تساىم بشكل كبَت يف بلورة اغبدث كانضاج العقدة 

 كمن ىذا النوع قبده كاآليت : 
ضبَّار بطَّاؿ لو ضبار وبمل عليو أشياء الناس الثقيلة كيتقاضى  الحم ار الحش اش : -1

مقابل ذلك مبلغا من اؼباؿ , من أكثر الشخصيات تضررا , حيث دفعت بو حاجتو 
الشديدة إُف أف يقع ضحيَّة لبلحتياؿ من طرؼ الشخصية الرئيسية كيكوف رابع شخص 

آخر كىو يبسك بالعجوز اتالة  ربتاؿ عليو يف اؼبنصف األكؿ, مث ظهر مرة أخرل يف مشهد
غضبا كيقود ؾبموعة  طرفها مرة ثانية , ما جعلو يستشيطلكنو تعرَّض لبلحتياؿ كاألذل من 

                                                           
 .    :ص ,   ألف ليلة كليلة , ج 1
 ؾبموع الفتاكل , ماحكم مصافحة اؼبرأة األجنبية كىل تنقض الوضوء ؟ , االماـ ابن باز :2 

https://binbaz.org.sa/fatwas/3746/بتاريخ ,  الوضوء-تنقض-كىل-االجنبية-اؼبراة-مصافحة-حكم-ما : 
 .       على الساعة :  ,           

 : ىل مصافحة النساء تبطل الوضوء , موقع مبتدأ عبد الفتاح ساَف , ينظر:3 
https://www.mobtada.com/egypt/728355/بتاريخ   الوضوء-تبطل-النساء-مصافحة-ىل ,

  .      على الساعة :  ,          :

https://binbaz.org.sa/fatwas/3746/ما-حكم-مصافحة-المراة-الاجنبية-وهل-تنقض-الوضوء
https://www.mobtada.com/egypt/728355/هل-مصافحة-النساء-تبطل-الوضوء
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من رجاؿ الواِف كالناس الذين احتالت عليهم ىذه العجوز قصد القاء القبض عليها 
 كاالنتقاـ منها , لكن ؿباكالتو باءت بالفشل  .

اليت عىملت على عرقلة حركة الشخصية  ت الثانوية الناميةالشخصيايعترب اغبٌمار من 
الرئيسية كما شكَّل هتديدا ؽبا طواؿ حركة القصة , اضافة إُف اسهامو بفاعلية كبَتة على 

 تصعيد اغبدث كتطور اؼبواقف .
اليت ظهرت من بداية اغبكاية إُف هنايتها , سبثل ىذه شخصية ثانوية النامية  الػػػػػػوالي: -2 

الشخصية القاضي الذم يشتكي إليو الناس أحواؽبم كخصامهم , حيث سعت حركتو 
السردية يف القصة إُف اغبد من أفعاؿ الشخصية الرئيسية كالعمل على تثبيطها بنلقاء القبض 

ؼبشهدين األكلُت كالناس عنده عليها مرات كمرات خبلؿ مسار اغبكاية , قبد أنو ظهر يف ا
: ما نعرؼ حالنا كمالنا إال منك , فقاؿ الواِف   كقوؿ الخمسة المحتاؿ عليهميشتكوف 

   1كم من العجائز يف البلد ؟ ىل فيكم من يعرفها ؟
: ىل أنت تأذف للعجائز أف تدكر يف البلد  األمير حسن شر الطريق للواليقوؿ ك 

؟ ىذا يف عهدتك ؟ كال أعرؼ حوائج زكجيت إال منك كتنصب على الناس كتأخذ أمواؽبم 
.2 

كيف اؼبشهد الثالث كىو وباكؿ القبض على الشخصية الرئيسية لتحتاؿ عليو ىي 
االخرل كتبيعو اؼبتخاصموف بألف دينار كتفر جبلدىا من قبضتو , مث يف مشهد آخر كىو 

فقالت ال أخذت كال  أين حوائج الناس ؟: ها بعد أف أمسك هبا فسأؽبا قائبليتحدث إلي
    , حينها  أمر بصلبها من شعرىا . 3رأيت

يقاؿ اهتم بالنصب كاػبداع, إف النصب يف اؼبعجم الوسيط ىو اغبيلة  النصابة:زينب  -3
 .4أم اهتم باالحتياؿ كاػبداع

                                                           
 .     -    : ص,  كليلة , ج كتاب ألف ليلة  1
 .    : , ص اؼبصدر نفسو 2
 .    : , صنفسواؼبصدر  3

 .    : ينظر : معجم الوسيط , باب النوف , مادة )نىصىتى ( , ص4 
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يف  الشخصيات الثانويةاالبنة الثانية للدليلة اتالة كتعترب من كزينب النصابة ىي 
ىذه اغبكاية كتقـو كتابع عرضي ال يغَت ؾبرل اغبكي لكنها مبلزمة للشخصية الرئيسية 

صدر يف بداية اغبكاية فبزكجا حبث أمها ؽبا قد كاف أكؿ صوت ك ا , هتفتقـو على مساعد
على نية االنتقاـ كالظفر جبامكية أبوىا كىذا ما دفع بأمها إُف التحرؾ كعمل اؼبناصف يف 

 الناس .
مرة تدفع بأمها إُف فعل  تظهر تارة كزبتفي تارة كيف كل شخصية ناميةكما قبد أهنا 

, ذ القصة ؾبرل آخر, لتعمل بشكل غَت ملحوظ على تصعيد األحداث فتأخاؼبناصف
لى مفاجئتنا بعمل اؼبنصف األخَت الذم قامت بفعلو انتقاما ألمها كنصبها خاصة قدرهتا ع

  ها ؼببلبسهم .  على أضبد الدنف كصباعتو كسرقت
صاحب مكر كحيل جاء من مصر إُف بغداد مطركدا , فلعب  المقدـ أحمد الدنف : -4

عدة مناصف يف بغداد حىت خلع عليو اػبليفة كأصبحت لديو جامكية يف كل شهر ألف 
دينار كلو أربعوف رجبل ربت يده , كجعلو مقدـ اؼبيمنة , أم جناح اػبليفة األيبن كالقائد 

اليت َف تتطور كَف يتأثر طبعها بتقدـ الشخصيات الثانوية نة اعبيش ,قبد أنو من األكؿ ؼبيم
 أحداث القصة .

ظهرت يف اغبكاية مرات قليلة غَت أف ظهوره ىذا قد ساىم يف  شخصية ناميةكىو 
عرقلة الشخصية الرئيسية دبحاكلة تنفيذ أكامر اػبليفة اليت تنص على إلقاء القبض عليها 

لناس , لكنو ىو اآلخر َف يسلم من النصب فقد نصبت عليو ابنة الدليلة ككف أذاىا عن ا
 اتالة اؼبلقبَّة بػ زينب النصَّابٌة , فجردَّتو من مبلبسو ىو كصباعتو الواحد كاألربعوف رجبل .

الشخصيات الثانوية صاحب مصبغة يف بغداد كيعترب من  الحاج محمد الصب اغ : -5
على مساعدة ألكؿ مرة يف اؼبنصف األكؿ أين ساىم ظهوره ىذا  يف اغبكاية , ظهر النامية

تأـز اغبدث كتطوره للمنصف الذم تعده كقد ساىم على  ااكماؽب الشخصية الرئيسية يف
ليأخذ السرد ؾبرل آخر يف القصة , كالصباغ ثالث شخص ربتاؿ عليو الدليلة اتالة كتسلبو 

يؤىمَّنة يف مصبغتو كتػيوىكِّلى كاحدا ضبَّارا دبهمة تكسَت ما بقي يف 
اؼبصبغة ليعود حوائج الناس اؼب

عن الدليلة كإلقاء  , مث ظهر مرة أخرل كىو يساعد يف عملية البحثكهبد مصبغتو خرابا
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القبض عليها , كيف آخر مشهد يظهر عند اػبليفة كقد استعاد حوائج الناس اؼبسركقة من 
 اتالة كخلع عليو اػبليفة دببلغ من اؼباؿ حىت يعيد ترميم اؼبصبغة .

: صيَّاغ لو متجر من الذىب كاجملوىرات , ذا ديانة يهودية , ظهر يف اليهودم عزرا  -6
ين يـو رىنت عنده الدليلة اتالة ابن جاره الشاه بندر دبصاغ قيمتها ألف دينار اؼبنصف الثا

كنصبت عليو كذلك كسبب قدرهتا على نصبها عليو ىو حسده عباره التجَّار شاه بندر 
فكاف إذا باع بيعة كَف يبع ىو وبسده عليها , كىذا ما جعلو يقبل ابن جاره كرىينة مقابل 

 ره كيشعره بالعجز كيرجع إليو حىت يأخذ ابنو .مصاغو حىت ينتقم من جا
اليت ظهرت مرات قليلة يف اغبكاية , الشخصيات الثانوية يعترب اليهودم عزرا من 

سهَّلت حركة الشخصية الرئيسية يف إطار اغبكاية كسانبت يف تقدـ اغبدث كحصوؿ 
جديدا أطاؿ ضافت حدثا اليت أ الشخصيات الناميةمنصف آخر بسببو , كما يعترب من 

 . على الناسبُتَّ دىاء الدليلة كاحتياؽبا السريع مسار اغبكي ك 
فهي ربيل إُف شخصية  إف شخصية اليهودم عزرا ذات مرجعية تاريخية دينية :

الكاىن عزرا الذم ذكر نسبو يف العهد القدًن يف سفر عزرا , ك عزرا اسم عربم يقصد بو " 
 رجع نسب عزرا اليهودم إُف ىاركف عليو السبلـ .العوف " نشأ كاختصار السم عزريا , كي

رموقة يف ببلط اؼبلك " يعد عزرا مؤسس اليهودية كميغَتِّ تارىبها بعد نيلو مكانة م
" ليػيعىيػِّنىوي مستشارا يف شؤكف الطائفة اليهودية , كما ساىم يف عودة اليهود إُف أرربشسنا

 . 1القدس ك التمدُّف فيها بنقامة حكم ذايت ؽبم
: حسن ابن التاجر لو متجر يف سوؽ بغداد , كاف ثاين التاجر سيدم حسن  -7 

ذ ساىم إ,  الشخصيات الثانوية الناميةشخصية ربتاؿ عليها الشخصية الرئيسية كىو من 
ظهوره يف اؼبنصف األكؿ إُف تقدـ سَت األحداث , حيث استعملتو الدليلة لتحتاؿ بو على 

كساىم يف تأزمها كتطور  حداث القصةأعطى الدفعة ألغَته , اضافة إُف حضوره الذم 
اؼبنصف , كال نغفل عن ظهوره يف مشهدين آخرين كىو يساعد يف عملية البحث عن 

 الدليلة اتالة . 
                                                           

   أضبد معاذ علواف حقي , أثر عزرا يف الديانة اليهودية , ؾبٌلة الشريعة كالدراسات االسبلمية , ـ ينظر : د.1 
 .           -  -     :,ص     ,   ,ع
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: صاحب دكاف , استخدمتو الدليلة اتالة حىت الحاج مسعود المزين المغربي  -8
 يسلم ىو اآلخر من النصب فبينما ىو ربتاؿ على اغبمَّار كتفلت من يديو , غَت أنو َف

متخاصم مع اغبمَّار رجع إُف دكانو ليجده خاًك ال شيء فيو , كمن خبلؿ أحداث القصة 
يف اغبكاية إذ عملت كوسيلة مساعدة  الشخصيات الثانويةقبد أف اؼبزين اؼبغريب من 

العجوز اتالة سانبت يف التفريج عن  شخصية ناميةللشخصية الرئيسية , اضافة إُف كوهنا 
تطور اغبدث , كما قبده قد ظهر يف مواقف كسانبت بشكل ملحوظ يف كتقدًن اغبل ؽبا , 
 عملية البحث عن العجوز اتالة .مثل مشهد أخرل من اغبكاية 

العبلمة يف كىو من الشخصيات اليت حصلت على متوسط  الخليفة ىاركف الرشيد : -9
ؿ اغبكاية إُف آخرىا , كذلك يف افتتاح الراكم غبكايتو , رغم أنو ذكر من أك جدكؿ النتائج 

كرغم ظهوره اػبافت إالَّ أنو يعترب من  ,1كاف في زماف الخليفة  ىاركف الرشيد...قائبل: 
 اليت ال تقدـ دكرا مهما يف تقدـ األحداث من بداية انطبلؽ القصة الشخصيات الثانوية

,َف  شخصية ثابتةكيف نفس الوقت قبده  ,لكن اغبل كاف عندىا حىت توقف مهزلة اؼبناصف
مبا ذكرىا الراكم صلة كَف تساىم يف تصعيد أم حدث كإتتغَت كَف تتطور مع تطور اغببكة اغبا

لتؤدم دكرا كاحد كىو ربقيق العدؿ اؼبسلوب طوؿ مسار اغبكاية كؿباكلة ارضاء كل اػبصـو 
لشخصية العدؿ يف آخر اؼبتضررين من أعماؿ العجوز النصابة كبالفعل قد حققت ىذه ا

القصة كأعطت لكل ذم حق حقو كما أكقفت أفعاؿ الدليلة اتالة بعد أف خلع عليها 
 جبامكية زكجها .

أف الراكم يستحضر ىذه شخصية ىاركف الرشيد كيفتتح هبا حكايتو ألف أحداث  قبد
ِف ىذه القصة قد حدثت يف عهده كقيل أف حضور اػبليفة ىاركف كاف أكثره يف كل ليا

ألف ليلة كليلة رغم كجود خلفاء آخرين كاف ؽبم الصيت الكبَت يف بغداد إالَّ أنو أخذ اغبظ 
 اؼبدركسة . كخاصة يف ىذه اغبكاية ىذه اغبكايا الليليةاألكفر يف الظهور يف أغلب 

                                                           
 .     :, ص  ينظر : ألف ليلة كليلة  , ج1
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يعترب ىذا اػبليفة من أشهر اػبلفاء اؼبسلمُت على مدار تاريخ الدكلة االسبلمية كقد 
العديد من اغبكايات كيعترب األكثر ذكرا حىت يف اؼبصادر األجنبية كاغبوليات خلدت سَتتو 

 .1األؼبانية اليت ذكرت اظبو )اركف ( كاغبوليات اليابانية كالصينية باسم )الوف(
 االجابة عن التساؤؿ ؿباكال كيشير الكاتب أحمد أمين في كتابو " ىاركف الرشيد "

لهاركف الرشيد دكف غيره من كبار ليلة داعية ت ألف ليلة ك لماذا كان, الذم مفاده
ككلهم يف اغبقيقة أعظم من الرشيد كأفخم كأعدؿ على حد كصفو , كيرل  الخلفاء ؟

كؿ ما ترجم ليلة كليلة يف عصور ـبتلفة فكاف أالكاتب أف سبب يعود إُف ترصبة كتاب ألف 
ف لظهور الكتاب أيامو عن الفارسية ىو القسم البغدادم يف عصر الرشيد , فتملقو اؼبؤلفو 

كاتقاء  ؼبا حدث لعبد ا اؼبقفع حُت ترجم كليلة كدمنة حُت ؼبَّح تلميحا خفيفا عن ظلم 
اػبلفاء كاغبكاـ لكن كصف ىاركف الرشيد باؼبلك العادؿ , كقد يعود السبب إُف أف ىاركف 

 لو .الرشيد ؼبا علم دبًتجم الكتاب أفاض عليو من عطائو كفهم أف ىذه خَت دعاية 
غير أف الدكتور شوقي أبو خليل يرد عكس ىذا الكالـ في كتابو " ىاركف الرشيد 

قائبل فيو أف ذكر اسم ىاركف الرشيد يف قصص ألف  أمير الخلفاء كأجل ملوؾ الدنيا "
ليلة كليلة جعل العديد يظنوف أهنا كتبت بعد أيامو بزمن قصَت , مشَتا أف القصص شوىت 

وقي أف السبب قد يرجع إُف أف األكربيُت ظنوا أف الرفاة يف قصر سَتة الرشيد , كاعترب ش
الرشيد ال يبكن أف يكوف إال كما كاف يف قصر شارؼباف من شراب كفسق كفجور , فجعلوا 
الرشيد بطبل لركايات الف ليلة كليلة عند ترصبتها كبصورة تشبو ما هبرم يف قصورىم , مشَتا 

 عهده ألهنا ترصبت إُف العربية يف القرف الثالث للهجرة إُف أنو َف يسمع بألف ليلة كليلة يف
 .2كالرشيد عاش يف الثاين 

                                                           
ؼباذا ىاركف الرشيد األشهر يف حكايات ألف ليلة كليلة , من  .    ينظر : ؿبمد عبد الرضباف , يف ذكرل كفاتو اؿ 1

-ىاركف-ؼباذا-1210الػ-كفاتو-ذكرل-ىف/https://www.youm7.com/story/2019/3/24اليـو السابع : موقع 
 .       على الساعة :  ,            :, بتاريخ   4183086/حكايات-ىف-األشهر-الرشيد

ؼباذا ىاركف الرشيد األشهر يف حكايات ألف ليلة كليلة , من  .    ينظر : ؿبمد عبد الرضباف , يف ذكرل كفاتو اؿ 2
-ىاركف-ؼباذا-1210الػ-كفاتو-ذكرل-ىف/https://www.youm7.com/story/2019/3/24اليـو السابع : موقع 
 .      على الساعة :  ,            :, بتاريخ   4183086/حكايات-ىف-األشهر-الرشيد

https://www.youm7.com/story/2019/3/24/فى-ذكرى-وفاته-الـ1210-لماذا-هارون-الرشيد-الأشهر-فى-حكايات/4183086
https://www.youm7.com/story/2019/3/24/فى-ذكرى-وفاته-الـ1210-لماذا-هارون-الرشيد-الأشهر-فى-حكايات/4183086
https://www.youm7.com/story/2019/3/24/فى-ذكرى-وفاته-الـ1210-لماذا-هارون-الرشيد-الأشهر-فى-حكايات/4183086
https://www.youm7.com/story/2019/3/24/فى-ذكرى-وفاته-الـ1210-لماذا-هارون-الرشيد-الأشهر-فى-حكايات/4183086
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: فهذه الشخصية تتميز بوزهنا  تيًحيلي شخصية ىاركف الرشيد إلى مرجعية تاريخية
شخصية سبثل رمز الدكلة كاغبضارة االسبلمية كرمزا سياسي يف التاريخ االسبلمي ,كىي ال

العباسية يف أزىى العصور سبازجا كتزاكجا حضارةن كثقافةن مع كما سبثل الدكلة  للعدؿ,
اغبضارات اؼبختلفة , ففي عهدة ىاركف الرشيد انصهرت الفوارؽ يف بوتقة كاحدة كتبلشت 
جًحفة , لتنضح بذلك ببلد الرافدين بالعلم الذم ازدىر هبا 

ي
العصبيات القبلية كالعنصريات اؼب

 لماء كاألدباء .كتصبح قطبا مستقطبنا للعديد من الع
ذاع صيت ىذا اػبليفة ك امتزجت شهرتو يف نسجها اغبقيقة مع اػبياؿ كاختلطت 

لتظهر  الوقائع مع األساطَت حىت كادت زبتفي الصورة اغبقيقة للخليفة ىاركف الرشيد ,
صورة لو أقرب من اللهو كاجملوف كالعبث كاللعب , كقبد ىذه الشخصية يف ىذه اغبكاية , 

 ى أصحاهبا كأكرمهم غاية االكراـ.مور اغبيل كاؼبكائد حىت أنو خلع علملك مولع بأ
:رجل حيَّاؿ صاحب مكر كخديعة أعجب اػبليفة بقدراتو العجيبة حسن الشوماف  -10

فخلع عليو جامكية يف كل شهر ألف دينار كلو أربعوف رجبل ربت يده كصار لو ظباط يف 
ـ اؼبيسرة كىو اعبناح األيسر لو كالقائد األكؿ الغذاء كظباط يف العشاء , جعلو اػبليفة مقد

 ؼبيسرة اعبيش .
هر من بداية اغبكاية إُف ظ ناميةفعَّالة ك شخصية ثانويةيعترب حسن الشوماف 

, عمل ظهوره على اعاقة ربرؾ الشخصية الرئيسية ككاف دبثابة العنصر اؼبهدد ؽبا ,إُف هنايتها
ينهي بذلك سلسلة أعماؽبا االحتيالية , قبد أف غاية تقديبها إُف اػبليفة لتمتثل أمامو ك 

حركتو يف اغبكاية قد ساعدت على مبو األحداث كتصعيدىا كبو اغبل لتأخذ اغبكاية ؾبرل 
 .العقدة تنفكك االنفراج  

ىي زكجة األمَت حسن شر الطريق , دفعتها غَتهتا على زكجها الذم أراد خاتوف : -11
تنجب لزكجها كال يتزكج عليها ,  إُف البحث عن حل حىت ,الزكاج عليها ألهنا ال تنجب 

الة كتفتتح هبا سلسلة مناصفها , كقد دار تقع كأكؿ ضحية احتياؿ من طرؼ الدلية اتف
يا أمي قد حلفت زكجي أنو ال يتزكج غيرم فرأل األكالد أكؿ حوار بينهما قائلة : 

لي لما أرجع من السفر أتزكٌج  فتشو ؽ إليهم , فقاؿ لي أنت عاقر ال تحبلين....كقاؿ
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, فإف عليك , كأنا خائفة يا أمي أف يطلقني كيأخذ غيرم فإف لو بالدا كجامكية كاسعة 
 .1كالد من غيرم يملكوف البالد كالماؿ مني جاء لو أ

, ألف الشخصيات الثانويةرغم عدـ حضورىا الكثَت يف مسار السرد إال أهنا من 
قد ساىم يف بداية سلسلة أفعاؽبا االحتيالية كسهَّل على  حضورىا أماـ الشخصية الرئيسية

حيث سانبت يف مبو  الشخصيات الثابتةالدليلة اتالة اهباد أكؿ ضحية ؽبا , كىي من 
 هناية اغبكاية .اغبدث داخل االطار اغبكائي لكنها َف تنمو إُف 

لة بعد أف ظبع رجبل كىو رجل من النجع اشتهى الزالبية البغدادية اؼبعسَّ  البدكم : -12 
يقوؿ لصاحبو أنو تغذل زالبية بالعسل , فبلح بو طمع يف أرض بغداد أين تلعب النساء 

, ليكوف ضحية من ضحايا الدليلة اتالة ككسيلة خبلصها من اؼبناصف على الرجاؿ
مصلبها, حيث سجلت الشخصية الرئيسية بفضلو خامس منصف عندما كذبت عليو كحل 

 لتهرب بعدىا حبوائجو على ظهر حصانو . ؿبلها يف اؼبصلب
اليت ظهرت يف اغبكاية كصعدت  الشخصيات الثانوية الناميةيعترب البدكم من ك 

باغبدث إُف انفراجو بعد تأزمو كتوقف حركة اتالة ليكوف اؼبنقذ للشخصية الرئيسية كيسهل 
 كمرة أخرل عند فرارىا من صباعة الواِف , مث ظهر مرة أخرل كىو يطلب العفو من الواِف

 اػبليفة كىو يستعيد حوائجو كحصانو اؼبسركؽ .   

كىي الشخصيات اؼبكملة , اليت ال تقدـ أدكارا فاعلة يف الشخصيات الهامشية : -جػ
ر دكارىا صغَتة تؤدم دك حبيث تكوف أ تطور األحداث كامبا تكوف ؼبلء الفراغ يف اغبكاية 

 لشخصيات اؽبامشية يف ىذا اعبزء قبد : , كمن ا اؼبوصل الفٍت بُت عناصر اغبكاية
عند اػبليفة , ظهر أكؿ مرة يف مشهد رئيس الشاكيشية  األمير حسن شر الطريق : -1

اغبزين اؼبقهور الذم تشوؽ إُف األكالد كلكنو َف يرزؽ ال بولد كال ببنت بسبب زكجتو اليت ال 
يتزكَّج عليها , ليظهر مرة  ربمل منو , كبعد شجار دار بينهما قرر بعد عودتو من السفر أف

رل ؽبا من احتياؿ كقصت عليو زكجتو ما ج هسفر بعد رجوعو من  أخرل يف مشهد آخر
مهركال غضبانا إُف الواِف حىت يقتص حقو منو , كيف حوار بينو  العجوز عليها , ليذىب

                                                           
 .   :ص,  جألف ليلة كليلة , ينظر: 1
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ىل أنت تأذف للعجائز أف تدكر في البلد كتنصب كبُت الواِف قاؿ حسن شر الطريق لو : 
 .1على الناس كتأخذ أموالهم ؟ ىذا في عهدتك كال أعرؼ حوائج زكجتي إال منك 

, َف  شخصية ىامشية ثابتةنستنتج من خبلؿ ظهوره اػبافت يف مسار اغبكي أنو 
تقدـ كَف تؤخر ال بفعل كال حبدث , كَف تعمل كغَتىا من الشخصيات على تطوير أفعاؿ 

الشخصيات داخل االطار الشخصية الرئيسية كَف تساىم يف تضخيم الصراع اغباصل بُت 
 ا بقيت ثابتة كَف تتغَت . اغبكائي كإمب

د الواِف ليخرج هبم يف مهمة ىم اجملموعة اليت استعاف هبا اغبمَّار من عنأتباع الوالي :  -2
البحث عن الشخصية الرئيسية كبينما ىم سائركف حىت وىا كقبضوا عليها كراحوا هبا إُف 

 الواِف .
 تقدـ سَت األحداث يف اغبكاية ليس ؽبا دكر فعَّاؿ يف شخصية ىامشية ثابتةذا أتباع الواِف إ

 مبا عملت فقط على عرقلة حركة الدليلة اتالة .كإ
كىو أحد رجاؿ أضبد الدنف ذا شطارة كبَتة , كاف حضوره غَت علي الجمل :  -3

ألنو ساىم فقط يف عملية البحث عن  شخصية ىامشية ثابتةمكثف يف اغبكاية جعل منو 
زينب النصابة كتنصب عليو ىو كصباعتو كتسرؽ الة ليقع بعدىا يف منصب ابنتها الدلية ات

 ؽبم مبلبسهم . 
سانبوا يف القصة يف عملية البحث عن  شخصيات ىامشية ثابتةأتباع علي الجمل :  -4

الشخصية الرئيسية لكنهم تعرضوا للنصب يف اؼبنصف السادس من طرؼ زينب النصابة ابنة 
كاف قليبل يف ظهورىم   ى تصعيد اغبدث كال على تطويره ألفَف يعملوا علك الدلية اتالة , 
 مسار اغبكاية.

من بن رضيع كبنت بكر , لو رتبة التجَّار , يعترب أب ال ج ار شاه بندر :الت -5
كاف لو ظهور كاحد أثناء شجاره مع جاره الصياغ اليهودم , الشخصيات الهامشية الثابتة
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على اليهودم كيرد  حىت يسًتد ابنو اؼبرىوف عنده دبصاغ قيمتها ألف دينار لينتفض غاضبا
 .1اج إلى صيغة فأحضر ثياب الولد إف ابنتي ال تحت: عليو قائبل

كمن خبلؿ اغبكاية قبده َف يظهر سول يف ىذا اؼبشهد كَف يقدـ أم اضافة إُف 
لينتهي دكره  ؼبساعدة ؽبااة الرئيسية كال على تقدًن اغبدث كَف يعمل ال على عرقلة الشخصي

 بانتهاء اؼبوقف .  
, َف تقم بأم دكر فٌعاؿ يف اغبكاية ,  شخصية ىامشية ثابتة :عامل المزين المغربي -6

على أذية اغبمَّار بعد أف كذبت عليهم  تعملك ظهرت يف اؼبنصف الثالث ؼبلء الفراغ 
العجوز اؼباكرة , لكنها َف تظهر مرة أخرل يف اغبكاية , لينتهي دكرىا البسيط بانتهاء 

 اؼبشهد .
لبواب أجرة ثبلثة أشهر على بواب دار رئيس الشاكشية ككاف ؽبذا ا الشيخ أبو علي : -7

اؼبكر األمَت حسن شر الطريق كَف يعرؼ كيف ىبلص هبا منو كحاجتو ىذه جعلتو يقع موقع 
ف كشفت عن احتياجو للمصركؼ فظنها من ىيئتها أهنا من عند الدليلة اتالة بعد أ

 أصحاب التصرؼ كفيها شيء من ا لتمن عليو بثبلثة دنانَت كيصدؽ كذبتها .
ظهرت يف موقف كاحد  ,ثابتةشخصية ىامشية صية الشيخ أبو علي البواب ف شخإ

كىي بياف أحواؿ العامل األجَت اتقر ما حيث استعملها الراكم ليعرب من خبلؽبا عن فكرة 
 يف كل زماف كمكاف ك الذم ال يتقاضى أجر تعبو يف كقتو .

يف اؼبنصف األكؿ تطالعنا شخصية الشيخ الزاىد التقي  :الحمالت الشيخ أبي -8
"  ذ جاء كصفو على لساف الدليلة بأف يزكره الناس لنيل الربكة منو , إ صاحب خَت كبركة ,

ىذه  ت, تفنن 2كل من كاف مديونا كزاره قضى اهلل دينو كاف زارتو  عاقر فإنها تحمل "
 هبا على خاتوف زكجة شر الطريق . األخَتة  يف كصفو ألنو كذبة اختلقتها حىت ربتاؿ

اليت َف تنمو مع أحدث القصة إُف األخَت,  الشخصيات الهامشية الثابتةقبده من 
 بفضلو.الرئيسية يف عمل منصف حىت تتمكن من االحتياؿ لكنو ساعد الشخصية 
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كىم أتباع أضبد الدنف , كاف حضورىم متبوعا حبصوؿ  الواحد كاألربعين رجال : -9
اؼبنصف السادس , كذلك عندما تعرضوا للنصب من قبل زينب النصابة ابنة الدليلة اتالة 

, كىم من عوا ضحايا عندىا كيفقدكا مبلبسهماليت طلعوا يف مهمة القبض عليها حىت يق
ألحداث , كانتهى دكرىم بعد اليت َف ربفز على تطور ا الشخصيات الهامشية الثابتة
 عودهتم شبو عرايا إُف القاعة . 

