
 محاضرات  السداسي الثاني في مادة نظرية الرواية

 : الّرواية والمتخيل البوليسي1- -

 les peurs" عمى المخاوؼ الجديدة "la fiction policièreيقوـ المتخيؿ البوليسي " -

nouvellesوتراجع (1)" المرتبطة بظيور الفقر في األحياء المكتظة في المدف ،
    الجانب

 

بأوجييا المختمفة ؛وقد الّروحي واألخالقي في مقابؿ صعود المادة، وتنامي مظاىر الجريمة 
" النقد األكاديمي الرسمي عمى تيميشو Isabelle janاستيجنت الباحثة "إيزابيؿ جاف" "

لممتخيؿ البوليسي، معتبرة الّرواية البوليسية أو "الشرطية" كتابة أدبية ال تقؿ أىمية عف الكتابة 
   .  (2)الواقعية

الكتابة البوليسية أو الشرطّية ىو إدغار أالف وقد أجمعت أغمب الّدراسات أف أوؿ كاتب دشف 
" القاص األمريكي المعروؼ بقصص الّرعب في القرف التاسع عشر لمميالد ، ونظرا Poeبو "

لشيوع الجريمة، واىتماـ الّناس بالمستجدات المتعمقة بمحاكمات الجناة عبر الّصحؼ، ظيرت 
  البوليسية كمعادؿ تخيمي لتيمة الجريمة. (3)الّرواية

وقد وجدنا مف يروج فكرة ظيور المتخيؿ البوليسي في تراثنا النثري العربي مف خالؿ حكايات 
ألؼ ليمة وليمة، وخّصوا بالذكر "التفاحات الثالث" وىذا يتنافى كمية مع مقومات القص 

، (4)البوليسي الذي لـ يستقر عمى مستوى البناء التقني إاّل في العشرينات مف القرف العشريف
تجمت معاممتو  كتيار روائي متميز، والسبب أف شخصية "المحقؽ" وىو عنصر مركزي حيث 

في إدارة األحداث، ونموىا الّتصاعدي ظيرت في الّروايات المنشورة في ىذه الفترة، وذلؾ 
" عبر Agatha christie" آلجات كريستي " la mystérieuse affaireمثال في رواية "

  . (5)شخصية "إركويؿ بوارو"
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مف المبدع البريطاني "ويمكي كولنيز" مرورا بآجاتا كرتسي" انتياء بالروائييف المعاصريف 
أمثاؿ "كاميال الكبيرج" و"كاريف فوسـ" و"أنديرا سكنكؿ" لـ تخرج الّرواية البوليسية عف إطار 

 العناصر الرئيسة المشكمة ليا وىي: 

  événement          الحدث: وطبعا يدور حوؿ حصوؿ الجريمة       -
 énigme                                                                 المغز  -

                                                                    un   assassin               المجـر  -

                    

                                                                                 victime         الضحية  -

  

                                       situation du crimeظروؼ الجريمة  -

                                                                     motifالدافع  -

                                          suspect       الشخصية المشتبية بيا  -

 investigateur                                                                المحقؽ -

                                                                    indicesاألدلة  -

                                                     dénouement (6)حؿ المغز -

عندما نعود إلى الّرواية العربية نطرح السؤاؿ/اإلشكاؿ عف غياب المتخيؿ البوليسي في 
المعروض الّروائي العربي؟ فإننا نجد بعض التفسيرات غير الدقيقة والّساذجة كتفسير الكاتب 

، والحقيقة (7)العربي يعيش في مجتمع بوليسي يتنفسو يومياالمجتمع  "سيد الوكيؿ" عمى أف
أف عدـ رواج ىذا النوع مف الكتابة الّروائية يعود إلى عزوؼ المبدعيف العرب عف الكتابة 
الترفييية، بالنظر إلى المعضالت السياسية واالجتماعية والثقافية التي يعيشيا المجتمع 

والمأزـو ىوياتيا وثقافيا ال يمكف أف ترتقي فيو  العربي، ثـ إّف المجتمع المتخمؼ صناعيا
الّرواية البوليسية ىذا مف جية، ومف جية أخرى لـ تصؿ المجتمعات العربية إلى مستويات 
عاليا مف الجرائـ مقارنة بالغرب ؛ خاصة الواليات المتحدة األمريكية، ولكف ىذا ال يعني أننا 

 جع القيـ وتضخيـ "األنا". في مأمف مف انفجار إجرامي، بالنظر إلى ترا
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لقد وقع الكثير مف الباحثيف العرب في وضع معرفي غير مريح عندما حاولوا إدراج بعض 
الروايات في إطار المتخيؿ البوليسي كرواية "المص والكالب" لنجيب محفوظ ورواية "شرؼ" 

بالمقـو  لصنع اهلل إبراىيـ، لمجرد أف ىناؾ "جريمة قتؿ"، وىذا لعمري شطط كبير، وجيؿ
البوليسي الذي تقـو عمى خطاطة تنتيي بحؿ الّمغز، مع األسموب المشوؽ الذي ىو "جوىر 
المتخيؿ البوليسي" ولذلؾ ليس كؿ رواية فييا جريمة قتؿ ىي رواية بوليسية .أّما في الجزائر 

و لـ فقد سعى البعض إلى تقديـ الّروائي "ياسمينة خضرا" عمى أّنو روائي بوليسي، والحقيقة أنّ 
يتحرر مف انتمائو لمحط الواقعي أالنتقادي، وليس الترفييي البحت، بخالؼ مثاًل آجاتا 

 كرستي" التي ال تحمؿ ىـً اجتماعيا أو إيديولوجيا. 

إّف الّروائي الجزائري مشبع باإليديولوجي، مسكوف بالّتاريخي يعادي السيكولوجي ،والّرواية 
عمى التحري في أغوار الّتاريخ، ولـ يشتغؿ عمى  البوليسية سيكولوجية بامتياز، فيشتغؿ

التّحري في الجريمة، ألف األولوية ىي فيـ المأزؽ الوجودي لإلنساف الجزائري، ومسألة 
 االنتماء والّطرح اإليديولوجي البديؿ لمجتمع مدني وغير مدني في الوقت نفسو. 

 : الّرواية واإليديولوجيا-2

إيديولوجية؟ سؤاؿ مطروح عمى المشيد الّنقدي الغربي والعربي ىؿ ىناؾ رواية دوف خمفية 
بإلحاح عمى الرغـ مف وجود عممية تأصيؿ الّنص األدبي ككؿ ضمف المنجز اّلمساني، 

 . (8)وفصمو عف أية ممارسة سياسية أو اجتماعية أو تاريخية

راد، فتشير إًذا إّف اإليديولوجية أو عمـ األفكار حقؿ لنظاـ فكري ما اتفؽ عميو مجموعة أف
الطرائؽ »أيضا إلى . كما تشير (9)«إلى الطريقة التي يعيش بيا البشر أدوارىـ في المجتمع»

 .(10)«التخّيمية التي يعايش بيا البشر عالميـ الفعمي

إذا كاف الفعؿ اإلبداعي فردًيا، فإّنو مرتبط بالوعي الجمعي، أي كؿ وعي فردي مشدود إلى 
، وبالّتالي لـ يخؼ "لوكا تش" العالقة العضوية بيف األعماؿ (11)مجموع البنيات الشاممة
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اإلبداعية والبنيات االجتماعية، وقد تعمؽ "لوسياف غولدماف" في ىذا الشأف، حيث حّوؿ 
، فتتحوؿ اإليديولوجية بفعؿ (12)اإلنتاج الثقافي إلى فيـ سوسيولوجي، بعيدا عف اآللية

المبدع في نظر "ماشيري" إلى شيء مختمؼ،  ، حيث يحّولياillusionالمتخيؿ إلى وىـ "
 . (13)يمنحيا شكال وبنية متميزة

البد عند دراستنا لمّرواية وعالقتيا باإليديولوجيات أف نخرج مف فكرة الّصراع الطبقي التي 
أكدت عمييا الماركسية ، وبالتالي نتجاوز الّتصور الّسائد عند الكثير مف النقاد بأّف الّرواية 

الخصوص الواقعية االشتراكية ىي المحموؿ الرئيس لفكرة اإليديولوجية، فيذا الواقعية وب
 التفكير قاصٌر وغير دقيؽ بالمرة. 

