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مال السردية عامة والرواية يعد الحيز من بين أىم العناصر األساسية في بناء األع       
بالعناصر األخرى المكونة  كان اىتمام النقاد والدارسين في بادئ األمرخاصة، غير أن 

لمعمل السردي، كالزمن والشخصية والسرد والحدث، متجاوزين عنصر الحيز، كونو كان 
 يمثل في نظرىم عنصرا ثانويا مكمال لباقي العناصر السردية األخرى.

وتطور النقد، أصبحت بعض الدراسات تعطي عناية  اإلنتاج الروائيولكن مع كثرة        
ردي، لما لو من قيمة فنية وجمالية يضفييا عمى النص من خالل خاصة لمحيز الس

ما جعل االىتمام بو، ىو كميا مع باقي المكونات السردية. العالقة العضوية التي يش
 محاولة من النقاد والدارسين الستجالء ىذه الجمالية المنبثقة من تمك العالئق.

ظيار جماليات الحيز في الخطاب إ ا فيبمثابة محاولة منّ  ،ا ىاتوفكانت دراستن       
" )لمحمد ىمس الّرماديّ ية "االسردي الجزائري المعاصر، حيث وقع اختيارنا عمى رو 

السابقة مفالح(، كونيا رواية ذات خصائص فنية تتميز بيا عن باقي رواياتو الثالثة عشر 
تجاوز دوره فييا  ألنوليا، باعتبار أن الحيز ىو العمود الفقري في بناء ىذه الرواية. 

جعمو ما  ذلك وسياسية ،واقتصادية ،واجتماعية ،كديكور، ليحيل عمى قضايا فكرية ونفسية
 بأن يكون من بين أىم المكونات الروائية ليا.

و التي يتالء جماليات الحيز من خالل مركز سنحاول في ىذه الدراسة استج وعميو      
ربطا عضويا  والحدث ،والشخصية ،بالزمانيشكميا في العمل الروائي، حيث يمكن ربطو 

دور فاعل في بنائيا بيقوم  فيولما لو من أىمية كسائر العناصر األخرى المكونة لمرواية، 
ويتغير من حال إلى حال بفعل  ،وتركيبيا، منو تنطمق األحداث وفيو تسير الشخصيات

من خالل المغة، وقد يشحن بدالالت يكتسبيا  نياية المطاف فيلنا ليتجمى ويظير  ،الزمن
 من عالقاتو بيا، لذلك ارتأينا أن  تكون الرسالة موسومة بالعنوان اآلتي;

 جماليات الحيز في الخطاب السردي الجزائري المعاصر

 أنموذجا-لمحمد مفالح -ىمس الّرماديّ -روايـة

 مقاربة واصفة
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 وقد اخترنا ىذا الموضوع لمدراسة لعدة أسباب منيا;       

مبيا قد اىتم بدراسة غسة الحيز دراسة مستقمة، كون أن أقمة الدراسات التي ُعنيت بدرا -
 يذه العناصرلتابعة  دراسةالمغة، وكانت دراسة الحيز الشخصية أو الزمان أو 

بمصطمح الحيز بدال من المصطمحات  ،محاولة السبق في تناول ىذا الموضوع -
 (Space-Espaceكالمكان أو الفضاء في مقابل المصطمح األجنبي ) ،األخرى

، فمنيا ما تطرق إلى أحداث (لمحمد مفالح)المزايا التي تميزت بيا األعمال الروائية  -
مختمف تاريخية، ومنيا ما أشار إلى قضايا منسية وجب االىتمام بيا، ومنيا ما ساير بيا 

وغيرىا من القضايا، في الوطن  ،واالجتماعية ،والفكرية ،واالقتصادية ،التطورات السياسية
 العربي عامة والجزائر خاصة

تمك التي تتناول أقالما محمية  اصةبمثل ىذه األعمال والبحوث، خ دعم المكتبة الوطنية -
 وجزائرية

يحاءات العمل الروائي، التي ال - يمكن معرفتيا إال من خالل  إظيار بعض دالالت وا 
    القراءة الكاشفة في توظيفيا لعنصر الحيز.  

يعد موضوعا يتطمب الدراسة، من  ،أن جماليات الحيز ألي عمل ذي طابع سردي -
لو خصوصية تمّيزه  -فيما نرى –واعية، ذلك أن الخطاب الروائي و خالل قراءة متأنية، 

، األمر الذي يجعمنا، وان كان والبد من التوسع في األخرى عن غيره من الخطابات
أكانت  البحث، فال يمنع  الباحث من االستعانة بالمتون التي ليا صمة بالموضوع سواء 

روافد ليذا العمل  أنيا من إنتاج كّتاب آخرين، عمى اعتبارىا ممن قبل نفس الكاتب أ
وغيرىا األعمال غير الكاممة، ومنيا عمى سبيل المثال ال الحصر; روايات محمد مفالح، 

 وكذا رواية "دموع وشموع" لعبد الجميل مرتاض. من رواياتو األخرى، 

األعمال السردية العربية عامة  تمثمة في ميمي إلى دراسة ومقاربةوأسباب ذاتية م       
وغيرىا  -سياسية -اجتماعية -تاريخية –والجزائرية خاصة، وذلك لما تصّوره من وقائع 
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وتجعمو يتذوق فنية وجمالية ىذا  ،ولما تحممو من سمات تجمب القارئ  -قضايامن ال
 العمل األدبي.

-Spaceكما أننا نروم  في بحثنا ىذا مصطمح الحيز مقابال لممصطمح األجنبي)       
Espaceكالفضاء وبعض اآلخر بالمكان،  ،(، الذي قابمو بعض النّقاد بمصطمحات أخرى

وىو ما سنعمل  عمى التبحر فيو في ثنايا ىذا البحث، ونظرا لطبيعة العمل السردي فإننا 
التي تحتاج إلى اإلجراء  ،سنتبنى المنيج التكاممي الذي نراه مناسبا لمباحث ىذه المقاربة

 لبعض قضايا سنستعين بالمنيج التاريخي تأصيال ،الوصفي التحميمي، كما أننا أيضا
 البحث. 

 بحثنا ىذا إلى;في يدف أننا نكما        

 .التي تطرقت إلييا القضايا، وأىم إبراز أىمية الكتابة السردية الجزائرية -

 من خالل أعمالو الروائية (،محمد مفالح)إبراز جمالية المغة عند  -

 زائري المعاصرإبراز أىمية وجمالية الحيز في تشكيل العمل السردي الروائي الج -

 الروائية منيا. اخصوصالسردية، مد القارئ بتقنيات القراءة، وتذوق األعمال  - 

ولمقاربة ىذا البحث طرحنا االشكالية التالية; ما ىي المرتكزات التي ارتكز عمييا        
 )محمد مفالح(، في بناء أحياز روايتو؟

 ؟وىل الحيز في رواية "ىمس الّرمادّي" ذا قيمة فنية وجمالية -

كيف كانت مركزية الحيز في الرواية مع باقي المكونات الروائية األخرى؟ وكيف  - 
جمالية تحمل في طياتيا  ليجعل منو أيقونة ،فو )محمد مفالح(، في عممو االبداعيوظّ 
يحاءات رمزية؟ وغيرىا من األسئاأبع مة التي يمكن أن تتناسل من ىذه دا داللية وا 

اإلشكالية، والتي سنعمل عمى اإلجابة عنيا من خالل استظيار جماليات الحيز، والذي 
حرصنا عمى أن يكون ىو المنطمق أو ىو الموحي عمى األقل باتجاه ىذا البحث 
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 ، ثالثة فصول، ومضامينو، حيث حّتمت عمينا ضرورة البحث تقسيمو إلى; مقدمة، مدخل
  وخاتمة.

االشكالية وخطة البحث المنتيجو، مع إبراز أىم المناىج  ;طرحنا في المقدمة       
 النقدية المتبعة، وأىمية الحيز موضوع الدراسة  

شكالية أصوليا، ىل ليا أما          المدخل تناولنا فيو الرواية العربية النشأة والتطور، وا 
اقفة لتقميد غربي؟ ونشأة الرواية الجزائرية أصول في التراث العربي أم ىي نتيجة مث

 .العربية، وكذا أىم روادىا

الفصل األول من الثالثة، تناولنا فيو السرد من حيث الماىية والمصطمح، مع و         
 إبراز مظاىره وصيغو المختمفة.

أما الفصل الثاني فتطرقنا فيو إلى اتجاىات السرد، التي تنوعت بتنوع األعالم         
 افكان االتجاه األول خاصِتبعا لخمفياتيم الفكرية وانتماءاتيم الفمسفية ونظرتيم الفنية، 

بمستوى طرائق السرد وأساليبو، وأما  اخاص فكان بمستوى الحكاية، أما  االتجاه  الثاني
  فكان خاصا بمستوى الداللة االتجــاه الثالث

والفصل الثالث بيّنا فيو أىمية الحيز، في بناء العمل الروائي، كونو من أبرز        
من بعض الوجوه إاّل معرضا لمختمف تجمياتو  -الرواية –مكونات الرواية، كما أنيا 

ثم ذيمنا  لمكونات السردية األخرى لمرواية،ومظاىره، وعالقاتو العضوية مع مختمف ا
البحث بخاتمة أجممنا فييا أىم النتائج المتوّصل إلييا من الجانب النظري والتطبيقي، وقد 
حاولنا في جميع المراحل، قدر اإلمكان االلتزام بمبدأ الموضوعية والحياد، وتجنب إصدار 

 الدليل.األحكام التي تفتقد إلى الحجة و 
)محمد  األكاديمية التي تناولت أعمالكما ال يفوتنا أن نذكر بعض الدراسات        
 ;مفالح(

سعيد خميفي، بنية الخطاب الروائي عند محمد مفالح، رسالة دكتوراه، جامعة تممسان  -
3122-3123 
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(، محمد 1::2-2:91بن يحي فاطمة الزىراء، جمالية المكان في الرواية الجزائرية ) - 
  .3124-3123اصمة، مفالح أنموذجا، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر الع

حمد زاوي، بنية المغة الحوارية في روايات محمد مفالح، رسالة دكتوراه،  جامعة أ -
 3126-3125وىران، 

أحمد سويفي، األبنية السردية في المجموعة الروائية، )األعمال غير الكاممة لمحمد  -
  .3127-3126، 3مفالح(، رسالة دكتوراه،  جامعة الجزائر

كريمة رقاب، تشكل النص السردي عند محمد مفالح في ضوء البعد األيديولوجي،  -
 3128-3127رسالة دكتوراه، جامعة ورقمة، 

حورية بوعتو، جماليات الخطاب السردي في روايات محمد مفالح بين خصوصية  -
 بوزريعة الجزائر الصيغة وطبيعة الواقع، رسالة دكتوراه،  المدرسة العميا لألساتذة،

3128- 3129 
عبد  - :صدر كتابان عن أعمال محمد مفالح الروائية ىمافقد كتب أما أىم ال       

اليامش والصدى قراءة في تجربة محمد مفالح، دار المعرفة، الجزائر، الحفيظ بن جمولي، 
 :311سنة 

تشكيل التراث في أعمال محمد مفالح الروائية، منشورات ثقافية، تونس،  زىية طرشي، -
  .3128ة سن

وقد واجيتنا بعض الصعوبات، منيا ضيق الوقت،  كون إنجاز مثل ىذا البحث      
يتطمب وقتا أكثر، مما حّتم عمينا بذل جيد أكبر ألجل إنجازه في وقتو المحدد، باإلضافة 

الذي يعاني من أزمة مصطمحية في الوطن العربي، لتباين وجيات  ،إلى مشكل المصطمح
النظر حولو بين النقاد والدارسين العرب بمختمف جنسياتيم، وحتى داخل الوطن العربي 

تييانا وسط الزخم  ،الواحد، وكذا الترجمة التي زادت الباحث والدارس وحتى القارئ العادي
 الواحد أو المفيوم الواحد.لممصطمح  ،الكبير من الترجمات المختمفة

األستاذ الفاضل المشرف الدكتور  كما ال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى     
وكذا صبره الجميل معي،  ،عمى تفضمو باإلشراف عمى ىذا العمل ،القادر مزاريعبد
 والتصحيح، فمو مني جزيل الشكر والعرفان. ،والتوجيو ،مو عناء القراءةوتحمّ 
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محمد )األستاذ والكاتب  ،من قّدم لي يد العون والمساعدة ،يمكنني أن أنسىكما ال      
عمى تواضعو وتعاونو معي ومع الباحثين، عمى الرغم من انشغاالتو وميامو  (،مفالح

 العممية واالبداعية، متمنيا أن تكون ىذه الدراسة عربون اعتراف ليذه القامة اإلبداعية

من ساعدني من قريب أو من بعيد في إنجاز ىذا والشكر موصول أيضا إلى كل      
 البحث.

وقبل كّل ىؤالء فالشكر والحمد  كّمو هلل وحده عمى كرمو ومنو وعطاءاتو التي ال تعد وال 
 تحصى.

 

 

 

 عبد القادر سي أحمد                                            

 م2012ىـ/ الموافق لـجوان 1431شوال 
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 ورـــأة والتطــالرواية العربية : النش

تعد الرواية من أىم األشكال السردية التي احتمت الصدارة في الدراسات األدبية 

حتى "أضحت اليوم  النقاد والدارسينو  الكّتاب الحديثة، مما أىميا بأن تكون محل اىتمام

من  ،واألخرى غير السردية ،الفّن الكتابّي األكثر شيرة وتمقيا وتداوال من الفنون السردية

عبلم كثيف، وجميور واسع،  دون منازع، وصار ليا كون كتابّي متفّرد، وسوق رائجة، وا 

ثمرىا وحظوة ثقافية ورّبما أيديولوجية عمى نحو ما، وقد امتّدت يد السمطات إلييا كي تست

الفرد لتمّثميا واقع  ،2""ممحمة برجوازية فيي في العصر الحديث تمثل، 1لصالحيا"

 والمحيط الذي يحيط بو. وعبلقاتو بالمجتمع،

أصبحت توصف "بأنيا ديوان العرب الجديد، كونيا أكثر أما عند العرب، فقد        

بتحوالتو المختمفة وصّوره الفنون األدبية قدرة عمى وصف وتصوير مشاىد المجتمع العربي 

تختمف عن النص الشعري كونيا "تجسد البنيات االجتماعية بشكل أجمى من ،3العديدة"

                                                           
، دار عبيد لمنشر 1محمد صابر عبيد، فمسفة السرد، مقاربة نقدية في دينامّيات التعبير الروائي، عند قاسم توفيق، ط 1

 21م، ص: 2016ىـ/1437والتوزيع، عمان، 
 15، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، دت، ص: جورج لوكاتش، الرواية، تر: مرزاق بقطاش، دط2
نفلة حسن أحمد، التحليل السيميائي للفن الروائي، دراسة تطبيقية لرواية الزيني بركات، دط، المكتب الجامعي  3

 01م، ص: 2102الحديث، 
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 من خبلل تصوير، 1خبلل بعدىا النثري وخمقيا لعالم اجتماعي يتفاعل مع العالم المعاش"

 ي.فني تخييم

لحدث والوصف لمحياة والتجربة واكتساب المعرفة، يشكل ا"تمثيل بمثابة فيي لذلك   

، وىي تتفاعل وتنمو وتحّقق وظائفيا من خبلل شبكة ياميمة فيواالكتشاف عناصر 

، حيث "تنكب دراسة الرواية عمى جممة من العناصر تقوم 2تسمى الشخصية الروائية"

عمييا بنية الصنيع الفني ودالالتو، وىي: المغة والسرد والكتابة والصوت والشخصية 

 كثير من األحيان قيمة جماليةمما اكسبيا في ،3والبنية والتخيل"والزمن والفضاء 

  .تتجاوز المظاىر العادية إلى آفاق إنسانية

تكشف عالما أكثر اتساعا وتعقيدا، " ، يمكنيا أنال تعرف الحدودالتي  ىذه اآلفاق       

 الشعريّ  الجنس األدبي"لذلك يعمد الروائي إلى ىذا ، 4ليس بإمكان لغة وحيدة أن تعكسو"

فالروائي قد  ،5"، واالجتماعي وغير االجتماعي والواقعي واألسطوري جميعاوغير الشعريّ 

يوظف بعض المأثورات الشعبية أو بعض األساطير وغيرىا مما يمكن توظيفو من 

                                                           
م، 2001البيضاء، ، المركز الثقافي العربي، بيروت/الدار 2سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، النّص والسياق، ط 1

 140:  ص
 99، ص: ، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، دت1لطيف زيتوني، معجم مصطمحات نقد الرواية، ط2

 99ص:  ،المرجع نفسولطيف زيتوني، 3

، القاىرة، باريس، 1، طوالتوزيع، دار الفكر لمدراسات والنشر باختين، الخطاب الروائي، تر، محمد برادة خائيليم4
    16، ص:1987

 71، في نظرية الرواية، بحيث في تقنيات السرد، دار الغرب لمنشر والتوزيع، ص:ضعبد المالك مرتا 5
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... في عممو اإلبداعي كون الرواية تحوي جميع األجناس األجناس األدبية األخرى

 تفقد أجنسيتيا.األدبية دون أن تكونيا أو 

نجدىا عمى  ،حين نعود إلى القواميس العربية لتحديد مفيوم الرواية :تعريف الرواية

كما تدل عمى نقل الخبر واستظياره،  ،وتدل عمى نقل الماء وأخذه ،التفكير في األمور

"روى الحديَث والشِّْعَر يْرويو ِرواية وَتَروَّاه، وفي حديث عائشة، رضي وورد في لسان العرب

، وقد َروَّاني ِإياه،  ِب فِإنو ُيِعيُن عمى الِبرِّ ْوا ِشْعر ُحَجيَّة بن الُمَضرِّ اهلل عنيا، َأنيا قالت: َتَروَّ

الرَّاوي عميَّ ورجل راٍو؛ وقال الفرزدق: َأما كان، في َمْعداَن والفيِل، شاِغٌل ِلَعْنَبسَة 

وايةالقصائد  .؟ وراِويٌة كذلك ِإذا كثرت روايُتو، والياء لممبالغة في صفتو بالرِّ

واية عنو. قال الجوىري:  ويقال: روَّى فبلن فبلنًا شعرًا ِإذا رواه لو حتى َحِفظو لمرِّ

ْيُتو الشِّعر َتْرويًة .َرَوْيُت الحديث والشِّعر ِرواية فَأنا راٍو، في الماء والشِّعر، من قوم ُرواة وَروَّ

 .َأي حممتو عمى ِروايِتو، وَأْرَوْيُتو َأيضاً 

 .وتقول: َأنشد القصيدَة يا ىذا، وال تقل اْرِوىا ِإال َأن تْأمره بروايتيا َأي باستظيارىا

واء، بالضم والمد:  وفي حديث قيمة: ِإذا رَأيُت رجبًل ذا ُرواء طمح بصري ِإليو؛ الرُّ

المنظُر الحسن. قال ابن اأَلثير: ذكره َأبو موسى في الراء والواو، وقال: ىو من الرِّيِّ 
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فالمدلوالت المشتركة لمرواية تفيد في مجموعيا عممية االنتقال والجريان ، 1واالْرِتواء"

أىمية في حياة  والنوعين ذ " وكبلص واألخباراء المادي "الماء" أو الروحي "النصو واالرتو 

جمو يحمون ويرتحمون، وكانت رواية الشعر ضرورة عرب، فمقد كان ىدفيم المنشود من أال

 الزمة لكل شاعر كما كانت الرواية الوسيمة األولى لحفظ األشعار واألخبار والسير.

كونيا "محّل  مانع لمرواية كجنس أدبي،ال يوجد تعريف جامع  اصطالحا: الروايــة

بين الّدارسين وذلك لتباين النتائج المنسوب إلييا، والختبلف كّتابيا أيضا )فقد  خبلف

مارسيا أدباء وساسة ورجال دين ومغامرون...(، والختبلف زوايا نظر دارسييا: فثمة من 

 2أو بمرجعياتيا االجتماعية أو العقدّية" اىتم بموضوعيا، أو بشكميا أو بسمات خطابيا

 .فيي محل خبلف في تحديد ماىيتيا، ومحل ممارسة ودراسة من قبل المبدعين والدارسين

الرواية بمعناىا الحديث فإن "التباين، ىذا ىذا االختبلف و وجود، وعمى الرغم من 

ألحداث وحركّية تفترض مجتمعا منظما تنظيما نثريا تسعى ما أمكنيا إلى حيوّية ا

ونثر العبلقات االجتماعية  ،(...)، ومن الصراعات العادية(...)الّشخوص ومصيرىم

ل، و عالم شديد التعقيد متناىي التركيب متداخل األص، فيي "3وصدفة الظروف التاريخية"

                                                           
عبد اهلل عمي كبير  :ىـ(، لسان العرب، تح711 -630محمد بن مكرم بن عمي أبو الفضل جمال الدين بن منظور )1

، 20مصر، د.ت، مادة روى، باب الراء، ج ومحمد أحمد حسب اهلل وىاشم محمد الشاذلي، د.ط، دار المعارف، القاىرة،
 .1784ص: 

 
 18م، ص: 2000الصادق قسومة، الرواية مقوماتيا ونشأتيا في األدب العربي الحديث، دط، مركز النشر الجامعي، تونس، 2
 18، ص:1996محمد الباردي، في نظرية الرواية، دط، سراس لمنشر، تونس، 3
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الشفوي ذي الطبيعة إنيا جنس سردي منثور ألنيا ابنة الممحمة والشعر الغنائي واألدب 

 1"ميعاالسردية ج

 يصشختمفيوم أساسي  يحدد جنسيا، وىو مفيوم ال"تقوم عمى   -الرواية –فيي

شأنيا شأن الممحمة، رسم عالم بأكممو ولوحة الحياة التي تبدو موادىا العديدة وعمقيا 

ىي جنس أدبي راق ذات بنية كما أنيا " ،2"المتنّوع في دائرة الفعل الخاص الذي يتوسطيا

إلى ىذا  جميبل يعتزيلتشكل لدى نياية المطاف، شكبل أدبيا  تتضافرتتبلحم فيما بينيا و 

،  فالمغة ىي مادتو األ الجنس الحظيّ  ولى، كمادة كل جنس أدبي آخر في واألدب السَِّريِّ

عرفت منذ بدايتيا "تحّوال في طبيعة المغة قوامو االنتقال مما  كون الرواية ،3"األمر حقيقة

لتحقق بيذه المغة ذاتيتيا التي تميزىا عن غيرىا ، 4ناشئ جديد"ىو تقميدي قديم إلى ما ىو 

 من األجناس األدبية.

لماء الكريم الذي يسقي ىذه المغة ا" بمثابة ىووباإلضافة إلى المغة، الخيال الذي 

وقد احتفظت الرواية الجديدة بشيء واحد ومنحتو  فتنمو وتربو، وتُـمرع وتخصب )...(،

 5"وىو المغة التي اتخذت منيا المشّكل األّول لكل عمل سرديّ  ،كبيرة وعنايةبالغة أىمية 

 -الحيز –مثلتعاممت مع العناصر المكونة ليا و  تطورت عبر مراحلأي أن الرواية 

                                                           
 34-33ص:دت، ،،وىراندار الغرب لمنشر والتوزيع دط،نظرية الرواية، بحيث في تقنيات السرد، ،فيضعبد المالك مرتا1
 163ص:  مرجع سابق، محمدالباردي، في نظرية الرواية،2
 37 ص: مرجع سابق، ، في نظرية الرواية،ضعبد المالك مرتا3

 33سابق، ص:  الصادق قسومة، الرواية مقوماتيا ونشأتيا في األدب العربي الحديث، مرجع4

 38 -37ص:  مرجع سابق، ، في نظرية الرواية،ضعبد المالك مرتا 5
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 ياكون، مع اعطاء العناية أكثر لمغة، بنوع من التطوير والتبديل  -الشخصية–الزمان 

 .ضرورة الزمة إلنجاز أي عمل سرديّ 

ينطمق من مبدأ أساسي " ئيتحميل الرواالأن وألىمية المغة بمكان في الرواية، ىو        

يتعامل معيا بوصفيا نظاما لغويا في المقام األول، تستمد منو خصوصيتيا األدبية وتكّون 

، بواسطة ىذه المادة 1بو معالميا الجمالية من خبلل ما تنتجو من أشكال وصيغ أدبية"

 المغوية

قد تزامن مع ظروف أدت إلى "حدوث  إن ظيور الرواية العربية:ظهور الرواية 

ووسائل التعبير أذكتيا روافد حضارية محمية وأجنبية قواميا العمم وأداتيا  تطور في التفكير

العيد، أسيم عامل المثاقفة الغربية في  ةحديث ،فيي2العقل وقانونيا الحركة الدائبة"

"جنس أدبي دخيل عمى الثقافة العربية،  والدارسينألنيا في رأي بعض الباحثين تأسيسيا، 

امتمكو العرب، اقتباسا وترجمة وتأليفا عمى سبيل التأثّر بالثقافة الوافدة شأنيا في ذلك شأن 

"وليدة  ّتابيا النموذج الغربي مما جعمياتمّثل ك ،3الكثير من مظاىر حياتنا المعاصرة"

كما يراىا يحي حّقي، ىي النتاج الطبيعي لمتأّثر باألدب األوروبي  (...)الّسردية األوروبية،

                                                           
 ، ص:م2005، مكتبة القادسية لمنشر والتوزيع، 1أحمد جبرشعث، شعرية السرد في الرواية العربية المعاصرة، ط1

 07الصادق قسومة، الرواية مقوماتيا ونشأتيا في األدب العربي الحديث، مرجع سابق، ص: 2

 116ص: مرجع سابق، محمدالباردي، في نظرية الرواية، 3
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عامة والقصة الفرنسية بصفة أخص، تمك ىي الفكرة التي يرّوج ليا كاتب "فجر القصة 

  مفادىا أن الرواية العربية، نتاج مثاقفة غربية ،1المصرية"

فعمى صدمة حممة  :رت في نيضتنا تأثيرا قوياباعتبار "أن الثقافة الفرنسية قد أثّ 

بونبارت كانت يقظتنا وصمتنا الموجعة بالغرب، وعمى المدارس الفرنسّية عّولت مصر )ثم 

لتكون بذلك الحممة ، 2"محمد عمي )وبعده أيضا(أقطار عربية أخرى(، في نيضتنا أيام 

الحداثة ال تأتي الفرنسية عمى مصر، ىي بمثابة بداية النيضة العربية، وان كنا نرى أن 

 فعل مخرب. من

بجذور في أن الرواية ليس ليا أصول أو وجود يربطيا ، الدارسين بعضكما يرى         

"عمى أىمية الرواية األوروبية في تأسيس النص  يمبعض التراث العربي القديم، إذ يؤكد

الذي يفقد الرواية العربية خصوصيتيا  المباشر رالروائي العربي، فتحدثوا عن ىذا التأثّ 

ويخرجيا من نسيجيا الثقافي، ويقطع الصمة بينيا وبين األعمال السردية التراثية قطعا 

 فرع من دون أصل ،كأننا بيا ،3نيائيا"

وىو ما يجعل الرواية العربية في نظرىم مقطوعة الصمة بالتراث العربي القديم 

يحاول الكتابة  ،الي فإن أي روائي عربي معاصروبالت ،ببل تراث -الرواية-كونيا  

أن "أّول من  ، وحجتيم في ذلكمويتمثّ  من التراث أو نموذج  ال يكون لو مصدر ،الروائية

                                                           
 111-109ص:  مرجع سابق، الباردي، في نظرية الرواية، محمدينظر، 1
 17الصادق قسومة، الرواية مقوماتيا ونشأتيا في األدب العربي الحديث، مرجع سابق، ص: 2

 158ص:  مرجع سابق، الباردي، في نظرية الرواية، محمد3
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أقام قواعدىا عندنا أفراد تأّثروا باألدب األوروبي واألدب الفرنسي بصفة خاصة، مما جعل 

بمعنى أن األصل الغربي ىو الذي تستقي منو ، 1األدب الفرنسي منبع القصة عندنا"

 .الفرنسية منياالرواية العربية أسسيا الفنية وخاصة 

 ،في الكتابة أن يبحث عن طريقتو ،معاصرال عربيالروائي ما يحّتم عمى الوىو        

 النموذج الغربي،ىذا  تقميد أنعمى  ،مجبر بحسب ىذا الرأي فيو ،المقمدة لمنموذج الغربي

"فرنسا كانت وجية البعثات العممية العربية األولى ومورد من رّواد النيضة منذ  أن باعتبار

الطيطاوي وىذا ما جعل الطابع الفرنسّي واضحا في األدب الحديث عموما، وفي الرواية 

 .ليكون بذلك أدبن أدب يحاكي األدب الغربي عامة والفرنسي خاصة ،2العربية خصوصا"

لم  توجد قبل االّتصال بالحضارة الغربية  ،"الرواية العربية عمى أن يؤكدوىو ما 

باألجناس  الحديثة وأّن فّن الّرواية العربية نشأ متأثرا بفّن الرواية األوروبية الحديثة وليس

 ،الرأي، في أرقى نماذجيا وأشكالياوىو ما يجعل الرواية العربية "طبقا ليذا  ،3"المحمّية

إنما تنحو منحى غربيا في نوع من المحاكاة المكشوفة لما كان ُيستحدث في الرواية 

إلى ىذه   -الغربي -ر باآلخروىذا التأثّ  ،4الغربية في القرنين التاسع عشر والعشرين"

                                                           
  111ص:  مرجع سابق، في نظرية الرواية،محمدالباردي، 1
 17الصادق قسومة، الرواية مقوماتيا ونشأتيا في األدب العربي الحديث، مرجع سابق، ص: 2

 115ص:مرجع سابق، محمدالباردي، في نظرية الرواية، 3
عادة تفسير النشأة(، ط 4 ، المركز الثقافي 1عبداهلل إبراىيم، السردية العربية الحديثة)تفكيك الخطاب االستعماري وا 

 05م، ص: 2003العربي، بيروت/الدار البيضاء، 
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كون أن "القصة عريقة عراقة البشرية ذاتيا، وال  الدرجة أمر مبالغ فيو إلى حد بعيد،

 .، باعتبار أن الحكي يمف حياتنا جميعا1قصصي"يتصّور شعب ببل رصيد 

أن "التراث الذي وصل إلينا اليزال يمّد فينا، وال نزال نحيا بواسطتو شئنا أم  كما

نا. ويتجمى أم لم َنـعـو يحضر بأشكال متعددة في ذىنيتنا وُمخّيـمتنا وذاكرت أبينا، وَعـْيـَنـا ذلك

وميما حاولنا القطيعة معو، أو  ق تفكيرناوطرائ فاتنا وتعبيرنابصور ُمـختمفة في تصر 

وأنماطو الُعميا مترّسخـة في الوجدان  وأناسقوإعبلن موتو نظريا أو شعوريا، تظّل ُخطاطاتو 

، فالتراث متجذر فينا وال يمكن بأي حال من األحوال أن ننسمخ من 2ومترّكزة في المخيمة"

  .فينا بصور مختمفة شئنا أم أبينا ىذا التراث، لتجميو

ال يعني خمّو تراثنا من القصة، ألن  اعندن -بمعناىا الحديث–انعدام الرواية "أن و 

قد عرفت ضروبا  -شأن ثقافات سائر األمم والمجموعات البشرية قديما وحديثا–ثقافتنا 

من القصة مختمفة ُوضع بعضيا، وأخذ بعضيا اآلخر عن األمم التي اتصل بيا العرب 

نتيجة اختبلط العرب بغيرىم من األمم عبر ،3وجو الخصوص" أيام قوتيم وانفتاحيم عمى

 .الفتوحات االسبلمية

 نو ما ُنـقل عن الخاصة أو العامةما جعل تراثنا يضم بين طياتو "رصيد ضخم م

 ـّيل عن الجّن والشياطين والمردةومنو ما ُصـنع عمى ألسنة الطير والبيائم، ومنو ما تُـخُ 

                                                           
 15الصادق قسومة، الرواية مقوماتيا ونشأتيا في األدب العربي الحديث، مرجع سابق، ص: 1

 226-225م، ص: 2006، رؤية لمنشر والتوزيع، القاىرة، 1راث السردي، طسعيد يقطين، الرواية والت 2
 06الصادق قسومة، الرواية مقوماتيا ونشأتيا في األدب العربي الحديث، مرجع سابق، ص: 3
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متباينة )كأيام العرب ووقائع الفتوحات وأخبار المجالس وأساطير وىذا الرصيد ذو مواضيع 

،ىذه 1"وأشكال متنّوعة )كالخبر والمثل والنادرة والحكاية والمقامة( الجن وقصص العشاق

"أعظم األجناس األدبية النثرية، في  أنيا من يرى بعض المنظرينالتي -المقامة –األخيرة 

عمرا، وأقدره عمى القيام في وجو الدىر عمى مدى قريب من  واألدب العربي شأنا وأطول

، فيي من بين الفنون التراثية التي تضرب بجذورىا إلى القرون األولى 2عشرة قرون"

  .ر االسبلمو لظي

وقد اّتخذه األدباء العرب "فّن عربّي قديم، تاريخو إلى القرن الرابع اليجري،  فيي

مكانة ميمة مغوية والببلغية، ومن ثّم تبّوأ فنُّ المقامة وسيمة إلظيار براعتيم ومقدرتيم ال

في األدب العربي...فإذا بو ىذا الفّن يصل إلى القّمة، وأصبح الّطبلب واألدباء في جميع 

 .3"األقاليم والبمدان العربية يتدارسونو وييتمون بو

بل تجاوزت الحدود العربية لتصل  ،لم تبق عمى المستوى المحمي العربي أنيا كما

"ُعرفت في األوساط الييودية والمسيحية الشرقية، فترجموىا،  حيث ،إلى اآلداب العالمية

أن بعض أشكال السرد، ىذا من جية ،4غتين: العبرية والسُّريانية"مبالوصاغوا عمى مثاليا 

 .كانت متداولة عند العرب مع بداية االسبلم -المقامة  -

                                                           
 06الصادق قسومة، الرواية مقوماتيا ونشأتيا في األدب العربي الحديث، مرجع سابق، ص: 1

 25ص: مرجع سابق، ، في نظرية الرواية، ضعبد المالك مرتا2
 09محمد عبده، مقامات اليمذاني، دط، منشورات الشياب، الجزائر، دت، ص:  3
 11ص: مرجع سابق، محمد عبده، مقامات اليمذاني،  4
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أخرى فإن "خاصية الحكي متصمة باإلنسان منذ بدأ التعبير عنده عن  ناحيةأما من 

أساسا إلى التراث القصصي  يستند"األثر الروائي  أن يرى،ىذا الرأي ،1مشاعره وحياتو"

... كونيا تستمد روائيتيا من استفادتيا الثقافي... كما أنيا لم تنقطع عن مناخيا العربي

فيي ال يمكن أن تأتي من العدم،  ،2الثقافة العربية" من بعض األشكال التعبيرية في

 معريفية. باعتبار أن المعرفة في أصميا تراكمات

سواء من حيث التأصيل أو الدراسة،  ،وميما اختمف في مسألتيا ،الرواية لذلك فإن

فيي "جنس أدبي كغيره من األجناس األدبية األخرى من شعر ومسرح وخطابة...وأن لكل 

األجناس خصائصو التي تميزه...وأن لو أيضا عوامل محددة أدت إلى جنس من ىذه 

نصا، شأنيا في "الرواية العربية باعتبارىا وىو ما يجعل ، 3ظيوره في حقبة تاريخية معينة"

ذلك شأن أي نص كيفما كان ِجـَنـسو أو نوعو، تتفاعل مع ُمـختمف النصوص كيفما كانت 

واقعيا. وحين نركز عمى تفاعل الرواية العربية من طبيعتيا، انطبلقا من تفاُعـميا مع 

ألة التراثية، في فكرنا سخبلل بعض النماذج مع التراث، فذلك يكمن في خصوصّية الم

عبلقة الكاتب العربي بتراثو بناء عمى " حيث تتمثل ىذه العبلقة في 4"الحديث والمعاصر

                                                           
دار دط، ، "رجال في الشمس"الفارابي عبد المطيف، شيكر أبو ياسين،العالم الروائي عند غسان كنفاني، من خبلل، 1

 05، ص: م1994 ىـ/1414الدار البيضاء،  الثقافة لمنشر والتوزيع،

 167ص: مرجع سابق، ، في نظرية الرواية،محمد الباردي2
 05ص: مرجع سابق، الفارابي عبد المطيف، شيكر أبو ياسين،العالم الروائي عند غسان كنفاني،3

 10سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، مرجع سابق، ص: 4



 والتطورالمـدخـل: الرواية العربية النشأة 
 

 

22 
 

ىذا التراث الذي ما زال في  ،1"ثالرواية وصمتيا بالترا عالجةـنطمق منو في مُ مالتصّور ال

  نو الستخراج درره التي ال تنفذ.عحاجة إلى إزالة الغبار 

حيد أو الرأي الوحيد الذي يؤصل والجدير بالذكر أن ىذا لم يكن التفسير الو 

"كثيرا  أن بعض الدارسين، لرأي يوجد ما يؤيده حينما يرىىذا األصول الرواية العربية، 

ية، تستمد وبفييا بعض النقاد صورة منقوصة لمرواية األور من النصوص التي يرى 

روائيتيا من استفادتيا من بعض األشكال التعبيرية في الثقافة العربية، فبل يمكن مثبل أن 

أىمية دون أن نعي ،)طو حسين(ىذا النص السردي األّول الذي كتبو " أديب"نفيم كتاب 

 الذي الذي قال: "إنما األثر األدبي عندي ىوتداخل األجناس األدبية وتقاطعيا فيو، فيو 

ىذه القواعد والحدود التي يفرضيا عمى  ينتجو الكاتب، ال أعرف لو قواعد وال حدودا إالّ 

القول أنو ال  ىذافمرد  ،2"األديب مزاجو الخاص وىذه الظروف التي تحيط بمزاجو وفنو

النصوص وابداعيا يكون باعتبار أن انتاج  ،كن القطع بأن أصول الرواية غربيةيم

أم  خاضعا لمزاج المبدع والظروف التي تحيط بمزاج ىذا المبدع، سواء أكانت تاريخية

 اجتماعية أم ثقافية أم أي ظرف كان 

تأّثرت كونيا  ة،ذات مميزات خاص ،الرواية العربية في نشأتياما يجعل وىو        

والتراث  ،تنوعت بين التراث الرسميالتي  ،صيةمما أكسبيا تمك الخصو  ،بعوامل مركبة

، فيي من ناحية التأسيس غربية أشكال الرواية الغربية وبين ،الشعبي بكل أشكالو
                                                           

 10نفسو، ص: المرع 1

 1672ص:مرجع سابق، في نظرية الرواية، محمد الباردي،
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ل التراث فيي عربية، لتأصّ لخضوعيا لمتقنيات السردية الغربية، ومن ناحية التأصيل 

 .فييا -والحكايات، والنوادر األخبار، واألسمار، القصص -القصصي 

كانت نتاج  ،أن الرواية العربية ،يرى بعض النقاد والدارسين ،إلى ىذاوباإلضافة 

الترجمة التي "لعبت دورا أساسيا في مستمزمات النيضة عموما، وفي اطبلع العرب عمى 

 بيذا العملقام  أّول من يا دور في ظيور الرواية العربية، وأن ، فكان ل1الرواية خصوصا"

يعتبر "أّول من قام بترجمة الرواية في تاريخ األدب الذي ، 2"(1867، عام )الطيطاوي

(، ونشرىا في بيروت Fenelonلفنيمون ) مغامرات تميماك مترج" ، حيث3العربي الحديث"

، ثم تطورت الترجمة وازدىرت وكان ليا 4«"مواقع األفبلك في وقائع تميماك»تحت عنوان 

 .األدب الغربي إلى المغة العربية نقلور الريادي في الدّ 

السيد لبيار مسرحية ")نجيب الحداد(، ترجم ـ فتوالت الترجمات،     

(، بعنوان غرام وانتقام، والفرسان الثبلثة أللكسندر LLEPIEUREIE cornكورني)

(، و)ىرناني(، لمكاتب فيكتور ىيجو LLEXANDRE dumasaدوماس )

(VICTORhugo ،) بعنوان "حمدان" و"روميو وجوليت" لمكاتب

(، بعنوان "شيداء الغرام" وترجمة )محمد عثمان جبلل(، SHAKESPEAREشكسبير)

بعنوان (، BERNARD de saint pierreقصة "بول وفرجينيا" لبرناردي سان بيير )
                                                           

 17الصادق قسومة، الرواية مقوماتيا ونشأتيا في األدب العربي الحديث، مرجع سابق، ص: 1

 143ص: مرجع سابق، اهلل ابراىيم، السردية العربية الحديثة، دعب2

 124 ص: المرجع نفسو،3

 81ونشأتيا في األدب العربي الحديث، مرجع سابق، ص:  الصادق قسومة، الرواية مقوماتيا44
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موا ن العرب حينما عّربوا "الفنون الروائية لم ييت، حيث أن المترجمي1"األماني والمنة"

نما اىتموا بكّتاب أكثر شعبية وشيرة" ،األكثر جودة باإلنتاج ، فكانت ترجماتيم عشوائية 2وا 

 .غير منتقاة، خاضعة لمقياس الشيرة، ال إلى مقياس الجودة

في نشاط العمل األدبي  بارزافقد لعبت الصحافة دورا  ،وباإلضافة إلى الترجمة  

"قامت بدور كبير في نشر الفنون األدبية بين مختمف البيئات األدبية العربية منذ حيث 

ظيورىا في ربوع الشام، ومصر، وبقية األقطار العربية األخرى، ومن المجبلت التي يدين 

بمبنان، وكذلك الصحف والدوريات  «مجمة الجنان»ليا الفن القصصي في تطوره وذيوعو 

 كيبلل، والمقتطف، والمطائفاخر القرن التاسع عشر، المصرية التي ظيرت منذ أو 

، والضياء، والمشرق، حيث خصصت ىذه المنابر في أعدادىا أبوابا ثابتة واألىرام

كان لزاما  ،والتعريف بو ،ونشره ،، وألىمية الصحافة بمكان في تطوير األدب3لمقصة"

نيا مظير من المظاىر المنعشة  "الحفاظ عمى ىذه الوسيمة، والعمل عمى تطويرىا وا 

كانت وماتزال "من األدوات التي  أىم أداة من -الصحافة–، فيي 4لحضارة االنسان ورقيو

فن القصة والتعريف بالعمل األدبي وبصاحبو خارج أىم الوسائل المساعدة عمى انتشار 

                                                           
منشورات اتحاد الكتاب ، 1985-1947شريبط أحمد شريبط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية  المعاصرة، 1

 16ص: م، 1988العرب، 
 138 ص:مرجع سابق، اهلل ابراىيم، السردية العربية الحديثة، دعب2

 17-16ص: مرجع سابق، ، 1985-1947، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية  المعاصرة، شريبط أحمد شريبط3
 17ص: المرجع نفسو، 4
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، التي بواسطتيا يمكن 1نا نحث عمى ضرورة الحفاظ عمى ىذه الوسيمة"بيئتو، لذلك فإن

إيصال العمل الفني إلى أكثر عدد ممكن من الناس بمختمف مستوياتيم وانتماءاتيم 

 وتوجياتيم

، "تغيرت نظرة األدباء إلى حافةوبعد رواج القصص المترجمة بواسطة الص

في أساليبو، ورفعوا من موضوعاتو  القصص وأقبموا عمى ىذا المون من األدب، وحّسنوا

فرعا في أدبنا وسعى كّتابيا إلى  –عمى عبلتيا  –وأعموا من شأنو، فأقّرت القصة بذلك 

تطويع المغة التقميدية بما يبلئم مستوى القّراء فذّلموا طائفة من أساليب الكتابة ميدت 

 2السبيل أمام كّتاب القصة في الفترات البلحقة"

، الرواية األولى (لمحمد حسين ىيكل)«زينب»رواية "أن من النقاد العديد  عـدّ وقد 

فكانت بمثابة "فاتحة عيد جديد وايذانا ببداية الرواية الفنية  ،3"في األدب العربي الحديث

بعض اآلخر رواية العربية الناشئة، وعّدىا ما أىميا بأن تمّثل نقمة نوعية في ال،4في أدبنا"

الرواية الفنية التأسيسية، كونيا محل إجماع عمى أنيا محطة بارزة في تاريخ الرواية 

حيث شكمت "حدا فاصبل بين أدبين: أدب ما قبل الحرب العالمية العربية الحديثة، 

                                                           
 17ص: مرجع سابق، شريبط أحمد شريبط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية  المعاصرة، 1
 06سابق، ص: الصادق قسومة، الرواية مقوماتيا ونشأتيا في األدب العربي الحديث، مرجع 2

 128ص: مرجع سابق، ، محمد الباردي ،في نظرية الرواية3
 09الصادق قسومة، الرواية مقوماتيا ونشأتيا في األدب العربي الحديث، مرجع سابق، ص: 4
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الحرب واآلخر أدب ما بعد  -المّتسم بطابع المحافظة وروح التقميد الموروثة -األولى

 .1عّد ثورة تجديدية عارمة"ة الذي ُيـالعالمية الثاني

كانت بقمم "ح بو حيث أنيا، صدرت في طبعتيا األولى رواية من دون روائي مصرّ 

والدة ألّول رواية عربية مجيولة  «زينب»رواية بذلك لتكون  2،"م1914مصري فبلح عام 

ىي الرواية التأسيسية لمرواية العربية الحديثة في نظر النقاد  ن،األب، أي أن رواية زينب

 والباحثين.

إن ظيور الرواية الجزائرية العربية جاء متأخرا نسبيا  :العربية الرواية الجزائرية

 الرواية العربية في الوطن العربيبالنسبة إلى األشكال األدبية الحديثة، وكذا بالنسبة إلى 

وما  ،الستعمار الفرنسيالجزائر تعرضت لمدة طويمة من ا ، كونحديثة النشأةفيي 

عمى مختمف األصعدة، فالظروف االجتماعية  ،صاحبو من أساليب القمع واالضطياد

جعل ظيور الرواية  ،ذاككان يمر بيا الشعب الجزائري آن والثقافية التي ،والسياسية

التي  في بمورة الوعي الجماىيريالحاسم كان ليا الّدور  ،واتجاىاتيا المختمفة مرتبط بفترات

م، والثانية: التي 1871ثورة الفبلحين سنة  ارتبطت بدورىا بثبلث فترات ىامة، أوالىا:

فقد ارتبطت بالفترة  م الجماىيرية، أما الثالثة:1945كانت ليا صمة مباشرة بانتفاضة ماي 

أّول  –رة التحريرية ، ولما جاءت الثو 3التي جمعت فييا الحركة الوطنية كل قواىا الممزقة

                                                           
 09الصادق قسومة، الرواية مقوماتيا ونشأتيا في األدب العربي الحديث، مرجع سابق، ص: 1
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أخذوا يعّرفون بالثورة  المثقفون الجزائريون في أصقاع األرض، وتشّتت -م1954نوفمبر 

ويتابع حركتيا وجيًة وجية في  بخطوة،الجزائرية التي كان العالم يرُقُب مسيرتيا خطوة 

 .، نبعيا األساسي الثورة التحريرية1شكل كتابات أدبية مختمفة

الثورة كانت ىي اإلطار الّزماني أو االجتماعي الذي يعالج "وباإلضافة إلى ذلك فإن 

عامة جزائري الكاتب من خبللو آثار الثورة االجتماعية والنفسية التي عانى منيا الشعب ال

ير عن آالم وأمال ، فكانت الكممة ىي السبيل الوحيد لمتعب2"وطبقاتو المحرومة بخاصة

  تمك الفترة. في الشعب الجزائري

أن يعبر  لكل من أراد ،ىي المادة األساسية والمرجعية الفكريةكانت الثورة كما أن 

واألعمال السردية  ائيةالرو و  االبداعات الفنية عامة،من خبلل ويدافع عن أمتو بالكممة، 

"الرواية تتطمب معاناة أعمق، ونظرة أشمل، وتجربة فنية  حيث أن ،األخرى خاصة

محظ فيو خاصية الثورة، يجعل القارئ حين "يطالع األدب الجزائري أن ي وىو ما ،3أكبر"

أن صدى الثورة  كونتتحرك فيو،... ىي أساسيًا يحرك عممية الكتابة أو ىاجسابوصفيا 

                                                           
 09 -08ينظر، عبد الممك مرتاض، القصة الجزائرية المعاصرة، دط، دار الغرب لمنشر والتوزيع،  وىران،دت،ص: 1
الدار العربية لمكتاب والشركة الوطنية دط، ايف، الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية وااللتزام، محمد مص2

 09، ص:دتلمنشر والتوزيع،الجزائر،
 08، ص: المرجع نفسو3
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، مما جعل الكتابة تنحو منحى رومانسيا ببعدىا االنفعالي ىو الذي طبع معظم الكتابات

 .من خبلل األعمال االبداعية المختمفة، 1"بالروح االنتصاريةأو شعاريا يطفح أو تعميميا 

لى صبر ب يحتاج إلى عمى الرغم من أن الرواية ىي "فن صعو  تأمل طويل وا 

جٍو  يحتاج إلى و ،2أناة، ثم يتطمب ظروفا مبلئمة تساعد عمى تطوره وعناية األدباء بو"و 

االستقبلل عيد استقرار وىدوء "كان عيد بٍر وظروٍف مبلئمٍة ومساعدٍة، فـتمعٍن وص

لى الماضي الثوري القريبوتأمّ  وىو ما دعت إليو  ،ل، ومن ثم عيد رجوع إلى النفس وا 

نا الروائي الحاجة إلى دراسة األوضاع االجتماعية الناجمة عن الثورة...، مما جعل فنّ 

، 3"ةومن بطوالتيا موضوعاتو األساسي يتجو في بداية األمر إلى الثورة يستقي منيا

باعتبار أن "عبلقة األدب الجزائري بالثورة التحريرية لم يعد شيئا يحتاج إلى تأكيد كون 

ىذه العبلقة كانت والتزال حميمية. فالكاتب الجزائري ىذا الممتزج باألرض روحا ودما قد 

 .4سّخر قممو لينفث من ذاتو أجمل ما تقولو الكممة اعترافا ليذا الوطن الجميل"

ما وجدنا أن "الكّتاب الجزائريين الذين كتبوا بالمغة القومية أدبا عربيا فبل عجب إذا 

 يعّبر عن واقع الحياة اليومية خاصة أثناء الثورة التي أحدثت تغييرا عميقا في الفرد

ومعالجة قطاعا من المجتمع رحابة واسعة لشخصيات تختمف اتجاىاتيا ومشاربيا وتتفرع 
                                                           

رات مخموف عامر، الرواية والتحوالت في الجزائر، دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية،دط، منشو  1
 17م، ص: 2000اتحاد الكّتاب العرب، دمشق، 

237، ص:2009دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر الجزائر، دط، عبد اهلل الركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث،   2 
 08ص: مرجع سابق، ايف، الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية وااللتزام، محمد مص3
م،مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجديد، دط، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق عبد القادر بن سال4

 16، ص: م2001



 والتطورالمـدخـل: الرواية العربية النشأة 
 

 

29 
 

مدون إلى "تصوير المعاناة ، وىو ما جعل الكّتاب يع1"فياتجاربيا وتتصارع أىواؤىا ومواق

الجوع، االستغبلل، الحقد القمع، التشرد، -بصفة عامةشيا المواطن الجزائري، التي يعي

كاشفا كل ذلك  ،2"وغيرىا من الممارسات التي عرف بيا النظام االستعماري -العنصري

ورجال الدين في أسفارىم وبروجيم  لغة تنأى بنفسيا "عن لغة العمماء والحكماء بواسطة،

العاجية إلى لغة الّناس في حياتيم وواقعيم، أي إلى المغة التي ىي ذات صمة أشد 

  .لتكون بمثابة المرآة العاكسة ،3بمعطيات الّناس وشواغميم وأحاسيسيم ورؤاىم"

مرنة  قادرة عمى تصوير طيعة لغة ما أراد "، كيفما شاء وكيفعلغة يستعمميا المبد

في الجزائر لم يجدوا أماميم نماذج جزائرية اب الرواية كتّ "خاصة أن  ،4"بيئة كاممة

يقمدونيا أو ينسجون عمى منواليا كما كان األمر لمكّتاب بالمغة الفرنسية الذين وجدوا تراثا 

، التي جاءت كتابات أصحابيا تحمل بين طياتيا 5غنيا ونماذج جيدة في األدب الفرنسي"

جرامو، كما التحموا نبض آالم  الشعب الجزائري، فكانوا شيودا عمى إثم االستعمار وا 

دفاعا ، 6بالواقع الجزائري، وبالشعب، وقاتموا معو في خندق واحد عمى جبية نضالية واحدة

  .دفاعا عن ىذه األمة

                                                           

238-237ص: مرجع سابق، عبد اهلل الركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث،   1 
 18ص: مرجع سابق، مخموف عامر، الرواية والتحوالت في الجزائر، 2
 33ص: مرجع سابق، ، الرواية مقوماتيا ونشأتيا في األدب العربي الحديث، الصادق قسومة3

 238ص: مرجع سابق، عبد اهلل الركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث، 4
 5 238،المرجع نفسو،ص:ينظر

  76 -73ص: مرجع سابق، ينظر،واسيني األعرج، اتجاىات الرواية العربية في الجزائر، 6
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نشأتيا بالمسألة الوطنية  ترتبط منذ"وىو ما جعل الحركة األدبية في ببلدنا 

وجمالو بمنح  ،رب التحرير قد غّيبت أدبية األدبلحركة األدبية قبل حاغير أن  ،ونضاليا

عمى الرغم من أنيم حاولوا قدر اإلمكان ، 1"الصدارة لمعمل اإلصبلحي والنضال السياسي

"تطوير أدواتيم الفنية، ولكنيم فكريِّا ظمُّوا حبيسّي الموقف األيديولوجي الذي كانت تتبناه 

الية، بقدر ما كانوا موالتي "لم يكن أدباؤىا ييتمون بالناحية الج ،2"جمعية العمماء المسممين

باعتبار أن اتجاىيم كان إصبلحي ،3ييتموا بالداللة السياسية واالجتماعية في كتاباتيم"

 تربوي قبل كل شيء

عمى أحد فإن الشعب الجزائري قد عاش ظروفا صعبة إّبان فترة  ال يخفىومما 

و عن دينو ولغتو تاالستعمار، حيث أن السمطات الفرنسية عمدت إلى تجييمو وعزلو وابعد

وذلك من خبلل وقوميتو، حتى وصل بيا األمر إلى تشريع غطرستيا وظمميا وعنصريتيا، 

نشاط المعمم العربي، مع محاربة المغة  المستعمر، م، يحدد فيو1904سنة  اقانون إصدار

 .4العربية بمختمف األشكال والوسائل، وفرض لغة فرنسية بذيئة

فكانت سياسة االستعمار، سياسة قير وظمم واستبداد، حاول من خبلليا محو 

كونيا "من أىم المقومات التي تكّون  الشخصية الوطنية وذلك بالقضاء عمى المغة العربية،

بداعاتيا ومستودع تراثياشخصية أمة من   وحضارتيا األمم باعتبارىا ترجمان عبقريتيا وا 
                                                           

 106ص: مرجع سابق، مخموف عامر، الرواية والتحوالت في الجزائر، 1
 63ص: مرجع سابق، واسيني األعرج، اتجاىات الرواية العربية في الجزائر، 2
 09ص: مرجع سابق، مخموف عامر، الرواية والتحوالت في الجزائر، 3
 47-46ص: ، مرجع سابقواسيني األعرج، اتجاىات الرواية العربية في الجزائر، ينظر، 4
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المستعمر، محاوال بشتى الوسائل القضاء  اىتمامما جعميا محل ،1"ووعاء عقميا ووجدانيا

 .طمسيا، لطمس ىوية الشعب الجزائريعمييا و 

كانت "، ىذه الظروف التي جعمت الشعب الجزائري يعيش صراعا سياسيا وحضاريا

ي في التعبير عن المواقف وعدم التأن ،والسرعة في رد الفعل ،تقتضي االنفعال في النظرة

 طني مكتوب بالمغة الفرنسية )...(وىو ما أّدى "إلى ميبلد أدب جزائري و  ،2"والمشاعر

 حاول كل كاتب أن يثبت ذاتو وىويتو، وذلك بكشف النقاب عن المعاناة التي يحياىا

فمجأ الكّتاب إلى التعبير عن رؤاىم والدفاع عن  ،3الجزائري وسط ىذا الصراع الحضاري"

 إعجاب بالمغة الفرنسية أو عدميا ن "المسألة ليست مسألةالمغة الفرنسية، ألقضيتيم ب

نّ   يستوجب الدفاع عن الوطن بأي وسيمة كانت.، 4ما القضية قضية ظرف تاريخي"وا 

إاّل "أصوات يعبِّر المغة في حقيقة أمرىا ما ىي ن فإ وباإلضافة إلى ذلك،

، ألن المغة "أية لغة إّنما تكون ممكا لمن يسيطر عمييا 5بيا كل قوم عن أغراضيم"

                                                           
محمد بن سمينة، مبلمح من اسيامات اإلمام عبد الحميد بن باديس في النيوض بالمغة العربية، اليوم الدراسي حول  1

 2002يوليو  15دور وسائل االعبلم في نشر المغة العربية وترقيتيا، المجمس األعمى لمغة العربية، الجزائر، 
07ص: مرجع سابق، ،لحديثة بين الواقعية وااللتزاممحمد مصايف، الرواية العربية الجزائرية ا  2 

 49م، ص: 2004يوسف األطرش، المنظور الروائي عند محمد ديب، دط، منشورات اتحاد الكّتاب الجزائريين، الجزائر، 3
 70 ص: مرجع سابق، لرواية العربية في الجزائر،واسيني األعرج، اتجاىات ا4

، تح: محمد عمي النجار، دط، دار الكتب المصرية، دت، باب القول 1أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص،  ج5
 33عمى المغة، ص: 
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، ألن المغة وسيمة الكاتب 1ويطّوعيا لمخمق األدبي أو يعّبر بيا عن حقيقة ذاتو"

 لمتعبير عن تجربتو وفكره ورؤاه.

تعبير عن الفكر والمعاني ومن أقوى الصبلت التي "وسيمة ال ما يجعميا بأن تكون

التي  داخل مجتمعيم، أو مع غيرىم من المجتمعات األخرى ،2تجمع الناس وتؤلف بينيم"

  يتعاممون معيا.

عظيم  ،ذا بعد إنساني"األدب الجزائري المكتوب بالمغة الفرنسية آنذاك  لذلك فإن

الوطنية التي كانت وما زالت تعتبر جزءا ال بدأ يعطي األولوية والصدارة لممسألة عندما 

نما كان وسيمة من وسائل و  ،ىم بالمغة الفرنسية ليس حبا فييا، فتعبير 3"يتجزأ من كيانو ا 

 وأداة من أدوات النضال والمقاومة. ،التعبير

كان  ،في الجزائرإذا ما حاولنا تتبع المسار القصصي  أعالم الرواية الجزائرية:

التي تعد أّول جيد من حيث جدية قف عند ظاىرة مبكرة ليذا النوع، نتو أن  عمينالزاما 

إثر سفره إلى ، م1947(ألحمد رضا حوحو)"غادة أم القرى"والشخصيات  ،والحدث ،الفكرة

وىي قصة اجتماعية تجري حوادثيا عمى أرض الحجاز، وقد أىداىا إلى المرأة  ،الحجاز

إلى رصيد  شيئا أن يضيف ،خبلل روايتو ، حاول من(أحمد رضا حوحوـ)ف ، الجزائرية
                                                           

 70 ص:مرجع سابق، لرواية العربية في الجزائر، واسيني األعرج، اتجاىات ا1

 272م، ص: 2010ىـ/1431، دار النيضة العربية، بيروت، 1واعداد رجال االعبلم، ط ةكبريت، المغة العربيسمير 2

60ص:مرجع سابق، لرواية العربية في الجزائر، واسيني األعرج، اتجاىات ا 3 
 ،اتجاىات الرواية العربية اختمف في أجنست ىذا العمل السردي، ىناك من يعّدىا عمل روائي، نحو واسيني األعرج

. وىناك من يعّدىا قصة طويمة الفتقادىا لبعض الخصائص الروائية دون أن ينقص ذلك من 130ص:  في الجزائر،
  08القصة الجزائرية المعاصرة، ص: قيمتيا الفنية شيئا، نحو: عبد الممك مرتاض، 
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الذي يتمخص في ضرورة االحترام وااللتزام  ،لمخروج عن اإلطار الضيق ،الرواية العربية

 .عامة والسرد خاصة ،1بديوان العرب في مجاالت اإلبداع

"في شكل حكايات أو  ،لالمطوّ ثم توالت المحاوالت التي اتخذت الطابع القصصي  

 ، ومن بين ىذه األعمال2رحبلت أو قصص تنحو نحوا روائيا: طوال وشخصيات وفنا"

المولود بالجزائر  م، لمحمد بن براىيم1849العشاق في الحب واالشتياق""حكاية  نذكر:

، دايا عمى الجزائر: و )األمير مصطفى(، الذي كان جده مصطفى باشام، المدع1806

القصة تحمل ظبلل القصة الشعبية بجّوىا ولغتيا، وسمات الرواية (، و 1795-1805)

 .3"في مستوى بين القصة الشعبية والرواية الفنيةالفنية، فيي 

"لعبد المجيد الشافعي، التي تصّور  الطالب المنكوب"فيي  ،أما المحاولة األخرى 

" الحريق" سقط في حب فتاة كان يؤدي بو إلى االغماء، وثالثا ،(تونس)حياة طالب في 

 .4"صوت الغرام" لمحمد المنيع" ، ورابعالنور الدين بوجدرة

لعبد الحميد بن )"ريح الجنوب"رواية تبقى  وعمى الرغم من ىذه المحاوالت السابقة، 

لجزائر لبنة متينة في انجازا فنيا ىاما أضاف إلى الرواية العربية في ا دتع" التي (،ىدوقة

                                                           
 130ص: مرجع سابق،  ،اىات الرواية العربية في الجزائرينظر، واسيني األعرج، اتج 1
عمر بن قينة، في األدب الجزائري الحديث تاريخا وأنواعا وقضايا وأعبلما،دط، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن 2

 196، ص:2009 عكنون الجزائر،

197-196ص:  المرجع نفسو، 3 
 198ص: المرجع نفسو،4
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حيث تم  ،1"رسيخ القيم الثورية الجديدة وتدمير الموروث البالي المتخمفتإطار خمق و 

فترة كان الحديث السياسي جاريا بشكل جدي عن الثورة الزراعية، فأنجزىا "في انجازىا 

،تزكية لمخطاب السياسي الذي كان يموح بآمال واسعة لمخروج (م1970نوفمبر  05)في

فكانت  ،2"بالريف من عزلتو، ورفع الضيم عن الفبلح ودفع كل أشكال االستغبلل لئلنسان

  .عمبل فنيا مسايرا لبلتجاه األيديولوجي السائد آنذاك

كإنجاز "، (لمطاىر وطار)"البلز"رواية ىي ة واألكثر عمقا، ثم كانت الوالدة الثاني

رة الوطنية، ال من وجية نظر فني جريء وضخم يطرح بكل واقعية وموضوعية قضية الثو 

التحالفات المنطقية لقوى الثورة ولكن من وجية التناقضات الداخمية التي كانت تحدث 

"في مرحمة التأسيس ىذه خطوة قد خطت  -البلز –، فيذه الرواية 3"داخل الحزب الواحد

من متقدمة ذات اعتبار، إن لم تكن بالموضوع فبالمعالجة المتطورة، وىي تجمع مبلمح 

(، وواقع ما بعد االستقبلل، وما 1962-1954واقع الثورة الجزائرية ) في أشكال سموك

فيي صّورت لنا مرحمة  ،4أفرزه الوضع من آفات مختمفة )سياسية وثقافية واجتماعية("

، مرحمة الثورة التحريرية، ومرحمة سنوات االستقبلل ميمة من مرحمة الجزائر الحديثة

 صراعات وتحّوالت.األولى وما صاحبيا من 

                                                           
 103 -102ص: مرجع سابق، ،اىات الرواية العربية في الجزائرينظر، واسيني األعرج، اتج1
 198ص:مرجع سابق، مربن قينة، في األدب الجزائري الحديث تاريخا وأنواعا وقضايا وأعبلما، ع2

 90ص: مرجع سابق، ،اىات الرواية العربية في الجزائرواسيني األعرج، اتج 3
 220ص: مرجع سابق، عمربن قينة، في األدب الجزائري الحديث تاريخا وأنواعا وقضايا وأعبلما، 4
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أنيا تميزت بمساىمتيا الفّعالة في "تغيير مرحمة االغتراب األدبي أو  كما

المغوي. ىذه المرحمة عانت منيا الثقافة العربية في الجزائر قبل االستقبلل وبعده 

من مأزق حقيقي يتمثل في اعتماد الكتابة االبداعية بصفة خاصة، عمى لغة 

د كانت قضايا التحرر وأبعادىا المستعمر كوسيمة لمتعبير عن القضايا العربية. وق

القومية والحضارية ىاجسا في ضمير )الطاىر وطار(، وذلك عمى وجو يؤكد أنو 

، لذلك كانت كتاباتو، ذات 1يعتقد ضرورة تبلزم اإلبداع والفعل والممارسة معا"

أبعاد، يراد منيا "ترسيخ الوعي باليوية العربية لمشعب الجزائري في مرحمة كان 

لمحاوالت الطمس والتشويو واالقتبلع. واستمرار ىذا الياجس عمى يتعرض فييا 

يل قبلل في صورة جديدة تبرز دور الجطريق المساىمة في معركة البناء واالست

الجديد كنموذج حي إلرادة االنسان، وتحديو لمعيقات التطور وتحقيقو لمحرية في 

 فنية فييا كثير من األبعاد والدالالت. ةبطريق ،2حاضر يعاني أوزار الماضي"

وبعد صدور رواية البلز، التي تناول فييا )الطاىر وطار(، الثورة والصراعات  

التي كانت قائمة داخل الحزب الواحد بعد االستقبلل، والتي كانت تبدو لو بأنيا لم تف 

عد "أن ينجز ، فو الطامحة لغد أفضلبالغرض المنشود، في رسم المبلمح الكاممة لببلده 

 تقبللسالجزء الثاني من ثنائية البلز، بحيث يضع رسما جميبل لببلده الثائرة في عيد اال

                                                           
 115، ص: م2005، مكتبة القادسية لمنشر والتوزيع، 1شعرية السرد في الرواية العربية المعاصرة، طأحمد جبرشعث، 1

 115مرجع سابق، ص:  أحمد جبرشعث، شعرية السرد في الرواية العربية المعاصرة،2
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فكان وفاؤه في صدور ىذا الجزء بعنوان  .التسيير الذاتي والثورة الزراعيةوفي ظل مبادئ 

 .1م"1978في عام  -العشق والموت في الزمن الحراشي –البلز 

التي حاول من " في روايتو "طيور في الظييرة"، (،مرزاق بقطاش)وكذلك محاولة 

خبلليا أن يغطي أحداث الثورة الوطنية فنيا عمى الرغم من الظروف الصعبة التي منعت 

 فكانت الثورة ىي مركز كل عمل فني، 2"الرواية العربية الجزائرية أن تقوم بدورىا التاريخي

في رباعيتو الدم  (بد المالك مرتاضع)وباإلضافة إلى ىذه األعمال الروائية، فقد حاول 

حتى تكون في مستوى الثورة أو تساير إنجازاتيا، غير أن  ،والنار أن يغطي أحداث الثورة

ولكنيا طبائع  ،المواضيع الطويمة العريضة التي تناوليا سمحت لو أن يخمق طبائع بشرية

 .3، فظيرت وكأنيا فوق الواقع البشري(typique)نمطية 

و"األجساد  في رواية "الشمس تشرق عمى الجميع" (،إسماعيل غموقات)أما 

تناول فييما جانبا جديدا في الرواية الجزائرية المكتوبة بالمغة العربية، وىي " ،"محمومة

ضرورة تعميق ديمقراطية التعميم كمكسب جماىيري وتطبيق التسيير االشتراكي في 

، 4"تفرضيا تاريخية ىذه اإلنجازات الثوريةالجامعة لتجاوز الكثير من التناقضات التي 

 .فيي لم تخرج عن االطار العام لبلتجاه األيديولوجي، السائد آنذاك

                                                           
 001المرجع نفسه، ص: 1

 90واسيني األعرج، اتجاىات الرواية العربية في الجزائر ،ص: 2
 93ص:مرجع سابق،  ،اىات الرواية العربية في الجزائراألعرج، اتجينظر، واسيني 3

107-106ص:المرجع نفسو، 4 
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وال  ،كانت تساير االتجاه األيديولوجي آنذاك ،فالرواية العربية في عيد االستقبلل

من تناوليا لبعض المواضيع رغم عمى  تخرج عن نطاق االشتراكية والممك العام، 

 .اليامشية

مطاىر )ل"وكذا رواية "البلز (،عبد الحميد بن ىدوقول)"، تبقى رواية "ريح الجنوب 

األنفاس األدبية فيما يسمى بأدب التي عـّدىما بعض الدارسين أنيما "من آخر  ،(وطار

)االلتزام( أو )االلزام( في الجزائر برؤى تمتقي في أشياء وتختمف في أخرى، عّبرت في 

 ، فكانتا بمثابة1عن حيوية الحياة الثقافية واألدبية خبلل السبعينات" جميع الحاالت

سرعان ما "العربية"، األرضية الصحيحة في التأسيس لرواية جزائرية بمسان األمة والوطن 

فتجاوزت األعمال الروائية خبلل خمس وعشرين عام "اتسع مجاليا وتعدد كّتابيا، 

واقعيتيا كما اختمفت  مستوياتيا، اختمفت في مبل أدبيا إبداعثبلثين ع( 0791-0771)

، فكانت ىذه 2"الفنية فييا االتجاىات الفكرية و)االيديولوجية( ومستويات المعالجة

 .النصوص االبداعية، مختمفة تبعا الختبلفات رؤى مبدعييا

التي تعادل ربع  ،خبلل ىذه الفترة الزمنية ،لكن عمى الرغم من قمة اإلنتاج الفني

ا في ىذا النوع يبقى داال عمى حيوية العطاء عمومقرن من الزمن، فإن ىذا الجيد "

االنتاج  قيمة ىذا من ال ينقصضآلة العدد بالمقارنة مع المّدة الزمنية، ، ف3األدبي"

                                                           
 241 ص:مرجع سابق، عمربن قينة، في األدب الجزائري الحديث تاريخا وأنواعا وقضايا وأعبلما، 1

 241ص:مرجع سابق، عمر بن قينة، في األدب الجزائري الحديث، 2

241ص:المرجع نفسو،  3 
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 ،ميما وايجابيا، إذا ما قرن ذلك مع الظروف التي عاشيا اانجاز  ، حيث يعدالروائي

سياسية واجتماعية  ،عّدة مشكبلت التي عرفت ،الشعب الجزائري إّبـان فترة االستعمار

تضييق عمى المعمم العربيفي ممارسة االستعمارية، نحو ال السمطةفرضتيا  ،وثقافية

 : 1شروط ظالمة ومجحفة، تتمثل فيل حيث كان عممو خاضعا ،نشاطو

إلى التفسير، خاصة اآليات  اقتصار تعميمو عمى حفظ القرآن فقط، دون التطرق -

 التي تدعو إلى التحرر من الظمم واالستبداد

 واستبعاد دراسة األدب العربي بجميع فنونو  -

عدم دراسة التاريخ العربي اإلسبلمي والتاريخ المحمي، وجغرافية الجزائر والوطن  -

 العربي

ما أدى إلى ، الثقافي الجزائري المزري، لم تساعد عمى تغيير الواقع ،وىي ظروف

فترة شيدت تغيرات جذرية من "تأخر ظيور الرواية الجزائرية إلى فترة السبعينات، وىي 

 ي مصنعو والفبلح في استرداد أرضوجراء المكتسبات التي حققيا كل من العامل ف

وفي ظل ىذا المناخ وما صاحبو من تغيير في المنظومة  ،2"والشبيبة الثورية في مراكزىا

ماعية ثقافية، كتبت أعماال روائية جديدة تتجو إلى دراسة الظواىر االجتاالجتماعية وال

 .وتتبنى الرؤى األيديولوجية

                                                           
 47 -46ص: مرجع سابق، ،اىات الرواية العربية في الجزائرألعرج، اتجواسيني ا1
 96واسيني األعرج، اتجاىات الرواية العربية في الجزائر ،ص:  2
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يا النفسية يدور حول الثورة الوطنية ومخمفات ،كان موضوعيا األساسي لذلك       

تعالج الثورة التحريرية، أو اآلثار " كانت ،أغمب الروايات العربيةواالجتماعية، كون أن 

اعية التي االجتماعية والنفسية المترتبة عمى ىذه الثورة، مع التطمع إلى العدالة االجتم

 من أجل تحقيق طموحات الشعب الجزائري، 1كانت تنادي بيا الثورة"

ال تخرج عن نطاق موضوع الثورة ورسم بطوالتيا، ومسايرة  ،فكانت الرواية العربية

ن: موقف الواقعية تبنت موقفين أساسيي -العربيةالرواية  -نياالموقف األيديولوجي، حيث أ

عمى  ونيؤكد ،، وىو ما جعل بعض النقاد والدارسين2االشتراكية، وموقف الواقعية النقدية

أن "نشأة الرواية الجزائرية الفنية تتكئ عمى الواقع المعيش سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 

إلى موقف النظام، وبعض الضعف  أقرب ، الذي بدأمع تردد في الموقف )االيديولوجي(

، فأصحاب االبداع الروائي حاولوا تصوير الواقع 3الفني: بناء وشخصيات وتصويرا"

 والنظام السياسي.  ،التجاه االيديولوجي، لم تخرج عن نطاق، مسايرة االمعيش بطريقة فنية

وبة الجزائرية المكتالرغم من تأخر ظيور الرواية عمى فإنو و القول،  ةوخبلص           

بالثورة الوطنية وارتباطيا " ،مطمع السبعينات من القرن الماضي لىإ ،غة العربيةمبال

واتخاذىا منيبل ال ينضب لتغرف منو مادتيا)...(، لنجد جل الروايات تنطمق من الحاضر 

لتتدرج بنا في شكل تداعيات وارتدادات نحو الماضي، ال لترتبط بو ولكن لتأخذ منو العبر 

                                                           

09-08الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية وااللتزام، ص:  محمد مصايف،  1 
 11نفسو، ص:  عينظر، محمد مصايف، المرج 2
 241-240: صمرجع سابق، عمر بن قينة، في األدب الجزائري الحديث، 3
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أن "تؤصل لنوع أدبي جديد ناضج في  قد استطاعت،1وتعمق الحدث وتنمي الشخصيات"

عن واقع، وقضايا، ومواقف، في  -العربية–لجزائري الحديث المعبر بمغة الوطن األدب ا

 .2مستويات أدبية فنية مختمفة"

عمى الساحة  التي طرأتوتساير التغيرات  ،ن تواكب التطورات األدبيةأب ما أىميا

الرواية "ا، فنجد وأنواعكما  ،واختمفتبحيث تنوعت مواضيع الرواية الجزائرية  الوطنية،

مة بحكم طبيعة وضعيا، فيي تمّثل صميم األدب مناضالحربية أو الوطنية ىي رواية 

 المسمسمةرواية الوثائق والرواية و ، الذي ليس إاّل ثمرة من ثمرات العمل العسكريّ  السياسيّ 

يكاد يحصى  رواية النفسية... وما الالو  ،الطفلورواية  الجنس، وروايةالغرامية، رواية الو 

الرواية العربية ، ف3نواع ىذا الجنس األدبّي الذي أمسى أميرا لؤلجناس األدبية األخراة"من أ

وان كانت بدايتيا األولى، تستقي موضوعاتيا من را مرموقا، وّ رت تطتطوّ بعد االستقبلل 

لخمفيات  تبعا ،تعددت في المضامين وفي تناول مختمف الموضوعاتالثورة التحريرية، ثم 

 .المذىبية والفكرية واأليديولوجيةأصحابيا 

محمد )من رّواد الرواية الجزائرية نذكر منيم الكاتب الثوري رّواد الرواية الجزائرية: 

م، مع صدور 1952خصوصا، التي تنبأت بالثورة  -الثبلثية–في أعمالو الروائية(،ديب

وىي الثبلثية التي يسمييا الشاعر  التي تمتيا رواية الحريق والنول تمك ،روايتو الدار الكبيرة
                                                           

دراسة موضوعية وفنية، رسالة ماجستير في األدب،  -1985-1970-رابح األطرش، بناء الرواية العربية الجزائرية1
 48م، ص: 1991جامعة عين شمس، مصر، 

 241: صمرجع سابق، عمر بن قينة، في األدب الجزائري الحديث، 2

68-67ص:مرجع سابق،  ر،عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية،ينظ 3 
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الروايات التي استطاع بيا صاحبيا أن يسير في اتجاىات أكثر " (،لويس آراغوا)الفرنسي 

  .لما تميزت بو من رسم لمواقع الجزائري، بممسة فنية ،1"واقعية وأكثر تقدمية

عبد الحميد بن )فيو  ،أما الرائد اآلخر الذي تطّورت عمى يديو الرواية الجزائرية

، "المكتوبة بالمغة العربية "ريح الجنوب ،سية لمرواية الجزائريةيفي روايتو التأس (،ىدوقة

قضايا كثيرة تتصل باألرض وبالمرأة وبنضال األفراد من أجل الحياة  تثيرالتي "

، كما تعالج الدوافع الشخصية والتصرفات التي تحرك االنسان وتقوده إلى والمستقبل

 .فكان صاحبيا بحق، رائد من رّواد الرواية العربية في الجزائر ،2مصيره"

ىذه األخيرة التي اىتم "، "صاحب "البلز" "والزلزال ،(الطاىر وطار)ثم جاء بعده 

فييا باألوضاع االجتماعية التي كان منيا سكان مدينة قسنطينة، وذلك من خبلل وصفو 

ألحمد رضا )"،أما رواية "غادة أم القرىي خمفتيا الثورة في نفوس أىالييا، لآلثار الت

" فيي تعد أّول قصة مطولة كتبت بالغة العربية، ثم تمتيا رواية "الطالب المنكوب (،حوحو

 .3"لنور الدين بوجدرة" ، و"الحريق(لعبد المجيد الشافعي)

 الذي ،(محمد عرعار)الرائدالبقية فنذر منيم عمى سبيل المثال ال الحصر، أما 

التي أظير فييا  نجمة"،"رواية (كاتب ياسين)و "،تذروه الرياح كتب روايتو المشيورة "ماال

غير أّنو كان متأثرا بالثقافة األجنبية، أما الصوت النسائي األكثر بروزا فيو  ،قدرة فنية

                                                           

73ص:مرجع سابق،  ،الرواية العربية في الجزائر واسيتي االعرج، اتجاىات  1 
239ص: مرجع سابق، عبد اهلل الركيبي، تطور النشر الجزائري الحديث،  2 

09محمد مصايف ، الرواية العربية الجزائرية الحديثة ،ص:  3 
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وغيرىم ممن ساىم في الكتابات السردية الجزائرية ، 1العطش صاحبة رواية، (آسيا جبار)

حيث تعتبر ىذه النخبة من الكّتاب والمبدعين الروائيين في نظر بعض النقاد  الحديثة،

 ىي الرائدة في مجال كتابة اإلبداع الروائي. ،الجزائريين

فترة مراقبة  ،الذي كانت فترتو -عميو اهلل رحمة -ثم بعد وفاة ىواري بومدين

عاشيا  ةالفني، ثم جاءت فتر تنفسون النقد بدأ النقاد ي ،وحصر األدب وفق توجو إيديولوجي

كان ليا وقع في القموب ة عصيبة ومؤلمة في تاريخ األمة، وىي فتر  ،الشعب الجزائري

 –إن لم نقل يفوقيا، فقد دفعت ىذه الفترة السوداء  ،يعادل وقع الثورة التحريرية ،والعقول

لمشاىد إلى تدوين ا ،الجزائري والعربي عمى حد سواء /األديبالقاص –فترة اإلرىاب 

 .وابصارتكبيا الخارجون عن جادة الالتي  ،الدموية

ال يقاس بالمدة التي  وقدفي حياة المجتمع، بسيطا اإلرىاب ليس حدثا "باعتبار أن 

وعندما يتعمق األمر قترفيا بل بفظاعتيا ودرجة وحشيتيا، ييستغرقيا وال بعدد الجرائم التي 

قصيرة  غير إذ استغرق مّدة ،بتمك المقاييس جميعا خطورتو اإلرىاب تقاس بالجزائر فإن

، وىو ما دفع بعّدة 2"وارتكب جرائم كبيرة، وارتكبيا بفظاعة بمغت أقصى ما بمغتو اليمجية

عبد المالك )، و"لص في مممكة األحرار"  في رواية (،ازدىاربوشاقور )روائيين أمثال 

وغيرىم  ،في رواية "دم الغزال" (،مرزاق بقطاش)في رواية "وادي الظبلم"، و (،مرتاض

                                                           
 72الرواية العربية في الجزائر ،ص: اتجاىاتينظر، واسيتي االعرج، 1
 92ص:مرجع سابق، مخموف عامر، الرواية والتحوالت في الجزائر،   2
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يصّور تمك الحقبة  ل تمك األحداث ونقميا إلى القارئ في قالب فني روائي،سجّ من م ،كثير

 .من تاريخ ىذه األمة

م، ورغم تنوع نماذجيا وكثرة الرواية الجزائرية ومنذ نشأتيا وحتى اليو لكن تبقى 

لمسايرة  كتابة فّعالة نحو ،نوعيةبحاجة إلى نقمة  ، فيييا بالقياس إلى الماضيكّتاب

لى كتابة التحّول االجتماعي  .في بناء الشخصية الوطنية تسيم، وا 

يشارك ال محالة في بمورة الواقع الموضوعي  ، اإلبداع الروائييكن، فإن وميما  

 ،وعن مجتمع ال ينحر األحبلم ،ألن الكتابة بحث عن حمم مفقود واحد، نوالذاتي في آ

وعن عمل إبداعي يستعمل الكتابة كأداة لخرق الفضاء الخيالي يجيل الحدود 

واالنحصارات، إذ أن ىذه الكتابة بعيدة كل البعد عن اليقين اليادئ والغبطة المكتممة، 

لى الوضعية  فحينئذ تصبح صداقة الشك صفة أساسية توصل إلى الحقيقة النزيية وا 

، أي أّنو يمكن لمكتابة الروائية وباستعمال لغة 1لعربيالمعيشية لمفرد الجزائري ولئلنسان ا

والمجتمع العربي  خاصة، لمفرد الجزائري ،التخّييل أن تعالج القضايا االجتماعية والفردية

عامة، وتساىم بطريقة فّعالة في االنتقال من الفردي إلى اإلنساني ومن المحمي إلى 

 .العالمي

                                                           
 29، ص: 7378، العدد 2014مارس  20جريدة الخبر اليومية، الخميس ينظر، رشيد بوجدرة، الواقع الصمب والخيال الروائي،1
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 السَّْرد لغًة:

جاء في لساف العرب  هـ(:111تعريف الّسرد لغًة من لسان العرب البن منظور )ت -1
دى(: "السٍَّردي في المغة: تىٍقًدمىةي شيء ًإلى شيء تٍأتي بو متَّسقان  البف منظكر في مادة )سىرى

د الحديث كنحكه يىٍسريديه سىٍردان ًإذا تابعو كفالف يىٍسريد  .بعضيو في أىثر بعض متتابعان. سىرى
يِّد السياؽ لو  .الحديث سردان ًإذا كاف جى

كالمو، صمى اهلل عميو كسمـ: لـ يكف يىٍسريد الحديث سردان أىم يتابعو كفي صفة        

ٍدر منو د القرآف: تابع قراءىتو في حى .. كسرد فالف الصـك ًإذا كااله .كيستعجؿ فيو. كسىرى

كتابعو؛ كمنو الحديث: كاف يىٍسريد الصـك سىٍردان؛ كفي الحديث: أىف رجالن قاؿ لرسكؿ اهلل، 

ف شئت صمى اهلل عميو كسمـ:  ًإني أىٍسريد الصياـ في السفر، فقاؿ: ًإف شئت فصـ كاً 

 .فأىفطر

؟ فقاؿ: نعـ، كاحد فىٍرده كثالثة سىٍرد، فالفرد         كقيؿ ألىعرابي: أىتعرؼ األىشير الحـر

، كالثالثة السٍَّرد: ذك القىٍعدة  رجىبه كصار فردان ألىنو يٍأتي بعده شعبافي كشير رمضافى كشٌكاؿه

 ...كالميحٌرـكذك الحجة 

دي المساف  مىؽ كما أىشبييا مف عمؿ  .كالًمٍسرى كالسَّرد اسـ جامع لمدركع كسائر الحى

د مىؽ الًمٍسرى د فيثقب طرفا كؿ حمقة بالمسمار فذلؾ الحى  .الخمؽ، كسمي سىٍردان ألىنو ييٍسرى

د ىك الًمٍثقىب، كىك السِّراد؛ كقاؿ لبيد: كما خرج السِّرادي مف النِّق  اؿ أىراد كالًمٍسرى

د كالسٍَّرد: الثٍَّقب  .النِّعاؿ؛ كقاؿ طرفة: ًحفافىٍيو شيكَّا في العىًسيًب ًبمٍسرى
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كقكلو عز كجؿ: كقدِّر في السَّرد؛ قيؿ: ىك أىف ال يجعؿ المسمار غميظان كالثٍقب        

يتقصؼ،  أىك ينخمع أىك فيتقمقؿدقيقان فيىٍفًصـ الحمؽ، كال يجعؿ المسمار دقيقان كالثقبى كاسعان 

 .اٍجعىٍمو عمى القصد كقىٍدر الحاجة

كقاؿ الزجاج: السٍرد السٍمر، كىك غير خارج مف المغة ألىف السٍَّرد تقديرؾ طرىؼ  

ٍمقة ًإلى طرفيا اآلخر  1...الحى

جاء في معجـ  هـ(:395تعريف السرد لغًة من معجم مقاييس المغة البن فارس )ت -2

قاس، كىك  )سرد(: "السيف كالراء كالداؿ أصؿه مٌطرد مفمقاييس المغة البف فارس في مادة 

يدؿُّ عمى تىكاًلي أشياء كثيرةو يٌتصؿ بعضييا ببعض. مف ذلؾ السٍَّرد؛ اسـه جامعه لمدركع كما 

 أشبييا مف عمؿ الًحػمىؽ.