كىي اعبارية اليت ظهرت يف اؼبنصف األكؿ حُت قالت خاتوف  جارية خاتوف : -10
, 1 انزلي قبلي يد الشيخ أبو علي البواب كقولي لو يدخل الشيخة لنتبرؾ بهاعباريتها : 

ىذه الشيخة تدخل لنتبرؾ بها عل   سيدتي تقوؿ دعيظهر بعدىا صوهتا ـباطبة البواب : ك 
 .2بركتها تنعم علينا

, ليس ؽبا أم دكر مهم يف تطور األحداث  شخصية ىامشية ثابتةإف جارية خاتوف 
 كَف تظهر يف اغبكاية سول مرة كاحدة . 

, ظهرت مرة كاحدة يف مسار اغبكي ,كَف شخصية ىامشية ثابتة ( :1رجل عطار ) -11
, ككأهنا بانت يف اغبكاية لتشغل الفراغ , كتكوف ؾبرد كسيلة تساىم يف تطور األحداث 

 اليت حصَّلتها يف اؼبسركقات تأمنها علىل يث استعانت هبا الشخصية الرئيسيةمساعدة , ح
لما أخذت حوائج ابن اؼبنصف األكؿ , كمثاؿ ذلك ما جاء على لساف الراكم حُت قاؿ : 

راحت إلى حاؿ سبيلها كأكدعت الذم  التاجر كحوائج الصبية كقفلت الباب عليهما ك 
 .  3كاف معها عند رجل عط ار

, ظهر يف اغبكاية عندما صوت اغبق الذم يبحث عن العدؿ كاحد من الناس : -12
إف اجتمعت اػببلئق حوؿ اغبمَّار كالصبَّاغ كنبا يف شجارنبا ليقاطعهما صوتو  قائبل : 

طمأف  كأعطى العجوز حماره إال لما رأل الحم ار في عهدة الصب اغ...ألف الحم ار ما ا
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الصب اغ قد استأمنها على المصبغ كالذم فيها , كأجد يا معلم بما أنك أسكنتها عندؾ 
 .1كجب عليك أنك تجيء لو بحماره 

تتطور دخل االطار  اليت َف الشخصيات الهامشية الثابتةقبد ىذه الشخصية من 
ايصاؿ فكرة ما مفادىا أف الناس العادية تفرؽ بُت مبا ذكرىا الراكم من أجل العاـ للقصة كإ

كىذه الشخصية كغَتىا ربصيل اغبق كربقيق العدؿ بينها  اغبق كالباطل كرباكؿ جاىدة يف
من الشخصيات السوية يف العاَف تساىم يف الكشف عن اغبقيقة كاعطاء اغبق ألىلو كليس 

تطفل من أجل معرفة ما وبصل الوقوؼ مكتوفة األيدم تستمتع دبشاىدة اؼبتخاصمُت أك ال
 فقط .

ابنها يف يـو خطبة ابنتها كقد  ؽى رً ؽبا ابن رضيع كبنت بكر , سي زكجة الشاه بندر :  -13
 مت اختطافو من قبل الدليلة اتالة كيتبدؿ فرحهم إُف حزف غبظة اكتشاؼ فقداف الطفل .

كَف يكن ؽبا ذكرت مرة كاحدة  الشخصيات الهامشية الثابتةزكجة الشاه بندر من 
 أم دكر فعَّاؿ يف مسار السرد كال يف مبو اغبدث .

كىي اعبارية يف دار الشاه بندر ,ظهرت يف اؼبنصف الثاين  جارية بيت الشاه بندر : -14
حيث كانت ربمل ابن الشاه بندر لتلتقي بالشخصية الرئيسية كربتاؿ عليها ىي األخرل 

كأما د كاختطافو مثاؿ ذلك يف قوؿ الراكم : بسبب طيبتها الزائدة كتتسبب يف فقداف الول
الجارية فإنها دخلت لسيدتها كقالت يا سيدتي أـ الخير تسلم عليك كفرحت لك 
كيـو العقد تجيء ىي كابنتها كيعطين النقوط, فقالت لها سيدتها كأين سيدؾ ؟ فقالت 

 . 2تركتو عندىا خوفا أف يتعلق بك كأعطتني نقوطا للمغنيات
فقد ظهرت مرة كاحدة يف  الشخصيات الهامشيةالشاه بندر من  ف جارية زكجةإ

رقة مبلبسو الفاخرة , اضافة إُف اغبكاية كسهلت على الدليلة اتالة اختطاؼ الطفل كس
 حضورىا أك غياهبا ال يؤثر يف ؾبرل السرد كال حىت يف أحداثو .  شخصية ثابتةهنا أ
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الدليلة كىي يف قبضة رجاؿ ؿ عليو سيدة اغبرًن كأكؿ شخص ربتا زكجة الوالي : -15
, فقد نصبت عليها بكذبة كباعت ؽبا اغبمَّار كاليهودم كالصبَّاغ كاؼبزين اؼبغريب كابن الواِف

التاجر بألف دينار كصورهتم ؽبا يف ىيئة اؼبماليك , ظهر صوهتا حُت صدَّقت كذبة الدليلة 
 .1لوؾ أحسن من ألف دينارقائلة : ىؤالء كل مم, همأخربهتا عنالذين  كرأت اؼبماليك

كسانبت ىذه الشخصية يف مساعدة الدليلة اتالة كأطلعتها من باب السر كسًتت 
شخصية ىامشية , كرغم حضورىا اؼبهم إال أهنا ر لتهرب اتالة من رجاؿ الواِفعليها الستا

 , ظهرت مرة كاحدة كانتهى دكرىا بانتهاء اؼبشهد . ثابتة
, أثناء أمره الواِف لو بسجن الدليلة اتالة ىامشية مسط حىة  شخصية السج اف : -16

أنا ال آخذىا كال أسجنها ظهر يف موقف كاحد كىو وبتج أماـ أمره خائفا , قائبل : 
     .2مخافة أف تعمل منصفا ك أصير أنا ملزما بها 

االحتياؿ , ذكر الراكم ىذه الشخصية ليبُت القدرة الكبَتة اليت تتميز هبا الدليلة على 
 حىت أتعبت قلوب صباعة الواِف كأصبحوا ىبافوف االقًتاب منها .

ظهر يف القصة غبظة مناداة الواِف لو كأمره بصلب الشخصية الرئيسية  المشاعلي : -17
 ,لكن الدليلة استطاعت اؽبرب من مصلبها حبيلة أخرل . من شعرىا , فسحبها اؼبشاعلي

, ظهرت مرة كاحدة يف دكر قصَت ,  المسط حةالشخصيات الهامشية اؼبشاعلي من 
 َف يساىم يف تطوير اغبدث كال يف تقدـ السرد. 

كىم الذين أككلهم الواِف حبراسة الدليلة اؼبصلوبة يف شاطئ عشرة محافظين :  -18
الدجلة ليحفظوىا أماـ ناظريهم كيعود يف الغد كينظر يف أمرىا , غَت أف النـو قد غلب على 
ىؤالء اافظُت كتفر الدليلة مرة أخرل من أسر الواِف , فاستهتارىم ىذا ساىم يف أخذ 

لتهرب منهم ,  غَت أف ظهورىم يف ذات اؼبوقف  القصة ؾبرل آخر كأكجد للمحتالة مهربا
, َف تنمو مع مبو األحداث كَف تتطور مع اغببكة , لينتهي  شخصيات ىامشية ثابتةجعلهم 

 دكرىم يف اؼبشهد بتسلل الدليلة من بُت أيديهم كتنسلَّ من مصلبها حبيلة أخرل .   
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ة اؼبظلومُت الذين جاءكه ؾبموعة من الرجاؿ أعطاىم الواِف للخمس :عشرة مقد مين -19
يشتكوف من أجل أف يساعدكىم على اهباد العجوز اتالة كإلقاء القبض عليها إُف أف 

الشخصيات وىا يف زقاؽ فقاموا بنمساكها كساركا هبا إُف دار الواِف , كىؤالء من 
ا الصراع الذم ىو أساس اغبكاية كإمب يف القصة , فلم تنمو بنمو الهامشية المسط حة

سانبت يف تقدًن اؼبتهمة إُف الواِف فأخذ مسار السرد منعطفا آخر كتوقَّف دكرىم بانتهاء 
 اؼبشهد كتواصلت أحداث اغبكاية دكف أف ييذكركا مرَّة أخرل . 

يلوف إلى مرجعية نجد كال من العشرة المحافظين ك العشرة المقدمين يح 
 :ىو 10 م الرقف أسطورية دينية ,

اليت تعٍت الغٌت كالوفر, كيف العهد القدًن يرمز إُف اؼبقدار الكبَت كاسم  رقم الوفر كالكثرة
كالوصايا اليت نزلت على موسى يف  , هم عشتار كعشًتكت إلو اػبصب كالنسل كالوفرةإؽب

عشر, ككانت عصاه عشرة أذرع, كىناؾ عشرة أصابع يف اليدين كعشرة  كانت  جبل سيناء
منها قولو تعاُف: عديدة مواضع يف يف القرآف الكرًن الرقم عشرة كرد , كقد 1أصابع يف القدـ

الى يػيؤىاًخذيكيمي الٌلوي بًالل ٍغًو ًفي أىٍيمىاًنكيٍم كىلىًكن يػيؤىاًخذيكيم ًبمىا عىق دتُّمي األىٍيمىافى فىكىف ارىتيوي ﴿
ـي عىشىرىًة مىسىاًكينى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيٍم أى  ٍك ًكٍسوىتػيهيٍم أىٍك تىٍحرًيري رىقػىبىةو فىمىن ل ٍم ًإٍطعىا

ـي ثىالىثىًة أىي اـو ذىًلكى كىف ارىةي أىٍيمىاًنكيٍم ًإذىا حىلىٍفتيٍم كىاٍحفىظيوٍا أىٍيمىانىكيٍم كىذىًلكى يػيبػى  يِّني يىًجٍد فىًصيىا
 .2﴾(  )يىاتًًو لىعىل كيٍم تىٍشكيريكفى الٌلوي لىكيٍم آ

 ػ3﴾     ))﴿ تلك عشرة كاملة كفي قولو تعالى : 
أربعة أشهر  كيذركف أزكاجان يتربصن بأنفسهنكالذين يتوفوف منكم ﴿ قاؿ تعالى:

  . 1﴾   ))عشراك 
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 .2﴾(   ) لهامن جاء بالحسنة فلو عشر أمثا﴿قاؿ تعالى: 
 ربٌو فتم ميقات بعشر اىاثين ليلة كأتممنالككعدنا موسى ث﴿قاؿ تعالى:

(   )﴾3. 
 .4﴾ (  ) كلياؿ عشرقاؿ تعالى ﴿: 

يستعمل يف صبيع اغبسابات كىػو مػن أشػهر رة العدد األساسي ألنو يعترب العدد عشك 
كالصػفر ال يسػاكم شػيئان دكف الواحػد , كعشػرة , مكوف من  كاحد كصفر هااألرقػاـ ك أنب

فنذا جاكزت العشر حذفت اؽباء يف اؼبذكر كأثبتها يف  ﴾ٌ ربعش اىا:﴿ كأسبمنث عػدد مؤن
﴿ مػن جػاء : تعاُف , قػاؿ ا إحػدل عشػرة امػرأة كأحػد عشػر رجػالن :  اؼبؤنث فقلت يف

ك يقاؿ يف عدد اؼبذكر أحد عشر رجبل إُف تسعة عشر رجبل باغبسػنة فلػو عشػػر أمثاؽبػا ﴾ 
5. 

كاعتربكه الرقم الكامل ية الكاملة ؽبذا العدد فاليونانيوف من الشعوب اليت أعطت األنب
االنسجاـ, فلو صبعنا األعداد األكلية من  على خصائص تػدؿ علػىالذم يشمل يشتمل 

ة ما لؤلعداد , كبػو مػن األعػداد الفردي10=4+3+2+1 كاحػد إلػى أربعػة لوجػدناىا عشػرة
 .الزكجية
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اجمللة العربية :  

http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=3896&fbclid=IwAR2CNhtW

raPh44XEdfvC1os8HhzYYuFUI4d-fwwY5fh4JOpKTsPYG8lcMle  , بتاريخ :           ,
 .       : على الساعة

http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=3896&fbclid=IwAR2CNhtWfwwY5fh4JOpKTsPYG8lcMle-4draPh44XEdfvC1os8HhzYYuFUI
http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=3896&fbclid=IwAR2CNhtWfwwY5fh4JOpKTsPYG8lcMle-4draPh44XEdfvC1os8HhzYYuFUI
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العشػرة عػدد مصػَتم باعبنة كما قبد أف باؼببشرين كيرتبط ىذا العدد عند اؼبسلمُت 
كما مراحػل الدراسػة,  لنجاح كاالنتقاؿ من مرحلة إُف أخرل يف كل رمػز ا فهو عنػد الطػبلب

 1.دارسوا تاريخ األدب يظهر ىذا العدد يف اؼبعلقات اؼبلقبة باؼبعلقات العشر كاليت يعرفها 
أقبلت على كفقا لقوؿ الراكم :  ظهر يف مشهد مع زينب النصَّابة ( :2العط ار ) -20

كاحد عط ار لو قاعة ببابين فسلمت عليو كأعطتو دينارا كقالت لو خذ ىذا الدينار 
  .2حلواف قاعتك كاعطها لي إلى آخر النهار فأعطاىا المفاتيح 

, حيث سهل ظهوره على زينب الشخصيات الهامشية الثابتة يعترب العطار من 
اعبماعة اليت تًتصدىا , غَت أنو َف يساىم بفعل يطوَّر أحداث اعداد منصفها كالنصب على 

 يف ىذا اؼبشهد فقط .كاية كَف ينمو معها إُف هنايتها , فالراكم ذكره اغب
ذكرت يف بداية اغبكاية ككاف ذلك على  ىامشية ثابتة شخصيةكىو  المنادم : -21

كالمنادم ينادم حسبا رسم الخليفة أنو ال مقدـ ببغداد إال لساف الراكم حُت قاؿ : 
المقدـ أحمد الدنف كال مقدـ ببغداد في الميسرة إال حسن شوماف أنهما مسموعا 

 .3الكلمة كاجبا الحرمة 
ظهرت ىذه الشخصية يف ىذا اؼبشهد دكف غَته من اؼبشاىد ليبُت الراكم من خبللو 

دمو يف د الدنف كحسن شوماف ( كيعترب كجودىا كعرتبة خصيمي الشخصية الرئيسية ) أضب
 مهما يف أحداث القصة . اغبكاية ألنو ليس ؽبا دكر

اليت استعملتها الدليلة اتالة يف   الشخصيات الهامشيةمن  ابن الشاه بندر : -22
كذبتها كيف منصفها الذم أعدَّتو لعائلتو  , فقامت بسرقتو ك رىنتو عند الصائغ اليهودم 

 دبصاغ قيمتها ألف دينار .
َف يظهر ؽبا صوت أك فعل داخل  شخصية مسط حة ثابتةقبد ىذه الشخصية 

منصفها كيصبح منصفُت كاستعملتو  مسار اغبكاية , كلكنو ساعد الشخصية الرئيسية ليتقدـ
                                                           

 ,    , جواف    ينظر : د كلثـو مدقن , داللة العدد يف القرآف الكرًن , جامعة كرقلة , ؾبلة األثر , ع1 
 .    :ص
  .    :, ص   ألف ليلة كليلة , ج2 
  .   :, صاؼبصدر نفسو3 
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 كما قبد ,ر منو كتفر دببلبس الطفل الفاخرةكوسيلة لتحتاؿ بو على اليهودم كتسرؽ اعبواى
ساىم على تعقد أحداث القصة , كلكنو َف يذكر سول مرة كاحدة كَف ينمو إُف  قد ظهوره

 آخر السرد كانتهى دكره بانتهاء اؼبنصف .
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 الجزء الثاني: شخصيات حكاية الشاطر على الزئبق :      
 : )الشاطر علي(:المقطع االستهاللي                   

 
 النقطة الشجاعة المهنة األذل االنتقاـ الذكاء االحتياؿ الشخصيات
    + + - + + + علي الزئبق

 0  - + - - - - صالح المصرم

أتباع صالح 
 المصرم

+ - - + + -  0 
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 : رحلة الشاطر علي من مصر إُف بغداد :01الجدكؿ 
 

العالمة
 

08
 01
 01
 02
 04
 02
 02
 02
 03
 03
 

العدؿ
 

- - - - - + + - - - 

الخير
 

+ - - + + - - + - + 

المهنة
 

+ + + + + + + + + - 

األذل
 

+ - - - - - - - + - 

الشجاىة
 

+ - - - + - - - - - 

القتل 
نية القتلك أ

 
+ - - - - - - - + - 

الكذب
 

+ - - - - - - - - - 

الذكاء
 

+ - - - + - - - - + 

االحتياؿ
 

+ - - - - - - - - + 

الصفات
 

الشخصيات
علي الزئبق 

نقيب قاعة علي 
 

الخمار
الرجل السقاء 

أحمد الدنف 
شاه بندر التجار 

 
40 

تاجر
الشاه بندر 

البدكم العاصي 
 

أحمد اللقيط
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زؿ منصف زينب النصابة لعلي حُت أغوتو بكبلمها كجلبتو ؼبن :  :المنصف   الجدكؿ
ىذا ما جعلو يتخذ قرار الزكاج هبا خاصة بعد معرفتو بأهنا  ,األمَت حسن كجعلتو حبيس البئر

 ابنة الدليلة:
العالمة

 

06
 06
 03
 01
 02
 02
 03
 

الخير
 

+ - + - + - - 

المهنة
 

+ + + + + + + 

الشكول
 

- - - - - - - 

االنتقاـ
 

+ - - - - - - 

األذل
 

+ - - - - - - 

السحر
 

- + - - - - + 

الشجاىة
 

+ - - - - - - 

الكذب
 

+ + - - - - - 

الذكاء
 

- + + - - - + 

النصب
 

- + - - - - - 

الصفات
 

الشخصيات
علي الزئبق 

زينب النصابة 
حسن الشوماف 

 

س
السائ

األربع فقهاء 
علي الجمل 
 

دليلة 
المحتالة
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منصف علي كحيلتو كذبسيده شخصية سعد ا الطباخ  :  :المنصف   الجدكؿ 
كدخولو للخاف اؼبقيم فيو الدليلة اتالة كابنتها زينب النصابة كربذيره ؽبم كانتقامان ؼبا فعلوه بو 

الزكاج كدبعلمو كأتباعهم ,إضافة إُف كصولو ؽبدفو اؼبتمثل يف ؾبيء الدليلة إليو لتقديبو عرض 
 من ابنتها :

العالمة
 

07
 04
 02
 03
 04
 02
 

الخير
 

- - - - + + 

المهنة
 

+ + + + + + 

األذل
 

+ + + + - - 

الشكول
 

- + - - - - 

االنتقاـ
 

+ - - - - - 

الشجاعة
 

+ - - - - - 

القتل
 

- - - + - - 

الكذب
 

+ - - - - - 

الذكاء
 

+ + - - + - 

االحتياؿ
 

+ - - - + - 

الشخصيات
 

علي الزئبق
 

الدليلة 
المحتالة

سعداهلل  
الطباخ

األربعين  
عبيد

حسن  
الشوماف

الرجل  
التاجر
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مناصف علي بزريق السماؾ للحصوؿ على كيس اؼباؿ , كسعي زريق  :   المنصف :  المقطع 
 لكل الطرؽ السًتجاع كيسو ,كرغم ىذا فاز عليو علي .

العالمة
 

08
 06
 02
 02
 02
 01
 02
 02
 01
 01
 

الخير
 

+ - + - + - - - - - 

المهنة
 

+ + + + + + + - - - 

األذل
 

+ + - + - - + + + + 

الشكول
 

- - - - - - - + - - 

االنتقاـ
 

+ - - - - - - - - - 

الشجاعة
 

+ - - - - - - - - - 

القتل
 

- + - - - - - - - - 

الكذب
 

+ + - - - - - - - - 

الذكاء
 

+ + - - - - - - - - 

االحتياؿ
 

+ + - - - - - - - - 

الشخصيات
 

علي الزئبق
زريق السماؾ 

 
الحٌمار

القاضي 
الحاكم 
الرجل الجندم 

 
س

السائ
زكجة زريق 

 
ابن زريق

ص 
الخلبو
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مناصف كحيل علي للساحر عزرا اليهودم للحصوؿ على  :  : المنصف   المقطع 
 بدلة ابنتو قمر كمهر لزينب :

العالمة
 

05
 05
 05
 02
 02
 02
 02
 02
 03
 03
 

العدؿ
 

- - + - - - - - - - 

الخير
 

- - + - - - - + + + 

المهنة
 

+ + - + - + + + + + 

األذل
 

+ + + - + - - - - - 

الشكول
 

- - - + + - - - - - 

السحر
 

- + - - - - - - + + 

القتل
 

- + + - - + + - - - 

الشجاعة
 

+ - + - - - - - - - 

الذكاء
 

+ + + - - - - - - - 

االحتياؿ
 

+ - - - - - - - - - 

الشخصيات
 

علي الزئبق
عزرا اليهودم 

قمر بنت عزرا 
 

السٌقاء
زكجة السٌقاء 

الرجل التاجر 
 

الجزار
السقطي 

ابنة السقطي 
جارية السقطي 
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منصف أضبد اللقيط اؼببعوث من طرؼ جدتو الدليلة اتالة :   : المنصف   المقطع 
للحصوؿ على البدلة من الشاطر علي بغية إعاقة كصوؽبا  ؼبعلمي علي كتقديبها كمهران 

 لزينب:

 العالمة الخير المهنة األذل االحتياؿ الشخصيات

 0  - + + - علي الزئبق

    - - + + أحمد اللقيط

 0  + + - - علي الجمل

 0  + + - - األربعين تابع

  
 : منصف حسن الشوماف ألضبد اللقيط كأخذه للبدلة :  : المنصف   المقطع  

                             
 العالمة المهنة األذل الشكول االنتقاـ القتل الذكاء االحتياؿ الشخصيات
 04 + - + + + - - علي الزئبق

حسن 
 05 + + - + - + + الشوماف

أحمد 
 01 - + - - - - - اللقيط

 
 المقطع الختامي :

 العالمة العدؿ الخير المهنة الشخصيات     
 0  - + + علي الزئبق      

 0  + + + الخليفة     

 0  - + + حسن الشوماف    
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 : نتائج جداكؿ الصفة التمييزية 

 

 1 (1السائس ) العالمة الشخصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 2 الفقهاء األربع    الزئبقعلي 

 4 علي الجمل    حسن الشوماف

 2 سعد اهلل الطباخ   زينب النصابة

 3 األربعين عبد   الدليلة المحتالة

1الرجل التاجر   زريق السماؾ  2 

 2 الحمار   أحمد اللقيط

 2 القاضي   عزرا اليهودم

 2 الحاكم   قمر بنت عزرا اليهودم

 1 الرجل الجندم   جارية السقطي

(2السائس )   ابنة السقطي  2 

 2 زكجة زريق   أحمد الدنف

 1 عبد اهلل ابن زريق   صالح المصرم

 1 الخلبوص   أتباع صالح المصرم

(2السقاء )   نقيب قاعة علي  2 

 2 زكجة السقاء   الخمار

(2لرجل التاجر )   (1الرجل السقاء )  2 

 2 الجزار   شاه بندر التجار

 2 السقطي   األربعين تاجر

 3 األربعين تابع لعلي الجمل   مقدـ الشاه بندر

 3 الخليفة   البدكم العاصي
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  إلى :من خالؿ الجداكؿ نخلص 

 :أنواع الشخصيات في الجزء الثاني /2
 الرئيسية:الشخصيات أ/
 علي الزئبق:  -1

عليها اغبكاية يف تيعترب شخصية علي الزئبق من أىم كأبرز الشخصيات اليت سبحورت 
 اعبزء الثاين منها .

 :ر ذك أصل عريب معناهذكٌ ك اسم علي يف قاموس معاين األظباء قبد أنو اسم علم مي 
 . 1صاحب العلو الكثَت كالشرؼ العاِف كالشريف كالشديد كالرجل الصلب 

علي كصفة  , كعندما يستخدـ اسمأم عبل كارتفع يعلو,كما أنو قد جاء من الفعل 
, فيقصد بو كما ذكر يف قاموس معاين األظباء بأنو قد عبل يف مشبهة على بعض األشخاص
 .2اؼبكانة كزاد شرفان كؾبدان ككرمان 

كقد ذكر اسم علي يف القرآف الكرًن أكثر من مرة ,كىو صفة  عز كجل كاسم من 
كال يؤكده حفظهما ﴿لرحيم : بعد بسم ا الرضباف اأظبائو اغبسٌت , فقد جاء يف قولو تعاُف

 .3﴾(255)كىو العلي العظيم 
أما خبصوص تلقيبو بالزئبق فهذا لكونو شبيها للعنصر الكيميائي الزئبق اؼبتغَت كاؼبتهرب 

 .4عن حاالتو, كجاء يف معجم اللغة العربية اؼبعاصرة :شخص زئبقي أم كثَت التهرب 
التمييزية لشخصية علي الزئبق تبُت كمن خبلؿ الكشف عن ااكر الداللية كالصفات 
من الشخصيات األخرل ,إضافة  أنو شخصية رئيسية أساسية نامية ,فقد كاف أكثر ظهوران 

                                                           
, على           ,بتاريخ:  /  https://www.almaany.comيف قاموس معاين األظباء  معٌت اسم علي 1

       :الساعة
 الساعة :, على      /  /  بتاريخ  , /https://www.muhtwa.com ,معٌت اسم علي كصفات شخصيتو   2

  :  . 
 .    : القرآف الكرًن ,سورة البقرة ,اآلية 3
",  ,/https://aswatonline.com ,الشطار كالعيارين , حكايات الًتاث العريب عن "الزيبق" ك "الدنف" ك"الدليلة  4

 .  :  على الساعة:  ,    /  /  بتاريخ :

https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
https://www.muhtwa.com/
https://aswatonline.com/


 الشخصية في حكاية دليلة المحتالة كالشاطر علي الزئبق تيبولوجيامقاربة تطبيقية ل المبحث الثاني:

;6 
 

خبلؿ األفعاؿ إُف أف لو أنبية كبَتة يف سَت أحداث اغبكاية كتطورىا كاؼبسانبة يف بنائها من 
 .باألحداثاؼبرتبطة 

أذىاننا بأنو فىت شجاع كشاطر كحسب تقدًن السارد ؽبذه الشخصية يتصور يف 
 كاغبيل.ذك ذكاء كدىاء خاصة يف تعاملو مع من يكيدكف لو اؼبكائد  كؿبتاؿ,

الشطارة يف معجم , فة الشطارة كبركزىا فيو بشكل كاضحصافو صفي بالشاطر التٌ ظبيٌ 
مور كقدرة على التخلص من : حسن تصرؼ كمهارة يف تدبَت األىياؼبعاين اعبامع 

 1.اؼبشاكل
دعى صبلح اؼبصرم الذم سعى ىذا رؼ علي الزئبق دبصر ربديدا يف زمن مقدـ يي عي 

أف علي كاف يسلم منو كمن أتباعو يف كل   الطرؽ , إالٌ األخَت إُف إلقاء القبض عليو بشىٌت 
 منهم كالزئبق . مرة كيفرٌ 

كييعلي مو إُف اػبليفة قدٌ توجو إُف بغداد تلبيةن لدعوة معلمو أضبد الدنف الذم أراد أف يي 
 .مقامو عنده 

 كأكمل مسَتتو كبو بغداد . كرغم طريقو اغبافل باؼبتاعب إال أنو ذباكز تلك اؼبعيقات
َف يسلم من اؼبكائد كاغبيل كتواجو مع أشطر شيطارىا , فبداية   اكعند كصولو إليه

ا كانت مواجهتو مع زينب النصابة ابنة الدليلة اتالة اليت أغرتو جبماؽبا كسحرتو بعيوهن
ككسبت قلبو مث لعبت عليو منصفا كتركتو يف موقف ـبزم , كبعد خبلصو من منصفها سعى 

فلعب عليهم منصفا مًتصدا الدليلة حىت هبذهبا إُف قاعة مقدمو  ,كمن أمهالبلنتقاـ منها 
زينب ككليها هتو إُف زريق السماؾ بصفتو خاؿ كيعرض عليها الزكاج من ابنتها , لكنها كجٌ 

التغلب عليو لم يسلم علي كذلك من مكائد زريق كتواجو معو يف عدة مناصف كاستطاع ,ف
مث كاجو الساحر عزرا اليهودم اؼبالك ؼبهر زينب النصابة ك  ,بعد عمليات نصب كحيل

اؼبتمثل يف بدلة ابنتو كاليت عاىن كتأذل من أجل اغبصوؿ عليها , إال أف ىذه األذية َف ذبعل 
, كبعد كل عمليات الكر كالفر ,  كل خسارة كاف يزداد اصرارا كقوة   االنسحاب حليفو ففي

                                                           
, على الساعة:      /  /  بتاريخ : , /https://www.almaany.comمعٌت شطارة يف معجم اؼبعاين اعبامع ,  1

  :  . 
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, ليظهر يف هناية اغبكاية كىو أماـ اػبليفة الذم اعًتؼ الفوز من نصيب الزئبق كاف
 بشطارتو ككافأه بالتقدير كاإلكراـ كعلو اؼبقاـ .