كؿ إبداع إيديولوجيا، ولكف عمى غير ما نعتقد بو، وىذا ما أشار إليو "ماشيري" فمسألة 
ّنما بقدر وما ال يقولو باإليديولوجية ةمرتبط»األدب  . وأّف المبدع (14)«ال بقدر ما يقولو، وا 

، وبالّتالي ينطمؽ منيا، ثـ يختفي تاركا الّنص ينتج داللتو (15)مجرد محّوؿ لممادة اإليديولوجية
عبر صوت القارئ، وحضوره الفكري المعرفي والّتاريخي والثقافي في إنتاجية مستمرة ودائمة 

 ماداـ ىناؾ قراءة. 

 le Roman est un acteلّرواية "" عمى اجتماعية اRoland Barthesألح "روالف بارت" "

sociabilité"  ،ومف ثمة البد أف تتجاوز انحصار اإليديولوجية في الّرواية الواقعة الممتزمة
 les idées etفعندما نستحضر اإليديولوجية في الّرواية فإننا نستحضر األفكار والمثاليات "

les idéalitésىيمنة طبقة عمى أخرى،  " كمنتج سسيو اقتصادي، وليس كيؼ الّسبيؿ إلى
، (16)«العالـ الواقعي تدلنا اإليديولوجية عمى الطرائؽ الخيالية التي يختبر الناس»وبالّتالي 

 وىذا ما تفعمو الّرواية. 
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    يؤكد الباحث "ايجمتوف" أف الحقؿ الجمالي وسط إيديولوجيا فّعاؿ العتبارات ىي:   

 أّنو تصوري، ومباشر وفوري ومقتصد.  -أ

 يعمؿ عمى األعماؽ الغريزية والوجدانية.  -ب

يماءاتيا -ج  . (17)يمعب عمى الّسطوح الفعمية لإلدراؾ، وحسف توظيؼ المغة وا 

وكّؿ ىذه العناصر تحّمؿ الّرواية عمى جعؿ نفسيا طبيعية، وتقدـ نفسيا بوصؼ بريء 
 .  (18)إيديولوجًيا بطرائؽ ال تتوافر بسيولة في الحقوؿ األخرى كالحقؿ السياسي

تتعامؿ الّرواية مع الواقع وفؽ قوانيف إنتاجيا، وليس وفؽ قوانيف اإليديولوجيا والّتاريخ ،ألّف 
ىدفيا السمو بالقارئ إلى مستويات اإلدراؾ غير المتوقعة، فيي ليست معرفة وال تاريخ وال 

ّنما  إنتاجيا نسيج مف المعاني واإلدراكات واالستجابات المالزمة ليا في »إيديولوجيا، وا 
 . (20). وعبرىا ندرؾ ونحس كما يقوؿ "ألتوسير"(19)«التخيمي لمواقع

ولنفيـ ىذه الحقائؽ نستعيف بمقاربة بيف روايتي "المصابيح الزرؽ" لحنا مينو ، ورواية 
 9191"الزلزاؿ" لطاىر وطار، فاألولى تناولت ظاىرة الحرب، حيث تشير إلى الحرب 

داث الّرواية ، والعالقات المشبوىة بيف الّشخصيات واصفة حي القمعة الذي تدور فيو أح
 واالستعمار، وحضور النضاؿ واالنتيازية في آف واحد. 

تبدو شخصية "فارس" تائية، وذات تأثير مزدوج تجاه القارئ، فيي مستفزة لو تارة ، وتارة 
 أخرى تستعطفو  ، و ينتيي بيا األمر إلى الموت بعد انتياء الحرب. 

"الزلزاؿ" فالّشخصية الرئيسة تدعى "بو األرواح" العائدة مف الميجر إلى وطنيا،  أّما في رواية
وتحديًدا مدنية قسنطينة، ليس لتسيـ في بناء الجزائر الجديدة التي تخمصت مف االستعمار، 
ّنما الستباؽ قرار السمطة توزيع األرضي عمى الفالحيف، في نيتيا إفشاؿ مشروع السمطة.   وا 
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اح" مجاًزا ومعو الماضي البميد والّرجعي ، في حيف تبعث الشخصيات األخرى بموت "بواألرو 
في وعي تقدمي كشخصية "عيسى" الذي أصبح اشتراكيا ونقابيا مدافعاعف حقوؽ العماؿ 
وأصبحت شخصية "الّطاىر" ضابطا ساميا، وتحّولت شخصية "عبد القادر الغرابمي" إلى 

 أستاذ. 

التفكير اإليديولوجي في رواية "الزلزاؿ"الذي يحرؾ األحداث، عندما نقرأ العمميف نمحظ ذلؾ 
وىو متالـز مع الخطاب السمطوي في ذلؾ الوقت مع النمو المتعاظـ ألطروحات اليسار عند 
النخبة، وقد طغت اإليديولوجيا الظاىرة في السرد الّروائي عندما وظفيا "الطاىر وطار" 

تبني سموكات محددة مف خالؿ تزويدىا بأىداؼ توظيفا نزوعيا"، حيث يدفع الشخصيات إلى 
 واضحة ال تخرج عف تصوره العاـ، وبذلؾ كاف نصو مسرحا إليديولوجيتيف ىما: 

 .(21)أي بقاء األمور عمى حاليا وقواميا الخرافة اإليديولوجية الّرجعية أو المحافظة : -أ

أي تغيير األمور بطريقة جذرية في النظاـ القائـ  اإليديولوجية الثورية أو الّرديكالية: -ب
 .(22)وقواميا العقالنية

في رواية "الطاىر وطار" تعبير عف وجية نظر الّسمطة بمنظور روائي، وبالتالي فيي تممؾ 
زماـ األمور وليست في حالة مواجية مع الحكـ ،ومف ثمة تنتمي إلى ما خطاب "الدعائية" 

"propagandaي االنفعاالت القوية لمدفع بالّناس إلى تبني أطاريح الّنظاـ " الذي يستثمر ف
الّسياسي، بينما في رواية "مصابيح الرزؽ" سمّو لممحتوى الذي لـ يخضع لمّدعائية مع 
العفوية في األداء الجمالي لمسرد الذي يخضع لنسبّية الواقع االجتماعية كما يؤكد عميو 

التي لمسناىا في رواية "الّزلزاؿ" حيث القطيعة شكمية بخالؼ المثالية الواقعّية  (23)"ميرتوف"
ومصطنعة ،ألّنيا تتعارض في تقديميا لممجتمع الجزائري عمى أّنو ينشد الّتجانس، والواقع 
يقـو عمى الّتبايف  ، ولذلؾ يتصور الّروائي "الطاىر وطار" أّنو مف الّصفوة الحاكمة التي 

، في حيف الّروائي "حنا مينة" ينتمي إلى الصفوة تمعب دورا مباشًرا وغير مباشر في الحكـ
ّنما مرافقة التحوالت   وغير الحاكمة، أي ال يسعى إلى لعب دور رئيس في نظاـ الحكـ، وا 
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وبذلؾ كانت الّرواية المينية  (24)لفيـ ما تبقى مف المجتمع، أي الطبقات الدنيا أو الالصفوة "
التي تطورت بعدما أدرؾ الطاىر وطار أّنو أكثر صدقا فنيا وأعمؽ مف الكتابة الوطارية 

ضحية مشروع شعبوّي ، وكاف مف أبواقو دوف وعي منو ؛فانتقؿ مف خانة الّصفوة المثقفة 
 الحاكمة إلى خانة الّصفوة غير الحاكمة، أي مف مثقؼ الّسمطة إلى مثقؼ مأزـو وجوديا. 

ى بعض الكتابات الراديكالية إذا كانت "إيديولوجية اليسار" منحصرة في األلفية الجديدة عم
يذىب إلى »فإّف الواقع اإليديولجي قائما بتياراتو العديدة، فالباحث األمريكي "رينيار دبنكس" 

أف عصر اإليديولوجية بدأ مع تحطيـ التنظيـ اإلقطاعي، وظيور ثقافة التنوع وتعدد األفكار 
أكثر مف إيديولوجية بخالؼ .  وفي ظؿ ثورة األفكار التي يعيشيا الغرب نجد (25)«واآلراء

الوطف العربي المتخمؼ إيديولوجيا، ألّنو متخمؼ ثقافيا واجتماعيا، حيث المشيد الّروائي 
العربي محصور بيف المبجؿ والمبتذؿ وعيا وأسموبا، يسرىما المركز الّذاتي، وطبعا نستثني 

شكري" والّروائي بعض الكتابات الباحثة عمى التنوع  كنصوص الّروائي المغربي "إبراىيـ 
المتألؽ "إبراىيـ الكوني" الذي يعد مف أىـ الّروائييف العالمييف في العصر الحديث وفقا لمجمة 
"لير" الفرنسية الذي كسر فكرة أف كؿ ما ىو غير مركزي فيو مبتذؿ عبر إحياء ثقافة 

 الطوارؽ، ومتخيؿ الّصحراء ومف ثمة التنوع الثقافي. 

