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ناب األمري ية املعرفة يف رواية  ناب األمريرؤية الواقع و إشاك ية املعرفة يف رواية  ناب األمريرؤية الواقع و إشاك ية املعرفة يف رواية  ناب األمريرؤية الواقع و إشاك ية املعرفة يف رواية  كرؤية الواقع و إشاك كل كل كل         ل
يين األعرج: : : : ممممسا? أبواب احلديدسا? أبواب احلديدسا? أبواب احلديدسا? أبواب احلديد يين األعرجلوا يين األعرجلوا يين األعرجلوا         سسسسلوا

        

        

تاذ                                                         تاذ األ تاذ األ تاذ األ     ععععبد الرزاق بن دحامن بد الرزاق بن دحامن بد الرزاق بن دحامن بد الرزاق بن دحامن : : : : سـسـسـسـاأل
    لكلكلكلكية اآلداب و اللغات ية اآلداب و اللغات ية اآلداب و اللغات ية اآلداب و اللغات 
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يا أن الرواية العرية جتاوزت من املؤ بكد معر ف

يال ملواصفات  يد،فمل تعد مجعا و ثمرح[ ا متتقل ل
ية، فقد  ياغة جام ياغة الواقع  يد  ية  لوا ص ص تع قع
رشوع حدايث  ية إىل  تابة الروا محتولت ا ئ لك
نسائل الكون واإلسان عن طريق  ي
يس املعرفة وفق  يد تأ سيالت رسدية  تعشك ت

تلفة ، هذا ما حتاو يات  خممر ل هذه جع
هاره من خالل رواية  كتاب " ظا~راسة إ

سا? أبواب احلديد   "ماألمري، 
يين األعرج       "     ".سللروايئ اجلزائري وا

 
 

   Résume : 

 

Cognitivement le roman arabe 

a bien dépassé la phase 

d’imitation ou on calque le réel 

esthétiquement. Le roman de 

nos jours est devenu un projet 

de modernité qui a pour objet 

l’univers et l’Homme à travers 

des reformulations  narratives 

fondant une nouvelle 

connaissance à références 

multiples .Dans cet article, on 

essaye de prouver cette 

hypothèse en se basant sur un 

roman de Wassini Laaradj   
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ها ،وسط مدارات  بحث عن موقع  يد والرواية العرية  لنذ زمن غري  تم ب بع
ية قصد يالت معر فو يه الرواية  تشك نقيل ا�ي سارت  تويق  ا يغ احملااكة وا علجتاوز  ل ث ل ص

ية، حني اكن اإلسان �وسا حبب املغامرة، نالوا يه عامله  قع ية  سـوا�هاب إىل فضاءات  نيل تخت
ثال يف  بائس ، كام هو احلال  ما شه(روايةل شوت د ندون  ملي باين )" ك  سـللروايئ اإل

تس (  بحث عن الزمن املفقود «"ورواية ) 1616 1547) ( نرسفا ولرت ( للاكتب " لا
ية ،  ) 1832  1771) (سكوت  تابة الروا ياقات املعرية منت حرية ا ئومضن هذه ا ك لكسـ ف ل

يات معر تهنا مر جعتحول فعل اإلبداع فهيا إىل رؤية كوية جتمع يف  من فية  قوا�ا احلراك ف
يه من نطوي  ثف وما  رسدي ا علا ي ملك نويعات  ل يات وأحداث و ية ورموز و تأبعاد  خشص ختيل

ية، هبدف تكوين دالالت µبت عالقة اإلسان ·�ات والكون، ومن هذه  حانز نية  تثعقل
ياقات،  يار الرواية العرية" لسـا بفإن  يار رؤية وطريقة نظر  خ يا بل هو  يارا  خيس  خ شلكل

 ) . 1" (»... شـياء والعامل إىل األ
نارص الرواية يعين بصورة موجزة  تغال عىل  À ية فإن تح عوانطالقا من هذه الرؤية ا شـ يل لل

رسدية يف العمل الروايئ ،من أجل  تقدمي رؤية شام[ للعامل ، مفا  تإعادة تريب لالوحدات ا
شاهد رسدية، بل خلق مفاهمي يس نقل صورة العامل عرب  مترجوه الرواية   ورؤى ميكن ل

توى  شـهتا عىل  سـمعا رسدية ال آمي تابة ا يه فإن مقصدية ا توµت الواقع، و لخر من  لك عل مسـ
بة، تتربط ·�ات الاك تا·ت " الروايئ "أو ·ألحرى  ت شعر، ولك ا لككام هو ماثل يف  ا ل

سجام يات ذات ا ها مر تابة  نرثية األخرى يه  نا جع ك تلقي،  تشلكل ملوتوافق بني الاكتب وا
نونة خاصة، أو كام قال مبعىن أن هم إ« ): "بول ريكور( بكي الرواية تقول العامل  ياة ال  تفن ا حل

 ) .2(» "إال من خالل القصص اليت نروهيا عهنا 
ية ،جعل الرواية العرية دامئة  ش×هتا  امجلا رسدية بلك  بإن تطور اخلريطة ا ل ت ل

ياقات وختوم جمازية تالمس شلك أو بآخر مأساة اإل بحث عن  با سـ نسان العريب وهزامئه ل
سه وأمام ياة  نفأمام  ية  ،وهو يصارع واقعا مرا ، و توا ساراته ا حاآلخر، ويف محل ا ل مل نك ك

سة  نخاع حىتئ·  . ل ا
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تخدمت  ية مغاور الوعي فا تابة الروا تحمت ا سـوأمام تعقد الوضع اإلساين ا ئ لكن ق
هول ،ومدا شف عن الغامض وا تعرية جشرة ا�ات ، وا يغ  âتعابري و لك ل يوضات ص فمهة 

ساءä قمي املعرفة ،وهذا بوضع  ئا من  ثت يف املنت الروايئ  شة ،فلك هذه العوامل  ما~ ش بع يه
يكون  ياة حمل جدل وسؤال ، لنطق ا حل نص " م تحضار الصفة " لا ساهام يف ا سـيهنا  م ح