                 ليو، في شأف داكد عميو السالـ: قاؿ اهلل جؿَّ جال 

قىدٍِّر ًفي السٍَّردً    [، قالكا: معناه ليكٍف ذلؾ مقدَّران، ال يككفي الثٍَّقب ضٌيقان 11]سبأ       كى

 ثقب كاسعان، بؿ يككف عمى تقديركالًمسماري غميظان، كال يككف المسمار دقيقان كال

د الًمٍخرز: قياسيو صحيح" كالًمٍسرى
2. 

 جاء في معجـ الصحاح لمجكىرم هـ(:393السرد في معجم الّصحاح لمجوهري )ت  -3

زي بو، ككذلؾ  في مادة "سرد": دي ما ييٍخرى ٍرزي في األديـ: كالتىسريدي مثمو، كالًمٍسرى السىٍردي: الخى

                                                 
 .1987: صمرجع سابؽ، ، 3مجابف منظكر، لساف العرب،  -1
لبناف،  المغة، دار إحياء التراث العربي، بيركت،ىػ(،معجـ مقاييس 395أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا )ت -2
 .493: ـ، ص2001ق/1422، 1ط
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يا،  دىةه، كقد قيؿ: سىٍرديىا: نسجي كدىةه كميسىرَّ كميسىرَّده، ككذلؾ الدرعي مىٍسري ٍرزي مىٍسركد ه الًسرادي، كالخى

مىًؽ بعًضيا في بعض، كيقاؿ: السىٍردي:  ، كالمىٍسركدةي: الدرعي المثقكبة، كىك تداخيؿ الحى الثىٍقبي

مىؽً   .كالسىٍردي اسـه جامعه لمدركًع كساًئر الحى

، أم تابٍعتيو        ٍدتي الصكـى سىرى  1.كفالفه يىٍسريدي الحديث سىٍردان، إذا كاف جيِّد السياًؽ لو، كى

دة جاء في ماهـ(: 129أبادي )ت تعريف السرد لغًة من القاموس المحيط لمفيروز -4

، كالسِّراًد، بالكسر،  "سرد" في القامكس المحيط لمفيركز ٍرزي في األىديـً أبادم: "السٍَّردي: الخى

ٍكدىةي ًسياًؽ  مىًؽ، كجى ، كالتٍَّسريًد فييما، كنىٍسجي الدٍِّرًع، كاٍسـه جاًمعه لمدُّركًع كساًئًر الحى كالثٍَّقبي

ٍكمىوي  : صارى يىٍسريدي صى ديًث، كسىًردى، كفىًرحى  .2الحى

سياؽ متسؽ يسير ي يدؿ عمى التتابع  كالتكالي ف ،فالسرد في المفيـك المغكم العاـ        

 في اتجاه كاحد

استأثر اىتماـ الباحثيف مصطمح نقدم حديث،  :اصطالحا( Narration)السرد        

جعمو مف أكثر المصطمحات ما كالدارسيف عؿ اختالؼ تكجياتيـ كثقافاتيـ كمرجعياتيـ، 

المجاالت  كتعدد مفيكمو، في تحديدسبب االختالفات الكثيرة ثارة لمجدؿ، بإالقصصية 

  الغربية النقدية ، سكاء عمى الساحة النقدية العربية أـ عمى الساحةالتي تنازعو

                                                 
معجـ تاج المغة كصحاح العربية المسمى بالٌصحاح، دار  ىػ(،398أبك نصر إسماعيؿ بف حٌماد الجكىرم الفارابي )ت 1

 .532: ـ، ص2005/ىػ1426، 4لعربي، بيركت، لبناف، طإحياء التراث ا
لعربي، بيركت، القامكس المحيط، دار إحياء التراث ا ىػ(،817-729أبادم ) يعقكب الفيركزمجد الديف محمد بف  2

 .274: ـ، ص2003/ىػ1424، 2لبناف، ط
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ىناؾ ك  فيناؾ العديد مف المفاىيـ المختمفة التي استخدـ فييا ىذا المصطمح،       

كأيف  التي تحدد لنا أيف يبتدئ السرد ،ةمجاالت كثيرة ذابت خالليا الحدكد االصطالحي

مما جعمو محؿ خالؼ بيف المشتغميف في ىذا المجاؿ، فتعددت المفاىيـ  ينتيي،

يفيـ منو مرة عمى أنو تتابع األحداث في  ،تعددية مفيـك )السرد(" لممصطمح الكاحد، نحك

كىك  ،1تابع األحداث كمرة األحداث المسركدة مف السارد"القصة، كمرة ىي طرائؽ عرض ت

ثناء أما نجده مجسدا عند المشتغميف العرب باعتبارىـ ال يستقركف عمى مصطمح كاحد، 

 غتو األـ الى المغة العربية،نقميـ لو مف ل

عمى الرغـ مف تت ذىنو كيصعب عميو االمساؾ بو، يتش العربي، سار ما يجعؿ الد       

المصطمح يجب أف يخضع إلى "تكحيد المعايير كالمبادئ يؤكدكف عمى أف  ،الدارسيفأف 

ٌما انتقاء مصطمح كاحد مف بيف عٌدة  كالمنيجيات التي تصاغ في ضكئيا المصطمحات، كا 

مترادفات لمتعبير عف مفيـك معيِّف، ليحٌؿ محٌؿ المصطمحات العديدة المترادفة المستعممة 

"في التعبير عف ذلؾ المفي ، ككف أف المصطمح يككف مف خالؿ "تخصيص لفظ ما، 2ـك

ٌدكف االنتياء إلييا مف أجؿ ثمرة يجنيكنيا، كمصمحة  لحقؿ معرفٌي ما، يميؽ بالداللة التي يكى

  ، ليؤدم الغرض المنشكد3يرتقكف بيا، كأصكؿ معرفة يتدارسكنيا، خالؼ ذلؾ االستعماؿ"

                                                 
، دار طفبء للٌشر والتىزٌع ، 1أزوذ رزٍن مرٌن الخفبخً، الوظطلر الطردي فً الٌقذ األدبً العربً السذٌث، ط1

 56، ص: 2012
2

 305ـ، ص: 2008، مكتبة لبناف ناشركف، بيركت، 1أسسو النظرية كتطبيقاتو العممية، طعمي القاسمي، عمـ المصطمح،   
3

 19، ص: ـ2007نظرية النص األدبي، د ط، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر  ،ضعبد المالؾ مرتا 
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التكحيد المعيارم  ىك اعتماد ،لممجتمعباعتبار أف مف عالمات الرقي كالنضج        

لممفيـك العممٌي الكاحد، كذلؾ بالتخٌمص  كاحد بػ"تخصيص مصطمح حيث يككفممصطمح، ل

مكض أك االلتباس في المغة العممٌية تراؾ المفظي ككٌؿ ما يؤدم إلى الغمف الترادؼ كاالش

  .الغمكض ، كؿ ىذا، حتى ال نقع في االلتباس أك1أك التقنية"

ف كاف كالما منثكرا، فيك يمتاز بالتغريب ب جنس قائـالسرد " لكف يبقى        ذاتو كا 

الخصائص النكعية التي تشتغؿ كطرائؽ فنية (، ك العرض، كالتمثيؿ، كالكصؼ) كالمييمنات

ي، كالشخصية، كالزمف، كالمكاف( كثنائية الحكاية كأدبية )التضميف، كالتحفيز، كالسرد الذات

ف إمف ثـ فك المبنى الحكائي أك الخطاب (، ك أكالحبكة ) ،ائي أك القصة(تف الحكأك الم)

لى مقكمات السرد إليس كؿ نثر سرد، ككف بعض الكتابات النثرية تفتقر كؿ سرد نثر، ك 

ف أخذت طابع الحكاية أك القصة أك الركاية، مف قبيؿ الحكاية البدائية ا  كشركطو، ك 

األطركحة، فيذه األنكاع النثرية تعتمد كقصص األسفار، كقصص األطفاؿ كالركاية 

 .2"ؾ شأف الخطابة كالمقالة كالرسالةالكضكح كالمباشرة كالتقرير كالتسجيؿ شأنيا في ذل

"عرض مكٌجو لمجمكعة مف الحكادث التي يتفرد بيا ككنو  خصكصيتوفالسرد لو         

فالعرض يعني تقديـ  –المتخيمة عف طريؽ المغة المكتكبة  ركالشخصيات المتخيمة أك غي

الحكادث كالشخصيات متتابعة عمى نحك معيف، أما التكجو فيعني إجادة تقديـ الحكادث 

                                                 
1

 311-310ص: مرجع سابؽ، عمي القاسمي، عمـ المصطمح، أسسو النظرية كتطبيقاتو العممية،  

2
 .27_26ص:، ـ2015، دار ميـ لمنشر، الجزائر، 1سيدم محمد بف مالؾ، السرد كالمصطمح، ط 
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، مما يجعمو ذا أىمية بمكاف في العمؿ السردم ألنو 1كالشخصيات فتبدك مقنعة لممتمقي"

شخصياتو كبالتالي فضاءاتو إذ ىك الذم ينظـ أحداثو ك يشكؿ مككنا الزما لمنص الركائي، "

 لى الخطاب أك المبنى باالصطالح تكماشفسكيإأزمنتو، كمف ثـ انتسابو ك 

(Timachevsk) مف حيث ىك صياغة فنية كفؽ قكاعد القص كأشكالو المتباينة لمحكاية ،

فيك الذم  ،2"الذم يحكز المادة السردية في صيغتيا الكقائعية الخاـ (،Fable)أك المتف 

  .تتشكؿ بكاسطتو الركاية

عف طريؽ "الحديث أك االخبار )كمنتج كعممية كىدؼ كفعؿ كبنية كعممية  يككف       

بنائية( لكاحد أك أكثر مف كاقعة حقيقية أك خيالية)ركائية( مف قبؿ كاحد أك أكثر )غالبا ما 

يككف ظاىرا( مف السارديف كذلؾ لكاحد أك اثنيف أك أكثر )ظاىريف غالبا( مف المسركد 

ص حدث أك أحداث أك خبر أك أخبار سكاء أكاف ذلؾ مف ، كىك الذم "يشمؿ عمى ق3ليـ"

 ،4صميـ الحقيقة أـ مف ابتكار الخياؿ"

مف الحكاية ليعيد تشكيميا عبر منطؽ داخمي يتفرد "كما أف السرد الركائي ينطمؽ        

ؿ الحكاية الى مجرد بكظائفو كمككناتو كأزمنتو كيخضع بالتالي لكيمياء الكتابة، ليحكٌ 

                                                 
1

، عالـ 1أسماء أحمد معيكؿ، األصالة كالتغريب في الركاية العربية، ركايات حيدر حيدر نمكذجا، دراسة تطبيقية، ط 
 284ص: ، ـ2011الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، 

2
 77ص:م، 2004، دار الثقبفت، الذار البٍضبء، 1طفً الطرد،  دراضبث ،أزوذ فرشىش، زٍبة الٌض 
3

 145ص:  ـ،2003 المجمس األعمى لمثقافة، ،1ط تقد: محمد بريرم، جيرالد برنس، المصطمح السردم، تر: عابد خزندار، 
4

اتحاد الكتاب  ، منشكرات1985-1947تطكر البنية الفنية في القصة الجزائرية  المعاصرة،  شريبط أحمد شريبط،  
 30ص:  ـ1988العرب، 
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، بكصفو "فعال يعيد انتاج األفعاؿ كالميا ،1"لمتفتت عف طريؽ المخيمة عة قابمةذري

بإخضاع المسانيد إلى منطؽ الٌصراع األبدم الذم يسـ حياة االنساف )الٌصراع بيف 

 ذات الحقيقية التي تتفكؽ كتيجازمكاالرادة الفردية، الٌصراع بيف ال يالكاجب االجتماع

  .2كالذات المزيفة التي تحقؽ كتيعاقب، الٌصراع بيف العارؼ كالجاىؿ كبيف القادر كالعاجز"

ليككف بذلؾ السرد "أداة مف أدكات التعبير االنساني كليس بكصفو حقيقة مكضكعية        

باعتبار أف "القضية الجكىرية في السرد تكمف في  ،3تقؼ في مكاجية الحقيقة االنسانية"

كيؼ نترجـ المعرفة إلى إخبار أك كيؼ نحٌكؿ المعمكمات إلى حكي، كيؼ نحٌكؿ التجربة 

االنسانية إلى بنى مف المعاني التي تتخذ شكؿ الخصائص الثقافية المرتبطة بالزماف 

  .لنا الرؤية الفنيةكيؼ تكظؼ ىذه العناصر، لتجسد ، 4كالمكاف كالناس كاألحداث"

ال يمكف االبتعاد عف ىذه المككنات "في أم منيا عف السرد، فبناء الشخصية لذا        

كمف خالؿ  ديـ كالتأخير في الزماف كالحكادثمثال، تيرصد عالقاتو بالحكاية مف خالؿ التق

إسيامو في صكرة المكاف كبناء الفضاء الركائي، كىذا يعني أنو ال يمكف فصؿ السرد عف 

فيك كىذه العناصر، عنصراف متالزماف لتشكيؿ النص السردم عامة،  ،5أثره في تقديميا"

ككف أف السرد ىك "المحكية بمككناتيا الداخمية مف الحدث كالشخكص ، كالركائي خاصة

                                                 
1
 77ص:مرجع سابؽ، فً الطرد،  دراضبث ،أزوذ فرشىش، زٍبة الٌض 

2
 60ص: مرجع سابؽ، مرجع سابؽ، سيدم محمد بف مالؾ، السرد كالمصطمح،  
 13ـ، ص: 2005، مكتبة اآلداب، القاىرة، 3عبد الرحيـ الكردم، البنية السردية لمقصة القصيرة، ط 3

4
 13، ص: نفسو المرجع 

5
  284ص: مرجع سابؽ، أسماء أحمد معيكؿ، األصالة كالتغريب في الركاية العربية،   
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بداع تركيبة أخرل ننا مف "االبتكار الداللي في إ، مما يجعؿ السرد يمكِّ 1اف"كالزماف كالمك

كما  ،2ىي الحبكة، بكاسطة الحبكة تجتمع األسباب داخؿ الكحدة الزمنية لفعؿ كامؿ كتاـ"

فيك أداة ضركرية لتجسيد ، 3ا فنيا متينا"يأنو "يسيـ في الربط بيف أجزاء القصة كتتابع

 .األعماؿ السردية

كيككف ذلؾ كمو بكاسطة "انجاز المغة في شريط محكي يعالج أحداثا خيالية في        

زماف معيف كحيز معيف، تنيض بتمثيمو شخصيات يخمقيا المؤلؼ كيرسـي مالمحيا بطرؽ 

السمكؾ  ياعف طريق لؾ المغة كسيمة السرد "ييحكى، لتككف بذ4تجعؿ القارئ مشدكدا إلييا"

كالحركات كاألفعاؿ كاألماكف، كىي أدكات عالمية، بخالؼ المغة ذات الصبغة  االنساني

  باعتبار أف المغة ىي المادة األساسي لتشكيؿ أم عمؿ ركائي ،5المحمية"

المغة  إلى حيز –المغة  –كبالتالي "فإف تحكيؿ التجربة إلى حكي معناه إخراج ليا        

 تاالنسانية الشاممة، بخالؼ ما لك صيغت عمى ىيأة تأمالت أك تقارير أك مقاال

  .، كعالمية السمكؾ االنسانيعمى خصكصية المغة كمحميتيا يدؿ كىك ما، 6تحميمية"

                                                 
، دار 1السرديات كالترجمة العربية، تنسيؽ: سيدم محمد بف مالؾ، تقد: عبدالحميد بكرايك، ط مجمكعة مف الباحثيف، 1

 25-24، ص: ـ2018ميـ لمنشر، الجزائر، 

2
، دار الكتاب الجديد 1، تر: السعيد الغانمي كفالح رحيـ، ط1بكؿ ريكك، الزماف كالسرد، الحبكة كالسرد التاريخي، ج  

  13ـ، ص: 2006المتحدة، بيركت، 
3

 30ص:  ،مرجع سابؽتطكر البنية الفنية في القصة الجزائرية  المعاصرة،  شريبط أحمد شريبط، 

4
، ذار ليندة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 1ثائر زيف الديف، في دركب السرد، دراسات تطبيقية في القصة كالركاية، ط  

 19ـ، ص: 2001سكريا، 
5

 13 ص: ،مرجع سابؽعبد الرحيـ الكردم، البنية السردية لمقصة القصيرة،  

6
 13ص:  المرجع نفسو، 
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... في كؿ األمكنة، كفي كؿ المجتمعاتأف السرد "حاضر في كؿ األزمنة ك  كما       

لذلؾ "ال  ، 1ثقافي، إنو مكجكد في كؿ مكاف تماما كالحياة" إنو عالمي، عبر تاريخي، عبر

أم أمة مف األمـ أف يككف رافدا مف ركافد كحدتيا الثقافية كالحضارية ما لـ  يمكف ألدب

يتـ الكعي بو تاريخيا كما لـ يتشكؿ تاريخو الخاص الذم يرصد مجمؿ تحكالتو، كيصؿ 

بيف مجمكع حمقاتو، كيرصد مراحؿ تشكمو كتطكره ألنو بذلؾ يغدك بمثابة الذاكرة الجماعية 

ىك بمثابة البحث عف  ،بحث في تاريخ أدب أم أمة مف األمـف الأل ،2"المنظمة كالمؤطرة

تشكميا كصيركرتيا كتطكرىا في  ، كاالجتماعية ،كالسياسية ،الثقافية ،مككنات ىذه األمة

  .ف األمة كخصكصيتيا عف باقي األمـكمف أخرل حفظ كيا مف جية

 ،كماضييا ،كىكيتيا ،كثقافتيا ،كتراثيا ،ذاكرة األمـلاألدب حاضف  أف ككف       

كمستقبميا، كال يتأتى ذلؾ إاٌل عف طريؽ ضبط المصطمحات كتحديد المفاىيـ،  ،كحاضرىا

ألنو "كمما غاب عنا تحديد المفيكـ الجامع بدقة، صعب عمينا تدقيؽ األنكاع المنضكية 

 3تحتو، كمف ثمة تستحيؿ عمينا إمكانية النظر في تطكره كصيركرتو أك تشكيؿ تاريخو"

 ، خاصة في شكميا القصصي كالركائيبنت العصر الحديث" ىي، ة السردغير أف أدبي

                                                 
، عيف الدراسات كالبحكث 1لعربي، كتابات أبي حياف التكحيدم نمكذجا، طابراىيـ عبدالعزيز زيد، السرد في التراث ا 1

 17، ص: ـ2009االنسانية، الجيزة، 

 79ص:  ،ـ2012ىػ/1433، منشكرات االختالؼ، الجزائر، 1ط السرد العربي، مفاىيـ كتجميات،2
3

 84سعيد يقطيف، المرجع نفسو، ص:  
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مما يجعميا تكاد تفمت مف اطار األحكاـ المسبقة التي تالحؽ الشعر في النقد 

  .ككف أف السرد حديث النشأة، عمى خالؼ الشعر ،1المعاصر"

ألف  العاطفيباإلقناع نما ا  د ال تتعمؽ بمجرد عرض المكضكع، ك كما أف غاية السر        

عند تحاكـ الخصكـ أماـ القاضي، فيسرد كؿ كاحد مف  في أٌكؿ أمره كاف السرد

ال ينظر "المتخاصميف حكايتو بأسمكب كطريقة معينة بغية التأثير في القاضي، لذلؾ كاف 

ا نريد منو أف يشعر مب شعريلى أكثر مف ذلؾ كىك أف إنما ا  خبار القاضي، ك إلى إفحسب 

ال بيدؼ تحريؾ تعاطفو الشديد، فنحكي لو إف مف الضركرم أف نخبره بو، حتى لك لـ يك

 نما يككفا  ، فالسرد ال يككف لنقؿ األحداث ألجؿ القص فقط، ك 2ه لذلؾ"ألشياء كي نعدٌ ا

حكيو خباره بو، الستمالتو كتعاطفو مع ما نإقناعو بما نريد ا  لتأثير في المتمقي، ك ا ألجؿ

  .كنسرده لو

يطمؽ عمى النص الحكائي، أك الركائي أك القصصي برمتو، " كاف السردلذلؾ        

المبدع الشعبي ليقدـ بيا الحدث  ، أك حتىك القاصفكأنو الطريقة التي يختارىا الراكم أ

 بطرقة خاصة يستميؿ بيا المتمقي لغاية ما كمقصدية معينة، عف طريؽ، 3"لى المتمقيإ

  .4"كف في صكرة حكينسيج الكالـ، كل"

                                                 
1

 . 352ص: ـ،1996لبناف ناشركف،  ، مكتبة1ط طالذ فضل، بالغت الخطبة وعلن الٌض،
2

 354ص:  ،الورخع ًفطه
3

 53ص: ،مرجع سابؽ الدسائري الدذٌذ، عبذ القبدر بي ضبلن، هنىًبث الطرد فً الٌض القظظً 
4
 53ص:  ،الورخع ًفطه 
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يضاحا كشمكلية الحتكائو مختمؼ إأكثر  ،كاف السرد مف ىذا المنطؽلذلؾ        

لذلؾ يعد السرد  -حكاية كالركايةالقصة كال - ذات الطابع السردم ،الحكائية جناساأل

بيف الشخصيات كالمتمقي ىك أك القارئ بقياـ كسيط لى المستمع إكسيمة تكصيؿ القصة "

  .الذم يركم لنا القصة ،1"الراكم

الذم يقـك بنقؿ الركاية إلى المركم لو، أك " -الراكم/السارد  – ىذا األخير       

"كسيط فني يالـز ضمير المتكمـ في الغالب فيك المتحدث فيك بمثابة  ،2القارئ)المستقبؿ("

كىك  ،أنت( –ىك -الذم ينقؿ األحداث كىك الذم يصطنع ثالث شفرات في نشاطو )أنا

، كما أنو ىك "الذم يسكؽ الحكاية مف كجية نظر 3األحداث كمتمقييا"الكسيط الفني بيف 

عميا ألنو ىك الذم يزجييا، كيرعى نسيجيا، كيتعيد نشأتيا، كيتابع تطكرىا إلى أف يبمغ 

  ، فيستقبميا المتمقي كفؽ الطريقة التي ارتضاىا ىذا الراكم/السارد4نتيى الذم يكد بمكغو"مال

قصا أدبيا يقـك بو السارد "بيف ككنو خطابا غير منجز أك  فتراكح مصطمح السرد       

مصطمح السردية بو ارتبط ، ك ليس ىك الكاتب بالضركرة، بؿ كسيط بيف األحداث كمتمقييا

الذم يعني بو الطريقة التي تركل بيا القصة أك الخرافة فعميا، كىي فركع األدبية، التي 

 جعؿ القصة أك الركاية أدبا سردياي ما، فكانت السردية بحث في بحثت في أدبية األدب

                                                 
1
، هٌشىراث اتسبد الونىًبث، والىظبئف، والتقٌٍبث، دراضت، دط ،تبر، بٌٍت الطرد فً القظض الظىفًًبهضت ض 

 63ص:م، 2003النتبة العرة، دهشق، 
2

 28ص:   ،مرجع سابؽ مجمكعة مف الباحثيف، السرد كالترجمة العربية، 
3

، دار األياـ لمنشر 1أحمد بكجمعة بناني، المصطمح النقدم المعاصر عند عبدالممؾ مرتاض، )مقاربة منيجيية(، ط 
 217ـ، ص: 2015كالتكزيع، عماف، 

4
 218-217نفسو،  ص:  المرجع 
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مما يجعؿ ، 1قامة بعض العالئؽ بينيا"إسمسمة مف الكقائع كاألحداث بعد  مف خالؿ ركاية

فعؿ ال حدكد لو، يتسع ليشمؿ مختمؼ الخطابات "في نظر بعض النقاد ىك بمثابة السرد 

فيككف بذلؾ  ،2"كافعو االنساف أينما كجد كحيثما يبدسكاء كانت أدبية أك غير أدبية، 

يستطيع أف   -األدبية كغير األدبية –لخطابات مكلية تحكم مختمؼ اشالسرد ذا خاصية 

 .م زماف كفي أم مكافيمارسو االنساف في أ

 ف أف يأمؿ، كال يناـ دكف أف يحمـال يستطيع أف يعيش دك "االنساف، باعتبار أف         

 كيعبث، كييرج، كينكت، كيسخر ييذمؼ، ك كأف يعيش دكف أف يسرد، كيحكي كيخرٌ 

لحكايات أنجزتيا  ركده كؿ ىذه المظاىر سي  ، كيضحؾ، كال يبكي كال يضحؾ، ...كيبكي

. فالصمت حكاية، كالبكاء حكاية، كالصراخ رىا األسمكب، كأبدعيا الخياؿ..المغة، كصكٌ 

 يةلساقية حكاية، ىديؿ الحماـ حكاحكاية، كالحياة حكاية، كالمكت حكاية، بؿ خرير ا

الرعد حكاية، دمدمة الريح  صراخ العكاـ كالغكغاء في ساح األسكاؽ حكاية، قصؼ

  .ألف الحكي يمؼ حياتنا جميعا ،3... كالحاؿ أف كؿ كائف بشرم حكاية"حكاية

أف يؤدم الحكي بكاسطة المغة المستعممة شفاىية كانت أك " إلنسافا ستطيعلذلؾ ي       

أك متحركة، كبالحركة، كبكاسطة االمتزاج المنظـ لكؿ ىذه كتابية، كبكاسطة الصكرة، ثابتة 

 La)، كفي الخرافة (Le mythe)حاضر في األسطكرة " -السرد  - إنو، 4"كادالم

                                                 
1
 62ص: ،مرجع سابؽًبهضت ضتبر، بٌٍت الطرد فً القظض الظىفً،  
2
 .19، ص:1997بٍروث، ، الورمس الثقبفً العربً، 1ضعٍذ ٌقطٍي، النالم و الخبر، هقذهت للطرد العربً، ط 

 339-338 ص:  ،مرجع سابؽ ٌٌظر، عبذ الوبلل هرتبع، فً ًظرٌت الرواٌت، 3

4
 19ص:  ،مرجع سابؽضعٍذ ٌقطٍي، النالم و الخبر، هقذهت للطرد العربً، 
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légende،) كفي الميذاة(La fable،)  كفي الحكاية(La coute،)  كفي القصة(La 

nouvelle،)  كفي الممحمة(L’épopée) كفي األحدكثة ،(L’histoire،)  كفي

، (La comédie)، كفي الممياة (Le drame)كفي المأساة  (،La tragédie)المشجاة

، (Le tableau peint)كفي المكحة الزيتية (، La pantomime)كفي التمثيمية الصامتة 

كىك ما يؤىؿ ، 1"ر كاألشكاؿكفيما ال يحصى مف المظاىر كالظكاىر كالعناصر كالصكٌ 

"ينقؿ الفعؿ القابؿ لمحكي مف الغياب إلى الحضكر، كجعمو قابال لمتداكؿ، سكاء  السرد بأف

 .لقدرة السرد عمى التقديـ كالتأخير، 2كاف ىذا الفعؿ كاقعيا أك تخييميا"

 يرتبط بأم نظاـ لساني أك غير لساني، كتختمؼ تجمياتو" -السرد  –كما أنو        

"فعؿ يقكـ بو الراكم الذم  سرد في عمكمو ىكفال ،3"باختالؼ النظاـ الذم استعمؿ فيو

              ، يستعممو الكاتب4يينتج القٌصة، كىك فعؿ حقيقي أك خيالي ثمرتو الخطاب"

لغكية، كىك الفعؿ الذم  لى صكرةإالحادثة مف صكرتيا الكاقعية "نقؿ يلػ -السارد/الراكم -

فيك المفيكـ الذم  ،5"يتعمؽ بالقصمية القص، كىك كؿ ما السمة الشاممة لعم تنطكم فيو

  .يحكم عممية القص

                                                 
1

 337_336ص: ،مرجع سابؽٌٌظر، عبذ الوبلل هرتبع، فً ًظرٌت الرواٌت، 

2
 61ص:  ،مرجع سابؽسعيد يقطيف، السرد العربي، مفاىيـ كتجميات،  

3
 19ص:  ،مرجع سابؽضعٍذ ٌقطٍي، النالم والخبر، 

4
 105، مكتبة لبناف ناشركف، بيركت، دت، ص: 1لطيؼ زيتكني، معجـ مصطمحات نقد الركاية، ط 
5
 38م، ص: 2015، الوؤضطت العربٍت للذراضبث والٌشر، بٍروث، 2آهٌت ٌىضف، تقٌٍبث الطرد فً الٌظرٌت والتطبٍق، ط 
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يصبح "يشمؿ عمى سبيؿ التكٌسع، مجمؿ الظركؼ المكانية  -السرد –أنو  كما       

ليككف بذلؾ السرد "عممية انتاج يمٌثؿ فييا  ،1كالزمنية، الكاقعية كالخيالية، التي تحيط بو"

حتى كاف  ،2كالخطاب دكر السمعة المنتجة"الراكم دكر المنتج، كالمركم لو دكر المستيمؾ 

كاف "كؿ نص سردم يشمؿ  عددا غير قميؿ مف الذكات التي يمكف تقسيميا إلى 

مستكيات، أكليا مستكل االرساؿ، فتككف ىذه الذكات شخصيات مؤلفة أك سارده، كثانييا 

ذكات مستكل الرسالة فتككف ىذه الذكات شخصيات، كثالثيا مستكل التمقي فتقـك ىذه ال

   .لتككف ىذه العناصر الثالثة، ىي المككف األساسي ليذه العممية، 3"فبدكر المتمقي

"األساس الذم يتشكؿ منو مصطمح  ، ىمافي ىذه العممية الراكم كالمركم لو كما أف      

 حيث "يقكـ المرسؿ )الراكم( ،فتتجسد مف خالؿ العالقة بينيما، عالقة التكاصؿ ،4السرد"

بأداء رسالة )المركم(، يستقبميا الممتقط )المركم لو(، كالبد مف أف تتضمف المرسمة لكي 

ي كجكد نظاـ كتقتض تككف فاعمة محتكل كالميا تشير إليو، كيعيو الممتقط في الكقت ذاتو،

(، أك لغة تككف مشتركة كميا أك جزئيا عمى األقؿ بالنسبة إلى المرسؿ Codeرمكز )

                                                 
1

 105مرجع سابؽ،  ص:  لطيؼ زيتكني، معجـ مصطمحات نقد الركاية،  

2
 105فسو، ص: المرجع ن 
3

 59 ، ص:م1998 الهٍئت الوظرٌت العبهت للنتبة،ضعٍذ الىمٍل، تسلٍل الٌض الطردي، هعبرج ابي عربً ًوىرخب،  

4
، عيف الدراسات كالبحكث 1ابراىيـ عبدالعزيز زيد، السرد في التراث العربي، كتابات أبي حياف التكحيدم نمكذجا، ط 

 19ـ، ص: 2009االنسانية، الجيزة، 
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حتى تتـ  ،1المرسمة تكافر قناة اتصاؿ تحقؽ االتصاؿ كتبقيو قائما"كالممتقط، كتتطمب 

 .عممية التكاصؿ

"العمؿ كمنسجما مع التكاصؿ المساني، باعتبار أف ىذا التصكر يككف مالئما        

فيو كؿ منيما اآلخر،   »األنت «ك  »األنا  «يفترض -مثؿ االتصاؿ المساني - السردم

فصكرة السارد ليست )أك قارئ(، كمف غير سامعو  غير راكو ذ ال يتأتى لو أف يككف مف إ

صكرة كحيدة منعزلة، بؿ تصحبيا منذ بدايتيا في الصفحة األكلى صكرة أخرل ىي صكرة 

 لسارد بالمؤلؼ تتذبذب قربا كبعدا،أف عالقة اىذا مف جية كمف أخرل، ىك " ،2"القارئ

 فس العالقة المرنة المذبذبةأخذ نفإف صكرة القارئ ىذه ال تنطبؽ عمى شخص معيف بؿ ت

قة، أخذت دككمتا الصكرتيف تتكقؼ عمى األخرل، فكمما أخذت صكرة السارد تتضح ب

   .3"تكتسب معالميا، كىاتاف الصكرتاف الزمتاف ألم عمؿ إبداعي لقارئصكرة ا

"يحققاف فكرة التكاصؿ السردم، أم أف  -السارد كالقارئ)المتمقي(  – ما يجعميما

ما يعني تماثال ما في الشكؿ مع أطراؼ العممية  كلمسرد، كىناؾ متقبؿ لو، كىىناؾ مانحا 

 المتمقي( كالتي صاغيا ياكبسكف -النص - اإلبداعية التي ألح عمييا النقاد )المبدع

(Jakobson ،) 4في مخططو الشيير: 

 
                                                 

، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، إربد، 1نكرالديف رايص، المسانيات المعاصرة في ضكء نظرية التكاصؿ، ط 1
 74ـ، ص: 2014

2
 60-59 ص: هرخع ضببق، ضعٍذ الىمٍل، تسلٍل الٌض الطردي،  
3

 60-59 ، ص:الورخع ًفطه 

4
 19ص:  هرخع ضببق، ابراىيـ عبدالعزيز زيد، السرد في التراث العربي،  
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 سػيػػاؽ

 مرسؿ   .....   رسالػػة  .....  مرسؿ إليو

 اتصاؿ

 سنف )شفرة(

تتحقؽ عممية التكاصؿ االنساني ىاتو، يرل )ميشاؿ زكريا(، حتمية "تكافر  كلكي      

  1العكامؿ التالية:

 Destinateurإنساف مرسؿ  -1

 Destinataire  إنساف ممتقط -2

 Contactإقامة االتصاؿ بيف المرسؿ كالممتقط  -3

 Code لغة مشتركة يتكمميا المرسؿ كالممتقط -4

 Messageمرسمة لغكية  -5

 Contexteمحتكم لغكم ترمز إليو المرسمة  -6

عف كؿ عنصر مف ىذه " (، R. Jakobson) ثـ اكتشؼ ركماف ياكبسكف      

 2العناصر تتكلد كظيفة لغكية، عمى ىذا النحك الذم يبرزه المخطط )الجاكبسكني( الشيير:

  

                                                 
1

  74ص: هرخع ضببق،  نكرالديف رايص، المسانيات المعاصرة في ضكء نظرية التكاصؿ، 

، منشكرات االختالؼ، الجزائر، 1يكسؼ كغميسي، إشكالية المصطمح في الخطاب النقدم العربي الجديد، ط 2
 275-274، ص: ـ2008ق/1429
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 السياؽ

 (الكظيفة المرجعية)

 .....       المرسؿ إليو   الرسػػالػػػة.....              ػػؿ سػالمر 

 (الكظيفة الندائية)         (الكظيفة الشعرية) (      الكظيفة االنفعالية)

 الصمة

 (كظيفة اقامة اتصاؿ)

 الشفرة

 (كظيفة ما فكؽ المغة)

حيث أف كؿ كظيفة مف ىذه الكظائؼ في الخطاب تتمٌيز نكعيا مف الكظائؼ  

 :1األخرل

(: كىي كظيفة مرٌكزة عمى Fonction émotiveاالنفعالٌية )المرًسؿ كيكٌلد الكظيفة  -

نقطة االرساؿ، تنزع إلى الٌتعبير عف عكاطؼ المرًسؿ كمكاقفو إزاء المكضكع الذم يعبِّر 

 عنو.

(: كتتجٌسـ ىذه الكظيفة Conativeالمرسىؿ إليو كتتكٌلد عنو الكظيفة الندائية )االفيامية  -

كصيغة األمر، كىما في البالغة العربية صيغتاف تدرجاف خير تجسيـ في صيغة الٌدعاء 

 فيما يسٌمى باألساليب اإلنشائية الطمبٌية.

                                                 
  123إلى  121ـ، ص: 2006، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت، 5كاألسمكب، ط عبد السالـ المسدم، األسمكبية ينظر، 1
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(: كىي الكظيفة La fonction référentielleالٌسيػػاؽ كيكٌلد الكظيفة المرجعٌية ) -

 .المؤدية لإلخبار

(: La fonction phatiqueاتصاؿ كيكٌلد كظيفة اقامة اتصاؿ أك الكظيفة االنتباىية ) -

 كىي تكمف في الحرص عمى ابقاء التكاصؿ

(: La fonction métalinguistiqueكتكٌلد كظيفة ما فكؽ المغة ) )الشفرة(الٌسػنف -

دارىا أف يتأكد أحد طرفي جياز التخاطب مف أنو يستعمؿ كالطرؼ اآلخر النمط مك 

 المغكم نفسو كبالتالي أف التخاطب قائـ فعال عمى التفاىـ المتكاصؿ

(: كىي La fonction poétiqueالكظيفة الشعرية )-الرسػالػة كتكٌلد الكظيفة االنشائية  -

الكظيفة التي تككف فييا الرسالة غاية في حد ذاتيا ال تعٌبر إاٌل عف نفسيا فتصبح ىي 

 .المعنية بالدرس

عمى النص القصصي سكاء " السرد أصبح يطمؽكمع تطٌكر الدراسات السردية         

ركاية أك قصة أك حكاية، فكأنو الطريقة التي يختارىا القاص ليقدـ بيا الحدث إلى كاف 

فيك "يعد أسمكبا متميزا لعرض  ،1المتمقي، فكأنو نسيج كالـ كلكف في صكرة حكي"

   .عامة، ليككف بذلؾ ىك سبيؿ المحكي 2، أك طريقة لمقص الركائي"األحداث

                                                 
1
 21م، ص: 2011بىقروهت زنٍوت، هٌطق الطرد فً ضىرة النهف، دط، دٌىاى الوطبىعبث الدبهعٍت،  

2
، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، إربد، األردف، 1باف البنا، البناء السردم في الركاية اإلسالمية المعاصرة، ط  

 11ـ، ص: 2014
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 أك "عرض لحدثتحديد السرد بقكلو أنو (، G.Genette) كقد حاكؿ جيرار جينيت       

]عرض[ بكاسطة المغة، كبصفة خاصة بكاسطة أك خيالية حقيقية مف األحداث،  متكالية

تعريفا  (،عبد المالؾ مرتاضليككف ىذا التحديد محؿ نقد، حيث يعتبره ) ،1"لغة مكتكبة

 تكدكركؼأنو "أبرع مف  ،ف كاف يشيد لصاحبوا  ك  ،ائعاجامعا مناقصا، ليس 

(Todorov،) ريماسكغ (Greimas)،  في تحميؿ األعماؿ السردية كمحاكلة مقاربتيا

 2بالتنظير، كسيظؿ جيد ىذا الرجؿ في مجاؿ السرديات، متداكال بيف الناس زمنا طكيال"

  .لما قٌدمو مف جيكد في الدراسات السردية

كاف مف أصحاب االتجاه السردم الذم اعتنى  - (Genette) جينيت - فيك       

عف الزمف  ابحثكأساليب أداء الحكاية، حيث أنو "أسس نظريتو عمى ركاية)بطرائؽ السرد 

ية، كىي: القصة، السرد، لمارسيؿ بركست كاقترح أبعادا ثالثة لتحميؿ الركا (الضائع

لمركم لو، كالزمف (، فعنى بمككنات البنية السردية، كمكضع الراكم، كاالخطاب )النص

فكاف بحؽ مصنفو، خطاب الحكاية كعكدة الى خطاب  السردم،كالصيغة كالصكت 

، لكف تعريفو لمعمؿ 3"في النقد البنيكم لمقصة كالركايةالحكاية، مف المصادر الميمة 

 :4السردم قد جانبو بعض النقص مما جعمو غير دقيقا، العتبارات مختمفة

                                                 
 42ص:مرجع سابؽ، أحمد رحيـ كريـ الخفاجي، المصطمح السردم في النقد األدبي العربي الحديث،  1
 330عبد المالؾ مرتاض، في نظرية الركاية، مرجع سابؽ، ص:  2
 67ناىضة ستار، بنية السرد في القصص الصكفي،  مرجع سابؽ، ص: 3
 331-330ينظر، عبد المالؾ مرتاض، في نظرية الركاية، مرجع سابؽ، ص: 4
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 الٌ ا  كم تحت لكاء التأريخ ال تحت لكاء الحكي، ك التاريخية تنضأف األحداث  :أوالها        

لى الكاقع كالفعؿ، كالحدث الحكائي المستند الى إز بيف الحدث التاريخي المستند ـ نميٌ فب

 مجرد الخياؿ المحض؟ 

كي بأف تككف مكتكبة ال معنى لو، ألف حأف استعماؿ التخصيص لمغة ال :وثانيها        

يض عمى المكغمة في القدـ كانت تن األعصرداب الشعكب منذ آأصؿ الحكي في جميع 

عنصرا  الٌ إليست  ف ككف المغة شفكية أـ كتابية،بصرؼ النظر عالمغة الشفكية، كما أنو ك 

ال مف أجؿ أف تنجز عم، كتتآلؼمف بيف عناصر كثيرة تتضافر كتتظاىر كتتكاثؼ، 

ذا لـ يكف ىناؾ سارد ينيض إالمغة مع الحدث ال تصنع شيئا،  أف ككف . سرديا كامال

  بيذا الصنيع.

، صعب الكصكؿ إلى مفيـك محدديىذا التبايف في تحديد مفيـك السرد ىك الذم "       

يتفؽ عميو، كؿ النقاد، ألف المفيـك يخضع لمتيار أك االتجاه السردم الذم يتبناه كؿ فريؽ 

يككف  ،، كىك ما يعٌسر عمى الباحثيف إعطاء مفيـك كاحد كمكحد لمسرد1"بمعزؿ عف اآلخر

ككف أف المفيـك يحدده كؿ اتجاه كفؽ رؤيتو تبعا  ،محؿ إجماع المنظريف كالدارسيف

 .لخمفياتو الفكرية كالفمسفية

ؿ الحدث شكِّ يي "، حيث اكتعد الركاية ىي النمكذج األمثؿ لمسرد كتعدد السارديف فيي       

تنمك كتحقؽ كظائفيا تتفاعؿ ك  -الركاية–، كىي ؼ عناصر ميمةكتشاالفييا كالكصؼ كا
                                                 

، دار 1التحفيز نمكذجا تطبيقيا، ط ليات المنيج الشكمي في نقد الركاية العربية المعاصرة،آ مراد عبد الرحماف مبركؾ،1
 31: ص ـ2002الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، االسكندرية، 
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مف خالؿ شبكة تسمى الشخصية الركائية، كعنصر السرد فييا يختمؼ عنو في الحكاية 

الشفيية، فراكم الركاية ليس شخصا مميما كما في الممحمة، كال ممثال يركم بمسانو كيديو 

نو شخصية كىمية ككظيفة مف كظائؼ إاؿ التاريخ أماـ جميكر متحمس، كقمبو أخبار أبط

، بمعنى أف العمؿ السردم تتفاعؿ 1"را فيو عالمو كزمانوالنص الذم يخمقو الكاتب مصكٌ 

  .فة كتتآلؼ مف أجؿ انجازه كتجسيدهفيو عناصر مختم

 تتعدد كظائؼ السارد " حيث دكرا ميما في تقديمو كركايتو، يمعب السارد فيوكما،        

خطاب الشخصيات دراج إقادر عمى  فيك ،بيف المراقبة كاالدارة، ألنو يراقب البنية النصية

مما يمكنو أف يميد  ساسي يتمثؿ في كظيفة التصكير،ألف دكره اكأ ،ضمف خطابو الخاص

 ، 2"إلى نبره بعالمات مشيديةأك أف يشير  لخطاب الشخصيات بأفعاؿ القكؿ كالشعكر

 : 3تتمثؿ في لمسارد  ف نرصد مجمكعة مف الكظائؼأيمكف ك 

 Fonction narrativeكظيفة السرد نفسو  -1

 Règleكظيفة تنسيؽ  -2

كتتجمى في ابالغ رسالة سكاء كانت تمؾ الرسالة  Communicationكظيفة ابالغ    -3

 نسانياإك أخالقيا أك مغزل أالحكاية نفسيا 

 ، سارد كالمتمقياختيار كجكد االتصاؿ بيف التتمثؿ في  :كظيفة تنبييية -4

                                                 
 .99_98ص:  هرخع ضببق،  لطٍف زٌتىًً، هعدن هظطلسبث ًقذ الرواٌت، 1
2

 62 ص:هرخع ضببق،  الطردي، ضعٍذ الىمٍل، تسلٍل الٌض 
3
 63_62ص:  الورخع ًفطه،  
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تبرز في المقاطع التي يكجد فييا القارئ عمى نطاؽ النص حتى يخاطبو السارد بصفة ك 

 .مباشرة 

تظير حتى يثبت السارد في خطابو المصدر الذم  Testimonialeكظيفة استشيادية -5

 ك درجة دقة ذكرياتو أاستمد منو معمكماتو 

 النشاط التفسيرم لمراكم أك تعميقيةكظيفة ايديكلكجية  -6

في عالـ الحكاية ماج القارئ إدتتمثؿ في  Impressiveتأثيريةك أ إفياميوكظيفة  -7

 . محاكلة اقناعوك 

ء السارد المكانة المركزية في النص كتعبيره عف أفكاره كِّ ػبػتي :ك تعبيريةأكظيفة انطباعية  -8

 كمشاعره الخاصة. 

 النقاد تحديدات لى تحديد ماىية السرد اصطالحا بحسب مختمؼإذا عدنا إأما        

ىك "طريقة الراكم الذم يحاكؿ أف يعرفنا عمى حكاية  (،Narration)ف السردإ، فكالدارسيف

، 1معينة كذلؾ باستعمالو كممات بسيطة كبأسمكب تخيمي يراعي فيو نظاـ تتابع األحداث"

الذم يركم القصة بطريقتو  ،أك القاص ،أك الحاكي ،نطاؽ الساردفالسرد ال يخرج عف 

  .الخاصة

الكسيمة التي يستعيف بيا الجميع دكف استثناء في التعبير "السرد ىك ف إف ،لذلؾ       

كالسياسي التاريخي كالديني ،... فاإلنساف عف طريؽ السرد )عف أنفسيـ كعف غيره

                                                 
1

 37ص:هرخع ضببق، أزوذ رزٍن مرٌن الخفبخً، الوظطلر الطردي فً الٌقذ األدبً العربً السذٌث، 
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عو كتاريخو كقيمو كمكقعو، كعف يشكؿ صكرة عف نفسو كمجتم ،(كالثقافي كأخيرا األدبي

، فالسرد ىك عبارة عف كسيمة يستعمميا الجميع لمتعبير عف 1كؿ ما يتصؿ بو"اآلخر ك 

 .، كعف كٌؿ ما يحيط بيـكعف ثقافتيـ ،كعف مجتمعيـ ،غيرىـ كعف ،أنفسيـ

تقديـ الحكاية، كالحكاية ىي ىك طريقة الراكم في الحكي، أم في كبالتالي فالسرد ''       

ة أم أنيا مضمكف بني منيا السرديإنيا المادة األكلية التي ن ،أكال سمسمة مف األحداث

مف خالليا "جزءا مف  /السارد،يصٌكر أك يصؼ الكاتب/الراكم ،2"الحكي كمكضكعاتو

الحدث، أك جانبا مف جكانب الزماف أك المكاف المذيف يدكر فييما، أك مممحا مف المالمح 

الخارجية لمشخصيات، أك قد يتكغؿ إلى األعماؽ فيصؼ عالميا الداخمي كما يدكر فيو 

أف السرد في غالب التصٌكرات بمعنى  ،3مف خكاطر نفسية أك حديث خاص بالذات"

أك مف ك التي ليا صمة بو مف قريب أالعناصر المككنة لو مقترف بالحدث ك  ،تداالتحديك 

  .كالشخصية كالزمف كالحيز كالمغة ،دبعي

ميا، خاضعا لمختمؼ يخيت ـكاف حقيقيا أأسكاء  /السارديك فعؿ يقـك بو الراكمف       

 لغة.خياؿ ك ككاقعية، ك  حدثك  كزمافحيز لركاية، مف المككنات األساسية لمقصة أك ا

تحكيؿ ذلؾ إلى أيضا "بث الصكت كالصكرة بكاسطة المغة ك  ىك -السرد –كما أنو        

لكحة حيزية، كال عمينا أف يككف ىذا العمؿ السردم إلى مقطكعة زمنية ك إنجاز سردم، 

                                                 
، 10هدلت ثقبفٍت، العذد  ٌٌظر، عبذ هللا ابراهٍن، الطرد والتوثٍل الطردي فً الرواٌت العربٍت الوعبطرة، هدلت عالهبث،1

 . 03م، ص:2001هنٌبش،
2

 124م، ص: 2003/ الذار البٍضبء، ، بٍروث16الورمس الثقبفً العربً، ، 1طلغت الطرد، طبلر ابراهٍن، الفضبء و
 21ـ، ص: 2014ىػ/1435، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف 1بتقة، ترييؼ السرد الركائي الجزائرم، ط سميـ 3
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 La)ة ر الحاكي عف المدٌ ذ في كؿ مرة يككف السرد: يجب أف يعبٌ إخياليا أـ حقيقيا، 

durée) ية)العمِّ ، ك(La causalité ، فيك يتضمف  ،1"بكسائؿ التعبير التي يختارىا

مختمفة الر عنيا السارد بأية كسيمة مف كسائؿ التعبير بٌ حداث الكاقعية كالخيالية التي يعاأل

  .كتككف قادرة عمى تكصيؿ مبتغاه ،التي يختارىا

الطريقة التي تحكى بيا القصة بداية "كبالتالي فإننا نستطيع أف نقكؿ بأف السرد ىك        

مركرا بالقصة المحكية، أك ىك ذاؾ المعنى الذم أراده لى المركم لو إمف الراكم كصكال 

بيا القصة عف طريؽ الراكم، كالقصة  د، كالذم يعنى بالكيفية التي تركلالنقابعض 

دعامتيف  عمى عامة ذف فالحكي يقكـ، إ2"خر متعمؽ بالقصة ذاتياكالبعض اآلكالمركم لو، 

 3ساسيتيف:أ

 أف يحتكم عمى قصة ما، تضـ أحداثا معينة. أوالهما:

أف يعيف الطريقة التي تحكى بيا تمؾ القصة، كتسمى ىذه الطريقة سردا، ذلؾ  ثانيهما:و 

ف السرد يعتمد عميو في تمييز كف أف تحكى بطرؽ متعددة، كليذا فإأف قصة كاحدة يم

 .أنماط الحكي بشكؿ أساسي

                                                 
 . 336_335ص:هرخع ضببق، عبذ الولل هرتبع، فً ًظرٌت الرواٌت، 1
2

 . 32ص: هرخع ضببق، ،ث الوٌهح الشنلً فً ًقذ الرواٌت العربٍت الوعبطرة، ٌٌظر، هراد عبذ الرزوبى هبروك، الٍب
3

 45،ص:م2000،الورمس الثقبفً العربً للطببعت والٌشر والتىزٌع، بٍروث،3طزوٍذ لسٍذاًً، بٌٍت الٌض الطردي، 
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ككف السرد قصة محكية، يفترض كجكد مككنات سردية ميمة تكتمؿ بيا بنية        

لى إتحتاج  ،(ية عمى اعتبار أنيا رسالة كالمية )المركمٌ اك الر / الخطاب السردم، فالقصة

 1:كىي الممثمة عبر القنكات االتية المتمقي(،/ليو )المركم لوإؿ لى مرسى ا  ؿ )الراكم(، ك مرسً 

 ركم لو ػػػالم ركم               ػػػػالم الراكم                            

              Narrateur              Narration                     Narrataire 

   

أف الركاية ال تككف مميزة فقط بمادتيا، " (،Wolfgang kayser) ففي نظر كيزر       

أف كلكف أيضا بكاسطة ىذه الخاصية األساسية المتمثمة في أف يككف ليا شكؿ ما، بمعنى 

، كلكف أيضا بالشكؿ فقط بمعنى أنيا ال تحدد بمضمكنيا ،2"يككف ليا بداية ككسط، كنياية

حيؿ يختاره الراكم مف كسائؿ ك مكع ما نو مجإ"ـ بيا ذلؾ المضمكف، أك الطريقة التي يقدِّ 

 .كفؽ طريقتو الخاصة التي يرتضييا ،3"ممركم لولـ القصة قدِّ لكي يي 

لمجمكعة حيث أننا "لك أعطينا  كبالتالي يمكننا سرد قصة كاحدة بطرؽ مختمفة،        

مف الكتاب الركائييف مادة قابمة ألف تحكى، كحددنا ليـ سمفا شخصياتيا كأحداثيا المركزية 

لكجدناىـ يقدمكف لنا خطابات تختمؼ باختالؼ اتجاىاتيـ كمكاقفيـ،  كزمانيا كفضاءىا

                                                 
 . 28ص:  مرجع سابؽ،  هدوىعت هي الببزثٍي، الطردٌبث والترخوت العربٍت، 1

2
 46ص: مرجع سابؽ،   وي،لسوذاًً، بٌٍت الٌض الطردي هي هٌظىر الٌقذ الرا زوٍذ 
3

 :46ص:  ،الورخع ًفطه
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، مما يتيح امكانية تقديـ قصة كاحدة بأكثر مف 1كاف كانت القصة التي يعالجكف كاحدة

 طريقة.

نبيف الركس ال سيما إيخنباـك في لى الشكالإتعزل بدايات االىتماـ بالسرد ك        

كيؼ فرؽ بيف ، ك (Otto ludirrg) إلى أكتكلكدفيجر، حيث أشار النث دراستو، حكؿ نظرية

 :2شكميف مف السرد

كفيو يتكجو الكاتب أك الراكم المتخيؿ السرد بالمعنى الحرفي لمكممة:  ول:األ        

كفي بعض  دبي،كف أحد العناصر التي تحدد شكؿ األثر األالمستمعيف، فالحاكي يك

 ساسي.األحياف يككف العنصر األ

 كفيو يككف الحكار بيف الشخصيات في الصدارة. ي:الثاني: السرد المشهد       

في نظرية األغراض قد ميز (، Tomachevskiالركسي، تكماشفسكي، ) أما الشكالني

 :بيف نمطيف مف السرد

، حتى ا عمى كؿ شيءمعن يككف الكاتب مطٌ " :(Objectif)عيو السرد الموض  -1      

حيث أنو "يمتمؾ حرية الحركة كالتنقؿ بيف مختمؼ عكالـ ، 3لألبطاؿ" األفكار السرية

، كيككف الكاتب 4الشخكص القصصية، كما لو القدرة عمى الرؤية كحجب ما يراه مناسبا"

نما ليصفيا كصفا  في ىذه الحالة "ميقابال لمراكم المحايد الذم ال يتدخؿ لييفسِّر األحداث، كا 
                                                 

1
، الورمس الثقبفً العربً، بٍروث/ الذار البٍضبء 3)السهي، الطرد، التبئٍر(، طضعٍذ ٌقطٍي، تسلٍل الخطبة الروائً،  

 07ص: م، 1997
 29_28ص: مرجع سابؽ،   فً ًقذ الرواٌت العربٍت الوعبطرة، لٍبث الوٌهح الشنلًآ ٌٌظر، هراد عبذ الرزوبى، 2

3
 46ص: مرجع سابؽ،   ي هي هتطىر الٌقذ األدبً،زوٍذ لسوذاًً، بٌٍت الٌض الطرد 

4
 108ص: مرجع سابؽ،   باف البنا، البناء السردم في الركاية اإلسالمية المعاصرة، 
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محيدا كما يراىا، أك كما يستنبطيا في أذىاف األبطاؿ، كلذلؾ ييسمى ىذا السرد مكضكعيا 

 .1"الركايات الكاقعيةألنو يترؾ الحرية لمقارئ ليفسر ما ييحكى لو كييؤىكلو، كنمكذجو ىك 

)أك  الراكم عينيٌ  يككف مف خالؿ "تتٌبػع الحكي مف :(Subjectif)السرد الذاتي -2     

طرؼ مستمع( متكفريف عمى تفسير لكؿ خبر: متى ككيؼ عرفو الراكم أك المستمع 

، حيث يتـ "تقديـ األحداث مف خالؿ كعي شخصية قصصية أك شخصيات عدة 2نفسو"

مسيمة في ذلؾ الحدث أك متابعة لو، بعد أف يفسح ليا الركائي المجاؿ لتفصح عف 

 3كتتحدث إليو دكف كصاية أك تكجيو مف أحد" نفسيا، فتكاجو المسركد لو مباشرة فتحاكره

  .فتككف ىنا الشخصية بمثابة الراكم/ السارد الذم يقدـ لنا الحكي

ا تأكيال مف زاكية نظر الراكم، فيك يخبر بيا، كيعطيي الٌ إقدـ األحداث تيػال " لذلؾ       

أك  ىك الركايات الركمانسية وبو، نمكذج االعتقادلى إ، كيدعكه معينا يفرضو عمى القارئ

إلى قسميف:  –السرد الذاتي  –كقد قسـ ىذا األخير  ،4"الركايات ذات البطؿ االشكالي

  .5السرد الذاتي الخارجي، كالسرد الذاتي الداخمي

محاكلة استنطاؽ حركة الجسد كالعينيف  يعد - السرد الذاتي الخارجي -فاألكؿ          

لى أفكارىا كعكاطفيا لدل الشخصيات، بغية الكصكؿ إلى عالميا   الباطني، كا 

                                                 
1

 47دبً، ص: ي هي هتطىر الٌقذ األزوٍذ لسوذاًً، بٌٍت الٌض الطرد 
2

 46الورخع ًفطه، ص:  

3
 110 ص:  ،باف البنا، البناء، مرجع سابؽ 

4
 47ص:   ،مرجع سابؽي هي هتطىر الٌقذ األدبً، زوٍذ لسوذاًً، بٌٍت الٌض الطرد 

5
 110 ص:   ،مرجع سابؽ باف البنا، البناء السردم في الركاية اإلسالمية المعاصرة، ينظر، 

  



 الفصل األول: السرد الماهية والمصطمح
 

72 

 

فينصب اىتماـ الركائي بو عمى مخزكف   - السرد الذاتي الداخمي -الثاني  أما       

  .داعيات الذاكرة داخؿ كعي الشخصيةالذىف، كت

أك باألحرل أدبية األدب ككذا لي فإف االرىاصات األكلى لعممنة األدب، اكبالت       

نص السردم، ككنو بنية لتحميؿ ال التطبيؽر أك ينظتالدراسات السردية، سكاء مف حيث ال

 بنيتو اتساؽمعرفة ثة لمعرفة كنيو، ك يدراستو دراسة محاك  ،لسانية )لغكية( مغمقة

 .يف الركسينإلى الشكال الفضؿ فيوكؿ ذلؾ يعكد ، ، كانتظامياياكانسجام

انطمقكا في دراستيـ "مف النص األدبي كأساس جكىرم في العممية  باعتبارىـ        

"التركيز عمى ذلؾ بػك  ، لى دراسة النص دراسة مغمقةإاقيف السبٌ فكانكا بذلؾ  ،1النقدية"

  نة لمنص.بعيدا عف المؤثرات أك السياقات الخارجية المككٌ  2النص مف الداخؿ دكف الخارج"

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 05ص:   ،مرجع سابؽليات المنيج الشكمي في نقد الركاية العربية المعاصرة، آ عبد الرحماف مبركؾ، مراد 

2
 05ص:  المرجع نفسو، 
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 أم عمـىك عمـ حديث النشأة شأنو شأف  :(Narratologie)رد: ـــم السـمـع       

يتناكؿ "حقؿ معرفي لو قكاعده الفكرية الصارمة مف حيث التجربة كالمشاىدة كالبحث عف 

 فيو مف حيث الترجمة كنقمو إلى العربية،، اختمؼ 1الثكابت كراء المتغير مف الظكاىر"

كىك ما أحصاه  ،بيةعرؼ اضطرابا كبيرا في نقمو مف مصادره األجنبية إلى العر حيث 

 2بٌينة في الجدكؿ التالي:م، مف ترجمات عربية، الالباحث الجزائرم )يكسؼ كغميسي(

 المصطمح          
 اسم المترجم

Narratologie Narrativité عــــــــالمرج 

محمد الناصر 
 35،11في الخطاب السردم: السردية السردية العجيمي

 المرزكقي
 القصصية نظرية القصة كجميؿ شاكر

مدخؿ إلى نظرية القصة: 
232،231 

معجـ مصطمحات نقد  ؟ السردية لطيؼ زيتكني
 107الركاية:

 عبد المالؾ مرتاض
 السردانية
 ؟ عمـ السرد

تحميؿ  ،84ألؼ ليمة كليمة:
،    189الخطاب السردم:
 246،130في نظرية الركاية:

ترجمة)عكدة الى خطاب  السردية السرديات محمد معتصـ
 245الحكاية(:

 

                                                 
1

، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، 1ىاني يحي نصرم، االسالـ كالمعرفة الفمسفية، ط  
 325ـ، ص: 2013ىػ/1434

 286ص:   ،، مرجع سابؽالخطاب النقدم العربي الجديد إشكالية المصطمح في 2
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 محمد عناني
 عمـ السرد
 عمـ القص
 عمـ الركاية

 ؟
المصطمحات االدبية الحديثة، 

 ،)صمف المعجـ(60ص

التيامي الراجي 
 السردية دراسة السرد الياشمي

"المساف العربي" مجمة 
 235ص 85،25ع

 201قامكس المسانيات،ص السردية المسردية عبد السالـ المسدم

 قاسـ المقداد
 التحميؿ السردم
عمـ السرد 
 القصصي

 52،17ىندسة المعنى: ؟

 "البطؿ الممحمي ؟ عمـ السرديات عبد الحميد بكرايك
 02كالبطمةالضحية،ص

التحميؿ  قامكس مصطمحات السردية ؟ رشيد بف مالؾ
 121السيميائي:

 عبد الرحمف ايكب
 فف السرد

 ؟ النظرية السردية
ترجمة)مدخؿ لجامع النص( 

 98، ص:2لجنيت، ط

 ؟ السردلكجية رشيد بف حدك
ضمف)طرائؽ تحميؿ السرد 

 85االدبي(، ص

 عبد اهلل ابراىيـ
 السردية

عمـ السرد 
 السرديات

 104،146المتخيؿ السردم: ؟

السردية،  السرديات سعيد يقطيف
 الحكائية

 15، 14، 13قاؿ الراكم: 
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كرد في)المغة الثانية(،  ؟ القصيات طريؼ شيخ اميف
 182،178ص

 179المغة الثانية، ص الساردية ؟ سعيد الغانمي

 بساـ بركة
دراسة الركاية، 
 137معجـ المسانية: ؟ دراسة الحكاية

 

 ح كال نصنعو، كنستيمكو كال ننتجوالمصطمأننا نتمقؼ " ىذه االختالفات، مردىا       

مصطمح  ـفػيترج  ،1كنتسابؽ في نقمو كال ندأب عمى كضعو كالتكاضع عميو"

(Narratologie،) كنظرية  لى سرديات كحكائيات كعمـ السرد، كعمـ الحكاية كعمـ القٌص إ

  .السرد كسردية

عمى مقابؿ كاحد لممصطمح األجنبي  كفالمترجميف العرب ال يستقر  بؿ أف بعض       

(Narratologie فيستعمؿ أكثر مف ،)" مكحيا بعدـ قدرتو عمى اختيار مصطمح عربي

في المغة  narratologieالتعبير عف تصكر مصطمح  عمى مصطمح كاحد يسعؼ

لى تعزيز المصطمح األكؿ الذم إذ يمجأ إفي المغة االنجميزية،  narratologyالفرنسية أك 

 ،عمى سبيؿ التكضيح آخريف مقابال لممصطمح السردم األجنبي بمصطمحيف يصطفيو

نظرية السرديات ) الذم يبدد المَّبس كالتأكيد الذم يزيؿ الشؾ، حسب ىذا المنكاؿ:

، ىذه االستعماالت المتباينة تبيف لنا أف ىناؾ "خمطا كاضحا في 2"السرد/عمـ السرد(

                                                 
1

  72ص:   ،مرجع سابؽ سيدم محمد بف مالؾ، السرد كالمصطمح، 

 105 :ص ،مرجع سابؽ العربٍت، ت هي الببزثٍي، الطردٌبث والترخوتهدوىع 2
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االبياـ كااللتباس ليس في المفاىيـ فقط، كلكف االستعماؿ ال يمكف أف ينجـ عنو غير 

  .مما يحتـ عمينا تضافر الجيكد كالبحكث ،1أيضا في تحديد األنكاع كتدقيقيا"

 Terminologieحتى نتمكف مف "عمـ المصطمح بشقيو النظرم كٌؿ ذلؾ،        

: فالمصطمح النقدم لـ يعد مف اختصاص ناقد أك عالـ Terminographieكالتطبيقي 

فيك عمـ قائـ بذاتو،  ،2األدب فقط، بؿ أضحى جزء منو مف اختصاص عالـ المصطمح"

 .لو أسسو النظرية كالتطبيقية

ضركرة ممحة يمكف تحقيقيا مف خالؿ أصبح ذلؾ، فإف تكحيد المصطمح ألجؿ        

 :3معيف"التكحيد المعيارٌم باتباع الخطكات التالية بعد تجميع الكثائؽ المتعٌمقة بحقؿ عممي 

تثبيت مكقع كٌؿ مفيـك في منظكمة المفاىيـ الخاٌصة بذلؾ الحقؿ العممٌي، طبقا  -

 لمعالقات المنطقية كالكجكدٌية بيف تمؾ المفاىيـ.

 تثبيت معاني المصطمحات عف طريؽ تعريفيا. -

 تخصيص كؿ مفيـك بمصطمح كاضح يتـ اختياره بدقة بيف المترادفات المكجكدة. -

د لممفيكـ، عندما يتعٌذر العثكر عمى المصطمح المناسب مف بيف كضع مصطمح جدي -

 المترادفات المكجكدة.

                                                 
1

 84ص:    ،سعيد يقطيف، السرد العربي، مفاىيـ كتجميات، مرجع سابؽ  
2

 73-72ص:   ،مرجع سابؽمحمد بف مالؾ، السرد كالمصطمح،  سيدم 

3
 311ص:   ،عمي القاسمي، عمـ المصطمح، أسسو النظرية كتطبيقاتو العممية، مرجع سابؽ  
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البد مف  /السرديات، فيناؾ مف يرل أنوعمـ السرد إلى  تحديد ماىيةكقبؿ التطرؽ        

"تنظر  حيث أنيا ىي األصؿ الذم يحتكم مكضكعنا، التطرؽ إلى معرفة الشعرية ألنيا

تحيؿ عمى شيء خارجيا  يا الدبية مف الداخؿ بككنص األك النص إلى الخطاب األدبي أك

خارج النص ػػ فيي ال عالقة ليا بكسائؿ انتاجيا كمحيطيا ترتبط بمرجع خارجي ػػ  أم ال

الكاقعي إذ ليس ىناؾ مف جممة كاحدة في العمؿ األدبي يمكف أف تككف بحد ذاتيا انعكاسا 

نما ىي دا ئما تركيب كلعب، فالعمؿ األدبي مركب بسيطا لمشاعر المؤلؼ الخاصة، كا 

فيي  ،1لغكم بأكممو، كمادتو منظمة كميا، كعميو يمكننا عمى كفؽ ذلؾ بناء عمـ أدبي"

   .تيتـ بالنص مف حيث أنو بنية منفتحة عمى نفسيا، منغمقة عف الخارج

كبما أف عمـ السرد مكضكعو السرد، كالسرد بنية لغكية، فال مناص لو مف        

 1918عمى الرغـ مف ككنو قديما في نشأتو، منذ عاـ و لمدراسة العممية لألدب، ك اخضاع

و لـ يظير ىذا المصطمح أنٌ  الٌ إكيؼ صيغ معطؼ غكغكؿ، " عمى يد ايخنباـك في مقالة

أف البداية األكلى كانت  كالبعض اآلخر يرل ،2"عمى يد تكدكركؽ1969ال في سنة إ

ـ، عمى دراسة الخرافات 1928)مكرفكلكجيا الخرافة( سنة مير بركب يعكؼ فالد ا"عندم

 .التي كانت المنطمؽ لمدراسة العممية ،3"الركسية

                                                 
 22ص: مرجع سابؽ، أحمد رحيـ كريـ الخفاجي، المصطمح السردم في النقد األدبي العربي الحديث، 1
 :63ص: مرجع سابؽ،  بشبر، بٌٍت الطرد فً القظض الظىفً، ًبهضت2
3

 89، ص: م2012، دار التنىٌي للتألٍف والترخوت والٌشر، 1فبًطىى خىف، شعرٌّت الّرواٌت، تر: لسطي أزوبهت، ط



 الفصل األول: السرد الماهية والمصطمح
 

78 

 

فإف ىناؾ مف النقاد مف ينسب ذلؾ إلى "كتاب الخرافات لمعالـ  ،كباإلضافة إلى ىذا      

 م نشر في نياية القرف التاسع عشر، الذ(Joseph Bédierالفرنسي جكزيؼ بيدم، )

 كما ،  1معتبرا فيو القصة كيانا عضكيا حيا يتـ ىدمو بمجرد اسقاط أحد مككناتو األساسية"

يعكد لو الفضؿ "في اكتشاؼ أف القصة ليست تجميعا غير مستقر لمكضكعات غير 

إنما ىي كائف   -كما كاف يعتقد معاصركه –ثابتة، خاضعا لمتأثيرات الجغرافية كالتاريخية 

حي ينمك حكؿ نكاة ثابتة، ككذلؾ في تحٌسسو لمطابع العضكم ليذه النكاة، كالذم يمكف 

   .فإليو يعزل السبؽ في ىذا المجاؿ ،2أشكاؿ التعبير القصصي" اعتباره لمبناء الكامف خمؼ

الذم تناكؿ جيد  (،Vladimir Propp) (فالديمير بركب)بحث بعد ذلؾ  ثـ تاله        

"بالنقد سار بالتحميؿ الشكمي لمقصص  -(Joseph Bédierجكزيؼ بيدم، ) -سمفو 

حيث كضع ىذا « عمـ القص»شكطا كبيرا، يعد البداية الحقيقية لمرحمة جديدة مف تاريخ 

عندما كشؼ عف كجكد نمكذج فريد لمبنية الحكائية الخرافية الباحث أسس المنيج البنيكم 

  .3الركسية"

يعد  الخرافة تحميال عمميا في تحميؿ (V. Propp) قٌدمو بركب ىذا الجيد الذم       

"انجازا معرفيا في مجاؿ الدراسات النقدية لمنص السردم، فبعد أف كاف النقد األدبي خطابا 

 صار خطابا ييعنى ببنية النصيصؼ النص أك يفسره، كيركز عمى مضمكنو ككيانو، 

                                                 
1

عبذ السوٍذ بىرابى، هٌطق الطرد، دراضبث فً القظت الدسائرٌت، دط،  دٌىاى الوطبىعبث الدبهعٍت، الدسائر،  

 18م، ص: 1994
2

 18الورخع ًفطه،  ص:  
3

 19-18الورخع ًفطه،  ص: 
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التي ، يةالركس خاصة الشكمية ،الذم ميد الطريؽ أماـ الدارسيف ذاى ،1كخصائص الشكؿ"

في مسيرة تطكر الدراسات األدبية كالنقدية، إذ ليا دكر كبير في "مكانة خاصة  كاف ليا

نشأة ما أصبح يعرؼ باسـ نظرية األدب، كذلؾ لما قدمتو مف أفكار كأراء أحدثت الكثير 

مف التغييرات في النظر إلى العمؿ األدبي، خاصة بتركيزىا عمى ىدؼ محدد ىك 

مكضكعي، يتـ بو دراسة سمات األدب مف حيث الطرائؽ الكصكؿ إلى تحديد منيج 

فكانت الشكالنية، ىي مف نٌظرت لألدب،  ،2كاألساليب، عمى نحك تتحقؽ فيو العممية"

  .كبحثت عف العناصر األساسية التي تجعؿ مف أم عمؿ أدبي أدبا

األدب عمى أنو الدراسات السابقة التي كانت تعامؿ " لذلؾ رفض الشكالنيكف       

كفي مقابؿ ذلؾ انعكاس محض لسيرة كاتب، أك لتكثيؽ تاريخي أك ألحداث اجتماعية، 

أف "مكضكع العمـ ك  ،3أف األدب منتج لو خصكصيتو المستقمة"أصر الشكميكف عمى 

نما األدبية، أم ما يجعؿ مف عمؿ أدبيا"  ساسياأل يـشرطك  ،4األدبي ليس ىك األدب كا 

أف "مكضكع العمـ األدبي يجب أف يككف دراسة الخصيصات النكعية  في ذلؾ، ىك

لممكضكعات األدبية التي تميزىا عف كؿ مادة أخرل كىذا باستقالؿ تاـ عف ككف ىذه 

المادة تستطيع بكاسطة بعض مالمحيا الثانكية أف تعطي مبررا الستعماليا في عمكـ 

                                                 
1

 13-12ص: مرجع سابؽ، باف البنا، البناء السردم في الركاية اإلسالمية المعاصرة،  

2
، العمـ كااليماف لمنشر 1سميماف كائؿ سيد عبدالرحماف، تمقي البنيكية في النقد العربي، نقد السرديات نمكذجا، ط 

 35-34ـ، ص: 2008كفر الشيخ، كالتكزيع، 
3

 35ص:  ،المرجع نفسو 

 13ص:  مرجع سابؽ، تحميؿ الخطاب الركائي سعيد يقطيف، 4
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حايثة بعديدة كؿ البعد عف أم يجب دراسة األدب دراسة م ،1أخرل كمكضكع مساعد"

  .المؤثرات الخارجية

دراسة " محط عنايتيـ في تحميؿ القصة،أما فيـ يخص األعماؿ السردية، فقد كاف        

الكقكؼ عمى القيمة الداللية  اليياكؿ المغكية في المستكل التركيبي، ليتـ بعد ذلؾ

 .المغكية داخؿ القصةأم أف الداللة  كامنة في العالئؽ  ،2"يحائية لمخطابكاإل

 (ؼتكد كرك  تزفيتاف) ىك ،أبرز مف تمٌثؿ ىذه المنيجية كدعا إلييانجد ك        

(Tzvetan Todorov)، يعكد لو الفضؿ في عممنة السرد، كىذا عندما "أصبح ذم ال

 ، حيث3("Naratologyمصطمح )السرد( عمما مستقال يعرؼ بػ)عمـ السرد( أك )السردية:

 ة كالدالليةبيتيا عمى كؿ مستكياتيا الصكتية، كالتركيسيركر المغة ك كقؼ عند كصؼ "

ناسة األاالجتماع ك دبي استقالال عف عمـك النفس ك األجدت تقنيات خاصة منحت الدرس أك 

ا الحسية مف خالؿ أنماط الكالـ السياسة، جعمت أدبيتو تكمف في المغة كتمظيراتيكالديف ك 

مكضكع الدراسة األدبية لتحديد  ىيمستكياتيا المختمفة المغة ك ، فكانت 4"ةيكبناه التركيب

  .أدبية النص األدبي

 - فيي األدب،تنيض عمى مبادئ في رؤيتيا لمفف ك  ،فالمدرسة الشكالنية       

، يدرس الخصائص النكعية لمنص األدبي، أم الخصائص التي عمـ مستقؿ  " -الشكالنية 
                                                 

1
 13ص:  مرجع سابؽ،  تحميؿ الخطاب الركائي، سعيد يقطيف، 

2
 70ص: مرجع سابؽ، ًبهضت ضتبر، بٌٍت الطرد فً القظض الظىفً،  

 13ص: مرجع سابؽ، باف البنا، البناء السردم في الركاية اإلسالمية المعاصرة،  3

 . 70ص: مرجع سابؽ،  ًبهضت ضتبر، بٌٍت الطرد فً القظض الظىفً،4
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ة ترتبط بطبيعة األدب نفسو كمادة محايثىي عناصر فرادة كخصكصية ك  تمنح األدب

 أف بمعنى ،1اا كاف أك تاريخن مف ىذه العناصر كليس مف المرجع كاقعن جمالية ينبع محتكاىا 

السياقات الخارجية  عف ةبعيدعمى نفسيا  دراسة منغمقة تككف دراسة النص األدبي 

  .المنتجة لمنص

يحاكؿ أف  كشكؿ ككظيفة السرد، كمادرس طبيعة ي" السرديات/عمـ السردما يجعؿ        

نو يقكـ بتحديد السمة المشتركة بيف كؿ أشكاؿ فإ ،يحدد القدرة السردية كبصفة خاصة

يمكنو أف  ،السرديات/فعمـ السرد ،2)عمى مستكل القصة كالتسريد كالعالقة بينيما( السرد

  .عمى حد سكاءالسردية درس مختمؼ النصكص يتناكؿ ك ي

فيك العمـ "الذم ييتـ بالبحث في مككنات البنية السردية لمخطاب الركائي، مركزا        

عمى األنساؽ المغكية التي تشٌكؿ أسمكبو كبنيتو التي تعمؿ عمى تالقي جكانبو الممفكظة 

يدرس جنس السرد كأنكاعو كأشكالو كأنماطو ال تحديه منطمقات كما أنو " ،3كالمفيكمة"

فيك يدرس جميع أنكاع السرد  ،4"مصطمحات مفتاحية مكحدة كمبادئ جامعة كال تميزه

  .المختمفة

ىي االختصاص الذم " -عمـ السرد/السرديات - ياسعيد يقطيف، بأن يقكؿ عنيا       

إنيا االختصاص الذم العربي، كالسيرة الشعبية خصكصا، أنطمؽ منو في معالجة السرد 

                                                 
1

 . 14ص:  مرجع سابؽ،  ضٍذي هسوذ بي هبلل، الطرد والوظطلر،
2

 .157م، ص: 2003، 1لص األعلى للثقبفت، طخٍرالذ برًص، الوظطلر الطردي، تر: عببذ خسًذار،تقذ: هسوذ برٌري، الود
3

 48 ص: مرجع سابؽ،  مجمكعة مف الباحثيف، الٌسرديات كالترجمة العربية، 
4

 48 ص:  ،المرجع نفسو 
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-، ككنيا 1"السردم العربي قديمة كحديثةبمكرتو باالشتغاؿ بالنص أسعى إلى استنباتو ك 

قد حققت منذ ظيكرىا نجاحات ميمة في الغرب، كدكنيا الكثير " في نظره -السرديات

 عمـ السرد/ بمعنى أف ،2زكايا السرد"الذم يمكنيا أف تحققو في الكشؼ عف مختمؼ 

ككذا معالجتيا لمسرد  ،السردية ليا دكر ميـ في دراسة كتحميؿ النصكص ،السرديات

 -سكاء أكانت النصكص السردية العربية نصكص قديمة أـ نصكص حديثة-العربي 

  .معالجة عممية

 ككنيا ،إلى تحديد مكقع عمـ السرد/السرديات - سعيد يقطيف -عى سكما أنو        

 قايم،  تندرج ضمف عمـ كمي ىك البكيطالخطاب السرد «سردية»ػييتـ بجزئيا اختصاصا "

 يالت «الشعريات»ػـ، كىي بذلؾ تقترف بالخطاب األدبي بكجو عا «ةيأدب»ػالتي تعنى ب

 3:النحك ىذا الخطاب، عمى «شعرية»تبحث في 

 االختصاص العاـ                                          بكيطيقا ال

 مكضكعو                                              األدبية         

 

 االختصاص الخاص                 الشعريات                السرديات     

 مكضكعو                  (الشعرية)                 ية()السرد         

 موضوعهشكل يبين موقع السرديات و 
                                                 

  22عٍذ ٌقطٍي، النالم والخبر، هرخع ضببق، ص: ض 1
 . 22، ص:الورخع ًفطه2
ا

 .23، ص:لورخع ًفطه
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التي الجمالية  -البكيطيقا -مف الكؿ السرديات ىي جزء عمـ السرد/بمعنى أف        

عية تبحث عف مكاطف الجماؿ في النص، أم نص، انطالقا مف رؤية عممية كمكضك 

  .لدراسة البنية الداخمية لمنص

"عمـ ييعنى بمادة المحكي كحبكتو  -(Narratologie)السردياتعمـ السرد/ -فيك        

حيف يدرس كظائؼ الراكم كالعالقة بينو كبيف الشخصية سكاء مف حيث أنماط الرؤية 

)التبئير( أك مف حيث صيغ الكالـ، إضافة إلى أساليب السرد مف تسمسؿ كتناكب  السردية

جانبو البنائي بالٌنص الركائي في "كما أنو ييتـ  ،1"كتضميف كترتيب النص كتكاتره كسرعتو

عمى التقنيات المستعممة في إنجاز العمؿ السردم "ؼ قيجعمو يما  ،2كاألسمكبي كالداللي"

  .فيك عمـ مكضكعو، المحكي المفظي ،3)...(، كطرائؽ تشكؿ القصة"

لى ألدبية، فالدراسة األدبية تستند إرية اظاؿ لمنفرع فعٌ "ىك  /السردياتفعمـ السرد       

 الركاة المختمفيف، كتقنيات السردنظريات بنية السرد، تستند الى أفكار الحبكة، كضركب 

ة لى تحميؿ الكيفيقت إلى فيـ مككنات السرد، كا  تسعى في نفس الك  دكما أف شعرية السر 

التي تعنى  ،مف فركع النظرية األدبية فرع  فيك، 4يراتياثالتي تحقؽ بيا سرديات معينة تأ

إطار  ،الخاص تتحرؾ ضمف اطارىاساسية التي يقـك عمييا نص ما، ألبالمقكمات ا

                                                 
1

 49محمد بف مالؾ، السرد كالمصطمح، مرجع سابؽ،  ص:  سيدم 
2

 48 ص:مرجع سابؽ، مجمكعة مف الباحثيف، الٌسرديات كالترجمة العربية،  

3
 219ص: مرجع سابؽ، أحمد بكجمعة بناني، المصطمح النقدم المعاصر،  

 . 102، ص: م2006دهشق، مبلر، الٌظرٌت األدبٍت، تر: رشبد عبذ القبدر، هٌشىراث وزارة الثقبفت،  خىًبثبى 4
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المغة الكاصفة  ،لكؿ مجاؿ بحث لغتو الخاصةي ك أف لكؿ حقؿ معرف، ككف السرديات

(Mita langage) -  أف نتحرؾ ضمف نسؽكىي  –المغة العالمة.  

