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). 3،4،5الّسنة االول ماستر ( األفواج: 

الّتخصص: أدب عربي حدیث ومعاصر.

( تطبیق )المادة:  نظریة الّروایة

، بقلم: یوسف حمدان.( عند میخائیل باختین)أصل الروایة ونشأتها

على الرغم من تأثیر الموقف الماركسّي من نشأة الروایة المرتبط مباشرة بظهور الطبقة البرجوازّیة 
وتناقضاتها في التصّور العاّم عن هذا الفّن وتطّوره، بما یتضّمنه ذلك من مرجعّیة الموقف الهیجلّي المبنّي 

ید الفیلسوف والناقد الروسّي میخائیل على تطّور الوعّي، فقد َتعّرض الموقف الماركسّي لنقٍد جذريٍّ على
). وینطلق باختین في رفضه لتفسیر الماركسّیة عموما لنشأة الروایة، ولنظرّیة 1975-1895باختین (

لوكاتش وألساسها في نظرّیة هیجل خصوصا من اعتقاده أّن الروایة تنتمي إلى الثقافة الشعبّیة في التقالید 
فالّیة واستعراضاتها االحتفالّیة.القدیمة، ال سّیما الطقوس الكرن

وبما أّن باختین یرى أّن جذور الروایة ترتبط بصور تراثّیة وبحالة طقسّیة تلقیدّیة، فهي بالتالي غیر معتمدة 
في ظهورها على الطبقة البرجوازّیة. وكذلك األمر، یقف باختین موقفا صارما ضّد النظرّیة الهیجلّیة في 

تطّور للملحمة نتیجة لتطّور الوعّي اإلنسانّي في العصر الحدیث الذي تسود فیه نشأة الروایة، على أّنها
قیم الفردّیة المختلفة كلّیا عن نموذج العصر الملحمّي، حیث خضع المجتمع بأسره في تلك الحقبة لهیمنة 

مع الحدیث بالدولة شكٍل ثابٍت من القیم الجمعّیة غیر القابلة للتغّیر والتمّیز، باإلضافة إلى ربط شكل المجت
الحدیثة وما توّلد عنها من تصّورات عن الذات الفردّیة والعالقات الجمعّیة.

رأى باختین أّن أساس اإلشكالّیة في التفسیر الهیجلّي ینبع من إغفاله أّن الروایة والملحمة جنسان أدبّیان 
اعتبارها تطّورا عنها. ولعّل أهّم ما ال تجمعهما سماٌت وخصائُص مشتركة لكي ُتربط المتأّخرة مع السابقة ب

یورده باختین في مناقشته لالختالف بین الروایة والملحمة هو وصُفه للملحمة بأّنها ذات نظام ثابت على 
مستوى البنیة، ورؤیة واحدة ومنظور واحد على مستوى تصّور الوجود والعالقات فیه؛ فالمالحم المختلفة 

سها مهما اختلفت شخصّیاُتها وحكایاُتها.تمتلك األشكال والبنى والرؤى نف
علىقائمةغیرصیرورةفيفهوثابته؛بنائّیةصیغةعلىمستقرٍّ غیرفنّ الروایةذلك،منالعكسعلى
وهذه. مسبقبشكلٍ منجزةً وخصائُصهمكّوناُتهتكونالذيالفنعنجوهرّیاومختلفثابٍت،شكلٍ 

غیروتطّورهمعالمجتصیرورةوفقالتطّورفياالستمرارعلىقدرتهالروایةلفنّ تحفظالصیرورة
فيالرئیسالسببكانثابتة،أشكالعلىقامتكونهاالقدیمة،الفنونفيالسمةهذهوفقدان. المتناهي

.المتغّیرةوأفكارهاالمجتمعاتأشكالومالءمةاالستمرارعلىقدرتهاوعدمالفنونتلكموت
الملحمةرؤیةفبینماوالروایة،الملحمةتتضّمنهاالتيوالمنظورالرؤیةمستوىعلىنفُسهاألمرُ وینطبق