ة مف الرؤية السياسية لمكتابة ، فكانت أغمب الّروايات العربية مجرد لقد عانت الّرواية العربي
في ظؿ الفيـ الخاطئ لمكتابة اإلبداعية،  (26)تقارير سياسة كما يقوؿ الروائي "إبراىيـ الكوني"

، ويترؾ الّنص طميًقا ال (27)فالّروائي البد أف يكوف مشاىًدا ويحيا مشاىًدا وال يشارؾ في المعبة
كاف "إبراىيـ الكوني" يجـز بأف "اإليديولوجيا" تنتج الطاغوت أو الشمولي، فإف  حدود لو .إذا

 " فماذا نقصد بالميديولوجيا؟ médiologieالعولمة أنتجت "الميديولوجيا" "

 من اإليديولوجيا إلى الميديولوجيا: - 3 -
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 " أوؿ مف أطمؽ ىذا المصطمح في ظؿRégis Debrayكاف المنظر الفرنسي "ريجس دوبري"
الطفرة التقنية التي يعيشيا العالـ عبر تعدد وتنوع الوسائط، أي وسائؿ االتصاؿ والتواصؿ 
التي تسعى إلى فرض قيـ مبتدعة، ووعي جديد، وبانتقاؿ الّرواية مف دائرة الخط الورقي إلى 

 ".  média sphèreدائرة الخط الرقمي أكسبتيا صفة، وىي العضوية في الّدائرة الوسائطية "

تحوؿ الفعؿ اإلبداعي الّروائي مف مجرد نص ورقي أسير مطبوعة إلى نص مفتوح عمى لقد 
أكثر مف وسائط ومرتكز مادي مف خالؿ المواقع المتخصصة ومواقع التواصؿ االجتماعي، 

بالوسط أو المعبر المادي الذي تحمؿ المضاميف  وبالتالي تيتـ "الميديولوجيا" أو "المعيارية"
 .(28)يات تأثيرىا في العقوؿ والنفوسوطرائؽ نقميا وكيف

إّف السؤاؿ الذي يشغمنا ىو ما عالقة المعيارية بالّرواية؟ في ظؿ توسع المجاؿ السمعي 
البصري والرقمي، وتدني مستوى التواصؿ االجتماعي الكالسيكي، حيث أصبح التواصؿ 

التحوالت الجوىرية في  االفتراضي واقعا بديال عف الواقع الحقيقي، البد لمّرواية أف تواكب ىذه
عالقة اإلنساف بذاتو، وعالقتو باآلخر، ومف ثمة أضحت المقاربة المعيارية أو الميديولوجية  
أكثر ضرورة لفيـ اإلبداع ككؿ، والّرواية بوجو خاص ؛ألّف الثقافة ككؿ في عالقة عضوية 

تواصؿ الجديدة إلى مع التقنية، وال بد مف إعادة الكثير مف المفاىيـ التي استثنت وسائؿ ال
 ". science des mediasورشة تحيينيا لتواكب العصر عبر المعيارية أو عمـ الميديا "

ال يمكف أف تبقى الّرواية أسيرة المقاربة اإليديولوجية الكالسيكية، في واقع افتراضي وغزو 
لمتمقي صارخ لمصورة ، وبالتالي سيتالشى األنموذج الّسردي الذي تعودنا عميو مع ظيور ا

الرقمي الذي يتعامؿ مع المستجد المعياري أو الميديولوجي، ومف ثمة نطرح مفيوميف في 
" التي تؤسس لمعنى mediatique" و"narrativiteاألىمية وىما "السردية" و"المعيارية" "

 جديد لمّرواية أو األشكاؿ الّسردية األخرى. 

ية وبالّتالي كؿ المحموؿ الفكري والفمسفي إّننا أماـ وضعية جديدة تتقاطع الّرواية مع التقن
، وىي تستند في  سيدور حوؿ ىيمنة الّصورة كمنتج لمتقنية التي تتعاظـ يوًما بعد يوـٍ
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مشروعيا المتمثؿ في تجديد العالقات اإلنسانية عبر محور وسائؿ اإلعالـ والوسائط الرقمية 
 لتتحوؿ حياة اإلنساف إلى مجرد واقع افتراضي. 

اإليديولوجيا تتخذ مف الّصراع الطبقي أو الفكري مرجعية مشروعيا الّتدليجّي فإّف إذا كانت 
الميديولوجيا تنظر في مدى اختفاء اإلنساف الواقعي إلحالؿ اإلنساف االفتراضي وتسعى إلى 
كتابة دور جديد لمفرد في مواجية اآللية، وىذه المرة بتحولو إلى كائف رقمي بمواصفات 

ممحؽ بالمحموالت  " فيفقد ىويتو الواقعية، وكؿ ما ىو la mediathequeتة ""المعيارية الثاب
التقميدية كالكتاب الورقي مثال ؛ والسؤاؿ الذي يفرض نفسو ىؿ الّصراع في المستقبؿ سيكوف 
بيف اليوية الواقعية الحقيقية التي في حالة احتضار واليوية الواقعية االفتراضية التي بدأت 

نتجاتيا اإلغرائية؟ وىؿ نحف أماـ سردية قادرة عمى مواكبة ىذه الطفرة غير تعزؿ الفرد عبر م
 المسبوقة لعمـو االتصاؿ والّتواصؿ الرقمي؟ 

" أف عمى الجميع أف ينخرط في "فضاء Louise merzeauأكدت الباحثة "لوزير مرزو" "
وىذا الفضاء المشترؾ، يبدو أّنو ال ينتصر لثقافة ما  L’espace du monde"(29)العالـ" "

أو لسموؾ اجتماعي معيف، ولكّنو في الواقع مؤدلج في إطار عولمة السموؾ االجتماعي 
والثقافي والنفسي وفؽ تصور الميبرالية الجديدة لإلنساف الذي مف أىـ سماتو أنو غير 

وىو مجرد وعاء استيالكي مّوجو، اجتماعي، يتعاطى مع االفتراضي في عالقتو مع اآلخر، 
 وبالتالي تنمحي الخصوصيات و لربما إلى األبد.

 : عناصر المتخيؿ في الّرواية -4 -

 : Personnage"الشخصية " -أ

ال بد أف نشير إلى ذلؾ الّمغط فيما يخص الشخصية في الّرواية، حيث الّدرس النقدي العربي 
ال يفرؽ بيف الشخصية ككائف ورقي ومتخيؿ، والشخص ككائف واقعي وحقيقي يعيش بيننا 

 حقيقة أو عاش في مجتمعو مرتبطا بزماف ومكاف ما. 
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الّروائي الحقيقي ىو الذي يخمؽ  " أفAlbert Thibaudetيبودي"  "ثيؤكد الباحث "ألبير 
شخصياتو مف خالؿ حياتو المحتممة، ألف عبقرية الّرواية تمكف في أف نعيش المحتمؿ 

"Vive le possible(30)" وليس أف نعيش الواقع.    

" L’illusion d’exciterتبنى الشخصية الّروائية انطالقا بيف الواقع لتوىمنا بأّنيا موجودة "
ة ذىنية لمشخص الحقيقي في خياؿ الّروائي، تعيش في مجتمع الّرواية ولكّنيا تبقى صور 

مسيمة في إثراء أحداثو، وعندما نتحدث عف الّصورة الّذىنية، فإف الّروائي سيصنع ليا 
مخرجا خاًصا بيا، لف نكوف صورة انعكاس واقع في ذىنو، ولكّنيا صورة مف الواقع المسموع 

 خاص. ، وذلؾ في نسؽ خيالي(31)أو المرئي

، وبالّتالي البد  Wolf"(32)إّف أكبر إنجاز لمّرواية ىو فكرة جمالية اإليياـ في نظر "وولؼ" "
أف تظير الّشخصية بشكؿ مقنع ؛ ننفي عنيا أي شؾ في عدـ وجودىا الفعمي ، والحقيقة 

، حتى لو كاف ليا امتدادات في الواقع، ألّنيا اكتسبت بطاقة داللية (33)أّنيا إنشاء مصطنع
 جديدة في إطار مشروع الّروائي. 

" تصوًرا خاصا لمشخصية، فعرض ثالث فئات ليا Philippe Hamonكاف لفيميب ىاموف "
 ىي: 

كالشخصيات التاريخية كاألمير  وىي شخصيات ُمَنْمَذَجة :(34)الشخصيات المرجعية -1
لقادر، والّشخصيات المجازية كالحقد والكره مثال والّشخصيات االجتماعية كالعامؿ أو عبد ا

 الفاسؽ مثال. 

