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 إھداء

الحمد � الذي بفضلھ العظیم العزیز القدیر ذو الرحمة الواسعة الذي وفقني إلنجاز ھذا 

العمل، بعد الشكر للواحد األحد جل وعلى، أھدي ھذا العمل المتواضع إلى من عجز لساني 

عن شكرھا، إلى الشمعة التي ذابت من أجل أن تضيء لي دربي، إلى منبع الرقة والحنان 

 الغالیة" أطال هللا في عمرھا."أمي 

وإلى من صنع مني امرأة وكان سندي في الدنیا وكان المرشد والدلیل، إلى من تحمل 

مشاق دربي بطیب خاطر، إلى من كرس حیاتھ وجھده ألصل إلى أسمى مراتب العلم 

 واألخالق، إلى خیرة الرجال "أبي الفاضل" أطال هللا في عمره.

جي الغالي "حسین"؛ إلى إخوتي األعزاء خاصة أخي "عبد إلى دعائمي في الحیاة، زو

 الجلیل"، إلى البرعم الذي أنار حیاتي ومأل أیامي سعادة "مؤید منصف".



 شكر وتقدیر

الحمد � ذو الفضل والمنة، والصالة والسالم على رسولھ أكرم الخلق وھادي 

 األمة.

اللھم لك الحمد كما ینبغي بجالل وجھك وعظیم سلطانك، لك الحمد والشكر بما 

أنعمت علینا من فضلك وھدیتنا وعلمتنا وأنرت بصیرتنا ویسرت مسیرتنا حتى 

 بفضل منك، فلك الحمد والشكر كلھ.تمكنا من إتمام ھذا العمل 

كما أتوجھ بالشكر والتقدیر والعرفان إلى أستاذتي الفاضلة "نزیھة بن بشیر" 

تفضلت مشكورة باإلشراف على ھذه المذكرة، وما قدمتھ لي من حفظھا هللا والتي 

نصح وتوجیھ وإرشاد، فكان منھا التشجیع على المضي قدما، فكان لھا أكبر األثر 

ھذا البحث وخروجھ على ھذا النسق الالئق، كما أتقدم بالشكر إلى كل  في إنجاز

 أساتذتي األفاضل الذین كان لھم كل الفضل في وصولي إلى ھذه النقطة، وشكرا.
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 أ 

 مقدمة:ال

وجد ھذا العنصر، فھو منذ وجود االنسان  اإلنساني،لقد اعتبر السرد أداة من أدوات التعبیر 

وفي لغة اإلشارات والرسم والتاریخ وفي كل ما نقرأه  الشفھیة.حاضر في اللغة المكتوبة وفي اللغة 

ومنھ انحدرت األجناس األدبیة  ومتنوع،فھو بذلك عام  فنیا،ونسمعھ سواء كان كالما عادیا أو 

ولكل انسان في الحیاة طریقة  والروایات،المعروفة قدیما وحدیثا كاألساطیر والخرافات والقصص 

ھو  فمنھما ما بالمالیین،ومن ثم كان الرصید المتراكم من السرود عبر التاریخ یعد  الحكي،في 

 مدون ومنھ ما تناقلناه عبر المشافھة ومنھ ما ضاع لعدم تدوینھ والمحافظة علیھ 

یكون في شكل صیاغة جدیدة للحیاة وفق منظور وإرادة االنسان فھو الذي ینظم حركة 

فالشخصیات ھي  السرد،زماني ومكاني من أجل الحفاظ على حیاة  إطارالشخصیات واألحداث في 

حسب رغبات  يویكون ھذا في السرد وفق تعدد لغوي وإیدیولوج الحدث،المحرك الفعال في بناء 

 االنسان.

من المالحظ أن المھتمین بالسرد العربي الحدیث أولو أھمیة كبرى بالروایة باعتبارھا جامعة 

الجدید لما تحتویھ من قدرة  الكثیر یرسمھا لتكون دیوان العرب والمسرح،الفنون األدبیة مثل الشعر 

 المختلفة.في تحوالتھ خاصة المشھد العربي  المشھد،على وصف 

والمتتبع لتاریخ الروایة الجزائریة منذ أوائل المبدعین یكشف أنھا أحدثت وقعا ھاما منذ ظھورھا 

" ، في المتن الروائي ، حیث نقرأ أعمال رائدة في ھذا المجال من مثل ما كتبھ " رشید بوحدرة 

ـة " ، " الطاھر وطار " ، واستطاعت بعض النصوص الروائیة أن ترى وتشق طریقھا ڤ"ابن ھدو

ومن ثم نقف على واحد من نحو النجاح في حیث بقیت أعمال أخرى مھمشة على الرفوف 

النصوص الروائیة قلیلة االنتشار وھو "شمس في علبة" للروائیة سعیدة ھوارة كمرجعیة تاریخیة 

مرحلة تاریخیة عاشتھا الجزائر "زمن العشریة السوداء" في محاولة بسیطة لرصد  للتعبیر عن

وتحلیل بعض التقنیات السردیة المتنوعة ، تقنیة الزمان والمكان وكذلك الشخصیة . فلكل روایة 

بنیة تأسست علیھا فھي تتكون من الزمن الذي یساھم في تسییر األحداث أو بیان ماضیھا 

الذي تقع فیھ األحداث والشخصیات التي تحرك  واإلطارة مكانیة وھي المكان وحاضرھا وكذلك بنی

 الشخصیة.وفق زمان ومكان أي بنیة األحداث ھذه 
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ویرجع اھتمامي بھذا الموضوع في البدایة الى مجرد فضول علمي لتكون ھذه الروایة موضوع 

للدراسة لما سخرت لھا الروائیة من جھد وطاقة فكریة ومعرفیة جسدت بذلك فترة تاریخیة عاشتھا 

 مرارھا.الجزائر بكل 

تتمركز في تمظھر باإلضافة الى رغبتي في تقدیم دراسة تطبیقیة كان لھا حصة كبیرة من بحثي 

كل من الزمان والمكان والشخصیات كبنى في الروایة وھو ما یسمح بإبراز أشكال تمظھرھا 

 عالقاتھا.ورصد أھم 

 عنھا.یحاول البحث اإلجابة تطبیقي ونظري فقد كانت اإلشكالیات التي  جانبان،وألن لدراستي 

 الشخصیة؟وبنیة  الز مكانیةما المقصود بالبنیة 

 علبة؟تلك البنى عبر روایة شمس في  وكیف تمظھرت

 الروائي؟وكیف قامت ببناء معالم العمل 

 االتي:أما بالنسبة للخطة التي انتھجناھا فقد جاءت على النحو 

 البنیة السردیة  –السرد  –استعنت بمدخل تطرقت فیھ الى مفھوم البنیة 

  بفصالن:كما استعنت 

 والتطور.الروایة الجزائریة بین النشأة  األول:الفصل    

 .مفھوم الروایة األول:المبحث   مبحثان:فیھ 

 .أنواعھ الروایة الثاني:المبحث    

 علبة.البنیة السردیة في روایة شمس في  بعنوان:الفصل الثاني     

 المكان.بنیة  أول: مباحث: مبحثوھو بثالثة 

 الزمان.بنیة  ثاني:مبحث    

 الشخصیة.بنیة  ثالث:مبحث    

وفي األخیر خاتمة بأھم النتائج المتوصل الیھا في البحث وأخیرا بملحق عرفنا فیھ الكاتب 

 الروایة.وملخصا عن 
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 األخرى.وبالنسبة للمنھج المتبع ھو المنھج التحلیلي مع االستعانة ببعض المناھج 

لموضوع فھي الروایة كمصدر أساس المعتمدة والتي خدمتنا في اأما بالنسبة للمادة العلمیة 

  منھا:وبعض المراجع األخرى نذكر 

جمالیات السرد في  كنفاني:غسان  عودة،صبیحة  –تحلیل النص السردي  بوعزة:محمد 

البنیة السردیة في الروایة وغیرھا من المراجع  القاضي:عبد المنعم زكریا  –الخطاب الروائي 

 األخرى.

ندرة  أھمھا:معظمھا فقد واجھتني صعوبات وأنا بصدد انجاز البحث من وكسائر البحوث أو 

 بعد.الدراسات التطبیقیة للنص الروائي " شمس في علبة " لسبب لم نعلمھ 

وفي األخیر أشكر كل من یساعدني في انجاز البحث خاصة أستاذتي المشرفة التي لم تبخل علي 

 واالرشادات.بالنصائح 
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 مصطلحات:تعریف 

 البنیة السردیة –البنیة  –السرد 

 :أوال

 البنیة: /1

البني نقیض الھدم، ومنھ بنى البناء بنیا وبنى وبنیانا وبنیة، والبناء جمعھ أبنیة  *لغة:

 وأبنیات جمع الجمع، والبنیة: ما بنیتھ وھو البنى والبنى ویقال: البنى من الكرم لقول الحطیئة.

 "أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى"

 :لبیدهوقد تكون البنایة في الشرف لقول 

 بیتا رفیعا سمكھ***فسما إلیھ كھلھا وغالمھا""فبنى لنا 

ویقال: "فالن صحیح البنیة" أي الفطرة، وسمي البناء بناء من حیث كان البناء الزما 

 /1/موضعا ال یزول من مكانھ إلى غیره. 

وعلیھ فإن البناء إقامة أو تشیید شيء یمتاز بالثبات وخاصیة عدم القدرة على التنقل من 

 مكان آلخر.

اء مصدر بنى وھو األبنیة أي البیوت وتسمى مكونات البیت بوائن جمع بوان وھو والبن

 /2/اسم كل عمود في البیت أي التي یقام علیھا البناء. 

البناء ھنا یعني مكونات یقوم علیھا البیت ومنھ انتقل إلى األشكال السردیة خاصة الروایة 

 ألنھا تقوم على مجموعة من األبنیة.

 

 258مادة (ب ن ى) ص1997، 1ر، لسان، العرب بیروت، طابن منظو /1/

زورة بنت محمد بن ناصر المري، البنیة السردیة في الروایة السعودیة، رسالة دكتوراه، إشراف:  /2/

 .05ص 2008محمد صالح بن جمال بدوي، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 
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) أول من استخدم لفظة بنیة في السنوات المبكرة من tinyanovوقد كان "تنیانوف" (

) الذي استخدم roman-ossipovitch-jakobson"رومان جاكبسون" (العشرینیات وتبعھ 

 /1/. 1929كلمة بنیویة لألول مرة عام 

) For Malistes russesكان أول ظھور لالصطالح البنیوي مع الشكالنیین الروس (

 /2/أثناء بحثھم الذي تقرر عنده تحلیل القوانین البنائیة للغة واألدب. 

 أي عكفوا إلى العناصر الداخلیة المشكلة (البانیة) للعمل األدبي.

مع أن مصطلح البنیة جاء متقدما فھو ال یحمل معنى لوحده، بل یكتسب معناه ضمن 

قوانین وآلیات خاصة بتحلیل ) التي ظھرت كمنھج نقدي وفق structurolismeالبنیویة (

النصوص بالرغم من أن البنیویة جاءت من لفظ البنیة على حد تعریف "لیفي ستروس" 

)Levi-Strauss:للبنیویة ( 

تھتم  /3/"لقد جاء لفظ البنیویة من البنیة وھي كلمة تعني الكیفیة التي شید علیھا بناء ما" 

 بأسلوب وطریقة البناء.

ني بشكل البناء ال بمضمونھ، وتعد المضمون أمر واقعا وشیئا وھنا كانت "البنیویة تع

، بمعنى أنھا تھتم بشكل اإلبداع /4/حاصال بالضرورة من خالل العنایة بالشكل وتحلیلھ" 

 ومكوناتھ عكس المضمون الذي ترى بأنھ شيء حاصل بالضرورة.

 

ینظر: عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة بین البنیویة إلى التفكیك، المجلس الوطني للثقافة  /1/

 .163ص 1978-د.ط -الكویت-والفنون واآلداب 

ینظر: یوسف وغلیس النقد الجزائري المعاصر من األنسونیة إلى األلسنیة، إصدارات رابطة إبداع  /2/

 .118ص 2009-طد. -الثقافة، الجزائر 

نزیھة زاغر، معماریة البناء بین ألف لیلة ولیلة والبحث عن الزمن الضائع، رسالة دكتوراه،  /3/

 .63ص 2007/2008إشراف صالح مفقودة، جامعة بسكرة 

 .194ص 2002عبد المالك مرتاص، في نظریة النقد، دار ھومة، الجزائر، د.ط، /4/
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" الذي یعني حالة Struereیني "وإذا عدنا إلى أصل البنیة نجدھا مشتقة من الفعل الالت

تغدوا فیھا المكونات المختلفة لمجموعة منظمة ومتكاملة فیما بینھا، حیث ال یتحدد لھا معنى 

 /1/في ذاتھا إال بحسب المجموعة التي تنظمھا. 

أي المجموعة المنظمة فیما بینھا ھي التي تسمى البنیة، وال یكتسب العنصر معنى في ذاتھ 

إال بعالقتھ بالعناصر األخرى داخل المجموعة، كما وصفت بأنھا نظام أو نسق من المعقولیة، 

 ،/2/أي ھي وضع لنظام رمزي مستقل وخارج عن نظام الواقع ونظام الخیال وأعمق منھما 

المكونات قوانین خاصة بنظام معین یجعلھا تتألف ضمنھ في تعایش وتتمیز  حیث تحكم تلك

 بذلك عن بقیة األنظمة األخرى.

البنیة ھي ذلك النظام المتسق الذي تحدده كل أجزائھ بمقتضى تماسك تجعل من اللغة 

 ،/3/مجموعة منتظمة من الوحدات أو العالقات ویحدد بعضھا بعضا على سبیل التبادل

م یتشكل أو یتكون من أجزاء ووحدات متماسكة بحیث یتحدد كل جزء بصلتھ مع بمعنى نظا

 األجزاء األخرى.

) وھي: JEAN Piagetمما یعني أن النظام یتمیز بثالثة خصائص حسب "جان بیاجیھ" (

'الشمولیة' وتعني التماسك الداخلي للوحدة بحیث تصبح كاملة في ذاتھا، والتحول الذي یعني 

أما الضبط الذاتي فیتعلق بكون ، ثابتة، وتظل تولد من داخلھا بنى دائمة التحولأن البنیة غیر 

 ./4/البنیة ال تعتمد على مرجع خارجھا لتبریر أو تعلیل عملیاتھا وإجراءاتھا التحویلیة 

 

 .119ینظر: یوسف وغلیس النقد الجزائري المعاصر من األنسونیة إلى األلسنیة ص /1/

 .124ص 2006-1ینظر: بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصر، دار الوفاء، اإلسكندریة ط /2/

، دار بن رشد، بیروت، ن، في البنیویة التكوینیة، دراسة في منھج لوسیان غولدماینظر: جمال شحید /3/

 .06ص 1986(د.ط) 

-ینظر: عبد هللا الغذامي الخطیئة والتفكیر من البنیویة إلى التشریحیة قراءة نقدیة لنموذج معاصر  /4/

 .34ص 2006(دط)  -مصر-الھیئة المصریة العامة للكتاب 
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قیمة إال داخل البنیة الكلیة، كما تعمل ھذه البنیة على خلق بنى جدیدة ال فالجزء ال یكتسب 

تخرج عن قواعدھا، وھذا ما یكشف مدى قدرتھا على التحكم في ذاتھا ومن داخلھا دون 

 مساعدة العوامل الخارجیة مما یؤكد تمیزھا عن بقیة العناصر األخرى.

