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 :فرش 

الفرادة  تصنعاليت  ،البنيوية واملضمونيةجمموع اخلصائص استشفاف إىل هذه الدروس سعى ت     
عن ابقي السرود زمنا ومكاان، إضافة إىل  ّيزهاما مي أوجدتو  الفنية للسرود العربية احلديثة واملعاصرة،

يف هذه الفرتة الزمنية ]املؤطرة بلفظيت حديث العريب السردي  للنصّ الكشف عن السياقات املنتجة 
 ما فّكروا فيه من موقعهم الثقايف واحلضاري.ل ااستشكاملبدعون من خالهلا إىل  سعى اليتومعاصر[ 

سردية موضوعا أو ظاهرة درس  تناول كلّ  درسا؛ عشر أربعةذا املقياس على عت مادة هقد توزّ ل       
فضاء جتربة  ابالعتماد على- وهي هتدف يف جمملها، احلديثة واملعاصرةالعربية زت النصوص السردية ميّ 

مميزات اخلزانة السردية العربية احلديثة واملعاصرة، وهو  على أهمّ  طالعاالمن  الطلبة متكنيإىل  -املتلقي
، ورسم املعامل املنهجية الكربى اليت جيب "السردايت" يف جمالما سيسهم يف أتطري دراساهتم وحبوثهم 

وأهم التجارب نصوص أهم العند  وذلك مع الوقوف .السردية النصوصاقتفاؤها حني االشتغال على 
 .األدبية العربية املتأخرة هذه احلقبة لتاإلبداعية اليت مثّ 

أسئلة معامل   من خالل ،أطر سردية عربتناول الباحث دروسه  ،على هذه األهداف وأتسيسا      
هي على و ، ما قاعداي يف الوصول إىل النتائجمنطلقا أساسيا يف حتديد سياق العمل، ومتحك كانت

 النحو اآليت:

 ما هي أبرز الظواهر الفنية اليت مّيزت النصوص السردية العربية احلديثة واملعاصرة؟ -
 ؟ كرت فيه الذات العربية كيف استشكل النص احلديث واملعاصر ما ف  -
 ما هي أبرز التجارب السردية العربية احلديثة واملعاصرة؟ -
 أين جتلت شعرية النصوص السردية العربية املتأخرة؟  -

 

االعتماد على جمموعة من املراجع اليت كانت مبثابة الطريق ا من الناحية التوثيقية للدراسة، فقد مّت أمّ     
 ، أمهها: املعرفية والدليل يف الرحلة

  

 حسن حبراويلـ  (بنية الشكل الروائي) -          لـ عبدهللا إبراهيم)السردية العربية احلديثة(   -
 نزيه أبو نضاللـ  التحوالت يف الرواية العربية() -  لـ فيصل دراج       )نظرية الرواية والرواية العربية(  -
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 املقياس مادة: 

 :مدخل إىل السردايت العربية احلديثة واملعاصرة -1

يعّد التقعيد للمصطلح والتأسيس للمفهوم يف أيِّّ حبٍث علمي ضرورًة إبستيمولوجية، وهدفا        
رئيسا يعمد إليه الباحث يف رصد املعامل اليت يَبني يف ضوئها ماهية ما سيشتغل عليه، بل ويصبح 

لألطر اليت سيستند إليها د الرئيس ابعتباره احملدّ  هاجسه املعريف الذي تقتضيه دواٍع ذاتية وموضوعية،
 حنو ما يرومه. هالبحث، الضابط ملساره، والدافع ب

ة تتماشى وطبيعة ما سنشتغل عليه من مادة علمية يف هذا السداسي مناسب أهدافوللتوصل إىل 
 احلديثة واملعاصرة" تفكيكا وتفسريااالنطالق من عنوان املقياس ذاته "السردايت العربية تقتضي املنهجية 

من خالهلا املعامل  ة من شأهنا أن نستشفّ يعلى أهم ما يتضمنه من بؤر داللية رئيس رفللتع وذلك
 .اواحلدود املعرفية اليت تؤطره ،تنبين عليها مادة املقياسالكربى اليت 

يتشّكل عنوان املقياس من مركزين دالليني "السردايت العربية" / "احلديثة واملعاصرة"؛ حيث تشري  
 الطالب/ف عليها الباحثإىل املادة/املدونة اليت سيتعرّ لسياق العام الذي وضعت فيه حبسب ااألوىل 

وفيما سيأيت تفصيل مفاهيمي ويشتغل عليها، أما الثانية فتحيل إىل الفرتة الزمنية اليت تؤطر هذه املادة، 
 :اء مركبا يف املركزينملا ج

 : السرديف مفهوم 
العودة إىل املعاجم والقواميس اللسانية العربية  يستلزم البحث السردصطلح لضبط مفهوم واضح مل   

أوال للتعامل مع املفردة كما وردت فيها، ملا لذلك من أمهية ابلغة يف متكيننا من الوقوف على دالالهتا 
على النحو الذي قد رمسه هلا أهلها، قبل تتبع مسارها الداليل الذي تطورت عربه، وما ابتت تعنيه يف 

استخداماهتا األوىل لن تنأى عن بعض التطورية يف غريها من املؤلفات، واليت إن أنت فيها عن رحلتها 
 وجه من األوجه الداللية اليت رمسها هلا العريب يف أوَّل عهٍد له هبا.
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ر بعض ه يف أثَ ا بعض  سقً ت به م  يتِّ أتَ  إىل شيءِّ  شيءٍ  مة  قدِّ تَ " لسان العرب أبّن السرد هوورد يف          
ه ياق لَ السِّ  جيدَ  انَ إذا كَ ا ردً سَ  د احلديثَ سر  الن يَ وف   عه.بَ ا إذا تَ ردً ده سَ سر  يَ  هوحنو  احلديثَ  دَ رَ سَ عا. ابِّ تَ متَـ 
ا معجم ، أمّ (1)"هعَ بَـ إذا وااله وتَ  ومَ فالن الصَ  دَ رَ ( وسَ ...)منه  ته يف حذرٍ راءَ ع قِّ بَ تَ  د القرآنرَ وسَ  (...)

ه عض  ع بَ تابِّ ردا أي ي  سَ  ه  يسرد   ة واحلديثَ راءَ القِّ  دَ رَ سَ " :دَ رَ حتت مادة سَ  الفراهيديالعني فقد أورد فيه 
طرفا كَل حلقة  ب  ا ألنّه يسّرد فيثق  ردً ي سَ ل احلََلق، ومس  مَ من عَ  روع وحنوهاجامع للد   رد  ا، والسَ بعضً 

شكل هو ما يوترتيب املنسوج ابنتظام وتتابع  (2)"دق املسرّ لَ ، فذلك احلَ )بشكل متساٍو ودقيق( مبسمار
 .يف األخري الدرع

 السرد القول أبنّ  املعاجم العربية أمكنغوي للمفردة حسب من خالل هذا التوصيف اللّ     
كأّي و ، دلوالتهذه امل ضرورةً  يقتضيصطالحي االوحضوره  ،ظامتنالتتابع واالداللة ابلضرورة يقتضي 

ليشمل   دامها العريبسع استخد اتفقلفظة عربية حتمل خمزوان ثقافيا ثرًّا وقدرة على املطاوعة الّداللية، 
 جمال يتوافر فيه الرتاتب والنسج والنظم والتتابع. كلّ 

 الت خمتلفة حبسب جمال االستخدامبداليكتسي مصطلح السرد من الناحية االصطالحية أّما    
من منظور السرد ف ،(3)هو اخلليق بضبط املعىن الدقيق الذي يعنيه"السياق الذي يستعمل فيه "ليبقى 

هو: "النشاط السردي الذي يضطلع به الراوي وهو يروي حكايته ويصوغ اخلطاب الناقل تلفظي 
من انحية الصناعة فهو أيخذ ا أمّ  ،طريقة خمصوصة يف تقدمي احلكي، وهو من زاوية اخلطاب: (4)هلا"

يطلق فيها: "على كّل ما يتعلق ابلقصص فعال سرداي أو خطااب قصصيا أو وأمشل فداللة أوسع 
الذي وردت فيه اللفظة بصيغة اجلمع  وهي الداللة املقصودة حتت عنوان هذا املقياس (5)حكاية"

  (.العربية احلديثة واملعاصرة السردايت)

                                                           
 .212، مادة سرد، ص:03لبنان، )دت(، مج  –ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت  -(1)
 .226 ص: ، مادة: َسَرَد.07مصر، )دت(، ج-دار اهلالل، القاهرة الفراهيدي، كتاب العني، تح:مهدي املخزومي والسامرائي،  -(2)
 .624. ص:2010، 1لبنان، ط –وآخرون، معجم السردايت، دار الفارايب، بريوت حممد القاضي  -(3)
 .243املرجع نفسه. ص:  -(4)
 .246املرجع نفسه. ص:  -(5)
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  :)فرش( القدميالسرد العريب  خصائص 
"السرد العريب" هو امللفوظ الناظم الذي جيمع كّل الفنون احلكائية العربية اليت رهنها فعل القّص          

ة من األشكال جمموعة كبري  ، وحتته تنتظم(1)واحتل فيها الراوي موقعا هاما يف تقدمي املادة احلكائية
: األمسار، واحلكاايت، الطرائف، القصص، األايم، السري، املغازي، اليت نذكر من قدميها العريب السردية
 حبرف عريب يف حقب زمنية خمتلفة.اليت ختّلقت  املنجزاتوغريها من  ، السرد الصويفاملقامات النوادر

 ىقة عن الشمول أو كانت حتكمها رؤ التسميات السابقة كانت حمدودة وضيّ أّن كّل "املالحظ و 
ويسعى  إنّه يرصد الظاهرة يف جمملها، د(.خاصة، وهذا ما جعلها غري دقيقة عكس املفهوم اجلامع )السر 

إىل اإلحاطة مبختلف حيثياهتا ومالبساهتا. ويغدو تبعا لذلك قادرا على جعلنا يف إطار توظيفه 
  .(2)التوظيف املناسب. لفهم الظاهرة بصورة أحسن وأوضح"

       

ال تنضب وفين معريف  مصدرعلى أّن اخلزانة العربية السردية  املتأخرةتتفق الدراسات العربية        
ألنّه  املنزلة اليت يستحقها، ، وإنزالهبشكل دائم ومستمر لعودة إليه والبحث فيهاب لزمي   وهو ما ،عطاءاته

اليت تعكس  الرؤى واملفاهيمللعديد من  رافدابقي  [منذ عصر النهضةالدارسني أاثره من انتباه  مع ما]
ه القول أبنّ "أو  ،ن طرف كثري من النقاداإلقرار أبنّه الديوان احلقيقي للعريب مالثقافية، و  وصريورتهمكانته 

 خري دليل على ذلك.  (3)على الصعيد الواقعي" للشعرالديوان املزاحم 
         

اصة حني عملية التأصيل للنصوص وخب ،القدميالعريب  إّن عودة كثري من الباحثني إىل السرد       
 من اخلصوصيات على كثري احلفاظ لعلّ و ، الرتاث السردي مكانةيعكس  ،املعاصرة على اختالفها

تصل "إىل ]خبصوصياهتا[  قدميةوهو ما جعل نصوصا عربية  ،ذلك إلثباتكاٍف   السردية املتقدمة
نصوصا فوق  ت بذلكمسّ فر   (4)إلنساين الرفيع"مستوى العاملية ... وعلى درجة سامية من اإلبداع ا

العادة حنو )ألف ليلة وليلة/ كليلة ودمنة )بصورهتا العربية(/ البخالء/ رسالة الغفران/ املقامات ابختالف 
 أذكر:الدميومة  اليت أخذت صفة وصياتومن هذه اخلصمؤلفيها ... (، 

                                                           
 .86. ص: 2006، 1مصر، ط –ينظر: سعيد يقطني، السرد العريب؛ مفاهيم وجتليات، دار رؤية، القاهرة   -(1)
 .67املرجع نفسه. ص:  -(2)
 .70نفسه. ص: املرجع  -(3)

 .71: املرجع نفسه. ص -(4)



 

8 

ينطلق من  أناستطاع إذ ، السردي العريب القدمي للنتاجحتسب  نصيةركيزة  : هيشاالهتمام ابملهمّ  *
ل ما يتضمنه حملياته، معرّبا عن كجلمهور القراءة ج أخر ، فدالالتهلينتج بسياقاهتا املختلفة لوثة احلياة 

ر سرد خاص ابلبخالء وآخر ابلفقراء، وآخبذلك فتبّدى ، دما شخصياته بدالالهتا اإلنسانيةمق، اليومي
 وأخبار الثائرين، وقصص اجملانني، وغريها من اخلطاابت.يروي جتارب الرحالة، 

يف بناء مضامينها السردية على السردية العربية القدمية النصوص  قامت بعض عجائبية السرد:  *
تنضح ابألسرار، ومن ذلك رسالة الغفران أليب العالء ت بدالالت رمزية، اخلارق وغري املعقول، فتأتّ 

 )...(. لصوفيةاليت اتسمت ابالنصوص  وبعض ،البن الشهيد، ألف ليلة وليلةاملعري، التوابع والزوابع 
أعمال حليم  حنو ما جنده يفاألثر الكبري يف نصوصنا السردية احلديثة واملعاصرة،  وقد كان للعجائبية

 .إميل حبييبالطاهر وطار و بركات و 
أي بطلب أو حاجة خارج على حمفزات خارجية ] بناءً السردي القدمي  : يبىن النصّ التصريح ابحملفز *

تلبية لرغبة طالب للحكي[ مثلما جنده يف االمتاع واملؤانسة حني طلب أبو الوفاء املهندس من  / نصية
يبىن النص انطالقا من حمفزات داخلية  وقدأيب حيان التوحيدي وصف جمالس أنس الوزير بن سعدان، 

ى النحو الذي جنده يف ألف ليلة وليلة حني طلب أي بطلب من شخصية من شخصيات النص عل
 احلكي. تقدميشهراير من شهرزاد 

افرتاضيا كون ، غالبا ما ي: يسند الراوي فعل احلكي إىل طرف آخرالرواية إسناداعتماد نظام  *
عادة ما القدمي ، ولذلك جند أّن احلكي املتلقي وإيهامه ابحلقيقة واستقطاب ،احلكي من قيود للتحّرر

 يستهل بـ "بلغين"أو"زعموا".
، حيث "ألف ليلة وليلة"أبرزها  ،ى ذلك يف كثري من النصوص: ويتجلّ استخدام السرد العنقودي * 

 أطرافل قصصا قصرية تشكّ تستوعب  ]قصة شهرزاد وشهراير[يعمد الراوي إىل خلق قصة إطار 
من احلبك جند له كبري األثر يف ، وهذا النوع متواليات القصة اإلطار حبسبتنتظم وتتناسل ل ،احلكي

 حممود الورداين.لمصري "أوان القطاف" ل الرواايت املعاصرة من مثل ما سبك به نصّ 
احتفت النصوص السردية العربية القدمية كثريا ابلوصف واحلوار، فوظفتهما : إدراج الوصف واحلوار* 

  داللية.بشكل الفت، ابعتبارمها ركيزة لغوية، وإضافةً 
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 ":احلديث واملعاصر"لفظيتيف مفهوم        

العريب األدب  جيمعجند أنفسنا داخل إطار إشكايل حني نتحدث عن لفظيت احلديث واملعاصر      
 ... كالفلسفة وعلم النفس وعلم االجتماع وعلوم الرتبية  ،األخرىاإلنسانية  املعرفيةكثري من الفروع ب

حبسب  ،وجهات النظرو اآلراء م يف املسألة كثريا من وتقدّ  ،داللة االصطالحنيوهي مجيعا تتنازع يف 
 قسمني رئيسني مها: اليت ميكن أن جنملها يف راءوهي اآلص، وقع والتخصّ امل

  ّهما ابلنسبة إليهم ف، بني احلديث واملعاصرال يرى أصحاب هذا املوقف أّي فرق : لالرأي األو
دخول ب يبدأ واحد، زمين ملسمىبطريقة عفوية ختّلقا  ،مرتادفان مصطلحان بداللة واحدة،

 .يومنا هذاغاية إىل  1798مصر سنة بوانبرت انبليون 
 يبدأ من محلة انبليون على  "احلديث" يذهب أصحاب هذا املوقف إىل القول أبنّ  :الرأي الثاين

ليبدأ عصر ، 1948ينتهي بنكبة و  [لويف هذا يتفقون مع أصحاب الرأي األوّ ] 1798مصر 
اليت مل خترج عن  األدب ، وهو ما أكسب نصوصبعد النكبة مامستجدات أديب جديد واكب 

دخل حيزا زمنيا جديدا محل لفظة ا تهتجعل مغايرةخصائص فنية دة سياقات إنتاجها اجلدي
 .وداللة املعاصرة

عنوان املقياس يها بعد هذا الفرش النظري الذي حاول بسط بعض املفاهيم السردية اليت حييل إل     
رسم األطر العامة  [لة لعناوين الدروس املقّررةحتت العناوين الفرعية املشكّ سيحاول فيما سيأيت ]

ابعتبارها مركزا سرداي له اجتاهاته العربية  ،الالرواية أوّ ، من خالل للسردايت العربية احلديثة واملعاصرة
البعد )الصراع احلضاري/  املميزةمضامينه اخلاصة )التارخيي/ الواقعي/ الوجودي/ النفسي(، و 

(، لنعرج على املكان)من خالل عنصر اقتضائي مهم (، وانبناءاته السردية اإليديولوجي/ توظيف الرتاث
الت ودالالت سردية، لنختم والنصوص القصصية القصرية وما تتضمنه من تشكّ النصوص املسرحية 

يف اخلطاابت النقدية اليوم مها: )خصائص السرد  مسار املقياس إبشكاليتني مهمتني هلما وقعهما
 النسوي / وحضور العجائيب على مستوى النصوص السردية العربية احلديثة واملعاصرة(.
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 التارخيي :  االجتاه(1) اجتاهات الرواية العربية -2
ّيزا لية جامعة، حدة ختيي مالقد أخذت التخوم اليت انصهرت فيها الّرواية مع التاريخ، ليشّكال       

به إىل  ملهتمنيايع معتربا من كتاابت النقاد، فس ّلطت األضواء على هذا التالقح الذي سعى مج
 فرِّق بني ماتؤية ى ر ا علاستشفاف طبيعة احلدود فيه، بني ما هو حقيقي وما هو ختييلي، وذلك أتسيس

خيِّّلة ف الرواية امليا، وهدعلم يهدف إليه التاريخ حني سعيه إىل حماكاة املاضي مبقاربة أحداثه ووقائعه
ليا  سرداي ختييلك خطاابجل ذللتاريخ اليت جاءت بفنيتها لتفيد مما حفظه هلا هذا املاضي، متوّسلة أل

نية وتوجيه كيل الب تشيف ويسهمابقا يدعم نّصها متصال ابخلطاب التارخيي، ابعتباره سندا جاهزا وس
 .معنويةية و بنيو ات صوصيخالداللة، ومنفصال عنه يف الوقت نفسه، ابلنظر إىل ما ميّيز الرواية من 

ية املخيلة ة العربروايوابلتصالب مع هذا الطرح تقتضي املنهجية من الباحث قبل حديثه عن ال    
اين ترخيي والث وما هو وائي؛ األّول يتعلق ابلتعالق بني ما هو ر للتاريخ أن يقف أمام سؤالني اثنني

 سيبحث يف السرد التارخيي وطرائق ختييل املرجعي. 

 لتاريخ:ابلّرواية اعالقة  /أ
ا كان التاريخ نزّاعا إىل الواقع، قادرا على إعادة تصوير الزمن بصورة تعكس سعيه للوصول إىل ملّ        

موضوعية العلوم التجريبية، فإنّنا جنده قد اعت رب من طرف بعض املهتمني به موضوعية جمردة تضارع 
"خطااب سحراي له منهج قار يف استقصاء احلقائق، ومعاودة تكرار املاضي، كما هو، يف لفظ التأريخ 
 اثنية بعد وقوعه يف الواقع أوال ليقابل مبوضوعية طرحه خرافية احلكي والقصة، وابحلقيقة اليت يبتغيها

فتبّدى بذلك "للمدافعني عنه أو للمنتسبني إليه علما موضوعيا مربًأ من األهواء  (1)الرواية واخليال"
واملصاحل، له أسانيده وواثئقه واجلهود املتعّددة اليت أنتجت مناهجه، إاّل أّن هذا املنظور الذي يريد أن 

ه األسباب أنّه علم مل يستطع ، ولعّل أبرز هذ(2)يكون موضوعيا، يصيبه االرتباك ألكثر من سبب"
التخلص من "اإليديولوجيا ونزعاهتا، فكّل فريق يريد احلقيقة إىل جانبه، مبعىن أّن كّل فريق يريد أن 

                                                           
 1لبنان، ط -جلديد املتحدة، بريوتسلطان احلكاية وحكاية السلطان، دار الكتاب ا –ينظر: عبدالسالم أقلمون، الرواية والتاريخ  -(1)

  .09. ص: 2010
 . 2004، 1املغــــــرب، ط –نظرية الرواية والرواية العربية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء  –فيصل دراج، الرواية وأتويل التاريخ  -(2)

 .82ص:       
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يستدّل على نفسه ابلتاريخ وعندما يتحّول التاريخ إىل حجة مصنوعة، فإّن العلمية فيه لن تكون شيئا 
 (2)يخ علما سلطواي تتحكم فيه ثنائية النصر واهلزمية، لذا كان التار (1)آخر سوى صناعة التاريخ"

ع اهلزائم لغريه أبّي صورة قّ ملاضي نظرة استعالء واستكبار ويو فاملنتصر هو من يكتب التاريخ وينظر إىل ا
أراد، هذا وإن أضفنا طبيعة الوقائع البائدة يف بناء معمار املاضي الذي يستحق االستحضار وإشكالية 

ولغة الواثئق وعوائق فهمها وتفسريها ... خلصنا إىل أّن علميــة التاريخ من هذا تصنيف الوقائع، 
املنظور ليست إاّل مطلبا عزيزا وأفقا كّلما أ بصر ابتعد، وجاز لنا القول مع بول ريكور إّن "املاضي هو 

 .(3)ما حدث فعال، بعيدا عن متناول املؤرخ"
ويف هذا السياق، نلحظ أّن التاريخ وهو يتوّسل السرد لنقل الوقائع واألحداث اإلنسانية ميتّد إىل        

ختوم متباينة يسوّغ فيها لنفسه ترصيع عامله ابحلكاايت واألخبار والطرائف، "فيكشف بني الفينة 
مبجموعة من الباحثني إىل  ، وهو األمر الذي حدا(4)واألخرى عن هوية اثنية توازي طبيعته الوقائعية"

طرح إشكالية نزوعه إىل املوضوعية بشكل أكثر حّدة، فحني مّيزوا بني الواقعة اليت حدثت وبني 
اخلطاب الذي حياول توصيفها، وحني اهتّموا ابملسافة القائمة بني املاضي املستحضر وبني طريقة 

ره، قد جعل علمية التاريخ تلتبس، وهويته ل املؤرخ/الراوي، وتعّدد زوااي نظاستحضاره، وجدوا أّن تدخّ 
تتداخل وهوايت فنية حكائية أخرى، شكال ومضموان، هوايٌت لطاملا حاولت مثله العودة إىل املاضي 
الستكتابه، بل حىت لنقده ومساءلته، مسّلطة الضوء أكثر فأكثر على علميته وقدرته على نقل احلقائق  

هذه الفنون احلكائية، وتسبيقها على غريها من فنون احلكي كما جرت يف الواقع. والرواية على رأس 
 ما كان، أو ما كان ميكن أن يكون. مرّده طبيعتها املتفردة النازعة إىل مشاكلة الزمان واملكان لسرد

إّن عباءة السرد جعلت الرواية وهي النّص اجلامع للفنون والبوتقة اليت تنصهر فيها الكثري من        
األجناس، والرافد لشىّت املعارف اإلنسانية، تنصرف إىل التاريخ مبا هو خطاب سابق عنها لتعّزز 

د تبّدت هذه الشراكة عالقتها به، ولتقيم معه شراكة نفعية تثبت من خالهلا عمق العالقة بينهما، وق

                                                           
 .13عبدالسالم أقلمون، الرواية والتاريخ. ص:  -(1)
 .وما بعدها 82 . ص:ينظر: فيصل دراج، الرواية وأتويل التاريخ -(2)

، 1لبنان ط –احلبكة والسرد التارخيي، تر: سعيد الغامني/ فالح رحيم، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت  – الزمان والسردبول ريكور،  –(3)
 .157. ص: 2006

 .101 ص: لسالم أقلمون، الرواية والتاريخ.عبدا -(4)
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( 1832-1771يف رواية اإلجنليزي "والرت سكوت" ) -حسب النقاد  -ألّول مرة بطريقة فنية احرتافية 
وأحّلها  يات الواقعية والشخصيات املتخيلة،"والذي وّفق يف اجلمع بني الشخص ،(1)1814عام  "ويفريل"

ا املصادر مفاصل أساسية يف مسار األمم يف إطار واقعي، وجعلها تتحرك يف ضوء أحداث كربى اعتربهت
من الرواايت الطليعية اليت احتفت ابلتاريخ وضّمته إىل  "سكوت"، لتكون بذلك رواية (2)والدول"

 نسيجها الداخلي. 

واخلطاب التارخيي شأنه شأن اخلطاب الروائي؛ "خطاب سردي ابلدرجة األوىل، ومهما ابلغنا يف       
إسباغ البعد املرجعي عليه فإنّه يظّل خطااب منجزا يف مقام حمّدد تتحكم فيه اعتبارات شىّت توجهه 

يليا، ال تنقطع صلتها وتضيء مسالك قراءته. وكذا الشأن ابلنسبة للرواية، فهي وإن بدت لنا خطااب ختي
وهو ما فتح ابب التفاعل والتشارك بينهما، إذ صار "إبمكان الرواية أن  ،(3)ابملرجع انقطاعا تما"

تستقبل مواَد ترخيية لتشييد كيان سردي دال فنيا، وإبمكان التاريخ أن يستفيد ما حيتاجه من مواد 
والنتيجة أّن التخّيل يستعري من التاريخ والتاريخ يستعري من  (4)روائية لتشييد كيان سردي دال ترخييا"

ب اخلاصية السردية الفعل اإلنساين زمنيته  التخّيل، وهو ما وّلد هلما مرجعية متقاطعة، عربها ت كسِّ
 .(5)بوصفه مبدأ منظما لتجارب الواقع وعوامل السرد

خلطاب الروائي أكثر حتّررا من اخلطاب التارخيي ابلرغم من هذا االتفاق، إاّل أّن اإلقرار أبّن ا          
يف عالقتهما ابلذاكرة اجلماعية ال مناص منه؛ ألّن الروائي ميلك سلطة التخييل الالحمدود، كما أنّه 
ميلك القدرة على السكوت عما بدا له أمرا يستدعي الصمت، وابملقابل يرّكز على ما يعتقد أنّه مهم 

هذه الذاكرة للقارئ يف حكي ميسور، وسرد مستساغ، خيتار هو مادته تركيزا يوافق رؤيته، فَيهب 
التاريخ  وينتقيها دون أن تفرض نفسها عليه، فـــ "الرواية تعود بني الفينـة واألخـرى لتستلهم من أحداث

، وبذلك يكون الروائي أكثر حرية يف (6)حكاية تسقط عليها قضيتها املركزية وتدعو إىل االعتبار"
                                                           

 .11ص: ، دت. 2مصر، ط –تر: صاحل جواد الكاظم، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة الرواية التارخيية،  ،ينظر: جورج لوكاتش -(1)
 .24ص: . 2008، 1تونس، ط –دراسات يف ختييل املرجعي، دار املعرفة للنشر، تونس  -حممد القاضي، الرواية والتاريخ -(2)

  .18ص:  .املرجع نفسه -(3)
 .102عبد السالم أقلمون، الرواية والتاريخ. ص:  -(4)

 .64. ص:1997، 03، العدد: 16لد اجمل القاهرة، عبد الفتاح احلجمري، هل لدينا رواية ترخيية؟، جملة فصول،ينظر:  -(5)
  .316عبدالسالم أقلمون، الرواية والتاريخ. ص:  -(6)
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ه للمادة التارخيية وطريقة سردها، فتنشأ الرواية "منطوية على واقع حمتمل ينفي القائم وال يعيد اختيارات
إنتاجه ويوحي أبّن الواقع يوجد يف صيغة اجلمع ويتشّكل بال انقطاع من دون أن يلتقي بشكله األخري 

لنفسه كانت يف حدودها . أّما ابلنسبة للمؤرخ فهو ال ميتلك كّل هذه السلطة، وإن أرادها (1)أبدا"
الدنيا، لنزوعه إىل احلقيقة أكثر، والنتظار القارئ ذلك منه، "فاملؤرخون يوّجهون خطاهبم إىل قراء 

، وهو ما يعفى منه الروائيون (2)متشّككني يتوقعون منهم ليس السرد فقط لكن إثبات صحة سردهم"
أّما الروائي "فله أن يروي كّل ما ميكن أو  وال يطالبون به، فاإلثبات ووسائله من مقتضيات عمل املؤرخ،

  .(3)حيتمل أن حيدث، وبذلك فمجاله أرحب يف التعامل مع العموميات"
درا لنصوص ل الروائي مصيلي جيعلتخياإّن االنتقال الروائي من التاريخ املعلوم اجملرد إىل التاريخ         

يظهرها  رية واليت الواحلضا انيةرفية اخلفية اإلنسختّيل الوقائعي، فيبحث القارئ فيها عن الدالالت املع
يف البنية  ق ممثالأعم مة وحسب بل يتجاوزها إىل مستوىالنص على مستوى املادة التارخيية املقدّ 

 ائيتارخيي والرو ابني الخلطابني  السردية واليت حتمل دالالهتا اخلاصة املتشّكلة من االنصهار احلاصل
ؤّسس لسؤال هو ما يو ضر. ن رحم السرد، وذلك وفق رؤية املبدع هلذا احلااخلطاابن اللذان انفتقا م

 التعالق النصي احلاصل بينهما واملتضمن سؤال الكيف وسؤال الداللة.
 السرد الروائي وطرائق ختييل املرجعي:  /ب

ينشأ املتخّيل التارخيي يف منطقة تتوّسط التاريخ واخليال، حيث تنصهر خصائص كّل منهما        
لتعطينا تشكيال روائيا جديدا، مبكوانت سردية جتمع بني عموميات الوقائع التارخيية اليت حفظها التاريخ 

كّفل ابمتثال املواد التارخيية املعلوم وبني اخليال الروائي املهتم بسرد التفاصيل، وذلك يف ظّل "حبكة تت
لشروط اخلطاب األديب، وتضمن انفصاهلا عن سياقاهتا احلقيقية واتصاهلا بسياقات جمازية فابتكار حبكة 
للمادة التارخيية هو الذي حييلها إىل مادة سردية. وما احلبكة إاّل استنباط مركز انظم لألحداث املتناثرة 

 .(4)يف إطار سردي حمّدد املعامل"

                                                           
 .145. ص: 2002، 2املغرب، ط –، الدار البيضاء الثقايف العريبفيصل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية، املركز  -(1)
 .277ص:  .احلبكة والسرد التارخيي - بول ريكور، الزمان والسرد -(2)

 .19. ص: 2001، 1األردن، ط –إبراهيم الفيومي، قراءات نقدية يف الرواية العربية، مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية، عمان  -(3)
 1لبنان، ط –املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت  )السرد، اإلمرباطورية، والتجربة االستعمارية(، التارخييل تخيّ براهيم، الإعبدهللا  -(4)

   )بتصرف(. 06 . ص:2011
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وفق هذا  احلبكة فإنّ  ةعادة تشكيل لتجربتنا الزمنيتصوير سردي يتضّمن ابلضرورة إ كلّ وملا كان          
جتربتنا يف فإذا كانت  ،(1)عن طريق زمن نصي تشكيل وصياغة لتجربتنا يف هذه احلياةهي  روّ ــالتص

 تعبريية اصيغ بينهـــا مستخدما يف ذلكق يوفّ رد ـــالس متضاربة يف أساسها، فإنّ ومكتسباتنا التارخيية  احلياة
مادته  من احلياة مستعريا منسجمة، فيعيد تصوير الزمن مرّة أخرى، رابطا حلقاته، سادا فراغاته،

 .عن طريق احلبكةمّتسقا متشابكا  نّصا يحّوهلال ]والتاريخ جزء منها[

يقتضي احلبك املخّيل للتاريخ من الروائي العودة إىل عامل الوقائع ألّن أتليف نصه يقوم أساسا        
؛ ألّن إعادة تشكيل (2)على "فهم قبلي لعامل الفعل، وبناه ذات املعىن، ومصادره الرمزية، وطبيعته الزمنية"

ب أن تكون مؤّسسة ومؤطرة برؤاي زمن ترخيي معني بوساطة زمن متصوَّر، هو زمن النّص الّروائي، جي
ه الروائي حني تقصّ  يه األخبار ومعاينته لألحداث بعد ضبطها زمنا ومكاان، واضحة مستمدة مما َخربِّ

وإاّل مل يستطع توصيف ما حدث إن أراد احملاكاة، أو مساءلته واستقراءه إن أراد مأل فجواته، أو جتاوزه 
اضحة مشقة ابلنسبة للروائي الذي مل يستطع تشكيل رؤية و  ، ولذلك كان ختييل التاريخ أمرا ذاحىّت 

حاطة بكّل املرجعيات اليت تؤّسس هلا، وذلك ابلرغم مما مل يستطع اإل وأ، لألحداث اليت يريد ختييلها
 يقّدمه التاريخ املعلوم من مادة شبه جاهزة تنتظر احلبك.

تنطلق الرواية املخّيلة للتاريخ من اخلطاب التارخيي، إاّل أهّنا ال تفتأ وترفض سلطـانه، فــ "ال          
تستنسخه بل جتـري عليه ضرواب من التحويل حىت ختـرج منه خطااب جديدا له مواصفات خاصة ورسالة 

، وهو حتويل يّتكئ يف عمومه على (3)ختتلف اختالفا جذراي عن الرسالة اليت جاء التاريخ مضطلعا هبا"
 ما يتمتع به الروائي من حرية يف اختيار وتشكيل مادته احلكائية املرجعية. 