وقد ألحؽ الباحث "فيميب ىاموف" ىذه األصناؼ بالمرجعّية ألّنيا ذات معنى ممتمئ وثابت 
 . (35)ومحددة ثقافيا
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تحيؿ الشخصيات المرجعّية إلى ما ىو خارجي ومعموـ، ولكف عندما نتحدث عف الّشخصية  
التاريخّية، فإف الّروائي سيحتفظ بالّسمة التاريخية المالزمة ليا، ورمزىا الّتاريخي .أّما بقية 
وجودىا في الّرواية، فيو مصطنع لكي تتكيؼ مع الّنسؽ العاـ لمّرواية، ولذلؾ ال ننتظر مف 

 ّروائي أف يكوف أميًنا في استحضار الّشخصية الّتاريخية، فيذا ليس دوره البّتة. ال

الّروائي الذي يقـو بعممية تمويو عبر  (36)غالًبا ما تأخذ صوت :*خصيات اإلشاريةالشّ  -2
 الّسارد، وطبعا مف الّصعوبة بما كاف تحديد مف المتحدث باسـ الّروائي. 

ـ ىذه الشخصيات بنسج شبكة مف الّتداعيات والّتذكير تقو  :*الشخصيات االستنكارية -3
، وطبعا عبر تقنيتي االسترجاع واالستدعاء، دورىا تنظيمي وترابطي. إّننا (37)داخؿ الممفوظ

أماـ مواصفات غير قارة، حيث يمكف ألي صنؼ مف ىذه األصناؼ أف تتناوب فيما بينيا 
 leالواصمة وأعني ىنا الّسارد " في عالـ الّرواية. نعود إلى الّشخصية اإلشارية أو

narrateur وليس الّرواي المرتبط بالمنجز الحكائي التقميدي، وليس بالمنجز الّسردي "
الحداثي، وألوضح األمر فالّسارد ال عالقة لو بالّروائي، فال يمكف في أية رواية ما استدعاء 

ومف ثمة مخطئ مف يعتقد بأّف  (38)سمطة تقع خارج الكتاب نفسو كما يقوؿ "بريسي لوبوؾ"
نما  . في نظر (39)«تقنية سردية صنعيا الّروائي وطبقيا بشكؿ واعٍ »الّسارد مفّوض الّروائي، وا 

"دوليزاؿ" ،وىذا الّسارد ىو مؤلؼ ضمني بوصفو واصفا لممظير المادي والمعنوي 
واية؛ يستدعي قارئا لمشخصيات، وناقال لممشاىد واألحداث ،ومراقًبا لألفعاؿ واألقواؿ داخؿ الرّ 

ضمنيا أي محتمال، الذي يجّسد منطؽ الّنص المتخيؿ، وليس كما تصّور الكثير مف النقاد 
العرب أّنو مفّوض القارئ الحقيقي ،ألّف الّنص الّروائي يستدعي بناء معناه وليس الكشؼ 

ال يمكف فيـ عنو، وىذا ما ذىب إليو "آيزر"، فكؿ قراءة تشيد لما لـ يشّيد بعد ؛ وبالّتالي 
 الّرواية إذا ما لـ نستوعب خطاطة "شاتماف" وىي: 

                                                                                                                                                                                     

 
 

 
 
 
 

 



 محاضرات  السداسي الثاني في مادة نظرية الرواية

                

 واقعي حقيقي واقعي                                                                             حقيقي

           يطاني                                                                         مصطفى                                          غجماؿ ال

                                                                        ولد يوسؼروائي مصري                                                                           

 جزائريقارئ                                                                                      

ال بد أف نقرأ الشخصية الّروائية مف منطمؽ أّننا نتعامؿ مع المحتمؿ، وليس مع اليقيف فعندما 
ما ىو الشأف في رواية "نجؿ الفقير" أو أي عمؿ آخر فعمينا أف نجد الّسرد بضمير المتكمـ ك

ال نسقط في مطابقة صوت الّسارد بصوت الّروائي، ألّف معظـ الّروايات بضمير المتكمـ ىي 
 . (40)سير ذاتية زائفة، أو ال عالقة ليا بالّسيرة الّذاتية في نظر الباحثة "مونيكا فمودريؾ"

 نسأؿ أنفسنا عف وظيفة الّشخصية الّروائية، فنجد أّنيا: 

ففي كؿ عمؿ روائي يكوف ىناؾ تضارب لمقوى المتعارضة، وبالتالي  فاعل الحدث: -أ
 .(41)تجّسد الشخصية قوة ما

يدرؾ القارئ مف خالؿ العالـ وما حولو وما يدور مف أفكار وآراء  إدراك العالم: -ب
 . (42)حدمتعارضة، ومتضاربة في آف وا

البّد أف نشير إلى ذلؾ الخمط في المقاربات مع الّشخصية الّروائية، حيث ىناؾ الّتفسير 
النقدي الّسطحي أو المدرسي المبتذؿ الذي يقسـ الشخصية إلى محورية أو مركزية 

" Hérosبالبطؿ "  وشخصيات ثانوية، وىنا سقط بعض النقاد في تسمية الشخصية الرئيسة
ؿ صفة البطولة، وىذا غير ما يرد في النقد الجديد، مف أف البطؿ ذو متصوريف أّنو يحم
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مواصفة بطولية، و إّنما الّشخصية ليا حضور دائـ وقوي في الّنص، وبالّتالي ننسؼ صفة 
البطولة عنيا. أّما الّطرح النقدي الكالسيكي تجاه الشخصية، فيتمثؿ في تتبع المناحي النفسية 

ليا وقد تدعـ ىذا الّطرح مف خالؿ الّرواية الواقعية والنفسية واالجتماعية والمورفولوجي 
 فتشكمت لدينا أبعاد الشخصية وىي: 

: يصؼ الّروائي الوضعيات الجسدية مف خالؿ الييئة عد الجسدي أو المورفولوجيبال -أ
 الجسمانية ككؿ. 

نقصد االنتماء االجتماعي أو الميني أو الطبقي وكؿ ما يتعمؽ  البعد االجتماعي: -ب
 بالينداـ والسموؾ االجتماعي. 

كؿ ما يختمج في أعماؽ الشخصية مف مشاعر وىواجس أي العقؿ  البعد النفسي: -ج
 الباطف، ومبطنات النفس. 

الجميع : أي االنتماء الفكري لمّشخصية وىذه األبعاد المعروؼ عند البعد الفكري -د

وأسمييا وضعيات وليس أبعاًدا ، تؤسس لمشخصية الروائية دوًرا محدًدا ليا، وقد أختزؿ ذلؾ 
الناقد "محمد العباس" في قولو بضرورة طرح تفاصيؿ جسمانية وتصدير كـ منطقي مف 
المعمومات التي تّممح إلى سماتيا وىواجسيا وخمفيتيا المعرفية والوجدانية والتاريخية والثقافية 

 .(43)مع ذكر السياؽ االجتماعي

أعوذ إلى مسألة الشخصية الّرواية أللح بأّنيا ليس ليا أية عالقة بالشخص 
personne"une  " ّنما ىي إشارة أدبية   " مرفقة بمؤشرات نصّيةsinge litteraire"  وا 

"des indices textuels ؛ وىذه اإلشارة غالبا ما تكوف فارغة تكتسب ىوية ومعنى "
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، وطبعا كؿ المحرؾ الفعمّي لمحدث في الّنص الّروائي ىو الشخصية (44)رج في الّروايةبالتد
 بغض النظر أكاف كائنا عاقال أـ ال. 

في الّرواية الجديدة وليست الحديثة نسؼ لمّشخصية الّروائية التقميدية، حيث لـ يعد ىناؾ 
اليوياتي، فقد ال تحمؿ اسما وال بطؿ، والشخصية الّروائية فارغة مف محتواىا االنتمائي أو 

اىتماـ  (45)ىوية خاصة ، فيي مجرد وعاء مفّرغ مف كؿ معنى، ولذلؾ ففي الّرواية الجديدة
 Alainخاص باألشياء، فيي أىـ مف الشخصية، وىذا ما جعؿ الّروائي "أالف روب غريبو" "

Robbe Grilletية ؛ فاإلنساف " يعمف بأّنو يشعر بالضجر عندما يتحدث النقاد عف الشخص
التي أفقدت اإلنساف وسائطو الطبيعية  la machineفقد مكانتو أماـ األشياء ،والسبب اآللة 

 . Ricardou"(46)في نظر ريكاردو "

تتحوؿ الشخصية الّروائية في الّرواية الجديدة إلى مجرد كائف ىامشي ووحيد، قواميا الّتشيء، 
 اء المادي. في مجتمع انحدرت قيمة اإلنساف، في ظؿ الثر 

إّف أكبر ضعؼ يالحؽ الّرواية العربية الحديثة والمعاصرة ىو رسـ الشخصية الّروائية، حيث 
براىيـ الكوني وحنا مينة وصنع اهلل إبراىيـ،  باستثناء بعض األقالـ المتفردة كنجيب محفوظ وا 

