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 سؤال الّرواية ورواية الّسؤال؟  -1

الّسابع  فهذا المصطلح استخدم في أدبّيات الكتابة في القرن الّسادس عشر وبداية القرن  
ولكّن هذه األحداث الواقعية    (1) بإنجلترا على أّنه جامع لألحداث الواقعية والّتخيلية عشر للميالد

 le mensongeما هي إّّل وهم، أّلن الفعل الّروائي قائم على الّتحريف أو "الكذب الّسردي"

narratifالباحث " دافيد. أ. بووال "بتعبيرDavid.A.Powell  غير مقّيد بضوابط الحقيقية ،"
" الذاتي  المتخّيل  مؤسسة  الّناAuto fictionبوصفه  اعتبر  ولهذا  "رومان  "،  الّروسي  قد 

، فالّطبيعة األدبية أو  (2)جاكبسون" أّن الفعل األدبي عنف منظم يرتكب بحق الكالم اّلعتيادي
جاكبسون"  "رومان  يسميه  ما  فيحدث  الممكن،  أو  المحتمل  اإلشباع  على  قائمة  اّلروائية 

"Roman Jakobsonالّتشابه اضطراب  الّروائي  (3)"  الّسردي  المحمول  هذا  ألّن  مخترق ، 
ومن ثّمة فالّرواية ّل تنتمي إلى خطاب ،  "  pathétique" وبالعاطفي "affectifبالوجداني "

غبة" على حد تعبير ، فتجعل من الواقع مرغوًبا "خطاب الرّ (4) الواقع وإّنما إلى"خطاب الخيال"
 تستنفر مخيلة القارئ وذاكرته الوجدانية. ، " Lacan"ّل كان" "

للّسرد  ولكّن  األدبّية،  وغير  األدبّية  الكتابّية  األشكال  مختلف  في  حاضر  الّسرد  أّن  صحيح 
منتظر، حيث الّلغة األدائية تقدم الواقع على  ال الّروائي خصوصيات كحامل لجمالية األفق غير  

 أّنه ّل يصنع قدره، وإّنما يخضع لسلطة الّذات، أي الّروائي، ومن ثّمة ّل يبحث المبدع على
الواقعيّ  الحقيقة  أالّتماهي مع  فيتحّرر من  يتجاوزها،  وإّنما  الحقيقي متصرفا ويّ بة،  الواقع أو  ة 

ة، لكي ّل  كحاكم مستبد في مملكته،بإعادة برمجة هذا الواقع على هواه ، مختلقا الّذرائع الفنيّ 
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ينس ّل  وبالمقابل  الخام،  إطارها  في  الواقع  تجارب  واّلج  ف يكرر  الّسياسية  تماعّية  الجسور 
 والّثقافّية التي تربطه بهذا الواقع الحسّي الذي يتشكل باستمرار. 

واية مّزيف، فهو مجرد تمثيل »يرتدي قناع المعنى واّلكتمال  إّن الواقع المعروف في الرّ 
أبًدا   يستطيع  وّل  تخّيله  فقط  يمكننا  الذي  للواقع  (5) تجربته«واّلمتالء  الّتخيلي  الّتمثيل  ألّن   .

"L'imagerie représentative du réel" الواقع  يبحث على ملء  وإّنما  remplir" ّل   "
" إلى غير الواضح  visibleمتجاوزا الواضح "(6)الّتطرق إلى الّلحظات غير مفهومة وغير منتهية

"L’invisible  من خالل المساءلة والّتأمل في هذا المعروض الّسياسي واّلجتماعي والثقافي "
قياسا الواقع والمعرفي عبر  الّرواية من جدلّية  الّسرد في  فينطلق مركز  الخيال والمحتمل،  ت 

التخيلّي إلى جدلية المتخيل اّلفتراضي، ومن ثمة اّلحتكام إلى المطابقة بين الحقيقة والّتخيلي  
 قصور رهيب في فهم الظاهرة األدبيّة بصفة عامة والّروائّية بصفة خاصة.  

قيود المؤسسة الّرسمية وخاماتها   وإّنما نحرره من كلّ   ّل يمكن عزل الواقع عن المتخّيل،
ثمة   يأخذ وضعيات جديدة مستحدثة، ومن  له، فيصبح واضًحا شفاًفاوغير رسمي،  والمسّيرة 

الواقع بمعاييره األّولية التي يتشكل منها ليبعث من جديد   نمحيهوية فنية لم يتوقعها أحد،في
 بأنساق وآفاق غير متوقعة.  

ليس كما يعتقد الكثير من الباحثين ومنهم "محمد صابر عبيد" بأّن الّرواية الحديثة تعتمد 
" متخيل  الّرواية  وّإنما  المتخيل  فضاء  الواقع imaginaire ou fictionعلى  مقابل  في   "

"Factuelأ  "" الّتحويل"la fictionوالمتخيل"؛  "  réelو  بعامل  أشبه   "Facteur de 

conversion" حيث يعبر عن الواقع ،"Factuel ّة مختلفة على سبيل افتراض " بوحدات قياسي
الّروائي  "، ومن ثّمة ّل تنتظر من  action d’amplificationعالم تتضّخم فيه الّتفاصيل "

 
  .  65دن وايت، محتوى الشكل، تر: نايف الياسين، ص هاي( 5)

(6) Voir : Nabil Farés, Maghreb étrangeté et amazighité, de koukou Algérie, 1er éd 2016, page 
119. 
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ئق خاصة، نابعة من رؤية متأملة  وخاصة للواقع، ّل تتوغل  ا ابتداع حقامتأكيد الحقائق وإنّ 
ا، وإّنما اإليغال في المضمر أو الباطنّي، فيتم تهشيم المركز أو المعلن  فيما يقال أو يرسم خطيّ 

في الّرواية شديد  عن الواقع"deviation، فمعامل االنحراف "  للميتا ّسرديةألّنه مجرد بوابة  
 .اية عن الحياة من خالل حياة عالمها المتخّيلاالنحدار، حيث تتحدث الّرو 

ومن اإلشكاّلت المّطروحة أّن البعض يتصّور أّن الّرواية مكون حقيقي، وّلبّد أن تكون 
كذلك، وإّّل فقدت مصداقية سردها، وسبب وجودها، وهذه المعاينة القرائية أو اّلنقدية خاطئة، 

، وإّنما الوجه المخفي و المضمر  الواجهة /تكرس الحقيقةوغير مقبولة علميا وفنيا، فالّرواية ّل  
سة استنطاق األموات من الّناس الّتعساء والهائمين وتعرية األنفس المتكلّ من الوجود اّلنسانّي ب

ة  وعيّ األالواعيةو   ، وذلك بتوظيف شبكة من الّرؤى والّتقصي في الّتفاصيل  ، والّذوات المتحجرة
للّرواية هو الفني الجمالي، ومن ثمة فكل ما في الّرواية مجرد    الجمالية، ألّن المجال الحيوي 

افتراضات ليست مؤكدة، تبدو حقائق، ولكّنها ليست كذلك، وّل تبحث عن شرعية أو منطق 
 الواقع الحقيقي، وإّنما عن شرعية الجمالّية أو الّشعرية.  

كن أن يوصف " يمLubomirDolezelلوبوميردوليزال" ""الّنص الّروائي في تصورإّن  
لنمط تسلسال  بينهما:    يّ بكونه  وتناوبا  وبينهما  خطاب  خطاب  الّشخصيات  وخطاب  الّسارد 

 . (7)اّلتفاقعالقات دينامية تتراوح من الّتعارض المطلق إلى المماثلة الّتامة، أي 

أو   للّروائي  بدائل  أّنها  على  نفسها  تقترح  لغوّية  أو  ورقية  كائنات  والّشخصيات  الّسارد  إن 
شخاص الحقيقية، ولكّنها ّل تعدو أن تكون سوى بنيات أو رموز ثقافية أو وجدانية أو فكرية  األ

أو اجتماعية مؤطرة وفق المعايير الجمالية، ألّنها غير مستعدة أن تتخلى عن طابعها الّتخيلي 
 والُمَتعّي.  

 
ونس  اوي، مدخل إلى النظرية الّسردية، نقال عنه، تر: أحمد السماوي وآخرون، دار سيناترا، تينظر: سيلفي باترون، الرّ (  7)
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 تفسير الّرواية:   إشكالّية-2

اهرة الّروائية، وأسباب وجودها الّسردي مقاربته لتفسير الظّ ّل ريب أّن الّنقد الّروائي في  
 أفضى إلى إعطاء رؤى متعددة لها منها:  

 المقاربة الّتاريخية: .أ

ة الماركسية، تعد مقاربة "جورج لوكاتش" في الّتنظير للّظاهرة الّروائية قائمة على الجدليّ 
ي، وهذا ّل يعني أّنه لم يتفق مخالفا الفيلسوف األلماني "هيغل" الذي انطلق من منطق مثال

المشهورة »الّرواية   المقولة  الحديث، فكانت  العصر  في  الملحمة  الّرواية سليلة  معه على أن 
ور، فينجم عن ذلك ظهور  ملحمة بورجوازية«، حيث تصطدم الّشخصية الّرئيسة بالواقع المتدهّ 

كّليا لسلطة الّسماء و"    البطل اإلشكالي المتمرد والمشاكس، بخالف البطل الملحمّي الخاضع
 " fatalismeالقدرية 

إّن ما قام به "جورج لوكاتش" هو تحرير اإلبداع ككل من صورته الاّلهوتية وإعادته إلى 
كّرس  الذي  الرأسمالي  بالمجتمع  الّرواية  وإلحاق  لها،  كونا  الملحمة  وكانت  اإلنسان،  حضن 

على »الّصراع والّتغير والدينامية والّنفي  الطبقّية، فكان ّلبد من ظهور الّطابع الجدلي القائم  
 . (8)والّتجاوز«

من الّزمن السماوّي   رى لقد انتقل اإلنسان من الّزمن اإللهي إلى الّزمن اآلدمي أو باألح 
إلى الّزمن األرضّي، فكان "األدنى المعيشي" فضاء للّرواية، بخالف الملحمة التي تحّلق في  

بالء(، وراح هذا الّزمن اآلدمي ّل يقاس بالقدر المحتوم في ظل اإلنسان  "األسمى الّنبلي" )من النّ 
دية وليبرالية كاإلنتاج واإلنتاجية  المطيع الذي ّل خيار له في الملحمة وإّنما يقاس بمفاهيم اقتصا

 
 .  15، ص 2011، 1، طPDFفقد الّروائي، صنجميل حمداوي، مستجدات النّ ( 8)
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البورجوازي   المجتمع  بمعطيات  الّرواية  »فأخذت  المضافة،  فتأسس (9) الرأسمالي«والقيمة   .
"la fiction bourgeoise"  (10) البورجوازي المتخيل   لفظة  في  واألصل   "Bourgeoise "

حدود   في  التي ظهرت  "  1240الفرنسية  الالتينية  الكلمة  تعني    burgensia"(11)هي  التي 
المد في  سكن  الذي  المتعددة يناإلنسان  األهواء  بين  وتصدع  صراع  بؤرة  األخيرة  وهذه  ة، 

 والمصالح المتباينة،والّذوات القلقة والمضطربة،في ظل قوانين الّسوق والمادة.  

 المقاربة االجتماعّية:   .ب

خلقت الّرأسمالية واقًعا جديدا، حيث تنامى الّتوتر اّلجتماعي مع إفرازات الوضع الجديد، 
وجراء ذلك ظهرت المفارقة اّلجتماعية التي عبر عنها "لوسيانغولدمان" ،حيث ربط بنية العمل  

يرى أّن و ،  األدبّي بالبّنية اّلجتماعية، مؤسسا "علم اّلجتماع الّروائي" أو "علم اجتماع الّرواية"  
. مع  (12) العمل الّروائي يتغذى من تجربة الفرد/ اإلشكالية المّتكئ على تجربة جماعية تتجاوزه

إلحاحه الّشديد على التحام البنية الّروائية بالبنية اّلقتصادية عبر تطور شكلها، حيث أّكد أّن  
ك للميالد  الّتاسع عشر  القرن  في  الّشائعة  الّسيرية  أو  الفردّية  الرأسمالية الّرواية  انتتعبيرا عن 

الفردية ورواية تيار الوعي، تجسدت ّلحقا في رأسمالية اّلشركات؛والّرواية الجديدة صورة لها و 
، فتنامى غياب الّتواصل الحسّي في ظل سلطة اآللة أو الّروبوت، ثم الّرقمي  (13) للقيم المسّلعة

 في عصرنا هذا. 

ولدمان" في قراءتهما ألصول الّرواية، ولّكنالبّد  ّل أزعم أّني أخالف كاًل من "لوكاتش" و"غ
أن نشير إلى مسألة هامة وهي أّن الّثورة الّصناعية صنعت قيًما جديدة، هي وريثة قيم الكوميديا،  

 
 .  18، ص2004، 1فيصل دّراج، الّرواية وتأويل الّتاريخ، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط( 9)
 . 18المرجع السابق، ص فيصل دّراج، الّرواية وتأويل الّتاريخ،  (10)
 قاموس ورقي أو رقمي تجد هذا الّتفسير.   أي عد إلى ( 11)
 .  45، ص1999،  1لمركز الثقافي العربي، المغرب، طينظر: فيصل دراج، نظرية الّرواية والّرواية العربية، ا( 12)
ستجد الّطرح    17" في صفحةئيقد الروامستجدات النّ . ) عد إلى كتاب جميل حمداوي، "62ينظر المرجع نفسه، ص  (  13)

 نفسه (.  