في  في أصميا حصرية تشتغؿ(، Narratologie) السردياتأف عمـ السرد/كما       

إطار المحكي المفظي، كعندما نكمؼ السرديات فيما ىك غير لفظي، ىذا يعني أننا أقحمنا 

دالالت، حتى ال نقع اللمقاصد ك افي  االنسجاـ، مع مراعاة شيئا ليس مف نسؽ السرديات

  .في التناقضات

"ميدافه عاـه ينقسـ إلى ثالثة مياديف نكعية، ىي: ىي فعمـ السرد/السرديات        

)...(، تتضمف عددا مف المناىج  سرديات الحكاية، كسرديات الخطاب، كسرديات الداللة

تأتمؼ جميعيا في مقاربة السرد كتختمؼ في أسمكب المنضكية إلى تمؾ المياديف كالتي 

  .فمسفية في مقاربة النصكص السردية، كؿ تبعا التجاىاتو الفكرية كخمفياتو ال1مقاربتو"

إلى تعدد المصطمحات كتشعب التصكرات في ميداف السرديات  "ما يؤدم كىك       

عامة كفي المناىج المنتمية إلى فركعيا الثالثة خاصة، إذ غالبا ما يسكد االختالؼ بيف 

عمماء السرد في االصطالح عمى تصكر جامع مانع لمصطمح معيف، كذلؾ بسبب التمايز 

إف كاف حكاية أك خطابا أكيؿ، القائـ في رؤية كؿ منيج لممككف مكضكع الكصؼ/أك الت

مف التفصيؿ في الفصؿ الثاني، عندما نتطرؽ فيو إلى  ءكىك ما سنتناكلو بشي ،2"أك داللة

 .اتجاىات السرد
                                                 

1
 98 -97 ص:مرجع سابؽ، مجمكعة مف الباحثيف، الٌسرديات كالترجمة العربية،  

2
 98 ، ص:المرجع نفسو 
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: كندرس فييا الكيفية التي يتـ بيا (Les Aspects Du Récitمظاهر السرد)       

األحداث في أية ركاية ككف "أف ترتيب سرد التقديـ كاإلخبار عف االحداث داخؿ القصة، 

تقانو  جزء أساسي مف تشكيؿ الركاية تشكيال فنيا، كيعتمد أساسا عمى ميارة الكاتب، كا 

الخطاب كبصيغة أخرل  –أنا  –الحكاية، ك –ىك  –حيث "يتـ ربط العالقة بيف  1حرفتو"

، 2"راكمبيف مف يؤدم األفعاؿ في الحكاية )الشخصية(، كبيف مف يقدميا )السارد( أك ال

مثؿ:  مف خالليا مناقشة ىذه العالقة "أطمؽ نقاد الحقؿ السردم تسميات عديدة، يمكف كقد

 3التبئير، كجية النظر، المقاـ السردم، حصر المجاؿ، البؤرة السردية، الرؤية، التحفيز"

، ظاىرة مرنة لتقنيات السرد الركائي، كتنكع لذلؾ "تعد  كثرة المصطمحات المقابمة لممفيـك

عددت التسميات كاختمفت ليذا الفعؿ باختالؼ التصكرات كالنظريات، حيث تف ،4"دالالتو

د يعطييا إياه ىذا ؾ في أحياف كثيرة محمال بدالالت أك أبعاايككف "اختيار ىذا االسـ أك ذ

كلعؿ مفيكـ كجية )...(، ، كفؽ تصكره الخاص كنظريتو التي ينطمؽ منيا الباحث أك ذاؾ

الذم يعني "الكضع التصكرم كالمفيكمي الذم يتـ كفقا  ،5"النظر ىك األكثر ذيكعا

لشركطو عرض المكاقؼ كالكقائع، كىي تناكؿ لعالقة ميمة يقيميا السارد مع الشخصيات 

 ، حيث تتـ كجية النظر عبر ثالثة مكاقؼ6مف جية، كمع المتمقي مف جية أخرل"

                                                 
1

 99ص: مرجع سابؽ، باف البنا، البناء السردم في الركاية اإلسالمية المعاصرة،  

 92ص:م، 2008، اتسبد النتبة العرة، دراضت، دط عور عٍالى، فً هٌبهح تسلٍل الخطبة الطردي،2
3

 99ص: مرجع سابؽ، باف البنا، البناء السردم في الركاية اإلسالمية المعاصرة،  

4
 99، ص: الرجع نفسو 

5
 284ص:مرجع سابؽ،  ضعٍذ ٌقطٍي ، تسلٍل الخطبة الروائً ، 

6
 99ص: مرجع سابؽ، باف البنا، البناء السردم في الركاية اإلسالمية المعاصرة،  
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  1:يمكف تحديدىا عمى النحك التالي 

 .كمـ، مع خركج األحداث عف حيز التجاربركاية الراكم بضمير المت -

 .ركاية مف منظكر إحدل الشخصيات -

 .ركاية مف زاكية العمـ باألشياء -

تركز في معظميا، رغـ الفركقات " فإنيا ،في باقي التعريفات المختمفة أما تحديدىا     

إلى العالـ الذم يركيو بأشخاصو  ػوي «يتي ؤٍ ري »البسيطة عمى الراكم الذم مف خاللو تتحدد 

تبمغ أحداث  –في عالقتو بالمركم لو  –كأحداثو كعمى الكيفية التي مف خالليا أيضا 

"يكاد يتفؽ معظـ النقاد كالباحثيف عمى أف ىذا حيث   ،2«"يراىا»القصة إلى المتمقي أك 

القرف العشريف  –في بدايات ىذا القرف  -أمريكي -المفيـك ىك كليد استحدثو النقد األنجمك

الذم يعتبر "أٌكؿ مف أعطى ىذا المكضكع حقو، كقد ، 3(ىنرم جيمس)مع الركائي  –

ى إنارة المكقؼ عٌرؼ كجية النظر بقكلو: إنيا تكشؼ حقائؽ القصة، القائمة عم

، 4كالشخصيات القصصية، عف طريؽ عقؿ إحدل الشخصيات، أك عقكؿ عدة شخصيات"

صنعة »في كتابو  (بيرسيؿ لكبكؾ)عٌمقو أتباعو، كبالخصكص قد "ك ، 4شخصيات"

"تقنية  –الرؤية  –كجية النظر كتعد ، 5الكاضع األساسي ألحجار زاكية الرؤية"« الركاية

                                                 
1

 100ص:  ،المرجع نفسو 
2

 284ص:مرجع سابؽ،  ضعٍذ ٌقطٍي ، تسلٍل الخطبة الروائً ،
3

 285ص: الورخع ًفطه،  
4

 100مرجع سابؽ، ص:  باف البنا، البناء السردم في الركاية اإلسالمية المعاصرة، 
 285ص: مرجع سابؽ،  ضعٍذ ٌقطٍي ، تسلٍل الخطبة الروائً ،5
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الرؤية  –، فيي 1ذات الكقت تكشؼ نكاياه الخاصة"أك كسيمة لتحقيؽ أىداؼ الكاتب، كفي 

 بمثابة تقنية يستخدميا الكاتب لتقديـ قصتو المتخيمة. –

الغاية التي ييدؼ إلييا الكاتب عبر " ىك، كما أف الذم يحدد شركط ىذه التقنية      

الراكم، كىذه الغاية البد أف تككف طمكحة، أم تعبر عف تجاكز معيف لما ىك كائف أك 

تعبر عما ىك في إمكاف الكاتب،  كيقصد مف كراء عرض ىذا الطمكح التأثير في المركم 

فاستعماليا يتيح لمكاتب تقديـ قصتو مف زكايا مختمفة  ،2لو أك عمى القٌراء بشكؿ عاـ"

باختالؼ كجية النظر، كتتمظير الرؤية مف خالؿ ثالث حاالت مختمفة، بحسب التقسيـ 

( في كتابو "الزمف كالركاية "، كطٌكره Jean Pouillonالذم اقترحو جكف بكيكف )

( مع إجرائو لبعض التعديالت، البسيطة حتى يحدد أشكاؿ العالقة Todorovتكدكركؼ )

، كتككف ىذه العالقة متمظيرة في ثالث 3"القائمة بيف الراكم كما يركيو عف الشخصيات

 حاالت: 

ما " كىك Vision Du Dernièreالراكم< الشخصية )الرؤية مف الخمؼ(   -1       

، "تفكؽ معمكماتو درجة معرفة الشخصيات، كيقدـ مادتو 4"يعرؼ بالراكم العميـ بكؿ شيء

 .5دكف إشارة إلى مصادره التي استقى منيا معمكماتو"

                                                 
1
 59،ص: ـ2010، عالـ الكتب الجديد، إربد، 1الخطاب السردم، مفاىيـ نظرية، طمككنات  الشريؼ حبيمة، 

2
 46ص :  مرجع سابؽ، زوٍذ لسوٍذاًً، بٌٍت الٌض الطردي ،

3
 92ص :مرجع سابؽ،عور عٍالى ، فً هٌبهح تسلٍل الخطبة الطردي ، 

4
 293ص:مرجع سابؽ، ضعٍذ ٌقطٍي ، تسلٍل الخطبة الروائً ، 

5
 103مرجع سابؽ، ص:  السردم في الركاية اإلسالمية المعاصرة، باف البنا، البناء 
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 تتساكل فيو معرفة الراكم مع  Vision Avecالراكم= الشخصية )الرؤية مع(  -2    

، ك"يتبنى السارد منظكر 1"ةالشخصي والراكم يعرؼ ما تعرفككف ي"فػ معرفة الشخصية

الشخصية كيرل معيا، كيالحظ ما تالحظو، فنرل العالـ التخيمي مف خاللو معككسا عمى 

الشخصيات كاألحداث كالمكاف كالزماف مف خالؿ منظكر شخصية  ـتقدشاشة كعييا، إذ 

 .2ركائية بعينيا"

: في ىذه Vision Par Dehors الشخصية )الرؤية مف الخارج(  الراكم> -3    

الرؤية "تقتصر معرفة السارد، عمى كصؼ أفعاؿ الشخصية، كلكنو يجيؿ أفكارىا، كال 

بصاره، فال سبيؿ لمعرفة  ـيحاكؿ أف يتنبأ بيا، أم أنو ال يقد سكل ما يمكنو سمعو كا 

تتضاءؿ ىنا  " حيث،3ما يجكؿ في نفكس الشخصيات، ألنو يعتمد عمى حكاسو"

يا دكف الكصكؿ إلى عمقيا ، كىك يقدـ الشخصية كما يراىا كيسمعمعرفة الراكم

 .4"يمة بالقياس عمى األكلى كالثانيةكىذه الرؤية ضئ الداخمي

( "يشير إلى T.Todorovكباإلضافة إلى ىذه الحاالت الثالث فإف تكدكركؼ )      

 Visionكجو أك الرؤية البانكراميةنكع رابع يدعكه الرؤية المتعددة األ

Stéréoscopique  كتككف ىذه الرؤية قائمة في الحاالت التي يقكـ فييا الراكم ،

باالنتقاؿ بيف الشخصيات كيقدـ لنا رؤاىا المتعددة حكؿ مكضكع كاحد أك حادثة 
                                                 

1
 293ص:مرجع سابؽ، ضعٍذ ٌقطٍي ، تسلٍل الخطبة الروائً ، 

2
  105مرجع سابؽ، ص:  باف البنا، البناء السردم في الركاية اإلسالمية المعاصرة، 
3

 106ص:  ،المرجع نفسو 
4

 293ص:ؽ،مرجع ساب ضعٍذ ٌقطٍي ، تسلٍل الخطبة الروائً ، 
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إف  ،1كاحدة، فنحصؿ عمى رؤاىا المختمفة لشخصيات شتى في مكاجية الحدث نفسو"

( ليا ما Todorovكفؽ ىذه الحاالت التي جاء بيا تكدكركؼ ) ية، ىذه الرؤ تمظيرات 

"فالرؤية الخارجية ىي الرؤية التي  –تكماشفسكي -يقابميا لدل الشكالنييف الركس

يظير فييا الراكم العميـ بكؿ شيء الذم يركم بضمير اليك، المنطمؽ مف أسمكب 

ؤية التي يظير فييا الراكم محدكد السرد المكضكعي، أما الرؤية الداخمية، فيي الر 

العمـ، أك الراكم المشارؾ، الذم تتساكل معرفتو بمعرفة الشخصيات الركائية، كما في 

كىي رؤية تنطمؽ مف أسمكب السرد الذاتي، الذم ينفتح عمى جميع « الرؤية مع»

 فكانت ىذه التقنيات، ىي تكممة لما تكٌصؿ إليو الشكالنيكف الركس ، 2الضمائر"

كتباعا لما ذكر يمكننا أف نعتبر "النكع األكؿ، كىك المشيكر في القص        

الكالسيكي، )قصة غير ذات بؤرة( أك )قصة معدكمة البؤرة(، كالنكع الثاني)قصة ذات 

ك متعددة، كالنكع الثالث، فيك ) قصة ذات بؤرة أؤرة( سكاء كانت ثابتة أك متغيرة ب

 ف نعرؼ فيما يفكر كال بماذا يشعرو دكف أخارجية(، حيث نرل البطؿ يمارس أعمال

 3مع مالحظة أف استخداـ الضمائر في السرد ليست لو عالقة بعممية تحديد البؤرة"

 .فتتغير البؤرة كتتعدد بحسب كضعية الراكم الذم يركم لنا القصة أك الحكاية

                                                 
 94 - 93ص:مرجع سابؽ، عور عٍالى ، فً هٌبهح تسلٍل الخطبة الطردي،1

 48ص:مرجع سابؽ، آهٌت ٌىضف ، تقٌٍبث الطرد فً الٌظرٌت و التطبٍق ،2

3
 396ص:  مرجع سابؽ، طالذ فضل ، بالغت الخطبة وعلن الٌض ،
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إذا كانت مظاىر السرد نتناكؿ فييا  (:Les Modes du Récit)صيغ السرد       

الكيفية التي يتـ بيا التقديـ كاإلخبار عف األحداث داخؿ القصة، أم درجة المعرفة 

، ككنيا 1في تقديـ المادة الحكائية""الصيغة تكظؼ المتداكلة بيف الراكم كالشخصية فإف 

ىي "المقكلة المحددة ألم عمؿ سردم مف جية، كألنيا المقكلة الجامعة التي تمتقي 

)بغض النظر عف بعدىا –بكاسطتيا كؿ األعماؿ الحكائية مف أخرل، كمف خالليا تتجسد 

، فالمحكي سكاء 2كبيا تختمؼ عف غيرىا مف األجناس كاألنكاع" -الكاقعي أك التخيمي(

، كبالتالي تميزه األدبي فيك الذم يصبغ الخطاب بصبغة الجنس ،اكاف كاقعيا أك تخييمي

  .عف باقي األجناس األدبية األخرل

الركاية، عندما يكتب عمى  ككىك ما نجده مجسدا في األعماؿ السردية، كالقصة أ       

، كىك ما يجعؿ ىذه «قصيرة قصة»أك  «قصة»أك  «ركاية»الغالؼ الخارجي كممة 

  .عف باقي األعماؿ األدبية األخرل األعماؿ بأف تتفرد بأجنسيتيا

سنركز عمى الطريقة التي يتـ عبرىا استقباؿ الراكم "أما في ىذا المقاـ فإننا        

لمحكاية كمف ثـ إبالغيا إلى المتمقي. كتتطمب ىذه العممية اإلبالغية تقنية خاصة تتصؿ 

ات القائمة في مستكل عالقة الراكم بما يركم كبنكعية اإلخبار بجممة مف التكجيي

 ية، كالتحكـ في أشكاليا كدرجاتيا، حيث يتـ مف خالليا "ضبط المعمكمة السرد3كدرجتو"

                                                 
1

 76سعيد يقطيف، السرد العربي، مفاىيـ كتجميات، مرجع سابؽ، ص:   
2

 76المرجع نفسو، ص:  

3
 94ص:مرجع سابؽ،  عور عٍالى،فً هٌبهح تسلٍل الخطبة الطردي ،
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فالمسافة كالمنظكر ىما الكجياف األساسياف لمصيغة، يمكف لمراكم أف يقدـ الحدث الكاحد 

شيد كأنو يقع الشخصيات حرفيا، أك يصكر المبصيغ مختمفة. يمكنو أف ينقؿ كالـ 

أف يتناكؿ الحدث كحدث ماض أك آت، كأف " ، كما يمكف لمراكم1"أمامنا)صيغة العرض(

ينقؿ كالـ الشخصيات بأسمكب مباشر أك غير مباشر حر، كأف يختصر تفاصيؿ الحكاية 

النقاد أقساـ كعمى ىذا األساس حدد  2أك يتكسع فييا بزيادة التعميقات كاالستطرادات."

 الصيغة عمى النحك التالي:

كىي التي نجد فييا المتكمـ يتكمـ مباشرة إلى أوال : صيغة الخطاب المعروض:        

 كينقسـ إلى ثالثة أقساـ :  3متمؽ مباشرة، كيتبادالف الكالـ بينيما دكف تدخؿ الراكم.

كىك الحكار الذم يتـ بشكؿ متكامؿ بيف  الخطاب المعروض المباشر: -1       

الشخصيات أم يتـ فيو نقؿ الحكار دكف تدخؿ السارد أك الراكم المنظـ لمحكار، أم "ىك 

خطاب منقكؿ حرفيا بصيغة المتكمـ، يأتي غالبا بعد فعؿ القكؿ أك ما في معناه. كيككف 

، 4عف كجيي" مسبكقا بنقطتيف كمكضكعا بيف قكسيف مزدكجيف، نحك: قاؿ لو : "أغرب

حيث يككف القكؿ محصكر بعالمتي التنصيص ):( "كيتميز الخطاب في ىذه الحالة 

                                                 
1

 119-118ص:مرجع سابؽ،  هعدن هظطلسبث ًقذ الرواٌت، لطٍف زٌتىًً، 
2
 119-118ص: ،الورخع ًفطه 
3

 197ص:مرجع سابؽ، ضعٍذ ٌقطٍي، تسلٍل الخطبة الروائً،

4
 91ص:رجع سابؽ، م لطٍف زٌتىًً، هعدن هظطلسبث ًقذ الرواٌت،
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 1باالستقاللية كالتفرد، كيعكس األبعاد السيككلكجية كالمسانية لممتكمـ مف خالؿ التمفظ"

 كيككف دكر الراكم فيو دكرا رقابيا دكف تدخؿ منو بزيادة أك نقصاف.

كىك يمثؿ صيغة الحكارات الحادثة بيف  المباشر: الخطاب المعروض غير -2       

الشخصيات، كلكف مع كجكد الراكم المنظـ لعممية الحكار بينيما، أم يتـ نقؿ الكالـ 

مختمفة  كالحكار مع تغيير أك تنظيـ مف قبؿ الناقؿ ، فنجده يتدخؿ كينظـ الحكار لدرجات

اكم فيو أكثر تجميا في تركيب "الخطاب المحٌكؿ، يككف حضكر الر كمتباينة، أك ما يسمى بػ

الجممة بالذات، مف أف يفرض الخطاب نفسو باالستقالؿ الكثائقي الذم يككف لشاىد 

كطريقة الراكم ىنا تعتمد نقؿ األقكاؿ بتكثيفيا كدمجيا في خطابو الخاص كبالتالي يعبر 

ما  ، فيك "خطاب منقكؿ بصيغة الغائب، يأتي بعد فعؿ القكؿ أك2عنيا بأسمكبو الخاص"

، حيث ينقؿ 3في معناه، كال يككف مسبكقا بعالمات تنصيص، قاؿ لو أف يغرب عف كجيو"

 الراكم كالـ الشخصية بمعناه ال بحركفو. 

كىك ما نجده عند متكمـ يتحدث إلى ذاتو عف فعؿ  الخطاب المعروض الذاتي: -3       

الشخصية عبر كالميا ، فيي تمؾ الصيغة التي تعبر بيا 4يعيشو كقت إنجاز الكالـ

بذاتيا، أم تقدـ الكالـ أك الخطاب الذم يصدر عنيا بعيدا عف الراكم مع اشتراط أف 

 يككف زمف الكالـ نحكم ىك زمف المضارع.
                                                 

1
 95 ص:مرجع سابؽ، عور عٍالى، فً هٌبهح تسلٍل الخطبة الطردي، 

2
 17ص:مرجع سابؽ،  رٌت الطرد فً الرواٌت العربٍت الوعبطرة،شع ،أزوذ خبر، شعث

3
 89ص:مرجع سابؽ، لطٍف زٌتىًً ،هعدن هظطلسبث ًقذ الرواٌت، 

4
 197ص:مرجع سابؽ،  ضعٍذ ٌقطٍي ، تسلٍل الخطبة الروائً،
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ىك خطاب ينقمو الراكم كحدث مف ثانيا: صيغة الخطاب المسرود)المروي(:        

في الخطاب المسركد بيف ما أحداث الحكاية، مثالو: أمره بالغركب عف كجيو. ال فرؽ 

أصمو كالـ كما أصمو حركات كمكافؽ لحاالت نفسية. كىذا الخطاب ىك األبعد عف 

، ذلؾ أف "الخطاب الذم يرسمو المتكمـ كىك عمى مسافة 1األصؿ أك األشد اختصارا لو

مما يقكلو، كيتحدث عمى مركل لو سكاء كاف ىذا المتمقي مباشرا )شخصية( أك إلى مركل 

الخطاب الركائي بكاممو، مع اعتبار أف المتمقي عندما يككف مباشرا فإنو يككف عمى لو في 

 ر. لكف عندما ال تككف ىناؾ مسافةمسافة مما يركل لو، لذلؾ يمكف اعتباره غير مباش

، حيث يحكؿ لو الراكم 2فإف صيغة الخطاب المسركد تككف صيغة فرعية لصيغ أصؿ"

يا السارد لغايات التسريع مثال، أك التجاكز، أك مف قكؿ محكي إلى مادة ممخصة يمتمك

 االىتماـ بالمضمكف دكف الشكؿ.
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احميػمديف يعد االهتمػمـ اػمحاث ث  احدراتػمت احعةميػ  خػل م تةػؼ  اتجاىات السرد:       

نتػػمف ا ػػا ف احثيػػمة  مثم حتػػ  نتػػمنل منػػذ ا زؿن الهتمػػمـ اإإ تنػػ ع اال تصمصػػمتن  ػػ ف 

 خػػػل احرايػػػ  اجعػػػؿ خػػػل وػػػؿ منظ مػػػ  خوريػػػ  يثػػػدث تطػػػ ر  حمعرخػػػ  اتػػػرارهم  طايعتاػػػمن ممػػػم

 حمتػػػتجدن  هػػذ  تػػػن  وػػؿ انجػػػمز ا ػػػر حمفػػػمهيـن ا  ت صػػي   اتػػتوممال حنػػػ اوصن ا  تجػػذيرا

امعتامر  نتال خل صثت ن ت  ا  نقمئص خل وين نت ن ختو ف مآ ذ عةي . حػذا ظاػرت دعػدة 

جمهػمت ا  ػر ن عنػ  االتاتجمهمت خل عةـ احترد عمةت امجمةاػم عةػا اتػتيفما مػم تػوتت 

ممػػم جعػػؿ عةػػـ احترد/احتػػرديمت دميػػداف عػػمـ ينقتػػـ ن 1دثػػداهم ا  ػػر إخاػػدت  و ناػػم تومػػؿ 

ن 2 تػرديمت احدالحػ دتػرديمت احثوميػ ن  تػرديمت اح طػمب إحا ث ث  ميػمديفن خرعيػ ن هػل: 

 خ وةت خل مجمةام ث ث  اتجمهمت 

هػذ  االتجمهػمت إحػا  صػنؼد ثينمم ن (احاصر عاد احجامر )احنمود  ه  مم اود عةي         

 ثيػػث اف دهػػذا الن 3احثوػػمئل  احتػػرد   احػػدالحلد ثػػ ن اثتػػب متػػت يمت احقصػػ  احث ثػػ :ث 

نمم  مف جاػ  انيػ  احقصػ   نظر إحا عةـ احترد تصنيؼ مناجلي ضع حةتتةتؿ احتمري ل  ا 

ثػـ  ثـ ويفي  عرض هذ  احثومي  تػردا ) ظمئؼ    صيمت(ن تادا ثومي  مجردة خال ذاتام

ح دمػػ  هػػدؼ  (ميتػػرد) (وميػ احث)مػم ا خػػؽ احػػذ  رمػت إحيػػ  هػػذ  احويفيػػ  مػف  ػػ ؿ ت ظيػػؼ 
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ن خجػػػمات هػػػذ  االتجمهػػػمت متامينػػػ  مػػػف ثيػػػث احتصػػػ رات  احمعمحجػػػ ن وػػػؿ 1ديصػػػمؿ خوػػػرةا    

 اثتب منظ رهم   ةفيمتام احمعرخي .

ترجػع جػذ ر هػذا االتجػم  إحػا مػم  الحكايـ::االتجاه األول: الخـا  مسسـتو         

واؿ ار ب ثيث عمؿ خةو ؼ عةا تقديـ ص رة مناجيػ  حتثةيػؿ اح راخػمت إحػا ثػ اخزن هػل 

ن  مػف 2 صمئص ا اطمؿ  عددهـ  اخعمحاـن  ومنت هذ  م طئ  حفورة اح ظمئؼ عند ار ب

 تد ر ؼ.  تمفتزخين  ترا سرّ اد هذا االتجم  نذور: ت مم فتولن خ ديمير ار بن حيفل 

تعػػػػػد احدراتػػػػػمت احتػػػػػل تنم حاػػػػػم اح ػػػػػو ني ف  :(Timachevsk) توساشفســـــكي      

احر س حدرات  احثومي  اح راخي  طريقم مناجيم اتػتفمد منػ  احنقػد احر ائػل احثػديثن امعتاػمرهـ 

اعتمػػػد ا عةػػػا اح صػػػؼ احػػػدويؽ حانيػػػمت احثوػػػل احدا ةيػػػ ن  ذحػػػؾ حو ػػػؼ احع وػػػمت احترويايػػػ  

احػػا اجنػػمس انػػما عةػػا   احمنطقيػػ  احقمئمػػ  ايناػػمن ثيػػث ثػػم ؿ ت مم فتػػول تصػػنيؼ ا دب

اال ػت ؼ خػػل طرائػؽ ادراؾ احم ضػػ ع ثيػث يوفػػل خػل نظػػر  اف يةقػا نػػص مػم ر اجػػم ثتػػا 

ـّ يموػػػػف تثديػػػػد احجػػػػنس ا داػػػػل امقمراػػػػ   يغػػػػد ا مثػػػػمال يثتػػػػذ  اػػػػ  خػػػػل احوتماػػػػ ن...  مػػػػف ثػػػػ

خػل اح طػمبن امعنػا  (نDominentاح صمئص احن عي  احتل تضطةع امح ظيفػ  احمايمنػ  )

تػػػل تػػػنّظـ ترويػػػب احعمػػػؿ هػػػل طرائػػػؽ مايمنػػػ ن ا  اف وػػػؿ احطرائػػػؽ ا  ػػػر  اف احطرائػػػؽ اح

 حمايمنػػ  تاعػػم حطايعػػ  احػػنص ا داػػلاحضػػر رّي  ح ةػػؽ مجمػػ ع احفػػّف ت ضػػع حاػػمن  ت تةػػؼ ا
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وػػمف احجػػنس ا داػػل درامػػم  ومنػػت احطريقػػ  ا دايػػ  احمايمنػػ  هػػل  م ػػادي خػػمذا ومنػػت احقنػػمة 

ف احجػػنس ا داػػل تػػردا  ومنػػت احطريقػػ  احمايمنػػ  هػػل احتمثيػػؿن  اذا ومنػػت احقنػػمة وتمايػػ ن وػػم

  .ا جنمس ا داي   طرائؽ ادراوام ن هذا خيمم ي ص تصنيؼ1احعرض

 :  2ثـ تطرؽ خل نظري  ا غراض ا داي  إحا مفا ميف اتمتييف همم       

 هػػ  مجمػػ ع ا ثػػداث احمتصػػة  خيمػػم ايناػػم  احتػػل يقػػع ا امرنػػم ااػػم  الســتن الحكــا ي:       

ن ثتػػػػػػب احنظػػػػػػمـ (pragmatique ػػػػػػ ؿ احعمػػػػػػؿن  يموػػػػػػف اف يعػػػػػػرض اطريقػػػػػػ  عمةيػػػػػػ  )

احطايعػػػػػلن احػػػػػ وتل  احتػػػػػاال ح ثػػػػػداثن  امتػػػػػتق ؿ عةػػػػػا احطريقػػػػػ  احتػػػػػل نظمػػػػػت اام)تةػػػػػؾ 

 ا ثداث(ن ا  د ةت خل احعمؿ. 

يت حؼ مف نفس ا ثداث ايد ان  يراعػل نظػمـ ظا رهػم خػل احعمػؿن  السمنى الحكا ي:       

مػػم يتاعاػػم مػػف معة مػػمت تعنياػػم حنػػمن ومػػم انػػ  يت ػػوؿ مػػف نمػػمذج احثػػ اخز  هػػ   ومػػم يراعػػل

  .عامرة عف احنتؽ احذ  يثوـ ااني  احنص احقصصل ا  احر ائل

خا  يميػز اػيف اغػراض ذات مانػا  اغػراض ال مانػا حاػمن ا  حػا تقتضػل اح ضػ ع        

 ينتمػػل دحماػػدا احتػػااي ن  حةنظػػمـ احزمنػػلن  احثمنيػػ  ال ت ضػػع ال حةترتيػػب احزمنػػل  ال حةتػػااي ن 

 (Thèmeعمحـ احقصػ ن  احر ايػ ن  احمةثمػ  إحػا احصػنؼ ا  ؿن  وػؿ مناػم يعتاػر غرضػم )

ضػػي  واػػر ن  هػػذ  ايضػػم تتػػ حؼ مػػف  ثػػدات غرضػػي   وػػؿ غػػرض يتػػ حؼ مػػف  ثػػدات غر 
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 هػػذ  اح ثػػدات احصػػغيرة هػػل احجمػػؿ احتػػل يتػػ حؼ  صػػغر  اثيػػث توػػ ف غيػػر وماةػػ  حةتجػػز ا

ت مم فتػول هػػذ  اح ثػػدات احصػغيرة: ثػػ اخز  هوػػذا توػ فن وػػؿ جمةػػ   مناػم احثوػػلن  يتػػمل

االجرائيػػ   اثػػد ا د ات (نت مم فتػػول)ن يعػػد عمػػؿ 1تتضػػمف خػػل احعمػػؽن ثػػمخزا  مصػػم ااػػمد

  .راتت  حةعمؿ احترد ن  هل احث اخزاحتل ودمام خل د

 ـ1925  صػي  خػل دراتػ  ا غػراض تػن  خا  دروػز عةػا دراتػ  احثػدث  حػيس اح       

صػػدار حوتماػػ  إحفوػػرة اح ظػػمئؼ عنػػد اػػر ب خ ديميػػرن خػػل  ومنػػت هػػذ  احدراتػػ   يػػر تمديػػد 

ض هػػػػذ  داعػػػػ ن الثػػػػظ اف-ت مم فتػػػػول -ومػػػػم انػػػػ  ن 2ـد1928م رخ ح جيػػػػم اح راخيػػػػ  عػػػػمـ 

ذا تػػقطت مػػف احثوػػل ت تػػؿ احقصػػ ن اينمػػم احػػاعض ا  ػػر إاحثػػ اخز توػػ ف اتمتػػي  اثيػػث 

احقصػػ  تاقػػا  لن خثتػػا حػػ  تػػقط اثػػدهم خػػ فّ مئوػػ يوػػ ف ضػػر ريم امحنتػػا  حةمػػتف احثمناػػم ال

 احثػمولوػ ف اتمتػي  امحنتػا  حةمػتف احثػ اخز احم ػترو  تاف د امعتاػمرن 3دمثتفظ  امنتجممام

امػػم احثػػ اخز احثػػرة ختوػػ ف اتمتػػي  خقػػط امحنتػػا  حةمانػػا احثػػمول  ناػػم هػػل احمتػػا حي  عػػف 

 .4احصيمغ  احفني  حةقص د

م ايناػػم  مجمػػ ع مػػي امحتػػمحل خػػ ف داحعمػػؿ احر ائػػل يت ػػوؿ مػػف احثػػ اخز احتػػل تتمػػمزج خ       

احثػمول اينمػم احصػيمغ  هذ  احث اخز احتل تتماع تتماعم زمنيم ا  تاايم هل احتل ت ػوؿ احمػتف 
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 حتايػػمف ذحػػؾن وػػمـ  1احفنيػػ  احتػػل تثوػػـ اانيػػ  هػػذ  احثػػ اخز هػػل احتػػل ت ػػوؿ احمانػػا احثوػػمئلد

ا ػػػرح احثػػػ اخز و ناػػػم  ثػػػدات تػػػردي  دخمحمتعةقػػػ  اػػػمحمتف احثوػػػمئل يتػػػميام ثػػػ اخز م ػػػمرو  

ت ضع حةنظػمـ نفتػ ن  احتػل حاػم ع وػ  اػمحمانا احثوػمئل يتػميام ثػ اخزا ثػرةن  هػل متثػررة 

امعنا اف داعض احث اخز يموف اف توػ ف منتػي   مػع ذحػؾ ال  ن2مف منطؽ احزمف  احتااي د

ـ تتػػماع احتػػردن خػػل ثػػيف اف ا ػػر  ال يموناػػم اف ت جػػد د ف اف يوػػ ف احػػرااط احتػػاال وػػد ياػػد

  .حيت وؿ حدينم نم ذجيف مف احث اخز دا ؿ احعمؿ احترد  ن3داتةؼ

ثػ اخز دمام إحػا وػد وّتػ )ت مم فتول(ن خل احثولن خمن    احث اخز امحنظر إحا  ظيف       

يػػػر ا  ضػػػمع خػػػل احثوػػػلن ت ػػػتص ا صػػػؼ احتػػػل توػػػ ف متػػػا ح  عػػػف تغي  هػػػل دينمميويػػػ 

اح ضػػعي ن  عػػمدة مػػم توػػ ف  ر  ػغّيػػػاحتػػل ال ت    هػػل قػػمرةاحثػػ اخز احتثروػػمت  اخعػػمؿ ا اطػػمؿن   

ن حػػذحؾ يعػػد 4 احثمحػػ   طاػػمئع اح  صػػيمتد نمػػم يتصػػؿ امحايئػػ   اح تػػط  مصػػ  ا صػػؼ وػػؿّ 

إحػػا  ت مم فتػػولاحتثفيػػز اهػػـ طريقػػ  خنيػػ  يعػػرض ااػػم احماػػدع احثػػ اخز خػػل احتػػردن  يقّتػػم  

 5ث ث  اصنمؼ:
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2
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احػػذ  يجعػػؿ مػػف ا  ػػيما احم صػػ خ  خػػل احثوميػػ  ا  اعمػػمؿ  التحفيــا التــيليفي:_ 1       

اح  صػػػيمت ذات ويمػػػ  اتػػػتعممحي ن خعػػػمدة مػػػمال نعيػػػر اهتمممػػػم حػػػاعض احتفمصػػػيؿ احاتػػػيط ن 

 حونام ثتممن تاد  د را ثمتمم خل نامي  احقص  ا  احر اي .

يمثػػؿ راخػػدا مػػف ر اخػػد احتػػرد ثيػػث تومػػف ضػػر رت  خػػل اّنػػ   لــواي:ي:التحفيــا ا _2       

 دراؾ معمني .  ح  خل ا ف نفت  ا حجعّي  ت هـ احقمرئ ا اوعيت   تتميضفل عةا احّنص مر 

ــــا الجســــالي: _3        دراؾ م ػػػػمهد ث ارّيػػػػ  إاحػػػػذ  يمػػػػنح احتػػػػرد جممحيػػػػ  تظاػػػػر  التحفي

 مػف وػ ـ  يتثػدد مػف صػفمت درمػم يصػ  صفّي  غار   صي  تاّ ؿ عةا طريقتاػم خثػ   

 جراا احترد عةا حتمف احثي اف  احطير  احاامئـ .إنث  

ومػػم ا ػػمر إحػػا اف احتػػرد ديقػػدـ إمػػم ام ضػػ عي  امتػػـ احومتػػب و اػػر اتػػيط مػػف د ف        

مم امتػـ تػمرداف ي رح حنم ويؼ نتعرؼ عةا هذ  ا ثد   صػي   اث )ثول م ض عل(ن  ا 

ن ثيػث 1مم مثػددة جػدان  ي جػد ن عػمف اتمتػيمف مػف احتػرد: ثوػل م ضػ عل  ثوػل ذاتػلد

دمتػػػ حتل احرايػػػ  احتػػػردي   احصػػػ ت احتػػػرد  احةتػػػيف  -اتػػػمحيب احتػػػرد -طػػػرح هػػػذ  احثنمئيػػػ  ت

 تيتػم عةػا اعمػمؿ اح ػو نييف احػر ساخمض احاني ي ف خل  ػرثامم  تصػنيؼ مضػممينام ت 

 . 2و  ايف احرا    اح  صي  دا ؿ احتردد همم مت حتمف تثدداف احع 
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خػل دراتػ  احثوميػ   طػ ة  (ت مم فتػولااػم )حقد اضمخت احدراتمت احنقديػ  احتػل وػمـ        

هممػػ  خػػل عةمنػػ  احدراتػػ  ا دايػػ   تثةيةاػػم ا اتػػط  ا د ات االجرائيػػ  احتػػل جػػما ااػػم تثةػػي  

عةميمن غير اف احاثث حـ يقؼ عند درات  احث اخزن  ف ا مر ومف اموت مؼ اانيػ  اتمتػي  

يعػػ  احترويػػب اوثػػر اهميػػ  مػػف احثػػ اخزن يوػػ ف خػػل مقػػد رهم اف تقػػدـ تفتػػيرا اوثػػر عةميػػ  حطا

احػػدا ةل حةثوميػػ ن  هػػ  مػػم تجةػػل خػػل احدراتػػمت احتػػل اعقاػػت هػػذ  ا طر ثػػمتن مػػف  ػػ ؿ 

دراؾ احثوميػػػ  خػػػل جمةػػػ  مػػػف احػػػرا  إ  اػػػيف احػػػرا    اح  صػػػي  عةػػػا صػػػعيد دتجةػػػل احع وػػػ

احتردي ن اتعاير ج ف ا ف  ت د ر ؼن هل احراي  مف اح ةؼ  احراي  مػف اح ػمرجن  احرايػ  

تائيػػر احػػدا ةل  احتائيػػر اتعايػػر جينيػػتن  هػػل احتائيػػر خػػل درجػػ  احصػػفرن  اح مػػعن ا  احتائيػػرن

 ثيث ومنت هذ  احمفمهيـ امثما  نقة  ن عي  خل احدراتمت احتردي  احثديث . ن1اح مرجل

يعتاػػر مػػف ااػػرز ا عػػ ـ احػػذيف درتػػ ا احثوميػػ   :(v propp)مــرو  فــد ديسيــر       

دراتػ  عةميػػ  وػ ف دراتػػ  احثػػ اخز مػف طػػرؼ اح ػو نيف احػػر س تعػػد وادايػ  ثقيقيػػ  حدراتػػ  

 ف  داحاثث حـ يقؼ عند درات  احثػ اخزاني  احثول اصف  عمم ن حوف مع تط ر احعةـ خمف 

اخزن ا مومناػم اف تقػّدـ تفتػيرا ا مر ومف يتعةؽ اموت مؼ ااني  اتمتي  اوثر اهميػ  مػف احثػ  

اوثر عةمي  حطايع  احترويب احدا ةل حةفف احثومئلن  خل هذا احنطمؽ ادا احثديث عف اانيػ  

ن ثينمػػم دثػػّدد ح خعػػمؿ خػػل احثوميػػ  اح ػػعاي   ظمئفاػػم احعػػدة 2دجديػػدة اطةػػؽ عةياػػمن اح ظػػمئؼ

                                                 
 . 19ص:  مرجع تماؽن  ينظر تيد  مثمد اف ممحؾن احترد  احمصطةحن1
 .23ص: مرجع تماؽن ثميد حثميدانلن اني  احنص احترد ن 2
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مػم انطةػؽ خػل دراتػت  اموت ػمخام ثين (ناػر ب)وػمـ  ثيػث ن1  ضع و انيف عةـ انيػ  احثوميػ د

مف احم رخ ح جيم احتل تعنل ددراتػ  ا  ػومؿن خفػل عػمحـ احناػمتن ت ػمؿ احم رخ ح جيػم دراتػ  

ا جػػزاا احمو نػػ  حناتػػ  مػػمن  ع وػػ  وػػؿ جػػزا اػػم  رن  اػػمحمجم ع امعنػػا   ػػرن دراتػػ  انيػػ  

تػنظـ احانيػ  نات  ممن  خل مجمؿ اح راخ  اح عاي  احف حوة ري ن خدرات  ا ومؿ  ت تيس و انيف 

انط وم مف احفرضػيمت احتػل  خومنت دراتت  ن2ممون  ادو  ومم م رخ ح جيم احت وؿ احعض  د

 3ثددهم عةا احنث  احتمحل:

إف احعنمصػر احثماتػ  خػل احثوميػ ن هػل اح ظػػمئؼ احتػل تقػـ  ااػم اح  صػيمت ويفمػم ومنػػت  -

احطريقػػ  احتػػػل تػػـ ااػػػم إنجمزهػػم.  حاػػػذا خػػ ف اح ظػػػمئؼ هػػػل  هػػذ  اح  صػػػيمتن  ويفمػػم ومنػػػت

 .ا جزاا ا تمتي  خل احثومي 

 .إف عدد اح ظمئؼ احتل تثت   عةيام وؿ ثومي  عجيا  دائمم يو ف مثد دا -

 .إف تتماع اح ظمئؼ م تاطاػماٌؽ خل جميع احثوميمت احمدر ت  -

ثيػػػث انػػػ  اوػػػمـ  ننمػػػط  اثػػػدإحػػػا  -مػػػف ثيػػػث انيتاػػػم–جميػػػع احثوميػػػمت احعجياػػػ  تنتمػػػل  -

عةا مئ   راخ  ر تػي ن خػل دراتػ  انيػ  احثوميػ  مػف  ػ ؿ تفويػؾ اجزائاػم احمو نػ  ددراتت  

اح ظػػمئؼ احتػػل دثػػدد ثيػػث ن 4حاػػم  و ػػؼ احع وػػ  ايناػػم  اػػيف مجمػػؿ احويػػمف احعػػمـ حة راخػػ د

                                                 
 19ن ص: ـ1999ن دار احفمراالن اير تن 2يمنا احعيدن تقنيمت احترد احر ائلن خل ض ا احمناج احاني  ن ط1
 90ص: مرجع تماؽن خمنت ف ج ؼن  عرّي  احّر اي ن تر: حثتف اثممم ن 2
3

 24ص: مرجع تماؽن ميدانلن اني  احنص احترد ن ثميد حث 

 . 66ص: مرجع تماؽن  تتمرن اني  احنص احترد  خل احقصص احص خلن نمهض 4
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تفعةػػػػ  مم اػػػػد  مثػػػددا اح ظيفػػػن 1د اثػػػػد  ث ثػػػيف  ظيفػػػ  تقػػػـ  ااػػػم اح  صػػػيمت احعجياػػػ  خػػػل

ضػػػػ ا مصػػػػطةثل د عةػػػػا  ن2داح  صػػػػي  مػػػػف  جاػػػػ  نظػػػػر اهميتاػػػػم دا ػػػػؿ مجػػػػر  احثػػػػدث

اح ظيفػػ   االتػػنمد  د ر اح  صػػيمت خػػل متػػرح ا ثػػداثن يتػػت ةص اػػر ب اّف احثوميػػمت 

 ن3د(Conte merveilleuxاحمدر تػػػ  ت ػػػوؿ ن عػػػم ادايػػػم متميػػػزا هػػػ  احثوميػػػ  اح راخيػػػ  )

 .خل وتما  م رخ ح جيم احثومي  احمتميزةن متمثة  همت  احدرات خومنت 

اتمتػم مػف ضػر رة دراتػ  احثوميػ  اعتمػمدا د احتل را  خيام اف منطةؽ احدراتػ ن يوػ ف      

 حػيس اعتمػمدا عةػا احتصػنيؼ  ( اح مصػ نSignesن ا  عةا دالئةام )عةا انمئام احدا ةل

 ثيػػث انػػ   ن4داحتػػمري ل ا  احتصػػنيؼ احم ضػػ عمتل احةػػذيف وػػمـ اامػػم مػػف تػػاق   خػػل احاثػػث

وّدـ نم ذج  اح ظيفل احذ  ي تةؼ عف نم ذج احث اخز مػف  ػتا احج انػبن   جػد اف احػذ  د

يتغيػػر هػػ  اتػػمما  ا صػػمؼ اح  صػػيمتن  مػػم ال يتغيػػر هػػ  اخعػػمحاـن ا  عةػػا ا صػػح هػػ  

اح ظػػمئؼ احتػػل يق مػػ ف ااػػمن  امحتػػمحل خمحث ااػػت احتػػل ت ػػوؿ احعنمصػػر ا تمتػػي  خػػل احثوػػل 

   . حيس اح  صيمت خل ثد ذاتام ن5يقـ  اام ا اطمؿدهل اح ظمئؼ احتل 

عنصػػػر احماػػػـ خػػػل احدراتػػػ  حػػػذحؾ اعطػػػا عنميػػػ   مصػػػ  حاػػػذ  اح ظػػػمئؼ  اعتارهػػػم اح       

 ظػػػمئؼ تاػػػدا امإتػػػماة ا  اح ػػػع ر احا ناػػػم دمتتمحيػػػ  مػػػف  احثوميػػػ  احعجياػػػ   احتثةيػػػؿن معتاػػػرا

                                                 
1

 25ص: مرجع تماؽن ميدانلن اني  احنص احترد ن ثميد حث 

 .09ص: مرجع تماؽن اح ريؼ ثاية ن اني  اح طمب احر ائلن  2
 39ص: مرجع تماؽن تيد  مثمد اف ممحؾن احترد  احمصطةحن 3
4

 23 ص:مرجع تماؽن ثميد حثميدانلن اني  احنص احترد ن  

 .24_23ن ص: احمرجع نفت 5
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ومػم انػ  وػد  ن1ف مػف ثػؿ احعقػدةدمو ػا  ا    ظيفػ  ت  ن  تنتال امحز اج (manqueامحنقص )

  2:اح راخي مف ااطمؿ احثومي   مّيز ايف ن عيف

نثػػػ  إذا مػػػػم ذهػػػب اثػػػػد ااطػػػػمؿ احثوميػػػمت خػػػػل احاثػػػث عػػػػف ختػػػػمة  :األمطــــال المــــاحثون - 

م تطف ن ا تفت مػف اخػؽ اا يام) وػذا مػف اخػؽ احمتػتعيف( وػمف هػ  اطػؿ اح راخػ  ال احفتػمةن 

 .امحامثثيفف تتمي  هاالا ا اطمؿ  يمو

إذا ا طفػػت ا  طػػردت ختػػػمة ا  طفػػؿ صػػغيرن  اوتفػػت اح راخػػ  اثرهػػػم  األمطــال اليــحي:: -

د ف اهتمػػمـ امحاػػمويفن وػػمف احػػاط ف همػػم احفتػػمة ا  احفتػػا احصػػغير احم تطفػػمفن  احمطػػمردافن 

 . صي  احرئيتي  هنم امحاطؿ احضثي خفل هذ  احثمح  ال ي جد امثث فن  يموف تتمي  اح 

 اعد اتتقرائ  حمجم ع احثوميػمت احمئػ  احتػل درتػام اتػتطمع اف يميػز اػيف احعنمصػر        

احثماتػػ   احعنمصػػر احمتغيػػرةن اعػػدمم الثػػظ داف اح  صػػيمت تتغيػػر مػػف ثوميػػمت إحػػا ا ػػر ن 

 وػػد صػػمغ ن 3داينمػػم اح ظػػمئؼ احتػػل تقػػـ  ااػػم تاقػػا ثماتػػ   هػػل نفتػػام خػػل جميػػع احثوميػػمت

 4:احتمحلر ب  ظمئف  عةا احنث  ا

 (B( احع م )Absentation) دغيمبداثد اخراد ا ترة يغيب عف احمنزؿ )اح ظيف :  -1

 (احع م )ن (Interdiction دمنعدممنع ي اج  احاطؿ )اح ظيف :  -2
                                                 

 .26ص: مرجع تماؽن ثميد حثميدانلن اني  احنص احترد ن 1
2

عاد احثميد ا راا ن احاطؿ احمةثمل  احاطؿ احضثي ن خل ا دب اح ف   احجزائر ن درات  ث ؿ احمر يمت اح ف ي ن  
 .102ـن ص: 2007 زارة احثقمخ ن احجزائرن 

 .12ص: مرجع تماؽن اح طمب  احر ائلن  اح ريؼ ثاية ن اني  3
  مم اعدهم  96ص: مرجع تماؽن تةيممف  ائؿ تيد عاد احرثممفن تةقل احاني ي  خل احنقد احعرالن  4
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 ()احع م ن (VIOLATION د رؽد: .احممنع يتـ ا تراو  )اح ظيف 3

 ن("Reconnaissanceاتػػػػػػػػتط عد.اح ػػػػػػػػرير يقػػػػػػػػـ  امثم حػػػػػػػػ  ح تػػػػػػػػتط ع )اح ظيفػػػػػػػػ : 4

 (احع م )

 (çاحع م ) ن(  Deliveryداتت ـدرير يتتةـ معة ممت ث ؿ ضثيت  )اح ظيف :  .اح5

.اح ػػػػرير يثػػػػم ؿ اف ي ػػػػدع ضػػػػثيت  حوػػػػل يتػػػػتث ذ عةيػػػػ  ا  عةػػػػا ممتةومتػػػػ  )اح ظيفػػػػ : 6

 (nاحع م  )ن (TRICKYد داعد

 دت اطادتقع خل  رؾ اح داع   تتمعد عد هم اذحؾ اد ف وصد منام) اح ظيف :  احضثي .7

Complicity) احع م ن (   (   

 (نVILLAINY دجريمػػػ د.اح ػػػرير يةثػػػؽ ا ذ  ا  احضػػػيـ ا ثػػػد اخػػػراد احعمئةػػػ  )اح ظيفػػػ : 8

حػػا  ػػلا ا  يرغػػب خػػل امػػت ؾ  ػػلا إوػػد توػػ ف اثػػد اخػػراد احعمئةػػ  يفتقػػر   ا (نA)احع مػػ 

 1(a) احع م ن (Lack)اح ظيف  : اختقمر

يت جػػػ  احاطػػػؿ انػػػما عةػػػا امػػػر ا  طةػػػب خيتػػػمح حػػػ  االختقػػػمرن    يتف ػػػا امػػػر احنواػػػ  ا  .9

 Mediation theامحرثيػػػػػػؿن ا  ي رتػػػػػػؿ )اح ظيفػػػػػػ :  تػػػػػػمط  ا  احثػػػػػػدث احػػػػػػرااط

conectiveIncidenh) م احعن (B) 

                                                 
1
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 Beginningاداي  احفعؿ احمضمد :  يقرر احقيمـ اعمؿ مضمد)اح ظيف احامثث ي اخؽ ا. 10

Incident)احع م  ن (C) 

 ) ( احع م  ن(Departure.احاطؿ يغمدر م طن )اح ظيف  رثيؿ11

ممػػم يايئػػ  حطريقػػ  إمػػم اداة تػػثري  ا   ن...احخار: يتػػتج ب ا  ياجػػـ عةيػػ ػ تاػػ.احاطػػؿ ي  12

 (D) احع م ن (the first function of the donorمتمعدةن )اح ظيف  ا  حا حة اهب 

 The Herosاحاطػػػػؿد رد خعػػػػؿد يتػػػػتجيب حصػػػػنيع اح اهػػػػبن )اح ظيفػػػػ : .احاطػػػػؿ13

Reaction) احع م ن (E)1 

 Provision.احاطؿ يوتتب اتت داـ اداة تثري ن)اح ظيف  امداد ا  اتت ـ اداة تثري 14

or Receipt of A magical agent )احع م  ن (F) 

يفػػ : انتقػػمؿ موػػمنل حػػا مقػػر م ضػػ ع ن ا  اثثػػ  )اح ظإقػػمد تػػةـ ا  ي  نقػػؿ ا  ي  احاطػػؿ ي  . 15

 Spatial transference between two kingdomsدر ػػمددإاػػيف ممةوتػػيفن 

Guidance احع م (ن (G) 

 ن(Struggleاحاطػػػػػػػؿ  اح ػػػػػػػػرير يػػػػػػػػد  ف خػػػػػػػػل ا ػػػػػػػتامؾ مام ػػػػػػػػر )اح ظيفػػػػػػػػ : صػػػػػػػػراع .16

 (H)احع م 
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 97 ص: مرجع تماؽن  ائؿ تيد عاد احرثممفن تةقل احاني ي  خل احنقد احعرالن تةيممف 
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ن ("Branding,Markingع مػػػػػػ  ضػػػػػػع دن د تػػػػػػـد.احاطػػػػػػؿ ي تػػػػػػـ اع مػػػػػػ  )اح ظيفػػػػػػ : 17

 (I)احع م 

 (J)احع م ن (Victory دانتصمرد.اح رير ياـز )اح ظيف  18

 Liquidation ofدثد ث احنوا  ا  االختقمرداحنوا  ا  حا ا  االختقمر يقـ  )اح ظيف : .19

misfortune or lack ) احع م ن(K) 

 ) (احع م ن ("Returnع دةد.احاطؿ يع د)اح ظيف : 20

 1(rP) احع م  ن(Pursuit,Chase)دتعقبدا   دمطمردةدطمرد)اح ظيف : .احاطؿ ي  21

 (Rs)احع م ن ("Rescueانقمذد.انقمذ احاطؿ مف احمطمردة )اح ظيف : 22

اح صػػ ؿ دحػػا م طنػػ ن ا  إحػػا اةػػد   ر)اح ظيفػػ  إيصػػؿ احاطػػؿ غيػػر معػػر ؼ )مت فيػػم( 23

 (O) احع م ن (Unrecognised arrived دغير معر ؼ

ن ( Unfounded claimدمػػزاعـ ومذاػػ د.احاطػػؿ احزائػػؼ يقػػدـ مػػزاعـ ومذاػػ  )اح ظيفػػ : 24

 (L) احع م 

 (M) احع م ن (Difficult Taskد مام  صعا  تقترح عةا احاطؿ )اح ظيف : دمام  صعا .25

 (N) احع م ن ("Solutionاحثؿدنجز)اح ظيف : .احمام  ت  26
                                                 

1
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 (Q) احع م  ن(Recognition دتعرؼدعرؼ)اح ظيف : .احاطؿ ي  27

 (Ex) احع م ن (Exposure دخضحد.يفتضح امر احاطؿ احزائؼن ا اح رير )اح ظيف : 28

 (T) احع م  ن(Transfiguration دتغيير احايئ منح مظارا جديدا)اح ظيف :داحاطؿ ي  .29

 (U) احع م ن(Punishment دعقمبدعموب)اح ظيف : .اح رير ي  30

 1(W) احع م  (Wedding دز اجد:  يعتةل احعرش)اح ظيف اطؿ يتز جن .اح31

 ضػػع حوػػؿ  ظيفػػ  مصػػطةثم  مصػػم ااػػمن  را  اف اح  صػػيمت ا تمتػػي  خػػل احثوميػػ   وػػد  

 2:احعجيا  تنثصر خل تاع   صيمت

  Agresseur ou méchantاحمعتد  ا  اح رير -

  Donateurاح اهب -

  Auxiliaireاحمتمعد -

  Princesseا ميرة -

  Mandateurاحامعث -

  Hérosاحاطؿ -

  Faux hérosاحاطؿ احزائؼ -

                                                 
1

 99-98تةيممف  ائؿ تيد عاداحرثممفن تةقل احاني ي  خل احنقد احعرالن مرجع تماؽن ص:  
 25ص: مرجع تماؽن حنص احترد ن ثميد حثميدانلن اني  ا2
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ن اف مػػػم هػػػ  اتمتػػػل هػػػ  احػػػد ر احػػػذ  تقػػػـ  اػػػ  (v propp) (اػػػر ب)خػػػمحم ثظ عنػػػد    

 اح  صي ن ال ن عي  اح  صي  ا  صفمتام.

مف نتػمئجن خنجػد مػث ن  (نv propp) (ار ب) ود اهتـ اعض احنقمد حمم ت صؿ إحي         

ديعتاػػػػر اف اػػػػر ب ااػػػػذ  احطريقػػػػ  احمزد جػػػػ  احمتمثةػػػػ  خػػػػل تثديػػػػد  (نGreimas()غريمػػػػمس)

اح  صيمت  ا تزاحام إحا تاع  اد ارن ود ثّدد امحفعؿ احع امؿ د ف اف يضع حاػم االتػـ ا  

وػػػد تجػػػم ز احتقتػػػػيـ  (نpropp) (اػػػر ب)احمصػػػطةح احػػػذ   ضػػػع  هػػػ  خيمػػػم اعػػػػدن ومػػػم اف 

 نام متتمحي  مف اح ظمئؼن هػل احتطػ ر اح ظمئفل حينظر إحا احثومي  عةا انام  ثدة وةي  و

ز اج ا  ا   ظيفػ  احذ  ت ضع حػ  احثوميػ  ادايػ  مػف االتػماة ا  اح ػع ر اػمحنقص ثتػا احػ

   .1تقـ  اثؿ احعقد

ن وػد دخػتح اخػؽ احدراتػ  احعةميػ  حفػف احثوػلن (propp )(اػر ب)اف     ص  احقػ ؿ:       

حنقّػػػمد خػػػل مجػػػمؿ احدراتػػػمت نػػػمد  اتطايقاػػػم ان احومخيػػػ  احتػػػل وثيػػػرا مػػػم 2تتمتػػػع امحدوػػػ  احعةميػػػ د

صػػػ رة حةتػػػرااط احمنطقػػػل دن مػػػف  ػػػ ؿ مصػػػنف  م رخ ح جيػػػم احثوميػػػ ن احػػػذ  اعطػػػا ا دايػػػ 

 ضػػػع امػػػمـ احنقػػػمد و اعػػػد جديػػػدة حدراتػػػ  ن امعتاػػػمر  د3 احجمػػػمحل حتتةتػػػؿ اح ظػػػمئؼ احتػػػردي د

ن  ه  مم 4مب احر ائلداحثومي ن ومنت منطةقم خيمم اعد حدرات  ا عممؿ احفردي   مص  اح ط

                                                 
 . 13_12ص: مرجع تماؽن ينظرن اح ريؼ ثاية ن اني  اح طمب احر ائلن 1
 .28ص: مرجع تماؽن اني  احنص احترد ن ثميد حثميدانلن 2
 .66ص: مرجع تماؽن نمهض  تتمرن اني  احترد خل احقصص احص خلن 3
 . 13ص: مرجع تماؽن اح ريؼ ثاية ن  اني  اح طمب احر ائلن 4
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خػػػل مجػػػمؿ دراتػػػ  احثوميػػػ  حػػػ  اهميػػػ  اموػػػمف خػػػل  (نProppيجعػػػؿ مػػػم ت صػػػؿ إحيػػػ  اػػػر ب)

تطػػػ ير دراتػػػ  احثوػػػلن ممػػػم يجعػػػؿ دمناجػػػ  صػػػمحثم إجرائػػػ  عةػػػا جميػػػع احثوميػػػمت مامػػػم 

يعتاػػػر مػػػف اػػػيف احػػػذيف  (نPropp)(اػػػر ب)ف  ن   امحتػػػمحل خػػػ1ا ةفػػػت مصػػػمدرهم   امموناػػػمد

 ير  احتطايؽ حةمممرت  احنقدي  ح عممؿ احتردي .ظخّعمح  خل مجمؿ احتن تمهم ا متمهم 

اعػ ـ اػيف مػف  يعتاػر :(Claude Lévi-Strauss)ليفـي شـتراو كمود        

خػل احدراتػمت  تمهـ اعمة  متمهم  خّعمحػ  احذيف اهتم ا ادرات  احثومي ن ثيثاالتجم  ا  ؿ 

ف حػػـ يّطةػػع ن  مصػػ  خػػل دتثةيػػؿ ا تػػط رة خػػم تط احنقديػػ   طػػم ورياػػ  مػػف صػػنيع اػػر بن  ا 

ن  هػػ  مػػم تنم حػػ  عنػػدمم تعػػرض حانيػػ  2عةيػػ ن ثػػيف عػػّد ا تػػط رة جػػزاا ال يتجػػرا مػػف احةغػػ د

 اعتاػراحاني يػ دن ثيػث  ا نثر ا ح جيػمخػل وتماػ  د (نla structure les mytheا تػمطير)

ال خػػل احف نيمػػمت  ا تػػط رة حغػػ ن تتضػػمف  ثػػدات تو ينيػػ ن  هػػذ  اح ثػػدات حيتػػت مضػػمن د

ا  احم رخيمػػمتن اػػؿ تمتةػػؾ  جػػ دا متػػتق    مصػػم ااػػمن ينػػتظـ خػػل متػػت   احجمةػػ ن تتػػما 

حاػم صػ رة نظمميػ   - ا تػط رة –ن خاػل 3د(mythencesاح ثدات ا تػط ري  ا تمتػي  )

ن اثيث ال يموػف ادراواػم 4متتقة  تضمهل نظمـ احةغ ن دتتتند إحا اثداث ضمرا  خل احقدـد

ومجمػ ع وةػل متنمتػػؽن ال تػتثوـ خيػػ  ا ثػداث احمنفصػػة ن اػؿ ثزمػػ  ا  مجم عػ  مػػف إاّل  د

                                                 
 .66ص: مرجع تماؽن نمهض  تتمرن اني  احترد خل احقصص احص خلن 1
 .66ن ص:احمرجع نفت  2

 . 28ص: مرجع تماؽن عمر عي فن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن 3
 .66ص:مرجع تماؽن نمهض  تتمرن اني  احترد خل احقصص احص خلن 4
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ا ثػػػداث احمت ػػػموة ن خمعنػػػا احػػػنص ا تػػػط ر  يجػػػب اتػػػتنامط  مػػػف  ػػػ ؿ احمزا جػػػ  اػػػيف 

   .1مث ر احترويب  مث ر االتتاداؿد

ن 2ذحػؾ اف ا تػط رة دتاحػؼ انيػ  تصػةح حتفتػير احثمضػر  اتت ػراؼ اخػؽ احمتػػتقاؿد

خال  احمعنا ت و ف دمو نمف مترااطمف ترااطم  ايام اع و  احةغ   احمعنػان  هػ  مػم ا ػمر 

 حمػػػػػم ودمتػػػػػ  اتػػػػػس احنظريػػػػػ  احةتػػػػػمني ن عةػػػػػا يػػػػػد وػػػػػؿ مػػػػػف د  ت تػػػػػير (ن ػػػػػترا س)إحيػػػػػ  

احػػػذ  ا ضػػػح اف احةغػػػ  تتوػػػ ف مػػػف  هػػػ  د ت تػػػير اق حػػػ : حقػػػد وػػػمف خردينػػػمف -تػػػ فا جمو

ف جاػػ  ا حػػا  احمعنػػا مػػف جاػػ  ثمنيػػ ن ثػػـ وػػمـ عنمصػػر ال تنفصػػـ عراهػػمن هػػل احصػػ ت مػػ

 مػػم  جاػػم احةغػػ  احةػػذاف ال ينفصػػ فن  ه«احصػػ ت  احمعنػػا»وتػػمب  ر مػػمف جمواتػػ فن ان ػػر

 نػػ ن خػػل احم تػػيقا يطغػػا عنصػػر احصػػ ت ال يموػػف حةمعنػػا اف يقػػـ  اغيػػر صػػ ت يعاػػر ع

انط وػػم مػػف احت ػػما   ح تػػط رةخومنػػت دراتػػت  ن 3امػػم خػػل ا تػػط رة يطغػػا عنصػػر احمعنػػاد

 .احذ  اومم  اينام  ايف احةغ 

خمحت ػػػما  احػػػذ  اوممػػػػ   ػػػترا س اػػػػيف ا تػػػط رة  احةغػػػػ  دإنمػػػم يتجتػػػػد خػػػل احمتػػػػت           

احرمز  احذ  يجعػؿ ا تػط رة م ػث ن  امتػت يمت ت  يػؿ دالحيػ  ثقمخيػ ن ترتقػل إحػا مػم خػ ؽ 

متػػت   احت اصػػةل إحػػا ثػػد د احرمػػز احمنظػػر احتػػطثلن  ػػ نام  ػػ ف احةغػػ  احتػػل ينتقػػؿ خياػػم اح

                                                 
 . 29ص:مرجع تماؽن عمر عي فن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن 1
 .67ص:مرجع تماؽن نمهض  تتمرن اني  احترد خل احقصص احص خلن 2
 .31_30ص:مرجع تماؽن عمر عي فن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن 3
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ن  خػػ دراؾ ا تػػط رة  ػػ نام خػػل 1احػػداؿ عةػػا اح اوػػعن ا  اال ػػمرة إحػػا متػػميمت موثفػػ  احدالحػػ د

 .ذحؾ   ف إدراؾ احةغ 

و ناػػػػم تثمػػػػؿ خػػػػل طيمتاػػػػم رمػػػػ زا  دالالتن د تومػػػػف ويمتاػػػػم خػػػػل تنتػػػػيقام حعنمصػػػػر         

داحرمػػز خياػػم هػػ  احػػذ   امعتاػػمر افن 2تو يناػػم  حػػيس مػػف خث اهػػم  اتػػة اام  طرائػػؽ تػػردهمد

ياتػػس  ج دهػػم عممػػ   نتػػيجام  مصػػ ن خاػػل انيػػ  رمزيػػ  ت ػػا  انيػػ  احةغػػ ن وػػ ف احصػػ رة 

...  ادراواػػم وانيػػ  وةيػػ   ػػايا  اانيػػ  احةغػػ ن  تةفػػ  هػػل احتػػل تػػدعـ ويمناػػم احعػػمـاحةغ يػػ  احم

عمةيػػػ  احقرائيػػػ  تت ػػػموؿ  ثػػػداتام ا تػػػط ري  ا تمتػػػي  حت ػػػويؿ احمعنػػػا احػػػذ  يعػػػد جػػػ هر اح

ذات انيػػ  تثمػػؿ خػػل ن خاػػل  ػػايا  امحةغػػ  خػػل انيتاػػم  مقمصػػدهمن ممػػم يجعةاػػم 3ح تػػط رةد

  .دالالت   نام   ف احةغ طيمتام رم زا   

ن ثينمػػػػم دادرؾ افطنتػػػػ  اف احمػػػػناج احتػػػػمري ل (حيفػػػػل  ػػػػترا س)  هػػػػ  مػػػػم اوػػػػد عةيػػػػ        

احمجتمعػمت ا  حيػ  ال يتػفر عػف نتػمئج  احتثةيةل حدرات  احانا االجتممعي   تثةيؿ ع ومت 

يقيني  ا  مقنع ن  اف احنم ذج احةغ   يموف اف يو ف اوثر ع نػم  ا ػد  صػ ا  مػف احتثةيػؿ 

احنصػػ ص  تثةيةاػػم يجػػب اف توػػ ف دراتػػ  حغ يػػ ن  دراتػػ اف  ن خاػػ  ياوػػد عةػػا4احتػػمري لد

    اعيدا عف وؿ احماثرات اح مرجي ن احتمري ي   االجتممعي . 