ياتيـ، ونواؿ السعداوي فإف جّؿ الرّوائييف العرب حديثيـ ومعاصرىـ يفشموف في رسـ شخص
فيي في معظميا سطحية، وغير واضحة المالمح، مقيورة، وغير منطقية في تعاطييا مع 
األحداث، وعندما نقرأ أعماؿ "دوستويفكي" نكتشؼ مدى اليزاؿ الفني في صنعة الشخصية 
الّروائية،  ففي رواية "األبمو" " نشعر بذلؾ العمؽ في تقديـ  شخصياتو ووضعياتيا النفسية، 

ّمما نجد ذلؾ العمؽ في الّرواية العربية بصفة عامة، والمغاربية بصفة خاصة، بالمقابؿ ق
إلى التجريب ومحاكاة الّرواية الجديدة في رسـ شخصياتيـ مبدعيف ولذلؾ لجأ الكثير مف ال
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تارة ومحاكاة الواقعية الّسحرية التي تقـو عمى العجائبي والغرائبي، ولكف مازاؿ الضعؼ قائما 
لعربي في عمومو يمارس قمًعا عمى نفسيتو، وعمى شخصياتو، مصطنًعا ألف الّروائي ا

 معروضًا سردًيا قابال لمقراءة، وليس لمخمود. 

 الفضاء:  -

في الّرواية تمثيؿ لممكاف، ضمف إستراتيجية الخطاب الّروائي الذي يعيد إنتاجو، ولسُت في 
" localitéوالموضع "" le lieuىذه النقطة ألخوض في البحث عف الفرؽ بيف المكاف "

" وما وقع فيو الباحث "غالب ىمسا" بترجمة "كتاب شعرية الفضاء" espaceوالفضاء "
، ومحاولة الناقد الجزائري عبد لباشالر بػ "جماليات المكاف" التي كانت خاطئة في العنواف

ؾ الممؾ مرتاض الذي لـ يستوعب المصطمح معرفيا ونفسيا الذي اقترح كممة "الحيز" وبذل
 وجدنا أنفسنا في دوامة فوضى المصطمح، والّدرس الغربي قد حسـ األمر منذ عقود. 

أوال وقبؿ كؿ شيء، كؿ منطمؽ لمحدث ال بّد أف يكوف مرتبطا بمواصفات مكانية، ولكف ىذا 
المكاف/المرجع عندما يتـ تأثيثو وفؽ رغبة الّسارد ورؤيتو، أو رؤية شخصية مف شخصيات 

" ألنو مؤثث بالّذاكرة والخياؿ واإلسقاط النفسي أو الّذاتي بعد espace" الّرواية يصبح فضاءً 
تفريغو مف مرجعيتو الحقيقية، وبالتالي يتأسس الفضاء كعالمة لغوية خاصة، متجاوًزا اإلطار 

 المكاني الجغرافي العاـ. 

نعكاس " ألنو "اL’imagologieتقـو دراسة المكاف في الّرواية عمى مبادئ "عمـ الّصورة" "
في تشكيؿ صورة ما تجاىو، ومف ثمة يصبح ذلؾ  (47)لكثير مف األفكار والمشاعر المؤثرة

بعًدا رابًعا   " مكتسباspatialiserاآلخر الذي يدعي "فضاء" ومف ثمة تمت مفضأة المكاف "
" ،عمى الباحث النبيو أف يثرييا  une dimension imaginativeىو البعد الّتخيمي "

 بثبات. ويشتغؿ عمييا 
                                                           

 

 



 محاضرات  السداسي الثاني في مادة نظرية الرواية

أتحسر كثيًرا عندما أقرأ بعض الّدراسات العربية التي اختزلت الفضاء في المغمؽ والمفتوح، 
 دوف البحث عف تمظير ىذا العنصر الحيوي في أشكاؿ عدة ىي: 

ال نقصد بالفضاء اليندسي الموضع الجسي والمرئي الذي أمامنا وقد  الفضاء الهندسي: -أ
وىو يشمؿ  (48)لّنصي ، انطالقا مف أعماؿ "جيرار جنيت"سماه "حميد لحمداني" الفضاء ا

ّنما األبعاد اليندسية وىي:   "شكؿ البضاعة" كالغالؼ وتوزيع الفصوؿ، والعناويف ،وا 

ونقصد بالنقطة الموضع في الفضاء، وىو أصغر جزء في اليندسة،  :le pointالنقطة  -1
 الّتجاري، مجرد بضاعة ليس إال.، فالكتاب يحتؿ موضعا في الفضاء (49)وغير قابؿ لمتفكيؾ

 وفي الّرواية يتـ تقديـ الخطوط وفؽ الضرورة الفنية والتجارية مًعا.  الخطوط: -2

 . (50)" محتوى الكتاب، أي المساحة التي احتميا الّروايةla surface"المحيط  -

 .(51)" عدد صفحات الكتابle volume: "الحجـ -

" أي المنظر العاـ la dimension zeroة الصفر "أشير ىنا أف النقطة ىي البعد مف درج
 والكمي لممؤلؼ. 

في الفضاء اليندسي يّتضح كيؼ يقدـ الّروائي عممو مف حيث اختياره لمخط، وموضع 
عالمات الوقؼ، وتنضيد فصوؿ الّرواية، وكيفية تشييد نصو ىندسيا، وصورة الغالؼ 

 واأللواف المستعممة، وعدد الصفحات ونوعية الورؽ. 

إذا كاف الفضاء اليندسي ثابتا في الّرواية الورقية، فإّنو حي ومتحرؾ في الّرواية الرقمّية، 
حيث لـ تعد "الفضائية" حكرا عمى المبدع بؿ يشارؾ المتمقي في إنتاجيا عمى مستوى المجاؿ 
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" تجاوزت الّطرح la spécialitéاالفتراضي، ولذلؾ لـ ينتو الناقد العربي إلى أف الفضائية "
الّتقميدي بالجانب الحسي لمّنص الّروائي أو األقصوصي عبر الورؽ إلى االفتراضي 

 اليندسي. 

 Jeanال أدري لماذا لـ نثمف جيود الباحث "جوف بيير غولد نشتايف" " الفضاء التخيمي:  -

pierre golddenstein في ىذا المجاؿ، حيث يعتبر الفضاء التخيمّي أو المتخيؿ عبر "
ّنما ما ىو داخؿ (52)ي الخاص مؤسسا لمرجعية ال تمثؿ ما ىو خارج الّنصنظامو الخطاب ، وا 

الّنص، فالشخصيات واألحداث تعطي تمؾ المصداقية الفنية لمفضاء فعبرىا يتمدد أو يتقمص، 
غير عابئ باليندسة الجغرافية الثابتة والقارة، فمثال عندما يختار روائي ما "مدنية الجزائر" 

ه األخيرة تفقد في الّرواية معالميا الفيزيائية الثابتة، ليتـ إنشائيا وفؽ كمنطمؽ لعممو، فيذ
في الّرواية ليس   معطى جديد، يتحكـ فييا ذوات الّروائية ورؤية السارد نحوىا، ألّنيا وجودىا

ّنما بنية تسيـ في بنائية الّنص مع البنيات األخرى كالشخصية والزمف،  مجرد ديكور، وا 
 رؤية الّسارد الخاصة، أو شخصية مف شخصيات الّرواية. المرتبطة أساسا ب

نما يقصد المكاف، ألف الفضاء في  عندما بتحدث "غولد نشتايف" عف الفضاء المرجعي، وا 
" Jean Wrigerberالّرواية ال مرجعية لو، وىذا ذىب إليو الباحث "جوف وريقربر" "

ما ىو إال انعكاس وتجربة فردية فالشخصية الّرواية تخمؽ فضاءىا عمى ىواىا، ألف الفضاء 
، وبالتالي وقع الناقد "حميد لحميداني" في الخطأ المعرفي عندما ال يفرؽ بيف الفضاء (53)ليا

 اليندسي والفضاء الّنصي أو التخيمي، فاألوؿ مرتبط بالكائف، بينما الثاني مرتبط بالمحتمؿ. 