بري  ية للعامل عىل حد  تعاإلشاك يان غو~مان(ل    . ( Lucien  Goldman ))* . سـلو
سا? ::::ككككتاب األمريتاب األمريتاب األمريتاب األمري" " " " ---- سا?   سا?   سا?   رشة يف : ": ": ": " احلديد احلديد احلديد احلديدأبوابأبوابأبوابأبوابمممم  تل املربة الرابعة  عيه الرواية اليت  ت حت

يين األعرج(مسرية الروايئ اجلزائري  يات رسدية )سوا تغل الاكتب عىل  ن، وفهيا ا تقشـ
يل رسدي قادر عىل  ناعة  شلك الروايئ متزيه امجلايل واملعريف، يف  نحت ا ثة،  تخحد ص ل مي م

تارخي وامل نارص الرتاث وا تùر  لا ع ثقايف س  .لوروث ا
ية من نضال  خيناول هذا العمل الروايئ  مرح[ úر بد القادر اجلزائري(ت ) عاألمري 

تحضار ) 1808/1883( تغل الروايئ عىل ا تعامر الفرنيس، وقد ا À سـوكفاحه ضد شـ سـ
ية نضا سرية ا لا ل تعامر، إىل موا�ة بين قومه ممن مل يعرف اًبدء) لألمري(ل À سـ مبقاومة ظمل

نا حقيقته ون يجاين(تباع أهواµه واملقصود  يه ) لتمحمد ا  م 1839عام ) األمري(علا�ي قىض 
سه الفرنيس ونق� إىل قرص ) األمري ( لمتر الرواية إىل أحداث  بواز" حمبوهو جسني يف  " مأ

يه رجل من رجال ا~ين  تعرف  ته هذه  ته، وخالل إقا علمع أرسته وبعض من حا ي مش ي
يني وهو يور د:( نسـالفر يمو ا�ي اكن أسقف  ) (Monseigneur Dupuche) بوش نسـ
نة  رشفة ) 1845/ 1838( سـاجلزائر  بة ومواقفه ا يعجب خبصا� ا تق�،  ملفزيوره يف  ي لطمع ف

سلطات  سعى ~ى ا به لألمري حياول جاهدا أن  تكررة ، و يعقد معه لقاءات  ل،  ي حل م ف
ية إطالق رساحه وفاء ًالفر نهود اليت قطعهتا � فرسا ، وع  نسـ منو للع شالكة  تىل هذه ا ل

ية أخرى يف تقدمي املادة  يدخل الروايئ  تخدامات رسدية،  نص عرب ا خشصحوارية ا سـ فل
رسدية ويه بوش(  خادم j Mobie )) (جون مويب(خشصية : لا ا�ي الزمه مدة ) يد

تكون املادة  رسد عرب أحداث الرواية،  يه الاكتب �مة ا ند إ لياته، وهو ا�ي أ ل لسـ ح
ية حارضة  تار خيا يل،ل توى ا تخعىل  ملسـ تاب ا�ي ألفه  إذ م لكثل الروايئ ا بوش(مت ) " يد

بواز مبد القادر يف قرص ا نوا�ي أهداه إىل ريس فرسا " ع يون بو�·رت ( ئ � ): بللويس 
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سه غارقا يف أدق" « ندما وجد  يل يف آخره  نفاكن ا ع  لل
بل  يل اليت مل يعرها إال جزيا من  تفا قا ئف ص نغمس. ل  ليعاد 

  كومة األوراق والصحف املرتامكة عىل الطاوäمن جديد يف
بريا من احلجرة  سام  تل  كاليت  ق نه.... حت نديل الزيت  مقرب   ق

يقة صفراء  ثيال ، جفأة قفزت بني يديه و  ........قل
يول املزتامجة  ثل ا خلاكنت اخلروف تركض   مغس القمل. م

يه  ته أفضل مما اكنت  يو عليف احلرب ا�ي صارت  ع  ....م
ياضات يف هذه الورقةيمث تركه   )3(» .......... لبشق ا

نا الصورة األخرى لألمري  نقل إ يأراد الروايئ أن  الصورة اليت مل " عبد القادر اجلزائري " لي
تارخيي من  يقلها تع هبا هذا الرجل ا ية حضارية وسلوية  تكون عالمة عىل خصو تارخي  لا مت ك ص ل ل

ية اليت أهبرت العدو والصد نخالل مواقفه اإلسا تعد ن يغ هذه األفاكر ا بيق، ومن أجل  تبل
سم مع� الروايئ  إىل ثالثة أبواب كربى رسد، إذ  ية ا تابعي  سار ا قالاكتب عن ا خلط ت لمل : ل

ها?"، "أقواس احلمكة ·ب"·ب احملن األوىل،  سا? وا مل·ب ا ، وجعل للك ·ب "مل
ية"، هو مدخال تص"الوقفات" من اً، وعدد"لاألمريا ل، وناء عىل هذا ا ممي سارت األحداث ب

تأخر  تارة تأخذ� الرواية إىل زمن  نظام،  نطق ا ية ال ختضع  شاهد عرب تقاطعات ز موا ف ل مل ن ممل
بوش ( من معر  يور د يمو نة  ،)سـنين نا  ،1864سـحني نقل جùنه إىل اجلزائر  ثوúرة حتد

تق� وحتدثه مع األسقف، وهكذا يه احملطات  بد القادر وهو يف  مععن مواقف األمري  ع
يال ، ا شابك فهيا الواقع · نويعات أسلوية معقدة  يهنا ، عرب  تداخل ف&  ية  خلتار ت ب ت ت خي يل ب

تصورات والرؤى  تارخي · تعانق فهيا ا لو ل  .ي
ساحات فومن هذا الطرح  تأويالته إىل ضفاف و منحن أمام معل فكري يريم  ب

نا الوطين،  ية تدعو� إىل شغل فراغات �مة من úر خيمعر تحول عرش «ف نص يف يإذ  لا
ثقافة تارخي وا متع وا تفكري يف ا�ات والواقع وا سفة تقود� إىل ا لنظر� إىل  ل ل  ) .â ...«) "4فل