ستاذ : م. ولد يوسف(    األ01المستوى : ماستر )      المادة : نظرية الرواية      
 

 

أو اإلنسان المبتذل أو الهامشي، فالّرواية هي الكوميّديا التي وضعها أرسطو في الّدرجة الثانية 
 ؛لفعل الّشنيع وغير النبيل، أي الحياة في نسختها الحديثةاس، أو االتي تحاكي الّساقط من النّ 

" المرتبطة بالّلغات الّرومانية Romane" ما هو إّّل تعريف لفظة "Romanومصطلح  رواية "
التي برزت كالفرنسية واإلسبانية واإليطالية التي تحمل الهم الّشعبي والّسفلي في مقابل اّللغة  

 النخبة الدينية والّسياسية والّثقافية.الالتينية المحصورة في 

بقة الوسطى،  صحيح أّن المد الّصناعي والفكري الجدلي أفضى إلى ظهور مجتمع  الطّ 
العشائريّ  والقبليّ ناسفا  والجمة  اّلجتماعية اة  الكونّيات  مع  الكلّية  القطيعة  أمامنا  عية،فتمثلت 

" le citadin" أو "le citoyen"  " ومنها المواطنla citéالقديمة من خالل فضاء المدينة "
أي ساكن المدينة،  ولكن المشروع الّروائي ّل يؤمن بالبطل اإلشكالي كما يزعم "لوكاتش" وإّنما  
بالفرد اإلشكالي المجادل ، يفكر كما يشاء وّل يخضع للّسلطة الغيبية، وهو كائن منبوذ ومسؤول 

رهبتأنيب الّضمير دوما والخضوع الكلّي  في الوقت نفسه، بخالف الّطرح الميتافيزيقي الذي يشع
للقدر، وطبًعا في نظر الّتصور الملحمي للوجود اإلنساني، فانتقل اإلنسان في تصويره للعالم 
حياته)اإلنسان   على  بعدما أصبح مسؤوّل  مادي  تصوير  إلى  ميتافيزيقي  تصوير  ولذاته من 

 مخّير ّل مسّير(.  

ى العالم" رؤية دينية وإّنما رؤية اقتصادية واجتماعية أّما غولدمان فلم تعد عنده "الّرؤية إل
ومنومادية   "    محضة،  المسّلع  اّلقتصادي"الّسرد  اّلجتماعي  المشروع  أساس   laثّمة 

narration marchandeولكن هل يمكن تفسير الّظاهرة الّروائية من منظور    ،"كما أسّميه
 ! مادي فقط؟

،  (14)ة يخضع للّتطور المحتوملم يعد العالم مليئا باألبطال واآللهة، والوجود في شموليّ 
في نظر "هيغل" فتم نسف البطولة بمفهومها الملحمّي، وكان البديل عنها الفرد العادي الذي  

 
 .  61- 60، ص206،  1ينظر: الطيب بوعزة، ماهية الّرواية، عالم الكتب للبرمجيات والنشر والتوزيع، بيروت، ط( 14)



ستاذ : م. ولد يوسف(    األ01المستوى : ماستر )      المادة : نظرية الرواية      
 

 

لّدنياوية، وهو حامل لوعي وحيدي ومستقل عن كل سلطة  يمارس حرية الّتصرف في شؤونه ا
" فانمحت الملحمة la conscience en soiميتافيزيقية، أي عقالني ، مكتسبا الوعي بالذات "

م هذا  ئبانمحاء العالم الذي أوجدها بظهور وعي الطبقة الوسطى التي استدعت سرًدا جديًدا يال
بثت تصطنع لنفسها آفاقا جديدة، مفتوحة على المستجد وهو الّرواية التي ما ل،  العالم الجديد  

اّلجتماعي واّلقتصادي على حد سواء، وّلزالت كذلك عبر منتجاتها الّسردية المتنوعة، فمثال 
اّلقتصادية  للمؤسسة  انعكاس  إّّل  هي  ما  جماليتها  جوانب  من  جانبا  تشكل  التي  الّتناصية 

" حيث يختفي الّطابع المحلّي la multinationale" "transnationaleالمتعددة الجنسيات "
الجدوى اّلقتصادية، وكذلك الّرواية إذ يختفي   ىللمؤسسة اّلقتصادية ممتصا في األجنبّي ، وتبق

الّطابع الّتعريفي الضّيق لها، ويبقى أفقها الجمالي وجدواها المتعّي والمنفعي في إطار سلطة  
صادي في مشروع روائي ما،  الذي تطّور فيما بعد إلى  البراغماتية، فنحن إًذا أمام الّسرد اّلقت

 قمية.  ورة الرّ ردي الموافق لحركية اّلقتصاد والّزمن اآللي ببروز الثّ ما أسميه اّلختزال السّ 

 

 

 المقاربة الّنفسية:  .ج

الباحثة "مارت  نذكر تصور  النفسي األسري  إلى األصل  الّتاريخي واّلجتماعي  من األصل 
" نظرتهاMarthe Robertروبير"  ففي   ، باّلهتمام  الجدير  األفكار  "  إلى  تعيدنا  للّرواية  
الّطفوليّ Freudienالفرويدية" "المتخيل  الّروائية fiction de l’enfance وأهمية  فالكتابة   ،"

، ولذلك يطيل  (15) كالحلم الذي هو قناع شفاف، من خالله يتم تحقيق رغبة مقمومة أو مكبوتة
وائي في الكتابة دون وعي منه ليعوض ما فقده، وما لم يحققه في طفولته، فتصبح المبدع أو الرّ 

 
 .  86ص، صينظر: ماهر شفيق فريد، ما وراء النّ ( 15)
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"  (16) اللغة "ّلكان"  نظر  في  لالشعور  مرادفة  هي Lacanالّروائية  فنية  لغة  فأية  وبالتاّلي   ،"
 complexeوكذلك "عقدة إلكترا  األزلي قاعدته  محمول رمزي ينم عن نقص و الّصراع األوديبيّ 

d électra"  . 
حياته في اّلعتقاد فتستمر الّلعبة إلى ما ّلنهاية ألّن   فل يعتقد ويقضي كلّ الّروائي كالطّ   إنّ 

 . إلى األبد ائع والمبتورالفعل الّروائي بحث مستمر عن ذلك الّزمن الّطفولي الّض 

ّروائي فيعني ذلك أّن ال  (17)الّذاتيةأّن المبدع يكتب في روايته سيرته    ر"ترى "مارت روبي
يكتب أكثر من عملوّل يخرج من دائرة األنا، فيكّرر نفسه متقمصا األشكال الّتعبيرية المختلفة 

وأّنه  -خطأ–واألدوار، وهو يساجل كينونة ذاته، وبذلك ننسف الواقع المتخيل أو األدبي، ونعتبره
 بدعة نقدية ؟؟  

ة يستحيل  ، ومن ثمّ (18)بّي«األدندرك أّن»المؤلف ليس له من واقع إّّل الواقع    أن  ّل بدّ  
عبر الّنص/ القناع أن نقتفي حياة الّروائي، وكشف سيرته الّذاتية بوصفه تمثيال غير محمود 

 .  (19) الّداخلإلى  العواقب، وبالّتالي علينا أن نضع سياجا للّنص، لكي ّل يفيض خارًجا بل يفيض  

ي، فتستقر صحيح أّن هناك أموًرا عالقة في الّطفولة تأخذ أشكاّل تنافي العادي أو العرف
في الالشعور مقهورة، تنتظر دورها في الّصعود إلى مّنصة البّوح الّصريح مشّفرا في أغلب 

. فكّل  (20) األحيان، ولذلك »فاألثر الفني جزء من العالم الالوعي لكّنه عمل اإلنسان الواعي«
لكّن عبر  رغبة لم تتجاوز المانع تتعرض للّتشوه، فتصبح عالمة فنية مسّجلة في حق المبدع، و 

واألحالم عن طريق   كريات الّرجعيةوالذّ الخيال الفني يتخطى األديب إلى حين جميع الموانع  

 
 .  92ينظر المرجع نفسه، ص( 16)
 .  100صعنه،  ينظر: فيصل دّراج، ، نظرية الرواية والرواية العربية، نقال ( 17)
،  1نويل، الّتحليل الّنفسي واألدب، تر: حسن المودن، دار كنوز المعرفة للّنشر والّتوزيع، عمان، األردن، ط –مان لبيجان ( 18)

 .  139، ص2018
 .  152ينظر المرجع نفسه، ص( 19)
 .  33، ص1993، 1روز غريب، الّنقد الجمالي وأثره في الّنقد العربي، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط( 20)
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ة، ة، والممكنات الحياتيّ لبناء المستقبل، وفيه كل اّلحتماّلت والوضعيات اإلنسانيّ   (21)الوعي
 وكل هذا يتحقق عبر المتخيل.  

ة المكنونة في الّنفس العقد الفطرية األصليّ تستمد الّرواية غذاءها من الالوعي الجمعي، أي من  
ة ّل مجال للمطابقة  ة، ومن ثمّ والخلفية المعرفيّ   (22) البشرية والعقد الّشخصية الخاصة بكل فرد

إلغاء لمتعة الّلعب  أو المقايسة  بين المبدع/اإلنسان والّسارد/الّشخصية الّلغوية ألّن المطابقة  
 من خالل المتخيل.  

 ( UNE APPROCHE BAHKTINIENNE )الباختينيةالمقاربة  .د

"باختين" طبيعي  M. Bakhtineانطلق  تطور  الّرواية  بأّن  للمقولةالّشائعة  القاطع  رفضه  من 
الّرواية حتمية    Hegelللملحمة، منتقدا "هيغل تؤكد بأّن  التي  الماركسية  والّرؤية  " ولوكاتش، 

ساني  ل إلى نتائج عبر تحليله اللّ واية،فتوّص اجتماعية وتاريخية، ولوّل البورجوازية لما ظهرت الرّ 
 في: لإلبداع الّروائي متمثلة 

والمل -1 على حالّرواية  واّلنفتاح  المرونة،  الّرواية  طبيعة  حيث  مستقالن،  أدبيان  نوعان  مة 
األشكال الّتعبيرية المختلفة، فهي سرد لم يتشكل بعد على مواصفات نهائية، فهو القائل بأّن  

بخالف الملحمة    (23) الجنس الوحيد الذي هو في صيرورة وما يزال غير مكتملالّرواية هي  
 المكتملة وثابتة الجوهر.  

ر العالم، بينما في الملحمة فهناك صورة واحدة، فشخصّية صوّ   ىفي الّرواية تتشظّ  -2
ثابتة، إذ بقيت على صورتها من   "odysséeمثال في " األوديسةUlysse"أوليس"  

إلى   كائن   (24)ايةالّنهالّبداية  الّروائية  الّشخصية  حين  في  أخالقي،  أنموذج  ألّنها 

 
 .  40المرجع نفسه، صينظر  ( 21)
 .  54ينظر المرجع نفسه، ص( 22)
 . 71ينظر: الطّيب بوعزة، ماهية الّرواية، نقال عنه، ص( 23)
 .  72ينظر: المرجع نفسه، ص( 24)
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، فهي مشروع متباينةترابّي، وليس سماويا متحول باستمرار، يعيش حاّلت نفسية  
 . للمتناقضات في ذاتها

شخصيات    في-3- ،personnages populaires"  شعبّيةالّرواية  ومن    بةمتشعّ " 
مختلف المشارب، ليست فقط بورجوازية، فيها الّلص والمعتوه، والّسافل وهكذا، وبالّتالي 

 فالّطابع الّشعبي في الّرواية أدق من طابعها البورجوازي.  

بتوقف المرحلة    1848لقد ناقض "لوكاتش" نفسه عندما بّرر إخفاق الّثورات األوروبّية عام  
البورجالبطوليّ  لقوة  الّصاعدة  مهة  بطولي  بدور  اّلكتفاء  ثمة  ومن  راية   ينوازية،  تحت 

بالطّ (25) الرأسمالية مستعينة  الّرواية  استمرت  حيث  الّدنيا،  الّشعبية  الطولّي    بقات  لالمتداد 
البورجوازية ؛ وهذا ما انتبه إلى بأختين، والعرضيّ  ، ألّنها مصدر الّشرعية الّروائية، وليست 

ولكّننا مازلنا نقرأ في كتب الّنقد العربي الحديث مقولة »الّرواية ملحمة بورجوازية« ولألسف  
وتذكرنا هذه المقولة بأخرى هي: »الّشعر ديوان العرب« وكأّن فقط أمة العرب أبدعت شعرا  

 واألمم األخرى لم يكن الّشعر خالصة ثقافتهم ؟؟، والحقيقة الّتاريخية غير ذلك تماما. راقيا،

عند باختين رؤية أكاديمية ثاقبة عندما ألّح على الّطابع الّشعبي والفلكلوري للّرواية، ألّن  
والعفوّي   المبتذل  الواقعي  تمثيل  إلى  تلقائيا  تنزع  وأبنيتها  وصيغتها  وصورها  الّلغة  أصوات 

يذهب إليه الباحث "محمد الناصر    (26)السخرّي، وليس إلى تمثيل المعاني المعبر عنها كماو 
 العجيمي" على األقل في تحديد القيم اإليحائية في جنس الّرواية.  

" يأخذ مفاهيم متعددة من حقل dialogismeّلبّد أن نشير إلى أن مفهوم "الحوارية" "
" يأخذ  science du langageاعية أو علوم اللغة "معرفي إلى آخر، ففي اللسانيات اّلجتم

 
،  1986، 2ينظر: تيري إيجلتون، الماركسية والنقد األدبي، تر: جابر عصفور، منشورات دار قرطبة للطباعة والّنشر، ط( 25)

 .  36ص
الّنقد الغربية، دار محمد علي الحامي، تونس، ط (  26) ومدارس  الّنقد العربي الحديث  الناصر العجيمي،  ،  1998،  1محمد 

 .  185ص
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بعًدا لغويا بينما في تحليل الخطاب فإّنه يأخذ بعًدا خطابًيا، ولذلك أغفل الكثير من الباحثين 
 dialogisme الحجاجّية  العرب هذه النقطة الهامة، حيث هناك أكثر من حوارية منها:الحوارية

argumentatif    الّنصية الّذاتية    le dialogisme textuelوالحوارية   L’autoوالحوارية 

dialogisme . 

جيدا، حيث  " مفهوم الحوارية الباختينيةJulia Kristevaلم تستوعب الباحثة "كريستيفا" "
له مرادفاهوأعطت  "ا  تصور  L’intertextualité"الّتناص"  عن  البعد  كل  بعيد  وهذا   ،"

على(27)باختينللحوارية قائم  "باختين"  فمنطلق  منشئها   ،  عالم  في  الّروائية  الّشخصية  أّن 
سيولوجي تقدم رؤية خاصة حول الوجود، وبالّتالي فهي في محادثة، تقوم على اّلستجواب  و السّ 

" مفضّية إلى بناء خطاب روائي متعدد الّرؤى  autruiواّلستفهام مع الّذات أو مع اآلخر "
الّروائي رؤى متناقضة ومتباعدة " أشبه بسنفونية، حيث في الفضاء  polyphonieواألصوات "

والفكري  باّلجتماعي  عضويا  المرتبطة  الّشخصية  بالحاجة  الّشعور  مستخرجات  هي  األفق 
وائي أثناء تشييد عالمه الّروائي، فهو بذلك أشبه  والّثقافي، ولكّنها تظهر متجانسة في براعة الرّ 

الّسنفونّي " الجوق  الموسيقية  une symphonieبقائد  بين اآلّلت  ناجحة  توليفة  في  التي   "
المختلفة األصوات يتحفنا بموسيقى ليس فيها نشاز صوتي، وهي مؤثرة، وذات وقع  إيقاعّي 

ة مستقلة عن  ساحر في األذن، كذلك الحوارية، عبر مختلف اآلراء والّرؤى، ألّن كل شخصيّ 
ة سردية، تنمو من خاللها هذه األصوات  األخرى فكرا ووعيا وتصورا يصنع منها الّروائي سنفوني
 المتباينة طرديا لتنتهي إلى اإلخراج الفنّي المتمّيز.  