كمن في النظر إلى النص كبنیة لغویة وانطالقا من كل ھذا أصبحت مھمة الناقد البنیوي ت

مكتفیة ومنغلقة عن ذاتھا وذلك بالبحث والتقصي على مدلوالتھا ومعانیھا التي تضمنھا 

الدوال لھا في إطار رؤیة تنظر إلى النص مستقال ومنعزال عن شتى السیاقات الخارجیة بما 

تكتفي بتفسیر النص فیھا مؤلفھا أو كما قال "روالن بارت" بنظریة 'موت المؤلف' التي 

تفسیرا داخلیا وصفیا، من خالل العنایة بالشكل كنظام مكتفي بذاتھ وھو قال بھ الشكالنیون 

بحیث یمكن البحث في النظر إلى النص في حد ذاتھ بوصف وتفسیر شكلھ بعیدا  /1/الروس

ئص التي عن العالم الخارجي، بمعنى ألن الناقد البنیوي یھتم في المقام األول بتحدید الخصا

وبتحدید ھذه الخصائص و السمات یتمیز النص األدبي عن غیره من  /2/تجعل األدب أدبا

 النصوص األخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .120یوسف وغلیس النقد الجزائري المعاصر من األنسونیة إلى األلسنیة ص /1/

  .159المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك ص-ینظر: عبد العزیز حمودة  /2/
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 :ثانیا

 البنیة السردیة:-2

إن مفھوم البناء في األدب یدور حول إخراج األشیاء واألحداث واألشخاص من دوامة 

الحیاة وقانونھا ثم رصفھ في بنیة أخرى وقانون آخر ھو قانون "الفن الفلكي" تجعل من شيء 

ا واقعة فنیة فیجب علیك كما یقول "تشلوفسكي": 'إخراجھ من متوالیة وقائع الحیاة، وألجل م

ذلك فمن الضروري قبل كل شيء تحریك ذلك الشيء...إنھ یجب تجرید ذلك الشيء من 

ومعنى ذلك أن ھذه األشیاء نفسھا تصبح لھا وجود جدید ألنھا حینئذ  /1تشاركاتھ العادیة'/

دیدة، وعلى الرغم من أن ھذه البنیة الجدیدة تتمثل في نصوص معینة تصبح جزء من بنیة ج

ومحددة فإن الدراسة ینبغي أال تقتصر على بنیة النص ومدى تأثیرھا في صیاغة ھذه 

المتوالیات الجدیدة فیھ، بل ینبغي أن تمتد لتشمل الطراز أو الخطة التصمیمیة لنوع ذلك 

فنیة تشبھ البنى المعماریة في ھذا الشأن، إذ ینظر في النص، ذلك ألن بنى األعمال األدبیة وال

ھذه وتلك إلى المتوالیات النوعیة التي ترصف الجزئیات في شكل طراز أو شكل نوع ما من 

األبنیة، من خالل تحققھ في نماذج متعددة و ھذا الشكل أو الطراز ھو مجرد نموذج محقق 

ن الدراسة للطراز البنائي لفن العمارة ال بالفعل في مجموعة من األعمال المنجزة ومن ثم فإ

تختص بعمارة واحدة بل بھیاكل نوعیة عامة تشمل األبنیة التي ینتمي إلیھا وبالمثل فإن 

دراسة الطراز البنائي للسدود أو المعابد ال تختص بسد واحد أو معبد واحد وكذلك األمر 

 بالنسبة لفن الروایة والقصة القصیرة.

 

 

 

 

 

 .16ص 2005، 3عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتب اآلداب، ط /1/
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ومن جھة أخرى فإن اخراج الشيء من متوالیة الحیاة إلى متوالیة الفن یؤدي كما یقول 

الشكالنیون الروس إلى "التغریب"، والتغریب إنما أن یكون شعریا یعتمد على المجاز 

یة، وإما أن یكون سردیا یعتمد على طبقات الخطاب والحكي واالستعارة والصور الخیال

والعالم الخیالي الدال بمعنى أن األدبي إما أن تدخل في بنیة شعریة وإما أن تدخل في بنیة 

سردیة، یقول 'شلوفسكي' عن اإلجراءات التي تتم في عملیة البناء الشعري "األشیاء لدى 

ملة معنى إضافیا إلى جانب االسم الجدید...یحقق الشعراء تنتقص خالقة أسماءھا القدیمة حا

للشاعر تنقال داللیا أن یخرج المفھوم من المتوالیة الداللیة التي كان یوجد بھا ثم یحلھ 

 ./1/بمساعدة كلمات أخرى متوالیة داللة مختلفة

وھذا یدل على أن الشكالنیین الروس ومنھم 'شلوفسكي' كانوا ینظرون إلى بنیة ما داخل 
الشعري ھي "البنیة الشعریة" وینظرون إلى بنیة أخرى داخل النص السردي ھي  النص

"البنیة السردیة" وھذه البنیة وتلك ھي بمثابة النموذج المتحقق في بنیة النص، وھي لیست 
مجموعة من قواعد بل ھي نموذج  یشبھ الطراز في الفن ویشبھ األصول في اللعب وھو ینشأ 

نوعیة المادة المكونة لكل بنیة ثم المعالجة الفنیة لھذه المادة، وھو غالبا من عاملین اثنین: 
نموذج الحق إلنجاز األعمال األدبیة نفسھا، ولیس سابقا علیھ، ألنھ من الناحیة النقدیة 

النظریة ومن الناحیة الفنیة أیضا مستقى منھا ومتحقق فیھا وال تتعارض ھذه البنیة مع بنیة 
الن كل منھما تستوعب األخرى وتمثلھا، إحداھما تمثل صوت النص نفسھ، بل ھما متداخ

 الجماعة والثانیة تمثل الصوت الفردي، األولى نظام والثانیة حالة.

مجمل القول إن البنیة تشبھ الكالم عند "سوسیر" أما بنیة النوع فتشبھ اللغة عنده، إحداھما 

فرد، فالنموذج جماعي بینما النص تمثل الثبات والعموم النسبیین والثانیة تمثل التحول والت

ذاتي وكل منھما بنیة یتوافر فیھا االستقالل النسبي والضبط الذاتي وتالحم العناصر، غیر 

أنھا بنیة قابلة للتحول والقرار حسب مقتضیات الزمان ألنھا متصلة ببنیات أخرى أكبر مثل 

 ./2/..إلخالبنیة الثقافیة والبنیة االجتماعیة أو أصغر مثل بنیة الجملة.

 

 

 .17ص 2005، 3عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة اآلداب ط /1/

 .17المرجع السابق ص /2/



 

 

 المدخل 

7 

 السرد:

فھو یعني مثال "تقدمة  اللغوي،تنطلق من أصلھ  ومختلفة،للسرد مفاھیم متعددة  لغة:أ/ 

وسرد الحدیث ونحوه یسرده  متتابعا،شيء الى شيء تأتي بھ مشتقا بعضھ في أثر بعض 

كان جید السیاق لھ وفي صیغة كالمھ صلى هللا  إذا سردا،فالن یسرد الحدیث  تابعھ،سردا إذا 

قراءتھ  وسرد القران تابع فیھ،أي یتابعھ ویستعجل  سردا،علیھ وسلم لم یكن یسرد الحدیث 

 ./1في حذر منھ " /

من حیث ھو كمصطلح  -تعني السرد –وبالرغم من االختالفات الكثیرة حول ھذا المصطلح 

 مثال.وانما نجدھا بمفھوم واحد نجد  المفھوم،اال أن ذلك ال یعني اختالفا في 

وھو فعل القاص إذا قص القصص ویقال في رأسھ قصة یعني الجملة من الكالم  " القص "

والقصة الخیر والقصص الخیر المقصوص والقصص بكسر القاف جمع القصة التي تكتب 

 بھا.وقصصت الرؤیا على فالن إذا أخبرتھ 

لت حكیت عنھ الكالم حكایة وحكوت لغة والحكایة كقولك حكیت فالنا وحاكیتھ فع " الحكي "

نقول روى الحدیث  " الروایة "؛ حكایتھمثل فعلھ أو قلت مثل قولھ وحكیت عنھ الحدیث 

 ./2رویت الحدیث والشعر روایة فأنا راو / روایة،والشعر یرویھ 

السرد بأقرب تعاریفھ الى األذھان ھو الحكي والذي یقوم على  اصطالحا:بـ /  

أن یعین  وثانیھما:، معینةأولھما أن یحتوي على قصة ما تضم أحداث  أساسیتین:دعامتین 

ذلك أن قصة واحدة یمكن أن  ،سرداالطریقة التي تحكي بھا تلك القصة وتسمى ھذه الطریقة 

تحكى بطرق متعددة ولھذا السبب فان السرد ھو الذي یعتمد علیھ في تمییز أنماط الحكي 

 ./3بشكل أساسي /

 .165المجلد السابع ص بیروت، صادر، العرب، دارلسان  منظور:ابن  /1/

 .10ص  2002 ،1ط القاھرة، المعاصرة،سردیات الروایة العربیة  صالح:صالح  /2/

 البیضاء،الدار  العربي،المركز الثقافي  األدبي،بنیة النص السردي من منظور النقد  الحمیداني:حمید  /3/

 .45، ص2003، 3ط
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وأن السرد ھو " الكیفیة التي تروى بھا القصة عن طریق قناة الراوي والمروي لھ وما 

عض االخر متعلق بالقصة تخضع لھ من مؤثرات بعضھا متعلق بالراوي والمروي لھ والب

 ./1ذاتھا " /

والسرد مصطلح نقدي حدیث یعني " نقل الحادثة من صورتھا الواقعیة الى صورة لغویة " 

/2/. 

 . /3"وھو الفعل الذي تنطوي فیھ السمة الشاملة لعملیة القص وھو كل ما یتعلق بالقص " /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البیضاء،الدار  العربي،المركز الثقافي  األدبي،بنیة النص السردي من منظور النقد  الحمیداني:حمید  /1/

 .45، ص2003، 3ط

 1997 1ط سوریا، والتوزیع،دار الحوار للنشر  والتطبیق،تقنیات السرد في النظریة  یوسف:امنة  /2/

 .28ص 

 .28المرجع نفسھ ص  /3/
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 المبحث األول: مفھوم الروایة

 أوال:

 تعریف الروایة:

I. :تتعدد تعریفات مصطلح الروایة في المعاجم اللغویة ونجد: لغة 

في  اوٍ الحدیث والشعر روایة فأنا رَ  تُ ویْ على أھلي وألھلي إذ أتیتھم بالماء ورَ  تُ یْ وَ "رَ 

 الماء والشعر والحدیث من قوم رواة.

أي حملتھ  ةً یَ وَ رْ عر تَ الشِ  ھُ تَ یْ وَّ لھم الماء ورَ  تُ یْ قَ تَ سْ إذ اِ  مْ یھِ وِ رْ أَ القوم  تُ یْ وَ وقال یعقوب: ورَ 

 أیضا. ھُ تُ یْ وَ رْ ، وأَ ھِ تِ ایَ وَ على رِ 

 : حرف القافیة یقال قصیدتان على رويُّ يُّ وْ في األمر إذا نظرت فیھ وفكرت، والرَّ  تُ یْ وَ ورَ 

 وي أیضا سحابة عظیمة القطر شدیدة الوقع مثل السقي.واحد، وأرَّ 

 /1/". تْ ظَ لُ ، اعتدلت وغَ لْ جُ قواه، وارتوت مفاصل الرَّ  تْ ظَ لُ وارتوى الحبل، غَ 

...."، وقال في معتل الیاء روي من الماء ةُ نَیَ زَ مُ  ىبنبمن قبل بالد  عُ ِض وْ مَ  هُ اؤُ وَ و "روى، رُ 

بالكسر ومن اللبن یروي ریا وروي أیضا مثل رضا، تروى، وارتوى، كلھ بمعنى....". 

/2/ 

علیھ، وأما  بھ المتاعُ  دُّ شَ واء الحبل الذي یروى بھ على البعیر أي یُ وقال أبو منصور: "الرِّ 

 ".  انُ رَ والقِ  نُ رْ ھ البعیران فھو القَ ب نُ رَ قْ الحبل الذي یُ 

 .لِ قْ والعَ  نِ دَ البَ  یحْ حِ صَ  يُّ وِ والسَّ  یفُ عِ الضَ  يُّ وْ الساقي، والرَّ  يُّ روْ ابن األعرابي: الَّ 

 

ینظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الجوھري، الجزء السادس، دار  /1/

 .2365، ص 2364م، باب (روي) ص1984 3م، ط1979 2م، ط1965القاھرة  1العلم للمالیین، ط

 .1784باب (روي) ص 20م، ج 1981لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، القاھرة  /2/
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، وفي حدیث عائشة رضي هللا عنھا، أنھا اهْ وَّ رَ وتَ  ةً ایَ وَ وروى الحدیث والشعر یرویھ رِ 

 ن على البر، وقد رواني إیاه ورجل راو.ا شعر حجیة بن المضرب فإنھ یعیوْ وَّ رَ قالت: تَ 

 ا؟دَ ائِ صَ .... لعنبسة الراوي على القَ *....  لُ اغِ شَ  یلَ والفِ  انَ دَ عْ أما كان في مَ  قال الفرزدق:

وروایة كذلك إذ كثرت روایتھ، والھاء للمبالغة في صفتھ بالروایة ویقال روى فالنا شعرا 

 إذا رواه لھ حتى حفظھ للروایة عنھ.

"رویت الحدیث والشعر فأناروا في الماء والشعر، من قوم رواة ورویتھ  الجوھري:قال 

للشعر ترویھ أي حملتھ على روایتھ، وتقول أنشد القصیدة یا ھذا، وال تقل اروھا إال أن تأمره 

 /1/بروایتھا أي باستظھارھا". 

 ي):وفي قاموس المحیط یذكر الفیروزأبادي في مادة (روِ 

، يِ وَّ رَ ، كتَ مْ عَ نَّ تَ  رُ جَ ى بمعنى، والشَّ وَ رَ ى وتَّ وَ ا ورَ یً ا ورَ ری� ، َيَ ِض رَ الماء واللبن، كَ ي من "روِ 

 يٌ وْ رَ  وماءُ  اءُ وَ وھي ریا جمع رِ  انُ یَ ان وھي رَ یَ ي، وھو رَ انِ وَ ، وأرْ ربالكس يُ واالسم الرِّ 

ل فیھا الماء والبعیر والبغْ  ةُ ادَ زَ والروایة: المُ  -وٍ رْ : كثیر مَ اءِ مَ ى وإلى وسَ نَ كغِ  اءٌ وَ ى، ورِ وَ ورِ 

 /2/للمبالغة.  ةٌ یَ اوِ رَ بمعنى، وھو و اهُ وَّ رَ وتَ  ةً ایَ وَ ي رِ روِ ى الحدیث یَ وَ والحمار یستقى علیھ. رَ 

"والروي حرف القافیة وسحابة عظیمة القطر والشرب التام والراوي من یقوم على 

 /3/النخیل". 

 وفي معجم الوسیط باب الراء: "روى على البعیر .... ریا: استقى والقوم

 وعلیھم ولھم: استقى لھم الماء ... والحدیث أو الشعر روایة: خملھ ونقلھ روا.

 

 .1786، باب(روي) ص20م، ج1981ابن منظور، دار المعارف، القاھرة  -لسان العرب /1/

ھـ، دار الحدیث القاھرة، 817مجد الدین محمد یعقوب الفیروز أبادي ت -القاموس المحیط /2/

 .685م، مادة (روي) ص2008

 686القاموس المحیط، مجد الدین محمد یعقوب ص /3/
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سائر األنواع األدبیة كالقصة، التعبیر، الشعر والمقال : تختلف الروایة عن اصطالحا

القصصي والصورة، ومن ثم في المعالجة الفنیة، فكل موع من ھذه األنواع یستخدم مادة 

ألویة بكرا ویشكلھا تشكیال خاصا لیعبر بھا فكر المبدع ومشاعره وأحاسیسھ، ویبرز من 

یة ومن ثم فإنھا لیست أحادیة الصوت، ، أما الروایة فمادتھا ثانو/1خاللھا صوتھ الخاص /

"متعددة األصوات وخطابھا عبارة عن مزیج من الخطابات الشعریة  -باختین-فھي كما یقول 

 ./2والقصصیة والتصویریة وغیرھا" /

وعندما نظرنا في الخطاب الروائي الجزائري المدروس وجدناه في  یقول شریف حبیلة:

ي ذلك یحقق خصوصیة بآلیات بنائھ التقني حداثتھ خطابا یروي قصة خاصة، وھو ف

والجمالي، ھذه اآللیات تشكل من الخطاب واللغات والشخصیات وخصوصیات أمكنتھ 

وحركاتھا وطرق عیشھا وأسباب معاناتھا المتمثلة في السلطة القامعة والمھمشة لوجودھا 

یشاركھا فیھا بالتواطؤ مع القاتل، وھي تكابد من أجل عیش عادل وآمن حتى تحقق أحالما 

 /3كل إنسان یعرف معنى إنسانیتھ. /

: ھي شكل من أشكال القصة، butor-Muchel -بوتیر-میشال-والروایة كما یقول 

والقصة تتجاوز حقل األدب في مقومات كثیرة إلدراكنا الحقیقة، فنحن حین نبدأ الكالم حتى 

ثم من خالل اللقاءات  موتنا محاطون بالقصص دون انقطاع، في األسرة أوال ثم المدرسة،

 والمطالعات، ولیس اآلخرون بالنسبة إلینا ما رأیناه فیھم بأعیننا وحسب 

ذلك أخبرونا بھ عن أنفسھم أو ما أخبرنا بھ غیرھم عنھم ولیسوا كذلك أولئك الذین  بل

عرفناھم بل كل الذین ترامت إلینا أخبارھم، وھذا ال ینطبق على الناس وحدھم، بل ینطبق 

 ./4ى على األشیاء واألماكن التي لم أذھب إلیھا ولكنھا وصفت لي"/كذلك حت

 

 11ص 240عدد  1998شعبان -بحث في تقنیات السرد  -عبد المالك مرتاض-في نظریة الروایة  /1/

 101ص 2005، مارس 3القاھرة ط -مكتبة اآلداب-البنیة السردیة للقصة القصیرة، عبد الرحیم الكردي  /2/

حبیلة عالم الكتب  فدراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، د. الشری-الروایة والعنف  /3/
 4ص 2010 1الحدیث، أرب، األردن، ط