كبیرةبحیوّیةالروایةتتسمثابتة،وتصّوراترؤىعلىتقوموٕاّنماتنمو،والتتغّیرالثابتةوشخصّیاتها
العملمستوىیشملالتعددهذا. المتعددةواألصواتالمتناقضةالرؤىبینالجمعمنتمّكنهاللغایة
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أنفیمكنمنظور،إلىمنظورمنالتغّیرأیضاطبیعتهاتقبلالتيالشخصّیاتومستوىالكليّ الروائيّ 
.البدایاتفيعلیهكانتلمامناقضرّبماأومغایرمكانفيتنتهي
علىالبرجوازّیةالطبقةبظهورالروایةلربطالرافضالموقفهذایقفباختینأنّ هناالتأكیدمنبدّ وال

األطرإلىاالنقیاددونالروایةفينظرّیتهقّدملكّنهالماركسّیة،األیدیولوجیاإلىینتميأّنهمنالرغم
نظرّیةظهرتأخرى،جهةومنجهة،منهذا. الماكسیینالنقادغالبّیةتصّوراتحكمتالتياألیدیولوجّیة

علىوقائمةً معزولةً شكلّیةبنیةً األدبعّدتالتيالروسّیةالشكالنّیةصعودسیاقفيالروایةعنباختین
إطارإلىتنتميالروایةأنّ باختینرأىوالماركسیین،الشكالنیینمنالعكسعلى. المجتمععناستقاللّیة

یسّمیهماإلىالكاتبینتميحیثاألدبّي،الجنسمستوىعلىهووٕانمااجتماعّیا،لیسلكّنهجمعيّ 
بینربطهافيالماركسّیةعلیهاعتمدتالذيالفرديّ البعدتمامایخالفوهذا،"الجماعّیةالذاكرة"بـباختین
.البرجوازيّ والمجتمعالروایة
فاللغةعمومًا،ولألدبخصوصاللروایةدراستهفيباألیدیولوجیاباختیناهتمامُیلغيالهذاأنّ على

تصّورالمطافنهایةفيأّنهاذلكمباشر،غیربشكلاألیدیولوجیاتتضّمنعندهاألدبيّ والخطاباألدبّیة
منجزءاتجعلهالتيوالخارجّیةاألدبيّ النّص فيالداخلّیةالعالقاتمنجملةخاللمنیتحققالعالمعن

االجتماعّیةاألصواتمنأوسعمجموعةمنجزءاباعتبارهالكاتبصوتوتحققناحیة،منأدبيّ جنس
للروایةیمكنالمحددةتاریخّیةمعطیاتوضمنمعّیناجتماعيّ سیاقفيتظهرالروایة. أخرىجهةمن
معها" حوارّیة"حالةفيهيالتياألصواتمنصوتاالروایةباختینَیعدّ لذلكعنها،معزولةتكونأن

عنهاتعّبرأندوناألصوات،تلكومنالسیاقذلكمنجزءاالروایةفتكونباختین،لفظباستخدام
قیمةسیاقهفيویمّثلالعالمعنمعّینةرؤیةیحملالروایةفيوالمتكّلم. متعّمدةدعائّیةأومباشرةبطریقة

كبیرااختالفاباختینیحققوبهذا. الخطابلتجسیدمادةمنظورهومنمنهیجعلالذياألمراجتماعّیة،
خدمةفياألدبتوظیفإلىالدعوةعلىرّدانظرهموجهاتكانتالذینالروسالشكالنیینعن

.األیدیولوجیا
المتعددةاللسانّیةالمستویاتأنّ التوضیحمنبدّ الباختین،عند" الحوارّیة"فكرةعنالحدیثإطاروفي

ذاتهيالروایةفيلألصواتبالنسبةاألمروكذلكالعامالخطابمستویاتكلّ تشملالتيوالمختلفة
الروایةیجعلوهذاومقابلها،اللغةأوونقیضه،والمفهومالصوتمنهاواحدكلّ یمّثلبحیثمزدوج،طابع
.المفهوملهذاالخارجيّ البعدإلىباإلضافة" الحوارّیة"علىالداخلّیةطبیعتهفيقائماأدبّیانوعا