شلك تصورات خاصة للمؤلف :  :  :  :  ممممتاهة املعىنتاهة املعىنتاهة املعىنتاهة املعىن/ / / / ل املرجع ل املرجع ل املرجع ل املرجع ييييـ تأوـ تأوـ تأوـ تأو يإذا اكن العمل األديب 
يل احلر، يات ا ها تدا تخترت لع توµت  )5(مج تدعي عالئق و هم لغة اخلطاب  سـفإن  مسـ ي ف
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هومه،تفكك ا يات، مبفملرجع  تداخ[ املر يق، وإن اكنت هذه الرواية  جعا ها عىل  ملعم تغا لال شـ
نطاق لغة  ناص ا~ور األكرب يف ا ية يلعب فهيا ا يقة، وجتارب ذا ية  تمدارات معر سف ت ت لمع

نص      .لا
تاب ا�ي ألفه  لكتحرك مرجع هذه الرواية ، من خالل ا بوش ( ي يور د يمو ) نسـ

بواز عبد القادر"  رسدي". ميف قرص أ هد ا نه ا لوهذا ما عرب  شمل  : ع
يقة لكامته اليت اكنت تأيت من أعامقه ،  ته األ ن                           خيط بر  يشـ

                           ، äيو يوä املداد أكرث لزوجة و بحت  سـبعد أن أ سـ  ) 6(ص
تارخي ته عرب ا بدأ الراوي ر ساحة الرؤية  توحد  ليف هذه اللحظة  حل ي م فيندمج يف زمن  ،لت

بة من الاكتب يف  املغامرة، ية، ر تار تحرض هذه الصورة ا تابة،  غثا عن موطن  خي ل سـ فتحب للك
سرية  بد القادر اجلزائري"ملتقدمي قراءة أخرى  تغال أراد مترير "عاألمري  À شـ، وكأن هذا

شرتك فهيا امللمح الغريب ا�ي ترمسه ثقافة ه يات معرية  يخطاب úرخيي عن طريق  ذا فمعط
ناطق أخرى "األمري"ا�ي أحب ودافع عن " األسقف" شف عن  بة يف ا ـي الر م،  لكه غ ف

رشق، مليد لألمري و�ه ا شعب اجلزائري تع  :لخالفا  ملا هو خمزتن يف ذاكرة ا
نة                        « باب اليت متأل األ شاوة ا يع  و مكالربد وا لضلصق  غ

يت                  ندما هترب دور..... لب   وساحة ا يور القمل بني يديه كعادته  ع مو  نسـ
بارة  نه ا لع                        ثا عن يشء ما مل يكن ... م يال  ته  حبوضع كفه عىل  قل  جهب

                        قادرا عىل حتديده فرأى األمري طفال يركض عىل حافة وادي امحلام 
بحار والق                        وهو ناسك احلج وزµرة             ليقطع ا يام  مبفار مع وا~ه ·جتاه ا  لق

بغداد      يالين  بد القادر ا يدي  توقف يف مقام  ب                       علامء القاهرة وا جل ع سـ  ل
يال بقاء  شق وا قل                       ود ل  ) .7(» ؟ ... مبقام ابن عريب   م

رسدي حيمل حتويال ثق سائد واملألوف، كون الروايئ لإن هذا الطرح ا يا مغايرا  للا ف
هم سرية  نا أن  يح  يا  ية تعامال تو تار تعامل مع املادة ا نفمل  ت ليق ي خي ل رس، " األمري"ثي ميعىل حنو 

تارخي ، جفاءت الطريقة  تفاع[ مع الواقع وا يس ا ت[ األحا يل قوامه  لبل تعامل مع  مل ك ستخ م
به  رسدية أ شـا ييل ا�ي ي« ل يتاهة القص ا يا إµه لتخمب عأخذ القارئ من رواق إىل آخر دا
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يه واسـهتالكه تصار عىل  À ثل وعدم ناء العامل ا هام يف  تلقإىل اإل ق ملمس ، والشك )8(» .. ب
بة املعىن، عىل طريقة  تاهات من  لعأن تعدد القصص أدخل رؤية الاكتب يف  ي[ " م لألف 

بل خطا"لوي[ يكون مرجعا  يل  يل أولوية ا ق، وهذا قصد  ل ي ب املرجع اخلار5،  لتختفع
 : تقول الرواية 

 هذه األرض مل تعد يف حاجة ألي  أحد                           « 
نا عىل حافة عامل  يا تغريت وأ ن                           ال يعرفون أن ا~  ن
شونة برأسه   خب                           يف طريقه إىل الزوال وعامل يطل 

سجم مع ظروفه ، أو               همه  و نا إال أن  يار  ن             ال  نل نف  خ
تصارات  هزامئ ا نا إال ا�ين نرهيم ا سمع أصوا ن                نظل نغين وال أحد  ت  لي

 ) .9...... (                     دامئة 
يالمس الراهن أو احلارض ا�ي فقد  نظومة املايض ، تجاوز  تصوير  لإن هذا ا ي مل

ثري بين موقف عدايئ لكا ثقايف لإلسان ألزمه  تارخي ،فالواقع ا ية  تصورات املوضو ت من ا ن ل لل ع ل
ية، وهذا ) الغرب(لآلخر  ثري من املغالطات واإلحجاف يف حق اإلسا يه ا لوهو موقف  لك نف ن
يه صورة " األمري"حتول  ثلت  ساين مي> شؤون احلوار ، فإىل رمز إ مت ثقف ا�ي عاش " ن ملا

يه عرص حتول يف القمي، رشفا  بين قومه موقعا  ف وأراد أن جيد  م  ) : 10.." (ل
نور ، أمتىن "                      « يال حنو ا رش  تح قلب ا للو  قل لب  يف

نب  با إىل   �ج                       أن يوضع قربا بدو ... جن  يقد 
نا إىل   حتج                     ما أقو� ? جمرد حمل، ورمبا ا