ابلنظر إىل املدة الزمنية اليت خيتارها الروائي لتغطية ما أراده من أحداث جند أّن النص الروائي        
، فهو يظهر ترة حمّددا بفرتة (4)الطويلة"أيخذ أحد شكلني، "زمن احلقبة القصرية للحدث، وزمن احلقبة 

                                                           
 .16. ص: تارخيياحلبكة والسرد ال –ينظر: بول ريكور، الزمان والسرد  -(1)

 .98ص: املرجع نفسه.  -(2)
 .87حممد القاضي، الرواية والتاريخ. ص:  -(3)
 .279ص:  .املرجع السابق -(4)
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زيد على القرن يف بعض قصرية قد ال تتجاوز عقدا من الزمن، وترة أخرى ميتّد ألكثر من ذلك حىت ي
. وبناء على أحد اخليارين يتحّدد عدد (1)شمل أحوال احلضارات ومدايهتا البعيدة"األحيان "لي

 نتقاة وما إىل ذلك من مقتضيات السرد. الشخصيات وعدد األمكنة وطبيعة األحداث امل

الروائي فإنّنا نشهد تقسيما  وابلنظر إىل طبيعة تشكيل املادة التارخيية يف حّد ذاهتا داخل النصّ       
ة عن العمل الروائي آخر، إذ هناك رواايت تستدعي وقائع وشخصيات ترخيية وأماكن حقيقية مستقلّ 

يل إىل املرجع وتقّوي صلتها به، بينما أخرى تكتفي فيظهر التاريخ فيها عن طريق نصوص حت
يف أماكن قد يكون هلا  (2)ابستحضار "مناخ ترخيي تضطلع فيه شخصيات ال ترخيية أبعمال متخّيلة"

وجود خارج النص، فيتضاءل حضور التاريخ فيها وخيفت صوت املاضي ليظهر على ألسنة 
 الشخصيات بني الفينة واألخرى.

ظهرت هذه املادة بشكل جلي مصرّح به أم بصورة خافتة، مثلما مّتت اإلشارة إىل ذلك، وسواء أ      
وسـواء أغّطت الرواية مدة زمنية طويلة أم مدة قصرية، فهي إن نظران إليها من خالل التعالق النصي 

ة دّوهنا ]ابعتبارها نّصا الحقا لنصوص ترخيية سابقة[، جندها بعد أن "تعلن استنادها إىل حوادث ماضي
السابقون، وبعد أن تعلن استمدادها لوجودها من الـدوران حول النصوص املاضية، مما يكّثف صلتها 

تبدأ يف تشكيل هذه املادة مبا يتواءم وطبيعتها، فتعيد متثيل الوقائع الكربى على حنو  (3)هبذه الوقائع"
 يف من اخلطاب جاءت شىّت بني شذرات "اجلمع بــ وذلك، (4)قريب مما أوردهتا نصوص التاريخ

إبشارة إىل ذلك ات بلفظها ومعناها، قصاص ا منهإىل التاريخ وأخذه عودهتا، وهو ما يعين (5)"التاريخ
إىل قة ال تظهر نشازا بني سابق والحق، حتت مسمى "اللصق"، أو أن تلجأ يأو دون إشارة، لكن بطر 

صرف ، فتن(6)دة الطولاملؤرخني جمملة يف صيغة لفظية حمدّ د عند رِّ التفصيل يف احلادثة التارخيية واليت تَ 

                                                           
 .279ص: .تارخيياحلبكة والسرد ال –بول ريكور، الزمان والسرد  -(1)
 .47ص: حممد القاضي، الرواية والتاريخ.  -(2)

 .(بتصرف). 09ل التارخيي. ص: تخيّ عبدهللا إبراهيم، ال -(3)
 وما بعدها. 104. ص: املرجع السابقينظر:  -(4)
 .106. ص: املرجع نفسه -(5)
 .105. ص: املرجع نفسهينظر:  -(6)
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ومساهتم، ويدخل ات ـعلى ذكر طبائع الشخصيالراوي فيأيت  ل اخليالـــــإىل سرد التفاصيل بطريقة تشغّ 
رتات ، حتت مسمى "التوسع"، أو أن متّر على فتفاصيل تربز قيمة احلدث، وتوصيفات خمتلفة للمكان

، حتت (1)"لعرضها مركزة بكامل اإلجياز والتكثيف" ،لغوية مقتضبةسريعًا إبشارات مرورًا ترخيية طويلة 
 .حتت مسمى "احلذف" ،(2)على فرتات زمنية والسكوت على وقائعها"مسمى "اإلجياز"، أو "ابلقفز 

نقد دف إىل خ، يهريلروائي للتاال السرد متثّ  هو أنّ  يف هذا املقامكيد عليه ما ينبغي التأ أهمّ و        
 حيّقق فيهأفق  إىلصول للو  ليات سردية تعتمد اسرتاتيجيات وطرائق خمتلفة، آبالواقع وجتاوز معطياته
ا لتاريخ وجعلهاعناصر  تثمارمكانيته يف اسق إنتاجية النص تبعا إلكما تتحقّ ،  التاريخ املعلوم مساره

نتقاء، حيث حلة االي مر هىل ه، ويتأتى ذلك عرب مراحل ثالث؛ األو جتاوز حماولة وسيلة لفهم احلاضر و 
املرحلة الثانية  لوقائع، أّمااة هلذه كانيينتقي الروائي مادته مرّكزا على ما خيدمه، حمّددا األطر الزمانية وامل

ابلنص  -ةاألصلي صوصهابعد أن ت عزل عن ن -فهي مرحلة التخييل، وفيها تتمازج املادة املرجعية 
راءة قهي مرحلة ال ألخرية،الته ة الذكر، ليصل هذا التمازج إىل مرحالروائي وفق طريقة من الطرائق اآلنف

 تها عن الفكرنأى ساع، فيوالتأويل، وأتيت بعد أن أيخذ التاريخ شكال جديدا داخل بنية نصية جديدة
نصه  اه اجلديد يفّر مبعنيستقلاألحادي واإلرغامات اإليديولوجية اليت كان ميىّن هبا داخل خطابه األم 

 ته التأويلية مع القارئ.اي املنفتح بعالقالروائ
 

 واية العربية:يف الرّ ( )التارخيي /ج
لقد ارتبطت الّرواية العربية ابلتاريخ منذ نشأهتا، فجاءت مشدودة إليه، تستقي مادهتا منه        

جبرعـات وطرائـق خمتلفـة، مؤمنـة أبهّنا تعيـــش يف زمـــن أقّل ما يقـــال عنه أنّـــه زمن ضاعـــت فيه إنسانية 
وتتبع تغرياته بناء ن موقعها ــ تعرية الواقع ليها ــ مالعريب بتضييعه لقَيمه التارخيية والرتاثية، فكان لزاما ع

 لتفسري املبهم، وعقال متجّذرا إلجياد أجوبة ، وحاّل الوجودعلى املاضي الذي اختارته سبيال لتوطني 

                                                           
 .145ص:  .2009، 2املغرب، ط –حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء  -(1)
 .156املرجع نفسه. ص:  -(2)

()-  تمد مس مثالت لواقع ممكنوالتحداث من األ : منظومةائم، مّتجه حنو املاضي، والتارخييالت لواقع قمنظومة من األحداث والتمثّ : التاريخ
 متجه حنو املستقبل. ،خّيله الروايةمن املاضي لت

 .61للمزيد ينظر: عبد الفتاح احلجمري، هل لدينا رواية ترخيية؟. ص:        
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للوضع الذي صار إليه العريب، واملستقبل الذي سيتصرّي إليه، فعادت إىل التاريخ العريب واإلسالمي 
قد أّسست لذلك والرمزية مستمِّدة منه مادة رأهتا كفيلة بتحقيق ما تصبو إليه، و مبضامينه احلضارية 
 السياسية واالجتماعية والفكرية احلضارية والنفسية والقومية الوطنية وغريها. جمموعة من الدوافع

فن الرواية  اء الرواية الغربية ابلتاريخ قد سبق الرواية العربية ابلنظر إىل زمن نضوجوإذا كان احتفــ      
ـ  1802( و"ألكسندر دمياس األب" )1832 -1771عندهم، على يد كّل من "والرت سكوت" )

 د العربية القدمية من هذا اجلانبا، إاّل أّن هذا ال ينفـــي إفادة الّرواية الغربية من السرو ( وغريمه1870
فما روي عن عنرتة  ميالده،ليعلن  التاسع عشر ينتظر القرن فــتخييل التاريخ يف النص السردي العريب مل

كّلها   ،أايم العربو السري والرتاجم  نصوص وذات اهلمة، وزرقاء اليمامة، إضافة ،اجلازية ةوحكاي ،وقيس
حظيت ية كان هلا موقع يف نفوس العرب، فحاولت أتبيد وقائع ترخيية فردية وأخرى مجاعنتاجات 

لعاملية. وإذا كانت الرواية الغربية قد عادت إىل هذه السرود مبكانة مرموقة يف اخلزانة السردية العربية وا
وأفادت منها فإّن الرواية العربية قد أفادت من اجلانبني فاستنبتت من تربة غربية بعضا من فنيات 
توظيف املرجعي يف رواايهتا، بل وحىت وإن أخذت الفكرة عنها إن أردان أتييد من ذهب إىل ذلك من 

مادته التارخيية وطرائق  عادت يف الوقت نفسه إىل تراثها واستلهمت منه شيئا من، لكّنها ()النقاد
، والعودة إىل رواايتنا العربية يكشف ذلك، فما كتبه سليم البستاين وجرجي زيدان وفرح أنطون التعبري

وصوال وغريهم يرصد هذا التالقح والتناغم الفين يف أعماهلم، بني ما هو عريب أصيل وبني ما هو غريب، 
إىل الرواية العربية املعاصرة اليت أصبحت تؤمن ابجلمع بني املخَتلف واملؤتَلف، بني ما هو أصيل وما هو 
دخيل، أكثر من أّي زمن مضى، وذلك على غري ما ذهب إليه "إكانيت كراتشوكفسكي "وبعض 

دب العـريب احلديث": "الرواية "الرواية التارخيية يف األ املهتمني ابملوروث األديب العريب، حني قال يف كتابه

                                                           
()- جمموعاتثة جذور الرواية التارخيية، وانقسموا يف هذا اإلطار إىل ثال لقد اختلفت آراء النقاد احملدثني يف:  

 .القصصي : يرى أّن القصة التارخيية كانت تطوراً طبيعياً عن الرتاث العريب األوىل
 غرب يف النهضة احلديثة.فروع الثقافة اليت جاءتنا عن ال د صدى وفرع منر بـأّن القصة التارخيية هي جمرّ : يقرّ ةالثاني
 القدمي وبني ما جاءان من الغرب. الرتاث العريب الرواية التارخيية نشأت نتيجة مزاوجة بني : يرى أصحاب هذا االجتاه أنّ ةالثالث

  . 2002، 1سوراي، ط - عرب، دمشقلكتاب ال، منشورات احتاد ااث يف الرواية العربية املعاصرةحممد رايض وتر، توظيف الرت  -للمزيد ينظر: 
 بعدها وما 09ص: 

 وما بعدها 11ص: .1982، 2ط لبنان، –التجميع، دار الشروق، بريوت  عصر -فاروق خورشيد، يف الرواية العربية -              
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من  مأخوذا للرواية العربيـة املنبثقة عـــن القرون الوسطى بقدر ما متثل نبات التارخيية ال متّثل هنا منوا عضواي
(1)تربة أوروبية أعيد غرسه يف حقل عريب"

وحجته يف ذلك أّن الرواية مظهر ثقايف استتبع كّل مظاهر  
لى سرودها القدمية من الغرب، مغفال جانبا مضيئا فيها يتعّلق ابرتكازها ع اجمللوبةالتبعية الثقافية العربية 

 يف أكثر من موضع فين، انهيك عما أخذته الرواية الغربية عن هذه السرود يف أطوار نشأهتا األوىل. 

جند أّن كثريا من النقاد قد أمجعوا على  املاضي،وابلعودة إىل رواايتنا العربية وتريخ اتصاهلا بوقائع        
أّن التأريخ للرواية املخّيلة للوقائعي بشكل واضح ينطلق مما كتبه سليم البستاين بداية من "زنوبيا" اليت 

، لرتدفها أعمال 1874و"اهليام يف فتوح الشام" سنة  1872وبعدها "بدور" سنة  1871صدرت سنة 
استبداد "، 1891 "اململوك الشارد"ستاين كّما وكيفا، فأصدر جرجي زيدان اليت غّطت ما كتبه الب

وغريها من مؤلفاته الكثرية حتت ما  ،1898 "عذراء قريش"، 1895 "جهاد احملبني"، 1892 "املماليك
ويعقوب  ،(، لتظهر بعدها نتاجات فرح أنطون1914 -1891مسي بسلسلة رواايت تريخ اإلسالم )

ترغيبا للناس يف  ،اليت أرادت نشر التاريخ يف شكل رواية (2)ألعمالوغريها من ا وأمني انصر ،صروف
مطالعته واالستزادة منه، فجاءت هذه الرواايت كّلها ]وهي مبثابة نتاجات أوىل لرعيل أّول أوجد عتبًة 

قاصدة متثيل الوقائع  ،معتمدة على التاريخ يف بناء حبكتها روائية لألجيال املبدعة الالحقة[ترخيية 
اوزها إىل املساءلة والتحليل إاّل فيما ندر، لت أحدااث فتمثّ  التارخيية متثيال يقرتب من احلقيقة، فال جت 

ع ما يقحمــه ترخيية كانت يف الّرواية مبثابة املركز، أو بصيغة أخرى، قصة إطارا تدور يف فلكها جممو 
بطوالت السلف ومآثرهم لالقتداء هبم، وتغذية النزعة القومية ّيلة، قاصدة التعريف بالروائي من مادة خم

اجتاها واحدا، فانصرفوا إىل "ذكر  -يف موقفهم من التاريخ  -هذه الفرتة  أغلب روائييوالوطنية، فاجته 
النوابغ واألبطال، وعرض أجمادهم، ومآثرهم، واإلشادة مبفاخرهم وبطوالهتم ومنها التعرض للمأثور من 

وذلك بعد أن توضع املادة التارخيية يف سياق مشّوق يستقطب  (3)ب، وإبرازها انصعة مشرقة"وقائع العر 
القارئ، يقول جرجي زيدان هبذا الصدد: "أّما حنن فنأيت حبوادث الرواية تشويقا للمطالعني، فتبقى 

                                                           
 1املغرب، ط –دار الكالم، الرابط إكانيت كراتشكوفسكي، الرواية التارخيية يف األدب العريب احلديث، تر: عبدالرحيم العطاوي،  -(1)

 .20. ص: 1989
ط، د  لبنان –للدراسات والنشر، بريوت  ينظر: عبدالرمحن ايغي، يف اجلهود الروائية ما بني سليم البستاين وجنيب حمفوظ، املؤسسة العربية -(2)

 وما بعدها. 159دت. ص: 
 .27. ص: 2004، 1اجلزائر، ط –نواف أبو ساري، الرواية التارخيية، هباء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة  -(3)



 

19 

ا، فيصّح احلوادث التارخيية على حاهلا، ندمج فيها قصة غرامية، تشّوق املطالع إىل استتمام قراءهت
االعتماد على ما جييء يف هذه الرواايت من حوادث التاريخ، مثل االعتماد على أّي كتاب من كتب 
التاريخ من حيث الزمان واملكان واألشخاص، إاّل ما تقتضيه القصة من التوّسع يف الوصف مما ال أتثري 

صياغة  املادة التارخيية يصوغ -زيدانح بذلك وإن مل يصرّ  -الروائي وهو ما يعين أنّ  (1)له يف احلقيقة"
على جوهر املادة   هذه الصياغة أن حتافظال ينقلها كما هي يف التاريخ، لكن يشرتط يففجديدة 

  .التارخيية املعاد صياغتها يف العمل األديب

 استلهموابلنظر إىل طبيعة تعامل هؤالء الروائيني مع املادة التارخيية سّجل النقاد ظهور جيل اثن        
االستلهام لألشكال واملوضوعات "التاريخ العريب واإلسالمي، وكان هذا  حلظات ومواقف قدمية من

براز إل -داللية خمتلفة مبستوايت  -خالقية والعاطفية جتليات أدبية والوطنية واالجتماعية واأل الرتاثية
د جودة السّحار وحممد فريد احلمي وعبد ومن هؤالء عادل كامل( 2)الذات القومية يف مواجهة الغرب"

يف مناخ ثقايف  صدرت رواايت هؤالء وقد... وغريهم،  حديد وعلي أمحد ابكثري وعلي اجلارم أبو
 ، وبظهور حركات التحّرر جديد، وسياقات خارج نصية خمتلفة، تتمّيز ابحتدام الصراع العريب الغريب

ما هو بني تساوي بني ماهو متخّيل و  تتخذ لتخييل الوقائعي وسائال جديدة روايةً  قتضىوهو ما ا
مستدعيًة التاريَخ اجمليد لألمة، الباعث  ،وقائعي، أو تكاد، كما أهّنا ترّكز يف موضوعها على البطوالت

ة، يقول حممد على بّث روح اجملاهبة، أو روح االنتشاء ابالنتصارات احملّققة لدى الدول العربية املستقلّ 
وجاء بعده فريد  ،االجتاه التارخيي الذي ابتدأه جرجي زيداناجليل: إّن "مندور عن بعض مؤلفات هذا 

د من وسائله أوشك أن خيلقه خلقًا جديدًا يف "امللك د يف معناه وحدّ فجدّ   أبو حديد
 "، وتبعه يف ذلك شاب ينبعث منه األمل وهو علي أمحد ابكثري كاتب "أخناتون"الضليل"و"زنوبيا

 .(3) انلت إحدى جوائز وزارة املعارف"و"سالمة القس" و"جهاد اليت

يف فرتة متقدمة، استلهموا نصوص التاريخ الذين العرب الروائيني  لرغم من هذا العدد الوافر منابو        
من الروائيني خلف  جيال اثلثا تأوجد سريورة األدبإاّل أّن وابلرغم من نتاجاهتم الكثرية واملختلفة، 

                                                           
 املقدمة. دت.مصر،  - ، مطابع اهلالل، القاهرةجرجي زيدان، احلجاج بن يوسف الثقفي -(1)
 .17:ص ،1993، 1،ع12مج مصر،  -القاهرة ماهنا، جملة فصول،حممود أمني العامل، الرواية بني زمنيتها وز  -(2)
 .39: ص مصر، دط، دت. –مكتبة هنضة مصر، القاهرة  حممد مندور، يف امليزان اجلديد، -(3)
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اجليلني بنظرته املخالفة، جيل معاصر ال يكتب التاريخ من أجل كتابته بل أييت به لكي يوظّفه يف 
سياقات نصية جديدة حتمله على البوح مبا كان خيفيه أو على األقل بغري ما كان يصرّح به، مقّدما 

، فــال ترتبط رواايت هذا أو تضليلة قراءة واعية له، ال تنكر فضله لكن تسعى لتعريته من أّي وثوقي
فتسائله وجتاوزه  (1)اجليل "ابلتاريخ لتعيد التعبري عما قاله بلغة أخرى، بل ترتبط به للتعبري عما ال يقوله"

يف أكثر من موضع مستعرية وقائع ترخيية يف ختييل احلكاية الروائية معيدة تشخيصها "بتمثل انعكاساهتا 
.. مع حماولة فهم الواقع والتفكري يف وجوده أبفق متخّيل اجتماعي وترخيي قادر على اإلنسان واجملتمع .

، رافضة التصّورات األوىل لتوظيف التاريخ يف الرواية العربية ابملعىن الذي أشار (2)على احملاورة واالنتقاد"
]فهي  من النقادكما جاراه يف ذلك كثري إليه "زيدان وأضرابه من املؤسسني هلذا النمط من الكتابة، و 

تصورات حسبهم[ استنفدت طاقتها الوصفية بعد أن جرى حتويل جذري يف طبيعة تلك الكتابة 
 .(3)السردية التارخيية، اليت استحدثت هلا وظائف جديدة مل تكن معروفة آنذاك"

تاريخ ويف سياق داعم هلذه الفكرة أعيد النظر مرة أخرى من طرف الروائيني والنقاد يف حدود ال       
واملتخّيل الروائي معتربين الزمن الفاصل بني الروائي العريب املهتم ابلوقائع التارخيية متاسفا حيفظ له احلق 

له، وعندما قالوا ابلتخييل قصدوا إخراج املادة التارخيية من دائرة اإلميان يف التأمل بتمعن فيما سيخيّ 
الروائي جزءا من الذاكرة اجلمعية، وفعال مؤسسا  واليقني إىل دائرة العقل والشك، حىت وإن صار النصّ 

يف نسق أكرب ملروايت كربى حتتفي هبا هذه الذاكرة، فجاءت هذه الرواايت مبنطق التجريب لتمثل 
منطلق هذا التحول اجلديد يف الّرواية العربية الذي حياكي بدوره الرؤية احلداثية للعامل، ومستهل تقدمي 

 م الكالسيكية للتاريخ املخّيل، ومن هؤالء الروائيني نذكر: صنع هللا ابراهيمالتارخيي بعيدا عن املفاهي
إميل إبراهيم الكوين  ،هباء طاهر ،الطيب صاحل ،إدوار اخلراطجنيب حمفوظ،  ،مجال الغيطاين ه،ا مينوحنّ 

روائيون ، وهم وغريهم...  واسيين األعرج، أحالم مستغامني ،عبدالرمحن منيف ،الطاهر وطّار ،حبييب
آمنت كتاابهتم هبذا التحّول البنيوي والداليل يف توظيفها ملادة التاريخ فصنعت لنفسها شكال جديدا 

 ة، فجاءت أعماهلم خمّيلة للتاريخيستأنس إىل التاريخ خدمة للنسق الفكري الذي تقوم عليه الرواي

                                                           
 .63ص:  عبد الفتاح احلجمري، هل لدينا رواية ترخيية؟. -(1)

 .65ص: املرجع نفسه.  -(2)
 

 .13ل التارخيي. ص: تخيّ عبدهللا إبراهيم، ال  -(3)
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تصارها ملا كان، أي أهّنا ، أكثر من ان(1)"متحررة من الوثيقة ومستندة إىل جتارب تنتصر للممكن"
انتصرت للخيال على حساب الواقعة التارخيية، وهو ما منح هذا اجليل مساحة كبرية من احلرية خّولت 
له سلطة التمييز والرفض والتصحيح والتحويل والتحوير، انهيك عما منحته له من قدرة على بعث 

م الوقائع، فاستنطق هذا اجليل ظالل نصوص التاريخ احملظور، وإيراد التاريخ املغمور، والنبش يف ركا
سلطوية، مستشّفا ما عكسته من هوامش ومن هزائم س كِّت عنها وطنيا أو قوميا، هذا إن مل يتجاوز 

 جبرأة حتليال وأتويال هذا اجلانب إىل اجلانب املظلم من هذه اهلزائم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .64عبد الفتاح احلجمري، هل لدينا رواية ترخيية؟. ص:  -(1)
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 : االجتاه الواقعي(2)واية العربية اجتاهات الرّ  -3
 يف مفهوم الواقعية:أ/  

ابملنجز الفلسفي [ اكتساحها ميدان األدب ]قبلارتبطت اإلرهاصات األوىل مليالد فكرة الواقعية       
الغيبية اليت و  (1)ةاملثاليالرؤى منذ أزمنة موغلة يف القدم، وذلك حني حاول الفالسفة التقليل من آاثر 

فضل أرسطو على الفلسفة يذكر إىل اليوم أبنّه  اكتسحت النسق الفكري لردح من الزمن، "وما زال
وابالنتقال إىل  ،(2)"حّول عيون الفالسفة من السماء إىل األرض، ومل يكن ذلك ابلعمل القليل

واملساعي  ،الوضعية ورؤاها للتدليل على اطراد الطرح منجزالفلسفات املتأخرة يكفي النظر يف خزانة 
لكن ال ميكن االنفصال عنها أو فهم العامل دون االنطالق منها  لتجريدل قابلةاحلثيثة لتقدمي الواقع مادة 

 . والعودة إليها

ميكن القول  ،وتبلور دالالته يف الساحتني الفلسفية واألدبيةالواقعية مصطلح بع مسار تطور تبتو        
 واحلياة كما هي ملظاهر الطبيعة يلتزم فيه التصوير األمنيمذهب من منظور فلسفي "أبّن الواقعية 

وكذلك عرض اآلراء واألحداث والظروف واملالبسات دون نظر مثايل، ومن الناحية األدبية، مذهب 
]مبا هو مدار ، فيسعى بذلك النص األديب (3)"أديب يعتمد على الوقائع، ويعىن بتصوير أحوال اجملتمع

قرب صورة هلا يف العامل األشياء أبأن ميثل " اوالحم، وختييل تفاصيلهإىل حمايثة الواقع اهتمامنا[ 
"التمثيل املوضوعي للواقع  بقوله: هيالواقعية رينيه ويليك وعلى هذه األساس عّرف   .(4)"اخلارجي

فالواقعية يف األدب ، ب عضواي بني ما هو ذايت وما هو موضوعييف حّد يركّ  (5)االجتماعي املعاصر"
 جتسيدا حلقيقة احلياة أبدوات فنية.خاصة  رؤايبوعي و  هي عملية ختييلية هدفها إعادة إنتاج الواقع

ربط النصوص االكتفاء بق أدبيا حني وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أّن القول ابلواقعية يعلَّ         
بعيدا عن دواخل املؤلف ، إثبات عالئقها بسياقات اإلنتاجالتوقف عند حماولة ابلعوامل اخلارجية و 

                                                           
 .342. ص: 1986، 1اجلزائر، ط –ينظر: واسيين األعرج، اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر  -(1)
 .91. ص: 2005، 1مصر، ط –حممد حسن عبدهللا، الواقعية يف الرواية العربية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة  -(2)
 .5110 . ص:2004، 4مصر، ط - القاهرة ، مكتبة الشروق الدولية،املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون )جممع اللغة العربية(،  -(3)
 .428 ص: .1984 ،2لبنان، ط –، بريوت مكتبة لبنان، صطلحات العربية يف اللغة واألدباملمعجم جمدي وهبة/ كامل املهندس،  -(4)
 .165ص:  .1987 ،1، طالكويت –حممد عصفور، مطابع الرسالة : تر  مفاهيم نقدية، رينيه ويليك،  -(5)
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املمثلة بنماذج معينة  ةامل اإلنسان الداخليو ع احلديث عندون و  ،النص من جهة املسؤولة عن ختّلق
وذلك ألّن الشروط النفسية أتيت متساوقة مع الشروط ، داخل النصوص األدبية من جهة اثنية

ولذلك ميكن القول ، والثقافية املسؤولة عن إنتاج النص كمرحلة أوىل وقراءته كمرحلة اثنية االجتماعية
إعادة متّثل للحياة  الواقعية ليست مثلما يعتقد البعض جمرد نقل للتفاصيل اخلارجية أبمانة، بل هيأبّن 

، هي حركة تتوحد فيها املشاعر مع وفق مبادئ االجتاه الواقعي يف األدب الداخلي واخلارجي بقسميها
ودون  دة من الواقع،ممن خالل فكرة نواة مست أعماق الظاهرة اجملسدة نصياإىل عامل األشياء، للوصول 

د ، وهلذا جند جورج لوكاتش يشدّ للواقع ويصبح جمرد انعكاس فجّ  وظائفهداء يبتعد األدب عن أهذا 
 يب األخالق من قبل املؤلف/الفنانعلى ضرورة مواكبة التطورات بتكوين الذات وعيش التفاصيل وهتذ

تطوير أنفسهم فكراي وأخالقيا يبقون غالبا على الذين ال يعملون بعنف يقول هبذا الصدد: "إّن الفنانني 
 .(1)يف معايشاهتم حبيسني هلذه املباشرة املوضوعية للسطح االجتماعي"

 :والواقعية ب/ الرواية
وقد   ،(2)شيلر[ فريدريك] بفضل األملاين اقرتن مصطلح الواقعية ابألدب يف القرن التاسع عشرلقد       

 نظام قابلمكوانهتا السردية اليت ت طبيعة تشكلوذلك تبعا ل ،الرئيسية ور جتلياتهإحدى حماكانت الرواية 
حاولت أن ترسم  ،أعمال كثرية وكبريةتتبّدى أمامنا وإذا حتدثنا عن الواقعية مبفهومها العام . احلياة

أعمال  يف روسيا،مثل أعمال "تولستوي" و"غوركي" و"دستويفسكي" ، اللغاتبكّل مالمح الواقع 
"شتاينبك" يف أعمال "مهنغواي" و"بلزاك" و"زوال" يف فرنسا، أعمال "كاواابت" و"ميشيما" يف الياابن، 

 .يف العامل العريبو"الطاهر وطار" أمريكا، أعمال "جنيب حمفوظ" و"عبد الرمحن منيف" 

ت الواقعية نشطر د اع، فقونظرا الختالف سياقات إنتاج النص الروائي وتعدد الرؤى جتاه الواق     
 :األدبية ]حبسب الباحثني والنقاد[ إىل واقعيات، أبرزها

                                                           
 .175:  . ص2006، 4لبنان، ط –جورج لوكاتش، دراسات يف الواقعية، تر: انيف بّلوز، جمد للنشر والتوزيع، بريوت  -(1)
 .109. ص: 1988، 1مصر، ط –حممد مندور، يف األدب والنقد، هنضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة  -(2)
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  الثاين للقرن  اية من النصفاين بداألمل وهو اجتاه قاده تنظريا وإبداعا جمتمع الثقافة :الواقعية الربجوازية
هر  إىل نقل جو لروائينيوة اوهو اجملتمع الذي اعترب واقعه مجيال وعقالنيا، واكتفى بدع ،التاسع عشر

وأبرز من  حد،أرياهتا خ رتعالبكر اليت مل يف داخل العمل لريى اجلميع األرض الواقع دون تدخل ذواهتم
 . غوستاڤ فرايتاغمّثل هذا االجتاه صاحب "األسالف" 

   :م صطلح استنادا إىل دراسات حتليلية لرواايت "بلزاك" و "زوال" ليعمّ أطلق هذا املالواقعية النقدية
واملسامهة بوعي يف حّل  ،لتبيان املتناقضات صوص اليت تتناول الواقع ابلتشريحمفهومه على جمموع الن

من خالل نصوصها من رؤاي جتعل  "وتنطلق الواقعية النقدية املشاكل اليت تتخبط فيها أّي أمة من األمم
 .(1)الفرد يف مواجهة مع اجملتمع والدولة والطبيعة، وبذلك توكل إليه أدبيا مسؤولية مصري اجلماعة"فيها 

  :مها[ وغري  ي"غورك"و" بوشكنيمن خالل أعمال "]كان لألدب السوفيايت  الواقعية االشرتاكية 
 املتلف بقاع العخمه إىل ثري  أتأفضلية السبق يف الكتابة داخل هذا اإلطار اإليديولوجي، قبل أن ميتدّ 

يه لإ الذين دعوا مبادئه،و ركسي لفكر املااب املؤمنني، حيث األدابء  االشرتاكيةحيث الشعوب اليت ستتبىّن 
ومن أبرز  ن دمار،مرة فه أصحاهبا يف الشعوب املستعمَ بعد توصيف ما أفرزته الرأمسالية، وما خلّ 

   .اهر وطاريس والطف إدر ويوس حنّا مينه: ههذا االجتا صّنفت كتاابهتم ضمنالروائيني العرب الذين 
 :وأّن  مفادها أّن جوهر اإلنسان شرّ  ،هذا االجتاه على مقولة مركزية حماور تتأّسس الواقعية التشاؤمية

بسيطة يقوم هبا إنسان حصيف من خالل مواقف  مبالحظات تجّلى، ي(2)اخلري ما هو إال ظاهر خادع
هذه املقولة  ، وقد ترّتب علىأو من خالل استبطان الذات بلغة علماء النفس ،هغري جتمعه ب يومية

ر أصحاب هذا ، وقد برّ املنريأبّن احلياة ال تدعو إىل التفاؤل، وأبّن املظلم فيها أكرب بكثري من  اإلميان
  ينةقوم ابلفعل بناء على دوافع دفاالجتاه موقفهم ابلعودة إىل طبيعة الشخص يف حّد ذاته، الذي ي

         .(3)الزهد بسبب البخل، وإظهار ئه الكرم من أجل املباهاةاكإقدامه على العطاء وادع

                                                           
 .14. ص: 1985، 1ينظر: شايف عكاشة، اجتاهات النقد املعاصر يف مصر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط -(1)
 .242. ص: 2009، 1األردن، ط -ينظر: عماد سليم اخلطيب، يف األدب احلديث ونقده، دار املسرية، عمان  -(2)
 وما بعدها. 108ينظر: حممد مندور، يف األدب والنقد. ص:  -(3)
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اليت متيز جمموعة من اخلصائص قد حّددوا النقاد  ، جند أنّ إىل ما جيمع هذه االجتاهاتوابلنظر       
 أذكر منها:واليت ، الرواايت الواقعية

 .وعن استخدامات الرمز الغامضة ،ف يف التعبري* االبتعاد عن التكلّ 
االستناد إىل الواقع يف بناء مالمح الشخصيات الروائية، والتعريف هبا وابنتماءاهتا، مع اإلفصاح عن * 

هلا وجودها  عن فئة أو شرحية معينة هويتها سواء أكانت هذه الشخصيات افرتاضية ]جيء هبا لتعرّب 
ق ماداي حتيل على عامل خارجي حمقّ و  لسابق عن النصّ مرجعية هلا وجودها ا احلقيقي يف الواقع[ أم

لواقع الذي اب، ويف احلالتني تقّر الرواية الواقعية ابلربط الدائم للنص وشخصياته ومعروف ترخييا
 إليه.  عودتنطلق منه يف عملية الكتابة وت

 املميزة هلا. الواقعيةلة بتفاصيلها تقدمي خصائص الفرتة الزمنية املخيّ  *
 . كيز على وصف األماكن بدقةالرت  *
اليت من )سرد / وصف( ملواضع النصية األخرى أو يف بعض ا ،اللجوء إىل استخدام العامية يف احلوار *

 شأهنا وضع القارئ داخل عوامل نصية ذات عالقة وطيدة ابلواقع املعاش.
 ستوى الشخصيات.وم تتساوق* استخدام لغة 

 صيات داخل النص الروائي.تربير األفعال اليت تقوم هبا الشخ *
* البناء املنطقي لألحداث، ابعتماد نظام سبيب تراتيب ال خيالف العقل، وذلك بعيدا عن أي خارق 

 ينأى ابلقارئ بعيدا عن عامله احلقيقي.
 .ظلم واملنري من أجل توصيف الواقع* تصوير احلياة جبانبيها امل

 .* االهتمام ابليومي، وابلطبقات الشعبية املقهورة
 

 الروائية العربية واالجتاه الواقعي:ج/ النصوص 
موقفا  واأخذ ندت الرواية العربية يف ختوم انصهر فيها الواقع واجملتمع برؤى املبدعني الذيتولّ لقد        
بذلك النصوص ت ، فتأتّ بتفسرياهتم ألوضاع اجملتمعات العربية ورغبتهم امللحة يف توليد الوعيرايداي 

عّن هلا ما من هذا املوقع احلضاري، واستشكلت الثقايف و مبوقع اإلنسان العريب  مؤمنة ،انضجةالروائية 
بعيدا عن مثاليات الكتابة الغربية يف عصورها املظلمة وبعيدا عن الكالسيكيات العربية من القضااي، 

 املمجدة للماضي شكال وداللة.
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وأطرها البنيوية الواقعية مبادئ  يف تبيّن ية العرباجملتمعات ها تاليت عرف العصيبةسامهت الظروف       
 لتفتنزّ  ،يتخبط فيها العامل العريبمبختلف اجتاهاهتا للتعبري عن الواقع وتقدمي حلول للمشاكل اليت 

حمكومة بوعي الروائي العريب وهواجسه الفكرية والسياسية  انشغاالهتاو  هبمومهاالرواية العربية 
فلبست بذلك الكثري من الرواايت العربية لبوس الواقعية كاجتاه أديب  ،قريبة من الواقع، واالجتماعية

 .(1)ابلرغم من ارتبطها املسبق هبذا الواقع وإمياهنا به

" و"عيسى هر الشنيالطاابلرغم من الفضل الذي يعود إىل "حممد تيمور" و"حممود تيمور" و"       
جنيب حمفوظ   كتاابت   أنّ اّل إالعربية احلديثة، يف نصوصنا السردية وبثها عبيد" يف استنبات الواقعية 

راب"  "الس"، ملدق، "زقاق ا"خان اخلليلي، فمن خالل "القاهرة اجلديدة"، "األكثر نضجاكانت 
ة عربية يف حلّ ية الائالرو  ظهرت الواقعية"بداية وهناية"، "بني القصرين"، "قصر الشوق"، "السكرية" 

 ختلفةته املنشغاالووصف حاالته واجة اجملتمع املصري، ، من خالل حرص املبدع على منذمكتملة
التجربة  ع، ونقلاملقمو و واملهمش واحمللي ، واالهتمام ابليومي مبا تعرف به حقيقةوتسمية األماكن 

 احلقيقية املعاشة.