" نصية  رقعة  في  عنها  المعبر  لألصوات  المرّكب  الّشخص  ذلك  هو  الّروائي   unإّن 

synthétiseur de paroles ّفي تقديم شخصياته،    أو االيهام بذلك  الحيادة يتوجب  " ومن ثم
"تعدد األصوات" غير دقيق علميا، وبعيد عن ما فكر فيه "باختين" ولذلك   مصطلح  وأرى أنّ 

 
(27)Voir : Irina Tylkowski, la conception du dialogue de Michail, Bakhtine et ses sources 

sociologiques, cahier de praxémantique.revues.org PDF 



ستاذ : م. ولد يوسف(    األ01المستوى : ماستر )      المادة : نظرية الرواية      
 

 

« في  une homophonieنقترح مصطلح "الّتركيب الّصوتي" الذي يقابلُه "أحادية الّصوت" "
الغريب عن سلطان   ة التي ّل صوت يعلو فوق صوت المؤلف في مجتمع الّروايةالّرواية التقليديّ 
 . الواقع الحقيقي

ة وعللها الفنية، إدراًكالوضعية الّرواية الكالسيكيّ   الباحثين  أّن "باختين" كان أكثر  ّل ريب
حيث لم يتوار في الّتأكيد على الّطابع الّشعبي والفلكلوري لها، بعيًدا عن إكراهات الّنقد الماركسي  

ي اّللتزام  الذي ربط الفعل اإلبداعي بالّصراع الطبقي وفق إيديولوجية تختزل اإلمكان اإلبداعي ف
والوعي اّلشتراكي ؛وهذه الفلكلورية معبرة عن الّتنوع اإليجابي، وتهشيم الكتابة/الواجهة، حيث  

– سلطة الّروائي تقمع كّل استقاللية ممكنة للّشخصية، وبالّتالي نسف "باختين" ما كان يروج  
إّنما الخطاب بأّن الّرواية بحث عن الحقيقية والكتابة نضال، و   -وكان لوكاتش متحمسا لذلك 

الّروائي بحث عن فهم الواقع اإلنساني المضطرب للخروج برؤية خاصة ومستقلة دون اّلحتكام 
إلى الّتقييم اإليديولوجي وإّنما الجمالي، ألّن ضرورة وجود الّرواية مقترنة بتنمية الحس الجمالي،  

" le marginaliséاعّي "فهي سنفونية متكاملة األجزاء ترنو إلى المتعة، وإخراج الهامشي أو الق
 " من دائرة العتمة.  L’imaginaireعبر المتخيل "

 

 

 والخيال عتبة الواقع:  واقع الممكن الّرواية-3

" نظرا لتوظيفه الخاطئ لدى نقادنا، فاختلط عليهم le réalismeشّدنا مصطلح "الواقعية" "
" وقد اقترح le réalisme et le réaliste, réelاألمر بين "الواقعية" و"الواقع" و"الواقعي" "

، وينبغي أن  علينا الباحث "صالح بطل" تعريفا عن الواقعية بأّنها تقديم دقيق للعالم الواقعيّ 
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، وهذا لعمري  (28)تؤدي هذه الوظيفة بطريقة موضوعية خالية من العواطف والّنزعات الّشخصية
يستخدم في أدبيات نظريته مصطلح "انعكاس" بعبد عن مفهوم الواقعية، فحتى "ماركس" لم  

»مجرد تسجيل   -والّرواية خصوصا–، فلو كان األدب  (29) فيما يخص عالقة األدب بالواقع 
لما وجد األدب كأدب، ألن الفعل اإلبداعي كما يؤكد "بريخت"   (30)جامد لما يحدث وفي الخارج«

  "Brecht ضوئية معينة وتوضع في زاوية    مرآة خاصة، تقوم على اّلنتقاء، ولها انكساراتذو
 . (31)معنية تجاه الواقع على حد تعبير "بيير ماشيرى"

يسعى الّروائي إلى ابتكار واقع يخضع لقوانين الفن الّروائي ّل لقوانين الواقع، فيؤسس 
" في ذهنه، فيتم تفكيك هذا الواقع  inexploité" أو "non explorerالمستغلغير لغير المكتشفو 

دهور سيسيولوجيا وثقافيا ونفسيا، إلعادة بنائه من مواده األساسية وفق أطروحات الكائن والمتّ 
 معينة هي: 

 أطروحات الّذات:  -ا

يقدم الّروائي نفسه بوصفه ذات قادرة على الّتصرف في مواردها المعرفية والخبراتّية واألسلوبّية،  
الكتابة لكي ّل يكون مماثال  تعيش حالة اغتراب في واقع غير أصيل، فيضطر المبدع إلى  

" من خالل خلق توقعات ليست بالضرورة مشجعة على الّتفاؤل، ليكون  le mêmeلذلك الواقع "
، وترتكز أطروحة الّذات على معيار الّتجربة اّلنفعالية  (32)لخيّ توى المتفي حالة إشباع على مس
 تتنازع فيها حالتان هي: 

 م تحقيق الّذات كفرد أو كمواطن.  حالة اّلنزعاج واإلحساس بالعجز في عد .أ
 
، 1عفاف عبد المعطي، الّسرد بين الّرواية المصرية والرواية األمريكية، نقال عنه، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، طينظر: (  28)

 .  35ص، 2007
 .  52ينظر: تيريإيجلتون، الماركسية والّنقد األدبي، تر: جابر عصفور، ص ( 29)
 .  53المرجع نفسه، ص ( 30)
 .  53قد األدبي، نقال عنه، ص ينظر: تيري إيجلتون، الماركسية، والنّ ( 31)
 . 41لمان نويل، الّتحليل النفسي واألدب، تر: حسن المودن، ص بيينظر: جان ( 32)
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  تحالة المكاشفة عبر الّتحويالت اّلنفعالّية بين الوعي والالوعي داخليا، وبين األنا واألن .ب
استغاثات   و خارجيا، وفي كال الحالتين يسعى الّروائي إلى تلبية نداءات الّرغبة الّذاتية

اآل استفسارات  أو  الحميمّي  أو  الّداخلي  الكون  في  الخارجّي الّضمير  الكون  في  خر 
 اّلجتماعّي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أطروحة المتخّيل وروائية الّنص:  -ب

جسدا يجري تحنيطه شرحا، فالمنفعة الكبرى لها في  -واألدب بشكل عام–ليست الّرواية  
إمتاع المتلقي والّسمو به إلى عوالم الممكن، وروعتهافي بقائها لغزا، ألّنها خطاب زائف ّل ينقل 

فجميع الموضوعات قابلة للّتحول إلى متخيل  -، فالواقع يتحّول إلى موضوع المتخيل،  (33) الواقع
 
 .  25- 24لمان نويل، التحليل النفسي واألدب، تر: حسن المودن، صبيينظر: جان ( 33)
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" يتم اختراق laromanitéوّليطابقه كما تصّوربعض الّنقاد، فمن خالل "األروّية" "-حتى أعقدها
"  fictifقوانين الواقع ويحّل محلها نظام الخطاب الّروائي باقتراح واقع آخر، طبيعته متخيلة "

 .  (34)أي غير حقيقي وغير مادي، ألّنه معطى ذهني

" نضع تحت تصرف المتلقي أكثر اّلحتماّلت Romaniserعندما نقوم بأروية الواقع "
" بريمو"  بواقعه، فعليه أن Claude Bremondالّسردية على حد قول "كلود  الّنهوض  " في 

م يعشه ولن يعشه، حتى لو أراد ذلك يتصرف مع الّنص الّروائي على أّنه مجرد احتمال لواقع ل
 "leromancier" الخصوصيوليس واقع الّروائيّ Le narrateurألّنه واقع الّسارد "

" المخفي  الّروائي  الخطاب  مالمح refléter l’invisibleيعكس  له  يعطي  والقارئ   "
،ألّن الحقيقة التي يقدمها مغلقة ومشّفرة ،  "  une identité réelleالواقع، وهويته المضمرة "

على المتلقي أن يبحث عن امتداداتها في معطيات الواقع التي تحيط به ، بعدما حّررها من 
 معطيات المتخيل وبذلك تكتسب شرعية وجوده. 

لم يوفق الباحث "محمد معتصم" في طرحه لمصطلح "المتخيل المختلف" كبديل "لواقعية  
"  التي  (35)القاع" المهمشين  حول  عوالمها  "les marginauxتدور  وليس   "les 

marginais ّش هو صوت غير المهم في المجتمع، في حين الهامشي هو صوت  "،فالمهم
 مثال.  المجتمع كالمثقف متمرد ّلّبد من إقصائه وتحييده في 

فعل إّن واقعية القاع قائمة على الكتابة عن عالم الّناس العاديين وغير المهمين كما ي
كارفر"،الرّ  "ريموند  األمريكي  المتخيّ   (36) وائي  قوامه  وأدبي  فني  طرح  بذلك  ل  وهي 

 
،  1اّلختالف، الجزائر، ط  ينظر محمد معتصم، المتخيل المختلف، منشورات ضفاف، دار األمان، الرباط، منشورات(  34)

 .  48، ص2015
 .  47ينظر: المرجع نفسه، ص  ( 35)
 .  205ينظر: عفاف عبد المعطي، الّسرد بين الّرواية المصرية واألمريكية، ص( 36)
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"L’imaginaire" الواقعي  وأفقه   "le marginale  أو مختلف  متخيل  هناك  ليس  وبالّتالي   "
 متطابق ،فالّشيء الذي نتعامل معه هو المتخيل ليس إّّل 

حياته، »بحثا عن معرفة الطريق التي يتحول  "    riffaterre"لقد كّرس الباحث "ريفاتير"
ل الواقع  وعلينا البحث عن معرفة الّسبيل الذي يتحوّ   (37) بها أي فعل كالمي إلى عمل فني«

" على حد تعبير "روّلن بارت"، ألّن الواقع الحسي  le scriptableتخيل عبر الكتابة "إلى م
" والّروائي يتجاوز هذا الوضوح المبتذل، مخترقا المضمرات المكنونة فيه، ثم lisibleواضح "

الواقع   الواقع، ألّن  أقوى من سلطة  الكلمة  تكون سلطة  المتجاوز،  وعيه  يقدمها انطالقا من 
الخطاب الّروائي،    استراتيجيةاعة تحويلية للواقع الخام الحسّي، تستمد آلياتها من  غوي صناللّ 

ريكور" "بول  الباحث  إليه  ذهب  ما  تعريفه Paul Ricœur وهذا  في  مرة  من  أكثر  في 
 . (38)لالستعارة

" استعارة  الّرواية  "une métaphoreإّن  غزل  استعارة  باألحرى  أو   "une 

métaphore filée  "" "métonymieوكناية  ومجاز   "une allégorie  العرف ففي  "؛ 
اللّ  استعمال  المجاز،وهي  من  ضرب  اّلستعارة  لعالقة  البالغي  له  وضع  ما  غير  في  فظ 

ّل    (39) المشابهة المشابهة  على  تقوم  استعارة  الّنفسية  وحتى  اّلجتماعية  أو  الواقعية  والّرواية 
يه أبو هالل العسكري من أّن »"اّلستعارة نقل  المطابقة، ويتفق هذا الّتصور مع ما ذهب إل

فالّرواية الواقعية مثال هي  (40) العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض«
المجازّية  الحقيقة  إلى حقيقة أخرى مفترضة؛ وهي  الحسية واألصلية  الواقع عن حقيقته  نقل 

 مة توضيح لذلك.  لغرض جمالي على سبيل المشابهة ، وفي هذه الّترسي

 
 .  155ماهر شفيق فريد، ما وراء الّنص، ص( 37)
 .  190ينظر المرجع نفسه، نقال عنه، ص( 38)
 .  145، ص2004،  1عبد الّلطيف شريفي وزبير دراقي، اإلحاطة في علوم البالغة، د.م، الجامعية، الجزائرية، الجزائر، ط(  39)
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 اّلستعارة الّتصريحية 

 المشّبه )محذوف(                                              المشبه به )مذكور( 

 العالقة: مشابهة 

 وما يقابلها: 

 الّرواية 

 المشّبه به )مذكور(   المشّبه )محذوف(  

 الحقيقةالواقع المتخّيل أو  الواقع الحقيقي أو الحقيقة األصلية

 المجازية                                                                          
 المشابهة ال عالقة المطابقة بين الحقيقتين العالقة:

الّرواية كناية عن  تماما، حيث  الغيرّية فاألمر مختلف  أو  الّذاتية  الّسيرة  أّما في رواية 
تعريفها هي »لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له مع جواز  موصوف،  والكناية في أبسط  

، ففي رواية الّسيرة الّذاتية يقوم (41)إرادة المعنى األصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته«
حياته" بأروية  الّروائي شخصية روائية،  Romanise sa biographieالّروائي  يصبح  إذ   ،"

فية الّتعامل مع هذا الّنص ؛ فمن جهة يجد نفسه أمام  فيقع القارئ في حيرة ، حيث يجهل  كي
كتابة روائية استوفت الّشروط الفنية، ومن جهة أخرى يجد نفسه أمام سرد ذاتي ّل يدري مدى 
صّحته، فيقع في مأزق "مصطلح رواية" المانع عن إيراد تلك الحقيقة إبداعا ، وهو قرينة تحول 

اتي الموضوعي ؛ ومن زاوية أخرى يجوز له األخذ ذّ أريخ الدون وقوع القارئ في مصيدة التّ 
بتفاصيل الّسرد الذاتي، لكّنه ّل يزال في حالة شك وريبة، ألّنه عاجز كّل العجز عن الفصل  

 
 .  162عبد اللطيف شريفي زبير دراقي، اإلحاطة في علوم البالغة، ص( 41)
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أدبي   الّرواية »كمعطى  الّنمط من  إلى قراءة هذا  والمتخيل، ليصل في األخير  الحقيقي  بين 
 . (42)تبها« وجمالي، أكثر من كونه مادة ّلستقراء نفسية كا

أجد نفسي حائرا عندما أقرأ بأّن رواية "نجل الفقير" تتحدث عن حياة مولود فرعون،  
"، في نظر الكثير من الّنقاد هو "مولود فرعون"، ويجزمون على ذلك، وهم fouroulou"فورولو

" رواية"  بذلك ّل يفرقون بين رواية الّسيرة الذاتية والّسيرة الذاتية من أساسه، غير منتبهين بأنّ 
بأّنه هو حقا شخصيةّ فورولّو، فمن هو إذن "فورولو"؟!إّنه  قرينة مانعة من الّتحقق القطعي 
حياة  أسيرة  تعد  لم  الّروائي، حيث  قبل  لها من  ما خطط  غير  في  شخصّية روائية وضعت 
الّشخص أو الّطفل صاحب الهوّية الذي يدعىّ مولود فرعون"، إّنما أضحت أنموذجا لكل طفل  

حياة الحيف و الحرمان، وهو ينشد الرفاهية والّتعلم، والخروج من حالة الّسكون  جزائري عاش  
والّتسربات الّذهنية البالية والّتحنيط اّلجتماعّي، فيه بعض من حياة الّروائي وليس كّلها ، حيث  
بقية حياته تشكل هوية الّسارد وليست هوية المبدع ، وما على القارئ األدبي أخذها كتجربة  

 ي زمن عصيب لشخصية تدعى الّسارد "فورولو" وليس لشخص يدعى "مولود فرعون" حياة ف

من الّرواية اّلستعارية التي تنضوي تحتها الواقعية واّلجتماعية والنفسية والبوليسية، مرورا  
فيا  بالّرواية الكنائية التي تشمل رواية الّسيرة الذاتية والّرواية التاريخية انتهاًء بالّرواية المجازية،

 ترى ما معنى المجاز أوّل بالغيا؟

. والمجاز المرسل ّل  (43) يقول الجاحظ أن »المجاز استعمال اللفظ فيما وضع له أصال«
 يقوم على المشابهة، وإّنما إرادة المعنى الحقيقي قد تكون لفظية وقد تكون حالية.  