يائية الكتاب أو الّرواية في ال ندرس الفضاء اليندسي مف أجؿ إظيارا كيفية  تأطير فيز 
نما كيؼ نستغمو فنيا ودالليا، فالّنص الّروائي كالموحة الزيتية  تقديمو لمقارئ )المستيمؾ(، وا 
اّل لو داللة جمالية أو فنية، ولكف بالمقابؿ ال نبحث عف داللة "البياض"  كؿ عنصر فييا وا 
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ذو داللة،فميس كؿ بياض لو  المتروؾ في الّرواية لمضرورة التقنية و الطباعية عمى أّنو
 ! داللة؟

ال تيمنا الطبيعة اليندسية والفيزيائية لمفضاء إذا لـ يكف امتداًدا فنيا وجماليا لمفضاء التخيمي، 
ألف ىذا األخير يحتويو في حقيقة األمر، فحتى اليندسي قد يكوف إيياًما عندما يستثمر فنيا، 

 فالفضاء في الّرواية لو أربعة وظائؼ ىي: 

إيياـ ثانوي فعاؿ في الّنص، وواسطة عبره تتحقؽ الخصائص الفضائية في الفف  -9
 .(54)الزمني"

 األنواع اليندسية كالنقطة، الخط، المساحة والمسافة.      -2

 العالقة بالفنوف الفضائية كالرسـ.  -9

 .(55)خمؽ المجاؿ التشاركي بإدماج القارئ في عالقة ديناميكية مع النص -4

إًذا فالفضاء اليندسي في عالقتو مع الفضاء التخيمي يشكالف الفضاء الّروائي ككؿ، وعند 
دراسة الفضاء في الّرواية فال بد مف تحديد العالقة العضوية بينو وبيف الشخصية الّروائية 

ال كاف الرىاف خاسًرا وفي ىذه الترسيمة توضيح لذلؾ.   وا 
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بيف تخييمية الفضاء وىنداسية الرواية عالقة شعرية التي تسمح لمقارئ في تكويف العالـ 
، وقد تجمى ذلؾ في الّرواية الرقمية، فالّرواية تبحث عف خمؽ العالـ، وليس تفسيره (56)الّروائي

فيا ىو كماؿ الرياحي في كتابة "حركة السرد الّروائي ومف مناخاتو" يصر عمى استعماؿ 
"المكاف" بدؿ "الفضاء" عندما تحدث عف "المكاف المرجع" في تحميمو لّرواية "الحفر في 
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مثمت قرطاج الفضاء المرجع اختاره »التمثاؿ لمحمود طرشونة" فيقوؿ: الممنوع...في رواية 
كاف الجغرافي المشحوف وىنا يقصد "الم .(57) «محمود طرشونة مسرحا ألحداث التمثاؿ...

ولّما كاف »بالّتاريخ". كمرجع وكمتخيؿ فيو "فضاء" ثـ نفيـ أّنو ال يفرؽ بينيما في قولو: 
. ويقصد (58) «يتحدد إاّل مف خالؿ عالقة الشخصية بو...المكاف في أي عمؿ روائي ال 

" ومفرغة Structureالفضاء الذي يتجاوز الوجود الجغرافي واليندسي، بوصفو "بنية" "
 ممكنات المعنىلمداللة، ألف الصيغة التخييمية لمفضاء تؤىمو أف يتحوؿ إلى أسميو 

ّنما كب نية تسيـ في خمؽ ديناميكية ما والييئات، ولذلؾ ال نتعاطى مع الفضاء كمكاف، وا 
وعندىا فيي شخصية وىكذا، ولذلؾ يعتبر كؿ مف الناقد "جوف وويشجربر" والناقد "جوزيؼ 

" مف النقاد الذيف تجاوزوا تمؾ النظرة القاصرة عمى أف المكاف ىو Joseph Frank"  فروؾ"
 L’espace commeالفضاء، ذلؾ باإللحاح عمى ال مرجعية لمفضاء وأّنو مجرد استعارة "

métaphore" "وال تختمؼ ىذه المقولة بما قالو "روالف بارت" "المدنية كالنص "La ville 

comme texteالشخصية، ويشّيد كما تشّيد  (59)" وبالتالي تضاىي مرتبة الفضاء مرتبة
 الّشخصية أو النص ككؿ. 

 الّزمن: -

فيو بنية ىامة في المسرود الّروائي أو األقصوصي،  عف الفضاء،الزمف ال يمكف أف نفصؿ  
وقبؿ التطرؽ إلى مفيومو، البد أف نشير إلى المصطمح في حد ذاتو، فتارة نجد "الّزماف" 
وتارة أخرى "الّزمف" والحقيقة أف المصطمح المقصود في الّدرس النقدي ىو الّزمف أو باألحرى 

" في حيف الزماف مصطمح نحوي مرتبط la temporalite narrative"الزمنية الّسردية" " 
بالماضي والحاضر والمستقبؿ ، بينما الّزمف الّسردي مرتبط بالتفاصيؿ الزمنية أو الوقفية، 
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" interférence temporelleوما ىو مؤسس عمى القصدية الّزمنية، والتداخؿ الزمني "
ه عف بقية العناصر المكونة عندما ندرس الزمف في الّرواية ال يمكف بحاؿ مف األحواؿ إبعاد

لممتف الّروائي كالفضاء والحدث والشخصيات، ألف الّزمف في تصور "لوؾ.ؼ.دوما" 
"Luc.F.Dumas ىو مقياس الحركة، والخياؿ نعيد إنتاجو فنيا ، فيو إذا كالفضاء يخضع "

 " . Fluidité dilatanteلما أسميو "المانعية المنشطة" "

ريؼ بالّزمف، وقد عجز الفالسفة عمى ذلؾ ، ولكف ىناؾ ما يدعي ال أزعـ أني قادر عمى التع
 " الذي تحدث عنو باسياب ودقة متناىيةLa conscience du temps"الوعي بالزمف" "

يقاع الزمف André lerigourhan"أودري لورواغرو" "   " والعالقة العضوية بيف اإلنساف وا 
"le rythme du temps"(60)  الذي يتـ تروضيو كالفضاء تماما لمضرورة الفنية ، وىذا ما

ليكوف أكثر  (61)عبر عنو الباحث "أودري لورواغرو" عندما قاؿ بأف الزمف قابؿ لمترويض
 إنسانية. 

" وىي خاضعة لمضرورة الفنية والجمالية، la temporalitéنتحدث في الّرواية عف الزمنية "
 " لنقؼ عند: le temps objectifي"ومف ثمة يتـ نسؼ الزمف الموضوع

 .(62)ىو ذلؾ الزمف المخصص لألحداث في الّرواية زمن الّسرد: -أ

زمف المتخيؿ: يقاس باليـو أو الشير أو السنة، فيو الزمف الشامؿ الذي تدور حولو  -ب
 ". le temps de la fiction، وبالمغة الفرنسية " (63)القّصة
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كتابة، ومف المفارقات أف الفيمسوؼ "جوف جاؾ روسو" مرتبط بمحظة ال زمن الكتابة: -ج
"J.J.Rouseau في "اعترافات" تصادؼ زمف الّسرد مع زمف الكتابة، عندما ضبط متمبسا "

 . (64)«ريشة الكاتب سقطت مني»بسرقة التفاح مف طرؼ سيدة فقاؿ: 

، ألف (65)لقد أخطأ الباحث "رابح األطرش" عندما قاؿ بأف زمف الكتابة ىو زمف السّرد
" وىو خارج temps de l’écrivainالمقصود بزمف الكتابة ىو زمف الكاتب أو المبدع "

المعبة الّنصية، فمثال ليكتب الروائي اإللماني ارماف ىسو رائعتو "سدىارتا" عاش نصؼ قرف 
متأمال ومغترفا مف تجارب الحياة ؛ و انطالقا مف عوالـ حقيقية وخيالية نقترح زمنيف 

 لمعبة النصية وىما: مرتبطيف با

وأقصد زمف الّسارد الذي تخمص مف سطوة زمف المؤلؼ الحقيقي  زمن المؤلف االفتراضي: -
ّنما لزمف عالـ الّرواية.   ال ينتمي لمحقيقة وا 

وىو زمف افتراضي، ال عالقة لو بزمف القارئ الحقيقي، ففي رواية  زمن القارئ الضمني: -
عف المستقبؿ البعيد، وبالتالي يستدعي زمف القارئ  "المخطوطة الشرقية" يتحدث السارد
 .الضمني كتصور ال كما ىو متّصور

في حقؿ المتخيؿ تقمبات زمنية أو المفارقات الزمنية ومف ثمة ىناؾ جغرافية زمنية خاصة 
 لمّرواية أو القصة أقاليمياىي: 

يتوقؼ الّسارد  " يتمظير عندماRétrospection"  االسترجاع أو وضعيات االسترجاع : -أ
، وىذا ما أشار إليو "جيرار جنيت" في (66)عف سرد أحداثو في الحاضر، ليعود إلى الماضي

 ونجد:  back"flashمسألة "االرتداد" "
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 استرجاع خارجي: استحضار حدث سابؽ لمحدث الذي تبدأ بو الّرواية.  -9

تقديمو في الّنص كما استرجاع داخمي: يعود إلى ماض الحؽ لبداية الّرواية قد تأخر  -2
 تؤكد عميو "سيزا قاسـ". 