كمن خبلؿ ما ذكر نستنتج أف ىذه الشخصية قد ظهرت بنسبة كبَتة يف كل أحداث 
شخصية للقصة كما أهنا  الشخصيات الرئيسية كالمحوريةكىي تعد من  اغبكاية,كمواقف 

 أحداثها.تطورت مع كقائع اغبكاية كسانبت يف مبو  نامية
ذات اغبمولة التارىبية ,فقد كجد نص البن األثَت  الشخصية بمرجعيتهاتصادفنا ىذه 

لسلطة ببغداد بذكائو كدىائو كحبيلو أشار فيو إُف الزئبق ككيف أنو سبكن من االستيبلء على ا
ق حُت حدثت فتنة بُت 444كشطارتو , اذ ذكر ابن األثَت يف نصو حوادث كقعت سنة 

السنة كالشيعة يف بغداد كانتشر العياركف كالشطار كامتلكوا السلطة ىناؾ كجابوا األسواؽ 
 .1, ككاف مقدمهم آف ذاؾ الطقطقي كالزئبق خذكا ما كاف يأخذه أرباب األعماؿكأ

ا كقع مع سيدنا يوسف عليو كما ربيلنا شخصية علي الزئبق يف موقف لو , إُف م
, فاؼبنصف الذم القاه الشاطر علي من زينب النصابة حُت جعلتو حبيس البئر وبيلنا السبلـ

 ه اخوتو حبيس البئر .و إُف موقف النيب يوسف حُت جعل
كىو عندما تزكج البنات  مرجعية دينية لو يف آخر اغبكاية وبيل إُف ضافة إُف موقفإ
( لنجد أنو يهودم كبنت السقطي كجارية السقطيزينب النصابة ك قمر بنت عزرا الاألربع )

 ﴿قد طبق شرع ا الذم حلل التعدد للرجاؿ كزكاجهم بأربعة نساء كذلك يف قولو تعاُف : 
كإف خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى كثالث كرباع 

 2. ﴾(3لوا ), فإف خفتم أال تعدلوا فواحدة أك ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعد

  كقبدىا يف ىذا اعبزء كما يلي : : لشخصيات الثانويةا -ب 

 حسن الشوماف :  -1
, اذ كاف ؽبا دكر بارز كىاـ يف  ثانوية ناميةشخصية عد شخصية حسن الشوماف تي 

كتصعيده يف اغبكاية  القصة فقد ساعدت الشخصية الرئيسية يف أداء مهمتها كإبراز اغبدث

                                                           
 .  :    :, على الساعة    /  /   بتاريخ: , /https://aswatonline.com كالعيارين, ينظر: الشطار 1
 .   :اآلية  النساء,سورة  الكرًن:القرآف 2 
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الشوماف ىو مقدـ كمن خبلؿ ما ذكر يف اغبكاية اؼبدركسة قبد أف حسن  ,كسَت ؾبراىا
أربعُت رجبل تابعُت لو ,عيرؼ ب يف كل شهر ألف دينار كلو رتٌ ,  لو مي للجهة اليسرل ببغداد 

بأنو ذك ذكاء يف تفكَته كمولع باؼبكر كاغبيل ,ساعد علي الشاطر يف عدة مواقف ,منها أنو 
سد شخصية طباخها سعد ا لكي قاـ حبيلة على الدليلة عن طريق علي الذم جعلو هبي 

ي هبلب الدليلة يتمكن الزئبق من االنتقاـ منها كمن ابنتها بسبب ما فعلوه بو كدبعلمو كلك
كيسًتجع بدلة قمر بنت عزرا هبيئة قاضي إليو , كما استطاع أف وبتاؿ على أضبد اللقيط 

اليهودم منو , كيف الشوط األخَت من اغبكاية عىرىض على علي الزئبق قاعتو اكرامان لو 
 كتقديران لشجاعتو .

 النصابة:زينب  -2
اليت برزت يف مسار  ة الناميةالشخصيات الثانويعترب شخصية زينب النصابة من تي 

اغبكي من بدايتو إُف هنايتو ,فكاف ؽبا الدكر الفعَّاؿ يف تقدًن اغبكاية كمساعدة الشخصية 
الرئيسية , كرغم أف دكرىا كاف ؿبدكدا إال أنو مهم يف نفس الوقت فهي َف تظهر بشكل 

 ملحوظ لكن ترسَّخت يف ذىن القارئ بفضل أدكارىا القليلة  .
ا ابنة الدليلة اتالة ,َف تكن تتفوؽ على أمها باغبيل ,لكنها عرفت عرفت بأهن

بالنصب فقد تعلمت من صنيع كالدهتا ,ففي اعبزء األكؿ من اغبكاية ربايلت على أضبد 
كر بأهنا كقعت الدنف كعلي اعبمل كتركتهم يف مواقف ـبزية , كيف اعبزء الثاين من اغبكاية ذي 

احتالت فَف يسلم منها كمن حيلتها , منصفا يف بغداد,  ك أف لعبت عليو  يف حب علي بعد
عليو بذكائها كدىائها ككذبت عليو كاستطاعت فتح باب منزؿ األمَت حسن أمامو بشعوذهتا 

 البئر , كيف آخر اغبكاية قبدىا قد تزكجت بعلي الزئبق . حبيس, كآذت علي فجعلتو 
 الدليلة المحتالة : -3

الشخصيات الثانوية يف ىذا اعبزء من اغبكاية برزت شخصية الدليلة اتالة ضمن 
حيث سعت على إعاقة الشاطر علي الزئبق كسانبت يف تطوير اغبدث كأخذه  ,النامية

 منعطفا آخر داخل القصة .
بواسطة قدرهتا على ضرب زبت ا فكشفت عن اظبو لتظهر يف البداية عندما ت علين 

, سعد ا الطباخ فعرفتو لفطنتها هرت مرة أخرل عندما دخل علي اػباف هبيئةمث ظ ,الرمل
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ًتجاع ضباـ إُف قاعة أضبد الدنف تشكوه فعل علي الزئبق مطالبة باسكبعدىا توجهت 
, كعندما طلب علي يد ابنتها منها قامت بنرسالو إُف زريق السماؾ الرسائل اػباص هبا

 . يده زينب من أجل ىبلكو على بصفتو كِف
كيف أكاخر أحداث اغبكاية أرسلت حفيدىا أضبد اللقيط حىت وبتاؿ على علي كيأخذ 

 بدلة قمر بنت عزرا اليهودم  منو .
 زريق السماؾ :  -4

صراعو  فقد ظهر يف مشهد كاحد متمثبلن يف   الشخصيات الثانوية الثابتةمن ييعترب 
مع علي الزئبق ,كىي شخصية ؽبا الدكر يف ربرؾ اغبدث كتعقيده , حيرض على إعاقة حركة 

 .ماؽبا يف الزكاج من زينب النصابةالشخصية الرئيسية كإحباط آ
ظهر يف اغبكاية, يف مواجهة لو مع الزئبق بأكثر من سبعة مناصف ,كذلك من أجل 

بفوز علي عليو كاعًتاؼ زريق بشطارتو ,  أخذ كيس اؼباؿ اؼبعلق ,لتنتهي تلك اؼبناصف
ت مهرىا بدلة ابنة بعدىا أرسلو إُف الساحر عزرا اليهودم حبجة أف زينب ابنة اختو شرط

 عزرا اليهودم
 :أحمد اللقيط -5

حركة  على عرقلةقبد أضبد اللقيط , حبيث عمل  الشخصيات الثانويةضمن سلسلة 
سَت الشخصية الرئيسية  كالتعرض ؽبا من أجل أذيتها ليقدـ ظهوره دفعة لؤلحداث كتغيَت 

ظهرت يف مواقف قليلة من  شخصية ثابتةطفيف يف مسارىا , غَت أف ىذه الشخصية 
قابلو , بداية عندما كصل الشاطر علي إُف بغداد فكاف أكؿ من ي اللقيط , كبرزاغبكاية

منو إيصالو  قد أظهر ذكائو كفطنتو ,كاحتاؿ على علي عندما طلب إال أنو كرغم صغر سنو
 .إُف قاعة أضبد الدنف

لي كوبتاؿ عليو كيأخذ البدلة كيف مشهد آخر بعثت بو جدتو الدليلة حىت يتعٌرض لع
 إال أف حسن الشوماف أدركو كاسًتجع البدلة من قبضتو . ,منو
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 اليهودم: عزرا -6
كاليت كانت تسعى إليذاء  الشخصيات الثانويةتعترب شخصية عزرا اليهودم من 

حركة الزئبق الذم تعرض لو من أجل أف يأخذ  الشخصية الرئيسية حيث عملت على عرقلة
ؽبا دكر كبَت يف تصعيد أحداث اعبزء  شخصية ناميةبدلة ابنتو مهرا لزينب النصابة , كىي 

, الثاين من اغبكاية , فقد ظهر بصورة ساحر خطَت خادع كماكر ,يستخدـ اعبن يف أعمالو 
 الؽ مصرعو على يد ابنتو يف آخر اغبكاية .

 اليهودم:بنت عزرا  قمر -7
ة كبعد طل قمر يف ىذه اغبكاية على أهنا ابنة عزار اليهودم اليت ربمل الديانة اليهوديتي 

, ناؽ االسبلـ كعبادة الواحد األحدتعرفها على علي , جاءهتا إشارة يف اؼبناـ تدعوىا إُف اعت
 فأسلمت كعرضت على أبيها اإلسبلـ ,غَت أنو رفض عرضها فقامت بقتلو.

, فهي  شخصية ثانوية ثابتةن خبلؿ األحداث الواقعة على أهنا تظهر شخصية قمر م
بلث مواقف غَت أهنا كانت عنصر مفاجئ وبمل اغبل َف تظهر سول ثبلث مرات يف ث

للعقدة اليت أسهم فعلها يف انتهاء الصراع اغباصل كتغيَت ؾبرل القصة كما ساعدت 
 الشخصية الرئيسية يف بلوغ مسعاىا .

 جارية السقطي :  -8 
إف جارية السقطي كانت جارية لليهودم عزرا تعيش يف قصره كتعلمت منو أمور 

فقد ظهرت  شخصية ثانوية ثابتةالسحر كالشعوذة , لتظهر من خبلؿ األحداث على أهنا 
مرة يف اغبكاية كأسهم ظهورىا ىذا يف تقدًن اؼبساعدة إُف الشخصية الرئيسية بفك السحر 

 فراج .همتها كدفع العقدة لبلنكملة أداء معنها كمساعدهتا يف ت
 ابنة السقطي :  -9

تعيش مع أبيها كجاريتها اليت تعلمت منها أمور السحر  شخصية ثانويةابنة السقطي 
َف تذكر من بداية اغبكاية حىت هنايتها كامبا ذكرت مرة كاحدة  شخصية ثابتةكالشعوذة كىي 

علي الزئبق ل هنا قدمت يد اؼبساعدة أ يف أكاخر القصة كَف تنمو مع األحداث كَف تتطور ,إال
 كدفعت بأحداث القصة اؼبعقدة إُف االنفراج .
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 أحمد الدنف :  -10
مساعدة  شخصية ثانويةتعترب شخصية أضبد الدنف يف ىذا اعبزء من اغبكاية 

للشخصية الرئيسية , فقد ذكر يف اغبكاية على أنو مقدـ للجهة اليمٌت لبغداد كلو راتب يف  
 .ينار كلو أربعوف رجبل تابعا لود كل شهر ألف

ظهر يف اعبزء الثاين من اغبكاية مرات عديدة كأكؽبا عندما أرسل دعوة إُف علي الزئبق 
 ,قربو إُف اػبليفة فيعلي مقاموإُف بغداد من أجل أف يي  اء طالبا منو القدـكعن طريق السقٌ 

تو اليت ذكرت منذ بداية اغبكاية إُف هنايتها كما سانبت حرك الشخصيات الناميةكىو من 
 . آخريف مبو األحداث كأخذىا ؼبنعطف 

كما قبد ؽبذه الشخصية مرجعية تارىبية ,إذ كيجد نص البن إياس أشار فيو إُف 
 ىػػ قائبلن :891شخصية أضبد الدنف ذاكران كقائع لسنة 

عصر اؼبلك األشرؼ قايتبام أبو ىػ رسم سلطاف ال 891" يف شهر ذم القعدة سنة 
النص اؼبعركؼ بامودم الظاىرم بتوسيط شخص من كبار اؼبفسدين ييقاؿ لو أضبد الدنف 

, لنستخلص أف الوقائع التارىبية اغبقيقة قد 1, كلو حكايات يف فن السرقة يطوؿ شرحها "
ضبد الدنف غيَتت كدكنت يف اغبكايات الشعبية بصورة خاطئة مثل ما جعلوا من شخصية أ

شخصية عظيمة كبطبل بغداديا كأستاذنا لعلي الزئبق رغم حقيقتو اؼبتمثلة يف كونو من كبار 
 اؼبفسدين .

 الخليفة : -11
مساعدة للشخصية الرئيسية يف  ,ثابتة شخصية ثانويةتعترب شخصية اػبليفة 

الشاطر علي مع معلميو ك  ظهر يف آخر اغبكاية عندما توجو إليو االستقرار ببغداد ,
فأعجب اػبليفة بو كبشجاعتو كأكرمو كأىداه قصر اليهودم تقديرا لشجاعتو  ,صبياهنم

, كما م بأف يبٍت لو قاعة لو ك لصبيانو, كقاـ بتزكهبو بالفتيات األربعكقوتو , كما أمر اؼبعمار 
من صبلة السَت ألمة  أمر بأف تيدكف حكايتو كلها كأف توضع يف خزانة اػبليفة باعتبارىا سَتة

 .خَت البشر ؿبمد صل ا عليو كسلم

                                                           
 .      الساعة:, على      /  /17بتاريخ: ,  /https://aswatonline.com كالعيارين,الشطار  1
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اعبزء الثاين من اغبكاية  قبد الشخصيات اؽبامشية يف  :الهامشيةالشخصيات  -ػج
 :كالتاِف

 : صالح المصرم -1
لقاء ح اؼبصرم ىو مقدـ مصر سعى إلمن خبلؿ ما كرد يف اغبكاية فصبل     

اؼبعارضة للشخصية الرئيسية  الهامشية الشخصياتكىو من  ,القبض على الشاطر علي
كاليت قد ذكرت مرة كاحدة, كما أف حركتها َف تظهر يف مسار السرد منذ بدايتو إُف هنايتو 

 .  شخصية ثابتةكىذا ما هبعل منها 
 :أتباع صالح المصرم -2

 يكن ألتباع صبلح اؼبصرم دكران يف اغبكاية أك يف سَت ؾبراىا كَف تظهر حركتهم يف َف
سول أهنم ذيكركا على أساس معارضُت للشخصية الرئيسية كساعُت للقبض  القصة,اث أحد

 .شخصية ىامشية ثابتةعلى علي يف مصر كىذا ما هبعلهم 
 علي:نقيب قاعة  -3

 اغبكاية كربديدا يف مصر , كىوظهرت ىذه الشخصية يف بداية اعبزء الثاين من       
علي كنقيب قاعتو ,اقًتح على علي اػبركج كالتفسح  بعد أف كجده مكدر اغباؿ صديق 

كعابس الوجو , كعندما قرر علي مغادرة مصر انزعج من قراره سائبل إياه عن مغادرتو للقاعة 
, كيعترب من  اليت ذكرت مرة  الشخصيات الهامشية الثابتةكؼبصر تاركان ـبزف قاعتهم فارغا ن

 . كاحدة
 بمصر : اءالسقٌ  -4

إال أهنا مهمة بالنسبة للشخصية الرئيسية  شخصية ىامشية ثابتةتعد شخصية السقاء 
كمهمة ألحداث اغبكاية فهي النقطة اليت من خبلؽبا تغَتت ؾبرياهتا كتغَتت حياة الشخصية 
الرئيسية كدفعت هبا لبلنتقاؿ من مصر إُف بغداد , كذلك بفضل دعوة أضبد الدنف اليت 

 قاء لعلي الزئبق .جلبها ىذا الس
 .ة يف اجملتمع اؼبصرم لعهود سابقةكمن اؼبعركؼ أف مهنة السقاية مشهور 
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 شاه بندر التجار : -5
برزت مهنتو كشاه بندر للتجار ككبَتىم , كاف عادال يف قراره حُت أعطى لعلي حقو 

الشخصيات , كىو من ن األسد كمن الرجل البدكم العاصيبعد ما أنقذه كأنقذ القافلة م
 .تصعيد اغبدث كَف تتطور كتنمو معواليت َف تعمل على الهامشية الثابتة 

 تاجران:األربعوف  -6
شخصيات برزكا كتجار كأيدكا الشاه بندر يف قراره من أجل اعطاء علي حقو , كىم 

 . ىامشية ثابتة
 األربعين عبدان: -7

 ,, كىم شخصيات ىامشية ثابتةاؼبوجودة فيو عبيد الدليلة اتالة الذين وبرسوف اػباف
اجملسد لشخصية سعد ا  سعوا لقتل علي بأمر من الدليلة فور اكتشافهم حقيقة علي

 الطباخ.
يف  فقد ذيكر ىذا العدد رجعية دينية , دب لنجد بذلك مرجعية للعدد أربعُت متمثلة 

اعبزء الثاين من اغبكاية أكثر من األعداد األخرل كاألربعُت تاجرا كاألربعُت عبدا كاألربعُت 
 تابعا .

كلو سبعنا يف القرآف الكرًن لوجدنا أف العدد أربعُت متكرر كذلك فنجده يف قصة 
كإذ كاعدنا موسى ﴿سيدنا موسى عليو السبلـ يف كعد ا تعاُف لو ,يف قولو جل كعبله : 

ككاعدنا ﴿,كقولو أيضا : 1﴾ (51)ربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده كأنتم ظالموفأ
موسى ثالثين ليلة كأتممناىا بعشر فتم ميقات ربو أربعين ليلة كقاؿ موسى ألخيو ىاركف 

, كذكرت كذلك مع  2﴾(142) اخلفني في قومي كأصلح كال تتبع سبيل المفسدين
قاؿ فإنها محرمة  ﴿ث قاؿ تعاُف عن بٍت اسرائيل :قصة سيدنا موسى كيف مدة التيو حي

, كأما  3﴾ (26)عليهم أربعين سنة يتيهوف في األرض فال تأس على القـو الفاسقين
ينا اإلنساف بوالديو إحسانا ككص  ﴿الرابعة فهي يف بلوغ االنساف أشده يف قولو تعاُف :

ه كبلغ حتى إذا بلغ أشدٌ  لو كفصالو ثالثوف شهراىا كحىمٍ ىا ككضعتو كرٍ حملتو أمو كرٍ 
                                                           

 .  القرآف الكرًن, سورة البقرة, اآلية:1 
 .   القرآف الكرًن , سورة األعراؼ ,اآلية : 2
 .  القرآف الكرًن ,سورة اؼبائدة ,اآلية : 3
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كأف  كعلى كالدم   أكزعني أف أشكر نعمتك التي أنعمت علي   أربعين سنة قاؿ ربِّ 
 1﴾(15)يتي إني تيبت إليك كإني من المسلمينأعمل صالحا ترضاه كأصلح لي في ذرِّ 

, كما كرد ىذا العدد يف السنة النبوية ,فرسولنا الكرًن عندما بلغ األربعُت سنة نزؿ الوحي 
عليو كعندما غاب عليو داـ غياب الوحي عنو أربعُت يـو , كيذكر أف سيدنا يعقوب بكى 

 .ت عيناهعن ابنو سيدنا يوسف أربعُت يوما حىت ابيضٌ 
االختبارات كبالصرب , كلو ربطنا ىذه مرتبط ب 40كمن خبلؿ ما ذكر نستنتج أف الرقم 

الصفات على مهن الشخصيات اؼبذكورين لوجدنا أف ىذه صفات سبييزية ؽبا فكلهم 
 معركفُت بالصرب كالعـز كدبركرىم باختبارات زبص مهنتهم .

 العاصي:الرجل البدكم  -8
حاكلت قتل علي الزئبق , كَف تذكر مرة ثانية يف مسار السرد  شخصية ىامشية ثابتة

اؼبعرقل غبركة كَف تعمل على تصعيد اغبدث كال على تطويره  كامبا لعبت دكر قاطع الطريق 
 سَت الشخصية الرئيسية.

 سعد اهلل الطباخ : -9
عندما تنكر  كىو طباخ الدليلة اتالة , ساعد الشخصية الرئيسية يف أداء مهمتها ,

َف تقدـ كَف  شخصية ىامشية ثابتة, كيظهر من خبلؿ ظهوره اػبافت أنو  علي الزئبق هبيئتو
 .تؤخر يف مبو اغبدث

 (:1الرجل التاجر ) -10
على  برز دكره يف مساعدتو للدليلة اتالة من أجل استعادة كعيها كذلك عندما مرٌ 

 شخصية ىامشية ثابتةخاهنا ككجد الباب مفتوحا كالناس نياـ بعد أف طلع الصباح , كىو 
 َف تذكر سول مرة كاحدة كَف تتفاعل مع األحداث الرئيسية للقصة.

 ار :الحمٌ  -11
ار عيرؼ بأنو اغبمٌ  ,تنمو كَف تتطور مع أحداث اغبكايةَف  شخصية ىامشية ثابتة

 .دما قابلو يف ىيئة الصبية اغباملـ خدمة إُف علي عنالذم قدٌ 
 
 

                                                           
 .  اآلية : ,سورة األحقاؼ , قرآف الكرًنال 1
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 القاضي : -12
, عيرؼ دبهنة القضاة كتأذل عند مع أحداث اغبكايةَف تتطور  شخصية ىامشية ثابتة

 مركره على دكاف زريق السماؾ بسبب صراع علي مع السماؾ .
 الحاكم : -13

اغباكم ىو ذلك الذم يرقي اغبيات كهبمعها فتستسلم بُت يديو ,ظهر يف اغبكاية 
شخصية ىامشية عندما أعطى علي الزئبق أشياءه حىت وبتاؿ هبا على زريق السماؾ كىو 

تظف إُف األحداث الرئيسية  , حظها أهنا ذكرت يف اغبكاية كلكن ؼبرة كاحدة كَف ثابتة
 شيئا.
 زكجة زريق : -14

ىي  زكجة زريق السماؾ كأـ البنو عبد ا , امرأة ذات بشرة سوداء ,كىي من 
َف تنمو يف اغبكاية بسبب ظهورىا الوحيد ,فقد ضجرت من  الشخصيات الهامشية الثابتة

 سرقة علي لكيس اؼباؿ الذم أخذتو من زكجها كخبأتو من أجل طهور كلدىا عبد ا .
 عبد اهلل ابن زريق : -15

َف تكن ؽبا حركة بارزة يف اغبكاية , برز فيها بصفتو ابن زريق مشية ثابتة ,شخصية ىا
السماؾ الذم خبئ كيس اؼباؿ لو من أجل حفل ختانو كتزكهبو , تأذل من علي عندما 

 بنجو كأخذه من بيتو متوجها بو إُف قاعة معلميو من أجل إحضار زريق السماؾ إليو .
 اء ببغداد: السقٌ  -16

اء ,كاف يبحث عن ضبار لكي وبمل عليو عدتو ؼبهنة السقاية ببغداد كسقٌ ابن لتاجر 
ا مسحورا يف ىيئة ضبار , ,فاشًتل من عزرا اليهودم ضبارا كالذم كاف يف اغبقيقة عليِّ 

كعندما حاكؿ علي أذية زكجتو , أعاده إُف عزرا اليهودم كاشتكى منو كاسًتجع نقوده , 
ألنو ظهر مرة كاحدة يف مشهد كاحد كَف يظف إُف  الشخصيات الهامشية الثابتةكىو من 

 األحداث شيئا.
 الرجل التاجر: -17

 ,أجل شفائهاعرؼ بأنو تاجر يبحث عن دب ليذحبو كيطعم زكجتو من غبمو من 
اؽبيئة , لنجد  ىذا الدب ىو علي الزئبق الذم سحره عزرا ؽبذهفاشًتل من عزرا دبان ك كاف 
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نا االستغناء عنها يف مسار لغاية يف نفسو لكن يبكن أف الراكم قد ذكر شخصية التاجر
 .شخصية ىامشية ثابتة, فبا هبعلها السرد
 :السقطي -18

قط ,ك السقط ىو أحشاء الدابة بعد ذحبها كاؼبصراف السقطي ىو الذم يبيع السَّ 
 .1كالكرش كالكبد كما شاهبها 

َف تعمل على تصعيد األحداث كال على تعقيدىا كامبا  شخصية ىامشية ثابتةكىو 
ظهر يف اغبكاية كعلي الزئبق تابع لو يف ىيئة الكلب حىت دخل معو داره كىناؾ كجد اغبل 

 نتو كاستعاد شكلو البشرم ككأف ىذه الشخصية ذربة حظ بالنسبة لعلي الزئبق .
ذا اعبزء من اغبكاية , اؼبذكورة يف ى الشخصيات الهامشية الثابتةكما قبد بعض   
, كمنهم من قاـ بالتكلم أك حبركة طفيفة فبا كاف سائرا يف أسواؽ بغداد فتأذل  منها ما

مقدـ الشاه  ار دبصر ,كشخصيةأكجب الراكم على االسًتساؿ يف ذكرىم كشخصية اػبمٌ 
 , كاعبزار .وصك اػبلب ,بندر الذم ساعده علي, كشخصية الرجل اعبندم, كالسائس

 الجمل :علي  -19
, َف يكن ؽبا دكر ىاـ يف العمل شخصية ىامشية ثابتةتعد شخصية علي اعبمل 

اغبكائي إال أننا كجدناه قد ساعد الشخصية الرئيسية يف مشهد كذلك عندما بنج أضبد 
 اللقيط علي الزئبق فلحق بو أضبد اعبمل كساعده على استعادة كعيو.

ذكرت يف أحداث القصة لكنها َف  بتةىامشية ثاكىي شخصية الفقهاء األربعة : – 20
تتطور مع ؾبرياهتا كَف تنمو غَت أف الراكم ذكرىا ألنو يريد أف يبث من خبلؽبا فكرة ما 

و العاَف بأصوؿ قبد أف الفقيو ى : مفادىا أهنا ذات مرجعية دينية  ففي مرجعية األعداد
هائنا أصحاب ئي بفق, كلعل الراكم ربط األربع فقهاء يف النص اغبكاالشريعة كأحكامها

اإلماـ أبو حنيفة النعماف بن ثابت صاحب اؼبذىب اغبنفي كاإلماـ  :اؼبذاىب األربعة كىم
مالك ابن أنس صاحب اؼبذىب اؼبالكي كاإلماـ ؿبمد بن ادريس الشافعي صاحب اؼبذىب 

 .نبليالشافعي كاإلماـ أضبد بن حنبل صاحب اؼبذىب اغب

                                                           
 .17:13الساعة: على  ,    /  /  بتاريخ:, / https://www.almaany.com, تعريف كمعٌت السقطي :ينظر1

https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
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الشخصيات كفق الناقد تزفيتاف تودكركؼ نضيف يف األخَت إُف قوؿ أف تصنيف 
كالناقد فوسًت قد جاءت مكتملة على غرار تصنيف الناقد فيليب ىاموف كالذم نلمح يف 
تصنيفو أف الشخصية اؼبرجعية قد ظهرت يف اغبكاية بكثرة دكف الشخصية االستذكارية 

ال تستطيع كالشخصية الواصلة كالسبب عاد إُف أف طبيعة شخصيات اغبكاية ال تسمح أك 
 أف تتضمن على شخصية استذكارية أك شخصية كاصلة . 
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 الشخصية:  أنماط      
ألف  الشخصية,تتحدد أمباط الشخصية بشكل أساسي تبعا للسلوكيات اليت تقـو هبا 

 فيو,أم بتفاعل الشخصية كفق اغبدث الذم تشارؾ  باألحداث,مبطها يف اغبكاية مرتبط 
 القصة.إضافة إُف أفكارىا كعواطفها اليت تعرب عنها عن طريق أفعاؽبا طواؿ مسار 

كعليو فنف ؾبموعة الشخصيات اليت استخرجناىا من النص اغبكائي ال تقدـ صبيعها 
مبطا كاحدا باعتبار اغبدث إال القلة اليت تتفاعل معو أما األغلبية فبل تظهر سول مرة كاحدة 

, لذلك  ال يبكن أف ر كلمحة فتكوف بذلك منعدمة النمطك تظهفتكوف أحادية النمط أ
 كبكم على الشخصية بنمط كاحد كمن حدث كاحد .