المرسلة والعالقة  وتنضوي رواية الخيال العلمي في إطار الّرواية المجازية في صيغتها  
"اعتبار ما يكون شكال"، أي تقديم الواقع إلى ما سيؤول إليه على سبيل اّلحتمال طبًعا. فهذا  

 
 .  143لطيب بوعزة، ماهية الّرواية، صا( 42)
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الواقع الذي ّل عالقة له بالحاضر، هو مجرد استشراف ذهني غير قابل للّتحقق بالّشكل الذي  
مقبل عليه في ظل تخمة  يتصّوره الّروائي، ولربما لن يتحقق البتة، ولكنه يستنفر القارئ لما هو  

 المعروض العلمي والمعرفي وما ينتظره من تحديات شخصية واجتماعية. 

تدخل بالغة الّرواية في هذه الّتصنيفات المذكورة آنفا كمحاور كبرى في المتخيل الّسردي  
 وتخضع ّلعتبارات أهمها:  

 ة:  يّ ئانتقاء المادة الّروا-1

م اّلكتمال فنًيا، فالواقع الحسي مكتمل في صورته تقدم الّرواية الواقع وهو في حالة عد 
الباهتة، ولكّنه في المتن الّروائي غير مكتمل: فهو قابل للّتمطيط إلى أقاصي حدود الكتابة، 
ّل يقف عند حدود الملموس وإّنما يتشّظى إلى لوحات فنية، تؤسس لمعمارية جديدة تتوزع بين  

 لمفتوح على أكثر من رؤية.  أشالء الواقع الحقيقي والواقع المتخيل ا

تشتغل الّرواية على استبدال الواقعي بالّتخيلّي، وهذا ليس معناه نفي الواقع كّليا، وإّنما  
ش إلى الّظاهر والكثير من أجزائه إلى وضعيات إحالة الّظاهر منه على المهمش، وإعادة المهمّ 

ة والّتاريخية واألخالقية، والمنتظر من ذلك غير مضمون في الفضاء والّزمن للمساءلة الفلسفيّ 
كما هو في رواية الخيال العلمي، مع تمكين الجمالي من اكتساب ثقة المتلقي، ألّن في قراءة 
الّرواية ّل يبحث القارئ األدبي عما هو حقيقي أو تخّيلي، وإّنما يعيش الّرواية ذهنيا وروحيا 

هو في حالة نشوة تنتهي بعودته مضطًرا إلى واقعية العادي أكثر وعيا وإحساسا  ووجدانًيا، و 
 بذاته ومحيطه السيكولوجي واّلجتماعّي. 

 مساءلة الّسيرة والّتاريخ روائيا:   في-2

كما قلنا آنفا فإّن رواية الّسيرة الذاتية ذات طبيعة كنائية )من الكناية(، ومن ثمة فأبرز 
 الخاصة؟  اإلنسانسؤال نطرحه هو هل ننشد الّتجربة اإلنسانية في مثل الّنصوص أو حياة 
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إّن إشكالية الّتجربة اّلنسانية مطروحة في رواية الّسيرة الّذاتية بإلحاح ، فعبر الومضات  
يرية المنتقاة من قبل الّروائي تكشف عمق الوجود اإلنساني في زمنية ومكانية ما، وبالتالي السّ 

تنمحي الّذاتية متحولة إلى رمز إنساني، فالّروائي الذي يلجأ إلى قالب الّرواية ليكتب عن حياته  
اه  لحماية حياته الخاصة من ردة فعل سلبية تج  -كما يتصور الكثير من النقاد ولألسف –ليس  

مسارها، ومحاكمته أخالقيا، وإّنما تجاوز الّتمركز على ذاته كشخص، وتقديم نفسه كشخصّية 
ّل تختلف عن الّشخص ولكّنها ّل تطابقها، ألّنها ملكية المتخيل، فتصبح أنموذجا لوعي تاريخي  

الّتنديد واجتماعي وثقافي وإنساني في فترة كانت مليئة باإلحباطات واألزمات ومنها أزمة الهوّية و 
 باّلحتالل كما هو مجسد في رواية "نجل الفقير" لمولود فرعون.

يستقيم   المغتالة حتى  والكبوات واألحالم  الّذاكرة  تجميع لشتات  الّذاتية  الّسيرة  في رواية 
المعنى، وفي الوقت نفسه فرز لألحداث ذات األهمية، وملء حتمي للفجوات بسبب علل الّذاكرة  

األجزاء ومحكم البناء، وبالّتالي يتناوب الحقيقي مع الّتخيلي في تأثيث  إلخراج الّنص متجانس 
 –الّنص، وّل أحد منا يجزم أّيهما يهيمن على اآلخر، وقد نقع في فخ "األنا الّساردة" فنعتقد  

 بحضورها الواقعي، وخاصة إذ كانت لنا معرفة مسبقة بحياة الّروائي.  - جازما

ة بين الّسيرة والّتاريخ باعتبارها رافدا له، إذ »تتخذ الّسيرة ّل يمكن أن ننكر العالقة القائم
، فتخضع لشروط الكتابة الّتاريخية، ويصرح الكاتب بأّنه (44) من الحياة الّشخصّية مادة لها«

لوجون"  "فليب  نظر  في  الذاتية  الّسيرة  بميثاق  أخالقيا  مرتبط  فهو  ثمة  ومن  لحياته،  يؤرخ 
PhilippeLejeune  أخالقيا  فيكون هو مسؤول  وبالّتالي  الكاتب،  الّسارد خاضعا إلمالءات 

ةكون حقيقي ّل يخضع لترتيبات المتخّيل، ولكّن  على ما يعرضه من حياته، ألّن الّذات الّسارد
" الّذات الّساردة ليست ذات الّروائي،  Roman autobiographiqueفي رواية الّسيرة الذاتية "

وإّنما شخصية ورقّية متحررة من سلطة الّروائي تحكي عن حياتها ، وقد تتقاطع هذه الحياة مع  
تصدق كل ما تقرأه، فاألحسن أن ّل تقرأ رواية الّسيرة  حياة الّروائّي ولم ّل؟، ومن ثّمة إذا كنت  

 
 .  19، ص 2006، 1عبد الرحيم جيران، في النظرية الّسردية، إفريقيا، الشرق، الّدار البيضاء، ط( 44)
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، ألّنها ّل تشتغل على الحقائق، وإّنما على الممكنات واّلفتراضات واألحالم والمكبوتات، الذاتية
 صل في أمر الّشخصية بأّنها قضية لسانية. " فTodorovف "تودوروف" 

ذاتي الّسير  والمرجع  المتخيل  ملتقى  الّرواية  هو   (45)إّن  ما  بين  الفصل  فنعجز 
حقيقي/مرجعي ومتخيل/افتراضي لتداخلهما وتشابكهما وضبابية الّتخوم الفاصلة بينهما، فتارة  
يجد القارئ قرائن كثيرة توحي بالّتطابق بين المؤلف والّسارد فيقع في الخديعة الّسردية، ويخرج 

الفنّية، مستحضًرا ثقافته األدبّية  بفكرة أّن ما يقرأه حدث فعاًل ؛وتارة أخرى يعود إلى الّضوابط  
التي تحظر عنه الّصدق األخالقي في الّرواية، ألّنها مشروع حياة أخرى لم يعشها الّروائي،  
بجزئياتها   الّروائي  صّورها  كما  الواقع  في  لها  أثر  ّل  الحياة  فهذه  يعشها،  وقد  يعشها،  ولن 

" الذي يجمع داخل بنيته بين  autofictionوتفاصيلها، فيدرك أّنه يتعامل مع المتخيل الذاتي "
نوعين من الحكي، أحدهما واقعي مماثل لما يجري في الّسيرة الذاتية، وثانيهما متخيل، يحمل  

 .  ( 46)في طياته كّل الخصائص الّدالة على ما هو خيالي

تخضع رواية الّسيرة الّذاتية لخطاب الّرغبة أو الهوى وبالتاّلي نجد كثافة الخطابات غير  
" الذي  YouriOtmanّرسمية، وغير الواقعية، وهذا يتطابق مع طرح الباحث "يوري لوتمان" "ال

يعتبر الّنص الفني مساحة مفتوحة على عدد أكبر من الشفرات ومستويات أكثر من الّتشفير  
ين ملتزمين بشروط صارمة والّسيرة خصوًصا بوصفها نّص   وعلم التاريخ(47) العلميمن الّنص  

 وموضوعية في تقديم المعلومة.  

أجد نفسي في مقارنة بين سيرة ذاتية كتبتها "فاطمة آث منصور عمروش والموسومة بـ 
"شارع   والموسومة  "طاووس عمروش"  ابنتها  ألفتها  التي  الّذاتية  الّسيرة  ورواية  حياتي"  "قصة 

 
 " :أن ال تقرأ أبدّا"إذا كنت تّصدق كّل ما تقرأ فاألفضل قال أنيس منصور . 
 . 380ينظر محمد القاضي وآخرون، معجم الّسرديات، ص  ( 45)
 .  27عبد الرحيم جيران، في الّنظرية الّسردية، ص  ( 46)
 .  113ينظر: هايدان وايت، محتوى الشكل، تر: نايف الياسين، نقال عنه، ص ( 47)
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 " فrue destambourinsالّطبول"  اّلختالف  ذلك  عن "  يتحدثان  وهما  للعالم،  رؤيتهما  ي 
" la fiction explore la vieاألحداث نفسها ففي "شارع الّطبول" المتخيل يستكشف الحياة "

" براهيمي"  "دنيس  ذلك  يؤكد  في  Denise brahmiكما  الواقع  تستكشف  الحياة  في حين   ،"
مها كتجربة إنسانية بعيدة عن تصوري، وهذه الحياة عشتها فاطمة آث منصور بكل جوارحها، وها هي تقد

المناورة الفنية، فهي المتحدثة، وتفكيرها مرتبط بذاتها، ولكّن في "شارع الطبول" نجد طاووس عمروش متحدثة  
في روايتها، ولكّن من نصغي إليها هي الّساردة، وليست هي، ألّن تفكيرها مرتبط بشخصية الّساردة في  

ميالن كنديرا"، وهو يستعرض تجربته الروائية "حتى لو كان المتحدث  الّرواية، وهذا ما ذهب إليه الباحث " 
 . ( 48)هو أنا، فإن تفكيري يرتبط بشخّصية ما في الّرواية" 

عندما نستحضر أماكن وشخصيات "شارع الّطبول" نجد ما يقابلها في سيرة "قصة حياتي" ولكن بأسماء  
 مستعارة  

 

 ثّمة مقاطع في رواية "شارع الّطبول" مذكورة في سيرة "قّصة حياتي" ومنها:  

كنت واعية على الّرغم من سني...فأخي البكر قد هاجر إلى فرنسا بحثا عن الثراء...وقد  
بكت أمنا كثيرا...فأخي "شارل" قد تمرد على الوالدين فاًرا...وهو يحبهما وخاصة أمنا...ويحبنا  

الصغار. نحن  الحامل أيضا  وزوجته  متعصبة،  وضعية  تاركا  بخزي،  داهيا  تحرر  ..لقد 
بائسة...وكان رحيله أشبه بعمود المنزل الذي تهشم فانهار...ولكن في الّسهرة أعّد لنا وجبة 

 .  (49) حقيقة...«

ما يقابل هذا المقطع الّسردي في سيرة "قصة حياتي" »...في شهر جويلية ذهبنا إلى 
سيم الزفاف، وأحسست بأن ابني "بول" أراد التملص من الّزواج، ولكن  "إغيل علي" لتحضير مرا

 
 .  76، ص 2001،  1ميالن كونديرا، في الّرواية، تر: بدر الدين عرود كي، إفريقيا الشرق، ط( 48)

(49) Taos amrouche, Rue des tambourins, casbah édition, Alger 2013, p13.  
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الوالد أبى ذلك، منفًذا كلمته...وكان هذا الزواج خطأ فادحا...ولّما رأيت "بول" بروح يجيء،  
 . (50) ابني ذاهب إلى فرنسا، ممتطًيا الباخرة هذا المساء...«  وامرأته تنوح...سألتها فأخبرني بأنّ 

 un êtreالّسيرة الذاتية "شارع الّطبول" تضع الّروائية نفسها كشخصية ورقّية"في رواية  

de papier  " وبالتاّلي فهي كائن أدبي ،"L’individulittéraire  يخضع إلمالءات المتخّيل "
؛ وإذا كان "تودوروف" يؤكد بأّن الّنص هو Daniel Austen"(51)في نظر "دانيال أوستر "

يبحث    -أي الّنص األدبي أو الّروائي–وأّنه    (52)إدراكها بالمالحظة المباشرة"تجل لبنية يتعذر  
دائما عن الّتمويه فنحن أمام وضعية خطاب ّل يسعى أبدا إلى قول الحقيقة، وإّنما يتجّرد منها،  

" حيث يقول: »ما يعجبنا خارج العذوبة  Gottlieb Fregeوهذا ذهب إليه "جوتلوب فريدج" "
نى الجمل فقط، والّصور واألحاسيس التي تثيرها، إذا طرحنا قضية الحقيقة،  الّشفهية هو مع

صوت المالحظة العلمية...فسياب عندنا مثال اّلسم أو ليس    ونتجهنترك جانًبا الّلذة الجمالية  
"Ulysse»(53) " أن يكون عنده مرجع أوّل يكون، ومساءلة الّنص األدبي عن حقيقة غير مالئمة  . 