 ) 11(         زمن آخر أقل حقدا  ولكن هذا ما أحس به اآلن             
تجاوز حدود اللغة واألفاكر  رسدية ، ياقات ا ثل هذه ا يإن املعىن اجلوهري  سـ لمل ل

يت جانب �م من سرية  نا  يس املراد  ب،إذ  ثل بد القادر اجلزائري"ته هذا أمر "عاألمري  ف، 
تارخي، بل املعىن املؤكد يف  سري وا تب ا لتقو�  ل ية ك ية اإلشاك هم الو لهذا املقام هو  ضع ف

يا نا إشاك لللروايئ، كونه اك شاعر القارئة للكون ) 12(ئ يس وا ت[ األحا ملتغذى من  ك سي
سكه ، وخباصة إذا تورط " املعىن"نواإلسان، وهذا ما جيعل  يا يصعب  ممدارا هال م
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هذا املنت الروايئ بع  يجد ا يال،  ياف ا رسد وأ تاهات ا لالقارئ مع  ت ف تم خل ملط سه موزعا بني ل نف 
نا : حقيقتني ية، ونعين  تارخيي املرسم يف ا�اكرة امجلا هيقة اخلطاب ا ع ت ل úرخي وسرية (حق

بد القادر نة ) عاألمري  ية الفكرية وا تصدي للك أشاكل ا ميوخطاب ا�ات ا بع لهمل لت
باحث  تاذ ا ية، وهذا ما أكده األ لاإليديولو سـ شا@ت ) * أمحد يوسف(ج لتيف نظرته 

رسد واإل ية يف هذه الرواية، إذ خلص، إىل أن لا بوش(جيديولو شلك مؤرشا ) يد يسه  نف
تعامري وهذا من خالل دفاعه عن األمري، فلك مهنام حيمل  À ناهض الفكر يا  سـإيديولو ي ج
متوقع رؤية الرواية،  نا  ية مطلقة، ومن  ناعات معر يا يدل عىل  يا ومعر تفضاء رو ه ف ق ف ح

ث[ يف يدة، وا ها ا متوتضح معا بع ملت ل سائد، وأن مل بة يف جتاوز ا تارخي والر ل خرق جحب ا غ ل
بقات املعرفة، وما ذهاب  ها املرء إال بعد احلفر يف  ية ال يدر تأ ية  يقة  طا ب كتعص م مسـحلق
هر أسايس من مظاهر بؤس احلارض ،وخواء ا�ات وغربهتا  تارخي إال  مظالروايئ إىل ا . ل

ية: إذن نقول  تاهات úر خيإن حوارية الرواية ودخوها  م تحرض ل رسد فهيا  تعة ا تسـ جعلت  ل م
تارخي يات ا لحمطات جد هامة من جام يل، فالرواية ،ل يات الواقع وا سجم مع مر تخ ا جع ملن مل

ية  سا ساحات إ تارخيي  تارخي، جفعلت للحدث ا يل األحادي  نحى بددت ا نمن هذا ا ن م ل لل ث لمتمل

متل معقه إال  نطلق أن اإلسان ال  ية، من  بل وا يكسجم  ومعاين ا ن تضح ن من ل ل  :بوجود اآلخرت
تعد                     "  ية عيل ، و سـروحك أنت غا  مل

نحين .... منح ديم إلنقاذها أ                      أن   ما
نك  يال ألتعرف عىل د تك  ي                     من و قل  ....ق

يور من @م األمري  نعت به ،رست حنوه اندهش مو ين                     وأذا ا نسـت  ق
متل يف داخ� .  ئا اكن  يع                     فقد شعر كأن   ) 13.... (شي

تارخي  تارخي حافات ا تارخي حافات ا تارخي حافات ا ية املعرفة/ / / / للللحافات ا ية املعرفةإشاك ية املعرفةإشاك ية املعرفةإشاك تارخي      يف هذا العمل الروايئ:للللإشاك تغال عىل ا À لبدو شـ ي
رسدي  ته ومهنجه ا ية اليت صاغ هبا الروايئ رؤ لأمرا صارما، إذا ما نظر� إىل الطريقة ا ي لعلم

ناول األحداث واملو ية، ذ? أن الرواية تيف  تار خياقف ا تعددة والالشعورية "ل ياهتا ا ملمبر جع
باته تلف  يل  ها ألطر اإلدراك، وألمناط ا تغا ية ختضع يف تكوهنا وا شعوالوا مبخ تخ شـ تقع مل ) 14(ل

متد  ية، جعلت الروايئ  µنويعات لغوية ومفارقات انز نارص األسلوب  يعوهذا ما يؤطر  ح بت ع



ية اآلداب و اللغات رش                                                            لكجم[  ثاين  عالعدد ا  ل

314  2013  جانفي                                                                                      و اللغاتلكية اآلداب 

تداخ[يف مع� هذا عىل ثالثة رواة ،  مثالث رواµت  ثل يف الاكتب، : ب يمتالراوي األول 

بوش(خادم القس واألب ) جون مويب(وهو الراوي العلمي ا�ي يروي قصة  ، وا�ي )يد
يده، بأن يدفن يف األرض اليت أحهبا  ية  يذ و سـعزم عىل  ص  ):اجلزائر(تنف

بحر جفرا، فقد غادرت                  "   لوأن تزرع تربيت يف ا
بالد يف حاä جوع مهنا وأنت تعرف جوع        ل             ت> ا

يل  يه إال املوت أو اللقاء ا ملسـتح                  احملب،ال   ) ....15" (يشف
ثاين هو  تعرف عىل لقاء ) جون مويب(لوالراوي ا وما دار ) ·ألمري) (القس(نوعن طريقه 

ثل  ثالث  شعب، أما الراوي ا متيهنام من حديث  ل فيت م بوش(يف القس ب وا�ي يروي ) يد
بين قومه  ته  تعامر وموا À نضال ضد لقصة األمري وسريته يف ا � سـ  .. ل