قعية اضي إىل الواقرن املت اللقد انتمت كتاابت حمفوظ الروائية ]اآلنفة الذكر[ خالل أربعينيا       
لروائي اتفرد ابلفضاء مل ياه الجتشرة، غري أّن هذا اثانية مبالنقدية اليت ظهرت بعيد احلرب العاملية الا

من ضمن ، و لقرنذات ا يف مطلع اخلمسينيات منردف أبعمال الواقعيني االشرتاكيني أ  ، إذ العريب
 "ر"الطاهر وطا شرقاوي"،ال الرمحناألمساء املبدعة داخل هذا االجتاه الواقعي )االشرتاكي( جند: "عبد

    وغريها من األمساء.  ، "عبداحلميد بن هدوقة" "فتحي غامن" "يوسف إدريس"

خلف  تد مترتسق عربيةية الاألعمال الروائ كثريا مناق إىل أّن  سوجتدر اإلشارة يف هذا امل        
خرى فقد األجتاهات الل ا ابلنسبةأمّ  والواقعية االشرتاكية، لنقديةمها الواقعية ا ،اجتاهني كبريين للواقعية

نص لاعليها  لودلّ  لورهتا،اخلارجية يف ب سامهت السياقات غري عربيةمناطق جغرافية يف  بقيت حمصورة
 .الروائي إبمكاانته البنيوية واملعنوية

                                                           
 وما بعدها 73مصر، دط، دت. ص:  –ينظر: السعيد الورقي، اجتاهات الرواية العربيةـ، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية  -(1)
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العربية يف أهبى ل الرواية ثّ يف أن تكون منوذجا مكتمال مي لقد طرح النقاد سؤال أهلية الرواية الواقعية     
حنو االنطالق من  ؛تثمني ما قدمته من إجيابيات ال ميكن إنكارهاإىل  همالكثري من، وقد نزع حلته
وكذا خلق ما يسمى ابألدب امللتزم  ،وحّل مشكالته ،وحتليل ظواهره ،والعمل على قراءته ،الواقع

فوتوغرافية  وا يف الوقت نفسهرفضم والرواية امللتزمة داخل اخلزانة السردية العربية احلديثة واملعاصرة، إال أهنّ 
فال أبس حبسبهم ربط األدب ابحلياة، واالنطالق من الواقع والتعبري ذلك،  لواقعية، أو ادعاء أصحاهباا

أن هنمل اجلانب اجلمايل والفين والعاطفي واخليايل الذي ال تستقيم الرواية دونه، عنه لرتقيته، لكن دون 
جمرد مطية إيديولوجية، هدفها  ةالسردي مهوصنص واجعل قدالكثري من األدابء هناك ألّن املالحظ أن 

  بعضوهو ما نلحظه بشكل جلي يف  ،خمالفيها منوالتقزمي  ،إيصال احلمولة الفكرية والدعوة إليها
 كتاابت الواقعيني االشرتاكيني.
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 : االجتاه الوجودي(3) اجتاهات الرواية العربية -4  
 الفلسفة الوجودية:يف  أ/

 نبعثت يفالرؤى اليت ااملعاصرة، وهي منظومة من األفكار و الوجودية من أحدث الفلسفات         
ومبا ، شرينقرن العداية اليف بعاملية ال روباحل نتيجة، احلر سياق ترخيي ح ّطمت فيه فكرة اإلنسان

 .احلروب عاندالل ية قبمجاعية زرعتها الفلسفات الشمولداخل أشكال  أصاب الفرد من تشييء وقولبة
 وضع األسس النظرية هلذه الفلسفة لقد كان الفكر األملاين ومن بعده الفرنسي صاحبا السبق يف       

وقد ارتكزت هذه الفلسفة على مقولة جوهرية  [عمق الفكر البشريولو أّن هلا إرهاصات ضاربة يف ]
وأنّه هو املسؤول  ،صفحة بيضاء يولد، أي أّن اإلنسان (1)"أسبقية الوجود على املاهية"حمورها الناظم 

تفرعت عنها دالالت  ه، ووضع احلدود لنفسه، وهي املقولة اليتل عن بلورة جوهره، ورسم مالحماألوّ 
برييل غارها كّل من كريكغارد، وسارتر، يار واملسؤولية وغريها من املفاهيم األخرى اليت أطّ احلرية واالخت

 وغريهم. كارل ايسربز ،مارسيل
 إليه الوجوديون ودافعوا عنه: وميكن فيما أييت تلخيص أهم ما دعا  

  ا يتساوى الوجود مع العدم "فاإلنسان ال يكون أّوال من بدوهنإذ ، احلرية ملبدأ االنتصار الدائم
 (2)أجل أن يكون حرّا فيما بعد، فليس مثّ فارق بني وجود اإلنسان وكونه حرا"

   ن   ملتخلص ابذلك العيش بعيدا عن قيود املاضي، وتذهنات اجملتمع ومروايته الكربى، و
  .لتقاليداف واأو ما يدرج يف خانة األعر  والقيم الثابتةمسكوكات اجلماعة الدينية 

   لذاتميده من ا ير مميبه أخذ نصيف وجوب و  ،الدفاع عن حقوق اإلنسان يف املتعة والسعادة 
   .غريه ؤذما مل ي حّل من أّي قانون خيضعهويف  بشكل حّر،عالنه عن رغبته إب ذلكيكون و 
   ّال لتحقيق الرغبات قبل إعطاء األمهية لرغبات اجلماعة، وذلك صرف اجلهد لصاحل الذات أو

، ألّن الوجودية جاءت لـ "تدفع ابإلنسان جتاه غريهيفرض عليه املسؤولية جتاه نفسه و يف نطاق 
 .(3)الفرد مرة أخرى إىل الواجهة"

                                                           
 .227. ص: 2009، 1لبنان، ط –حممد شفيق شّيا، يف األدب الفلسفي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت  -(1)
 .82.81ص:  . ص1966، 1لبنان، ط –جان بول سارتر، الوجود والعدم، تر: عبد الرمحن بدوي، دار اآلداب، بريوت  -(2)
 املرجع السابق نفسه والصفحة. -(3)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B2
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  نسان شاعر اإِّعادة االعتبار ملعلى  العمل  وغريزته.إلِّ

      والوجودية:الرواية العربية ب/ 
نت ووطّ اإلعالء من قيمة اإلنسان،  بعد أن أفصحت الوجودية عن مبادئها بلغة فلسفية، فأقّرت       

 حريته وإرادته املطلقة، معلنة رفضها لكّل ما يقمع الذات وحيّد من اختياراهتا، جتاوزت النص الفلسفي
إىل النّص األديب، حيث وجدت السرد حقال خصبا لزرع مبادئها، والستنبات أفكارها، وال أدّل على 

 "األايدي القذرة"سبيال لذلك، أو صاحب والرواايت ذلك مما فعله "كريكغارد"  حني اختار القصص 
لذين "جون بول سارتر" الذي اختار النصني املسرحي والروائي لبعث فكره، ولذلك قيل: "إّن ا

يكشفون وجودية سارتر من خالل روايته ومسرحه األدبيني، هم أكثر بكثري من الذين يكتشفوهنا من 
 .(1)خالل كتابه الوجود والعدم"

مبا هي ]السردي عموما وإىل الرواية بشكل خاص  الوجوديون إىل النصّ الفالسفة لقد جلأ         
مه طبيعة النص الروائي من طواعية فلسفتهم،  وذلك ملا تقدّ للتعبري عن  [احملضن األول لألفكار والرؤى

على الفهم. وابنتشار هذه تيسر العسري لغوية، وحمفزات تصويرية تبّسط الصعب، وتبقي األثر، و 
رؤاها إنتاج معيدين  ،وكريكغارد وكامو، متأثرين مبا كتبه سارتر كثري من الكتاب أفكارها  ، تبىنالفلسفة

 .(2)السياق املختلف املنتج للنصو  ،كاتبكل ّ ثقافة  طبيعة  بشكل جديد حياكي

 ت النصف الثاين من القرن العشرينلوجودية طريقها إىل األدب العريب منذ بداايا عرفتلقد        
االحتكاك  إثرفتغلغلت فكرة وبنية، مثلها مثل سائر التيارات الغربية الوافدة اليت أتثر هبا األدابء العرب 

اصل، ولو أّن هناك من جعلها األكثر أتثريا يف تلك الفرتة على الروائيني العرب حني "كانت الثقايف احل
بتداء من اخلمسينات وهي تبدو رة يف قائمة املؤثرات األجنبية، ااألفكار الوجودية حتتل مرحلة الصدا

 داخلية فكريةومع ما عرفت به الوجودية الغربية من اختالفات  .(3)أكثر بريقا من غريها من املؤثرات"
]وجودية كريكغارد/ وجودية بريدايئيف/ وجودية هيدغر/ وجودايت  نفسها على شكل قدمتفقد 

                                                           
 .255ينظر: حممد شفيق شّيا، يف األدب الفلسفي. ص:  -(1)
 وما بعدها. 280الرواية العربية املعاصرة. ص: ينظر: السعيد الورقي، اجتاهات  -(2)
 91: . ص1991، 5سوراي، ط –مطابع اإلدارة السياسية، دمشق  سبل املؤثرات األجنبية وأشكاهلا يف القصة السورية، حسام اخلطيب، -(3)
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املقوالت " ها ابالعتماد علىق بينالرواية العربية أن توفّ حاولت  ،[... وجودية سارتر/ وجودية كامي
هذا إضافة إىل إشكالييت االغرتاب ، (1)ة واإلرادة واملسؤولية والقلق والسقوط"األساسية فيها وهي الذاتي

والتعبري  النصيف الغالب لبناء إحداها  العرب املتأثرون ونوهي مقوالت مشرتكة اعتمد الروائي، واحلرية
  .الرؤايعن 

 لي نذكر:جبشكل  معماهلأيف وجتلت هذه املقوالت ومن الروائيني الذين أتثروا هبذه الفلسفة       

  من أكثر الداعني للوجودية و"من أشّد األدابء  ،أديب لبناين: (2008 -1925) سهيل إدريس
 أكثر من موضع وقد أعلن عن إعجابه هبذه الفلسفة وبتمظهرها يف، العرب محاسة للفكر الوجودي

، ويعود سبب أتثره إىل مواقف (2)لقد أتثرت ابلرواية الوجودية موضوعا وتقنية"يقول هبذا الصدد 
 ئمة إىل اسرتداد حقوقهم وحرايهتم إزاء الشعوب املستضعفة والدول املستعمرة، ودعوته الدا "سارتر"

على النحو الذي نصوصه الروائية  ويفوقد تبّدى هذا التأثر يف ترمجاته املختلفة لنصوص الوجوديني، 
ودية وأثثها د قناعاته الوجحيث جسّ  ،، "سراب"(حترتق"أصابعنا اليت "،""احلي الالتيين) جنده يف

 .بنياته النصية على مستوى موزعة بشكل فين مجيلبتفاصيل سردية 
 مي، العريب القد أبشكال الرتاث السردي ملمّ  أديب تونسي، :(2005 -1911) حممود املسعدي

 ـ بأتثره الكبري فة إثرلملختومست كتاابته بطابع فلسفي وجودي، وقد أتتت هذه الفلسفة بتمظهراهتا ا
 –ت املسعدي كتااب ظمتانت وقد وبباقي أعالم الوجودية الفرنسية أثناء إقامته بباريس. "ألبري كامي"

ات أحقية ته إثبن وهنايبدايته التجربة الوجودية وسؤال اإلنسا وفق خيط فكري انظم -تبعا لذلك
السد" ونّص ل نص "رة تنز ووفقا هلذه الصو  الذات يف التخّلق الدائم وفق مبدأ احلرية املسؤولة،

ري ىل تغيإسعى ت "حّدث أبو هريرة قال ..."، ليخوض الكاتب من خالهلما مغامرة وجودية،
 .خبلق عامل جديد املوروث/ املاضي

 

                                                           
 .282السعيد الورقي، اجتاهات الرواية العربية املعاصرة. ص:  -(1)
 .91: . ص2006، 1لبنان، ط –ينظر: نزيه أبو نضال، التحوالت يف الرواية العربية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت  -(2)
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  ين اللبنا ضااي اجملتمعقمبدعة لبنانية، صرفت زمنها يف الدفاع عن : (2007-1934) ليلى عسريان
ة بريوت، سدة ملعاانهتا اجملكتاابعرفت ليلى ب ،والعريب ]على رأسها القضية الفلسطينية[، وقضااي املرأة

 قوط(واحلزن والس ابلقلق)تسمة ، حىت لقبت مبؤرخة اخليبات العربية. من أعماهلا املواخليبات العربية
 .و"عصافري اجلنة" "املدينة الفارغة"و"احلوار األخرس" أذكر: 

 ية وأتثرمفكر وأديب سوري، اشتغل على الفلسفة الوجود :(2016 - 1929) مطاع صفدي 
 ."جيل القدر" "اثئر حمرتف" ت هذه الفلسفة يف روايتيهأبفكارها، جتلّ 

 استقرّ لسطيين، فورسام وانقد تشكيلي ومرتجم روائي  :(1994 - 1920) جربا إبراهيم جربا 
باشر الثقايف امل حتكاكهة النتيج حماولة خوض غمار التجريب الروائيببغداد، عرف بثوريته األدبية، و 

يف ة( يالعبث/ احلر  لقلق/)ات بعض مالمح الوجودية ، جتلّ تاجالغربية، عرف بغزارة اإلن ملنجزاتاب
 ."السفينة" "صراخ يف ليل طويل" نصيه

]وإىل جانبهم املصري حممود حنفي بعمليه "املهاجر" و"حقيبة فارغة" لقد حاول هؤالء الروائيون     
واللبنانية ليلى بعلبكي بنصيها "فتاة تفهة" و"اآلهلة املمسوخة" وإمساعيل فهد إمساعيل وجنيب حمفوظ 

تقدمي أعماهلم "على أهنا صورة للحياة اإلنسانية، ويف نفس الوقت بعض نصوصهما ... وغريهم[ ب
عن اإلنسان " كولن ويلسن"نسانية مصداقا ملا يقوله مت احلياة اإله احلياة. صورة قدّ هذتعليق على 

املعاصر من أنه )حياة بال معىن( و)حادث اعتباطي يف عامل ال مهتم، ورغم مطاحمه فهو يعاين امللل 
تعبري فالرواية من هذا املنظور رؤاي للوجود و  ،(1)وفقدان اهلدف والضعف واملرض واإلحساس ابجلدب("

"العامل الوجودي مبا فيه من مقوالت وما يتضمنه من  ني الذين حياولون تقدميمن منظور املبدع عنه
 ... يف حماولة منهم لتقدمي تقليد للحياة العبثية خارج وعي أبطاهلم مواقف لإلنسان الوجودي

 .(2)"الوجوديني
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 ذكر:أ الروائينيهؤالء اتسمت هبا كتاابت  ومن ضمن املالمح الوجودية اليت      

والنضال  ،القراراختاذ  يف الكاملةإرادته  عن واإلفصاح ،حلرية املطلقة فيما يفعلهإكساب البطل ا -
 .الوجودإلثبات الدائم 

 واالنصراف إىل احلاضر واملستقبل.اجلماعية املاضي مرتسبات إعالن الثورة على  -
 . سلطة كانت أليّ رفض كّل ما من شأنه أن يقود إىل نوع من العبودية  -
 .النص الذوات الفاعلة يفد على القيم من طرف إعالء شأن العبث يف النص الروائي من خالل التمرّ  -
 .خلدمة الفكرة اجلوهر تسخري املكان بتقاطباته املختلفة -
 االنطالق يف التغيري واإلصالح من الفرد وصوال إىل اجلماعة، انتصارا للذات وتبجيال هلا.  -
 ل.إسناد التأزم السردي إىل حمفزات داخلية/ نفسية عادة ما يكون القلق واحلرية سببها األوّ  -
  مطابقة وعي البطل لوعي املبدع. -
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 النفسي : االجتاه4اجتاهات الرواية العربية  -5
  ة وعلم النفسأ/ بني الرواي

س ة، حبيث يتلمّ ة وداللوائي، بنيلقد كان للحربني الكونيتني عميق األثر يف تغيري طبيعة املنتج الر      
لى سعادة عالبحث  لت منانتق حني روائيةالنصوص ال شهدهتاالقارئ بشكل واضح النقلة النوعية اليت 

ىل ذه الفرتة[ إجت يف ه أنتاليتواإلبداعات األدبية املختلفة الفرد ]حماكية يف ذلك األنساق الفكرية 
 يؤمن هبا  ليت كاناقيم ن الانسالخه عمربرات التعبري عن اغرتابه، وتتبع أسباب ضياع إنسانيته، و 

لى املألوف عد لتمرّ اائي على الرو اته، وهو ما حّتم النص الروائي أرضا غامضة غموض الواقع ذ فأصبح
لى أسس  ذلك عمدا يفات اخلارجية، معتالنص مبا يوائم املستجدّ  أتثيثليعيد  ،ألسباب موضوعية

 تلك الفرتة. ربية يفورات الغاليت صاحبت التط"علم النفس"[  يف مقدمتهااملختلفة ]العلوم استمدها من 

املرحلة تعبأ كثريا برصد الواقع وجتسيد العوامل االجتماعية، أو ختييل التاريخ  مل تعد الرواية يف هذه     
عن  تعرب به بقدر اهتمامها مبا، تعرب عنههتتم مبا  أصبحتأي أهنا  ؛وإعادة متثله ألجل التعريف به

 اتتغريّ املواستشفاف، حبثا يف دواخله عن  ذاته إىل تقصّ  دواخل اإلنسان الذي حيتاج وجوده يف حدّ 
فكان  وما يتذهنه من رؤى، ،عما خيتلجه من أحاسيس - مبا هو مركز الفعل الكوين -ويف نفسه 

اليت كان لعلم النفس  ()بذلك االنصراف إىل الذات وخصوصيتها من خالل إنتاج الرواية النفسية
 .إليهاالفضل يف دعم االنصراف 

                                                           
()-  إلمهاهلا  يهة ابلبحث النفسيمهفري" شب" حبسب البعد النفسي وبني رواية تيار الوعي؛ فاألوىلجيب التمييز يف هذا املقام بني الرواية ذات

ة ]وهنا ثها يف وعي الشخصينفسية ببحعاد الاجلانب الذهين العميق، أّما رواية تيار الوعي فبالرغم مما تتضمنه من خصائص الرواية ذات األب
ن عباءة ألخرية  مل خترج مأّن هذه او لوعي، ىل أّن الرواية النفسية صورة أوىل لرواية تيار ايتجلى التداخل الذي جعل بعض النقاد يذهبون إ

ملفوظ "تيار و . شاعرل امل، وحتوّ فكارألاانسيابية و  لشخصية،لالتغيري املستمر و  األوىل يوما[ إال أهّنا تتجاوزها يف االهتمام ابملستوايت الذهنية،
سنة د به الستعاري البليغ الذي أراوهو االصطالح امن عامل النفس "وليام جيمس"  1918اقرتضته حلقل النقد "ماي سنكلر" سنة  الوعي"

فرد متقّلب مكن القول أبّن الجة لذلك أه، وكنتيوأّن الصريورة مسة من أبرز مسات التأكيد على أّن الوعي اإلنساين ال يؤمن ابلثبات أبدا، 1884
       ثناء.جوانبه الداخلية احلميمة دون است كلّ   وال ميلك هوية واحدة، وأّن ضروب التغيري متسّ الشخصية، 

 وما بعدها. 21: ص. 2000، 1طلقاهرة، اروبرت مهفري، تيار الوعي يف الرواية احلديثة، تر: حممود الربيعي، دار غريب،  -ينظر: للمزيد 
(، املركز 1995-1970لقصرية السعودية )يف القصة القصرية؛ قراءة لتيار الوعي يف القصة ا أحالم حادي، مجاليات اللغة -              

 وما بعدها.  32. ص: 2004، 1لبنان، ط –الثقايف العريب، بريوت 
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ابلتعاضد مع ما طرحه "برجسون" من "فرويد" دعائمه لقد كان لعلم النفس التحليلي الذي أرسى      
مببادئه الروائي  الفينيف الفضاء  إبداعا االجتاه النفسيلبالغ يف ختّلق األثر ا (1)هيم عن تيار الشعورمفا

عمال األدبية/ السردية/ للشخصية يف األ النفسيةاجلوانب  هتقدميمميزا بمنهجا وذلك ابعتباره وأسسه، 
 املختلفة احللم، وطبقات الوعي الكلينيكيون من مصطلحات ومفاهيم ختصّ  طرحه، فما الروائية

 ، االجتاهاالجتاه النفسي يف كتابة الروايةمفهوم ساهم يف بعث يف عملية التحليل، األسطورة  واستدعاء
   . يت تبناها روائيو ما بعد احلربنييتواشج والرؤاي الفردانية ال الذي

صل التغيري احلابعني متتاملستجدات النصية احلاصلة،  واضحبشكل نقاد األدب  لقد وعى          
ت ليت مسّ ا جلديدةانصية ال التتشكّ ال ، ابحثني يفعلى مستوى النص األديب عموما والرواية ابخلصوص

ديد جل بشكل ستبدّسر الشكل التقليدي للبناء السردي، وا، حيث ك  يف معظمها الذات الفاعلة
ة الكتابات فنيب امالهتمي اعرتى اإلنسان يف الواقع، فتأتى ااالغرتاب واالستالب الذحياكي واقع 

عور/الوعي ية )الشلى ثنائعوسرب الدواخل اعتمادا  ،هدفها التغلغل يف بواطن الشخصياتاليت ديدة اجل
 الالشعور/الالوعي(. –

وبني الرواية  تغيري،ثته من دوما أحمن الفروق الرئيسية اليت رصدها النقاد بني الرواية اجلديدة       
لدى  متظهرهاالقرن التاسع عشر، و  الذين عرفوا يفالشخصية عند كبار كتاب الواقعية متظهر  ،التقليدية

فالشخصية يف األعمال الكالسيكية كانت اثبتة نفسيا قارة الوجدان روائيني يف بداية القرن العشرين؛ ال
 "يف كتاابت وهو ما تغرّي  يستشرف ما ستقوله أو ما ستفعله، إىل درجة ميكن من خالهلا للقارئ أن

)جيمس جويس( و )فرجينيا وولف( ... مبعىن أن الشخصية  -رواية تيار الشعور–رواد الرواية النفسية 
ع أبّي قدر من الثبات، بل هي تتغري على الدوام؛ وتصويرها يعتمد على ما يدور يف يف كتاابهتم ال تتمتّ 
حماولة النظر إىل العمل األديب ال بوصفه النقاد إىل " دفعوهو ما  ،(2) داخل القلب"داخل الذهن ويف

وثيقة نفسية للكاتب، بل وثيقة للحاالت النفسية لدى الشخصيات اليت أبدعها داخل العمل 

                                                           
 07. ص: 1985، 1مصر، ط –للمزيد ينظر: حممد عناين، دراسات يف املسرح والشعر، مكتبة غريب، القاهرة  -(1)
 .09نفسه. ص: املرجع  -(2)
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ويكفي ، (1)"املستقل، واليت تتغري من عمل إىل آخر بل من حلظة إىل أخرى يف داخل العمل نفسه
يف أدوات التعبري الكتشاف متظهرات هذا النوع  مهفري" أتمل املضامني قبل الغوصحبسب "روبرت 

الذي يتجلى من خالل ملفوظها أو ملفوظ السارد عنها أو حىت من خالل  اجلديد من الكتابة السردية
 .2سيا""النشاط السيميائي للجسد، إذ كّل حركة من حركات اجلسد هي عالمة حتمل مدلوال نف

وتبعا للواقع الغريب أصبحت الرواية النفسية "أكثر تساحما مع الفوضى واجرتاء على النظام، أو يف        
أحسن تقدير أنسب لتحقيق أولية كبرية يف االهتمام ابلفرد، إهنا تعكس توق الغرب إىل احلرية 

وهي الفردية اليت انبنت ألجلها ، (3)الشخصية، وقوة رغبته يف تشكيل الواقع على حنو يناسب الفردية"
الفلسفة الوجودية وانفتقت عنها الكثري من األعمال األدبية املنتصرة للذات اإلنسانية وخصوصياهتا 

 بعيدا عن النظرة الشمولية القاتلة والقامعة للذات حبسب أصحاب هذه الفلسفة.

غوار الذوات أ فسربت ؛هبذه اخلصائص اجلديدة اليت اتسمت ومن ضمن النصوص الغربية      
ع لنفسيات وتتباحتليل  إىل من توصيف احلركات واألقوال انتقلتاحلوارات الداخلية، و  الفاعلة، وأفشت

 تقلباهتا: 

 * "الغار املقطوع" لـ إدواردو جاردن
 اـ فرجينيا وولف الفنار / األمواج /"السيدة دالواي" *
 لـ جيمس جويس  " / "صورة الفنان"عوليس"  *

 لـ وليم فوكنر "صخب والعنفال"* 
 : نسجل على سبيل التمثيلومن األدب الروسي       

 لـ "غوغول" "يوميات جمنون" *
 كيوستويفسدلـ  / "اجلرمية والعقاب" "يف قبوي" / "اإلخوة كارامازوف"/  "املقامر"* 

 

                                                           
 .09حممد عناين، دراسات يف املسرح والشعر. ص: -(1)
 .150. ص: 2009، 1قراءات من منظور التحليل النفسي، منشورات االختالف، اجلزائر، ط –حسن املودن، الرواية والتحليل النصي  -(2)
.    2000، 1مصر، ط –مدخل إىل تقنيات التفسري، تر: صالح رزق،  دار الغريب، القاهرة  –روجر .ب . هنكل، قراءة الرواية   -(3)

 94ص: 
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         :االجتاه النفسي يف الكتاابت الروائية العربية /ب
ه مبا اتاستنبأعادوا الروائيون العرب األمنوذج النفسي الغريب قي إنتاجهم للنص الروائي، ف تبىّن لقد        
نصيا على ف/ املضطهد/ املأزوم( املتخلّ  /املستعمرالوضع العريب ) فتبّدى، إبداعهمسياقات يوافق 

الب واالست ،فسية اإلنسان العريب؛ فحالة االنكفاء على الذاتبه يف ن جتسدالنحو ذاته الذي 
 وهلا ما يعضدها يف الواقعتوطّنت على مستوى النص العريب حاالت  ، واحلزن، واخلوف ...احلاصل

جديد، يعيد النظر يف كّل شيء، ويكون قادرا على ]نفسي[ فباتت احلاجة ماسة إىل فعل إبداعي "
 . (1)"احلديثةة اإعطاء قراءة جديدة للحي

مبا تبنته من منط جديد يف الكتابة وأساليب يف أدبنا العريب  النفسيةذات األبعاد رواية الغدت لقد       
اإلميان ف جتاوزها؛ فارقة، مل تستطع حركية اإلبداعإبداعية خمصوصة يف نسج املتواليات السردية عالمة 

ابالشتغال على العوامل الداخلية ساء القطيعة مع الرواية الواقعية ]أو على األقل جتاوزها[ إر بضرورة 
ف "وما تتألّ  الذوات الفاعلةأي مبضمر  ،للشخصيات يف عالئقها املختلفة ابملكوانت السردية األخرى

لنص الكربى اليت ينبين عليها االداللية  ابحملاوريف عالقته ، (2)"ومطامح وآالممنه من مشاعر وعواطف 
 . عوامل إبداعية جديدة ومبتكرةإىلأخذ املنجز العريب  الروائي، وهو ما

ختلفة املفسي لتعبري الناتقنيات  [وخباصة املصرية منها]استخدمت الرواية يف املشرق العريب       
ت ا، وقد ارتبطوتشعبه شابكها، وذلك ابلرغم من تالقراءة لذةإنتاج الداللة وحتقيق وآمنت جبدواها يف 

 ني بـممثل اضيالقرن امل تينات منجيل ما قبل السبـ -نضجها أمداء على اختالف  -األوىل احملاوالت 
ونولوج امل ليبا تغالذين حاولو  ، الروائيون"مصطفى حممود" و"عبد الفتاح رزق" و"جنيب حمفوظ"

واجسه هب لفردلذات/ اا /اإلنسان واعتمدوا، منصوصه يفواحملكي النفسي مناجاة النفس أو  يالداخل
 .عماهلمأل اانظم حموراوآماله وآالمه 

                                                           
 1لبنان، ط –احلرب والقضية واهلوية يف الرواية العربية، دار اآلداب، بريوت  –ينظر: سامي سويدان، فضاءات السرد ومدارات التخييل  -(1)

 .11. ص: 2006
 . 60. ص: 1983، 1حممد مصايف، النثر اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط -(2)
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"مبا هو خطاب سردي بضمري الغائب عن احلياة الداخلية  احملكي النفسينضج النقاد رجع ي      
من خالل نصه "اللص والكالب"، وهو النص الذي الروائي جنيب حمفوظ إىل  (1)للشخصية الروائية"

قطيعة مع الرواايت الواقعية اليت عرف هبا هو أكثر من أي ]من خالل شخصية سعيد مهران[ أجرى به 
"القاهرة اجلديدة" و"الثالثية" )قصر الشوق/ بني القصرين/ السكرية( جتاوز "اللص"  نصبفمبدع آخر، 

من خالل نصه عن حبث  الروائيوذلك ألّن ، اليت ربت يف مساء الرواية العربية الواقعية ردحا من الزمن
 طفرة "حمفوظ"بذلك أحدث و ، للشخصيات الروائية ةالنفسي األبعادقوامه سرب  شكل تعبريي جديد

 .كان فيها سلطان الرواية الواقعية العربيةإبداعية بعد فرتة زمنية وجيزة  

لم حلوعلى تقنية ا ،أخرةة املتّ السردي احملكي النفسي يف حبك نصوصه "حمفوظ"جنيب لقد اعتمد       
ي  واقعها الذيده وبنيا تر اليت أبدى بتوسلها الصراعات الداخلية لشخصياته، والتناقض احلاصل بني م

د تكون قاليت  ةلروائيااحلكي للشخصية  ألجل ذلك مهمةأودع و  ابلسوداوية يف غالب األحيان،يتسم 
ملركز اعلت من يت جاألخرى ال عقد نفسية أو غريها من الصورشخصية مريضة أو ذات عاهة أو ذات 

 وظ"وص "حمفذلك نصبفاصطبغت  ،مقارنة مع الرواايت الواقعية السابقةاهلامش مركزا من و هامشا 
حنو ة، النفسي مراضهاالكشف عن عقدها وأمن خالهلا  بدعوقد حاول امل ،خبلجات وأهواء شخصياهتا

ف عند دة اخلو عق اجلةحاول "جنيب" معحيث ، ابمتيازوهى رواية نفسية  ،"السراب" ما جنده يف نص
 ية املاضستعادا إىل أجل الكشف عن عقدة شخصيتهمن  املبدعقد جلأ و ، "" كامل شخصيته اجلذع

قّفى حمفوظ  ا الدربى هذوعل .ت الفاعلةمرافقة للذا ، ومناجاة داخليةشكل ذكرايت متناوبة نصيا يف
.. وق النيل" ..ثرثرة ف" ،ذ"ف"، "الطريق"، "الشحاأعماله تباعا فتأتت للجمهور رواية "السمان واخلري

 ريب.وغريها من النصوص اليت اعتربت ثورة نفسية يف جمال اإلبداع الروائي الع

 جديدةخزانة روائية  ارتبطت بظهورفقد   ،[تينات]ما بعد الس للمرحلة الالحقة أما ابلنسبة         
عليه من إبداعات روائية  ا مبا اطلعواه، وجتاوزو من الكتاابت النفسية السابقة وروائيني شباب أفادوا

يف هذه  سطعتوقد  ،للتعبري عن املضامني النفسية على عاتقهم جتريب أدوات جديدة وا، فأخذغربية

                                                           
 .149قراءات من منظور التحليل النفسي. ص:  –حسن املودن، الرواية والتحليل النصي  -(1)
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، وتيسري سبول، وغالب هلسا، وإدوارد اخلراطمجال الغيطاين، وصنع هللا إبراهيم، "الفرتة أمساء كّل من 
...  (1)"وواسيين األعرج وهباء طاهر وسناء شعالنوبعدهم حممود عوض عبد العال ، وحيىي الطاهر

وهي املضامني  ،ىل مضامني الغربة واخلوف والعجز والقهر واإلحباط والتعاسةالذين استندت نصوصهم إ
وسائط تعبريية  ذلكواستدعت ألجل  ،ضاريةاحلسياسية و الجتماعية و االسئلة األ اليت أفرزت الكثري من

والسخرية والبناء  ك األحداثيوتفكواملفارقة واهلجاء حنو التداعي احلر  ،مناسبة للتصوير النفسي
 . العنقودي للحوار الداخلي

جتاه صائص االأن نوجز خ ميكن ،املتون الروائية اليت حنت هذا النحو من الكتابة وابستشفاف       
 النفسي يف النقاط اآلتية:

 االنصراف إىل عوامل الشخصية الداخلية.* 
 ة.الرواايت الواقعيمثلما تفعل * عدم االعتماد على عدد كبري من الشخصيات 

 يف الغالب. ي عن الراوي العليم لصاحل الشخصيةالتخلّ  *
  احلوار الداخلي وإعطاؤه حظا كبريا من املساحة النصية.* تبيّن 

 .دواخل الشخصيات لتغري* عدم ثبات مستوى التعبري اللغوي 
 * التوغل يف إنتاج الدالالت واالبتعاد عن التسطيح والبساطة واملباشرة.