"قّص  في نص  كائن  أّما  فهو  وبالّتالي  وحقيقي،  واقعي  تؤرخلشخص  فالكتابة  حياتي"  ة 
" يخضع إلمالءات علم الّتاريخ، فتكون وضعية الخطاب L’individu historiqueتاريخي "

 تحت مهجر الّتحري التاريخّي ومدى التزام صاحب الّنص بميثاق وشروط الّسيرة 

ات الوجدانّية والّنفسية القوية، أرادت الّروائية  في رواية الّسيرة الذاتية تمثيل للمشاعر والّلحظ
" la mémoire traumatique"طاووس عمروش" إجراء معاينة نفسية لذاكرتها المصدومة "

" ، فحّولت هذا اإلرث إلى متخيل لتفريغ Héritage traumatiqueالتي ورثتها عن عائلتها "
العابر  القطيعة مع ما يسمى »الّصدمات   le traumatismeة لألجيال "هواجسها إلحداث 

 

-mrouche, Histoire de ma vie, édition Mehdi, Algérie, 2009, p 177A AithMansour Fathm )50 )

178. 
(3)voir : Frances Fortier, quand l’écrivain sefait biographe, http : //doiorg , Mis en ligne sur 

cairn. Info  
 .  24، الجزائر، ص2005،  1زفيطان تود وروف، مفاهيم سردية، تر: عبد الرحمان مزيان، منشورات اّلختالف، طت( 52)
 .  46المرجع نفسه، نقال عنه، ص ( 53)
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intergénérationnel  في حين اكتفت المؤلفة "فاطمة آثمنصور" بتقرير حقائق مّوثقة وهي "
والغربة   والحرمان  الفقر  عانت  التي  الجزائرّية  العوائل  حياة  من  عصبية  لمرحلة  تؤرخ  خام، 

يق المسار الحياتي  واّلغتراب؛فتدعو الّروائية " طاووس عمروش" القارئ األدبي إلى عدم تصد
" الوجداني  إرثها  من  انطالقا  "كوكا"  المحورية  الّشخصية  سلطته   sonالذي 

héritageémotionnel ». 

 

 

 

 

هناك فرق في الخطاب اإلبداعي بين الحقيقي والواقعي، فالواقعي ليس حقيقيا في الّنص 
الّروائي، إذ ّل تحدثنا الّرواية عن الحقائق بقدر ما تحدثنا عن الوقائع، لكّن كل واقع معرض  
للتزييف في اإلبداع، ومن ثّمة ّل مجال للتحقيق فيه، ألّن أهم حقيقة ينشدها هي الحقيقة  

ية، ولذلك فكل واقع محتمل الّتزييف والخطأ، وكل متخيل محتمل الحقيقة والّصحة أو  الجمال
الّصواب، ورواية الّسيرة الّذاتية تدخل في هذا اإلطار حيث أّلعيب الّذاكرة ومكرها من خالل  

فترّشح المعروض الّنصي للّتحوير المستمر،ومن ثّمة يبتعد  الّنسيانالّتناسي وتقديم البدائل لعلل 
" فالمنتظر من   HISTORICITEعن الحقيقة، وهو بذلك نصرة للفنّية على حساب الّتاريخّية

 . رواية الّسيرة تقديم تجربة وليس سرد الحقائق في قالب فنّي مشوق ومؤثر

 الّتاريخ روائيا:   مساءلة-4

ما  إّن تقاطع الّتاريخ مع الّرواية ظاهرة شائعة في المعروض الّروائي قديما وحديثا، وهذا
جعل الكثير من الّنقاد يناقشون هذه المسألة الحّساسة، الكثير منهم لم يستوعب فكرة الّتمثيل 
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الّتاريخي في الخطاب الّروائي، فأكدوا مثاًل أّن روايات الروائي "ولترسكوت" وثائق مهمة تؤرخ  
 ؟  للّشعب األيكوسي، والسؤال/اإلشكال ما الذي جعل هؤّلء يقعون في مأزق معرفي كهذا

" العلمية  السلطة  لجهاز  يخضع  الّتاريخ  أّن  تماما   dispositif du pouvoirندرك 

scientifique على الّتاريخية مضبوطة  األحداث  تتناول  التي  الّسردية  فالصيغة  وبالتّالي   "
بالّتاريخ   الوعي  ويكون  الّصارم،  العلمي  والمنهج  الّتوثيقي،  واإلسناد  والحيادّية  الموضوعية 

 . (54)أساسه

 dispositifوماّل يدركه الجميع أّن الّرواية تخضع لجهاز الّسلطة البالغية والخيالية "

du pouvoirrhétorique et fictionnel ّاها الكاتب  " ومن ثّمة فهي فن المتخّيل كما سم
جامس" "  "L’art de la fiction"(55)"أوري  الّتسلية  هي  الّرواية  غاية  تصوره  ففي   .se 

divertir  ." 

إّننا أمام مصطلحين مختلفين هما علم الّتاريخ وآلياته المنهجية التي تؤطر الّسرد الّتاريخي 
" وهو يمزج بين monde possibleبحزم وصرامة، وفن المتخّيل الذي يقدم "عالم الممكن" "

" والحقيقي"  " le fictif et l’effectif"الخيالي  جنيت"  نظر"جيرار  في   "Gérard 

Genette" (56)  ويفهم من "الحقيقي" ليس الحقيقة كما اعتقد البعض، وإّنما الفعالّية أو الّنفاذّية ،
"efficacité في جعل القارئ يشترك بهواجسه ووعيه في صناعة مشروع الّرواية إلى درجة "

 الّتصديق به ككون واقعي حصل فعال.  

 
 .  25، ص 2005، 4ينظر: عبد هللا العروي، مفهوم الّتاريخ، المركز الثقافي العربي، الّدار البيضاء، المغرب، ط( 54)
 " أوري جامسHenry James .أكبر مفكر ومنظر أدبي عرفه القرن الّتاسع عشر وبداية القرن العشرين " 

(55)    Voir : Gilles Philippe ، le Roman, édition du seuil, 1er éd, 1996, France, p37.  
(56)Voir, Ibid., p86.  
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اريخي بمهمة محددة هي تمثيل واقع يقدم أعود إلى مسألة "الّنفاذية" حيث يتكفل "الّسرد التّ 
اإلنساني" للوعي  استجابة (57)ذاته  خياليا  الّتاريخ  بإنتاجية  يقوم  الّروائي  الّسرد  حين  في   .

 لضرورات جمالية وفنية والفرق كبير بين إنتاج الّتاريخ وإنتاجّية الّرواية.  
ّتاريخي نوع من الحكاية الّرمزية " إلى فكرة بأّن الّسرد الPaul Ricœurلقد تنّبه "بول ريكور" "

. وهذا ما نجده في الّرواية الّتاريخية الكالسيكية حيث يتم سرد (58) عن الّزمنية، وهي حقيقية
أي هذا  –، ومن ثمة فهي  (59)األحداث التاريخية روائيا. وهي خاضعة للّتسلسل الّزمني المنطقي

 Haydenفي نظر "هايدن وايت"    عالقة في حدود نطاق "اإلخباريات"-الّصنف من الّرواية

white  .ولكّن ّل يفهم بأّنها غير فنية أو بعيدة عن الّسرد الّروائي وأعرافه" 

النّ  هذه  الّروايات في  من  مجموعة  أّلف  الذي  زيدان"  "جرجي  الّروائي  نستحضر  قطة 
أّول لتؤسس  والّتخيلي  الّتاريخي  بين  تجمع  فهي رواية  األندلس"،  "فتح  منها  رواية    الّتاريخية 

عربية يمكن اعتبارها فاتحة لهذا الجنس األدبي الفتي في المنطقة العربّية، وليس كما يروج في  
كتب الّنقد بأّن "زينب" هي أول رواية استوفت شروط هذا الفن الجديد على العرب والسؤال/اللغز،  

 لماذا استبعد "جرجي زيدان" عن الّريادة، وحل محله محمد حسين هيكل؟ 

حيرتي حول هذا األمر، ولكّنني وجدت في اعتبار الّرواية التي تجعل موضوع    ّل أخفي
بالّنسبة لي،الّتاريخ مادة لها ليست برواية سببا   بالّنسبة لبعض النقاد وواهيا  فهذا هو   واقعيا 

الباحث "شوقي أبو خليل" في كتابه "جرجي زيدان في الميزان" يقول: »لقد كتب جرجي ما 
بعيدا كل البعد عن البحث المنهجّي في دراسة الّتاريخ...واعتمد على ما كان ذائعا على    هعتقدأ 

 
 .  364هايدان وايت، محتوى الّشكل، تر: نايف الياسين، ص (57)
 مرجع نفسه، نقال عنه، ص ن ينظر ال( 58)
 .  45ينظر عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ط، د.ت، ص  ( 59)
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اقين.بل أخذ بأقوال الخصوم وبالكتب الموضوعية...وبعجائب األمور وغرائبها. ألسنة عامة الورّ 
(60) ». 

سان واستدل الباحث بتعريف غير دقيق للّرواية الّتاريخية يقول فيه: »هي تسجيل لحياة اإلن
تاريخي...« إطار  في  وّلنفعاّلته  القراء  (61) ولعواطفه  مغالطة  في  الّدسوقي"   "عمر  ويزيد   .

والباحثين بقوله: »...روايات جرجي ما هي إّّل تاريخ في قالب قّصة لم تكتمل شروطها الفنية، 
 .  (62)وتاريخ لم تحافظ فيه الحقائق«

لّروائي جرجي زيدان، وهو غير مدرك  أخذ "شوقي أبو خليل" يتتبع األخطاء الّتاريخية ل
أّن الّرواية الّتاريخية حتى لو حافظت على الّتسلسل الّزمني والفاعلين التّاريخيين فهي تمثيل 
مجازي لألحداث الّتاريخية، وليس تأريخا لها، فالّروائي ّل يفسر الّتاريخ، وإّنما يعيد إنتاجه فنيا 

. ولهذا فجرجي زيدان  (63) ا يتعلق بالحاضر والمستقبل«أو يستخدم »بقاياه كمناسبة لتأمالته فيم
تالقح   حضرة  في  يحكي  وإّنما  الماضية،  األحداث  فيها  يفسر  ّل  تاريخية،  رواية  كتب 

" بين الّتاريخي والّتخيلي، وبالّتالي يمنع أي تطابق  pollinisation artificielleاصطناعي"
اقع ليس له سوى وجود لساني والّتاريخ كذلك؟؛  بين المتخيل والّتاريخ، ألم يقل "بارت" بأّن الو 

فقط، فكل الّشخصيات الّتاريخية التي وّظفها "جرجي   وجود لساني في الّرواية له    اريخالتّ ا  فهذ
زيدان" في رواياته هي ديكورات في خدمة اإلطار الفني وليس اإلطار الّتاريخي كما تصّور  

 الباحث "شوقي أبو خليل".  

أّنه حّرف الحقائق الّتاريخية، فتم تقييم بلقد ظلم الّروائي "جرجي زيدان" ألّنه فهم خطأ،  
، وهو بعيد عن تلك الّصورة التي قّدم تنم عن ضيق األفقتاريخية وإيديولوجياأعماله كوثائق  

 
 .  8، ص1981، 2شوقي أبو خليل، جرجي زيدان في الميزان، دار الفكر، دمشق، ط( 60)
 .  23المرجع نفسه، ص( 61)
 المرجع نفسه، نقال عنه، ص نفسها.  ( 62)
 .  400كل، تر: نايف الياسين، ص هايدن وايت، محتوى الشّ ( 63)
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ومن   "لهيكل"  منحت  أو  وأعطيت  الّروائي،  اإلبداع  في  الّريادة  منه  فسلبت  العربي،  للقارئ 
 ! ، وهو تاريخ وفاته؟1914المصادفات أّن رواية "زينب" نشرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الّتاريخ روائيا استثمار-5

لفهم   وسيلة  الّتاريخ  وأصبح  الّزمنية  الّتسلسلية  سلطة  من  الحديثة  الّتاريخية  الّرواية  تحررت 
عن   البحث  في  تصب  الّروائي  الخطاب  مجهودات  وكل  للمستقبل،  واّلستعداد  الحاضر، 

الحاضر   نحو  الّتمدد  ذلك  للّتاريخ  فيعطي  بالحاضر،  الماضي  ليعيش تقاطعات  والمستقبل، 
بينناكمنبهات اجتماعية وثقافية وسياسية من خاللها نفهم واقعنا. وكان الباحث "عبد الّسالم  
أقلمون" صائبا إلى حد بعيد عندما قال بأّن: »الّرواية حين تعمل على اإلحياء التاريخي...نوع  

 .(64)من الّتورية لتعيين زمن ّلحق بواسطة زمن سابق«

 
   يل" "و يقول الباحث "دافيد. بوDavid .A. Powell" من يحكي قصة، فهو يكذب :"qui dit conter une histoire dit 

mentir" :عد إلى مقال "www.erudit.org.FrNarratif,  songele men " 
 .  56، ص  2010، 1عبد الّسالم أقلمون، الّرواية والّتاريخ، دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي، ليبيا، ط( 64)

http://www.erudit.org.fr/
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" القارئ للعودة إلى كتب الّتاريخ سائال  un appasالّتاريخية سوى إغراء "ليست الّرواية  
" في الّتاريخ une apathieفتبعث فيه الّرغبة في اّلستزادة ومعرفة الحقيقة بعدما فقد الّشعور "

 الّرسمي.

 leعندما يستحضر الّروائي الّتاريخ، فإّنه يخلّصه من ديكتاتورية أو شمولية الّرسمي "

totalitarisme de l’officiel" وهذه الّرسمية "officialise التي تعتبر الحدث الّتاريخي "
واقعا حقيقيا بطبعه تحول دون الّنفسي أو الوجداني، وهنا تأتي أهمية الّروائي الذي يهشم هذه 
الّرسمية بإقحام الّتاريخ في الشعور الذاتي أو في النفسي عبر المتخّيل، فيحرره من المعاني  

شيفية الّصارمة ودّللتها الّثابتة، وهذا يشبه ما ذهب إليه "بارت" عندما أكد على أّن األدب األر 
 ". le sens bloqué par sa sémantiqueيحرر المعنى المحاصر دّلليا "

في الّرواية الّتاريخية تحريف للوقائع فنيا وملء للبياض الوجداني والفجوات الّناجمة عن 
لّتطويقات على الّتاريخ المسكوت عنه ّلعتبارات أيديولوجية أو دوغماتية  عّلة الّنسيان، وكّل ا

" وعمله "جريمة DidierDaeninckxفعندما نستحضر الّروائي الفرنسي "ديدي ديان ينكس" "
في صورة بعيدة كل    1961أكتوبر    17من أجل الّذاكرة" نجد محاولة الّروائي تقديم أحداث  

جاف، ألّنها قراءة لتلك األحداث من زاوية بوليسية. وهذا ما ينطبق البعد عن الّسرد الّتاريخي ال
" "العطوفات"  رواية  "جوناles bienveillantsفي  أمريكي  الفرنكو  للّروائي  ليتل" تان" 

"Jonathan Littell" أووي"  "ماكسيمليا  تدعى  قاتمة  عبر شخصية   Maximilien" حيث 

Auerاإليديولوجية ء إبان الحرب العالمية الّثانية في ظل  " تتجلى بشاعة اإلبادة الجماعية لألبريا  
الّنازية، وقد قدم ذلك الّروائي من زاوية نفسية يحلل عبر شخصيات روائية األفق المظلم لإلنسان 

 كذات صادمة للقيم أو مخزون للّشر على حد تعبير "جوليا كريستيفا" .