 7ص 1998 1لبنان، ط -خلیل رزق-تحوالت الحبكة: مقدمة لدراسة الروایة العربیة  /4/
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عرق أصیل یتجدر في والروایة بھذا المعنى ھي تعبیر عن األحداث المرویة، وھي 

حیث  ROMAN ةاإلنسان منذ أقدم العصور، وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن اسمھا في األلمانی

تصور الفارس الھاجم على قوى الشر ولیس ھناك تعریف واحد یقبلھ الجمیع، فقد قیل: "أنھا 

سرد نثري یخترعھ الخیال ذو طول معین یصور شخصیات وأحداث متنوعة من الواقع من 

ل حلكة بسیطة ومعقدة، ویبین الكاتب الروائي والناقد اإلنجلیزي (فولستر) تعریف الناقد خال

للروایة "بأنھا سرد نثري تخیلي ذو طول  M.Abel-chevolley  شیفالیلي)الفرنسي (

 ./1معین" /

"ویرى محمد غنیمي ھالل أن الروایة ھي تجربة إنسانیة یصور فیھا القاص مظھرا من 

تمثل في دراسة إنسانیة للجوانب النفسیة في مجتمع وبلد خاصین، وتنكشف مظاھر الحیاة ت

ھذه الجوانب بتأثیر حوادث تساق على نوع مقنع یبررھا ویجلوھا وتؤثر الحوادث في 

وقیل أیضا: "صورة في الحیاة الواقعیة وعادات  ، /2/الجوانب اإلنسانیة العمیقة وتتأثر بھ"

وفي نظر أحمد زكي ھي عبارة عن سرد نثري قوامھ أو الناس وعن العصر الذي كتبت فیھ 

 ./3أساسھ األول حوادث بصف المؤلف من خاللھا قطاعا طولیا من الحیاة" /

 

 

 

 

 

 

 
 8المرجع نفسھ ص /1/

 9المرجع نفسھ ص /2/

 9المرجع نفسھ ص /3/
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 :ROBERT SCHOLS 1967روبرت سوكلز: -یقول 

إلى نوع من الخیال األكثر حرفیة أو األكثر خیالیة، العودة  -یعني إذن-"السرد الروائي 

أعني بھذا أن یكون السرد أقل واقعیة وأكثر فنیة: أكثر تناسقا، أكثر تحریكا للعواطف، أكثر 

 /1اھتماما باألفكار والمثالیات وأقل اھتماما باألشیاء." /

 :JOHN HAWAKS 1965جون ھوكس: -ویقول 

مفترضا أن أعداءھا الحقیقیین: الحبكة، الشخصیة، المكان، الزمان، "بدأت أكتب الروایة 

والموضوع، وأنھ اذا ابتعدت عن ھذه الطرق المألوفة في السرد الروائي، فلن یتبقى سوى 

الرؤیة الكلیة والتركیب الروائي، ولذا فإن ما یقبع في ثورة اھتمامي ككاتب وبالدرجة األولى 

 /2لعمل." /ھو الترابط اللغوي والنفسي ل

ومن التعریفین للروائیین األمریكیین المعاصرین نجد أسئلة تدور حول طبیعة السرد 

وخصائصھا األساسیة، دور الحبكة وطبیعة الشخصیة...، واألفكار حول ماھیة الروایة أو ما 

یجب أن تكون علیھ، وقد اختلفت في السنوات األخیرة حیث أن عھد جدید ومتمیز لألسلوب 

 قد بدأ.

 قد اشتھرت الروایة بشیئین:

"أولھا ساذج نسبیا وھي أنھا وسیلة للتعبیر عن سرورنا بالقصة وبھجتھا بمعرفة الواقع 

االجتماعي بلغة أدبیة نتكلمھا ونكتبھا، وثانیا بكونھا ابتكارا لفظیا معقدا یظھر في غموض 

حقیقة من السرد وتعقید التركیب وتجربة صنع قواعد للتجربة، وحین خلق إحساس بال

 ./3الزیف"/

  

الھیئة المصریة العامة للكتاب  -2ط -الروایة الیوم، ملكوم برادبري، ترجمة أحمد عمر شاھین /1/

 .7ص

 .7المرجع نفسھ ص /2/

 .8المرجع نفسھ ص /3/
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أن: "األدباء العرب  /1930والروایة اصطالحا كما جاء في سنة ألف وتسعمائة وثالثین/

ایة لجنس المسرحیة، ونالحظ ذلك في كتابات عبد العزیز كانوا یصطنعون مصطلح رو

 /1البشري الذي نجده یقول: "وأخیرا تقدم أحمد شوقي فنظم روایتین، وعنترة". /

كرر البشري لفظ الروایة بمفھوم المسرحیة ست مرات في مقالة أدبیة نشرھا في القاھرة 

صصیة...، وكان مصطلح الروایة وكان الشیخ إذا أراد إلى مفھوم القصة قال مثال: روایة ق

حیث كان قد  /1954یشیع بین األدباء الجزائریین أیضا في أربعة وخمسین تسع مائة وألف /

أطلق أحمد رضا حوحو على أول روایة جزائریة لھ وھي 'غادة أم القرى'، مصطلح قصة 

 /2واستراح." /

كان یعني عمال خیالیا سردیا،  ROMAN--وفي اللغة الفرنسیة المفھوم األول للروایة 

إلى ابداع جیالي  -16-یستحیل ھذا المفھوم في القرن السادس عشر إنشعریا، جمیعا قیل 

مصیرھا،  ينثري طویل نسبیا، یقوم على رسم شخصیات، ثم تحلیل نفسیتھا وأھوائھا وتقص

 لي.ووصف مغامراتھا وكأن الروایة في عصرنا الحاضر ھي النثر الفني بمعناه العا

"والروایة عالم شدید التعقید، متناھي التركیب، متداخل األصول إنھا جنس سردي منثور، 

 /3ألنھا ابنة الملحمة والشعر الغنائي، واألدب الشفوي ذي الطبیعة السردیة جمیعا". /

 

 
 .65ص مرجع السابقال /1/

 .78المرجع نفسھ ص /2/

 1998عالم المعرفة سنة  -1ط-بحث في تقنیات السرد في نظریة الروایة: عبد المالك مرتاض،  /3/
 .98ص
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ویقول أیضا "ولكن الروایة الجدیدة ظلت متحفظة بشيء واحد بل منحتھ كل األھمیة 

 /1وعنایة، وھي اللغة التي اتخذت منھا المشكل األول لكل عمل سردي". /

العھد، وقد اقتبسھا العرب من الغرب عن  حدیثةوالروایة من األجناس األدبیة النثریة 

طریق تأثرھم بالروائیین الغرب مثل: فولبیز، بالزاك وراسین، وقد حاولوا تقلید ھذه 

الروایات ألنھا كانت ذات اتجاھات خاصة منھا: الرومانسیة، الكالسیكیة والواقعیة، فالروایة 

القصصیة على اإلطالق، ھذه المیزة جعلتھا قادرة على استیعاب وتقدیم لوحات أكبر األنواع 

عریضة لما یجري في مجتمع من المجتمعات، وقد ارتبطت بشكل وطید بالسیاسة والحالة 

االجتماعیة...، وقد عرفھا أدبنا العربي في العصر الحدیث نتیجة احتكاكھ بالغرب واطالعھ 

 ترجمة والصحافة التي كان لھا الفضل في ظھور الروایة.على تراثھ األدبي عن طریق ال

فإن جل روایاتنا الجزائریة ال تخلوا من المواضیع السیاسیة واالجتماعیة ألنھا كانت 

بصدد معالجة الصراع الطبقي "فالروایة تعید صیاغة المجتمع بوصفھ كیانا موضوعیا یتمیز 

 /2بوجوده المستقل عن الذات". /

أیضا على نوع أدبي یقوم على السرد النثري الخیالي  -الروایة-المصطلح ویطلق ھذا 

الطویل عادة، وتجتمع فیھ عدة عناصر في وقت واحد مع اختالفھا في األھمیة النسبیة 

باختالف نوع الروایة، وھذه العناصر ھي: الحدث، التحلیل النفسي، تصویر المجتمع 

 /3وتصویر العالم الخارجي واألفكار...". /

 

 

 1998، عالم المعرفة سنة 1ط-في نظریة الروایة، عبد المالك مرتاض، بحث في تقنیات السرد  /1/

 .28ص

 2000الروایة والتحوالت في الجزائر، مخلوف عامر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ط /2/

 .106ص

للناشرین المتحدین طبع التعاضدیة معجم المصطلحات األدبیة إبراھیم فتحي، المؤسسة العربیة  /3/

 .183الجمھوریة التونسیة ص -العالمیة للطباعة والنشر، صفاقس
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وتعد الروایة أیضا "تصویر للعادات واألخالق، یتصدى فیھا المؤلف لرسم جانب الحیاة 

اإلنسانیة ویترك الشخصیات ضمن إطار اجتماعي معین، حسب متطلبات السیاق، وتعني 

ن والعالم فتتوقف عند البیئة الطبیعیة والخلقیة والعادات والتقالید، التربیة، الروایة باإلنسا

الدین، السیاسة، االقتصاد، الحب، الخیال، العلم والتاریخ، فكل ما ھو واقعي أو ممكن وقوعھ 

 ./1أو وھمي یدخل في نطاق الروایة" /

عناه الوقوف على والروایة لیست مجرد شكل أو تقنیات بقدر ماھي تصور وجھة النظر م

، كما تحاول الروایة كجنس أدبي "أن تقدم أو تبرز امتالكا معرفیا /2نمط االرتباط بالكون /

وجمالیا للراھن الذي تصدر عنھ زمانا ومكانا؟، وامتالك الراھن یعني: تقدیم الحركة 

 /3االجتماعیة روائیا، فالروایة مجتمع مصغر أو مقطع من مجتمع". /

خیال خالق یجعل األمور متماسكة ویجعل العمل الفني موحدا ویوحي  و الخیال الفني

باحتمال وواقعیة العمل الروائي، مما یجعل القارئ أو الناقد یتحدث عن عالقة الروایة 

بالواقع، ھذه العالقة التي نجد فیھا أوجھ تشابھ، لكن ال ینبغي أن یكون األدیب مخلصا للواقع 

ھ مجرد ناقل ناسخ، یقوم بنقل الواقع نقال آلیا، فمرآة األدیب المرجعي، وال یجب أن نجعل من

تعكس األمور بطریقة خاصة یوضحھا محمود كامل الخطیب بقولھ: "إن الروایة تقدم شبكة 

العالقات الواقعیة االجتماعیة، لكن ذلك ال یتم عبر مرآة مستویة، بل عبر مرآة مقعرة أو 

آة الخیال، والروایة ال تقدم الصورة الخارجیة محدبة أو عبر عدسة أو مصفاة أو غیر مر

للموضوع بل تتعمق في النفوس، إنھا تقدم ما یدعوه محمود كامل الخطیب بشبكة العالقات، 

ونعود إلى ھذا المؤلف الذي یتساءل: مما تتألف شبكة العالقات االجتماعیة الروائیة؟، 

خ، إنھا حیاة البشر المادیة ویجیب: تتألف من بشر وعادات وطبقات وقیم وصراعات...إل

 /4والفكریة". /

 .128ص  1984، سنة 1المعجم األدبي، جبور عبد النور، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ط /1/

األصالة والتغریب في الروایة العربیة، روایات حیدر نموذجا، دراسة تطبیقیة، أسماء أحمد  /2/
 .49ص 2001، 1األردن، طمعیكل، عالم الكتب الحدیث، أربد، 

م 2009، 2المرآة في الروایة الجزائریة، مفقودة صالح، جامعة محمد خیضر، جامعة بسكرة، ط /3/
 .30ص

 . 33م ص2009 2المرآة في الروایة الجزائریة، مفقودة صالح، جامعة محمد خیضر بسكرة، ط /4/



 

 

الروایة الجزائریة بین النشأة والتطور                                      الفصل األول      

17 

 أنواعھا المبحث الثاني:

 أنواع الروایة:

الروایة جعلھا تبرز في میادین االبداع لتتفرغ إلى عدة أنواع تحددھا إن ازدھار 

الموضوعات التي تتناولھا، ولذلك یمكن تصنیف نوع الروایة حسب مضمونھا والمواضیع 

 المطروحة بین ثنایاھا فتجد:

 الروایة العاطفیة (الرومانسیة): .1

ع أو الحكم أو تغلب علیھا قصص الحب والمثالیة وال تلتفت إلى مشكالت المجتم

المشكالت السیاسیة األخرى، وتقوم عقدة الروایة على المغامرة العاطفیة، أي أن الروایة 

الرومنسیة تنصب على العالقات االجتماعیة السائدة بین الرجل والمرأة، ولكنھا ال تكون فقط 

مرأة في صورة عالقة الحب الرومنسي، بل تمتد إلى مختلف أشكال العالقات بین الرجل وال

مثل: موت والد البطلة واحتیاجھا للحنان والحب الذي تفقده بموت األب، أو فرض السیطرة 

 -الحرمان العاطفي-من جانب الرجل مثال: في عالقة الزواج والتي تعكس النقص العاطفي 

 الذي یتم البحث عنھ للوصول إلى حد اإلشباع واالطمئنان.

یة العاطفیة ھو تقدیمھا قضایا ھامة في ویشیر بعض النقاد إلى أن الھدف من الروا

المجتمع، فالمحیط الحسي ھام لكل فرد في المجتمع لكي یخلق شخصیة سویة تصلح 

المجتمع، كما أن مناقشة الظلم والفشل والمرأة تؤثر كثیرا في أي مجتمع من المجتمعات من 

في ھذا النوع من خالل مناقشة الظلم والفشل... وغیره، والبد أن تكون اللغة المستخدمة 

 /1/الروایات تراكیب قویة تنشط العاطفة. 

وفي معجم المصطلحات الروایة العاطفیة ھي نوع من األنواع النثریة، ظھر بغرب أوربا 

في منتصف القرن الثامن عشر، وموضوعاتھا كلھا تدور حول إثارة عطف القارئ على 

تمسكھا بالفضیلة والخیر برغم و، شخصیة جدیرة باإلعجاب لصمودھا أمام عقبات الحیاة

 .إغراءات شتى لالنحراف عن الصراط المستقیم

 روایة أدب من ویكیبدیا الموسوعة الحرة. /1/
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وكان ھذا النوع الجدید من الروایة النثریة یتناسب مع الذوق العام للطبقة المتوسطة الجدیدة 

النامیة في ذلك الوقت والتي كانت ترى أن التعبیر عن الشعور وإظھار العاطفة جانبان 

 /1/مھمان من فضیلة اإلنسان. 

 الروایة التاریخیة: .2

ل وفیھ محاولة إلحیاء فترة "سرد قصصي یدور حول حوادث تاریخیة وقعت بالفع

تاریخیة بأشخاص حقیقیین أو خیالیین أو بھما معا...، ومع الحریة التي یتمتع كاتب الروایة 

التاریخیة إال أنھ یجب أن یدور فیھا داخل إطار التاریخ بحیث ال تكون لھ حریة التصرف في 

یخیة "یدل على أن ، فمصطلح الروایة التار/2/تغییر الحوادث أو األزمنة التاریخیة" 

التاریخیة ھنا صفة للروایة، تتخذ في ضوئھا معالم الموصوف، أي أن الروایة تفقد 

خصائصھا لصالح التاریخ الذي یھیمن بخصائصھ على الروایة، ویطبعھا بطابعھ على 

 /3/مستوى الشخصیات، ومادة السرد، البیئة، وطریقة السرد". 

 الروایة السیاسیة: .3

اإلیجابیة العادلة ومكافحة السلبیة أو ھي روایة المبادئ المعارضة "ھي روایة النضال 

فالروایة السیاسیة تناقش القضایا السیاسیة الموجودة على ، للفكر السائد ضد الحكم والحكومة

الساحة ویكون ذلك إما بشكل مباشر، أو غیر مباشر لموضوعات عن طریق استخدام 

ظمة الحكم والمعاداة لھم، حیث یحاول البطل بكل ما الرمزیة ودائما یكون ھناك صراع بین أن

لدیھ من طاقة یسخرھا لكي یتغلب على ھذا الصراع، وغالبا ما یفشل في مكافحة ھذه السلبیة 

 /4/الظالمة". 