سري  يجي للرواية، أن الروايئ معد إىل  سـمي اإلسرتا تكنلحظ من خالل هذا ا ت لتق
ية، عىل حنو  تار ثقل املادة ا يه  شعر  با،ال   µرسد جفاء الزمن دائر تظم  خيÀجتاه ا ل ب ن شع فن ت ممل لل

ية، ما ن تار مية ا خيقرأ يف الرواµت ذات ا ل يل ا�كر(لق تارخي، عىل  سبكرواية ا يدا ...)ل ك، وتأ
يد رشوع الروايئ بعدا وطرحا آخر  ًهذه املواصفات يأخذ هذا ا بعمل بعد عن فكرة ال ل لك ا

بد القادر اجلزائري" يقي العام، " عإعادة قراءة سرية األمري  تو تارخي واملرجع ا ثمضن ضوابط ا ل ل
سه يف األوراق األوىل من الروايةأو كام ها : " نف قال الاكتب  يس ها تارخي  سا جل مفا .... " ل

يج الروايئ ؟؟؟  هدف املقصود، إذن من وراء هذا ا لنسـا نوان، هو ... ل يك ا لعيكن  تفكفل
تأويالت واإلحياءات، فـ ثري من ا بة األوىل واملدخل ا~ال عىل  لثابة ا ك ت "  كتاب األمري"لعمب

بريية تعياغة  ت> موقعا خاصا يف تقدمي ص " األمري" مي تعكس املضمون ا�ايت للاكتب كونه 
شاعر  سلحة · تارخي، إىل فضاء القراءة األخرى ا متزيا خيرجه من سكوية ا ملتقدميا  ت ل ملن م

 äيقة، ألن دال ية والرؤى ا لعمامجلا يف ،ا�ي ) كتاب ( ل حلصها وقع خاص عىل القارئ ا ل
تو ـ أنه أمام تحق وعن جدارة أن خترتق ليدرك ـ عىل ا ها املؤلف  ية  ية معر سـ و تضع تلك ميف

تاب، وهذا بد باµ هذا ا لكجحهبا، فزتداد أشواقه لوعة ملعرفة  ية خ تعا لوره يؤكد املزية ا مل
رس(للمؤلف  ية )لك· تار تفرد ،بوصفه ذاú، قادرة عىل خض املعىن، يف املقوالت ا خي، ا ل مل

يقة من و�ة نظر  يل ا متع، قصد  تارخيي للفرد وا تصور ا ية، وإعادة تريب ا حلقاملا ث ل ل ك متض â
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نقاب عن ذ? اجلان"مغايرة متاما للمألوف واملكرس، وهذا قصد  ترت يف لإزاحة ا ملسـب ا
ناس يف الرواية  هم ا يث ميكن القارئ من  يات  لياة ت> ا حب فشخص وتزداد معامل ) 16(لح

نوان الفرعي يدا ا نا  تو نوان وضوحا، إذا ا لعا ب سـ جلع نه "مسا? أبواب احلديد : "ع مهم  فنف
توعب ا~الä األخرى  ية، ويف نفس الوقت  سلطات الفر ية األمري وهو جسني ا سـو سـ ل نضع ن

ها " ?مسا"للكمة  ية احملاطة ·ألمري، ويه  تار يقة ا شعب وتعقد ا  Iساليت تو نفحلق خيب ل ت
سجن  تجاوز ا سارد، جفعلت رؤية األمري  نوعة، واليت أربكت اكهل ا رسد ا لسا? ا ت ل ت ملم ل
تحول  سمو  ية، وبفضل هذا ا ياملادي، إىل جسن املعرفة، جسن العرفان واملقامات الرو ل ح

ية ذا سجن إىل حمطة وجدا نهذا ا ثلت ل ية، رمست لألمري انطالقة جديدة  متت أحوال · طن
يق مع األسقف  بوش(لشـأساسا يف حواره ا هم )يد نوان  نحى ا~اليل  نف، ومن هذا ا للع مل

رسدي اتصف  نوان، فداخل املنت ا تغ[ عىل ا ية ا يا يحات ا لأيضا بعضا من ا لع شـ ئ مي ملتلم لسـل

هد � الاكتب �مة احليك فقد جع� سكون فمل  يعاألمري · ية مفعوال هبا بدل ل سارد  خشص ا ل
بد القادر"أن تكون فاع[، وهذا ما ال  نعرفه عن  مؤسس ا~وä اجلزائرية " عاألمري 

يه  ثاين و شق ا يأيت ا نوان الرواية ، شق األول من  ية تقابل ا ثة وهذه اخلا فاحلد ل ل ل ع ل ص ي
ية الراوي  نوع والرثاء، وهذا بدوره جيعل  رسدية · خشصتصف األحوال ا ت لت بوش( ل ) يد

ية اليت  KجÀ ية نابعة يه األخرى من الو رسد ا يل حرية ا عذات ماكنة فاع[ يف  ضع ل ك لتفع
سجم الرؤية  نا  تابة، أو زمن املغامرة، و نيوجد علهيا الروايئ حلظة دخو� زمن ا ته لك

ية مع دالä لكميت  يا ئا ية الرصاع بني ) مسا?(و ) كتاب(لسـمي نا ئتدال عىل  ث األ� "ل
ية اليت ،  "اآلخر"و تار ية توحض مدى معق وشعب الظروف ا خيولعل هذه القراءة ا ل ت بس لن

سرية يه املقصودة يف هذا املقام ا رسدي،  ست ا ية   ية الو بت هذه ا لصا لفل ي ن طشخص ل ح
شه بيشء  ثقايف ا�ي  هم الراهن ا تأزمة، قصد  ية  يات úر تدعاء و يبل املقصود ا ل خي ضع نعسـ ف م

رسة واألمل  . حلمن ا
ها عن مجموع فالرواية من هذا نظور، ال ميكن، بأي حال من األحوال  فصل ا مل

