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  دراسة�الشخصية�3دبية
  

  د/�إ.�عبد�اللطيف

P;<ستاذ�ا-ساعد،�قسم�العربية،�كلية�الجامعة،�ترفاندرام،�ك�  

  

عناصر�شخصيته�ثم�� دراسة�الشخصية�Ñي�أن�نقوم�بعكس�ما�يفعله�الكاتب�تماما،�فالكاتب�يضع�أساس
 ويا،�ونحن�نحاول�تفكيك�هذا�البناء�إ«ى�عناصره��ولية�من�خ�ل�النصوص.يبن¾�ا�ويربطها�بالرواية�ربطا�عض

Pبّد�للطبيب�النف���üمن�أن�يستعرض�مقومات�شخصية�مريضه،�ومس>;ة�حياته�منذ�الصغر�ليحدد�العامل�
�العمل� �بنفس �يقوم �أن �Pبد �الس>;ة �دارس �وإن �أو�انحرافها، �الشخصية �اخت�ف �إ«ى �أدت �ال°� أو�العوامل

ر�عبقرية�صاحب�الس>;ة�والعامل�أو�العوامل�ال°��أدت�إ«ى�نبوغه.�فالخطوة��و«ى�إذن�Ñي�التحليل�ليعرف�س
والثانية�Ñي�التعليل،�ونحن�سنقوم�بالعمل�نفسه�حيث�نحلل�الشخصية�إ«ى�مقوما��ا��ساسية،�ثم�نقيمها�

  واضح�يتضمن�الخطوت>ن.تقييما�اجتماعيا�معلل>ن�سلوكها�Dيجابي�أو�السل�Ù،�وPبد�إذن�من�وضع�مخطط�

  مخطط�دراسة�الشخصية

  ومخطط�الدراسة�الذي�نق�;حه�Èحد�أبطال�إحدى�الروايات،�أو�أحد�شخوصها�الثانوية�هو:

   تحليل�شخصيته:�باÎجابة�عن�3سئلة��تية: - أ

�والنفسي • �الجسمية �مقوماته �استخ�ص �هو؟ �الخار�يمن �مظهره �أي �و�جتماعية، �النف���üة �وتكوينه ،
  جتماéي.و� 

  ماذا�يريد؟�غايته��ي�الرواية،�وهل�Ñي�سامية�أم�دنيئة؟ •
  ما�دوافعه؟�هل�Ñي�نبيلة�أم�وضيعة؟ •
  ما�وسائله؟�هل�Ñي�شريفة�وواضحة�أم�حق>;ة�وملتوية؟�عرض�أهم�مواقفه�وأعماله��ي�الرواية. •
  أو�اخت�فها.ما�طبيعة�ع�قاته�بمن�حوله؟�ع�قات��نسجام�أو�التوتر�والصدام�بسبب�توافق�الغايات� •

  تقييمه��جماÏي:��-ب

  تقييم��عمال�ال°��قام�§�ا��ي�الرواية�وأثرها��ي�بناء�أو�هدم�ا-جتمع. •
  تحديد�نوع�الشخصية�بناء�ع�ى�العنصر�السابق.�هل�Ñي�بناءة�أو�هدامة؟�إيجابية�أو�سلبية؟� •
-شجعة�أو�ا-عيقة�وإبراز�تحديد�دور�الفرد�ودور�ا-جتمع�من�خ�ل��سرة�وا-درسة�والبيئة�والظروف�ا •

  فضله��ي��عمال�العظيمة،�ومسؤوليته�عن��عمال�السيئة�وهل�هو�جاني�أم�ضحية.
  إبراز�رسالة�الكاتب�وهدفه�من�خلق�الشخصية. •

  مرحلة�التنفيذ:

  وعند�تنفيذ�هذا�ا-خطط�نتبع�الخطوات��تية: 

• � �من �به �قامت �ما �كل �ورصد �ا-دروسة، �الشخصية �عن �ا-علومات �من�جمع �كتبته �وما �وأفعال، أقوال
رسائل�ويوميات،�وكل�ما�قيل�ع�Õا.�وا-علومات�كلها�موجودة�ب>ن�دف°��الرواية،�فليست�هناك�صعوبة��ي�

 جمعها.
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الوسائل�-الدوافع- الغاية-تصنيفها�وتنظيمها�وتبوي��ا�وفق�العناصر�الواردة��ي�تحليل�الشخصية:�ا-قومات •
 من�خ�ل��عمال�وا-واقف.