 صيا.فاعلة نت ال* االحتفاء ابملاضي من خالل اسرتجاع الوقائع بطريقة سلسة من طرف الذوا
 * االنصراف إىل الزمن النفسي للشخصية وهتميش الزمن الطبيعي.

 .ن التقنياتغريها مو فس الن ام املونولوج، التداعي احلر، مناجاة* استبطان أغوار الشخصية ابستخد
 سطحيشكل حداث ببع لألداخلي واالبتعاد عن االنتقال األفقي املتتبشكل عمودي/* االنتقال نصيا 

 سائط.و ها دون ا بنفستقدمي الشخصية نفسهطرائق ل ف أو التخفيف من سلطته وتوسّ * تغييب املؤلّ 
 داخل جتربة مؤثرة. هذاينية بعد وضع شخصياهتا م الرواية بصور* تطعي

 
                

                                                           
 وما بعدها 51. ص: 2011، 1رات العربية، طاإلما –ينظر: حممد برادة، الرواية العربية ورهان التجديد، الصدى للصحافة والنشر، ديب -(1)
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 : العربية نصوصال /ج
وطبيعة منجزها  ،كان هلا فضل الرايدة حبسب زمن ظهورهااليت  العربية النصوص الروائية  أبرزمن        

 ابخلصائص السالفة الذكر:ا همجيعاتسمت وأمداء نضجه، واليت 
 لـ جنيب حمفوظ. الشحاذ/ ثرثرة فوق النيل/ السمان واخلريف /السراب /اللص والكالب 
 التلّصص لـ صنع هللا إبراهيم. 
 .التفكك لـ رشيد بوجدرة 
 "لـ عبد الرمحان منيف "قصة حب ما جوسة. 
 "الزيين بركات" لـ مجال الغيطاين 
 "لـ حممود عوض عبد العال "عني مسكة"/  "سكرمر. 
 "لـ واسيين األعرج. "طوق اليامسني 
 "إىل البحر لـ حليم بركات "عودة الطائر. 
 "لـ سناء شعالن "السقوط يف الشمس 
 رجال يف الشمس"/ "عائد إىل حيفا" لـ غسان كنفاين" 
 قصيد يف التذلل" لـ الطاهر وطار". 
 .تلك الرائحة" لـ صنع هللا إبراهيم" 
 .أنت منذ اليوم" لـ تيسري سبول" 
 .الضحك" لـ غالب هلسا" 
 إلياس خوري. "اجلبل الصغري" لـ 
  أحالم املدينة" لـ فريدة إبراهيم" 
 احلي الالتيين" لـ سهيل إدريس". 
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 الصراع احلضاري يف الرواية العربية -6
حاولت من خالهلا  ية جديدةمفاهيم برتسانةالنقد احلديثة واملعاصرة  العربيةأذكت الّرواية لقد 

ابلذات أداة إلنتاج الوعي النّص الروائي  ابعتباروذلك ؛ املركزايت الشتغال علىحنو ا ردالسّ  توجيه
تبعا هلا  ،جعلتها مركزا وما دوهنا هامشامن خطاابت  الغربيةيف مقابل ما أنتجته الثقافة  ،وحتصني اهلوية

"الّتحّرر من الفكرة الّشائعة اليت ثّبتها اخلطاب صوب هذه الّرواايت  اجتهتال أكثر، وعليه 
ا هي لثّقافة بشكل عام، وهي أّن كّل اآلداب اجلديدة، واألفكار احلديثة إمنّ االستعماري يف األدب وا

وحتديدا أوروبية املصدر، وذلك أتسيسا على "فكرة اهلوية األوروبية ابعتبارها هوية  (1)غربية املنشأ"
ق على مجيع الشعوب والثقافات غري األوروبية. هذا إىل جانب هيمنة األفكار األوروبية على تتفوّ 

 . (2)ق األورويب على التخلف الشرقي"الشرق، وهي اليت تكّرر القول ابلتفوّ 

، "صورة مركبة للشرق، وأصبحت مالئمة للدراسة يف املعاهد لقد أنشأ اخلطاب االستعماري
العليا، وللعرض يف املتاحف، وإلعادة الصوغ يف وزارة املستعمرات، ولالستشهاد هبا نظراي يف 

م اإلنسان/ األنثروبولوجيا وعلم األحياء/ البيولوجيا وعلم اللغة، ودراسات األطروحات اخلاصة بعل
األعراق والدراسات التارخيية عن اجلنس البشري والكون ... هي صورة مركزية للشرق مل يطعن فيها 
أحد، وكان ذلك أوال وفق أفكار عامة حتّدد من هو الشرقي أو ما هو الشرقي، وبعد ذلك وفق منطق 

 خيضع فحسب حلقائق الواقع الفعلي بل متليه شىّت الّرغبات واألطماع وضروب القمع تفصيلي ال
حتويل األمم األخرى و  ،الفعل االستعماري وتربير، ما قاد إىل التسليم مبركزية الغريبوهذا  (3)واالستثمار"

 .، ومواد أولية ينهبهاأشياء، إىل شعوب يستعبدهاإىل 

مقاوما هلذه املركزايت الغربية  نّصا الثقافية، نّصبت الرواية العربية نفسهايف خضم هذه التموقعات       
أرابب اخللق وسادة العامل وأن اهلدى هداهم ... جتعل من الغربيني "وما تنتجه من مقوالت استعمارية 

وال يعقل أتسيسا على ذلك أن يشتغلوا بباطل أو جيهدوا أنفسهم على غري طائل ... وقد أوكلوا إىل 

                                                           
تفكيك اخلطاب االستعماري وإعادة تفسري النشأة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت  –عبد هللا إبراهيم، السردية العربية احلديثة  -(1)

 .07. ص: 2013، 1لبنان، ط –
 .51. ص: 2006، 1مصر، ط – حممد عناين، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرةاملفاهيم الغربية للشرق، تر:  –إدوارد سعيد، االستشراق  -(2)
 .52ينظر: املرجع نفسه. ص:  -(3)
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وهو ما يلزم االنتفاع خبرياهتم  ،أنفسهم مهمة هتذيب بقية أهل العامل املقيمني على اجلهالة حىت اليوم
يف روايته "ماال تذروه  عرعار"العايل حممد "الروائي اجلزائري ، يكتب وهبذا الصدد، (1)وطيبات أراضيهم"

ر "مل تبق لفرنسا عظمة منذ ، متوسال لسان ضابط فرنسي حني عّقب على خرب استقالل اجلزائالرايح"
اآلن ... إّن العمل الذي قامت به اجتاه اجلزائر، ليعّد صبغة عار يف جبينها ... وسيعاتبنا عليه أبناؤان 

لقد وأين تذهب خرياتنا املوجودة يف اجلزائر؟ العتاب الشديد. فماذا اي ترى ستفعل اجليوش؟ ... 
 .(2)جتارية خاسرة"تنازلنا على كّل شيء دون مقابل، وهذه عملية 

  الغربية املروايتالتاريخ لتخليصه من  كتابةإعادة   بعد االستعمار العربية لقد حاولت الرواايت
وقد نبشت ، ما اعترب لردح من الزمن على أنّه احلقيقةلهوية العربية/اإلسالمية، وذلك مبساءلة لانتصارا 

اليت سعت "إىل رسم صورة مشّوهة للشرق، كما قدمها فعال الكثري  الثقافيةاملرجعيات  ألجل ذلك يف
من اآلراء االستشراقية العنصرية كتلك اليت إلدوارد لني ورينان وغوبينو وبلفور وكرومر، وغريهم ليكون 

اليت استغلت فيما ، وهي الصورة (3)الشرق اخلاص املختلق أو امللّفق أو املصنوع أو على األقل، املشّوه"
 ية.االستعمار  لتحقيق األطماع بعد

 كشفسرٍد مضاد يسعى إىل  يف شكل معرفية ئل بداعرب نصوصه تقدمي  العريبأراد الّروائي          
توجيه الذهنيات املستعَمرة حنو  ساعيا إىل، األصالين ومقولة السّيد املنزّه الّتعايل الغريب القائم على مقولة

أساسية ابلنسبة للذات يف " اسرتتيجية، ليغدو بذلك النص التحّرر من املقوالت الغربية املهمشة له
مثيل وصياغة هويتها عن طريق أتكيد اختالفها مع صور اآلخر، اختالفًا أيخذ أمناطًا متعّددة من التّ 

ة املركز واهلامش يف احلكاية الكولونيالية، وشكل العالقات شكل دايلكتيك السيد والعبد، وهندس
احلكاية  يف )اآلخر/األجنيب( والغربية )األان/احمللي( السلطة وشكل األلفة حكاية يف السلطة والتابع

 .(4)"احلضارية

                                                           
     . 1988، 1تونس، ط –، الدار العربية للكتاب، تونس واية العربية املعاصرةينظر: عبد الصمد زايد، مفهوم الزمن وداللته يف الرّ  -(1)

 62ص: 
 .189. ص: 1982، 2اجلزائر، ط –، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر ال تذروه الرايح، ما عرعار حممد العايل -(2)
  .35. ص: 2013 ،1ط لبنان، – والنشر، بريوت جنم عبد هللا كاظم، حنن واآلخر يف الّرواية العربية املعاصرة، املؤسسة العربية للدراسات -(3)
. 2014، 1سياسات اهلوية إىل سياسات االختالف، منشورات االختالف، اجلزائر، طمن  -حممد بوعزة، سردايت ثقافية -(4)

 .16ص: 
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من ضمن الصور الروائية اليت أعلنت من خالهلا النصوص العربية وعيها ابلتزييف والتلفيق الثقايف     
" على فم امرأة جاءت ترتّجى األمري ليطلق كتاب األمري"واسيين األعرج السارد يف رواية  ما نقله، الغريب

"وصلها أّن  سراح زوجها األسري، وهو ما نّفذه هلا األمري حبسب الّنص بعد وساطة من القّس ديبوش:
وبعثها إىل اخلليفة  العرب عندما يلقون القبض على ضحّيتهم ال يفّكرون يف حّل آخر إاّل قطع الرؤوس

ليأخذوا مقابلها قطعا ذهبية، وأحياان يكتفون بقطع اآلذان بدل الرؤوس للتخفيف من مهمة اإلرسالية 
عندما يكون عدد املقتولني كبريا. وقد وصلها أّن بعضهم كان، يف الكثري من األوقات، ال يتواىن عن 

صغر حجمها وميأل زوادته، ويذهب هبا حنو قتل ذويه من البيض، ممن تشبه آذاهنم آذان الروميني يف 
شاذة ، إهّنا صورة (1)اخلليفة قائال إنّه قتلهم يف مكان ما من األمكنة ليأخذ حقوق صيده كاملة"

اليت جتعل من صاحبها الكائن اكتساب شرعية املركز و ، ترخييا، اهلدف من ورائها تشويه الشرقي وثقافته
"إهنم دون البشر، أقرب  (2)هم دونه فهم "مظهر من البؤس واملوت"احلياة أّما من الوحيد الذي يستحق 

        مثلما ذهب إىل ذلك "احلبيب السائح".( 3)إىل احليواانت"

ردية رات السّ مظهة من التّ نستشف جمموعذات البعد احلضاري  عربيةابلنظر يف متون الرواايت ال       
 قها يت سوّ لصورة الابارئه قساعية إىل حتييد التاريخ عن ته، وخطااب للغرب معاداياليت اختذت مسارا 

ذه ه، ومن لثقافيةا خصوصياتهمبا هو كيان مستقل له  العريبموقع احلضاري لل تعزيزااملستعمر 
 نذكر: التمظهرات

 بظاهر االستالمق لكّل ملطل، مع الرفض اجغرافيا وثقافيا االنتصار إىل الوطن وإعالن االنتماء إليه.  

 ن  تها ودافعت عزعت حرييت انتوإثبات للذات التارخيية الاملنتصر، ختليدا له،  العريبالتاريخ  متجيد
 .كينونتها منذ أن وجدت

 

  للحفاظ على  رط املساة وضبالشمل وحتديد الوجهاعتماد الدين مركزا سرداي مبا أّداه من دور يف مّل
 .اآلخراهلوية مظهرا وجوهرا، ابلرغم من كّل حماوالت طمسه من طرف 

        

                                                           
  .42. ص: 2013، 3لبنان، ط –مسالك أبواب احلديد، دار اآلداب، بريوت  -واسيين األعرج، كتاب األمري،  -(1)
 .68. ص: 2015، 1لبنان، ط –، دار الساقي، بريوت ، كولونيل الزبربراحلبيب السائح -(2)
 . 143املصدر نفسه. ص:  -(3)
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 وال اء منفصلة، دليه أجز ظر إابلنر مقوالته الكربى االستعالئية كسمي اخلطاب الغريب االستعماري و قزّ ت
 مستعمرة خاضعة لقانون االئتالف واالختالف.

 

  ى ردا عل عضها ببعضبلربط حلقات املاضي عمار الغريب زمن االستقبل األمة تريخ إعادة كتابة
 ة.ر اهلويهداف جذو الواحدة ابستاللحمة  متزيقاهلادفة إىل املعاصرة اخلطاابت االستعمارية 

 

 ذات ال بقاء لضمان وذلكر،  اآلخدحضا ألّي متاه يفو ، لعريب/ املسلمل، إفرادا االهتمام ابليومي واحملّلي
 .ثقافة املطابقة بعيدا عنالثقافية، واختالفاهتا خبصوصياهتا 

 

  ري والسياسي العسكطاعنيمنه ابلق املضطهِّد واملغتصب، خباصة ما تعّلقاستعادة صورة الغريب بصفته 
 .ونزعا منه للصفات اإلنسانية اليت يّدعيها زورا ،جترميا له عّما فعله

 ها الرّد ميكن اعتبار  ية اليتسلبصور الإظهار وحشية اآلخر وأطماعه وغروره وكذبه وافرتاءاته وغريها من ال
 والعزاء يف الوقت نفسه.   

 

  ّهورها ظتعمِّر يد يف ان للمسليت كاالجتماعية والثقافية السلبية ا الظواهرالروائيون على الكثري من  زرك
قااي العقول من ب م حترير عدومن ذلك مثال إشارهتم إىل ، زمن الكتابةلتبيان مدى خطورة سريورهتا حىّت 

 .حترير املرأة وفقا للسياق الغريباالحتالل بعد حترير األبدان، وإىل 

 

قافة تبيّن ثل ية العربيةيف الرواالصور السردية املضادة للخطاب االستعماري  لقد جاءت هذه                        
عها ت اليت افرت اجملاال اق كلّ تسعى إىل اخرت فهي ما بعد الكولونيالية،  االختالف اليت تقتضيها اآلداب

ب توطني قة، وصو حلقياخلطاب االستعماري وسّوق عربها الدعاءاته، متجهة صوب اإلنسانية، صوب ا
 خر مثل األانّن اآلأبمن ك فهي تؤ الغريية مبا هي اشرتاك يف االختالف وتعايش يف ظّل التنوع، وبذل

 . بيعية مشرتكةهدافا طأ ع، وأن للجميناء احلضاري، وأنّه يدرك اختالفهفة، مساهم يف البمنتج للثقا

قصد تفكيكه وإعادة تركيبه من جديد  اآلخرالرواية ما بعد الكولونيالية خطاب  استهدفت       
والثقافية ، وذلك إلنتاج خطاب متعال مثلي أو خللق الّندية الفكرية الغربية زعم املركزية حماولة نفي

مار إىل مرحلة "خروج بلدان من مرحلة االستعإمياان من مبدعيها أبّن  واحلضارية عرب اخلطاابت املنَتجة
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مل يكن ليعين هناية هيمنته عليها، كما مل يكن لينسي أهايل تلك البلدان ذلك ما بعد االستعمار 
 .(1)االستعمار، خصوصا أن بعضهم بقي حتت هيمنته، ولكن أبشكال أخرى"

 به منعكسه خطا، وذلك ملا ياإلنصاف من اآلخرالرواية العربية احلديثة واملعاصرة  نتظرمل ت        
 ملن يسعى إىل ج طبيعي، نتا من جهة)اخلطاب( تويه من مغالطات، ألنّه ثقافة غربية متوارثة بكّل ما حت

اآلخرين  أتى إال بدفعا ال يتمهو و  مركزة نفسه داخل دائرة احلضارة والتقدم اليت مِّلؤها العاطفة والذاتية
و( كانت ماثل )لد تتقيف الوقت نفسه إىل خارج حدود هذه الدائرة، ومن جهة أخرى، ألّن الصورة 

افية ملقاومة الثقوجبت ا عليهو الثنائية مقلوبة؛ أي )لو( كان الشرق هو املتقّدم والغرب هو املتخّلف، 
ا لآلخر بعد ذات ندّ ل الوذلك بتوس ة احلديثة واملعاصرةالعربيوفقا للسياقات اليت وعتها الرواية 
ا جمربا ساعته ذي يكون، الأن يطلق عليها لفظ األان مقابل اآلخر استحقاق هوية غري مستلبة، تستحقّ 

 أن أيخذ الثنائية على املنحى املوصوف بكّل جدية.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .111 كاظم، حنن واآلخر يف الرواية العربية املعاصرة. ص: هللا جنم عبد -(1)
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 يف الرواية العربية يديولوجيالبعد اإل -7

 اإليديولوجيا:يف مفهوم أ/ 
عرف مفهوم اإليديولوجيا العديد من االرحتاالت الداللية، فاختلفت استخداماته من فرتة زمنية      

مواقفها ورؤاها، فتغرّيت بذلك الفكرية اليت عمدت إىل مساوقته بناء على  إىل أخرى، حبسب التيارات
واضح عن الداللة األوىل اليت جاء فيها مبعىن "علم  بشكلمسارات اشتغاله أكثر من مرة لتنأى 

على النحو الذي جنده يف كتاب الفيلسوف الفرنسي "أنطوان ديستوت دي تراسي" "ختطيط  ،األفكار"
ة علمية يف حالة ، والذي أراد به العلم الذي يدرس األفكار دراس1801لعناصر اإليديولوجيا" سنة 

للتفكري  سسالفكر آنذاك، وتؤ  التأمالت امليتافيزيقية اليت كانت تلفّ  عد الفرد عنتبفي مثوهلا الواقعي،
السليم داخل دائرة علمية تعّلق النزوع الغييب يف تفسري الظواهر، وحتّد من التفسريات املوروثة، واألحكام 

حلمايته  لتحّلل من األحكام املسبقة، اليت يعتقد الطغيان أهّنا الزمةيدعو إىل "ااجلاهزة، وذلك يف إطار 
 .(1)ودعمه"
انتقل املصطلح من خزانة "دي تراسي" الفكرية إىل قاموس السلطة الفرنسية اليت تعارضت رؤيتها        

 ية "اإليديولوجيني" هتكما وسخريةمع مجاعة "دي تراسي" الذين أطلق عليهم "انبليون بوانبرت" تسم
ن الواقع، التعلق ابألحالم واألوهام، ومن هذا ليأخذ املصطلح داللة جديدة جوهرها االهتام ابالبتعاد ع

املوقف أخذ مصطلح اإليديولوجيا داللة سلبية حيث "درج االستعمال على تسمية أّي تفكري ابسم 
األوحد لقياس قيمة  )إيديولوجيا( حني جييء هذا التفكري تفها أو عدمي الشأن، على اعتبار أّن احملكّ 

، لريتبط املصطلح أتسيسا على هذا الطرح الذي أعطى اللفظة داللة (2)الفكرة إمّنا هو النشاط العملي"
الومهي ابلنفعية حيث صار "هدفها اجلوهري خدمة الغاية املراد بلوغها، عرب وسائط ختفي احلقيقة 

 . (3)املوضوعية عن الذات املعتقدة هبا"

                                                           
 .23. ص: 2003، 7لبنان، ط –عبدهللا العروي، مفهوم اإليديولوجيا، املركز الثقايف العريب، بريوت  -(1)
 .180مصر، دط، دت. ص:  –زكراي إبراهيم، مشكلة الفلسفة، مكتبة مصر، القاهرة  -(2)
 .29:  املرجع السابق. ص -(3)
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 وّطن  بعيدة؛ حيثلية غريدال رةواستخدم ببلو  ،لقد لقي هذا املفهوم السليب قبوال لدى املاركسية      
 ورات اإلنسانومن تط اقعيةمن احلياة الو  -حبسبهم -لتفكري العلمي وروحه املنطلقة يف موقع يصادي ا

ّي ألذي ال يعرف غلوط ا املاملادي، ولذلك اعتربه "إجنلز" رديفا جيدا ملصطلح الوعي الزائف والتفكري
اقع من عجز كسه الو ما يععاحملركة للمجتمع والعامل، انهيك مرتكز صلد للوصول إىل القوى احلقيقية 

 من يها كثريفوج فكري يسم الطبقة الكادحة فتتشرب هذه الطبقة رؤى الطبقة احلاكمة اليت مت
سب حيما  ، غري أنّ ة ذاهتالسلطاخلادمة إليديولوجيا ا ،التمثيليات والرؤى املغرضة ذات املرامي اخلفية

 رأ متظهره منعيا ليقاجتما عوا حقلههو أهنم وسّ  ،اإليديولوجيامع مفهوم  ملهميف نطاق تعاللماركسية 
التصورات و الوعي  شكالخالل عالقات نشاطات األفراد ابلقاعدة االقتصادية وصراعاهتم ورؤاهم وأب

 السياسية والقانونية واألخالقية وغريها من مؤطرات احلياة اجتماعيا.

أخذت السوسيولوجيا بقيادة "كارل  ،للمفهوم اكسية للمصطلح وبلورهتانطالقا من توصيفات املار       
ه من دالالته السلبية منهامي" من خالل اجتاهها املتخذ من املعرفة مادته على عاتقها مهمة ختليص

عناه بشكل أكثر موضوعية حيث أقّرت أبّن اإليديولوجيا "ال تدّل فقط على املعتقدات اليت والتقعيد مل
 وإمّنا تتضمن كّل اجلوانب جمتمعةأو حمصلة األهداف واملعايري،  ،، أو نسق القيمفقط لناستوجد عند ا

عن العامل، وهي يف الوقت نفسه  يطورهوالتصور الذي  ،ابإلضافة إىل نظرة اإلنسان لألشياء احمليطة به
، وبذلك (1)حمليطة به"ليها يف تقوميه للظواهر ا، اليت يستند إتشري إىل جمموعة اخلربات واألفكار واآلراء

 ق وأنى عن دالالت النفعية اليت لفته لردح من الزمن.خرج املفهوم من إطاره الضيّ 

لقد وّصف "كارل منهامي" يف مؤلفه "اإليديولوجيا واليوتوبيا" بشكل دقيق مصطلح اإليديولوجيا       
اإليديولوجيا  فذهب إىل أنّ حني ربطه ابإلطار السياسي، وحني قابله تقاطبيا مع مصطلح اليوتوبيا، 

س الطبقة فتكرّ  تتصل اليوتوبيا فكرا ابلطبقات احملكومة؛مرتبطة بطبقة اجتماعية معينة حاكمة، بينما 
]برؤى جه الفئة احملكومة اإلبقاء عليه، بينما تتّ  ةاولحماحلاكمة إيديولوجيتها للمحافظة على راهنها، 

ل يري الوضع وحتسينه، ساعية إىل اعتالء السلطة لتتحوّ إىل املستقبل بشكل مطّرد بغية تغيوتوبية[ 
                                                           

ن عبدالوهاب املسريي، اإليديولوجية الصهيونية، دراسة حالة يف علم اجتماع املعرفة، سلسلة عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنو  -(1)
 .135. ص: 1983، 1، ط2واآلداب، الكويت،ج
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بينما يبقى احلكم على مدى  ية تراها األجنع على كّل األصعدة،أفكارها وتتقولب يف شاكلة إيديولوج
جناح إيديولوجيا على حساب أخرى مسندا إىل معيار الفاعلية على مستوى الواقع االجتماعي وهو 

 بول ريكور.  الطرح ذاته الذي يدعمه ويثريه

داللة أوسع لإليديولوجيا حني يذهب إىل ]بعد الطرح السابق[  "منهامي"ويف سابقة فكرية يقّر       
لت بذلك فتحوّ  ،(1)تعريفها أبهّنا "جمموعة التصورات اليت تعتنقها الطبقة أو احلقبة أو الفئة أو اجلماعة"

لمواقف واألفعال اجلماعية ال الفردية داخل ل وموقف فكري من العامل، ومرجعإىل رؤاي اإليديولوجيا 
، وهو التعريف الذي تبناه الكثري من املفكرين من بعده، ومن ضمنهم "أنطونيو معينةحدود زمنية 

ى ضمنيا يف الفن والقانون والنشاط ر للعامل يتجلّ "تصوّ اإليديولوجيا هي غرامشي" الذي يكتب: 
رتمجه اإلميان واالعتقاد الذي ت ؛ أي أهنا(2)ماعية"الفردية واجلمجيع تظاهرات احلياة االقتصادي ويف 

التطلعات والعواطف  "لوسيان غولدمان"أو هي مثلما يذهب إىل ذلك  املواقف والنشاطات البشرية.
واألفكار اليت توحد أفراد اجملموعة أو الطبقة مبواجهة جمموعات أخرى، هذه الوحدة املنبثقة من فعاليات 

ر الشامل الذي يوّلد الشعور ابالنتماء وحيفظ فهي التصوّ  عي يف متاسكه وتشابك عناصره.اجلماالوعي 
 .التمايز الدائم

 اإليديولوجيا:الرواية ومتظهرات ب/ 
عبري عن التو  ة،حلاصلاوالثقافية استطاعت الرواية منذ نشأهتا رصد التناقضات االجتماعية      

ورج  ذلك"جذهب إىلمثلما ي]، شأهنا يف ذلك شأن أّي نص أديب السائدةيديولوجية اإلتوجهات ال
ي، إضافة الروائ  النصعواملوسيلة لصياغة اإليديولوجيا بذلك  فكانت [و"لوسيان غولدمان" لوكاتش"

  .راءةإىل كوهنا مكوان مجاليا ال ميكن تقزمي دوره أو إسقاطه أثناء عملية الق

داخل النص الروائي يقدم لنا "ميخائيل ابختني" حتديدا نوعيا  تولتحديد طبيعة اإليديولوجيا      
وهي جمموع  ،إيديولوجيا النص ؛إىل قسمني رئيسينيمن خالل متظهراهتا يقسم فيه اإليديولوجيا 

                                                           
 .184ص: زكراي إبراهيم، مشكلة الفلسفة.  -(1)
 .182. ص: 1975، 1لبنان، ط –جان مارك بيويت، فكر غرامشي السياسي، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعة، بريوت  -(2)
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الروائية وما تقوله   عنها من خالل ما تفعله الشخصياترّب ويعككل   اإليديولوجيات اليت يتضمنها النصّ 
من اإليديولوجيات  اجزء "ابختني" اعتربه، وهي القسم الثاين الذي املؤلف إيديولوجيافيه، و فكروما ت

 .سردايأقنعة الذوات الفاعلة حتت قناع من يف العادة تظهر ها لكنّ املتصارعة داخل النص الروائي 

واملساحة اليت تشغلها  ىل طبيعة ظهور هذه اإليديولوجياتوأتسيسا على هذا التقسيم، وابلنظر إ      
الرواية املونولوجية أو أحادية الصوت )املونوفونية(، واليت د حبسب "ابختني" شكالن للرواية؛ نصيا، تولّ 

غدو مركزا منه االنطالقة ف وتيتجرّب فيها الصوت الواحد على بقية األصوات، فتطفح إيديولوجيا املؤلّ 
ل بذلك الرواية إىل قصيدة بصوت واحد األخرى، فتتحوّ  وإليه العودة، ويف املقابل ختفت كّل األصوات

املتعددة األصوات  أو احلواريةلرواية للشكل الثاين فتمثله اهو صوت الشاعر/الروائي، أّما ابلنسبة 
كصدى   الّلغاتصوات، وتعّدد األتعّدد هو الشكل األمسى حبسب ابختني، حيث ، و )البوليفونية(

اليت يظهر فيها األان مبثل ما يظهر فيها اآلخر؛ "ألنّه من غري املمكن أن نعطي  الشخصياتلتعّدد 
بوليفونية عن ابختني  يتحدث (1)اآلخر حّقه، دون أن نعطيه صداه،  وبدون أن نكتشف كالمه هو"

واية املتعددة األصوات ذات طابع حواري على نطاق واسع. وبني مجيع عناصر قول:" إن الرّ الرواية في
هذه العناصر جرى وضع بعضها يف مواجهة  أي: إنّ  نية الروائية، توجد دائما عالقات حوارية.الب

العالقات احلوارية  حقا إنّ  البعض اآلخر، مثلما حيدث عند املزج بني خمتلف األحلان يف عمل موسيقي.
عبري عنه خالل هي ظاهرة أكثر انتشارا بكثري من العالقات بني الردود اخلاصة ابحلوار الذي جيري الت

 عالقات وظواهر احلياة اإلنسانية احلديث البشري وكلّ  ل كلّ التكوين، إهنا ظاهرة شاملة تقريبا، تتخلّ 
 .(2)"ماله فكرة ومعىن ل تقريبا كلّ تتخلّ 

على سند فكري  (3)يتأّسس املفهوم الدميقراطي البوليفوين يف كتاابت "ابختني" وبعده "كريستيفا"            
يستحضر ضرورة تداخل النصوص وتداخل األفكار داخل الرواية، مما يشّكل أصوات تعلن معارضتها 

                                                           
 .104. ص: 1987، 1مصر، ط –ميخائيل ابختني، اخلطاب الروائي، تر: حممد برادة، دار الفكر، القاهرة  -(1)
 .59ص: .1986، 1املغرب، ط -الدار البيضاءميخائيل ابختني، شعرية دويستفسكي، تر: مجيل نصيف التكرييت، دار توبقال،  -(2)
املغرب،  –لالطالع على آراء "كريستيفا" حول املوضوع ينظر: جوليا كريستيفا، علم النص، تر: فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء  -(3)

 ا بعدها.وم 13. ص: 1997، 2ط
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لصوت الروائي واختياراته، مما "يلقي الظالل املوضوعية على كّل وجهة نظر ال يتفق معها املبدع... 
ات اإلقناع، سعيا منه إىل ويفسح اجملال أمامها لتبلغ أقصى قوهتا وأقصى مداها ولتبلغ أقصى درج

فتتحّقق بذلك  (1)الكشف عن كّل اإلمكاانت الفكرية واملعنوية الكامنة يف وجهة النظر املطروحة"
أمناطا  ،النظرة الشمولية للعامل املوضوعي الذي يعيد إنتاجه، وهو ما يرسي حتما إىل جانب وعي املبدع

ى مع بعضها البعض لتنهزم أو تنتصر واحدة منها خمتلفة من الوعي املضاد والرؤى املتصارعة، فتتصاد
يف النهاية حبسب التوجيه الذي يقوم به الناص يف عملية إبداعية خاّلقة طرفها الثاين هو القارئ برؤيته 

 املتوّلدة عما خيتزنه نصه القابع.
 