الّتسامح   انطلق من زاوية  فقد  األمير"  "كتاب  عمله  ففي  األعرج"  "واسيني  الّروائي  أّما 
الّديني وحوار الّشعوبمن خالل تقديم األمير عبد القادر كمحاور متحضر وقامة إنسانية متميزة 

 هؤّلء الّروائيين  بعينها. وكلفي غياب استجابة اآلخر المتعالي الذي يصّور نفسه أّنه الحضارة  
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وبالّتالي  الخاصة،  برؤيته  ألحقها  منهم  واحد  كّل  ولكّن  الّتاريخية،  للمادة  جّيدين  قّراء  كانوا 
" التاريخ  يحّدث  "parle à l’histoireفالّروائي  الّتاريخ  عن  يتحدث  وليس   "parle de 

l’histoire  كما يفعل المؤرخ، فيقع القارئ في غموض لتحديد ما هو تاريخي وقع فعال وما "
" بين الّتاريخي والمتخّيل، وهذا  Conflit frontalierالي، فيتأسس لديه أزمة حدود "هو خي

المدهش يوّلد  "l’émerveillementالّلبس  الّلبس  ومن   ،Confusion  المدهش يتحقق   "
 "، وفي هذه الّرسم الّتوضيحي تلخيص لذلك. le confluentوالعالقة بينهما المجمع "

 

 

 

الّرواية التاريخية الفجوات الفارغة للوجدان واألحاسيس، فتقدم اإلنسان في قّمة شروره تمأل  
المؤرخ  أو خيره، وفي قمة ضعفه أو جبروته، غير مطابق للّصورة الثابتة والجاهزة التي سعى 

إلى تصويره بال مشاعر وّل وجدان ولذلك فالناقد الحصيف الذي يشتغل في مثل هذه الّنصوص  
يخضع   (65)عليه أن يدرك العمل األدبي يقوم بنفسه وّل يحتاج إلى مرجع كما يقول "هوكس"

لشرعية داخلية فقط، فال حاجة له إلى شرعية خارجية، فالجمالي شرطها، والوجداني أفقها،  
التاريخ على نسق ضوابطه الصارمة، وإشباعه   التعاطي مع  المبدع في  ولذلك تسمح حرية 
تاريخيا، لكن ليست  ذاتية وخياّل مصاحبا له، وكم من رواية قدمت مسرودا  وجدانيا ورؤية 

د ذاته، وإنما مجرد مؤشر على حالة انهيار اإلنسان في عصرنا، أو يكرر تلك  هدفها في ح
الحالة التي مر بها في قرون ماضية، وّل يمكن بحال من األحوال أن نعتبر ذلك المؤشر وثيقة 

 تاريخية، ألّنه مؤشر ذاتي، مؤطر وفق المعيار الفني لجنس الّرواية.  

 
 .  177، ص 2003، 1ؤية، نقال عنه، دار وائل للّنشر، األردن، طمنازل الرّ ة ينظر: سمير شريف، استيتيّ ( 65)

 " le confluentالّرواية أو المجمع " 
 المتلقي المندهش                                                          " Confusion" اللبسإعداد 

                                                                                     "émerveiller " 
 الّروائي من خالل تذويب التاريخ                                                   القارئ الواعي تاريخا وفنا 

 في مشروعه الفني.                                                                       
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والّطابوهات وبالمقابل تتمظهر كل تلك الفرديات، إّن الّتاريخ الّرسمي يحجب الجزئيات،  
والّترسبات الماضوية في حركية وحيوية عبر المتخيل، فيكتسب الفعل التاريخي مهارة فنية، إن  
ُعرض في الّرسمي، بينما يتمّلص المسكوت عنه من رقابة الّتاريخ الّرسمي، ليعلن وعيه الخاص 

 بّصراحة وافتنان. 

يخية دورا هاما لفهم جغرافية الّتاريخ وكذا تحويل الهامشي أو المهمش  تلعب الّرواية الّتار 
منه إلى موضوع رئيس، وعلينا أن نتعامل معه كموضوع، وليس كتاريخ بالمفهوم المتداول في  
علم الّتاريخ الذي يكرس اليقين، والّرواية تكرس عدم اليقين كما يقول الّروائي "واسيني األعرج" 

ية سردية جديدة له، وطرحه كخطاب روائي، فتتحول المركزية من الّتوثيق  من خالل ابتكار هو 
وجدانه   في  القارئ  لمفاجأة  والحوارية  والحبكّية  واألسلوبّية  الّلغوية  األداءات  في  الّتفنن  إلى 

 .خيةومخزونه الفكرّي، مكتسبا وعي الّتفكير الّنقدي الذي ّل ينكفئ على المسّلمات الّتاري

 

 .لمرأة وعالقة ذلك بالهّويات األنثوّيةالّرواية وا -6

إّن مساءلة موضوع الّرواية والمرأة في غاية الّصعوبة، فمنذ أن بدأت مالمح المتخّيل األنثوي  
تبعاتها   يفسر  الّنقدي  الّدرس  راح  الّذاتية،  عوالمها  لنفسها  تؤسس  إبداعية  كظاهرة  يبرز 

 األولى.  السيكولوجية والّسيسيولوجّية على المرأة بوصفها المستهدفة بهذا المنتج الّروائي بالّدرجة  

العرب  الباحثين  من  الكثير  على  تعّذر  حيث  المصطلح،  فوضى  هو  يصادفنا  إشكال  وأّول 
الّتمييز بين الّنسوية والّنسائية وبين األنوثة واألنثوّية، فها هو الباحث "عصام واصل" يقر بأّن  

ة عن العالم،  الكتابة التي تعالج قضايا عامة يتناولها الّرجل والمرأة’ مًعا بشكل متشابه، ومعبر 
، وهذا أمر غير علمي وخلط في  (66)فهي كتابة نسائية إن كتبتها امرأة ورجالية إن كتبها رجل

 المفاهيم. 

 
 .  26، ص2018، 1ينظر: عصام واصل، الّرواية الّنسوية العربّية، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان ، ط( 66)
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 écriture" وكتابة نسائية "écriture féministeهناك نوعان من الكتابة، كتابة نسوية "

féminine " فالّرواية الّنسوية "Roman féministe" مرتبطة باألنثوّية "la féminitude  "
إلى إعادة اّلعتبار للمجد الضائع، وهو األمومّية أو    تسعىالتي تقوم على طرح إيديولوجي،  

، وبالّتالي نسف توزيع   " patriarchal" في مقابل األبوّية "le matriarcatنظام األمومة "
األدوار بين الّرجل والمرأة بالّدعوة الّصريحة إلى المساواة في الحقوق والواجبات بعد قرون من 

 اختزال المرأة إلى مكون هامشي على حد تعبير "عبد هللا إبراهيم" .

األ القائمة على حركة نصرة المرأة وإنصافها، كان منطلقها  الّنسوية  ّول في  إّن اإليديولوجية 
ثّم أصبح الّطرح أكثر إلحاحا وجرأة   ،"     Virginia Woolf الّرواية لدى الّروائية "فرجينيا وولف 

" يؤكد Nicole Brossardفي الّستينات من القرن العشرين للميالد، فالباحث "نكول بروسار" " 
 Laلّشعرية الّنسوية "أّن سنوات الّستينات حافلة بكل اآلمال واألمنيات بالنسبة للّنساء بما فيها ا

poétique féministe  "(67)  . 

" وهي مصاحبة من فترة الستينات إلى نهاية  le paternalismeإّن الّنسوية معادية لألبوية "
" وكّل أشكال اّلستغالل وبالّتالي L’impérialismeالّتسعينات لنضال الّسيار ضد اإلمبريالية "

"اإلمبريالي"   "الذكورة" عن  تختلف  الضعيف  ّل  الكائن  على  المطلقة  للهيمنة  يسعى  فكالهما 
نفسيا ومادًيا وثقافيا وسلوكيا باّلستقواء بالّتاريخ، وبذلك فمصطلح "الكتابة الّنسوية" يمثل هذه 
كالكتابة   اليساري  الّتوجه  ذوات  المثقفات  من  مجموعة  لدى  الغرب  في  الرّائجة  اإليديولوجية 

" التي تعد منظّرة لإليديولوجية الّنسوية من  Simone de Beauvoir"سيمون دي بوفوار" "
" وفيها طرحت فكرة أّن العالقة بين الّرجل  le deuxième sexeخالل كتابها "الجنس الثاني" "

" * وبالّتالي تزول هيمنة الّرجل على une construction socialوالمرأة هي بناء اجتماعي "
حساب الفعل الّتشاركي بين الجنسين، وأّن على المرأة أن ّل تكون امرأة وإّنما مواطنة، فالكاتبة 

  "on ne naît pas  femme on le deviant تؤكد أّن المرأة ّل تولد امرأة وإّنما تصبح امرأة"  
. 

 
(67)Voir :Michèle de sadeleer, la construction de l’identité féminine dans les textes littéraires 
des écrivaines québécoise Thèse de doctorat, universitat d’Alacant ou universiade de 
Alicante p : 36 



ستاذ : م. ولد يوسف(    األ01المستوى : ماستر )      المادة : نظرية الرواية      
 

 

، فهي ّل تنطلق من رؤية إيديولوجية معادية للّذكورة، وإّنما  أّما الكتابة الّنسائية أو كتابة األنوثة
تسعى إلى معالجة الوضع الّنسائي المتدهّور للتأكيد على هوّيات األنوثة وطموحات تحقيق  

؛ فعندما نتحدث عن األنوثة نستحضر (68) المكاسب، وذلك بتعديل صورة المرأة في المجتمع
الّزوجة،   هوّية  األم،  والهويّ هوّية  المثقفة...  العاملة،  العجوز،  العازبة،  وهي    ةهوّية  الّشاملة 

 المرأة.  

ّل تهدف الّرواية النسائية إلى معاداة الّرجل، يقدر ما ترنو إلى إزالة سوء الفهم، والّدعوة إلى  
الذي  la fiction féministeتفهم خصوصيات المرأة، ومن ثّمة اّلعتراف "بالمتخّيل األنثوي"  

 بين األنوثة واألنثوية. يجمع 

عندما نقوم بمسح عموديّ لقياسات المنجز الّروائي في الّرواية العربّية الحديثة والمعاصرة في 
المنجز   تغلب على هذا  المرأة، حيث  تقديم هوّيات  نجد تضعضًعا واضًحا في  المرأة  تيمات 

" البوحاألنثوّي وليس األنوثّي  التي "سردية  الّنسوية  الّروايات  فيه، فجل  الجمالي  ، واحتضار 
نشرت طوال فترة التسعينات واأللفية الجديدة تحكمها منطق الّتمرد واّلنتقام تجاه الّرجل الذي  
نجد عمقا في طرح   لم  وبالمقابل  والمتعة،  المرأة في جسدها كمكون للخصوبة  اختزل وجود 

"بوحّية" "تاء الخجل" "لفضيلة الفاروق" سردية سطحّية  الموضوعات، فمثال في رواية أو باألحرى  
الّثقافي   الفعل  الّدّللة، وطقوس الجمالية، ألّنها مجردة من  الّدهشة وخصوبة  تفتقر لعالمات 
والرؤية الفلسفية العميقة، ونستثني من هذا الحكم على الّروائيتين "غادة الّسمان" "وآسيا جبار" 

 ّنسوية في بعدها الجمالي والفلسفي.  بوصفهما رائدين في الكتابة ال

ما يطرح اآلن من المعروض اإلبداعي الّنسوي هو مجرد كتابات بوحّية ّل ترقى إلى الّرواية،  
وطبًعا نستثني بعض األسماء التي تدخل في إطار هذه الّنسوية والّنسائية كربيعة جلطي وهاجر 

لّنمطية التي أضرت مجال الكتابة قويدري وزهور ونيسي وآمال مختار اللواتي ابتعدن عن ا
 الّنسوية والّنسائية على حد سواء. 

 

 
موقع إلى  عد  الموسوم   : www.delefigaro. Fr *لالستزادة  لوكاّن  "بلودين  للكاتبة  الهام   : Simone de" والمقال 

Beauvoir aux racines du féminisme". 