كلتجنب ىذا اػبلل عمدنا إُف رصد أمباط الشخصيات األكثر أنبية كبركزا يف القصة 
, لنجد أف الشخصيات اليت ربظى األكفر يف اغبركة ضمن مسار السردكاليت كاف ؽبا اغبظ 

ألهنا الشخصيات الثانوية , الشخصيات الرئيسية ك ىي : ذه اؼبيزة يف كبل جزئي اغبكاية هب
تسيطر على األحداث يف  , كما أهنا فة تتعدد من موقف إُف آخرمتكررة  كذات أمباط ـبتل

كالثاين من اغبكاية  , كحسب ربليلنا للشخصيات فنف أمباطها يف اعبزء األكؿ زئُتكبل اعب
 : ظهرت كاآليت
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 الجزء األكؿ : أنماط الشخصيات في حكاية الدليلة المحتالة :/ 1.2.2

 في الجدكؿ الموالي نجد شخصيات الجزء األكؿ كالتي تطالعنا أنماطها كاآلتي:
السوية

المتزنة 
 

- - + - - - - - - + + - - 

االنبساطية
 

- + - - - - - + - - - - + 

الغيورة
 

+ - - + - - + - - - - + - 

جنوف
العظمة 

 
+ - - - - - - - - - - - - 

االعتمادية
 

- + + + + + + + + + - + + 

السادية
 

+ - - - - - - - - - - - - 

الهستيرية
 

+ - - - - - - - - - - - - 

العدكانية
 

+ - + - - - - - + + - - - 

القلقة
 

- + + + + + + + + + + + + 

المبدعة
االبتكارية 

 
+ - - + + - - - - - + - - 

ألا
نماط

 
الشخصيات

 
الدليلة المحتالة

 
الحم ار

 
الوالي

زينب 
أحمد الدنف 

 
حاج محمد 

الصباغ
 

اليهودم عزرا
سيدم حسن 
المزين المغربي 

 
الخليفة

حسن شوماف 
 

خاتوف
البدكم 
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 من خالؿ الجدكؿ نستنتج أنماط الشخصيات كالتالي:
, اغبكاية بأمباط متعددة اتالة يف ىذهتطل علينا شخصية الدلية الدليلة المحتالة :  /1

, تتميز خبياؽبا الواسع  مبدعة ابتكاريةأحداث القصة , لنجد أهنا ذات شخصية ب ترتبط 
,كالذكاء , كاؼبركنة كقابليتها على اغبركة كالنشاط , كما تتميز بقدرهتا على ادراؾ الثغرات يف 

 الكبَتة اليت تتحلى هبا. اؼبواقف لتنسل منها بسهولة تامة ,اضافة إُف الثقة
يظهر مبطها االبداعي يف القصة عن طريق أفكارىا اليت جسَّدهتا على شكل مناصف 
ربتاؿ هبا على الناس فأبدعت يف الفكرة كاألسلوب ؾبموعة يف حواِف طبس مناصف على 

 طوؿ مسار القصة .
الذم باف يف بداية  العدكانيكما ظهرت شخصيتها بنمطُت آخرين كاف أكؽبما 

اغبكاية من خبلؿ ضبلها الضغينة كاغبقد ضد أضبد الدنف كحسن شوماف بسبب قدرهتما 
على اؼبكر كاػبداع كتفوقهما عليها عند اػبليفة , لتبدأ بذلك سلسلة مناصفها اليت آذت هبا 
 العديد من الناس, فمن الذين تأذكا قبد يف اؼبنصف األكؿ خاتوف زكجة األمَت حسن شر
الطريق كسيدم حسن التاجر كالصبَّاغ الذين سرقت ؽبم حوائجهم كتركتهم متخاصمُت , 
كيف اؼبنصف الثاين عائلة الشاه بندر كاليهودم ,فقد سرقت ابن العائلة مث رىنتو عند الصائغ 
عزرا كتركتهم يف خوؼ كقلق عليو ,ليعود بعدىا األب كيتخاصم مع جاره اليهودم , كيف 

د اغبمَّار الذم سلَّطىت عليو اؼبزين اؼبغريب فكواه يف أصداغو كقلع لو اؼبنصف الثالث قب
ضرسُت , كيف اؼبنصف الرابع احتالت على زكجة الواِف كأخذت منها النقود ببيعها اؼبشتكُت 
كجعلهم فباليكا ,كيف اؼبنصف اػبامس قامت بأذية البدكم الذم خلَّصها من مصلبها 

 يواجو غضب الواِف . فسرقت لو حوائجو كحصانو كتركتو
الذم ظهر من خبلؿ حيلها اليت أتعبت هبا سكاف  النمط السادمك الثاين كاف 

ب اؼبناصف غَت آهبة دبا سيحل بغداد كعرَّضتهم لؤلذل النفسي كاعبسمي كىي تستمتع بلع
, ألف كل ما كاف يهمها ىو كصوؽبا إُف غايتها لكي ربصل على جامكية زكجها, كما هبم

كل مرة كانت تعود فيها إُف ابنتها متباىية بسردىا ما فعلتو ككم من غنيمة   قبد أهنا يف
 ربصَّلت عليها كشعور اللذة كاالنتصار باًد على ؿبيَّاىا .
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الذم يتميز جبذب انتباه  النمط الهستيرمكما جسدت شخصية الدليلة اتالة   
صيات تتبلئم معو , اآلخرين كحب الظهور كاؼبيل إُف التلوف حسب اؼبوقف كاكتساب شخ

فقد سعت يف أحداث ىذه القصة إُف جذب انتباه اػبليفة كابراز ذكائها كقدرهتا على 
التحايل يف عمل اؼبناصف , كما استطاعت التلوف حسب كل موقف يصادفها يف اغبكاية 
كتنكرت يف شخصيات حسب كل موقف كمن ذلك : شخصية الشيخة اؼبتصوفة يف 

على ىيئة اعبارة أـ اػبَت كيف اؼبنصف الثالث كانت أمنا للحمَّار ك اؼبنصف األكؿ مث تنكرىا 
 يف الرابع بائعة فباليك ,كيف اؼبنصف اػبامس شارية زالبية .

فقد برز يف شعورىا بالضغينة  جنوف العظمةيتبػىُتَّ يف شخصية الدليلة مبط آخر ىو 
من قدراهتما كأهنا أفضلهما يف كبو خصميها اؼبقدـ أضبد الدنف كاؼبقدـ حسن شوماف ميقىلِّلىةن 

عمل اغبيل , اضافة إُف شكواىا من اػبليفة الذم َف يبىينَّ عليها دبنصب يليق هبا كذباىلها 
: لكل من مقدـ الميمنة كمقدـ  بعد كفاة زكجها , كىذا ما جاء يف قوؿ ابنتها زينب

قاـ لنا كال الميسرة جامكية كألف دينار في كل شهر كنحن معطلوف في ىذا البيت ال م
: أنها سبب فعلها للمناصف كقد ذكر أضبد الدنف,  1حرمة كليس لنا من يسأؿ عنا ؟ 

ما عملت ىذه المالعب طمعا في حوائج الناس كلكن لبياف شطارتها كشطارة ابنتها , 
 2ألجل أف يرتب لها الخليفة راتب زكجها كالبنتها مثل راتب أبيها...

كانت من أجل  ,ُف فعل اغبيل كالتبلعب على الناسالدليلة إكنظرا للغاية اليت حفَّزت 
 أف تربىن على قدرهتا يف فعل أقول اؼبناصف كأهنا تستطيع أف تلعب كربتاؿ مثلما يفعل

يف بداية القصة اليت دفعتها إُف فعل  شخصيتها الغيورة, لتربز أضبد الدنف كحسن شوماف
رغبة يف نيل جامكية زكجها ألهنا ترل  الكثَت من اؼبكر كالنصب داخل أحداث اغبكاية ,

: كحياتك يا ابنتي أللعبن في أهنا أحق هبا ىي كابنتها , كمن ذلك حديثها مع ابنتها قائلة 
   3بغداد مناصف أقول من مناصف أحمد الدنف كحسن شوماف .

                                                           
 .   :, ص , جألف ليلة كليلة 1
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 تعترب ىذه الشخصية من ضحايا اؼبناصف اليت قامت هبا الدليلة اتالة , الحم ػار : -2
,  باالنبساط كمن أكثر الشخصيات بركزا كتضريرنا يف اغبكاية ك تتميز شخصية ىذا األخَت

فرغم عطولو عن العمل إال أنو َف يظهر ناقما كال حباؿ مزرية , كما أف سلوكو يف أحداث 
القصة ينيمُّ على أنو شخص اجتماعي بسبب تفاعلو مع الشخصيات األخرل يف عدة 

 مواقف .
كذلك يف موقف لو  شخصنا قلقنائع كتأذيو من طرؼ العجوز أصبح كمع تطور الوقا

: مع اؼبزين اؼبغريب الذم آذاه لتبدكا مبلمح الغضب كالقلق بادية يف حواره , قائبل للمغريب 
يا مغربي ألم شيء عملت معي ىذا األمر ؟ ثم قاؿ : تلقى من اهلل جزاءؾ بسبب 

  .1: اهلل ينكد عليها تقليعك أضراسي , ثم دعا على الدليلة غاضبا 
أما عن اؼبشهد الذم يظهر فيو أماـ اػبليفة كىو يشتكي ما فعلتو بو العجوز اتالة , 

شرع اهلل بيني كبينها فإنها ما كفاىا أخذ حمارم حتى ليستطيش غضبا كىو يقوؿ : 
   .2سل طىت علي  المزين المغربي فقلع أضراسي ككواني في أصداغي مرتين 

اليت عبأت إُف الواِف من أجل  الشخصيات االعتماديةيف ىذه اغبكاية من كاغبمَّار 
أف يساعده يف االمساؾ باتالة كيسًتد ضباره اؼبسركؽ الذم ال يبلك غَته , كيف موقف 
آخر قبده يبادر مع أصحابو الصباغ كابن التاجر يف عملية البحث عليها حىت ينتقم منها 

قاؿ الصب اغ  البن التاجر اذىب بنا ما جاء يف قوؿ الراكم : كيستعيد ما سيرًؽى منو , كىذا 
, مث قبده  يستعُت 3نفتش على العجوز كنسلمها للوالي , فراح معو كصحبهما الحم ار

أنا أعرفها كلكن أعطنا بعشرة من أتباع الواِف من أجل القبض عليها , كقولو للواِف : 
 .    4عشرة من أتباعك 

قبد الواِف من الشخصيات السوية اليت سبثل العدؿ كتوظف العقل كتسعى  الػػػػػػػوالػػػػػػػي : -3
إُف ربقيقو , ألف أغلب الشخصيات اؼبظلومة يف القصَّة قد عبؤكا إليو حىت وبل مشكلتهم 

                                                           

 .    ص: , جألف ليلة كليلة, 1 
 .   ص: نفسو,اؼبصدر 2 
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اؼبشًتكة كيفك الصراع بينهم , فما شغل منصب الواِف عبثا كما احتكم الناس عنده إال 
 تع برزانة العقل فيعطي لكل ذم حقو حقَّو كال يظلم أحدا. لكونو يتم

فهو   شخصيتو القلقةكما شارؾ الواِف يف مواقف عدَّة داخل اغبكاية أظهرت 
كاآلخرين َف يسلم من النصب كدخل يف صراع بسبب موقف حصل لو مع الناس الذين 

لعجوز صاحبتكم إف اجاءكه يشتكوف أفعاؿ العجوز , فقاؿ ؽبم كىو يتوعدىم غاضبنا : 
باعتكم لي بألف دينار , فقالوا ما نحل من اهلل فنحن أحرار النباع كاياؾ إلى الخليفة , 
فقاؿ لهم ما عر ؼ العجوز طريق البيت إال  أنتم , كلكن أنا أبيعكم لألعراب ككل كاحد 

      .1بمائتي دينار 
اء القبض على اتالة سبثَّلت يف توكيل مهمة إلق بشخصية اعتماديةمث يظهر الواِف 

كأم ا ما كاف من أمر إُف اغبمَّار كالصبَّاغ كابن التاجر , كىذا ما جاء يف قوؿ الراكم : 
الصب اغ فإنو قفل المصبغة كقاؿ البن التاجر اذىب بنا نفتش على العجوز كنسلمها 

هم : يا للوالي , فراح معو كصحبهما الحم ار كدخلوا بيت الوالي كشكوا إليو , فقاؿ ل
ناس أم شيء خبركم؟ فحكوا لو ما جرل لهم , فقاؿ كل عجوز في البلد ركحوا 

  2فتشوا عليها كأمسكوىا كأنا أجعلها تعترؼ لكم...
يف موقف آخر , أين ككَّل أمر القبض عليها إُف  شخصيتو االعتماديةكقد بانت 

على لساف الراكم  اغبمَّار كمنحو من رجالو عشرا حىت يساعدكه يف ذلك , كىذا ما جاء
كم من العجائز في البلد ؟ ىل فيكم من عندما حضر اؼبشتكية إُف الواِف فقاؿ ؽبم : 

يعرفها ؟ فقاؿ الحم ار أنا أعرفها كلكن أعطنا عشرة من أتباعك , فخرج الحم ار بأتباع 
 . 3الوالي كالباقي كراءىم 

حُت  شخصيتو العدكانيةت كبعد إلقاء القبض على اتالة كتسليمها إُف الواِف ظهر 
أمر باعتقاؽبا كارساؽبا إُف اؼبصلب يف شاطئ الدجلة حىت تصلب من شعرىا إُف أف وبلَّ 

فركب الوالي كأخذ العجوز الصباح كينظر الواِف يف أمرىا ك كىذا ما جاء يف سرد الراكم :
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, كالجماعة كخرج بهم إلى شاطئ الدجلة كنادل المشاعلي كأمره بصلبها من شعرىا 
 .    1فسحبها المشاعلي في البكر , كاستحفظ عليها عشرة من المحافظين

النمط بنمطُت اثنُت نبا  قبد شخصية زينب النصَّابة يف اغبكايةزينب النصابة :  -4 
, فقلقها قلق طبيعي ناجم عن غَتهتا من أضبد الدنف كحسن شوماف كما  القلق كالغيور

نااله  عند اػبليفة من جوامك كدنانَت يف كل شهر مئة دينار ,كيظهر ىذا جليا يف قوؽبا : 
أنظرم يا أمي ىذا أحمد الدنف جاء من مصر مطركدا كلعب عدة مناصف في بغداد 

نة كىذا األقرع حسن شوماف مقدـ إلى أف تقرب عند الخليفة كبقي مقدـ الميم
الميسرة كلو سماط في الغذاء كسماط في العشاء كلهما جوامك لكل كاحد منهما 
ألف دينار في كل شهر ك كنحن معط لوف في ىذا البيت ال مقاـ لنا كال حرمة , كليس 

 . 2 لنا من يسأؿ عن ا
قومي  , قائلة ؽبا : لتدفعها غَتهتا إُف ربريض الدليلة اتالة على عمل اؼبناصف

,  3اعملي حيال كمناصف لعل ذلك يجعل لنا صيتا في بغداد كتكوف لنا جامكية أبينا
, تعتمد على ذكاء أمها من أجل أف يناال منزلة الئقة هبما عند  اعتماديةكبقوؽبا ىذا فنهنا 

 غداد .اػبليفة كىبلع عليهما مثلما خلع على مقدـ اؼبيمنة كاؼبيسرة كيشيع ؽبم صيت يف ب
كدكف أف نغفل عن اؼبنصف الذم نصبت بو على أضبد الدنف كصباعتو الواحد ك 
األربعُت رجبل, ككيف اختارت اؼبكاف كالزماف اؼبناسبُت ؟ككيف أبدعت يف فكرهتا اليت 

ؼبا ؽبا  الشخصية المبدعة االبتكاريةطبختها ؽبم ؟ لتربز شخصيتها يف ىذا اؼبوقف بثوب 
 كاسع . من دىاء كعقل ذا خياؿ 

إف مقدـ اؼبيمنة أضبد الدنف قد ظهر كصف شخصيتو يف اغبكاية أحمد الدنف :  -5
أنو كاف في زماف كذلك من خبلؿ قوؿ الراكم فيو :  شخصية مبدعة ابتكاريةبأهنا 

الخليفة ىاركف الرشيد رجل يسمى أحمد الدنف...ككاف صاحب مكر كحيل كلو أفعاؿ 

                                                           

 .    :, صالسابق اؼبصدر1 
 .   :, صاؼبصدر نفسو2 
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,كمن قوؿ الراكم قبد أف  1لى أحمد الدنف...عجيبة , فبسبب ذلك خلع الخليفة ع
اغبيل كاؼبناصف اليت كاف يعملها تنم عن ذكائو كدىائو اللذاف جعبل لو مكانا عند اػبليفة ك 

 يذاع صيتو يف بغداد .
يا مقدـ أحمد ألزمتك بحضور كيف موقف حدث لو مع اػبليفة عندما قاؿ لو : 

, غَت أنو .2: ضمانها علي  يا أمير المؤمنين العجوز المحتالة , ليرد الدنف عليو قائال 
فشل يف القبض عليها كتعرَّض للنصب من طرؼ ابنتها زينب النصابة , فانتابو اػبوؼ 

 شخصيتو القلقةألنو أخلف أمر اػبليفة كَف وبضر العجوز اتالة لو , لتظهر  القلقك
 بشكل كاضح عندما سألو صباعتو ماذا سيجيب اػبليفة إذا ىو سألو عن العجوز ؟ 

, يتجسَّد ذلك  نمط اعتمادمإف أضبد الدنف كغَته من الشخصيات يف القصة ذا 
يف اعتماده على رجالو الواحد كاألربعُت لكي يساعدكه يف عملية البحث عن الدليلة قائبل : 

  .3كيتوجو بهم إلى حارة ليفتشوا على الدليلة يا شب اف كل قيِّمو يأخذ عشرة 
كيف حوار آخر ظهر اعتماده على حسن شوماف الذم استعاف بو كي يوارم فشلو 

ًدى على لساف الراكم ما خطَّطىا لقولو أماـ أمَت اؼبؤمنُت :  أماـ اػبليفة , فلما أصبحوا  ًلَتى
اؿ الخليفة أين العجوز يا طلعوا إلى ديواف الخليفة  , فقبلوا األرض بين يديو , فق

مقدـ أحمد ؟ فنفض طوقو , فقاؿ ألم شيء ؟ فقاؿ أنا ما أعرفها كألـز بها حسن 
 .4شوماف فإنو يعرفها ىي كابنتو...فشفِّع فيها شوماف من القتل كىو يأتي بها 

بنمطو كىو الشخصية اليت ظهرت يف أحداث اؼبنصف الثاين  حاج محمد الصب اغ : -6
كجد الحم ار ييكىسِّري الخوابي كرأل مصبغتو خرابا , فتعل ق سبب أنو : كذلك ب القلق

بالحم ار كراح يكلمو كىو يقوؿ أحضر لي العجوز , فتضاربا كصار كل منهما يدعي 
 . 6يا ضياع مالي كماؿ الناس كيف قولو خائفا كقلقا :,  5على صاحبو 

                                                           

 .    :ص اؼبصدر السابق,ينظر :1 

 .     :, صاؼبصدر نفسو 2 
 .    :, ص نفسواؼبصدر 3 
 .      :, ص نفسواؼبصدر  4
 .    :, صاؼبصدر نفسو ينظر : 5
 .    : اؼبصدر نفسو ,ص6 



 الشخصية في حكاية دليلة المحتالة كالشاطر علي الزئبق تيبولوجيامقاربة تطبيقية ل المبحث الثاني:

336 
 

اليت عبأت إُف الواِف من أجل أف يقبض  الشخصيات االعتماديةكالصباغ كغَته من 
لو على الدليلة اتالة , لينطلق بعدىا مع ابن التاجر كاغبمَّار يف رحلة البحث عنها كمن 

قاؿ الصب اغ  البن التاجر اذىب بنا نفتش على العجوز كنسلمها ذلك قوؿ الراكم : 
اية قبد أنو كاف مع , كيف آخر مشهد من اغبك1للوالي , فراح معو كصحبهما الحم ار

ؾبموعة الناس اليت حضرت تشتكي عند اػبليفة , ككاف فبن عوضهم دببلغ من اؼباؿ حىت 
: كللصب اغ بمائة دينار , كقاؿ انزؿ قائبل  كجاء ىذا يف سرد الراكم,يعيد ترميم مصبغتو 

 .2عمِّر مصبغتك

ألنَّو  نمط غيورقبد شخصية اليهودم عرب مسار أحداث القصة ذات  اليهػػػػػػػودم : -7
 .3كاف يحسد جاره الشاه بندر , إذا باع بيعة كلم يبع ىو حسب قوؿ الراكم :  
: اهلل يف حواره مع جاره شاه بندر التجار قائبل لو  شخصيتو القلقةكما كتطالعنا 

م ؟ فقاؿ اليهودم : إف العجوز ينصر فيك الخليفة , فقاؿ لو التاجر : مالك يا يهود
أخذت مني صيغة البنتك بألف دينار كرىنت ابنك عندم كما أعطيتها إال ألنها تركت 
ىذا الولد عندم رىن على الذم أخذتو كما ائتمنها إال لكوني أعرؼ أف ىذا الولد 
كلدؾ , فقاؿ التاجر إف ابنتي ال تحتاج إلى صيغة فأحضر ثياب الولد , فصرخ 

   . 4قائال : ادركوني يا مسلمين اليهودم 
شخصيتو بانت  ,اغبمَّار كالصبَّاغ كابن التاجر كيف مشهد آخر كىو يتحاكر مع

ألنو اعتمد عليهم كشاركهم يف مهمة البحث عن العجوز اغبيَّالة , كراح معهم  االعتمادية
 حقَّو .إُف اػبليفة حىت يشكوه ماحصل لو ك يساعده لكي يسًتد ما أيًخذى منو كيعطيو 

 بشخصيتو االنبساطيةيطالعنا التاجر حسن يف اؼبنصف األكؿ  سيدم حسن التاجر : -8
اؼبتفائلة اليت تعاًف أمورىا باؼبمكن اؼبتاح كاؼبقبلة للحياة كالنتهاز الفرص العابرة  , ليظهر ىذا 
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قد سألت اهلل عركسة فمن  اهلل علي  بثالثة أشياء كيس يف حديثو مع نفسو كىو يقوؿ : 
 .1كزكاج ككساء , كقاؿ للدليلة : يا أمي إف  نعم ما أشرت بو علي  

أف حسن التاجر قاـ كأخذ معو ألف دينار ثم قاؿ في نفسو كيف قوؿ الراكم : 
 . 2ربما تحتاج إلى شيء فنشتريو كندفع معلـو العقد 

عندما دخلت عليو الصبية  شخصيتو القلقة اؼبنصف بانت كبعد تىأىزـي اؼبوقف يف
تعالي أين أمك التي جاءت بي ألتزكجًك...ىذه عجوز نص ابة نصبت  خاتوف فقاؿ ؽبا :

علي  حتى أخذت ثيابي كاأللف دينار , ثم صار يقوؿ للصبية أنا ما أعرؼ حوائجي إال 
 .3منك 

على الدليلة كذلك بعد ذىابو إُف كمع تقدـ األحداث قبده يشارؾ يف مهمة القبض 
شكيو نبَّو مث قبده يسًتد الواِف من أجل الشكول , كيف آخر القصة قبده عند اػبليفة ي

اعتمدت على غَتىا لكي  ,شخصية اعتمادية , لنستنتج من ىذا اؼبوقف أنو حوائجو
 تسًتد حقها كربقق العدؿ لنفسها .

ركة يف اؼبنصف الثالث , أين ظهرت كىو من الشخصيات اؼبشا المزين المغربي : -9
عندما كذبت عليو الدليلة كحرضتو ليقـو بقلع ضرسي اغبمَّار ك يكويو  شخصيتو العدكانية

: صـو رمضاف يلزمني إذا لم يف أصداغو مرتُت , فجاء اؼبشهد على لساف اؼبغريب قائبل 
ر , ثم أمسك أعطو حماره في كفو كقاؿ لواحد من عم الو : رح أحم مسمارين في النا

بالحمار ظننا منو أنو شخص مريض مثلما أخبرتو المحتالة , فأخذه كدخل بو في قاعة 
مظلمة كاذا بالمغربي يلكم الحمار ليقع أرض ثم يتم سحبو كربطو , ثم قاـ المغربي 

 .4كقلع لو ضرسين ككواه على صدغو كيين ثم تركو 
اف يف خصامو مع اغبمار ألنو عندما ك بشخصية قلقةمث يظهر يف اؼبنصف نفسو 

عادت الدليلة إُف دكانو كتركتو خاليا لو , كمن ذلك تصوير اؼبشهد على لساف الراكم : 
                                                           

 .    :, صالسابق ينظر : اؼبصدر 1
 .   : , صاؼبصدر نفسو2 
 .    : ص ,اؼبصدر نفسو3 
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ذىب الحمار كالمغربي يتخاصماف كترؾ الدكاف كلما رجع فإنو لم يجد شيئا ككانت 
كيف قوؿ الراكم : ,  1العجوز حين راح المغربي ىو كالحمار أخذت مافي دكانو كراحت 

  ؟2لمغربي عندما رأل دكانو خاليا غضب كتعلق بالحمار كقاؿ لو أحضرىا أف ا
, فننو اعتمد يف القصة على الواِف حىت يسًتد لو  كشخصية اعتماديةأما عن ظهوره 

عملية االمساؾ بالدليلة حوائجو اؼبسركقة كقد ساعد أصحابو الذين اعتمد عليهم يف 
 .اتالة

, فبعد أف  شخصية الخليفة القلقةيف أكاخر أحداث القصة ,  تطالعنا الخليفة : -10
 :القبض عليها كذلك يف قوؿ اػبليفةظبع بأعماؿ العجوز اتالة , انفعل كأمر أضبد الدنف ب

 .3يا مقدـ أحمد , قاؿ لبيك يا أمير المؤمنين ؟ فقاؿ لو ألزمتك بحضور العجوز 
كألم عاؽبا موىخًبنا إياىا قائبل : كيف موقف آخر كاف مع الدليلة كىو غاضب من أف

 4شيء عملت ىذه المناصف كأتعبت قلوبنا ؟
عندما ككَّلى مهمة االمساؾ بالعجوز  شخصية ىاركف الرشيد االعتماديةمث تيًطلُّ 

أف الخليفة لم ا ألـز أحمد اغبيَّالة إُف أضبد الدنف , ليتحدَّث الراكم عن ذلك قائبل : 
 .5الدنف بإحضار العجوز , قاؿ لو ضمانها علي  يا أمير المؤمنين 

شخصية أما عن شخصيتو اليت ظهرت عندما حضرت الدليلة بُت يديو فنننا قبدىا 
قليبل , ألنو يف غبظة غضب منو أمر برمي اتالة يف بقعة الدـ , كنسي أنو أعطاىا  عدكانية

: ف قببلن كأهنا يف جَتة شوماف ,كىذا ما جاء على لساف الراكم الذم يقوؿ منديل األما
فبعد أف حضر شوماف كقد ـ الدليلة  بين يدم الخليفة , أمر برميها في بقعة الدـ , 
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فقالت أنا في جيرتك يا شوماف , فقاـ شوماف كقب ل يدم الخليفة , كقاؿ لو العفو أنت 
 1عي في كرامتك... أعطيتها األماف , فقاؿ الخليفة

ين يف اغبكاية يظهر بصورة اإلنساف  إف اػبليفة ىاركف الرشيد كغَته من اؼبلوؾ اػبَتِّ
كإمبا  الذم وبكم بعقلو قبل عاطفتو كال يتسرع يف ازباذ القرارات العشوائية , السوم المتزف

اػبليفة يًتيَّث , اضافةن إُف البحث عن حلوؿ ترضي األطراؼ اؼبتخاصمة , كمن ذلك قوؿ 
, فعندما حضرت الدليلة بُت يديو ليعاقبها عن  2جميع ما ضاع لكم عندمللمظلومُت : 

أفعاؽبا حضر كذلك صبيع اؼبشتكُت , فحاكؿ الرشيد جاىدا أف وبكم بينهم بالعدؿ 
كيعوضهم عن الضرر الذم غبق هبم كيعيد حوائجهم اؼبسلوبة , كىذا ما كاف يف قوؿ الراكم 

للحٌمار بمائة دينار كللصب اغ بمائة دينار , كقاؿ انزؿ عمِّر  فحكم بينهم كأمر :
مصبغتك , ثم أخذ البدكم حوائجو كحصانو...ككل من لو شيء أخذه كأنفضوا كلهم 

3. 
كإذا أما عن الدليلة  فقد خلع عليها جبامكية كأربعُت رجبل , كىذا يف قوؿ الراكم : 

ا بالشريطات البوالد كاللبد كىم سائركف اثنين اثنين ك الدليلة المحتالة   بأربعين عبدن
راكبة  فوؽ بغلةو كعلى رأسها خوذة مطلية بالذىب كبيضة من بوالد كزردية كما يناسب 

     4ذلك , ككانت الدليلة نازلة من الديواف رائحة إلى الخاف...
المبدع تيًطل شخصية مقدـ اؼبيسرة يف ىذه اغبكاية بالنمط  حسن شوماف : -11

كرجل أخر يسمى حسن , ؼبا لو من خصلة يف الذكاء , فيصفو الراكم قائبل : رماالبتكا
, اضافة إُف ابداعو يف أفكار خاصة  5 شوماف ككاف صاحب مكر كحيل كلو أفعاؿ عجيبة

عندما اقًتح القبض على العجوز اتالة كبدؿ القوة استعمل اللُت بطلب منديل األماف من 
اػبليفة من أجل أف يتفادل اؼبشاكل كيلطف األجواء كينجح يف استدراجها إُف ديواف 

 اػبليفة , حىت تعود اؼبسركقات إُف أصحاهبا .
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يف جدالو مع علي اعبمل لكنو قلق طبيعي ناجم  ة قلقةبشخصيكما يظهر شوماف 
: فقاؿ كاحد منهم عن الغضب كليس قلق مرضي , ليذكر الراكم ماحدث بينهما قائبل 

يقاؿ لو " علي الجمل " ألحمد الدنف ألم شيء تشاكركف حسن شوماف ؟ كىل 
األعظم حسن شوماف أمر عظيم ؟ فقاؿ حسن : يا علي أ أنا قليل في نظرؾ , كاالسم 

  . 1ال أرافقكم في ىذه المر ة , كقاـ غاضبا 
قبد أف اؼبقدـ شوماف َف يتم االحتياؿ عليو من طرؼ الدليلة اتالة كال حىت من 
ابنتها زينب النصَّابة , كرغم تفاعل الشخصيات األخرل مع األحداث الرئيسية ؽبذه القصَّة 

, لنجده قد تطوَّع  بنمط سوم متزفكاية دكنو , إال أنو قد برز بكثرة يف أكاخر أحداث اغب
يف مهمة إلقاء القبض على العجوز اتالة  من أجل كىفِّ أذاىا عن الناس كتقديبها إُف 
اػبليفة حىت تناؿ عقاهبا , فعمل مع أضبد الدنف خطَّةن حيت يوكِّلىو اػبليفة مهمة االمساؾ 

فض طوقك قدامك فإف قاؿ يا دنف نهبا , ك ظهر ذلك يف حواره مع الدنف قائبل : 
الخليفة كألم شيء ما قبضت عليها ؟ فقل أنا ما أعرفها كألـز بها حسن شوماف , فإف 

ففعل الدنف مثلما أكصاه حسن , لييلًزـى بعدىا اػبليفة ,  2ألزمني بها , فأنا أقبض عليها 
ة يف شفاعتو , حىسىننا باتالة , مث طلب شوماف منديل األماف من اػبليفة حىت تكوف الدليل

كإف دؿَّ تصرفو ىذا امبا يدؿ على ذكائو كحكمتو كتصرفو الرزين يف اؼبواقف , ألنو لو ذىب 
إليها بالقوة فلن يبسك هبا كستواصل أذاىا للناس كأفعاؽبا اؼباكرة , لذلك اعتمد الطريقة 

يسرة كاف األكثر فاعلية كاألقل ضررا كاألحسن لكبل الطرفُت , كمن ىنا نستنتج أف مقدـ اؼب
ىو بطاقة اغبل يف اغبكاية  ألنو ساىم يف القبض على الدليلة كامتثاؽبا أماـ حضرة اػبليفة 

 كخلَّص اعبميع من أعماؽبا اؼبزعجة كاألىم ىو عودة حوائج الناس اؼبفقودة.
كاليت بانت غَتهتا  الشخصية الغيورةزكجة األمَت حسن شر الطريق ذات  خاتوف : -12

: لما أرجع قرر الزكاج عليها ألهنا ال تنجب , ففي جداؿ بينهما قاؿ ؽبا  على زكجها عندما
 .  3من السفر أتزكج عليك 
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عن حلوؿ حىت سبنع زكاجو من لتتحوؿ غَتهتا إُف قلق دائم دفع هبا إُف البحث 
يف اؼبنصف األكؿ كذلك يف حوار دار بينها كبُت الدليلة   شخصيتها القلقة, لتظهر غَتىا

يا أمي حل فت زكجي أنو ال يتزكج غيرم فرأل األكالد فتشوؽ اتالة كىي تقوؿ : 
إليهم...كقاؿ لي لما أرجع من السفر أتزكج عليك كأنا خائفة يا أمي أف يطلِّقني كيأخذ 

د غيرم يملكوف البالد كالماؿ الغيرم فإف لو بالدا كزرعا كجامكية فإف جاء لو أك 
 .1مني

, أين دفعتها غَتهتا إُف تصديق   بشخصية اعتماديةكيف موقف آخر تظهر خاتوف 
تو كذب الدليلة كالرغبة يف لقاء الشيخ أيب اغبمبلت الذم تظن أنو سيعطيها من بركا

ياء عن يا ابنتي عل أنت عم, ككاف ذلك على لساف الدليلة اليت قالت : فتحمل بنذف ا
ف زارتو عاقر فإنها تحمل , ثم قالت العجوز : يا ابنتي إك  شيخي أبي الحمالت ؟....