       اإليديولوجيا:سؤال ج/ الرواية العربية و 
 لمفة تقليدية ءة سرديت عباحتترزح  العربيةصوص الروائية النّ الكثري من علينا أن نقّر بداية أبّن 

معلنا  د واالختالف،التعدّ  قافةجياوز فيها الروائي أحادية البادية، متجاهال اجلمهور اجلديد املتصل بث
 امنيسج املضة ونيف طريقة الكتاب فكره بشكل صريح ومباشر يف مجيع نصوصه مع تسجيل اختالف

لنص أو ا حني يقرأ هذا-فسه نيف احلكي، وابملقابل نفورا من طرف القارئ الذي جيد وهو ما وّلد رتبة 
ات لفئنة من امعي يف حالة اطالع على اخلصومة األبدية، واجللد النمطي للذات أو لفئة -ذاك

فع، وأن  ما ين غرييف، وهذا النوع من البناء الفكري من شأنه أن يستهلك الوقت املغضوب عليها
فتطفو يف   إلجيايبانتج ردية خارج حيزها املالتجربة يف غري مصرفها، وأن يهدر الكفاءات السيصرف 

رتفعة املتعصبة امل النرباتو خر، كتاابهتم االنتماءات اإليديولوجية الصارخة اليت قد تتغري من زمن إىل آ
  املعادية لآلخر دون فائدة تذكر.

ميكن وجية ظهرات إيديولم من متيقد ة فإنّنا نلحظ أّن جمموع ماوابلعودة إىل نصوصنا الروائية العربي      
 :تصنيفه ضمن حقلني كبريين

 .إيديولوجيات وطنية متصارعة *
 .اآلخر/ الغريبإيديولوجيات عربية يف مواجهة إيديولوجية  *

                                                           
 )بتصرف(. 98ميخائيل ابختني، شعرية دويستفسكي. ص:  -(1)
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تتمظهر وفقها اإليديولوجيات املبثوثة داخل النص الروائي العريب وبغية التوصل إىل مقوالت اثبتة 
التغيريية  ىرؤ الأمداء و  وبغية استشفاف زوااي النظر إىل الواقع العريب، احلقلني السابقي الذكريف إطار 

اللجوء إىل  يكون من الواجب علينامن أجل إحقاق ما يسـمى ابلتقدم، وكذا العوائق اليت حالت دونه، 
. للرواية العربيةتفريعات معرفية، مبثوثة يف املستوى العميق  نحنا إايه إيديولوجيا النص الروائي منما مت

 واملقصود منها خاصة:
 إيديولوجيا القمع -
 التغـيريالسعي حنو إيديولوجـيا الرفـض و  -
  إيديولوجيا التقـدم -

 

  القمع إيديولوجيا: 
فتنتهج  ،املنتظر منهايف حتقيق  ال تقبل النّد، وال تعرتف أبخطائها، وال بفشلها إيديولوجياوهي  

العنف ضّد اآلخر للتعويض على النقـص الذي تعرفه جراء فشلها، وقد تستعمل لذلك شىّت السبل مـن 
وغريها،  جلسدية، أو التغريب يف املكانمثل: عمليات التعذيب، أو سياسة تغييب اهلوية، أو التصفية ا

وهو األمر الذي مثّلت له الرواية العربية كثريا يف منجزها السردي، واستخدمت لتجسيده وسائط رمزية 
 .خاصةدة أبرزها الشخصية الروائية القامعة. وذلك من خالل العرض لفعل سلطة املستعمر متعدّ 

 فأشارت إىل حضوره ؛ر وغري املباشربشكليه املباش راملستعمِّ  فعلالعربية متثّلت الرواايت  لقد
. ة التحريريةلة للثور أو الرواية اجلزائرية املخيّ  الصهيوين –رواية الصراع العريب  املادي، مثلما فعلت ذلك

ر ابلقوة املادية وألّن االستعمار املباشر من شأنه أن يكسر الطموح العريب يف النهضة والرغبة يف التحرّ 
فقد  ،جانب مع طموح الشخصية العربية واإلسالمية من كلّ  يتعارضألّن منشوده  د،ل ويشرّ ل ويرحّ فيقتّ 

رفضها له أو العمل لصاحله بل وأعلنت عليه الثورة  العربيةأعلنت الشخصيات الطليعية يف الرواايت 
 إلخراجه من أراضيها احملتلة. 

ها سلطات تالسياسات اليت تنتهج منوابلنسبة لالستعمار غري املباشر فهو استعمار معنوي انبع 
موسم اهلجرة إىل الشمال للطيب وهو ما أتقنت التعبري عنه رواية  ،املستعمر للبقاء يف املكان ثقافيا

 .الورداينأوان القطاف حملمود رواية و  ،يعود إىل مقامه الزكي للطاهر وطارالويل الطاهر ورواية  ،صاحل
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أمكن نصيا يف الرواايت العربية، املنعكسني  -املباشر وغري املباشر - وابلوجهني االستعماريني
مستقبال مشروطا واحتماال حمتوما يفرضه النمط »القول أبّن املستقبل الذي يطلبه العريب قد أصبح 

 . (1)«الذي اختاروه )...( وهو من بناء االستعمار ويصعب التخلص منه
 
 

  :إيديولوجية الرفض والسعي حنو التغيري 

حبضور امتدادي يصل املوقف الرافض بنزعة التغيري العربية ويتميز خطاب الرفض يف الرواايت 
املستقبلي، والذي يكون إّما نزعة للتغيري اجلذري الكلي، أو نزعة للتغيري اجلزئي املعدِّل المتدادات 
فكرية معينة أو أمناط انتقائية للواقع، بدءا ابلعالقـات األسرية، واالقتصادية وصوال إىل الرتكيبة الفلسفية 

 .(2)عتقاديةواال

هي  لعربيةارواايت  الإّن أول مالحظة ميكن تسجيلها يف سياق احلديث عن إيديولوجية الرفض يف
 اعريب اجتماعيياه الي حيواقع الذقوة حضورها، وعلى مجيع األصعدة، ويف هذا تعبري واضح على نوع ال

 -ن هذا الواقعنطالقا ما -ة النصوص الروائي نت بذلكوثقافيا، واقتصاداي، وسياسيا، وحضاراي ... فكوّ 
تها السردية توى بنيى مسخلفية فكرية متجانسة، تعلن فيها الرفض وتنشد التغيري، وهو ما جسدته عل

 :يتيف ثالث مراحل جاءت على النحو اآل

 وعي الشخصية بواقعها أو جبانب من جوانبه. -
 إيديولوجيا(.رفضها هلذا الواقع               )تشكيل  -
 السعي إىل تغيريه جذراي أو التعديل فيه من أجل مستقبل أفضل. -

 د، وقد متّثلما تري قيقحت ووفقا هلذا الرتتيب حتركت الشخصيات الفاعلة يف املسار السردي بغية
 :انذكر منه جمال فعلها اخلاص إبيديولوجية الرفض والتغيري يف حماور رئيسية

 

 

 

 

 

                                                           
 .64عبد الصمد زايد، مفهوم الزمن وداللته يف الرواية العربية املعاصرة. ص:  -(1)
منتوري، دراسة سوسيوبنائية يف رواايت عبد احلميد بن هدوقة، منشورات جامعة  –عمر عيالن، اإليديولوجيا وبنية اخلطاب الروائي  -(2)

 وما بعدها. 88. ينظر: ص 2001، 1اجلزائر، ط –قسنطينة 
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 احملور السياسي: -
أو  ،يتّم فيه رفض فعل من أفعال السلطة أو نتيجة من النتائج املرتتبة عن قراراهتا وهو احملور الذي

جزئي، وإن كان الثاين فرفض كلي قد  رفض كّل ما تقوم به أو ما حتققه، فإن كان األول فهو رفض
 يتطور فيما بعد إىل رفض جذري يكون هدفه التخلص من السلطة وإيديولوجيتها متاما.

يف سياسيا  أعلنت عن رغبتها العربية يف أغلب األحيانجند أّن الرواايت هذا وعن مالمح الرفض 
كثري من املواضع، فكان نقد السلطة من جانب أو جانبني هو املبتغى   خبصوصالتعديل والتغيري اجلزئي 

 .تقوميا وصيانة الروائي سياسيا

لة للتاريخ االستعماري ت املخيّ رواايالأّما ابلنسبة للرفض املطلق للسلطة احلاكمة فقد عرّبت عنه 
، فاالستعمار وما تقوله داخل النصما تفعله الشخصيات الوطنية وذلك بتوسل   املنطقة العربية،يف

تغيريا ثوراي ال شود املن ن ومكان مهما كانت إيديولوجيته، فكان بذلك التغيريازم سلطة مرفوضة يف كلّ 
، األمر الذي يتيـح للقوى تغيريا جـذراي إصالحيا، ألّن الثورة ممارسة من أجل تغيري أنظمة اجلور والفساد

مقاليد القيادة، فتصنع احلياة األكثر مالءمة  تستلماالجتماعية صاحبة املصلحة يف هذا التغيري أن 
اإلنساين حنو مثله العليا، فتكون احلرية هي املركز  مقة بذلك خطوة على درب التقدّ ومتكينا هلا، حمقّ 

 الشعوب املستعمرة. واملنطلق حنو املستقبل املنشود، وهو ما تريده كلّ 

 :احملور االجتماعي -

وهذا احملور هو حمور خمتلف الشرائح االجتماعية الفقرية واملقهورة اليت ترفض واقعها فتطالب 
 [واليت كانت معظمها مادية] إىل فعل ذلك، وقد شّكلت مطالبها السلطة بتغيريه أو تسعى هي بنفسها

صورة للباحث عن دواء يف بيت ال يعرف إاّل الداء، فرتصدت احلديثة واملعاصرة  العربيةيف الرواايت 
، ة والغربة لالسرتزاق خارج الوطنالطريق للخروج من دائرة احلاجة والعوز إىل احلياة الكرمية إّما ابهلجر 

، ورواية "أوان القطاف" للورداين كافية ورفع شعارات اخلبز يف وجه السلطةوإّما ابختيار البقاء يف الوطن 
 .للتدليل على ذلك
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 احملور احلضاري: -
وشخصية هذا احملور واعية بعمق واقعها، شخصية مثقفة ترفض املوقع العريب واإلسالمي يف 

وألّن رأس املتهمني  ،راهنها املغرتب الشاخص يف مفرتق الطـرقخارطة العامل احلضارية، وترفـض معه 
هبذا التخلف، هو الغرب، الوجه اآلخر من حريتنا، فقد كان حضوره قائما يف الرواية، إن ابلتلميح أو 

التاريخ  ابلتصريح، فالغرب أتكيد لتأخر العرب، "هو احللم، وهو الرتمجة احلسابية ملا يفصل العرب عن
سافات شاسعة رغم وجودهم الشكلي فيه. وهو أخريا احلكم الصارم البارد أبنّه مل يعد الراهن من م

ابإلمكان للعريب واملسلم إاّل أن يكون يف الدرجة الثانية على األقل، ألّن حضارة الغرب أو مدنيتهـم 
يب يف التجربة اثبت اجلدوى والفاعلية. لذلك رأى العر  ،مبثابة النمـوذج العاملي األّول الشديد اإلغراء

 .(1)الغربية أّول اختيار ممكن، ولعّله االختيار الوحيد املتاح"

  :)إيديولوجيا التقدم )مقولة الطفل الواعد يف الرواية العربية 
قدم، فبّشرت ضة والتالنهو لقد اتسمت الرواية العربية منذ والدهتا خبطاهبا الذي ينشد احلداثة 

 وعن العدالة ،رالتحرّ رية و مرجعا للحاضر واملاضي، فتحدثت عن احلأبزمنة جديدة يكون املستقبل فيها 
لم ح وتباشري احلة ملالمؤسسواملساواة وعن الدميوقراطية واالنفتاح على اآلخر وغريها من القضااي امل

 العريب الذي أفل أبفول دولة املوحدين.

نة عربية فاضلة وذلك مدي لقد رفضت هذه الرواية واقعها إلمياهنا بضرورة التغيري من أجل أتسيس
، ألّن "النهضة آلخرالنفتاح على اما هو أصيل وبني ما هو دخيل ابحتاول اجلمع بني  من خالل رؤاي

انطالقا من أصوله  أو التقدم حركة دينامية ترخيية مطّردة لدى اإلنسان يسعى من خالهلا إىل حترير ذاته
اآلخر سواء أكانت ترخيية تنتمي إىل حيز زمين وىّل  حنو املستقبل مع اإلفادة قدر املستطاع من جتارب

 .(2)أم معاصرة له"

                                                           
 )بتصرف(. 61عبد الصمد زايد، مفهوم الزمن وداللته يف الرواية العربية املعاصرة. ص:  -(1)
 20ص:  .2003، 1األردن، ط –رزان حممود إبراهيم، خطاب النهضة والتقدم يف الرواية العربية املعاصرة، دار الشروق، عّمان  -(2)

 )بتصرف(.
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م يذهب "فيصل دراج" يف مؤلفه )رواية التقدم واغرتاب املستقبل( إىل القول أبّن وبشأن هذا التقدّ 
تها من صيغ نظرية جاهزة، ومن تفاؤل مشروع، فعرّبت بلسان رواايت يالرواية العربية قد استقت وظيف

م يف أشكال خمتلفة ومتحولة عن هنضة العرب، وشروطها، وإرهاصاهتا تتسـم مبعاجلة قضااي التقـدّ  طليعية
ومالحمها األوىل اليت بدأت تظهر من النصف الثاين للقرن التاسع عشر، وقد أطلق على هذا النوع من 

أو )رواية إيديولوجية الرواايت احلاملة هلذا الفكـر التحرري التقدمـي صفة )رواية األفكار املتفائلة( 
فكرة النهضة املناسبة على  -بناء عليه-اية اليت تـثبتت من واقعها وثبتت، قاصدا هبا الرو (1)التقدم(

ت اليت ف، والعزاء لسنوات الضياع والتشتّ مستوى خطاهبا، فكرة السيل اجلارف للماضي العريب املتخلّ 
 هّم الشعب العريب وفكرهتا فكرهتماايت مّهها عرفها. وبذلك استبدلت املتوقع ابلالمتوقع، فكانت رو 

 وحلمها حلمهم، فهي الرسالة اليت قامت على اإلفراج عن مكبوت الشعب يف ظّل واقعه البائس.

ن نسق طريقة فنية عتعبري بة للوألّن قوام الرواية فكراي هو جمموع االسرتاتيجيات السردية املستخدم
 إلجاابت اليتاح عن اإلفصل ،وصيغ خمتلفة ،العربية إىل مقوالت عدةذهين معني، فقد احتاجت الرواية 

 أي ذلك ؛اعد"يب الو الص" خيتارها الروائي لسؤال النهضة والتقدم، ولعّل أبرز هذه املقوالت مقولة
عيدا عن ب ،ماضيهيب و الطفل الذي ينتمي إىل مستقبله، فريمتي يف أحضانه بعيدا عن احلاضر العر 

دومه ينتظر ق الكلّ فلسالم، ليه ايف الرواية مبثابة البشارة، املهدي املنتظر، أو عيسى عف، ليكون التخلّ 
 اخلري يف كربه. وأيمل اخلري كلّ 

ه د رست على هذقدمية قا التجند أّن خطاهبا النهضوي وإيديولوجيته الرواية العربيةوابلعودة إىل 
 القادم، فكانمنها و  اضركل األزمات، احل  املقولة املركزية، فاعتربت الطفل العريب الناهض هو حلّ 

ل لعامله ألصل، املشكِّ هول ان اجملالصيب فيها هو املرجع الذي نتجه به حنو املستقبل، البطـل املوعود للزم
 ئم. من القاالز  النفسي والقيمي واجلمايل، ففيه الزمن املشتهى الكامل املنقطع متاما عن

حتدثت بيقني عن مستقبل »فـ ت دالالت الطفل الواعد كّرس  اليتالرواايت العربية  ومن ضمن
 : أذكر، (2)«ر يف منتصف الطريقر، أو ينتظرها التحرّ ر، صاغته أرواح متشي إىل التحرّ عريب متحرّ 

                                                           
 وما بعدها. 16. ص 2010، 1لبنان. ط -فيصل دراج، رواية التقدم واغرتاب املستقبل، دار اآلداب، بريوت ينظر:  -(1)
 .16املرجع نفسه. ص:  -(2)
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 "زينب" حملمد حسني هيكل  -
 "العاشق"/ "ما تبقى لكم" لغسان كنفاين  -
 "البحث عن وليد مسعود" جلربا إبراهيم جربا"السفينة"/  -
 حملمد ديب "الدار الكبرية" -
 "الرغيف" لتوفيق يوسف  -
 "األجنحة املتكسرة" جلربان خليل جربان -
 "عودة الروح" لتوفيق احلكيم -
 "األرض" لعبد الرمحن الشرقاوي -
 "املعلم علي" لعبد الكرمي غالب -
 "الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي" للطاهر وطار -

مادة يف  املنظّم للاجلمايل البعدو والكثافة الداللية اإليديولوجية إّن حضور الصيب الواعد هبذه القوة 
ملنتصر الذي لسعيد ااقبل الرواية العربية يوحي بفلسفة معينة من التقدم، وإىل نظرة خمصوصة للمست

جملتمع ااعسا من قبل ، ال تقواعدينتظره العريب، فما عجز عنه اآلابء واألجداد أ وكل أمره هلذا الطفل ال
ا الغرب اليت أحاط هب حلضاريةـة واويف ظـلِّّ احلوادث التارخيي ،ف الذي يعيشهآداء دوره يف ظلِّّ التخلّ عن 

عة، لة خمخصوصا مبا أحضره من جيوش وأدوات إدارية ومعرفي دول الشرق عموما والعرب كن جتاوزا ضِّ
 .بناءوال اوالت الدؤوبة للتغيريحلالة الغنب اليت يعرفها ويعيشها ابلرغم من احمل

هنض على أطالل املعايري األسرية »وإذا كان الصيب يف الرواية الغربية قد ارتبط مبستقبل إبداعي 
قد قام يف سياقه احلديثة واملعاصرة ، فإنّه يف الرواية العربية (1)«والتعاليم الدينية ومجلة القيود املتوارثة

 (2)«االجتماعي والتخلص من براثن االستعمارالدعـوة إىل التقدم »العريب على بعدين رئيسني مها: 
 .بنوعيه العسكري والثقايف

 
 

 

                                                           
 .73. ص:  2010سبتمرب  – 622فيصل دراج، الرواية تكتب صبيها الواعد، جملة العريب، الكويت، العدد:  -(1)
 نفسه والصفحة.املرجع  -(2)
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  توظيف الرتاث يف السردية العربية -8

 أ/ يف مفهوم الرتاث:
املعاجم إىل ما يكسبه اإلنسان من  ترجع لفظة الرتاث إىل مادة "َوَرَث"، وحتيل إبمجاع كلّ        

يورد الفريوزابدي يف قاموسه احمليط اللفظة ويعّقب:  ،لالحقالسابق  يرتكهنصيب مادي أو معنوي، 
أابه منه بكسر الراء، أي يرثه أبوه، وأورثه أبوه، وورّثه جعله من ورثته، والوارث:  ثَ "تضمنت معىن ورِّ 

الباقي بعد فناء اخللق، ويف الدعاء )أمتعين بسمعي وبصري واجعله الوارث مين(، أي أبقه معي حىّت 
 . (1)أموت"

يالحظ تداوليا أّن لفظة الرتاث حديثا ومن خالل الدراسات اللغوية والفكرية والنقدية قد         
 نب وأتخذ هي داللة املعنوي خالصاأخرجت من السياق املادي لتعّوض بلفظة املرياث يف هذا اجلا

تراكم " ، والذيالسلف للخلفتركه فكري وثقايف موروث ت بذلك إىل تعريف الرتاث أبنّه: وذهب
خالل األزمنة من التقاليد والعادات والتجارب واخلربات وعلوم وفنون شعب من الشعوب، وهو جزء 
أساسي من قوامه االجتماعي واخللقي، يوثق عالئقه ابألجيال الغابرة اليت عملت على تكوين هذا 

ية شىت منها ، وهبذا أصبحت لفظة الرتاث قطبا اصطالحيا شائعا يف حقول معرف(2)الرتاث وإغنائه"
    وعلم االجتماع وعلم النفس وغريها. األديب  نقداحلقل الفكري وال

، وانتقاله املستمر من املاضي حنو احلاضر حركته الدائمة، و د حضورهجتدّ إّن ما مييز الرتاث هو         
الواقعية املستقبل، فالرتاث من هذه الناحية هو "كائن حي متحرك بصريورة دائمة هي صريورة احلياة ف

، وهي بدورها حتيا فيه ومعه، ولكن بشكل آخر رمبا كان شكلها اليت ينبثق منها وحييا فيها ومعها
، وبذلك يكون (3)"األرقى، ورمبا كان شكلها الرافض هلا، ورمبا كان تعبريا عن صراعها هي مع نفسها

  العالقات البشريةوكلّ  كيةتمظهرات السلو ال فهو حيضر بكيفية دائمة يف كلّ  ،الرتاث جزءا من احلياة

                                                           
 ، مادة "َوَرَث"1ج. 2005، 8لبنان، ط –آابدي، القاموس احمليط، تح: حممد نعيم العرقسوسي، دار الرسالة، بريوت  الفريوز -(1)

 .177ص:
 .63. ص: 1986، 1لبنان، ط –جبور عبد النور، املعجم األديب، دار العلم للماليني، بريوت  -(2)
 .464لبنان، دط، دت. ص:  –حسني مروة، دراسات يف ضوء املنهج الواقعي، مؤسسة األحباث العربية، بريوت  -(3)
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اجلماعة، ومن هنا  ألنه ببساطة مشكل هووي ال ميكن االستغناء عنه حني احلديث عن الفرد أو
 أمهيته ابلغة ويصبح عند املبدع هدفا لالستزادة وأداة للتعبري يف الوقت نفسه.يكتسي الرتاث 

ا أو توظيفه للتعبري به وعنه نفكريعند موابحلديث عن الرتاث العريب وسؤال العودة إليه لقراءته        
كان من   ترسيخ معامل اهلوية اليت حاول االستعمار بشكليه طمسها ميكن القول أبنّ  ،عند مبدعيناأدبيا 

"فالعودة إىل الرتاث يف حياتنا املعاصرة هي جزء من عملية  ،أهم األسباب اليت دعت إىل العودة إليه
وتشرتك فيها مجيع شعوب األرض. وتبقى بعد ذلك كيفية  عةدفاع عن الذات، وهي عملية مشرو ال

سبب آخر ال يقل أمهية ، وبعد هذا السبب أييت (1)التعامل مع الرتاث يف العودة إليه، وحدود توظيفه"
، يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية رتفاع إىل مستوى احلياة املعاصرةحموره بناء الذات "ألّن اال

ن مجلة ما يتطلب إعادة بناء الذات نفسها، وإعادة بناء الذات من إعادة بناء والثقافية كافة، م
 .(2)الرتاث"

     :ب/ السرود العربية وتشّرب الرتاث
رفة رير املع، إىل حتمستحدثة بوعي جديد، وآلياتاحلديثة واملعاصرة السرود العربية لقد سعت          

 .ةتجدات القراءسوما ملدلقابلة ا، وتفكيك معطياهتا اجلاهزة املختلفة هانصوصإبعادة النظر يف  ،الرتاثية

أهّنا مل تتعامل مع الرتاث ابعتباره منجزا جند  ،وبتأمل جمموع النصوص السردية احلديثة واملعاصرة         
تتكون من شبكة من املنظورات  مكتملة بل اعتربته "وساطة مفتوحة النهاية، غري تمة وغريمكتمال، 

من هنا انطلقت املنجزات  ،(3)املنقسمة بني توقع املستقبل، وتلقي املاضي، وجتربة احلاضر احلية"
أدركت هذه النصوص معىن  ،الواعي ومن موقفهاب النص القدمي، شرّ واملعاصرة يف تالسردية احلديثة 

يف عرفت و العودة إىل الرتاث للنبش فيه، واستنباط املناسب منه، لتوظيفه وقراءة الراهن من خالله، 
منه واالنطالق ليه حاضرا ع"العودة" واالنفتاح على الزمن التارخيي لالرتكاز هذه مجاليات الوقت نفسه 
  حنو املستقبل.

                                                           
 .252. ص: 1999، 2لبنان، ط –حممد عابد اجلابري، املسألة الثقافية يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت  -(1)
 املرجع نفسه والصفحة. -(2)
 .90ص: .1999، 1ط لبنان، – )فلسفة بول ريكور(، تر: سعيد الغامني، املركز الثقايف العريب، بريوت والوجود والسرد د، الزمانديفيد وور  -(3)
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رتاثي، هو فعل مرتد إىل الوراء يهدف إىل الكشف عن املسكوت عنه يف إّن الرجوع إىل املنجز ال       
وبذلك  ،ملتطلبات زمنهم وسياقات كتاابهتمالنص القدمي الذي مل ينظر إليه السابقون ألنّه مل يستجب 

وتوظيفها ، لكشف عن هوامش الرتاثحموره اأخذت النصوص السردية احلديثة واملعاصرة دورا جديدا 
وبذلك ال تتجاوز املادة الرتاثية كوهنا "مادة  نص الالحق يف موضوع من املوضوعاتمه للألمهية ما تقد

 و منجما معرفيا يصلح التنقيب فيهثقافية ميكن حتويلها، أو رأس مال رمزي ميكن صرفه أو استثماره، أ
وهو ما ينتج  ،(1)أو بىن ال معقولة ينبغي تفكيكها أو حقال دالليا مثة حاجة إىل أن يقلب ويعاد حرثه"

 تتجاوز جمرد التوظيف. للنص السردي رايديةلنا أدوارا 

قد  فإبحياء القدمي، وبعث الرتاث، النهضة األدبية العربية يف بداايت ارتبطت املنجزات السردية         
 من الناحيتني الشكلية واألسلوبيةالقصص املرتمجة واملؤلفة  / كان "للمقامات أتثري واضح يف الرواايت

القصة للسجع، وكثرة املرتادفات، واملفردات الصعبة، وكان أللف ليلة وليلة أتثري  / فخضعت لغة الرواية
واضح يف املضمون، فربزت يف النص الروائي معامل بطل  احلكاايت، وخضعت األحداث للمصادفات 

"ليايل سطيح" ومن ذلك ما جنده يف نص "حدثنا عيسى بن هشام" للمويلحي،  (2)والعجائيب واخلارق"
حلافظ إبراهيم، "ختليص اإلبريز يف تلخيص ابريز" للطهطاوي، "علم الدين" لعلي مبارك وغريها من 

 .النصوص الالحقة

يف املرحلة اليت تبلورت فيها  عربلدى املبدعني الالرتاث إّن انطالقة مثل هذه تؤكد مركزيته        
ها اليوم، حيث انتقل املبدع من السعي إىل السكن يف األجناس األدبية وانتهت إىل األشكال اليت نعرف

املاضي متجيدا له إىل مرحلة االشتغال عليه ابهلدم والبناء ليناسب ذاته اجلديدة، وذلك وفقا 
، خللق احمللي والعاملي ،السرتاتيجيات جديدة تستدعي الرتاث األديب والتارخيي والشعيب واألسطوري ...

إىل جانب املادة املثقلة أبسئلة الكينونة واملطابقة واملغايرة واإليديولوجيا  متقدّ  طرائق تعبريية جديدة
والتاريخ واملستقبل، صورا مجالية ميكن الكشف عنها من خالل دراسة النصوص السردية حتت مسمى 

 "التفاعل النصي". 
                                                           

 .83. ص: 1994، 1لبنان، ط –مقارابت نقدية وسجالية، دار الطليعة، بريوت  –علي حرب، أسئلة احلقيقة ورهاانت الفكر  -(1)
 .07الرتاث يف الرواية العربية، ص: حممد رايض وتر، توظيف  -(2)
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 ة يف النص الالحق، والتفاعل معهااستحضار نصوص سابق"يقوم التفاعل النصي على 
بوصفه كياان لغواي فإنه حيمل يف كثري من األحيان شبكة  السردي . والنصّ (1)"وإنتاجها يف ثوب جديد

من خمزونه الثقايف، فيستدعي الكثري من النصوص، ليوظفها يف  املبدعمن التفاعـالت النصية، يستمدها 
 عنها. وقد تغدو هذه عندما تتساوق مع املضامني، ليدعم هبا الرؤى اليت يريد التعبري النصيبنائه 

ه قراءة النص وهتيمن عند االقتضاء على أتويله ظاهرة توجّ "صوص مبا تشكلـه من تقاطعات نصية الن
 .(2)"أثناء هذه القراءة نفسها

 العربيةالتجربة  ىثر ألغواي  تعددا النص السردي احلديث واملعاصركسب أإّن التفاعل النصي 
 .(3)"أخرى، مع بقائه ممركزا يف سياقه اخلاصتعددية من سياقات " أكسبهاحيث 

   بناء لغتهايفستعلمت اا قد يتبني أهنّ  السردية العربية احلديثة واملعاصرة النصوصوابلعودة إىل 
ر نذك واليتته، لي وأثر األص أمناط املستنسخات املرجعية واملقتبسات النصية اليت تفاعلت مع النصكّل 

 أثورةاملقوال األثال ماأل، ةألدبيالنصوص ا النصوص الدينية )اإلجنيل/ التوراة(، ،القرآن الكرمي: من بينها
إىل  دعوناملبمد د ع... وق ، السرود القدمية، األساطري، األخبار، النصوص التارخييةقصاصاتال

اليت  لرؤايفت عن اا وكشقتهد دالالت أثرت التجربة وعمّ ا أفضى إىل تولّ مم نتاجاهتماستزراعها يف 
 .السردي العريب املتأخر يصدر عنها النصّ 

بشكل تطبيقي، نستخلص مثاال بسيطا  –يف هذا املقام  -ولتتضح فكرة توظيف الرتاث 
بعد أن أشار  ،بصيغة مباشرة وصرحية ،من الرتاث األديب العريب القدميالروائي "إميل حبييب"  استلهمه

نصح حكاية  ،يف اهلامش حكاية أوردها "اجلاحظ"، فكتب إليه بقرينة مرجعية حتيل إىل انتمائه اخلطايب
مسعت يف بالد فارس حكاية عن فأس ليس "فقال:  اخلائن/ السليب /املتشائل "الفضائي"الكائن هبا 

: إن عاديةذه هاهنا خلري! فقالت شجرة : ما ألقيت هقيت بني الشجر. فقال الشجر لبعضفيها عود أل
 .(4)"فال ختفنهامل يدخل يف أست هذه عود منكن 

                                                           
 –"، جملة اجلامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(، غزة حممد نصار"عبد الرحيم محدان، اللغة يف رواية جتليات الروح للكاتب  -(1)

 .143. ص: 2008، 02، العدد:16فلسطني، اجمللد 
 .27. ص: 2007، 2املغرب، ط –، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء محيد حلميداين، القراءة وتوليد الداللة -(2)
 .143املرجع السابق. ص:  -(3)
 .54. ص: 1974، 2لبنان، ط –إميل حبييب، الوقائع الغريبة يف اختفاء سعيد أيب النحس املتشائل، دار ابن خلدون، بريوت  -(4)
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ينسجم مع  رأه مباق قد  أّن الروائيوابلنظر إىل السياق الذي أدرج فيه نص "اجلاحظ" يتبنّي 
يفا حملدينة األم ة إىل العود، فجعلها تصدر عن ذات عاملة جلأ إليها املتشائل فنصحته ابموقفه ورؤيته

 و الذي سيكونينهم وهل باملتشائ واالستقرار هبا، مستشرفة من خالهلا ما سيلحق أهل "عّكا" إن بقي
 اخلائن لوطنه.

رة جعله شج، فاانصحلقد استعاض الفضائي عن التصريح ابلتلميح، فحكى القصة للمتشائل 
ه لن منه إىل أنّ  [ إشارةكانمن األشجار، ]مع ما حيمله مدلول الشجرة من رمزية للثبات والتجذر يف امل

 أهله.  علىأ سكن اإلست فسيكون حتما وابالً يكون يوما إالّ فلسطينيا، وإىل أنّه إن 

 عيدن زمن بموائي استمّدها الر  هي احلكاية اليت، و كاية اجلاحظمع ح "حبييب"تفاعل نص 
 فعل اخليانة إىل أن منه ووظفها يف سياق نصي انبع عن أزمة فلسطينية حاضرة، إشارة ومن نّص عتيق،

 ف.بالغة التوظيو  لرؤايلة االنسج فنيا يعرب عن أصا ، فجاءةواحد نتيجةفعل يف الزمن بوجوه متعددة و 

وألّن املتشائل ]وهو الشخصية اخلائنة يف األراضي الفلسطينية احملتلة[ مل يعمل مبا ن صح به فقد 
، من قصة مدينة النحاس املسحورة اليت وردت آخرتراثي الروائي مبجتزأ  وقع املستشَرف الذي عرّب عنه

من قرى "عّكا" اليت وشى أبهلها: يقول املتشائل وهو يطوف يف قرية  يف كتاب ألف ليلة وليلة،
فرحت أمشي مذهوال أتصورين األمري موسى وقد دخل مدينة النحاس املسحورة، فإذا )ال حّس فيها "

وال أنيس. يصفر البوم يف جهاهتا. وحيوم الطري يف عرصاهتا. وينعق الغراب يف نواحيها وشوارعها ويبكي 
 .(1)"فيها(على من كان 

 

 

 
 

 

                                                           
 .131. ص: أيب النحس املتشائل إميل حبييب، الوقائع الغريبة يف اختفاء سعيد -(1)
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 مجاليات املكان يف النص السردي -9

 ي املكان: أ/ مفهوم وجتلّ 
لية يعترب املكان عنصرا تالزميا يف تشكيل البنية السردية، وطرفا أساسيا يف املعادلة االكتما    

مبثابة العمود الفقري الذي يربط أجـزاء العمل بعضها ببعض، واخللفية  السرد، فهو يف ملقتضيات النص
فهو يتخذ أشكاال ويتضمن معاين عديدة بل "، املنجز اإلبداعياليت قام ألجلها  ال الرؤيـاليت قد تشكِّ 

، واملكان ليس أرضا أو مساء ولكّنه (1)"إنّه قد يكون، يف بعـض األحيان، اهلـدف من وجود العمل كّله
تشبيك معقد من اهلوية واالنتماء والوعي الفردي واجلماعي، هو الّرمز السردي الذي ال تنضب دالالته 

إىل مستوى  لألحداثديكور  إالَّ ابنتهاء العمل، فيتخطى سلبيته وموقعه السطحي الذي هو فيه جمرد
 .أكثر عمقا

ء الزمن منه أيضا، وذلك ألّن تستدعي ابلضرورة انتفا السرديإنَّ فرضية انتفاء املكان من العمل 
الزمن لن جيد دون املكان ما ينسج عليه عالئقه، وما يؤثر فيه من ذوات فاعلة يف النص هي مجيعا 

، ولذلك "كان توظيف املكان يف اإلبداع القصصي، من الوسائل الفنية على عالقة محيمية ابملكان
 اعيةمجالية وعواطف إنسانية وجتارب اجتم ذات األعماق البعيدة. ملا حيمله من مالمح ذاتية، ومسات

 .(2)جتعل العمل متكامال فنيا"

ال من خالل احلركة احلسية وحدها، بل "ها ابملكان حتاول دوما أن تقهره والشخصية يف عالقت  
وهلذا جند أنَّ الرواية  (3)"متييزا من خالل احلركة الفكرية واخليالية اليت تعّد من أهّم خصائصها وأكثرها

مهما  السردي فالنصّ اليت قد حتصـر أحداثها يف مكان واحد تقوم دوما خبلق أبعاد مكانية جديدة، 
، انهيك عما (4)نفتح على أمكنة أخرى تذكرا أو استشرافا من طرف أبطاهلايقّلص أمكنته ال بّد وأن 

                                                           
 .33ص:  حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي. -(1)
 .11: . ص2005، 1اجلزائر، ط –أمحد طالب، مجاليات املكان يف القصة القصرية اجلزائرية، دار الغرب، وهران  -(2)
 .135. ص: 1986،  1مصر، ط –يف النظرية والتطبيق،  دار قباء،  القاهرة  -نبيلة إبراهيم، فن القص  -(3)
 :ص .1991، 1طالعراق،  – ة الشؤون الثقافية، بغداد، مؤسسامل الرواية. تر: هناد التكريلأوئيليه، ع رايلروالن برونوف و ينظر:  -(4)
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، وعليه تنبين دالالت زمنيةتثريه حركات وسكنات هذه الشخصيات يف املكان أبصنافه من إحاالت 
 النص وتتشكل آفاقه. 