                                                 
 30ص: مرجع تماؽن عمر عي فن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن 1
 67ص:مرجع تماؽن نمهض ن تتمرن اني  احترد خل احقصص احص خلن  2
 30ص:مرجع تماؽن عمر عي فن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن 3

4
 85ص ح خضؿن منمهج احنقد احمعمصرن دطن دار ا خمؽ احعراي ن دتن ص:  
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يعتاػر هػ  وػذحؾ مػف اصػثمب  (:Tzvetan todorovتودوروف ) تافيتان       

 احدراتػػمت احتػػردي  تنظيػػرا  تطايقػػمتطػػ ير  االتجػػم  ا  ؿ احػػذيف تػػمهم ا ا ػػوؿ ا  اػػآ ر خػػل

امعتاػػمر  دوػػمف حػػ  ا ثػػر احوايػػر خػػل إغنػػما ثقػػؿ احدراتػػمت احتػػردي  مػػف  ػػ ؿ تعريفػػ  امحنقػػمد 

 حاـ احتػػػل جمعاػػػم خػػػل وتػػػمب  ر اػػػم اعػػػد ترجمتػػػ   عمػػػماح ػػػو نييف احػػػر س احػػػذيف وػػػّدماـ 

عاػػمرة عػػف  نـ1965عػػمـ (ن Théorie de la littérateure) «نظريػػ  ا دب»اعنػػ اف 

ثيػػث راػػط اػػيف نمػػ ذجيف   ة ختػػولن ت مم فتػػولن مقػػمالت حة ػػو نييف احػػر س: تينيػػمن ؼن

مف احتمييز احذ  جػما ومنت انط وت   ن1داحدرس احةتمنل  احنقد ا دال احترد  حةاثث همم:

 .ف احمتف احثومئل  احمانا احثومئلاحذ  ميز خي  اي (نت مم فتول)ا  

اػػيف  ثيػػث مّيػػزن «مقػػ الت احثوػػل»مقمحتػػ   خػػل تمتػػلخوػػمف هػػذا احتمييػػز احثجػػر ا        

خػػػػػػػداحقص  تعنػػػػػػل ا ثػػػػػػداث خػػػػػػل ترااطاػػػػػػم  تتةتػػػػػػةام  خػػػػػػل ع ومتاػػػػػػم  ناحقصػػػػػػ   اح طػػػػػػمب

امح  صيمت خل خعةام  تفمعةاػم  هػذ  احقصػ  يموػف اف تقػدـ موت اػ  ا   ػف ي  ااػذا اح ػوؿ 

امػم اح طػمب خيظاػر حنػػم مػف  ػ ؿ  جػػ د احػرا   احػذ  يقػػـ  اتقػديـ احقصػ   اثيػػمؿ  ا  ذاؾن

لن  خل إطػمر احع وػ  اينامػم حيتػت ا ثػداث هذا احرا   هنمؾ احقمرئ احذ  يتةقا هذا احثو

 حوف احػذ  ياػـ احامثػث خػل احثوػل اثتػب هػذ  اح جاػ   احمثوي  هل احتل تامنم )احقص (ن

امعتاػمر اف داحعمػؿ ن 2ثػداثديجعةنم احرا   نتعػرؼ عةػا تةػؾ ا  ه  احطريق  احتل ا اتطتام

                                                 
  82 – 81ص  مرجع تماؽن عمر عي ف ن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد  ن 1
 27ص: مرجع تماؽن  ن حيمت احمناج اح وةل خل نقد احر اي  احعراي  احمعمصرة مراد عاد احرثممف ن2
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خانػمؾ تػمرد  )...(ن نفتػ  وػت االدال خل متت ا  ا عـ مظاراف: خا  وص    طمب خػل اح

تـ نقةاػم يػهذا احمتت   حيتػت ا ثػداث احتػل  يثول احقص ن اممم  ي جد ومرئ يدروام  عةا

ا  إعطػػػما  ن1ثػػػداثدتػػػل ااػػػم اطةعنػػػم احتػػػمرد عةػػػا تةػػػؾ ا إنمػػػم احويفيػػػ  اح هػػػل احتػػػل تاػػػـن

   .احثول  ا  ح ي   ا همي  حطريق

تتمثؿ خػل جمةػ  مػف احمفػمهيـ خػل دراتػ   اوتراثمتنثم ؿ تقديـ ا  مف   ؿ هذان خ       

خومنػػػت اوتراثمتػػػػ ن دتتضػػػمف دراتػػػ  احقصػػػ   خػػػػؽ متػػػت ييف اثنػػػيف همػػػػم:  ناح طػػػمب ا داػػػل

 ن  ا صػػػػػػػفام نظممػػػػػػػم  طمايػػػػػػػم(Histoire)احتمييػػػػػػػز اػػػػػػػيف احقصػػػػػػػ  ا صػػػػػػػفام نظممػػػػػػػم ثومئيػػػػػػػم

(Discoure)موػػػػف احةػػػػذيف ي وػػػػ ف احػػػػنص احتػػػػرد  خػػػػل نظػػػػر  يتميػػػػز ااػػػػذيف احمتػػػػت ييفن ن

تمثػػؿ  احقصػػ وػػ ف اف دن 2داحتعممػػؿ مػػع مو نمتامػػم اطريقػػ  تتػػيح احو ػػؼ عػػف احانيػػ  احتػػردي 

ومػػم اناػػم  نوػػد تت ػػما  مػػع احثيػػمة اح اوعيػػ جمناػػم ثومئيػػم مػػف  ػػ ؿ ا ثػػداث احمتعمواػػ  احتػػل 

ن مّونػػ  مػػف اػػيف احقصػػ   اح طػػمب نن ختمييػػز  هػػذا3تمثػػؿ جمناػػم  طمايػػم عاػػر طريقػػ  انتقمحاػػمد

 4:انممط تثةيؿ اح طمب احث ث تثديد 

 .تتعةؽ ادرج  ثض ر ا ثداث احتل يتتدعيام احنص سقول: الصيغ:: -

 . ط احقص    ط اح طمب تتصؿ امحع و  ايف  طيف حةزمف:سقول: الاسن:  -

                                                 
 ن1ط دراتمت طرائؼ تثةيؿ احترد االدالن ناحثتيف تثامف  خااد صغم تر: احترد االدالنمق الت  نت د ر ؼ تزخيتمف 1

 41احرامطن ص:  من  رات اتثمد وتمب احمغربن

2
 84: منمهج تثةيؿ اح طمب احترد  ص عمر عي ف ن خل 
 84ص : احمرجع نفت ن 3
 67ص:  مرجع تماؽن اح ريؼ ثاية ن مو نمت اح طمب احترد ن 4
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   هل  جا  احنظر احتل ن ثظ ثتاام حةم ض ع  ن عي  هذ  احم ثظ .   سقول: الرؤي:: -

(ن هػػػػ  داف احمانػػػػا احثوػػػػمئل حػػػػيس هػػػػ  Todorovاػػػػ  تػػػػ د ر ؼ)جػػػػما  خوػػػػمف مػػػػم        

احثوػمئل يعنػا اطايعػ  االنتقػمؿ   احتثػ ؿ مػف  اح طمب امفا م  ػػػ تػ د ر ؼ ػػػػ وػ ف احمانػا

اينمػػم اح طػػمب عنػػد  ػػػػػ تػػ د ر ؼ ػػػػػ يعنػػل احػػرا   احػػذ  يقػػّدـ  م ضػػع   ػػر ا  ثػػدث   ػػرن

  مػف  ػ ؿ تمييػز  اػيف احقصػ   اح طػمبن ن1اثداث احقص   احقمرئ احذ  يتةقا هذا احثولد

   .د احمو نمت احتل يراهم جديرة امحتثمحيؿثدّ 

ت ضػػػع حنمػػػ ذج اػػػيف منطػػػؽ ا خعػػػمؿ احتػػػل يصػػػفام اناػػػم  ثيػػػث انػػػ  ميػػػز خػػػل احقصػػػ        

  2:ث ثل ح  ث ث اصنمؼ

 .تثقيؽ م ر ع مم ود تنجح  ود تف ؿامحمثم ح  ح : ياتـاألول      

   .امحرغا  ا  احطم ح ياتـ :لثانيا      

خياػػتـ اػػمح طر ا  احعػػمئؽن ومػػم ي ثػػظ اف ا خعػػمؿ تتتػػماع خػػل  ػػوؿ تمػػمثةل  :الثالــث       

 . ر ع  ار ز احم ر ع يتاب احعقامتتراطام ع ومت منطقي ن خ ج د احرغا  ي ّحد احم

احع وػ  زمػف احقصػ ن  خيػ  تػتـ مراجعػ  دتتثدد احمتت يمت احث ث  مف  ػ ؿن ثيث         

احتػػردن  تتصػػؿ ادراتػػ   تثةيػػؿ احطريقػػ   احقمئمػػ  اػػيف زمػػف احقصػػ   زمػػف اح طػػمب  مظػػمهر

امػػم صػػيغ  احتػػرد ختتعةػػؽ امحويفيػػ  احتػػل ي جػػ   احتػل يػػدرؾ مػػف   حاػػم احػػرا   نػػص احثوميػػ ن

                                                 
 28ص مرجع تماؽن ن مف مار ؾ ن  حيمت احمناج اح واةلمراد عاد احرثم1
2

 17ص :مرجع تماؽن ي  اح طمب احر ائل ن اني اح ريؼ جاية  ن ينظر،  
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 ينصػرؼ  ن1اام احرا    طما ن  امحصيغ  احتل يطةعنػم مػف   حاػم عةػا مضػم ف احثوميػ د

احثمن يػ   ضػع تقتػيـ جديػد حةمثوػل  مو نمتػ  دا ر  إحا (ن مف جا  Todorovت د ر ؼ)

ن  حوػػف دائمػػم خػػػل ضػػ ا تةػػؾ احرايػػ  احتةفيقيػػ  احتػػل تقػػرف اػػػيف خمحصػػغر  ثػػـ ا صػػغر مناػػم

احثوميػػػ   اح طػػػمب ا  احمةفػػػ ظ  احػػػتةفظن مػػػع تجةيػػػ  احاعػػػد احػػػدالحل هػػػذ  احمػػػرة ثيػػػث ي ػػػمؿ 

احػدالحل  تػج ت احوػ ـ  احمظاػر احةفظػل تثةيػؿ احػنص ا داػلن  احتػرد  تثديػدا احمظاػر 

 احمظاػػػر احتروياػػػلن  يثتػػػ   وػػػؿ موػػػ ف ػػػػػػ مصػػػطةح اػػػد ر  عةػػػا مو نػػػمت ػػػػػػ مصػػػطةثمت 

 ن2ا ػر ن إذ ينػػدرج وػؿ مػػف احصػيغ   احػػزمف  احػػرا   ا صػ اتن مػػث  خػل احمظاػػر احةفظػػلد

 رد .  امعنا ان  ا حا اهتمممم  مصم  حةاعد احدالح ن مف   ؿ احتقتيـ احذ  ا

ا تمتي  احتػل تميػز اػيف احثوميػ   اح طػمب وػ ف  تاالنتظمميماحزمف مف ايف   ياقا       

اف داحج هر ا تمتل خل ا ثداث هػ  نظػمـ  و عاػم احمنطقػل  احتػاال حػذحؾ خػ ف احمتػت   

امػم خػل متػت   اح طػمب  ا  ؿ حةثومي ن ي ضع حنظػمـ تػ احل ا ثػداث ومػم  وعػت امحفعػؿن

ث يػػتـ احػػتثوـ خيػػ  مػػف واػػؿ احتػػمرد  امحتػػمحل خػػ ف احنظػػمـ ا تمتػػل يصػػاح ذوػػر ا ثػػدا خػػ فّ 

 تت  ػا حثتػمب انيػ   احثديثػ ا ػر  يثػددهم احػرا  ن ختنػتوس احمت احيػ    مضعم العتاػمرات

 وػػ ع ا ثػػداث  تػػير رتام يػػتـ  خػػؽ منظػػ ر ن  امعنػػا اف 3جديػػدة يثػػددهم احمقػػمـ احتػػرد د

                                                 
 90ص:مرجع تماؽن عمر عي ف نخل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد  ن 1
 99ص:مرجع تماؽن مجم ع  مف احامثثيف ن احترديمت   احترجم  احعراي  ن 2
 91-90ص: مرجع تماؽن  عمر عي ف ن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد  ن3
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 ػػمان حػػذحؾ يموػػف تػػرد وصػػ   اثػػدة اعػػدة  مػػم يػػّا ر ويفرا  ن اثيػػث انػػ  يقػػّدـ احتػػمرد ا  احػػ

  ة.ار ايمت ت تةؼ ام ت ؼ احر ّ 

امعتامر اف دحزمف ا ثداث تن عمت عديدة يموف حمجم ع  منام اف تثدث خل  وػت        

 اثدن اينمم زمف اح طمب  طل ال يمون  عرض ا ثداث حثظػ   اثػدةن حاػذا احتػاب يقػـ  

يقػػّدـ ا  يػػّا ر ثػػدثم عػػف   ػػر ا  يػػ رد ثػػدثم ضػػمف   ػػر خػػل  ػػوؿ اح طػػمب ات ػػ ي  احػػزمف 

 يوػػ ف مػػف  ػػ ؿ تقػػديـ ثػػدث الثػػؽن ا  ن 1متػػدا ؿ ممػػم يتػػمح حػػ  امػػنح احػػنص جممحيتػػ د

   .احع دة إحا ثدث خمئت

 يقصػػػػد داػػػػزمف اح طػػػػمب تجةيػػػػمت تػػػػزميف زمػػػػف احقصػػػػ   تمفصػػػػ ت ن  خػػػػؽ منظػػػػ ر        

  إعطػػما زمػػف احومتػػب خػػل عمةيػػ  ت طيػػب احػػزمفن ا طػػمال متميػػزن يفرضػػ  احنػػ عن  د ر 

 وػ  زمػف احقصػ  ممػم يجعةنػم امػمـ دا ػومال متعػددة اثتػب ع ن2 مصػمداحقص  اعدا متميػزا   

ن ثيػث مّيػز تػ د ر ؼ داػيف ا ػومؿ ترتيػب ا ثػداث خػل اح طػمب احتػرد  3د زمف اح طمب

 4احتل تت زع إحا ث ث صيغ هل:

                                                 
 19ص:مرجع تماؽن  اح ريؼ جاية  ناني  اح طمب احر ائل ن1
 89ص:مرجع تماؽن تعيد يقطيف نتثةيؿ اح طمب احر ائل ن 2
  73ص ن احمرجع نفت  3
4

 92-91ص: مرجع تماؽن عمر عي ف ن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد   
 



 اتجـاىـــــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــــــــــــــــرد: الـثـانــي لــالفص
 
 

007 

 

 ف احتػػػر د احصػػػغر  ا  احثوميػػػمت يتػػػ احا خػػػ(: Enchainementالتسمســـل او التتـــالي ) -

 يػػػ  ا  حػػػاال اعػػػد اوتمػػػمؿ احثومتػػػردهم  اثػػػدة تةػػػ  ا ػػػر ن   ال يػػػتـ االنتقػػػمؿ إحػػػا احثمنيػػػ  إ

 يتميز هذا اح طمب امحت ما  خل اني  وؿ ثومي  مف ثوميمت .  

ميػػػ  يتعةػػػؽ امح طػػػمب احتػػػرد  احػػػذ  تتضػػػمف خيػػػ  احثو (:Enchâssementالتيـــسين ) -

ا تمتػػػي  ثوميػػػمت ا ػػػر  اػػػدا ةامن  ت ػػػوؿ وصػػػص احػػػؼ حيةػػػ   حيةػػػ  اخضػػػؿ نمػػػ ذج حاػػػذا 

   .اح وؿ مف اح طمب

يتثقػػؽ عنػػدمم يتعةػػؽ ا مػػر اتػػرد وصػػتيفن ثيػػث يػػتـ احت وػػؼ (: Alternanceالتنــاو  ) -

  ا  حػػان  هوػػذا إحػػا حةثمنيػ ن ثػػـ احعػػ دة حةثوميػػ االنتقػػمؿ عنػد نقطػػ  مػػف احثوميػػ  ا  حػػا حيػػتـّ 

 .نامي  احترد

 (Todorov)  هػػػل امثماػػػ  إثػػػد  إجػػػرااات احتثةيػػػؿ احتػػػرد  احتػػػل  زعاػػػم تػػػ د ر ؼ      

امػػم اح  صػػيمت  ع ومتاػػمن خيػػر  ن ترتيػػب ا ثػػداث خػػل اح طػػمب احتػػرد  اثتػػب ا ػػومؿ

داف احع وػمت احمتغيػرة اػيف اح  صػيمت خػل احمقمراػمت احتػردي  احر ائيػ  ترجػع  (نت د ر ؼ)

إحػػػا ث ثػػػ  ثػػػ اخز ايجمايػػػ   ث ثػػػ  تػػػةاي ن خػػػم  حا تتمثػػػؿ خػػػل احرغاػػػ ن   ػػػوةام ا اػػػرز هػػػ  

احثػػبن  احت اصػػؿ  يتثقػػؽ خػػل االتػػرار امون نػػمت احػػنفس إحػػا صػػديؽن  احم ػػمرو   تتثقػػؽ 

 احوراهيػػػ   هػػػل ضػػػد احثػػػب ا  احرغاػػػ  دي  تتمثػػػؿ خػػػلخػػػل احمتػػػمعدةن  ث ثػػػ  تػػػةاي  ا  ضػػػ

 احجاػػر  هػػ  ضػػد االتػػرار احػػذ  يثققػػ  ثػػمخز احت اصػػؿ  اإعموػػ   هػػل ضػػد احمتػػمعدة احتػػل 
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ن امعنػػا اف احع وػػمت اػػيف اح  صػػيمت تقػػـ  عةػػا ث ثػػ  ع وػػمت 1يثققاػػم ثػػمخز احم ػػمرو د

  – احرغا ن  احت اصؿ  احم مرو  –اتمتي  

دامتػػػت داـ ومعػػػدة احتضػػػمد ي ػػػتؽ ثػػػ ث ع وػػػمت جديػػػدة هػػػل: احوراهيػػػ  يوػػػ ف ذحػػػؾ          

امالتػتنمد إحػا ومعػدة ن ثػـ    اإعموػ  مقماػؿ احمتػمعدة مقماػؿ احثػبن  احجاػؿ مقماػؿ االتػرارن

احتةب ي تؽ تت  ع ومتن يصؼ ا اتطتام احثومي ن  حول يصػؼ احثرويػ  احم جػ دة اػيف 

 يتػمل مػف   حاػم اح  صػيمت عػ ام  احفعػؿناحع ومت يد ؿ ومعػدة جديػدة يتػميام ومعػدة 

ن ثيػػث وػػمف مػػم 2دGreimas مػػف ثػػـ يصػػؿ إحػػا احنمػػ ذج احعػػممةل احػػذ   ضػػع  غريمػػمس 

ت ّصػػػؿ إحيػػػ  )تػػػ د ر ؼ(ن هػػػ  مػػػم طػػػّ ر  )غريمػػػمس(ن مػػػف  ػػػ ؿ نم ذجػػػ  احعػػػممةلن احػػػذ  

 اح مص امتت   احدالح . تنتطرؽ إحي  عندمم نتنم ؿ االتجم  احثمحث 

 3عةا احنث  احتمحل (ت د ر ؼ) يموف تمثيؿ ث اخز متغيرات اح  صي  عند        

 

 ث اخز تةاي                                   ث اخز إيجماي            

 

 اإعمو            احجار             احوراهي      ػاحم مروؿ        ػػػػػػػػػػاحت اص       ػػ احرغا  

 

                                                 
 54ص:  ن مرجع تماؽنممف مار ؾ ن  حيمت احمناج اح وةلمراد عاد احرث1
 18-17ص  مرجع تماؽناح ريؼ جاية  ن اني  اح طمب احر ائل ن 2
 56ص:  مرجع تماؽن مراد عاد احرثممف مار ؾ ن  حيمت احمناج اح وةل3

 ا ترار امون نمت )احثػب(
 احنفس إحا   ر

 )احمتمعدة(
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دعػػػم إحػػا دراتػػ   ت ػػػريح احقصػػ  مػػف  ػػػ ؿ احمفمصػػؿ ا تيػػ  خػػػل  ن(تػػ د ر ؼ)ن ثػػظ اف 

 1:وتما  نث  احقص 

 .درات  اح  صيمت  تقييمام   صفام -

   .درات  احمتمنيد )ا خعمؿ( اح اوعل منام  اح يمحل -

 .احصغر   احوار ترويب احنص   ثدات   -

 احمتػمنيد  خقػم حمظاػر  احقصػ : ن ضاط احع ممت احرااطػ  ثيػث ا عػ اف )اح  صػيمت( -

 .(Histoire(ن  احثومي  )Discoursاح طمب )

جديػػػدة تثػػػت عنػػػ اف  امػػػم خػػػل وتماػػػ  اح ػػػعري  ديطػػػّ ر مق التػػػ   يضػػػع حاػػػم تقتػػػيممت        

تظاػػػػر عةػػػػا متػػػػت   اػػػػل إحػػػػا ث ثػػػػ  اوتػػػػمـن  دداػػػػل(ن خيقّتػػػػـ احػػػػنص ا )تثةيػػػػؿ احػػػػنص ا 

 2احتثةيؿن وم تل:

  احدالحيػ  اعضػام ي ػص اح ػوؿ يمّيػز خيػ  اػيف نمطػيف مػف ا تػئة السظير الـداللي:       

ض  ػػمص امحجمنػػب احمػػمد  )ا  مػػم هػػل احويفيػػ  احتػػل يػػدؿ ااػػم احػػنص مػػف احنصػػ ص ع احػػا

 . ع ـ يدؿ(

 . احراي   احزمف يتنم ؿ خي  ث ث مق الت هل: احصيغ  السظير المفظي:       

                                                 
 67ص: مرجع تماؽننمهض  تتمرن اني  احترد خل احقصص احص خل ن 1
 21-20ص: مرجع تماؽناح ريؼ جاية  ناني  اح طمب احر ائل ن 2
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 ص: احنظػػػػمـ احزمنػػػػل  احتػػػػاال احنظػػػػمـيتضػػػػمف دراتػػػػ  انػػػػا احػػػػن السظيــــر التركيمــــي:       

احفضمئل  هػ   ػمص امح ػعرن احتروياػمت احتػردي  ا  احع وػمت اػيف اح ثػداتن اح  صػيمت 

  رد د ا خعمؿ ا   ظمئؼ اح  صيمت.

(ن يػدؿ عةػا مػد  احجاػد احػذ  اذحػ  مػف اجػؿ Todorov)(تػ د ر ؼ)إف مػم وػمـ اػ         

إعطما صػ رة حةنثػ  احتػرد  امعتاػمر  وػد اوػمـ و اعػد حم ضػ ع ومنػت احمعرخػ  اػ  وةيةػ ن هػ  

ن 1احقصػػ  احتػػل نظػػـ مظمهرهػػم   ضػػع اتتػػم حعةػػـ غيػػر م جػػ د هػػ  احتػػردي  ا  عةػػـ احتػػرد

 تػػػػمهمت اعممحػػػػ  ميػػػػ ن احػػػػذ  اح ػػػػمص امتػػػػت   احثوخوػػػمف اثػػػػّؽ عةػػػػـ مػػػػف اعػػػػ ـ االتجػػػػم  

   .محيب احتثةيؿ عةا متت   احثومي متمهم  خّعمح  خل إرتما احق اعد  ات

ــــاالتج         احػػػذ  ثػػػم ؿ اصػػػثما  احعنميػػػ  :الخـــا  ميســـالي  طرا ـــق الســـرد الثـــاني اهـ

 .2داطرائؽ احترد  اتمحيب اداا احثومي   مف ر اد  جيرار جينيت ر الف امرتد

مػػف اػػيف احنقػػمد احػػذيف دت ػػوؿ  يعتاػػر (:Gérard Genette)جينيــت جيــرار       

وتماػػمتاـ احمرتوػػػزات احتػػػل تمثػػ ر ث حاػػػم احنقػػػد احجديػػد خػػػل مقمراػػػ  احنصػػ ص احتػػػردي ن حمػػػم 

تميزت ا  هذ  احوتمامت مف عمؽ  تن ع خل مثم رة احنص ص احتردي ن ااػدؼ احاثػث عػف 

إحػا إوممػ  د(ن Genetteجينيػت) تػعا ثيػث ن3دو اعد ثمات  حاني  مجردة تتثوـ خل ت ويةام

نظريػػ  عممػػ  خػػل ا  ػػومؿ ا دايػػ  تتتو ػػؼ إمومنػػمت اح طػػمبن  ااػػذ  احصػػف  يمثػػؿ احتيػػمر 
                                                 

 112 - 111ص : مرجع تماؽن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن عمر عي ف نينظرن 1
 67ص: مرجع تماؽننمهض  تتمرناني  احترد خل احقصص احص خلن 2

3
 112ص: مرجع تماؽنعمر عي فن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد  ن  
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تنػػػػ ع طػػػػرؽ  عةػػػػا احػػػػرغـ مػػػػف تاػػػػميف    ن1احنقػػػػد  احطػػػػممح إحػػػػا ت ضػػػػيح خعػػػػؿ احوتماػػػػ  ذاتػػػػ د

ا  احاػػػمثثيف  احدارتػػػيف ممػػػف اهتمػػػ ا امحدراتػػػمت ا دايػػػ  تػػػ اا مػػػف ثيػػػث احتقعيػػػد  احتنظيػػػر 

(ن هػ  Genetteجينيػت ) احمممرت   احتطايؽ حةتردن  احاثث خػل ضػ ااط   تػير رت ن خػ ف

 .« طمب احثومي » مف   ؿ وتما مف احذيف ي مر إحياـ امحانمفن 

وػػػمف حػػػ  اثػػػر  احجةػػػّل خػػػل اتػػػط و اعػػػد احتػػػردن  ترتػػػيخ نظريػػػ  احػػػذ   هػػػذا احوتػػػمبن       

عةػػا نظريػػ  منظمػػ  خػػل احثوميػػ ن تقػػـ  عةػػا ر اػػثمفن الثت ائػػ  احثوميػػ ن خاػػ  وتػػمب ال يقػػدّ 

احمصػػدر  ياػػد  -حػػذحؾ  – معرخػػ  مو نمتاػػم  تقنيمتاػػم ا تمتػػي   تتػػميمتام  ت ضػػيثام  هػػ 

خػػػػل يجػػػػد خيػػػػ  احمصػػػػطةثمت  احمنمتػػػػا  ح صػػػػؼ مػػػػم وػػػػمف وػػػػد درتػػػػ   نحوػػػػؿ دارس احػػػػرئيس

قػػمرئ مػػم يتاػػيف خيػػ  اح هػػ  وتػػمب  )...(نخضػػ  عػػف احطرائػػؽ احمتاعػػ  خػػل احت ييػػؿاحر ايػػمتن  

خومف ثقم مرجعػم اتمتػيم خػل مقمراػ   ن2دو  خل احم ثظ ن  ثدة خل احذهف مف حد  جينيت

  .احنص ص احتردي 

اثثػػم »ر ايػػ   اػػم عةػػا دراتػػ اوممإف هػػذ  احدراتػػ  احمامػػ  احتػػل جػػما ااػػم )جينيػػت(ن        

 هػػل  اوتػػرح ااعػػمدا ث ثػػ  حتثةيػػؿ احر ايػػ د ثيػػث نحػػػ)ممرتيؿ ار تػػت(« احػػزمف احضػػمئع عػػف

  اػػيف احثوميػػ  وػػـ  اح طػػمب احتػػرد  عنػػد  عةػػا احع ثيػػث ديقػػ ن3اح طػػمبد احتػػردن احقصػػ ن

                                                 
 113 - 112ص:  مرجع تماؽن عمر عي فن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد  ن1
 54-53 ص: ن2010 ناال ت ؼمن  رات  1ط اني  احقص احر ائلن إاراهيـ  ةيؿنينظرن 2
 67ص: مرجع تماؽن نمهض  تتمر ناني  احترد خل احقصص احص خلن3
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 - احثوميػػػ  – خػػػمحن ع ا  ؿ عنػػػد  1 اػػػيف احقصػػػ   احتػػػردد ن  اػػػيف احثوميػػػ   احتػػػردن احقصػػػ 

ار ايػ  ثػدثن ا  ام تةػؼ تةتػة  مػف  يضطةعاحذ   اح طمب احمةف ظن ا  احموت بن  دهل

 :ػػػ تمثػػؿ ام تةػػؼ ع ومتاػػم -ا  ثػػ ادث -ثقيقيػػ  اـ مت يةػػ ن  هػػل احثػػ ادث تػػ اا اومنػػت 

امػػػم احنػػػ ع احثػػػمنل ن 2مػػػف تتةتػػػؿن  تعػػػمرضن  توػػػرار م ضػػػ ع اح طػػػمبن  مةف ظػػػ  خػػػل  فد

عةػػا دخيطةقػػ  امػػم احنػػ ع احثمحػػث احتػػرد ن 3 هػػ  احػػداؿد احقصػػ  دختطةػػؽ عةػػا احػػنص احتػػرد ن

قلن ا  احت ييةػل احػذ  يثػدث خيػ  قيت تع عةا مجم ع اح ضع احثا   احفعؿ احترد  احمنتجن

   .4ؾ احفعؿدحذ

(ن مػػػف معػػػمف حةمصػػػطةثمت احث ثػػػ   Genette) (جينيػػػت) امحتػػػمحل  تاعػػػم حمػػػم وّدمػػػ         

 يموف ترتياام عةا احنث  احتمحل: 

  Récit: احثومي  احمعنا ا  ؿ

 Histoireاحمعنا احثمنل: احقص  

 Narrationاحترد  :احمعنا احثمحث

دراتػ  احع وػ  دن هػ   صػاح تثةيػؿ اح طػمب عنػدا ػ ؿ هػذ  احمفػمهيـ احث ثػ  د  مػف       

اػػيف احثوميػػ   احقصػػ  مػػف جاػػ ن  اػػيف احقصػػ   احتػػرد مػػف جاػػ  ثمنيػػ   هػػذا ثتػػب احع وػػ  

                                                 
 31نص: مرجع تماؽنمراد عاد احرثممف مار ؾ ن حيمت احمناج اح وةل 1
 54ص: مرجع تماؽن اني  احنص احر ائلن إاراهيـ  ةيؿ ن2
 384ص: مرجع تماؽن ص ح خضؿ ن ا غ  اح طمب   عةـ احنصن3
 54ص: مرجع تماؽن احر ائل نإاراهيـ  ةيؿ ن اني  احنص 4
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ن ثيػػػث يموػػػف تايػػػمف اح طػػػمب 1احقمئمػػػ  اينامػػػم خػػػل متػػػت   احػػػنصن  اػػػيف احثوميػػػ   احتػػػردد

 2احترد  عند  خل اح طمط  احتمحي :

 اح طمب احترد                                 

          

 احترد                                                   احثومي            

 

 

 احع و                                                    احع و           

 

 ردػاحت           احثومي                        احقص                 احثومي         

  ػػػػػػػػػػػػػاحع و                                            

 

 رد  حوػػف مػػف  ػػ ؿ ع وتػػ  امحثوميػػ امحتػػ اعنػػ(ن ي  Genette)(جينيػػت) هوػػذا نجػػد        

 امحتػػمحل خػػ ف تثةيػػؿ اح طػػمب احتػػرد  يوػػ ف مػػف  ػػ ؿ دراتػػ  احع وػػ  احقمئمػػ  اػػيف احقصػػ  

وػمـ د احثومي ن  اينامم  ايف عمةي  احترد ثـ احع و  ايف احثومي   احتػردن  حتطػ ير احاثػثن 

                                                 
 127ص: مرجع تماؽن عمر عي ف ن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد  ن1
 32ص: مرجع تماؽنمراد عاد احرثممف مار ؾ ن  حيةت احمناج اح وةل 2
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(ن حدراتػػ  Todorov(ن اتعػػديؿ  تطػػ ير احتقتػػيـ احػػذ  اوترثػػ  تػػ د ر ؼ)Genetteجينيػػت)

 1:خي  ايف ث ث  متت يمتاحقص  احذ  مّيز 

 زمف اح طمب احترد  ا  عف احع و  ايف زمف احثومي     ه  احذ  يعار  :الاسن -

   .احطريق  احتل يتمثؿ اام احتمرد اثداث احثومي   ه  السظير: -

 . هل ن ع اح طمب احذ  يتت دم  احتمردالصيغ::  -

يعتريػػ  مػػف ا ػػت ؿ خػػل احترتيػػب ثيػػث يتقاػػؿ احمتػػت   ا  حػػلن اح ػػمص اػػمحزمف  مػػم       

امحنتػػا  حػػزمف احثوميػػ  احمر يػػ ن امػػم احمظاػػرن هػػ  احػػذ  وػػمف يتػػما خػػل ا دايػػمت احنقديػػ  

احتػػػػماق ن ا جاػػػػ  احنظػػػػرن  وػػػػذحؾ احصػػػػيغ ن  هػػػػل مػػػػم يتصػػػػؿ ام ػػػػو ت احػػػػاعض  طػػػػرؽ 

(ن Genette)(جينيػػت)خومنػػت تقتػػيممت ن صػػريح ا  احمتضػػمف حةتػػمرد  احقػػمرئاحثضػػ ر اح

(ن م زعػػ  عةػػا ثػػػ ث مقػػ الت هػػل: داحػػػزمف Todorovانمهػػم عةػػا تػػػةف  تػػ د ر ؼ )احتػػل 

ن خػػل ثػػيف اف مق حػػ  احصػػ ت دتتمثػػؿ خػػل 2تصػػؿ امحع وػػ  اػػيف احقصػػ   احثوميػػ  احصػػيغ  ي

ن  يموػػػف ت ضػػػيح ذحػػػؾ امح ػػػوؿ حثوميػػػ   احتػػػرد  اػػػيف احقصػػػ   احتػػػردمتػػػت   احع وػػػ  اػػػيف ا

 : 3احتمحل

 : احثومي   احقص مق ح  احزمف -

 : احقص   احثومي مق ح  احصيغ  -
                                                 

 384ص: ـ1996ن موتا  حانمف نم ر فن 1ا غ  اح طمب  عةـ احنصن ط  ص ح خضؿن1
 385ن ص:احمرجع نفت ينظرن  2
 128ص: مرجع تماؽن عي ف ن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد  نعمر 3
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 .: احثومي   احتردمق ح  احص ت احترد  -

 مصػػ   ـ تفويواػػميػػتد ثتػػا  (نGenette)(جينيػػت) تاعػػم حاػػذ  احمقػػ الت احتػػل جػػما ااػػم        

 تضػمؼ إحياػم  (Fréquence(ن  احتػ اتر )Durée(ن  احمػدة)Ordreتتنم ؿ احنظمـ)ح مق ح  احزمف

حتصػػاح دراتػػ    (Genetteمق حػػ  احصػػيغ   مق حػػ  احصػػ تن  هوػػذا يوتمػػؿ اوتػػراح جينيػػت )

تتعةػؽ ادراتػ  د مناػم ا راعػ  ا  حػان ثيث اف 1داحنص احترد  م زع  عةا  مت  مامثث

امػم احماثػث اح ػممس خينقتػـ إحػا وتػميف همػم: دراتػ  ع وػ   احع و  ايف احثومي   احقصػ ن

 –ن  مف  ػ ؿ هػذ  احمقػ الت اتػتطمع اف يثػرر عنمصػر 2داحثومي   احقص  امحتردوؿ مف 

 احتثةيؿ احترد  عند ن خومنت عةا احنث  احتمحل: –ا د ات اإجرائي  

 ه  يتنم ؿ ا ثداث  اح ومئع احتل توػ ف خػل اح اوػع  ت ظػؼ خػل  (:Ordreالنظام )       

احعمػػؿ احر ائػػلن امعتاػػمر داف اح وػػمئع احتػػل تثػػدث خػػل زمػػف  اثػػد الاػػد اف ترتػػب خػػل احانػػما 

احر ائػػل تتماعيػػمن  ف طايعػػ  احوتماػػ  تفػػرض ذحػػؾن مػػمداـ احر ائػػل ال يتػػتطيع ااػػدا اف يػػر   

: زمػػف  مومننػػم اف نميػػز اػػيف زمنيػػيف خػػل وػػؿ ر ايػػ عػػددا مػػف اح وػػمئع خػػل  ف  اثػػدن  هوػػذا خا

نظػػمـ زمنػػل مػػزد ج  (ن يػػر  اف داحثوميػػ  هػػلGenette)(خجينيػػت) ن3زمػػف احقصػػ د -احتػػرد 

 زمػف ا ثػداث ومػم  وعػت امحفعػؿ هػ  ناحػزمف ا  ؿ يف حزمف احثوميػ :ثيث نصمدؼ مظار 

                                                 
1

 128 ص: مرجع تماؽن نفن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد عمر عي  

 129ص:  احمرجع نفت ن2
 73ص: مرجع تماؽن ثميد حثميدانلن اني  احنص احترد  مف منظ ر احنقد االدال ن3
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 مق حػ  ن 1داحقصػ ا   احزمف احثمنلن ه  زمػف ي ضػع النتظممػمت اح طػمب   )زمف احثومي (ن

دمػػف خوػػرة احممنيػػ  احمن ػػ   هػػل ن(جينيػػت)احػػزمف هػػذ ن  مصػػ  زمػػف احثوميػػ  احتػػل جػػما ااػػم 

ماداهم اف احثومي  هل إدغمـ زمف خل زمف   ر ا  جعؿ احػزمف احمػر   ماطنػم خػل احػزمف 

ن ددراتػتام ضػمف مػم (جينيػت)يقتػرح  ثيػثن 2احمثول ادمج احزمف احمدح ؿ خل احزمف احداؿد

(ن  احتػػل تتمظاػػر مػػف  ػػ ؿ احمػػد   احتػػع  An achroniesاحمفمروػػمت احزمنيػػ  )يتػػمي  

 .3 احت ااؽ  احة اثؽن امعتامرهم ت وؿ  روم حةنظمـ ايف متمر احثومي   متمر احقص د

اف مػػػد  احمفمروػػػ  احتػػػردي  هػػػ  داحمتػػػمخ  احزمنيػػػ  احتػػػل يرتػػػّد خياػػػم احتػػػرد إحػػػا  ومػػػم 

صػفثمت  احممضل احاعيدن احقريب  اتتمعام ه  احمتمث  احتل ي غةام ذحؾ االتػترجمع عةػا

 ن ممم يجعةنم ومدريف عةا تعيينام  ويمتام.4داحر اي 

حتثةيػػؿ احػػنص احتػػرد ن تعػػد مػػف اػػيف ا د ات اإجرائيػػ   (:La Duréeدة)ـــــــالس       

احمرتاطػػ  اػػمحزمف د احتػػل تاػػد  خػػل احع وػػ  اػػيف احقصػػ   احثوػػلةن احتػػل تنػػتج مجم عػػ  مػػف 

ف داحمػػدة  احزمنػػل  مالتػػتغراؽن اثميػػد حثميػػدانل -احمػػدة  -ن يترجماػػم 5احتمظاػػرات احزمنيػػ د

اصػػػعب اوثيػػػػر مػػػف احتعػػػػرؼ عةػػػا مػػػػم خػػػل احثوميػػػػ  مػػػف االتػػػػترجمع ا  االتػػػتامؽ ا  عػػػػدـ 

                                                 
 129ص: جع تماؽنمر  عمر عي فن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن1
 55ص: مرجع تماؽن ااراهيـ  ةيؿ ناني  احنص احر ائلن2
 129ص: مرجع تماؽن عمر عي فن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن3
 102ص: مرجع تماؽن  من  ي تؼ نتقنيمت احترد خل احنظري    احتطايؽن4
  48ص: مرجع تماؽناح ريؼ جاية ن اني  اح طمب احر ائلن 5

 (Todorov( ه  اح طمب عند ت د ر ؼ ) (Genetteجينيتةاحثول عند 
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احتطػػماؽ احترتياػػل اػػيف زمػػف احقصػػ   ترتيػػب احثػػ ادث خػػل احثوميػػ ن إذ يتعػػذر اف توػػ ف ثمػػ  

 La امػم انػ  يتعػذر دراتػ  احمػدة ) ن1نقطػ  صػفر تتتػم   خياػم مػدة احقصػ   مػدة احثوميػ د

Durée ف دم ثظػػػػ  اإيقػػػمع احزمنػػػػل اػػػػمحنظر إحػػػا ا ػػػػت ؼ مقػػػػمطع احثوػػػػل (ن  ويمتػػػام خػػػػ

خاػػذا اال ػػت ؼ ي ةػػؽ حػػد  احقػػمرئ دائمػػم انطامعػػم تقرياػػم عػػف احتػػرع  احزمنيػػ  ا    تاميناػػمن

(ن اف يػػػدرس اإيقػػػمع احزمنػػػلن مػػػف Genetteجينيػػػت ) حتاػػمطا احزمنػػػلن حاػػػذا يقتػػػرح جيػػػرارا

 (ن احقطػػػػع )Pause)االتػػػػتراث  (نsommaire ػػػػ ؿ احتقنيػػػػمت احتمحيػػػػ : اح  صػػػػ  )

L’ellipse( ن احم ػػػاد)Scène)2مصػػػطةثمت امػػػم يقماةاػػػم خػػػل احةغػػػ   وػػػد ا ردنػػػم هػػػذ  اح ن

مػف   ن امعتامر ان  ي جد هنمؾ تاميف خل احترجم  إحا احعراي  مف مترجـ إحػا   ػرن ي صةا 

عنػػد تعممةػػ  مػػع مثػػؿ هػػذ   يف  احدارتػػيفاحمتػػرجميف احعػػربن ممػػم ي ػػوؿ صػػع ا  حػػد  احاػػمثث

 احمصطةثمت.

ــــواتـالت        ع وػػػمت احتوػػػرار اػػػيف احثوميػػػ   احقصػػػ ن ذ  طػػػماع د هػػػ  (:Fréquence)رـ

(ن عةا عّد  مظارا مػف احمظػمهر ا تمتػي  Genetteزمنل  عدد  ايضمن حذا اود جينيت)

توػػرار اح ثػػدات ن خاػػ  يتمتػػع ا هميػػ  اموػػمف ثيػػث دتاػػرز ويمتػػ  مػػف  ػػ ؿ 3دحةزمنيػػ  احتػػردي 

ن خا  دي ا  اح وف  مف ثيث ان  يعيػؽ ثروػ  احتػردن 4احتردي  خل م اوع م تةف  مف احنصد

                                                 
 59-58 ص: مرجع تماؽن إاراهيـ  ةيؿ ن اني  احنص احر ائلن1

 76ص:  مرجع تماؽن ننص احترد  مف منظ ر احنقد ا دالاني  اح نثميد حثميدانل2
 232ص: مرجع تماؽن اني  احترد خل احقصص احص خلن نمهض  تتمرن3
 139ص: مرجع تماؽن تثةيؿ اح طمب احترد  نعمر عي فن خل منمهج 4
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احثػدث يتجػم ز إمومنيػ  ن وػ ف اف د1ديقمعن خا  تورار ثػدث معػيف مػرارا يقةؿ مف ترع  اإ

 :2إنتمج  إحا تورار  مّرات دا ؿ احعمؿ نفت   يثّدد  خل ث ث  ان اعد

 .ثدث مرة  اثدة يقـ  احثول اثول مرة  اثدة مم :اديالتواتر االنفر  -

 .يثول احثول خي  عدة مرات مم ثدث مرة  اثدة التواتر التكراري: -

   .يثول خي  احثول مرة  اثدة مم ثدث عدة مراتالتواتر التكراري الستشامو:  -

دهػل ضػاط احمعة مػمت احتػردي  -  (Modeاحصيغ  )  -خم  حا الصيغ: والصوت:  

احتثّوـ ا  ومحام  درجمتامن خمحمتمخ   احمنظ ر همم اح جامف ا تمتػيمف حةصػيغ ن يموػف ا  

حةػػػرا   اف يقػػػّدـ احثػػػدث اح اثػػػد اصػػػيغ م تةفػػػ ن  ال يوتفػػػل احػػػرا   عػػػمدة اصػػػيغ   اثػػػدة اػػػؿ 

يتت دـ صيغتل احعرض  احتردن  يمزج اينامم اثيمنم خيوت ؼ احقمرئ اح  صي  مف دا ػؿ 

  3احمام رة  مف   ؿ و ـ احرا   عنامد مف اح مرجن امحراي  

خمحصػػيغ  دتتثػػّدد خػػل متػػت   احع وػػ  اػػيف احقصػػ   احتػػرد ا  اح طػػمبن  تعتمػػد عةػػا 

عػػػّدة ع امػػػؿ تتػػػدا ؿ خيمػػػم ايناػػػمن حتفصػػػؿ اػػػيف ا ثػػػداث  م وػػػؼ احتػػػمرد ا  احػػػرا   مناػػػمن 

   مع ا ثداث  ويفي  ر ايت  حام  احزمف احذ  يفصة  عنامن  احم وع احذ  يتعممؿ مف   ح

 4 اح  صيمتن  احتل يموف تمثيةام عةا احنث  احتمحل

                                                 
 113ص: مرجع تماؽن إاراهيـ  ةيؿن اني  احنص احر ائلن1
 35ص: مرجع تماؽن ناح ريؼ جاية  نمو نمت اح طمب احترد  نمفمهيـ نظري 2
 119-118ص: مرجع تماؽن حطفل زيت نل نمعجـ مصطةثمت نقد احر اي ن3
اث ـ اف تعدة ناحترديمت خل احمممرت  احنقدي  احجزائري  نورااة نقدي  خل اعممؿ عاد احثميد ا راي ن رتمح   مقدم   4

 31ص:ن 2014/2015ن وةي  ا داب  احةغمتن جممع  ثتيا  اف ا عةلن  ةؼن حنيؿ  امدة احممجتتير
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 عنمصر احصيغ                               

 

 احتعددي  احصيغ     احتغييرات                احتائيرات      احمنظ ر       احمتمخ     

ع وػػ  احفعػػؿ ن  هػػ   جػػ  مػػف  جػػ   احفعػػؿ يمثػػؿ صػػ ت احمػػتوةـدهػػ   وت:ـاســا الصــ

 يتثػػدد احصػػ ت ام وعػػ  مػػف زمػػف احثوميػػ   اع ومتػػ  ام ضػػ ع احثوميػػ ن  ام وعػػ   امحفمعػػؿن

اػػيف صػػػيغ  احتػػػرد  ن انػػػ  مػػف احضػػػر ر  احتفريػػؽ مػػػم(جينيػػت)ن يػػػر  1دمػػف متػػػت   احثوميػػ 

 اػيف مػف يػر   مػف يػتوةـ خػديقترح حذحؾ احتمييز اػيف احصػيغ   احصػ تن ا  ن  ص ت احترد

(Qui voit et Qui parle)2د. 

خفػػػل احثمحػػػ  ا  حػػػا )مػػػف يػػػر (ن خػػػ ف احتثةيػػػؿ يو ػػػؼ عػػػف اح  صػػػي  احتػػػل ت ّجػػػ   

منظ ر احترد مف  ػ ؿ  جاػ  نظرهػم امػم خػل احثمحػ  احثمنيػ  )مػف يتوةـ(نخػ ف احاثػث يت جػ  

( عةػا مػم وػمف تػمئدا واةػ  خيمػم Genetteنث  احتمرد احذ  يثوػلن  هنػم يعتػرض جينيػت )

ا  احرايػػ   نػػ  يػػر  ذحػػؾ  ةطػػم اػػيف احصػػيغ   احصػػ تن خاػػ  يتػػجؿ يعػػرؼ ا جاػػ  احنظػػر 

 3اعتراض  عةا احتنميط احقديـ حةتمرد احذ  ومف عةا احنث  احتمحل:

 احتمرد< اح  صي : ثيث يعرؼ احرا   اوثر مف اح  صيمت

 اح  صيمت  احتمرد= اح  صي : تتعةؽ او ف احرا   يعرؼ مم تعرخ

                                                 
 118 ص:  مرجع تماؽن نمعجـ مصطةثمت نقد احر اي  يت نلنحطفل ز  1
 144 ص: مرجع تماؽن ن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد نعمر عي ف2
 297-293 ص: مرجع تماؽنتعيد يقطيفن تثةيؿ اح طمب احر ائلن ينظرن 3
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 هنم تتضماؿاحتمرد> اح  صي : معرخ  احرا   

ثيػػػث ياػػػد  خػػػل احثمحػػػ  ا  حػػػا احتػػػمرد و نػػػ   ايػػػر عةػػػيـ اوػػػؿ  ػػػلا ثتػػػا ااػػػمطف 

اح  صيمتن امم خل احثمح  احثمني ن خ ف معة ممت احتمرد تتتم   مع معة ممت   صػيمت ن 

 خاػػػػ  ال يقػػػػ ؿ اوثػػػػر ممػػػػم ت عةمػػػػ  اػػػػ  اح  صػػػػي ن امػػػػم خػػػػل احثمحػػػػ  احثمحثػػػػ  خػػػػ ف احتػػػػمرد يقػػػػّدـ

   .اح  صيمت معة ممت اوؿ ممم تعةم 

 يقتػػرح اناػػم مفرطػػ ن ن(Genette)(جينيػػت)  اػػدال مػػف هػػذ  احمصػػطةثمت احتػػل يػػر 

   1:هنمؾ ثيث تو ف قتيـ احتماؽ ايف احتمرد  اح  صي نمصطةح احتائير حيو ف ادي  حةت

احر اي  ذات احتائير احصفرن  هل تةؾ احتل ال ي جد خيام   صي  تنقػؿ حنػم مػف اػارة 

 ممن مم ترا . 

اف اح ػ ص احػذ  ينقػؿ حنػم مػف   احر اي  ذات احتائير احدا ةل تػ اا اوػمف ثماػتن ا 

اـ تائيػػر دا ةػػل متغيػػرن خي تةػػؼ  احاػػارة احتػػل يػػر  مناػػم ا ثػػداث هػػ  نفتػػ  طػػ اؿ اح وػػتن

 .ؿ احر اي ن ا  تائير دا ةل متعددعدد احذيف يائر ف ا ثداث دا 

دث اح اثػػد مػػف اػػار متعػػددة  حػػيس  احفػػمرؽ هنػػم اف اوثػػر مػػف مائػػر ينقةػػ ف حنػػم احثػػ 

   .ث احم تةف  ومم خل احمتغيراا ثد

                                                 
1

 132 - 131ص:  مرجع تماؽن تةيممف  ائؿ تيد عاد احرثممفن تةقل احاني ي  خل احنقد احعرالن ينظرن 
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 ا يػػرا احثوميػػ  ذات احتائيػػر اح ػػمرجلن احػػذ  تتصػػرؼ خيػػ  اح  صػػيمت امممنػػم د ف 

اف نعػػػرؼ د ا ةاػػػم ا  ا اطناػػػم ا  ع اطفاػػػمن ممػػػم يجعةنػػػم نثػػػف احػػػذيف نقػػػـ  اػػػمحتائير تجػػػم  

   .ثاا ثد

ديتثم ػػا خيػػ  احترويػػز عةػػا احجمنػػب احاصػػر   خاػػ  مػػف  ػػ ؿ عمةػػ  هػػذا ثػػم ؿ اف

احػػػػذ  اعتمػػػػد  تػػػػماق   عنػػػػدمم اوترثػػػػ ا مصػػػػطةثمت اديةػػػػ  مثػػػػؿ احمنظػػػػ ر  احرايػػػػ   يتػػػػتةاـ 

ف تػػاق   خػػل احدراتػػ ن ماػػررا م تةػػؼ تصػػّ رات مػػ دا ػػػػقا ػن امعتاػػمر  نا 1مصػػطةح احاػػارة احتػػردي د

احثقػؿ  هذا اق ح : د حول نتجنب احمضم ف احاصر  اح مص جدا حمصطةثمت احرايػ ن نقد 

حيوػػ ف عنػػد  احتائيػػر ن2خػػ ننل تػػ حج  إحػػا مصػػطةح احتائيػػر ا وثػػر تجريػػدا وةػػي د  جاػػ  احنظػػر

   احمصطةح احاديؿ عف مصطةثمت مف تاق  .

هػػذا  وػػ ف اف داحتائيػػر هػػ  تقةػػيص ثقػػؿ احرايػػ  عنػػد احػػرا    ثصػػر معة ممتػػ ن تػػمل

احثصػػػر اػػػػمحتائيرن  ف احتػػػػرد يجػػػػر  خيػػػػ  مػػػػف  ػػػػ ؿ اػػػػارة تثػػػػّدد إطػػػػمر احرايػػػػ   تثصػػػػر ن 

تػػػم  اتمتػػػي  مػػػف تػػػممت احمنظػػػ ر احتػػػرد ن  حوػػػف احتائيػػػر ال ينثصػػػر خػػػل إطػػػمر   احتائيػػػر

ف ومف احنظر ه  اهػـ مصػمدر احتائيػر خقػد يوػ ف امحتػمع ايضػم  احمقصػ د اػ ن هػ   احنظر  ا 

                                                 
 144 ص:مرجع تماؽن  عمر عي فن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن1

 68 ص:مرجع تماؽن   اح ريؼ جاية ن مو نمت اح طمب احترد ن مفمهيـ نظري ن2
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ن  هػ  عنػد  ث ثػ  1محل احقػمرئ(ن ثػ ؿ مػم يجػر  خػل احثوميػ د) امحتػ ثصر معة ممت احرا  

 2:اوتمـ

احػػذ  ي ػػمؿ مجمػػؿ احوتماػػ  احو تػػيوي   يامػػف  :(Focalisation Zéro)التم يــر صــفر -1

 (NamteurOmmiscient)خي  احرا   احعةيـ

: تتضػح خيػ   جاػمت نظػر اح  صػيمت إزاا (Focalisation Interne)الـداخمي التم يـر-2

 م وؼ  اثد ومم اف احتمرد ال يصؼ اح  صي  احااري   ال ي ير إحيام مف اح مرج 

 : يقـ  ا   مهد  مرج عف ا ثداث.(Focalisation Externe )الخارجي التم ير -3

خ ّنػػ  خػػل احثػػمالت جميعػػمن  نمامػػم توػػف احتتػػميمت احتػػل يتقّنػػع ااػػم احتائيػػر خػػل احتػػرد 

ف عمةيػػػػ  احقػػػػص ػمػػػػاحقصػػػػ  احمت يةػػػػ ن ا  م وػػػػع احػػػػرا   يعنػػػػل احتقنيػػػػ  احمتػػػػت دم  حثوػػػػل 

  .امح  صي  احر ائي   ع وت 

يعتاػػػر مػػػف احاػػػمثثيف احػػػذيف ي ػػػمر إحػػػياـ امحانػػػمف  (نG.Genette) (جينيػػػت خجيػػػرار)

 اح طػمب احتػرد ن اعتراخم ح  حمم وّدم  مػف اعمػمؿ ومنػت امثماػ  احمرجعيػ  ا تمتػي  حتثةيػؿ

ن امعتاػمر اف دمػم جػما 3دمصنفمت  مف احمصمدر احمام  خل احنقػد حةقصػ   احر ايػ د تعدّ  ثيث

                                                 
 40 ص:مرجع تماؽن  نيت نلن معجـ مصطةثمت نقد احر اي حطيؼ ز 1
 145 ص:مرجع تماؽن  عمر عي فن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن2
 67ص:مرجع تماؽن نمهض  تتمر ناني  احترد خل احقصص احص خل ن 3
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ن و ناػػم اعطػػت 1احػػنص ا داػػلداػػ  مػػف مصػػطةثمت جديػػدة غّيػػرت نظػػرة احنقػػد احجديػػد إحػػا 

 .دخعم و يم حةدراتمت احتل جمات اعد 

يصػنؼ مػع اصػثمب االتجػم  احثػػمنلن  (: (Roland Barthesروالن مـارت

دوػّدـ  ػدممت جةيةػ  حةدراتػمت ا دايػ ن  ثيػثامعتامر  عنل اطرائؽ احترد  اتمحيب احثومي ن 

خاػػػػ  اصػػػػدر وػػػػـ همئػػػػؿ مػػػػف ن 2د ذحػػػػؾ مػػػػف  ػػػػ ؿ احوػػػػـ احامئػػػػؿ احػػػػذ   ّةفػػػػ  مػػػػف احماحفػػػػمت

ن عػػػػف راتػػػػيف 1954ن مي ػػػػيةي  اقةمػػػػ  1953احدرجػػػػ  صػػػػفر حةوتماػػػػ  دن اهماػػػػم: احماحفػػػػمت

ن نظػػمـ 1966ن نقػػد  ثقيقػػ  1965ن عنمصػػر احتػػيمي ح جي  1964ن مقػػمالت نقديػػ  1963

ن صمدر خ ريػ  اليػ ال 1970ن إماراط ري  احع ممت 1970ز تمرازيف /ن س1967احم ظ  

ن مقػػمطع 1975ن ر الف اػػمرت 1973ن متعػػ  احػػنص 1972  جديػػدة ن مقػػمالت نقديػػ1971

 .19803ن احغرخ  احمنيرة 1978ن ت حرزومتام 1978ن احدرس1977مف  طمب عم ؽ 

وػػػػمف مػػػػف اػػػػيف احػػػػذيف دياثثػػػػ ف عػػػػف انيػػػػ  خػػػػل وػػػػؿ وػػػػرااة حعمػػػػؿ اداػػػػل مػػػػم  خاػػػػمرت 

متػ  حتمػدد ن ثيػث صػنفت وتما4 يجتاد ف خل ذحؾ الوت مؼ احق اعد احتل تنظـ عمػؿ احانيػ د

 5إحا ث ث مراثؿ متميزة تميت اث ث  ا ومؿ مف احوتما  ا  ث ث حغمت:

                                                 
 40ص:مرجع تماؽن  مجم ع  مف احامثثيف ن احترديمت   احترجم  احعراي ن1
اطر ث  مقدم  حنيؿ  امدة  ن اني  احمومف خل احر اي  احجزائري  احمعمصرةن عاد احجةيؿ مرتمض نم ذجمنزغ دة اتممعيؿ2

 71:ص ـن2013/2014 نتةمتمف متن جممع  اال اور اةقميدوةي  ا داب  احةغ دوت را  خل تثةيؿ اح طمبن
  39-38ص:  مرجع تماؽن  خل منمهج احتثةيؿ اح طمب احترد نعمر عي فن 3
 10ص: ن2006ن احن ردار احفجر حةطامع    ن1طال احمعمصرن ن مثمضرات خل احمنمهج احنقد ا دا ير تم ريريت4
 40ص: مرجع تماؽن نخل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن  عمر عي فينظرن 5
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تنمتػب مفاػـ  احةغػ ن احتػل نجػدهم خػل احمجػمالت احعممػ  احمتن عػ ن مثػؿ  السرحم: األولى: -

 احتمريخن احمجتمع احارج از ن احتيم ح جيم.

يموػػػف اف نػػػدع هم داتػػػط ريمتد   ماػػػ  احمتميػػػزة امحعمةيػػػ  جػػػمات اعػػػد وت السرحمـــ: الثانيـــ:: -

ن تػػعا مػػف  ػػ ؿ تنظػػيـ  (Barthes)ن ا  احقصػػيدة احعةميػػ ن خاػػمرتاحم ضػػ وتماػػ  نظػػمـ 

 ا نظم  احداح  إحا إومم  نم ذج احترد خل مقمح  احتثةيؿ احاني   حةترد.

حغػػػ  احػػػنصن  هػػػل مو نػػػ  مػػػف مجم عػػػ  مػػػف احعنمصػػػر احػػػداؿن احمتعػػػ ن  السرحمـــ: الثالثـــ::-

 اح  احقرائي ن  هل مرثة  ع ؽ احوتما .احوتما ن احد

ومػػم ثػػم ؿ تثديػػد مامػػمت احػػنصن وػػ ف اف داحػػنص هػػ  احػػذ  ي جػػد احضػػممف حة ػػلا       

ن اتتمرار احتتجيؿ احرامل إحػا تصػثيح ضػعؼ راالتتقرا بن جممعم  ظمئؼ صيمنت  احموت

يتعػذر جمنب   ػر  ػرعي  احثػرؼ احػذ  هػ  اثػر مف احذاورةن  عدـ دوتامن هذا مف جمنبن   

االعتػػراض عةيػػ ن خػػمحنص تػػ ح خػػل  جػػ  احػػزمف  احنتػػيمفن  خػػل  جػػ  ارعػػمت احقػػ ؿ احػػذ  

ن امعنػػا اف احػػنص هػػ  احضػػممف حة ػػلا احموتػػ ب 1يتػػتدرؾن  ي ةػػطن  يتنوػػر اتػػا ح  تممػػ د

احموػػػمنل احمجتػػػدن ا اتػػػط   عمةيػػػ   ثيػػػث ينقةػػػ  مػػػف  جػػػ د  احزمػػػمنل احصػػػ تل إحػػػا  جػػػ د 

متػػػػا  ػػػػئنم  مػػػػم يجعةنػػػػم نوتاػػػػ   نعػػػػ د إحيػػػػ  .تػػػػـ احثػػػػر ؼاػػػػ  احمتمظاػػػػرة مػػػػف  ػػػػ ؿ ر احوتم

  .ردنم نتتعمة  متا ا

                                                 

 125ص:  ـن2002 نن مروز االنمما احثضمر 1تثةيؿ اح طمبن طا تة اي     منذر عيمش0
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ن امثماػ  احقطيعػ  مػع 1963(ن احذ  اصػدر  sur racineيعد وتما  عف راتيف)ومم 

احنقد احو تيولن  ماتتم حراي  جديدة خل مقمرا  احنص احترد ن عممدهم اف احػنص ويػمف 

اح مرجيػ ن معػززا طرثػ  دمػف احنمثيػ  االجرائيػ  حغ   مغةؽ عةا نفتػ  اعيػدا عػف احتػيمومت 

ن ضػػمن  1966دمقدمػػ  خػػل احتثةيػػؿ احانيػػ   حةتػػردن احػػذ  ن ػػر  عػػمـ  ان ػػر  حمقمحػػ  احمناجػػل

احاثث  خل مو نمت احنص احترد  اتن عمت  احم تةف ن ثيػث ت صػؿ إحػا جمةػ  مػف احنتػمئج 

اػر مػف   حاػم احتػرد تمثػؿ احقماة  حإلنجمز خل متت   احتثةيػؿن هػذ  احمتػت يمت احتػل يتمظ

اني  مت ماو  تثومام عنمصر تثةيةي ن هل: متػت   اح ظػمئؼن  متػت   ا خعػمؿن  متػت   

ن امعنػػػا اف احتثةيػػػؿ احتػػػرد  عنػػػد  يتجةػػػا مػػػف  ػػػ ؿ ثػػػ ث 1احتػػػرد ا  اح طػػػمب احتػػػرد د

 متت يمت: 

(: دامم اف وّؿ نتؽ ه  تػ حيؼ Barthes حتثديدهمن يق ؿ امرت) سستو  الوظا ف:

ح ثدات اوتممام معر خ ن خيجب عةينم ا ال تقطيػع احتػرد  تثديػد مقػمطع اح طػمب احتػرد ن 

اثيث نتموف مف ت زيع  إحا عدد مف ا وتمـن  اوةم   اثدة يجب تثديػد اصػغر اح ثػدات 

ن ثيث اعتمد خل دراتت  حام ترتيام  مصػمن خػػدادال مػف ترتيػب اح ظػمئؼ خػل  ػوؿ 2احتردي د

عةػػا هيئػػ  طاقػػمت  متػػت يمتن تمممػػم ومػػم تةجػػ  ا حتػػني  إحػػا ترتيػػب متعموػػبن يػػتـ ترتيااػػم 

                                                 
 66-65ص:مرجع تماؽن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن  عمر عي ف1
2

ن من  رات اتثمد 1: ثتف اثرا       ر فن طرائؼ تثةيؿ احترد ا دالن طن احتثةيؿ احاني   حةتردن ترر الف امرت 
 14ن ص: ـ1992امط وتمب احمغربن احر 
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احوةمػػػػمت خػػػػل مثػػػػ ر  احتراويػػػػب  االتػػػػتاداؿدن خاػػػػ  يعطػػػػل اهميػػػػ  حة ظػػػػمئؼ خػػػػل احتثةيػػػػؿ 

 .احترد 

ال يتثػػػػدث عػػػػف اح ظػػػػمئؼ خػػػػل نػػػػ ع د ن مػػػػف  ػػػػ ؿ عمةػػػػ  هػػػػذان(Barthesاػػػػمرت)خ 

ف  وػػػؿ ا ػػػومؿ احثوػػػلن  هػػػ  ال ثوػػمئل مثػػػددن  حوػػػف عػػػف اح ظػػػمئؼ امعتامرهػػػم  ثػػػدات ت وػػػ  

يثصر اح ظيف  خل احجمة ن خقد تقـ  وةم   اثدة خل نظر  اد ر اح ظيف  خػل احثوػل إذا مػم 

دراتػػػ  اح ظػػػمئؼ حاػػػم د ر اتمتػػػل خػػػل داحو ػػػؼ عػػػف خ ن1نظػػػر إحياػػػم خػػػل تػػػيموام اح ػػػمصد

ا همي  احامحغ  احتل ت وةام خػل احتػرد احر ائػلن ا صػفام مامػ  اصػةي  خػل نظػمـ وػمئـ عةػا 

 ثػػدات ذات طػػماع مضػػم نل يػػراط اػػيف مقػػمطع احقصػػ  امحضػػر رةن خعنػػدمم ننظػػر إحػػا ا  

عنصػػر مناػػم نجػػد  يثمػػؿ دالحػػ  عةػػا متػػت يمت م تةفػػ  يوػػ ف حاػػم اثػػر  اضػػح يتػػتثؽ اف 

يػػدرج خػػل احنظػػمـ احػػ ظيفل حةقصػػ ن  ذحػػؾ مػػف منطةػػؽ انػػ  ال ي جػػد  ػػلا خػػمئض غيػػر ذ  

اػػؿ حةتتػػجيؿ هػػ  ضػػر ر   مةاػػـ خػػل جػػد   مػػم داـ متػػج  خػػل اح طػػمبن خوػػؿ عنصػػر وم

  .خمحعنمصر احمو ن  حةقص  وةام ذات ويم  خل تثديد احدالح  احوةي  حةنصن 2ذات اح وتد

ومػػم اف احعنصػػر احقصصػػل ديعػػد  ظيفيػػم إذا وػػمف حػػ   ػػ ف  طيػػر خيمػػم تػػي تل مػػف 

ذا وػػمف حػػ  مفاػػـ  منت ػػر ي ػػمرؾ خػػل معنػػا احقصػػ د ن  عنػػدمم ا ػػمر إحػػا اصػػنمؼ 3اثػػداث  ا 

                                                 
 28ص:مرجع تماؽن  اني  احنص احترد  مف متط ر احنقد ا دالن ثميد حثميدانلن1
 36ص: مرجع تماؽن ن  عري  احترد خل احر اي  احعراي  احمعمصرةن ثاثمد جار  ع2
 36ص:  احمرجع نفت ن3
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: ديجػػػب ت زيػػػع اح ثػػػدات اح ظيفيػػػ  إحػػػا عػػػدد صػػػغير مػػػف  ئصػػػّرح وػػػم اح ثػػػدات اح ظمئفيػػػ ن

ذا اردنػػػم تثديػػػد هػػػذ  ا صػػػنم  ؼ د ف االتػػػتنمد إحػػػا مػػػمدة احمضػػػم فا صػػػنمؼ اح ػػػوةي ن  ا 

خعةينم مف جديػد اعتاػمر م تةػؼ متػت يمت احمعنػان هنػمؾ اعػض اح ثػدات تػرتاط خيمػم ايناػم 

احعوػػػس مػػػف ذحػػؾن إذا اردنػػػم االحمػػمـ امح ثػػػدات ا  ػػػر  ا ثػػدات مػػػف نفػػس احمتػػػت    عةػػا 

 تػ ا عةػا صػنفيف وايػريف مػف اح ظػمئؼخيجب االنتقمؿ إحا متت     رن مف ثيػث نثصػؿ 

 يو ف حام اثر واير خل تثديد دالح  احقص . ن1 ظمئؼ ت زيعي   ا ر  ادممجي د

(ن مػػف  ػػ ؿ عمةػ  هػػذا تػػعا إحػػا تقتػـ اح ثػػدات اح ظمئفيػػ  إحػػا Barthesخاػمرت) 

–ن خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  حاإدممجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميف:  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات ت زيعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 

تتطػػػػػماؽ مػػػػػع اح ظػػػػػمئؼ احتػػػػػل  ضػػػػػعام اػػػػػر بن ثيػػػػػث  (نdistributionnelles)داحت زيعيػػػػػ 

 3ن  هذ  اح ظمئؼ احت زيعي  اد رهم تنقتـ إحا وتميف:2يقضل احفعؿ إحا خعؿ   رد

ف احايوػؿ ا تمتػل حةػنص احتػرد ن مانيػ  عةػا  دات التواي:ي: األساسي::الوح - احتل ت و  

 اتمس مف احترااط احتاال  احمنطقل.

                                                 
 15ص: مرجع تماؽن ر الف امرتن احتثةيؿ احان   حةتردن تر: ثتف اثرا     ا ر فن 1
 44ص:  مرجع تماؽن  ن احمصطةح تيد  مثمد اف ممحؾن احترد2
 68 - 67ص: مرجع تماؽن  عمر عي فن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن 3
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 هل راط احص ت   مؿا احتجػم يؼ احقمئمػ  اػيف عنمصػر  الوحدات التواي:ي: الثانوي:: -

احايوػػؿ ا تمتػػل  ت ضػػيح احمتػػمرات احمرتاطػػ  اانيػػ  احتػػرد ا تمتػػي ن خاػػل تػػر د صػػغر  

 .ضمف احاني  احوار 

ــ:: الوحــدات اســا ػػؿن  حوػػف تثيػػؿ خقػػط عةػػا  االدساجي خاػػل دال تثيػػؿ عةػػا خعػػؿ الثػػؽ م وم 

 2د رهم تنقتـ إحا وتميف:ان  هل  1مفاـ  ضر ر  امحنتا  حةقص  احمثوي د

يقػػػػػػـ  ا صػػػػػػؼ احم ػػػػػػمعر  ا ثمتػػػػػػيس  احطاػػػػػػمع  احصػػػػػػفمت اح مصػػػػػػػ   القســــــم األول: -

 امح  صيمت.

يقػػػػػّدـ معة مػػػػػمت عػػػػػف ا مػػػػػموف احتػػػػػل تقػػػػػع خياػػػػػم ا ثػػػػػداث اح مصػػػػػ   لقســـــم الثـــــاني:ا -

 امح  صيمت  ازمتام.

ا ناػم غيػر اتمتػي  خػل مػمدة   تتتـ هذ  اح ثػدات ام ت خاػم عػف اح ظػمئؼ احت زيعيػ 

خػػ  يػػاد  إغفمحاػػم ا  إتػػقمطام مػػف تػػيمؽ احانيػػ  ا تمتػػي  إحػػا ثػػد ث ا ػػت ؼ خػػل  احثوػػل

متمر احقصن  ف طماعام احتراومػل غيػر احتػاال هػ  احمػتثوـ خػل  ص صػيتام ثػـ يضػيؼ 

وػػػمئ : اف داح ظػػػمئؼ  احقػػػرائفن مػػػف احمفػػػر ض اف يتػػػمثم ا وممػػػ  تصػػػنيؼ احتػػػر دن هنػػػمؾ 

                                                 
 29ص: مرجع تماؽن ميدانلن اني  احنص احترد  مف منظ ر احنقد ا دالن ثثميد ح1
 168ص: مرجع تماؽن عمر عي فن خل منمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن 2



 اتجـاىـــــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــــــــــــــــرد: الـثـانــي لــالفص
 
 

020 

 

حتػػػر د توػػػ ف  ػػػديدة اح ظيفيػػػ  مثػػػؿ )اح راخػػػمت اح ػػػعاي (ن  امحمقماػػػؿ هنػػػمؾ اعػػػض اعػػػض ا

 .1دتر د ا ر  تو ف  ديدة احقريني  )مثؿ احر ايمت احتيو ح جي (

داتػػػتنتج  ت احت زيعيػػػ   اح ثػػػدات االدممجيػػػ نخاػػػمرت مػػػف  ػػػ ؿ تمييػػػز  اػػػيف اح ثػػػدا 

ـّ وػػػؿ انػػػ اع احثوػػػلن إذ يػػػر  اف اح ثػػػدات  اعتمػػػمدامتػػػ ح  اتمتػػػي ن  عةػػػا هػػػذا احتمييػػػزن تاػػػ

احت زيعيػػػػ   يتػػػػميام ايضػػػػم اح ظػػػػمئؼن تطغػػػػا خػػػػل ا نمػػػػمط احثومئيػػػػ  احاتػػػػيط  ومحثوميػػػػمت 

احع مػػمت(ن خػػل انمػػمط احثوػػل ا وثػػر /اح ػػعاي ن اينمػػم تطغػػا  اح ثػػدات االدممجيػػ  )احقػػرائف

اهميػػػػ  هػػػػذا احتمييػػػػز ثػػػػيف يصػػػػرح اػػػػ ف  ن ثػػػػـ ياوػػػػد عةػػػػا2تعقيػػػػدا ومحر ايػػػػمت احتػػػػيو ح جي د

احع ممت ػػػ اح ثدات االدممجي  ػػػػػػ اتػاب احطايعػ  احعم ديػ  ن عػم مػم حع ومتاػمن هػل /داحقرائف

 ثدات دالحي ن تثيؿ عةا مدح ؿ  حػيس عةػا )عمةيػ (ن إف وػمن ف احقػرائفن وػمن ف اختراضػل 

مػػػػف ذحػػػػؾ خػػػػمف وػػػػمن ف ي جػػػػد  ػػػػمرج احمروػػػػب احصػػػػريحن هػػػػذا احقػػػػمن ف اتػػػػتاداحلن  اػػػػمحعوس 

(ن ديعتاػػػر Barthesن خاػػػمرت)3وػػػمن ف نظمػػػل ا  تػػػيمولد –اح ثػػػدات احت زيعيػػػ  –اح ظػػػمئؼ 

(ن خػل ثػيف paradigmatiqueإد مؿ اح ثدات االدممجي  خل احثول حػ  طايعػ  اتػتاداحي )

 هػػػل اح ظػػػمئؼ اػػػمحمعنا احصػػػثيح خػػػل نظػػػر ن حػػػ  طايعػػػ  –اف إد ػػػمؿ اح ثػػػدات احت زيعيػػػ  

تمنثنم هذ  احمق ممت احعميقػ  خرصػ  إعػمدة احنظػر مػّرات د ن 4د(syntagmatiqueتروياي )

                                                 
 44ص: مرجع تماؽن تيد  مثمد اف ممحؾن احترد   احمصطةحن 1
 29ص: مرجع تماؽن ثميد حثميدانلن اني  احترد ن مف منظ ر احنقد ا دالن 2
 169ص: مرجع تماؽن عمر عي فن خل احمنمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن 3
4

 30 ص:مرجع تماؽن ثميد حثميدانلن اني  احترد ن مف منظ ر احنقد ا دالن  
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عػػػّدة خػػػل احػػػنص احر ائػػػل  تثديػػػد مفمصػػػؿ احتػػػرد مػػػف ثيػػػث معنػػػا احقصػػػ   نقػػػمط ارتومزهػػػم 

 .1 مثم رهم ا تمتي  خل تايؿ إعطما معمنل حامد

إحػػػا هػػػذان خقػػػد اوػػػد عةػػػا اف ددا ػػػؿ  اثػػػد مػػػف هػػػذيف احصػػػنفيفن يموػػػف   امإضػػػمخ  

ذا مػػػم اتػػػتعدنم صػػػنؼ اح ظػػػمئؼن خػػػ ف تثديػػػد  صػػػنفيف صػػػغيريف مػػػف اح ثػػػدات احتػػػردي ن  ا 

 ثداتػػػ  حػػػيس حاػػػم وةاػػػم نفػػػس )ا هميػػػ ( اعضػػػام يوػػػ ف مفمصػػػؿ ثقيقيػػػ  )ا  ح ػػػذرة منػػػ (ن 

 احاعض ا  ر ال يفعػؿ تػ   اف )يمػ ( احفضػما احتػرد  احػذ  يفػرؽ اح ظػمئؼ احمفصػةي : 

 2 (  احثمنيػػ  امح تػمئط مراعػػمة حطايعتاػػم احتوميةيػػ دان يػػ خةنتػـ ا  حػػا امح ظػػمئؼ احرئيتػي  )ا 

مف   ؿ و ح  هػذان وػد صػّنؼ اح ظػمئؼ إحػا نػ عيفن ا  حػا  ظػمئؼ رئيتػي  ا    (نخامرت)

ؽ مػػف االدراؾ احعميػػؽ حدرجػػ  ةػػتػػيـ دينطئط  ظيفػػ ن ممػػم يجعػػؿ هػػذا احتقان يػػ   احثمنيػػ   تػػم

ال اهمي  احن عيفن خاعض اح ظمئؼ ياد  معنا اتمتيم ال  يموف االتتغنما عنػ  ا  ثذخػ   ا 

تتػػاب خػػل اناػػداـ احقصػػ ن  اعضػػام ا  ػػر يقػػـ  امػػؿا احفضػػما احتػػرد  احػػذ  يفصػػؿ اػػيف 

ن امعنػػػػػا اف اعػػػػػض اح ظػػػػػمئؼ ال يموػػػػػف االتػػػػػتغنما عناػػػػػمن و ناػػػػػم هػػػػػل احنػػػػػ اة 3اح ظػػػػػمئؼد

 -ا تمتػػػي  خػػػل انػػػما احثوميػػػ ن  مػػػف د ناػػػم ال معنػػػا ح جػػػ د ثوميػػػ ن  اف داهػػػـ ع مػػػ  حاػػػم

اناػم تثتػـ وضػػميمن ا  امػ را تثتػمج إحػا تفتػػير ثقيقػل ختفػتح اماػم امػػمـ – ظػمئؼ احرئيتػي  اح

دامػت  احتعموب احمنطقل حتتماع احقص ن امم اح تػمئطن خاػل تقػيـ ترااطػم مػع احنػ اةن  تاقػا مػم
                                                 

 37-36ص: مرجع تماؽن ثمد جار  عثن  عري  احترد خل احر اي  احعراي  احمعمصرةن ا1
 17-16ص: مرجع تماؽن ر الف امرثن احتثةيؿ احاني   حةتردن تر: ثتف اثرا      ر فن 2
 37-36ص: مرجع تماؽن اثمد جار  عثن  عري  احترد خل احر اي  احعراي  احمعمصرةن 3



 اتجـاىـــــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــــــــــــــــرد: الـثـانــي لــالفص
 
 

021 

 

هػػذ  احرااطػػ  ومئمػػ ن  تػػ اا اومنػػت اح ظػػمئؼ ان يػػ  ا   تػػمئطن خ ناػػم تعػػد طاقػػ  مامػػ  مػػف 

د احدالئؿ ذات اهميػ  حو ناػم تثيػؿ إحػا طاػع مػف احطاػمع ا   ػع ر معػيف ا  احو ـن ومم تع

منػػػػػمخ خةتػػػػػفلن ممػػػػػم ياوػػػػػد اناػػػػػم تثتػػػػػ   دالالت ضػػػػػمني  تتطةػػػػػب ن ػػػػػمطم تفويويػػػػػم حمعرخػػػػػ  

ن خ ف حام اهميػ  خػل انػما إدممجي  ـثدات ت اا اومنت  ثدات ت زيعي  ان خاذ  اح  1احتممتد

 عل ورااة مت ني  حتفويوام  تثةيةام.احقص ن و نام تثمؿ دالالت ضمني ن تتتد

 احتػػػل يثػػػددهم مػػػف  ػػػ ؿ مجمػػػ ع ا عمػػػمؿ احمنجػػػزة خػػػل احعمػػػؿ  ال:ــــــسســـتو  األف:

احمفعػ ؿ ااػـن تمممػم مثةمػم هػ  مثػدد امحع وػمت   ا احترد ن ثيث ديػتـ تثديػد احفػمعةيف خيػ 

 يقػع عةػياـ احفعػؿ خػل احػنص احتػرد  احنث ي  خػل احدراتػمت احةغ يػ ن  احنظػر حةفػمعةيف  مػف

ال يجب اف يو ف ا صفاـ ويمنمت ا ري  ذات ااعمد نفتي ن اؿ وع امؿ نث يػ  تقػـ  امحفعػؿ 

ن وػػ ف اف دهػػذ  احع امػػؿ ال يموػػف اف ت صػػؼ  ال اف تصػػنؼ امعتامرهػػم    صػػم 2ا  تتةقػػم د

يناغػل االثتفػمظ  ت اا اعتارنمهم  و  تمري يم صرخم   مصم ا جنمس اداي  معين ن  امحتػمحل

احتػل تتضػمف  )اح راخػمت اح ػعاي  احنصػ ص احمعمصػرة(ن اام وثمح  جد  اتع  حوػؿ احتػر د

نمػػم ينظػػر 3ع امػػؿ  حػػيس    صػػمد ن امعنػػا انػػ  ال ينظػػر إحػػا اح  صػػيمت خػػل ثػػد ذاتاػػم  ا 

إحا ا خعمؿ احتل تقـ  ااػم امعتاػمر اف داح  صػيمت ومئنػمت مػف  رؽن  حػيس حاػم ا   جػ د 

ا يموػػػف اعتممدهػػػم خػػػل تػػػيمؽ ا ػػػمؿ هػػػ  اح ظيفػػػ  احعممةيػػػ  احتػػػل تادياػػػم دا ػػػؿ خعةػػػلن  حاػػػذ
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احمعػػمرض /احػػنصن وػػ ف تصػػنؼ ضػػمف اح ظيفػػ  احعممةيػػ   خػػؽ مثػػ ر االتػػتاداؿ: احمتػػمعد

ػػؿ/احػػذات ػػؿ إحيػػ د /احم ضػػ عن احمرت   نتنػػتظـ  خػػؽ منطػػؽ يقػػـ  عةػػا ا ز اجن و ناػػم د1احمرتا

   تػػػيموي  تػػػنعوس عةػػػا امتػػػداد احتػػػردخػػػ ف احعػػػمحـ اح ناػػػمئل حة  صػػػيمت ي ضػػػع اػػػد ر  حانيػػػ

احعممػػػػػؿ  /احمتػػػػػتقاؿن احعممػػػػػؿ احمتػػػػػمعد /احم ضػػػػػ عن احمػػػػػمنح / هػػػػػذ  ا ز اج هػػػػػل: )احػػػػػذات

ن ومػػػػم انػػػػ  ياوػػػػد عةػػػػا اف داحمقصػػػػ د امتػػػػت   ا خعػػػػمؿ ال يجػػػػب اف يا ػػػػذ خػػػػل 2احمعػػػػموسد

ومتاػػػم ن اػػػؿ مػػػف  ػػػ ؿ إدراج هػػػذ  ا ثػػػداث  ع متػػػت   اح  صػػػيمت مػػػف  ػػػ ؿ ا ثػػػداث

 (Désir(ن هػذ  احمثػم ر هػل: مثػ ر احرغاػػ  )praxis)  امح  صػيمت ضػمف مثػم ر عمةيػ

 .3(دLutte(ن  مث ر احصراع )Communicationمث ر احت اصؿ )

ـــــسســــتو  الس (ن عةػػػػا داف احمتػػػػت   احتػػػػرد  تثتةػػػػ  Barthesياوػػػػد اػػػػمرت ) :ردــ

مجمػػ ع احعنمصػػر االجرائيػػ  احتػػل تػػدمج اح ظػػمئؼ  ا خعػػمؿ دا ػػؿ احع مػػمت احتػػردي ن  هػػل 

ن  خاػػ  يػػر  اف داحقضػػي  خػػل اح اوػػع حيتػػت خػػل 4احت اصػػؿ  وػػد تمثػػ ر ثػػ ؿ ممنثػػ   متةقيػػ د

اتػػتاطمف د اخػػع احػػرا  ن  ال خػػل اتػػتاطمف ا ثػػمر احتػػل ينتجاػػم احتػػرد خػػل احقػػمرئن إناػػم خػػل 

نػا عةػا طػ ؿ احقصػ  نفتػام  هػذا احتمييػز  صؼ احنظمـ احذ  يو ف خي  حةػرا    احقػمرئ مع

هػ  عةػا درجػػ  وايػرة مػػف ا هميػ ن خانػم يػػتـ تثديػد نطػػمؽ عمػؿ احاثػث ثػػ ؿ صػيغ  احتػػرد 
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خػػػل احموػػػمف احػػػذ  يموػػػف احقػػػ ؿ اػػػ ف وػػػ  مػػػف احقػػػمرئ  احماحػػػؼ يتثػػػم راف خيػػػ  ثػػػ ؿ احمػػػمدة 

غػػ  دا ػػؿ اف متػػت   اح طػػمب ديتعةػػؽ امحجمنػػب اإنجػػمز  حة امعتاػػمرن 1احمقدمػػ  خػػل احػػنصد

ػؿ  احنص احترد ن  امجم ع احرم ز  احع وػمت احةغ يػ  احقمئمػ  احتػل تػراط اػيف احتػمرد احمرت 

ن  ثتػػا 2 احمتةقػػل خػػل احػػنصن  تتمظاػػر مػػف   حاػػم م تةػػؼ اح ثػػدات اح ظمئفيػػ  احتو ينيػػ د

يوػػػػػ ف هنػػػػػمؾ تػػػػػرد خػػػػػ  اػػػػػد مػػػػػف  جػػػػػ د تػػػػػمرد   متةقػػػػػل حاػػػػػذا احتػػػػػردن حػػػػػذحؾ نجػػػػػد اػػػػػمرت 

(Barthes ن ود وّدـ):3ث ث  مفمهيـ تقتـ احتمرديف إحا ث ث  ان اع 

 ير  اف احقص  يرتةام   صن  حاذا اح  ص اتـن ه  احماحؼ السفيوم األول: -

خيجعػػػؿ مػػػف احػػػرا   ن عػػػم مػػػف انػػػ اع احػػػ عل احوةػػػلن  ف احػػػرا   يرتػػػؿ  السفيـــوم الثـــاني: -

 اح مرجلاحقص  مف  جا  نظر عةيمن ثيث ان  يعرؼ   صيمت  خل متت اهم احدا ةل   

خيقػؼ اقصػت  عنػد ثػد د مػم تتػتطيع اح  صػيمت اف ت ثظػ   تعرخػ ن  :لثلسفيوم الثاا -

 حعمةي  احتردي  عةا  وؿ تنم ب ايف اح  صيمت احمرتة  حةقص .اختو ف 

(ن ي ػػػػػير إحػػػػا اف احمفػػػػػمهيـ احث ثػػػػ  ت ػػػػػوؿ عمئقػػػػم امػػػػػمـ Barthesغيػػػػر اف اػػػػمرت) 

احتثةيؿ  نام تعممؿ احػرا   ا  احتػمرد  اح  صػيمت عةػا اناػم   صػيمت  اوعيػ ن خػل ثػيف 

اف و  مف احتػمرد  اح  صػيمتن هػل ومئنػمت مػف  رؽن  احػرا   احفعةػل ال يموػف اف يوػ ف 
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ن خاػ  ياوػد 1اح اوػع  احثيػمة هػ  احػذ  يوتػب خػل ه  احماحؼ  ف احذ  يتوةـ خل احترد حػيس

عةا عدـ  اوعي  احرا   ا  اح  صيمت احر ائي   ا  احتػمردن و ناػم خػل ثقيقػ  ا مػر مػمهل 

ـّ  إال ومئنػػػػمت مػػػػف  رؽن ي ّظفاػػػػم احومتػػػػب  ا اتػػػػط  احةغػػػػ ن مػػػػف  ػػػػ ؿ رّص احوةمػػػػمت  ضػػػػ