 .   (67)استرجاع مزجي: وىو الجامع بيف النوعيف -9

يسيـ االسترجاع في تيشيـ خطّية الزمف ، متجمياعف طريؽ الحوار الداخمي أو المناجاة 
 .    (68)والصور الحممّية

بعد تمييًدا  " ىو ذكر حدث لـ يأت وقت حدوثوAnticipation" وضعيات االستباق: -ب
ىناؾ ما أسميو "معدؿ التفريغ الزمني"   " نفسو نحو المستقبؿse projectلُو، فالّسارد يقذؼ "

"Vitesse d’ecoulement du temps :في الّرواية يتمظير في " 

أىـ وضعيات االستراحة ،فالوصؼ مثال يوقؼ الصيرورة  " :la pauseاالستراحة: " -1
ي ىذه األثناء يحدث بطء في السّرد ويقاؿ ذلؾ في الفف السينمائي الزمنية بتجميد حركتيا، وف

 ". un arrêt sur imageما يدعى "توقؼ عمى الصورة" "

في ىذه الوضعية يتساوى الزمف الحقيقي مع زمف المتخّيؿ وذلؾ  :la scèneالمشهد: " -2
 في المشاىد الحوارية. 

مف حيف إلى آخر يختزؿ الّسارد وقائع  :"le sommaire" أو "le résuméالخالصة " -3
حدثت في أعواـ في أسطر أو في كممات عمى نقيض "االستراحة" حيث ىناؾ تسارعية 

 .لمّسرد، والزمف الحقيقي يتجاوز زمف المتخيؿ أو ىو أكبر منو

                                                           

 
 
 



 محاضرات  السداسي الثاني في مادة نظرية الرواية

يتمثؿ في إلغاء التفاصيؿ لتسريع الّسرد، وقد ترجـ الناقد "حميد  :L’ellipseإضمار  -4
" ىذا المصطمح بػ "القطع" وال يقصد "جنيت" ذلؾ، ولإلضمار أكثر وظيفة منيا لحميداني

" أو مخاطية القارئ بالمضمر ال les déchets narratifsتجنب الحشو الّسردي 
بالمكشوؼ. أجد نفسي مضطرا إلى تجاوز مفيوـ الزمف في الّرواية مف ىذه الزاوية الجينيتية 

 leآفاؽ الزمف في الخطاب الّروائي كالّزمف النفسي " ألتحدث عف-نسبة إلى جيرار جنيت –

temps psychologique ألنو يتقاطع مع زمف المتخيؿ، فالشخصية الّروائية ما ىي إال "
" la duréeلحظات زمنية ألّف إدراؾ الّزمف يخضع لمجانب النفسي الذاتي، فالديمومة "

، ألّف كؿ واحدة منيا تتحرؾ تختمؼ مف شخصية إلى آخر بالنظر إلى الطبيعة لكؿ منيا
 . horloge interne"(69)وفؽ قياس داخمي لمّزمف أو ما يسمى "الّساعة الداخمية" "

وفي زمف المتخيؿ ىناؾ ما أسميو "متخيؿ الّزمف"  ، وبالّتالي يتقاطع الّزمف الّنفسي مع الّزمف 
 tempsلّساعة" "التخيمي ألف كالىما يخضعاف لمّساعة الّداخمية التي تختمؼ مع "زمف ا

horloge .في الديمومة ،وكؿ الوضعيات الّزمنية التي نجدىا في الّنص اإلبداعي ككؿ " 

أعتقد أّف الباحث "جيرار جنيت" انطمؽ في تنظيره لمزمنية مف المنجزات األكاديمية لعمماء 
تحوؿ الّنفس ألف الزمف النفسي ىو كؿ عالقة خاصة مع الزمف، ألف عبر "الساعة الداخمية" ي

 temps" إلى زمف نفسي "le temps chronologiqueالّزمف القياسي "

psychologique"(70)  وبالتالي ال يتحكـ الشخص في أفكاره، والشيء نفسو يحدث في
الّرواية، حيث يتحوؿ الزمف القياسي إلى زمف تخيمي فال يتحكـ الّسارد في أزمنتو؛ فزمف 

نو يصور الحياة الباطينية لمجتمع الّرواية، فيو المتخيؿ ىو زمف نفسي، داخمي وباطني أل
غير حقيقي ومضطرب يستعيف بالذاكرة تارة وبالتنبؤ تارة أخرى، يضيؼ عمى الزمف في 
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موضع ما، ويتركو حًرا في مواضع أخرى، وال يحتـر الّزمف الّرياضي فيو بالنسبة لو مقياس 
 باطؿ يصمح فقط لتحديد ىوية الوقت والعصر فقط. 

 

  ": L’intrigueة "الحبك -

ّنما مجرى  البّد أف نشير إلى ذلؾ الخمط بيف الحبكة والعقدة، حيث إف الحبكة ليست العقدة، وا 
سير األحداث ،فيي مكونة مف مجموعة أحداث متحولة ومنقمبة، مشكمة أكثر مف عقدة 
فالّرواية مؤلفة مف أحداث تنتظـ في إطار الحبكة ، وىذه الحبكة مكونة مف مقاطع 

"Séquence"(71) . 

" في توظيفيا Catherine loiseauوتكمف أىمية الحبكة في نظر الباحثة "كاتريف لوازو" "
ومف ثمة ال  Rapport de cause à effet"(72)لمنطؽ مؤسس عمى السبب والنتيجة "

ثارة دوف حبكة جّيدة، فيي العمود الفقري لمّسرد الّروائي والفيمـ  يمكف أف يكوف ىناؾ تشويؽ وا 
 لسينمائي والمسرح أكثر مف حبكة منيا: ا

كأف تبحث الشخصية عف شيء ما، أو عف شخصية مفقودة أو  ":la quêteالبحث " -أ
 عف مكاف ما. 

 مرتبطة بالرحمة في حد ذاتيا.  ":L’aventureالمغامرة " -ب

 شخصية تالحؽ شخصية أخرى.  ": la poursuiteالمتابعة " -ج

 إنقاذ شخصية مف قبضة الشرير مثال. ":le sauvetageاإلنقاذ " -د
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.إّنيا عينة  (73)نجد كثرة التساؤالت في األمور الغامضة والمحيرة : L’énigme زالّمغ -هـ
 مف الوضعيات الحبكية التي تتكرر في الّروايات. 

  أّما أشكاؿ الحبكة فيي:

تراتيجية : ىي التي تعتمد عمى سمسمة مف األحداث المترابطة وفؽ إسالحبكة المتماسكة
 واضحة المعالـ. 

 . (74)نقيض األولى، حيث ترتكز عمى أحداث منفصمة الحبكة المفككة: -2

 و المالحظ أف الّرواية تفضؿ الحبكة المفككة ألّنيا نعتمد عمى أكثر مف حكاية. 

لقد اشتغؿ الناقد "أي إـ. فورستر" حوؿ الحبكة، مؤكدا عمى العالقات السببية بيف األحداث 
وقد  وقع الباحث "حسف دخيؿ عباس الطائي" في الخطأ  (75)التشويؽ واإلثارةفي إطار 

فالحبكة في تعريؼ "توماتشفسكي" مجموعة  (76)المعرفي عندما اعتبر الحبكة ىي العقدة
 leبينما العقدة " (77)الحوافز التي تميز المكائد والّصراعات والمنازعات الّشخصية

nœud التوازف القائـ، فيدفع بالحدث إلى األماـ ، "ىي حضور مستجد أو طارئ  يخمخؿ
والمسار الذي سمكو ذلؾ الحدث ىو الحبكة ، وليس العقدة وذلؾ في تداخمو مع حدث آخر. 
إّف الحبكة أشبو بخيوط العنكبوت، ولكّنيا مؤطرة وفؽ إستراتجية حكائية محكمة ولكف في 

تبنتيا مع الّرواية التقميدية، " في إطار القطيعة التي nouveau Ramanالّرواية الجديدة "
التعتبر الحبكة مف صميـ العمؿ الّروائي، ولكف بالنظر إلى أف الفعؿ اإلبداعي يحمؿ في 
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ثناياه مثيرا ما يجسد التشويؽ واإلثارة فيي عالمة مسجمة في الّرواية ، فالقيـ الصراعية 
ال ال نتحدث عف رواية.   وقودىا، وا 

بالصّراعات واألزمات تؤطر في منظومة حبكوية تثير اإلثارة  البد أف تكوف الّرواية مأىولة
والتساؤؿ والرغبة الجامحة في معرفة ماذا يجري، ولماذا يجري ، وىؿ تنتيي األمور كما 

 نتوقعيا أـ ال؟ 

 الحدث:  -

البد أف يحدث شيء ما في الّرواية، حيث ال يمكف أف يحدث تغيير ما في الحالة في 
 . (78)فوظ فعؿ في صنعتو "بفعؿ" أو حدث"الخطاب إاّل بواسطة مم

" événementiel" مف الكممة "événementفي أكثر مف دراسة نجد خمطا بيف الحدث "
أي"الحدثي" المرتبط أساسا وحصؤيا بالمتخيؿ، حيث الّرواية في تعريفيا المبسط ىي تحويؿ 

 Marcمف حالة إلى أخرى عبر صنعة "يحدث" في نظر الباحث "مارؾ كورسيو" "

courtine"(79) " والحادثةAccident التي ليس ليا عالقة بعالـ الّرواية .وعندما ندرس "
الحدث الّروائي نتتبع العالقات الظاىرة والمضمرة التي نسجتيا األحداث في الخطاب 
الّروائي، فمثال نستند الّرواية التاريخية عمى األحداث التاريخية، ونظرا لمطبيعة المركبة 

الّرواية، فإف ىذه األحداث التاريخية ستكتسب مرجعية جديدة تخيمية تضفي عمييا  لمحدث في
 حركية وانفتاحا عمى أكثر مف داللة. 