وألّن القائم ابلسرد ال يشّيد أمكنة عمله على الصدفة، بل يقيمها على حنو خمصوص ليحيل هبا 
فق ووضعيات الشخصيات يف العمل، ومع ، فإنّه يقوم بتوزيعها مبا يتواده من دالالتإىل ما يري

منشودها الذي تريده أن يتحقق، والنهاايت اليت آلت أو ستـؤول إليها، مما يعّدد األمكنة حبسب عـدد 
، وهو التعدد والتنوع الذي سيشكل للقارئ فيما بعد نسقا الشخصيات وينوعها بتنوع منشودها هذه

جزئية يتحصل بلملمتها على ما يساعده على فهم املبتغى  مرتابطا من األمكنة النصية احملّملة بدالالت
كموضوع للفكر الذي خيلقـه "املكان موضعا اسرتاتيجيا يفرضه  الكلي للعمل، وهو ما مينح

 .(1)"جبميع أجزائه املبدع/الروائي

 املكان السردي: مقاربةب/ 
ى هبا املكان يشرتط "ميتريان" يف دراسته، عدم االكتفاء ابلبحث ظوهلذه املكانة واألمهية اليت حي  

، أو يف متظهراته السطحية؛ أي يف توايل الوصف الطوبـوغرايف له اجللية متفصالتهتشكالته و يف 
وانتقاالت الشخصيات داخل اجملال احملّدد فقط، بل يوجب الكشف عن العالقات البنيوية العميقة اليت 

ه النص وترسم         . (2)مساره توجِّّ

 إىل ما مفهوما نقداي يوصلو يستدعي أداة إجرائية النص السردي وعليه فإّن استنطاق املكان يف  
ظري ابلتقاطب؛ وهو ، وهذا املفهوم هو ما تصطلح عليه الشعرية يف بنائها النهو جوهري من الدالالت

متعارضة حبيث تعرّب عن العالقات يف شكل ثنائيات ضدِّية جتمع بني قوى أو عناصر "ما أييت عادة 
ومن ضمن هذه . (3)"والتوترات اليت حتدث عند اتصال الراوي أو الشخصيات أبماكن األحداث

: ])املفتوح واملغلق(، )املتصل واملنفصل(، )القريب نذكر على سبيل التمثيل التقاطبات/الثنائيات
واملتغري(، )املركزي واهلامشي(، )السطحي  ، )الثابت، )اليمني واليسار(، )العايل واملنخفض(والبعيد(

إىل جمموع مطّية لالنتقال من داللة املكان الواحد  جيعلها الباحث[، التقاطبـات اليت والعميق(...
                                                           

 .27حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي. ص:  -(1)
 .38  :صاملرجع نفسه.  -(2)
 .33املرجع نفسه. ص:  -(3)
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طبيعة العالقة اليت  ا تواريهيتال ةالكلي للداللة، ربطا للداللة بعضها ببعض، واستجالء النصّ األمكنة يف 
ك ابعتبارها "القاعدة األساسية لسري الواقع النفسي والبعد االجتماعي وذله األمكنة، جتمع بني هذ

سب ما تقتضيه ]حبوهو ما سيمنح البحث ، (1)للشخصية حسب توظيفها وفق االجتاه العام للقصة"
يف مستوى من مستوايته، املتصل  السرديما يقتحم به الفضاء  السردية املشتغل عليها[املدوانت 

احملكي ال يتاح له أّي حتقق استيتيقي إاّل هبذا "؛ ألّن (2)كون الرئيس هلذا الفضاء"ابملكان، مبا هو "امل
( األساس للعمل السردي: الفضاء. هنا حيث تتحول األشياء من هندسة التقاطب Supportالسند )

 البسيطة األولية إىل مستوى التعقيد والتشابك واملتاهة، مستوى )التحول املسخي(
(Métamorphique)"(3) يتّم االرتقـاء إىل مستوى جعل التجربة اخلارجية ـ على "، ويف هذا املستوى

حنو ما أوضح كانط ـ ضرورية للتجربة الداخلية ما دامـت هذه األخرية عصية على الوصف وترفض أن 
 ل واحلركة ومبختلف الصور سواء، وهو ما يتيح رصد داللة املكان الزمنية وهو يف حالة التحوّ (4)"تتكلم

ألّن  ة يف النصالقائمة على أسس مرجعية واقعية أو املتذهنة كما تتبّدى يف العامل الداخلي للذات الفاعل
، وهو ما يؤكد (5)"يفرتض دائما تصّور احلركة داخله، أي يفرتض االستمرارية الزمنية"الفضاء وحده من 

 أكثر حضور الزمن يف املكان بناًء وداللة.

الكثري من االجتهادات النقدية اليت  -التنظريية والتطبيقية على حّد سواء -إّن يف الساحة السردية  
، واليت مل تنأى هتدف إىل تقدمي قراءة شاملة للنصدة تسعى إىل مقاربة املكان انطالقا من مقوالت حمدّ 

حني دعا إىل  "لومتان"ومن ذلك على سبيل التمثيل ما قّدمه  ،عن مفهوم التقاطب املوضح آنفا
 نتطّرقكأن   ،جمموع التقاطبات املستند إليها يف التحليل، وقراءة النص من هذا املنظور معة القيم مساوق

اليمني واليسار، والقّيم والرخيص حني احلديث عن العايل احلديث عن ء حني احلسن والسيّ  إىل
للتعبري هبا ال كّلت ومعان ش  ألمكنة دالالت قيمية ل، ويرجع لومتان ذلك إىل أن )...( واملنخفض

                                                           
 .14أمحد طالب، مجاليات املكان يف القصة القصرية اجلزائرية. ص:  -(1)
اجلزائر   –، اجلزائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيعدراسة يف بنية الشكل،  -إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية يف الرواية املغاربيةينظر:  -(2)

 .33 :ص .2002  ،1ط
 .69. ص: 2000، 1املغرب،ط –املتخيل واهلوية يف الرواية العربية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء  – حسن جنمي، شعرية الفضاء -(3)
 .69املرجع نفسه. ص:  -(4)
 .63. ص: 2000، 3املغرب، ط -الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، من منظور النقد األديب -محيد حلميداين، بنية النص السردي  -(5)
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ن النصي انطالقا من دعوة قراءته هلذا املكوّ  "غاستون ابشالر"م ويف هذا املساق، يقدّ  (1)للتعبري عنها
استنباط مساته لفهمه وإدراك قيمته يوجب لغوي نصي ه رمز مفادها ضرورة التعامل مع املكان على أنّ 

حتدث ويف هذا ة اليت جتمعه ابلشخصية، العالق وذلك يف ظلّ وتفسريها مّث أتويلها لتحديد دالالته 
مع املكان من عدمها، وأشار إىل األماكن االختيارية اليت عنصر األلفة عن صاحب "مجاليات املكان" 

األلفة  واألماكن اإلجبارية اليت تغيب فيهاد فيها املشاريع واألحالم، وتتجسّ األلفة هذه ق فيها تتحقّ 
 .احللمويغيب معها 

 املكان:ج/ أنواع 
وطبيعة هذا احلضور  ،وأمداء حضوره فيها ،ابالستناد إىل العالئق اليت جتمع املكان ابلنص السردي     

املكان يف "يف كتابه  "غالب هلسا"وهي األنواع اليت عرضها  ،ز النقاد بني ثالثة أنواع من األماكنمييّ 
 على النحو اآليت: (2)"الرواية العربية

 كن حداث، وال مييها األقع فيكتسي هذا املكان طابع الديكور والساحة اليت ت : وهنااملكان اجملازي
ألحداث اليت جمموع او صية إعطاؤه أمهية كبرية أثناء عملية القراءة ألنّه ال ينقل تفاعالت الشخ

 يتضمنها النص.
 

 ب  لكن مع غياله بتفاصي رصوّ وامل ،قاساتهمب املنقولو  ،: وهو اجملسد أببعاده البصريةاملكان اهلندسي
 فيه. ياةاحل

 

 ثابت غري ال، لقارئاخليال  تثريوهو احلامل هلواجس الذات، املقرتن بتصورها له، املس :املكان التجربة
 ابملكان تسميته ا ميكنملحلقيقية املفضي إىل الداللة ا مكوانت النص، كلّ ل الرابط واحد، شكل على

 
 
 

                                                           
 .75. ص: 1985، 1لبنان، ط –ينظر: سيزا قاسم، بناء الرواية، دار التنوير، بريوت  -(1)
 .08/09. صص: 1989، 1سوراي، ط –ينظر: غالب هلسا، املكان يف الرواية العربية، دار ابن هانئ، دمشق  -(2)
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 :وظائف املكان يف النص السردي /د
 ذكر:لسردي ناالنص  يف الت املكانتشكّ  تؤديهااليت اجلمالية و  الوظائف الدالليةومن أبرز      

اان حقيقيا التعبري عن بواطن الشخصيات والتدليل على رؤيتها وأفكارها، وهبذا يصبح املكان "خزّ  *
فيها كّل لألفكار واملشاعر واحلدوس، حيث تنشأ بني اإلنسان واملكان عالقة متبادلة يؤثر 

 .(1)طرف على اآلخر"
ظ فق إيقاع حيفو زمنيا و تبيا املسامهة الفاعلة يف بناء دالالت النص السردي العامة وأتطريها ترا *

 للقارئ حدودا واسعة للفهم وإدراك املضامني.
ردية فاعلة ساليات متو  ضبط العالقات بني املكوانت السردية واملسامهة يف تشكيل حوافز خللق *

 نص.داخل ال
برية من كموعة  جمعلى  ألنّه حييل بذاته ،املكانميكن قراءة النص ككل انطالقا من تشّكالت  *

 ل النص السردي.مع بعضها لتشكّ  تتواشجاليت واألصوات الرؤى 
ألّن املكان كما يقرّه  ،املسامهة يف الكشف عن طبيعة الشخصيات وفهم اهلدف من توظيفها *

ويليك "تعبريات جمازية عن الشخصية، ألّن بيت اإلنسان امتداد له، فإذا وصفت البيت، فقد 
 .(2)وصفت اإلنسان"

ل الشخصيات ل، وذلك بتخيّ دة إىل مرحلة التمثّ املسامهة يف نقل القارئ من مرحلة القراءة اجملرّ  *
تنقلب الغرفة اليت حنن وبذلك " وحتّس به،داخله واألحداث عرب املكان الذي تنتقل فيه وتعيش 

 . مثلما يقول ميشال بوتور (3)فيها إىل مكان آخر خيلق ديكور الرواية"
 

 
 

 

                                                           
 .31ص: حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي.  -(1)
سوراي،  –رينيه ويليك / أوسنت وارين، نظرية األدب، تر: حمي الدين صبحي، اجمللس األعلى لرعاية العلوم والفنون واآلداب، دمشق  -(2)

 .288. ص: 1972، 1ط
 .59. ص: 1971، 1لبنان، ط –ميشال بوتور، حبوث يف الرواية اجلديدة، تر: فريد أنطنيوس، منشورات عويدات، بريوت  -(3)
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 :املسرح الشعري -10
 أ/ مفهوم املسرح الشعري:

ابت ها بكتاك الرتباطوذلإذا كانت اآلداب الغربية قد عرفت املسرحية الشعرية منذ القدم،      
بعد  الرفها العرب إذ مل يعإخرا، قد جاء متأاألدب العريب القدامى اليواننيني والرومان، فإّن ميالدها يف 

ن شعريته عالنظر  يال بغضكتابة ومتثالغريب  اطالعهم على فن املسرح  بعدأي محلة انبليون على مصر، 
 أو نثريته.

النص املكتوب شعراً، وهو قابل للتمثيل ألن البناء الدرامي فيه يهيمن على  هو"واملسرح الشعري       
 مادة - مبختلف أشكاله -هو الفن الذي يعتمد الشعر  ،(1)"العناصر الغنائية ويسرّيها ملصلحة التمثيل

لغته الطافحة ابألخيلة والصور  ليصبّ  "الشاعر" "املسرح"فيستدعي بذلك  يف صناعة احلبكة الدرامية،
الذي ينتج يف ختوم جامعة ملا هو شعري  املنجزهو املسرح الشعري وبذلك فيف قالب حواري مسرحي، 

وألّن الثابت فيه  األساسية املكونة لنصية املسرح. وما هو مسرحي، فتتواشج شعرية الشعر مع العناصر
ها تسميات عدة، لكنّ هذا الفن فقد أخذ اجلامع والتصالب اجلمايل هو هذا التمازج الفين احلاصل 

ومن هذه التسميات أذكر: "املسرح  دالليا،البعض  تنأى عن بعضها جاءت بدالالت متقاربة ال
 املسرحية الشعرية". ،الدراما الشعرية، الشعر الدرامي الشعري،

رد لغة أو وسيلة لغوية ويف هذا املساق جيب اإلقرار أبّن حضور الشعر يف النص املسرحي"ليس جم       
ر يطوعها الشاعر ملقتضيات مسرحيته من شخصيات ومواقف إخل. وإمّنا ينبع الشعر أساسا من )التصوّ 

مبا  "إليوت"، وهو ما عرب عنه (2)الدرامي( الذي يتعهده الفنان حىت ينضج ويتبلور يف صورته النهائية"
ه املسرحي اجلامع. وهو ما يقودان إىل القول أبنّ يف النص الشعري/ بـ )وحدة احلدس الفين(اصطلح عليه 

املزج الفين احلاصل بني ما هو مسرحي وما هو شعري إال أن دراسته ليست "دراسة ذات  وابلرغم من
ل وهلة، فهي ليست دراسة للدراما أوال، مّث للشعر اثنيا أو العكس، وإمّنا هي شقني كما يبدو ألوّ 

                                                           
 1سوراي، ط –أتريخ/ تنظري/ حتليل، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق  –خليل املوسى، املسرحية يف األدب العريب احلديث  -(1)

 .03. ص: 1997
 .27سرح والشعر. ص: حممد عناين، دراسات يف امل -(2)
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راما شعرية( أي نوع أديب مستقل ال تنفصل فيه الدراما بكّل دراسة للدراما الشعرية بصفتها )د
 .(1)خصائصها عن الشعر بكّل خصائصه"

من خالل إبراهيم األحدب "إىل  يف الساحة األدبية العربية الشعري املسرح ظهور يرجع النقاد     
 1876)الفرج بعد الضيق( ة والوفاء( ووء( وخليل اليازجي يف )املر 1868 -)التحفة الرشديةمؤلفه 

من أوائل الذين نظموا املسرحيات الشعرية  ومها االمسان اللذان عّدا(، 1877-و)اخلنساء أو كيد النساء
 املبدعني جعلتغة ونظم األلفاظ وسبك العبارات من طرف الرتكيز على اللّ   أنّ إاّل  ،(2)"يف اللغة العربية

  اليازجي أبربعة عشر سنة ظهرتاألحدب و وبعد . من الناحية الفنية ة احلبكة قاصرةضعيف النصوص
شيئا من  النثر املسجوعمع  مزج يف نصوصهه فيأفاد من جتربة سابقالذي أبو خليل القباين  تاباكت

وأقّل حشوا، ومرصعة يف  ،أكثر سبكا ه اليت حاولت ختييل التاريخ اإلسالميمسرحياتفجاءت ، الشعر
اليازجي لكن ابلنظر و  وص األحدبها بنص، هذا إن قاراناملقطوعات الغنائية منبكثري الوقت نفسه 

 وأوهن معمارا. فنيةإىل نصوص الالحقني فيمكن اجلزم أبهنا أقّل 

الدكتور وبعد هذه النصوص توالت األعمال مستفيدة من بعضها البعض بشكل الفت، يعّدد       
، (1892 -لبنان مسرحيات اخلوري بطرس )استري(، وقيصر املعلوف )نريون" منخليل موسى منها 

(، ويوحنا حداد )إبليس(، ويوحنا البشعالين 1923وأمني ظاهر خري هللا )البيان الصراح يف نذر يفتاح 
( ورشيد 1906-( و )البطل األخرس 1914(، وحنا طنوس )أمري لبنان وكسرى 1903-)األسرية 

(، وعيسى اسكندر املعلوف )جزاء املعروف أو جابر عثرات الكرام( 1891ملتهم احلاج عطية )تربئة ا
 ( وسعيد عقل1901-( وإلياس عطا هللا )شهداء الغرام1908وأمني آل انصر الدين )جزاء اخليانة 

ويف سورية مسرحيات نسيب عريضة )ديك اجلن احلمصي  .(1945 قدموس -1935)بنت يفتاح 
(، وبدر الدين احلامد )ميسلون(، ومسرحيات عدانن مردم 1932قار  (، وعمر أبو ريشة )ذي1921

                                                           
 .28ص:  سرح والشعر.حممد عناين، دراسات يف امل -(1)
 .43املسرحية يف األدب العريب احلديث. ص: ينظر: خليل املوسى،  -(2)
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، 1972رابعة العدوية  - 1971 ، احلالج1969امللكة زنوبيا  ،1968العباسة  - 1967)غادة أفاميا 
 .(1)"1974، فلسطني الثائرة 1973مصرع غرانطة 

ن أفضل متعّد  أمحد شوقي""أعمال أمري الشعراء وابلرغم من هذه األمساء وهذه النصوص إال أّن      
هبية للمسرح حلة الذاملر  ته هيمرحلفوإليها يرجع القول ابلنضج واالكتمال، األعمال يف هذا الباب، 

  .ه إىل إعادة إنتاج التاريخ، وخباصة حني توجّ العريب الشعري

، بل ار خاص وال مبذهب معنيد بتيّ لم يتقيف: "ـكل الكتاابت املسرحية الرائدةب "شوقي"لقد أتثر      
 "علي بك الكبري"إبداعاته الدرامية من أوىل  (2)"مجع بني الشرق والغرب وبني مذاهب األدب املختلفة

ين يف هذا املسرحية الشعرية مبثابة فاحتة اإلبداع الف "األمري"لتكون بذلك نتاجات ، يف ابريس اليت كتبها
 .املعاصر يف كتابة املسرح الشعري/()ممن مثل اجليل الثاين بعده الفن هذا يف ز القوي للكتابةواحملفّ  اجملال،

 :خصائص املسرح الشعريب/ 
   ّفعيلة ألّن الت ،ريةب احلوارتاكيوبناء ال ،انتقاء الكلماتيف و  ،غويةيتحكم اإليقاع يف التشكيالت الل

 .غةيها اللّ يف كّل احلركات اليت تؤدّ  املتحكمالشعرية هي 
  التكثيف الداليل يف بناء مضامني املسرح الشعرياعتماد. 
 .بروز القيمة األخالقية 
 .النزوع إىل القيم الدينية والوطنية 
 دالالت النصيف بناء  الرمز اعتماد. 
 املعاصرة. و حلديثة اااي العودة إىل التاريخ واستلهام الرتاث الديين واألديب للتعبري عن القض 
  رة املوفواراته ملسرح حبامرونة و بتوليفاته الشعورية متنحها سلطة الشعر  بقوةالتعبري عن دواخل الذات

 .للمساحات اللغوية التقابلية املشجعة على فعل البوح
                                                           

 .43/44خليل املوسى، املسرحية يف األدب العريب احلديث. ص ص:  ينظر: -(1)
 .30:  )د ت(. ص 3مصر، ط –حممد مندور، مسرحيات شوقي، مكتبة هنضة مصر، القاهرة  -(2)
()- / ة يوية وأخرى مضمونيخصائص بن منهما املعاصرة(، ويفرد لكلّ  هناك من يقّسم الكتاابت املسرحية الشعرية إىل قسمني )التقليدية

 وما بعدها. 43للمزيد ينظر: خليل املوسى، املسرحية يف األدب العريب احلديث. ص: 
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  ّة.خرى كليأأو  اء ابستخدام صور شعرية جزئيةو ابحملسوس س هد والتعبري عنأتثيث اجملر 
 صعوبة التجسيد على خشبة املسرح 

 أعالمه:ج/ 

بندرة الكتاابت العربية الشعرية مقارنة "هذا اجملال من الكتابة اإلبداعية أن يعرتف على الباحث يف      
د حبضور النص املسرحي النثري، وذلك ما جعل أمساء معينة تربو يف فضاء املسرح الشعري وتتفرّ 

 ومنهم نذكر: ، (1)"ابلكتابة فيه
  أمحد شوقي 

وات الشعري يف السن ( موهبته الشعرية لكتابة املسرح1932 -1868لقد استنفر أمحد شوقي )     
ولبة الشعر تحالة قة ابسمن اهلتافات القائل أن وصلته الكثرياخلمس األخرية من عطائه، وذلك بعد 

 فنجح أمري يه،لعتعارف ه املبشاكلة نصية مسرحية، وأّن الشعر العريب ال ميكنه أبدا أن خيرج عن عمود
رع  "مصذكر منها: عرية، أشلطافحة الراقية فنيا وا سرحياتامل الكثري من مقّدماالشعراء يف تغيري اآلراء، 

 من مادهتاتلهم اس هي نصوص" و ، أمرية األندلس، عنرتة، جمنون ليلى، علي بك الكبريكليوابترا، قمبيز
 .الرتاث والتاريخ

  صالح عبد الصبور 

لصبور اح عبد ي، عاد صالبعد ما يقارب الثالثني عاما من هجران املسرح الشعري بعد أمحد شوق     
 "الجأساة احلم" خلمساشعرية ال هسرحياتادة ممإىل اخلزانة السردية العربية ليستقي  (1931-1981)
بعد أن ميوت "(، 1971)"ليلى واجملنون"(، 1969)"األمرية تنتظر"(، 1968)"مسافر ليل"(، 1964)

مه قدّ تستمده مما ايطبع نصوصه بطابع حداثي ، وقد استطاع يف هذه األعمال أن )1975) "امللك
 حلوارية.املسرحي نص التتشاكل مع طبيعة ال ،قصيدة التفعيلة من حرية عروضية، وسهولة يف النسج

                                                           
.     2002، 1سوراي، ط –قضااي ورؤى وجتارب، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق  –عبدهللا أبو هيف، املسرح العريب املعاصر  -(1)

 293ص: 

http://masralarabia.com/hashtag/صلاح%20عبد%20الصبور
http://masralarabia.com/hashtag/صلاح%20عبد%20الصبور
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، املتأخرالدرامي الديوان العريب عرفها  املنجزات اليتمن أروع املسرحية  "عبد الصبور"نصوص  ت عد     
 ألخذهاقد يصعب جتسيدها على خشبة املسرح ، واجتماعية عميقةذات أبعاد سياسية نصوص وهي 
  .متلونة بكل ألوان النقد والسخرية اهلادفني ،ابملوسيقى مفعمة ،ورابلص ثريةجاءت  اذهنيا إال أهنّ  طابعا

  فاروق جويدة: 
 مقدّ  بكّل ألوانه، ويف خمتلف األغراض، ، نظم الشعر(1946) من األصوات الشعرية املصرية املعاصرة   

شعرية، كان هلا صدى كبريا لدى مسرحيات ما يقارب عشرين عمال، منها ثالث  العربيةللمكتبة 
 ."اخلديوي"و "دماء على ستار الكعبة"و "الوزير العاشق"هي: مجهور القراءة، 

  محد ابكثريأعلي: 

فهو واحد من  ،الشعرية والنثريةبني الرواية واملسرحية  (1969-1910)نتاجات ابكثري  وزعتت    
ا استحقت أن ألهنّ راءهم نتاجات وطنت أمساءهم وحفظتها أعمدة األدب املعاصرين، الذين خّلفو و 

 . وال زالت تقرأ

كثري بعد أتثره الكبري أبمري الشعراء، حنى حنوه اب ويف سياق احلديث عن مسرحه الشعري، جند أنّ       
أبرزها: "إخناتون ونفرتييت" واليت  لعلّ فأّلف الكثري من األعمال على اختالف موضوعاهتا وأحجامها، و 

"عودة  ع مساوات"، "وهكذا لقي هللا عمر"ألفت يف أواخر الثالثينيات من القرن العشرين، "من فوق سب
وبعدها "سأبقى يف ة، الفردوس"، "شيلوك اجلديد" وهي املسرحية اليت تناول فيها القضية الفلسطيني

وفق رؤاي مجيعها وغريها من النصوص الكثرية اليت انتظمت  ،البيت األبيض" مّث "إمرباطورية يف املزاد"
 إىل جانب فرادهتا اإلبداعية وصدقها وأصالتها. ،ملتزمة إسالميةدينية 

 

  عبد الرمحن الشرقاوي: 

، عرفت كتاابته املسرحية الشعرية ريمص مسرحيمؤلف و  وأديب شاعر( 1978-1920الشرقاوي )
 من خمتلف أشكال االستعمار ومن كافة مظاهر االستعباد، أذكر منها: بطابعها الثوري التحرري 

 وهي مسرحية بدالالت إنسانية عميقة، كتبها دفاعا عن كّل املظلومني واملضطهدين.األسري" * "

http://masralarabia.com/hashtag/فاروق%20جويدة
http://masralarabia.com/hashtag/فاروق%20جويدة
http://ar.wikipedia.org/wiki/1910
http://ar.wikipedia.org/wiki/1910
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
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 الفرنسي االستعمارضد  كتبت"مأساة مجيلة"  * 

  .  رتاكيةدافع فيها الشاعر عن مبادئ االشمهران"  "الفىت *

 " دافع فيها عن حقوق اإلنسان."متثال احلرية *

  .ضّد الكيان املغتصب نيكفاح الفلسطيني  خّلد هذا النص"وطين عكا"  *

، ليدّلل به على الصليبيني صالح الدين األيويب" ضدّ " ل تريخأعاد يف هذا النص متثّ "النسر األمحر"  *
 احلاصل اليوم من جنب ونكوص عن القيم احلقيقية واملثلى للحياة الكرمية.

  ( 2017-1946معد اجلبوري:) 
ل العراق يف الكثري من الساحة العربية هناية الستينيات من القرن املاضي، مثّ  يفشاعر عراقي عرف       

 ترمجت أعماله إىل كثري من لغات العاملاحملافل األدبية الدولية، حاز على الكثري من اجلوائز واألومسة، 
كتب أربع مسرحيات شعرية مجعت حتت عنوان   .منها : اإلسبانية، الفرنسية، اإلجنليزية، األملانية ..

 "فضاء بني مجرتني".
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 واألسطوري املسرح امللحمي -11
ب اصر، جيحلديث واملعاقبل أن نتناول حضور امللحمي واألسطوري يف النص املسرحي العريب        

عريف تلليهما ابلتعرض إوامللحمة، وهو ما حيتم منهجيا ااألسطورة بني  صالب احلاصلتأن نقّر ابل
 .وضبط اخلصائص قبل البحث يف متظهراهتما املسرحية

 أ/ مفهوم امللحمة:
 موضع القتال :عة  العظيمة القتل، وقيلق  الو "وهي ، مالحمحلم ومجعها من الفعل امللحمة لغة        

ت  القو  ب يف احلرب  .َم إِّذا قتلَتهم حىت صاروا حلماً وَأحلَم  تِّلحاماً إِّذا َنشِّ َم اس  وأ حلَِّم الرجل  إِّحلاماً، واست لحِّ
أعملت فيها األسلحة  كربىقعة  او  وعليه، فإّن كلّ  ،(1)"، وأحلمه غريه فيها، وأحلمه القتالفلم جيِّد  خَم َلصاً 
الداللة اللغوية نقلت اللفظة إىل ميدان األدب للتدليل على نص سردي ، ومن هذه تسمى ملحمة

طويل "حيكي أعمال البطولة اليت تصدر يف العادة عن بطل رئيسي واحد، والذي كثريا ما يكون له 
 .(2)مغزى قومي واضح"

يات قتضى من مقتضمعّدت  وابلنظر إىل أسباب نشأة امللحمة لدى الشعوب الفطرية، فقد       
وسط  مجودهفرضا لو و  ،ماضيهوختليدا مل، موجتاوزا لواقعه، مخلياهلطبيعية استجابة و ، حياهتم الثقافية

قب لشفهي املتعااإللقاء ظام انعلى بداايهتا اجملتمعات املدنية الناشئة آنذاك، وقد اعتمدت امللحمة يف 
ن خميال عدر صا منتج مجاعيفهي ون نسب واضح؛ د –يف الغالب  -جيال بعد جيل، فتبدت 

ه كيحسياقات ره و  مجهو  الباث وبتغرّي بتغري غري قار على صيغة وحبكة واحدة، متغرّي الشعب، 
 ، إال ما وّطن منها بفعل الكتابة.املختلفة

خارقة ، حموره الناظم جمموع بطوالت وحروب وأسفار هو نتاجبشكله الكالسيكي امللحمة  ونصّ        
مع  بلغة رمزية وشاعرية راقية تنسج حبكتهم، العادةفوق أقّل ما يقال عنهم أهّنم أبطال ألشخاص 

إليهامنا وبني النص،  ذاتهاسف بني اول فيه املبدع أن ميتتجسد صورهم بشكل حيفخامة يف اللغة، ف

                                                           
 .537، مادة: حلم. ص: 12ابن منظور، لسان العرب، ج -(1)
 .4: ص .1985اجمللد السادس عشر، العدد األول،  الكويت، ، جملة عامل الفكر ،أمحد أبو زيد، املالحم كتاريخ وثقافة -(2)
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تضخيم املعارك واملغاالة يف البطولة ابملوضوعية ولو أنّه من الواضح لقارئ امللحمة اإلسراف يف توصيف 
 واحلروب.