 اعضام إحا اعض. 

 jean احذ  يتزعم  جمف غريمػمس) ::ـالخا  مسستو  الدالل االتجاه الثالث

Greimasؽ مػػف مفػػمهيـ نظريػػ  خػػل متػػ ح  احمعنػػان همدخػػم إحػػا إوممػػ  نمػػ ذج ةػػدينط خاػػ  (ن

عػػمـ يقػػنف احتػػ حيؼ احقصصػػلن امعتاػػمر  نظممػػم دالحيػػمن   ػػو  مػػف ا ػػومؿ احت اصػػؿن تػػمعيم 

احتػل تػنظـ  ن معتارا اف مجمؿ احق اعد  ا تس2إحا اإتامـ خل انما نظري  عمم  حةتيميماد

احعمةي  احتردي ن هل احنث  احترد ن خير  داف احتردي  تقـ  عةا مجم عػ  مػف احمةف ظػمت 

حػػػػا تثقيػػػػؽ إت ػػػػموؿ جمةػػػػ  مػػػػف احتصػػػػرخمت احامدخػػػػ  ح خياػػػػم احمتتماعػػػػ   احم ظفػػػػ  احمتػػػػتندات

عػػػف طريػػؽ احتمييػػػز اػػيف متػػػت ييف خػػل احتثةيػػػؿ خػػل معمحجػػػ   تػػ ن ثيػػث اتػػػس راي3م ػػر عد

احقص  داحمتت   احترد  احظمهرن احذ  ت ضع جميػع صػّ ر  حةمتطةاػمت اح مصػ  ح نظمػ  

احةغ يػػػ  احتػػػل تعاػػػر ا اتػػػطتامن  متػػػت   وػػػممفن ياحػػػؼ اتمتػػػم ان ي ػػػم م ػػػترومن ثيػػػث تتػػػاؽ 

ترؾ ي تةػػؼ عػػف احمتػػت   احقصػػ  صػػ رتام خػػل اح جػػ د  االنتظػػمـن ا  متػػت   تػػيميمئل م ػػ

                                                 
  71ص: مرجع تماؽن نمهج تثةيؿ اح طمب احترد ن خل م عمر عي فينظرن 1
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  68ص: مرجع تماؽن نمهض  تتمرن اني  احترد خل احقصص احص خلن 3
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احةغ  ن  ه  منطقل  تماؽ عةا احص رة خل اي  اداة تعاير ي تمرهمن خمحانيػمت احتػردي  خػل 

 .1متت   احص رةن تقماؿ احانيمت احةغ ي  حةقص ن  احتثةيؿ احترد  ي زم  تثةيؿ اح طمبد

خاػػ  يػػر  اف داحمتػػر د يتصػػؼ امتػػت ييف: تػػطثل  عميػػؽن ا ّ ؿ ي ػػتص  

 (Greimasن خغريمػمس)2حثػمنل يعتمػد نظػمـ اح ثػدات احمعن يػ  احصػغر دامحف اعؿ  ا

ثػػػم ؿ تجػػػم ز اح ػػػوةل حانيػػػ  احثوػػػلن امعتاػػػمر احتثةيػػػؿ اح صػػػفل  احتثةيػػػؿ احػػػ ظيفل 

احتػػػل ي جػػػد خياػػػم احع امػػػؿ ا   نمػػػف هنػػػم يثةػػػؿ احقصػػػ  )احعػػػمحـ احصػػػغير( نمتوػػػممةيف

ةػا مفاػـ  احةتػمنيمت تممرس دا ةام  ظمئفامن ثيػث يضػع تصػّ ر  حةع امػؿ متػتندا ع

حاػػمن خقػػد الثػػظ اف اح ظػػمئؼ خػػل احنثػػ  احتقةيػػد  اد ار تمّثةاػػم وةمػػمت خمحفمعػػؿ هػػ  

احػػذ  يقػػـ  امحفعػػؿ  احم ضػػ ع هػػ  احػػذ  يتةقػػا احفعػػؿ  احجمةػػ  تمثػػؿ احم ػػادن  هوػػذا 

خػػػ ف ا خعػػػمؿ  احممثةػػػيف يتغيػػػر ف اينمػػػم ال يتغيػػػر احم ػػػادن  يثصػػػؿ عةػػػا ع وتػػػيف 

 3تقماةل: تراط احع امؿ خل  وؿ

 احم ض ع             ؿػػػػمقما          احفمعؿ

 حي إؿ احمرت          ؿػػػػمقما           ؿاحمرت
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و ف اف ا  دخعػؿ ا  ثػدث تتػجة  احر ايػ  هػ  خعػؿ يقػـ  اػ  اإنتػمف ا  يثػدث حػ ن 

 مػػػف ثػػػـ خػػػ ف   صػػػيمت احر ايػػػ  هػػػل احتػػػل تقػػػـ  ام خعػػػمؿ دا ػػػؿ احعمػػػؿ احر ائػػػل  تثػػػّرؾ 

ا ثػػػػداثن  مػػػػف هنػػػػم تػػػػ تل احتتػػػػمي  احتػػػػل اطةقاػػػػم عةػػػػا اح  صػػػػيمتن ثيػػػػث اطةػػػػؽ عةػػػػا 

(ن امعتاػػػػػمر اناػػػػػم ومئمػػػػػ  امحفعػػػػػؿ  خػػػػػؽ نتػػػػػؽ مػػػػػف Actantsعػػػػػؿ )ماح  صػػػػػي  مصػػػػػطةح احف

اح ػػػػ  ص احار ايػػػػ  مػػػم هػػػػل إال ع امػػػػؿ ثػػػددهم اػػػػر ب اػػػػدائرة دن ثيػػػػث الثػػػظ اف 1احػػػد اؿد

عةياػػػمن حونػػػ  حػػػـ يتػػػتطع اح صػػػ ؿ إحػػػا ن ػػػمطام احمتو نػػػ  مػػػف مجم عػػػ  اح ظػػػمئؼ احم زعػػػ  

 .2دمصطةح احعممؿ

وػػ ف داف احفمعػػؿ الاػػد اف توػػ ف حػػ  واػػؿ مممرتػػ  احفعػػؿ وفػػماة  مصػػ  حوػػل يصػػاح  

خمع  عمم ن  طاقم حمنطؽ احا اعػثن خػ ف اختػراض احفعػؿ مػف احفمعػؿ يتطةػب متػاقم وفػماة 

اػد ا ال انػ  يريػد اف يفعةػ ن  دائ ن  تتجةا هذ  احوفػماة خػل انػ  حوػل يقػـ  احفمعػؿ امحفعػؿ ال 

خػػػ ف  ن ا  يتػػػتطيع خعةػػػ ن  ااػػػذ  احطريقػػػ ا  يجػػػب عةيػػػ  اف يفعةػػػ ن ا  يعػػػرؼ ويػػػؼ يفعةػػػ 

هػػذ   احمثػػدد اعػػدد مػػف ا د ار احفعةيػػ  احفمعػػؿ احعممػػؿ يموػػف اف يقػػـ  خػػل احارنػػممج احتػػرد 

حنثػ   ا د ار تتثدد هل اال ر  ام وع احعممؿ خل احتتةتػؿ احمنطقػل حةتػردن ا  ا صػف  ا

                                                 
 59ص: مرجع تماؽن مرجع تماؽن ن نلن احعمحـ احر ائل عند غتمف ونفميمتيف اا   يورن  مراال عاد احةطيؼفاح1
2

 16-15اح ريؼ ثاية ن اني  اح طمب احر ائلن مرجع تماؽن مرجع تماؽن ص:  
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هػػػذ   ن1 اعمةيػػػ  رصػػػد   اصػػػ  احويفيػػػ ن ممػػػم يجعػػػؿ مػػػف احمموػػػف تثديػػػد و اعػػػد  احتػػػردي د

 ب(.احتل ت صؿ إحيام )غريممس(ن خل ثقيقتام مم هل إاّل ثممر )ار   احعنمصر

عةػػا مػػم ت صػػؿ إحيػػ  اػػر ب مػػف نتػػمئجن   موػػمف متوئػػ )غريمػػمس(ن عمػػؿ عتاػػمر افام 

ذيف ياحفػمف صػنؼ احفمعػؿ ةػاحطػرخيف اح مػف اػيف  ػ  ص اػر بد )غريممس(ن اتت رج ثيث

ن ثيػػػث دتتمفصػػػؿ احع وػػػ  احتقماةيػػػ  حةمق حػػػ  احعممةيػػػ  )ذات 2مقماػػػؿ احم ضػػػ ع ا  )اح ػػػلا(د

تقماػػػؿ م ضػػػ ع( ضػػػمف احمتػػػت   احػػػدالحل ا صػػػفام اثػػػر حةمعنػػػا )تػػػميـ( وع وػػػ  )احرغاػػػ ( 

  ع وػػ  تتمظاػػر عةػػا صػػعيد تػػ اردات احمثوػػل خػػل صػػ رة )تثػػر (ن إف وػػؿ تث يػػؿ تػػرد

يتجةػػا خػػل اح طػػمبن يجػػد مصػػدر  خػػل تةػػؾ احتعػػدي ت احتػػل يممرتػػام احمثوػػل عةػػا ع وػػ  

احذات امحم ضػ عن ثػـ إف احمةفػ ظ احتػرد  احاتػيط ال يتثػدد إاّل خػل ضػ ا احع وػ  احم جاػ  

 .3ايف مصدر احثرو  )احذات(  هدخام )احم ض ع(د

تظاػػػػػػػر هػػػػػػػذ  احع وػػػػػػػ  دمػػػػػػػع اتػػػػػػػتثممر دالحػػػػػػػل هػػػػػػػ  احرغاػػػػػػػ ... إذ احع وػػػػػػػ   حػػػػػػػذحؾ 

= يوػػػػػػ ف  يوػػػػػػ ف راغاػػػػػػمن م ضػػػػػػ ع = منفعػػػػػػؿ )ذات/م ضػػػػػػ عن احم اخقػػػػػػ  حةنتػػػػػػا  ذات/ذات

ن مةفػػػ ظ ثمحػػػ ن امحفعػػػؿ إف ا مػػػر (Greimas)إناػػػم تثػػػدد مػػػم يتػػػمي  غريمػػػمس  مرغ اػػػم(ن

تػمح امعتاػػمر هػذ  احػػذات يتعةػؽ هنػػم ا ضػعي  عنصػػر امحنتػا  إحػػا   ػرن هػػل ع وػ  راػػط ت

                                                 
 46-45ص: مرجع تماؽن ا غ  اح طمب  عةـ احنصن ن ص ح خضؿ1
 40ص: مرجع تماؽن   راي ن منطؽ احتردناعاد احثميد  2
 13ص: مرجع تماؽن ثثيفن احترديمت   احترجم  احعراي ن مجم ع  مف احام 3
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 هذا احم ض ع وت اجد تيميمئل  ثدهمم مف اجػؿ ا  ػر د ف احتطػرؽ إحػا طايعػ   ج ديػ  

وػػػؿ  اثػػػد مػػػف احمصػػػطةثيف احػػػذيف ال يتثػػػدداف إاّل مػػػف  ػػػ ؿ ع وػػػ  اثػػػدهمم اػػػم  ر خػػػل 

 .1اوتضما متامدؿد

ع وػػػػ  تراطامػػػػم احػػػػذ     ع وػػػػ  احمرتػػػػؿ امحمرتػػػػؿ احيػػػ : خاػػػ  نامػػػم احصػػػػنؼ احثػػػػمنل

حػا داخػع وػػل (ن داف احفمعػؿ يثتػمج إgreimasيػر  غريمػػمس) ذ  احع وػ نهػ احت اصػؿن حفاػـ

ػػؿ  احرغاػ  ذاتاػػم توػ ف م جاػ  إحػػا عممػؿ   ػػر  يثقػؽ تةػؾ احرغاػػ  يتػمي ػػؿ  احمرتا هػ  احمرت 

 2حي ن  ال تمر احع و  إال عف طريؽ ع و  احرغا  احتل تراط احفمعؿ امحم ض عدإ

ؿ إحي                         احمرتػػػػػػػاػػػؿ                      احمرت 

 م ض عاح                           ؿػػػػمعػػاحف                    

إحا هذيف احصنفيفن خ ف دهنمؾ  ػ  ص ا ػر  ت ػرج عػف نطػمؽ احنمػ ذج   امإضمخ      

معد عةػػا تثقيػػؽ احرغاػػ ن  تتػػايؿ االتصػػمؿن احنثػػ  ن تقػػـ  انػػ عيف مػػف ا د ارن د ر احمتػػ

ن ثيػث توػ ف اػيف هػذيف احطػرخيف ع وػ  3 د ر احمعروؿ خل  جػ  تثقيػؽ احرغاػ   االتصػمؿد

ن خم  ؿ ديتمثؿ خل مد احمتمعدة مف  ػ ؿ احعمػؿ وػل اتجػم  احرغاػ  معمرض/تقماؿن متمعد

                                                 
ن من  رات اال ت ؼن 1ج زيؼ و رتيسن مد ؿ إحا احتيميمئي  احتردي   اح طماي ن تر: جممؿ ثضر ن ط  1

 106 -105ن ص: ـ2007 /هػ1428
 16اح ريؼ ثاية ن اني  اح طمب احر ائلن مرجع تماؽن ص: 2
 40ص: مرجع تماؽن منطؽ احتردن  عاد احثميد ا راي ن ن3
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إمػػم حتثقيػػؽ  اتصػػدي سن يتمثػػؿ خػػل  ةػػؽ احعراويػػؿ ا  تتػػايؿ احت اصػػؿن  ا  ػػر عةػػا احعوػػ

 ؿ تػػػػير رة احرغاػػػػ   احت اصػػػػؿتػػػػا  ي  ؿ ا  ّ ن امعنػػػػا اف 1احرغاػػػػ  ا  حةت اصػػػػؿ مػػػػع احم ضػػػػ عد

 .ؼ ضد تثقيؽ احرغا   ثص ؿ احت اصؿعةا  ةؽ مع ومت تق عمؿ احثمنلي  

همتػػػمف احمجم عتػػػمف خػػػل صػػػ رة عػػػممةيف ظػػػرخييف يترجمػػػمف االنعوػػػمس  تظاػػػر حػػػذحؾ

احاتػػيط إرادة تصػػػرؼ احػػذات  مقم متاػػػمن انعوػػػمس يثػػدد  م ضػػػ ع احرغاػػ  ايجمايػػػم ا  تػػػةام 

ن خمػػػػف  ػػػػ ؿ عمةػػػػ  هػػػػذا خػػػػل تثديػػػػد هػػػػذ  2 هػػػػ  مػػػػم يجعػػػػؿ هػػػػذ  احمق حػػػػ  مثػػػػ ر احصػػػػراع

 اتصػػمؿةفػػ ظ ثمحػػ  يثػػدد (ن داحمةفػػ ظ احتػػرد  إحػػا مGreimasـ غريمػػمس)ا صػػنمؼن وّتػػ

ات امحم ضػػػػ ع ا  انفصػػػػمحام عنػػػػ ن  مةفػػػػ ظ خعػػػػؿ يتػػػػتادؼ تثقيػػػػؽ ثمحػػػػ  االتصػػػػمؿ ا  احػػػػذّ 

االنفصػػػػػػػمؿ  يفتػػػػػػػػرض احفعػػػػػػػػؿ ا  ا داا  جػػػػػػػػ د وفػػػػػػػػماة خعػػػػػػػػؿ متػػػػػػػػاق  تتػػػػػػػػ حؼ مػػػػػػػػف اراػػػػػػػػع 

 حفعػػػػػؿن  معرخػػػػ  احفعػػػػؿن  وػػػػدرة احفعػػػػػؿ(ن هػػػػل:  اجػػػػب احفعػػػػؿن  ارادة اmodalitésجاػػػػمت)

ؿ احمرتػػػؿن   ح  صػػػي  إحػػػا ع امػػػؿ تػػػت ن هػػػل: احمرتػػػ يقضػػػل  ػػػوؿ احفعػػػؿ إحػػػا تصػػػنيؼ ا

ن  مػػف  ػػ ؿ هػػذا احتثةيػػؿ جػػمات ترتػػيم  3إحيػػ ن  احػػذات  احم ضػػ عن  احمتػػمعد  احمعػػمرضد

 4غريممس اح ايرة عةا اح وؿ احتمحل:

                                                 
 111 -110ج زيؼ و رتيسن مد ؿ إحا احتيميمئي  احتردي   اح طماي ن تر: جممؿ ثضر ن ص:  1
 13ص: مرجع تماؽن احترديمت   احترجم ن  ينظرن مجم ع  مف احامثثيف2
 51ص:مرجع تماؽن احترد   احمصطةحن  تيد  مثمد اف ممحؾ3
ن  من  رات اال ت ؼن 1طن اال تغمؿ احعمحملن درات  تيميمئي  ن غدا يـ  جديد دالاف هد و  عين د احتعيد ا طمجيف4

 16ن ص: ـ2000
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ؿ                   م ض ع           مرتاؿ إحي                مرت 

 معمرض            ذات                    متمند                

حقػػػد اعتاػػػر اعػػػض احنقػػػمد اف احعنمصػػػر احمو نػػػ  حاػػػذا ا نمػػػ ذج احعػػػممةلن دهػػػل احتػػػل 

ثتػػا  ن1ت ػػوؿ احانيػػ  احمجػػردة ا تمتػػي  خػػل وػػؿ ثوػػل اػػؿ خػػل وػػؿ  طػػمب عةػػا االطػػ ؽد

 ناة حةتثةيػػؿ خػػل جميػػع اح طماػػػمتف اداصػػاح امثماػػ  ا داة االجرائيػػ  احتػػل تصػػةح اػػ ف توػػ  

اف احو ػػؼ عػػف احمنطػػؽ احعػػممةل يتػػتدعل دراتػػ  احع وػػمت  خػػؽ اتػػتراتيجي  تػػردي  دغيػػر 

مثػددةن   خػؽ نظػػمـ نثػ   يتػتدعل احػػتثوـ خيػ  ادوػػ ن  حػذحؾ يصػاح احمةفػػ ظن ويفمػم ومنػػت 

ا تػع طريق  تمفصة ن عامرة عف مجم ع احع ومت  ايف احع امؿ احتػل ت ػوة ن  خػل متػت   

عنػػد ا تػػراؽ ثػػد د احجمةػػ  اح اثػػدةن عةػػا عوػػس احةتػػمنيمتن يغػػد  اال ػػتغمؿ احعػػممةل اوثػػر 

ن و نػػػ  يتجػػػم ز ثػػػد د احجمةػػػ  احتػػػل تقػػػؼ عنػػػدهم 2جػػػ ا  وػػػدرة عةػػػا احتنظػػػيـ  احتصػػػنيؼد

 احةتمنيمتن حمم ح  مف  مصي  احظا ر  احقدرة عةا احتنظيـ  احتصنيؼ.

خػػػػل  ن(Greimasوػػػػمف اهػػػـ مػػػػم انجػػػز  غريمػػػػمس) إحػػػػا ا نمػػػ ذج احعػػػػمحمل  امإضػػػمخ      

ا   تػية  إيضػمح  مني ػياػػعا نظري  احدالحػ  هػ  احمراػع احتػيميمئل احػذ  دوّدمػ  عةػا اّنػ  عمةيػ  

ثيػث دتت تػس خورتػ  عةػا اف احدالحػ  تتػت ةص مػف ع وػمت  ن3اصري  تتػمعد عةػا احفاػـد

                                                 
 36 ص:مرجع تماؽن اني  احنص احترد ن ن ثميد حثميدانل1
 19ص:  مرجع تماؽناال تغمؿ احعمحملن  ناحتعيد ا طمجيف2
 97ن ص: ـ2002غريب إتوندرن االتجم  احتيميمئل خل نقد اح عر احعرالن دطن احمجةس ا عةا حةثقمخ ن 3
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 خػػمحط ؿ ال يػػػدرؾ إال امحقصػػػرداحػػػ ن اال ػػت ؼ  احتقماػػػؿ احقمئمػػ  اػػػيف ثزمػػػ  مػػف اح ثػػػدات اح

 .1 هوذاد

(ن وػػػد اتػػػت دـ هػػػذا احمصػػػطةح دحةتعايػػػر عػػػف احتمثيػػػؿ احمرئػػػل Greimasخغريمػػػمس) 

حاني  احدالح  ا  حي  ن و نام ع و  ايف حفظيف عةا ا وؿن  معنا ذحؾ انام تقـ  خقط عةػا 

احةغ يػػ  تفػػرض مفاػػـ  احتضػػمد احػػذ  يمّيػػز احمثػػ ر االتػػتاداحل خػػل احةغػػ  ن مػػع اف احتقمحيػػد 

ن ثيػػث اف دهػػػذ  2احثنمئيػػ ن  ذحػػؾ ا جػػ د نػػ عيف مػػف احع وػػػمت احثنمئيػػ : احتضػػمد  احتنػػموضد

إنتػػمج دالحػػ  مػػم إال إذا د ةػػت خػػل  ػػاو  مػػف احع وػػمت  –احثنمئيػػمت غيػػر وماةػػ  خػػل ذاتاػػم 

ـ ن  مػػػف هػػػذ  احثنمئيػػػمت احمانيػػػ  عةػػػا ع وػػػ  احتضػػػمد  احتنػػػموض رتػػػ3تمنثاػػػم  جاػػػم إجرائيػػػمد

 4:يميمئلن  مثة  امحترتيم  احتمحي غريممس مراع  احت

 

 2صغير س ػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػ   ػػػػػػ      ػػػػػػػ  ػػػػػ        1س واير                             

 

 2سا  ال واير        ػػػػػػػػػػػ  ػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػ  ػػػػػػ            1سا  رال صغي                          

 

                                                 
  68ص: مرجع تماؽن  مهض  تتمرن اني  احترد خل احقصص احص خلنن1
 147ص:مرجع تماؽن حطيؼ زيت نل نمعجـ مصطةثمت نقد احر اي ن 2
دار مجد ال  ن عممف ن 1ط  ناح راع  احعمصف  حثنم مينمدن ر اي  رادن تيم ح جي  اح  صيمت احتردي تعيد انو3

 73ص: نـ2003
 74ص :  مرجع تماؽن  نتيم ح جي  اح  صيمت احتردي  تعيد انوراد4

 ع ومت ضدي  ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ع ومت تنموضي  

 ع ومت اوتضمئي         

 س

 سا 
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( حتثةيػػؿ احنصػػ ص حػػ  Greimasخاػػذا احمراػػع احتػػيميمئل احػػذ  اوترثػػ  غريمػػمس )

اموػػػمف مػػػف  ػػػ ؿ  ظيفتػػػ  ا تمتػػػي  احتػػػل يػػػتـ ا اتػػػطتام  د اوت ػػػمؼ انيػػػ  احدالحػػػ  اهميػػػ  

اػػمر  يجتػػد  ػػوؿ احمعنػػا احػػذ  تحمتثومػػ  خػػل انيتػػ  احتػػطثي  امعاحعميقػػ  احماتتػػ  حةػػنص  ا

 مػف  ػ ؿ تمظاػر هػذ  احع وػمت دا ػؿ احمراػع احتػيميمئل  ن1يانا عةيػ  احػنص خػل جمةتػ د

اطػػػػراؼ هػػػػذا احمراػػػػع اػػػػث ث: احتضػػػػمد) واير/صػػػػغير( نتػػػػت ةص احع وػػػػمت ا تمتػػػػي  اػػػػيف 

 2صػػغير( صػػغير/ال وايػػر ن وايػػر/ال/ال وايػػرن صػػغير/ال صػػغير(  احتوممؿ) احتنػػموض)واير

  عنػػػػد ورااتنػػػػم حاػػػػذ  احع وػػػػمت احتػػػػل و ناػػػػم احمراػػػػع احتػػػػيميمئل  دمػػػػف اجػػػػؿ انتقػػػػما احعنصػػػػر

االتػتاداحل عةػا  احضد  يجب إتقمط احعنصػر احمنػموضن  انػما عةيػ  خػ ف إتػقمط احعنصػر

 3دف صةب احع ومتاحمث ر احت زيعل معنم  اتت راج احعمةيمت م

اناثقػػػػت مػػػػف هػػػػذ  احع وػػػػمت   جػػػػؿ خاػػػػـ هػػػػذ  اإجػػػػرااات  هػػػػذ  احتثديػػػػدات احتػػػػل  

ن ديتػػػػت دـ غريمػػػػمسن احتضػػػػمد  احتنػػػػموض اثتػػػػب احتثديػػػػد احػػػػذ  ي  ػػػػذ اػػػػ  عةػػػػـ احم تةفػػػػ 

وتػػػػػػػػيف: احتضػػػػػػػػمّد)ثمر/ اػػػػػػػػمرد(  مػػػػػػػػث ن ع « ثػػػػػػػػمر»خاػػػػػػػػذا احعةػػػػػػػػـ يػػػػػػػػر  حوةمػػػػػػػػ  ن احمنطػػػػػػػػؽ

 احتنموض)ثمر/غير ثمر(ن  حون  ياتـ عم مم حةتنموض  ف االتتاعمد خي  متامدؿ )يتػتثيؿ 

منطقيػػم جمػػع احثػػمر  غيػػر احثػػمر(ن اينمػػم احتضػػمد غيػػر دويػػؽ  ف احجمػػع اػػيف احثػػمر  احاػػمرد 

                                                 
 69-68ص: مرجع تماؽن ن تمرن اني  احترد خل احقصص احص خلنمهض  ت1
 148-147: صمرجع تماؽن ن ر اي  نل ن معجـ مصطةثمت نقد اححطيؼ زيتينظر 2
 74ص: مرجع تماؽن ن رادن تيم ح جي  اح  صيمت احتردي تعيد انو3
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تػػتطمع ا –احنمػػ ذج احعػػممةل  احمراػػع احتػػيميمئل  -ن خمػػف  ػػ ؿ هػػذيف احنمػػ ذجيف 1مموػػفد

(ن اف يقػػّدـ نظريتػػ  احتثةيةيػػ ن حتوػػ ف اداة تثةيػػؿ خػػل يػػد وػػؿ دارس ا  Greimasغريمػمس )

يػر  اف دانػما مراػع تػيميمئل خػل اثنػما  (نج. خ نتػمنل)غيػر اف  نامثث يػ د تثةيػؿ نػص مػم

تثةيؿ نص يفتػرض اننػم إزاا مق حػ  وػمرةن منتصػا   يوػ ف ت ػوةام موػتم ن  ثتػا يػتـ إاػراز 

تل تدرؾ اام مجم ع  مػف احصػ ر  تنتقػل  تعػد اعػدادا ااػدؼ تنظيماػم خػل  ػوؿ احطريق  اح

جػما اػ   هػذا احنمػ ذج احػذ ف ن امعنػا ا2مق التن يناغػل احةجػ ا إحػا منػمهج  نمػمذج ا ػر د

االمتػػمؾ اػػمحمعنا احعػػمـ خػػل تثةيػػؿ احنصػػ ص    غيػػر وػػمؼ  ثػػد   (نGreimas)غريمػػمس 

اػػػ د ات  االتػػػتعمن احةجػػػ ا إحػػػا منػػػمهج ا ػػػر  ا  ن مػػػف د ف من ا  اح صػػػ ؿ إحػػػا دالحتاػػػحاػػػم

 .حنممذج تثةيةي  ا ر  إجرائي 

  ػػػػوةت تيػػػػمرات عديػػػػدة    صػػػػ  احقػػػػ ؿ هػػػػ  اف داحدراتػػػػمت احتػػػػل عنيػػػػت امحتػػػػرد         

ام تةػؼ  تػي   ناميػ  امحدراتػمت احانمئيػ   اتجمهمت م تةف  اداي  مف احمدرت  اح ػو ني  احر 

هػػذا احتعػػدد خػػل احرايػػ   احدراتػػمت  االتجمهػػمت احتػػل عنيػػت ن 3دانممطاػػم  اتجمهمتاػػم  اوطمرهػػم

امحتػػػرد هػػػ  احػػػذ  اّد  إحػػػا دتعػػػدد احمصػػػطةثمت  ت ػػػعب احتصػػػ رات خػػػل ميػػػداف احّتػػػرديمت 

عممػػ   خػػل احنػػمهج احمنتميػػ  إحػػا خر عاػػم احث ثػػ   مصػػ ن إذ غمحاػػم مػػم يتػػ د اال ػػت ؼ اػػيف 

ةح معيفن  ذحؾ اتاب احتمػميز عةمما احترد خل االصط ح عةا تص ر جممع ممنع حمصط

                                                 
 148ص: مرجع تماؽن ن ت نل ن معجـ مصطةثمت نقد احر اي حطيؼ زي1
 19ـن ص: 2006/مػ1427ن دار مجدال  ن عممفن 1ر يد اف ممحؾن احتيميمئيمت احتردي ن ط2
3

 30: ص مرجع تماؽنن ممف مار ؾ ن  حيمت احمناج اح وةلمراد عاد احرث 
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احقمئـ خل رايػ  وػؿ مػناج حةموػ ف م ضػ ع اح صػؼ/ ا  احت  يػؿن إف وػمف ثوميػ  ا   طماػم 

ن خومنػت احدراتػمت احتػل اهتمػت امحتػردن تاعػم حػذحؾ متامينػ  خػل احمنطةػؽ  احمػناج 1ا  دالح د

    . احنتمئج احمممرت   احراي  
 

                                                 
 876 احّترديمت  احترجم  احعراي ن ص  مجم ع  مف احامثثيفن 1
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تػ  مػف العنترػر ااستسػي  الفهػو يعد الحيز أحد مكونػتت الروايػ    :الروائي زــالحي       

فػػػلالحيز اادوػػ  يػػتلـ  وتركيوهػػت  يقػػـو وػػدور فتيػػؿ فػػ  ونت هػػت يتشػػكؿ منهػػت الهيكػػؿ الروا ػػ  

دوف حػػػدود  ووحػػػر دوف سػػػتحؿ  وليػػػؿ دوف رػػػوتح  ونهػػػتر وػػػت مسػػػت    نػػػ  امتػػػداد مسػػػتمر 

فمنػػػػػ  تنطمػػػػؽ ااحػػػػداث وفيػػػػ  تسػػػػػير   1وفػػػػ  كػػػػّؿ ا فػػػػتؽل مفتػػػػوح يمػػػػل تميػػػػ  المّتتهػػػػػتت

ل لػيس ينرػرا زا ػدا فػ  كونػ    وػدالالت يكتسػوهت مػف يتقتتػ  وهػت وقد يشػحف  الشخريتت

هػػو   يػػدة وػػؿ  نػػ  قػػد يكػػوف وػػوعض ااحيػػتفيتضػػمف معػػتن  يديتخػػذ أشػػكتال و  الروايػػ   فهػػو

  .2الهدؼ مف وتود العمؿ كم ل

ليتتػػتوز دورك كػػديكور لمداللػػ  يمػػل قضػػتيت فكريػػ  ونفسػػي   واتتمتييػػ   كمػػت أنػػ  قػػد        

لػذلؾ وتػب معرفتػ    3واقترتدي   وسيتسي  )...(   ن  مف أهـ مكونتت المضموف الروا ػ ل

التػ  يضػفيهت يمػل الػنص تػ  يودراست  دراس  منهتي   لمعرف  طتوع  الفن   واستتت  تمتل

  السردي كم .

نمت هو كػؿ متكتمػؿ  تتضػتفر فيػ  يوامػؿ وتيتوتر أف هذا ااخير ل ال يتأتل ومفردك وا 

تشكؿ النص اادو   وكػؿ ينرػر يضػف  مسػح  تمتليػ  يمػل ا خػر لينػتن لنػت الػنص فػ  

                                                           
 207يودالممؾ مرتتض  ف  نظري  الرواي   مرت  ستوؽ   ص:   1
  33حسف وحراوي  وني  الشكؿ الروا     مرت  ستوؽ  ص: 2

 45الشريؼ حويم   مكونتت الخطتب السردي  مفتهيـ نظري   مرت  ستوؽ  ص:   3
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ووػػػػيف الزمػػػػتف مػػػػف نتحيػػػػ   ووػػػػيف  يتػػػػوز الفرػػػػؿ وػػػػيف الحيػػػػز لال    لػػػػذلؾ1كتمػػػػؿ تمتليتتػػػػ ل

  2الشخري  أو المغ  أو الحدث مف نتحيػ  أخػر   فكمهػت ينترػر مرتوطػ  ارتوتطػت يضػويتل

ودراسػػ  العتقػػػتت  مرهونػػ  تحديػػد الداللػػ  الكميػػ  لمعمػػػؿ الروا ػػ  وهػػو مػػت يتعػػػؿفيمػػت وينهػػت  

 االوداي .ؿ العنترر المكون  لمنص الوشيت  ويف ك

ولػيس  وػتق  مكونػتت الػنص الروا ػ )...( ال يمكف لمحيز لالحضور معزوال يف اذل 

 .3وإمكتف القترئ  دراؾ وعدك الدالل  وعيدا ينهتل

   التػ  لمحيػز مختمفػ ال  دراسػتتالنتقد التزا ري يود الممػؾ مرتػتض  فػ   تنتوؿوقد        

مرػطم  الحّيػز الػذي يكػتد يممّػؿ محػور دراسػتت  للـ يحد ينهت طواؿ مسيرت  النقدي   نظيػر 

أو يكػػػػتد  أّي كتػػػػتب نقػػػػدي  خمػػػػس ومتمػػػػيف سػػػػن  )...(  ال يخمػػػػو التػػػػ  أّلفهػػػػت يمػػػػل امتػػػػداد

ز  فقػد   أو أسػطورة أو ممػؿ مػف موحػث الحيػيضطم  فيػ  وتحميػؿ قرػيدة أو روايػ  أو حكتيػ

  4لـ تمػػؾ الدراسػػتتفػػ  معظػػ النظريػػ  والممترسػػ  ي ّ لفينػػت هػػذا الموحػػث حتضػػرا يمػػل مسػػتو أ

ودال مف المرػطمحتت  تويتف أهمي  استعمتؿ مرطم  الحيزمف ختؿ دراستت  هتت   ستييت

                                                           
  دار اايتـ لمنشر والتوزي   يمتف  1أوو يمريف  تمتليتت المكتف ف  شعر تميـ الورغوم   ط تيهتف يوض  1

 47ـ  ص: 2015
2
 115  دار الوفت  لدنيت الطوتي  والنشر  االسكندري   دت   ص: 1أحمد يويف  دراستت ف  السرد الحديث  والمعترر  ط  

 44الشريؼ حويم   مكونتت الخطتب السردي  مفتهيـ نظري   ص:   3
   :يت   تحميؿ مركب لقريدة )أيف ليتي( لمحمد  -ومت وعدهت  ألؼ 185يودالممؾ مرتتض  ف  نظري  الرواي   ص

 179ومت وعدهت  القر  التزا ري  المعتررة   ص:  245ومت وعدهت  تحميؿ الخطتب السردي  ص:  173العيد  ص: 
 ومت وعدهت 147قص وسيميت ي  النص  ص: ومت وعدهت  شعري  ال 295ومت وعدهت  ف  نظري  النص اادو   ص: 

 124ص:  مرت  ستوؽ   سيدي محمد وف متلؾ  السرد والمرطم    4
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( space-espace فػػػ  مقتوػػػؿ المرػػػطم  ااتنوػػػ )  -الفضػػػت  –المكػػػتف  –ااخػػػر  

الحيػػػز  لغػػػ  هػػػو مػػػت انحػػػتز  لػػػل الويػػػت  أي: انضػػػـ  ليػػػ   أفلاالنتميػػػزي( كػػػوف  -)الفرنسػػػ 

ـّ رػترت النتحيػ    والتحؽ وػ   وأرػم  مػف الحػْوز وػتلواو  مػـ أطمػؽ يمػل كػؿ نتحيػ  حّيػز   مػ

يمػل ااقػؿ  تعنػ  كػّؿ فػراغ أرضػّ  أو سػمتوّي أو  -يودالممؾ مرتتض– ف  منظورنت  نحف

و كػػّؿ مػػت يػػدّؿ يمػػل مكػػتف غيػػر أ يمػػودّي أو وزنػػّ  أو حتمػػّ  أو خطػػّ  )الطػػوؿ والعػػرض(

تغرافّ   كأحيتز اايمتؿ السردي  الت  ينش هت الستردوف فػ  يػوالمهـ الخيتليػ   حتػل نمّيػز 

ف الفضػػت  يعنػػ  المكػػتف لف ا  1المكػػتف التغرافػػ  مػػف الحيػػز االوػػداي ل يعنػػ  التغرافيػػت  وا 

وتحػت سػيتدة ذلػؾ  الطيػرافااتوا  العميت ممت يكوف فوؽ وطف مت  والذي يكوف ف  متنػتوؿ 

 2لسمطت الوطف و 

تتهػػت ووعػػدا  ومتػػتال قػػتدر يمػػل أف يشػػمؿ كػػؿ ذلػػؾ وحيػػث يكػػوف اتل فإنػػ  الحيػػزأمػػت        

 أشػػػكتل  الهندسػػػي  الكميػػػرة التنػػػوع فراغػػػت  وامػػػتت   وخطػػػت فػػػ  أي شػػػكؿ مػػػفوفضػػػت  وتػػػوا و 

لكػػف هػػو كػػؿ فػػراغ أو حركػػ  أو اتتػػتك أو وعػػد أو طػػوؿ أو يػػرض أو حتػػـ أيضػػت  و  )...( 

لالػذي ينشػ   القػتص فيخػتدع القػترئ ينػ  وػ   وتّديػػت     فهػو3ممػت يشػأ يػف تمػمتت الخيػتؿل

نػػػتت السػػػردي   نػػػ  مػػػف المكو  أّنػػػ  مكػػػتف تغرافػػػ  فعػػػت وحقػػػت  مػػػف حيػػػث هػػػو متػػػّرد هي ػػػ  مكو 

                                                           
1
 147ص: مرت  ستوؽ  يودالممؾ مرتتض  شعري  القص وسيميت ي  النص    
د ط  دار الغرب لمنشر  لمحمد العيد  (   تحميؿ مركب القريدة)أيف ليتييت -ألؼ  يود الممؾ مرتتض2

 176 ص:  ـ2004والتوزي  
 176 ص:  المرت  نفس 3
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التتريخيػػػػ   االتتمتييػػػػ    –  فػػػػتلروا   يشػػػػكؿ أحيػػػػتزك ويرػػػػّورهت توعػػػػت اهميتهػػػػت 1ااخػػػػر ل

قممػػ  لوممتوػػ  العدسػػ  الدقيقػػ  تنقػػؿ كػػؿ شػػ   وتفترػػيم  متسػػدا الهويػػ   ويكػػوف  –النفسػػي  

  فتكػػػوف متدتػػ  ااوليػػ  فػػػ  2المكتنيػػ  التػػ  تسػػتقطب مػػػت حولهػػت وتشػػ  يمػػػل مػػت يحػػيط وهػػتل

تشػػػكيؿ يتلػػػ  الروا ػػػ  هػػػ  المغػػػ   التػػػ  يسػػػتعممهت الموػػػدع  وفػػػؽ نظتمهػػػت القوايػػػدي النحػػػوي 

كيفمػػػت شػػػت   يػػػف طريػػػؽ وعػػػض  لي مػػػث حيػػػزك  والوتغػػػ  فػػػ  رّص الكممػػػتت وعضػػػهت  لػػػل

التحديػػد أو الورػػؼ  فتتخػػذ هػػذك ااحيػػتز لالمورػػوف  أهميػػ  كوػػر   وتمتمػػ  وشػػعور هػػذا أو 

  ودالالت وأوعتد لهت أهميتهػت ومكػتف فػ  تتسػيد ر يػ  الكتتػب مػف خػتؿ 3ذاؾ كأنمت تشحفل

   .هذك ااحيتز الموظف  ف  يمم  االوداي 

ل ذا كتنػت الروا   فػػ ذو أهمي  كويرة ال تقؿ يف أهمي  الزمف ف  ونت  الهيكؿ فتلحيز       

المقتـ ااوؿ فنػت زمنيػت يضػته  الموسػيقل فػ  وعػض تكوينتتػ  ويخضػ  لمقػتييس الرواي  ف  

ممؿ االيقتع ودرت  السري    فإنهت مف تتنػب خخػر تشػو  الفنػوف التشػكيمي  مػف رسػـ ونحػت 

توػػػتر أف لمػػػت يتعػػػؿ الرسػػػـ فنػػػت فضػػػت يت لػػػيس مػػػت نتػػػد فيػػػ  مػػػف وتي  4فػػػ  تشػػػكيمهت لممكػػػتفل

تشػخيص لممسػػتح  وػػؿ اف هػػذا التشػػخيص  نفسػػ  يػػتـ ضػػمف المسػػتح   مسػػتح  أخػػر  هػػ  

مسػتح  فػف الرسػـ المميػزة لػ   والهندسػ  هػ  فػف الفضػت  وػإطتؽ  لكػف الهندسػ  ال تتحػػدث 

                                                           
 150ص: مرت  ستوؽ  يودالممؾ مرتتض  شعري  القص وسيميت ي  النص    1

 09أحمد طتلب  تمتليتت المكتف ف  القر  القريرة التزا ري   دط  دار الغرب لمنشر والتوزي   وهراف  دت  ص:   2

 09ص:  المرت  نفس     3

 .103 ص:  ـ2004مكتو  ااسرة  دط  قتسـ  ونت  الرواي   دراس  مقترن  ف  لمتمي ل نتيب محفظ   سيزا 2
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الفضػػػت  هػػػو الػػػذي  يػػػف الفضػػػت   وػػػؿ نقػػػوؿ  نهػػػت تتعػػػؿ الفضػػػت  يتحػػػدث  مػػػف أف نقػػػوؿ  ف

يتحػػػدث مػػػف ختلهػػػت  أو يتحػػػدث ينهػػػت )وحكػػػـ أف لكػػػؿ فػػػف مػػػف الفنػػػوف يسػػػعل  لػػػل خمػػػؽ 

  التػ    فكؿ فنتف أو موػدع  يعّوػر يػف ااحيػتز وفػؽ مخيمتػ  ور يتػ 1تشخير  الختص و ل

لفكريػػ   ويتسػػدك وأداتػػ  الفنيػػ  التػػ  يعوػػر وهػػت  سػػوا  أكتنػػت واتكػػوف توعػػت لخمفيتتػػ  الفمسػػفي  

 أـ شعرا أـ قر  أـ رواي .    هندس  رسمت أـ

أف لالحيػػز لػػـ يكػػف قػػط وقفػػت يمػػل اادب وحػػدك  ومػػت كػػتف ينوغػػ  لػػ  أف يكػػوف  كمػػت       

كػػػذلؾ  وػػػؿ هػػػو مظهػػػر يممُػػػُؿ لكػػػّؿ الػػػذيف يتعػػػتمموف معػػػ  وػػػتلفكر  والقمػػػـ والريشػػػ   والرػػػورة 

لمتعويػػػر يػػػف تتروتػػػ    فػػػتلحيز ميسػػػر اي كػػػتف وػػػأف يسػػػتعمم   فػػػ  أداتػػػ  الفنيػػػ   2تميعػػػتل

غتيتػػػ   لكػػػف يوقػػػل لاادب هػػػو اارػػػؿ فػػػ  التفكيػػػر  وفػػػ  الورػػػوؿ  لػػػل وتتسػػػيد ر يتػػػ  و 

الخيػتؿ  وفػػ  الترػػوير  وفػػ  كميػػر مػػف مظػػتهر االوػداع ااخػػر  فإنػػ  قػػد يكػػوف هػػو المتػػتؿ 

قػػل هػػو المتػػتؿ ااوسػػ  واارحػػب  أو   فػػتادب يو3الػػذي يتونػػؾ فيػػ  الحيػػز ويػػتمكف وتمتيػػتزل

لتفكيػػر  وفػػ  اادب هػػو اارػػؿ فػػ  ا كػػوفاكمػػر مت مػػ  فػػ  التعتمػػؿ مػػ  الحيػػز  ااداة ا

 الخيتؿ  وف  التروير.

                                                           
ـ  2002تيرار تنيت وخخروف  الفضت  الروا    تر: يود الرحيـ ُحَزْؿ  دط   أفريقيت الشرؽ ويروت/الدار الويضت     1

 15ص: 
 205يودالممؾ مرتتض  ف  نظري  الرواي   مرت  ستوؽ  ص:   2
 205المرت  نفس   ص:   3
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لاادب دوف سػػردّيتت يكػػوف أدوػػت نتقرػػت  فػػ  أّي لغػػ  مػػف  ووتإلضػػتف   لػػل هػػذا فػػإف       

ـّ لػ  هػذك الموارػف    نػ  ال يسػتطي  أف يكونػ   المغتت  فإف السرد دوف حيػز ال يمكػف أف يػت

فػ  اايمػتؿ السػردي    ف لػـ نقػؿ وأنػ  هػو العمػود الفقػري مكّوف أستس  فتلحيز   1ولو أرادل

 واحػػدمقتوػػؿ لػػـ يسػػتقروا يمػػل  حيػػث أنهػػـؼ  وشػػ   مػػف االخػػتتالعػػرب لهػػت  تنتولػػ  النقػػتد 

  ووعكػس الغػروييف الػذيف  (space-espace)لاضطرووا فػ  ترتمػ لممرػطم  ااتنوػ  فػػ

 .2لمدالل  يمل المكتف ف  النص السرديل (space-espace)موتوا يمل 

الػػذي ايتمػػدك يوػػدالممؾ مرتػػتض  مرنػػت مرػػطم  الحيػػز نشػػير  لػػل أننػػت خف أمػػت نحػػف 

يوػد  -ك   يتوافػؽ ومنظػور وتيتوػتر أف منظورنػت لػكمقتوؿ لممرطم  ااتنو  الستلؼ الذكر  

للػػيس مفهومػػت معػػتدال لممكػػتف اارضػػّ  الػػذي أكػػد يمػػل أف الحيػػز اادوػػ   -الممػػؾ مرتػػتض

ؿ  نتيتػػ  لػػذلؾ  فػػ  التغرافػػّ  وػػأّي وتػػ   وػػؿ هػػو مفهػػـو أوسػػ  وأخرػػب وأغنػػل  وهػػو يممُػػ

ااشيت  كمت يمُمؿ ف  ااحيت .  ّن  متسػّمط يمػل الكت نػتت اإلوداييػ   ال الحقيقيػ  التتريخيػ   

فيقتروهػػػػت وال يفترقهػػػػت.  ّنػػػػ  ينػػػػدسر فيهػػػػت فيمنحهػػػػت شػػػػريّي  الكينونػػػػ  اإلوداييػػػػ   أي: الداللػػػػػ  

لحقيقيػػػ  التتريخيػػػػ    فهػػػو الػػػذي يمّكػػػف الموػػػدع مػػػف تحويػػػؿ اامػػػتكف ا3الوتوديػػػ  والتمتليػػػ ل

     لمنص كينونت  الفني  والتمتلي .الواقعي   لل أحيتز  ودايي  تخييمي   تعط

                                                           
 302ص: مرت  ستوؽ  عبدالملك مرتاض، في نظرية الرواية،   1

 429 ص:  مرت  ستوؽ    أحمد رحيـ كريـ الخفتت   المرطم  السردي 1
 151ص: مرت  ستوؽ  يودالممؾ مرتتض  شعري  القص وسيميت ي  النص    3
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لهػػػو كػػػؿ مػػػت يمكػػػف أف يكػػػوف حتمػػػت أو وزنػػػت أو امتػػػدادا أو  كػػػوف أف الحيػػػز اادوػػػ        

 ؿ الػػنص الػػذي يتعتمػػؿ مػػ  هػػذا الحيػػزػتهػػت أو حركػػ  فػػ  سػػموؾ الشخرػػيتت  أو فػػ  تممّػػمتّ 

ويكوف الحيز حيػزا أسػطوريت  وحيػزا حقيقيػت ولػذلؾ يرػو  الحيػز الحقيقػ  ضػروت مػف المكػتف 

كمػػت يكػػوف الحيػػز خيتليػػت ختلرػػت ال رػػم  لػػ  ال وتلمكػػتف الحقيقػػ   وال وتلفضػػت    التغرافػػ 

كػػوف أف الحيػػز لشػػديد التسػػّمط يمػػل كػػؿ الكت نػػتت الحيػػ  والتتمػػدة   1لمفهومػػ  العػػتـ أيضػػتو

  .2يمؿ سرديلالمضطرو  ف  أّي 

وحيػػث يػػوهـ  هػػذا الحيػػز الخيػػتل  لالمسػػتعمؿ فػػ  يتّمػػ  الكتتوػػتت السػػردّي  المعترػػرة

نمػػػت هػػػو متػػػرد مكػػػوف مػػػف المكونػػػتت  القػػػترئ السػػػتذج ومكتنيتػػػ  والحػػػتؿ أف ال مكتنيػػػ  لػػػ  وا 

و كػػؿ مػػت ينػػل حيػػزا مػػـ يػػردؼ قػػت ت ل أف المكػػتف لػػدينت هػػ  3السػػردي  العتمػػ  لمعمػػؿ اادوػػ ل

  مف حيث نطمؽ الحيز ف  حد ذاتػ  يمػل كػؿ فضػت  خرافػ   أو كػؿ مػت ينػد حقيقيتتغرافيت 

اامقػػتؿ  وااشػػيت  المتسػػم  ممػػؿ و   لمكػػتف المحسػػوس: كػػتلخطوط وااوعػػتد  وااحتػػتـيػػف ا

   .4ااشتتر  واانهتر ومت يعتور هذك المظتهر الحيزي  مف حرك  وتغيرل

فػػػ   غيػػػر تغرافػػػ  يػػػز لكػػػؿ مػػػت هػػػوالحفهػػػو يسػػػتعمؿ المكػػػتف لكػػػؿ مػػػت هػػػو تغرافػػػ  و        

حيث يعتور لالحديث يف متّرد المكتف ف  اايمتؿ السردّي  هو ضرب مػف   اادو  النص
                                                           

 303-301  ص: ـ2007دار هوم  لمطوتي  والنشر والتوزي   التزا ر  د ط  نظري  النص اادو   يود الممؾ مرتتض   1
 152ص:  مرت  ستوؽ   يودالممؾ مرتتض  شعري  القص وسيميت ي  النص   2

 303 ص:مرت  ستوؽ   نظري  النص اادو   يود الممؾ مرتتض 3
يود الممؾ مرتتض  تحميؿ الخطتب السردي  معتلت  تفكيكي  سيميت ي  مركو  لرواي  لزقتؽ المدؽل  د ط  ديواف 4

 245المطوويتت التتمعي   التزا ر  د ت  ص:
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السذات   أو القرور  أو سػو  التقػدير  فهػو وتإلضػتف   لػل أّنػ  يخػتمط وػتلمفهـو التغرافػ   

فهػو يممُػػؿ قترػرا يػتتزا يػػف  وخرورػت فػ  تحميػؿ اايمػتؿ السػردي  ذات الونيػ  التقميديػ  

  1أف يَس  مت نريدك نحػف مػف الحيػز أف يػنهض وػ  فػ  الوظيفػ  التحميميػ  لسيمػتؿ السػردّي ل

مػػػف خػػػتؿ اهتمتمػػػ  وتلمرػػػطم  النقػػػدي ليترػػػؼ وحررػػػ  الػػػد وب  ( مرتػػػتضػ)يودالممؾ فػػػ

يمػػػل التأرػػػيؿ لػػػوعض المرػػػطمحتت الّدخيمػػػ  فػػػ  التػػػراث النقػػػدي العروػػػ   وتتوػػػ  مرػػػتدر 

هت ا خر ف  الفكر النقػدي الغروػ  المعترػر  اوتغػت  االسػتقرار يمػل المرػطم  وعينػ  وعض

وتوظيف  وتستمرار  ممؿ مت يفعؿ م  مرطم  الحيز الذي ال يعدؿ يف استخدام  منذ سػن  

   .2ـل1980

عتقد لأن   ذا كتنت لعود الممؾ مرتتض نظري  يتفػرد وهػت  فهػ  مػف دوف شػؾ  لذلؾ يُ        

هو مت سنسير يمي  خػتؿ  نتتزنػت لهػذا الوحػث حيػث نمتػـز ونقػؿ مرػطم  و   3لالحّيزنظري  

كػتف سػوا   -سالقػوؿ المقتػو - فػ  الػنص اارػم  الحيز كمت هو موظؼ مف قوػؿ رػتحو 

 .ومفظ مكتف أو فضت 

                                                           
 151ص: مرت  ستوؽ  يودالممؾ مرتتض  شعري  القص وسيميت ي  النص    1

 122ص: مرت  ستوؽ  سيدي محمد وف متلؾ  السرد والمرطم     2
   124المرت  نفس   ص:  3
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ونظػػػرا اهميػػػ  الحيػػػز فػػػ  تشػػػكيؿ الخطػػػتب السػػػردي  فقػػػد اسػػػتنوط الوتحػػػث )شػػػتكر        
  تسػػػػع  «وػػػػػتمتليتت المكػػػػتف فػػػػ  الروايػػػػ  العرويػػػػ »النتومسػػػػ (  مػػػػف خػػػػتؿ وحمػػػػ  الموسػػػػـو 
 : 1ويشريف نويت  أتممهت يمل النحو التتل 

ـــاحي:  -1 ـــائي تو اا:تت ـــان اانب اامكنػػػ  التػػػ  تميػػػ  وهػػػو المكػػػتف الػػػذي يقػػػـو وتقػػػديـ المك
   .موتشرة  كمت ينو  يف طويع  اامكن  الت  تمي 

قػط  دوف وػتق  وهو المكتف الذي تورز تمتليتت  مف خػتؿ الرػوت فالمكان الصوتي:  -2
   .خر مظتهرك التمتلي  اا

   .وهو المكتف الذي يذكرنت وتلمتض  أكمر ممت يذكرنت ونفس المكان الحنيني:  -3
وهو المكتف الذي يأت  مزيتت مف المكتف الحتضر ومكػتف الػذكر   وال  المكان الثالث: -4

يتػػأتل  ال ينػػد  يرػػتؿ طرفػػ  السػػمؾ السػػتلب: المكػػتف الحتضػػر  والسػػمؾ الموتػػب: المكػػتف 
  .الذكر   لك  يتـ توليد تيتر المكتف المتلث

لكػػ  وهػػو المكػػتف الػػذي يقػػدـ فيػػ  الروا ػػ  مكػػتنيف فػػ  لوحػػ  واحػػدة  المكــان المرــارن:  -5
   .يقترف ويف خرت ص وتمتليتت كؿ منهمت

   .خر )مدين   قطر(خوهو المكتف الذي يرمز و  الروا   لمكتف المكان الرمزي:  -6
ومػت يحػيط   لػنفس  وتتميتتػ اوهو المكتف المرور مف ختؿ خمتتت  المكان النفسي: -7

الروا ػ   وشخرػيتت حداث ووقت    أي مف ختؿ الحتل  النفسي  التػ  يكػوف فيهػت أوهت مف 
   .روايت   وليس المكتف المرور كمت هو قت ـ فعميت  دوف تدخؿ شعوري ونفس  مف الروا  

يػػػر الػػػتـز وذاتػػػ : وهػػػو المكػػػتف الػػػذي ال يقػػػـو غأو المكػػػتف المتعػػػدي المكـــان الراصـــر:  -8
   .خر أقو  من خس   وانمت ومستيدة تمتليتت مكتف ونف
ال يأت  يمػل ذكػرك  اذي ال يقـو وأي دور ف  الرواي   لذوهو المكتف الالمكان العالة :  -9

 ومذة تخيم   أو تذكرك  -ال وتالسـ فقط   لك  يستمت  القترئ _الذي يعرف  مسوقت  الروا   
وهػػػو المكػػػتف الػػػذي يشػػػو  رحػػػـ ااـ  والػػػذي يوعػػػث يمػػػل الػػػدؼ  المكـــان الرحمـــي:  -11

 ري   ويظؿ يتلقت ف  الذاكرة طوؿ العمر والطمأنين  ف  أيتـ الطفول   ممؿ ويت الطفول  والق
                                                           

ـ  1994  الم سس  العروي  لمدراستت والنشر  ويروت  1شتكر النتومس   تمتليتت المكتف ف  الرواي  العروي   ط  1
 ومت وعدهت 15ص: 
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ؿ فيػػ  تسػػد  أو تحػػؿ فيػػ  روح  ويمكػػف أف حػػوهػػو المكػػتف الػػذي يالمكــان الحمــولي:  -11
    .نطمؽ يمي  المكتف المسكوف  كـ يطمؽ يم  العتم 

وهػػو المكػػتف الػػذي يرػػور ترػػويرا ضػػو يت ختلرػػت  كمػػت هػػو المكــان الفوتــويرا:ي:  -12
يمػػػل أرض الواقػػػ   دوف تػػػدخؿ مػػػف الروا ػػػ   ودوف أف يكتسػػػ  وحتلػػػ  نفسػػػي  مػػػف حػػػتالت 
الروا   المختمف . وهو مكتف مف اامكنػ  العتطمػ  يػف العمػؿ  والتػ  تشػكو مػف وطتلػ  فنيػ  

 1.واضح  ف  العمؿ الروا  
ف الذي يأػت  ف  الرواي  يػتدة كتػز  مػف معمتريػ  مكػتف وهو المكتالمكان التكميمي:  -13

خخػػر يػػتـ  أو حركػػ  يتمػػ   لهػػت أمرهػػت و دورهػػت فػػ  ونػػت  أحػػداث الروايػػ . وممػػؿ هػػذا المكػػتف 
 يمكف حذف   ذا كتف غير ممتحـ التحتمت تتمت وتلمكتف العتـ  والحدث العتـ لمرواي . 

فقػط  فػ  تممػ  قرػيرة  ال تتعػد   وهو المكتف الذي يػػأت  كػذكر المكان المسماري: -14
   .كممتت متث  ويأت  ذكرك لك  يرؿ ويف مكتنيف فكأن  المسمتر الذي يروط ويف تز يف

وهو المكػتف الػذي يحتػوي يمػل اازمنػ  المتمػ : المتضػ  والحتضػر المكان الشامل:  -15
 والمستقوؿ ف  المحظ  النري  الروا ي  الواحدة. 

مكػػتف الػػذي يػػأت  فػػ  الروايػػ  كإشػػترة يػػتورة ختطفػػ   دوف أف وهػػو الالمكــان البرقــي:  -16
يذكر اسم   أو موقع   أو رسم . و كأن  يممػ  لمعػتف الوػرؽ فػ  السػمت   منػذرا ومػت سػيأت  
نمػػت ومػػت سػػيأت  وعػػدك مػػف أحػػداث  وعػػدك. ومػػف هنػػت تكمػػف أهميتػػ  وتمتليتػػ  لػػيس فػػ  ذاتػػ   وا 

 ووقت   .
يشػػػو  النوتتػػػتت التػػػ  تأخػػػذ غػػػذا هت مػػػف المػػػواد وهػػػو المكػػػتف الػػػذي المكـــان المنـــت :  -17

ااولي  ف  الطويع   مـ تنتتهت يمل شػكؿ ممػتر وأزهػتر. كػذلؾ المكػتف المنػتن. فهػو المكػتف 
الػػذي يأخػػذ مػػوادك ااوليػػ  مػػف الطويعػػ  واالنسػػتف وينتتهػػت يمػػل شػػكؿ تمتليػػتت  وهػػذا النػػوع 

يوػػر كيميػػت   كنػػ   انهػػت تػػتـمػػف أرقػػل أنػػواع اامكنػػ   وتمتليتتػػ  مػػف أفضػػؿ تمتليػػتت اام
 المكتف المدهش .

                                                           
 17-16شتكر النتومس   تمتليتت المكتف ف  الرواي  العروي   مرت  ستوؽ  ص:   1



ث: الحيز الروائي وعالقته بالمكونات السردية األخرىـــالثال لــالفص  
 
 

168 
 

وهو المكتف الذي يقدـ تمتليتت  مف ختؿ أيمتؿ وسيط   يقػـو وهػت المكان الموحي:  -18
االنسػػتف  مػػ  اغفػػتؿ اسػػـ المكػػتف التز ػػ  الػػذي تػػـ فيػػ  الفعػػؿ االنسػػتن . فتلفعػػؿ وطويعتػػػ  

   .يكفيتف لمتدليؿ يمل المكتف
كتف الذي يقػدـ تمتليتتػ  مػف خػتؿ الوي ػ  التػ  تحػيط وػ   وهو المالمكان الممتميء:  -19

واالنستف الذي يتحرؾ في . وتكوف المستح  النري  المخرر  ل  )وه  هنػت وممتوػ  قطعػ  
القمػػػتش التػػػ  يسػػػتعممهت الرسػػػتموف( ممتم ػػػ  وتاشػػػكتؿ والحركػػػ   إلفػػػراغ فيهػػػت  وال مسػػػتحتت 

   .1ويضت  فيهت
لػػػذي تختفػػػ  فيػػػ  اايمػػػدة  وااقػػػواس  والمخػػػترج  وهػػػو المكػػػتف االمكـــان األنســـي:  – 21

والمػػػداخؿ  والحتػػػرات  والرخػػػتـ   والػػػوتط والسػػػراميؾ  واامػػػتث الفخػػػـ  ويوقػػػل فيػػػ  حضػػػور 
 .االنستف وفعم . وغتلوت مت يعمؽ هذا المكتف ف  الذاكرة يمقت كويرا

ــان المركــ :  -21 مػػ   وهػػو المكػػتف الػػذي يحتػػوي نفسػػ   ويحتػػوي مكتنػػت خخػػر فػػ  داخالمك
 غتلوت مت يكوف لوح   أو يدة لوحتت معمق  ف  الحترة نفسهت 

ضػػورا واضػػحت لممػػرأة  حلمكػػتف الػػذي يحتػػوي المكػػتف نفسػػ   و وهػػو االمكــان المطمــ :  -22
كمػػت يحػػوي مكتنػػت خخػػر غتلوػػت مػػت يكػػوف لوحػػ   أو قنتيػػت  أو متمويػػ  مػػف التمتميػػؿ  أو طوقػػت 
مف القش  معمقت ف  الحت ط  وأهـ مت ف  هذا المكتف   أف يكوف ختليػت مػف الكػتـ و الفعػؿ 

 .   Absolue  شأن  شأف الموسيقت المطمق  
ال  -تػػتـ رسػػـ تمتليتتػػ  وواسػػط   شػػترات ذهنيػػ  وهػػو المكػػتف الػػذي المكــان الــذ ني:  -23

ولػػيس وواسػػط  الترػػوير الحقيقػػ . كػػأف توػػدو ااطػػراؼ مػػمت ضػػخم   -يقرػػد وهػػت الزينػػ  
مظػػػتهر غيػػػر حقيقيػػػ  مػػػف الطويعػػػ   كتلحػػػدا ؽ  -وواسػػػط  الحمػػػـ  -طويمػػػ . وتوضػػػ  فيػػػ  

 وتداوؿ الميتك  ف  مكتف ال يحتمؿ ذلؾ 
لذي يستعمم  الروا   كنقط  انطتؽ فقط  نحو مكػتف وهو المكتف االمكان المحطة:  -24

خخػػر  غتلوػػت مػػت يكػػوف مكتنػػت قتوعػػت فػػ  قوػػو الػػذاكرة. كمػػت يسػػتعمم  كمكػػتف لمقػػت  فػػ  الوقػػت 
نفس   أي كمكتف لمعودة مػف المكػتف الػذي كػتف فػ  الػذاكرة ف سػوا  كتنػت متػوفرة  أو غيػر 

 متوفرة 
                                                           

 18-17الرواي  العروي   مرت  ستوؽ  ص: شتكر النتومس   تمتليتت المكتف ف   1
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وهػػػو «. أمكنػػػ  المقػػػوتت»يمػػػل تمعػػػ  ويمكػػػف أف ُيتمػػػ   وُيطمػػػؽ المكـــان الفـــات :  -25
المكػػتف الػػذي يميػػر فػػ  االنسػػتف الشػػهوات: شػػهوة االكػػؿ  أو الشػػرب أو التػػنس. ويػػتـ ذلػػؾ 
ليس مػف خػتؿ التزويػؽ الػذي فػ  المكػتف  ولكػف مػف خػتؿ فعػؿ االنسػتف وحركتػ  فػ  هػذا 

  1المكتف  الت  تغير مف تمتليتت هذا المكتف وموارفتت 
و المكػػتف الػػذي يكػػوف مغمقػػت كمػػت تغمػػؽ الحمػػو  وػػتلورؽ الشػػفتؼ وهػػالمكــان المفمــ :  -26
  ال يتمسػػ  الفنػػتف  وال يفركػػ  وػػيف أرػػتوع   وال يمعػػب وػػ  وقدميػػ   ولكنػػ  يػػراك «السػػوليفتف»

يوػػر هػػذا التغميػػؼ متػػرد ر يػػ   فيوػػدو تمػػيت  وهكػػذا تكػػوف لممكػػتف رػػورتتف فػػ  خف واحػػد: 
  .ؿ ورؽ التغميؼ الشفتؼرورت  فيمت لو اختورك المر   ورورت  مف خت

وهػػػو المكػػػتف الػػػذي يقػػػـو الروا ػػػ  وتحديػػػد شػػػكم  تحديػػػدا دقيقػػػت  المكـــان التخطيطـــي:  -27
وراز حواف  وشكؿ واض    .وا 

فػػ  « youri lotmanيػػوري لوتمػػتف  »وهػػو ارػػتح اوتديػػ  المكــان البوليفــوني:  -28
عنػ  وػ  المكػتف وي«. la structure du texte artistique ونػت  الػنص الفنػ »كتتوػ  

نفسػػػػػ   الػػػػػذي نتػػػػػد أتػػػػػزا  منػػػػػ  موعمػػػػػرة فػػػػػ  العمػػػػػؿ الواحػػػػػد  ووطػػػػػرؽ مختمفػػػػػ   وػػػػػتختتؼ 
 .الشخريتت وااحداث

وهػػو المكػػتف الشػػوي  وػػتلتمرة  والػػذي يوقػػل متوهتػػت دا مػػت وتلػػذاكرة  المكــان المترمــر:  -29
الػػػزمف  تػػوهن التمػػرة تحػػت طوقػػ  )السػػكف ( أو الرمػػتد الخفيفػػ   التػػ  تغمػػؼ المكػػتف  وفعػػؿ

والمسػػػػػتف  التػػػػػ  يقطنهػػػػػت المكػػػػػتف  يوػػػػػر الػػػػػزمف وتحوالتػػػػػ   مػػػػػف أيػػػػػتـ الطفولػػػػػ  الػػػػػل لحظػػػػػ  
   .2االسترتتع

  التػ  أشػتر  ليهػت النتقػد تمم  مف المنت يتت الضػدي  تورز في   الحيز الروا  كمت أف       

يػر  لأف النمػتذج االتتمتييػ  والدينيػ  والسيتسػي   فهػووتلتقتطوتت المكتنيػ    ( يوري لوتمتف)

وااختقي  ف  يمومهػت تتضػمف رػفتت مكتنيػ  تػترة فػ  شػكؿ تقتوػؿ السػمت /اارض  وتػترة 

وػػػيف الطوقػػػتت  فػػػ  شػػػكؿ نػػػوع مػػػف التراتويػػػ  السيتسػػػي  واالتتمتييػػػ   حػػػيف تعػػػترض ووضػػػوح
                                                           

  20-19ص: مرت  ستوؽ  شتكر النتومس   تمتليتت المكتف ف  الرواي  العروي   مرت  ستوؽ    1

 21-20المرت  نفس   ص:  2
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حػيف تقتوػؿ وػيف )اليسػتر(  ( والطوقػتت )الػدنيت(  وتػترة أخػر  فػ  رػورة رػف  أختقيػ )العميت

وكػػؿ هػػذك الرػػفتت وااشػػكتؿ تنػػتظـ فػػ   ... الراقيػػ (و) و)اليمػػيف( أو وػػيف المهػػف )الدونيػػ (

هػػػت رػػػفتت مكتنيػػػ  وػػػترزة  وتقػػػدـ لنػػػت نموذتػػػت  يػػػديولوتيت متكػػػتمت يكػػػوف عنمػػػتذج لمعػػػتلـ تطو

وا ػػػ  فتكػػوف لهػػذك التقتطوػػتت دالالت ومقترػػد يسػػتعممهت الر   1خترػػت وػػنمط مقػػتف  معطػػلل

 ف  طيتتهت أوعتدا ودالالت مختمف .ورف  موتشرة  أو تكوف  يحت ات تحمؿ 

ترػػػػنيؼ ااحيػػػػتز فػػػػ  السػػػػرد ل لػػػػل منت يػػػػتت  ( محمػػػػد وػػػػويزة)وقػػػػد حػػػػتوؿ الوتحػػػػث        

مػػف مفهػػـو المسػػتف  )قريب/وعيػػد( أو الحتػػـ )رػػغير/كوير(  أو االتسػػتع  انطتقػػتمتعترضػػ  

دا رة/مسػػػػػػػػتقيـ(  أو الحركػػػػػػػػ  )تتمػػػػػػػػد/متحرؾ  )محػػػػػػػػدود/ال محػػػػػػػػدود( أو مفهػػػػػػػػـو الشػػػػػػػػكؿ )

 االترػػػػػػػػتؿاتسػػػػػػػػتع/تقمص  تذب/ قرػػػػػػػػت   اتتػػػػػػػػتك يمػػػػػػػػودي /اتتػػػػػػػػتك أفقػػػػػػػػ (  أو مفهػػػػػػػػـو 

)اسػػػتمرار/انقطتع(   أو مفهػػػـو العػػػدد  االسػػػتمرار)منفت /منغمػػػؽ  داخؿ/خػػػترج(  أو مفهػػػـو 

 2)تعدد/وحدة  مسكوف/مهتور(  أو مفهـو اإلضت ة )مضت /مظمـ  أويض/أسود(ل

 

 

 

                                                           
 34 ص:حسف وحراوي  وني  الشكؿ الروا  1
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 اإلضت ة العدد اإلترتؿ الحرك  الشكؿ االتستع الحتـ المستف 

 حيز

 قريب

/ 

 حيز

 وعيد

 حيز

 رغير

/ 

حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 كوير

 حيز

 محدود

/ 

حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 المحدود

حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 دا ري

/ 

حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 مستقيـ

حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 تتمد

/ 

حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 متحرؾ

حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 منفت 

/ 

حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 مغمؽ

حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 مأهوؿ

/ 

حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 مهتور

حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 مضت 

/ 

حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 مظمـ

تسهـ هذك المنت يتت الضدي  ف   يطت  الػدالالت مػف خػتؿ العت ػؽ المختمفػ   حيث       

 ويف هذك القيـ المتعترض .

فػػػ  روايػػػ   وهػػػو مػػػت تحيػػػؿ  ليػػػ  منت يػػػ  االخػػػتتؼ فػػػ  الػػػرر   السيتسػػػي  واالقترػػػتدي  

  قرػد تحقيػؽ اقترػتد قػوي ترتكػز يمػل الرغوػ  فػ  االنتػتج. كمنت يػ  االنتػتج همس الّرمتديّ 

الػػوطن / التوعيػػ  االقترػػتدي  وهػػ  منت يػػ  هنػػت   تتمػػ  التعػػترض داخػػؿ الحيػػز فػػ  سيتسػػتيف 

مشػتي الػذي يعػوؿ يمػل سػقوط اامطػتر  رغوػ  منػ  متنتقضتيف  نستشفخ مف حوار أخمػد ال

نحــن ا حارــة ل والػػذي يتفتتػػأ وػػرد المهنػػدس حمرينػػو: فػػ  االنتػػتج وتحقيػػؽ االكتفػػت  الػػذات  

  هػذا الحػوار الػذي يحيمنػت 1للنا إلـ  المطـر مـا دامـت  بـار بتـرول حاسـي مسـعود تر ـعنا

  لل التوت  التتل :

                                                           
 22ص:  دت   دط  دار الكتبمحمد مفتح  رواي  همس الّرمتدّي    1
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 المطر

 توت  زراي 

 رغو   نتتتي 

 توت  شعو 

 مأموؿ ممكف

 الوتروؿ

 توت  توع  تتتري

 رضوخ لمتوعي 

 توت  السمط 

 واق  كت ف

 أكػػد وعػػض النقػػتد يمػػل أف الحيػػز فػػ  الروايػػ  العرويػػ   قػػد طػػرأ يميػػ  تطػػور كويػػر وقػػد     

الشػػكم   لػػل وظيفػػ   واالحتفػػت  حيػػث لانتقػػؿ مػػف وظيفتػػ  التػػ  كتنػػت منحرػػرة فػػ  التػػزييف

ضػػمف متمويػػ  متشػػتوك  مػػف العتقػػتت مػػ  غيػػرك مػػف ينترػػر  اإلنشػػت  والومػػورة المضػػموني 

السػػػرد  وذلػػػؾ مػػػف منطمػػػؽ التعتمػػػؿ معػػػ  يمػػػل أنػػػ  داؿ يحتػػػوي يمػػػل داللػػػ  مػػػت قػػػد تكػػػوف 

توعػػػػت لمخمفيػػػػتت الفكريػػػػ  والفمسػػػػفي  لرػػػػتحب   1اتتمتييػػػػ  أو فكريػػػػ  أو تتريخيػػػػ  أو مقتفيػػػػ ل

 النص.

لوحسب وته  النظر التػ  يوتغػ  الموػدع تورػيمهت  تكوف  هذك الدالل وهو مت يتعؿ 

   مػػف هػػذك الوتهػػ  أضػػحل الحيػػز فػػ  الروايػػ  العرويػػ 2روايتػػ ل ونوييػػ  المسػػتر الػػذي تنحػػوك

                                                           
1
 207ص: مرت  ستوؽ  نفم  حسف أحمد  التحميؿ السيميت   لمفف الروا       

2
 207ص: مرت  ستوؽ  نفم  حسف أحمد  التحميؿ السيميت   لمفف الروا      
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التزا ري  ختر   يعنل وعنتي  ختر  ف  تشكيم  وونت   فػ  العمػؿ السػردي  الرواي  و  يتم 

   .لمت ل  مف قيم  فني  وتمتلي  ضمف العمؿ المنتز

 يعػد  حيػث لهػت ورواي  الحػتؿ لهمػس الّرمػتدّيل  يعػد الحيػز فيهػت هػو الوطػؿ الر يسػ        

  كػػوف أف كػؿ المكونػػتت السػردي  لهػػذك الروايػػ  الفقػػري والعنرػر ااستسػػ  فػ  ونت هػػت دو العمػ

  وال يمكنهػػػت أف تسػػػتغن  ونفسػػػهت فػػػ  الداللػػػ  مػػػف دوف روطهػػػت وػػػ  ارتوتطػػػت يضػػػويت مرتوطػػػ 

تػػػؿ  وػػػراز فػػػ  )محمػػػد مفػػػتح(  مػػػف أالػػػذي وظّ  -الحػػػ  الرمػػػتدي  حػػػ  الفرسػػػتف –وػػػتلحيز 

 منظورك الروا  .