إّف الحدث في الّرواية الحديثة غير أحادي، يتداخؿ مع التاريخي والنفسي والتراثي والسيري 
 والفمسفي، فيو فضاء مفتوح عمى أكثر مف مرجعية. 
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األحواؿ أف ندرس الحدث بمعزؿ عف الشخصية التي تصنع بوصفيا  ال يمكف بحاؿ مف
 .(80)"القوة المولدة ليا"

وىذا الواقع ال  (81)ويؤكد "حنامينة" بأّف الخياؿ ال يمكف أف يشكؿ حدثا إذا لـ يستند إلى واقع
حنا يمكف أف يشكؿ حدثا إذا لـ يستند إلى الخياؿ في الّرواية، وىذا مالـ ينتبو إليو الّروائي "

مينة" ألنو شديد االرتباط بالشخصية التي ال وجود فعمي ليا، بوصفيا كائنا لغويا أي بنية 
 ما. 

ننشد عندما نعالج األحداث في الّرواية مدى نجاعتيا في إحداث المتوقع منيا، وال يتأتى ذلؾ 
التي  إاّل إذا تضمنت "حالة الفعؿ والّصور الناتجة عنو والفضاء الذي يتحرؾ فيو والحواس

وبالّتالي ال نتعامؿ مع الحدث كبنية مستقمة  (82)تتممسو كما يقوؿ الباحث "عبد الرحيـ جداية"
عف البنيات األخرى، ألف معيارية الّنص الّروائي قائمة عمى التداخؿ بيف جميع العناصر 

" أو الفضاء identifierالمكونة لعالـ الّرواية، فالحدث يتعرؼ عمى ذاتو عبر الشخصية "
 النبض الحكائي المتفرد.   و 

 :Dialogueالحوار  -

كؿ حوار التبادؿ الشفوي بيف شخصيتيف أو أكثر في نظر الباحث "جيرالد  إّف غاية
وعميو يتجمى المستوى االجتماعي والثقافي، والوسط الذي تنتمي إليو الشخصية،  (83)برنس"

 وىو نوعاف: 

 ىو األكثر الوضعيات المحادثتية حضورا في الّرواية.  حوار خارجي: -أ
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ىو حديث أحادي ونفسي حيث الشخصية في حالة وحدة،  حوار داخمي أو باطني: -ب
 .(84)تتحدث مع نفسيا تستكشؼ أغوار وعييا الباطف لترؾ العالـ المحيط بيا

 وينقسـ إلى: 

التقنية تقديـ المحتوى  حديث غير مشروع، ويراد مف ىذه ":Monologueالمونولوج " -أ
، وقد يتمظير "المونولوج" في (85)النفسي لمشخصية دوف الّتكمـ عمى نحو شامؿ أو جزئي

أشكاؿ عدة، حيث منو الواعي عبر التذكر أو التخيؿ، وغير الوعي مف خالؿ الّتدفؽ 
الالشعوري لممشاعر واألفكار في نطاؽ الّتداعي الحر واإلنشائي ،عبر المخزوف العقدي 

 .(86)جؿ الخالص في نظر الباحث "نجيب العوفي"أل

وىو تقديـ المحتوى العقمي والعمميات الذىنية لمشخصية مباشرة إلى  مناجاة النفس: -ب
 . (87)القارئ الضمني مف دوف حضور المبدع

إّف الفرؽ بيف المونولوج ومناجاة النفس أّنو في األوؿ تفكر الشخصية لوحدىا، بينما في 
. والبد أف نشير إلى أف الحوار الداخمي ركف أساسي في رواية (88)بصوت عاؿٍ الثانية نفكر 

تيار الوعي، وليس كما يعتقد بعض النقاد أنو مرادؼ لو، إذ يتميز الحوار الداخمي بتراكيبو 
سناد الزمف الحاضر لألفعاؿ وضمير المتكمـ لمشخصية المفكرة، في حيف تيار  النحوية وا 

ّنما نوع روائي يسمح بخمؽ فضاء كمي لوعي الوعي يتجاوز ذلؾ، ألنو  ليس تقنية أسموبية، وا 
 . (89)شخصية أو أكثر
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أجد نفسي ممزًما عمى ضرورة التمييز بيف تقنية المونولوج والّرواية المونولوجية أو األحادية 
التي تعبر عف وجية الروائي الخاصة والضيقة، بحكـ أّنو يييمف عمى شخصياتو بخالؼ 

" ليس الحوارية le dialogueارية المتعددة الرؤى، وبالتالي فالحوار "الّرواية الحو 
"dialogisme(90)" التي تتميز بتفاعؿ عدة أصوات وعدة أشكاؿ الوعي . 

إّف أىـ إشكاؿ في الّرواية العربية ىو ما المغة التي تتكمـ بيا الشخصية في الحوار أىي المغة 
 الفصحى أـ لغة النخبة أـ المغة العامية؟

إّف أكبر خطأ معرفي في تحديد مفيـو الواقعية لدى الكثير مف النقاد والروائييف العرب أنيـ 
بدعوى تصوير الواقع البد أف يكوف بالمغة الشعبية والسوقية، أو ما يسمى لغة تواصؿ 
الّناس، وأجد الروائي إبراىيـ الكوني في روايتو "كممة الميؿ في حؽ الّنيار" يستعمؿ الميجة 

ية في الحوار، وكاف يوسؼ إدريس يكتب حواراتو بالعامية المصرية، والحؽ يقاؿ إّف الترق
الّشخصية عمييا أف تتحدث بمغة انتمائيا االجتماعي والثقافي، فالفالح لو قاموسو المغوي وال 
يمكف بحاؿ مف األحواؿ أف يتحدث بمغة المثقؼ مثال، ولكف أرى أّف عمى الروائي أف ينتقي 

ى الوسطى ؛ ومف ىنا ال أخرج عف ما قالو "طو حسيف" بأّف لغة المتحاوريف في المغة الفصح
، ولكف  يبقى مستوى الوعي (91)العمؿ األدبي غير لغة حوارىـ في البيوت والشوارع

 باالنتماء االجتماعي والثقافي والسياسي.   لمشخصية مرتبطا

كّنيا محمية في اختيار ىذه المغة تكوف فصيحة غير نخبوية صحيحة نحويا وتركيبيا، ل
 األسماء مثال لكي يعكس الحوار الواقع اليوياتي. 

إّني في أغمب ما قرأت مف الّروايات العربية أجد نفسي أماـ جيؿ الكثير مف مبدعينا بالمغة 
الحوارية، فتارة نجد روائيا غارقا في ينابيع العامية إلى درجة العجز عف فيـ الحوار إذا لـ 

داعي الواقعية في الكناية وتارة أخرى تشعر أّف حوار الّشخصيات غير تكف مف البمد، ب
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مؤسس، ألف المتحاور ىو الّروائي، وليس الشخصية لسمو المغة وحضور القاموس المغوي 
لمّنخبة، وىذا يتعارض مع مبدأ "حرية الشخصية الّرواية لغة ووعيا؛" فمف "لويس عوض" إلى 

تيما النوعية المغة المستعممة في الحوار،تكوف الفصحى "نجيب محفوظ" وىما يختمفاف في رؤي
          الوسطى حاًل، التي تعيد استثمار المعروض المفظي العامي الذي لو أصوؿ في الفصحى، 
ىذه المغة مفيومة لمجميع وراقية فنًيا، متجددة دوًما وحّية، فمترؾ لغة القبور ولغة الّسوؽ، 

 وذلؾ لمضرورة الفنية.
 