الزمنية[؛ النوع القدمي/  من الناحية] جيب التمييز بني نوعني من املالحم ،ساقويف هذا امل         
الثاين والنوع  ،("اإللياذة" و"األوديسا"سيكي الذي تتصدره ملحمة "غلغامش" ونّصا هومريوس )الكال

" لـجون الفردوس املفقود"واي اإلهلية" لدانيت و"الكوميدمثل "اإلنياذة" لفرجيل، احلديث هو النوع 
مع ذاهتا خلصائص البنيوية ابز متيّ س بناء عليه، إذ نوال القدمي وأتسّ امل، وهذا النوع نسج على ملتون

لتبقى بذلك "الفروسية والبطولة والتضحية  ،سياقات اإلنتاجل تبعااختالفات جوهرية يف املضامني 
 . وركيزتهامللحمي أقنوم العمل  1أدب الفروسية من معاين وقيم ومشاهد"واملغامرة، وكّل ما يدور حول 

رفت عى الذي ملستو ال أبدا  تصامللحمة فيه مل أمداء ظهور نص ا ابلنسبة ألدبنا العريب فإنّ أمّ         
متّام يب أو  ن كلثومبمرو علرغم من وجود نفس ملحمي يف بعض قصائد فبا به آداب اليوانن أو الرومان؛

 رفت به األممعج الذي لناضاواملتنيب إال أهنا مل تزد على حّد التماس مع فن كتابة امللحمة بشكلها 
ان للدين كفقد  ية هة اثنقوميا أو وطنيا هذا من جهة، ومن جاألفراد  ، وذلك لغياب ما يوحداألخرى

تمثالت قة والر اخلا أتبيد البطوالت ابألوصافاإلسالمي يد يف ذلك حني جّب معه االنصراف إىل 
مآثر  لشعرية خملدةقصائد ان الموقد كان هلذا النفح أثر يف اآلداب احلديثة حني تنزلت جمموعة  .الزائفة

نص  [لتمثيلسبيل ا على]ده تريخ األمة العربية أو أجزاء من بطوالت مصر من أمصارها، وهو ما جسّ 
ق لشفي "حمة عبقرمل" ،رمد حمألمح "سالميةاإللياذة اإل"أمحد شوقي،  " لـكبار احلوادث يف وادي النيل"
يت اتسمت لنصوص الاوهي  ملفدي زكراي "إلياذة اجلزائر"، فعلو امللفوزي  "على بساط الريح"، فعلو امل

 .ألثرظيم اجليل الفعل وع ابلعودة إىل التاريخ وأحداثه املتميزة للتعبري عنمجيعا 

 : يتنحو اآلهي على الاخلصائص جمموعة من  عرضه ميكن أن جنمل للملحمة ومن خالل ما مت
 أغلب أبطاهلا بشر. -
 .بشكل عجائيب تسعى إىل ختليد أعمال البشر وأتبيد مآثرهم وبطوالهتم -

                                                           
 .235. ص: 2015، 1اجلزائر، ط –قيصر مصطفى، يف األدب املقارن، األشرف للكتاب العريب، اجلزائر  - 1
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 . تشعب موضوعاهتا -
 تنبين على تصوير االنتصارات يف املعارك واحلروب. -
 مكثفة الدالالت. -
 تروى لتخليد الفعل ال لتقديسه. -
 الغالب.شفهية يف  -
 .ابألسلوب الوصفي اإلخباري سمتت -
 جمهولة املؤلف يف الغالب. -
 متتاز امللحمة ابتساع فضائها املكاين والزماين. -
 اإلنسان وضّد الطبيعة. ر الصراع اإلنساين ضدّ تصوّ  -
 على احرتام القيم السائدة. تنبين -
 قيامها على مبدأ املغامرة. -
 العالقة بني البشر واآلهلة. تتأّسس على -

 ب/ مفهوم األسطورة:
االت من إشك عتمل يف ذهنها يملد إجاابت اإلنسان لتصيّ  اختذه ،بدائيمعريف األسطورة هي مسار      

فهما  عقولة اسرتعتمور غري صمن  فالظواهر الكونية وما اكتنزته ملسائل اليت فاقت قدراته العقلية؛إزاء ا
 .سفيةية الفللفكر اأو  وتفسرياته التجريبيةخمصوصا يف فرتات زمنية غاب فيها املنجز العلمي 

، أو هي (1)قدميا لقد أمجع الدارسون على أّن األسطورة هي القول املصاحب للعبادات والطقوس      
متثل اجلانب املنطوق من العبادة والطقس، وهو ما يؤكده اشتقاقها اللغوي أي أهنا ، حكايتهما

واملدلول من الكلمتني  "mythغة اإلجنليزية "" وابللّ mythosب مصدرها اليوانين "سفاألسطورة حب
 . (2)واحد هو الشيء املنطوق

                                                           
 . 16. ص: 2014، 1األردن، ط –ينظر: إايد كاظم طه السالمي، التناص األسطوري يف املسرح، الرضوان للنشر والتوزيع، عمان  -(1)
 1كويت،طجذور التفكري وأصالة اإلبداع، سلسلة عامل املعرفة، مطابع السياسة، ال –فاروق خورشيد، أديب األسطورة عند العرب  -(2)

 .22. ص: 2002
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سطورة ارتبطت ابحلفاظ على الطقس من خالل نشأة األ الطرح، أمكن القول أبنّ  معومتشيا         
جيل، فاألسطورة من هذه الزاوية  بعد تسريده، ونقل املعتقد بسطوة احلكي الذي يضمن بقاءه جيال

ضمن إشباع رغبة تو احلقيقة، ح لإلنسان شعورا ابمتالك العامل/متنسة، مبضمون عميق، حكاية مقدّ 
مل يتخّلق هبدف  اإلنسان/ الباحث، وهلذا فالسرد األسطوريبتواز بني العوامل اخلارجية وكينونة  البحث

براديغم معريف/ديين من شأنه أن حيافظ على االستقرار  بغية إجيادلق نظام إنساين روحي التسلية بل خل
يف تلك املرحلة الزمنية، فاألسطورة "كانت ذات غاايت عملية هتدف إىل ترسيخ عادات اجتماعية أو 

صناعة  -من زاوية قريبة  -وهي بذلك  ،(1)اهتا أو إقامة نظام اجتماع ابلذات"تدعيم سلطة عشرية بذ
 .(2)"اخليال لتسوية التناقضات االجتماعية الواقعية"

تقهقر، ملا الة علّ كري، و أبهنا سبب التأخر الفمن قبل العديد من الفالسفة اهتمت األسطورة       
ابة ات الكتمدار  ى بشكل واضح يفوهو ما جتلّ ترتبط به من خرافات وما تتضمنه من مغالطات، 

ديثة الفلسفة احل ره ركام يوا، إال أّن االنتصار هلا مل"أوغست كونت"الديكارتية والكتابة الوضعية مع 
ولفعل  ا للفكرممهدوذلك ابعتبارها تذهنا أصيال سابقا و  ،فعادت إىل الواجهة كمصدر للمعرفة

أرنست  "ك  إىل ذل ما يذهبمن دوائر املعرفة النظرية مثلمهمة ، ودائرة "هيغل"التفلسف مثلما يقول 
وسيلة و ، "رويدفموند سيغ"وليس جمرد خيال ووهم على حنو ما يقوله  دائم،فكري  ينبوع، و "كاسرير

 ."كارل كوستاف يونغ"م وتعليم لألجيال الالحقة حبسب تعلّ 

بني ما نصها مع ، جياملرتبط أبمم خلت اجلماعي/ الشعيباملأثور الديين والعقدي األسطورة هي        
، تشتمل على صنوف من املعرفة والقيم [ذوات فوق طبيعية/ آهلة]هو واقعي حقيقي وبني ما هو خيايل 

ياد يف قوله: "تروي ترخيا مقدسا، تروي حداث جرى لواألخالق واملعامالت والشعائر، وهو ما يوجزه إ
 .(3)"الزمن العجيب للبداايتهو يف الزمن األّول، الزمن اخلايل، 

                                                           
 .29. ص: 1999، 3مصر، ط –اهرة قلبحوث احلضارة، ال سيد القمين، األسطورة والرتاث، املركز املصري -(1)
 .10. ص: 1996، 1لبنان، ط –حممد شاهني، األدب واألسطورة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت  -(2)
 .11. ص:1991، 1سوراي، ط –مرسيا إلياد، مظاهر األسطورة، تر: هناد خياطة، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق  -(3)
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كّل العلوم، وانصرفت إليها كّل ميادين املعرفة إليها   تفقد عاد لنظر إىل ما ختتزنه األسطورة،واب       
الت على اختالف مشارهبا، فغدت بذلك مصدرا جلميع املعارف اإلنسانية، ومنبعا ثرّا لتقوية الدال

أتسيسا على منظومتها الرمزية النصية اليت تتكون منها ه وذلك كلّ ، وإثبات األحكام، وتوطني احلجج
واليت تعني اإلنسان على التفكري وتوسيع فضاء جتربته ]بلغة بول ريكور[، "وهي املنظومة اليت تسمح 

حضورها الدائم يف كّل  -بنسقها اللغوي –وتضمن يف الوقت نفسه  ،(1)ابلتواصل من وراء الكلمات"
 ملعاصر.ما يبدعه العقل اإلنساين ا

اتساع جوهر األسطورة طال النصوص األدبية احلديثة واملعاصرة ]واملسرح واحد منها[، وذلك  إنّ        
، وبلغة عن قضااي الراهن بطريقة رمزيةخام قادرة على التعبري سردية ملا وجد فيها األدابء من مادة 

ا توفره األسطورة كمادة وداللة، انهيك عمّ غة التقليدية بنية مكثفة وهادفة، تتجاوز اللّ  شعرية متميزة،
األديب ]بغض النظر عن مصدره[  ، فاستحضار األسطورة يف النصّ غري مطروقة أصيلة من أبعاد إبداعية

جيّلي أعماق النفس البشرية فـ "رؤية األسطورة حتت التعبري عن حمتواها، أو تشرهبا أو إعادة كتابتها و 
الوضع البشري، وابلتايل رؤية الطريقة ذاهتا اليت يكتشف األدب سطح األدب معناه الغوص أكثر يف 

جعل األسطورة متنا فنيا  وهو ما، (2)"بواسطتها األعماق البشرية، ويركز عليها ويسلط عليها الضوء
   احملافظة عليه وإثراؤه دالليا ابستنطاق خبيئه الرمزي بشكل دائم ومستمر.جيب وحكائيا 

شكلها ء إزاّدم ق  ما ظر إىل ذهب إليه الباحثون خبصوص نشأة األسطورة، وابلنابالعتماد على ما و      
 :فيما أييتخصائصها بعض  حصرميكن ومضموهنا، 

 سرد مقدس انبع عن عقيدة. -
 الفاعلني فيها. الذواتاآلهلة هم  -
 انبعة عن رؤاي دينية. -
 ترتبط ابملخيال اجلماعي/ الشعيب. -
 تقوم دائما على ثنائية الصراع بني اخلري والشر. -

                                                           
 .43:  . ص1994، 1لبنان، ط –ينظر: حممد عجينة، موسوعة أساطري العرب عن اجلاهلية ودالالهتا، دار الفارايب، بريوت  -(1)
 54. ص: 2006، 1األردن، ط –قداي دراسة يف النقد العريب احلديث، دار جهينة، عمان عماد علي اخلطيب، األسطورة معيارا ن -(2)
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 املعجزة للعقل.لظواهر هدفها تعليل ا -
 أنسنة اآلهلة وأتليه البشر. -
 جمهولة املؤلف، ساهم يف إنتاجها املخيال الشعيب. -
 جمازية؛ ختفي يف ابطنها أعمق املعاين الثقافية. -
 غامضة متتنع عن التفسري العقالين. -

 املسرحي وحضور امللحمي واألسطوري:النص  /ج
[، فهو مل تنظريا وممارسة]س املسرح العريب احلديث واملعاصر على جمموع التجارب السابقة أتسّ      

 التقنيات ، ألن الروافد اخلارجية ]والغربية يف مقدمتها[ أمدته ابحلديث منينغلق يوما على حمليته
طبيعة ما قدمه من وابلنظر إىل  الغفل كاألساطري واملالحم.املادة والكثري من واملستجد من البناء، 

حلقة من حلقات التطور املسرحي، هذا إذا نظران إىل الكتابة ابعتبارها فعال عامليا  فقد صار، منجز
 تراكميا تكامليا.  

عنها للتعبري املبدع تاج  حيواستجابة لقضااي العصر اليت واألسطوري، وبتأثري من الوعي امللحمي      
ست للمسرح العريب احلديث واملعاصر توجهات فنية تبتغي النصوص ، أتسّ وموحيا رمزاي قواي استدعاءً 

االستغالل  ط، القهر، الطبقية، الفقر، اجلشع،عن الظلم، التسل هدفا للتعبري هبا القدمية البطولية واخلارقة
إىل ]وص يف عالقتها جبمهور التلقي وهو ما وّلد للنص الصراع مع اآلخر ...التأخر، اجلهل، التقهقر، 

حنو ما جنده يف نص عادل كاظم  ،وكثريا من الدهشة ،الفكريشيئا من القلق  [جانب التأثري على وعيه
اليت أراد ابستدعائها أن يفسرها داخل  "غلغامش""الطوفان" الذي ألبس رؤيته الفنية لبوس ملحمة 

القول مؤشراته إىل  زمن الذي تبعث كلّ ال، سياق يبحث عن البقاء واخللود يف سياق عراقي جديد
 .األخالق املقدس واهنار فيه سلم القيم، وغابت فيهودّنس فيه  الوطنية، الزمن الذي غابت فيه فناءابل

 الذي تناول فيه "الرجل صاحب النعل املطاطي" كاتب ايسني  نصّ وإىل جانب نص كاظم جند أيضا 
"سعد هللا ونوس" نصوص القادر علولة" و أعمال "عبد و  "الدين مدين عز"مسرحيات و  الفيتنامية، الثورة

أبعمال األملاين  معظمهاوغريها من النصوص واألمساء اليت أتثرت )...(  على اختالف موضوعاهتا
 أمساه ابملسرح امللحمي. يف إطار ما تنظريا وتطبيقا (1956 -1898) برخيت"برتولت "
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امللحمي القائم يف الغالب على "شخصيات ترخيية  وغري بعيد عن هذا التوظيف واالستدعاء         
تتبّدى يف الساحة األدبية نصوص األديب  ،(1)حقيقية، وأحداث واقعية مستمدة من التاريخ القريب"

بشكل غري اليت تشربت األسطورة  ["براسكا""جبماليون" "أوديب امللك" "إيزيس" ]توفيق احلكيم 
إىل التلميح املعتاد عن اخلطاب املباشر  وأنت بهاملبدع لتجربته،  أرادهالعمق الذي قت مسبوق فحقّ 

حفظ هلا  وهو ما، النصوص على تعدد القراءات ت تلك التشرابت األسطوريةفتحف، والرمز واإلحياء
 .ألقها اجلمايل وبعدها الداليل والوظيفي املنشود

االستفادة من ما قاله عن ضرورة  الذاكرة تستدعي، ومنجزاته وابحلديث عن توفيق احلكيم       
، يقول: "إّن جمرد نقل األدب [مثل األسطورة]اصة اخلالدة منها وخبنصوصهم جتارب السابقني و 

مجة إال آلة جيب أن غة العربية، ال يوصلنا إىل إقرار أدب متثيلي عريب ... ما الرت التمثيلي اإلغريقي إىل اللّ 
حتملنا إىل غاية أبعد من هذه الغاية هي االغرتاف من املنبع، مث إساغته، وهضمه، ومتثيله، لنخرجه 

عندما  هكذا فعل فالسفة العرب، ائدان ...للناس مرة أخرى، مصبوغا بلون تفكريان، مطبوعا بطبائع عق
ية، نتوفر على دراستها بصرب لرتاجيداي اليواننأن نفعل يف ا ذلك جيبكو  وأرسطو، تناولوا آاثر أفالطون،

، وقد أراد توفيق احلكيم هبذا الطرح املزاوجة بني (2)مّث ننظر إليها بعدئذ بعيون عربية ..." وجلد،
نصوصنا فنيا لتتساوق و  وبلورهتاامللحمة يف استنبات األسطورة/ ق مبنظور جديداالنطالو اآلداب، 

، يف ظل وعي عريب جديد يؤمن أبّن "اإلبداع تريخ ال تريخ له، يتخطى املسرحية العربية احلديثة
قريب إلينا البدائي يف جلجامش وهومريوس ليس، إبداعيا، قدميا أو بدائيا. إنّه حياوران  –التاريخ القدمي 

 .(3)"أكثر يعيش فينا

من أمحد ابكثري  ]الذي نوع مصادره األسطورية[ سار كلّ املسرحي  درب توفيق احلكيمعلى        
من  مااملبدعان اللذان اختذا مادهتمن خالل نصيهما: "مأساة أوديب" و"كوميداي أوديب"،  وعلي سامل

                                                           
 244ينظر: قيصر مصطفى، يف األدب املقارن. ص:  -(1)
 .31مصر،  دت، دط. ص:  –توفيق احلكيم، امللك أوديب، دار مصر للطباعة، القاهرة  -(2)
 .50. ص: 2008، 1سوراي، ط –أدونيس، حماضرات اإلسكندرية، التكوين للتأليف والرتمجة والنشر، دمشق  -(3)
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لمسرح . أّما ابلنسبة ل(1)التحديد"أوديب" على وجه  ،األسطورة، ومن األسطورة اليواننية اخلالدة
جانبه علي حممود طه يف "أغنية ، وإىل "عنرتة"انربى نصا أمحد شوقي "جمنون ليلى" وفقد الشعري 

وعبد الرمحن الشرقاوي بنصيه "احلسني اثئرا" و"احلسني  ، وسعيد عقل بنص "قدموس"،الرايح األربعة"
وهبذا  ،وعزيز أابضة من خالل نصه "قيس ولبىن" و"شهراير" وغريها من النصوص األخرىشهيدا"، 

ن العاملي ويعطي فرصة أكرب لألجيال القادمة التوظيف أصبح املسرح العريب "مفتوحا ألن يقتحم امليدا
 .(2)لتغزو عامل املسرح"

النص عن العمود العام التقليدي الذي عرف به  األسطوري مل خيرج -املسرح امللحميإّن        
مبا وعلى مستوى اللغة؛ وذلك على مستوى املضامني  وإمّنا صنع فرادته، عموما املسرحي العريب

ما من خالل  ، أوعنهبه/لتعبري من النصوص السابقة ل [أشكال التفاعل النصيبشكل من ] يستدعيه
 ياتهلمتواطبيعة  ذا النص املسرحيز همن ضمن ما مييّ و  .يستخدمه من صيغ ومستوايت لغوية خمتلفة

بشكل بؤري، لتتوزع اقتضاء على جمموع فيه ، إذ تعتمل الفكرة املعرب عنها ، وانبناءات الفعل فيهالدرامية
يف قالب هزيل أو  ،بعبق ملحمي أو أسطوريحداث الثانوية األخرى لتصنع حبكة جديدة ومتفردة ألا

نامية املطلوبة لعمل مسرحي ، ألن توليد الدي عنهمعربِّّ  ،مستمد من الواقعأوال وأخريا مأساوي صلبه 
إذ من الواجب  املالحم، ومروايتستدعي جرأة على مقدسات األساطري فكر طازج، يوخلق " مرموق

 .(3)"القيام بذلك حني حناول إعادة نص/فعل إىل احلياة

أبّن صوت امللحمة واألسطورة عربيا يبقى صوت خافتا ضمن اإلقرار يف هذا املقام جيب و        
إال أن هناك من األعمال ، وما يتضمنه منهما واملعاصرة مقارنة ابملنجز الغريباملنجزات األدبية احلديثة 

عن وعي أبمهية حضور األسطورة  فيها الباحث عزاءه حني يشتكي القلة، وهي األعمال اليت تنمّ  ما جيد
ه وسيلة فنية لتشخيص لتعبري عنهما[ ويف الوقت نفس]ابابعتبارمها هدفا  ،وامللحمة يف املسرح العريب

 ، انهيك عما تبثه التجربة من حيوية داخل النص املسرحي.   قضااي العصر
                                                           

 وما بعدها. 137. ص: 1999، 2ينظر: علي الراعي، املسرح يف الوطن العريب، اجمللس الوطين للثقافة، الكويت، ط -(1)
مصر، دط،  –(، منشورات دار الثقافة، القاهرة 1933-1970أمحد مشس الدين احلجاجي،  األسطورة يف املسرح املصري املعاصر ) -(2)

 .28دت. ص: 
 .141ينظر: املرجع السابق. ص:  -(3)
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امللحمي األسطوري ]إذا نظران إليهما من زاوية ما يتفقان فيه[ على  مميزات هذا احلضورومن       
 :مستوى نصية املسرحية العربية احلديثة واملعاصرة

 .رمزي بشكل ظواهر وجودان املعاصرامللحمي واألسطوري للتعبري عن البناء استدعاء  -
 وثقافتها. تقدمي األسطوري مبا يتفق والعقلية العربية ويتماشى -
العودة إىل التاريخ الرمزي من خالل األسطورة وامللحمة لإلجابة عن أسئلة هووية أو للبحث عن  -

 املشرتك اإلنساين.  
 السعي إىل ترسيخ وجتذير الثقافة العربية. -
 التغين أبجماد املاضي إبعادة ختييل التاريخ الرمزي. -
 دالليا.تقوية املعاين وتوسيع جمال استنطاق النص  -
 إشراك مجهور القراءة يف توليد املعاين وإعادة إنتاج الداللة. -
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 البنية السردية يف القصة القصرية -12
 من خصائص تميزتاء مبا لقرّ اتعّد القصة القصرية من أبرز األجناس األدبية احلديثة اليت استهوت     

ااي اليت القض لّ كستيعاب  جعلت منها فّنا يسمح ابهي اخلصائص اليت باقي األجناس، و ب مقارنةفّنية 
واقع لاتوّصف  تطاعت أناسإال أهّنا  تهاقصر حجمها وكثافة لغمن رغم فبالجمتمعه، متّس اإلنسان و 

فالقصة  ،ائهعن أهو  رّب ويع ،قارئ فضاء رحبا، يساير انفعاالتههلذا جيدها الو  مبختلف متناقضاته.
 .فتايل المجشكل بوتعكسها استطاعت أن تواكب التطورات  من حجمها إال أهّنا القصرية ابلرغم

 " يف القرن الرابع عشر"بوكاشيوإىل ]بشكلها اخلاص[ فّن القصة القصريةل تعود اإلرهاصات األوىل      
 "تشيخوف"، حىت جاء "جوجول"و "نبو"أدجار آالإىل مبميزاته املعروفة كلون أديب جديد كتابتها  يف  و 
 .(1)الّلذان طّورا القصة القصرية ورمسا مالحمها "دي موابسان"و

 "حممد تيمور وحممود ة القصرية جندصيالقص غمار الكتابةخاضوا  ز الكّتاب العرب الذينومن أبر       
 (2)يب الصاحل"كل مث تطورت مع يوسف إدريس، والطحسني هيطاهر الشني وحيي حّقي و و  تيمور

 .هذا اجملال اإلبداعيالذي سّجلوا نتاجاهتم املتمّيزة يف  وغريهم من الكتاب العرب

 خبصيصةالتفّرد يتيح هلا ا تثري املواقف وتعود إليها مما إال أهنّ  ورغم حمدودية أحداث القصة القصرية      
وهذا ما يعرف  ،(3)"تعود إىل املوقف الذي انطلقت منه لتسري خطوات إىل األمام"فهي  ،هامتّيز 

 ومن ضمن ما ميّيز القصة القصرية أيضا أهّنا .بني احلاضر واملاضي النصزج حني مي أبسلوب االرتداد
أبدا ال يعين  ، وهذاابألحداث اجلزئية فهي ال هتتم (4)ة يف احلدثتكتفي بفرتة أو فرتات زمنية مؤثر 

تفتح له فهي هبذه امليزة إيصال الرسالة الكاملة للقارئ بل على العكس متاما  عنقصور القصة القصرية 
اية ي وتفكيكه إىل أحداث جزئية تزيد من فهم مضمون احلكاجملال الواسع لتحليل احلدث الكلّ 

                                                           
دط، دت  .اجلامعية، اجلزائروان املطبوعات دي ،(1931-1976) لقصة القصرية اجلزائرية املعاصرةطالب، االلتزام يف اينظر: أمحد   -(1)

 .199:ص

 .200ص، املرجع نفسهينظر:  -(2)
 .217. صاملرجع نفسه -(3)
 .216املرجع نفسه، ينظر:  -(4)
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قيمة وتلك ال ،(1)"مينحها قيمة مشولية أو متثيليةينظّم األحداث و القصرية "فالسارد يف القصة  وأتويلها،
إىل متجاوزا فكرة االستمتاع  أ النصخبزينه املعريف والثقايف، فيقر  ء حيّددها سوى القارئ الكفال

"فذوق القارئ الناقد أشّد تعقيدا من   ،الّسردي لنسيجالّدالالت الظاهرة واخلفية ل فيستشفّ  االستنطاق
له صورة مموهة منها تّتسم مبيسم  ذلك ألنه يتطّلب من القصة أن تكون زاخرة ابحلياة، وذلك أبنّ  كلّ 

 ستجيب إىلي أن عليه ابلدالالت ازاخر  يكون النص القصصي القصريولكي  .(2)اخللود واالستمرار"
األمكنة، وأن و  األزمنةو  الشخصياتعه مبا يساهم يف تكوين اقتح من و متفصالته، وأن مي العصر بكلّ 
)اللغة( فتصّور "، حلدث املتكاملفيما ميكن تسميته ابكلها مثقلة ابألحداث املتجسدة  مميزة  يلتمس لغة

 .(3)"خصية وهي تعملحداث متكامال له وحدة، ووحدة احلدث ال تتحّقق إال بتصوير الشّ 

كّلما قّلت " ، ألنّهقليلة وتتماشى مع املنطلق واهلدف العامنييف القصة القصرية الشخصيات إّن        
ساعدها ذلك على قوة البناء ومتاسكه وعدم توّزعه على قوى كثرية الشخصيات إىل أقّل حّد ممكن 

الذي حيّقق  غةاللّ  مبكّون إال ال يتّم هذا التماسك، وطبعا (4)"حتاول كل منها أن جتذب الثقل يف اجتاهها
عجز النص ال تصطحب معها السمة  لإلشارة فإّن هذه، و املكثفة وهذا راجع لطبيعتها، املرّكزاحلبك 

على  ... ، فنص القصة القصرية قادراألسطورية  دة التارخيية أوعن استضافة الرتاث أو املاقصصي ال
 . متّثل تلك املواد الرتاثية وإعادة تركيبها بتخييل يزيدها ثراًء وفّنية

  :اخلصائص الفنية للقصة القصرية 
 :(5)من بينهامتّيزها،  تتميز القصة القصرية كباقي األجناس األدبية جبملة من السمات الفنية اليت   

وقلة  دثحدة احلطل وو وتتجّسد يف وحدة الب ،وتكون على مستوى بناء القصة القصرية أ/ الوحدة:
 .األمكنة

                                                           
ورات احتاد كّتاب املغرب، الرابط ، تر: حسن حبراوي، منشطرائق حتليل العمل األديب - ، بصدد التمييز بني القصة والروايةميشيل راميون -(1)

 .178: ص .1992،  1ط
 .85: ص .1980 ،1ر بوسالمة، تونس، طحممد اهلادي العامري، القصة التونسية القصرية، دا -(2)
 .55. ص: 1964، 2رشدي، فّن القّصة القصرية، مكتبة األجنلو املصرية، مصر، طرشاد  -(3)

 .137 :ص. 2008، 2مصر، ط –القاهرة ، الدار املصرية اللبنانيةفؤاد قنديل، فّن كتابة القصة،  -(4)
 وما بعدها 36ص:  املرجع نفسه.: ينظر -(5)
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ها قيق مدى جناحليه لتحإتكم : وهو ما مييز القصة القصرية ويكون مبثابة املعيار الذي حنب/ التكثيف
 من عدمه.

فتؤثر يف  حرارهتاحداث و خارجي صارخ بل يكتفي النص حبيوية األال يشرتط وجود صراع  ج/ الدراما:
 .لغاالقارئ أتثريا اب

  :القصة القصرية يف اجلزائر 
عامال ترخييا موّجها هلا الثورة  فقد كانت ،أة القصة القصرية يف اجلزائر ابلّثورة التحريريةنش ارتبطت    

على املستعمر الفرنسي تبعتها ثورات يف شىت  الّشعب ، فثورةها من الناحيتني الّشكلية واملضمونيةر ولتطو 
يف القصيدة العمودية كامال متنفسه  املبدع اجملاالت احلياتية وخباصة الفكرية واألدبية، حيث مل جيد 

القصة  اختارالرواية  وإىل جانبللمطالبة ابحلرية والّتحرر من قيد املستعمر،  أيضافانتقى الّشعر احلّر 
وعب بكثافتها وقصر حجمها ما جيري من أحداث كانت البالد تعّج هبا طيلة فرتة القصرية حىت تست

 وصورا متعّددة، مرتواحة فيما بني عن الثورة يف القصة القصرية أشكاال شىّت  وقد اختذ التعبري"االحتالل  
والتوثيق أو التسجيل التسطيح بني ، و الغة غري املربّرة أحياانواملب التناول املثايل املفرط إىل حّد القداسة،

فباعث الثورة استدعى هذا التحول الكتايب واحلاجة إىل القصة القصرية  ،(1)"قريري املباشرالوصفي التّ 
احد فتعطي البطل الو   -الرواية خباصة –اليت من شأهنا أن تتناول جزئية أغفلتها ابقي األجناس األدبية 

ينحرف حيث " املنتقاة ةهد التارخييااملشخالل من اليت يستحقها  حقه وتضفي على احلدث الدرامية
على شاشة اقع البائس، وكأنه يشاهده الراوي ابلقّص ليتوجه مباشرة إىل القارئ مستجليا أمامه صور الو 

 (2)سينمائية"
بدءا  كبار،كتاب  ل قصصية قصرية كثريةلت الساحة األدبية يف اجلزائر ظهور كتاابت سجّ  لقد        

غادة أم "أمحد رضا حوحو مبجموعة  أذكر منهم: ،ىل يومنا هذاوصوال إالقرن املاضي أربعينيات من 
الشهداء يعودون هذا نص "الطاهر وطار ب "،بعةاألشعة السّ " ، وعبد احلميد بن هدوقة مبدونة"القرى

، والطيب معاش وأمحد عاشور ومرزاق بقطاش "حبرية الزيتون"مبجموعة  "العيد دودو "، و"أبواألسبوع

                                                           
 .14: ص .2012صرة، دار التنوير، اجلزائر، إبراهيم صحراوي، ديوان القصة، منتخبات من القّصة القصرية اجلزائرية احلديثة واملعاينظر:  -(1)
 .81: ص. 2005، 1مع العريب للنشر والتوزيع، طتحممد عبد هللا القوامسة، مجاليات القصة القصرية، قراءات نقدية، مكتبة اجمل -(2)
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ومجيلة  هذا اجملال، كزهور ونيسيحضور الكاتبة اجلزائرية اليت أبدعت يف تسجيل مع  .عرجوواسيين األ
 وفضيلة ملهاق وغريهن.زنري 

الكثري من النصوص القصصية اجلزائرية، ويف تقاطع يف  ادورهللسياقات اخلارجية قد كان ل         
القصة القصرية قد توفرت فيها كل اخلصائص أو  وهذا ال يعين أنّ "ومسها ابخلصائص الفنية ذاهتا، 

فحني  ،(1)ضج"السمات الفنية وإمنا يعين أهنا خطت خطوة جديدة يف تطّورها واقرتبت كثريا من النّ 
الواقع قدرهتا على إعادة متثل أثبتت و  البعض زاد مستوى النضج،من بعضها  وأفادتاخلربات  تمتازج

اجتذاب القراء وجعلهم أوال متورطني معها يف صياغة األحداث قدرهتا على يف الوقت نفسه "أكدت و 
وتقليب وجهات الرأي، واثنيا مندجمني هبا يف مغامرة ختصيب التأويالت احملتملة وارتياد جماالت العوامل 

 .(2)املمكنة"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .140: ص .عبد هللا ركييب، القصة القصرية اجلزائرية -(1)
 .11: ص .2015، 1املغرب، ط -وداللية، مطبعة آنفو برانت، فاس ظواهر بنائية ؛القصة القصرية يف العامل العريب محيد حلمداين، -(2)
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 السرد النسوي -13
جديد يدعم الفضاء اإلبداعي ثقايف ظهر يف بداايت النصف الثاين من القرن العشرين تيار       

إبداعات الرجل، وهو الفضاء الذي توّلد داخل خصائص النسوي ومييزه خبصائصه اليت تصادي بندية 
 )املركز/اهلامش( )الذكر/األنثى( ات:ص من ثنائيحاولت التخلّ  ،سياقات اجتماعية وأخرى فكرية سابقة

اجلنسية املتوارثة منذ زمن سحيق، وقد سعى سات اهلرمية ومن تكلّ )القوة/الضعف( )األصل/الفرع(، 
وعي الذكورة  أصحاب هذا التيار إىل التمرد "على كتابة الذكور أو كتابة اجملتمع اليت تنتج يف سياق

بعد أن   جديدة مشرتكةميادين وختلق  ،وبذلك حتيا ثقافة املنافسة ،(1)ونفسية األبوة وسلطة الرجل"
يف املناطق اليت ال يستطيع الرجل أن يفرتعها، وهي املناطق اخلاصة كانت املرأة ال يذكر هلا صدى إىل 

 ابملرأة فقط.

 على مهناء حجتبورؤاه[ يف  ه ]القدمي يف طرحه اجلديد بتنظيماتهلقد اعتمد أصحاب هذا التوجّ        
الوجه  جل،عن الر از هبا تمفت معاجملت ظاهرا وابطنا، وابلنظر إىل األدوار اليت تؤديها يفذاهتا طبيعة املرأة 

عا تب رة ومتميزةبة مغايضي كتايقتالقول أبّن اإلبداع النسوي  إىل حداوهو ما  اآلخر لصفاهتا وأفعاهلا،
  .لذات املنتجةطبيعة ال

ضده، بل  يقف ابملوازاةوال  ،)الرجل( اآلخرمنتج مع أبدا تعارض نسوي ال يالسرد الدب/األإّن         
بني  الوظيفي القائم يف الواقعو  النفسيو  البيولوجي لالختالف وداللية تبعا هو إعالن عن خمالفة بنائية

، وإن كان هناك الرجلمنجزات  قّلدتفرادهتا حىت وإن  للمنجزات النسويةيكفل ما ، وهو الرجل واملرأة
وع التسلطي اإلطالقي اخلطاابت الذكورية املتعالية "ذات النز  ية حمورهاقائل ابلضدية فهي ضدّ 

سواء أكان مصدرها الرجل أم املرأة. فهي لذلك، كتابة ترتجم وعيا جمّددا ابملغايرة  تحواذيواالس
 ممارسة احلريةمنها  ريدكتابة أفهي  ، (2)واالختالف، مداره مقاومة أحادية الصوت واهليمنة، وتكسريمها"

 .املفقودة يف الواقع

                                                           
 .01. ص: 2007، 1األردن، ط –حسني املناصرة، النسوية يف الثقافة واإلبداع، عامل الكتب احلديث، إربد  -(1)
 .05. ص: 2006، 1عبدالعايل بوطيب وآخرون، الكتابة النسائية؛ التخييل والتلقي، احتاد كتاب املغرب، املغرب، ط -(2)
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 دة وغريهن قدومي زاي داويونوال السعإذا كانت فدوى طوقان وملك عبد العزيز وانزك املالئكة        
ذه األنوثة هتقدمه  وما هنفغرين خطابه أبنوثتاحلديث واملعاصر، قدن عملية اإلبداع الشعري النسوي 

 واالكتساب ةابلفطر  هلن وكلهو مما دالالت بناء على المن  املعتادلن ، وبدّ من أدوات خمتلفة للكتابة
ائه أمساء مسرزت يف قد بمل يكنّ أقل حظا، ف ي عموما واخلطاب السردي ابلتخصيصفإّن اخلطاب النثر 

بة دن الكتاليقهن غري آسيا جبار و و وكوليت خوري وليلى بعلبكي مبدعات من مثل: غادة السمان، 
مشاعرهن  وحقيقة ياهتنحإجناز كّم هائل من النصوص اليت عربن من خالهلا عن تفاصيل السردية إىل 

ت الزمن، فتأتّ  ويلة منطفرتة اليت مورست ضدهن للعامل، بعيدا عن السلطة البابوية/الذكورية ل ورؤيتهن
األخرى دبية نصوص األن الالرواية والقصة والقصة القصرية والقصة القصرية جدا واملسرحية وغريها م

 خليفة ق، وسحرفارو  جنده مع فضيلةحنو ما  ،احملتفية ابلسرد حتت أغلفة محلت أمساءهن جبدارة
 .وأحالم مستغامني

املشتغلني ؤلفات النقاد واصفة مل ةقراء، تقودان احلديث عن السرد النسوي وقضاايه ويف خضم       
، حيث يتبّدى النسوي من عدمه وص يف خانة السردتصنيف النصإشكالية حمورها سؤال إىل يه عل

إىل األّول يوكل األمر إىل طبيعة املؤلف، فإن كانت املؤلفة امرأة نسب نصها  ؛للباحث اجتاهان كبريان
يف ذلك أّن "الكتابة األنثوية تعكس  واحلجة]أي أّن معيار التصنيف بيولوجي[،  خانة السرد النسوي

أّما الثاين  ،(1)الطبيعة الداخلية للمرأة، وهكذا يصبح النص والبطلة واألنثى فيه امتدادا نرجسيا للمؤلفة"
ّن خصوصيات النص أبالشخص، ويقّر أصحاب هذا املوقف  يهمهال و فهو اجتاه يبحث يف النص 

قت جتليات يكتب يقطني هبذا الصدد: "حيثما حتقّ ، تصنيف العملكم يف السردي النسوي هي احلَ 
هذه الكتابة األنثوية كنّا بصدد اإلبداع السردي النسائي. وكّلما انعدمت بعض جتلياهتا استبعد نعت 

ومن ضمن اخلصوصيات السردية النسوية اليت عّدها  ،(2)الكتابة ابلنسائية، ولو كانت الكاتبة امرأة"
 النقاد أذكر:

  س.ألحاسيابفعمة مفهي يف الغالب كتابة شخصية ، ة يف صناعة احلبكة السردية* تغليب العاطف
                                                           

 .207. ص: 2012، 1سعيد يقطني، قضااي الرواية العربية اجلديدة؛ الوجود واحلدود، منشورات االختالف، اجلزائر، ط -(1)
 .204/205املرجع نفسه. صص:  -(2)
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 .* الكتابة بشكل عفوي وحدسي

 .ورؤيتها للعامل الكاتبةر موضوعات مالئمة حلساسية األنثى/اختيا *

جتدها عند * تبين املواقف اإلنسانية والدفاع عنها "فاملرأة تفوق الرجل يف التعبري، فلديها نعومة فكرية ال 
 .(1)الرجل،  فهي وحدها اليت تستطيع من خالل األدب إنقاذ اإلنسانية"

 .مبا هو بؤرة تعبريية * الرتكيز على اجلسد

 .قائق من األشياء واملواقفدابل* سرد التفاصيل واالهتمام 

 ياة.سلوك الشخصيات داخل النص السردي الختالف النظرة إىل احلتغيري أمناط  *

 .لعاطفةوتصوير تفاصيله وفقا ملا متليه ا رداالرتباط ابملكان بشكل مطّ إعالن  *

، فـ "القاعدة العامة للكتابة النسائية هو الرتكيز على البطلة ال الدفاع غالبا عن قضااي املرأة العربية *
 .(2)"شكالت املرأة ومهومها يف الواقعالبطل، وعلى م

تغري مرد آين ذلك سبت النصوص، فهو دجيمعه إذا تعدّ ب ال ميلك خيطا فكراي انظما سرد متقلّ  *
 بتغري التجارب.