حيػػػػػز يممػػػػػؿ الواقػػػػػ  أو الحتضػػػػػر المغمػػػػػؽ يمػػػػػل متمويػػػػػ  مػػػػػف  فحػػػػػ  الفرسػػػػػتف هػػػػػو       

 –حػػػ  الفرسػػػتف  –االنكسػػػترات والهػػػزا ـ النفسػػػي   والفوضػػػل العترمػػػ  التػػػ  أرػػػتوت الحيػػػز 

ن يعمـم تن الرهـد الـذي بذلـه :ـي رسـم اري  تن المهندس عبد الحفيظ العاصـمي لـم يكـل

ل  معالم  ذا الحـي بممسـات :نيـة عصـرية (،،،يع سـيعبث بـه زمـن عنيـد (،،،يع وقـد تحـو 

  حيػػث أف 1لمــن حــي نظيــ  مطمــي بــالمون الســكري إلــ  حــي رمــادي قــذر ا مالمــ  لــه

ع تحتــوي عمــ  وارهــات رميمــة بحــدائ  قبــل الو ــح الحــاليسػػكنتت هػػذا الحػػ  كتنػػت ل

  هػذا وتلنسػو  لمسػػكنتت  2لبكـرور الـزمن تفيـر شـكمها األصـمي واختفـت حـدائرهاصـفير،ع و 

أمػػػػػت السػػػػػتحتت العتمػػػػػ   فحػػػػػدث وال حػػػػػرج  فهػػػػػت هػػػػػ  حديقػػػػػ  الدامػػػػػ  التػػػػػ  كػػػػػتف المهنػػػػػدس 

                                                           
 46محمد مفالح، رواية همس الّرمادّي، ص:   1
 46المصدر نفسه، ص:   2
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يوػػدالحفيظ العترػػم  يطمػػ  فػػ  أف تكػػوف أكوػػر حديقػػ  لمتسػػمي  فػػ  سػػهؿ مينػػ   طمػػب منػػ  

ة ومدرسـة ابتدائيـة (،،،يع ثـم طمبـوا اقتطاع مسـاحة مـن مشـروع الحديرـة لبنـاء متوسـطل

منـــه مـــر، تخـــرى تن يرتطـــح منهـــا رـــزءا  خـــر لبنـــاء النـــادي والممعـــ  (،،،يع ثـــم تمـــرو  

ــــد  ذي خمــــس نرــــوم ــــاء :ن   ممػػػػت أخػػػػذ حفيظػػػػ  يوػػػػدالحفيظ 1لبتخصــــيص مســــاحة لبن

تن اقتراحــاتهم ســتحدث خمــال :ــي مخطــط الحــي الســكني وستشــو    مشػػيرا  لػػل لالعترػػم 

تسرار تمك ااقتراحات المساحة الخ راء التي ووعد مدة تويف لممهنػدس أف ل  2لمنظر  العام

كانت مخصصة لمفند ع استول  عميها ررل يري  تشيح تنـه وزيـر سـاب ع ثـم قيـل عنـه 

  هػػذا وتلنسػػو  لمحديقػػ   أمػػت أرضػػي  3لإنــه ابــن وزيــر ميــتع وقيــل تي ــا تنــه عريــد متراعــد

مركـز أف ل ت  كمػ4لتطمـاع بعـض تعيـان المدينـة قطعـة ترض تثـارتالتممتؿ الرمتدي فإنهػت ل

  5لالشــبا  بمســاحته الخ ــراء التــي تصــبحت محــل تطمــاع األثريــاء ومســ ولي المنطرــة

وفوضػل يمرانػ   هػ   –ح  الفرسػتف ومدينػ  غميػزاف  –فتلتغييرات الت  طرأت يمل الحيز 

دوف  تنتػػػز مػػػف شػػػترة مػػػف الكتتػػػب  لػػػل الػػػوطف كمػػػ  الضػػػت   فػػػ  فوضػػػل المشػػػتري  التػػػ  

 تخطيط مسوؽ.
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هذك الر ي  ه  الت  تمن  الحيز مكتن  ختر   ووتلتتل  فإف الحيػز ال يممػؿ متػرد         

فػػػ)مفتح( مػػف خػػتؿ هػػذا  –الػػوطف  –مكػػتف تغرافػػ   وػػؿ هػػو التػػز  الػػذي يعوػػر يػػف الكػػؿ 

لػػد  التزا ػػرييف   -الوحػػدة والتضػػتمف والتضػػحي   –الحيػػز أشػػتر  لػػل تأرػػيؿ القػػيـ النويمػػ  

 ل الرغـ مف فوضل القرارات  واانتني  الت  أرتوت هذا التيؿيم

مكتبــة الثرا:ــة لمرميــحع احتمــت الزاويــة ل - مكتوػػ  يػػونس الػػوراؽ -أمػػت حيػػز المكتوػػ        

األخير، من شارع الممع  (،،،يع كدس عم  ر:و:ها الحديدية مرالت عممية وتدبية وكتبـا 

عربيــة و:رنســيةع ودواويــن شــعرع وتفاســير مختمفــة الموا ــيح واألحرــامع ومنهــا روايــات 

 ،1الرر ن الكريمع وترارم العمماء واألدباء والرصص والفمسفة والتاريخ"

وهػػ  حيػػز يممػػؿ منوعػػت مػػف منػػتو  المقتفػػ  والمعرفػػ   وأريػػد وػػ  مكتشػػف  واقػػ  الحيػػتة  

ال نريد التهويػؿ مػف هػذا التراتػ   العممي  والمعرفي  لممتتم  التزا ري  حيث نشير  لل  أننت

المقػػػتف . كمػػػت أننػػػت ال نوػػػترؾ الركػػػود السػػػت د فػػػ  أوسػػػتط المتتمػػػ  العػػػتزؼ يػػػف طمػػػب العمػػػـ 

وبعد سنة وب عة تشهرع اكتشـ  يـونس الـورا  الحريرـة المـر، و ـي وتحريؿ المعرف   ل

:ــي تن النــاس ا يرــرتون بــل ا يحممــون مثمــه بر ــاء الوقــت :ــي المطالعــةع لرــد يرقــوا 

وساوســهم اليوميــة رريــا وراء الشــر  واألكــل والســكن والســيارات والهواتــ  المحمولــة 

 -المكتوػ  –فهػذا الحيػز  ع2واألرهز، االكترونية وكأنهم سيخمدون :ي  ذ  الحيا، التا:هة"
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الثرا:ـة ومكتوػ  ل ينونهػت أريد و  أف يكوف منورا لمعمـ وتنػوير المتتمػ   وتيتوػتر أف رػتحوهت

المكتبـــة لـــم يرصـــد ا إا عكاشـــة ف المفترقػػػ  كتنػػػت رػػػتدم   مػػػف حيػػػث أف لل  لكػػػلمرميـــح

 .1لالكواس المشفو  برراء، الروايات البوليسية تو التالميذ

لم يبـح منهـا كتابـا واحـدا خـالل سـنة ووتإلضتف   لل ذلؾ فإف رتحب هذك المكتو  ل      

ــة ــييمتػػأ  لػػل ل –يػػونس الػػوراؽ  –  مػػت تعمػػ  2لكامم ــة الت ــة  نــزع الال:ت كتــ  عميهــا الثرا:

لمرميح احترارا عم  و عية المكتبـة التـي لـم يعـد يرصـد ا إا التالميـذ الب سـاء لشـراء 

الكــراريس والمنشــفات واألقــالم الرا:ــة والممونــة، تمــا الكتــ  األدبيــة والفكريــة :رــد ظمــت 

مكدســة عمــ  الر:ــو  وقــد عال ــا يبــار شــارع الممعــ  المحفــرع و ــذا بــالريم مــن حرســه 

 .3لعم  تنظيفها مر، كل تسبوع الشديد

فهذك التوريف  تعد متدة مشهدي  لهت مف الدالالت وااوعػتد والرمػوز  تخػص الحيػز  

المحم  ختر  والوطف التزا ر يتمػ   وهػ  فشػؿ المشػروع العممػ  والمقػتف   الػذي سػيكوف 

مػػػف  منػػػ  المحمػػػودة العواقػػػب  فهػػػ   شػػػترة مػػػف الكتتػػػب  وتحػػػذير رلػػػ  مػػػف االنعكتسػػػتت غيػػػ

انقػػتب القػػيـ داخػػؿ المتتمػػ   فػػ  حػػتؿ اوتعػػتد النػػتس يػػف طمػػب العمػػـ وتحرػػيؿ المعرفػػ   

انطتقت مف انقتب مكتو  المقتف  لمتمي  يمل مت خر رت ل   حيػث أرػو  يػونس الػوراؽ 

خــواطر  المحمومــة و راء  الم ــطربة عــن كــل النــاس مــ ثرا وعػػد هػػذك المقتطعػػ   يخفػػ  ل
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ر، مح سعاد الرمحية تبعدته عـن حـي الفرسـان الكئيـ  وتنفاسـه العزلة :ي مكتبته، المفام

تعمت التيػراف يتهمػوف رػتحوهت  –المكتو   –  هذك الحتل  الت  خؿ  ليهت الحيز 1لالمترطعة

وػػػػتالنحراؼ وسػػػػوب يتقتػػػػ  المشػػػػووه  مػػػػ  سػػػػعتد القمحيػػػػ   فأرػػػػو  فػػػػ  نظػػػػرهـ  هػػػػو ذلػػػػؾ 

ن عالقتـه بسـعاد الخمريـة (،،،يع الكتبي المنبوذ الذي ساءت سمعته (،،،يع لم يخرل مـل

 2لذلك الررل التا:ه المريض، سرن نفسه :ي مكتبته بعدما حولها إل  ماخور

أمت المتنوي   الررح ا خر لتمق  العمـ وتحريؿ المعرف   هو حيػز يتمػ  فػ  روايػ         

والقػيـ لهمس الّرمتدّيل ضػعؼ الوشػت ن الراوطػ  وػيف الرػرح التعميمػ  )المتنويػ   المدرسػ (  

لـم االتتمتيي  الت  يتب أف تكػوف   ذ تممػؿ هنػت حيػزا غيػر مرغػوب فيػ  ينػد هػذا التيػؿ  ل

يتوقح البرال عمر الرمسي  ـر  ابنتـه الطالبـة بثانويـة حـي الربـو،، كانـت الصـدمة قويـة 

دوخته تياما طويمةع ولـم يسـتطح التفمـ  عميهـا إلـ  حـد ا ن، مـا زال يشـعر بأنـه  ـائح 

انه مد، شهور (،،،يع ثم عاد إل  دكانه م طرا، دمـرت المصـيبة بيتـه ومنبوذ،  ارر دك

 3لالذي كان ينعم بالهدوء

ومػػف ااحيػػتز التػػ  يحتويهػػت حػػ  الفرسػػتف  تػػتم  الشػػيخ المهػػدي  الػػذي يممػػؿ وػػزوغ        

مػف الشػوتب  ممػؿ  تيتر سمف   حيث تتمتهل الشخرػيتت مػ  الحيػز لتعطػ  نمػوذج مريديػ 

حسف وف الرمس  الرافض لتعميـ المرأة الم مف وتلفكر االيديولوت  الرتع  ايتقػتدا ومنهتػت 
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ولكــن  حســن لــم يرحمــهع :رــد امــه عمــ  موقفــه مــن تعمــيم ســعيد، (،،،يعابنــه وتمظهػرا. ل

عمــر الرمســي لــم ينصــت إلــ  نصــائ  ابنــه الــذي قــص شــاربهع وترخــ  لحيتــه الســوداء 

قميصا ت:فانياع واعتمر قبعة قطنية رمادية عم  شعر  الذي وصل منكبيهع  الكثةع وارتدى

التـي كبيـر دروس شـيوخ السـمفية ثم ازم رامح الشيخ المهديع كما كـان يتـابح با تمـام 

ز ـد :ـي ل -حسػف وػف الرمسػ  –  كمػت أف هػدك الشخرػي  1لكانت تبثهـا الرنـوات الف ـائية

دينيـةع والرمصـان المسـتورد،ع وعطـور المسـكع الرامعية واحتر  ترـار، الكتـ  ال دراسته

وتعــواد الســواكع واألقــراص الم ــفوطة المحممــة بــدروس الــوعظ واارشــاد، يــادر البيــت 

 .2لدون تن يرطح عالقته بوالديهع ثم اكترى ير:ة بحوش قديم

فهػػذك الرػػورة السػػردي  لػػـ تػػأت مػػف يفػػر الخػػتطر  وػػؿ كتنػػت وممتوػػ  تشػػخيص لمواقػػ         

وقرا تػػػػ  قػػػػرا ة فتحرػػػػ  الستشػػػػراؼ المسػػػػتقوؿ  وفػػػػؽ ر يػػػػ  تعتممػػػػت مػػػػ  معطيػػػػتت الحيػػػػز 

المختمفػػ   لتشػػير  لػػل قضػػتيت مهمػػ  تترػػؿ وػػتلحيز مػػف خػػتؿ التورػػيفتت المتعػػددة  وردود 

مختمفػػ   فهػػ  ر يػػ  قػػّدمت يػػددا مػػف النمػػتذج الحيزيػػ  مػػف الفعػػؿ المتوتينػػ  تتػػتك القضػػتيت ال

ػػػػػدت فيهػػت الر يػػ  الفنيػػ .   دراسػػ  يظهر تميػػت مػػف خػػتؿهػػو مػػت سػػو خػػتؿ أحػػداث واقعيػػ  ُتس 

   العتقتت القت م  ويف الحيز والمكونتت الروا ي  ااخر . 
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نمت يدخؿيف وتق  ينتر أف الحيز لال يعيش منعزال وتيتوتر       فػ  يتقػتت  ر السرد وا 

وااحػػػػػػداث والر يػػػػػػتت  كتلشخرػػػػػػيتتة مػػػػػػ  المكونػػػػػػتت الحكت يػػػػػػ  ااخػػػػػػر  السػػػػػػردي  دعػػػػػػدّ مت

السػػػردي )...( ويػػػدـ النظػػػر  ليػػػ  ضػػػمف هػػػذك العتقػػػتت والّرػػػتت التػػػ  يقيمهػػػت يتعػػػؿ مػػػف 

  هػذك العتقػتت 1العسػير فهػـ الػدور النرػ  الػذي يػنهض وػ  الفضػت  الروا ػ  داخػؿ السػردل

يتػوز اي يمػؿ سػردي  مػف وػيف مكونػتت الونػت  الروا ػ  )...(  واله  الت  تتعؿ الحيػز ل

...(  أف يضػطرب ومعػزؿ يػف الحيػز الػذي هػو مػف هػذا روايػ  –قرػ   –خرافػ   –)حكتي  

االيتوتر  ينرػر  مركػزيف فػ  تشػكيؿ العمػؿ الروا ػ   حيػث يمكػف روطػ  وتلشخرػي  والمغػ  

شتمت  تمتليت  تكمف فػ  ونيتػ  التػ  كوف أف النص لأضحل كت   2والحدث روطت يضويتل

وهػػػػو مػػػػت سػػػػنحتوؿ التطػػػػرؽ  ليػػػػ  فػػػػ  هػػػػذا المقػػػػتـ  لدراسػػػػ   .3تتفتيػػػػؿ فيهػػػػت تمػػػػؾ العنترػػػػرل

 ااخر .  العتقتت المختمف  الت  شكمهت الحيز م  مختمؼ المكونتت السردي

ـو تتكػوف الروايػ  مػف ينترػر مختمفػ  تقػ عالقة الحيز بالمكونات السـردية لمروايـة:       

يميهػػت ونيتهػػػت السػػػردي  كػػػوف أف لأهػػػـ مػػػت يميػػز العمػػػؿ الروا ػػػ  كتقنيػػػ  هػػػو الونػػػت  أو الهيكػػػؿ 

الروا ػػػ   وهػػػو االطػػػتر الػػػذي تنػػػتظـ داخمػػػ  ااحػػػداث فػػػ  يتقػػػتت يضػػػوي  يرِوطهػػػت نظػػػتـ 

كػػ   ونقػػؿ الحػػدث مػػف متػػتؿ ح  والسػػرد وهػػو لغػػ  الروايػػ  القػػت ـ يمػػل الورػػؼ والالتمتسػػؾ
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المغويػػػ  ورسػػػـ متمػػػ  الشخرػػػيتت وداللتهػػػت وأفعتلهػػػت ويتقتتهػػػت ونظػػػـ الواقػػػ   لػػػل الرػػػورة 

ي يشػو   لػل حػد الػذالحيػز ل أخر  فإفهذا مف ته  ومف   1لالدواؿ ف   طتر قوانيف محددة

حػػداث ومتػػتؿ وقويهػػت  أمػػت الػػزمف فيشػػو  التوزيػػ  الموسػػيق  لمحػػدث انػػ  مػػت رسػػـ ديكػػور اا

الحقػب وقػد يكػوف أو أو الفتػرات مف المحظػتت يعتمد يمل تقطي  تسمسؿ الحدث وفؽ نظتـ 

  هػػدك العنترػػر التػػ  تعػػد مػػف 2وتػػداي  المتضػػ ل الػػذكريتتداخميػػت يعتمػػد استحضػػتر زمنػػت 

حيػػػث تشػػػكؿ لنػػػت فػػػ  نهتيػػػ   أوػػػرز المكونػػػتت التػػػ  يتكػػػ  يميهػػػت الونػػػت  أو الهيكػػػؿ الروا ػػػ  

 المكونتت.المطتؼ نرت مكتمت  تمتليت  تتحقؽ مف ختؿ العتقتت ويف تمؾ 

ارتوتطػػت وميقػػت  حيػػث ال  نظػػرا الرتوػػتط الحيػػز وػػتلزمف  الزمــــن:ب عالقــة الحيــز -1       

يمكننت وأي حتؿ مف ااحواؿ الفرؿ وينهمت  واف كتف كؿ واحد يختمؼ ف  كينونتػ  ووتػودك 

سػػهتـ هػػذك العتقػػ  فػػ   نتػػتج المعنػػل  ذلػػؾ يػػف ا خػػر   كػػوف أف ليتقػػ  التػػداخؿ وينهمػػت  وا 

أف الّزمكػػتف كتتسػػيـ ر ػػيس لمػػزمف فػػ  الفضػػت   يظهػػر كمركػػز لمتتريػػد الّرػػوري  كمتّسػػد 

تعميمػتت فمسػػفي   واتتمتييػػ   وأفكػػتر   –لمروايػ  كمهػػت  فتلعنترػػر المتػّردة لمروايػػ  تميعهػػت 

تتمحػور حػوؿ الّزمكػتف  ووواسػطت  تكتسػب الحيػتة وتسػهـ فػ   –وتحميؿ ااسوتب والتأميرات 

فهمػػت يشػػكتف وتهػػتف لعممػػ  واحػػدة  فػػػل ذا كػػتف الػػزمف   3الخترػػي  الُمَرْوَرَنػػػ  لمفػػف اادوػػ ل
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يممػػػؿ الخػػػط الػػػذي تسػػػػير يميػػػ  ااحػػػداث فػػػػإف المكػػػتف يظهػػػر يمػػػػل هػػػذا الخػػػط ويرػػػػتحو  

ضػػرورة  وهػػو مػػت ي كػػدك يوػػد الممػػؾ   فهمػػت ال ينفرػػتف يػػف وعضػػهمت الػػوعض وتل1ويحتويػػ ل

مرتػػتض وقولػػ : لفػػتلحيز والػػزمف ال يتػػوز ترػػّور وتػػود أحػػدهمت ومعػػزؿ يػػف ترػػّور وتػػود 

ونظرا لهػذك   2أحدهمت ا خر  وا ي  يمل ذلؾ أّف الستي  الت  تضوط الزمف وتحسو  حيزل

ب يمػػل ليسػػتحيؿ تنػػتوؿ الزمػػتف   فػػ  دراسػػ  تنرػػالعتقػػ  الوطيػػدة وػػيف العنرػػريف  فإنػػ   

  وهػو 3يمؿ سردي   دوف أف ال ينشأ يف ذلؾ مفهػـو المكػتف فػ  أي مظهػر مػف مظػتهركل

مت يتعؿ الدارس لمف الرعوو  ومكتف الفرؿ ويف االمنيف  وحكـ أنهمت مف مكونػتت العمػؿ 

وأف التأمػؿ النػتوض الحػ  ال يفرػؿ  ؽ وتتعػتلؽ وفػؽ المنظومػ  الروا يػ السردي  الت  تتعػتن

 4ليأتيتف لحظ  مختض العمؿ مػف خػتؿ لحظػ  انفرػتلي  تقييميػ  لتمنػيف معػتوينهمت  فهمت 

تروطهمػت يتقػ  وميقػ   تتعػؿ الكتتػب فهمت ينرراف متتزمتف ف  العمػؿ السػردي الروا ػ   

يتعتمػػػؿ معهمػػػت معتممػػػ  يوػػػدو فيهػػػت الحيػػػز لوالزمػػػتف متمػػػتزتيف  وتوػػػدو المغػػػ  الورػػػفي  هنػػػت 

  ممػت يتػي  لمكتتػب  مكتنيػ  التقػديـ 5ني  ومفهومهت التقميديلمتمردة يمل الترتيب العقم  لمزمت

  .والتأخير  وذلؾ وكسر خطي  الزمف  متتتوزا الترتيب التعتقو  السوو  لمزمف
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نمػػت  تتػػتك الػػزمف مػػف الحتضػػر  لػػل المتضػػ الكتتػػب لال يكتفػػ  وتغييػػر ا مػػت يتعػػؿ        وا 

   لػػل سػػرد متكس ػػر أو متقػػتط  يقػػـو أيضػػت وتعػػديؿ اتتػػتك السػػرد مػػف السػػرد النمطػػ  الخطػػ

فيػػ  توقعػػتت القػػترئ الػػذي يحػػّس لػػد  توقػػؼ الػػراوي  وتغييػػر االتتػػتك  وتوقػػؼ شػػديد  يخػػتلؼ

نحو تمؾ الّنقم  النويي  وػيف ااحيػتز واازمنػ    1لمعرف  التديد الذي ت وؿ  لي  هذك الحرك ل

فػػػ  سػػػيتؽ تشػػػترك   تػػػ دي فيػػػ  الشخرػػػي  أفعػػػتال دوف أف تخػػػؿ وتلونػػػت  السػػػردي. وػػػؿ تزيػػػد 

 القترئ دفعت نحو االستشراؼ والتوق  لسحداث الت  تم  الحدث الراهف. 

رػػػػيتت وفػػػػ  هػػػػذا كمػػػػ  يتوػػػػوأ الحيػػػػز مكتنػػػػ  تمّكنػػػػ  مػػػػف اسػػػػتيعتب أزمنػػػػ  يػػػػّدة  وشخ       

يسػػػتظهرهت االسػػػتذكتر  وتتميهػػػت اإليحػػػت ات واإلمػػػت ات  وأحػػػداث ترػػػوغ المواقػػػؼ وتكشػػػؼ 

 يف نمط الوظت ؼ المتستري  ف  يتقتتهت وتلشخري .

الت  التدع الزمف يستقر  وال الحيػز يسػكف ويتحػدد  وال الشخرػي  تهػدأ   هذك التقني        

  لينفػػت  يمػػل التػػداي     لمحيػػزتورػػيفاسػػتهؿ وهػػت مفػػتح روايتػػ  لهمػػس الّرمػػتدّيل كمشػػهد 

متأرتحػػت وػػيف التزا ػػر العترػػم  وحػػ  الفرسػػتف وغميػػزاف  ووػػيف يت مػػ  التوػػ  فػػ  العترػػم  

عائـد مـن  سمح عبار، الررل الـذي :اتـه الرطـار و ـوللعيسل التو  الذي والوض  الحتل  

متوتهػت   2لالشـارع المشـر  البـائس (،،،ي :ي المحظة التي دخل :يهادكان عمر الرمسي 

رمــس :ــي األريكــة الرمديــة العري ــةع ثــم نــزع حــذاء  الرمــدي األســود لنحػػو ويتػػ   حيػػث 
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المممـــح :ظهـــرت رواربـــه الرماديـــة، قـــرر تن يســـترمح بعـــض ت:كـــار  لموارهـــة نفســـه 

الم طربة، ما الذي يرمره؟ ولماذا تصب  يخا  ا خرين؟ لم يكن ربانـا :مـاذا رـرى لـه؟ 

ديه خم  قفا ع ثم نظر إل  الصور، الوحيد، المعمرة وسـط مد  ررميه الطويمتينع وو ح ي

الشـهيد، تحـس بمـرار، الردار و و ببدلته األنيرة مح ابنته سهام :ي العاصمة تمام مرـام 

   .1لكبير،،  مس بموعة: حت  تنت يا سهام؟،، ثم التفت إل  نا:ذ، الصالة

 اّل وورػف  ويػت  لمػزمف  حيػث لذا فإف الحيز لال يكتسب قيمت  الفني  والموضويي          

يسعل الشخص مف ختلهمت  لل تحقيؽ شعورك وتلتواتػد والكيػتف الفػردي واالتتمػتي   وفػؽ 

الػذي فتتػ   نحػو يػيس التوػ   2تمم  مف العوامؿ الت  تشكؿ محيط  النفسػ  واالتتمػتي ل

 رػػػورة التوػػػ  دورا وػػػترزا  وذلػػػؾ مػػػف خػػػتؿلقػػػد لعػػػب الحيػػػز والزمػػػتف فػػػ   تػػػت   ،القطػػػتر

يرض منت يتت متنتقض  لهذا الحيز  ولنمط التيػؿ الػذي يّمػرك ومقتفتػ  وتفكيػرك وحركتػ  فػ  

ذلػػؾ الحيػػز الػػذي  -غميػػزاف –الحيػػتة يمومػػت.  ذ وػػيف المتضػػ  والحتضػػر. لػػـ تعػػد المدينػػ  

:هـو ازال يتـذكر طفولتـه التـي ق ـا ا بـين حـي رّسخ ذكريتت الطفولػ  فػ  نفسػي  التو ػ  ل

الرمعـــةع وســـاحة الســـو  الســـوداءع ويابـــة الصـــنوبرع وبســـاتين البحيـــر، ومدرســـة حـــي 

 –مدينػػ  غميػػزاف  –فعػػودة التو ػػ   لػػل حيػػزك اارػػم    3لالبرترــالع وحــي الرســر الحديــدي

يػػتدة االنطػػتؽ لتحقيػػؽ التػػوازف النفسػػ   وتيتوػػتر أف أرض  كتنػػت يػػودة لتمػػ  اانفػػتس  وا 
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يػػػودة  لػػػل هػػػذك ااـ   ليهػػػت والعػػػودة  المػػػوطف اارػػػم   هػػػ  وممتوػػػ  ليتمػػػؿ أمػػػف وطمأنينػػػ 

القديم  الختلدة. لذلؾ كتف اانس  ليهت مديتة لمتوازف الّنفسّ  واالنستتـ الرا   م  الطويع . 

شػي ت مػف   لكػف 1ولهت  لػل ذلػؾ فضػؿ مػت تمنحػ  ل نسػتف مػف شػعور وتلّتوارػؿ واالسػتمرارل

 –رػي  وحيزهػت اارػم  د مفترقػ  تتمّػت مػف خػتؿ يتقػ  الشخهذا لـ يحرؿ  وهػو مػت ولّػ

الحيػػػز الػػػذي ينكػػػرك ويمػػػترس يميػػػ  شػػػتل أنػػػواع  هػػػذك المدينػػػ  ت أرػػػوح  ذ -مدينػػػ  غميػػػزاف 

ــه بســرعة ل   والنػػأي يػػف كػػؿ مػػت يروطػػ  وهػػتالعنػػؼ ويدفعػػ  نحػػو العزلػػ تخــرج لســانه وابتمع

 وكأنه يرول لخصومه من ت ل الحي: لن تيـادر الحـي مهمـا يكـن األمـر، وعـن تي قطـار

يتحدث   اء الريران؟ إنهم يكر ونه،  ل يئسوا مـن إخرارـه مـن عزلتـه المريبـة؟ تصـب  

تحس بأنه منبوذ :ي العاصمة :عاد إل  مدينتـه التـي لـم  )...(  ا يري  حت  :ي لرائهم

(،،،يع وريـم مخاو:ـه مـن العـيش :ـي حـي الفرسـان يرد :يها ما يربطه بحياتها الصاخبة

 2لو ما زال قويا صامدا :ي وره كل العواص إا تنه قرر الموارهةع :ه

  يوظفهػػت السػػترد كتستفسػػتر يػػف موقػػؼ وموقػػ  الممقػػؼ مػػف «فتتػػ  القطػػتر»فعوػػترة  

حيػػز يشػػػتهر   راهػػف اامػػ   وقػػػد خّيػػر لهػػػذا السػػ اؿ الوتػػػودي يػػف مرػػػير اإلنسػػتف العروػػػ 

األيبيـــاء،، األيبيـــاء،، و ـــل :اتـــه الرطـــار حرـــا؟ وتلسػػػري  والتنقػػػؿ مػػػف حيػػػز  لػػػل حيػػػز  ل

المسـاكين ا يعممــون شــيئا  ــم الـذين :ــاتهم الرطــارع مــا زالـوا ينتظــرون مــن ينرــذ م مــن 
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حماقــاتهم المخرمــة  حــي الفرســان لــم يعــد قــادرا عمــ  تحمــل  وساوســهم الكثيــر،، حتــ

وتحاديثهم المممة، الررل الذي :اته الرطـار، سـمح  ـذ  العبـار، ألول مـر، :ـي الف ـائيات 

رية، ردد ا رئيس اليمن و و يخاط  معار يه (،،،يع كـل مـا تبثـه الف ـائيات  ـو ااخبا

 .1ل:ي نظر  مررد صناعة إعالمية ألحداث خيالية نسرها مفكرو ااستعمار الرديد

فػػػإذا كػػػتف الحيػػػز ليشػػػتغؿ كعنرػػػر وظيفػػػ  داخػػػؿ الخطتطػػػ  السػػػردي   فػػػإف الػػػزمف         

لػػ   يقػػـو هػػو ا خػػر وػػنفس الوظيفػػ   وهػػذا الػػزمف لػػيس زمػػف القرػػ  وال زمػػف  ترديفػػ وتيتوػػترك

وفػػ  روايػػ  الحػػتؿ   نتػػد يػػونس ع 2"الحكػػ   ولكنػػ  زمػػف المرتعيػػ  الداخميػػ    نػػ  زمػػف نفسػػ 

اوتعػػػد يػػػف تيرانػػػ  ومحيطػػػ   واكتفػػػل ومتتلسػػػ   الػػػوراؽ رػػػتحب مكتوػػػ  المقتفػػػ  لمتميػػػ   قػػػد

رك لهـــم دنيـــا م واكتفـــ  بـــالرموس :ـــي مكتبتـــه عتـــزلهم  تـــلا –سػػػعتد القمحيػػػ   –خميمتػػػ  

البائســة، ازدادت يربتــه :ــي الحــي الصــفير رــدا، ا شــيء تصــب  يربطــه بريرانــه الــذين 

نفــروا منــه (،،،يع لــم يعــد قــادرا عمــ  معايشــة  مــوم الريــران (،،،يع لرــد ازداد بعــدا حتــ  

:ي سـيارته ل   لكن  ف  نهتي  كؿ أسووع  كتنت ترافق  سعتد القمحي  3لعن عائمته الصفير،

ــ  صــخور الرســر  ــه تو عم ــ  حا:ت ــم يرمســان عم ــوادي الرــا ع ث ــ  ال ــو الســوداء إل  لت

العثماني المهدم، وكان يونس الورا  و:ي يفمة من الزمن الرمادي المتوحـد ي ـم سـعاد 

يــذو  :ــي رائحــة الشــعر المخــدر،ع  الرمحيــة بــين ذراعيــه الطــولتين ويعصــر ا برــو، (،،،يع
                                                           

 03محمد مفالح، رواية همس الّرمادّي، مصدر سابق، ص:   1

 136ص: مرت  ستوؽ  سعيد ونكراد  سيميولوتي  الشخريتت السردي     2
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يعػد هػذا   1ليتحول إل  ذر، :ي سـماء الحـ  الالنهائيـة، يختفـي عـن  ـذا الواقـح المرـر 

 عػزؿ يػف المتتمػ الحيز حيز تأمؿ وهروب مف الواق  فػ  زمػف نفسػ  تعيشػ  الشخرػي  وم

فتيػؿ لتخمؽ زمنت خترت وهت توعت لشعورهت ونفسيتهت  ممػت يتعمػ  زمػف نفسػ  مػرتوط وحيػز تت

  ،مع  الشخري  وفؽ هذك العتق  ويف الحيز والزمف

ف االهتمتـ وتلزمف ليس وليد المحظ   فقد ين  و  منذ القدـ  حيث لظؿ الفكػر أت كم       

متهيتػ  واسػتكنتك  إلدراؾ(  فػ  محتولػ  منػ  Le tempsالوشػري منػذ القػديـ ي رػؿ لمػزمف )

حقيقت   غير أّن  ظػؿ يػتتزا يػف وضػ  مفهػـو محػّدد لػ  يمػل ايتوػتر أّنػ  ينرػر تتريػدي 

 ت ممػػؿ القػػدـ والحػػدث  ومػػدؿ الوتػػود(  فقضػػتيMétaphysiqueمقػػروف وعػػوالـ الميتتفيزيقػػت )

والريرورة واازلّي   وغيرهت مف القضتيت الفمسفي  هػ  فػ  حقيقػ  أمرهػت  تحػتوؿ أف تخػوض 

  وتيتوػتر أف الػزمف هػو 2الظتهرة الزمنّي   وورفهت ظػتهرة مػف أكوػر الظػواهر الوتوديػ لف  

 تر كػؿ حيػتة وحيػز كػؿ فعػؿ وكػؿ حركػ لهذك المتدة المعنوي  المتػردة التػ  يتشػكؿ منهػت اطػ

  فهػو 3وؿ  نهت لوعض ال يتتزأ مف كؿ الموتودات وكؿ وتػوك حركتهػت ومظتهرهػت وسػموكهتل

 يشمؿ كؿ الوتود.

                                                           
 364المصدر نغسه، ص:   1

مختتر متس  تترو  الزمف ف  الرواي  العروي   لرتتؿ ف  الشمسل نموذتت  دط  موفـ لمنشر والتوزي   التزا ر   2
13  ص: 2007  

39ص: مرت  ستوؽ  الشريؼ حويم   وني  الخطتب الروا      3 
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يعد مف أيقد التقنيػتت المشػكم  لمخطػتب الروا ػ   كونػ  ليممػؿ ينرػرا مػف كمت أن   

 ذا  -ا كػػػتف اادب يعتوػػػر فنػػػت زمنيػػػتذالعنترػػػر ااستسػػػي  التػػػ  يقػػػـو يميهػػػت فػػػف القػػػص  فػػػإ

 1انػواع اادويػ  الترػتقت وػتلزمفلفإف القػص هػو أكمػر ا –ومكتني    فنت الفنوف  لل زمتنيرن

وػػيف متمػػ  أنػػواع مػػف الػػزمف: زمػػف الكتتوػػ  الػػذي هػػو تػػتريخ كتتوتهػػت لينوغػػ  أف نميػػز  حيػػث

 .2وزمف القرا ة وهو وقت قرا تهت. وزمف الرواي  وهو زمف الحك  الذي تق  في  أحدامهتل

كمػػت أنػػ  لػػيس مػػف الضػػروري لأف يكػػوف هنػػتؾ تمتمػػؿ وػػيف هػػذك اازمنػػ   فقػػد تكتػػب        

وتتحػدث يػف زمػف مغػتير لهػت. وهػذك االسػتمراري  الرواي  ف  تتريخ مػت وتقػرأ فػ  تػتريخ خخػر 

فػػػ  الػػػزمف هػػػ  التػػػ  تعطػػػ  لمعمػػػؿ الروا ػػػ  شػػػحن  مػػػف الػػػدالالت المختمفػػػ  ارػػػطم  يمػػػل 

  فػػػتلزمف هػػػو ينرػػػر 3«لDynamique du sens« »دينتميػػػ  المحتػػػو »تسػػػميتهت وػػػػ 

روا ػ   انطتقػت من  أورز التقنيتت السػردي  المتعػددة  وتػأت  العنتيػ  وهػذا العنرػر اللتنطمؽ 

 .4ا القرفلذ أوا ؿ هذمنلد  الشكتنييف الروس   الحكت    تفالممف منت ي  المونل/

مػػ  كمػػت هػػو فػػ  الروايػػ   اف الواقػػ  يحػػدث فيػػ  أف الػػزمف الػػواقع  ال يمكػػف نقل كػػوف 

ف  الكتتو  الروا يػ  تحقيػؽ الشػ    ضمف لحظ  زمني  واحدة  يدد مف الوقت    وينمت يتعذر

الػػػزمف الػػػواقع  ال يسػػػتطي  أف يحكػػػ  كػػػؿ ااشػػػيت   طيػػػ نفسػػػ   فحتػػػل الكتتػػػب المخمػػػص لخ

                                                           
  37ص:  مرت  ستوؽ  سيزا قتسـ  ونت  الرواي    1

 85ص:  مرت  ستوؽ   الفتراو  يود المطيؼ  شيكر أوو يتسيف  العتلـ الروا   يند غستف كنفتن    2
 85المرت  نفس   ص:   3
30ص: مرت  ستوؽ  خمن  يوسؼ  تقنيتت السرد ف  النظري  والتطويؽ    4 
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ـ ويػػ خر وهػػو مػػت يتعػػؿ الكتتػػب الروا ػػ  يقػػدّ   1تحػػدث فػػ  لحظػػ  واحػػدة دفعػػ  واحػػدةل التػػ 

تحكػل  –  المػتف الحكػت  –ممت يتعؿ القرػ  الواحػدة  وحسب ر يت  وقدرت  الفني  والمغوي  

الموػػػدييف  تب و ت مختمفػػػ  تختمػػػؼ وػػػتختتؼ الكتّػػػووكيفيػػػت -الحكػػػت   ونػػػلالم -وعػػػدة طػػػرؽ

المتواشػػت  ونويػػت:  تػػ منت ي(  تػػودوروؼ)سػػتيفتف ف الػػروس يقػػيـ منت يػػ  الشػػكتنيي غػػرارويمػػل ل

يقتوػػػؿ المونػػػل  (الشػػػكؿ)يمػػػل ايتوػػػتر أف الخطػػػتب  ( الحكتيػػػ /سػػػرد)الأو  الحكتيػػػ الخطتب/

المػػػػتف  -لػػػػديهـ -وأف الحكتي )المضػػػػموف(  تقتوػػػػؿ -الشػػػػكتنيوف الػػػػروسلػػػػد   – الحكػػػػت  

أف زمػف الخطػتب زمػف خطػ   يخضػ  لنظػتـ   (TODOROV)وير  تودوروؼ الحكت    

م    زمػف متعػدد ااوعػتد يسػكتتو  الرواي   يمل أسطر رفحتتهت  ف  حيف أف زمف الحكتي 

 .2لف واحدووقوع أكمر مف حدث ف  خ

الوػتحموف   تونظرا اهمي  الزمف ف  اايمتؿ السردي   ختر  الرواي  فقد ايتنل وه 

يكػوف لحظيػت أو خنيػت  فف يتـ تذوق  تحت قتنوف الزمف   ذ أف استيعتب يمؿ أدو  الهت لكون

ذا وحمنت يف السوب ف  ذلػؾ االمتػداد الػذي يسػتغرق  االيتػتب  ممؿ تأمير العمؿ الشكم   وا 

نتدك فػػ  طويعػػ  ااداة التػػ  يسػػتخدمهت الروا ػػ  ذاتهػػت أال وهػػ  المغػػ    ذ وتلعمػػؿ اادوػػ  فسػػ

ومػت   و 3لمف فكرة الحرك  والتتتو  والريرورةيتضأف رص الكممتت وعضهت  لل توار وعض 

                                                           

مف سوسيولوتيت الرواي   لل سوسيولوتيت النص الروا    المركز المقتف   النقد الروا   واايديولوت  حميد لحميدان   
 1 العرو   ويروت  دت  ص: 

 31ص: مرت  ستوؽ  خمن  يوسؼ  تقنيتت ف  النظري  والتطويؽ   2
 41ص:  مرت  ستوؽ   الشريؼ حويم   وني  الخطتب الروا    3
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هو المغ   ويندمت ننتقؿ مف يتلـ مون  وتلمتديتت  لل يتلـ مونػ   التأميث الوحيد لمرواي  أف

ونػت  الروا ػ  الوقت   الت  تحدث ف  زمف واحد الود أف ترتػب وفػؽ الوم مث وتلكممتت  فإف 

أن  ال يمكػف وػأي حػتؿ مػف ااحػواؿ الخػروج يػف خطيػ  المغػ   ممػت يتعمنػت  تتتوعيت  وتيتوتر

الوػتحموف يّدة كممتت دفع  واحػدة  ومػف هػذا المنطمػؽ  فقػد مّيػز  نقوؿ أفغير قتدريف يمل 

 1ف لزمف الرواي :ويف مستويي

   .هو زمف وقوع ااحداث المروي  ف  القر  يخض  لمتتو  المنطق زمن الرصة:  -1      

هو الػزمف الػذي يقػدـ مػف ختلػ  السػترد القرػ   وال يكػوف وتلضػرورة  زمن السرد: -2     

 .مطتوقت لزمف القر   ] وعض الوتحميف يستعمموف زمف الخطتب ودؿ زمف السرد[

سػػرد(  تتػػي  لمروا ػػ   مكتنيػػتت واحتمػػتالت متعػػّددة إليػػتدة ويميػػ  فػػإف يمميػػ  الحك )ال     

كتتوػػ  القرػػ   ذلػػؾ أف القرػػ  الواحػػدة يمكػػف أف تػػرو  وطػػرؽ متعػػددة ومختمفػػ   ممػػت يتعػػؿ 

يممي  الحك  )السرد(  تخمخؿ النظتـ التراتو  الطويع  لزمف القر   وهو مت يتعؿ القػترئ 

التفػػػتوت وػػػيف الترتيػػػب فػػػ  القرػػػ   أمػػػتـ مفترقػػػتت زمنيػػػ  تتتمػػػل مػػػف خػػػتؿ مختمػػػؼ أشػػػكتؿ

 2والترتيب ف  الحك )السرد(  وهو مت يمكف أف نممم  ف  الشكؿ التتل :

 د  أ         ب         ج                                

                                                           
 87ص: مرت  ستوؽ  السردي  محمد وويزة  تحميؿ النص 1
 74ص: مرت  ستوؽ  حميد لحميدان   وني  النص السردي  مف منظور النقد اادو    2

 زمن القصـة
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سػػوا   ينػػدمت يخػػتلؼ زمػػف السػػرد ترتيػػب أحػػداث القرػػ   لوتحػػدث المفترقػػ  الزمنيػػ         

 المفترقػ  ث  أو اسػتوتؽ حػدث قوػؿ وقويػ   وتكػوفوتقديـ حدث يمل خخر  أو اسػترتتع حػد

(  احػػػػػػداث متضػػػػػػي  لحظػػػػػػ  الحتضػػػػػػر  أو اسػػػػػػتوتقت Analépseاسػػػػػػترتتيت) زمنيػػػػػػ   مػػػػػػتال

(Prolepse احداث الحق  )1ل. 

زمنيػػػػ  تعنػػػػ  أف ليتػػػػرؾ الػػػػراوي مسػػػػتو  القػػػػص تقنيػػػػ  ي: Analépseااســــترراع (       

ااوؿ ليعود  لػل وعػض ااحػداث المتضػي   ويرويهػت فػ  لحظػ  الحقػ  لحػدومهت  وهػو متمػ  

 2أنواع:

 قوؿ وداي  الرواي  يعود  لل مت استرراع خارري: -1

 يعود  لل متٍض الحؽ لوداي  الرواي  قد تأخر تقديم  ف  النص استرراع داخمي: -2

 وهو مت يتم  ويف النوييف استرراع مزري: -3

وتقنيػػػػ  االسػػػػترتتع لهػػػػت أهميتهػػػػت ومكػػػػتف فػػػػ  رسػػػػـ ااحػػػػداث وتطورهػػػػت  نحػػػػو لمػػػػؿ         

الفتػػوات التػػ  يخمفهػػت السػػرد سػػوا  وإضػػت ة مػػتض إلحػػد  الشخرػػيتت  أو وتطتينػػت يمػػل 
                                                           

 89 -88ص: مرت  ستوؽ  محمد وويزة  تحميؿ النص السردي   1
 58ص: مرت  ستوؽ  سيزا قتسـ  ونت  الرواي    2

 ِج      د      ب       أ
 زمف السػرد
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حتضر شخري  اختفت يف مسػرح ااحػداث  أو قػص أحػداث متضػي  لهػت يتقػ  وأحػداث 

الحق  ف  السرد  وتتفتوت االسترتتيتت مف حيث طوؿ وقرر المػدة التػ  تسػتغرقهت أمنػت  

 1المتض   كمت تتفتوت كذلؾ مف حيث المستح  النري ل العودة  لل

هػػػو مفترقػػػ  زمنيػػػ   لػػػل تتنػػػب االسػػػترتتع  ويكػػػوف ينػػػد ي: Prolepseااســـتبا (       

أف أفضػػػػؿ المسػػػػتقوم  التنو ػػػػ  )...(  و توعػػػػ  يتميػػػػز وطلااليػػػػتف يػػػػف حػػػػدث الحػػػػؽ  فهػػػػو 

النرػػػػػوص السػػػػػردي  التػػػػػ  تممػػػػػؾ قتوميػػػػػ  االستشػػػػػراؼ هػػػػػ  النرػػػػػوص المسػػػػػرودة وضػػػػػمير 

شػػػ   قوػػػؿ وقويػػػ   فهػػػ  مفترقػػػ  زمنيػػػ   يػػػف حكػػػ ت فهػػػذك التقنيػػػ  تشػػػير  لػػػل/أو  2المػػػتكمـل

 .  مستقومي  ورورة مسوق تهدؼ  لل استديت  حتدم

كتهمت يشترؾ ف  كسر خطي  الزمف  وحتػل يػتمكف الكتتػب  :ااستبا  وااسترراع       

وممترسػػػ  هػػػذك التقنيػػػ  فػػػت وػػػد أف تكػػػوف هنػػػتؾ نقطػػػ  انطػػػتؽ يوػػػدأ منهػػػت الروا ػػػ   أو هػػػ  

ل لػل تقػديـ معمومػتت تكػوف وممتوػ  مفتػتح تسػتيد  االفتتتحي  التػ  يسػعل مػف ختلهػت الكتتػب

سػتب هػذك التقنيػ  وظيفػ  هػدفهت القػترئ القترئ يمل متتوع  السرد وفهـ ااحداث ومف مػـ اكت

يدخمػػػ  يتلمػػػت متهػػػوال مػػػف رػػػن  الموػػػدع يػػػتمكف وهػػػت مػػػف  رػػػدار اسػػػتنتتتتت  أمنػػػت  القػػػػرا ة 

لػـ يشػذ يػف هػذك القتيػدة   ف  روايت  لدموع وشموعل   يود التميؿ مرتتض فممت  3وعدهتلو 
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 فيهػت هػػوزمف الحتضػر الػعػػد   التػ  يودايػ  الروايػ  مػػف نقطػ  االنطػتؽ يستشػفهت القػترئ اف

ــــــارودع ســــــبا  الويػػػػػػدة السػػػػػػنوي  لمػػػػػػول  الرػػػػػػتل  لسػػػػػػيدي التيتلػػػػػػ ل ل زمػػػػػػف الخيــــــلع الب

ــدير،،،البائعون المشــترونع  ــد، والعســل المصــف ،،،الفايطةع البن الرومع،،،الكســكس بالزب

مػـ وعػد هػذا الورػؼ موتشػرة  ع1"نوية لمـولي الصـال  سـيدي الرياللـي ذ   ي الوعد، الس

قفمـت رائحـاع ورـدت النـاسع :انف  ـت مـح المنف ـين و  "انفـض -الوطػؿ –يقوؿ الػراوي 

 .2لنفسي  كذا ترو  شعابا  يرة

توػدأ أحػداث   الويدة السنوي  لمػول  الرػتل  سػيدي التيتلػ  ذكر السترد لهذك فوعد 

ينػػػدمت يػػػنفض الوطػػػؿ مػػػ  المنفضػػػيف ويهػػػـ وػػػتلعودة  لػػػل الػػػدار  وهػػػو يترػػػترع مػػػ    الروايػػػ 

ذات الشعتب الضػيق  واادغػتؿ المتعتنقػ   حيػث تعػرض الػراوي  –طريؽ العودة  –ااحيتز 

امتػػدت فػػ  المتضػػ  حتػػل المػػورة التحريريػػ   وػػذكرك رمػػوز تمػػػؾ   لػػل أحػػداث فػػ  االفتتتحيػػ 

تتػتوز ذلػؾ  لػل مػت  وػؿ   3للمنرمك الرائد موريس :اسـيه"،،،ت  لك يا ديفول و المرحمػ   

هػػذا   4ريػػساإلغريػػؽ  وػػتخوس وأفروديتػػت  زيػػوس  خاليونػػتف و  خهػػ قوػػؿ المػػيتد ينػػدمت ذكػػر 

التكميػػؼ لمػػزمف فػػ   طػػتر زمنػػ  ضػػيؽ ومسػػتح  رػػغيرة ال تتتػػتوز السػػو  رػػفحتت  سػػتؽ 

ين   وهذا المقط  مػف الروايػ   الكتتب افتتتحيت  ليض  القترئ أمتـ واق  الرواي  دوف التخم 
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تتضػػ  المفترقػػتت الزمنيػػ  حيػػث يوػػدأ وتلحتضػػر نحػػو المسػػتقوؿ مػػـ يعػػود  لػػل المتضػػ   مػػـ 

 خيلع بارودع سبا  الرـوم،،،ه  الحتضر نحو قولػ : لت   لل النقط  الت  انطمؽ منهت و ير 

 –مسػػػػتقوؿ –لشػػػػكؿ: حتضػػػػر   ووتلتػػػػتل  يكػػػػوف السػػػػرد وهػػػػذا ا1لانتف ــــت انتفا ــــة واحــــد،

 حتضر. –متض 

لهمػـو  روايػ  فقد تنويت أنمػتط افتتتحيػتت الروايػتت ينػدك  ففػ   (محمد مفتح)مت أ       

 الوطمػػػ   شخرػػػي  )حمػػػتد الفتقػػػ (   شخرػػػيتلو  مرتوطػػػ تعػػػؿ افتتتحيتهػػػت  الػػػزمف الفتقػػػ ل

 لقنومػ  التػ  وضػعهت فػ  خمػترة ليػوفالذي كتف تتلست  فػ  المقهػل الشػعو  منتظػرا انفتػتر ا

تبنــــاء المعمــــرين والنســــاء تعــــ   بالعســــاكر و كســــاحة "الســــو  الســــوداء"  كانــــتلالتػػػػ  

وهػو تػتلس يتػذكر متضػي  ويتػذكر مغتمراتػ  مػ    2لخو  من تي شـخص ا ،،،الشرراوات

 قتيػػد موسػػل التػػواج  والمعمػػر فتنسػػتوعػػض الشخرػػيتت التػػ  سيقتسػػمهت ااحػػداث نحػػو: ال

 االفتتتحيػػ  فمػػف خػػتؿ هػػذك الوقفػػ  ويتسػػت ؿ يػػف وعضػػهت ا خػػر   والضػػتوط العػػيف الزرقػػت 

هػػو زمػػف تمػػوس   الروايػػ فػػ  زمف الحتضػػر الػػتعػػؿ   روايتػػ  ( محمػػد مفػػتح)التػػ  وػػدأ وهػػت 

 لينا ــذا المرهــ  المكــتظ بالكــادحين والبطــفػػ  المقهػػل الشػػعو  ل -حمػػتد الفتقػػ  –الوطػػؿ 

 .3لحت  يسمح دوي انفرار الرنبمة
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لتكوف االفتتتحي  حتضر الرواي  منهت ينطمؽ الكتتب  لػل اامػتـ ويعػود  لػل الػورا    

تمقػػ  يتفتيػػؿ مػػ  حتضػػر الروايػػ  مػػـ العػػودة  لػػل المتضػػ  لمعرفػػ  مليكػػوف وػػذلؾ قػػد تعػػؿ ال

 حتضر لتشويق  ف  معرف  المستقوؿ.الحتضر مـ مف ال

:ــي  ــذا اليــوم ليػػ  الورػػؼ  يغمػػب يمػػل االفتتتحروايػػ  لهمػػس الّرمػػتدّيل   فػػ أمػػت        

لـم يكـن  الرميل من شهر سبتمبر الذي سر  لحظاته الساحر، من موسم الربيح الفائـتع

عيس  الربي رائرا، سمح عبار، "الررل الذي :اته الرطار" و و عائد مـن دكـان الرمسـي، 

نط  بها تحد األطفال :ي المحظة التـي دخـل :يهـا الشـارع المشـر  البـائس، كـان تطفـال 

ه ذا الشــعر األشــي  المســرح بعنايــة ولــم يمتفــت إلــيهم، ثــم تنهــد ـز  رتســـالحــي خمفــه،  ــ

  هذا الورػؼ لمشخرػي  اانيقػ  1لع صار ينفر منهممت ايرا من معاممة ريرانه وتطفالهم

ذات الشػػعر ااشػػيب المسػػرح وعنتيػػ   المتضػػتيق  مػػف معتممػػ  التيػػراف وأطفػػتلهـ  الموتػػودة 

الوت س  هذك االفتتتحيػ  الورػفي  تشػحف القػترئ وتلفضػوؿ لمعرفػ   داخؿ هذا الحيز المهترئ

 -القػػػػترئ  - مػػػت يتعمػػػ   ضػػػيؽ التوػػػػ  مػػػف معتممػػػ  تيرانػػػػ   وأسػػػوتب نفػػػورك مػػػػنهـأسػػػوتب 

 قرا تهت حتل النهتي  لمعرف  السر. يوارؿ 

اسـتيرظت ل  المنولػوج يغمػب يمػل االفتتتحيػ  لزمػف العشػؽ وااخطػترل روايتػ  ف  أمت       

حانرا عم  نفسيع لم ترد سببا معروا لهذا الشعور المريت الـذي تصـب  يعـذبني، شـيء 
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مــا تفيــر :ــي ذاتــي،، :ــي بــاده األمــر تحممتــه وقمــت :ــي نفســي: "قــد تكــون حالــة م قتــة 

  هػذا المنولػوج 1لوستزول بعد حين"،، ولكن  ذا الشيء الحير تصـب  ينمـو :ـي :و ـ ،،

سوب هذك الوضػعي    فتست الت تتعم  يوارؿ القرا ة لمعر ست الت و الذي يول د لد  القترئ ت

 ته   القترئ وتالندمتج م  يتلـ الرواي .  افتتتحيتت كمهت فه  الت  خلت  ليهت الشخري  

فػػػػل ف الحركػػػ  الداخميػػػ  لمسػػػرد تشػػػتمؿ يمػػػل وعػػػديف زمنيػػػيف  ذكػػػر ووتإلضػػػتف   لػػػل مػػػت     

ؿ فيمػػت سػػوؽ حيػػث أنػػ  ليممّػػ لػػ  فػػتاوؿ قػػد تعرضػػنت  2متقػػتطعيف: وعػػد أفقػػ   ووعػػد يمػػوديل

التغييػػػػرات الزمنيػػػػ  العترضػػػػ  التػػػػ  تمحػػػػؽ القرػػػػ  دوف الخطػػػػتب وتػػػػ دي  لػػػػل قيػػػػتـ احػػػػد  

كتنػػػػت هػػػػذك الحركػػػػ    واالستشػػػػراؼ )االسػػػػتوتؽ(  وسػػػػوا  مفػػػػترقتيف: االستذكتر)االسػػػػترتتع(

السػرد الػذي تحّرفػ  يػف اافقي  وتتتتك الخمؼ أو اامتـ  فإنهػت تػتـ دا مػت يمػل حسػتب نظػتـ 

 -الوعػد العمػودي -   أمت الوعد المػتن 3متراك الطويع  وتتعم  يرض  لمتقموتت والتداختتل

لفتشمم  التغييرات الت  تطرأ يمػل القرػ  والخطػتب معػت  ويتعمػؽ وػوتيرة سػرد ااحػداث مػف 

رػػي  ليقضػػ  وتسػػتعمتؿ  - حتلػػ  التسػػري  -  ففػػ  الحتلػػ  ااولػػل4حيػػث سػػريتهت أو وط هػػتل

 5روا ي  تختزؿ زمف القر  وتقمر   ونموذت  هو الختر  والحذؼل
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تقني  مف تقنيتت محػددات الػزمف  حيػث ليػتـ ذكػر   وهي: Sommaireالخالصة (       

سرد يدة سنوات ستوق   ف  يدة فقرات أو يدة رفحتت  ويتـ هػذا دوف تفترػيؿ فػ  ذكػر 

فهػ  تمخػيص   1الحكتيػ لأقػؿ مػف زمػف  القرػ  ااحػداث  أو نقػؿ ااقػواؿ  وفيػ  يكػوف زمػف

أحػػداث قػػد تسػػتغرؽ هػػذك ااحػػداث سػػنوات أو شػػهور أو سػػتيتت يختزلهػػت السػػترد فػػ  أسػػطر 

قػوؿ السػترد وهػو يتحػدث يػف أو تمؿ أو كممتت  وممتلهت ف  رواي  لهمـو الزمف الفتق ل  

ماتت زورته العالية وتركته مهمومـا :ـي وحدتـه،، ثـم تـزوج زوتتت القتيد موسل التواج ل

عائشة وبعد ا بسنة واحد، من زوارـه الثـانيع تـزوج خيـر،،، ولـم تمـد عائشـة كمـا تمنـ  

:طمرهـا ولكـن بعــد زوارهـا مـن ررــل يسـكن قريــة العـينع انرـ  طفمــة وثالثـة تواد،، تمــا 

 تنـا ا -رهـا قـائال أل مهـا: خير، :مم تمد بسب  المرض الخبيث الذي تصا  رحمها،، وطم

يهمني مصير ا،، وتزوج مسعود، بنت الشاوش التي م ت عميها تربح سنوات :ـي بيتـه 

ولكنها لـم تسـعد  بولـد كمـا ظـل يحمـم،، وكـان يتـذكر كـل ليمـة زورتـه الميتـة، لرـد تركتـه 

ا  إلنر:ريرا يرو  الدواوير والررى لبيح البيض والدراج،، ولما تصب  ينيا ازداد شوقه 

 .2لالبنين، :كر تن يكون له وريث يحمل اسمه ويدا:ح عنه

نستشػػػؼ مػػػف هػػػذك الفقػػػرة نموذتػػػت لخترػػػ  اسػػػتذكتري   فتلسػػػترد هنػػػت ال يقػػػؼ ينػػػد  

نمػت يقػدـ لنػت نظػرة  تمتليػ   القتيد موسل التػواج   تمخيص وتروير مت خلت  لي  شخري  وا 

                                                           
 137ص: مرت  ستوؽ  يمر ييتف   ف  منتهن تحميؿ الخطتب السردي  1

 253-252:  محمد مفتح  اايمتؿ غير الكتمم   مردر ستوؽ  ص  2
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التػػ  سػػتحتوؿ ووتسػػتعمتؿ كػػؿ الوسػػت ؿ أف تتتػػتوزك  فهػػذك  يػػف الوضػػ  الوتػػدي لمشخرػػي 

الخترػػ  االسػػترتتيي  ال تقترػػر يمػػل تمخػػيص ااحػػداث  وػػؿ تسػػعل  لػػل تػػذكير القػػترئ 

وواق  الشخري  ف  الوقت الحتضر  ووت مػتؿ التػ  تػراود القتيػد فػ   نتػتب طفػؿ  وهػو مػت 

الدواوير والرريـة،، ويحمـم تي ـا  كان كل ليمة يحمم بم ارعة نساءتحيمنت  لي  هذك الفقرة ل

  الت  تويف رغو  القتيد موسل التواج ف  أف يكوف ل  ولد يرمػ   يحمػؿ 1لبإنرا  تل  طفل

 اسم  ويداف  ين .

ويعنػػ  أف يقفػػز الكتتػػب يمػػل مراحػػؿ زمنيػػ  مترػػم  وأحػػداث ي: Ellipseالحــذ  (       

ي  مختمف  كأف يستعمؿ: وعػد القر   سوا  أكتنت طويم  أـ قريرة  ويوم  لهت وري  كتم

مرور سن   مرت ست  أشػهر  يند ػٍذ ترػو  هػذك المغػرات الزمنيػ  تممػؿ مقػتط  زمنيػ  تشػو  

الكتتب ال يعتلتهت مف زاويػ  أنهػت مقػتط  نرػي  ووتلتػتل   التمخيرتت السريع  ومف مـ فإف 

حيػػث تهػػدؼ يمميػػ    2يكػػوف زمػػف المحكػػ  يسػػتوي الرػػفر فػػ  مقتوػػؿ وتػػود زمػػف القرػػ ل

الحػػذؼ ل لػػل تكميػػؼ الػػنص واالوتعػػتد يػػف التكػػرار الممػػّؿ أو الرتتوػػ  التػػ  ترػػيب ااحػػداث  

ليػػ  والحركيػػ  ف شػػأن  أف يتػػّد مػػف فتيميتػػ  التمتوهػػذا مػػف أتػػؿ انقػػتذ الػػنص مػػف كػػّؿ مػػت مػػ

   4همػت: ػن  ينقسـ  لل قسميف امنيفأ  كمت 3ويدف  و  نحو السكوني  والتمودل
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 38ص:  مرت  ستوؽ   متموي  مف الوتحميف  السرديتت والترتم  العروي   2
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وفي  يتري تعييف المدة المحذوفػ  مػف زمػف القرػ  وكتمػؿ الوضػوح فػ   الحذ  المعمن: -أ

 النص: )وعد ذلؾ وعتميف  مضل شهراف يمل ذلؾ(

وهػػو حتلػػ  الحػػذؼ غيػػر المحػػدد فتكػػوف فيػػ  الفتػػرة المسػػكوت ينهػػت  الحــذ  ال ــمني: -ب

ممػػت يتعػػؿ ...(  )وعػػد سػػنوات طويمػػ   وعػػد يػػدة أشػػهرغتمضػػ  ومػػدتهت غيػػر معروفػػ  ودقػػ   

 ئ ف  موقؼ يرعب في  التكهف وحتـ المغرة الحترم  ف  زمف القر . القتر 

التػػػػ  ليعمػػػػد فيهػػػػت  لػػػػل تضػػػػييؽ الػػػػزمف  -طػػػػت  حتلػػػػ  االو -أمػػػػت فػػػػ  الحتلػػػػ  المتنيػػػػ         

    ممػػػت يتعػػؿ قنػػتة ااحػػػداث تتخػػذ وتيػػرة وطي ػػػ القررػػ  يمػػل حسػػتب توسػػػي  زمػػف السػػرد

 1ي لالمشهد والوقف  الورف داـ ري   ممؿ:وذلؾ وتستخ

تقني  يستعممهت الروا    ويقرد وهػت ل المقطػ  الحػواري الػذي  ي:Scèneالمشهــد (        

  التػ  سػرد  فتلمشػتهد تممػؿ وشػكؿ يػتـ المحظػيأت  ف  كمير مف الروايتت فػ  تضػتييؼ ال

حيػػث تتفػؽ أغمػػب   2يكػتد يتطػػتوؽ فيهػت زمػػف السػرد وػػزمف القرػ  مػػف حيػث مػػدة االسػتغراؽل

الحوارات المنت ي  ويف الشخرػيتت لتسػتهـ فػ  رسػـ رػورة يػف الواقػ  الػذي يتقرػتك السػرد  

وتروغ  القر   ومن  يكوف المشهد الحواري أداة يتوسمهت السترد ف   مػداد القػترئ ووقفػتت 

شترح  وتوريفتت كتشف  لمواقػ  وكػؿ ينترػرك مػف أحيػتز وأزمنػ  وشخرػيتت وأحػداث  وػؿ 

مػػػػف ذلػػػػؾ حػػػػيف نستشػػػػؼ المواقػػػػؼ وا را  وتعػػػػدد وتهػػػػتت النظػػػػر حػػػػوؿ مػػػػف يتحمػػػػؿ وأوعػػػػد 
                                                           

 99ص: مرت  ستوؽ  أحمد تور شعث  شعري  السرد ف  الرواي  العروي  المعتررة   1
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ناصـــر الربعـــي كحػػػتؿ حيػػػز حػػػ  الفرسػػػتف  وػػػيف قتطنيػػػ   نحػػػو قػػػوؿ  مسػػػ ولي  هػػػذا الواقػػػ .

 مشحون بالموم: لريرانه

 حدثونا عن الشوارع المحفر،ع انظروا كي  تصبحت حالتها، -

 قال عبد  الرني:

 ،الحي المسكين يحت ر :ي صمت -

 صاح رعفر النوري برثاء:

 لرد مات الحي، رحمة اهلل عميه -

 وقال ثابت المحام بتحد:

 كمنا مس ولون عنه،، السكان والمنتخبون، -

 وت ا  شارحا رتيه:

نحن كسال ،، ا نفكر وا نعملع وليس لنا مشروع :ي  ذ  الحيا، كما قال لـي يـونس  -

 ،الروت ونستن  الموت كما قال الكسال ل كالور ا ، تصبحنا صالحين لالستهالك :رط نأ

 1وقال تحمد المشاي مواصال الحديث عن و عية الحي الكئي :

                                                           
 163-162:  ستوؽ  صمحمد مفتح  رواي  همس الرمتدي  مردر  1
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الســـب  معـــرو  يـــا ثابـــتع و ـــو امبـــاا، تصـــحابك النا:ـــذين :ـــي البمديـــة و:ـــي كـــل  -

الم سسات، انظر كي   ي حالة الحديرة التي لم تسي  بالريم من شكوان المتكرر،، تلـم 

ونمفػ  ع 1شـوارع الحـي :رـد تحولـت إلـ  درو  ريفيـة االممعـ ؟ (،،،يع تمـ تر كي  تصب 

متدّيل متعمقت كميرا وطويع  العتق  ويف الشخريتت المتحتورة  ذ تػزداد الحوار ف  لهمس الرّ 

يحت ك وزيتدة حػدة يتقػ  هػذك الشخرػيتت  ممػؿ مػت يرسػم  لنػت يػف رػورة الحيػز   –حدت  وا 

   لػػػل حػػػتؿ أغمػػػب ااحيػػػت  فػػػ  التزا ػػػرالت تورػػػيفي  يحيػػػؿ فػػػ  دالالػػػذي  –حػػػ  الفرسػػػتف 

 مظػػتهر التػػدهور فػػ  رسػػـ الكدوػػ  تػػرا  ذ تشػػترؾ   مأسػػتوي  تشػػكؿ ظػػتهرة حيػػث أرػػوحت 

دؿ الػػذيف انشػػغموا وتوػػت   hيمػػل حػػد سػػو المسػػ وليف السيتسػػييفو  السػػكتف التموػػتالة مػػف قوػػؿو 

يمػػل المنترػػب  دوف مرايػػتة المسػػ ولي  الممقػػتة  الػػتهـ فيمػػت ويػػنهـ  حيػػث تنػػتفس السيتسػػيوف

   يمل يتتقهـ. 

 2ويتمت  المشهد وعدة وظت ؼ نذكر منهت:       

 لهت دور حتسـ ف  تطور ااحداث - أ

 االتتمتيي  لمشخريتتت ف  الكشؼ يف الطوت   النفسي  و يمكف  نكتر دوره ال -ب

 الواق  ف  القر وث الحرك  التمقت ي  ف  السرد  وتقوي  أمر  -تػ      

                                                           
 342محمد مفالح، رواية همس الّرمادّي، مصدر سابق، ص:   1

 50-49ص:  مرت  ستوؽ   يود الرحمتف محمد محمود التووري  ونت  الرواي  يند حسف مطمؾ  2
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  توظّػػؼ فػػ  كػػؿ النرػػوص مفتقنيػػتت الػػز فهػػ  تقنيػػ  مػػف  :صــفيةالوقفــة الو        
وسػػػػػػوب لتػػػػػػو  السػػػػػػترد  لػػػػػػل الورػػػػػػؼ والخػػػػػػواطر ل حيػػػػػػث يعمػػػػػػؽ السػػػػػػرد .الروا يػػػػػػ 

 قػػد توقػػؼ يػػف  التنػػتم لكأنػػ   يوػػدوف السػػرد يػػ دي  لػػل  وطػػت    وهػػو مػػت1والتػػأمتتل
ـ الكميػػر يػػف التفترػػيؿ التز يػػ  كػػ  يقػػد    ت المتػػتؿ أمػػتـ الػػراوي وضػػمير الهػػومفسػػح  

المكػػػػػػػػتف  يمػػػػػػػػل مػػػػػػػػد  رػػػػػػػػفحتت ؼ الشخرػػػػػػػػيتت الروا يػػػػػػػػ  أو المرتوطػػػػػػػػ  وورػػػػػػػػ
 .2لرفحتتو 

يتوقػػػػؼ السػػػػرد فيهػػػػت وقتػػػػت معينػػػػت ليحػػػػؿ محمػػػػ  الورػػػػؼ  ليكػػػػوف فيهػػػػت زمػػػػف  
الخطتب أطوؿ مف زمف القر  اف الػراوي يوقػؼ السػرد ويشػتغؿ وورػؼ مكػتف مػت 

يقػػػػػػػـو هػػػػػػػو نفسػػػػػػػ  وػػػػػػػذلؾ أو يسػػػػػػػند المهمػػػػػػػ  إلحػػػػػػػد  أو شخرػػػػػػػي  روا يػػػػػػػ   وقػػػػػػػد 
مسػرد لفتػرة مػف الػزمف  توقػؼ ل  ومعنل أف الورػؼ يتضػمف انقطػتع و 3الشخريتتل

 فتتوقؼ اافعتؿ لتحؿ محمهت ااسمت  والرفتت.

ااسػتتذ   نحػو ورػؼ لدمػوع وشػموعل لعوػدالتميؿ مرتػتض وممتل  ف  رواي   
  اتػػػػؿ  قنػػػػتع زوتتػػػػ  الطويوػػػػ   لمرػػػػحرا  التزا ريػػػػ وطػػػػؿ الروايػػػػ  سػػػػميرالتػػػػتمع  

هػذا تت الموتػودة فػ  التنػوب التزا ػري  وتلعدوؿ يف فكػرة االنتقػتؿ لمعمػؿ وتلمرػحّ 
ة رــبحــار و ارــةع شمســها ا:حــةع وكثبانهــا المتو ل التنػػوب الػػذي يعػػد فػػ  نظػػرك 

ظممـــات بع ـــها :ـــو  بعـــضع وربواتهـــا الرمميـــة المتصـــمة بع ـــها بـــبعض ييـــر 
الواقيـة مــن شــمس متمـايز،ع ريحهــا صرصــر عاتيـة لــن ترــدي معهـا  ــذ  النظــار، 

ليبيــا و  ،،،تقصــ  الرنــو  برــوار مــالي والنيرــر توحتــ  موريتانيــاالشــمال الكسولة
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فتلسػترد يررػد مػف   1لشرقاع الرحط والرد  والحرمان يسود  ذ  الرار، من الرمـال
كأنهػػت قػػترة   المتراميػػ  ااطػػراؼذا الورػػؼ خرػػت ص الرػػحرا  الشتسػػع  خػػتؿ هػػ

الفتقترهػت ادنػل وورؼ ظروفهت الطويعي  القتسي  الت  ال تستيد يمل العيش فيهت  
ف  منػ  زوتتػ   -سمير -كأن  يستميؿ القترئ ليتعتطؼ م  الوطؿمتطموتت الحيتة  

ومف نتحي  أخر  فهو يعور يػف واقػ   هذا مف نتحي . نورة مف العمؿ ف  الرحرا  
لمنطق  شتسع  مف الدول  التزا ري  لـ تنؿ نرػيوهت مػف التنميػ   كونهػت منطقػ  قحػط 

 - الكتتػػب - وحرمػػتف وتػػدب  وهػػ  رػػفتت تػػوح  وتنعػػداـ الحيػػتة فيهػػت  فهػػو وػػذلؾ
لينقػػد تقرػػير الدولػػ  فػػ     متسػػترا مػػف ورا  شخرػػيتت  الروا يػػ  يوظػػؼ هػػذك الوقفػػ 

تنميػػػ  هػػػذك المنطقػػػ   ويػػػدـ وعػػػث المشػػػتري  التنمويػػػ  وهػػػت  وتػػػوفير متطموػػػتت الحيػػػتة 
الضروري  اونت  هذك المنطق  مف الوتد  فه  وقف  ورؼ مف ختلهت الكتتب واق  

 ونقدك ف  خف واحد.

ورػػفي  أمػػت فػػ  روايػػ  لهمػػس الّرمػػتدّيل فقػػد اسػػتغؿ )محمػػد مفػػتح(  الوقفػػتت ال     
لمحيػػػػػز ليشػػػػػير  لػػػػػل التحػػػػػّوؿ السيتسػػػػػ  واالقترػػػػػتدي فػػػػػ  التزا ػػػػػر  مػػػػػف االقترػػػػػتد 

لمخػػواص الحػػظ ااوفػػر  فػػ  فيػػ   فاالشػػتراك  العػػتـ  لػػل اقترػػتد حػػر ومنفػػت   يكػػو 
 نتػػػتز المشػػػتري  التنمويػػػ   ومػػػف هػػػذك الوقفػػػتت تمػػػؾ التػػػ  تختػػػزؿ لنػػػت فشػػػؿ السيتسػػػ  

   ارتكتزا يمل مت خلت  لي  وضػعي  التنموي  االقترتدي  المتوع  ف  يهد الخورر
ـــم المنطقػػػ  الرػػػنتيي  التػػػ  تختػػػزؿ كػػػؿ اانشػػػط  القتيديػػػ  ااخػػػر  وػػػتلتزا ر   ذ ل ل

ينطمـــ  :يهـــا تي مشـــروع بـــالريم مـــن صـــدور قـــوانين كثيـــر، تتعمـــ  بااســـتثمار 
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ــوطني ــة تكدســت :يهــا تســالك ل –المنطقػػ  الرػػنتيي   –  حيػػث أضػػحت ل1ال مهمم
 2لو ات صدئة وتحرار  خمة

الورفي  الت  يمتأ  ليهت الروا   تكوف اغػراض شػتل تختمػؼ دالالتهػت  تتهذك الوقف       

 3:منهت رنذكوظت ؼ  يدة  كمت أف لمورؼ  وتختتؼ المتمقيف

الورػؼ فػ  الػنص يوػترة يػف لوحػتت  : وهو أف يكوف الوظيفة الزخر:ية تو التزيينية -1

الػػػنص  فهػػػو ورػػػؼ تسػػػتيؿ لسشػػػيت  ولعػػػب تمػػػتل  مرتػػػب  يشػػػد  فوزخػػػترؼ شػػػكمي  تػػػزيّ 

 لي .المتمق   

يوامػػؿ شخرػػي  الوتطنيػػػ  : وهػػ  الوظيفػػ  التػػ  تكشػػؼ لنػػت يػػف  الوظيفــة التفســيرية -2

خرػػي   المقتفيػػ   وتفسػػر لنػػت كػػؿ ذلػػؾ مػػف خػػتؿ ورػػؼ المكػػتف الػػذي تقطنػػ  الشوالفكريػػ  و 

 لتشوي  أو المتتز أو االستعترة.االشتري  يف طريؽ اوهو ورؼ يتسـ وتإليحت ي  و 

ــةالوظيفــة  -3 خمػػؽ االيهػػتـ ينػػدك  غتيتهػػت  الوظيفػػ  الموتهػػ  نحػػو المتمقػػ  و : وهػػاإليهامي

 .وواقعي  الورؼ
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 ف الشخرػػػي  الروا يػػػ  لهػػػت أهميتهػػػت ومكػػػتف فػػػ  ونػػػت   الشخصـــية:ب عالقـــة الحيـــز

وكػػؿ مػػت يترػػؿ وػػ  لاسػػتقطب مفهومهػػت   أستسػػيت  حيػػث تالخطػػتب الروا ػػ   وتيتوترهػػت مكونػػ

مػػف مفػػتهيـ الفكػػر اادوػػ  منػػذ أرسػػطو حتػػل ا ف  وظػػؿ المشػػتغموف وػػ  ينظػػروف  ليػػ  دا مػػت 

وهػػ  تممػػؿ العنرػػر الحيػػوي  وحسػػب المتطػػورات المقتفيػػ  وااختقيػػ  المتحكمػػ  أو السػػت دة 

وفػػػ   نهػػػت  كو 1لتػػػراوط وتتكتمػػػؿ فػػػ  متػػػر  الحكػػػ الػػػذي يضػػػطم  ومختمػػػؼ اافعػػػتؿ التػػػ  ت

لتظػؿ منتميػ   لػػل النػوع الوشػري  فيكػوف وينهػػت ووػيف القػترئ أوعػتد مشػػترك    ف غتلػب ااحيػت

 ،2القترئ وفعؿ الشخري  الروا ي ل وحيث يرتوط

ومػػف مػػـ ل كمػػت أنهػػت تعػػد وسػػيم  الكتتػػب لتتسػػيد ر يتػػ  والتعويػػر يػػف  حستسػػ  وواقعػػ        

الروايػػ  ومػػف دوف فتلشخرػػي  مػػف مقومػػتت   3تشػػخيص هػػو محػػو التتروػػ  الروا يػػ لكػػتف ال

لمتموي  التقنيػتت التػ   مرواي   لذلؾ يعمد الروا    لل التشخيص كون الشخري  الوتود ل

لػػػل توليػػػد الشخرػػػي   والتشػػػخيص يمكػػػف أف يكػػػوف فػػػ  ااغمػػػب موتشػػػرا )رػػػفتت تقضػػػ   

نفسػػػهت أو شخرػػػي  الشخرػػػي  يمكػػػف أف تورػػػؼ ورػػػف  وميقػػػ  مػػػف السػػػتدر أو الشخرػػػي  

أفكترهػػػػت و  )يمكػػػػف اسػػػػتنتتت  مػػػػف أفعػػػػتؿ الشخرػػػػي  وتفتيتتهػػػػت  غيػػػػر موتشػػػػرأخػػػػر (  أو 

أف يػػػػنهض يمػػػػل متمػػػػؿ يرضػػػػ  لسػػػػمتت ل ووتإلضػػػػتف   لػػػػل هػػػػذا يمكنػػػػ   4ل..(ويواطفهػػػػت.
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الشخرػػي  الر يسػػي  أو يميػػؿ  لػػل تقػػديمهت تػػدريتيت  ويمكػػف لػػ  أف ي كػػد يمػػل موتتهػػت أو مػػت 

ي  مطتوقػ  لنمػوذج معػيف( )يتعػؿ الشخرػ أو النمطيػ  يعتريهت مف تغيير أو يفضؿ النمذتػ 

 .1أو يمل النقيض يتعمهت نسين وحدهت وهكذا دواليؾل

رهت كمػػػت أف مفهومهػػػت يختمػػػؼ وػػػتختتؼ االتتتهػػػتت الروا يػػػ  التػػػ  تهػػػتـ وهػػػت  فترػػػوّ  

ليعتمػػػػػػػػد أستسػػػػػػػػت يمػػػػػػػػل الرػػػػػػػػفتت ممػػػػػػػت تعمػػػػػػػػ  يخمػػػػػػػػط كميػػػػػػػػرا وػػػػػػػػيف الشخرػػػػػػػػي   التقميػػػػػػػدي

 (Personaneالواقػ  العيػتن  )( والشخري  فػ  e)Personnage()personalالحكت ي )

(person(eوهػػػذا مػػػت تعػػػؿ ميشػػػتؿ زيرافػػػت  )   يميػػػز وػػػيف االمنػػػيف ينػػػدمت ايتوػػػر الشخرػػػي

 .2(لperson( يتم  فقط يمل الشخري  الحقيقي )personalالحكت ي  )

كمػػػػت أكػػػػد )فيميػػػػب خمػػػػوف(  يمػػػػل أف لرواج التحميػػػػؿ السػػػػيكولوت  أسػػػػهـ فػػػػ  تعقيػػػػد  

مػػػػػػترة المػػػػػػوس فػػػػػػ   (  والشخرػػػػػػي  Personneالتمييػػػػػػز وػػػػػػيف الشػػػػػػخص )المسػػػػػػأل  وا 

(Personnageل)وتيتوػػترأرػػحتب الروايػػ  الحديمػػ  فػػتامر ينػػدهـ يختمػػؼ   أمػت  3 

انهػت شخرػي  تمتػزج فػ   مته  سػو  كػت ف مػف ورؽ  ذلػؾ لأف الشخري  الروا ي  

وومخزونػػ  المقػػتف   الػػذي يسػػم  لػػ  أف وتلخيػػتؿ الفنػػ  لمروا ػػ  )الكتتػػب(  –ورػػفهت 

ـ فػػػ  تكوينهػػػت وترػػػويرهت  وشػػػكؿ يسػػػتحيؿ معػػػ  أف تل  ويضػػػخ  ويحػػػذؼ ويوػػػيضػػػيؼ 

حقيقػػ  لشخرػػي  معينػػ   فػػ  الواقػػ  مػػرخة  أو رػػورة  نعتوػػر تمػػؾ الشخرػػي  الورقيػػ  
                                                           

 44ص: مرت  ستوؽ  تيرالد ورنس  المرطم  السردي   1
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فتلشخرػي  الروا يػ    1اإلنستن  المحيط  انهت شخري  مػف اختػراع الػراوي فحسػبل

ص يوػػر ااورػػتؼ هػػ  لنتػػتج يمػػؿ تػػأليف   كػػتف يقرػػد أف هويتهػػت موزيػػ  فػػ  الػػن

 هػػتوتيتوػػتر أن  2والخرػػت ص التػػ  تسػػتند  لػػل اسػػـ )يمػػـ( يتكػػرر ظهػػورك فػػ  الحكػػ ل

لليسػػػت فػػػ  الودايػػػ  سػػػو  سػػػنتد يحيػػػؿ يميػػػ  فػػػ  الغتلػػػب اسػػػـ يمػػػـ يسػػػند لػػػ  الكتتػػػب 

تػػدريتيت ويمػػػل امتػػػداد الروايػػ  وعػػػض الوظػػػت ؼ  ]أو اافعػػتؿ[  و/أو تػػػأهيتت يأخػػػذ 

لتختمػػػؼ  المتمقػػػ لػػػد  الشخرػػػي  الروا يػػػ   أمػػػت  3الوطػػػؿ مػػػف ختلهػػػت شػػػكت ويتحػػػددل

الواحػػػدة وػػػتختتؼ القػػػرا  واخػػػتتؼ تحمػػػيتتهـ  فهػػػ  متعػػػددة الوتػػػوك وحسػػػب الزاويػػػ  

سػػوا   –الشخرػػي  الروا يػػ   –فهػػ    4التػػ  يػػتـ تنػػتوؿ تمػػؾ الشخرػػي  مػػف ختلهػػتل

كريػ  وتلنسو  لممودع أـ المتمق   يتعتمؿ معهػت كػؿ واحػد وحسػب ر يتػ  ومرتعيتتػ  الف

 .المختمف 

  ليتـ ويكتمؿ وفقت لريتغتت ختر  وتلتحميػؿ الروا ػ   فتلشخرػيتت ف وتودهتكمت أ       

الشخرػػي   -  فهػػ  5وتػػود لهػػت خػػترج الكممػػتت  انهػػت ليسػػت سػػو  كت نػػتت مػػف الػػورؽل ال

خديعػ  ]أو لليست سو  متموي  مف الكممتت  ال أقؿ وال أكمر  أي شػ   اتفتقيػت  -الروا ي 
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 331  ص: ـ2011الكتب الحديث لمنشر والتوزي   
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ة  يحت يػػ  كويػػرة وهػػذا القػػدر أو يسػػتعممهت الروا ػػ  ينػػدمت يخمػػؽ شخرػػي  ويكسػػوهت قػػدر  [أدويػػ 

   ال لتركيػػػب أوديتػػػ  مخيمػػػ  النقػػػتد أف الشخرػػػي  الروا يػػػ  مػػػته كمػػػت يػػػر  وعػػػض   1ؾلذا

الػػراوي وتسػػدت  المغػػ   وال سػػويؿ  لػػل معرفػػ  التركيػػب  ذا لػػـ ننطمػػؽ مػػف المغػػ  التػػ  تسػػدت  

أف  أي و القػػػترئ يمػػػل حػػػد سػػػوا ...ممػػػوس وتلنسػػػو   لػػػل النتقػػػد أ  الشػػػ   الوحيػػػد الموتعمتػػػ

فهػ  تركيػب ينشػ ك الروا ػ    2الشخري  وحدة دالليػ  ذات داؿ ومػدلوؿ كأيػ  يتمػ  لغويػ ل

 .وواسط  المغ 

 ليهػػت مػػف وتهػػ  نظػػر التحميػػؿ  وفينظػػر  الهػػو مػػت تعػػؿ أرػػحتب التحميػػؿ النوػػوي لو 

خػر ( وا Signifiant( ل  وتهػتف داؿ)Signeدليؿ )وممتو   الونت   المعترر  ال يمل أنهت

(  وهػػ  تتميػػز يمػػل الػػدليؿ المغػػوي المسػػتن  مػػف حيػػث أنهػػت ليسػػت تػػتهزة Signifie)مػػدلوؿ 

ؿ  لػػل دليػػؿ  فقػػط سػػتي  ونت هػػت فػػ  الػػنص  فػػ  حػػيف الػػدليؿ المغػػوي لػػ  ولكنهػػت تحػػوّ  سػػمفت 

يػف معنػتك اارػم  كمػت هػو احػت سػتمنت  الحتلػ  التػ  يكػوف فيهػت منز وتود تتهز مف قوػؿ  وت

تتخػذ يػدة  الشأف ف  االستعمتؿ الوتغ  ممت  وتكوف الشخري  وممتو  داؿ مف حيػث أنهػت

   هذا مف نتحي  كونهت داؿ.3تمخص هويتهتلأو رفتت  أسمت 

مػػؿ ينهػػت وواسػػط  تُ قػػتؿ فهػػ  متمػػوع مػػت يُ لكمػػدلوؿ  كونهػػت أمػػت مػػف النحيػػ  المتنيػػ   

هت  وأقوالهت  وسموكهت  وهكذا فإف رػورتهت ال تكتمػؿ ترريحتتو وواسط  متفرق  ف  النص أ
                                                           

 381ص:  مرت  ستوؽ   أحمد رحيـ كريـ الخفتت   المرطم  السردي 1
 332ص: مرت  ستوؽ  أسمت  أحمد معيكؿ  اارتل  والتغريب ف  الرواي  العروي   2
 51ص: مرت  ستوؽ  حميد لحميدان   وني  النص السردي مف منظور النقد اادو   3



ث: الحيز الروائي وعالقته بالمكونات السردية األخرىـــالثال لــالفص  
 
 

208 
 

 1لينػدمت يكػػوف الػػنص الحكػػت   قػد ومػػ  نهتيتػػ   ولػػـ يعػػد هنػتؾ شػػ   يقػػتؿ فػػ  الموضػػوع الّ  

يحتوؿ و  كتتب الرواي   يف طريؽ أسػمو  ف الذي المكوّ ل ووتلتتل  ترو  الشخري  الروا ي 

ليػ  يػػتدة   ذلػؾ االنسػتف الػواقع  الػػذي تشػ   رة خترػػ  ونسػؽ متميػز  مقتروػػالمغػ  وفقػت لشػف

لمداللػػ  يمػػل الفػػرد الػػذي تتظػػتفر يوامػػؿ طويعيػػ  واقترػػتدي  واتتمتييػػ    (Personوكممػػ  )

 لتكوف الشخري  الروا ي   تحتك  الشخص ف  الواق .  2ف  تكويف تسم  ونفسيت ل

يوتعػػػػدوف المطتوقػػػػ  وػػػػيف الشخرػػػػي  الروا يػػػػ  واإلنسػػػػتف الحقيقػػػػ   الونيػػػػوييفف لأ غيػػػػر

ااوؿ مرػػػطم  الشػػػخص ويعنػػػ  : فيسػػػتعمموف مرػػػطمحيف مختمفػػػيف لمتمييػػػز وينهمػػػت وهمػػػت

 لمرػػطم  المػػتن  فهػػو مرػػطم  الشخرػػي مػػت االفػػرد كمػػت هػػو موتػػود فػػ  الواقػػ   أ اإلنسػػتف

الروا ػػػ  هػػػذك الشخرػػػي  والمػػػراد وػػػ  الشخرػػػي  داخػػػؿ المتتمػػػ  الروا ػػػ   وقػػػد خمقػػػت لغػػػ  

ووواسػط   ومػف خػتؿ مخيمتػ   فتلكتتػب  3وواسط  الخيتؿ ممت تعؿ مفهومهت تخييميت لسػتنيتل

 يػر  والتحػويرمػـ يتػري يميهػت مػف التعػديؿ  والتغي المغ  ليختتر مف الواقػ  وعػض شخورػ  

تممػػؿ المػػتدة الخػػتـ  والعنترػػر  سػػخ التػػ يتقػػ  لػػ  وتلنر  مػػت يتريػػ   لتوػػدو لنػػت خمقػػت تديػػدا  ال

ف الكتتػػػػػب  يختػػػػػتر ومعنػػػػػل أ  4منهػػػػػت ورػػػػػورتهت النهت يػػػػػ  المنقحػػػػػ لوليػػػػػ   التػػػػػ  رػػػػػيغت اا

وحركتتهػػػػت ورػػػػفتتهت  ليشػػػػد انتوتهػػػػ   افعتلهػػػػترهت لممتمقػػػػ  وفقػػػػت الشخرػػػػي  الروا يػػػػ  ويرػػػػوّ 
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خرػػيتت ليػػ  نهتيػػ  الشوغيػػ  التعػػرؼ يمػػل مػػت سػػت وؿ  وموارػػم  القػػرا ة حتػػل نهتيػػ  الروايػػ  

حيػػػػث يمتػػػػأ الكتتػػػػب  لػػػػل تحديػػػػد  ضػػػػمف الحيػػػػز الػػػػذي يشػػػػغمهت وتشػػػػغم   داث حػػػػونهتيػػػػ  اا

لػل تنتمػ    تتػألؼ مػف  شػترات وتطنيػ  وخترتيػ لالسمتت التكوينيػ  لمشخرػي  الروا يػ  التػ  

ولتتسيد الشخري  فنيػت فػت وػد لهػت مػف شػروط   1خطتوي ل يدة مستويتت سردي  ورفي  أو

 2:ه 

 .ي وعيدة يف التنتقضتكوف مقنع  معورة يف نفسهت  أ أف -1

تطػػػورة وتطورهػػػت مػػػف أوؿ القرػػػ   لػػػل حػػػداث متلػػػ  ومتفتيمػػػ  مػػػ  ااف تكػػػوف حيويػػػ  فعّ أ -2

   .خرهتخ

هػػػت ف يتػػػوفر فيهػػػت ينرػػػر الرػػػراع  ويقرػػػد وػػػ  االحتكػػػتؾ وينهػػػت ووػػػيف نفسػػػهت  ويواطفأ -3

يتت أخػػر   وكممػػت كػػتف الرػػراع قويػػت شخرػػتهت  أو يقمهػػت  أو وينهمػػت ووػػيف و يقيػػدالذاتيػػ  أ

 واضحت ويف هذك العنترر كتنت القر  انت  وأيمؽ تأميرا.