�ا • �فقرة�كتابة ��ي �والدوافع �والغاية �ل�ستشهاد، �حاجة �دون �فقرة ��ي �ا-قومات �بتلخيص �وذلك -وضوع
��ستشهادات� �بعض �مع �أو�فقرت>ن �واحدة �فقرة ��ي �حوله �بمن �وع�قاته �فقرت>ن، ��ي �الرواية ��ي وأعماله

 ا-ختصرة.
�بع • �مع �تحليلها �من �ا-ستنتجة �القناعة �ع�ى �بناء �للشخصية �Dجما«ي �التقييم ��ستشهادات�كتابة ض

 ا-ختصرة.
 بدء�ا-وضوع�بمقدمة�تعرف�باسم�الشخصية�واسم�الرواية�واسم�الكاتب. •

  التقييم��جماÏي�للشخصية

�وتبويب� �تصنيف Pإ� �Ñي �إن �العناصر��خرى �Èن �الدراسة �عنصر��ي �هو�أهم �للشخصية �Dجما«ي التقييم
�ى�الشخصية�من�خ�ل�ا-عطيات�ا-وجودة�لدينا،�للمعلومات�الواردة��ي�الرواية،�أما�التقييم،�فهو�الحكم�ع

�جهة� �ومن �الرواية، �خ�ل �§�ا �قامت �ال°� �الشخصية �هذه �أعمال �جهة �من �فلدينا .��ßالقا� �موقف ��ي ونحن
أخرى�لدينا�عوامل�مختلفة،�قد�يكون�أحدها�أو�بعضها�مسؤو�Pعن�هذه��عمال�الجليلة�أو�الدنيئة،�وهذه�

� �النف���üو�جتماéي.�وهذه�العوامل�ال°��ذكرناها�Ñي�ال°��تحدد�غاية�البعد�الجسم�،�و  العوامل�Ñي: البعدا
�تنتج� �أن �يمكن P� �الحميدة �والطباع �الجيد، �والتكوين �الطيبة، �فالنشأة �ووسائلها، �ودوافعها الشخصية

  شخصية�لها�غايات�أو�دوافع�أو�وسائل�دنيئة،�إ�Pإذا�أحاطت�§�ا�ظروف�قاهرة�غلب�Úا�ع�ى�أمرها.

  ا�حيطة�بالشخصيةالظروف�

��ي� �آخرين �أشخاص �تحريض �العوامل �أحد �يكون �فقد �الشخصية، �نطاق �عن �خارجية �عوامل �§�ا ونع��
عامل�الا-سرحية�والرواية�أو�إغواؤهم�الشخصية�ع�ى�اتخاذ�موقف�هام�أو�سلوك�مسلك�خاطئ.�وقد�يكون�

��ف �إطعام �إ«ى �يحتاج �الذي ��سرة �برب �ا-حيطة �الصعبة �ا-ادية �إ«ى�الظروف �تدفعه �قد �وال°� �الجائعة واه
��نحراف.� �أو�إ«ى �طالب �بأول �الزواج �إ«ى �تدفعها �مطلقة �بامرأة �تحيط �ال°� �النفسية �والظروف �خت�س،
�الرشوة� �إ�Pبمفاتيح ��Pتفتح �العمل �أبواب �يجد �والذي �العامل �عن �بالعاطل �ا-حيطة ��جتماعية والظروف

صية�أن�نضع�هذه�الظروف��ي�الحسبان�لنعرف�تأث>;ها�Dيجابي�وا-حسوبية...�وهكذا�يجب��ي�تقييم�الشخ
  أو�السل��Ùع�ى�الشخصية.

  مسؤولية�القارئ 

ومهما�يكن�من�أمر�فللقارئ�الدارس�أن�يستنتج�ما�يريد،�ويقيم�الشخصية�كما�يراها�هو،�ولكن�من�خ�ل�
�و  �بإمعان، �الشخصية �ملف �يقرأ �أن �وعليه ��ßفهو�القا� �لديه، �ا-وجودة �من�ا-عطيات �كل �مسؤولية يحدد

الشخصية�و�سرة،�ثم�ا-جتمع،�وكذلك�مسؤولية��شخاص��خرين��ي�العمل�الذي�تقوم�به�الشخصية�
  سلبا�أو�إيجابا�ثم�يصدر�الحكم.

  ا-راجع

  عبد�هللا�خمار،�كتاب�الشخصية .1
  النقد��دبيأصول�أحمد�شايب،� .2