يال رسدµ قادرا  يه  تارخيي، فوجدت  همت اخلطاب ا ية، كوهنا ا تار ياقات ا تخا ل خي ل مسـ فسـ تل ل
 äيدا املعىن أو الرسا هم  تارخي  جعىل محل أزمات العرص، وقضاµه املصريية، فعن طريق ا نف ل
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يل ارس ها من وراء هذا ا لاملراد  ت شكبل ليغ نا مضن ت تارخي  يضعدي، فذهاب الرواية إىل ا ل
يه اإلسان  بارشة عىل حارض وواقع مر، ووضع مربك، يعاين  نا  يوية  نتصورات جد  فيل م حتح
نونة  تحول املايض إىل  توى ا�اكرة والفكر، إذ  سوف معريف وشويش عىل  يمن  ي سـ ت كك م

تارخي أم هم ا تاج  ما مىض، و  ها معرفة احلارض، ا�ي هو  لخاصة حتر فن يل عىل ك مسـتحر 
ته ·حلارض رسدية ) 18..(صلاملرء ما مل حيدد  تجىل اإلماك�ت ا لمضن هذا اخلطاب الروايئ  ت

يكون بد القادر(لالواصفة للواقع والراهن،  يا موسعا ) عاألمري  يا وخطا· معر فمعطى ترا ث
ثىل لإلسان الاكمل،  يه الاكتب الصورة ا تعرث واملأزوم يرى  يه الراهن ا نيرحل إ مل مل باحث فل لا

شاهد عىل معق اإلشارة،  بارة وا لعن اجلوهر الفرد، الواصف · يه إذن حمطات .. لع
بل سامح وا يه معاين ا نعدم  با  ها واقعا  ية يرى الروايئ من خال نأخال ت ت لئ لك ف ي ل  :ق

نظر هللا                        "  يدون ا�ين  نا الو ينا نظن أ ن  حك
هم يو نة حكر ه                        إىل وجو يامة ،و أن ا جلم ا  لق

سمل ، ولكام تعلق األمر  نا وأن هللا م>  للم                           ل
سخط واملظامل ل                       ·آلخرين، أنزنا علهيم ا ندما....ل  ع، 

تخرجون الرتبة  ناس حيفرون األرض و سـ                       اكن ا  يل
 بوحيولوهنا إىل قطارات خبارية وسفن حرية،                        

نا حنن غارقني بالد  سري ا يارات، وقوانني  ك                          و ل ت  سـ
نا  نا  ها، وأ نا ف& بعد  هر  يات، اليت  ك                      يف ا ن ل ضعفن ظ  ليقي

يش عرصا  ـى .. نع                        سحب وا نهتا  ) .....19...... " ( ن
يه  يا معقدا مل يصل  يولو يقة، وضعا سو ته ا فمفضمون هذا اخلطاب يعكس يف دال ج سـ لعم ل

يعاب اآلخر، وإدراجه  هم العامل " ذاú"ستالفرد بعد إىل ا تاحا  ها أن تكون  لفميكن  مف ل
تحول اللغة احلوارية إىل  تارخيي  تويق ا رسد حلظة ا تجاوز ا نظور  تواإلسان، وهبذا ا ل ث ل ي مل لن ل

ية تؤكد قلق مجموع لكي من ا~ ساحات مر ها عىل  يا جعالالت واإلحياءات، نعرث عرب أ م فط
تارخي، من وراء نص احلرية  نهتا من وراء ا بة و لا�ات الاك حم  .. ت

بري                  "  كمل أرك ولكن من رسائ> عرفت أنين أمام رجل 
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يت  بارحة  يون والعرب معا، ا همه الفر قض                    مل  ليف  نسـ
ثا ومل أجد جوا·     ها أعرص دماغي ووQئقي  ي[ باك ب               ا علل  مل

شال  ية من معاهدة دو سخة ا نعا لقصة ا ي                    من خلفل  ) 20.... (مق
            

سامق الواقف  ياع الزمين، فال جتد غري هذا ا شظي وا ية اليت غالهبا ا لإهنا احلاä الوجدا لض ت لن
تارخي، وا يل، لخلف ا يب وا تحلقابع بأجشان املعرفة والروح، وا�اهب إىل أدراج ا ملسـلغ

ها الرواية كذاكرة حزنة، تلممل بقاµ " األمري"لترتبع حاكية  سرت يوضات مأساوية  يعىل  جعت ف
رسدية إىل  تحول هذه املغامرة ا تارخي، فال ضري إذن يف أن  بىن ا ها أمام  لا�ات وتصد ت ل م ع

ثة با بة ا حغربة ا�ات الاك ل يات ت تحرض  نظومة الواقع،  يقني خارج  جتل عن ا فل بد "م عاألمري 
يدي(، و)ابن خRون(وحيرض) القادر بن حمي ا~ين تو حا شلك هذه )ابن عريب(، و)ل لت، 

نظومة  يا خيزتل يف أعطافه،  ية مرجعا ترا نعطفات املعر ما ثف اإلميان اليت أراد الاكتب "مل
تالف عن À تلف متام يدها بصورة مغايرة  ختو خت سطحي والزائف، ط ل صورة اإلميان ا

 : واملكرس يف زمن الاكتب
ية  يح العا يا خيدم رساä ا نت أريده  ل                           سـ يح ملك  مسـ
يده  با·  ته إىل ا تعدا ألرحل  نت  تعم                         و ل ب سـ لك بصح  م

نا                            يصري نه اكن أقوى من .. مواحدا   أن يكون لكو
سلام يف قلب لك املعارك  م                         جل دين واحد ، فقد اكن 

 ) 21............. ( ن                         الكربى ملصلحة اإلسان 
يف األحداث  تارخي، جيعل الرواية أكرث مرونة يف تو رسد عىل حماور ا تغال ا ظإن ا ل لشـ

رشية، بل أ سلواكت ا لبواملواقف وا يين األعرج(كرث جرأة من املؤرخ، يقول الروايئل ) سوا
تارخي ال مي> رمبا جرأة هذه الرؤية حبمك ضوابطه : "... يف بعض من  ترصحياته لإذا اكن ا