  

معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدب، مجدي وھبة، كامل المھندس، مكتبة لبنان، ساحة  /1/
 .186م، ص1984 -2ط-ریاض الصلح، بیروت 

 .184المرجع نفسھ ص /2/

توظیف التراث في الروایة العربیة، محمد ریاض وتار، دراسة من منشورات اتحاد الكتاب  /3/
 .102مكتبة األسد ص 1128/7/2002ع  2002العرب، دمشق، 

 روایة أدب من ویكیبیدیا الموسوعة الحرة. /4/
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 الروایة الحربیة: .4

 أكثره انتشارا.یعد ھذا النوع من الروایة من أشھر األنواع في األدب العربي المعاصر و

"وربما فرضتھ األوضاع التاریخیة التي قد أفضت بضراوة وشراسة إلى وقوع معظم 

األقطار العربیة تحت القبضة االستعماریة الشیطانیة، ولما أفاقت ھذه الشعوب من سنتھا وال 

فأعلنت الحرب على ، سیما تلك التي أصیبت بضراوة االحتالل األوربي مثل الجزائر

االستعمار الفرنسي... ولم تطفئ نار الحرب التي أضرمتھا إال بعد أن افتكت حریتھا افتكاكا، 

ونالت استقاللھا السیاسي غالبا، أفضى ذلك كلھ إلى بث الوعي الخیالي في قرائح الكاتبین 

فھذا النوع من الروایة یعالج بوجھ عام، ، العرب الذین راحوا یكتبون أعماال روائیة تخلد

الشعوب للظلم الذي صبتھ إلیھا أوربا، وفرضتھ علیھا الحریة...، والذي یالحظ في رفض 

شخصیات الروایة الحربیة أو الوطنیة أنھا كلھا تتسم بصفات التضحیة الخارقة وحب التفاني 

 /1/في خدمة الوطن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .44-43ص 1998دیسمبر  240في نظریة الروایة، عبد المالك مرتاض، العدد  /1/
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ونقول: "الروایة الحربیة أو الروایة الوطنیة التي ھي روایات التضحیة من أجل الوطن، 

والبحث عن الحریة من براثن االستعمار الذي یمثل الظلم ویمثل، األحداث في الروایة 

 /1/ م نظام الشعب بأكملھ من خاللھ".الحربیة بطل واحد بعینھ الذي یقد

 الروایة النفسیة: .5

"ھي تلك الروایة التي یدور موضوعھا حول شخصیاتھا الذھنیة والوجدانیة أكثر مما 

تدور حول أحداث الحبكة والحركة الدراسیة، ویالحظ أن ھذا المصطلح یدل على موضوع 

یسمى بتیار الوعي في السرد دون  الروایة ال على شكلھا، فالروایة التي تعتمد أصال على ما

الوصف والحوار، قد تكون نفسیة أو غیر نفسیة حسب نوعیة موضوع السرد، فإذا كان ذلك 

الموضوع یتناول تحلیل نفسیة الفرد سمیت الروایة النفسیة، ولكن إذا كان تیار الوعي 

 /2/یستخدم لسرد أحداث خارجیة عن خبایا النفس الشخصیة فال تسمى نفسیة". 

 الروایة المقنعة: .6

"ھي روایة نثریة طویلة، شخصیاتھا وأحداثھا حقیقیة تحت أسماء مستعارة حبكتھا فیھا 

 /3/شيء من التحویر". 

 الروایة المثیرة: .7

"ھي الروایة التي تدور أحداثھا حول لغز یجب ایضاحھ (ویكون عادة جریمة مرتكبة) 

 الحظر البالغ في سبیل كشف الحقیقة؛وحول سلسلة من الحوادث التي تھدد أبطال الروایة ب

وفي ھذا النوع من الروایة مواقف كثیرة یكاد یتصور القارئ فیھا أنھ ال سبیل إلنقاذ البطل 

أو األبطال من الخطر حتى یفاجئ في آخر لحظة بتطور جدید یترتب علیھ إنقاذه، وقد اقتبس 

 /4/ھذا اللون من الروایة في المسرح والسینما...". 

 روایة (أدب) من ویكیبدیا الموسوعة الحرة. /1/

 .188م ص1984 2معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدب، مجدي وھبة كامل المھندس، ط /2/

 .187المصدر نفسھ ص /3/

 روایة أدب من ویكیبیدیا الموسوعة الحرة. /4/
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 الروایة الواقعیة: .8

خالل أسالیب الدراسة للروایة، ھي سرد لقصص ألشخاص واقعیین وأحداث حقیقیة من 

وغالبا ما تھدف إلى تغییر ھذا الواقع الذي یقدمھ مضمون الروایة لخدمة المجتمع وإصالحھ 

 بتدعیم القیم اإلیجابیة والطاقات وذلك بتقدیم نماذج إنسانیة متعرضة لألزمات.

 /1/للروایة الواقعیة عدة أنواع: واقعیة تحلیلیة، جدیدة، واقعیة رمزیة، واقعیة فلسفیة. 

 الروایة التعلیمیة: .9

ظھرت في القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر، وضعت من أجل مناھج 

 التدریس للصغار وتكون الحبكة فیھا على نطاق ضیق لیس فیھ اسھاب.

 الروایة الوجدانیة: .10

یستوعب أو یشغل كل أنواع الروایة التي تثیر وجدان القارئ وتعاطفھ من خالل  مصطلح

 تقدیم الموضوع بطریقة غیر واقعیة.

 روایة السلوك: .11

وھي تعید خلق العالم االجتماعي من حولنا بنقل مشاھدات دقیقة ومفصلة عن العادات 

 والقیم واألخالقیات للمجتمع.

 :ائلیةروایة الرس .12

أنواع الروایة، وتطورت كثیرا وأصبحت لھا شعبیة حتى القرن التاسع عشر ھي من أوائل 

 وھي تقدم في شكل سلسلة من الرسائل التي تكتب بواسطة شخص أو أكثر.

 

 

  

 ینظر: روایة (أدب) من ویكیبدیا الموسوعة الحرة. /1/
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 روایة التمھن: .13

تعرف بروایة السیر الذاتیة والتي تركز على حیاة الفرد في فترة صغیرة وسلوكھ 

االجتماعي واألخالق حتى بلوغھ وكبره، أیضا روایات أخرى مثل: الروایة الفنتازیة، 

 /1/الشعریة، الجنسیة، الخیالیة، اإلسالمیة. 

لى األدب یوجد أیضا من أنواع الروایات التي اشتھرت خاصة في الغرب وانعكست ع

 العربي:

 الروایة البولیسیة: .14

"انطالقا من النصوص التي أطلق علیھا اسم الروایة البولیسیة الجزائریة باللغة الفرنسیة، 

عبد القادر التشابھ بین ھذا النوع من القصص ونصوص الروایة  -شرشار-الحظ الباحث 

طابعھا المحلي نتیجة البولیسیة في الغرب من حیث الشكل إال أن المضامین كانت تتمیز ب

 /2/عوامل اجتماعیة وحضاریة". 

یعرف الباحث الناقد العربي محمود قاسم الذي علرف بدورخ الروایة البولیسیة بقولھ: 

"إنھا قصة تدور أحداثھا في أجواء قائمة بالغة التعقید والسریة... تحدث فیھا جرائم قتل أو 

سرقة أو ما شابھ ذلك ... وأغلب ھذه الجرائم غیر كاملة، ألن ھناك شخص یسعى إلى 

المعقدة، فقد تتوالى الجرلئم مما یستدعي الكشف عن الفاعل، ویسعى  كشفھا وحل ألغازھا

الكاتب في أغلب األحیان إلى وضع العدید من الشبھات حول شخصیات قریبة من 

الجریمة لدرجة یتصور معھا القارئ أن كل واحد منھا ھو الجاني الحقیقي، ولكن شیئا 

كن سوى إحدى الشخصیات الثانویة فشیئا یكشف أن الفاعل بعید عن الشبھات، وأنھ لم ی

 /3/وذلك زیادة في إحداث االثارة..." 

  

 روایة (أدب) من ویكیبدیا الموسوعة الحرة. /1/

بحث في النظریة واألصول التاریخیة والخصائص الفنیة  -عبد القادر شرشار-الروایة البولیسیة  /2/
 .09، ص2003وأثر ذلك في الروایة العربیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 

 .16، 15المرجع نفسھ ص /3/
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 المبحث األول: بنیة المكان

نرى أن "العنف كان وحشیا خالل حقبة التسعینات حصد  اإذا ما عدنا إلى الجزائر فإنن

فضال عن المؤسسات االجتماعیة واالقتصادیة أرواحا كثیرة وخلف جراحا أیضا كثیرة نفسیة 

وجسدیة، ولم یمنع انشغال الناس بالحفاظ على أنفسھم بعض الكتاب من تسجیل تلك الوقائع 

  /1/في كتاباتھم الروائیة". 

'شمس في علبة' حیث غزت األمكنة المعادیة في الروایة وبصور  یظھر ذلك في روایة

 .] العنف [مختلفة، فلكل مكان صورتھ الخاصة برغم اشتراك ھاتھ األمكنة في عنصر واحد 

 األمكنة المعادیة:

یعتبر البیت في النص المكان أو مكان معرض للعنف، تمارس ضده البیت:  .1

الكاتبة في شكل صور ومشاھد تظھر ذلك في البیوت الوحشیة وعلى قاطنیھ لتقدمھ 

 المنتھكة التي اقتحمھا أشخاص ملثمون:

 قال محمد: نحن أیضا سمعنا ذلك الضجیج.

أضاف جمال: لقد اعتقدنا بأن العمارة ستسقط عندما سمعنا الدوي وبسرعة امتألت 

بدأوا یقفزون من  حدیثھا، بالرجال، لم أر إال أعینھم، كانوا كلھم ملثمین، واصلت نسرین

 .النوافذ من الشرفة، ومن الباب الحدیدي الخارجي الذي حطموه

قالت كاھنة: أما نحن فقد دخلوا إلینا من السقف بعد أن حطموا المدخنة وجزء من الحمام. 

/2/ 

 

 

 

 .26ض 2010، 1ینظر: شریف حبیلة، الروایة والعنف، منشورات االختالف، األردن، ط /1/

 83ص 2001ھوارة سعیدة: شمس في علبة، موضم للنشر، الجزائر، دط،  /2/
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یؤدي فعل االقتحام ضمنیا إلى سلب البیت صفة األمان وذلك لما حكى األطفال رمز 

البراءة، إن فعل الموت واالقتحام والتدمیر خلق اضطرابا في نفوسھم وھذا یدل على 

وكذلك األسماء   ]یقفزون-قتلوا-حطموا [الصورة التي أصبح علیھا ھذا المكان وأفعال: 

لنا صورة من ھذا البیت ھاتھ األسماء ھي خیر دلیل، تمتزج لترسم  ]الدوي-الضجیج[

بیننا یا بودوبودو  [لتضیف بعد ذلك صفة الحدیدي لفعل االقتحام أقصى درجات العنف 

 ]برغبة في البكاء كلما ولجتھ برفقة تاتا حیاة  رھجرتھ من مدة أصبح یخیفني، یقتلني أشع

ھ من مشاھد: الذبح، القتل، التي تنجر ، البیت ھنا لم یعد آمنا بل أصبح مخیفا لما خمل/1/

عنھا صفة القلق واالضطراب، "فراشنا ھو المكان الوحید اآلمن في ھذه المدینة المجنونة 

 /2/وھل بقي آمنا، ھاھاھا، أضافت األخریات. 

إن ھاتھ الضحكة الساخرة من قبل النساء الفارات من بیوتھن تدل على عمق المأساة، التي 

ستحالة األمان وصفة البیت المھجور ھي أیضا معاناة أصحاب ھذه تزید البیت صفة ا

البیوت تحت سلطة ھذا العنف تبحث الشخصیات عن الحمایة عن طریق التحصین 

لتتحول وذلك بمضاعفة األقفال على األبواب وتسییج النوافذ، استبدال األبواب الخشبیة 

 /3/لساحة. بأخرى حدیدیة وتحصین بیوتھم غلق الشرفات المطلة على ا

فالمكان المعادي ال یمكن دراستھ إال في سیاق الموضوعات الملتھبة انفعالیا والصور 

وذلك ألن أغلب األمكنة المعادیة ھي عبارة عن انفعال داخلي سببھ التعرض  /4/الكابوسیة" 

، وتلك المشاھد القاسیة بقیت راسخة في ذھن الكثیر من الشخصیات في الروایة للعنف الشدید

ثل: المغامرة فھي مكان معادي ال وجود لھ في الحقیقة لكنھ عبارة عن ترسبات بقیت م

 بالل وغیرھم.-راسخة في ذاكرة األطفال مثل: أمین

  

 18الروایة ص /1/

 60المرجع نفسھ ص /2/

 46الروایة ص /3/

للدراسات والنشر، بیروت غاستون باشالر، جمالیات المكان، تر، غالب ھلسا المؤسسة الجامعیة  /4/
 .31ص 1984-2ط
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تكررت صورتھ المزریة بكثرة في الروایة وھذا لیؤكد العنف االجتماعي الشارع:  .2

 الواقع في ھذا المكان لدرجة أن بطلة الروایة الحظت ذلك قائلة:

"أخذت أحد الممرات المتفرغة على الساحة ثم سلكت أول طریق یتفرع عنھا كان طریقا 

 /1وغیر معبد مملوء بالحفر" /شائكا 

تشیر ھذه الكلمات اللغویة إلى أو للقھر االجتماعي، واھمال حاجاتھ بدایة من أبسطھا 

 /2لتتراجع الحركة من ھذا الشارع وینشر الذعر، "الجثث تنتشر بالساحة وممراتھا األربع" /

الطریق" كما  وفي موقف آخر تصف حیاة بطلة الروایة ما قالتھ رحمة عن رحلتھا في ھذا

، تحاول التأكد من الموقع الذي تطأ أقدامنا الطریق غاص دنمشي بصعوبة وحذر شدی

، في عبارة أخرى على لسان رحمة "خاصة أن الرحلة انطلقت لیال وكانت /3بالناس" /

صراعا مع طبقات الجلید وصراعا مع الموت الذي كان یترصد خطانا، فالمسافة طویلة 

 /4الطریق، التواءات تخفي مفاجآت" /والغابة تغطي أجزاء 

التواءات تخفي مفاجآت،  –غابة تغطي أجزاء الطریق  –إن ھاتھ الصفات: طول المسافة 

جمیعھا وحدات لغویة تصف مشھد الخطر والموت، فالطریق ھنا "ھي الطریق الوعرة 

 ./5الضیقة" /

 

 

 

   

 79ص-روایة  –شمس في علبة  /1/

 44المرجع نفسھ ص /2/

 132المرجع نفسھ ص /3/

 134المرجع نفسھ ص /4/

 107ص 1997، 1أمنة یوسف: تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار، سوریة، ط /5/
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 المقبرة: .3

صورة عنیفة افتتحت بھا الكاتبة روایتھا وفي الوقت نفسھ  -المقبرة-یمثل ھذا المكان 

اختتمت بھا ، فالمقبرة تساوي الموت وھذا أقصى درجات العنف "بدت المقبرة غارقة في 

صمت رھیب في ھذه األمسیة األخیرة من الربیع ، فبینما انھمك االخرون في دفن قتلى جدد 

سعاف اللحظة الى المقبرة ،كانت القبور محفورة ومھیأة من قبل كما ،أحضرتھم سیارات اإل

العادة وبدا البحر كثیفا وزیتیا وھادئا ، من مرة واحدة قالت حیاة : "ھا نحن نموت مرات في 

الیوم " ان تلك االوصاف (القبور المحفورة المھیأة لعملیات الدفن وصفة ھدوء البحر وكثافتھ 

القارئ صورة الخوف والموت فكأنما یراھا حقیقة وھذه تقنیة  ) جمیعھا اندمجت لتعطي

أدخلت القارئ في تلك المعاناة لیصبح جزء منھا " انھ من خالل لغة الروایة یظھر المكان 

 /1/على شكل إحساس اكثر منھ مكان واقعي " 

فھو مغروس في داخل الشخصیات ال یمكننا أن نراه بل نشعر بھ من خالل تلك التعابیر 

 لقاسیة. التي تلجا الیھا الكاتبة بلسان شخصیات الروایة.ا

 المدینة: .4

تحتل المدینة مساحة واسعة في الروایة الجزائریة المعاصرة فاھتم بھا الروائیون الجزائریون 

  /2/وذلك ألنھا المكان االم الذي تضم جمیع األماكن األخرى

 ھكذا ھي المدینة تقضي على الشخصیة بوحشیة وتضعھا موضع الحرج. 

والضیق في المدینة من األماكن الرئیسیة في الروایة، حیث تقول حیاة عنھا مخاطبة 

الوردي:" كنت تقول لي بان المدینة التي ال أشجار فیھا مریضة ومدینتك یا وردي االن 

  /3/وبأشجارھا مریضة " 

 

  269یوسف األطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب ص  /1/

  269المرجع نفسھ ص /2/

 95الروایة ص /3/
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لقد تحولت المدینة من مكان ألیف إلى معادي، فمرض األشجار صفة تدل على معاناة قاطني 

ھاتھ المدینة، لتقصد الكاتبة وبطریقة غیر مباشرة التعبیر عن تلك المعاناة جراء التقتیل 

، معبرا /1/نف، یقول مصطفى لحیاة: "لم یعد في مدینتنا مكان للزھرة وال متسع للحلم" والع

، /2/كذلك "ففي المدینة خلل ما، إذ ال یعقل أن یغیب الربیع ویجوع نصف سكان المدینة" 

ویؤكد مصطفى ذلك في ھاتھ العبارات "رأیت فیما رأیت الجثث تمأل ساحلت وفضاءات 

المدینة الواسعة وكنت أسقط وكل المدینة من حولي تسقط، وكان صوت بودو بودو وھو 

 /3/یحكي لألطفال عن 'البازغوغ' الذي یظھر في ساحات المدینة" 

 كحلقة وصل الواحدة تؤدي إلى األخرى. لقد تتبعت الروایة صفات المدینة جیدا حیث جعلتھا

 ال أشجار       ال مكان للزھر        غیاب الربیع        جوع السكان         مرض

 ظھور البازغوغ         النھایة (موت وسقوط المدینة).