   ترػػنيؼ الشخرػػيتت يختمػػؼ المنظػػروف والنقػػتد فػػ  مسػػأل: تصــني  الشخصــيات       

وتيتوترهػػت ليػػتلـ معقػػد شػػديد التركيػػب والتويػػتف  ومػػف مػػـ تتعػػدد الشخرػػيتت الروا يػػ  وتعػػدد 
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لأوال    حيػػػػث يكػػػػوف ترػػػػنيفهت ختضػػػػعت لعػػػػدة ترػػػػورات1وااهػػػػوا  واافكػػػػترلاايػػػػديولوتيتت 

لػػل ت لتعػدد واخػتتؼ معػتيير الترػنيؼ  ومتنيػالخػتتؼ الترػورات حػوؿ مفهػـو الشخرػي   

مػػػػف وػػػػيف الشخرػػػػيتت ذات ااهميػػػػ  ومكػػػػتف فػػػػ  ونػػػػت  العمػػػػؿ الروا ػػػػ     2التضػػػػتربلحػػػػد 

 الشخري  الوطم  الت  يمكف التعرؼ يميهت مف ختؿ متموي  مف العتمتت والمعتيير 

ف  هذا المقيتس لينظر  لػل كميػ  المعمومػتت المتػواترة المعطػتة رػراح   :المرياس الكمي-

 4كؿ التتل :  والت  يمكف أف نتممهت ف  الش3حوؿ الشخري ل

 لـــــــــــــالبط الشخصيات ااخرى

 قم  المعمومتت 

 تشخيص اختزال  

 حضور يتور

 حضور وتهت

 وفرة المعمومتت 

 تشخيص متنتم 

 حضور مستمر

 حضور مهيف

ويكوف هذا المقيتس هو لمردر تمؾ المعمومتت حوؿ الشخري   هؿ  المرياس النوعي:
تقدمهت الشخري  يف نفسهت موتشرة أو وطريق  غير موتشرة يف طريؽ التعميقتت الت  
تسوقهت الشخريتت ااخر   أو الم لؼ  أو فيمت  ذا كتف اامر يتعمؽ ومعمومتت ضمني  

                                                           
 92ـ  ص: 2009  دار الوفت  لدنيت الطوتي  والنشر  االسكندري   1أحمد يويف  دراستت ف  السرد الحديث والمعترر  ط  1

 48ص: مرت  ستوؽ  محمد وويزة  تحميؿ النص السردي   2
 224:  حسف وحراوي  وني  الشكؿ الروا    مرت  ستوؽ  ص  3
 51-50ص: مرت  ستوؽ  محمد وويزة  تحميؿ النص السردي   4



ث: الحيز الروائي وعالقته بالمكونات السردية األخرىـــالثال لــالفص  
 
 

211 
 

عو  مّ نحو الشخريتت الت  أتّمتهت ال  1يمكف أف نستخمرهت مف سموؾ الشخري  وأفعتلهتل
السردي   متنقم  ويف الووح واالقرار  وويف مت تتمفظ  ينهت وتق  الشخريتت  أو مت 

الوارف  دورا كويرا. ونذكر  فيهت المغ  تلعو يستكنه  ينهت القترئ ارتكتزا يمل ايحت ات
 منهت:

ا ي  ااخر  والذي تتفؽ في  أقواؿ الشخريتت الرو شخصية يونس الورا :   -ت
شخص يري  ا يح  :ي  ذ  الحيا، إا  الكت  والعزلة (،،،يع  قرر ف  النص يمل أن  ل

ا يوم إمه الخاصع وتصب  ا يفادر مكتبة اانعزال عن الناس والفوص :ي عال
  2لالخميس

غير أف شخري  الوراؽ لهت يطت ات تعريفي  يف نفسهت مف ختؿ نظرتهت 
لموتود  والقضتيت االنستني  الت  أغنتهت مف حقؿ العمـ والمعرف  )اادب  الفمسف   الفف  

يميؽ ومتنوع  يدف   دالل ٍ  ؿٍ مْ حِ طن  وِ ػوْ ل كؿ حركتتهت  وأقوالهت مُ اذ نمفالموسيقل...(  
أويؿ  ولعؿ هذا الغنل الدالل  لهذك الشخري  تنتسب م  اغتراوهت امكتني  الت لرردالقترئ 

ذ نتدهت ض  واقعت ولـ تألف  مقتف  وفكرا  داخؿ حيزهت  فمـ ترف متتمعي الذات   ويزلتهت ال
الذي لرومت كتف  يراض  يف  -هذا ااخير  - تمتهت م  شخري  أو  العت  المعري 
تلو   أو رومت كتف ميم   لل ايتزاؿ النتس نتش ت الدنيت متولدا مف شعورك وتلعتز يف المغ

اف تعيش أفكترك  وحيتت  ومواقف  نفسي  الوراؽ  فتشرأوت   3يف يأس  مف ارتحهـل
 الوراؽ يمل مستم  أم  وعد مطتلوتهت ل  وتلزواج قوؿ المعري :  دفكميرا مت ردّ 

 

                                                           
 ومت وعدهت 50ينظر  محمد وويزة  تحميؿ النص السردي  ص: 1
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 1لوما رنيت عم  تحد،،،    ذا رنا  تبي عمي ل

ورد :ي نفسه ميال إل  قراء، شعر تبي العالء المعريفرط، و:ي الميالي لكمت 
الطويمة التي تحاصر  :يها  وارس ااعترا ع كان يستمح إل  إل  قصائد المعري 

  2لالمحممة :ي األقراص الم فوطة

شغمت شخري   لالريدل ل حيزا يتورهت يمل  شخصية ابرا يم الصيدلي: - 
نشت  يتقتت اتتمتيي  تتسـ وتلحركي   والمرون   واالف   والوستط   غير أف ضرورة  

هت لمت تزخر و  مف يمؽ تفكير  وغراو  سموؾ   ذ لـ يعد لممفوظتتهت هذا الحيز لـ يحتو 
المتشوع  وتلفكر الفمسف  مكتف لمتأويؿ وسط الشخريتت ااخر   وهذا مت تستتمي  مف 

وحيد، يا ناسيع والزمن ل يف فهـ كممتت  الغنت ي : دفدؼليتز شخري  المغني  لوحيدة ال
 3لالرماديع ولوحاتيع والرا:ل تسير

وقد ارتوطت شخري  لالريدل ل وتلفف يمل الرغـ مف تفوقهت ف  الميداف العمم   
حيث لـ توؿ اهتمتمت لمرفض مف العت م  ومف المتتم  وظمت حرير  يمل موهوتهت 

وتدمن ممارستها حين نر  المر رة :رد ظل مخمصا لفنه  وبالريم من دراسته الرامعيةل
  4ل:ي روا  دار الفن بو ران :ي عرض لوحاته التشكيمية

ح  الفرستف  –الريدل  داخؿ الحيز الذي يشغم  ف  الرواي   غراو شدة وتتتمل 
تفير سموكه وت مل مهنته، تصب  ينزوي :ي مسكنه حينمت ينأ  ونفس  يف المتتم  ل –

                                                           
1
  155مفتح  رواي  همس الرمتدي  مردر ستوؽ  ص: محمد  
2
 155المردر نفس   ص:   

3
 333المصدر نفسه، ص:   

4
 363المصدر نفسه، ص:   
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ويستفل كل لحظات :رايه :ي رسم المناظر الطبيعيةع وترميد لوحات الفنانين الكبار إل  
 .1لران  نسخ قصائد المتنبي الذي كان يعش  شعر  حت  الرنون

الحيز  ؿالعزل  واالغتراب داخ فتلشخري  الممقف   تعيش ممزوت  م  ش   مف
تتمت  ومستو  مقتف  ف أنهت ي  يمل نفسهت يمل الرغـ مالذي يأويهت. فه  شخريتت منطو 

ي همهت اف تسهـ ف  تحريؾ يتم  التغيير ف  المتتم   غير أنهت فّضمت االنزوا  
الممقؼ  اغترابواالنطوا  ممت تعمهت تعيش ف  يزل   يّور الراوي مف ختلهت يمل 

 التزا ري داخؿ وطن .

يف واق  متتم  قرر ويي  ف  فهـ مت يحيط  –الشخص الممقؼ  –ونأي   
يعتيش  مف أزمتت سيتسي  ومقتفي  واتتمتيي   كتلروي  العرو  الذي وترك  الفرد  و   ومت

رتنعي   وهذا مت تعؿ الممقؼ يستحدث  العرو  دوف أف َيْحػَذر مف دست س وايديولوتيتت
لنفس  حي زا يمتتز و  يف غيرك  وهو حيز داخم  ذات   ال يشغم  ا خروف وقدر مت تشغم  

 مقتفت  وأفكترك.

ـــة        تعػػػد يمميػػػ  ترػػػنيؼ الشخرػػػيتت : الشخصـــيات الرئيســـية والشخصـــيات الثانوي

خترػػ  تمػػؾ التحديػػدات  دارسػػوفتد والقػػفيهػػت الن خػػتضالروا يػػ  وتحديػػدهت مػػف القضػػتيت التػػ  

والتػػ  تتػػي  لنػػت توزيػػ  الشخرػػيتت  و التغييػػر التػػ  تتميػػز وهػػت الشخرػػي الموػػتت ألالخترػػ  وػػػ

تتغيػػػػػػر طػػػػػػواؿ السػػػػػػرد  ودينتميػػػػػػ   ( وهػػػػػػ  التػػػػػػ  تظػػػػػػؿ متوتػػػػػػ  الStatique) سػػػػػػكوني لػػػػػػل  

(Dynamiquesتم )هػػػػت داخػػػػؿ الونيػػػػ  الحكت يػػػػ يمي تػػػػتز وػػػػتلتحوالت المفتت ػػػػ  التػػػػ  تطػػػػرأ 

ـ وػػػ  الشخرػػػي  فػػػ  السػػػرد والػػػذي هميػػػ  الػػػدور الػػػذي تقػػػو الواحػػػدة  كمػػػت يتػػػري النظػػػر  لػػػل أ
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مػػػػت شخرػػػػي  متنويػػػػ  أ ي مكتفيػػػػ  يتعمهػػػػت توعػػػػت لػػػػذلؾ  مػػػػت شخرػػػػي  ر يسػػػػي )أو محوريػػػػ (  وا 

يمػل  الروا يػ  يعتمػد  فترػنيؼ الشخرػيتت 1ل(Fonction épisodiqueووظيفػ  مرحميػ )

  حيػػػػث يمكننػػػػت وأفعتلهػػػػت وأدوارهػػػػت رػػػػي  ووظيفتهػػػػتالشخ متمويػػػػ  تحديػػػػدات مرتوطػػػػ  وونػػػػت 

ل لػػػػالتغييػػػػر والتػػػػ  تتػػػػي  لنػػػػت توزيعهػػػػت  و وترػػػػنيفهت مػػػػف خػػػػتؿ خترػػػػي  الموػػػػتت أتحديػػػػدهت 

 وشخريتت دينتمي .  سكوني شخريتت 

ـ وػػ  فػػ  السػػرد  ممػػت يتعمهػػت هميػػ  الػػدور الػػذي تقػػو كمػػت يمكننػػت ترػػنيفهت مػػف خػػتؿ أ       

 وشخريتت متنوي .لل شخريتت ر يسي  تقسـ  

الػدور و قرػ  تختمػؼ الشخرػيتت وػتختتؼ فػ  كػؿ روايػ  أالرئيسية:  الشخصيات       
ولل هػػػػ  التػػػػ  اخػػػػر  متنويػػػػ   فػػػتالػػػذي تقػػػػـو وػػػ   ممػػػػت يتعمنػػػػت أمػػػتـ شخرػػػػيتت ر يسػػػي  وأ

حتسػػيس راد ترػػويرك أو مػػت أراد التعويػػر ينػػ  مػػف أفكػػتر أو أيهت القػػتص لتممػػؿ مػػت أليرػػطف
ي  وحريػػػ  فػػػ  الحركػػػ  داخػػػؿ متػػػتؿ المحكػػػـ ونت هػػػت وتسػػػتقتلي  فػػػ  الػػػرأوتتمتػػػ  الشخرػػػي  

رادتهػػت وأالػنص  وقويػػ  ذات فتيميػ  كممػػت منحػت حريػػ   وت وػػرز حركػػت ونمػت وفػػؽ قػدراتهت وا 
  كمػػت أنهػػت 2وظيفػ  تقػػـو وهػػت هػػ  تتسػػيد معنػػل الحػػدث القررػػ  لػػذلؾ فهػػ  رػػعو  الونػػت ل

ب ينتي  كور  حيث يتعمهت فػ  مركػز اهتمػتـ الشخرػيتت ااخػر  ه  الت  تنتؿ مف الكتت
ينتيػ  الكتتػب  وموضػوع  ومحػورُ ينشػدك الروا ػ   فهػ  هنػت ذات   فتكوف لهػ  الغػرض الػذي

  فهػػػ  التػػػ  تقػػػـو وتلػػػدور 3الروا ػػػ  يمػػػل السػػػوا   وقػػػد تكػػػوف أيضػػػت محػػػور انتوػػػتك القػػػترئل
ويرػطم  ر  وتشػد انتوػتك القػترئ لمحػؿ اهتمػتـ السػترد والشخرػيتت ااخػ ااستس   وتكوف
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)الر يسي ( أو)المعقدة( أو) المتحركػ ( و أ يميهت ومرطمحتت مرادف  وتلشخري  )المحوري (
ف تكػػوف هػػ  مركػػز العمػػؿ ممػػت ي همهػػت وػػأ  1و)المتغيػػرة(لأو)المكمفػػ ( أو )المتعػػددة ااوعػػتد( أ

وتفعػؿ  كفػر وتهػوط  وتػ مف وتتكػرك وتحػب  وترػعد لاهمي  مت تقـو وػ  وتيتوترهػت  الروا   
  وهػػػو مػػػت يتعمهػػػت تنػػػتؿ االهتمػػػتـ 2واسػػػعتل تػػػأميرار فػػػ  سػػػوا هت تفعػػػؿ الشػػػر  تػػػ مّ  الخيػػػر كمػػػت

   رهت الدا ـ والمستمر ف  متر  الحك .و ااكور مف قوؿ المودع  لحض

الشخرػػي  الوطمػػ   ع :ــي روايــة " مــوم الــزمن الفالقــي"حمــاد الفالقــيشخرػػي  نحػو        
وهػػو مػػف   وهػػو الػػذي تفتيػػؿ مػػ  تميػػ  شخرػػيتت الروايػػ   التػػ  تػػدور حولهػػت كػػؿ ااحػػداث

ؾ ااستسػػ  لتميػػ  ااحػػداث فػػ  وهػػو المحػػرّ    أكمػػر الشخرػػيتت الروا يػػ  حضػػورا وظهػػورا
الرواي   وهو الشخري  ااكمر ررايت م  الشخرػيتت  وااكمػر تػأمرا وهػت وتػأميرا فيهػت وهػو 

 -حمػتد الفتقػ  –قت ودالل .  وقد افتت  الروا   روايت  وهذك الشخري  المحوري  ااكمر يم
الذي كتف تتلست  ف  المقهل الشعو  منتظرا انفتتر القنومػ  التػ  وضػعهت فػ  خمػترة ليػوف  
وهػػػػو تػػػػتلس يتػػػػذكر متضػػػػي  ويتػػػػذكر مغتمراتػػػػ  مػػػػ  وعػػػػض الشخرػػػػيتت التػػػػ  سيقتسػػػػمهت 

والمعمػر فتنسػت والضػتوط العػيف الزرقػت  ويتسػت ؿ يػف ااحداث نحو: القتيد موسل التػواج  
مت  انتم  سي عد، إلـ  الثـور،؟ع،،، ورمـول الكبـيع كيـ  تصـب  مـنهم وعضهت ا خػر  ل

  3للرد تحول إل  حركي نذل

فوممؿ هذا ااسموب االسػتفهتم  يكػوف الموػدع )محمػد مفػتح(  حريرػت يمػل تػذب 
اث والمواقػػػؼ مػػػف قوػػػؿ الشخرػػػيتت  مػػػػ  القػػػترئ وتشػػػويق  لمعرفػػػ  مػػػت سػػػت وؿ  ليػػػػ  ااحػػػد

التركيػػز يمػػل حمػػتد الفتقػػ  هػػذك لالشخرػػي  التػػ  تعطػػ  الحػػدث انطتقتػػ  الدينتميػػ   التػػ  
وهػو الشخرػي  التػ  « Thématique»(  القػوة التيمتتيػ  Souriauيطمؽ يميهػت  سػوريو )
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شتغؿ يدة مهػف   هذا الوطؿ الموري الذي ا1تدور حولهت ااحداث منذ الوداي  وحتل النهتي ل
فػػ  الػػدوار مػػـ انتقػػؿ  لػػل المدينػػ   لكنػػ  كػػتف دا مػػت يحػػس وشػػ  يحػػز فػػ  نفسػػ  المػػت رة يمػػل 

كانــت المحظــة التاريخيــة التــي كمفــه :يهــا ســي عــد، الوضػػ  الوػػت س الػػذي يعيشػػ   حتػػل ل
  وتغّيػػػر المػػػورة حمػػػتد الفتقػػػ  تغييػػػرا تػػػذريت وترػػػو  أيتمػػػ  2لبعمميـــة تفريـــر خمـــار، ليـــون

  قوي  تدفع   لل اامتـ  لل الوحث يف التغيير والوحػث يػف االنترػتر يمػل المتضي  شحن
  3ليعاممـه باحترـارالذات ويمل الواق  وكؿ مفترقتتػ   فوعػد مػت كػتف رػتحب المطعػـ ووزيػد ل

 .4لابد من تو:ير لرمة الخبز لألوادكتف هو يوتم  اإلهتن   ويقوؿ ف  قررات نفس  ل

لكف وعدمت سم  دوي انفتتر قنومتػ  انترػب واقفػت موتسػمت راضػيت يػف نفسػ   منتديػت  
يا سي عد، تنا سعيد،،،  ذا اانفرار انفراري،، لرد انتهت خمار، ليون،،، سـأعود إلـ  ل

الخـو    نعػـ سيوارػؿ مسػيرت  مػف دوف خػوؼ اف ل5لالدوار و ناك سأواصل مسـيرتي،،،
  متعهدا وتلوفت  لمشػهدا  مختطوػت الشػهيد 6لادا :ي بالدنا و الذي رعل   اء األران  تسي

مــا زلــت بيننــا حيــا،،، ســتظل روحــك تراقــ   يــا تيهــا الشــهيد نــم  نيئــا، ايػػدة الطتلػػب  ل
ــا وســكناتنا   ومتويػػدا الخونػػ  وتلقتػػؿ حتػػل واف كػػتنوا أرػػدقت  الطفولػػ  ومػػف نفػػس 7لحركاتن

ــا الــذي ســأقتل الخــائنالعشػػيرة ومػػف نفػػس الػػدوار  ل   يسػػعل الكتتػػب مػػف خػػتؿ يتقػػ  8لتن
الشخرػػي  وحيزهػػت   لػػل وػػث قػػيـ خمقيػػ  فػػ  نفػػوس القػػّرا   ممػػؿ وتػػوب  توػػتع الحػػؽ  وقػػوؿ 
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الردؽ  وااليتػراؼ اهػؿ الفضػؿ   والفرػؿ وػيف العتطفػ  والواتػب  وأف الوطولػ  تولػد مػف 
   .رحـ المعتنتة

ؾ الشخرػيتت المتنويػ  لػل تتنػب الشخرػيتت الر يسػي  هنػتوا  : الشخصيات الثانويـة       
 ذا مػتفأدوارهػت محػدودة    1همي  وكمتف  مف الشخرػيتت المحوريػ للالت  تكوف أدوارهت أقؿ أ
تكػػػػوف فػػػػ  خدمػػػػ   أف مػػػػتسػػػػي   فهػػػػ  التػػػػ  تقػػػػـو وػػػػدور مػػػػتنوي   قرنػػػػت وتلشخرػػػػيتت الر ي

يتت الر يسي  وترسـ يمل قؿ تعقيدا ويمقت مف الشخرالشخري  الر يسي  أو ضدهت وه  لأ
 .2  وغتلوت مت تقدـ تتنوت واحدا مف توانب التترو  االنستني ل)...( سطح نحو 

ف لػـ تتحػرؾ وهػت  لعػؿ  فه         أوػرز دور أو وظيفػ  لتمعب دورا فػ  تحريػؾ ااحػداث وا 
ت ديهت الشخريتت المتنوي  تتممؿ ف  أنهت هػ  التػ  تعمػر يػتلـ الروايػ   فمػت دامػت الروايػ  

  ذلػؾ 3االنستني  فإف الشخريتت المتنويػ  هػ  التػ  تقػيـ هػذك الوي ػتتلمعني  وتقديـ الوي تت 
أف مػػت مػػف حيػػز تشػػغم  شخرػػي  مػػت أو تػػرتوط وػػ   اّل ويكػػوف لهػػت تػػأمير فيػػ  موتشػػر أو غيػػر 

     ف  خروري  هذا الحيز المرتوط  و .موتشر 

)مفػػػتح(  وهػػػو مػػػت نتػػػدك متسػػػدا فػػػ  روايػػػ  لهمػػػـو الػػػزمف الفتقػػػ ل  ينػػػدمت تعػػػؿ         
حسػػب موقعهػػت داخػػؿ الحيػػز الػػذي وكػػؿ  ااحػػداثتتفتيػػؿ مػػ   المتنويػػ   شخرػػيتت  الروا يػػ 

المتنويػ   سػرد أحػداث الشخرػيتت  هتتػ  يوارؿ )محمػد مفػتح(  فػ  روايتػ   حيثع تشغم 
 مػت مكمػت أو الذي رسػـ يتقتهػت وتلشخرػي  المحوريػ   حيػث كػتف دورهػت  الحيز هذا داخؿ

أو معػػػػرقت ومعترضػػػػت لهػػػػت  وفػػػػؽ نسػػػػؽ  -حمػػػػتد الفتقػػػػ   –محوريػػػػ  مسػػػػتيدا لمشخرػػػػي  ال
وػراز القػيـ ااختقيػ     م  تركيػزك يمػل اادا  الوطػول   ترتيدي ينته   لل نقط  معين  وا 
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حيػػث ُتحكػػل ااحػػداث مػػف خػػتؿ ونيػػ  السػػرد مػػ  االسػػتعتن  وػػوعص المشػػتهد الحواريػػ  فػػ  
كتنت سردي  أـ حواريػ   وسػيط  أمؿ سوا  فتلت سموو  يعتمد يمل الوستط  والوضوح.ونت  أ

حيػػػث كتنػػػت يتقػػػ  هػػػذك الشخرػػػيتت وتلشخرػػػي   ل قػػػدر المعػػػتن .واالفػػػتظ يمػػػ التراكيػػػب
قػػػػ  المركػػػػز ومػػػػت يػػػػدور حولػػػػ   يمػػػػل الػػػػرغـ ممػػػػت توهمػػػػ  هػػػػذك المحوريػػػػ   هػػػػ  وممتوػػػػ  يت

 الشخريتت مف استقتؿ يتلمهت الداخم .

تسػػػتتيب لمحػػػدث  –السترد/الشخرػػػيتت  –فتلمقػػػتط  السػػػردي  التػػػ  تػػػرو  وتلتنػػػتوب        
المركزي داخؿ الحيز  وهػو المػورة التحريريػ   فهػ   مػت تنطمػؽ مػف االشػترة  لػل هػذا الحػدث 

  لترػػؿ  لػػل الحػػدث ديث خخػػر لػػ  يتقػػ  وتلسترد/الشخرػػيتتلتعػػود  ليػػ   أو تنطمػػؽ مػػف حػػ
 -ي  المورة التحرير  –زي كالمر 

وهػ  ااكمػر حضػورا   -معمػـ الرػوي  القػرخف -شخري  مسػتيدة درار عد، الطال :        
فػ  الروايػػ  وعػػد الشخرػػي  المحوريػػ  التػػ  كػػتف لهػت الفضػػؿ فػػ  تغيػػر حتلهػػت مػػف أسػػر الفقػػر 

إيه يا سي عـد،،،،تنت الـذي زرعـت والضيتع  لل التحرر واالحتراـ وتيتراؼ الوطؿ حمتد ل
ماقيع لن تنس  اليوم الذي سممت إلي :يه الرنبمـة،،، نعـم تمـك الرنبمـة بذر، الثور، :ي تع

  وفيػت الونػ  يمػ  التػػ  1لالتـي تعطـت لحيــاتي معنـا كبيـرا ورعمتنــي ررـال متحـررا ومحترمــا
وف المعمػر فتنسػت وقتمػ  مػأرا لشػرفهت وموتهػت  لكػف وعػدمت أغمػؽ التػتم  وػأمر  اغتروهت تتنو

تصـب  عـامال :ـي مف الضتوط  رتر يهو  العزل    وقطػ  كػؿ رػم  مػ  ا خػريف  حيػث ل
  فتعتػب النػتس مػف 2لحرول المعمر :انسا،،، وبعد شهور قميمـة تـرك عممـه :ـي المزرعـة

الذي كتف ف  حقيق  أمرك معرف  ودراسػ  موقػ   -العمؿ ف  حقوؿ المعمر فتنست - فعم  هذا
  3ليتعر  عم  كل األشخاص الـذين كانـت تـربطهم عالقـة بـالمعمرالمزري  وكذلؾ حتل ل
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فكتنػػت يتقػػ  الشخرػػي  وػػتلحيز يتقػػ  تقنيػػ  وكػػتف الحػػدث المػػرتوط وهػػت هػػو التػػدرب يمػػل 
مػػػل ااذ  مواتهػػػ  ااخطػػػتر والمواقػػػؼ الرػػػعو  وشػػػتتي   وذلػػػؾ وحسػػػف التػػػدور والرػػػور ي

 والمكترك  إلدراؾ الغتيتت والمقترد.

ونت القتيد موسل التواج الت  أرغمت يمل الػزواج مػف تمػوؿ الكوػ   التػ  سعدية:        
قػػػدمهت الكتتػػػب يمػػػل أنهػػػت امػػػرأة  كػػػتف لهػػػت دور وطػػػول  فػػػ  الروايػػػ   غػػػتدرت ويتهػػػت وعػػػدمت 

هت ويفتهػت  اف ويػت ارطدمت وزوج  خت ف وأب تشػ   والتحقػت وػتلموار حفتظػت يمػل شػرف
كػػػتف مرتعػػػت لمسػػػمر وتعػػػتط  الخمػػػور مػػػف قوػػػؿ الضػػػتوط  -تمػػػوؿ الكوػػػ   –زوتهػػػت الخػػػت ف 

ا تحـــد يســـتطيح العػػػيف الزرقػػػت  والعسػػػتكر الفرنسػػػييف  لػػػذا توػػػرر سػػػعدي  خروتهػػػت وتقػػػوؿ: ل
الصبر :ي بيت رمول، خفت تن يعتدي عمي ال ابط وعساكر ،،،تنا ت: ـل حمـل السـالح 

كمت أنهت ستتحمؿ كؿ الرعتب وسترور يمػل قػّر الشػتت  وحػّر   1لتشهدوسأكا:  حت  تس
ػػؿ التػػوع  وأخطػػتر المػػوت   وكػػـ ل ــة المرا ــدين :يهــا،،، الرػػيؼ وَتحمر كانــت ســعيد، بثر

 .2لوبتوارد ا بالربل،،، تخمصت من  مومها،،، ا ن تحررت من كل الريود

وغػ  أف يترػؼ وػ  المػر  فكتنت هذك المرأة نموذتت لمعمػؿ الوطػول  ونموذتػت لمػت ين 
مف ذكت  وشتتي  ف  مواتهػ  التحػديتت وااخطػتر ويػدـ الضػعؼ والركػوف لمواقػ   وكسػر 

 حتتز الخوؼ  والتحرر مف قيود الذؿ والهواف

شخري  مستيدة  يػتش فقيػرا  يمػؿ فػ  مػزارع المعمػريف   أدركػ  الشيخ المهدي:        
يرـري  نـاك،، :ـي لػذلؾ وتسػت ؿ يّمػت: لزمف المورة زمػف االنفتػتر وهػو شػيخ كويػر فتأسػؼ 

  ولكػف 3لتديال الربل األخ ر؟،،    لو كان شابا لركض إل   ناكع وان م إل  الثـائرين
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الحيػػػز الػػػذي  -شػػػيخوخت  لػػػـ تمنعػػػ  مػػػف تقػػػديـ الػػػديـ لممػػػورة والمشػػػترك  فػػػ  تحريػػػر وطنػػػ   
اارض  فعمػػػػؿ ومزريػػػ  المعمػػػػر فتنسػػػت ليسػػػػم  لػػػ  ذلػػػػؾ وتوطيػػػد يتقتػػػػ  وعمػػػػتؿ  -يقطنػػػ  

 فيوض  لهـ اامور الغتمض   ويحمهـ يمل توحيد الرفوؼ. 

كمػػت أنػػ  كػػتف حريرػػت حررػػت شػػديدا يمػػل تعمػػيـ اونػػ  محمػػد وكػػتف يحمػػ  ويقػػوؿ لػػ :        
  فتلكتتػػب 1لتريــد منــك تن ترــرت،،، ارتهــد يــا ولــدي حتــ  تــنر  وتخــرج مــن عــالم الفرــرل

فر لسوليػػػت  والشػػػيوخ  مػػػف رػػػفتت يسػػػعل مػػػف ورا  هػػػذا الموقػػػؼ ترسػػػيخ مػػػت ينوغػػػ  أف يتػػػوا
 النر  والتوتي  السميـ لسونت  ويتم  النتس.

: الػػذي كػػتف متعمقػػت ومتػػأمرا وختلػػ  الوطػػؿ حمػػتد محمــد الصــفير بــن الشــيخ المهــدي       
الفتقػػ   خمػػر االلتحػػتؽ وػػتلموار ومقتطعػػ  الدراسػػ   انػػ  كػػرك  القتيػػد موسػػل التػػواج وتيتوػػتر 

كػػرك المعمػػر فتنسػػت انػػ  طػػرد والػػدك مػػف المزريػػ  وكػػتف قتسػػيت معػػ   أنػػ  أرادك راييػػت ينػػدك  و 
  فخيتؿ الكتتػب هنػت ال ينفرػؿ يػف السػيتؽ 2ويكرك العستكر وتموؿ الكو  انهـ يّذووا ختل 

االتتمتي  الذي أنتت   فهو انعكتس لمحيتة الشعوي  الست دة خنذاؾ  ّوتف المػورة التػ   طتلمػت 
 وان  ال ي مف وتلضعؼ وال يهتب المختطر.   ستهمت ف  تشكيؿ تيؿ نضن قوؿ أ

الشػػتو   أرممػػ  الشػػيخ الشػػهيد المهػػدي  وأخػػت الوطػػؿ حمػػتد الفتقػػ   التػػ  خديرـــة:        
ذا لورػػي  زوتهػػت  فػػ  تعمػػيـ اونهمػػت ليكػػوف لػػ  يػػتسػػعل وكػػؿ قػػوة حتػػل يػػدرس اونهػػت محمػػد تنف

بتعميمـك،، قـال لـي: سـيتحرر اسـمح يـا ولـدي،، تبـوك توصـ  مكتف ف  التزا ر المسػتقم  ل
  فتتحػػد  كػػؿ ظروفهػػت وتخػػرج 3لالــوطنع وســيرد محمــد :يــه مكانــه الالئــ  بف ــل التعمــيم

لتتمػػ  السػػنتوؿ التػػ  تضػػييعهت متكينػػتت الحرػػتد حتػػل ترػػو  للقتطػػ ل تػػركض تحػػت أشػػع  
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الشمس المحرق  وحمت يف سنتوؿ ضػت ع . يػت لػ  مػف يمػؿ شػتؽ  ولكنػ  يمػؿ أفضػؿ وكميػر 
أو انتظتر الموت الوط  ...الحيتة رػراع...قررت الخػروج مػف كوخهػت لتتحػد  مف التسوؿ 

كؿ العيوف...وأف تعتمد يمػل نفسػهت لمحرػوؿ يمػل لقمػ  شػريف  وعػدمت التحػؽ رتػتؿ الػدوار 
  لقد قدـ السترد هػذك الشخرػي  فػ  رػورة  تتعتمػؿ مػ  مقتضػيتت الواقػ  1وتلتوؿ ااخضر

كونػ  الوسػيم  الوحيػدة   وتلعمػؿ تطمػ   ليػ  مػت تحقيػؽوؿ تسػعل  لػل   وال تركف  لل ااحتـ
 لتحويؿ ااحتـ  لل واق   وقد قيؿ:

 وما نيل المطال  بالتمني       ولكن ت خذ الدنيا يالبا

شخرػػي  معتديػػ  لشخرػػي  الوطػػؿ  ال يتػػردد فػػ  اسػػتغتؿ الرايــد موســ  الرــواج:        
ذا رفـــت ا يـــ ذي النـــاس :رـــط أونػػػت  تمدتػػػ  واسػػػتعوتدهـ  فهػػػو ل بـــل يمـــتص دمـــاء م وا 

  وال يفػرؽ وػيف قريػب أو وعيػد  الكػؿ يسػتوي مرػتلح  2لترسامهم يد:عهم لمذئا  المفترسة
 سػػػعدي  فمػػػذة كوػػػدكو ذا يضػػػح  ومنتفعػػػ   حتػػػل واف كػػػتف مػػػف أقػػػرب النػػػتس  ليػػػ   فهػػػت هػػػو

 "تنا تبوك وتريـد مصـمحتكع لرـد ر: ـته لمـا موررا فعم   وقول :مف تموؿ الخت ف  ويزوتهت 
فتػرفض سػعدي  الػزواج وػ   كان مررد خماس، تما اليوم :هو ينتمي إل  عساكر المركز"ع 

ومــا معنــ  حركــي؟ع إنهــا وظيفــة كبــاقي   فيػػرد يميهػػت: ألنــه حركــي وكــل النــاس يكر ونــه
شا  طي  وطمـوح،،، و ـو ررـل محتـرم   ويوارؿ تعداد خرتؿ تموؿ الحركػ  لالوظائ 

 .3ك:ي ريش :رنسا إنه الررل الذي يناسب

فػػ  حقيقػػػ  اامػػػر هػػػو ال يفكػػر  ال فػػػ  مكتسػػػو  وال يتعػػػتوف  ال مػػ  مػػػف يضػػػمف لػػػ   
ويسػمب النػتس  الػوطف خيػرات  ينهػب  كتهمػت ووػيف المسػتعمرفرؽ وين  ف  ذلػؾ  الرو   ال
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تنـه ررـل شـريرع يرمـد عمـال حقهـ  فهو ممم  ممؿ المعمػر فتنسػت الػذي كػتف يعػرؼ ينػ  وػػل
  فكتهمػت 1لل الـذين يعممـون عنـد  :ـي موسـم رنـي العنـ مزرعته بالسوطع ويركل األطفا

الػػذي كػػتف يسػػودك قػػتنوف الغػػتب  وهػػو تورػػيؼ لمحيػػز نػػتر حترقػػ  تأكػػؿ ااخضػػر واليػػتوس.
 ذاؾ.خن

فػ  رػغرك كػتف يكػرك   وطنػ  شخرػي  معتديػ  لشخرػي  الوطػؿ  خػتفرمول الكبـي:        
يتػػوانل يػػف  وأنتنيتػػ  تعمتػػ  الث حمػػتد يمػػل ضػػرورة محتروتػػ   لكػػف طمعػػ  االسػػتعمتر ويحػػ

كـان ت ــل الـدواوير ير بونــهع واترــاء اسػتغتؿ ضػعؼ أونػت  تمدتػػ  اسػتغتال فتحشػت  حيػػث ل
  2لشر ع كانوا يردمون له بعض الهدايا المتوا عةع درارةع حبـات بـيضع سـمة تـينع،،،

كـان كـان يأخـذ بـالرو، مـا وال يهم  ش   ف  هذك الدنيت سػو  تمػ  المػتؿ ووشػتل الطػرؽ  ل
 .3ليعربه

كمػت أنػػ  كػتف يتقػػت لوالديػػ   وكػتف سػػووت فػ  مػػوت أختػػ  مػريـ التػػ  طموػت منػػ  التووػػ         
والرتوع  لل أهم  وأونت  تمدت   يّذب حمتد الفتق  وتلكهروت  ومت  الرتووف  فكتف التػزا  

وختطوػػ   فأيقظػػ مػػف تػػنس العمػػؿ  اقػػتحـ حمػػتد الفتقػػ  ويتػػ  لػػيت فوتػػدك يتريػػت فػػ  فراشػػ  
مػـ  4ل(،،،يع ا تحـد ا ن ينريـك مـن المـوت خيبت تممي :يكولكن  ظننتك صديري: لقػت ت

  لػػػيس لهػػػت ديػػػف وال شػػػفتي  وال تػػػػنس الػػػوطف واامػػػ   خيتنػػػ  أتهػػػز يميػػػ  فقتمػػػ   ذلػػػؾ أف
 وحكمهت واحد هو الموت.

)محمد مفػػػػتح(  قػػػػد تعػػػػؿ يتقػػػػ  الحيػػػػز وتلشخرػػػػي  فػػػػ   روايػػػػ  لهمػػػػـو الػػػػزمف فػػػػػ       
يتقػ  تدليػ   وّينػت لنػت يػف ويػ  كيػؼ اسػتطتع الكتتػب مػف خػتؿ هػذك العتقػ   الفتق ل 
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النتمػػت  الػػوطن  فػػ  نفػػوس القػػػّرا   ذكػػت  روح اقترػػد والقػػيـ  نحػػػو مأف يررػػد لنػػت وعػػض ال
وتإلضػػػتف   لػػػػل مػػػت تتضػػػػمن  أحػػػداث التػػػػتريخ مػػػف دروس ويوػػػػر  ومػػػػت   وتعػػػريفهـ وتػػػػتريخهـ

وتيتوتر أف لالحضور االسػتعمتري محنػ   ترّورك مف قرص الشتتي  والوطول  والتضحي .
وطني  تمتييػ  قوػؿ أف يكػوف محنػ  فرديػ . ومتػل شػمؿ الخطػب النػتس تميعػت قػّرب ويػنهـ. 

تدة الػوطف ال تحتػتج  لػل أيػديولوتيت ويّزز لحمػتهـ. وحػّد مػف النزيػ  الفرديػ . خترػ  واسػتع
الحػػػػؽ الطويعػػػػ  الػػػػذي ال يحتػػػػتج  لػػػػل التفكيػػػػر الطويػػػػؿ لتقتنػػػػتع معقػػػػدة. اف الػػػػوطف هػػػػو 

وضػػرورة اسػػترتتي . مػػـ  ف هػػذا الوضػػ  ليػػديوهـ وإلحػػتح  لػػل العمػػؿ. ويوسػػط يمػػيهـ العديػػد 
تػب المقػّدس ممقػؿ وإمكتنيػتت الفعػؿ  رافػ  لهػت  لػل مقػتـ الوا -الػوطف –مف المهمتت. فهػو 

     اف حب الوطف مف اإليمتف1تقريوت  ومقرف لضرورة رفض الواق ل

فػػػػ  رػػػػّور نموذتيػػػػ    شخرػػػػيتت  الروا يػػػػ  وقػػػػد حػػػػتوؿ الكتتػػػػب يمػػػػل أف يقػػػػدـ لنػػػػت        
يمتمكػػوف قػػدرا  كويػػرا مػػف الػػذكت  والشػػتتي  التػػ  تمكػػنهـ مػػف مواتهػػ  ااخطػػتر  وتإلضػػتف   

مػػف رػػفتت المػػرو ة  والتضػػحي  واإليمػػتر  وأف الهػػدؼ  لػػل مػػت يترػػفوف وػػ  فػػ  سػػموكيتتهـ 
هػػػو التأكيػػػد يمػػػل أف يتعمهػػػت  اإلنسػػػتف كقيمػػػ    مػػػف تقػػػديـ هػػػذك الرػػػفتت وهػػػذك السػػػموكيتت

التػػػ  هػػػ  مػػػف الرذا ػػػؿ   فػػػ  مقتوػػػؿ رػػػف  الخيتنػػػ   ينوغػػػ  أف يتحمػػػل وهػػػت المػػػر   سػػػموكي 
 .ااختقي  الت  ت دي ورتحوهت  لل الهتؾ

التػ  لعوػػت دورا أستسػػيت   االشػػترة  لػل طويعػػ  القػو  االتتمتييػػ  هػذا  وتإلضػتف   لػػل       
فكتنػػت الشخرػػي  الموريػػ  ينػػدك  تعكػػس  .فػػ  النضػػتؿ الػػوطن  يمػػل أيػػتـ المػػورة وامتػػداداتهت

  -رتتؿ  نست   شيوخ  شوتب  أطفتؿ -كؿ ف تت الشعب التزا ري.
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اادوار واافعػػتؿ وحسػػب  داخػػؿ العمػػؿ الروا ػػ   تتنػػوعتتػػوزع و  فتلشخرػػيتت الروا يػػ        

 .لمت تقـو و فهت توعت ييكوف ترن حيث  داخؿ النص الروا   والوظت ؼ الت  تقـو وهت

ويتفتيػػؿ ونظػػرا لعػػدـ اسػػتقرار الشخرػػي  الروا يػػ  يمػػل حػػتؿ وتيتوترهػػت كػػت ف يتحػػرؾ        

تنتقػؿ مػف حيػز)أ(  لػل حيػز م  مختمؼ الموتودات تتأمر وت مر ف  مػت حولهػت  فهػ  لحػيف 

)ب(  يوػػػر طريػػػؽ محسػػػوس  فهػػػ  تنتقػػػؿ فػػػ  حيػػػز  ويتػػػب ضػػػوط حركتهػػػت الحيزّيػػػ  يمػػػل 

فحركػ    1أستس تنّقمهت مف ااّوؿ  لل ا خر  أو استقرارهت  أو يدـ استقرارهت  فػ  أحػدهمتل

  انتقتلهت يشغؿ حيزا أيضت. فكوف أ الشخري  مف حيز  لل حيز خخر تكوف ضمف حيز 

ختمػػؼ وسػػت ؿ التنقػػؿ لػػد  الشخرػػيتت  كمػػت أف لالػػذي يخػػرج ال يخمػػوا مػػف أف وقػػد ت

ففعمػػ  حركػػ   وحركتػػ  تتػػري فػػ   يكػػوف خروتػػ  مػػف حيػػز مػػت  ومقرػػدك  لػػل حيػػز مػػت خخػػر 

ذلػؾ  ونحػ االمتت   واالنتزار واالمتداد  وال يقػتؿ  الّ و وحيزك مظهر مف مظتهر الفراغ  حيز

 ل حيػز خخػر تكػوف وتلضػرورة يوػر حيػزحيػز  لػ فحركػ  الشخرػي  مػف  2يقتؿ فػيمف يػدخؿل

ممػػت يتعػػؿ لكػػّؿ حيػػز سػػيوّلد حيػػزا خخػػر مممػػ   أو أكوػػر منػػ  وهػػو مػػت يمكػػف أف نطمػػؽ يميػػ  

(   ذ سينشأ يف المرور حرك  المش   Spatialisation-Spatialization)التحييز(  أو)

 .3وهذك الحرك  ينشأ ينهت امتداد  غير محدود لهذا الحيزل
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ـّ الوطػػؿ )حمػػتد الفتقػػ (  وػػتلعودة  لػػل ففػػ  روايػػ    لهمػػـو الػػزمف الفتقػػ ل  وينػػدمت هػػ

الػػدوار وعػػدمت سػػم  دوي انفتػػتر  القنومػػ  التػػ  وضػػعهت فػػ  خمػػترة ليػػوف  وهػػو منترػػب فػػ  

ل ربـــين ـبرقــت عينـــا حمــاد بالســعاد،،، قب ــسػػتح  المسػػتد الكويػػر  ينتظػػر هػػذا االنفتػػتر ل

 الم ذن بحرار، و مس له قائال:

 إل  المراء يا عمي صال ،، -

 حماد؟ اإل  تين ي -

 1قررت العود، إل  الدوار،، -

الػػػدوار تتركػػػت مدينػػػ  غميػػػزاف التػػػ  نفػػػذ فيهػػػت مهمتػػػ  ونتػػػتح    لػػػلقػػػرر حمػػػتد العػػػودة        

ظهــر قــر    تســرع الخطــ  نحــو ســاحة الســو  الســوداءع ذا  :ــي الكتــل البشــرية حتــفػػل

التـي يطتهـا الحشــائش  ،سـور ثـم قفـز داخــل المربـر "سـيدي عبـدالرادر"،، تســم  ال ،مربـر 

ــة، (،،،يع اقتــر  مــن ســور الرهــة  اليابســة، ــم تحــرك نحــو الرهــة الفربي تأمــل الربــور ث

بعمـ  حـين دخـل ، ورـرى نحـو الربـو،، تنهـد ، اعتم  صخر، ثم قفـز خمـ  السـورةالفربي

خخػػر   حيػػز  فحركػػ  الشخرػػي  هنػت كتنػػت متوارػػم  وتسػػتمرار مػف حيػػز  لػػل 2لنينيابــة الــز 

ايتمػل    فمقورة سػيدي يوػدالقتدر  حيػثمف ستح  المستد الكوير نحو ستح  السوؽ السدا 

تعمػػ  ممػػت  فػػ  حتلػػ  فػرار  الفتقػ ( حمػػتد)السػور أمنػػت  الػدخوؿ وأمنػػت  الخػػروج وتيتوػتر أف 
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نحـو وادي مينـة (،،،يع يتوت  تمقت  الغتو   فيدخؿ غتو  الزنيف  مـ يوارؿ هروو  وانتقتل  ل

رديـد قاصـدا  :شر  من ميا ه (،،،يع احظ تثر الدم بردميـه، (،،،يع وانطمـ  راك ـا مـن

  فكتنػت حركػػ  الشخرػي  سػػريع  تترػؼ وتلعشػػوا ي  1لدوار  الـرابض تحــت الربــل األخ ــر

وتيتوترهػػت فػػ  حتلػػ  خػػوؼ وهػػروب ممػػت تعمهػػت تنتقػػؿ ووتنػػتح السػػري  يوػػر أحيػػتز مختمفػػ   

امتػداد غيػر  -انتقػتؿ شخرػي  حمػتد –مم  وغير متتتنس   فنشأ يف هػذك الحركػ  غير متمت

   فكتف مت يطمؽ يمي  التحييز.زمحدود لمحي

المغ  أهـ وست ؿ االترتؿ والتفتهـ ويف النػتس  فهػ  لأداة تعد  المفــة:ب عالقة الحيز       

مف أدوات المعرف  )...(  وودوف المغ  يتعذر نشتط النػتس المعرفػ   وتػرتوط المغػ  وػتلتفكير  

  فهػػ  الوسػػيم  التػػ  يسػػتعممهت 2ارتوطػت وميقػػت  فأفكػػتر اإلنسػػتف ترػػتغ دومػػت فػ  قتلػػب لغػػويل

 اك المختمف .ور  ر يي   وترو نالمود لمتعوير يف تتروت  الف

  لالمغػ  تػز  مػف المحظػ  التػ  ينشػ  فيهػت (H. Delakrouxيقػوؿ ينهػت دوالكػروا )       

فػػػػػ  نفػػػػػس الوقػػػػػت تممػػػػػ  مػػػػػف  الفكػػػػػُر ااشػػػػػيت   وكػػػػػّؿ فكػػػػػر ال يركػػػػػّب ااشػػػػػيت   اّل ويرّكػػػػػبُ 

  فتلمغػػػ  هػػػ  التػػػ  3العتمػػػتت  وال سػػػويؿ  لػػػل المعرفػػػ   اّل مػػػف خػػػتؿ العوػػػترة التػػػ  تسػػػوق ل

ف ديػدة لمغػ   وهكػذا فػإسػيتقتت تعطػ  قيمػت تتخمؽ الفكر وتحّول   لل حيز الوتود  ضػمف ل
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  حيػػث ترػػو  1  خطػػتو  يتحػػوؿ وتلتػػدرين  لػػل ظػػتهرة لغويػػ ليد معػػتن  لفظػػ  مػػت  رػػنتعػػدّ 

ف تػػوهر اامػػر اادوػػ  والخطػػتب المغػػ  لقػػواـ الخطػػتب الفنػػ  التػػ  يرػػتغ وهػػت ومػػف هنػػت فػػإ

 .2وتغي لالنفتذ  لي   ال يور ريتغتت  اإل يمكف الفن  ال

ووتلتتل  فإف لالمغ  ه  ااداة المعطت  الت  تتي  لمعمؿ اادو  أف يقػـو  فهػ   ذف  

يومػػت وحػػدهت التػػديرة وتاليتوػػتر  وهػػ  وحػػدهت التػػ  تممػػؿ فيهػػت الحقيقػػ  اادويػػ  لكػػؿ  وػػداع. و 

و قيمػػػ   أو حقيقػػػ  فتلمغػػػ  طػػػتر هػػػذك المغػػػ  يوتػػػد شػػػ    أيحػػػتوؿ أف يختدينػػػت وػػػأف خػػػترج  

 ليهػػػت    فيعمػػػد الكتتػػػب3اادويػػػ  المعطػػػت  هػػػ  هػػػذك الحقيقػػػ  والقيمػػػ   وهػػػ  التمػػػتؿ والخيػػػتؿل

المسػتويتت  فػ   ليتعمهت تتوزع يمل مستويتت لكف دوف أف ُيشِعَر قتر   وػتإلختؿيوظفهت ول

ونيػػ  الكويػػرة وتإلوقػػت  يميهػػت فػ  مسػػتو  فنػػّ  يػػتـ موحػػد يمػل نحػػو مػػت  كتل نسػن لغتػػ   وذلػػؾ

وػؿ كػػّؿ  يػف ِرػنواتهت  ؿفتنعػز  التػ  تتػري فػ  فمكهػت ونػل مختمفػ  دوف أف تتفكػػؾ ونيػ  منهػت

أختهػت  وحيػث كػؿ ونيػ  تسػتأمر وخرورػّي  دوف   لػل ومفضػي وني  تظؿ مرتوطػ  ووعضػهت  

شػػديد  تػػؿ تتسػػيد نظػػتـ لغػػوّي أمنػػت  ذلػػؾ هػػت العتمػػ  ووػػتق  الونػػل  وذلػػؾ مػػف أأف تفقػػد يتقت

 ويف تمي  مكونتت  المختمف .  4التمتسؾل
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تعػد متػرد أداة توميػ  للػـ  ادوػ   كونهػتمقومػتت العمػؿ افتلمغ  قد أرػوحت مػف أهػـ        

تستعمؿ لمتعوير يف الرّور وااحداث وػؿ رػترت فػ  وعػض الروايػتت غتيػ  فػ  حػد ذاتهػت 

ومكػتف المفظػ  فػ   وُيعنػل الدالليػ    تحظل وعنتي  ختر   فينظر ف   يقتيهػت وفػ  شػحنتهت

وتحػدث نغمػت م تمفػت شػأنهت فػ  ذلػؾ شػأنهت فػ   كيب التمم  حتل ت دي وقعت مخرورت تر 

 ففػإ لػذلؾ  1الشعر يردد قت م  وروت مرتف  ليطم ف يمػل تمػتؿ اإليقػتع وحسػف الرػيتغ ل

لالمغػػ  ليسػػت متمويػػ  مػػف االفػػتظ المفػػردة  وػػؿ متمويػػ  مػػف العتقػػتت والرػػي   فتالفػػتظ 

فػػردة التػػ  هػػ  أوضػػتع والمغػػ  لػػـ توضػػ   لتعػػرؼ معتنيهػػت فػػ  أنفسػػهت  لكػػف اف يضػػـ الم

الكتتػػػب  لػػػل رّص الكممػػػتت وضػػػـ    فيمتػػػأ2وعضػػػهت  لػػػل وعػػػض فيعػػػرؼ فيمػػػت وينهػػػت فوا ػػػدل

  .وأحتسيس  ور اك  أفكتركو  تتروت   ليعور يف وعضهت  لل وعض 

االيحت  والتعوير يػف االحسػتس  تسػتطي  أف لالمغ  ومت لهت مف قدرة يمل وتيتوتر          

أف تقػػػػّدـ المكػػػػتف فػػػػ  رػػػػورة يتحػػػػد فيهػػػػت الػػػػزمف وتلحػػػػدث  وػػػػتلموقؼ الشخرػػػػ   وتلشػػػػعور 

ليمتػػتز  فػػ  قتلػػب روا ػػ   3الوتػػدان   وتلر يػػ  الذاتيػػ   سػػوا  أكتنػػت ر يػػ  الكتتػػب أـ الػػراويل
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التكميػػػػؼ واالقترػػػػتد خطتوػػػػ  وخرورػػػػيت  ااسػػػػمووي  ووتسػػػػتممترات  الوتغيػػػػ  وونزيتػػػػ  نحػػػػو 

يقتيهت المتميزل  .1المغوي  حيث يرو  لمكمم  ف  هذا النوع مف الكتتو  قتنونهت الختص وا 

  اادا مػػد  يوقريػػ  المغػػ  وقػػدرتهت يمػػل يممػػ  فػػ  نظػػتـ يتسػػد ويتسػػد الروا ػػ           

 رػػب لالمحتػػو لؿ الروا ػػ   فهػػ  ليسػػت متػػرد أداة لكونهػػت تممػػؿ وعػػدا ر يسػػيت فػػ  ونػػت  العمػػ

قتلبل ولكػف أداة تشػؼ مػف ختلهػت العنترػر التوهريػ  يػف درتػ  أرػتلتهت ويػف مػد  ل ف 

  لػػل تلزمػػتف والمكػػتف والحػػدث  ومػػد  نفتذهػػتو ممتزتػػت قػػدرتهت يمػػل حمػػؿ الػػدؼ  اإلنسػػتن  

 ذا خمػػػػت مػػػػف شػػػػتيري   حقػػػػت ؽ ااشػػػػيت  التػػػػ  تتتػػػػتوز قػػػػدرة الرػػػػورة المتوتػػػػ  أو المتحركػػػػ  

 .2ت  الفني القرص  وتكسب الموقؼ خروري

مػػت يػػنهض يميػػ  ونت هػػت الفنػػ   لهػػ  أهػػـّ  ف تكػػوف فػػ  الروايػػ ممػػت ي هػػؿ المغػػ  وػػأ  

والزمػػتف  ؿ الحيػػزهػػت ممػػرػػؼ هػػ  وهػػت  مممو ترػػؼ وهػػت  أو تُ أ فتلشخرػػي  تسػػتعمؿ المغػػ  

ولمػت  فػ  العمػؿ الروا ػ  لػوال المغػ   نػ  فمت كتف ليكوف وتود لهذك العنترػر المكوّ والحدث  

فقػػػد كػػػتف منتظػػػرا منهػػػت  ف ترػػػطن  المغػػػ  اادويػػػ  التػػػ  تتعمهػػػت   تنسػػػت أدويػػػت كتنػػػت الروايػػػ 

لػذلؾ تعػد المغػ  مػف أهػـ مقومػتت الروايػ  التػ  تقػـو   3تعتزي  لل ااتنتس اادويػ  وتمتيػتزل

  المكون  لمرواي .يميهت  كونهت ينررا أستسيت ف  تكويف العنترر ااخر  
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الحػػػواري ليسػػػت لفػػػتف المغػػػ  فػػػ  مسػػػتواهت السػػػردي أو لهػػػذك ااسػػػوتب وهػػػذك ااهميػػػ         

نهت تتتتوز ذلػؾ  لػل لالرػهرل الحقيقػ  لتمػؾ مترد لقتطرةل تحمؿ أحدامت وأفكترا وتعميقتت   

 -يوػر هػذا الترػور - وتمػؾ وحتتػ  سػويك ل فنيػ  ل العنترر الممتع   وهػدؼ الورػوؿ  لػل

متوػػػرا يمػػػل أف  -الروا ػػػ  -الكتتػػػب يكػػػوف  1للهػػػت لتهتػػػدا   لػػػل مػػػذاؽ لغػػػوي خػػػتص مت ػػػـ

نػ  فإ ف يسػتحوذ يميهػت يمل نوضهت الحستس  فػإذا اسػتطتع أ يقوضلف أو المغ  مذاؽ يدرؾ 

  2نسػػػتف والكػػػوفليعوػػػر يػػػف موقفػػػ  مػػػف اإل دك هػػػو معرفيػػػت ور يويػػػت يوػػػدع يتلمػػػت لغويػػػت  يحػػػدّ 

 وواسط  هذك المغ  الفني  المعطت .

تػؿ خمػؽ مػف أ  المغػ  معتممػ  خترػ   معتمممت تعؿ وعض النقتد ي كدوف يمل وهو        

لػل التعتمػؿ مػ  المغػ   وػداييت وورػف  حميميػ  ودايي    ذ ي كدوف يمل لالػديوة  أيمتلهـ اإل

وعػػتدك حتػػل مػػف  دراؾ أوالوػػد  فتلمغػػ  يػػتلـ قػػت ـ وذاتػػ   لكػػ  يخمػػؽ الروا ػػ  يتلمػػ  الخػػتص 

يػػػتدة ونت ػػػ  مػػػف تديػػػدل فنػػػ  الوػػػد أف يكػػػوف ونػػػت ك فإوػػػداع أي يمػػػؿ   3نػػػتمكف مػػػف معرفتػػػ  وا 

ة الروايػػ   والروايػػ  ادفتلمغػػ  أ لوالخطػػتب الروا ػػ  هػػو قوػػؿ كػػؿ شػػ   خطػػتب لغػػوي  وتلمغػػ 

كػػوف أف   4خػػر  ويتتمػػل هػػذا أستسػػت فػػ  تعػػدديتهت المغويػػ للغويػػ  قوػػؿ أي ايتوػػتر خظػػتهرة 
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غػػ  ل -فتلكتتػػب ينػػدمت يتعتمػػؿ معهػػت  1ظػػتهرة متعػػددة ااسػػموب والمسػػتف والرػػوتلالروايػػ  ل

وقػػػد ايتوػػػر  ااخػػػر  حواريػػػت يتعتمػػػؿ معهػػػت يمػػػل أنهػػػت لنظػػػتـ لغػػػتت تنيػػػر  حػػػداهت - الروايػػػ 

ف الخترػػػي  التوهريػػػ  لمغػػػ  الروايػػػ  هػػػ  الحواريػػػ  واإلنػػػترة أ  (M. Bakhtineوػػػتحتيف)

نػػ  ال هػػت لغػػ  واحػػدة وحيػػدة  ومػػت يعنػػ  أنػػ  ال يتػػوز ورػػفهت وتحميمهػػت وتيتوتر أ أي وتلتعػػدد 

ويكػػػوف دور الكتتػػػب أمنػػػت   نتػػػتج يممػػػ  الروا ػػػ  لهػػػو   2حػػػدلمسػػػتو  وايتػػػوز ورػػػفهت فػػػ  

 يمتػػػـز حػػػدودالتػػػأليؼ وػػػيف مختمػػػؼ المغػػػتت وااسػػػتليب ورػػػيتغتهت ونت يػػػت فػػػ  تركيػػػب حػػػدم  

حتػػل يضػػمف لمخطػػتب الروا ػػ   مراييػػت الرػػي  ااسػػمووي  لممتكممػػيف  الونػػت  الفنػػ  لمروايػػ  

  3هو ريتغ  مف ااستليب المتعددةل اي ويكوف أسموب الرو  تعددك المغوي وااسموو  

االتتػتك الحػواري لمخطػتب تنػوع فػ  ااسػتليب هػو الػذي يتعػؿ لهذا التعدد المغػوي وال       

وسػػػػط الخطتوػػػػتت لااتنويػػػػ ل )وػػػػدرتتت وطرا ػػػػؽ متنويػػػػ (  يعطيػػػػ   مكتنػػػػتت أدويػػػػ  تديػػػػدة 

ويكػػوف ذلػػؾ لفػػ    4ويمقػػتلقػػل تعويرهػػت ااكمػػر تمتمػػت   نمػػرك التػػ  تمنػػ  يعطيػػ  فنّيػػ  وتوهريػػ  

 طتر فعتليػ  نشػط  مػف التعدديػ  المغويػ  الداخميػ  والخترتيػ   ويتضػ  ذلػؾ مػف خػتؿ تنػوع 

واخػػػتتؼ اارػػػوات الفرديػػػ  المتحػػػتورة وكػػػذلؾ مػػػف خػػػتؿ  تت )المغػػػتت االتتمتييػػػ ( المغّيػػػ

دمػتج كػؿ هػذك التعػدديتت ضػمف نسػ كػـ ين نرػ  محالطريق  الت  تعتمدهت الرواي  لتنظػيـ وا 
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  1سػػوا ل يمػػل حػػد   رةرة والمرػػو  ف اامػػر يتعمػػؽ وإوػػداع المغػػ  المرػػو  ومتمتسػػؾ  ووتلتػػتل  فػػإ

 لتنتز لنت نرت متعّددا لغويت وأسموويت.

يتعػػؿ لالخطػػتب الروا ػػ  لػػ  فنيػػ  خترػػ  تحكمػػ  أيضػػت  وهػػو نػػص لغػػػوي  وهػػو مػػت       

لتتنتسػػب مػ  الرسػتل  المػػراد يتػألؼ مػف متمويػ  مػػف الرمػوز المغويػ  رػػيغت وطريقػ  معينػ  

  فتلكتتػب لػ   مكتنػتت توظيػؼ المغػ  مػ  2 لل المتمقػ  وهػدؼ التػأمير فيػ ل ؿنقمهت مف المرسِ 

 اادوػػ  مهمػػت كػػتف تنسػػ كػػوف أف المغػػ  هػػ  التػػ  تنػػتن الخطػػتب  مختمػػؼ مكونػػتت الروايػػ  

يػػتت  لػػل ت الواقػػ  الم مػػث وتلمتدفهػػ  التػػ  ت مػػث الػػنص وتلكممػػتت والعوػػترات حيػػث تنقػػؿ لنػػ

 كتتػػػب يخمػػػؽ فػػػ  المغػػػ  حيويػػػ  مسػػػتقم واقػػػ  روا ػػػ  تخييمػػػ  م مػػػث وتلكممػػػتت والعوػػػترات لفتل

وال تحػػرؾ وموضػػويهت أو وػػأي ينرػػر مػػف اكتفت هػػت وػػذاتهت  وكتتوتػػ  تحػػرؾ وػػد ا مػػف ذاتهػػت  

لتشػكؿ لنػت فػ  نهتيػ  المطػتؼ نرػت   3الخترػ ل  نهت تتوالػد مػف طتقتهػت المغويػ  خترج ينهت 

   منفتحت يمل نفس   ومنغمقت يف وتق  الم مرات الخترتي .

 مػت الموػدع يفعؿ وهػت لّين  ع هو الذي يتعمهت طي  مف نتري  المغ تمكف لذلؾ فإف ال       

 هػػذك ر ينهػػت وواسػػط ويسػػتخدمهت اسػػتخدامت خترػػت يتمتشػػل وتتروتػػ  الفنيػػ  التػػ  يعّوػػ  يشػػت 

 -أسػمووي  – يتفتيؿ م  مػت يكتوػ  وتوظيػؼ منوهػتت لغويػ  - القترئ –ليتعؿ المتمق   المغ 
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خترػػػػ  فػػػػ  اايمػػػػتؿ السػػػػردي  التػػػػ  يمكنهػػػػت أف تسػػػػتويب كػػػػؿ ااتنػػػػتس اادويػػػػ  دوف أف 

يتعػػػػؿ للغػػػػ  اامػػػػر اادوػػػػ  وأسػػػػموو  وتركيوػػػػ  وطتوعػػػػ  التمػػػػتل  يتحػػػػدد  تكونهػػػػت  وهػػػػو مػػػػت

 الواقػػػػ   ووتلتتروػػػػ  التػػػػ  يمتمكهػػػػت نػػػػتف لنفسػػػػ  يػػػػفومضػػػػمون  أي الترػػػػّور الػػػػذي يكّونػػػػ  الف

  فتكػػوف وػػذلؾ المغػػ  هػػ  أداة الروا ػػ  لمتعويػػر مػػف ختلهػػت 1ر ينهػػتلووتايػػديولوتيت التػػ  يعّوػػ

 المختمف . الفكري  ر اكو يف تتروت  الفني  

 نظتمػػت دالليػػت  وتمتليػػت أيضػػت  قػػتدرا يمػػل استحضػػتر كػػّؿ المورػػوفتتغػػ  أف للمكمػػت        

 والمػػذكورات فػػ  الػػذهف فيرتسػػـ الحيػػز وتتحػػّدد معتلمػػ   وتتكػػوف حػػدودك  وتتشػػكؿ تغرافيتػػ 

فيكوف وذلؾ محؿ مقترو  تهدؼ  لل الكشؼ يف العت ؽ المختمف  داخػؿ الػنص    2لاادوي 

السػػتتت  دالالت الحيػػز وأوعػػتدك مػػف سػػيتقهت المغػػوي  لػػل سػػيتقتت فنيػػ  ذات قيمػػ  تمتليػػ  

  دة والتميز.تمنح  ش   مف الفرا

فػ   (محمػد مفػتح) ايتمػدهت  الكيفيػتت المغويػ  التػ وػراز وف  هػذا المقػتـ سػنحتوؿ         

فػػػ  روايػػػ  الحػػػتؿ لهمػػػس الّرمػػػتدّيل وتحديػػػد معتلمهػػػت  واستحضػػػترهت  رسػػػـ أحيػػػتزك  الروا يػػػ  

 اخر   مف ختؿ العنترر التتلي :ووعض الروات ا

يعػػد الورػػؼ مػػف أهػػـ اادوات المغويػػ  التػػ   الفنيــة:الحيــز بــين الوصــ  والصــور،        

فػػػ  تتسػػػيد الحيػػػز وتمظهػػػرك  كونػػػ  لال يػػػأت  وػػػت موػػػرر )...(  ولػػػ  أمػػػر تػػػ دي دورا هتمػػػت 
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موتشػػػػر أو غيػػػػر موتشػػػػر فػػػػ  تطػػػػور الحػػػػدث  وهكػػػػذا تمػػػػتحـ كػػػػّؿ العنترػػػػر المكّونػػػػ  لمػػػػنص 

رايػػت يعكػػس وعضػػتهت الروا ػػ   وتكتمػػؿ الوحػػدة العضػػوي  لمعمػػؿ وترػػو  ااتػػزا  المختمفػػ  م

  ومعنػػل أف الورػػؼ يمكنػػ  أف يشػػ   ااشػػيت  ويتعمهػػت 1وعضػػت لتقػػديـ الرػػورة المتسػػم ل

كأنهػت قت مػػ  وػذاتهت فػػ  ذهػف المتمقػػ   فوواسػط  الورػػؼ  يمكػف لممتمقػػ  أف يتخيػؿ ااحيػػتز 

    المغ  لهت  كأنهت متمم  أمتم .مف ختؿ تش

لنػت رػّور  ينػدمتمحمد مفتح ف  رواي  الحتؿ لهمس الّرمتدّيل  وهو مت نتدك يند  

حين تطمعت تشـعة الشـمس :ـي حيـاء مـن وراء يدة أحيتز وكأنهت  نستف يتكمـ ويتحتور  ل

ــد  ــد توقفــتع والعواصــ  الهورــاء ق ــة ق ــيع كانــت األمطــار العنيف ــال الونشــريس الفرب رب

ــات ا ــي تنســ ،  ــدتتع مخمفــة  امــا وحكاي لحظــات الشــد،  ــذ  ظــل  حــي الفرســان و:

يحمم  إلـ  السـماء الصـا:ية ال ـاحكة طالبـا منهـا الرحمـة والرـدر، عمـ  تحمـل مصـائ  

 ـذ  الكارثــةع وراريــا الشـفرة عمــ  بنياتــه التـي تصــابتها ت ــرار خطيـر،ع ثــم انحنــي عمــ  

تت  مرسومت وطريق  فني  وتغي  قت مػ  يمػل تمميػؿ هنت تلورؼ ف  2نفسه مستسمما لمردر"

وتلكػػػت ف الحػػػ  مػػػف خػػػتؿ انزيػػػتح المغػػػ  يػػػف اسػػػتعمتلهت الحقيػػػؽ  لػػػل تعويػػػر مكمػػػؼ الحيػػػز 

 ومقتوس مػف رػورة  نسػتني  معوػرا ينهػت وألفػتظ )حيػت   يحممػؽ  الضػتحك   انحنػل  نفسػ ( 

تشػوي   نحػومستغت الكتتب  ذلؾ ومت تمنح  المغ  مػف امكتنػتت وواسػط  مػت لهػت مػف أدوات  
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ف  المعتن  يرف  قدرهت  ويضتيؼ قواهت ف  تحريؾ النفوس التمميؿ الذي يكوف لأيظـ أمرا 

ـ  يحتػػتج  لهػػت  فػػإف كػػتف مػػدحت كػػتف أوقػػ   أو ذمػػت كػػتف أوتػػ   أو ورهتنػػت كػػتف أسػػط   ومػػف مػػ

 لػػل كػػد  الػػذهف فػػ  فهمػػ   السػػتخراج الرػػورة المنتزيػػ  مػػف أمػػور متعػػد دة  حسػػي  كتنػػت  أـ 

 ؿ  مػف خػتهػذك الفقػرة فػ   (مػد مفػتحمح)  حيػث شػو  لنػت 1غير حسي  لتكوف وت  الشػو ل

 اهتػرأتترػّديت ونتيتتػ  و  الػذي -حػ  الفرسػتف  –ز محيػالرورة الفني  التػ  تػت  وهػت ل هذك

  ورػورة ذلػؾ االنسػتف الػذي نتوتػ  نت وػ  الػدهر  اامطتر الطوفتني   طرقتت  وشواري   تّرا 

فػػراح يتضػػرع  لػػل السػػمت  راتيػػت منهػػت  سػػدك ومتلػػ  وييتلػػ  وكػػؿ مػػت هػػو يزيػػز فػػتوتم  فػػ  ت

 لرحم  والشفق  لمتخفيؼ مف فتتعت .ا

فتلكتتب وّث الحيتة ف  أحيػتزك مػف خػتؿ هػذا المشػهد  حيػث تعػؿ  اطتلػ   

الشػػػػػمس مػػػػػف ورا  التوػػػػػتؿ كإطتلػػػػػ  المػػػػػرأة الحّيػػػػػ  ذات الحيػػػػػت  الشػػػػػديد  والسػػػػػمت  

هت  ّيتك وتإلنستف  الذي الضتحك  كتإلنستف الفرح الضتحؾ  وح  الفرستف يتكمـ مشو

يشػػػكو ألمػػػ   لػػػل ختلقػػػ   فنتػػػد الكتتػػػب قػػػد تعػػػؿ هػػػذك الرػػػورة حّيػػػػ  مفعمػػػ  وتلحركػػػ  

والروت والموف  حيث أنهت لـ تكف لتتتسد لوال المغ  الت  تعمت هذك ااشيت  يمػل 

المعتنػػػتة  –حػػػ  الفرسػػتف  -الحيػػزمػػت هػػ  يميػػػ  فػػ  الػػػنص الروا ػػ   لتكػػوف رػػػورة 

مػػف دمػػتر تػػرا  العوارػػؼ واامطػػتر الطوفتنيػػ   ورػػورة ذلػػؾ  والػػدمتر وعػػدمت لحقػػ 

 مـو والفوات  الروحي  والتسمتني .االنستف المنهؾ وتله
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الكتتػب ويعمػد  لػل رّرػهت  حيػث يونػ  يممػ  الفنػ  مػف الت  يستعممهت  األلفــــــــــــاظ:       

االفػػتظ هػ  المػػتدة  أف خخػر  كػوفت فنيػت يػػف خػتؿ تتتورهػت  هػػذا التتػتور الػذي يميػػز يمػ

يظـل طريـ  حديرـة يتمظهر مف ختلهػت فػ  رػّور شػتل  لتتسد  و المغوي  الت  وواسطتهت ي

الدامة من ت م الشوارع التي تربط بين حي الفرسان وثالثة تحياء شعبية ُبنيـت مسـاكنها 

ــ ــد تفيــرت الي ــراع إذ ارتفعــت :يهــا :ــيالت  ــخمة و :ــي عهــد ااحــتالل الفرنســيع وق م كثي

من دول  سيا وتوروبا، كمـا تمـر بـه السـيارات لبيح مختم  الب ائح المستورد، ومحالت 

الفـــاخر، وشـــاحنات نرـــل الب ـــائحع وحـــا:الت المســـا:رين (،،،يع ويف ـــي طريـــ  حديرـــة 

ـــاج النســـي ع وتصـــبحت بعـــد زمـــن  الدامـــة (،،،يع إلـــ  بنايـــة  ـــخمة كانـــت ورشـــة إلنت

لهــا إلــ  مســ تودع لمخــردوات المســتورد، مــن الخصخصــة ممكــا لرياللــي العيــار الــذي حو 

 ،1:رنسا"

وأنػػػ  حيػػز يمتػػػتز وحيويػػػ  وحركػػػ  دا وتػػػيف  عيظهػػر لنػػػت الحيػػػز مػػػف خػػتؿ هػػػذك الفقػػػرة 

 خػػتؿ االفػػتظ الموظفػػ  وذلػػؾ مػػف   نػػت هػػذك الدينتميػػ  سػػموي  أـ  تتويػػ وغػػض النظػػر  ف كت

)تروط  ُونيت  تغيػرت  ضػخم   ويػ   مسػتوردة  تمػر  السػيترات  شػتحنتت  نقػؿ  الوضػت    

حػػػتفتت  المسػػػتفريف  انتػػػتج  أرػػػوحت  وعػػػد  زمػػػف  حػػػّوؿ(  وهػػػ  كمهػػػت ألفػػػتظ تػػػدؿ يمػػػل 

دينتمي   وحركػ  الحيػز  المسػتمرة منػذ يهػد وعيػد حتػل اليػـو  لتػوح  لممتمقػ  وػأف الحيػز لػـ 

  .غير مستمر  لل يومنت هذا الذي كتوت في  الرواي يستقر يمل حتؿ وهو ف  ت
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تصـف  يـونس الـورا  شـريط تحـداث الفيسـبوك ل هذك الفقػرة ومف ته  أخر  ألفتظ        

و ــحك كثيــرا مــن رد، :عــل عبــد  الرنــيع واعتبــر كالمــه ســخيفاع ثــم تســاءل عــن ا تمــام 

تحمػؿ  يحػت ات  ع1لريرانه بهموم الدول العربية وحـي هم البـائس يحت ـر :ـي صـمت مـ لم

فهػػو يسػػير   الحػػ  يمػػل وشػػؾ االنهيػػتر والضػػيتع تػػدؿ يمػػل أفلالروا ػػ   هتاسػػتعمم ودالالت

 مم : )الوػػت س  يحتضػػػر  رػػمت  مػػػ لـ(وهػػو مػػػت دلػػت يميػػػ  االفػػتظ المسػػػتع عنحػػو الهتويػػػ 

حيػػث يػػتدة االيتوػػتر  وهػػ  كممػػتت كمهػػت تػػدؿ يمػػل أف هػػذا الحيػػز فػػ  حتتػػ   لػػل  نعػػتش وا  

س االفػػتظ )المغػػ (  سػػمطتهت لتخػػرج الحيػػز مػػف داللػػ  مخرورػػ  )حػػ  الفرسػػتف(   لػػل تمػػتر 

 دالل  أرحب يرـو فيهت السترد والقترئ معت  توافقتت  سقتطي  تتم  رورة التزا ر كمهت. 