تقد أن الرواية مكجال للحرية القصوى  ية، فأ عا تأمل هذه الظاهرة ... ملهنج تيع أن  تسـتط
يق  معوأن حتفر فهيا شلك   ) .22..... " (ب
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سؤا ياق لوا كتاب األمري ( هل ميكن أن تكون رواية : لسـل املؤكد يف هذا ا
تارخي ؟؟؟ ) مسا? أبواب احلديد :  . لبديال عن ا

تأويل  تاهات ا هذه الرواية، انطالقا من  يف خاص  سري جدا وضع  لمن ا ن ملع ل تص
يات  ندسة خلف املر ياف املعرفة ا بض عىل أ رسد، ومن الصعب أيضا ا جعوحتوالت ا مل ط لق ل

ناص، ورصاع اخلطا·ت، كون هذا العمل واألف بات ا تاكر وانزµحات املعاين، و لشع ت
ية  تابة الروا نامغ وختوم ا تارخي، ا يه هواجس ا تداخل  ئالروايئ  ت ل لكت  ..ملف

بط املادة  ية رسدية صارمة، اكن حريصا فهيا عىل  بع  الروايئ اسرتا ضا يج تت
ية  نطق املوضو يد عن معقوية و ية، حىت ال  تار عا ل حي خي شة قصة مل ية، مث تدرج يف معا تار يا خي ل

بد القادر( تفحصة ) عاألمري  يل توسعي إىل رؤية رسدية  ته عرب  ية،  شة وجدا ممعا ي نقل ن ختي
يا، غري  ية القمي مكرجع معريف، أسس خطا· ثقا متوقع إيديولو فألحوال العرص والواقع، إذ  ج ت

نامغ فهيا الق ية  تواصل معه ،  تواء اآلخر وا تقادر عىل ا يف تح بك ية، وهذه ل ية والرو حمي اإلسا ن ن
رسدي رشوع  ا ها من وراء هذا  ا ليه الرساä احلضارية اليت أراد الاكتب   مل يغبل  :  ت

يب  بك ا يس أمه من و�ك و لط                             قل  ل
                              قل لألمري بأين أحفظ � هذا اخلري

يا                             ما  نحين هللا مزيدا. حدمت   ميوأمتىن أن 
ناس  بة بني ا ل                              من القوة إلشاعة ا  ) 23.... (حمل

ية جعل مواصفات احلوار ا�ي دار بني  رسد عىل هذه الرؤية الوا تاح ا قعإن ا ل األمري (نف
ثاالً، يأخذ بعدا حضارµ)سـينيورنمو(والقس ) عبد القادر نه  تخلص  م  م يا يف حتاور نسـ ح 

شعوب،  تعصب ا~يين بني ا ية وا يه ا~غام ثقافات، وال سـ& يف زمن طغت  لاألدµن وا ل ئ عل ل
شت   نص ا�ي تعا سد ا شلكة عرب  ياقات اللغوية واألسلوية ا سدته ا يوهذا ما  ل ج مل ب سـ لج

نصوص ،  ليه اخلطا·ت واللغات، وا  :ف
 دت إىل هذا تعرف µ جون، لكام صع                            " 

سعادة غامرة بل شعرت  ب                            ا نا خرج . جل  همن 
ته وكرمه يا  حبمك                             الرجل ا�ي دوخ ا~ يد. ن  سعو
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يال وراء فرج كرته تعرف ما معىن  نت  ب                             أين  قل  ك
نفى؟   نما معىن أن يفقد اإلسان أرضا أحهبا مل                            ا

ست  يدµ األمري  لي                            ال بد أنك تعرف ذ?، ترا  ج
بل اآلخر  نا أن  هزمية  هزمية، يف ا نق                            ا ل  ميكنل
نة  رشين  يه خفرا أنه قاوم قرابة ا سـ                            و لع  )24.... " (يكف

هم إ نا إىل  تدر يل معريف،  ناعة  ثل هذه املواقف بإماكهنا  فن  ج سـم تخ يص خيبة "م
يني  نصف األبطال ا سلطوية ومل  تارخي ا�ي اربط ·ملركزية ا حلقيقا ي ل ت ، فمل تعد )25" (ل

ية ) األمري(قصة  يا رسد، أو متريرا خلطا·ت  سـمقصدا فكرµ مضن أطروحات ا سـ ل
توح لقراءة ا� ية، إهنا فضاء  Kمفواج تارخي وانزالقاته ع رسة من وراء احنرافات ا لات ا  . ملنك

تعني  بار  بعض األرسار واخلفاµ، فإن األ تارخي عاجزا عن اإلملام  سـوملا اكن ا ب تل خ
يب تحم اâاهل بال  هتبروح القصة  شاف وQئق أو شواهد . لتق تارخي عن ا تفإذا جعز ا كل

تصور  سحة  يال  بجاس الوجود،  ففي ا ياة وا لألصل ا ف خل ن ية حل ياحة  نذ? من خالل  فسـ
ئ[ يعجز هو عن طرها  يب عن أ تارخي  بة،  قمصا سـق جت تحرضه الروايئ )26.." (لل سـ، مفا ا

يل  سائد، عن طريق إعادة  يقة األمر رفض للواقع ا شكمن إماك�ت رسدية هو يف  تحق ل
رشي، فصورة  متع ا شف عن جوهر الرصاع داخل  ا ية أخرى،  لبيات معر â تك فمعط

بوش( اور القسوهو حي) األمري( نرص الروI والوجداين، ) يد مية ا لعتعكس يف أبعادها  ق

ند الروI، بقدر  بحث أحدهام عن ا هم يف هذا املقام أن  يس ا سـيف جتاوز احملن،  لي مل فل
نا الراوي  يقني ا~يين والروI من وراء هذا احلوار، إذ  ثة عن ا با بة الاكتب ا جعلر ل ل حغ

يقة  ية من خالل  صورة) األمري(حقنقرأ  خشص القس، ونقرأ أيضا صورة القس من خالل 
تطع ) األمري( تارخيي ا�ي مل  رسدية، من وراء هذا اللقاء ا شاهد ا تفاعل ا سـوهكذا  ل مل يت ل