تنتقل المدینة ھنا من كونھا فقدت أشجارھا كبدایة إلى سقوطھا وموتھا كنھایة وكل ذلك جراء 

عملیات التقتیل والتعذیب التي شھدھا أصحاب المدینة من قبل الكتیبة لیمثل ھذا المكان بؤرة 

 األمكنة المعادیة.

فیصبح غامضا وغریبا بالنسبة ألھلھ "وھي مدینة غامضة المالمح الجغرافیة غیر محددة 

 صفة الغموض جعلت منھا أكثر األماكن عنفا. /4/الھویة" 

 

 

 

 

 141الروایة ص /1/

 148الروایة ص /2/

 149الروایة ص /3/

 آمنة یوسف: تقنیات السرد في النظریة والتطبیق /4/
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 األمكنة األلیفة: .5

بالرغم من طغیان األمكنة المعادیة على النص، وذلك بحكم أن الروائیة حاولت نقل 

خصصت جزء في صورة كاملة لمعاناة الشعب الجزائري في حقبة التسعینات إال أنھا 

 الروایة لبعض األماكن األلیفة ألنھا كانت كذلك فیما سبق ثم أصبحت معادیة.

میزباشالربین: "األمكنة األلیفة واألمكنة المادیة، أمكنة األلفة ھي التي نحب وھي أمكنة 

مرغوب فیھا وترتبط بقیمة الحمایة التي یمتلكھا المكان والتي یمكن أن تكون فیھ إیجابیة" 

/1/ 

 من األمكنة األلیفة اآلتي:

 الحقول: .1

یاة منذ كانت صغیرة مسترجعة یمثل ھذا المكان األمان واالطمئنان الذي كانت تحسھ ح

ذكریاتھا الجمیلة قائلة: "صغیرة كنت أرافق جدتي إلى حقول القریة أركض أمامھا، أسبقھا 

وأسرع إلى عند أزھار بن نعمان الحمراء ثم أقطفھا الواحدة بعد األخرى بعدھا أندم، أتحسر" 

 ، وتصف أیضا:/2/

عندما تقترب من حقول القمح "تیجان األزھار طویلة، أطول من السنابل نفسھا، و

 /3/المترامیة، تتألف حمراء جمیلة تتطلع إلي وكأنھا تنظرني" 

(أركض، أسبق، أسرع) جمیع ھاتھ األفعال تقدم صورة لشوق رحمة إلى ھذا المكان، 

وكذلك األسماء (تیجان األزھار طویلة أطول من السنابل، حقول القمح المترامیة حمراء 

حقول بالجمال الذي یمنحھا األمان وینعكس ذلك على شخصیة حیاة جمیلة)، تتصف ھاتھ ال

 في جعلھا متلھفة لزیارة مكانھا المفضل.

 

 105محمد بوعزة: تحلیل النص السردي ص /1/

 41الروایة ص /2/

 41الروایة ص /3/
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 :البیت .2

یشكل البیت إذن مستودع ذكریات اإلنسان، إنھ بیت الطفولة أي مكان یحلم اإلنسان العودة 

 /1/إلیھ. 

مستودع ذكریات، یعني أن البیت في الزمان السابق كان مكانا ألیفا ھنیئا ثم تحول إلى 

 مكان معادي عدواني.

مثلما كان ، /2/إن البیت مثال "یصوغ اإلنسان ویركز الوجود داخل حدود تمنح الحمایة" 

البیت بالنسبة ألمین ووالده الوردي وشمس، وتظھر الكاتبة ذلك من خالل أبسط األشیاء 

الیومیة التي ال نعیرھا اھتماما إال بعدما نتفقدھا مجددا. یقول مصطفى متحدثا عن نفسھ وعن 

الوردي، 'عدنا إلى البیت، ضحكت شمس وھي ترى رأس العجل یمأل قفة ابنھا، طھونا 

 ./3/رأس مع بعض وكانت ھذه ھي المرة األولى التي أرى فیھا زوجتھ شمس" ال

ویصف مصطفى كذلك أحد اللیالي في بیتھ یقول: "استبدلت النظارات بأخرى، خفت أن 

 ./4/تستفیق زوجتي، فتركت غرفة النوم واتجھت إلى غرفة األطفال" 

قدمت لنا الكاتبة ھذا المقطع متتبعة كل خطوة قام بھا مصطفى داخل منزلھ، فھي تربط 

مة ھذا المكان وما كان یحملھ من أمان الجزئیات الصغیرة لتشكل لنا صورة كاملة عن قی

 واستقرار.

وتدل  -بیت أمین-فعبارة 'طھونا العجل' تدل على األمان واالستقرار الذي كان یعمر البیت 

 على البیئة الجزائریة التقلیدیة، فالمطبخ یدل استقرار أصحابھ.

  

 

 106ص 2010-1ط-تحلیل النص السردي، دار األمان، الرباط -محمد بوعزة  /1/

 116ص 1996 1دار الحوار الالذقیة. ط-فضاء النص الروائي -محمد عزام  /2/

 28الروایة ص /3/

 118الروایة ص /4/
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 المدینة: .3

مثبت المدینة مركزا أساسیا في تطور أحداث الروایة وقبل أن تتحول إلى مكان معادي 

استرجاع حیاة لذكریاتھا كانت فیما سبق تتصف باأللفة واألمان لدرجة أننا نرى ذلك في 

الجمیلة عن مدینتھا ووصفھا للطبیعة التي كانت تمیزھا "رائعة ھي المدینة التي ظلت تسكنك 

یا أبي وتمارس علیك سحرھا حتى وأنت بعید عنھا، رائعة وزرقة السماء تمتزج فیھا بلون 

 /1/ظرھا الخالبة " ، والجبال ممتدة حولھا تعانقھا، رائعة بغاباتھا ورمالھا ومناةالبحر رائع

، لقد أثارت المدینة ذكریات حیاة لدرجة جعلتنا الكاتبة نعیش معھا ھذه اللحظات واألماكن 

الرائعة. أن أھمیة المكان بالنسبة لكل قارئ كبیرة یلعب دورا محوریا في إظھار حیثیات 

 القصة أو األحداث ككل، فھو تجربة معاشة داخل العمل الروائي.

 /2/ثارة ذكرى المكان عند الملتقى" "ھو قادر على إ

تقول حیاة أیضا: "سأبدأ بالحي العتیق العنید دائما ....، زرتھ كثیرا في ھذه المرحلة، لكنھا 

كانت زیارات خاطفة وسریعة لن أعتمد الیوم على المصور، سأحمل آلة التصویر بنفسي 

ألتقط ما یروقني من صور كما كنت أفعل من سنوات، وربما اقترحت إقامة المعرض ھنا" 

/3/ 

  

 

 

 

 

 

 14الروایة ص /1/

 112محمد عزام، فضاء النص الروائي ص /2/

 39الروایة ص /3/
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أمكنة 

 ألیفة

أمكنة  الصفحة أبعادھا

 معادیة

 الصفحة أبعادھا

أزھار بن  - الحقول

 نعمان الحمراء

تیجان األزھار  -

 الطویلة

حقول قمح  -

 مترامیة

 

 

41 

الوحشیة؛ االقتحام  - بیت أمین

من طرف أشخاص 

ضجیج؛ مدخنة ملثمین؛ 

 محطمة؛ حمام محطم

 

 

83 
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 غرفة األطفال -
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118 

 

120 
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السماء ممزوجة بلون 
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14 

 

39 

   

 

 وصف األمكنة المعادیة واأللیفة في الروایة.جدول یوضح  -
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 بنیة الزمان:

مفھوم الزمن: یعد عنصر الزمن من العناصر الفاعلة في الروایة، ولھذا فالبد من تحدیده 

 وتبیان مدى مساھمتھ في تشكیل بنیة النص السردي.

ارتباطا بالحیاة تشكل مسألة الزمن محورا جوھریا في العدید من الدراسات، كونھ األشد 

"الزمن مفھوم مجرد یفعل في الطبیعة ویظل مستقال عنھا یؤثر في تجارب االنسان الذاتیة 

وخبراتھ الموضوعیة دون أدنى اكتراث بھا، وھو إلى ذلك سیالن النھائي ھارب یستحیل 

 /1القبض علیھ أو تمثلھ تمثال محسوسا". /

حیث اندفع الفالسفة إلى التأمل في شتى مجاالت كانت للفلسفة األسبقیة في تناول الزمن، 

الحیاة، ومنھا الزمن كونھ مادة معنویة مجردة یتشكل منھا إطار الحیاة وحیز كل فعل 

 /2وحركة. /

 ):Augustinلقد تم إنكار الزمن من طرف القدیس أوغسطین (

كن "كیف یمكن للزمن أن یكون إذا كان الماضي قد صار غبر كائن، والمستقبل لم ی

 .، ما یثبت عجزه عن تحدید الزمن/3والحاضر غیر دائم" /

 

 

 

 

 

 

 .27في السرد ص -عبد الوھاب الرقیق /1/

 .39الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي ص /2/

 .27عبد الوھاب الرقیق، المرجع السابق ص /3/
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 بنیة الزمان  الثاني:المبحث 

 الزمن:نبدأ أوال بنظرة حول 

: اھتمت الدراسات بالزمن في جمیع العلوم على الرغم من اختالف مفھوم الزمن -1
وحیز كل فعل وكل  حیاة،كل  إطارمناھجھا وموضوعاتھا وأولتھ العنایة البالغة ألنھ یشكل 

 .الحافظ لكل الموجودات وحركتھا وسیرھا ونشاطھا اإلطارویعتبر بل  حركة،

االنسان، فراح یتناولھا بالدرس محاوال البحث عن كما أنھ أیضا المقولة التي شغلت فكر 
ماھیتھا وذلك لتشعب داللتھا ألن الزمن كما وصفھ عبد المالك مرتاض: "ھو محیط وھمي 

 ./1مسیطر على التصورات واألنشطة واألفكار " /

 الروایة:الزمن في 

یعتبر الزمن أحد مكونات العمل السردي: "فالزمن یمثل محور الروایة وعمودھا الفقري 
فاألدب مثل الموسیقى  الحیاة.الذي یشد أجزائھا كما ھو محور الحیاة ونسیجھا، والروایة فن 
 ./2فن زماني ألن الزمن ھو وسیط الروایة كما ھو وسیط الحیاة /

 البیئة الروائیةایة بحیث یدخل الزمن كعنصر فاعل في ذلك أنھ یلعب دورا مھما في سیر الرو
 –الشخصیات  –التي یتخللھا، ثم یعلن بعد ذلك سطوتھ على باقي العناصر األخرى (المكان 

حیث تتحرك ھذه العناصر بحركتھ وتتوقف عن الحركة بسكونھ ولعل النص  األحداث)
نھ ال یمكن أن نتصور عمال الروائي ھو القالب المفتوح على كل التشكیالت الزمنیة، أل

 .روائیا دون أن یحمل بین طیاتھ زمن

ذلك أن الروایة باعتبارھا قصة ھي فن زمني بامتیاز، لذلك فالزمن أساسي في بناء الروایة إذ 
بإمكاننا سرد قصة دون تحدید المكان  (Gerard Genette)أنھ كما یرى جیرارد جونیت 

الذي تجري فیھ األحداث كما أنھ باستطاعتنا سرد تلك االحداث على مسافة تبعد أو تقرب عن 
أو  /3، لكنھ یكاد یكون مستحیال سرد أحداث دون تعیین اإلطار الزمني لھا /مكان وقوعھا

 ./4بمعنى اخر " ال یمكن أن نتصور ملفوظا شفویا أو كتابة ما دون نظام زمني ترتیبي"/

 

 2010 1مطابع الدار العربیة للعلوم بیروت ط ومفاھیم،محمد بوعزة تحلیل النص السردي تقنیات  /1/
 .96ص

 .101المرجع نفسھ ص /2/

 .112المرجع نفسھ ص /3/

 .143المرجع نفسھ ص /4/
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 أنواع الزمن: 

 وھما:یمكن تحدید نوعین للزمن لھما دور في تشكیل الزمن في األدب 

 :(الموضوعي)الزمن الطبیعي  •

متنامي الوجود یسیر دائما نحو األمام بحثا في سیالنھ عن "ان الزمن الطبیعي ھو زمن غیر 
االتي، فھو عبارة عن جریان منتظم، یمضي دائما نحو األمام بحركتھ، ال یلتفت الى الخلف 

لذا نتعامل معھ على الدوام، كتدفق أحادي االتجاه وغیر  ./1وال یمكنھ العودة الى الوراء"/
 ./2عكسي، شبیھ بشارع أحادي االتجاه /

لم یسألني أحد عنھ  إذاویؤكد على صعوبة تحدید الزمن بقولھ متسائال: " فما ھو الوقت اذن؟ 
 ./3أعرفھ أما أن أشرحھ فال أستطیع "/

من حدد الزمن على أساس ارتباطھ  (Bergson)وھناك من الفالسفة، أمثال برغسون 
أننا نختبر الزمن كانسیاب  والدیمومة تعني " بالدیمومة،بالحیاة واستمراره معھا أو ما یسمیھ 

أو سیالن مستمر، فال یتمیز الزمن باللحظات المتتابعة والتغیرات المتعددة فحسب، بل شيء 
 ./4یدوم عبر التتابع والتغیر "/

والروایة من أكثر األجناس األدبیة ارتباطا بالزمن كما یرتبط بالحیاة ذلك ألن الزمان ھو 
. مما جعل "جان بویون" یدعو الى ضرورة احترام /5/وسیط الروایة كما ھو وسیط الحیاة 

خاصیة الزمن في دراسة العمل الروائي، بل انھ ذھب الى حد أن جعل فھم أي عمل أدبي 
 ./6متوقفا على فھم وجوده في الزمن /

ھي دعوة صریحة الى ضرورة االھتمام بعنصر الزمن في الروایة، كونھ یؤطر الحدث 
المعنى، مما یمنح الروایة ھویتھا فھو بمثابة الروح التي تمنح  الروائي كما یساھم في خلق

 الحیاة للجسد.

 

 37ص 2009-2008وھیبة بوطغان، البنیة الزمنیة في روایة عابر سبیل ألحالم مستغانمي  /1/

 المؤسسة العربیة للدراسات والنشر –إیقاع الزمن في الروایة العربیة  –أحمد محمد النعیمي  /2/

 .59فریدة إبراھیم موسى، زمن المحنة ص  /3/

 37، ص1، األردن طءنغلة حسن أحمد العزي، تقنیات السرد والیات تشكیلھ الفني، دار غیدا /4/

  40الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي ص /5/

 .110-109صحسن البحراوي: بنیة الشكل الروائي  /6/
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یبدو أن الشكالنیین الروس كانوا من األوائل الذین اعتنوا بدراسة الزمن في العشرینیات من 

القرن العشرین، كما أن منطلقھا تحدید العالقات التي تنظم األحداث وتربط بین أجزائھا أثناء 

حیث أشار تمییزھم بین المتن الحكائي والمبنى الحكائي فتنبھوا الى وجود نوعین من الزمن 

توماتشفسكي الى أھمیة الزمن في العمل الروائي وضرورة تحلیلھ انطالقا من التمییز بین 

زمن المتن الحكائي وزمن الحكي "ویقصد باألول افتراض كون األحداث المعروضة قد 

. /1وقعت في مادة الحكي أما زمن الحكي فیرى فیھ الوقت لقراءة العمل أو مدة عرضھ /

راسة وتحدید الزمن الذي وقعت فیھ األحداث بینما یتعلق الثاني بمدة قراءة فیقوم األول بد

 النص.