أنا آخذؾ أزىكِّرًؾ أبا الحمالت ك أرمي حملتك عليو كانذرم لو نذرا عسى أف يجيء 
فصدقت الكذبة ككقت يف مصيدة ,  2زكجك من السفر فتحملي منو ببنت أك كلد...

 الدليلة .
ذ يبدك إ,  الشخصيات االنبساطيةإف شخصية البدكم يف اغبكاية من  البدكم : -13

, وبب أف هبرب اعبديد كيعاًف أمور حياتو باؼبمكن اؼبتاح ,ليظهر مقببل على الدنيا كمتفائل
كإذا برجل بدكم سمع رجال يقوؿ لرفيقو سلوكو اؼبنبسط يف اؼبشهد حُت قاؿ الراكم : 

يبة ؟ فقاؿ لو في بغداد كتغذيت زالبية بعسل , الحمد هلل على السالمة أين ىذه الغ
فقاؿ البدكم البد من دخولي بغداد كآكل فيها زالبية بعسل , ككاف عمره ما رآىا كال 
دخل بغداد كسار كىو يقوؿ لنفسو , الزالبية أكلها زين كذمة العرب ما آكل إال زالبية 

       .3بعسل 
يحتىاؿ عليو من , عندما  النمط القلقمث تتحوؿ شخصيتو إُف 

كجد نفسو يف موقف اؼب
ًقبىًل الدليلة اليت كذبت عليو كجعلتو مكاهنا يف اؼبصلب كفرت حبصانو كحوائجو , كقد أحاط 
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اهلل ينصر فيك ليتعلق بعدىا بالواِف قائبل لو : الواِف كرجالو كفكوه من اؼبصلب ,بو 
نا ما عندم خبر أنها الخليفة , أنا ما أعرؼ حصاني كثيابي إال منك...ثم قاؿ لو أ

 . 1نص ابة 
, يظهر اعتماده يف ذىابو إُف اػبليفة يشتكي من  شخصية اعتماديةكالبدكم ذا 

, مثلما جاء على لساف أجل أف يعيد لو حصانو كلباسو , كقد ناؽبا يف آخر اؼبطاؼ 
ك أخذ البدكم حوائجو كحصانو كقاؿ حراـ علي  دخوؿ بغداد كأكل الزالبية : الراكم

 . 2بالعسل
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 نستنتج من الجدكؿ ما يلي : 
 (.سوية متزنة ,,انبساطية ,عدكانية علي الزئبق :) شخصية: مبدعة ابتكارية ,قلقة  -1

كذلك من خبلؿ اؼبواقف اليت توقفنا  كمبدعة ابتكاريةبرزت شخصية علي الزئبق 
 فيها كاليت زبص حوادث كأفعاؿ علي الزئبق سواءن يف مصر أـ يف بغداد .

ففي مصر عرفنا أف علي الزئبق كاف شاطران يف ىركبو من صبلح اؼبصرم كأتباعو عن 
عجينة يف أسوء كأصعب مواقفو طريق ابداعو كابتكاره غبلوؿ كطرؽ زبرجو كالشعرة من ال

, كعند قدكمو لبغداد ابتكر حيلة ألضبد اللقيط مستصغران بو كبسٌنو إال أف ىذا األخَت معهم
رغم صغره كجده داىيةن مثلو ,كما أبدع علي الزئبق يف ذبسيد شخصية سعد ا الطباخ 

 كيف مواجهتو لكي وبتاؿ على الدليلة فأبدع يف ذبسيده ابداعا َف يكد يعرفوه أبناء بشرتو ,
خصية صبية حامل فتارةن جسد ش ,اؾ ابتكر عدة طرؽ ألخذ الكيس منومع زريق السم

ساس د صوت زكجتو فخاطبو على أكمرة سائس كما استطاع أف يقل كتارةن أخرل حاكم
كىكذا إُف أف أخذ الكيس منو كجعلو يعًتؼ بشطارتو كبفوزه عليو , كما قبد يف ذلك ,

ؽ ألخذ بدلة ابنتو قمر كر عدة طر مواجهتو مع الساحر عزرا اليهودم الذم حاكؿ أف يبت
لزينب إال أف ؿباكالتو باءت بالفشل فلم يساعفو اغبظ فيها , كمن اؼبعركؼ أف  منو كمهر

ٌي شاطران إالشاطر ذا ذكاء كدىاء يي  ال أنو متمثل لتلك بدع كيبتكر كال يتوقف ,فما ظبًي
, فالشخصية اؼببدعة كاالبتكارية ؽبا قدرات يف ابتكار حلوؿ ؼبشاكلها  فيو ةالشطارة كبارز 

 كمواقفها كاإلبداع فيها .
ففي موقف لو مع زينب النصابة  ,كشخصية قلقةكما برزت شخصية علي الزئبق 

حاكؿ االنتقاـ منها ؼبا فعلتو بو كدبعلمو من منصفها الذم تركو حبيس البئر عندما قبى 
إىانة علي اعبمل لو , كيتجلى القلق كذلك عندما  دك خاصة بعذلفكاف قلقا حياؿ 

احتاؿ عليو أضبد اللقيط كأخذ البدلة منو  فكاد أف يقتلو عندما تواجو معو كجها لوجو يف 
السماؾ كسعى  قاعة أحد اؼبقدمُت , كما برزت ظبات القلق فيو عندما تواجو مع زريق

هودم قبد بعض القلق ظاىر على ىذه , كيف مواجهتو مع الساحر اليألخذ الكيس منو
عليو يف هناية أحداث ىذه اؼبواجهة عندما أقبلت  ىو ماحصل الشخصية كفبا أكد لنا ىذا

ا الزئبق بقولو : "ما جاء بك ىنا قابلهبيديها دماغ الساحر أبيها ف قمر ابنة الساحر حاملةن 
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منها كمن أبيها ي الزئبق , فهذا قوؿ ـبتصر كجيز داؿ على قلق عل1يا بنت الكلب"
 .الساحر

ا يف ظبات القلق البارزة يف شخصية علي الزئبق فنننا نستنتج أف ىذا القلق كإذا سبعنَّ 
قلق طبيعي ال يتسٌت أف يكوف قلق مرضي خطَت , فتلك اؼبواقف اليت مر هبا أثرت على 

 ظهره الشخصية ىو نتاج ؼبواقف حياتية .فما تي ,شخصيتو فبا دفعتو للقلق 
 شخصية انبساطيةكرغم كل األعماؿ اليت قاـ هبا علي الزئبق إال أننا نلحظ أنو ذك 

مقبل على الدنيا حبيوية كصراحة ,شخص اجتماعي متفاعل مع أفراد اجملتمع ليس بانطوائي 
 منعزؿ كإمبا أفعالو كانت كرد فعل ؼبا فعلوه بو .

ندما يكوف اػبطر خاصة عيف ىذه الشخصية  النمط العدكانيكما قبد بعض ظبات 
كسحب عليو فقد برز ىذا النمط عندما قبض علي على جبلبيب السٌقاء  ,قريب منها

مث يف مواجهتو مع الرجل البدكم العاصي الذم قتلو ,ككذلك عندما  ,اػبنجر ك أراد مبارزتو
ذه م على أضبد اللقيط يريد قتلو , ىسٌلم لو البدلة , كعندما هتجٌ ىٌدد الساحر بقتلو إف َف يي 

بعض اؼبواقف اليت جعلتنا كبكم على ىذه الشخصية بأهنا ذات سبط عدكاين تتغَت من 
س بقرب اػبطر اجتماعية مساؼبة إُف ال اجتماعية عن  .يفة خاصة عندما ربي

فهو َف يتشاطر  السوية المتزنةكاألىم من ذلك ييعد علي الزئبق من الشخصيات  
اسًتجاع ما أخذه القوم من على الناس ظلمان كإمبا كاف من أجل اسًتجاع ما ىو لو ك 

 فسمات الشخصية السوية كاؼبتزنة بارزة فيو . ,الضعيف
 حسن الشوماف ) شخصية :مبدعة ابتكارية ,قلقة , انبساطية ,سوية متزنة (:  -2

بالنمط االبداعي اغبكاية  سبيزت شخصية حسن الشوماف يف اعبزء الثاين من 
على عكس اعبزء األكؿ منها , فهو الذم ابتكر حيلة لعلي عندما طلب منو  االبتكارم

ذبسيد شخصية سعد ا الطباخ كمقابلة الدليلة على ىذه اؽبيئة لكي وبتاؿ عليها كينتقم 
يط فبنجو منها كمن ابنتها , كما أبدع يف سبثيلو كقاضي فاستطاع أف وبتاؿ على أضبد اللق

 كأخذ بدلة قمر بنت الساحر عزرا بعدما أخذىا اللقيط من الشاطر علي .

                                                           

 .    ,ص:     ,   ,كىراف , اعبزائر طدار العزة كالكرامة للكتاب  , ج ألف ليلة كليلة ,1 
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 ,برزت بعض ظبات القلق يف شخصيتو قبد قد نمط الشخصية القلقةأما من ناحية 
فعندما كجد باب منزلو مفتوحا بعدما تركتو زينب النصابة كتركت علي حبيسان يف البئر قىًلقى 

سيرًؽ, كما أنو قد اغتاظ كقلق من أعماؿ الدليلة اتالة كأعماؿ حياؿ منزلو فظٌن أنو قد 
يو شاكيةن من الزئبق أخيها زريق السماؾ كىذا بارزان يف قولو ـباطبان الدليلة عندما أقبلت إل

:"ما جاء بك ىنا يا عجوز النحس كقد تحزبت أنت كأخوؾ , فقاؿ ؽبا بعدما بنجها
 1زريق السماؾ ؟".

 شخصية انبساطيةشارة إُف أننا اعتربنا شخصية حسن الشوماف كما هبدر بنا اإل  
اجتماعية متفاعلة مع أفراد اجملتمع كمع التابعُت لو كىذا ما الحظناه من خبلؿ ما قدـ يف 

 اغبكاية .
فهو شخص ؿبب ؼبساعدة الناس  نمط سوم كمتزفكما قبده شخصية ذات 

 ظهار اغبق كاعطاء كل ذم حق حقو .كا
 )شخصية :مبدعة ابتكارية , عدكانية , سادية (:زينب النصابة   -3

فاستطاعت  أف  النمط المبدع كاالبتكارملقد اكتسبت شخصية زينب النصابة 
ربتاؿ على الشاطر علي بذكائها كدىائها فأبدعت يف كذهبا إُف أف سبكنت من اصطياد 

 فريستها كأكقعت بذلك علي الزئبق يف البئر .
ضمن شخصيتها فلم تراعي علي الشاطر  للنمط العدكانيلة كما قبدىا حام  

 كأغبقت األذل بو. 
فلقد استمتعت كثَتا يف أذيتها لعلي  النمط السادمكما قبد يف شخصيتها نوع من 

 لو كانت دبثابة عمل مشركع ؽبا . فأذيتها ,حسن كإيقاعو يف بئر األمَت
 اعتمادية (:عدكانية , الدليلة المحتالة :) شخصية : قلقة ,   -4

 يقالنمط القىلظهرت الدليلة اتالة يف اغبكاية حاملةن ضمن شخصيتها البعض من 
خاصة حياؿ علي الزئبق ,تبُت ىذا عندما رأتو ألكؿ مرة فػىقىًلقىت على ابنتها منو متوقعةن 

 السوء منو بعد معرفتو دبا فعلتو زينب ابنتها دبعلمو .
ما أمرت العبيد بقتل علي اجملسد خاصة عند عدكانيةشخصية كما أننا قبدىا   

 شخصية الطباخ إف كشف أمره .ل
                                                           

 .    ,ص:   ألف ليلة كليلة ,ج 1
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فلقد اعتمدت على أخيها زريق  شخصية اعتماديةكمن خبلؿ مواقفها أيضا قبد أهنا 
 ذا األخَت بنبراز شطارتو عليها .السماؾ يف قتل علي كىبلكو بعد أف قاـ ى

 ,ىيستيرية ,عدكانية (:شخصية :سادية )زريق السماؾ :  -5
تبُت ذلك من خبلؿ  كشخصية ساديةبرزت شخصية زريق السماؾ يف اغبكاية 

ككذلك يف أذيتو لشطار  ,نما سعى إليذائو كاالستمتاع بذلكتعاملو مع الشاطر علي حي
علق كيس اؼباؿ يف باب الدكاف كيناديهم فكل من يىقديـ مصر كفتياف العراؽ حينما كاف يي 

 س يقع يف فخ السماؾ .على أخذ الكي
بالغتو يف مباىاتو بشطارتو كالتقليل من شطارة دب خاصة شخصية ىيستيريةكما قبده 

 كيس اؼباؿ على باب دكانو .ق  اه الغَت لو كىذا عندما كاف يعلغَته كيف جلب انتب
يسعى للقتل كالتدمَت كاػبراب كيتجلى ذلك يف معاملتو  شخص عدكانيكما قبده   

 س منو , فلم يسلم أحدان من شره .مع علي كمعاملتو مع من يقدـ ألخذ الكي
 أحمد اللقيط :)شخصية :انبساطية ,مبدعة ابتكارية , عدكانية (:  -6

 بداية اعبزء الثاين من يف ةيف شخصية أضبد اللقيط خاص النمط االنبساطيبرز 
و يلهو فعندما قابلو عي الزئبق ألكؿ مرة كجده متفاعل مع أطفاؿ ؾبتمعو كحيٌ  ,اغبكاية

 كيلعب معهم كَف هبده منعزؿ كانطوائي عندىم .
عندما أبدع يف ذبسيده لشخصية حلواين كقاـ باالحتياؿ  كشخصية مبدعةكما برز 

 على علي الزئبق لكي يأخذ بدلة قمر بنت الساحر عزرا اليهودم منو .
 النمط العدكانييظهر لكبتحريضو من جدتو الدليلة بٌنجو كآذاه كأخذ منو البدلة 

 ضمن شخصيتو متمثبل يف أذيتو لعلي .
 الساحر عزرا اليهودم :)شخصية :عدكانية ,ىيستيرية ,سادية (:  -7

كذلك من خبلؿ تعاملو مع الشاطر  بالنمط العدكانيسبيزت شخصية عزرا اليهودم 
علي الزئبق الذم قاـ بسحره كربويلو ثبلث مرات على ىيئة حيوانات كالذم سعى لقتلو , 

دلة ابنتو طار مصر الذين كانوا يقدموف إليو ألخذ بكيف تعاملو كذلك مع فتياف العراؽ  كشي 
 ُف حيوانات .إمنو فلم يبل من سحرىم 
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فهو مثل زريق السماؾ متباىيا بشطارتو كقوتو  شخصية ىيستيريةكما قبده ذك 
كجربكتو فقد كاف يضع بدلة ابنتو يف صينية كيفتح شبابيك قصره مناديا لفتياف العراؽ 

 طار مصر ككل من وباكؿ أخذىا ييسحىق كييسحىر غبيواف .كشي 
مستمتع بأذيتو للغَت  سادمليتغَت بذلك مبط شخصيتو من ىيستَتم كعدكاين إُف 

 عمبلن مشركعان يقـو بو كل ما يرجع إُف قصره .    ألذلكجاعبلن ا
 قمر بنت عزرا :)شخصية :عدكانية ,  انبساطية , سوية متزنة (:  -8

,فقد قامت بقتل أبيها كأخذ دماغو شخصية عدكانية تعترب شخصية قمر بنت عزرا 
 و لئلسبلـ .ؽبا جفن كىذا بعد أف رفض عرضها اؼبتمثل يف دخول رؼٌ لعلي الزئبق بدكف أف يي 

 شخصية انبساطيةكرغم اعبانب العدكاين الذم برز يف شخصيتها إال أننا الحظنا أهنا 
متفائلة كبسيطة متبلئمة مع اجملتمع أك ردبا رباكؿ أف تتبلءـ كتتداخل مع الناس كتتغلغل يف 

 اجملتمع الذم تعيشو .
,فبمجرد أف  ,يسود فيها العقل على العاطفة شخصية سوية متزنةكما أننا قبدىا 

باىا فقامت بقتلو أباىا رفض دعوهتا لئلسبلـ َف تستجب لعاطفتها  كَف تواجهو بكونو أ
 .بصفتو عدك 

 )شخصية :سوية متزنة ,انبساطية ,قلقة (: :أحمد الدنف -9
 يكن لشخصية أضبد الدنف الدكر البارز يف اعبزء الثاين من اغبكاية كما كاف لو يف َف

شخصية اعبزء األكؿ منها, إال أننا الحظنا بعض األمباط اليت ذبسدت يف شخصيتو فهو ذا 
,شخص سوم ؿبب للخَت كـبلص  يتمتع برزانة العقل يف تعاملو مع الشطارسوية متزنة 

 يف ؿبنتو ككقف معو قدر اؼبستطاع ,كما سعى ؼبساعدة علي ساعد أحد السقائُت ,لعملو
 الزئبق خاصة يف تقديبو كشاطر من شطار مصر إُف اػبليفة راغبان يف إعبلء مقامو .

مفعم باغبيوية كالنشاط كمتفاعل مع أفراد اجملتمع من شخص انبساطي كما قبده 
 شطار كتابعُت لو كغَتىم .

يف شخصيتو بشكل كاضح خاصة حياؿ علي الزئبق الذم  النمط القلقيكما يربز 
 نبلحظ أنو منذ  قدـك علي لبغداد كىو قلق عليو كوبذره من شطار بغداد كمن خطورهتم .
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 )  شخصية :غيورة ,انبساطية(: :سقطيجارية ال  -9
,فهي تعيش يف بيت السقطي  بشخصية انبساطيةتظهر شخصية جارية السقطي 

انت جاريةن لدل الساحر , تفانبت مع ابنة السقطي كعلمتها ما تعلمتو ؼبدة طويلة بعدما ك
 من الساحر عزرا اليهودم .

فهي قد علمت ابنة السقطي ما تعلمتو  ,الغيرةكما أننا قبد يف شخصيتها نوع من 
من الساحر بشرط أف تتزكج نفس الشخص الذم يتزكج ابنة السقطي , فعندما أرادت ىذه 

صاحت اعبارية على االبنة ,األخَتة أف تساعد علي كترجعو إُف ىيئتو شارطةن عليو الزكاج هبا 
 كذلك .  كجها ىيكمنعتها من مساعدة الشاطر كقامت ىي بتلك اؼبهمة حىت يتز 

 )شخصية :انبساطية (: :ابنة السقطي  -10
نمط  تكن شخصية ابنة السقطي متعددة األمباط سول أننا الحظنا أهنا ذات َف

بة للخَت ك ؼبساعدة الغَت ,برزت فهي فتاة  ,انبساطي تعيش مع أبيها كجاريتها ,ؿبي
 ة .يف اغبكاية كشخصية طبيعية بسيطشخصيتها 

 انبساطية , سوية متزنة (: الخليفة :) شخصية :   -11
ال يبكن تصور خليفة انطوائي ,ال يف الواقع كال يف اغبكايات , كيف اغبكاية اليت كبن 

مستجيبة ألفراد ؾبتمعها   بشخصية انبساطيةبصدد دراستها برز اػبليفة ىاركف الرشيد 
 كؼبشاكلهم ساعيةن ؼبعاعبة أمورىم كتقدًن اغبلوؿ الصحيحة ؽبم يف كلتا جزئي اغبكاية .

اغبكاية ـ يف دٌ يف ىذه الشخصية , فمن خبلؿ ما قي  النمط السوم كالمتزفكما يربز 
 و تبُت أنو شخص تقي يقـو بالعدؿ كيغيث اؼبظلومُت كييعطي كل ذم حق حقو .عن

حدة ناتج عن تأثرىا دبا وبيط األخَت نستنتج أف تعدد األمباط يف الشخصية الواكيف 
 شخصيةن متغَتة السلوؾ كالطباع . كدبا يؤثر فيها ,فيينتىج بذلك ,هبا
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  أبعاد الشخصيات : /3.2
قبد يف األعماؿ اغبكائية أف كل راكم يعمد إُف إبراز شخصياتو كتصويرىا من خبلؿ 
عدة جوانب ) كاعبانب اػبارجي ك اعبانب الداخلي كاعبانب االجتماعي ( كذلك من أجل 
أف تظهر مكتملة يف عملو ,فيهتم برسم مبلؿبها من الناحية الفيزيولوجية ك البسيكولوجية ك 

,   ديكين ميشيل الناقد االنكليزما ثبلثة أبعاد حسب تقسيم السيسيولوجية لنجد أهن
 كنظرا لقيمة ىذه األبعاد فهي تساىم بشكل كبَت يف كضوح شخصيات القصة .

كيف ىذا اعبزء سنهتم بدراسة كاستخراج أبعاد الشخصيات اليت كردت يف حكاية 
 تكتمل حة اؼببلمح كَفالدليلة اتالة كالشاطر علي الزئبق لنجد أف البعض منها غَت كاض

, لنكتفي باستخراج أبعاد الشخصيات الرئيسية كالثانوية نظرا على صعيد اعبوانب الثبلث
الكتماؽبا من كل النواحي اعبسمية كالنفسية كاالجتماعية , على غرار الشخصيات اؽبامشية 

 ,كالثانويةبعا للشخصيات الرئيسية فهي مضمرة  سباما من ناحية األبعاد ألف دكرىا يكوف تا
كاد ربقق بعدا ليصادفنا يف اغبكاية تعبَت الراكم عنها جبمل قليلة  ال تستويف الوصف كال ت

, إال يف حاالت نادرة قد قبده يذكر الشخصية اؽبامشية كيسًتسل يف من األبعاد الثبلث
اجئ لعب دكرا كصفها من ناحية بعد كاحد أك بعدين من أجل أف يوضح معاؼبها كعنصر مف

 .يف مسار السرد ىاما
كفبا سبق ذكره فنننا سنعمل على دراسة أبعاد شخصيات اغبكاية اؼبدركسة عرب أركقة 

 .اؼبوالية ها يف الصفحاتىذا اعبزء كربصيل االستنتاجات من التحليبلت اليت سنتوصل إلي
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في الجدكؿ اآلتي نحاكؿ رصد مواصفات الشخصيات في حكاية الدليلة المحتالة 
 علي الزئبق : كالشاطر 

 الشخصيات
 الصفات الخارجية

 ) الجسمية (
 الصفات الداخلية

 ) النفسية (
الصفات 
 االجتماعية

الدليلة 
 المحتالة

 عجوز  تنكرت يف ىيئة -
 الشيخة اؼبتصوفة فلبست
 لباسا نازال لكعبها كجبة
صوؼ كراحت بلساف 

 ناطق
 بالتسبيح .

تشبو سقط الفوؿ -
 العاصي

 .على اؼباء ك النار 
ظهرت هبيئة اعبارة أـ -

 اػبَت
بعد أف تنكرت بثياب 

 خادمة
مث ىيئة  ,من خداـ األكابر

 أـ
 اغبمار مث بائعة اؼبماليك .

شريرة ك ربب أذل -
ماكرة , ـبادعة  الغَت,

كداىية , حذقة  , ذكية
, اؼببلحظة كدقيقة
 انفعالية

 غاضبة .

أرملة مقدـ بغداد -
أـ لبنتُت ؽبا  ,سابقا

 أخ يسمى
 .السماؾزريق 

_ معركفة بأهنا 
 تقـو-ؿبتالة 

بأفعاؿ النصب ك 
 اؼبكائد .

الشاطر 
 علي الزئبق

يشبو  عابس الوجو ,-
أضبد الدنف يف الطوؿ 
كالعرض, سيًحرى ثبلث 

مرات على ىيئة ضبار مث 
 دب مث كلب .

_تقمص عدة أدكار 

 رجل شجاع-
 متضايق.-
 غاضب .-
 عنيد-
 ذكي .-
 داىية.-

كاف شاطرا دبصر -
 يف 

زمن صبلح اؼبصرم 
. 
رئيس فتياف -

 .مصر
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كشخصيات من أجل 
الوصوؿ إُف ىدفو عند 
طريق تلونو كلبسو لعدة 

 ـبتلفة .ألبسة 
 

رجل طيب ؿبب -
 للخَت كمساعد للغَت.

 ؿبارب للفساد كساعو -
إلعطاء كل ذم حق 

 حقو.

صبياف -أكؿ -
 أضبد الدنف.

زكج زينب -
 النصابة

كقمر بنت عزرا 
 اليهودم

كابنة السقطي 
 كجاريتها.

زينب 
 النصابة

صبية مليحة , حسنة -
, تنكرت كتربقعت الشكل

آخر لبست  كيف مشهد
 أفخر ما عندىا.

 غيورة متذمرة ,-
 متحسرة ,شخصية

شريرة حرضت أمها 
 على

 فعل اؼبناصف , 
 ذكية كداىية ,

 ذات نفسية فرحة .

بنت عازبة, يتيمة -
 ,األب

أمها الدليلة اؼبلقبة -
 باتالة ,

كؽبا أخت متزكجة 
 , 

 خالة أضبد
 اللقيط

كؽبا خاؿ يسمى 
 زريق

السماؾ , يف آخر 
 اغبكاية

تظهر كزكجة 
 الشاطر علي

 الزئبق .
معركفة بقدرهتا  -

النصب  على
 كاػبداع
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الخليفة 

 ىاركف
 الرشيد
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رجل طيب , ؿبب -
ذا ركح عادلة  للخَت,

متمردة  كشخصية
فرحة  مشاغبة , نفسيتو

. 

اػبلفاء  خليفة من-
 الراشدين

 للدكلة العبَّاسية .

أحمد 
 الدنف

 يشبو علي الزئبق يف -
 الطوؿ كالعرض .

 رجل طيب .-
 رجل خٌَت  .-
يسعى إلعطاء كل -

 ذم حق حقو.
 ذكي كداىية .-
 رجل مسؤكؿ .-
قلق خبصوص علي -

 الزئبق.

مقدـ اؼبيمنة -
 ببغداد .

عرؼ بأنو -
 صاحب مكر

كحيل كلو أفعاؿ 
 عجيبة .

 
حسن 
 شوماف

 
رجل أقرع , تنكر هبيئة -

 قاضو 

لو  رجل ماكر ,-
 أفعاؿ

عجيبة , داىية كبَت 
 كلو

 عقل راجح كذكي,
 غاضب .

مقدـ اؼبيسرة لدل -
 اػبليفة ,

معركؼ على أنو 
 ؿبتاؿ

 ذا حيل كمكائد . 

 
 الوالي خالد
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 وباكؿ اؼبساعدة ,-
اعتمادم , , ,يشتكي 

 , غاضب .

, لو كاِف بغداد-
بيت كحاشية 

, لو زكجة ارمكجو 
 ىي

سيدة اغبرًن ,  
 يعمل قاضي .
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 خاتوف

مليحة , كعركس  صبية-
 كنز

مصاغ عليها , تلبس أفخر 
ما عندىا كسبشي كاػبلخاؿ 

 يرف
 ك العقوص تشن .

منفعلة كغاضبة , -
 نادمة

على العشرة مع زكجها 
, 

 حزينة , غيورة , أنانية
 طمَّاعة .

