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STUDIESدراسات

  أ.د. محمد عبد الرحمن يونس ;

ُتعّد الشخصية الروائية، في الخطاب الروائي العربي المعاصر، أهّم العناصر   

الرئيسة التي تنبني عليها الرواية، سواء أكانت هذه الشخصّية مرّكبة أم رئيسة، أم 

ثانوية.  فرعية 

ونظًرا إلى أهمية هذه الشخصية في البناء الروائي؛ فإنها تأخذ حّيًزا سردًيا   

واسًعا، ألّنها توجد في معظم صفحات الرواية، بل كلها أحياًنا، وجميع األمكنة التي 

وكذلك  الروائي،  فالمكان  وصًفا.  أم  حواًرا  أكان  سواء  الروائي،  رد  السَّ إليها  يرتحل 

الزمان، ال يتشّكالن إال متزامنين مع الشخصية التي تنمو معهما وتواكبهما في كل 

الروائية،  واألحداث  الشخصيات  المكان  يصوغ  ما  و"بقدر  وتشّكالتهما،  تفاصيلهما 

يكون هو أيًضا من صياغتها. إّن البشر الفاعلين وصانعي األحداث هم الذين أقاموه 

وحّددوا سماته، وهم قادرون على تغييرها"1.

ولكون الشخصية عنصًرا بنائًيا في نسيج الرواية العام، فإنها حاملة ألنساق   

وايات،  الرِّ ساردو  بها  يؤمن  وآيديولوجية  فكرّية  ومعارف  رؤى،  من  متعددة؛ 

الثقافية التي يعتنقها المجتمع،  إّنها تنقل الخلفيات الفكرية والمرجعية  ويتبنَّونها. 

فكًرا،  البشرية؛  المجتمعات  لسيرورة  ترصد  فهي  وبالتالي  وجماعات،  أفراًدا 

همومها  في  ومتباينة  دة  متعدِّ نفسّية  وحاالت  واقتصاًدا،  وسياسًة،  واجتماًعا، 

وأحزانها ومواجعها، وبهائها وفرحها، وطموح هذه المجتمعات في آٍن.

; كاتب وأكاديمّي من سوريا، مقيم في هولندا

مداخل في مفهوم الشخصية في الخطاب الروائي المعاصر