والى جانب الحركة الشكالنیة التي كشفت عن عالقة الزمن بالسرد ھناك الحركة 

وایدوین مویر  (Percy lubbock)االنجلوسكسونیة التي یتزعمھا كل من بیرسیل وبوك 

 السرد.حیث تم التأكید على أھمیة دور الزمن في 

التي یقتضیھا  فلوبوك یفترض أن عرض الزمن في صیغة تسمح بتعیین مداه وتحدید الوتیرة

ال یمكن طرحھ  الموضوع)بالرجوع بھا الى صلب موضوع القصة وھذا األخیر ( مرھون)(

 ./2عجلة الزمن / إدراكاطالقا ما لم یصبح باإلمكان 

ویتجلى الزمن الموضوعي في تعاقب الفصول، اللیل والنھار، وبدء الحیاة من المیالد الى 

 ویتعاقب،أي یتحرك الزمان  المكان)ألرض (الموت ھذه المظاھر كلھا تبرز في وجود ا

 /3مجددا الطبیعة األرضیة نتیجة الحركة /

الخارجي للنص، ألنھ یمضي دائما الى األمام بحركتھ وال  اإلطارالزمن الطبیعي اذن ھو 

 معاكس.یمكن العودة الى الوراء لذا فھو أحادي االتجاه ولیس لھ اتجاه 

 

 .70تحلیل الخطاب الروائي ص  –سعید یقطین  /1/

 .108حسن بحراوي بنیة الشكل الروائي ص  /2/

 .110حسن بحراوي بنیة الشكل الروائي ص /3/
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 النفسي:الزمن  •

یمتلك االنسان زمنھ النفسي الخاص المتصل بوعیھ ووجدانھ وخبرتھ الذاتیة، فھو نتاج 

حركات أو تجارب األفراد وھم فیھ مختلفون حتى أنھ یمكننا أن نقول أن لكل منا زمانا خاصا 

یتوقف على حركتھ وخبرتھ الذاتیة، وذلك باعتباره زمنا ذاتیا بقیمة صاحبھ بحالتھ 

 ./1." /الشعوریة..

الزمن النفسي إذن ھو الزمن الذاتي المتصل بوعي اإلنسان ووجدانھ وخبراتھ، فھو نتاج 

تجارب األفراد وبطبیعة الحال ھذه التجارب تختلف من فرد آلخر، كما أن الزمن النفسي ال 

یخضع لقیاسات وضوابط مثلما ھو الزمن الطبیعي، لذا فإن الزمن اإلنساني یتجلى من خالل 

 الطبیعي كإطار خارجي، والزمن النفسي كمحرك داخلي.الزمن 

أثناء ذلك ینتقل السرد من لحظة العنف والقتل الحاضرة إلى استعادة ذكریات عاشتھا 

البطلة، وذكریات عاشھا األطفال تفسح لھم الروایة المجال لیحكوا عما شاھدوا وعایشوا من 

 الماضي والحاضر والمستقبل. أحداث فشكل العنف خیطا رابطا بین جمیع الذكریات في

فتظھر البطلة في الزمن الیومي زمن العنف الذي یعانون منھ لكنھا في نفس الوقت تحاول 

تحدي ھذا الزمن "أكتب بسرعة وأتنكر، ثم أختفي ألوصلھا إلى مكانھا تنشر في الغد یقرأھا 

أ المشاھد باغتیال ، فیأتي الزمن في شكل لحظات ال تبدو حقیقیة بل خرافیة، تبد/2الناس" /

 الوردي.

یقحم السرد حیاة لتعیش تلك اللحظات المؤلمة في الروایة تشاھد "الجثث تنتشر بالساحة 

، موت /3إلى درجة "ولم یصدق الناجون من الموت أنھم نجوا فعال" / /3وممراتھا األربع" /

ة أنھ ال یظھر فرق تعبر عنھ الروائیة بطریقة تظھر تأثرھا القوي باألحداث إلى النھایة لدرج

  بین الخیال والحقیقة، حیث حول العنف الزمن إلى زمن ال یتقبلھ العقل.

 

 .15ص المرجع السابق /1/

 .28صالروایة ص  /2/

 .32صالروایة  /3/
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الزمن بدایة  إنوبالعودة الى الروایة في محاولة الستخراج بنى الزمن فیھا فیمكن القول 

 نوعان:

 /1/ الروایة.زمن القصة: وھو زمن وقوع االحداث المرویة في القصة أو  -أ

القصة أو الحدث وفي النص الذي  خاللھ الساردزمن السرد: ھو الزمن الذي یقدم من  -ب

 بین أیدینا:

زمن القصة: تبدأ القصة بدفن الوردي والد الطفل الصغیر أمین الذي قتل  -1

ال نعرف ھنا خریف  /2مذبوحا في بیتھ "ھذا الیوم الخریفي والمطر یسقط بغزارة وبقوة "/

نھایة القصة  أي سنة كان ھذا الحدث مما یجعل معرفة زمن بدایة القصة صعبا بینما تكون

في اخر أمسیة من الربیع " وبدت المقبرة غارقة في صمت رھیب في ھذه األمسیة األخیرة 

ھنا كذلك ال نعرف ربیع أي سنة لذا تكون البدایة غیر معلومة ال یوجد أي  /3من الربیع " /

 ذلك.تاریخ یحدد 

 انتھى بالعنف   ------زمن القصة: ابتدأ بالعنف  •

 اخر أمسیة من ذات ربیع  ------دفن الوردي   

على أحداث واقعیة في  يزمن الخطاب: رغم أن الخطاب في ھذه الروایة بن -2

مرحلة معینة تمیزت بالعنف خاصة بالقتل، اال أنھ یظھر للقارئ في شكل غیر حقیقي لكن 

الذي یقرأ األحداث في بعض روایاھا یظن أنھا حقیقیة، حیث جاء الخطاب مع حكایة 

معبرا عن الموت الذي سببھ القتل فیكون زمن الخطاب ھو زمن القتل في شكل  بودوبودو

 صور تخزنھا الذاكرة.

 

 

 2010 1مطابع الدار العربیة للعلوم بیروت ط ومفاھیم،محمد بوعزة تحلیل النص السردي تقنیات  /1/
 .87ص 

 .65الروایة ص  /2/

 .89الروایة ص  /3/
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الخریفي وھو یوم دفن الوردي "حیث الجو بارد ومتقلب في ھذا یبدأ زمن الخطاب من الیوم 

وینتھي في احدى أمسیات الربیع، غیر أن القبور المفتوحة تبقى في  /1الیوم الخریفي " /

انتظار سیارات اإلسعاف التي تنقل قتلى جدد، لیكون الخطاب مفتوحا أي ربیع مفتوح على 

ل ھو الذي یفتح الخطاب وھو الذي یغلقھ أي أن القبور واستمرار الموت فندرك أن فعل القت

 الخطاب ھو زمن القتل خاصة اللیل.

ویظھر لنا أن الخطاب یبدأ بالخریف وتوقف عند اخر أمسیة من الربیع فقد شمل أیضا 

الشتاء، لیأخذ اللیل مساحة أكبر من زمن الخطاب فقد طغت على الزمن فترات اللیل ألن 

ى غیر مضبوط لھ أبعاد نفسیة تختلف باختالف شخصیات زمن الخطاب في ھذا النص یبق

الروایة تكتفي الشخصیات فیھ بإحساس یغلب علیھ الخوف، ألنھ زمن نفسي داخلي باطني ال 

 یمكن تحدیده لكن یمكن االقتراب منھ بتقریب الصورة الى ذھن المتلقي.

من خالل تتبع بعض  ومن ھنا حاولنا أن نضع تركیزنا على الزمن الخاص بالبطلة حیاة وھذا

 المفارقات الزمنیة.

 قبل.االسترجاع: والذي یروي للقارئ فیما بعد، ما وقع من  -1

االستباق: عندما یعلن السرد مسبقا عما سیحدث قبل حدوثھ أو ما یسمى باالستشراف  -2

  /2/والذي ھو اما تنبؤ قریب المدى، او تنبؤ بعید المدى. 

 ن لیمثل " المتغیر ".فقد وظفت الروائیة ھذا النوع من الزم

 

 

 

 

 .33الروایة ص  /1/

 2009 1ضیاء غني لفتة. البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار حامد للنشر والتوزیع، األردن ط /2/
 .90ص 
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أما بالنسبة للحاضر العنیف فقد كان سببا في غربة البطلة فھي تشعر أنھا ال تنتمي إلى مثل 

، /1تنسانا المدینة، نتحلل الذوب في الكل الجدید ثم نتالشى" /ھذا الزمن، "نصمت حتى 

فبرغم صمتنا تعبر عن رغبتھا الداخلیة، ومعاناتھا النفسیة نتیجة ما یحدث في الخارج، 

لیتوقف الزمن عن الحاضر، ثم ینسحب بطریقة سلسة والعودة إلى الماضي، ال تنفصل عن 

 عن صورة اآلن. الحاضر، بما تحملھ من صور، ال تختلف تماما

لقد كان أمین ورحمة وحیاة یتخذون من البیت سبیال للتذكر المنھمر الذي ظل یجيء 

ویروح مع حاضر السرد متجاوزا إلى أماكن متفرقة (ھنا، ھناك)، "حیث األزمنة التاریخیة 

الذاتیة المرتبطة باألحداث السیاسیة (الماضیة) وحیث األزمنة االجتماعیة المرتبطة بالسیرة 

والموضوعیة لكل واحد منھم، حیث األزمنة النفسیة المسیطرة على مجمل السرد الروائي 

(ماضیھ، حاضره ومستقبلھ) وھكذا إلى أن یستقر السرد في حاضره الروائي المرتبط بانتھاء 

 ./2القضیة..." /

دائریة تبدأ من المقبرة نستنتج بھذا أن بنیة ھاتھ الروایة الزمانیة في معظم السرد ھي بنیة 

 وتنتھي إلیھا نحو ما یمكن تمثیلھ كاآلتي:

 الحاضر الحاضر           
 (نفس الموقف، جلوس حیاة  حیاة بجانب قبر الوردي)جلوس (
بجانب قبر الوردي)    

  

 الماضي 

إن الروایة تفیض بالحزن الذي یصدر من شخصیة متألمة لكن لم أسمع إال قصص الرعب 

والعنف... خیالكم یا أطفال خصب مجنح، لكن مالم أفھمھ ھو إصراركم على أن ما تحكونھ 

 /3لي وقع فعال في مدینتكم /

 .87المرجع نفسھ ص /1/

 .110آمنة یوسف: تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ص /2/

 .13الروایة ص /3/
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الذي أصبح یقلق ویخیف أھل لتصبح المدینة في ھذا الزمن "صامتة وھادئة، ذلك الھدوء 

 ./1المدینة إذ كثیرا ما تتبعھ عواطف تدمر كل شيء" /

فال تجدي حینھا محاولة الھروب إلى مراحل الطفولة، وذكریات الماضي ھي جزء من 

الحاضر "أي أن الماضي ال یملك نقطة الحاضر بل یستدعي الحاضر الماضي ویحتلھ بما 

 ، ویتعدى إلى المستقبل أیضا./2/أنھ جزء منھ مرتبط بینھما العنف" 

"كنت أسقط وكل المدینة من حولي تسقط وعبثا أحاول النھوض، وكان "بودوبودو" 

، /3یحاول انتشالي من ذلك الكابوس الثقیل الذي رأیتھ في الھزیع األخیر من تلك اللیلة" /

والمستقبل وكل فیتحول القتل إلى زمن غیر حقیقي، تعیشھ البطلة ھو الماضي، الحاضر 

 شيء.

وھكذا یعود الصمت ویتوقف الزمن في المدینة ویعم الصمت الرھیب زمن بدایة الموت 

وزمن نھایتھ لذلك فھو زمن یقع في نقطة واحدة، یحاصر البطلة ویمنعھا من الخروج، لكنھا 

 تستمر بالكفاح وتبقى تحاول الھروب منھ.

ى أن الكثیر من األحداث تأتي استباقا تبدأ إلى جانب االسترجاع یحضر االستباق بكثافة حت

 وإن اختص االسترجاع بفعل القتل. ،] إلخ، سأبذل، ستساعدنا... سأذھب[ )، لحرف (س

ألساعدك في البحث عن أمك، أعدك بذلك یا  يیعد (بودوبودو) الطفل أمین: "سأبذل جھد

 /4أمین فالمفقودون كثر في ھذه المدینة والبحث عنھم جزء من عملي الجدید". /

  

 

 

 .130الروایة ص /1/

 .97الروایة والعنف ص –شریف حبیلة  /2/

 .148الروایة ص /3/

 .10الروایة ص /4/
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سأحاول أن أجدد عالقتي بك، بقائي بین وتخاطب حیاة: " ھذه المرة لن أھجرك یا بیتي 

 /1جدرانك مرھون بالصمت". /

وھناك استباقات أخرى اختصت بتحدي فعل القتل " حتى الخوف سأتحداه وأخرجھ من 

، واستباقات شكلت /2نفسي، سأعید عالقتي القدیمة بالموت، الموت الھادئ الذي البد منھ" /

ناس دلیل خیر، ھي اآلن متباعدة وألوانھا قاتمة وسوف أحالما للكبار والصغار "الغیمات یا 

 /3تتجمع ال محالة وتتحد، وعندھا سینزل الغیث وأولى القطرات بدأت ترش اآلن". /

ویخترق زمن العنف حتى المستقبل الذي لم تتضح مالمحھ بعد فیقدم في صورة أحالم 

البطلة في الماضي والحاضر  یقضي علیھا الواقع المؤلم، فیندثر المستقبل، فال یحمل شخصیة

غیر مشاھد العنف السبب الذي جعل الحصول على مستقبل آمن شيء مستحیل، ویظھر ذلك 

 في النھایة المفتوحة على الربیع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .30الروایة ص /1/

 .98الروایة ص /2/

 .71الروایة ص /3/
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 اتالمبحث الثالث: بنیة الشخصی

 منھا:تعد الشخصیة من دعائم العمل الروائي أو األدبي عامة ولھا تعریفات 

 ./1خاضعا كلیا لمفھوم الفعل / ثانویا،یعد الشخصیة مفھوما  أرسطو:

بمعنى أنھ كان یھتم بالفعل الصادر من الشخصیة  ،/2حیث كانت تمثل عنده ظال لألحداث /

 الفعل.فھو الذي یحدد معناھا أي 

والذي یتغیر ھو  متغیرة،رأى أن القصة تحتوي عناصر ثابتة وأخرى  بروب:فالدیمیر 

أسماء وأوصاف الشخصیات وما ال یتغیر ھو أفعالھم أي الوظائف التي تقوم بھا الشخصیات 

وھنا نتوصل أن رأیھ كان امتداد لرأي أرسطو في  ،/3وھي تمثل العناصر الثابتة في الحكي /

أما الذي یتغیر فھو الصفات  ،أبداشكل ثوابت الحكي وال تتغیر االتمام بالوظیفة بما أنھا ت

والخصائص التي تحدد الشخصیة كونھا ذات ، وعلیھ فان بروب یھمل ویقلل من عنصر 

الشخصیة ویعتبر أنھا ال قیمة لھا في الحكایة ولذلك " فاألجدى للدراسات السردیة إذن أن 

فیما تقدمھ الوظائف ال فیما توھم بھ  تتخلى عن الشخصیات وأن تبحث عن بنیة الحكایة

 . /4الشخصیات " /

 

 

 

 

المؤسسة العربیة للدراسات  –البنیة والداللة في روایات إبراھیم نصر هللا  –ینظر أحمد مرشد  /1/
 .34ص  2005ط بیروت، والنشر،

 2009 1الریاض ط األدبي،النادي  العربیة،الشخصیة في قصص األمثال  –ینظر ناصر الحجیالن  /2/
 .56ص 

المركز الثقافي العربي الدار  –بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي  لحمیداني،ینظر حمید  /3/
 .24ص  2000 ،3ط البیضاء،

 .10ص 2003 ،1ط عمان، مجدوالوي،دار  السردیة،سمیولوجیة الشخصیات  –سعید بنكراد  /4/
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 الشخصیة:تعریف 

 لغة: -أ

مذكر  وغیره،جاء في لسان العرب البن منظور " الشخص " جماعة شخص االنسان 

سواء االنسان وغیره نراه من بعید، ونقول والجمع أشخاص وشخوص وشخاص والشخص 

ثالثة أشخص وكل شيء رأیت جثمانھ، فقد رأیت شخصھ وشخص بالفتح شخوصا أي ارتفع 

 /1ضد الھبوط /

بدا  –وورد أیضا في معجم الوسیط تعریفا للشخصیة: " شخص" الشيء شخوصا: ارتفع و 

عینھ ومیزه عما سواه ویقال  الشيء:والسھم: جاوز الھدف من أعاله وشخص  –من بعید 

كل جسم لھ ارتفاع وظھور وغلب في االنسان  والشخص:شخص الداء وشخص المشكلة 

ذو صفات  قویة،ویقال فالن ذو شخصیة  غیره،صفات تمیز الشخص عن  والشخصیة:

 ./2وكیان مستقل / وإرادةمتمیزة 

ومنھ فان لفظة الشخص لھا ارتباط وثیق باإلنسان فلكل فرد شخصیتھ الخاصة التي عن 

 غیره.