 .  29ص، وزارة الثقافة، المملكة األردنية  2018، 359سوية األردنية، مجلة أفكار، العدد  ّّ عنبتاوي، مالمح الّرواية الندّلل  (  68)
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تهدف الّرواية الّنسوية إلى تجاوز سؤال الهوّية، نتيجة احتكار الّرجل للفضاء العام و الوجودي  
هذا   نسف  على  العمل  ثمة  ومن  والّتربوية،  والّسياسية  واّلجتماعية  الثقافية  مكوناته  بجميع 

الّذكور  إللحاق  اّلستعالء  الوسائل،  بشتى  الّذكوري  كونه  في  ومقارعته  الحقوق  وافتكاك  ي، 
إلى  تمثيلالّضرر به، بينما في الّرواية الّنسائية لهوّية األنوثة واألمومة ومعاناة الحياة، وسعي 

اّلحتفاظ بالخصوصّية ألّنها مصدر قوة المرأة، وبالّتالي الحفاظ على "الجنسنة" مع عدم إلغاء  
المرأة كصوت إنساني، وتهشيم قولبة المرأة في قالب نمطي واحد، وهنا استعين اآلخر ، أي  

،فالكتابة ّل (69)بالباحثة "رشيدة التريكي" التي تلح على ضرورة تفكيك الّصورة اّلستيهاميةللمرأة 
على  بأشواط  متفوقا  كبيرة،  بواقعية  النسوّي  الهم  كتب عن  مثال  محفوظ  فنجيب  لها،  جنس 

الّسعداوي، وما روايتهّ ميراماّر إّّل دليل قاطع على أّن األدب الجّيد ّل يذكر وّل   الّروائية نوال 
 يؤنث. 

 :  وليست نظرية" تيارأدبيle nouveau romanالّرواية الجديدة " - 7

بالّرواية، منها ماهية الّرواية الجديدة  ثّمة خلط وارتباك في كثير من المفاهيم المتعلقة 
فبعض الّنقاد ّل يفّرقون بين الّرواية الجديدة والّرواية الحديثة، فهما شيآن مختلفان شكال ومحتوى،  

الّرواية وهذا لعمري، خطأ معرفي جسيم غير مقبول في العرف األكاديمي، فيا ترى ماذا نعني ب
 الجديدة؟  

" الجديدة"  "الّرواية  تسمية  أطلق  أّول من  على مجموعة من nouveau romanإّن   "
أورا"   "إميل  الصحفي  هو  العشرين  القرن  الخمسينات من  في  التي ظهرت  الّروائية  األعمال 

"Émile Henriot" "في مقال منشور بجريدة "لوموند "le monde  ينتقد فيه   (70) 1957" عام
ا "هذه  غريبه"  روب  "ألن  يتزعمها،  التي  الجديدة  و"نتالي  Alain Robbe-Grilletلحركة   "

" حيث طرح اّلثنان فكرة كتابة رواية بطريقة مختلفة تهشم  Nathalie Sarrauteساروت" "

 
 .  86ينظر: رشيدة التريكي، الّصورة ورهاناتها، ص( 69)

(70)Voir : le nouveau roman, Espace Français.com  
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عام   فبعد  القائم.  الكالسيكي  الكتابّي  "مشال    1956العرف  أمثال  الّروائيين  الكثير من  أخذ 
 " على عاتقهم تأسيس كتابة جديدة تقوم على: Michel Butorبوتور" "

"  héritage balzacienوضع حد نهائي في رسم الّشخصيات على الّنمط البلزاكّي " -
 وكذا فك اّلرتباط مع الّسرد الّتقليدي كلّية. 

 اّلشتغال على الّتبئير الّداخلي، والحوار الّنفسي.   -

م تعد الشخصية الّرئيسة مؤسسة  " حيث لla mise à mort du hérosموت البطل " -
خيرية أو قيمية، فهي مهزوزة وانهزامية، وهنا تم نسف مقولة "لوكاتش" "البطل اإلشكالي" متحوّل  
 إلى "الّرواية/اإلشكال ّل البطل" ألنّه لم يعد هناك بطل بالمفهوم الملحمي أو الّروائي الكالسيكي.  

وإّنما بحث مستمر عن " إذ لم تعد الّروايL’intrigueتحييد الحبكة " - ة تحكي قّصة، 
الوعي والالوعي، حيث تقول نتالي ساروت: »هذه الّلحظات غير المفهومة التي تجري بسرعة 

 .  (71) على تخوم وعينا، إّنها أصل حركاتنا وأقوالنا، وعواطفنا الظاهرة...«

"  Butorور" "لم يعد الموجه الكتابي قائما على السّذاجة وإّنما على البحث كما يقول "بوت
"le roman comme recherche  فكان سؤال الكتابة الّروائية أو الكتابة خارج اإلنسان، "

 .  (72) الجاهز أمامنا اجتماعيا وثقافيا ومعرفيا، ألّن الّرواية تكتفي بإظهار ما تحاورنا به

اب جميع لقد أشار "ميشال بوتور" أّن الّتقنيات الّروائية الكالسيكية لم تعد صالحة ّلستيع
، وعليه يجب تلقي الّرواية بوصفها جزًءا خادعا من الحياة، وبالّتالي علينا  (73)العالقات الجديدة

، ومن ثّمة تهدف الّرواية إلى توضيح (74)عزل الّرواية، وعدم البحث عن التثبيت في أحداثها
 نفسها بنفسها في نظر "بوتور". 

 
(71) le nouveau roman, EspaceFrançais.com  

الثقافة والرياضة، قطر، ط(  72) الّرواية الجديدة، تر: فردي أنطونيوس، وزارة  ،  2019،  1ينظر: ميشال بوتور، بحوث في 
 .  7ص

 .  8ينظر المرجع نفسه، ص( 73)
 .  9ينظر: المرجع نفسه، ص( 74)
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للّرواية   تقعيده  في  "بوتور"  للّرواية،  يخوض  مخرج  مجرد  الّروائي  بأّن  مؤكدا  الجديدة، 
العادية التي    والّرواية الكبرى ّل يحل محلها شيء آخر، ولهذا فهي تكسب "جميع األحداث

. أي تبتكر الّرواية لنفسها كيانا (75) التقطها بهذه الّصفة، فال يعود باستطاعتنا أن نبدلها بغيرها"
 في الواقع، وّل يطابق الموجود إطالقا ما يجب معرفته . مستقال تماما يمأل فراغا ما 

إّن الّرواية الجديدة تيار كبقية الّتيارات الّروائية، وليس ما يرّوج لدى الكثير من نقادنا بأن 
الّروائية الجديدة هي الّرواية الحديثة، هذه األخيرة تشمل جميع الكتابات المفتوحة على الّتجريب،  

الكتابة تجربة  من    ومنها  مستفيدة  المحكي،  تمثيالت  فتنوعت  الجديدة،  الّرواية  إطار  في 
 اإلمكانات الّتقنية والمعرفية المتوفرة في أدائها الفني والّتعبيري.  

عندما أعود إلى المشهد الّروائي العربي الحديث والمعاصر استحضر جملة من اآلراء  
ذين في عالم الّنقد، فأجد نفسي حائرا للمبدعين عرب لهم باع في الكتابة الّروائية ونقاد متنفّ 

معهم، ألّن أغلبيتهم غير مدركين بالّظاهرة الّروائية وحداثية الّنص الّروائي ؛فها هو "جبرا إبراهيم 
جبرا"  يشير إلى أّن الّزمن العربي مبتلى بالفواجع، وأّن الكتابة الّروائية تحقق ضربا من التاريخ  

األبهى واألروع مع اللغة، ولذا فالعالقة بين الّروائي بالواقع اليومي  وتوجد دّللة. ألّنها الّتعاون  
 . (76) لمجتمعه وثيقة متعددة األطراف 

لم يفهم "حبرا إبراهيم حبرا" أن الّرواية تتجاوز الّتاريخ أو الحكمة، وإّنها تثير التساؤّلت 
 فقط.  

 
  اتها، حيث لم أستوعب خلطه الواضح بين األحداث والحوادث واألشخاص  يبدو أّن مترجم الكتاب بعيد عن عالم الّرواية ومقوم

 !! والشخصيات؟

 .  42ميشال بوتور، بحوث في الّرواية الجديدة، تر: فريد أنطونيوس، ص ( 75)
العدد  (  76) الحوار،  دار  تصدر عن  الحوار  الجديدة، مجلة  العربية  الّرواية  وآخرون،  إبراهيم جبرا  أبريل  11جبرا   ،1988  ،

 .  33ص



ستاذ : م. ولد يوسف(    األ01المستوى : ماستر )      المادة : نظرية الرواية      
 

 

في المشرق من واجبنا أّما "إميل حبيبي" فيختزل الّرواية في اإلخالص حيث يقول: »نحن  
 . (77)أن نكون مخلصين ...وأّل ننغلق على أنفسنا في مواجهة مكتسبات الحضارة األوروبية«

يلتقي إميل حبسي وحبرا إبراهيم في أن الّرواية فعل ثوري، بينما الجمالي فهو أقل أهمية 
الملتزمة الّرواية  وإّنما  الجديدة  الّرواية  الحديث عن  من  ثّمة ّل جدوى  وقد    ومن  إيديولوجيا، 

تجذرت هذه الفكرة في ذهن "ادوارد الخراط" عندما ما يقول بأن مقولة الفن للفن قد انقضى  
زمانها وأّن وظيفة الّرواية اجتماعية معرفية ويثّمن كّل من الطاهر وطار وعبد السالم العجيلي  

 فكرة اّللتزام الّسياسي واّلجتماعي في الكتابة اإلبداعية. 

نجد الّروائي "حنامينة" يذّكر اآلخرين بأّن مع تغيير العالم تتغير شكل الّرواية  وبالمقابل  
 .  (78) واألهم من كل هذا أن تبقى الّرواية روايًة، ملًحا على ما يسمى الواقعية الخاّلقية

الطبيعة   بين  الواضح  لماذا استحضر هؤّلء، والجواب هو الخلط  يسأل سائل منكم  قد 
للّرواية   اإلسقاط  التّحديثية  بآليات  الّروائي  الفعل  احتواء  تم  حيث  لها،  الّتجديدية  والّنظرة 

اإليديولوجي واّلجتماعي بدّل من التأكيد على حتمية استقاللية الّرواية عن مؤلفها ومحيطها،  
الحديثة بموضوعاتها   الرواية  يتحدثون عن  بذلك  فهم  الجديدة،  الّرواية  فلسفة  وهذا هو طرح 

 ة، وليس كيفية صياغة العالم الّروائي، وهو جوهر تيار الّروائية الجديدة. المتعددة والمتشبع

عندما نتحدث عن الّرواية الجديدة، فإننا نتجاوز القضايا اّلجتماعية والّسياسية واإلنسان 
في حد ذاته، حيث يصبح الوعي باإلنسانية واإلنسان وتصوير ضعفه وانهزاماته هو الموضوع  

"محمو  الباحث  نظر  الّنفسي ورصد في  اّلستبطان  بعيدا عن  كتب  ما  ثّمة  ومن  الضبع"،  د 

 
 . 41إلى ص   36المرجع نفسه، من ص( 77)
 .  42ينظر: المرجع نفسه، ص  ( 78)
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"الهو"  أي  اآلخر  ومع  األنا  أو  الّذات  مع  اإلنسانية  ّل   (79) العالقات  الحديثة  للّرواية  تنتمي 
 الجديدة. 

لقد سعى الّروائيون الذين تبنوا الّرواية الجديدة إلى تهشيم الثوابت الّروائية القائمة نصرة 
س لاللتزام، فنجد مثال عدم العناية بالوصف أو الّزمن »وسبر أغوار الّصوت في  للمتخيل ولي

الّنص« على  وإسقاطها  المتلقي  من  العاطفة  سحب  وكيفية  الّرواية  إلى  (80)جسد  والجنوح   .
استخدام لغة انتقادية تعادي الواقع، وتنتقص منه، مع الّتأكيد على ضرورة تغييب الواقع من 

حيث تجعل القارئ أمام أكثر من لوحة وصفّية  (81) ن الممكنات المتخيلة"خالل تقديم "حزمة م
 لذلك الواقع الممكن. 

حاولنا من خالل ما تم تقديمه أن نؤكد أّن الّرواية الجديدة تيار متطّرف من تيارات الّرواية  
غ الّرواية  الحديثة وليس مرادفا لها كما يظن الكثير من الّنقاد العرب؛ وأّن هذا الّتيار حاول تفري

 وإقحاممن إرثها الكالسيكي مع تعاظم الوصف فيها، سعيا إلى توريط الّرواية في فن الّسينما  
 القارئ في المشروع اإلبداعي، حيث أصبح مساهما فيه، ّل مجرد متلق للّرواية.  

 األجناسية وخطر العابر نصّية على الّرواية:   -8

في   دسمة  مادة  األجناسّية  يؤمن  شكل موضوع  يعد  لم  الذي  المعاصر  الّنقدي  الّدرس 
جسرا   مثال  الّرواية  أضحت  حيث  اّلختالط،  شوائب  من  الّصافي  أو  الّنقي  األدبي  بالجنس 

"une passerelle  ألجناس وهوّيات سردّية متنوعة تغذيها باستمرار، فاستبيح الفضاء أو "
بّية، فتم إطالق مصطلح "اّلنفتاح أو الحرم الّروائي بهذه الهوّيات الّسردية األدبّية وغير األد

باألحرى انفتاح األجناس األدبية" فأضحى كّل فضاء نصي معّرض لتقاطع وتالقح ملفوظات 

 
محمو (  79) المؤلف  المعاصر،  العربي  المشهد  في  قراءة  الجديدة،  الّرواية  الحمامصي،  عنه محمد  نقال  الضبع،  د 

www.albayen 
 azine.com ghtpps//aljadeedamaعلي لفته سعيد، الّرواية الجديدة هل هي رافعة صوت الّروائي، مجلة الجديد ( 80)

 الّرابط نفسه : ينظر  ( 81)

http://www.albayen/
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أخرى  نصوص  من  مقتطعة  عدة  جميع  (82)ومكونات  ّلحتواء  مؤهلة  الّرواية  أّن  إلى  لنصل 
وك وأمثال،  ونكت  وأسطورة  ومقال  قصيرة  وقّصة  شعر  من  الخطابّية  األشكال  األقطاب  ّل 

" من خالل إيمانه بأّن الجنس  Bakhtineالتعبيرية الموجودة، وهذا التّصور عّبر عنه "باختين" " 
لّلغات   اجتماعي  تنوع  الّرواية هي  ألّن  وذاكرته،  المجتمع  أي من  الّثقافة،  لوحة من  األدبي 

المشهد الّنقدي لماذا   وهذا الّتنوع منظم فنيا. والّسؤال المطروح بإلحاح في  (83)واألصوات الفردّية
 هذا اّلختراق األجناسي سّمة اإلبداع األدبي بصفة عامة، والّروائي بصفة خاصة؟ 

سأتجاوز الّتحليل الّسطحي بأّن األدب ظاهرة إنسانية قابلة للّتطور، وكّل ما يحيط من  
ّنص الناتج أّن الّنص األدبي في عالقة تراسل وتعالق وترافد وتماه وتنافٍذ وتناٍص وسمي هذا ال

الجامع للكتابة  (84) بالّنص  جديدة  شروطا  فرض  للعالم  اّلقتصادي  الّتنظيم  أّن  إلى  لنصل   .
الوجود  لتستمر في  بهويات مزّيفة أو ملحقة  الّسردية  المواد  أو  المادة  اإلبداعية وفي عرض 

مه  األدبي، فالّشعر مثال، في ظل تدهوره الّرهيب في بورصة العرض والّطلب إذ تراجعت أسه 
بحدة، ونظًرا لحاجته في اّلستمرار كرافد جمالي ووجداني نستثير فيه تلك الحاجة إلى اّلستعانة  
يكتسب هوّية مزيفة  ثمة  الّتعبيرية، ومن  المفتوح على جميع األشكال  الفضاء  بالّرواية، هذا 

ه، وإّنما  ملحقة "رواية" ليستمر في الحضور اإلبداعي، وطبعا لم تعد قواعد الّنوع هي الضامنة ل
 قواعد اّلقتصاد القرائّي)العرض والطلب(.  

