
 الرواية وقضية التجريب

 إضاءة:

التجريب ىو مفيوم نقدي معاصر يرتبط برغبة المبدع المستمرة في التجديد 
والتجاوز والتخطي، ويشترط نضجو الفكري وتطور أبعاده الفكرية، وكذا تطور أدواتو 
اإلجرائية، الذي يتجمى في إدخال عناصر أو تقنيات جديدة عمى نوع من األنواع 

ىذه األنواع لمتواصل مع المتمقي األدبية، لموصول إلى إنتاج صياغة جديدة في 
 المتطور فكريا ومعرفيا.   

من مرادفات مصطمح التجريب: الحداثة، المعاصرة، التجديد، اإلبداع...وقد 
اعترى ىذا المفيوم الكتابة السردية العربية، لتدخل في مغامرة التجريب المستمر 

تجسيدىا ضمن  المرتبط بالبحث" عن أساليب وطرائق غير مطروقة أصال، من أجل
التعبير الروائي، وىذا البحث يعد في حد ذاتو مغامرة من قبل الكاتب، تتطمب الشجاعة 
والصبر والتأني". وكانت بداية ىذه المغامرة ىي البحث عن أساليب مغايرة لممألوف" 
مرتبطة بالرؤية كخاصية في اإلبداع، ثم تطورت إلى البحث عن تيمات ومضامين 

يديولوجية  ومعرفية تتجاوز المألوف"، وىو التجاوز الذي يقدم العالم المتخيل في فنية وا 
 عمل تجريبي إبداعي.

، إذ كان 9781ظير مصطمح التجريب مع رواية إيميل زوال" الرواية التجريبية" 
ييدف من خالل التجريب إلى أن تكون الرواية" ثمرة تجربة مبنية عمى تجميع 

صياغتيا في نسق روائي"، وىذا شبيو باالستقراء  المالحظات والحقائق والمعطيات قبل
العممي لظاىرة معينة يراد اكتشافيا والبحث في كينونتيا. ويطمح الكاتب الروائي من 
خالل ىذا التجريب إلى" التطمع نحو إدخال تشكيالت ومواضيع جديدة لم يتطرق إلييا 

، من أجل االنفراد بإبداع الكتاب من قبل، بغية تجاوز المألوف والمتداول بين الروائيين



فن روائي خاص يعبر عن شخصية كاتبو"، ويحق لنا من خالل ذلك تصنيف ىذا 
العمل ضمن التجريب الروائي، ولكل روائي عناصر فنية في عممو مختمفة عن أعمال 
غيره، وفي ىذا الجانب يؤكد البعض أن التجريب في الرواية" يتناول أي شيء فييا 

والحبكة، واألسموب، والمغة، والتقنية السردية... لكن ما يميزه وكل شيء، الموضوع، 
أنو مغامرة دائمة تبحث فييا الكتابة، وقد تحررت من قواعد الشكل ومن قيود المضمون 
إلى عوالم جديدة وأشكال جديدة"، أي أنو وسيمة يبحث من خالليا الكاتب عن التغيير 

 ابة واإلبداع.وعن المختمف لكي يتميز ويتفرد في عالم الكت

      خصائص التجريب في الرواية:

 تتمخص ىذه الخصائص عند بعض الباحثين في النقاط التالية:

 ـ ابتكار طرائق وأساليب جديدة في أنماط التعبير المختمفة.

 ـ تجاوز المألوف والمغامرة في اتجاه المستقبل، وذلك يتطمب الجرأة والمغامرة.

 ق من إمكانية النجاح من عدمو.ـ استيداف المجيول دون التحق

 ـ يخترق التجريب أساليب التيارات السائدة ويناقضيا.

ـ ال يقبل التجريب دفعة واحدة، بل تتوقف االستجابة لو عمى مدى تطمعات القراء 
 وتوقعاتيم.

ـ يمتد، أحيانا، التجريب إلى التقاليد والمخيمة الجماعية، وال يقتصر عمى المخيمة الفردية 
 فحسب.

ـ يعمل التجريب عمى إزالة الحدود بين األجناس األدبية) القصة، المسرح، الشعر، 
 األسطورة...(.



ـ ممارسة التجريب في الرواية أحدث ثورة في مختمف األساليب الفنية فييا، وفي 
 األشكال والمضامين ما يساعد عمى التطور والحداثة في الكتابة. 

تساعد ىذه السمات عمى اكتشاف ممارسة التجريب في جميع األعمال اإلبداعية، 
وتساعد أيضا عمى ربط ىذه التقنية بالرواية المتجاوزة لمقاعدة والقانون، فيي تتميز بنوع 
من الحرية في بنائيا" إذ تؤسس قوانينيا الذاتية وتنظر لسمطة الخيال وتتبنى قانون 

رفض أية سمطة خارج النص، وتخون أية تجربة خارج التجاوز المستمر، ولذلك ت
التجربة الذاتية المحضة، وكل رواية جديدة تسعى إلى أن تؤسس قوانين اشتغاليا في 
الوقت الذي تتيح فيو ىدميا". ومن خالل ذلك يتبين أن التجريب الروائي يرتكز عمى 

ل ما ىو خارجي عنصر الخيال، ولتحقيقو البد من الممارسة الذاتية والتشظي عن ك
لمعممية اإلبداعية، والبد كذلك من إبراز التجاوز الذي يعتمد المبدع من خاللو عمى 
عمميتي اليدم والبناء بصفة منتظمة تعتمد الثقة والوعي بالقدرات اإلبداعية لدى كاتب 

 الرواية.

يرى الباحث سنوسي شريط من خالل كتابو، استراتيجيات التجريب في الرواية 
ية أن التجريب عمل إبداعي يتأسس عمى نظام واضح، غايتو التغيير في الشكل المغارب

والمضمون لتحقيق تجربة روائية بعيدة كل البعد عن النمطية واالجترار عما سبق. 
يقول:" التجريب ليس عمال بسيطا عفويا يقوم بو أي كاتب من أجل التجديد في العالم 

نما ىو رؤية استراتيجية تح مل تصورا شامال لما يريده الروائي من خالل الروائي، وا 
عممو اإلبداعي". فالتجريب إذن رؤية وتصور يعتريان مخيمة المبدع قبل أن يخوض 
في عممية الكتابة، فمن ثم يبحث عن السبيل لتحقيق ذلك من خالل العودة إلى ذاتو 

ظياره في حمة جديدة م تميزة ليكتشف ما ىو خفي ومجيول يحتاج إلى إعادة بناء وا 
 تشير إلى صاحبيا.



يوضح باحث آخر أىمية التجريب ومدى ارتباطو باإلبداع عموما، وىو محمد 
عزام في كتابو، اتجاىات القصة المعاصرة في المغرب، فيو يرى أنو" ليس مغامرة 
تنطمق من الصفر لتنتيي إلى الصفر، ولكنو منيج جديد ورؤية واضحة في بمورة 

لجماعي، ولكن ىذا ال يعني أدبا شعاريا... كما أننا ال نرغب الخاص والعام، والذاتي وا
في أدب تجريبي يرصد الحيرة أمام األشكال اإلبداعية، فأدب التجاوز ىو رؤيا متكاممة 
ال تستند إلى خمفية واحدة، وال تستقي مادتيا من الواقع المرصود فقط، أو من الواقع 

نما عنصر التكامل ضروري".      المتوقع فقط، وا 

 