 

 

 

 

 

 

 

 36ص (ش.خ.ص)مادة  8 العرب. مجلدلسان  منظور:ابن  /1/

 .475ص 2، ط1والنشر، جالمكتبة اإلسالمیة للطباعة  الوسیط،معجم  واخرون:إبراھیم مصطفى  /2/
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 اصطالحا: -بـ 

اتخذ المفھوم االصطالحي للشخصیة تعاریف مختلفة باختالف وجھات النظر لمختلف  

 الباحثین:

یمثل مفھوم الشخصیة عنصرا محوریا في كل سرد بحیث ال یمكن تصور روایة بدون 

تختلف  متعددة،ومع ذلك یواجھ البحث في موضوع الشخصیة صعوبات معرفیة  شخصیات،

ففي النظریات السیكولوجیة تتخذ  والتناقض،المقاربات والنظریات وتصل الى حد التضارب 

أي ببساطة كائنا إنسانیا وفي المنظور  شخصا،ردا وتصیر ف سیكولوجیا،الشخصیة جوھرا 

 ./1/ اإیدیولوجیاالجتماعي تتحول الى نمط اجتماعي یعبر عن واقع طبقي ویعكس وعیا 

أي ان البنیویة او التحلیل البنیوي یتعامل مع الشخصیة بوصفھا فردا یتفاعل مع الدور الذي 

 الحكایة.یؤدیھ ویعكس واقعھ في 

" مجمل السمات التي تشكل طبیعة شخص او  انھ:اولة لھذا المصطلح ومن المفاھیم المتد

 ./2كائن حي، وھي تشیر الى الصفات الخلقیة والمعاییر والمبادئ األخالقیة " /

 األخالقي.أي ان الشخصیة تتضح بمظاھرھا الخارجیة من صفات جسمیة وسلوكھا 

 ./3بشریة " / بأحداث"كائن موھوب بصفات بشریة وملتزم  الشخصیة:وھناك من یرى ان 

 

 

 

 

ص  2010 1ط الجزائر، االختالف،منشورات  ومفاھیم،تقنیات  السردي،تحلیل النص  بوعزة،محمد  /1/
39.  

 ،1ط عمان، مجدالوي، الروائي،جمالیات السرد في الخطاب  كنفاني،عسان  زغرب،صبحیة عودة  /2/
 . 117ص  2005

 .42جیرالد برنس: المصطلح السردي ص  /3/
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كما عرفت الشخصیة أیضا على انھا " كائن بشري من لحم ودم، وتعیش في مكان وزمان 

 القصصي،معینین، ویرى اخرون بانھا ھیكل أجوف ووعاء مفرغ یكتسب مدلولھ من البناء 

 ./1فھو الذي یمده بھویة " /

لھ صفات بشریة  (انسان)بارة عن كائن بشري نستنتج من التعریفین السابقین ان الشخصیة ع

تتفاعل مع الزمان والمكان باإلضافة الى انھا بناء تتشكل داخل العمل الروائي عن طریق 

 لھا.مجموعة عناصر مكونة 

اما  وایجابیا،في حین یرى اخرون ان الشخصیة ھي " كل مشارك في احداث الروایة سلبا 

یتضح  /2بل یعد جزءا من الوصف " / الشخصیات،ى من ال یشارك في الحدث فال ینتمي ال

لنا من ھذا التعریف ان الشخصیة تعتبر عنصرا أساسیا في بناء الحدث سواء كان ذلك سلبا 

 وصفا.وغیر ذلك فھو یعتبر  إیجابا،او 

ومن خالل ما سبق نستنتج ان الشخصیة في مفھومھا تتقاطع مع الكائن البشري في عدة 

معنى الشخصیة في الدائرة البشریة احلت سماء السرد محلھا جوانب "وتجنبا لحصر 

األول یدل على الدور واألخر یدل على من یقوم بھذا الدور  والممثل،العامل  ھما:مصطلحین 

/"3/. 

ویوافق التحلیل البنیوي ھذا المفھوم من حیث انھ یجرد الشخصیة من جوھرھا السیكولوجي 

وانما بوصفھا  شخص،ومرجعھا االجتماعي وال یتعامل مع الشخصیة بوصفھا "كائنا " أي 

ثم یستبدل غریماس مفھوم  تعملھ، ومنفاعال ینجز دورا او وظیفة في الحكایة أي بحسب ما 

 ./4عوامل /الشخصیات بمفھوم ال

 

 .117جمالیات السرد في الخطاب الروائي ص  كنفاني،غسان  زغرب،صبیحة عودة  /1/

عین الدراسات والبحوث اإلنسانیة  الروایة،البنیة السردیة في  القاضي،عبد المنعم زكریاء  /2/
 .68ص  2009 ،1ط واالجتماعیة،

 .100معجم مصطلحات نقد الروایة ص  زیتوني،لطیف  /3/

 .39تقنیات ومفاھیم ص  السردي،تحلیل النص  بوعزة،محمد  /4/
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ومنھ فالتحلیل البنیوي یتعامل مع الشخصیة على أنھا فاعال ینجز وظیفتھ داخل العمل 

 الحكائي ودورا یعكس واقعھ االجتماعي والطبقي ولیس بوصفھا كائن بشري.

 لھ وجھان:  (Signe)والشخصیة الروائیة حسب التحلیل البنیوي بمثابة دلیل 

وھي تتمیز عن الدلیل اللغوي اللساني من حیث أنھا لیست  (Signifiant)أحدھما دال 

وتكون الشخصیة بمثابة دال من حیث  النص،جاھزة ولكنھا تحول الى دلیل ساعة بنائھا في 

أما الشخصیة كمدلول فھي مجموع ما یقال  ھویتھا،أنھا تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص 

وسلوكھا وھكذا فصورتھا ال  أقوالھا،وبواسطة جمل متفرقة أو بواسطة تصریحاتھا  عنھا،

تكتمل إال عندما یكون النص الحكائي قد بلغ نھایتھ ولم یعد ھناك شيء یقال في الموضوع 

/1/. 

ومنھ فإن لھا وجھان كما سبق القول :دال (صورة لفظیة) حیث أنھا ذات صفات وأسماء 

ل عنھا ، فھي تتخذ متعددة ، ومدلول (صورة ذھنیة) من خالل سلوكھا وكلماتھا وما یقا

طاقتھا من العمل الروائي من البدایة الى النھایة وبعد ھذا التعریف اللغوي واالصطالحي 

للشخصیة نستعرض أو نلخص تعریف خاص ببنیة الشخصیة : " وھو مصطلح یستعملھ 

الناقد للداللة عن تصور افتراضي تفسیري مستنتج من بعض المظاھر السلوكیة التي تكشف 

ة من االتجاھات والدوافع المستنتجة من تصرفات البطل أو الشخصیة الموجودة عن مجموع

في نص القصة أو الروایة التي تتمیز بتطورھا خالل تطور الزمن في القصة أو الروایة " 

/2/ . 

  موالیا:ومنھ فیوجد أنواع للشخصیة نذكرھا 

 

 

الوراق  نصیة،دراسة في الیات السرد وقراءات  الجدیدة،العربیة  محمد الروایةشعبان عبد الحكیم  /1/
 .72ص ،2004، 1ط والتوزیع،للنشر 

 القاھرة، العربیة،دار االفاق  المعاصر،قاموس المصطلحات النقدي االدبي  الحجازي،سمیر سعید  /2/
 .124ص  2001 ،1ط
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 الروایة:أنواع الشخصیة في 

 الى:وتصنف ھي األخرى  بھ:من خالل أھمیة الدور الذي تقوم 

وھي التي تقود الفعل وتدفعھ الى االمام ولیس من الضروري أن  رئیسیة:شخصیات  

وقد یكون ھناك  المحوریة،ولكنھا ھي الشخصیة  دائما.تكون الشخصیة الرئیسیة بطل العمل 

ة الصدارة في العمل الروائي ولھا أي أنھا تحتل مرتب /1منافس أو خصم لھذه الشخصیة /

 السرد.دور كبیر في عملیة سیر تقنیة 

األول " ولیس من الضروري  المقاتل« (PROTAGONISTE)وتعني في أصلھا الیوناني 

 ./2أن تكون بطل العمل دائما ولكنھا دائما ھي الشخصیة المحوریة /

  ثالثة:ویحدد " ھینكل " خصائص الشخصیات الرئیسیة في 

 مدى االھتمام الذي تستأثر بھ بعض الشخصیات   -.  التشخیصمدى تعقید  -

 ./3مدى العمق الشخصي الذي یبدو أن احدى الشخصیات تجسده / -

 الروائي.ھذه العناصر الثالث ھي عناصر وخصائص بناء الشخصیة في العمل 

یقصد بمعیار تعقید التشخیص نمط الشخصیات المعقدة التي ترجع أفعالھا وتصرفاتھا الى 

ومعنى ذلك أن الشخصیات  المتناقضة،مجموعة متداخلة ومركبة من الدوافع واالنفعاالت 

وبالمقابل یخص معیار األھمیة وطرق  بسیطة،الرئیسیة تمثل نماذج إنسانیة معقدة ولیست 

التي تستأثر ، الرئیسیةالسردي من ھذا الجانب الشكلي والشخصیات  تقدیمھا على المستوى

باھتمام السارد حین یخصھا دون غیرھا من الشخصیات األخرى بقدر من التمییز، حیث 

یمنحھا حضورا طاغیا، وتحظى بمكانة متفوقة وھذا االھتمام یجعلھا في مركز اھتمام 

 ./4الشخصیات األخرى ولیس السارد فقط /

 .132-131جمالیات السرد في الخطاب الروائي ص  كنفاني،غسان  زغرب،حة عودة صبی /1/

قنادیل للتألیف والترجمة  الفرج،األدب الھادف في قصص وروایات غالب حمزة أبو  الشیخ:غرید  /2/
 .389ص  2004 ،1ط والنشر،

 .56تحلیل النص السردي ص  بوعزة،محمد  /3/

 .56المرجع نفسھ ص  /4/
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وتعتبر أیضا الشخصیات الرئیسیة نقطة مھمة " یتفوق علیھا فھم التجربة المطروحة في 

بمعنى ھي محور التقاء  /1فعلیھا نعتمد حین نحاول فھم مضمون العمل الروائي / الروایة،

 فھمھا.بین الروایة والقارئ بغیة 

 مساعدة:الى جانب الشخصیة الرئیسیة ھناك دائما شخصیة 

 بالبطل،ھي التي " ال یوجھ لھا الكاتب اھتماما مماثال الھتمامھ  :ثانویةشخصیات  

ذلك أنھا تؤدي عمال ثن تنصرف من ساحة القصة أو تبقى فیھا ولكنھا ال تتفاعل مع الحوادث 

تفاعال یجعلھا تطفوا على سطح القصة اال أنھا ضروریة لھا (القصة) ألنھا تطرح الوجھ 

 ./2أو تقدم لھ شیئا من المساعدة " / المقابل للبطل أو توضح بعض صفاتھ

" وبالمقابل تنھض الشخصیات الثانویة بأدوار محدودة إذا ما قورنت بأدوار الشخصیات 

قد تكون صدیق الشخصیة الرئیسیة أو احدى الشخصیات التي تظھر في المشھد  الرئیسیة،

با ما تظھر في وغال لھ،وقد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل أو معیق  آخر،من حین الى 

 ./3"/ وعمقاسیاق أحداث أو مشاھد ال أھمیة لھا في الحكي وھي بصفة عامة أقل تعقیدا 

 

 

 

 

 

 

 

 .57تحلیل النص السردي ص  بوعزة،محمد  /1/

 .392األدب الھادف في قصص وروایات غالب حمزة أبو الفرج ص  الشیخ،غرید  /2/

 .57ص  السردي)تحلیل النص  بوعزة، (محمدالمرجع نفسھ  /3/
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باإلضافة كونھا " ھي التي تضيء الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة وتكون إما عوامل 

باسمھا فوق  وتنطق فلكھا،كشف عن الشخصیة المركزیة وتعدیل سلوكھا وإما تبعا لھا في 

 ./1أنھا تلقي الضوء علیھا وتكشف عن أبعادھا " /

 ة.المحوریھي إذن مكملة وكاشفة عن الجوانب الخفیة للشخصیة 

أما عن دور الشخصیات الثانویة في تصعید الحدث وصنع الحبكة فھو ال یقل أھمیة عن "

إنھا شخصیات متناثرة في كل روایة الشخصیة الرئیسیة في أداء  الرئیسیة،دور الشخصیة 

عنصران  والثانویةوبالتالي نتوصل أن الشخصیة الرئیسیة  /2مھمتھا وإبراز الحدث " /

 الروائي. مھمان في حركة العمل

فاألولى محوریة والثانیة مساعدة ومكملة كوجھین لعملة واحدة ال یمكن االستغناء عنھما في 

 الروائي.عملیة السرد 

 والتغییر:أنواع الشخصیات من خالل خاصیة الثبات 

 نوعین:تنقسم في ھذه الخاصیة الى 

 المتطورة، -المدورة المتحركة–وسمیت أیضا بالشخصیة النامیة  دینامیة:شخصیات  

حیث یحتوي كل عمل روائي على شخصیات متطورة وشخصیات ثابتة ولكل منھا وظیفتھ 

فالشخصیة المتطورة في نظر د. محمد نجم ھي التي تتكشف لنا تدریجیا وتتطور  العمل،في 

كذلك یصفھا الدكتور محمد عنیمي  ا،خفیویكون تطورھا تطورا ظاھرا أو  حوادثھا،بتطور 

ھالل " بأنھا تتطور وتنمو بصراعھا مع األحداث أو المجتمع فتتكشف للقارئ كلما تقدمت 

 ./3في القصة وتفاجئھ بما تعني بھ من جوانبھا وعواطفھا اإلنسانیة المعقدة "/

 

 

 .132جمالیات السرد في الخطاب الروائي ص  كنفاني،غسان  زغرب،صبیحة عودة  /1/

 .132المرجع نفسھ ص  /2/

 .121جمالیات السرد في الخطاب الروائي ص  كنفاني،غسان  زغرب،صبیحة عودة  /3/
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 سوریووبالتالي ھي الشخصیة " التي تعطي الحدث انطالقتھ الدینامیة التي یطلق علیھا 

(Souriau)  القوة التیمائیةthématique  الشخصیة التي تدور حولھا األحداث من وھو

 ./1البدایة حتى النھایة"/

مما سبق نستنتج أن الشخصیة الدینامیة ھي التي تحرك الحدث وتعطیھ انطالقتھ فھي 

 تتفاعل وتتطور مع األحداث سواء بالظاھر أو الخفاء من بدایة العمل الروائي حتى نھایتھ.

 المختلفة،والشخصیة النامیة تكون ذات أبعاد متعددة تنمو مع القصة وتظھر لنا المواقف 

وھذا النوع من الشخصیات  مرة،جوانب منھا عدیدة لم تكن واضحة عندما تعرفنا الیھا أول 

 ./2وال یمكن التعبیر عنھ بجملة واحدة لتعدد جوانبھ / القصة،ال یتم تكوینھ اال قرب نھایة 

شخصیة النامیة ھو " قدرتھا الدائمة على مفاجئتھا بطریقة مقنعة فاذا لم تفاجئنا تتمیز ال

ولم تقنعنا ..... فمعنى ذلك أنھا شخصیة  فاجأتنا إذابعمل جدید بمعنى ذلك أنھا مسطحة أما 

 نامیة.مسطحة تسعى الن تكون 

ة الدھشة ھل ھي قادرة على اثار ھو:ویؤكد فورستر على أن المحك للشخصیة المستدیرة 

ومنھ فان الشخصیة النامیة تقوم على  ،/3فاذا لم تدھشنا تعد مسطحة / مقنعة؟فینا بطریقة 

أساس الدھشة واالقناع فان لم تتوفر ھذه العناصر فھي شخصیة مسطحة ال تصل الى حد 

 النماء.

 

 

 

 

  350ص ياإلیدیولوجالروایة المغاربیة تشكل النص السردي في ضوء البعد  عباس،د. إبراھیم  /1/

والنشر، قنادیل للتألیف  –االدب الھادف في قصص وروایات غالب حمزة أبو الفرج  الشیخ،غرید  /2/
 .316ص  2004، 1ط

 .121جمالیات السرد في الخطاب الروائي ص  كنفاني،غسان  زغرب،صبیحة عودة  /3/
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 الشخصیة الثابتة: 

تمتاز الشخصیة الثابتة بالثبات والجمود والسكون وھي التي تبنى حول فكرة واحدة وال 

تتغیر طوال الروایة، فال تتطور وال تفتقد الترتیب وال تدھش القارئ أبدا مما تقولھ أو تفعلھ، 

 ./1ت /ویمكن اإلشارة إلیھا من نمط ثاب

والشخصیة الثابتة أو المسطحة تكون ذات بعد واحد، والتي نجد لتصرفاتھا في القصة 

 ./2طابعا واحدا وتنمو في مختلف مراحل العرض القصصي /

مما سبق ومن خالل القولین السابقین یتضح لنا أن الشخصیة الثابتة عكس النامیة فھي ال 

 ى فكرة واحدة من لبدایة العمل الى نھایتھ.تقوم على عنصر الدھشة واالقناع وھي تعمل عل

 إنجلزد نینبع من أھمیة ھذا العنصر الفاعل في العملیة اإلبداعیة كذلك ع لوكاتشإن اھتمام 

تواجد شخصیات نمطیة عنصرا أساسیا في العمل الروائي حیث ینبھ إلى أن الكتابة الواقعیة 

 ./3تفترض إلى جانب الدقة في تفاصیل التقدیم الصحیح لطبائع نمطیة في ظروف نمطیة /

أو ھي الشخصیة " التي تكون لھا صفات واضحة ومحددة وتحدد موقعھا في الصراع 

فمن السھل مالحظتھا وذلك ألن  واضح،ین الحق والباطل بشكل الدائر بین الخیر والشر ب

نمطیتھا أو ھامشیتھا متأتیة من انحیازھا اما الى جانب الحق أو الخیر الى جانب الشر أو 

 ./4الباطل /

 

 

 

 .127جمالیات السرد في الخطاب الروائي ص  كنفاني،غسان  زغرب،صبیحة عودة  /1/

 .282غرید الشیخ األدب الھادف في قصص وروایات غالب حمزة أبو الفرج ص  /2/

تشكل النص السردي في ضوء البعد األیدیولوجي ص  المغاربیة،الروایة  –الدكتور إبراھیم عباس  /3/
349. 