 زكجة األمَت-
 حسن 

 , عاقر شر الطريق

 
 

 الحم ار
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شاب طيب , وبب -
اػبَت , ذا عزيبة ,  فعل

يف االنتقاـ من  يرغب
الذم آذاه ,حزين 

 ,يشتكي كيتحسر ,
 .غاضب

شاب بطَّاؿ -
 حشاش كفقَت ,

 لو ضبار

سيدم 
حسن 
 التاجر

شاب مليح جدا ال -
نبات بعارضيو يرتدم فركة 

 السمور .

 شاب متفائل كفرح ,-
 ,طمَّاع, غاضب

يسعى  ,يشتكي
 لبلنتقاـ .

تاجر ابن التاجر -
 ؿبسن , لو

 دكاف يف سوؽ
 التجار 
 ببغداد .

حاج محمد 
 الصب اغ

 كسكُت اعببلكسي يقطع
 الذكر كاألنثى

 وبب كيشتهي أكل
التُت كالرماف كىو رجل 

 طيب
 كحب للخَت , حاد
 الطباع , غاضب ,

 يشتكي .

 , لومعلم صبَّاغ-
كبيت كبَت  مصبغة

 بقاعة كطبقة كلو
صيب يعينو يف  

 مصبغتو

مسعود 
 المزين
 المغربي
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رجل ؿبب لفعل -
 .اػبَت 

لديو صفة الشكول -

مزين مغريب -
 اعبنسية , لديو
 دكاف يف بغداد



 الشخصية في حكاية دليلة المحتالة كالشاطر علي الزئبق تيبولوجيامقاربة تطبيقية ل المبحث الثاني:

355 
 

 كىو شخصية  منفعلة
 ك غاضبة .

 
 
 

اليهودم 
 عزرا
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حسود , مكَّار -
 ,كغدار

 يشعر بالفرح .

رجل يهودم -
 صائغ لو

 متجر
لبيع الذىب  

 , كاجملوىرات
احب ماؿ كثَت , ص

 لو بنت 
 تسمى قمر.

معركؼ بأنو -
 ساحر يستخدـ

اعبن كلو مارد على 
 ىيئة بغلة

كلو قصر خارج 
 اؼبملكة حيطانو
طوبة من ذىب 
 كطوبة من فضة.

 
 البدكم

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مقلِّد , ذكاؽ يشتهي-
 ,اؼبعسلة, طيب الزالبية

وبب اؼبساعدة , حزين 
 كغاضب .

رجل بدكم من -
 النجع لو

حصاف فقده يف 
 بغداد .

األمير    
 حسن شر
 الطريق

ضربتو تسبق كلمتو ذا -
جسمية كسرعة يف  قوة

 ,اغبركة
 ربعُت كاػبمسُتيتوسط األ

غضباف  غيور ,-
, متشائم , مغتاظ

 متحسِّر , نادـ
على عشرة زكجتو , 

أمَت كرئيس -
 الشاكيشية عند
اػبليفة, متزكج 

 ,بصبية وببها
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سنة ألف بياض غبيتو قد  
 كسا سوادىا .

 كصف على أنو بغل -
 أفطس .

 ؿبرـك
 مشتاؽ لؤلكالد.

عقيم ال ينجب, 
 صاحب زرع

 .كجامكية كاسعة

الشيخ علي 
 البواب

طيب اؼبعاملة , - 
 صبور .

غريب ك رجل م-
بواب لدار رئيس 

 .الشاكيشية

 
 

الشاه ابن 
 بندر

يلبس لباسا مطىرَّزا -
 بالفضة

كعليو ثياب صبيلة كعلى 
 رأسو

 طربوش مكلل باللؤلؤ كيف
 رقبتو طوؽ ذىب ؾبوىر
 كعليو عباءة من قطيفة .
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طفل صغَت كىو -
 كريث التاجر

الغٍت الشاه بندر 
 كىو آخر

  ,العنقود يف العائلة
لو أخت بكر 

 ـبطوبة .

زريق 
 السماؾ

رجل ذكي كداىية - _رجل قوم كسريع .
 كخبيث .

 ماكر كـبادع-
 مزاجو حاد . -
مغركر كمتباىي -

 .بشطارتو
 قلق ك خائف .-

رئيس فتياف أرض -
 العراؽ .

تاجر ظبك -
 بأسواؽ العراؽ.

للدليلة اتالة أخ -
. 

_خاؿ زينب 
النصابة ككليها بعد 

 كفاة أبيها .
_لو زكجة كىي 

جارية سوداء من 
معاتيق الوزير جعفر 
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. 
_لو ابن اظبو عبد 

 ا.

أحمد 
 اللقيط

 _كلد صغَت .
 _تنكر هبيئة رجل حلواين

 فىت ذكي .-
 ؿبتاؿ كـبادع .-

حفيد الدليلة -
 اتالة .

ابن أخت زينب -
 النصابة.

 علي الجمل
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 شخص مستهزئ-
 كمغركر يستصغر

 كوبتقر غَته .

أحد صبياف أضبد -
 الدنف.

كاف من أتباع -
 صبلح اؼبصرم .

قمر بنت 
 عزرا

 شجاعة .- فتاة حسناء .-
 مناصرة للحق . -
تغلبت على  -

عاطفتها كقامت بقتل 
 أبيها الساحر.

 أحبت علي الزئبق.-

ابنة الساحر عزرا -
 اليهودم.

اعتنقت الدين 
 االسبلمي .

_زكجة علي الزئبق 
. 

ابنة 
 السقطي

ربب  ,خٌَتةذكية ك - فتاة صبيلة .-
 مساعدة الغَت .

 .ابنة السقطي
 .ة عليزكج

جارية 
 السقطي

 ذكية .- فتاة مليحة .-
 غيورة .-

جارية  كانت-
عزرا لدل الساحر 

 .اليهودم
مث جارية للسقطي -
. 
 مث زكجة لعلي .-
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 :   نستنتج من الجدكؿ مايلي
مقدـ بغداد سابقا براج اػبليفة , ؽبا ابنتُت كاحدة أرملة : كىي الدليلة المحتالة  -1

عازبة تدعى زينب النصابة , ؽبا أخ  متزكجة كؽبا ابن يسمى أضبد اللقيط كاألخرل بنت
 يسمى زريق السماؾ .
ألفعاؽبا اؼباكرة كاحتياؽبا على سكاف بغداد , ك دكف أف  المحتالةتلقب بالدليلة 

ي الزئبق كسعده ننسى قدرهتا على ضرب التخت الرمل اليت استعملتها يف معرفة اسم عل
 . الناحية السيسيولوجيةىذا من  .الغالب على سعدىا

امرأة فيذكرىا لراكم يف عدة مواطن على أهنا  الجانب الفيزيولوجيأما الدليلة من 
  1ذلك قولو : ثم قالت العجوز في نفسها .كمن  عجوز

 .2كفي قولو : أف العجوز استقبلت ابن التاجر 
 3كفي قولو : ما كاف من أمر العجوز فإنها...

 . 4كفي قوؿ الصباغ قاصدا الدليلة : أحضر لي العجوز 
كفي قوؿ أحد الخالئق : لما رأل الصباغ استأمن العجوز على المصبغة كالذم 

 5فيها...
كفي قوؿ األمير حسن شر الطريق يقصدىا : ىل تأذف للعجائز أف تدكر في 

 .6البلد كتنصب على الناس 
 7كفي قوؿ الخليفة : تعالي يا عجوز , ما اسمك ؟ 

 . 8يا عجوز النحس  كفي قولي حسن شوماف لها : ما الذم جاء بك

                                                           
 .   : ص ,   ألف ليلة كليلة , ج 1
 .   :  اؼبصدر نفسو , ص 2
 .    : اؼبصدر نفسو , ص 3
 .   :  , صنفسو اؼبصدر 4
 .    : اؼبصدر نفسو , ص 5
 .   :  , ص نفسو اؼبصدر 6
 .       : اؼبصدر نفسو , ص 7
 .      :اؼبصدر نفسو , ص 8
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لبست لباسا نازال لكعبها كجبة مث قبد الراكم يصف لباسها يف أكؿ منصف حيث 
صوؼ كتحزمت بمنطقة عريضة كراحت كاللساف ناطق بالتسبيح كالقلب راكض في 

التي تلبس ثيابا  ىيئة الشيخة المتصوفة, كىذا من أجل أف تتنكر يف 1 ميداف القبيح
شيخة طالع , مث يقوؿ الراكم يف كصفها  :  تهيئة بهيئة الصوفيةبيضاء ما تشبو قبة نور م

 .2من كجهها النور 
أنا مثل سقط الفوؿ عاص على الماء كما نلحظ كصف الدليلة لنفسها قائلة : 

, كناية عن صبلبتها كقدرهتا على التحمل فبل يقدر عليها ال اؼباء الذم يهلك كال 3كالنار 
 .رؽالنار اليت رب

بهيئة الجارة أـ الخير في المنصف الثاني أين لبست ثياب ضافة على ظهورىا إ
خادمة من خداـ األكابر , ثم في المنصف الثالث ظهرت في ىيئة أـ الحم ار 

لة كبائعة مماليك  . الحش اش , ثم عجوزا دال 
كيف مشهد آخر تظهر مع حاشيتها اليت خلعها ؽبا اػبليفة كعلى رأسها خوذة مطلية 

  بالذىب كبيضة من بوالد كزردية .    
يصفها  الراكم بأنها كيف مشهد آخر بعد أف سرؽ عليها علي الزئبق ضباـ الرسائل , 

   .4قامت كخلعت عنها لباس الفتوة كلبست لباس النساء كربطت المحرمة في رقبتها 
 ربب أذل الغَت من شريرة فتظهر شخصية الدليلة شخصية الجانب النفسيأما من 

لعديد من اؼبناصف كاؼبكائد أجل أف تصل إُف ما تريده , كىذا ما أظهرتو أفعاؽبا يف حياكة ا
 . الماكرة كالخداعة, لنستنتج من خبلؿ عملها ػبمسة مناصف متتالية شخصيتها للناس

يف طريقة اعدادىا ؽبذه اغبيل  ذكية كداىية كبيرةكعلى ذكر اؼبناصف قبد أف الدليلة  
حذقة ككيف كانت تنسل منها بسهولة تامة دكف أف يلحقها أم ضرر , اضافة إُف أهنا 

كمن ذلك قوؿ الراكم : عندما عرفت غبم ضباـ الرسائل دكف غَته ,  كدقيقة المالحظة
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اضافة إُف , 1ماىو لحم طير الرسائل فإني أعلفو حب المسك كيبقى لحمو كالمسك 
 عرفت علينا كىو متنكر يف ىيئة الطباخ األسود كشكَّت فيو .  أهنا

ألف حيلة الزئبق  بنفسيةو غاضبةمث رأيناىا يف مشهد سرقة ضباـ الرسائل ظهرت 
عندما أخربىا علي بأنو  خائفةأنطلت عليها كأفقدهتا أعز ما سبلك مث ربولت نفسيتها إُف 

 تعادهتا غبماـ زكجها .بسبب اسفرحة قاـ بطهي اغبماـ كبعد برىة أصبحت 
 الشاطر علي الزئبق: -2

, كما البعد الجسمي يصور الراكم علي الزئبق يف اغبكاية بوجو عابس من خبلؿ 
أنو شبيو عمو أضبد الدنف كىذا ما جاء يف قوؿ الراكم على لساف الدليلة عندما تو قائلة 

يشبو أحمد الدنف في طولو كعرضو كعليو عباء كبرنس كشريط من بوالد كالشجاعة  :
 .2الئحة عليو تشهد لو كال تشهد عليو 

كما قبده يتنكر يف عدة شخصيات ؽبدؼ يبغي كصولو ,فافتتح مغامراتو ببغداد 
ػبدـ دبواجهتو للدليلة اتالة أين جسَّدى شخصية سعد ا الطباخ من خبلؿ لبسو لثياب ا

كدىن جسمو بشيء مثل الزفت حىت صار مثل العبد األسود كذلك تلبيةن لطلب حسن 
الشوماف الذم فكر لو هبذه اغبيلة حىت يتمكن من دخوؿ الزئبق من دخوؿ خاف اتالة 

 كإفقادىا لوعيها انتقاما منها كمن ابنتها ك إبرازان لشطارتو عليها .
اؾ , لبس لباس صبية كتوجو إليو هبيئة كيف مشهد لو عندما قصد دكاف زريق السم

:" ... فأحضركا لو لبس زكجة األمَت حسن شر الطريق اغبامل كىذا من خبلؿ ما ذكر 
صبية فلبسو كتحنى كأرخى لثامان  كذبح خركفان كأخذ دمو , كطلع المصراف كنظفو 
كعقده من تحتو كمأله بالدـ كربطو على فخذه , كلبس عليو اللباس كخف , كعمل 

هدين من حواصل الطير كمألىا باللبن كربطو على بطنو ببعض قماش ككضع بينو كبين ن
بطنو قطنان , كتحـز عليو بفوطة كلها نشاء ,فصار كل من ينظر يقوؿ ما أحسن ىذا 

كل ىذا رغبةن يف حصولو على الكيس اؼبعلق بباب الدكاف , كعندما فًشل   ,3الكفل "
انية بلبس ثياب سائسو ؿباكالن عدـ كشف حقيقتو أماـ بأخذه يف ؿباكلتو األكُف قاـ مرة ث
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, أمره كَف يفلح علي يف نيل مراده زريق السماؾ إال أف ىذا األخَت كاف داىيةن كذكيان فكشف
مث رجع إليو مرة ثالثة كإذا ىو حبلة حاكية فعىًلم من ظباعو غبديث زريق بأنو سيأخذ الكيس 

 الكر كالفر من منزؿ زريق من أجل أخذ الكيس منو .من الدكاف كىببئو يف بيتو لتبدأ عملية 
كيف مغامراتو مع الساحر عزرا اليهودم الذم حاكؿ أخذ بدلة ابنتو مهرا لزينب اليت 
ملكت فؤاده , غَت اف الساحر كشفو كىدده دبسخو إُف ىيئة ضبار يف أكؿ مرة , كعندما 

نية على ىيئة دب ,مث على كجده شاب عنيد مصمم على أخذ البدلة قاـ بسحره للمرة الثا
 ىيئة كلب يف اؼبرة الثالثة .

ؽبذه الشخصية فقد تبُت أف علي كاف شاطران دبصر يف  الجانب االجتماعيأما عن 
زمن رجل يدعى صبلح اؼبصرم , كليٌقب بالزئبق الختفائو السريع كخفة حركتو , ليقـو 

مؤمنين ىذا علي الزئبق المصرم "يا أمير الالدنف بالتعريف بو يف ديواف اػبليفة قائبلن : 
, كيف آخر اغبكاية تزكج بأربع بنات ىن زينب  1رئيس فتياف مصر , كىو أكؿ صبياني "

 دم كابنة السقطي كجارية السقطي .النصابة كقمر بنت عزرا اليهو 
, بارز البدكم  رجل شجاعؽبذه الشخصية ,فنجد علينا  البعد النفسيأما عن 

ليو لوحده كخلَّص التجار من شره ,كما كاجو أسد الغابة الذم العاصي كاستطاع التغلب ع
يف أحيافو كثَتة  متقلبة المزاجتعرض ؽبم يف رحلتهم كقاـ بقتلو , مث نبلحظ أنو ذا نفسية 

كموقفو   غاضب, كتارةن  متضايقكذلك حسب األحداث كاؼبواقف اليت مٌر هبا فتارةن قبده 
فنهض الشاطر علي , صغار قـو كبار قـو آخرين"أنعم بك مع السقاء بعدما قاؿ لو :"

, كموقفو من منصف زينب حينما نصبت 2كقبض جالبيب السقاء كسحب عليو خنجران 
عليو كمن أضبد اللقيط الذم بنَّجو كأخذ البدلة منو , كمن معاملة زريق السماؾ كعزرا 

نفسو ك يرد األذل اليهودم لو ,لتظهر شخصيتو العدكانية االنتقامية من أجل أف يدافع عن 
 باألذل. 

رجل طيب كيف نفس الوقت  رجل ذكي كداىيةكهبدر بنا اإلشارة إُف أف علي الزئبق 
 كمساعده للغَت كؿباربان للفساد كساعيان السًتجاع اغبقوؽ ألصحاهبا . محبه للخير
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بنت على أهنا  الجانب السيسيولوجيتطالعنا زينب النصابة من   زينب النصابة : -3
ك أخت بالدليلة المحتالة األب الذم كاف مقدـ بغداد سابقا , ك ؽبا أـ ملقبة  يتيمةعازبة 
, كىي خالة أضبد اللقيط كابنة أخت زريق السمَّاؾ الذم يعترب كليَّها الوحيد بعد متزكجة

أبيها , لتصبح يف آخر اغبكاية زكجة الشاطر علي الزئبق كمعها ثبلث ضرَّات ىن ) بنت 
 .ي ك قمر بنت عزرا اليهودم(السقطالسقطي ك جارية 

 .لقدرهتا على النصب كاػبداع كفعل اؼبكائد النصابةكما يطلق على زينب لقب 
فرآىا صبية , يف قوؿ الراكم :  صبية جميلةفزينب  الناحية الفيزيولوجيةأما من  
كيف آخر اغبكاية ,  2ما أحسن شكلك !  كعلى لساف علي الزئبق قائبل ؽبا :,  1مليحة 

 . 3 :...فوجدىا درة...كاملة الحسن كالجماؿ صفها الراكم قائبلك 
أما عن لباسها فنجدىا يف أكؿ منصف ؽبا قد تنكرت ببدلة كتربقعت حىت زبدع أضبد 
 الدنف كصباعتو , كيف حيلة ؽبا ضد علي الزئبق ىبرب الراكم عنها بأهنا لبست أفخر ما

 عندىا .
, فهي شخصية غيورة متذمرة , غارت من أضبد  البعد البسيكولوجيأما من  ناحية 

كحيلهم كيظهر يف قوؽبا :  االدنف كحسن شوماف اللذاف ناال اعجاب اػبليفة بسبب مكرنب
فهي  ؟4كنحن معطلوف في ىذا البيت ال مقاـ لنا كال حرمة كليس لنا من يسأؿ عن ا 

د أف رحل نسي اػبليفة ة كبعتتحسر عن حاؽبم بعد كفاة أبيها الذم كاف مقربا عند اػبليف
 .أمرىم

فقد حرَّضت أمها على االحتياؿ كفعل اؼبناصف للناس , كما  شخصية شريرةكىي 
قامت ىي أيضا بفعل اغبيل بالنصب على غَتىا , كيظهر شرىا يف قدرهتا على فك 
األبواب اؼبوصدة ببل مفتاح  كىذه اؼبهارة تساعدىا يف النصب كثَتا كىي تشبو أفعاؿ 
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اللوايت يلجأف للسرقة كالدخوؿ إُف منازؿ الناس دكف اذف منهم , كمن ذلك قوؿ الساحرات 
   .1ثم اسبلت ازارىا في الضبة كقرأت عليها اسماء موسى ففتحتها بال مفتاح  الراكم :

يف التخطيط لفعل اؼبكائد ,فقد نصبت  ذكاء أمها كدىائهاكما قبد ؽبا نصيبا من 
لبا جردهتم على اثره على مقدـ اؼبيمنة كصباعتو الواحد كاألربعُت رجبل بعد أف حاكت ؽبم مق

, كيف منصف آخر نصبت على علي الزئبق كعرتو مث تركتو يف البئر يواجو من مبلبسهم
 غضب األمَت حسن شر الطريق .

د خطبها من عندما ظبعت أف علينا ق الفرحةنفسيتها كيف حوار ؽبا مع أمها تظهر 
 أمها ألهنا أحبتو .  

بأنو أشهر خليفة  الناحية االجتماعيةيظهر يف اغبكاية من الخليفة ىاركف الرشيد :  -4
من بُت اػبلفاء الراشدين , إذ كاف لو الصيت األكرب يف بغداد فهو  يبثل رمز الدكلة 

 يبثل الدكلة العباسية يف أزىى عصورىا . كاغبضارة االسبلمية  كرمزا للعدؿ , كما
المحب ,  الرجل الطيبفنجد ىاركف الرشيد يف صورة  الناحية النفسيةأما من 

,كونو حاكم الببلد فهذا ما هبب على اؼبلك أف يتصف   ركحو العادلةضافة إُف إ, رللخي
بو ألنو اؼبسؤكؿ عن رعيتو , ففي مشهد لو يصادفنا كىو وبتكم بُت الناس اؼبظلومُت الذين 

ليهودم , حسن شر الطريق جاءكه يشتكوف حالو كىم ) اغبمار , الصباغ , اؼبزين اؼبغريب , ا
ة اتالة , ؿباكال اعطاء كل ذم حق حقو , التاجر سيدم حسن (  كبُت الدليل, البدكم

 كأف يرضي كل األطراؼ كيستعيد كل شخص حوائجو  .
كما يصور الكاتب شخصية اؽباركف يف ىذه اغبكاية بشكل جديد ليظهر بشخصية 

بسبب اعجابو بأمور النصب كاالحتياؿ كالكدية كأفعاؿ الشغب اليت  المتمرد المشاغب
استئناسو بسماع قصص كمغامرات اتالُت كالنصَّابُت تنم عن موىبة ك ذكاء  كفطنة ك 

فعاؿ بالنفس كالنفيس كالشطَّار حىت كصل بو اغباؿ إُف اكرامو كخلعو على أصحاب ىذه ال
أنو كاف في زماف الخليفة ىاركف الرشيد رجل , كمن ذلك قوؿ الراكم : كتقريبهم لو

يل كلهما أفعاؿ يسمى أحمد الدنف كآخر حسن الشوماف ككانا صاحبي مكر كح
عجيبة , فبسبب ذلك خلع الخليفة على أحمد الدنف خلعة كجعلو مقدـ الميمنة 
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, اضافة إُف أنو قد خلع على  1حسن شوماف خلعة كجعلو مقدـ الميسرة... يوكخلع عل
 .اؽبا اليت آذت هبا عصبة من الناسالدليلة اتالة كَف يعاقبها على أفع

بسبب اعجابو بعلي الزئبق عندما و ألكؿ  لمسركرةالفرحة كانبلحظ نفسية الرشيد 
 . 2مرة يف ديوانو فأحس الشهامة بادية من ىيئتو كالشجاعة بُت عينيو تشهد لو ال عليو 

لو بيت كحاشية كجوارم , لو زكجة كىي سيدة اغبرًن  ,كىو كاِف بغدادالوالي خالد :  -5
كيطلبوف مساعدتو من أجل أف وبل , يعمل قاضيا حيث يشتكي لو الناس أحواؽبم  

مشاكلهم  كىذا عملو كواؿو على الناس , كمن ىؤالء قبد اعبماعة اليت احتالت عليهم 
منهم التاجر حسن كاغبمَّار كالبدكم ك اؼبزين اؼبغريب كاغباج ؿبمد الصبَّاغ  الدليلة اتالة,

 . البعد االجتماعيكاألمَت حسن شر الطريق , ىذا من حيث 
 الرجل االعتمادم, فيقابلنا خالد يف اغبكاية بصفة  البعد النفسيحيث  أما من

الذم كاف من اؼبفركض أف ييكثِّفى جهوده من أجل القبض على العجوز اتالة , غَت أنو 
أككل مهمتها إُف الناس الذين جاءكه يشتكوف منها كمن أفعاؽبا , كالفعل الوحيد الذم 

عطائهم عشرا من رجالو يف كل مرة حىت يقوموا بعملية بن  عرض مساعدتوساىم بو ىو أنو 
سبشيط كاسعة يف اؼبدينة على العجوز اتالة , كيف آخر اؼبطاؼ امتثلت بُت يديو غَت أف 

 باتكالو على رجالو جعلها تفر كهترب ليضل حق الناس ضائعا . استهتاره
يفة بسبب الذم راح يشتكي عند اػبل المنفعل المشتكي الغاضبكما ظهر بصفة 

احتياؿ الدليلة عليو ألهنا باعتو اؼبشتكية بعد أف جعلتهم فباليكا ليتشاجر معهم كيقرركا 
 الطلوع إُف الديواف كاالحتكاـ عند اػبليفة .

 أحمد الدنف : -6
على أنو مقدمان للجهة اليمٌت من بغداد الجانب االجتماعي برز يف اغبكاية من 

كقائدان لدرؾ الرب فيها لو مرتَّب يف كل شهر ألف دينار كربت يده أربعوف رجبلن ككلمتو 
:"أنو ال مقدـ مسموعة ككاجب احًتامو كىذا من خبلؿ قوؿ الراكم على لساف اؼبنادم 

 .3ب الحرمة "ببغداد في الميمنة إال المقدـ أحمد الدنف كأنو مسموع الكلمة كاج
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كىذا ما جعلو مقربنا من  عيًرؼى بأنو ؿبتاؿ صاحب مكر كخدع ,لو أفعاؿ عجيبة ,
, كما ألزمو اػبليفة بالقبض على الدليلة اتالة لشدة كثوقو بو كمن ذلك قوؿ الراكم اػبليفة

 .1:" يا مقدـ أحمد ...ألزمتك بحضور العجوز "بلساف اػبليفة 
فقد ذيكر بأف أضبد الدنف لو طوؿ كعرض كطوؿ  البعد الجسميأما من ناحية 

فرأتو يشبو كعرض علي الزئبق كيشبهو كىذا ما تبُت عند رؤية الدليلة اتالة عليان اؼبصرم " 
 . 2أحمد الدنف في طولو كعرضو "

يسعى إُف  شخصية خٌيرة,قبد أف ألضبد الدنف  الجانب النفسيكمن ناحية 
مع زينب النصابة  رجل طيبأمواؽبم اؼبسركقة , كىو مساعدة الناس كاسًتجاع حوائجهم ك 

اليت أكقعتو يف كمينها كبنجتو عندما كاف يبحث عن أمها اتالة, كما أراد مساعدة علي 
الزئبق من أجل أف يقربو ػبدمة اػبليفة فيكتب لو جامكية كيقدر شطارتو , أضافة إُف 

رجل مسؤكؿ كداىية اليت جعلت منو قريبان من اػبليفة كيده اليمٌت فهو  شخصيتو الذكية
 .كلو أفعاؿ عجيبة

عنده كمن ذلك خوفو كقلقو على علي الزئبق من شطار  بوادر الخوؼكما ظهرت 
كنصايب بغداد كمن مناصفهم كحيلهم اليت يشتهركف هبا  ليذكر الراكم ربذير أضبد الدنف 

في بغداد بل استمر جالسان في ىذه القاعة .....ىذه بغداد  :" إياؾ أف تشقلعلي قائبل 
  ,3محل الخالفة كفيها شطار كثيركف كنبتت فيها الشطارة كما ينبت البقل في األرض "

:" أما قلت لك إف كما قبده يعاتبو بعد معرفة ما حدث لو مع زينب النصابة قائبلن لو 
 .4بغداد فيها نساء تلعب على الرجاؿ؟"

على علي كذلك عندما انقطعت أخباره عنو بعد  قلقان جدان آخر قبده كيف موقف 
:" يا شباب اطلعوا فتشوا على توجو الزئبق  للساحر عزرا فأمر الدنف بالبحث عنو قائبلن 

 .5أخيكم علي المصرم "
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 فخوران كمتباىيان كعند مقابلة أضبد الدنف كالشاطر علي اؼبصرم للخليفة كاف الدنف 
:" يا وؿ الراكم على لساف أضبد الدنف عندما سألو اػبليفة عنو فأجابو , كمن ذلك قبعلي

  .1ىذا علي الزئبق المصرم رئيس فتياف مصر , كىو أكؿ صبياني " ,أمير المؤمنين
على أنو مقدـ اؼبيسرة  بجانبو االجتماعييظهر يف اغبكاية حسن شوماف :  -7

لدل اػبليفة أم اعبناح األيسر  كالقائد األكؿ ؼبيسرة جيش اؼبلك , لو جامكية يف كل شهر 
أنو ال الف دينار كلو أربعوف رجبل ربت يده كمن ذلك قوؿ الراكم على لساف اػبليفة : 

  .2مقدـ ببغداد في الميسرة إال حسن شوماف كأنو مسموع الكلمة كاجب الحرمة 
يفعل اغبيل كاؼبكائد للناس, كىذا يف قوؿ الراكم  محتاؿ عرؼ شوماف بأنويي 

رجل يسمى حسن شوماف , صاحب حيل...كىذا ما جعل الخليفة يعجب بو :...عنو
3.  

, فنجد أنو رجل قد فارؽ الشعر  الجانب الجسميأما عن تصور الراكم غبسن من 
األقرع حسن شوماف مقدـ كىذا : يف حديث زينب النصابة عنو قائلة رأسو كذلك
 كيف مشهد آخر طلع يفتش عن علي كقد تنكر هبيئة قاض . ,4الميسرة...

بصفة رجل ماكر ذك غبسن شوماف يف اغبكاية فننو يظهر  الجانب النفسيأما عن 
داىية كبير لو عقل راجح كنصيب ,ألنو صاحب حيل كىذا ما هبعلو منو  أفعاؿ عجيبة

يت اقًتحها للقبض على الدليلة دكف حصوؿ أم مشاكل , كمن ذلك فكرتو المن الذكاء
باقًتاحو للحل الذم سَتضي كل األطراؼ اؼبتخاصمة كذلك عندما طلب منديل األماف من 
اػبليفة  حىت تكوف الدليلة يف جَتتو كشفاعتو كسبتثل أماـ الرشيد من أجل حصوؿ العقاب 

كن من الدليلة حبيلة احتاؽبا عليها ؽبا , اضافة إُف فكرتو اليت ساعدت علي الزئبق حىت يتم
يف خاهنا , بعد ربريض الشوماف ليتنكر هبيئة طباخ الدليلة كيأخذ مكانو , اضافة إُف تنكره 
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كقاضي حىت يبسك اغبلواين ليستعيد منو حوائج علي الزئبق , كيعمل باغبلواين مثلما عمل 
 مع الزئبق .