يل، تقول الرواية يقة وا هاره وال مح� عىل وجه ا تارخي إ ثا لمتل حلق  : ظ
ساء                     "   لنامجلال خلقه هللا للرجال وا

نمك مل يعمال إال عىل               نا ود ي          ود  ني
 هل .                     هتذيب العالقات بدون إقصاهئا
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ئا آخر  يف  شي                        هذا يكفي أم أ  ... .ض
يوم هذا ا يدي ، يكفي   µ ل                       شكرا  @مك . لسـ

نع  يب و مق                        ) 27... ( ...........ط
تويق  ناهضة  نازع إشاكالت الرواية ا سرية، نراه  نرص ا تفي وراء  رسدي ا تلوين ا ثفا لل مل ي ل ع Z لل
يد وناء الواقع املوضوعي ا�ي حيمل به هذا املنت الروايئ،  بارش، قصد  بار ا بواإل ش يمل تخ

توى األسلويب مضن  نا آملسـوهبذه الرؤية، فإن دمج ا رسدية، هو ما  ميكنفاق الرؤية ا من ل
رسد، ومعا�ة  توى ا بطل عىل  يعاب مهوم ومعا�ة ا لهم وا سـ ل مس ت بة عىل ) األ�(ف تالاك

ثقافات"مسـتوى الواقع، وهذا يعين تعايل مقصدية الاكتب يف مترير خطاب  " لحوار ا
 äيخ رسا تارخي "سـوتر ية  للالقراءة احلدا نطلقا " ث هم اآلخر، وجع�  مولن يكون هذا إال  بف

نا  نفسـهم أ  . لف
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هوام هواما هواما هواما     ععععــــشششش واملراج واملراج واملراج واملراجــــللللا
    

تالف، ا~ار العرية للعلوم :  خفري صاحل1 À شورات بيف الرواية العرية اجلديدة ،  ن خب م
 .15 ص 1ط  ، 2009�رشون، 

يد وورد 2 رسد : يف د يد : لالوجود و الزمان وا سعسفة بول ريكور ، ترمجة وتقدمي  فل
ثقايف العريب ، زالغامني، املرك   . 32 ص 1 ط1999ل  ا

 Lucien Goldmann : pour une sociologie du roman, editions: ينظر*
gallimard(idées) 1964 paris p : 33/34            

يين األعرج 3 نان : س وا سا? أبواب احلديد ، دار اآلداب ، بريوت ،   بتاب األمري ، م لك
 .252 ص 2005

يا:  أمحد يوسف 4 رسد واإليديولو جتضايق ا نقد األديب يف ل تقى اخلامس  لل ، أعامل ا ملل
سم اللغة  العرية وآداهبا ،  باجلزائر ،  257 ص 2008 أفريل ، 15/16ق

ترب الرتمجة : اردن جن رومان ا5 شورات  يد دودو، خمالعمل الفين األديب ،ترمجة أبوا ن ملع
 .53جامعة اجلزائر ، ص 2008واملصطلح ،

يين األعرج 6 سا? أ: س وا متاب األمري   . 253بواب احلديد ص ك

يين األعرج 7 سا? أبواب احلديد ، ص : س وا متب األمري  .62ك

رش تونس :  محمد القايض 8 يل املرجعي ، دار املعرفة  تارخي ، دراسات يف  للنالرواية وا يخت ل
 .152 ص ، 1 ط2008

يين األعرج 9 سا? أبواب احلديد ، ص :س وا متاب األمري    224 / 223ك

تارخي:  محمد القايض 10  .156ص :ل الرواية وا

يين األعرج 11 سا? أبواب احلديد ،ص : س وا متاب األمري   .246/ 245ك
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12 Lucien  Goldmann   pour une sociologie du roman editions  
gallimard    1964     Paris  p 56 

تقى املركز: أمحد يوسف : ينظر:ينظر  *  يا ،أعامل  رسد ،واإليديولو ملتضايق ا ج  اجلامعي ل
يات ص 2008 أفريل 51/16سعيدة   . ) 240لتسعين ،األديب واإليديولو5 يف رواية ا

يين األعرج 13 سا? أبواب احلديد ص : س وا متاب األمري   ..51ك

بوري  14 تكون :  لي أمحد ا ليف الرواية العرية ا تغالب Àتوزيع ،ا~ار شـو رش وا ل ، رشكة ا لن
يضاء   .34 ص ،1ط ، 2000 ، املغرب،لبا

يين األعرج 15 سا? أبواب احلديد ، ص :س وا متاب األمري   .616ك

يد يقطني 16 رسدي ، القاهرة ،: سع   . 169 ص 1 ط2006لالرواية والرتاث ا

شاميل 17 ية : ل نضال ا تار توµت اخلطاب يف الرواية ا تارخي ،حبث يف  خيالرواية وا ل سـ مل
تب احلديث ، األردن ، ط لكالعرية ،عامل ا  .131 ص 2006 1ب

نظر هذه الفكرة 18  Georges Lukacs   le roman historique editions: يف: ي 
payot  Paris 1965  

يين األعرج 19 سا? أبواب احلديد ، ص : س وا متاب األمري   .591ك

 .148ص :  الرواية 20

 .615ص :  الرواية 21

تارخي ، ا~وحة ، قطر :  ندوة 22  يين األعرج حوار مع الاكت ( 2005لالرواية وا  ).سب وا

يين األعرج 23 سا? أبواب احلديد ،ص : س وا متاب األمري   .57ك

 .615ص : الرواية 24

سني مخري 25  يل ، مقار·ت : ح  ختالف ، Àمنشورات ,  الرواية يفملتخفضاء ا
 . 149 ص ، 1،ط2002
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سالم أقامون 26 بد ا ل  توراه جامعة محمد اخلا: ع تارخي ، اطروحة د كالرواية وا  ،مسل
بة اللغة العر تاح ، ص :  إرشاف 2001/ 2000، بيةشعالر·ط ،  بوري ، محمد  مفأمحد ا لي

73 . 

يين األعرج 27 سا? أبواب احلديد ، ص : س وا متاب األمري   .501ك

 