المصطلح السردي في النقد المغربي الحدیث مؤسسة دار الثقافة للطباعة  خفاجي،أحمد رحیم كریم  /4/
 .398ص  ،2012، 1ط والنشر،
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ان ھذا النوع من الشخصیات یبقى ثابت الصفات طوال الروایة ،ال تنمو وال تتطور بتغیر 

ومن ھذا یتضح لنا أن ھذا الوع  /1العالئق البشریة أو ینمو الصراع الذي ھو أساس الروایة /

من الشخصیة یخدم كل من الطرفین (الكاتب) حیث تساعده في بناء فكرتھ و (القارئ) یتخیل 

بھا أصدقائھ ومعارفھ والفرق الوحید بین الشخصیة النامیة والمسطحة في رأي عبد المالك 

مرتاض أن " أن الشخصیة المسطحة ھي تلك الشخصیة البسیطة التي تمضي على حال ال 

في عواطفھا ومواقفھا وأطوار حیاتھا فالبعض یدعوھا بالشخصیة  تكاد تتغیر وال تتبدل

 ./2ثر " /نتأالسلبیة ألنھا ال تفاجئنا وال تستطیع أن تؤثر كما ال تستطیع أن 
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 إذا حاولنا أن نسلط الضوء على شخصیات الروایة على تعددھا نجد:

: أحد أعضاء جمعیة أمل، شخصیة مترددة منصدمة خائفة استھلت بھا الروائیة حمودي

 فھي شخصیة ثانویة مرنة.روایتھا، ومع ذلك 

 شخصیة رئیسیة أدرجتھا الكاتبة كعنصر أساسي منذ بدایة الروایة.: حیاة

: طفل صغیر ابن الوردي الذي اغتیل من طرف الجماعات اإلرھابیة: "وقف أمین أمین

، /1مراسم الدفن التي تجري داخل المقبرة" / -بألم-ابن الوردي بجانب حیاة التي كانت تتابع 

 /2لرغم من المعطف الصوفي". /"كان أمین قلقا شارد النظرات یرتعد با

من خالل ھاتین العبارتین ال یمكن تخیل شخصیة أمین إال بصورة واحدة لم تتغیر طوال 

ھجرتھ  -بودوبودو-الروایة وھي الخوف والرعب والقلق الدائم؛ یقول أمین بلسانھ "بیتنا یا 

 /3من مدة أصبح یخیفني، یقلقني، وأشعر بالرغبة". /

مین تعاني من صفة الخوف، القلق، البكاء، أفعال ناتجة عن الرعب ھنا نجد أن شخصیة أ

 الذي تتعرض لھ الشخصیات على رأسھا أمین، حیاة، رحمة، كشخصیات رئیسیة.

حیاة وحاول االلتصاق بھا، لقد حاولت طوال اللیل إعادة رأس أبي إلى جثتھ" "سأل أمین 

/4/. 

قریبة في أذھاننا تعبر عن مدى ارتعاب ھذا االلتصاق وإعادة رأس األب ترسم لنا صورة 

الطفل المسكین وبالرغم من أن محاولتھ تركیب رأس والده مع جسمھ ھو فعل غیر حقیقي بل 

 مجرد خیال ناتج عن الصدمة التي تعرض لھا جراء فقدان والده الوردي.

 
 
 .04الروایة ص /1/

 .04المرجع نفسھ ص /2/

 .08المرجع نفسھ ص /3/

 .08المرجع نفسھ ص /4/
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؛ ثم في نفس الحوار "لم /1"بیتنا یا بودوبودو ھجرتھ منذ مدة، أصبح یخیفني، یقلقني" /

؛ عن فعل (ھجرت، یخیف، یقلق) ھي وحدات /2أنم یا بودوبودو، لقد قطعوا رأس أبي" /

لغویة تصب في نفس المعنى وھو رسم صفة شخصیة الطفل أمین الشخصیة الخائفة، 

 الیائسة، المرتعبة.

: امرأة مناضلة تلعب دور البطلة في الروایة تتحدى كل الخوف الذي یعم المدینة حیاة

والمتسبب فیھ طبعا الجماعات اإلرھابیة، تقول: " لن أسمح للخوف بالتسرب إلى نفسي ولن 

الیوم على أسرع وأحث الخطى، سأمشي ببطء وأعید اكتشاف مدینتي من جدید، لن أعتمد 

؛ كل ھذه األفعال /3ور، سأحمل آلة التصویر بنفسي، ألتقط ما یروقني من صور" /مص

(سأبدأ، سأمشي) ھي أفعال لم تحدث فعال لكنھا مجرد أحالم وأمنیات خاصة بالبطلة التي 

 .تتمنى حدوث ما ھو صعب التحقق

 متخیلة كذلك نفسھا:

لیوم أبنائي وبأن الوردي "سأتصور كذلك أن كل األطفال الذین یحملون أزھارا في ذلك ا

لم یمت بل حاضر معنا، یقبل األطفال، یحضنھم، ینصت إلیھم، یحمل بدوره أزھارا وینادیھ 

األطفال أبي...، سأعید الزمن إلى الوراء إلى سنوات خلت أحاول أن أقبض على لحظات 

 فرح ولت، وسأختزل سنوات السفر وسنوات القمع واالغتیال...

وحة المعلقة بمقر الجمعیة تتحرك، سیغادرھا األطفال، إنھم یرفضون فالوردي لم یمت والل

 /4البقاء بداخلھا وعیونھم مآلى بالتحدي واإلصرار". /

 

 

 .08الروایة ص /1/

 .09المرجع ص /2/

 .11المرجع نفسھ ص /3/

 .19المرجع نفسھ ص /4/
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األطفال "أما حیاة كانت إن خیال حیاة مجنح ناتج إثر صدمة فقدانھا أحبتھا، مثل سائر 

خارج المقبرة متكئة تسند ظھرھا المتعب على إحدى السیارات الكثیرة التي تملؤ الطرقات 

كما ھو واضح في ھذا النص فإن الكاتبة تحاول أن توصل لنا حالة ، /1المؤدیة إلى المقبرة" /

 البدایة إلى النھایة.شخصیة حیاة المتعبة، فالتعب كان نقطة بدایة ونھایة عانت من حیاة من 

"كنا نیاما عندما سمعنا صراخ زوجة عمي، استیقظنا وجدنا جدتي متشبثة، انزوینا  :رحمة

؛ /2في ركن من أركان البیت، كانت أجسامنا ترتجف، التصق بعضنا ببعض من الخوف" /

شاركت أفعال (سمعنا، استیقظنا، وجدنا، انزوینا، ترتجف) في رسم صورة رحمة وھي في 

شدید، فتعبر ھاتھ الشخصیة "أخاف خاصة من األماكن التي یعرفني الناس  وخوفة ذعر حال

 /3أحث الخطى أتحاشى النظر إلى الناس عدت مسرعة إلى بیتي". /فیھا 

ھنا تحاول الكاتبة أن توصل للقارئ صورة واحدة عن ھاتھ الشخصیات وھي الخوف 

اكتفینا ببعض الصور ألن النص عبارة عن والرعب، ومنھا الكثیر في النص إال أننا قد 

أسماء وأغلبھ أفعال تساعد في حركة السرد وتطوره وھاتھ األفعال مترابطة ومتسلسلة، تدل 

على أحداث معینة كل حدث ینجر عنھ حدث آخر ولكن الھدف واحد، وھو رسم صورة 

 الشخصیات التي لم تخلو من صفة العنف.

ا خیال أمین، الشخصیة الوحیدة التي تلعب عكس ما ھي شخصیة خیالیة جسدھ :بودوبودو

في النص من عنف وحوف، فھو عجوز مع حصانھ یجوب الساحات بحثا عن المرح ال 

والغنا، ینشر البھجة في نفوس األطفال بین كل ما یعانون منھ، یحكي یعرف سوى الرقص 

بودوبودو:  لھم قصص رحالتھ صنعھ خیال أمین للھروب من الواقع المر المریر، قال

"ترقص النساء في البلدان التي زرتھا وھي تعمل، وترقص عندما تفرح وترقص وھي تعاني 

  /4وترقص كیال تفكر في األلم". /

 .24الروایة ص /1/

 .32الروایة ص /2/

 .34الروایة ص /3/

 .58الروایة ص /4/
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ھذه الدراسة حول البنیة السردیة في روایة شمس في علبة لسعیدة ھوارة، یمكن وفي ختام 

 الخروج ببعض النتائج المتوصل الیھا والمتمثلة فیما یلي:

المتتبع لحركة اإلنتاج الفني في أدبنا المعاصر یشھد أن فن الروایة أخذ یحتل تدریجا  •

 األدبیة.مكان الصدارة في الحیاة 

أصبحت الروایة تشغل اھتمام كل من الكاتب والقارئ والناقد وھي تصور الحیاة  •

الیومیة لإلنسان بكل تفاصیلھا من تناقضات وصراعات وامال وخیبات، وبذلك أضحى 

 وقضایاه.الروائي المؤرخ الحقیقي لحیاة الشعوب 

بشكل خاص  ایة الجزائریة بشكل عام وروایة شمس في علبة لسعیدة ھوارةالرو •

 اختالفھ.تعرضت لألحداث التاریخیة التي عاشھا الشعب الجزائري على 

رغم تعدد األمكنة في روایة شمس في علبة اال أن نقطة البدایة ھي نفسھا نقطة النھایة  •

  –المقبرة  –  

رغم الصراعات والمعاناة التي عاشھا الشعب الجزائري عامة ظل لدیھ األمل في الغد  •

 شمس الصباح المشرق من جدید. المشرق وعودة

ان الروایة محملة بالشخصیات النموذجیة التي جعلھا الروائي تنھض باألحداث وتحدد  •

انتماءاتھا، فكان ھناك نموذج المناضل المتمثل في البطل والنموذج المضاد المتمثل في 

 الوطن.اإلرھاب وھي نماذج لشخصیات نشبت لدیھا صراعات في مرحلة الفتنة التي مر بھا 

كانت مفسرة للدور الذي تقوم كما أن الوظائف التي كلف الروائي الشخصیات بأدائھا  •

 بھ الشخصیة قصد تعریة وكشف الواقع المتأزم.
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ان تركیز الروائي لم یكن دقیقا في وصف المظھر الخارجي لشخصیات الروایة  •

عمیقا دقیقا لیظھر حقیقة للحفاظ على وضع غامض یكتنفھا، أما الوصف الداخلي فقد كان 

 وطبیعة الشخصیات التي تعیش أزمة التسعینات.

نجد المكان في الروایة لھ خصائص واضحة، فقد كانت أحداث الروایة تجري في عدة  •

 أماكن لتشكل اإلطار العام للروایة.

كان ترتیب الزمن في الروایة مضطرب نوعا ما، وذلك بإحداث االسترجاع للماضي  •

 ذي جاء سریعا حیث لم یؤثر على مجرى األحداث.واالستباق ال
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 علبة:ملخص روایة شمس في 

شمس في علبة للكاتبة ھوارة سعیدة، تعد الروایة مرآة عاكسة لفترة من أشد وأخطر 

الفترات السوداء التي عاشتھا الجزائر والشعب الجزائري من كل جوانب الحیاة سیاسیة، 

تزال آثارھا الى یومنا ھذا اجتماعیة، ثقافیة، دینیة، سمیت بالعشریة السوداء المرحلة التي ال 

 وصداھا یسكن نفوس الجزائریین وان لم یعیشوھا آنذاك.

تبدأ روایة شمس في علبة بمراسم دفن الوردي، صحفي اغتیل خارج مكتبھ وجلوس حیاة 

أمام قبره برفقة ولده أمین الذي كان محطما قلقا شارد النظرات وضعیة طفل فقد والده 

یاة محاولة تھدئتھ وھو یصف كیفیة اغتیال والده ویوم كانا وعزائھ في الحیاة، تقابلھ ح

صمت العمارة، ثم یقتحم غرباء البیت فیقطعوا رأس وحیدین في لیلة مظلمة لیكسر الضجیج 

والده الوردي أمام أعین أسرتھ. في تلك اللحظة یدخل أمین في صدمة شدیدة یبرھن عنھا 

الذي یمتطي حصانھ السحري متنقال في  بودوبودوتخیلھ لشخصیة لیست حقیقیة ھي شخصیة 

برحالتھا الطویلة في سبیل نشر السعادة أو ھو بقاع اّألرض الشاسعة فھو شخصیة عرفت 

 المنقذ في نظر أمین.

یدخل معھ أمین في حوار ویسألھ عن والدتھ شمس التي خرجت ولم تعد. یأخذ أمین بید 

الى المغامرة العجیبة، ثم یلتقي بالعدید من األطفال منھم بالل، نجمة وأسماء كثیرة.  بودوبودو

بعد ذلك تنقل خطوات الروایة الى رحمة الفتاة التي تحن الى الماضي السعید واآلمن. فتحكي 

ھا وتصف كیف كان مصیر شقیقاتھا الخمس وقت االغتیال. فھن قد تزوجن بسن عن أسرت

 مبكرة وذلك لخوف والدھن علیھن من اغتصابھن كباقي فتیات القریة.
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بالعودة الى رحمة ھي فتاة ولدت في قریة لم تكن ترضى بتعلیم البنات لكنھا تحدت 

فیة، لتبدأ بعدھا بكتابة كل ما شھادة صحالصعاب واتجھت الى المدینة لتحصل فیما بعد على 

یحدث من اغتصاب واغتیال وتعذیب، فتحكي عن زمالئھا في الجمعیة مصطفى، سعید الذین 

قتلوا. وأحیانا تحن الى األیام الفرحة، أیام الصغر عندما كانت تذھب الة الحقول مع جدتھا 

لمدینة لمساعدة والدھا في خدمة األرض، ثم تصف صورة الرعب الذي ساد ساحات ا

فیشتكي األطفال الى حیاة، لتعیش معھم لحظات الرعب محاولین بذلك الھرب من الواقع 

 المعیش. لیستیقظوا باكرا منتظرین الحافلة التي تأخذھم الى مكان آمن فتفشل المحاولة.

ثم تنتقل الكاتبة لوصف الساحات المملوءة بالجثث، والساحات المھدمة منھا ساحة 

ھذه الساحات وضعت تسمیتھا على لصامتین، وساحة الغافلین وجمیع البائسین، وساحة ا

حسب الحالة التي أصبح علیھا ساكنیھا ثم تصف الكتیبة لتقترب الكاتبة من الصورة الوحشیة 

 سیف. –بشطولة  -التي كانت علیھا الجماعة فتطلق تسمیات رھیبة لكل فرد منھم مثل: موس

ینة لشخصیة حیاة البطلة وھي بجانب قبر الوردي في األخیر ترسم لنا الكاتبة صورة حز

 في یأس مخاطبة قبره: مّت مرة واحدة ونحن نموت مرات في الیوم.

وھنا تشكل الروایة حلقة دائریة تبدأ بجلوس حیاة بالمقبرة أمام قبر الوردي وتنتھي 

 بجلوسھا أمام قبر الوردي لتصبح البدایة ھي نفسھا النھایة.
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 تعریف الروائیة سعیدة ھوارة:

بالقنطرة بسكرة، زاولت دراستھا االبتدائیة  1952جویلیة  23سعیدة ھوارة من موالید 

والثانویة بباتنة، والجامعیة بین جامعتي قسنطینة والجزائر، تشتغل حالیا أستاذة بجامعة 
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تعتبر رواية الشمس في علبة من الروايات قليلة التداول استعملت فيها الروائية زمن سردي 

تعبر عن دورها في حيز بخاصية معينة وشخصيات دائري مع بنية مكانية تميز فيها كل 
 .الرواية 

ي عبر فيه الروائي عن قضايا مجتمعه بمختلف ذزائرية الحيز الواسع التظل الرواية الج
 ميادينه

 الملخص
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