وحتديدها مسات نصية مميزة إال أّن ابلرغم من اإلشارة إىل هذه اخلصوصيات البنيوية واملضمونية       
يبقى نسبيا؛ زايدة ونقصاان، حضورا احلديث واملعاصر حضورها على مستوى النص السردي النسوي 

بوية، إذ ال ميكن بشأن متظهراهتا فهي ال خترج أبدا عن القالب العام واإلطار الكلي للبنية األ اوغيااب، أمّ 
 غات املوجودة بني السطوراملساحات اخلالية والفراالثغرات و يف ى نسوية خالصة، وإمّنا تستثمر أن تتأتّ 

ي النقاط املعتمة واخلاوية وبذلك يتضح أّن مركز الكتابة السردية النسوية هو هامش الكتابة األبوية، أ
، وقد تكفي العودة إىل أعمال اليت تتضح عربها للمتمعن خصوصيات اخلطاب بشكل واضح وجلي

 ، ليلى العثمان، سلوى بكر"هيفاء بيطار، سحر خليفة، رشيدة الرتكي، حنان الشيخ، هدى بركات
                                                           

 .13. ص: 1987، 1مصر، ط –حممود فوزي، أدب األظافر الطويلة، دار هنضة مصر، القاهرة  -(1)
 .19:  . ص1995، 1مصر، ط –سوسن انجي، صورة الرجل يف القصص النسائي، وكالة األهرام، القاهرة  -(2)
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 زينب حفينهدى بركات، كفى الزعيب، أميمة اخلميس، داود سهري، ليلى األطرش، منرية الفاضل،  
 يةفرادة اإلبداعال ثلماتوغريهن الستشفاف  "زينب األعوجديزي األمري، مىن رجب، بدرية الشحي، 

 .النسوية

الساردة العربية مبا قدمته استطاعت أن تصادي الرجل فيما املبدعة/ويف األخري ميكن القول أبّن        
، كيفا ال كّما، مبا متتلكه من قدرات يف خلق يف ميدان الكتاابت السردية يؤلفه ففرضت نفسها

واألكثر جتربة يف توليف احلبكة ونسج  ،حىّت وإن كان الرجل العريب هو األكثر كتابةفاالستثناء، 
اخلطاب السردي إال أّن للتجربة النسوية إضافاهتا وخصوصياهتا اليت تستحق االحرتام، وتسرتعي من 

 مزيدا من العناية واالهتمام.الناقد 
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 العجائبية يف السرد العريب املعاصر -14
 مفهوم العجائيب:يف  -أ

 مبعىن، أو (1)"إنكار ما يرد عليك لقلة اعتيادهوردت لفظة عجيب يف املعاجم العربية مبعىن "        
واللفظة هبذه  ،(3)خفي سببه ومل يعلم"ويكون التعجب "مما  (2)"النظر إىل شيء غري مألوف وال معتاد"

 ا.منطقعما هو مقبول عقال أو مستساغ  واالبتعادالداللة حتيل إىل القطيعة مع املألوف، 

من  ع العديدماللته دتشارك يف الوظيفي األديب/ النقدي  يف حقلهاملصطلح  أدرجوبعد أن       
 ّل من منظورهديال، كبرضها سعى موظفوها إىل فاملصطلحات العربية األخرى القريبة من داللته، واليت 

ت وهي املصطلحا ...امي ستيه، الغرائيب، السحري، االأمهها: الفنتازاي، الفنتاستيك، وحبجته املغايرة
 .الالمألوف واخلارق اإلحالة إىلتشرتك مجيعا يف اليت 

لح فظي ملصطبديل ل انبعة من عدم إجيادهذه  االصطالحالنقاد إىل أّن مشكلة  قد أشارل      
(Fantastique/ Fantastic)  ي قاموس النقدعلى مستوى الداللًة على النحو الذي هو مضبوط فيه

فظة للى أّن ع - حيةبعد الكثري من االجتهادات االصطال -)النقاد( همجلّ ولذلك أمجع  الغريب،
معجمية  ن دالالتملفظة الأتسيسا على ما حتمله  ، وذلكاملفهومية قابلةللمنسب األهي  "العجائيب"

ا تفتقد م، وهو قاخلار و  الوهمو اخليال واالندهاش و كالّروعة الستخدام االصطالحي  عن اعربية سابقة 
 .إليه أو إىل بعضه بقية املصطلحات

يف حتديد  تنظرييب السبق الحاصمن أوهو ] "تودوروف" يوّصفهفمن الناحية االصطالحية أّما         
األدب العجائيب" الصادر مدخل إىل من خالل كتابه " داللة املصطلح واإلشارة إىل متظهراته ومجالياته

لت جامعٍ  بقولٍ [ 1970عام  د الذي يصيب الرتدّ  األدب الذي خيلق هإنّ : منه كّل التعريفات الالحقة هن 
وضع فوق طبيعي حسب الظّاهر. جيد نفسه أمام  يعرف غري القوانني الطبيعية، و املتلقي الذي ال

                                                           
 .580، مادة )عجب(. ص: 8ابن منظور، لسان العرب، اجمللد:  -(1)
 1987، 2طحممد مرتضى الزبيدي، تج العروس من جواهر القاموس، تح: عبدالكرمي العزابوي، مطبعة حكومة الكويت، الكويت،  -(2)

 .319، مادة )عجب(. ص: 3جملد: 
 املرجع نفسه والصفحة. -(3)
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 سّببات الطبيعية أو فوق الطبيعيةفعندما جند أنفسنا أمام ظاهرة غريبة ميكننا تفسريها إما من خالل امل
 وهو ما يكفل القول أبنّ  .(1)د بني هذه املسّببات هو الذي خيلق هذا التأثري العجائيبلكن الرتدّ 
ملا درج عليه اإلنسان من جتاوز  يف حالة، على صهر ما هو واقعي مع ما هو خيايل قائمالعجائيب 

هو ما ، و املشّوه جنبا إىل جنب مع احلقيقي واملعقولاحملّور و و  احملّولتوظيف ب ذلكو  ،سببيةمقتضيات 
ع املنطقي التوق ويكسر آفاق ،تناقضنياملعاملني ال إىل العجب واحلرية من فنية اللقاء بني تلقييدفع امل

، هذا دون أن يسمح لنا العجائيب ابحلكم واخلروج عن املعتادارق و من اخلاالستغراب يوّلد ابملقابل و 
على أنّه خطأ أو كذب أو تضليل ألّن  انتفاء السببية أو تعليق املنطق أمام حادثة ال يكفل أبدا 

 .(2)ألّن العجائيب ذو "طابع احتمايل" املعجزات[مثل ]تكذيب خرب وقوعها 

على النحو الذي [ وداللةً  العجائيب ]بنيةً السردي  الشروط اليت تكفل شعرية النصومن ضمن       
 ، وذلكإرابك الّتشخيص التقليدي )الواقعي( يف عالقة الّسارد مبتلقي الّنص "تودوروف"أشار إليها 

د بني على الرتدجيربه أيضا و  ،امل الّشخوص عامل أشخاص أحياءعندما جيرب النص متلقيه على اعتبار ع
لكّنه يف ، و ما يتلقاهيف صحة املتلقي يشكك فالتفسري اخلارق للطبيعة، التفسري الطبيعي لألحداث و 

 .(3)الوقت نفسه يظّل غري قادر على تفسريه
 

        

 العجائيب يف النص األديب: صور -ب

والكشف  ش،ملهمّ  استجالء افعل يهدف إىلإن الكتابة السردية العجائبية احلديثة واملعاصرة هي        
 رمات، فيؤتىني واحمللقوانارقابيا بفعل عن املسكوت عنه، وجتاوز املطروح، وإعادة االعتبار للمقصى 

شخيصه إال ملبدع تاحبسب  للتعبري به بطريقة رمزية عن واقع ال ميكن األهدافهذه  ظلابلعجائيب يف 
 جائبية. بعد جتريده وتقدميه للقارئ يف حّلة ع

 كر:اليت يستقي منها املبدع مادته العجائبية أذ  أهم هذه الروافد ومن      
 

                                                           
 .54. ص: 1993، 1املغرب، ط –تزفتان تودوروف، مدخل إىل األدب العجائيب، تر: الصديق بوعالم، دار الكالم، الرابط  -(1)
 .44املرجع نفسه. ص:   -(2)
 وما بعدها  52املرجع نفسه. ص:  -(3)
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 .اخلرافة  
 الصويف.  
 واملعجزات الكرامات. 
 ملنامات.ا 
 األسطورة.  
 .أدب اخليال العلمي 
بناء على خصوصية كّل رافد من  ،على التأويل هخارقعلى النص املتشّرب للعجائيب فتح  جيب      

الطبيعي وغري  -كي يتسىن للقارئ يف صدامه الباطين مع املألوف وغري املألوف "ل، اآلنفة الذكر الروافد
)النص  هلما أتسيس عالقة جدلية مع املقروء من جهة ومع النصوص اخللفية املغذية -الطبيعي

وظيفيته والقدرة على كشف وبذلك فقط ميكن القول بفاعلية استنطاق النص العجائيب  (1)ئ("والقار 
 وشعريته.

من الذاكرة املتعالية اليت تبتدع صورا "قريب إّن العجائيب بصيغ توظيفه املختلفة وآاثره اجلمالية        
يستحيل إجياد مثيل هلا يف الواقع، من حيث التجسيد واملواصفات، كما هو قريب من الذاكرة العمودية 

احلكاية العجائبية ليست غري منو  قة وإبراز املتناقض وكأنّ ل لتأكيد املفار اليت تنطلق من الواقع حنو املتخيّ 
؛ األّول يستدعي فضاء التجربة األسطوري مسارينبني  جتمع، وهي بذلك (2)"عضوي النطباع معني

لقراءة الواقع من خالله، والثاين أيخذ مسارا آخر ينطلق من الواقع ويتجه حنو )...( والفلكلوري الثقايف 
 واملتوقع.  املتخّيل واحملتمل

 السرد العريب املعاصر وتشكالت العجائيب: -ج
، وذلك من خالل بواكريه النصية الناضجة األوىلمنذ  واخلارق العجيبَ  العريب السردلقد عرف        

الشعبية، كسرية السري  بعضو  ،"دمنةكليلة و " نص، و ما حتمله من خوارقو  "يلة وليلةألف ل"قصص 

                                                           
حممد سامل حممد األمني طلبة، مستوايت اللغة يف السرد العريب املعاصر؛ دراسة تنظريية تطبيقية يف سيمانطيقيا السرد، مؤسسة االنتشار  -(1)

 .248. ص: 2008، 1لبنان، ط –العريب، بريوت 
 . 23. ص: 1977، 1مصر، ط –شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة  -(2)
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ها من النصوص اليت حتتفي هبا اخلزانة غري ة بن شداد و عنرت سرية و  ،الزير ساملسيف بن ذي يزن، وسرية 
 .السردية العربية

إذ بعد مسة نصية مألوفة،  أصبحالعجائيب وابلنظر إىل سرودان العربية احلديثة واملعاصرة نلحظ أّن      
جامعة بني عوامل اإلبداع حداثية عالمة بعض النصوص العربية القدمية، أصبح عالمة على أن كان 

، فمن بداايت القرن الباحث عن وسائل جديدة للتعبري عنه ،املشحون ابلتوترالسردي وعاملنا احلقيقي 
يتفرد وخيرج من كونه عنصرا مساعدا على التخييل ليصري "قاعدة )العجائيب( العشرين "بدأ هذا األدب 

ألدب نوعا من تعميق الرمز هبدف مترير االنتقادات ه يف اوليس استثناء"، وكانت بداية ظهور هذا التوجّ 
وبذلك جند أّن النصوص السردية العربية احلديثة واملعاصرة ]يف . (1)السياسية واالجتماعية والدينية ..."

 نّ إنتاجها تكفل لنا احلّق ابلقول إ ، ولعّل سياقاتال عنه ابلعجائيبحاولت التعبري مقدمتها الرواية[
وبني ما الوظيفي التعبريي  جانبهخاصة إذا واشجنا بني معاصرة، ورة فكرية وثقافية استخدامه أصبح ضر 

 .إثر توظيفهفنية النص من مجاليات  حقيل

 توظيفه يف ينفك ملواملعاصر  النص السردي العريب احلديث وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أنّ       
ن مز هذا النوع يليت متمة اطر العاومل خيرج عن األللعجائيب عن الكتاابت العاملية اليت تقوم بذلك، 

ذة/ و السحر والشع ملعجزات/اذاهتا )األسطوري/ إىل الروافد العجائبية النص العريب إذ عاد الكتابة، 
 :منها نذكر يف أطر كربى مشاهبة ايواحتفى هبا نص ،(...  اخليال العلمي

 أنسنة اجلماد واستنطاقه. -
 أنسنة احليوان. -
 استحضار احليوان بشاكلة خرافية. -
 خلخلة الصورة البشرية ابملسخ والتحّول. -
 (.طورةإقحام الغائب يف التعبري عن الواقع )عوامل اجلن واآلهلة / حضور األس -
 إعطاء األمكنة أبعادا غري أبعادها احلقيقية. -

                                                           
 .247حممد سامل حممد األمني الطلبة، مستوايت اللغة يف السرد العريب املعاصر. ص:  - 1
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 االنتقال عرب الزمن. -
  ....(النفاذ يف عوامل الروحانيات )الصويف/ السحر  -

 هذه االختيارات التعبريية وغريها تدمج النص السردي العريب يف خانة العجائيب العاملي إال أنّ إّن       
، وهو ما يكسب عمل السرديوآليات اشتغاله داخل ال فتفاصيل املوظَّ تصنع عربيا من خالل الفرادة 

 خاصة. داللية ومجالية اخلطاب مسات 

 يفومن ضمن النصوص السردية العربية اليت تضمن دالالت اخلارق والعجيب، وهي نصوص رائدة      
 نذكر:( األكثر تشراب للعجائيب مها مبا الرواية والقصة القصرية )على مستوىجماهلا وصاحلة للتطبيق والتدليل

 الرواية:
 (يرفع يديه ابلدعاء /يعود إىل مقامه الزكي :الويل الطاهر(، )احلوات والقصرالطاهر وطار: ) -       

 سليم بركات )فقهاء الظالم( -                             حممد ساري )الغيث( -      
 إدوارد اخلراط )رامه والتنني( -                   احلبيب السائح )زهوة( -     

 الطيب صاحل )بندر شاه(، )عرس الزين( -                        حيي القيسي )أبناء السماء( -     
 حيي حقي )السلحفاة تطري( -                  مجال الغيطاين )كتاب التجليات( -     
 إلياس خوري )أبواب املدينة( - صنع هللا إبراهيم )اللجنة( -     

 القصة القصرية:
 .(رماد األقاويل) فرج ايسني: -
 عزالدين )موتى يقلقون املدينة(عمران  -
 حممود الرمياوي )عودة عرار( -
 لغتريي )مظلة يف القرب(مصطفى  -
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 ثبت املصادر واملراجع : 
 املراجع العربية: -1
  صرة، دار التنوير، ديوان القصة، منتخبات من القّصة القصرية اجلزائرية احلديثة واملعاإبراهيم صحراوي *

 .2012 ،1ط اجلزائر،
الشركة الوطنية للنشر دراسة يف بنية الشكل،  -، تقنيات البنية السردية يف الرواية املغاربيةعباس إبراهيم* 

 .2002،  1ط  ،اجلزائر –، اجلزائر والتوزيع
 1األردن، ط –سات اجلامعية، عمان ، قراءات نقدية يف الرواية العربية، مؤسسة محادة للدراإبراهيم الفيومي* 

2001. 
-1970، مجاليات اللغة يف القصة القصرية؛ قراءة لتيار الوعي يف القصة القصرية السعودية )أحالم حادي* 

 .2004، 1لبنان، ط –(، املركز الثقايف العريب، بريوت 1995
(، منشورات دار 1970-1933األسطورة يف املسرح املصري املعاصر ) ،أمحد مشس الدين احلجاجي *

 مصر، دط، دت. –الثقافة، القاهرة 
 ديوان املطبوعات اجلامعية ،(1976-1931) االلتزام يف القصة القصرية اجلزائرية املعاصرة - :طالبأمحد *     

 دط، دت. اجلزائر،
 .2005، 1اجلزائر، ط –مجاليات املكان يف القصة القصرية اجلزائرية، دار الغرب، وهران  -                       

 مصر –ة للنشر والتوزيع، القاهرة املفاهيم الغربية للشرق، تر: حممد عناين، رؤي –، االستشراق إدوارد سعيد*     
 .2006، 1ط

 .2008، 1سوراي، ط –، حماضرات اإلسكندرية، التكوين للتأليف والرتمجة والنشر، دمشق أدونيس*     
 2ط لبنان، –، الوقائع الغريبة يف اختفاء سعيد أيب النحس املتشائل، دار ابن خلدون، بريوت إميل حبييب*     

1974. 
 .2014، 1األردن، ط –، عمان يف املسرح، الرضوان للنشر ، التناص األسطوريإايد كاظم طه السالمي *     

 مصر،  دت، دط. –، امللك أوديب، دار مصر للطباعة، القاهرة توفيق احلكيم*     
  دط، دت.مصر،  - ، مطابع اهلالل، القاهرة، احلجاج بن يوسف الثقفيجرجي زيدان *   

 .2015، 1لبنان، ط –، دار الساقي، بريوت ، كولونيل الزبربراحلبيب السائح *    
 سوراي-دمشقمطابع اإلدارة السياسية،  سبل املؤثرات األجنبية وأشكاهلا يف القصة السورية، ،حسام اخلطيب *

 .1991، 5ط

 .2009، 2املغرب، ط –، بنية الشكل الروائي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء حسن حبراوي *
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قراءات من منظور التحليل النفسي، منشورات االختالف، اجلزائر،  –، الرواية والتحليل النصي حسن املودن* 
 .2009، 1ط

 املغرب –ز الثقايف العريب، الدار البيضاءواهلوية يف الرواية العربية، املركاملتخيل  –، شعرية الفضاء حسن جنمي* 
 .2000، 1ط

 .2007، 1األردن، ط –، النسوية يف الثقافة واإلبداع، عامل الكتب احلديث، إربد حسني املناصرة* 
 املغرب -الدار البيضاء العريب، ، املركز الثقايفمن منظور النقد األديب -بنية النص السردي -: محيد حلميداين *

 .2000، 3ط
 .2007، 2املغرب، ط –، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء القراءة وتوليد الداللة -                      

 املغرب-ظواهر بنائية وداللية، مطبعة آنفو برانت، فاس ؛القصة القصرية يف العامل العريب -                      
 .2015، 1ط

 ليل، منشورات احتاد الكتاب العربأتريخ/ تنظري/ حت –، املسرحية يف األدب العريب احلديث خليل املوسى* 
 .1997 1سوراي، ط –دمشق 

 1األردن، ط -ية املعاصرة، دار الشروق، عّمان، خطاب النهضة والتقدم يف الرواية العربرزان حممود إبراهيم* 
2003. 

 .1964، 2القصرية، مكتبة األجنلو املصرية، مصر، ط، فّن القّصة رشديرشاد * 
 مصر، دط، دت. –، مشكلة الفلسفة، مكتبة مصر، القاهرة زكراي إبراهيم *     
 ار اآلداباحلرب والقضية واهلوية يف الرواية العربية، د –، فضاءات السرد ومدارات التخييل سامي سويدان * 

 .2006 ،1لبنان، ط –بريوت 
 مصر، دط، دت. –، اجتاهات الرواية العربيةـ، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية الورقيالسعيد *  

 .2006، 1مصر، ط –السرد العريب؛ مفاهيم وجتليات، دار رؤية، القاهرة  -:سعيد يقطني *
 2012 ،1قضااي الرواية العربية اجلديدة؛ الوجود واحلدود، منشورات االختالف، اجلزائر، ط -               

 .1995، 1مصر، ط –، صورة الرجل يف القصص النسائي، وكالة األهرام، القاهرة سوسن انجي *
 .1999، 3مصر، ط –اهرة قلبحوث احلضارة، ال ، األسطورة والرتاث، املركز املصريسيد القمين* 
 .1985، 1لبنان، ط –، بناء الرواية، دار التنوير، بريوت سيزا قاسم* 
 .1985، 1اجتاهات النقد املعاصر يف مصر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط، شايف عكاشة*  

 .1977، 1مصر، ط –، شعرية الرواية الفانتاستيكية، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة شعيب حليفي*  
للدراسات  ، يف اجلهود الروائية ما بني سليم البستاين وجنيب حمفوظ، املؤسسة العربيةعبدالرمحن ايغي* 

 ط، دت.د  ،لبنان –بريوت  ،والنشر
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 سلطان احلكاية وحكاية السلطان، دار الكتاب اجلديد املتحدة  – ، الرواية والتاريخعبدالسالم أقلمون *
 .2010 ،1لبنان، ط -بريوت

 تونس –، الدار العربية للكتاب، تونس واية العربية املعاصرة، مفهوم الزمن وداللته يف الرّ الصمد زايدعبد* 
 .1988، 1ط

 2006، 1ط املغرب، ، الكتابة النسائية؛ التخييل والتلقي، احتاد كتاب املغرب،عبدالعايل بوطيب وآخرون* 
، املؤسسة العربية للدراسات (اإلمرباطورية، والتجربة االستعمارية)السرد،  ل التارخييالتخيّ  - :براهيمإعبدهللا * 

 .2011، 1لبنان، ط -والنشر، بريوت 
تفكيك اخلطاب االستعماري وإعادة تفسري النشأة، املؤسسة  -السردية العربية احلديثة  -                     

 .2013، 1لبنان، ط –العربية للدراسات والنشر، بريوت 
 .2009، 1، القصة اجلزائرية القصرية، دار الكتاب العريب، اجلزائر، طهللا ركييبعبد* 

 . 2003، 7لبنان، ط –، مفهوم اإليديولوجيا، املركز الثقايف العريب، بريوت عبدهللا العروي *     
قضااي ورؤى وجتارب، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق   –، املسرح العريب املعاصرهللا أبو هيفعبد *    

 .2002، 1سوراي، ط
اجمللس  ماع املعرفة، سلسلة عامل املعرفةاجت، اإليديولوجية الصهيونية، دراسة حالة يف علم عبدالوهاب املسريي *    

 .1983، 1، ط2الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،ج
 .1994 ،1لبنان، ط –وتمقارابت نقدية وسجالية، دار الطليعة، بري  –، أسئلة احلقيقة ورهاانت الفكرعلي حرب*     
 .1999، 2للثقافة، الكويت، ط، املسرح يف الوطن العريب، اجمللس الوطين * علي الراعي    

، دار والشعر العريب احلديث األسطورة معيارا نقداي دراسة يف النقد العريب احلديث - :اخلطيبعلي عماد * 
 .2006، 1ط األردن –جهينة، عمان 

 .2009، 1األردن، ط -يف األدب احلديث ونقده، دار املسرية، عمان  -                          
 ة يف رواايت عبد احلميد بن هدوقةدراسة سوسيوبنائي –، اإليديولوجيا وبنية اخلطاب الروائي عمر عيالن* 

 .2001، 1اجلزائر، ط –منشورات جامعة منتوري، قسنطينة 
 .1989، 1سوراي، ط –، املكان يف الرواية العربية، دار ابن هانئ، دمشق غالب هلسا* 
 .2008، 2مصر، ط –القاهرة ، املصرية اللبنانيةالدار ، فّن كتابة القصة، فؤاد قنديل* 
 .1982، 2لبنان،ط  –التجميع، دار الشروق، بريوت  عصر -يف الرواية العربية -: فاروق خورشيد* 

 الة اإلبداع، سلسلة عامل املعرفةجذور التفكري وأص –أديب األسطورة عند العرب  -                     
 .2002 ،1مطابع السياسة، الكويت، ط
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 .2002، 2املغرب، ط –نظرية الرواية والرواية العربية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء  -: فيصل دراج* 
  لعريب، الدار البيضاءاملركز الثقايف ا نظرية الرواية والرواية العربية، - الرواية وأتويل التاريخ -              

 .2004، 1ط ،ـرباملغ
 .2010، 1لبنان. ط -رواية التقدم واغرتاب املستقبل، دار اآلداب، بريوت  -                  

 .2015، 1اجلزائر، ط –، يف األدب املقارن، األشرف للكتاب العريب، اجلزائر قيصر مصطفى *    
 .2011، 1اإلمارات العربية، ط –، ديبىالصددار ، الرواية العربية ورهان التجديد، حممد برادة *
من سياسات اهلوية إىل سياسات االختالف، منشورات االختالف، اجلزائر،  -، سردايت ثقافيةحممد بوعزة*     

 .2014، 1ط
 .2005، 1، طامة للكتاب، القاهرة، الواقعية يف الرواية العربية، اهليئة املصرية العحممد حسن عبدهللا*  

 –شورات احتاد الكتاب العرب، دمشق ، مناملعاصرة اث يف الرواية العربية، توظيف الرت حممد رايض واتر* 
 .2002، 1ط ،سوراي

، مستوايت اللغة يف السرد العريب املعاصر؛ دراسة تنظريية تطبيقية يف حممد سامل حممد األمني طلبة* 
 .2008، 1لبنان، ط –سيمانطيقيا السرد، مؤسسة االنتشار العريب، بريوت 

 .1996، 1لبنان، ط –، األدب واألسطورة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت * حممد شاهني
 .2009، 1ط لبنان، –اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت، يف األدب الفلسفي، املؤسسة حممد شفيق شّيا *
 .1999 ،2ط ،بريوت كز دراسات الوحدة العربية،مر  ، املسألة الثقافية يف الوطن العريب،عابد اجلابري حممد* 

 .1982، 2اجلزائر، ط –، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر ، ما ال تذروه الرايحعرعار حممد العايل*  
 .2005، 1ط، مع العريبت، مجاليات القصة القصرية، قراءات نقدية، مكتبة اجملهللا القوامسةحممد عبد*  

 .1994، 1لبنان، ط –، موسوعة أساطري العرب عن اجلاهلية ودالالهتا، دار الفارايب، بريوت ةحممد عجين* 
 .1985، 1مصر، ط –، دراسات يف املسرح والشعر، مكتبة غريب، القاهرة حممد عناين *
  2008، 1ط تونس، –دار املعرفة للنشر، تونس ملرجعي،دراسات يف ختييل ا -، الرواية والتاريخحممد القاضي *   

 .1983، 1، النثر اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، طحممد مصايف *    
 مصر، دط، دت. – ، القاهرةللطباعة والنشرر هنضة مص يف امليزان اجلديد، - : حممد مندور*     

 .1988، 1مصر، ط –يف األدب والنقد، هنضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة  -                       
 ت.، د3مصر، ط –، القاهرة للطباعة والنشر هنضة مصر مسرحيات شوقي، -                       

 .1980 ،1، القصة التونسية القصرية، دار بوسالمة، تونس، طحممد اهلادي العامري *    
 .1987، 1مصر، ط –أدب األظافر الطويلة، دار هنضة مصر، القاهرة  ،حممود فوزي *    
 .1991، 1سوراي، ط –، دمشق خياطة، دار كنعان، مظاهر األسطورة، تر: هناد * مرسيا إلياد    
 .1986،  1مصر، ط –يف النظرية والتطبيق،  دار قباء،  القاهرة  -، فن القص نبيلة إبراهيم *    
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، 1ط لبنان –، حنن واآلخر يف الّرواية العربية املعاصرة، املؤسسة العربية للدراسات، بريوت جنم عبد هللا كاظم*     
2013.  

 2006، 1لبنان، ط-العربية للدراسات والنشر، بريوت ، التحوالت يف الرواية العربية، املؤسسةنزيه أبو نضال*     
 . 2004، 1اجلزائر، ط –، الرواية التارخيية، هباء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة نواف أبو ساري*       

 .1986، 1اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط - :واسيين األعرج*     
 . 2013، 3لبنان، ط –مسالك أبواب احلديد، دار اآلداب، بريوت  -كتاب األمري، -                         

 

 املراجع املرتمجة: -2
  دار الكالمالرحيم العطاوي،  الرواية التارخيية يف األدب العريب احلديث، تر: عبد ،إكانيت كراتشكوفسكي * 

 .1989 ،1املغرب، ط - الرابط
اجمللس األعلى  القصرية، النظرية والتقنية، تر: علي إبراهيم علي منويف،، القصة إنريكي أندرسون إمربت*  

 .2000مصر،  - للثقافة، القاهرة
احلبكة والسرد التارخيي، تر: سعيد الغامني/ فالح رحيم، دار الكتاب اجلديد  –، الزمان والسرد بول ريكور *

 .2006، 1لبنان ط –املتحدة، بريوت 
 1ط املغرب، -صديق بوعالم، دار الكالم، الرابطإىل األدب العجائيب، تر: ال، مدخل تزفتان تودوروف* 

1993. 
 .1966، 1لبنان، ط –، الوجود والعدم، تر: عبد الرمحن بدوي، دار اآلداب، بريوت جان بول سارتر* 
 .1975، 1لبنان، ط-ورج طرابيشي، دار الطليعة، بريوت، فكر غرامشي السياسي، تر: ججان مارك بيويت* 

 ، دت.2مصر، ط –تر: صاحل الكاظم، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة الرواية التارخيية،  - :جورج لوكاتش *    
 .2006، 4لبنان، ط –، بريوت ، جمد للنشردراسات يف الواقعية، تر: انيف بّلوز -                        

 .1997، 2املغرب، ط –توبقال، الدار البيضاء ، علم النص، تر: فريد الزاهي، دار جوليا كريستيفا *
، الزمان والوجود والسرد )فلسفة بول ريكور(، تر: سعيد الغامني، املركز الثقايف العريب، بريوت  ديفيد وورد* 

 .1999، 1لبنان، ط
 .2000، 1، تيار الوعي يف الرواية احلديثة، تر: حممود الربيعي، دار غريب، القاهرة، ط* روبرت مهفري

مدخل إىل تقنيات التفسري، تر: صالح رزق،  دار الغريب، القاهرة   –، قراءة الرواية روجر .ب . هنكل* 
 .2000، 1مصر، ط

 العراق – ، عامل الرواية. تر: هناد التكريل، مؤسسة الشؤون الثقافية العامة، بغدادأوئيليه رايلروالن برونوف و * 
 .1991، 1ط
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، نظرية األدب، تر: حمي الدين صبحي، اجمللس األعلى لرعاية العلوم والفنون رينيه ويليك / أوسنت وارين * 
 .1972، 1سوراي، ط –واآلداب، دمشق 

  .1987 ،1، طالكويت –حممد عصفور، مطابع الرسالة : تر  مفاهيم نقدية، ،رينيه ويليك * 

  املغرب -توبقال، الدار البيضاءر شعرية دويستفسكي، تر: مجيل نصيف التكرييت، دا -: ميخائيل ابختني *
 .1986، 1ط

 .1987، 1مصر، ط –اخلطاب الروائي، تر: حممد برادة، دار الفكر، القاهرة  -                     
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