بسبب انفعالو من قوؿ علي  اضباالمواقف غأما عن حالتو النفسية فيظهر يف احدل 
فقاؿ كاحد منهم يقاؿ لو "علي الجمل " كألم اعبمل كىذا ما جاء على لساف الراكم : 

شيء تشاكركف حسن شوماف ؟ كىل حسن شوماف أمر عظيم ؟ فقاؿ حسن : يا علي 
 .1أنا قليل في نظرؾ ؟كاالسم األعظم ال أرافقكم في ىذه المرة كقاـ غاضبا 

شاب بطَّاؿ حشَّاش فقَت يتجرع الفقر كلما  الجانب االجتماعيقبده من  الحم ار : -8
, لو ضبار وبمل  2َف هبد عمبل يزاكلو , كىذا يف حديث الدليلة معو قائلة : أنا رأيتك فقَتا 

 بو حوائج الناس كيتقاضى أجره من ذلك .
كال  يحب فعل الخير شاب طيبفنجده  الجانب النفسييصور الراكم اغبمَّار من 

ينسى من تفضَّل عليو بفعل خَتو كاؼبعلم حاج ؿبمد الصبَّاغ , كما يظهر فعلو للخَت عندما 
حرضتو الدليلة على تكسَت مصبغة الصباغ بعد أف أثارت شفقتو كىوَّلت لو اؼبوقف بأف 
اغباج ؿبمد يف ؿبنة كسينزؿ كشف من اػبليفة كي يأخذكه ألف عليو ديونا , فوافق على 

, كعندما رأل الصبَّاغ قاؿ :  3: إف المعلم فضلو علي كأعمل شيئا هلل ا ذلك قائبل ؽب
,  4الحمد هلل على السالمة  يا معلم , قلبي عليك صرت مفلسا ككتبوا حجة اعسارؾ 

غَت أف اغبمَّار ال يعلم أف ىذه حيلة اختلقتها الدليلة لتوقعو يف اؼبشاكل مع الصباغ كتسرؽ 
كرغبتو في اليت تظهر يف مواقفو مع رفاقو  عزيمة الحمارى لو ضباره , دكف أف نغفل عل

 ؽبم بيغيىةى القبًض على الدليلة . كمد يد العوف االنتقاـ
عن ضباره الذم فقده كذلك عند اشتباكو  بالحزف كالحسرةكما يظهر شعور اغبمَّار 

منو ,كىذا  مع الصبَّاغ ليصبح يف موقف ؿبرج فبل ىو يربر فعلتو كال ىو حبماره الذم سيرؽ
  5فبكى الحم ار كقاؿ يا ضيعة حمارم  :ما جاء يف قوؿ الراكم
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الذم الحوؿ لو كال قوة , يطالب  الرجل المشتكيمث يصوره الراكم يف صورة 
انفعل باسًتجاع ما سرؽ منو عند الواِف كيطلب مساعدتو مث يف ديواف اػبليفة عندما  

أمامو , بسبب أنو أكثر شخص قد تضرر من أفعاؿ العجوز الغَت عقبلنية كمن  غاضبا
شرع اهلل بيني كبينها فإنها ما كفاه أخذ حمارم حتى سل طت علي المزين ذلك قولو : 

 .1المغربي فقلع أضراسي ككواني في أصداغي كي يًن 
أنو طفل صغَت  البعد االجتماعينلحظ ىذه الشخصية من خبلؿ  ابن الشاه بندر : -9

ككريث التاجر الغٍت الشاه بندر كآخر العنقود يف الدار , لو أخت بكر ـبطوبة , يقطن مع 
 عائلتو يف بغداد .

يلبس لباسنا مطىر زا بالفضة كعليو كاصفا مبلبسو بأنو:  بعده الجسمييذكر الراكم 
ىر كعليو ثياب جميلة كعلى رأسو طربوش ميكىل له باللؤلؤ كفي رقبتو طوؽ ذىب مجو 

  .2عباءة من قطيفة 
ظبي بشر الطريق ألف ضربتو تسبق كلمتو , كناية عن  األمير حسن شر الطريق : -10

قوتو اعبسمية كسرعة حركتو ك كما يظهر يف سن يتوسط األربعُت كاػبمسُت ألف البياض قد  
ككاف قد دخل الحماـ كرأل كجهو في المرآة , كسى غبيتو كذلك يف قوؿ الراكم : 

, كيف شجار دار بينو كبُت زكجتو فوصفتو بالبغل 3 أل بياض شعر ذقنو  غطى سوادىافر 
 . الجانب الجسميىذا من , 4كالعائق منك ألنك بغل أفطس...األفطس قائلة : 

فحسن ىو أمَت كرئيس الشاكيشية عند اػبليفة ,  بعده االجتماعيأما من حيث 
كبصك متزكج بصبية وببها غَت أنو ليس لديو أكالد ألنو رجل عقيم , كىذا يف قوؿ زكجتو : 

لو دار باهبا مقوصر بعتبة مرمر كىو صاحب زرع  , 5رائق ال يحبل كال يجيء باألكالد 
 كجامكية كاسعة كناية عن ثراءه الفاحش.
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 ,بشخصيتو الغيورةلؤلمَت حسن شر الطريق فننو يطل علينا  نفسيالبعد الأما عن 
كذلك بسبب أنو َف يرزؽ باألكالد رغم زكاجو الطويل كيف يـو من األياـ طلع إُف ديواف 

ىل الذم أخذ أباؾ ال يرزقك اػبليفة فرأل كل أمَت كمعو كلد أك كلداف , قائبل لنفسو : 
على عمره الذم يبر ك بياض غبيتو يكتسح سوادىا , ليظهر حزنو على األكالد كربسره  كلدا

 كىو َف يلد ال بنتا كال كلدا .
, كىذا ما جاء يف سرد  غضباف مغتاظكعند عودتو إُف الدار دخل على زكجتو كىو 

: كىذا سبب  كيف كبلـ لو قائبل,  1ثم دخل على زكجتو كىو مغتاظ الراكم عنو قائبل : 
   .2غيظي بأنك عاقر ال تحبيلن مني 

فقاؿ لها : ركحي من عندما دخل على زكجتو فحيتو قائلة مساء اػبَت ,  كميتشاًئمنا
 . 3قدامي من يـو رأيتك ما رأيت خيرنا 

فتذكرت الموت كأنا ما رزقت بولد كال بنت كمن ذكر لو ال يف قولو :  كميتحس را
 .4يذكر 

بزكاجو من غَتىا  على زكاجو من زكجتو كذلك بعد شجاره معها كهتديده ؽباكنادمنا 
 .5كندما على معاشرة بعضهما بعد عودتو من السفر , كىذا ما سرده لنا الراكم قائبل : 

كىذا  إلى األكالد بصفة المحرـك المشتاؽكيف حوار زكجتو مع الدليلة اتالة يظهر 
 . 6فرأل األكالد فتشو ؽ اليهم ما جاء على لساف خاتوف قائلة : 

لينفعل لو زكجتو حاؽبا من النصب الذم تعرضت إليو,  شكتكبعد عودتو من السفر 
 . 7أنا ما خصمي إال الوالي كيطلع عند الواِف كىو يقوؿ:  غاضبا
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رجل مغريب بواب لدار األمَت حسن , معسر اغباؿ حبيث َف  الشيخ علي البواب : -11
هر على األمير ككاف للبواب أجرة ثالثة أشيأخذ راتبو منذ ثبلثة أشهر  ,يف قوؿ الراكم : 

, كما يظهر يف صفة اتاج يصف نفسو 1, ككاف معسرا كلم يعرؼ أف يخلص بها منو 
كىي من أصحاب التصرؼ فإنها كاشفت علي كعرفت أني محتاج للمصركؼ ,  قائبل:

 . الناحية االجتماعية, ىذا ما قبده من فتصرفت لي في حصوؿ ثالثة دنانير من الهواء
يف تعاملو مع  شخصا طيبافنجد الشيخ علي البواب ,  ةالناحية النفسيأما من 

بصفة الرجل سيدتو خاتوف , كيف موقفو مع الدليلة اتالة اليت صدَّؽ كذبتها , كما يظهر 
ثة أشهر فرغم حالو اؼبعسَّر إال أنو صرب على هتاكف سيده الذم َف يعطو حقو لثبل الصبور

 .كاليزاؿ ينتظر أجره منو
بأنو رجل بدكم من النجع ,  الناحية االجتماعيةقبد ىذه الشخصية من  البدكم : -12

لو حصاف سافر على ظهره إُف بغداد لغاية يف نفسو رغم أنو َف يطأىا من قبل كيـو دخلها 
 سرقت حوائجو كفقد حصانو.     

 ذك اؽوبب أف هبرب ما جربو غَته , ك  شخص ميقلِّدقبده  الناحية النفسيةأما من 
عسَّلىة فسافر ألجل أف يظفر هبا ك يتذكقها كمن ذلك قوؿ 

ي
ألنو اشتهى الزالبية البغدادية اؼب

: كاذا برجل بدكم سمع رجال يقوؿ لرفيقو الحمد هلل على السالمة , أين ىذه الراكم 
الغيبة ؟ فقاؿ لو في بغداد كتغذيت زالبية بالعسل , فقاؿ البدكم البد من دخولي 

البية بعسل...فركب حصانو كسار كىو يقوؿ لنفسو الزالبية أكلها بغداد آكل فيها ز 
 . 2زين كذمة العرب ما آكل إال زالبية بعسل 

ألنو أكؿ ما دخل بغداد  كفعل الخير شخصا طيبا محبا للمساعدةكيظهر البدكم 
صادؼ الدليلة يف اؼبصلب لتلفق لو كذبة كذلك بعد أف ظبعتو يتكلم عن أكل الزالبية 

أهنا صلبت من أجل أف يطعموىا الزالبية كنفسها ال تقدر على اغبلو فنف ىي َف فأخربتو 
كذمة العرب ما جئت من النجع إال آلكل تطع بقيت مصلوبة على حاؽبا , فقاؿ ؽبا : 
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فقاـ حبلِّها كتعلق موضعها غَت أف طمعو ىذا   ,1الزالبية بالعسل ك أنا آكلها عوضا عنك 
ا ىاربة من طرفها كفقد على اًثره حوائجو كحصانو لتفر هبمكاف سببا يف تعرضو لبلحتياؿ 

ح يطالب الواِف بنعادة كرا  حزين كغاضب, ليظهر بعدىا ككأنو كتًتكو يواجو غضب الواِف
 . أشياءه لو

على أنو مزين ذا جنسية مغربية لو بعده االجتماعي يظهر يف  الحاج مسعود : -13 
 العماؿ حسب ذكر الراكم .دكاف يف بغداد , يعمل معو اثنُت من 

 رجل محب لفعل الخير, فنف اؼبزين اؼبغريب البعد النفسيأما ظهوره من حيث 
كذلك عندما أراد مساعدة الدليلة اتالة ظنا منو أهنا أـ اغبمَّار فقد كذبت عليو كجعلت 
اغبمَّار ابنها اؼبريض كطلبت منو أف يبسكو ك يكيو رغبة يف شفاءه , كبعد شجاره مع 

 فانفعل غاضبااغبمَّار عاد إُف دكانو ليجده فارغا ألف العجوز اغبيَّالة أخذت كل ما فيو , 
صنيعو في كتعلَّق باغبمَّار كطالبو بنحضار الدليلة كنشبت بينهما مشادة كبلمية , كال ننسى 

 .ظلومُت من أجل البحث عن اتالةمع رفاقو اؼب المساعدة

دما ذىب إُف الواِف شكاه ما صنعت بو فيو عن صفة الشكولكدكف أف ننسى 
 العجوز , مث حضوره إُف ديواف اػبليفة كيشكيو حىت يسًتد حوائجو . 

, أنو  البعد االجتماعيقبد ىذه الشخصية من منظور  الحاج محمد الصباغ : -14
معلم صباغ ك لو مصبغة كبيت ذك ثبلث مفاتيح فالكبَت للبيت كاألعوج للقاعة كالصغَت 

 يت يستغٍت عنها من أجل ضيوفو , كما يذكر الراكم أف لو صبيا يعينو يف مصبغتو . للطبقة ال
سكين الجالكسي يصفو الراكم قائبل بأف الصباغ مثل  المنظور الجسميكمن 

 كناية عن حدة فعلو كقدرتو اعبسدية . , 2يقطع الذكر كاالنثى 
كىو  كالرماف كثيراسو تحب كتشتهي أكل التين فنف نف البعد النفسيأما عن 

للدليلة  اتالة  مد يد العوفكمن ذلك  رجل طيب كمحب للخير رغم حدة طبعو
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كأعطاىا مفاتيح داره حىت يفرِّج عنها كعن أكالدىا ريثما يصلح اؼبهندس بيتها , اضافة إُف 
 مساعدتو يف عملية البحث عن الدليلة  .

ش كال حوائج كؼبح اغبمَّار كىو كبعد أف عاد كجد مصبغتو خرابا كَف يبقى فيها قما
   .1أحضر لي العجوز كيتعلق بو كصار يقوؿ لو : ليستطيش غضبا منو يكسر اػبوايب 

الميتحسًِّر , يظهر ىنا بصورة  2يا ضياع مالي كماؿ الناس كيف قولو للحمَّار : 
 على فاجعتو , حيث انطلت عليو حيلة الدليلة كصار يف خسراف كبَت كيف موقف المفجوع

 ال وبسد عليو .
,فعندما راح يشتكي حالو إُف الواِف َف يقدـ لو شيئا كَف  صفة الشكولضافة إُف إ

 تفلح مساعدتو لو ليطلع بعدىا إُف اػبليفة من أجل أف يساعده ك يسًتد لو حوائجو . 
بأنو رجل يهودم صائغ لو متجر  جانبو االجتماعييذكر الكاتب  اليهودم عزرا : -15

اجملوىرات , صاحب ماؿ كثَت , كلو بنت كاحدة اظبها قمر, كلو قصر خارج لبيع الذىب ك 
اؼبملكة حيطانو طوبة من ذىب كطوبة من فضة , كيبُت لنا الراكم على أنو ساحر يستخدـ 
اعبن فهو يركب ماردا على ىيئة بغلة ,اضافة إُف مهارتو يف استعماؿ السحر يف عدة مواضع 

ر مصر كفتياف العراؽ كمسخهم قركدا كضبَتا , اضافة أحدىا عندما مارس سحره على شطا
إُف اؼبواجهة اليت حدثت بينو كبُت الشاطر علي الزئبق ليقـو بسحره ثبلث مرات حىت يصَت 
يف ىيئة ضبار مث يف ىيئة دب مث يف ىيئة كلب , مع قدرتو على ضرب زبت الرمل يف قوؿ 

لمصرم كرأل أف سعده غالب ضرب تخت الرمل فطلع أف اسمو علي الزئبق االراكم : 
 .3على سعده 

يف قولو  شخص حسودملمحا إُف أنو  الجانب البسيكولوجييصور الراكم عزرا من 
 .  4ككاف يحسد جاره إذا باع بيعة كلم يبع ىو  :

                                                           
 .     :, صصدر السابقاؼب 1
 .     :اؼبصدر نفسو , ص 2
 .     : , صنفسواؼبصدر  3
 .    :اؼبصدر نفسو , ص  4



 الشخصية في حكاية دليلة المحتالة كالشاطر علي الزئبق تيبولوجيامقاربة تطبيقية ل المبحث الثاني:

373 
 

أف عزرا  على لساف صباعة الدنف قائلُت : مكار كغد ارمث يذكر من صفاتو على أنو 
 .1اليهودم ساحر مكار غدار 

كذلك عندما جاءه رجل يبغي  شعوره بالفرحكيف موقف لو مع علي الزئبق يظهر 
أبيعو ألجل اف يذبحو  و لزكجتو ففرح عزرا كقاؿ يف نفسو:شراء دب من أجل عبلج في

 .2كنرتاح منو
,فنجد اسم خاتوف يطلق  المنظور االجتماعييصور الراكم خاتوف من  خاتوف : -16

على النساء ذكات الطبقات الراقية , كزكجة اػبليفة أك الوزير أك األعياف , كخاتوف يف ىذه 
اغبكاية ىي زكجة األمَت حسن شر الطريق غَت أهنا َف ترزؽ معو بأكالد فهي زكجة عاقر 

 .3بأنك عاقر ال تحبلين مني كىذا يف قوؿ زكجها : 
, كذلك يف قولو  صبية مليحةبأهنا  الجانب الجسمي كما يصف الراكم خاتوف من

أف الدليلة عندما دخلت عند ,كيضيف قائبل :  كأنها عركسة  كنز من المصاغ عليها: 
خاتوف رأتها ككأنها كنز انفكت عنو الطالسم ثم يذكر أنها قامت كلبست مصاغها 

ىب مع الدليلة , كذلك من أجل أف تذ4جميعها كلبست أفخر ما كاف عندىا من الثياب 
إُف الشيخ أيب اغبمبلت الذم سيباركها بربكتو حىت أف ربمل من زكجها , كدكف أف نغفل 

   .5فمشت الصبية...كالخلخاؿ يرف ك العقوص تشن عن كصف الراكم غبركتها قائبل :
كبعدما كصلت خاتوف مع العجوز إُف دار أيب اغبمبلت ظهرت يف ىيئة أخرل كذلك 

لتجردىا من مبلبسها الفاخرة , كىذا ما جاء على لساف الدليلة قائلة بعد أف كذبت عليها 
فأنت تقلعين صيغتك كثيابك كأعطت العجوز اياىا لتأخذىا كتتركها بالقميص : 

كها ؽبا , كعندما ىربت اتالة بثياب الصبية كاجملوىرات , انتهي اؼبنصف بًت 6كاللباس 

                                                           
 .    :, ص السابقاؼبصدر  1
 .    : , صاؼبصدر نفسو 2
 .    :اؼبصدر نفسو , ص 3
 .    -   :, ص  نفسوينظر : اؼبصدر  4
 .    : , ص نفسو اؼبصدر 5
 .   : , ص نفسو اؼبصدر 6



 الشخصية في حكاية دليلة المحتالة كالشاطر علي الزئبق تيبولوجيامقاربة تطبيقية ل المبحث الثاني:

374 
 

ككسى الصباغ الصبية لبست لباسا آخر قائبل : , مث يذكر الراكم أهنا تواجو سخط الصبَّاغ
 حىت ال زبرج شبو عريانة من منزلو .,  1كأكصلها إلى بيتها 

لشخصية خاتوف , ففي شجار دار بينها كبُت  البعد النفسيكذلك يركز الراكم على 
منو كراحت تدافع  جعلها تنفعل غاضبةزكجها الذم راح يلومها ألهنا عاقر ال تنجب, فبا 

كأنا مالي ذنب ,  : اسم اهلل عليك , أنا خرقت األىواف من الصوؼعن نفسها قائلة 
  .2كالعائق منك

كندما على على معاشرة  زكجها قائبل :  ندمهاكيف موقف آخر يتكلم الراكم عن 
 .3معاشرة بعضهما 

صوفة بسبب فظنتها شيخة مت كبعد أف كانت تطل من الطاقة رأت الدليلة االة
كما حدث بينها  النفسية بأنها بكت من حزنها, ليلتقط لنا الراكم حالة الصبية تنكرىا

 كىذا ما ,ىت تتربؾ بربكاهتا كتشكوىا حاؽباكبُت زكجها كأهنا كانت ترغب يف لقاء الشيخة ح
فبكت خاتوف زكجة األمير حسن شر الطريق كقالت  :كرد يف اغبكاية على لساف الراكم

انزلي قبلي يد الشيخ أبو علي البواب كقولي لو دعيو يدخل الشيخة لنتبرؾ  لجاريتها
: يا ابنتي أنا أراؾ ميكىد رة  كما يظهر حزهنا على لساف الدليلة اليت خاطبتها قائلة, 4بها 

 كمرادم أف تقولي لي على سبب تكديرؾ ؟ 
النساء تغار  من زكاج زكجها من امرأة أخرل فهي كغَتىا من خوفها كغيرتهامث ذكر 

ناقوس الغَتة  على ربِّ بيتها اف مشَّت تاء تأنيث ربـو حولو أك رغبة منو يف التعداد فنف
, فالغَتة يف اؼبرأة فطرة انسانية ألهنا لن كَف كال ربب أف تشارؾ أم يضرب يف أعلى نقطة

زكجي ي حل فت يا أم أحد زكجها مع غَتىا كىذا ما باف من حديث خاتوف قائلة للدليلة :
, فرأم األكالد فتشوؽ إليهم , كقاؿ لي أنت عاقر , كقلت لو أنك أنو ال يتزكج غيرم
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بغل ال تحبل فخرج غضباف , كقاؿ لي لم ا أرجع من السفر أتزكج عليك كأنا خائفة يا 
 . 1أمي أف يطلقني كيأخذ غيرم 

يتزكج يف شخصية خاتوف , فهي ال تريد لزكجها أف  كالطمع صفة األنانيةمث تظهر 
غَتىا كال أف يفرح باألكالد كال يستمر نسلو كمن أجل أف ال تذىب ثركتو كمالو إُف أكالد 

فإف لو بلدا كزرعا كجامكية كاسعة فإف جاء لو األكالد ضرهتا , فنجدىا تقوؿ للدليلة : 
 . 2من غيرم يملكوف البالد كالماؿ مني 

, الجانب االجتماعيراكم من يف حكاية الدليلة اتالة يصوره ال سيدم حسن : -17
فنجد بأنو تاجر يسمى حسن كىو ابن التاجر ؿبسن جاء ىذا القوؿ على لساف الدليلة 

, 3ىل أنت اسمك سيد حسن ابن التاجر محسن ؟ فقاؿ نعم عندما حادثتو قائلة : 
 بغداد , مثاؿ يبتهن التجارة اليت كرثها عن أبوه بعد أف افتتح دكانا لو يف سوؽ التجار يف

عندما كصلت الدليلة على سوؽ التجار...فمرت على دكاف ابن  :ذلك يف قوؿ الراكم
 .4تاجر يسمى سيدم حسن 

يف أحداث اغبكاية بأنو  الناحية الفيزيولوجيةيصف الراكم سيدم حسن التاجر من 
شاب مليح جٌدا ال نبات بعارضيو كأكَّد كصفو يف موقف حصل بُت الدليلة كالتاجر حسن 
عندما جعلتو يكشف عن ذراعيو فرأهتما مثل الفٌضة , مث ذكر الراكم ما كاف على التاجر 

كقلع الفركة السمور كالحياصة كالسكين كجميع الثياب حتى صار  من لباس قائبل :
    .5لقميص كاللباس با

كبعد أف احتالت عليو الدليلة كسرقت لو مبلبسو ,دخل يف شباؾ مع الصبَّاغ ليأمره 
ندخل بيتك البسين  يكوف عيبا عليك أف :داره غَت أف التاجر حسن رد عليو باػبركج من
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: ليظهر ابن التاجر ببلبس آخر اعطاه إياه الصباغ يف قوؿ الراكم, 1كنخرج عريانين
 .2فكساه

ؽبذه الشخصية , فنجد التاجر حسن  البعد النفسيمث يسًتسل الراكم يف تبياف 
 عليو بزكجة مليحة فقاؿ يف ألنو كاف يتمٌت أف يتزكج فأنعم ا بنفسية فرحة شاب متفائل

ككانت ىذه   3قد سألت اهلل عركسة فمن علي بثالثة أشياء كيس كزكاج ككساء: نفسو
الصبية ىي زكجة األمَت شر الطريق فقد مرت من أماـ دكانو كراح يلحظها شزرا غَت أف 
طمعو يف الزكاج دكف التىحىذُّر من النصابُت جعلو يقع ضحية الدليلة اتالة لتتناثر أحبلمو 

 بالزكاج من خاتوف كتصَت ىباءا منثورا كما حىصِّلى سول فقداف لباسو كمالو .
 أماـ خاتوف قائبل : انفعل غاضباف احتالت عليو الدليلة كجردتو من ثيابو , كبعد أ

كراح  .4ماىي أمي ! ىذه عجوز نصابة نصبت علي حتى أخذت ثيابي كاأللف دينار 
كرغبتو في إُف الواِف  شكوتو يتشاجر معها كيطالبها باستعادة أشيائو منها , مث يصور الراكم

يف مباشرة البحث عن اتالة بيغيىةى تقديبها إُف الواِف كاالنتقاـ  اندفاعواليت أظهرت  االنتقاـ
 منها . 

 زريق السماؾ : -18
بأنو رجل قوم كشديد فيصفو  الناحية الجسميةبرزت شخصية زريق السماؾ من 

: "يكاد أف ينقب الجبل كيتناكؿ النجم الراكم على لساف مقدمي علي كأتباعو  قائلُت
 و كشدتو كسرعتو يف أخذ ما يريد .كىذا كناية عن قوت,5"كيأخذ الكحل من العين 

العراؽ ,رجل ماكر كؿبتاؿ  فنجده رئيس فتياف أرض الناحية االجتماعيةأما من 
ب تاب كأصبح تاجر ظبك بأسواؽ العراؽ , كىو أخ الدليلة اتالة كخاؿ زين ,كـبادع

ير جعفر ليت كانت من معاتيق الوز كىو زكج اعبارية السوداء ا ,النصابة ككليها بعد كفاة أبيها
 .كلو كلد اظبو عبد ا
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بشطارتو فيعلق كيس اؼباؿ  المغركر كالمتباىي, فقد برز بصورة الناحية النفسيةكمن 
أين أنتم يا شطٌار مصر ك يا فتياف العراؽ ك يا مهرة بالد على باب دكانو مناديا:" 

ل من يٌدعي الشطارة كيأخذه العجم , زريق السماؾ عٌلق كيسان على كجو الدكاف ك
 .1بحيلة فإنو يكوف لو "

عندما تقابل مع علي كىو هبيئة الصبية اغبامل اليت  شعوره بالخوؼكما برز 
"فأطل  :أسقطت جنينها ,فلما رأل زريق الدـ اؼبزٌيف فٌر من دكانو كذلك يف قوؿ الراكم

 .2زريق فرأل الدـ فهرب في داخل الدكاف كىو خائف "
يف تعاملو مع الشاطر علي كمع شطار مصر  كخبيث رجل ذكي كداىيةكما قبده   

كفتياف العراؽ كمهرة ببلد العجم الذين أقبلوا إليو من أجل أخذ كيس اؼباؿ منو حبيلهم 
 ؽبم كسحقهم دبجرد ؼبسهم للكيس . بخداعوفقابلهم 

 أحمد اللقيط : -19
ؽبذه الشخصية بكثرة ,فأكال تبُت أف أضبد اللقيط  البعد الخارجي الجسمي يظهر َف

كلد صغَت كذلك من خبلؿ ما رآه علي الزئبق عند قدكمو من مصر إُف بغداد سائبلن عن 
دان يلعبوف من قاعة أضبد الدنف اليت َف يدلو أحدان عليها ,فنظر من حولو كإذا بو يرل أكال

:" ال تأخذ أخبارىم إال و قوؿ علي , كفبا دٌؿ على أنو صغَت السن ىبينهم أضبد اللقيط
اضافة إُف تنكر أضبد يف شخصية الرجل اغبلواين من أجل أخذ بدلة قمر  ,3من صغارىم "

 الزئبق الذم بنجو كأفقده كعيو . بنت الساحر من
فقد عيًرؼى بأف أضبد اللقيط ىو حفيد الدليلة اتالة كابن  الناحية االجتماعيةأما من 

:"ارفع يدؾ , كمنو قوؿ حسن الشوماف لعلي بعد أف أراد قتل اللقيط أخت زينب النصابة 
 .4ىذا صار صهرؾ ...فقاؿ لو : ىذا أحمد اللقيط ابن أخت زينب "

استطاع أف يربز ذلك للشاطر علي  ذكيألضبد اللقيط فنجده فىت  البعد النفسيأما 
ستاىل اإلكراـ ألنك "رح تيف أكؿ مقابلة معو كىذا ما جعل الزئبق يعًتؼ بذلك قائبلن: 
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كإف شاء اهلل تعالى إف عملت مقدمان عند الخليفة ,  ذكي كامل العقل كالشجاعة
يسعى لتحقيق مراده كمراد جدتو  مخادعكما أنو كلد ؿبتاؿ ك,1أجعلك من صبياني "

 .دكف خوؼ بشجاعة
 قمر بنت عزرا اليهودم : -20

بصورة الفتاة اغبسناء اعبميلة  الناحية الجسميةبرزت قمر بنت الساحر عزرا من 
 كذلك من خبلؿ ما ذيكر يف آخر أحداث اغبكاية كبالتحديد عند زكاج علي منها.