و:ـي  ـذا االفتظ دال  يمل التو العتـ لمحيز  فف  هذك الفقػرة  لكمت يمكف أف تكوف        

ازدادت :يـــه شـــرونهع تمســـك  اتفـــه المحمـــولع واتصـــل بســـعاد اليـــوم المشـــمس الـــذي 

يا رائعتـي؟ تعـالي،، تعـالي يـا  تأخرتي ،، تين تنت،، لو،، يا عصفورتي،،  ،، لو الرمحية

ـــــي   المسػػػػػتعمم  فػػػػػ  هػػػػػذك الفقػػػػػرة  )المشػػػػػمس  شػػػػػتوف   سلفػػػػػتظ  ف2لممهمتـــــي، تســـــرعي إل

ويمػػل  مفعػػـ وتلرومنسػػي .را عتػػ   ممهمتػػ (  دالػػ  يمػػل أف الحيػػز يسػػودك تػػّو يرػػفورت   

كــوخ المهــدي (،،،يع كــوخ ل روايػػ  أخػػر  فػػ  ك النقػػيض مػػف هػػذك الرػػورة الرومنسػػي   نتػػد

متوا ح،، من يرا  عن بعد يظنه كومة من الطين والتبن، :ـي  ـذا المكـان الحـزينع رتت 
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ــم ،، مــريم حياتهــا تــذبل بهــدوء،، ذبمــت قبــل تن تخ ــر توراقهــا لــم تتمتــح بشــبابها بــل ل

عرــز، مــرت الشــهور والســنوات الطويمــة العريمــة و ــي تنتظــر صــابر، تن تحــدث متعشــه،، 

تفي ر حياتها (،،،يع و ا  ي اليوم تواره  ما  خر تدخل الرع  :ي قمبهـا، مـرض زورهـا 

(،،،يع قد يخطفه الموت ويتركها وحيد، و ائعة :ي  ذا العالم الموحش،، تمنت لنفسـها 

ـــا ـــل زوره ـــوت قب ػػػت   الموظفػػػ فتالفػػػتظ  ع1لالم )كػػػوخ  الحػػػزيف  تػػػذوؿ  ذومػػػت  العقيمػػػ   َهم 

تػػوح  يمػػل أف الحيػػز يسػػودك حػػزف المػػوحش(  وحيػػدة  الريػػب  مػػرض  المػػوت  ضػػت ع   

 وػػػتف فتػػػػرة  يميػػػؽ  ممػػػػت تعػػػؿ الكتتػػػػب يػػػنت  فػػػػ  تقػػػديـ هػػػػذك الرػػػورة القتتمػػػػ  لهػػػذا الحيػػػػز

   االستعمتر.

يرػػػّور لنػػػت الشػػػترع الكميػػػدون ل  لشػػػو  فػػػ  روايػػػ  الكتتػػػب  وفػػػ  رػػػورة مغػػػتيرة نتػػػد

الذي كمفػ  والػدك وتلوحػث يػف قوػر  –امحمد شعوتن   -المحتذي لمعمترة الت  يقطنهت الوطؿ 

ُنفــي إليهــا الشــيخ امحمــد التــي  كاليــدونيا الرديــد،عرزيــر، لمػػ  المنفيػػيف  لػػل تػػدك المنفػػ  

وتيتوػػتر أف  -  2م"1864المنفــي ومرا ــدو ثــور، ســيدي األزر  بمحــاج المندلعــة ســنة 

ثـم و ـح امحمـد شـعبان د:تـر  الصـفير األصـفر عمـ  ل -الدول  لـ توؿ اهتمتمت لهػذك الف ػ 

ــنهض، تصــب  ا  ــه الخشــبيع ســمح  ــرة وعويــل صــبيع انتظــر لحظــة قبــل تن ي مكتب

يتحمل ال ري ، الكتابة تتطم  تركيزا قويا، بيته ا يمنحـه الهـدوء الـذي  يتمنـا  إلنرـاز 
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بــن عــود، ي ــ  بصــياح الباعــة وصــخ  تبــوا  المركبــات  نصــهع شــارع ســيدي امحمــد

كمــم مــرت درارــة ناريــة قــر  العمــار،، وحــين تحــدث تيــة  نرــهحالمختمفــة األحرــام، يــزداد 

 .1ل رة يرفز واقفا باحثا عن مصدر ا، كم تصب  مشتاقا إل  الهدوء التام

  ؿ  الضػػػػتين  يضػػػػن  رػػػػيتح  رػػػػخب  حنقػػػػ فتالفػػػػتظ الموظفػػػػ  )ضػػػػت   يويػػػػ 

الت  أيطت لمحيز رورة مطتوق  لحرك  المترة والوتي  وأرواتهـ  الرػتدرة مػف هنػت يقفز(  

تلمكوث وػوهنتؾ  هذك الرورة الدال  يمل كمرة الرػراخ والضػتين أفقػدت الشخرػي  الرغوػ  

 الذي يعد أهـ حيز لوتدانّ   معيش  فهو رمز الفردي  والذاتيػ . وفيػ  يتػوفر الحػدّ ف  الويت 

 .2اادنل مف الحري  )...(   ف المسكف لف يكوف مسكنت  اّل أف تأنس  لي  وتسكف وترتتحل

فكتنػت   لطمأنينػ  والراحػ الػذي يتػد فيػ  ال نسػتف  اانسػب ليكوف وذلؾ هو الحيز  

لمحيػػػػز  أيطػػػػت هػػػػذك المفترقػػػػ  هػػػػ  التػػػػ هػػػػذك الرػػػػورة تشػػػػكؿ مفترقػػػػ  لخرورػػػػي  الحيػػػػز  

لمػنص لالػذي  تمتليت  مف خػتؿ العت ػؽ التػ  يشػكمهت مػ  وػتق  المكونػتت السػردي  ااخػر 

هػذك االفػتظ لهػت أهميػ     3يتحوؿ ف  لحظتت مف االنتتز  لل اتتهػتد لغػوي ينحػت االفػتظل

الموػػدع وفقػػت لر يتػػ  وتتسػػيدا لتتروتػػ  يمتػػأ  ليهػػت ومكػػتف فػػ   يطػػت  رػػورة خترػػ  لمحيػػز  

 لهت مف ااوعتد والدالالت  ليشد وهت انتوتك القترئ والتأمير في .  وطريق  فني 

                                                           
 71محمد مفتح  رواي  لشو  الكميدون ل  مرت  ستوقص:  1

 50يود الرمد زايد  المكتف ف  الرواي  العروي   مرت  ستوؽ  ص:   2
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فهػو العنترر الت  تقػـو يميهػت الروايػ    ويف مف يعد الحدثالحدث: ب ــالقة الحيزع       

وتميػػػػػ   حداميتتػػػػػ  الزمتنيػػػػػ  والمكتنيػػػػػ   ومػػػػػف دوف وتػػػػػود هػػػػػذك  تال يقػػػػػّدـ سػػػػػو  مرػػػػػحوول

فتلحػدث لػ  أهميتػ  ومكػتف فػ    1المعطيتت يستحيؿ يمل السرد أف يػ دي رسػتلت  الحكت يػ ل

 .الونت  العتـ لمعمؿ السردي

تلحدث  فػإف ذلػؾ حتمػت سػيتعؿ العمػؿ السػردي موتػورا مػف أف ا لـ يروط الحيز وفإذ 

يسػػػتهـ وشػػكؿ فّعػػػتؿ فػػ  تحقيػػػؽ  كػػوف أف الحػػدثيتػػ  المنشػػػودة  يػػ دي رسػػتلت  المرتػػػوة وغت

التكتمػػػؿ والتعػػػتلؽ وػػػيف تميػػػ  العنترػػػر المكونػػػ  لمعمػػػؿ السػػػردي  ويعطػػػ  لمحيػػػز دينتميػػػ  

وحركػػ  تخرتػػ  مػػف ووتقتػػ  السػػكوني  مػػف خػػتؿ تفتيػػؿ الشخرػػيتت  وتػػأمير الػػزمف  وتغيػػر 

 .أحوال  مف حتؿ  لل حتؿ وتغير ااحداث

محمػد )التػ  أشػتر فيهػت  - همػس الّرمػتديّ  -روايػ  الحػتؿ  وهو مت نتدك ف  

تغيػػػر اسػػػم  توعػػػت حيػػػث  –مسػػػكف  23حػػػ   – لػػػل حيػػػز متػػػر  ااحػػػداث  (مفػػػتح

من طر  لرنة البناءع وكان يعـر  "  اختير موقع فتلح   لسحداث الت  ترت في 

ــيظ  مســكنا 23حــين تدشــينه باســم مشــروع  ــد الحف ــر عب صــممه المهنــدس الخبي

 مػػـ أطمػػؽ يميػػ  اسػػـ حػػ  الفرسػػتف   ينػػد تدشػػين  فػػ  ودايػػ  اامػػر  هػػذا 2"العاصــمي

تعفػػػر النػػػوري الػػػذي ي كػػػد يمػػػل أف تسػػػميت  وهػػػذا االسػػػـ  هػػػ  تخميػػػدا حسػػػب قػػػوؿ 
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"الترــ  :يــه :رســان  لمحػػدث العظػػيـ  الػػذي يعػػود تتريخػػ   لػػل العهػػد العممػػتن   حينمػػت

 اإلسـبانمـن الفـزا،  قبائل مينة والشـم  قبـل انطالقهـم :ـي اترـا  و ـران لتحرير ـا

 ع 1:اشتهر الميدان باسم (ترض الفرساني"

  فيػ  توعػت لمحػدث ولمػزمف  ولفعػؿ الشخرػي خخػر   يأخذ اسػـ  لحيزكمت أف ا

تبنــاء قبيمــة :ميتــه تن :ــي تحــد بحوثــهع ل )الرمػػتدي(  حيػػث ذكػػر نترػػر الروعػػ نحو

الثالـث  المتمردين تحرقـوا :ـي مكـان  ـذا الحـي إحـدى عربـات اإلمبراطـور نـابميون

 .2لمع :ُعر  باسم "الرمادي1865صي   الذي زار المدينة :ي

 –  مػػف خػػتؿ ذكػػرك تسػػميتت الحػػ  توعػػت لهػػذك ااحػػداث ( محمد مفػػتحػ)فػػ  

تتمػ  ف – وكػذا محترػرة نػتوميوف المتلػث  تتم  الفرستف لتحرير وهػراف مػف االسػوتف

الفرستف لتحرير وهراف  ه  حتدم  مدون  ف  كتب التتريخ  كتف تيشػهت يضػـ تنػود 

نظتمييف  وتنػود متطػوييف مػف يتمػ  الشػعب  وكػذا تنػود مػف طموػ  العمػـ وتتميػذة 

  3ووشػػػتغـ ومرػػػطفل وػػػف يوسػػػؼ حػػػتكـ متزونػػػ المعتهػػػد والزوايػػػت  يقػػػودهـ الوػػػتي 

  غميػػزاف  التػػ  كػتف الهػػدؼ منهػػت  هػػو ـ  لمدينػػ1865  تػواف زيػترة نػػتوميوف المتلػػثو 

الديتيػػ  لمسيتسػػ  االسػػتعمتري   حيػػث لػػـ تمػػر الزيػػترة كمػػت كػػتف يطمػػ  الحػػتكـ العػػتـ 
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 62  ص: المردر نفس  2

والنشر والتوزيع، ، دط، دار األمة للطباعة 2ينظر، عبدالرحمان بن محمد الجياللي، تاريخ الجزائر العام، ج  3

 وما بعدها 333م، ص: 3001الجزائر، 
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(  والمعمػػروف   ذ فػػوت  التميػػػ  ومظػػتهرة شػػػعوي   Mac mahon)متكمػػتهوف( )

وكتليدونيت التديدة  حيػث أدخمػت  تطتلب وإطتؽ سراح الموار المنفييف  لل كورسيكت

 الخػروج متنكػراهذك المظتهرة الريب ف  قمػوب التميػ   ممػت أتوػر االموراطػور يمػل 

 .1والرتوع  لل مدين  مستغتنـ ووواسط  يرو  غير يروت  الت  دخؿ وهت المدين  

مػػػػف خػػػػتؿ ذكػػػػر هػػػػذك ااحػػػػداث   نمػػػػت يريػػػػد أف يسػػػػتمير الخيػػػػتؿ ػتلكتتب  فػػػػ 

  يحفػز ويػديوا  لػل الوطولػ  ورّص الرػفوؼ والوحػػدة خيػتؿ ت أمػتـويغذيػ  ممػت يتعمنػ

والتضػػتمف لمواتهػػ  ااخطػػتر  وقػػد حػػتوؿ الكتتػػب  يػػتدة  نتػػتج الحتدمػػ  وونت هػػت ومػػت 

يحتفظ يمل خطوطهػت اارػمي  مػف نتحيػ  وومػت يسػتتيب لفضػوؿ القػّرا  مػف أخػر   

 تن قػدر المعػ يمػل   ويوػتراتونت  سردي متمتسػؾ  وأسػموب وسػيط  كؿ ذلؾ وواسط

 ال غموض فيهت

فتلكتتػػب اسػػتخدـ هػػذا السػػرد التػػتريخ   لتعريػػؼ القػػّرا  وتػػتريخهـ  وتإلضػػتف   

 لل مت تتضمن  أحداث التتريخ مف دروس ويور  ومت ترّورك مف قرػص الشػتتي  

والوطول   فتلكتتب قد اكتفل وذكر ااحػداث التتريخيػ  دوف االسػتغراؽ فػ  التفترػيؿ 

وػػراز القػػيـ ااختقيػػ   مػػف تضػػتمفوالتز يػػتت  مػػ  التركيػػز يمػػل اادا  الوطػػول  و   ا 

  وغيرهت مف ااختؽ الحميدة  الت  نحف ف  حتت  ممحػ   ليهػت فػ  وتضحي  وتوحد

 .لونت  الوطف والحفتظ يمل وحدت  الوقت الراهف 
                                                           

1
 ومت وعدهت 115  دط  دار المعرف   التزا ر  دت  ص: 1محمد مفتح  أيتـ مف منطق  غميزاف  ج  ينظر، 
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تن مكــان الحــي كــان ُيعــر  ل كػػوف  الحػػ  اسػػـ الرمػػتديومػػف نتحيػػ  أخػػر  يحمػػؿ        

 .1لحة المحترقةلماباسم "الترا  الرمادي' بسب  تر ه ال

 ت  وقعػػالتػػث احػػدتوعػػت لس   -الرمػػتدي  حػػ  الفرسػػتف -المختمفػػ   ت تفكتنػػت تسػػمي 

والمغػػ  التػػ   والػػزمف الػػذي وقعػػت فيػػ    وهػػذك ااحػػداثالشخرػػيتت التػػ  قتمػػت تفتيػػؿ فيػػ  و 

ليشػػػكؿ  غيػػػرك مػػػف العنترػػػر الر يسػػػي  تضػػػتفر الحػػػدث مػػػ حيػػػث ل  تّسػػػدت لنػػػت هػػػذا الحػػػدث

لػػػل الشخرػػػيتت التػػػ  تكسػػػب    وػػػد ا مػػػف المغػػػ  التػػػ  تعػػػد مػػػتدة هػػػذا العػػػتلـ العػػػتلـ الروا ػػػ 

  وطويعػ  الزمػتف سػموكيتتهتؽ تفكيرهت وأسمووهت ف  التعوير و فضت هت متمح  وأمزتتهت وطر 

  الفيزيت يػػػػ نسػػػػتني  و والمكػػػػتف ػػػػػػػ الحيػػػػز ػػػػػػػ ومػػػػت لهمػػػػت مػػػػف خرورػػػػي  فػػػػ  ونػػػػت  العتقػػػػتت اال

 .2ور وداخم لي تدور ااحداث وتتطوكفضت  حيو 

  الحيػز – 3لي لمتمػؿ العنترػر الفنيػ  السػتوق العمػود الفقػر لوػأف يكػوف  أهم مت وهو 

رػورة   فهػو ل4ي يزودهػت وتلتػدفقتت الحيتتيػ للالعرػب الػذ كونػ  -المغ    الشخري   الزمف

كهػػػػػت تهػػػػػت أو تحرّ دهت أو تتمقّ تتّسػػػػػنظػػػػػتـ القػػػػػو  فػػػػػ  وقػػػػػت مػػػػػف ااوقػػػػػتت و  ونيويػػػػػ  يرسػػػػػمهت 

فعػػؿ الشخرػػي  وحركتهػػت داخػػؿ القرػػ  ل وممتوػػ ممػػت يتعػػؿ الحػػدث   5الر يسػػي لالشخرػػيتت 

                                                           
 62ص: مردر ستوؽ    محمد مفتح  همس الّرمتديّ 1
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  دط  دار الغرب لمنشر 2(  ج1986-1970وشير وويترة محمد  وني  الزمف ف  الخطتب الروا   التزا ري  ) 4

 121  ص: ـ2002-2001والتوزي   
 74ص:  مرت  ستوؽ لطيؼ زيتون   معتـ مرطمحتت نقد الرواي    5
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ف السػػرد ا  1وهػػو يػػرتوط ووشػػت ن قويػػ  مػػ  وقيػػ  اادوات الفنيػػ  ااخػػر  والسػػيمت الشخرػػي ل

يمػل  اموتشػر  االروا   م شػر الحدث ل يقدـ وقت   وقعت ف  أزمن  وأحيتز مختمف   ممت يتعؿ

تسػػردهت الروايػػ  أو تقػػ  ذف تمػػؾ الوقػػت   التػػ    فهػػو  الخػػترت قػػ  الفػػف الروا ػػ  وتلعػػتلـ يت

 .2للشخريتتهت

فهو حيز يشهد حركي  متسػتري  لػروادك   -3النوري الرتمد –نحو متتر العقتقيري  

التػػػ  تممػػػؿ كػػػؿ منهػػػت ر يػػػت ايديولوتيػػػ  ت منت يػػػ  وػػػيف التو ػػػ  والعقػػػتقيري كمػػػت يتمػػػ  رػػػرايت

أو فػ  الحيػتة السيتسػي   وهنػت يمػترس هػذا الحيػز  - التزا ر –الحيز وسيتسي  معين  داخؿ 

و نحػ االخػتتؼ  الحػدث  أو الحػراؾ الػذي ال ينػتن  الّ سمطت  القتهرة ف   تت  رػورة يػف 

لعيسػػػل التوػػػ  االطػػػتر السػػػتم  المتقتيػػػد  الػػػذي كػػػتد أف يكػػػوف وزيػػػرا   خرػػػوم  العقػػػتقيري

لــم يتخــل عــن بداتــه  يشــعر بنفــور قــوي مــن عيســ  الرب ــي الــذيحيػػث كػػتف العقػػتقيري ل

منــذ اليــوم الــذي تحــدث معــه عــن الحكومــة  بــدتت األنيرــةع كرا يتــه لهــذا الررــل المتراعــد

طاراتهاع ثم اشتد بينهما الخال  لما راح عيس  الربي يفخر بنفسـه :ـي خدمـة الـوطن  وا 

وتنمية المدينةع :رال له رعفر النوري: تنتم (كي  كي ي يا ولـد الربـي، لـم ترـدموا شـيئا 

 وسيط لـ يغتدر يومت محم .رتؿ فمـ يقوؿ التّو  قوؿ العقتقيري  ورد يمي  وأن  ع 4شع "لم
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كػػز مػػت يتػػري فػػ  مر كمػػت أنػػ  لػػـ يمػػترس السيتسػػ   فهػػو غيػػر قػػتدر يمػػل أف يفهػػـ         

أمػتر  وهػو مػت  1  انػ  ووسػتط   رتػؿ تتهػؿ  أو ف  أروق  الونتيتت الهتمػ  وتلعترػم القرار

 .2لوتخرج من محمه مطرقة و و :ي ياية اانفعال  لحفيظ  العقتقيري

فػػػتلحيز يتمػػػ  الوعػػػد االيػػػديولوت  لمشخرػػػيتت السػػػردي   فيػػػأت  غتلوػػػت فػػػ  رػػػورة  

تسػػتيمي  واقعيػػ  رارػػدة انمتطهػػت وتوتهتتهػػت االيديولوتيػػ  والمقتفيػػ   فيرػػفهت وفػػؽ المواقػػؼ 

وفػؽ الترػور العػتـ لمفػرد الت  توديهت ف  ارتوتطهت وتلوطف والوطني   ليكشػؼ الوعػد الػوطن  

كـاد تمــس ي ــر  التزا ػري مػف خػػتؿ العتقػ  التػػ  سػتدة وػيف العقػػتقيري وزوت نػ  وتيرانػػ   ل

لـم كمت أنػ  ل  3لتحد زبائنه الذي احت  بشد، عم  نوعية دلو طالء من صنح معمل محمي

يخــ  يومــا إعرابــه بــالرئيس  ــواري بومــدينع وا حنينــه إلــ  زمــن مرمــس الثــور، الــذي 

ترعرع :ي تروائه الحماسـية، لـم يخـش تحـدا لمتعبيـر عـن حبـه لمـرئيس الراحـل حتـ  :ـي 

زمــن مرارعــة سياســتهع و:ــي تثنــاء مرحمــة التعدديــة الحزبيــة، لرــد عمــ  صــور، الــرئيس 

  4لالراحل الممونة عم  ردار مترر 

لم يه م صداقة ثابت المحام بالررل الثريع :كان يرول لـبعض ل  وف  موقؼ خخػر       

(،،،ي كيـ  يصـاد  ررـال  اريرانه: كي  يصاح  رارنا الوديح ذئبا متوحشا ا يرحم تحـد
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ا تحـد :ـي المدينـة يرهـل قصـة وتيتوػتر أف ل  1لنمت ثروته بالرشو، والعالقات المشبو ة

الذي (،،،ي و:ي ظر  سنوات قميمة تصب  ثريا وازداد نفوذ  :ي المدينـة  عثمان المبردي

ــات التشــريعية ــه :ــي ترشــحه لالنتخاب ــن ريبت ــ  تصــب  يعم فتفتيػػؿ الحيػػز مػػ  هػػذا   2لحت

فويػ  ااراضػ  وممترسػ  المقتولتيػ    تلسيتسػ الحدث تت  هنت لتويػتف اخػتتط المػتؿ الفتسػد و

   .منرب سيتس  ف  التزا ر ه  مف ويف السوؿ لموروؿ  لل

أنػػ  يشػػوه   يمػػل الػػرغـ مػػفتلحػػدث داخػػؿ العمػػؿ القررػػ  ال يطػػتوؽ واقػػ  الحيػػتة  ف       

ويػرتوط   ف  خطوط  العتم  ولكف ينرر الخيتؿ يدخؿ طرفت مهمت ف  يممي  الخمػؽ الفنػ 

ا خػػػر الحيػػػز الػػػذي ال يمكػػػف لحػػػدث أف حػػػوريف أحػػػدهمت زمػػػتف حرػػػوؿ الفعػػػؿ  و وم الحػػػدث

ف يػػػػف الحػػػػدث وػػػػأي شػػػػكؿ مػػػػف   والعنرػػػػراف كتهمػػػػت ال ينفرػػػػتيمػػػػل مهػػػػتدك الّ   يتحقػػػػؽ

 .والشخري فتلحدث مرتوط وشكؿ موتشر وتلحيز   3ااشكتؿ

 ( الروا ػػ  )الكتتػػبلف واف كػػتف مقتوسػػت مػػف الواقػػ   فػػإ  ف الحػػدث الروا ػػ فػػإذلؾ لػػ 

روايتػ   كمػت أنػ  ينتقػ  حيف يكتب روايت  يختتر مف ااحداث الحيتتي  مت يراك منتسوت  لكتتوػ  

ؿ مػػف الحػػدث الروا ػػ   ويحػػذؼ ويضػػيؼ مػػف مخزونػػ   المقػػتف  ومػػف خيتلػػ  الفنػػ   مػػت يتعػػ

  تحمػؿ فػ  ذاتهػت لأحػداث الروايػ فيند حػدود السػط   ايتعؿ النتقد ال يقؼ   4شي ت  خخرل
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ض تتػػتوز المسػػتو  السػػطح  أو تكشػػؼ يػػف دالالت متعػػددة وغنيػ  تفػػر   مػت ورا  ااحػػداث

شػػػكتالت تػػػرتوط وتسػػػت الت ممحػػػ  حػػػوؿ يتقػػػ  لمتحميػػػؿ  لػػػل مسػػػتو  يميػػػؽ يطػػػرح قضػػػتيت و  ا 

الػػػذي يتعػػػؿ منػػػ  المػػػتدة   1للمعػػػتلـ ويتقتػػػ  وػػػتلواق  والمحػػػيط العمػػػؿ الروا ػػػ  ور يػػػ  الكتتػػػب

 .الدسم  لتروير ر يت 

 ذ يرػػػتغ موقػػػؼ الممقػػػؼ )التو ػػػ (  لمتعويػػػر يػػػف المسػػػكوت ينػػػ  مػػػف قوػػػؿ الممقػػػؼ        

وتيتوتر أف لأهمي  طوق  الممقفػيف ترتػ   لػل أنهػت: الف ػ  ق  ف  الواق  )محمد مفتح(  الحقي

التػ  تتتمػػ  فػػ  روافػػدهت ينترػر وظيفيػػ  مػػتث: أنهػػت تممػػؿ الػذكت  ومعنػػل القػػدرة يمػػل فهػػـ 

الحقت ؽ وتممس الخف  مف الظتهر ووعد نظرة وقدرة.. مـ يوػدي تعويػر يػف الػوي  التمػتي  

ويوػػدي موقفػػت مػػف حػػدث واقعػػ  تزا ػػري خػػتص  ويروػػ  يػػتـ   2خالمػػ لالحقيقػػ  فػػ  خمتلػػ  و 

يتميػ (  وتػرو  فػ   وػدا  الػرأي  حػوؿ )وطن  وقوم (  وعد فق  وتحميؿ لمواقػ  )القنػوات اال

  .ااحداث المتداول 

:و   فتلروي  العرو  الذي هّمؿ ل  أغمب المتتمعتت العروي   هو ف  نظر التو ػ  ل       

عارمة صنعتها تمريكا وتوروبا لصر  تنظار شعوبها عن األزمات الماليـة التـي تهـدد اع 

ولكنه لم يرر  عم  التعبير عـن مواقفـه السـمبية مـن الثـورات العربيـة، خـا  مـن بعـض 

ريرانــهع ومــن األشــخاص الم يــدين لهــا، لــو كانــت لــه الشــراعة الكا:يــة لرــال لهــم إنهــا 
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ــراك  ــرى نســرها ب ــر خريطــة مــ امر، كب ــد كــامرون لتفيي ــاع ونيكــوا ســاركوزيع ودا:ي توبام

:هــو لــيس يبيــا ولــن تخدعــه الف ــائيات اإلخباريــةع وا الموائــد المســتدير،  )..(  ،العــالم

حول الديمرراطية :ي العالم العربيع  ذا الدين الرديد الذي تسـوقه اامبرياليـة األمريكيـة 

 .1لعبر األنترنت والف ائيات

دوؿ الرويػػػ   –كمػػػت نتػػػد ييسػػػل التو ػػػ  يستشػػػرؼ مػػػت سػػػت وؿ  ليػػػ  وضػػػعي  ااحيػػػتز        

ويتوق  الممكػف وعػد الكػت ف  دوف أف يتواضػ  مػ  استشػرافتت ااحداث   مف ختؿ -العرو 

لــن تكــون إا  حكايــات حزينــة ستعيشــها يتمػػ  النػػتس وتوقعػػتتهـ كػػوف أف اايػػتـ القتدمػػ  ل

       .2لهولالشعو  المند:عة نحو المر

رػػػورة طوػػػػؽ   لمحػػػدث لفػػػ  واقعنػػػػت المعػػػيشالتػػػ  تتعمنػػػت ال نتػػػػد هػػػػ  هػػػذك الر يػػػ         

المختمفػػ   كتالسػػترتتع اامػػر الػػذي ينشػػأ ينػػ  ظهػػور يػػدد مػػف التقنيػػتت السػػردي    اارػػؿ

  هػػذك 3والمونولػػوج الػػداخم   والمشػػهد الحػػواري والقفػػز والتمخػػيص والورػػؼ  ومػػت  لػػل ذلػػؾل

يتمت  وهت الحدث لـ تكف لو لـ يكػف للػب الحكتيػ  حػدث  ولػب الحوكػ  حػدث  ااهمي  الت  

وهػػو مػػت   4ولػػب الرػػراع حػػدث  وأف العقػػدة مػػت هػػ   اّل حػػدث  وأف الحػػؿ مػػت هػػو  اّل حػػدثل

 الهيكػؿ الروا ػ   حيػث يمكػف دراسػت يتعؿ الحػدث يتمتػ  وأهميػ  ومكػتف فػ  رػيتغ  وونػت  
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يمكػػػف  ترتمتهػػػت  ـو يمػػػل سػػػت  يوامػػػؿ أو وظػػػت ؼالػػػذي يقػػػوواسػػػط  لالنظػػػتـ ااكمػػػر شػػػيويت  

  وه  مػت أطمػؽ يميػ  1ؿ  لي  والمستيد والمعتكسللمرسوتلذات وموضوع الرغو  والمرِسؿ وا

 .وتانموذج العتمم  الذي تت  و  غريمتس

  يمكػػػف  دراكػػػ الروا ػػػ   فإنػػػ  ال الهيكػػػؿفػػػ  ونػػػت   الحػػػدث أهميػػػ  ويمػػػل الػػػرغـ مػػػف        

 ليوػدأ  -الحػدث – أف الكؿ يكمؿ وعضػ   فهػو وتيتوتر  المكونتت ااخر ومعزؿ يف وتق  

فتسػػعل  حػػد  القػػو   لػػل تحقيػػؽ    ينػػدمت تنشػػأ رغوػػ  أو حتتػػ  أو خوؼ)موضػػوع الرغوػػ (

متػػػأمرة وقػػػوة محّركػػػ  أو محّرضػػػ  )المرِسػػػؿ( وهتدفػػػ   لػػػل  رضػػػت  قػػػوة   هػػػذك الرغوػػػ  )الػػػذات(

  وتتقػػػػ  قػػػػو  تسػػػػتيدهت ضػػػػهت )المعػػػػترض(فترػػػػطدـ وقػػػػو  تعتر   أخػػػػر  ) المرَسػػػػؿ  ليػػػػ (

  فتلحػػدث يتشػػكؿ ينػػدمت ترغػػب الػػذات  لػػل تحقيػػؽ موضػػوع مػػت  ممػػت يتعمهػػت 2)المسػػتيد(ل

  تردـ وقو  مستيدة أو معترض  لتحقيؽ ذلؾ. 

قػػد تكػػوف أفكػػترا  أو مكننػػت حرػػرهت فػػ  الشخرػػيتت كونهػػت لكمػػت أف هػػذك العوامػػؿ ال ي       

معتقػػدات أو قػػو  طويعيػػ  أو غيػػر طويعيػػ  وال تتممّػػؿ دا مػػت  وقػػو  مختمفػػ  وػػؿ يمكػػف أف تقػػـو 

 اتتمػػػتي شخرػػػي  واحػػػدة وػػػوظيفتيف أو أكمػػػر )الشخرػػػي  السػػػتيي   لػػػل مركػػػز سيتسػػػ  أو 

المرَسػػػػػؿ  ليػػػػػ  معػػػػػت (  لهػػػػػذا يمكننػػػػػت أف نتوقػػػػػ  لمحػػػػػدث رػػػػػورا  تممّػػػػػؿ دور المرِسػػػػػؿ والػػػػػذات و 
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ل  فتلحػػػدث قػػػت ـ وذاتػػػ  فػػػ  العمػػػؿ الروا ػػػ   لػػػل تتنػػػب العنترػػػر 1ال حرػػػر لهػػػت تييػػػ اتتم

مػف   تػ تمػت شػت  لمتعويػر يػف تتروتػ  وتحقيػؽ غتيفػ  الكتتػب كيفااخر  المكون  لمراوي  يوظّ 

خػػػتؿ يتقػػػ  ارتوػػػتط الحيػػػز ومكونػػػتت الروايػػػ  ااخػػػر   نتػػػد الروا ػػػ   يسػػػعل تتهػػػدا فػػػ  

ستممترهت ف  التعوير يف الواقػ  المعػيش  وتشػخيص الخمػؿ  مػف االلمتـ ودليتت اشتغتلهت  وا

الفكريػػػ   والسيتسػػػي   واالتتمتييػػػ    –خػػػتؿ أهػػػـ المحطػػػتت الفتيمػػػ  فيػػػ   وكػػػؿ الخمفيػػػتت 

 –والمقتفي  

كمػػت يشػػر ب فػػػ  ا ف ذاتػػ  ليسػػتتم  الػػػدالالت التػػ  تحميػػؿ يميهػػػت فرػػوؿ الروايػػػ          

لتكػوف النهتيػ  فػ  ا ف نفسػ  أمػت تتػوؽ  ليػ  تمػؾ الر يػ   .دوف أف تفمت مػف القػترئ الودايػ 

 اامم  لمكتتب نفس   مف ختؿ س اؿ توهري يتم  ذلؾ لهؿ انتهل الح ل

لتكػػػوف هػػػذك النهتيػػػ  االسػػػتفهتمي   مفتوحػػػ  يػػػؿ كػػػؿ التػػػأويتت  وتيتوػػػتر أف ااسػػػ م         

  مػف خػتؿ العت ػؽ التػ  هنت  تحث يمل التفكير والتدور  والوحث يف االتتوتت  والحمػوؿ

 شكمهت الحيز م  وتق  المكونتت الروا ي  ااخر .
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وبعد ىذه القراءة المتأنية والفاحصة  لروايات محمد مفالح وغيرىا من الروايات 

توصمنا إلى مجموعة من ،التي رأينا فييا خدمة لموضوع بحثنا.  العربية الجزائرية

 النتائج نجمميا في النقاط التالية:

  تن اّتسم،وا   يةوالنوع يةناحية الكمالأن الرواية الجزائرية تطّورت كثيرا من 

مع أحداث الثورة وانجازاتيا المختمفة ،ات والسبعينات بيفي بداية الستين مواضعيا

 ة في فترة الرئيس )ىواري بومدين(خاصايرة االتجاه األيديولوجي آنذاك ،مس

 .رحمو اهلل

 جزائرية بعد أحداث أكتوبر ا الرواية العربية التنوع الموضوعات التي تناولتي

عالجة القضايا الوطنية مع معدم مسايرة االتجاه األيديولوجي ،و  ،م8811

 خاصة فترة العشرية السوداء. المختمفة ،

   تجربة ساعية ،جربتو الروائيةفقد ألفينا ت( ،محمد مفالحعن الروائي )أما 

وتستشّف  ،تضح معالمياسردية ت لمكاشفة واقع المجتمع الجزائري ،برؤية

وسائر النصوص الروائية  ،"همس الّرمادّي"ورة جمية في رواية بص ،مقاصدىا

ومتحايمة في تتبع مسار  ،ة ىادئة وذكية في مساءلة التاريخخرى. فيي رؤياأل

 الجتماعية عبر األزمنة بالجزائر. الحركة السياسية وا
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جريئة متحاممة يكبح جماح اندفاعيتيا "اليمس" الذي  كما أنيا في اآلن ذاتو رؤية

والحدث الذي يتالءم مع ىذا "اليمس" الرواية، والحيز الذي تشغمو ،يميز شخصيات 

قضايا المصيرية ن يتعمق األمر بالحيفي نفسية الفرد الجزائري المتوجسة  و"الريبة"

والمجتمع بكّل آالمو وآمالو، سة وآليات ممارستيا بل وزعمائيا ،والسيا ،كالتاريخ وحقائقو

الروائية خمصنا إلى  في متون )محمد مفالح( ،ركيز عمى العنصر السردي "الحيز"وبالت

جممة من النتائج تساعد القارئ في القفز باستنتاجاتو ليتجاوز ىذا التحميل، إما بقراءة 

قرائية جديدة، توفِّر مادة دسمة تُنمِّي  أو بإغناء ما خمصنا إليو بمعطيات تحميمية أخرى

 وتوسع أفق المطالعة.وتزكيو  ،عممية البحث العممي

 ّرمادّي " التمّرد وباألخص في رواية "ىمس ال عند )محمد مفالح(، الروائي يّتسم الحيز

نمفي الحيز العام واألساس الذي عّول عميو الكاتب ىو مدينة غميزان،  قرار، إذوالال

لحدود التي تحّده ليتعداىا ويشمل حّيزا أكبر "الوطن"، الجزائر، وىو بذلك يتمرد عمى ا

 عبة ليحوي التيمات )الموضوعات(، التي ُيقَصد َرسَم ُصـوَِّرىا فنيا.ل ىذه المّ يتوسّ 

  حاول الكاتب في رواية "ىمس الّرمادّي" ومن خالليا أن يدخل أعماق شخصياتو

اسية األيديولوجية والوطنية التي ال يباح بيا ليكشف عن تمك القناعات والمواقف السي

من قبل ىذه الشخصيات ذاتيا، إاّل في "ىمس" يفتح باب التأويالت عمى مصراعيو 
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لمبحث عن سبب ىذا الخفوت، فـ"اليمس" ىو الذي يشغل الحيز الذي يصّور دواخل 

 الفرد الجزائري في المجتمع، وفي مقدمتو المثقف الجزائري.

  وقوتو في االستنباط والتدليل عمى الوقائع التاريخية، وتشريح األزمات مركزية الحيز

أخرى فارسا في و جعمو تارة مطية، ، كما ىذا مناو الوطنية منذ االستعمار إلى ي

 وواستنباطالحكم القيمي القارئ بمؤشرات الستخراج  تشخيص الحياة االجتماعية، ومدّ 

مكونة لمخطاب الروائي، من ألخرى الصر ااأي عنصر من العنبو أكثر من والتنبُّؤ 

دون أن يحس القارئ بالممل أو أن يجعل من ، معيا العضوية -الحيز –و عالقاتخالل 

 الواقعية التي تحكم عممية التوصيف في الرواية التسجيمية التقريرية

  بروز الحيز أفضى إلى تنوع المكونات السردية األخرى، فوتباينو تنوع أنواع الحيز

و"غميزان"، و"وىران"،  و"المدينة" ،و"الجبل"، و"القرى" و"الدوار"، ،وتعدده بين " الدشرة"

ىا ر و"الجزائر العاصمة"، و"الشوارع"، و"األحياء"، و"القيى"، و"المدرسة" و"الغرفة"، وغي

، كل ىذا الجمع بين األحياز المختمفة، ىو محاولة لرسم صورة األخرى من األحياز

رّدة الفعل، والمواقف من مسألة الحداثة بالمجتمع الجزائري والعربي. كما أن عن 

شخصية )عيسى الجبي(، ماىي إاّل فكرة وموقف وطني "ُشْخِصَن" بعد أن تشبع 

 بثقافات متنوعة، اكتسبيا من خالل إعماره ألحياز متعددة

  تعّطمت تقنية ، ال يتردد أو يتوقف عن البوح، حتى وان -محمد مفالح –الحيز عنده

الوصف عبر مجرى بعض المقاطع السردية، في ىذا الجانب بالذات نمفيو يتحمل 
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مسؤولية الخوض فيما ُيعرف بالطابوىات في المجتمع، فيو ذلك الحيز الذي يمتاز 

ُعّماره من الشخصيات بالمحافظة عمى الثوابت، واالنتصار لألصالة كّمما مارس 

و ىو الحافز إلى شحذ النفوس لتشرئب لمحرية، انغالقيتو عمى شخصياتو، كما أن

 .ةواالنفتاح والسعي الحثيث لمتمتع بعطاءات الحضارة الغربي

 ا في الحياة وتجسيد يكون الحيز أحيانا دافعا من دوافع الشخصيات لتحديد مصيرى

رؤيتيا، مع محاولة اسقاطو عمى الواقع االجتماعي ليشخص االختالالت واألزمات 

األخالق، أزمة التاريخ، أزمة قذارة المعبة السياسية، أزمة االقتصاد )أزمة القيم و 

التوصيف واالنتاج، أزمة التحرر والوعي، أزمة المثقف في البالد(، ليمرر من خاللو 

في الظيور  وآمموُمقبرة ُمغيبة في الحاضر،  من الماضي المبّطن بدالالت مستميمة

 والتجمي مستقبال

  يختزل الحيز الحقب الزمنية في الروايات المختمفة بإيراد ورسم صورة تجعل القارئ

يمّده من خالليا بمعارف عن وقائع يستميم تاريخ وحضارة الجزائر بطريقة فنية، 

وأحداث حدثت في ىذا الحيز أو ذاك، ومعارف ومعمومات عن حضارات مرت من 

 سيوا.  دا أوإلى أحداث غّيبت، عم ىنا، واستذكارا واشارة

عمنا نصل إلى نتيجة مفادىا أن رواية "ىمس الرمادي" لصاحبيا ج كل ذلك
خاصة لمحيز السردي، لما لو من قيمة فنية  قد أعطت أىمية ،)محمد مفالح(

من خالل العالقة جمالية الحيز في الخطاب السردي عمى النص  أضفتوجمالية 
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ىو  ،الباحثالعضوية التي يشكميا مع باقي المكونات السردية. ما جعل اىتمام 
 الستجالء ىذه الجمالية المنبثقة من تمك العالئق.  ومحاولة من
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 اإلبداعية محمد مفالحعام حول تجربة  تقديم 

  م بغميزان3391ديسمبر  82مواليد  . منمحمد مفالح روائي وقاص  

واألبحاث المتعمقة بتاريخ وتراث  ،أنجز العديد من األعمال اإلبداعية ،وباحث في التاريخ

عشرة رواية وثالث مجاميع قصصية، عشر قصص  سبعمنطقة غميزان، صدرت لو 

  أطفال، ثمانية أبحاث في السيرة والتراث والتاريخ.

 باعتبارهىو الروائي الذي آثرنا أن نسرد جانبا من سيرتو في ىذا المقام  محمد مفالح،

 ،جز العديد من األعمال اإلبداعيةأن صاحب المدونة التي سوف يدور حوليا البحث، فقد

متفرغا لمكاتبة  بعد تقاعده المتعمقة بتاريخ وتراث منطقة غميزان، الذي أصبحواألبحاث 

 .اإلبداعية

ولمحاضر في  سجل لمماضي في صورة الحاضركون أن الكتابة االبداعية، ىي " 

وممكن  المستقبل، والكتابة مستحيل ممكن صورة الماضي، ولمماضي في استشراف

أن "الكتابة الروائية تجربة شاقة جدا وىو يرى  ،1مستحيل، وعاء الحضارة، وِجراب الثّقافة"

 ا، كما أنيا ليست نتاج موىبة فقطولكنيا ممتعة رغم كل المتاعب التي تسببيا لممارسي

فيو يعتقد أنو من دون بذل الجيد المتواصل لن يستطيع الكاتب، وميما كانت موىبتو أو 

                                                           
عبد الممك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، مساءالت حول نظرية الكتابة، دط، دار الغرب لمنشر والتوزيع، دت،  1

 333وىران، ص4 
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يعتبر من بين ىؤالء الكّتاب ، 1"إبداعيبيذا الجنس األدبي، أن ينجز أي عمل  معرفتو

والمبدعين، الذي حاول معالجة قضايا أمتو ووطنو انطالقا من بيئتو المحمية غميزان سواء 

 - والتيا ومعالجة القضايا المختمفةأومن حيث تصوير بط ،من حيث التأريخ ليذه األمة

مع مسايرة التحوالت االجتماعية والسياسية التي مّرت  -ثقافية سياسية، اجتماعية، وطنية،

فقرأ  و، مستعينا بكتب التاريخ والتراثبيا البالد، من خالل "فيمو لمواقع المستجد ودراستو ل

أنتجيا كّتاب الجزائر في عيود سابقة عن عيد االحتالل  ،مخطوطات ومؤلفات محققة

 .س الناصري، وأحمد بن ىطالأمثال الصباغ القمعي وأبو را ،الفرنسي

لمؤرخين وكّتاب   واألنثروبولوجيااّطمع عمى عدة كتب في التصّوف والتاريخ  كما 

كما قرأ مؤلفات المؤرخين والمفكرين الجزائريين  فرنسيين اىتموا بدراسة المجتمع الجزائري،

اكتشف في ،(يحي بوعزوز)، و(توفيق المدني)، (أبو القاسم سعد اهلل)المعاصرين منيم 

تاريخنا الوطني أشياء ميمة جدا ومنيا بعض الوقائع التاريخية المغّيبة، كما اّطمع عمى 

جزء ميم من تراثنا الروحي العريق ومحطاتو المضيئة، وقد ساعدتو ىذه المؤلفات عمى 

فيم ىذا الحاضر الشائك المتشابك، وبيذه القراءات تمكن من فك بعض األلغاز الغامضة 

في كتبا  كتبو ، فبحث في تاريخ  منطقة غميزان وتراثيا الثقافي، 2الوطني في تاريخنا

 4منيا 3التاريخ والتراجم

                                                           
 33 - 32، ص81394، الجزائر، 3ينظر، محمد مفالح، في تجربة الكتابة، دار الكوثر، ط 1
       31ص4 ، المرجع نفسوينظر، 2
 389ص44 مرجع سابق، محمد مفالح، رواية، شبح الكميدوني، 3
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 8133جمعية العمماء المسممين الجزائريين، دار قرطبة،  -1

ار القدس العربي، من تاريخ الطريقة الرحمانية في منطقة غميزان وضواحييا، د -2

8131 

 8139في تجربة الكتابة، دار الكوثر،  -3

 مع وفاةفي بيت متواضع، و  ،الرغم من أنو ترعرع في عائمة ال تممك مكتبة ىعمو        

ترك في نفسو الحزينة جرحا عميقا، ظمت  الذي والده في سن الحادية عشر من عمره،

محفورة في ذاكرتو، فكانت مصيبة موت أبيو، سببا قويا في تفجير ينابيع الغربة  وّشومو

في نفسو، كما كان ليا الدور الكبير في تشكيل طفولتو، نمت في نفسو رغبة القراءة، قراءة 

أي شيء يقع بين يديو، فكانت المرحمة االبتدائية مع كتاب القراءة الذي كان يحوي 



 الملحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
 
 

261 
 

 تبون بالفرنسية، ومنيم4 محمد ديبفرنسيين وجزائريين يك نصوصا قصيرة جميمة ألدباء

  وبسان، وجول فيرن، وألفونس دودي.سان أقزبيري، وقي دي م مولود فرعون،

في البداية مارس الكتابة دون وعي عميق بالعممية اإلبداعية، مع جدتو خيرة، بدأ 

كانت تروي لو وإلخوتو اىتمامو بالحكي منذ أيام طفولتو وىذا باالستماع إلييا، التي 

حكايات "لونجة بنت الغولة"، و"حديدوان"، و"بقرة اليتامى"، كما قّصت عميو بطوالت قادة 

 عثماني  ثم في العيد الكولونيانيالمقاومة الوطنية التي شاركت فييا منطقتو في العيد ال

  حاج، سيدي بصافي، سيدي األزرق بمومنيم4 األمير عبد القادر، سيدي بن عبد اهلل

كان لمعممي المدرسة االبتدائية تأثيرا باإلضافة إلى ذلك فمقد و ، 1الحاج الطيب المفمحي

 jeanقويا في شخصيتو، إذ كانوا يقّصون عميو وعمى زمالئو قصص "جان دي الفونتان،

de la fontaine كما كان مولعا بالسماع إلى مداح السوق السوداء والذي كان يروي ،

ابة، مغازي فتح إفريقية والمغرب، والسيرة الياللية، وسير األولياء قصص األنبياء، الصح

 الصالحين وبخاصة سيدي عبد القادر الجياللي. 

 األستاذ مسرحيات "موليار، وراسينوفي المرحة المتوسطة، كان يدرسيم  

تميب  يا من المكتبة المحاذية لمتوسطتووكوناي"، فكانت تمك المسرحيات التي يشتري

 منحو الطاقة عمى تجاوز ىموم اليتم والوحدة. خيالو وت

                                                           
 33-31-13ص4  مرجع سابق،  بة،ينظر، محمد مفالح، في تجربة الكتا1
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كما كان أستاذىم يحثيم ويرشدىم عمى مطالعة الروايات، مما جعمو يشتري من 

سوق المدينة الروايات البوليسة ومنيا4 روايات "سان أنطونيو"، و"جورج سيمنون"، وكذا 

و"زنبال"، القصص المصّورة نحو4 "بالك لورك"، و"آكيم"، و"بوباي"، و"طارتين"، 

 وطرزان"،...إلخ. 

لعة، كان بعدما قرأ روايتي "البؤساء" الكن التحّول الحقيقي لو في مجال المط

لفيكتور ىيجو، و"الحريق" لمحمد ديب، لما تحويو الروايتين من أحداث واقعية، فحاول 

 وفي مراىقتو ،الكتابة وتدوين محاوالتو القصصية األولى وعمره وقتذاك، أربع عشرة سنة

حيث كتب مقاالت  ،الكتابة حمما جميال يتمنى تحقيقوقو بالكتاب، وأصبحت ازداد تعمّ 

م، بجريدة الشعب، وقصص قصيرة  احتضنتيا بعض المجالت 3311نشرىا سنة 

 .1والجرائد الوطنية، فبثت في نفسو الثقة وشجعتو عمى مواصمة المسيرة في عالم الكتابة

بداعية، "فكتب حوالي عشر تمثميات لإلذاعة وبعد ىذه المحاولة واصل مسيرتو اإل

الوطنية، ونشر قصصو األولى بمجمة آمال ومجمة الوحدة، وممحق النادي األدبي لجريدة 

 .2م مجموعتي "السائق"3321الجميورية، ثم نشرت لو المؤسسة الوطنية لمكتاب سنة 

                                                           
 38ص4 مرجع سابق، ينظر، محمد مفالح، في تجربة الكتابة،  1
 819ص4 مرجع سابق، محمد مفالح، شعمة المايدة وقصص أخرى، ينظر،  2
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غبتو ثم تعرف عمى الصحف ومجالت ثقافية فوجد فييا الزاد السحري إلشباع ر  

في معرفة محيط الكتابة والكّتاب، فاىتم بالصفحات األدبية لجريدة الشعب وبخاصة 

 .1وطار رصفحات "دروب القصة"، التي كان يشرف عمييا طاى

 افية، ومنيا4 "آمال"، و"الثقافة"تعّمق بالمجالت الثق وباإلضافة إلى ىذا فقد 

و"األصالة". مع مطالعتو خالل ىذه المرحمة قصص4 "الطعنات"، "دخان من قمبي" 

لمطاىر وطار، ومجموعة "الكاتب" لعبد الحميد بن ىدوقة، و"بحيرة الزيتون" ألبي العيد 

دودو، ثم كتابات المنفموطي، وجبران خميل جبران، وميخائيل نعيمة. فكان ليذه القصص 

األّول لمكتابة األدبية، كما كان استماعو الوفي لمقناة األولى دور كبير في  تشكيل تصّوره 

لإلذاعة الوطنية الناطقة بالمغة العربية تأثير عمى كتاباتو التمثيمية اإلذاعية إلى جانب 

 .2القصة القصيرة، والمقالة

، ولكنو ال يدري كيف مال إلى كتابتيا، فكتبيا مال إلى كتابة الرواية وبعد كل ىذا،    

عمى رواية "ريح الجنوب" لعبد الحميد بن ىدوقة  ثم رواية  قولو، بعد اطالعو حسب

مما جعمو يشعر برغبة في إنجاز عمل روائي يدور في منطقتو  ،"الالز" لمطاىر وطار

تمكن بعد محاوالت ف. التي كتبت بيا الروايتان السابقتان األجواء الواقعيةنفس وتكون لو 

الجائزة الثانية  م،3328سنة  " والتي نال عنيااالنفجار" ، وىيمن كتابة أولى رواياتو
                                                           

 38-33ص4 مرجع سابق، ينظر، محمد مفالح، في تجربة الكتابة،  1
 38، ص4 المرجع نفسو ينظر،2
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بمناسبة الذكرى العشرين لالستقالل، ثم كتب بعدىا ثالث روايات تجري أحداثيا في 

 ،"هموم الزمن الفالقيمنطقة غميزان والتي عايشت ويالت االستعمار الفرنسي وىي4 "

الجائزة األولى بمناسبة الذكرى الثالثين الندالع الثورة، ورواية  3321التي نال عنيا سنة 

المنشورة سنة  "خيرة والجبالم، ثم رواية "3328" الصادرة سنة زمن العشق واألخطار"

 ، والتي وافق عبدالحميد بن ىدوقة بنشرىا بعدما قرأىا.1م3322

لى، والتي تشكل رباعية الجبل األخضر، الموجود التفت بعد الروايات األربع األو      

ببمدية دار بن عبداهلل التي ينتمي إلييا، صّور فييا فترة تاريخية حاسمة في الجزائر، حيث 

 المجيد بعيدا عن كل نظرة متحّيزةحاول فييا تخميد بعض المحظات من تاريخ الثورة 

ة التي سمحت لو باستثمار فتحدث عن حيوات الناس بمنطقة غميزان بواقعية، الواقعي

تعددت خالليا حيث عرفتو الجزائر خالل الثمانينات،  ذيإلى الواقع الصاخب ال ،2الذاكرة

، ونجيب محفوظ، حنا مين 4أمثال ،كّتابعمى  فتعرفقراءاتو بالمغتين العربية والفرنسية 

ري، رشيد عبد الرحمن منيف، جبرا إبراىيم جبرا، كاتب ياسين، مولود فرعون، مولود معم

غوركي، و تورجنيف، و تشيخوف، و بوجدرة، وكّتاب روسيا خاصة4 دستويفسكي، تولسوي، 

                                                           
 811إلى 819ص4  مرجع سابق، مفالح، شعمة المايدة وقصص أخرى، محمد 1
 11ص4 مرجع سابق، ينظر، محمد مفالح، في تجربة الكتابة،  2
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، وكتاب آخرين من دوس باسوسو استنبيك، و ىمنغوي، و منيم4 فولكنير،  ،وكّتاب أمريكا

 1مختمف الدول...

"، التي اّطمع عمييا طاىر وطار، وقال لو "إنك االنييار" رواية م،3328نشر سنة 

األداة" ىذه العبارة السحرية التي شجعتو عمى خوض مغامرة الكتابة بثقة أكبر، تمتمك 

وشجعتو عمى تحدي كل الظروف والصعوبات لمواصمة الكتابة الروائية، وفي نفس السنة 

أفرزت صراعات سياسية التي  ،2م3322". وبعد أحداث أكتوبر بيت الحمراء" ورواية نشر

ي عمى كتابة القصة ة العنف اإلرىابي اقتصر نشاطو األدبحادة، ثم انزالق البالد في دوام

 بعض القصص "، باإلضافة إلىأسرار المدينة"مجموعة  3331سنة  لو القصيرة، فصدر

الكراسي " مجموعة فيم، 8113سنة ثم صدرت  ،الوطنيةفي الجرائد التي نشرت 

 .3"الشرسة

أما في فترة العشرية السوداء، كان جيده اإلبداعي متواضعا بسبب اىتمامو بالنشاط       

النقابي والسياسي، في مرحمة مخاض التعددية الحزبية، ىذه التجربة السياسية أسيمت في 

تعميق رؤيتو الفكرية، بفضل مطالعتو لكتب التاريخ والعموم اإلنسانية، مما جعمتو يتمكن 

                                                           
 813-812ص4  مرجع سابق،  مفالح، شعمة المايدة وقصص أخرى،محمد 1
مرجع ، ورواية، شعمة المايدة وقصص أخرى، 31-38ص4  مرجع سابق،  ينظر، محمد مفالح، في تجربة الكتابة،2

 821 إلى 811ص4  سابق،
 821إلى  811ص4 مرجع سابق،  مايدة وقصص أخرى،، ورواية، شعمة ال31-38ص4  ، نفسوالمرجع ينظر،  3
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،فكتب في مرحمة األمن 1ّوالت الواقع والمواظبة عمى الكتابة برؤية جديدةمن متابعة تح

والسمم بعد عشرية العنف اليمجي، روايات حاول من خالليا وضع أصبعو عمى بعض 

 ، ورواية8118سنة  "الكافية والوشام"صدرت رواية الجراح التي خمفتيا ىذه الفترة،  ف

المنشورة سنة  "عائمة من فخارورواية "، 8119التي نشرت سنة " الوساوس الغربية"

عن فتح وىران في  فكتب رواية ،الكتابة عن التاريخ العثماني لىإ التفت ، بعدىا8112

 .2"يدةاشعمة المعيد الباي محمد الكبير، ىي4"

 :3في الرواية

 م3321، 8، المؤسسة الوطنية لمكتاب، ط3321 3االنفجار، مجمة آمال ط -

 3328بيت الحراء، المؤسسة الوطنية لمكتاب،  -

 3328زمن العشق واألخطار، المؤسسة الوطنية لمكتاب،  -

 3321ىموم الزمن الفالقي، مجمة الوحدة،  -

 3328االنييار، المؤسسة الوطنية لمكتاب،   -

 3322خيرة والجبال، المؤسسة الوطنية لمكتاب،  -

                                                           
 31-38ص4 مرجع سابق، ينظر، محمد مفالح، في تجربة الكتابة، 1
 823ص4 مرجع سابق، ينظر، محمد مفالح، ورواية، شعمة المايدة وقصص أخرى،  2
 313، دت، ص4 محمد مفالح، رواية سفاية الموسم، دار القدس العربي، دط 3
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، ودار المعرفة، 8118، 3تاب الجزائريين، طالكافية والوشام، منشورات اتحاد الك -

 8113، 8الجزئر،ط

 8119الوساوس الغريبة، دار الحكمة،  -

 8112عائمة من فخار، دار الغرب لمنشر والتوزيع،  -

 8131شعمة المايدة، دار طميطمة،   -

 8131انكسار، دار طميطمة، سنة  -

 8138ىوامش الرحمة األخيرة، دار الكتب، سنة  - 

 8131سفاية الموسم، )الدروب المتقاطعة(، دار الكتب، سنة  -

 8131ىمس الرمادي، دار الكتب، سنة  -

 8131سفر السالكين، دار الكوثر، سنة  -  

 8139شبح الكميدوني، دار المنتيى، سنة  -  

 8138أيام شداد، دار القدس العربي، سنة  - 
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 1في القصة القصيرة

 3321لمكتاب، السائق، المؤسسة الوطنية  -

 3333أسرار المدينة، المؤسسة الوطنية لمكتاب،  -

 8113الكراسي الشرسة، منشورات مديرية الثقافة لوالية معسكر،  -

 2قصص األطفال

 3331معطف القط مينوش، المؤسسة الوطنية لمكتاب، سنة  -

 3331مغامرات النممة كحيمة، المؤسسة الوطنية لمكتاب، سنة  -

المؤسسة الوطنية لمنشر والصحافة )إناب(. سنة ، 3وصية الشيخ مسعود، ط -

 8113، سنة 8، دار الساحل، ط3338

 8131المؤلؤة، دار الساحل، سنة  -

 8131، دار قرطبة سنة 3قصص الحيوانات، ط -

 8139األرنب المعتوه وقصص أخرى، دار قرطبة، سنة  -

 

                                                           
 311ص4  مرجع سابق،  محمد مفالح، رواية أيام شداد،1
 311ص4  المرجع نفسو، 2
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 والمعاجم لقواميسا

 ادرـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمصـــ

 ،دط، دار الكتب، دت"ىمس الّرماديّ "رواية  محمد مفالح ، 

 2012، دار الحكمة لمنشر، الجزائر، 2األعمال غير الكاممة، ط -  

 دار إحياء 1ط مقاييس المغة،ىـ(، معجم 395أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت،

 م2001-ىـ1422التراث العربي، بيروت، لبنان، 

 ىـ(، معجم تاج المغة وصحاح 398أبو نصر إسماعيل بن حّماد الجوىري الفارابي )ت

-ىـ1426لبنان، ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 4العربية المسمى بالّصحاح، ط

 م2005

 مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، دت1لطيف زيتوني، معجم مصطمحات نقد الرواية، ط ، 

 دار 2ىـ(، القاموس المحيط، ط817-729أبادي ) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز،

 م2003-ىـ1424إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

  ىـ( لسان 711 -630الدين بن منظور )محمد بن مكرم بن عمي أبو الفضل جمال

ر العرب، ، تح عبد اهلل عمي كبير ومحمد أحمد حسب اهلل وىاشم محمد الشاذلي، دا

 تالمعارف، القاىرة، مصر، د.ط، د
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 ةــع العربيـــــــــــالمـــراج

 م2013، دار الفارابي، بيروت، 1األب سييل قاشا، مدخل إلى الفمسفة االسالمية، ط 

  ،م2010 ىـ/1431، منشورات االختالف، الجزائر،1طإبراىيم خميل، بنية النّص الروائي، دراسة 

 1إبراىيم عباس، الرواية المغاربية، تشكل النص السردي في ضوء البعد األيديولوجي، ط ،

 م2005دار الرائد لمكتاب، الجزائر، 

 أبي حيان التوحيدي نموذجا، براىيم عبدالعزيز زيد، السرد في التراث العربي، كتابات إ

 م2009، عين الدراسات والبحوث االنسانية، الجيزة، 1ط

 ،دط، دار الكتب ، محمد عمي النجارتح:  ،1ج أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص
 دت ، بيروت،المصرية

 ند عبدالممك مرتاض، )مقاربة أحمد بوجمعة بناني، المصطمح النقدي المعاصر ع

 م2015األيام لمنشر والتوزيع، عمان، ، دار 1ية(، طمنيج

 مكتبة القادسية لمنشر 1شعث، شعرية السرد في الرواية العربية المعاصرة، ط أحمد جبر ،

 م2005والتوزيع، 

 ،دار 1المصطمح السردي في النقد األدبي العربي الحديث، ط أحمد رحيم كريم الخفاجي ،

 2012صفاء لمنشر والتوزيع ، 

  ،جماليات المكان في القصة القصيرة الجزائرية، دط، دار الغرب لمنشر أحمد طالب

 والتوزيع، وىران، دت
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 ار الوفاء لدنيا الطباعة ، د1أحمد عوين، دراسات في السرد الحديث  والمعاصر، ط

 م2009، االسكندرية، والنشر

 ،م2004 ، دار الثقافة، الدار البيضاء،1حياة النص، دراسات في السرد، ط أحمد فرشوخ 

 ،جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع، دط، دار الحديث، القاىرة،  أحمد الياشمي

 م2013

 ،األصالة والتغريب في الرواية العربية، روايات حيدر حيدر نموذجا،  أسماء أحمد معيكل

 م2011، عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع، 1دراسة تطبيقية، ط

 ،المؤسسة العربية 1المكان في روايات جبرا ابراىيم جبرا، ط جماليات أسماء شاىين ،

 م2001لمدراسات والنشر، بيروت، 

 ،المؤسسة العربية لمدراسات 2ط تقنيات السرد في النظرية و التطبيق، آمنة يوسف ،

 م2015النشر، بيروت، و 

 الحديث لمنشر ، عالم الكتب 1بان البنا، البناء السردي في الرواية اإلسالمية المعاصرة، ط

 م2014والتوزيع، إربد، األردن، 

 ،2(، ج1986-1970بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ) بشير بويجرة محمد ،

 م2002-2001دط، دار الغرب لمنشر والتوزيع، 

 دار الفجر لمطباعة 1محاضرات في المناىج النقد األدبي المعاصر، ط ،بشير تاوريريت،
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 2006والنشر م

  منطق السرد في سورة الكيف، دط، ديوان المطبوعات الجامعية،  مة حكيمة،بوقرو

 م2011

 ذار ليندة 1ثائر زين الدين، في دروب السرد، دراسات تطبيقية في القصة والرواية، ط ،

 م2001لمطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، 

 األيام  ، دار1جييان عوض أبو عمرين، جماليات المكان في شعر تميم البرغوثي، ط

 م2015لمنشر والتوزيع، عمان، 

 ،المركز الثقافي 1بنية الشكل الروائي،)الفضاء، الزمن، الشخصية(، ط حسن بحراوي ،

 م1990العربي، بيروت / الدار البيضاء، 

 م1999، الدار المصرية البنانية، 1حسين عيد، المثقف العربي المغترب، ط 

 ،من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا  واأليديولوجي،النقد الروائي  حميد لحميداني

 النص الروائي، دط،  المركز الثقافي العربي، بيروت، دت، 

 ،المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشر 3بنية النص السردي، ط حميد لحميداني ،

 م2000والتوزيع، بيروت،

 ،م2013دار التنوير، ، الجزائر، العجائبية في الرواية الجزائرية، دط،  الخامسة عالوي 

 ،ىـ/ 1427، دار مجدالوي، عمان، األردن، 1السيميائيات السردية ، ط رشيد بن مالك
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 م2006

 ،تحميل النص السردي، معارج ابن عربي نموذجا، الييئة المصرية العامة  سعيد الوكيل

 م1998لمكتاب، 

 ،1الشخصيات السردية، رواية "الشراع والعاصفة لحنا مينا، ط  سيمولوجية سعيد بنكراد ،

 م2003دار مجد الوي، عمان 

 االشتغال العالمي، دراسة سيميائية ، غدا يوم جديد "البن ىدوقة عينة"، ، السعيد بوطاجين

 م2000،  منشورات االختالف، 1ط

 م2006، القاىرة، ، رؤية لمنشر والتوزيع1سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، ط 

 م2012ىـ/1433، منشورات االختالف، الجزائر، 1السرد العربي، مفاىيم وتجميات،ط -

 1997، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1الكالم والخبر، مقدمة لمسرد العربي، ط -

، المركز الثقافي العربي، بيروت/الدار 2انفتاح النص الروائي، النّص والسياق، ط -

 م2001البيضاء، 

، المركز الثقافي العربي، 3تحميل الخطاب الروائي، )الزمن، السرد، التبئير(، ط -

 م1997بيروت/ الدار البيضاء، 

 دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان 1بتقة، ترييف السرد الروائي الجزائري، ط سميم ،

 م2014ىـ/1435
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 1قد السرديات نموذجا، طسميمان وائل سيد عبدالرحمان، تمقي البنيوية في النقد العربي، ن ،

 م 2008العمم وااليمان لمنشر والتوزيع، كفر الشيخ، 

  دار النيضة العربية، بيروت، 1واعداد رجال االعالم، ط ةكبريت، المغة العربيسمير ،

 م2010ىـ/1431

 ،م2015، دار ميم لمنشر، الجزائر، 1ط سيدي محمد بن مالك، السرد والمصطمح 

 ،بناء الرواية، دراسة مقارنة في "ثالثية" نجيب محفظ، دط، مكتبة األسرة،  سيزا قاسم 

 م2004

 ،1985-1947تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية  المعاصرة،  شريبط أحمد شريبط ،

 م1988شورات اتحاد الكتاب العرب، من

 ،عالم 1طبنية الخطاب الروائي، دراسة في روايات نجيب الكيالني،  الشريف حبيمة ،

 م2010الكتب الحديثة، اربد،  

 ،عالم الكتب الجديد، إربد، 1مكونات الخطاب السردي، مفاىيم نظرية، ط الشريف حبيمة ،

 م2010

  الصادق قسومة، الرواية مقوماتيا ونشأتيا في األدب العربي الحديث، دط، مركز النشر

 م2000الجامعي، تونس، 

 ،بيروت/ الدار 16، المركز الثقافي العربي، 1الفضاء ولغة السرد، ط صالح ابراىيم ،
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 م2003البيضاء، 

  صحراوي بونوالة، بنية المغة الشعرية في النقد المغوي، من المعيار إلى التجاوز، دط، دار

 م2016-ىـ1437عيداء لمنشر والتوزيع، 

 م1996 ، مكتبة لبنان ناشرون،1صالح فضل، بالغة الخطاب وعمم النص، ط 

 85مناىج النقد المعاصر، دط، دار اآلفاق العربية، دت، ص:  -

 ،دط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، "دموع وشموع"رواية،   عبد الجميل مرتاض ،

2001 

 البطل الممحمي والبطل الضحية، في األدب الشفوي الجزائري، دراسة  و،يعبد الحميد بورا

 م2007الثقافة، الجزائر، حول المرويات الشفوية، وزارة 

منطق السرد، دراسات في القصة الجزائرية، دط،  ديوان المطبوعات الجامعية،  -

 م1994الجزائر، 

 دط، دار األمة لمطباعة والنشر 3عبدالرحمان بن محمد الجياللي، تاريخ الجزائر العام، ج ،

 م2009والتوزيع، الجزائر، 

 ،الرواية عند حسن مطمك، دراسة داللية، دط،  بناء عبد الرحمان محمد محمود الجبوري

 م2012المكتب الجامعي الحديث، 

 م2005، مكتبة اآلداب، القاىرة، 3عبد الرحيم الكردي، البنية السردية لمقصة القصيرة، ط 
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 دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 5عبد السالم المسدي، األسموبية واألسموب، ط ،

 م2006

  ،دار محمد عمي لمنشر، 1المكان في الرواية العربية، الصورة والداللة، طعبدالصمد زايد ،

 م2003تونس، 

 ،مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجديد، دط، منشورات  عبد القادر بن سالم

 م2001اتحاد الكتاب العربي، دمشق 

  عادة تفسير النشأة(، عبداهلل إبراىيم، السردية العربية الحديثة)تفكيك الخطاب االستعماري وا 

 م2003، المركز الثقافي العربي، بيروت/الدار البيضاء، 1ط

 ،دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر دط، تطور النثر الجزائري الحديث،  عبد اهلل الركيبي

 2009الجزائر، 

 ياء، تحميل مركب القصيدة)أين ليالي ( لمحمد العيد، د ط،  -ألف ،ضعبد المالك مرتا

 م2004الغرب لمنشر والتوزيع، دار 

 القصة الجزائرية المعاصرة، دط، دار الغرب لمنشر والتوزيع،  دت، وىران  -

الكتابة من موقع العدم، مساءالت حول نظرية الكتابة، دط، دار الغرب لمنشر والتوزيع،  -

 دت، وىران

لمدق"، د ط، تحميل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية "زقاق ا -
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 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ت

شعرية القص وسيميائية النص )تحميل مجيري لمجموعة "تفاحة الدخول إلى الجنة"(،  -

 دط، البصائر لمنشر والتوزيع دت، الجزائر 

، دت، دار الغرب لمنشر والتوزيع دط، في نظرية الرواية، بحيث في تقنيات السرد، -

 وىران

 م2007النص األدبي، د ط، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر نظرية  -

 ،من قضايا الثعر والنثر في النقد العربي القديم، 1في نظرية االدب، ج عثمان موافي ،

 م2007دط، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، 

 ،العين  ، دار1شعرية الفضاء الروائي عند جمال الغيطاني، ط عزوز عمي إسماعيل

 م2010لمنشر، 

 مكتبة لبنان 1عمي القاسمي، عمم المصطمح، أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية، ط ،

 م2008ناشرون، بيروت، 

 ،في األدب الجزائري الحديث تاريخا وأنواعا وقضايا وأعالما، دط، ديوان  عمر بن قينة

 المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر، دت

 ،مناىج تحميل الخطاب السردي، دراسة، دط، اتحاد الكتاب العرب، في  عمر عيالن

 م2008
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 ،االتجاه السيميائي في نقد الشعر العربي، دط، المجمس األعمى لمثقافة،  غريب إسكندر

 م2002

 ،العالم الروائي عند غسان كنفاني، من خالل،  الفارابي عبد المطيف، شيكر أبو ياسين

 م1994 ىـ/1414الدار البيضاء،  ثقافة لمنشر والتوزيع،دار الدط، ، "رجال في الشمس"

 ،السرديات والترجمة العربية، تنسيق: سيدي محمد بن مالك، تقد:  مجموعة من الباحثين

 م2018، دار ميم لمنشر، الجزائر، 1عبدالحميد بورايو، ط

 ،1996في نظرية الرواية، دط، سراس لمنشر، تونس،  محمد الباردي 

 منشورات االختالف، الجزائر، 1تحميل النص السردي، تقنيات ومفاىيم، ط ،محمد بوعزة ،

 م2010ىـ/1431

 ،الييئة المصرية العامة لمكتاب، 1الشكل الروائي والتراث، ط محمد حسين أبو الحسن ،

 م2012

  محمد صابر عبيد، فمسفة السرد، مقاربة نقدية في دينامّيات التعبير الروائي، عند قاسم

 م2016ىـ/1437دار عبيد لمنشر والتوزيع، عمان،  ،1توفيق، ط

 ،مقامات اليمذاني، دط، منشورات الشياب، الجزائر، دت محمد عبده 

 الدار العربية دط، الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية وااللتزام،  ايف،محمد مص

 ،الجزائر دتلمكتاب والشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، 
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  دط، دار المعرفة، الجزائر، دت1مفالح، أعالم من منطقة غميزان، جمحمد ، 

 رواية "أيام شداد"، دط، دار القدس، دت، وىران -          

 دط، دار القدس العربي، دت،"سفاية الموسمرواية " -          

 الجزائر    دت، ، دط، دار المنتيى لمطباعة والنشر والتوزيع، "شبح الكميدوني"رواية  -          
 وقصص أخرى، "شعمة المايدةرواية " -          

 2015، الجزائر، 1دار الكوثر، ط في تجربة الكتابة، -          

 مكتبة الزىراء 1تيار الزمن في الرواية العربية المعاصرة، ط ،محمود محمد عيسى ،

 م1991القاىرة، 

 ،دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة الرواية والتحوالت في الجزائر،  مخموف عامر

 م2000بالعربية، دط، منشورات اتحاد الكّتاب العرب، دمشق، 

 ،ليات المنيج الشكمي في نقد الرواية العربية المعاصرة، التحفيز آ مراد عبد الرحمان مبروك

 م2002، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية، 1نموذجا تطبيقيا، ط

 م2002، مركز االنماء الحضاري 1األسموبية وتحميل الخطاب، ط، عياش منذر 

 ،بنية السرد في القصص الصوفي، المكونات، والوظائف، والتقنيات، دراسة،  ناىضة ستار

 م2003ت اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ادط، منشور 

  ،نفمة حسن أحمد، التحميل السيميائي لمفن الروائي، دراسة تطبيقية لرواية الزيني بركات

 م2012دط، المكتب الجامعي الحديث، 
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 المــراجع المتـرجمــة

 عالم الكتب الحديث 1نورالدين رايص، المسانيات المعاصرة في ضوء نظرية التواصل، ط ،

 م2014لمنشر والتوزيع، إربد، 

 مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات 1لفمسفية، طىاني يحي نصري، االسالم والمعرفة ا ،

 م2013ىـ/1434والنشر والتوزيع، بيروت، 

 ،اتجاىات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية لمكتاب،  واسيني األعرج

 1986الجزائر،

 ،دار الفارابي، بيروت، 2تقنيات السرد الروائي، في ضوء المنيج البنيوي، ط يمنى العيد ،

 م1999

  يوسف األطرش، المنظور الروائي عند محمد ديب، دط، منشورات اتحاد الكّتاب

 م2004الجزائريين، الجزائر، 

 منشورات 1يوسف وغميسي، إشكالية المصطمح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ط ،

 م2008ه/1429االختالف، الجزائر، 

 النص الروائي، تقنيات ومفاىيم، تر: رشيد بن حدو، دط، الييئة العامة  ط،ــــــــــــــاليـار فـــــــرنــب

 م1999لشؤون المطابع االميرية، 

 تر: السعيد الغانمي وفالح رحيم، 1بول ريكو، الزمان والسرد، الحبكة والسرد التاريخي، ج ،
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 م2006، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 1ط

 م2005، منشورات االختالف، 1مفاىيم سردية، تر:عبد الرحمان مزيان، ط تودوروف، تزفيطان 

مقوالت السرد االدبي، تر: الحسين سحبان وفؤاد صغا،  طرائف تحميل  -                     

 الرباط ،، منشورات اتحاد كتاب1االدبي،  دراسات ، ط     السرد 

 الرواية، تر: مرزاق بقطاش، دط، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، دت اتش،ــوكـورج لــج 

 ،1مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية، تر: جمال حضري، ط جوزيف كورتيس ،

 م2007 /ىـ1428منشورات االختالف، 

 م2006شورات وزارة الثقافة، دمشق،منرشاد عبد القادر، النظرية األدبية، تر: ر،ـالـكان ـثاجون 

  جيرار جنيت وآخرون، الفضاء الروائي، تر: عبد الرحيم ُحَزْل، دط،  أفريقيا الشرق

 م2002بيروت/الدار البيضاء، 

 المصطمح السردي، تر: عابد خزندار، تقد: محمد بريري، المجمس األعمى  س،ـــــد برنـجيرال

 م2003، 1لمثقافة، ط

 التحميل البنيوي لمسرد، ترد: حسن بحراوي و آخرون، طرائف تحميل السرد  ،ارتـــــــــــــــروالن ب

 م1992، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط 1ط دراسات، األدبي، 

 دار التكوين لمتأليف والترجمة 1شعرّية الّرواية، تر: لحسن أحمامة، ط وف،ـــــون جــانسـف ،

 م2012والنشر، 
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 والجرائــد المجالتالـدوريات و 

 ةــل الجامعيـالرسائ

 الفكر لمدراسات والنشر والتوزيع،  ، دارتر، محمد برادة ،الروائيالخطاب  ن،ــخائيل باختييم

 1987، ، القاىرة، باريس1ط

 ،مارس  20جريدة الخبر اليومية، الخميس رشيد بوجدرة، الواقع الصمب والخيال الروائي

 7378، العدد 2014

  الرواية العربية المعاصرة، مجمة عالمات، مجمة عبد اهلل ابراىيم، السرد والتمثيل السردي في

 م2001، مكناس، 10ثقافية، العدد 

 براىيم بن طيبة، البنية السردية في رواي "ىمس الّرمادّي" لمحمد مفالح، رسالة مقدمة إ

لنيل شيادة الماجستير، تخصص: السرديات العربية القديمة والحديثة، كمية اآلداب 

 2015/2016غات، جامعة، عمي لونيسي، البميدة، والم

  أحالم بن سعدة، السرديات في الممارسة النقدية الجزائرية، قراءة نقدية في أعمال عبد

الحميد بورايو، رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير، في مشروع النقد األدبي العربي، 

  2014/2015جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف، 

  زغودة، بنية المكان في الرواية الجزائرية المعاصرة، عبد الجميل مرتاض اسماعيل

أنموذجا، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه، في األدب العربي، جامعة أبو بكر بمقايد، 
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 تممسان

 دراسة موضوعية وفنية،  -1985-1970-األطرش، بناء الرواية العربية الجزائرية رابح

 م1991رسالة ماجستير في األدب، جامعة عين شمس، مصر، 

  خميفي ، البنية السردية في رواية "مرايا متشظية"، لعبد الممك مرتاض، رسالة مقدمة سعيد

جزائرية، جامعة وىران، لنيل شيادة الماجستير، في مشروع المنظومة السردية ال

2004/2005 

  كريم خميل محمد طبنجة، المكان وجمالياتو في القصة العربية القصيرة، رسالة مقدمة لنيل

 2002درجة الماجستير، الجامعة األردنية، أيمول 

  ،رسالة مقدمة لنيل  -1982-1972-مبروك كواري، وظيفة التناص في الرواية الجزائرية

 1998/1999معيد المغة العربية وآدابيا، جامعة وىران، شيادة الماجستير، 
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 ملخص األطروحة

اب الجزائريين المعاصرين الذين انتهجوا الكتابة السردية التي يصو ر لنا يعد الروائي محمد مفالح أحد الكت       
عاشته الجزائر إب ان الثورة التحريرية مع من خاللها جانبا مهما من تاريخ الجزائر وكذا الواقع المأساوي الذي 

مسايرة مختمف التطورات االجتماعية والسياسية والثقافية التي عاشتها البالد منذ االستقالل حتى اليوم، برؤية 
تحمل كثيرا من الدالالت العميقة والقيم الفنية والجمالية، موظفا الحيز في أعماله الفنية بطريقة فيها من الرموز 

رات ما يستدعي دراسته دراسة عممية بغية استكشاف جماليته من خالل العالئق المختمفة التي يربطها مع واإلشا
فهو يعد عنصرا مركزيا  –الزمان، الشخصية، الم غة، الحدث  -العناصر األخرى التي يتكون منها العمل الروائي 

من، مما يجعمه يصفي جمالية عمى النص كونه تتفاعل داخمه األحداث وتسير فيه الشخصيات ويتغير بتغير الز 
 األدبي، من خالل لغة أدبية ذات مستويات مختمفة.

Résumé de la thèse 

 Le romancier (Mohamed Meflah) est l'un des écrivains algériens contemporains qui 

ont pris l'écriture narrative qui nous montre un aspect important de l'histoire de l'Algérie 

ainsi que la réalité tragique vécue par l'Algérie lors de la révolution de libération en ligne 

avec les différents développements sociaux, politiques et culturels que le pays a connu 

depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, avec une vision qui porte de nombreuses 

indications profondes et des valeurs artistiques et esthétiques, en utilisant l'espace dans 

ses œuvres d'art à la manière des symboles et des signaux, ce qui nécessite une étude 

scientifique narrative afin d'explorer sa beauté à travers les différentes relations qui se 

connectent avec d'autres éléments qui composent un travail romancier novateur - le 

temps, la personnalité, la langue, l'événement – comme il est un élément central car ils 

interagissent au sein des événements et les personnages passent et changent selon le 

temps, ce qui le rend esthétique sur le texte littéraire, à travers un langage littéraire 

caractérisé par des différents niveaux. 

Summary of the thesis 

 The novelist (Mohamed Meflah) is one of the contemporary Algerian writers who 

took the narrative writing that shows us an important aspect of the history of Algeria as 

well as the tragic reality experienced by Algeria during the liberation revolution in line with 

the various social, political and cultural developments that the country has known since 

independence until today, with a vision that carries many profound indications and artistic 

and aesthetic values, using space in his artwork in the manner of symbols and signals, 

which requires a narrative scientific study to explore its beauty through the different 

relationships that connect with other elements that make up an innovative novelist work - 

time, personality, language, event - as it is a central element as they interact within events 

and characters move and change over time, which makes it aesthetic on the literary text, 

through a literary language characterized by different levels. 
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