ثّمة عالقة وطيدة بين الّسرد الّروائي وآليات اّلقتصاد حيث في خضم سلطة "الّسلعنة"  
بعدما أصبح األدب بضاعة تجارية خاضعة لسوق العرض والّطلب، تغيرت القواعد الفنّية، إذ  

مصالحه راح يبحث عن استراتيجيات جديدة، تقوم  ليفرض الّسرد الّروائي رؤيته، ويحفظ على  
" في األجناس األدبية وغير األدبية ،وبالتالّي يواكب أطاريح  empruntéeعلى "اّلفتراض" "

 
 . 21، ص1997، 2توبقال للنشر، الدار البيضاء، طينظر: جوليا كريستيفا، عالم الّنص، تر: فريد الزاهي، دار ( 82)
،  1987، 1ينظر: ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، ط( 83)

 .  15ص
 » Middle East auline Méo «  :ينظر: إيمان الزيات، ظاهرة الّتداخل بين األجناس األدبية، موقع( 84)
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الليبرالية   بارو" les doctrines libérales"المذاهب  "كريستين  الباحثة  سمته  ما  وهذا   "
"Christine Baron  حيث اّلقتصادي،  المتخيل  وقواعدها  "  اّلقتصادية  المفاهيم  تحولت 

ناظرية ،فتجّلت العالقة التّ (85)الليبرالية إلى منّصات للّتأهب األدبي، بنت الّشعرية قواعدها عليها
بين اّلقتصاد واألدب ككل، والّرواية بوجه خاص؛فأضحى الجنس األدبّي مؤسسة اقتصادية  

ة، وبما أّن الّرواية أكثر المؤسسات الّسردية تشتغل على الّشعرية أو األدبية ذات القيمة المضاف
" فقد استحوذت على  un fort audimatنجاعة واستقطابا للقراء وذات مردودية قرائية عالية " 

جميع أسهم الّشعريات األخرى باسم اّلندماج المؤسساتي في وقٍت تقلصت هوامش الّربح في 
واألشكال   أيضا،  وللمسرح  مثال  للّشعر  القراء  لحظتم وظفت بورصة  وكما  األخرى،  الكتابية 

األجناسية  بين  الوثيق  اّلرتباط  عن مدى  اّلقتصادي من خالل مصطلحاته، ألعبر  الّسرد 
" الّربحية  على  يقوم  الذي  الّليبرالي  إلى  le profitsواّلقتصاد  بعد  فيما  أفضت  التي   "

هيالعولمة" كما  العالم  في  األصعدة  على جميع  الغربي  األنموذج  على  "وهيمنة  الّرواية  منت 
األجناس الّسردية وغير السردية قاطبة، فانهارت قيمة أسهم الكثير من األشكال الّسردية كالقّصة  
القصيرة التي تحولت إلى جنس هامشي، والّشعر كذلك الذي لم يعد ذا ربحية جمالية ، في 

للفضاءات اإلبداعية، وعزوف المؤسسة الّنقدية والقرائية   عن الحديث عنه ظل غزو الّرواية 
ألّنه تمثيل الماضي المتحجر والّنخبوي، فكان عزاء الّشعراء الوحيد الّتحول إلى روائيين مزيفين  
الياباني   الّروائي  أمثال  الّرواية  في  برزوا  الذين  البعض  نستثني  وطبعا  وملحقين، 

 ". yukio Mishima"يوكيوميشيما

م الّضوابط التي تحّدد نوعه، ومن عندما تحّدث "تودوروف" على أّن الّنص األدبي يهشّ 
ثّمة ّل يمكن حصره في نوع معين، نتيجة مبدأ الّتوسع، وبالّتالي تسير نظرّية الخطاب األدبي 

 
(85) Christine Baron, introduction économie et litterature: contracts،conflits، perspectives, 

épistemoctritiqueorg.revue  le28 juillet 2013 



ستاذ : م. ولد يوسف(    األ01المستوى : ماستر )      المادة : نظرية الرواية      
 

 

ولم يتنّبه إلى مسألة حضور الّتصور اّلقتصادي (86) إلى اّلندماج في نظرية عامة للخطابات
إلى تقديم الّنص /األنموذج أو باألحرى  للمسألة األدبية فالعولمة مشروع ثقافي وأدبي أيضا ترنو  

الجنس األنموذج الذي يقاوم الّتقليد ويحاكي بالقوة كل موضة قابلة لالستهالك، وهّنا الّرواية  
كبديل اقتصادي وليس بديال فنيا فقط، فأخلص إلى طرح سؤال الّذاكرة الذي طرحته "إيزابيل 

ّلما تعززت العناصر المشكلة لها تعززت  دوني" بالّنسبة للّرواية، حيث كل جنس له ذاكرة وك
 . (87) هويته، أي الجنس األدبي واستقرارها كفيل باستمرار الجنس األدبي

"،  MEMORESQUE لقد تشّظت ذاكرة الّرواية، ولم تعد تستجيب للعناصر "الّذاكرّية
قتصادية وإّنما أضحت مستباحة لهذه الّترددات الخارجّية، وإكراهات الجغرافيات السياسية واّل

والمعرفية المعّقدة، فاستدعت نمطا ذاكريا مميزا يقوم على معاداة الميراث الّذاتي أو الخصوصي،  
المختبر   على  المفتوحة  الكتابّية  تجربتها  في  فتذوب  الفنّي،  الهوّياتي  الّتاريخ  عن  واّلنقطاع 

لموروثها الكالسيكّي،    الّنصي، يكون القارئ األدبي ذاكرتها المتبقية إذا كانت له خلفيات قرائية
بقية  أّما  خصوصا"  "الحجم  للّرواية  الفيزيائي  الجانب  فقط  تحمل  نصوصا  تقرأ  أّننا  والّدليل 
عناصرها فهي مستحدثة، فكان على الّرواية البحث دوما عن الوّضعيات الكتابية الجديدة التي  

إشكالية الجغرافية والّرواية،  ّل تؤصل جذورها، وإّنما تواكب تحوّلت العالم الّسريعة، ولهذا أطرح  
 وعندما أتحدث عن الجغرافية ّل أكتفي بالموقع وإّنما باإلنسان أيضا. 

يؤكد الباحث "هنري إلهاي" بأّن اإلنسان عنصر أساسي ضمن العناصر المكونة للمركب 
فيه والمؤثر  جغرافي  وهو  (88) البيو  جغرافي"  "البيو  للمصطلح  بدياًل  في    "الجيوروائي"وأقترح 

 دراسة جنس الّرواية عبر محطات هي:  

 
،  2ينظر: تزفيتان تودوروف، الّشعرية، تر: شكري المبخوت ورجاء سالمة، دار توبقال للنشر، الّدار البيضاء، المغرب، ط(  86)

 .  16، ص 1990
 www.alquds couk، القدس العربي، ؟جناسيةاألران، هل للّرواية ذاكرة يينظر: عبد الرحيم ج( 87)
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تحديد نوعّية العالقات التي تربط الّروائية بالعناصر المكونة للتركيبة الجغرافية الّسياسية   -
واّلقتصادية والمعرفية؛ أي الفضاء الكلي الخارجي والمجال الّنفسي المتمثل في ذات المبدع 

 ء الكلي الّداخلي.  ومكوناتها المعرفية، والثقافية والّشخصية، أي الفضا 

تحديد الّرواية وفق تقنية التمثيل الجغرافي للّسرد،للوقوف عند خريطة الّسرد الّروائي على   -
التقريب فمن البديهي أّنه يمكن للنبتة أن تعيش وتتطور إّّل في إطار تعامل وطيد مع عناصر  

الكتابة مرتبط   فسلوك  الّرواية،  كذلك  والباطني  الخارجي  المبدع المحيط  ذات  بالباطني،وهو 
 لوك، فثمة إذا:  ورصيده الّثقافي وتكوينه الّنفسي والمحيط الذي يحدد طبيعة هذا السّ 

 جغرافية الموقع وهي البيئة بمفهومها الّشامل  -

 فسية والمعرفية للمبدعجغرافية النفس والعقل وهي الّتركيبة النّ  -

وغير الّسردية  األشكال  مع  عالقات  في  الّرواية  لتكون    تدخل  مثال(  )السينما  الّسردية 
مجتمًعا حيا متطوًرا في الزمان والمكان تجمعه الرابطة القرائية. كما تفعل النبات التي تدخل 

" الحياتية  الرابطة  وتجمعها  األخرى  األحياء  فالقارئ Biocénose"(89)مع  التي    .  الّتربة  هو 
" اإلنبات  بعد  خام  الّرواية كعمل  ثم  Germinationتحتضن   "" هنا  feuillaisonالّتوريق   "

" اإلزهار  ثم  الّتذوقية،  "اإلثمار"  Floraisonالقراءة  وأخيرا  الواعية  القراءة  وهنا   ،"
"Fructification  .أي القراءة الّتأويلية " 

بيولوجية،  من زاوية  تمثلها  أخرى  وتارة  اقتصادية،  زاوية  من  األجناس  تفسر  تارة  إّننا 
غي لتصور جديد  يؤّسس  احتوت وكالهما  القارئ  أّن سلطة  إلى  لنصل  قبل،  ر مطروح من 

الجنس األدبي والّنص وليس هناك أعلى سلطة منها: نعم، لكل روائي أسلوبه الخاص، وقد  
عبرت الّرواية الجديدة عن ذلك، التي ترفض "القولية" وموضوعيا، وحتى صفته عبر مخزونه  

 
 .  6، جغرافية النبات، ص حالم تشاينظر: عبد السّ ( 89)
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الالثّ  من  الّنص  نوع  يتحّدد  ثمة  ومن  والقرائي،  القارئ –ربة  تّ قافي  فيها -وأقصد  غرس  التي 
 واحتضنته؛ وفي هذه الّترسيمة توضيح لذلك:

 القارئ                                           الّتربة  

 الّنص الخام                                      الّنبتة  

 اّلنبات                                       اإلصدار  

 القراءة الّتذوقية                                 الّتوريق 

 القراءة الواعّية                                  اإلزهار 

 القراءة التأويلية                                  اإلثمار 

الّنبتة ذاتها تتغير تشكيلها جراء المناخ أو طبيعة الّتربة، والّشيء  تذكرنا "البيوجغرافية" أّن  
 نفسه ينطبق على الّنص األدبي، وإّّل يموت ويختفي.

لطالما  مدونة    أو باألحرى المقنعين ألذكر  بالّرواية  أعود إلى مسألة الّروائيين الملحقين 
الب والعرباهتم  الجزائريون  وترويجا،    احثون  نقدا  "أحالم بها  للكاتبة  الّسردية  األعمال  وأعني 

مستغانمي"، حيث كتبت نصوصا شعرّية ذات كثافة إيقاعية عالية الترّدد في سرد روائي، إذ  
من زاوية إيقاعية، ألّن فيها -بتحفظ مني– لم ينتبه أحٌد من مسألة دراسة نصوص الّروائية  

 يبا والّسؤال المطروح لماذا؟مساحات شعرية غطت الفضاء الّنصي تقر 

أحالم مستغانمي شاعرة وكاتبة خواطر، وفي ظل انحصار الّشعر جماهيريا، وقد فسرت 
كتعويض اضطراري على   الّرواية  إلى  لذلك، لجأت  الموضوعية  ذلك من قبل عن األسباب 

فقا المرحلة،  الّرواية موضة  بعدما أضحت  الّشعري، عربيا وحتى عالميا،  المشهد  مت  تراجع 
وموروثها في أكثر من وقفة تناصّية  بتوليفة بين بقايا الموروث الّسردي للّروائي "مالك حداد"  

المشهد الّروائي، وأعطت   تنتصر للّرومانسي على حساب  الّشعري، أفضت إلى كتابة هجينة
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عري فضاًء جديًدا، يمارس وجوده ممتدا طوّل وعرضا، فغاب الحكي وحضر الّشعر  للمد الشّ 
 ل توظيف لغة بارعة الوصف في مقابل انتكاسة الّسرد الّروائي.  من خال

ونظرا لحالة اّلنبهار بالّتوظيف الكثيف للّصور الّشعرية والّلغة الغوائّية، فقد احتلت قلوب  
تفتقد إلى الخصائص اتالبوحيّ ة والقراء وحتى الباحثين مولعين بهذه الكتابات الّسطحيّ  التي 

الجوهرية لفن الّرواية، وقد قرأنا رأيا لصاحبه الباحث "صالح صالح" يؤكد بأّن وجود الّشعر 
. وهذا ما يخرج عن روح الّرواية التي (90) الحاصل في الّرواية أمر طبيعي، ونوع من تحصيل  

 عمادها الّسرد الحكائي وليس تباريح الّشوق والهوى. 

تخضع   بالمنطق اّلشهاريّ  ل إلى مجرد مسمى "رواية"الّرواية أن تتحوّ أخشى من مرونة 
لب عليه  الطّ  ويكثر-مستبعدوهذا –لقوانين اّلقتصاد ولّربما إذا عاد الّشعر إلى مجده الضائع 

  عر وسينشر الّدواوين بدل الّروايات؟سيخوض "واسيني األعرج مثال" في كتابة الشّ 
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