, فنجدىا ابنة عزرا اليهودم , اعتنقت االسبلـ بعد  البعد االجتماعيأما من ناحية 
النصابة ك بنت قتل أبيها, كأصبحت زكجةي علي الزئبق معها ثبلث ضرات ىن زينب 

 .كجاريتها السقطي
للحق  المناصرةك المرأة الشجاعةتطل شخصية قمر بصفة  ,الناحية النفسيةكمن 

كللدين اإلسبلمي فقد اعتنقت االسبلـ رغبة منها ,كما استطاعت أف تتغلب على 
 كقتلت أبيها عندما رفض طلبها اؼبتمثل يف إسبلمو . عاطفتها

 :ابنة السقطي -21
ؽبذه الشخصية قبدىا بصورة الفتاة اغبسناء  البعد الخارجي كالجسميمن ناحية 

 ي الزئبق هبا كبالفتيات الثبلث .اعبميلة ,كذلك من خبلؿ ما ذكر عن زكاج عل
فهي ابنة للسقطي الذم تبعو علي كىو بصورة كلب إُف  الجانب االجتماعي أما من

 أكاخر ما ريًكمى .منزلو , كىي زكجة لعلي يف 
تظهر بشخصية ذكية استطاعت أف تستخدـ قدراهتا يف معرفة  الناحية النفسيةكمن 

جيء بالرجل األجنبي كتدخلو يا أبي أت:"كىو بصورة كلب فغطت كجهها قائلةن علي 
, كما تطل شخصيتها اػبٌَتة ابة ؼبساعدة الغَت ألهنا حاكلت أف تساعد علي 2"علينا

 ذلك .غَت أف جاريتها أكقفتها عن كترجعو إُف ىيئتو البشرية 
 :جارية السقطي -22

بصورة الفتاة اعبميلة مثلها مثل  البعد الجسميبرزت ىذه الشخصية من ناحية 
  .بنت عزرا اليهودم كابنة السقطي شخصية زينب النصابة كقمر

                                                           
 .   ص: ,اؼبصدر السابق  1
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جاريةن لدل الساحر عزرا  فقد عيرفت بأهنا كانت البعد االجتماعيأما من ناحية 
مث زكجةن لعلي يف آخر  اشًتاىا من اليهودم عزرا ,مث جاريةن للسقطي الذم  ,اليهودم

 اغبكاية .
استغلت مكوثها  ذكيةؽبذه الشخصية فقد تبُت أهنا شخصية  البعد النفسيأما عن 

لدل الساحر من خبلؿ تعلمها ألمور السحر كالشعوذة منو خفيةن عليو كمن ذلك قوؽبا 
ا سيدم أني لما كنت عند :"اعلم يالسقطي من أين تعلمت ىذا فأجابتوعندما سأؽبا 

عزرا اليهودم كنت أتسلل عليو كىو يتلو العزيمة كحين يذىب إلى الدكاف أفتح 
كما تظهر غَتهتا بوضع شرط البنة ,1"أ فيها إلى أف عرفت علم الركحانيالكتب كأقر 

 السقطي من أجل أف تعلمها أمور السحر كالشعوذة كىو أف تتزكج من يتزكجها .
 :الجمل علي -23

أحد صبياف أضبد الدنف , كقد كاف قبل ذلك من  الجانب االجتماعيقبده من 
أتباع صبلح اؼبصرم, كذلك من خبلؿ ما ذكره الراكم على لساف أضبد الدنف يف رسالتو 

"...كالذم نعلمك بو أني تعقبت صالح الدين المصرم اؼببعوثة لعلي الزئبق قائبلن :
 " 2طاعتني صبيانو كمن جملتهم علي الجملكلعبت معو مناصف حتى دفنتو بالحياة كأ

اليت يتحلى  االستهزاء كالغركرؽبذه الشخصية فنجد صفة الجانب النفسي أما عن 
: على أم شيء , ففي بداية أحداث اغبكاية قاـ باستصغار حسن الشوماف قائبل هبا

بعلي  سخر كاستهزأ, مث  3تشاكركف حسن الشوماف ؟كىل حسن الشوماف أمر عظيم ؟
بحق االسم األعظم أف  اؼبصرم عندما بنجتو زينب النصابة كجعلتو حبيس البئر بقولو:

قد  الغيرة, كمن ىذا يظهر بأف 4تخبرني كيف تكوف رئيس فتياف مصر كتغريك صبية ؟
بصورة كاضحة عندما كجد الزئبق مبنجا  ن رأسو إُف أطبص قدميو لتربزركبت علي اعبمل م
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, فالقارئ ؽبذا القوؿ يشعر 1:" أفق لنفسك "بنعادة كعيو قائبل لو لطريق فقاـكملقي يف ا
 .كالغضب بالغيرةككأنو جاء بطريقة فبزكجة 

                                                           
 .    ,ص:السابق اؼبصدر  1
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كنطوم اؼبمزكج باؼبتعة كالفائدة كيف األخَت كبط رحاؿ رحلتنا يف ىذا البحث اؼبتواضع 
من أجل الكشف كاالجابة عن ه تنا اؼبتواصلة طواؿ مراحل اقباز آخر صفحة فيو ,بعد ؿباكال

الشخصية في حكاية الدليلة المحتالة  تيبولوجياالتساؤالت اليت تزكي موضوعو اؼبعنوف بػ: 
, ملمُت بأىم النقاط اليت تعترب حصيلة ىذا البحث كاليت جاءت  كالشاطر علي الزئبق

 مرتبة كالتاِف : 

اسقاط ضوء الدراسة على أشهر مدكنة يف الساحة األدبية عربيا كعاؼبيا كاليت  -
احتوت يف أركقة صفحاهتا على قصص كحكايات جسدت اجملتمعات يف فًتة ما كيف عصر 

 " كتاب ألف ليلة كليلة "ما كىي 

اغبديث عن أنبية عنصر الشخصية يف البنية السردية كتبياف دكرىا يف األعماؿ   -
 ئية بكوهنا الركيزة األساسية كاور الرئيسي الذم تتمحور حولو األحداث . اغبكا

اختيار حكاية الدليلة اتالة كالشاطر علي الزئبق من كتاب ألف ليلة كليلة   -
قد ساعدت على  كاليت كنموذج للدراسة ألهنا أرضية خصبة تزخر بالشخصيات الكثَتة ,

 اقباح ىذه الدراسة .

ذات طابع ديٍت اجتماعي تعاًف يف باطنها قضية من قضايا اجملتمع  جاءت اغبكاية -
من خبلؿ صفاهتا لنجد , حيث صوَّرت شخصياهتا " االحتياؿ كالنصب "السائدة كىي 

 كأخرل ترتدم ثوب الشر كربب أذل الغَت .كتفعل اػبَت مساعدة اآلخرين من ربب 

كالشاطر علي الزئبق دليل  نبلحظ أف تعدد الشخصيات يف حكاية الدليلة اتالة -
 على تعدد الثقافات كاختبلفها . 

يف ىذه اغبكاية أهنا جاءت على  الشخصية تيبولوجيانستنتج من خبلؿ دراسة  -
داخل العمل اغبكائي كذلك كفق الشخصية اليت تكوف عليها  نواعاألثبلثة أشكاؿ أكؽبا 

كالناقد االنكليزم  تزفيتاف تودكركؼكالناقد تصنيفات بعض النقاد الذين اعتمدنا عليهم 
أف تتأتى هبا كفق أحداث لشخصية اليت يبكن ل نماطاأل, مث  كالناقد فيليب ىاموف فوستر
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الذم اعتمد ىو اآلخر  أسعد األمارةالناقد  ربديد تفاعلها معها كمن ذلك مدل القصة ك 
اليت تصور الشخصية من  األبعادعلى آراء العديد من النقاد , كثالثا قبد يف بنية الشخصية 
 . ميشيلديكين تصنيف الناقد عدة جوانب جسمية كنفسية كاجتماعية كىذا ما جاء يف 

حسب الدكر وية كاؽبامشية الثانبُت الرئيسية ك تتنوع اغبكاية  يف الشخصياتقبد  -
الذم ربملو لنجد أف الرئيسية تأخذ اىتماـ الراكم ألنو يسلط عليها الضوء يف ؾبرل اغبكي 

نظرا ألنبيتها ككوهنا نبزة الوصل مع باقي الشخصيات األخرل يف كعلى مستول األحداث 
ية اليت تعترب مساعدة مث الثانو  ككوف أف اغبكاية تبٌت عليها من األساس , اغبكاية

خَتا , كأكوف معارضة ؽبا تعمل على عرقلتهاخاصة الشخصية الرئيسية كقد ت للشخصيات
يستعملها الراكم من  كاليت اؽبامشية اليت تقل اىتماما عن سابقيها داخل العمل القصصي

 بأنماطكما يشكل الراكم شخصياتو  ,يبث من خبلؽبا فكرة ما  أجل ملء الفراغ ك أحيانا
كأخرل ثنائية كأخرل أحادية كأخرل متعددة كقد تكوف الشخصية الواحدة متعددة النمط 

 أبعادلتتجسد كفق و على الصعيد الداخلي كاػبارجي تقدًن شخصياتإضافة إُف  منعدمة,
ـبتلفة كانت تًتاكح بُت التصوير الفيزيولوجي كالذم يهتم باعبانب الظاىرم للشخصية 

صية كأخَتا النفسي الذم يصور اغبالة النفسية اليت سبر هبا الشخ البعدكشكلها اػبارجي مث 
 .البعد االجتماعي الذم يرسم الشخصية من خبلؿ طبقتها االجتماعية

قد الشاطر علي الزئبق "  "" الدليلة اتالة " كالشخصية الرئيسية نستنتج أف  -
 ةكالنفسي ةاالجتماعي الناحيةاعبوانب من مكتملة  تربز, لهنايتو حىتبداية العمل ظهرت منذ 

 . ة على غرار الشخصيات األخرل كاعبسمي

نظرا اؼبتطورة كاؼبسطحة الثابتة تراكحت الشخصيات يف اغبكاية بُت النامية  -
 .معها  الرئيسية كالثانوية للقصة كمدل تفاعل الشخصيات لؤلحداث

نرصد أف الشخصيات يف اغبكاية تتغَت من ناحية النوع كالنمط كالبعد بتغَت  -
األحداث كاؼبواقف اليت سبر هبا فهي تؤثر كتتأثر دبا حوؽبا كتعمل على تصعيد اغبدث 
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لنجد أف األمباط تتعدد كذلك يف الشخصية الواحدة كىذا عائد إُف تأثرىا بايط  ,كتطويره
 اػبارجي.

رجعية داللة على ارتباط اغباضر باؼباضي كدليل على اؼبصيات شخالإف كجود  -
استحضار ما سبق كىذا ما الحظناه يف شخصيات حكاية الدليلة اتالة ك الشاطر علي 
الزئبق اليت تنوعت مرجعياهتا كدالالهتا فأخذت من الثقافات كالديانات كمن التاريخ لنتوقف 

 أربعوف.العدد عشرة ك العدد عة ك عند دالالت األرقاـ اؼبذكورة كالعدد أرب

كاعبانب الذكورم الرزين ُت اعبانب األنثوم الذكي اؼباكر اغبكاية الصراع ب صي خِّ لى تػي  -
  .باؼبراد الظفراالحتياؿ من أجل يف  لى عمً ستي اؼبتزف كبُت الكيد النسوم الذم اً 

حكاية الدليلة اتالة كالشاطر علي الزئبق يف ثناياىا ؾبموعة من الصفات  لت_ حصَّ 
بُت النصب كاالحتياؿ  صبعت ما , فقدكاؼبهارات السيئة اليت اشتهرت يف العصر العباسي

تفشت يف اجملتمع كخباصة يف الطبقة العامة , غَت أف اجتماع ىذه  تكىي سلوكيا كالشطارة
فاالحتياؿ أعلى مرتبة من الصفات يف حكاية كاحدة راجع إُف العبلقة اؼبكملة بينهم 

النصب كالشطارة كيكوف متضمننا للنصب ألف النصب تابع لبلحتياؿ كما يتميز صاحب 
في الغالب كالنصب مقركناف باألذية, ف ياؿكفعل االحتذا الفعل بالذكاء الفائق كالدىاء, ى

أصحاب , لكن بلوغها  صاحبهما من أجل مكسب ذايت كمن أجل غاية يريد افيكون
اليت تظهر يف قدرهتم على تدبر ك  يشًتكوف مع االحتياؿ كالنصب يف الذكاء كالدىاء الشطارة

حسن عكس شكلة بسهولة تامة كىو فعل اؼبأزؽ أك اؼب يق ىبرجهم مناألمور كرسم طر 
أهنا , كنستنتج من ىذا  كال يقصد بو األذية االحتياؿ ألف صاحبو ىبدـ نفسو بو كىبدـ غَته

عهد شاعت يف  كقد ,الغاية كالذكاء كخفة اغبركة كما تشًتؾ يفلدىاء تشًتؾ يف ا اراتمه
, فكانت كالتحايل ع ا ككل مالو صلة باػبدمولع هبذه األمور  اػبليفة ىاركف الرشيد لكونو

حظوة عند اؼبلك مكانة ك  نيلالناس على ىا تمد, ليعاغبصوؿ على اؼباؿمن أجل  سبارس
  .  الببلد يف كيذيع صيتهم كىبلع عليهم باؼباؿ كاعباه  يقرهبم منو حىت ك 
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تقصد بصورة كبَتة اؼبرأة كاليت قد عمل خر نقطة نستنتج أف اغبكاية كانت كيف آ -
الراكم على تصوير ذكائها كقدرهتا على اؼبكر كاالحتياؿ كالنصب كفعل الشر غَت أف اؼبرأة َف 
تذكر يف ىذه اغبكاية فقط كامبا كانت تذكر بشخصيات متعددة يف صبيع حكايات 

مكائد , كقد  كقصص كتاب ألف ليلة كليلة فتارة تكوف ذكية خَتة كتارة شريرة صاحبة
تكوف عجوزا مشطاء أك فتاة فاتنة كتارة أخرل ملكة أك أمَتة أك جارية كيف ىذه اغبكاية قبد 
الراكم يصور اؼبرأة اتالة بصورة العجوز الشمطاء ذات الكيد العظيم كاػبياؿ الواسع اليت 

لة , كما قبد تلجأ إُف الكذب كالتمثيل حىت تتمكن من اػبداع كخَت مثاؿ قبد الدليلة اتا
حىت تنجح يف تجعل من صباؽبا كسيلة لبلحتياؿ كالنصب فكوف فائقة اعبماؿ تأف اتالة قد 

خَت ة بالكذب كمزخرفة بالنفاؽ ك ربيك خدعتها بعبارات منمقكما االيقاع بالضحايا ,  
 .كت أمها العجوز يف فعل اؼبناصف قبد زينب النصابة اليت شار  مثاؿ على ىذا النوع 

يف شىت  هي رى وَّ صى فنثوم عبنس األا قد استهدؼ ىذا الكتاب أف نغفل على أفكدكف 
الخيرة كالشريرة كالطيبة كالذكية كالماكرة كاللطيفة ك :يف عدة شخصياتك الصور 

الغنية كالفقيرة كالملكة كاألميرة ك: كيف ـبتلف الطبقاتصة كالخائنة كالقاسية كالمخل
 :كيف ـبتلف األعمار كمن عامة الناس كالمشعوذةكالعاملة كالجارية كالماكثة بالبيت 

مبا يدؿ على أف الراكم يريد أف يبث من خبلؿ إإف دؿَّ ىذا ك ,  كاألـ كالعجوز الصبيةك
جيدكا الطباع كآخركف مثل الرجل فمثلما يوجد رجاؿ ذلك رسالة مفادىا أف اؼبرأة مثلها 

 نايبكن بل, فءسي عطب ذات مليح كأخرياتحسن طبع ذكات نساء , كذلك قبد  فسيئو 
 هىذا ما جعل شهرزاد تركم كتلفق ىذكنعمم اغبكم على الباقي, ك على فئة أف كبكم  قطعا

قتل كل البنات اللوايت لك شهريار الذم كاف يمن أجل أف تقصها على اؼبة ياغبكايات الليل
عندما زكجتو األكُف فقدانو للثقة من ناحية النساء كىي عقدة سببتها لو بسبب , يتزكجهن 
خائنات ,طبع كاحد  ذكات يف أف كلهن منحصركجعلت تفكَته  يانتها لوصدمتو خب

يف تفاكتة اؼبتتابعة كاؼب ىذه القصصكعلى ىذا األساس ظهرت , ككاذبات كناكرات للعشرة
 اعبانب النسوم يف صبيع حاالتو .       من خبلؽبا صورتعربا ك مواعظ  ربمل الطوؿ كالقصر
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صل إُف آخر عنصر من نكبمد ا عز كجلَّ على تسهيل العمل لنا حىت كيف اػبتاـ 
لتوفيق ا و سبحانو كتعاُفلكنسأ ,كآخر ركيزة فيو اؼبنجزىذا البحث الذم يعد حوصلة العمل 

, فنف أصبنا فبفضلو تعاُف كإف أخطأنا إنو كِف ذلك كالقادر عليو كالرضا كالسداد يف اػبطى 
 .كالسبلـ عليكم كرضبة ا تعاُف كبركاتو الشيطاف  كمنفمن غفلتنا 
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 المصادر :
 القرآف الكرًن , ركاية كرش . -
 .    اغبديث , لبناف ,, دار الكتاب     ألف ليلة كليلة , اعبزء -
, دار العزة كالكرامة للكتاب , كىراف , اعبزائر ,    ألف ليلة كليلة , اعبزء  -
       ,  ط
 المراجع :-2
 .     ,    ابن منظور ,لساف العرب ,دار اؼبعارؼ ,القاىرة , مصر , ط -
القومي ركع اؼبش , النص الركائي تقنيات كمناىج ,برنار فاليط, تر: رشيد بن حدك -

 .للًتصبة
رجاء بن سبلمة ,دار توبقاؿ, الدار  ,ؼ ,الشعرية , تر:  شكرم اؼبخبوتتزفيتاف تودكرك  -

 .    البيضاء , 
صار العلمي دار اإلع ثائر أضبد غبارم كخالد ؿبمد أبو شعَتة ,سيكولوجيا الشخصية , -

 .      ,  ط  ,عماف للنشر كالتوزيع,
ؼبصطفى فاسي )مقاربة بناء الشخصية يف حكاية عبدك كاعبماجم كاعببل  ,جويدة ضباش -

 .    اعبزائر ,  ,منشورات األكراس ( ,يف السرديات
قصر  ,د غماـ , مَتيت للنشر كاؼبعلوماتتر: السي ,جَتالد برانس , قاموس السرديات -

 .    ,   , القاىرة , مصر , ط النيل
حسن حبراكم , بنية الشكل الركائي )الفضاء , الزمن , الشخصية ( , اؼبركز الثقايف  -

 .    ,   العريب , بَتكت ,ط 
اؼبركز الثقايف العريب للطباعة  ,نص السردم من منظور النقد األديبضبيد ضبيداين , بنية ال -

 .     ,   كالنشر ,بَتكت ,لبناف , ط   
 تاريخ األدب العريب األدب القدًن , دار اعبيل , لبناف.حنا الفاخورم , اعبامع يف  -
خلف حناف , السرد العريب القدًن "األشكاؿ كاؼبضامُت " , كلية اآلداب كاللغات , برج  -

 .           بوعريريج ,
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داكد سلماف الشويلي ,  ألف ليلة كليلة كسحر السردية العربية "دراسات " معهد الشارقة  -
 .    للًتاث , الشارقة , 

اآلفاؽ العربية, القاىرة,  , دارمصطلحات النقد األديب اؼبعاصر, قاموس ظبَت حجازم -
 .     ,   , طرمص
 .   ط  ,مصر دار اؼبعارؼ, , ـ ,سهَت قلماكم, ألف ليلة كليلة -
منشورات ارباد  ,نية يف القصة اعبزائرية اؼبعاصرةتطور البنية الف ,يط أضبد شرييطػػػشري -

 .    -     ,الكتاب العرب
 .      ,  ط  ,مكتبة الشركؽ الدكلية ,شوقي كآخركف, اؼبعجم الوسيط -
,   , طاعبزائر ,قسنطينة ,دار هباء الدين للنشر كالتوزيع ,صاٌف ؼبباركية ,اؼبسرح يف اعبزائر -

      . 
, دار   صبحية عود زعرب , صباليات السرد يف اػبطاب الركائي عند غساف كنفاين , ـ -

 . ؾببلكم للنشر كالتوزيع , األردف , ط 
اجمللس الوطٍت للثقافة  ,القدًن , حبث يف البنية السردية عبد ا ابراىيم , النثر العريب -

 .     ,   كالفنوف كالًتاث , الدكحة , قطر , ط
, اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر ,   عبد ا ابراىيم , موسوعة السرد العريب , ج -

 .     بَتكت , 
,  عبد ا طبار , تقنيات الدراسة يف الركاية الشخصية , دار الكتاب العريب , ط -

    . 
غنيمي ىبلؿ , النقد األديب اغبديث , دار هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع, مصر ,  -

    . 
      معاين النحو , دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع , األردف ,  ,فاضل السامرائي -
. 
تح : مهدم اؼبخزكمي كابراىيم السامرائي , سلسلة  ,    الفراىيدم , كتاب العُت , ج -

 اؼبعاجم كالفهارس .
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, اغبكاية اػبرافية ) نشأهتا , مناىج دراستها , فنيتها (, تر : نبيلة  فريدريش فوف ديرالين -
 .     ,  ابراىيم , رؤية للنشر كالتوزيع , القاىرة , مصر , ط

راد , دار اغبوار للنشر فيليب ىاموف , سيميولوجية الشخصيات الركائية ػ تر: سعيد بنك -
 .      ,   سوريا , ط ,كالتوزيع

الشخصية "  أسرار كخفايا " , تر :حسُت ضبزة , دار كنوز اؼبعرفة  كارؿ آلربت , أمباط -
 .     ,   للنشر كالتوزيع , عماف ,ط 

 .     ,    ؾبمع اللغة العربية , معجم الوسيط , مكتبة الشركؽ الدكلية , مصر ,ط -
ؿبمد بوعزة , ربليل النص السردم للتقنيات كاؼبفاىيم , دار العربية للعلـو , بَتكت ,  -
 .     ,   ط
 .    ,   ؿبمود طرشونة , مائة ليلة كليلة , منشورات اعبمل , ط -
كاء ذ منتهى مطرش عبد الصاحب , أمباط الشخصية على كفق نظرية االنيكراـ كالقيم كال -

 .      ,  االجتماعي ,دار صفاء للنشر كالتوزيع ,عماف ,ط
ن , دار الطليعة , ميتشيل ديكُت , معجم علم االجتماع , تر : احساف ؿبمد ؿبس -

 .     بَتكت , 
)اؼبكونات , الوظائف , اؼبستويات ( , ناىضة ستار , بنية السرد يف القصص الصويف  -

 .      دراسة ارباد كتاب العرب , دمشق , 
  عماف , األردف , ط  ,عة , دار اإلسراء للنشر كالتوزيعىاين السليماف , الشخصية اؼببد -

,     . 

 .     ,   ة تطورا كسبردا , مركز اغبضارة العربية , طقص, ال يوسف الشاركين -
 ذكرات :الم-3
ايباف بلبام ك ىدل طاجُت , بنية الشخصية من خبلؿ اجملموعة القصصية حل كترحاؿ  -

 ليوسف زيداف.
جامعة ؿبمد  ,ماسًت اف عبرجي زيداف,رمض   بكرم كنزم , بنية الشخصية يف ركاية  -

 .         , اؼبسيلة ,بوضياؼ
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الشخصية يف ركاية ميمونة مد بابا علي ,مذكرة لنيل شهادة اؼباسًت يف  ,حياة فرادم -
بسكرة ,اعبزائر , –اآلداب كاللغة العربية , كلية اآلداب كاللغات جامعة ؿبمد خيضر 

    /    . 
سناء طلبة كنور اؽبدل تقول بن بودريو , بنية الشخصية يف ركاية " البيت الدافئ "   -

 .    /    ػبولة القزكيٍت , ماسًت , جامعة العريب بن ؼبهيدم ,أـ لبواقي , 
راسة  شرحبيل ابراىيم أضبد ااسنة , بنية الشخصية  يف أعماؿ مؤنس الرزاز الركائية  " د -

 .    شهادة الدكتوراه, جامعة مؤتة ,  ,ة  "يف ضوء اؼبناىج اغبديث
مباذج ـبتارة من الوطن –صفاء طبـو ككساـ لوز , البعد النفسي يف اغبكاية الشعبية  -

العريب ,مذكرة مكملة لنيل شهادة اؼباسًت يف األدب العريب ,كلية اآلداب كاللغات , جامعة 
 .    /     ,ـ بواقي , اعبزائرأريب بن مهيدم الع
علي بن تشينة كأضبد التجاين باسي , بنية الشخصية الركائية دراسة تطبيقية يف ركاية من  -

ة العربية , كلية قتل أسعد اؼبركرم للحبيب السائح ,مذكرة لنيل شهادة اؼباسًت يف اللغ
 .    /     جامعة الشهيد ضبو ػبضر , الوادم , اعبزائر , ,اآلداب كاللغات

جتماعية ؼباكس كيرب يف اغبكاية اػبرافية "السلطاف اؼبسحور" عُت الربيرة ,األفعاؿ اال -
مالك ابراىيم ماجستَت ,جامعة موالنا  مد عطية االبراشي )دراسة أدبية اجتماعية(,

 .     ماالنج, ,االسبلمية اغبكومية
كباىم ظبَتة ككيدم صباح , بنية الشخصية يف ركاية  عزازيل ليوسف زيداف , ماسًت ,  -

 .    /    جامعة ؿبمد بوضياؼ , اؼبسيلة , 
اآلداب  كحلي خليدة , أثر ألف ليلة كليلة  يف الشعر العريب اؼبعاصر , ماجستَت , كلية -

 .    -      ,كاللغات كالفنوف , كىراف
ًت , الشخصية يف ركاية االجنحة اؼبتكسرة عبرباف خليل جرباف ,ماسليلى سعودم , بنية  -

     /    , جامعة ؿبمد بوضياؼ, ؼبسيلة
لينة ؿبسن, ذبليات الراكم يف قصص " ألف ليلة كليلة " كأثره يف بنيات السرد , ماسًت ,   -

 .    -    كلية اآلداب كاللغات , كرقلة , 
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 -دراسة عيادية غبالة–الشخصية االعتمادية مسعودم رقية ,صعوبة ازباذ القرار عن  -
,مذكرة زبرج لنيل شهادة اؼباسًت يف علم النفس العيادم ,كلية العلـو االنسانية كاالجتماعية 

 .    /    ,جامعة د.موالم الطاىر ,سعيدة , اعبزائر ,
قبيمة زكبَتم , بنية الشخصية يف قصة السندباد البحرم من كتاب ألف ليلة كليلة ,  -
 .         كرة  ماسًت , جامعة غرداية ,كلية األدب العريب كاللغات , مذ 
 المجالت :-4
,    : د. كلثـو مدقن , داللة العدد يف القرآف الكرًن , جامعة كرقلة , ؾبلة األثر , عتر -

 .    جواف 
معاذ علواف حقي , أثر عزرا يف الديانة اليهودية , ؾبٌلة الشريعة كالدراسات  : د.أضبدتر -

 .    ,   ,ع   االسبلمية , ـ
 المواقع االلكتركنية :-5
 دية يف الًتاث  العريب كاإلسبلمي:األعداد كمدلوالهتا الرمزية  كاالعتقا -

http://www.arabicmagazine.com / . 
 كاسًتجاع  ما ضاع , موقع العربية :تصحيح التاريخ  -

https://www.alarabiya.net/politics/2021/12/25/ ضاع-ما-كاسًتجاع-التاريخ-صحيحت. 
 ./https://sotor.comتعريف اغبكاية يف األدب,  -

 ./ https://www.almaany.comتعريف كمعٌت السقطي, 

 . /https://ar.wikipedia.orgتيبولوجيا ,  -

: الوطن ليلة كليلة بُت اؼبكانة كاألصوؿ, دنيا اغبكي ألف -
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/146398.html. 

 ./https://eyeoncinema.netأنواعها كأبعادىا , –الشخصية اغبكائية  السينمائية  -
التعريف كاػبصائص النموذجية اليت  :الشخصية العدكانية -

 ./https://psyarabic.comربددىا:
, "الزيبق" ك "الدنف" ك "الدليلة" الشطار كالعيارين , حكايات الًتاث العريب عن -

https://aswatonline.com/. 
- https://www.aleqt.com , ,موقع االقتصادية قصة مششوف كدليلة . 

https://www.alarabiya.net/politics/2021/12/25/%20تصحيح-التاريخ-واسترجاع-ما-ضاع
https://sotor.com/
https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
https://ar.wikipedia.org/
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/146398.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/146398.html
https://eyeoncinema.net/
https://psyarabic.com/
https://aswatonline.com/
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اليـو السابع : , من موقع األشهر يف حكايات ألف ليلة كليلةؼباذا ىاركف الرشيد  -
https://www.youm7.com/story/2019/3/24/ىاركف-ؼباذا-1210الػ-كفاتو-ذكرل-ىف-

 .4183086حكايات/-ىف-األشهر-الرشيد
ماحكم مصافحة اؼبرأة األجنبية كىل تنقض الوضوء ؟ , االماـ ابن باز :  -

https://binbaz.org.sa/fatwas/3746/تنقض-كىل-االجنبية-اؼبراة-مصافحة-حكم-ما-
 .الوضوء

 /  https://www.almaany.comمعٌت اسم علي يف قاموس معاين األظباء , -
 /https://www.muhtwa.comمعٌت اسم علي كصفات شخصيتو  ,  -

  ./https://www.almaany.comمعٌت شطارة يف معجم اؼبعاين اعبامع , 

 /https://ask.m3lomat.orgماىو تعريف النمط ,   -

 ىل مصافحة النساء تبطل الوضوء , موقع مبتدأ:  -
https://www.mobtada.com/egypt/728355/الوضوء-تبطل-النساء-مصافحة-ىل. 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.youm7.com/story/2019/3/24/فى-ذكرى-وفاته-الـ1210-لماذا-هارون-الرشيد-الأشهر-فى-حكايات/4183086
https://www.youm7.com/story/2019/3/24/فى-ذكرى-وفاته-الـ1210-لماذا-هارون-الرشيد-الأشهر-فى-حكايات/4183086
https://binbaz.org.sa/fatwas/3746/ما-حكم-مصافحة-المراة-الاجنبية-وهل-تنقض-الوضوء
https://binbaz.org.sa/fatwas/3746/ما-حكم-مصافحة-المراة-الاجنبية-وهل-تنقض-الوضوء
https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
https://www.muhtwa.com/
https://www.almaany.com/
https://ask.m3lomat.org/
https://www.mobtada.com/egypt/728355/هل-مصافحة-النساء-تبطل-الوضوء
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