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 قــــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــالـــــــــى:
 

َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  نَساَن ِمْن  ﴾١﴿ اقـْ َخَلَق اْْلِ
َرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرم   ﴾٢﴿ َعَلق   الَِّذي َعلََّم  ﴾٣﴿ اقـْ

نَساَن َما َلْم يـَْعَلمْ  ﴾٤﴿ بِاْلَقَلمِ   ﴾٥﴿ َعلََّم اْْلِ

  ﴿العلق﴾
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 الحمد هلل الذي أنار لنا دروب العمم والعرفة -

 .ورعاهما إلـى الوالدين الكريمين حفظهمــا اهلل -

، والتي كانت المرشد بوضياف غنيةإلى األستاذة الفاضمة:   -

 والموجه األساسي في سير هذا العمل.

 ، الذي قّدم لي كل المساعدة.تومي لخضرإلى األستاذ:  -

ميع أساتذة كمية اآلداب والمغات بجامعة محمد خيضر إلى ج  -

لى أساتذة قسم األدب العربي خاصة .  عامة، وا 

 إلى كل من ّمد لي يد العون من قريب أو بعيد. -
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اوتوائاو ح لاكلك  بغياة  اإلنساانواول  فجنسا أدبياا تتتيا,اح وااول افلت ااتعد الرواية 
 .كانت تول اىتتام تن قبل الروائيين التبدعين عتوتا ح والج,ائريين خصوصا

فالرواية الج,ائرية توتل تكانة ترتوقة بين األجناس األدبية األخرى ح إللتاتياا بكال 
ت اصااايل الويااااة السياساااية وافجتتاعياااة و الينافياااة و الدينياااة ح ووتااا  األدبياااة و ال نياااة حإك 

 صوت الشعب وتتودث عن تشاكمو وآفتو .تعبر عن 

يصاااليا إلاا  تاااالروايااة  ويرجااا ال  اال فاار ت ااوير ىاار عميااو اليااوم تاان  الج,ائريااة واص
لجيااااود الااااروائيين الكبااااار الااااكين تتكنااااوا تاااان اإلصااااغا  لصااااوت الشااااار  و  حتكانااااة ترتوقااااة

 اإلوساس بتعاناتو ح فأوسنوا التعبير وأجادوا التصوير.

ين وجاادوا فاار الروايااة تتن سااا لياام ح األديااب الج,ائااري  توتااد وتاان أدبااا  الج,ائاار الااك
 وآىات العشرية السودا . افستعتارت الح  الكي عكست كتاباتو تا عاناه تن ويالت 

ولنااد كاناات روايتااو  ىتااس الرتااادي  أكباار دلياال عماا  كلااكح فنااد توااد ث ب سااياب عاان 
الج,ائارح وتاا ييتناا فار ىاكا البواث ىاو دراساتنا لمتتخيال الساردي  إليياااألو ا  التر آلت 

فار روايااة  ىتااس الرتااادي  لاا  توتااد ت ااالح  الااكي كااان عنصارا جوىريااا رباا  أجاا,ا  الروايااة 
 تالوتيا.عم   ساعدو 

 : النائل ىكا ن رح التساؤلوتن خالل 

 تاىو التتخيل السردي؟ -
توتاااد  ؟ وكياااف و  اااو  الرتااااديىتاااس  الساااردي فااار رواياااة  التتخيااال كياااف يتجمااا  -

 ؟ ت الح

التتخياال  :اسااتناه بااوقااد واولنااا اإلجابااة عاان ىااكه التساااؤفت فاار ىااكا البوااث الااكي و 
  .توتد ت الح  :ال  الرتادي ىتس واية السردي فر ر 

كونو أقرب لمواقا غيار بعياد عناوح ورغباة فار تعرفاة  جا  لمتو و  نااختيار  كتا أن
دراك   بعض التص موات الغات ة فيو.لتا فيو تن خبايا وأتورح واص
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التتخياااال وتشاااااكل بااااا: تاااادخل تعنااااون بتندتااااة و  سااااتيلت خ ااااةولنااااد اعتتاااادنا عماااا  
 ولالتتخيال والتخييال وتان يام الخياال والساردح أتاا ال صال األ تعريافح دارساين فياو الت اىيم

تباوااااث ح أوليااااا  ةوي اااام أربعاااالتجااااافت الن ريااااة لمتتخياااال الساااارديح : ا ا  تعنونااااا بااااجاااااف
الرؤياة الساردية وأشاكاليا ح وبعاد ىاكين التبوياين ت رقناا  وتصاني يا ح يام الشخصية الروائياة
قاف عم  البنية التكانية وأنواعيا ح وبعد ىكا نتو  نياتو السردية ح لنعرج بعدىاإل  ال,تان وتن
: تجميااات التتخياال السااردي فاار روايااة ىتااس الرتااادي ح  االت بيناار التوسااوم بااعنااد ال صاال 

توتااد  وىاار : الشخصاايات التتخيمااة ودفلتيااا عنااد ة عناصاار دارسااين فيااو ىااو ابخاار أربعاا
 ودفلتياااا ح يااامعااادىتا البنياااة ال,تانياااة التتخيماااة ح يااام التن اااور الروائااار وتخيماااو ح وب  ت اااالح
عاان اسااتنتاج ألىاام تااا ورد بوينااا بخاتتااة كاناات عبااارة  يلن ااو    التكااانر وترجعيتااو حال  ااا

 ح إ افة إل  فيرس و قائتة لمتصادر والتراجا التعتتدة .فر التتن

كونااو األنسااب لدراسااة تجريااات  عماا  التاانيب البنيااوي وقااد اعتتاادنا فاار ىااكه الدراسااة
 تو وعنا.

بنياة و  ح توتاد ت االحا  ىتاس الرتاادي لا :أىتيااتراجاا وعادة  درعم  تص تعتتدين
 بنية الان  السارديح ككلك  وسن بوراويا  الشخصية( ل -ال,تن -ا الشكل الروائر )ال  

السارد الروائار فار  او  التانيب البنياوي لاا: و  ح وتيد لوتادانرا  اور النناد األدبار( لا)تان تن
 . سعيد بنكراد سيتيولوجية الشخصيات السردية لا: و  ح العيديتن   

نااو وكغيرنااا تاان الدارسااين واجيتنااا عاادة صااعوبات تنيااا: ,خاام التعموتاااتح تعاادد أإف 
 .ة الت ريق بين الشخصيات الروائيةالخم  وصعوب إل التراجا وكيرة األفكارح باإل افة 

إف أننااااا اساااات عنا ب  اااال اك أن نتجاااااو, كاااال ىااااكه الصااااعوبات لنخاااارج بوينااااا عماااا  
 الشاكمة التر ىو عمييا.

 اياف بو ) ةساتاكاألف يسعنر سوى أن أعبر عن اتتنانر وباال  شاكري ل  ال ىنا و 
وصاابرىا  حلسااديدة ح ودف  تشااجيعاتيا السااخيةغنيااة( عماا  توجيياتيااا النيتااة ح ونصااائويا ا

 . افوترامح فميا تنر ع يم التندير و عمر
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لياو أنياب ح والوتاد     ك فاتواة كال خيار وتتاام كال  وتا توفينر إف باك عميو توكمت واص
 .نعتة



 مدخل 

 وتشالك املفاهمياملتخيل 

 تعريف المتخيل /1

 تعريف التخييل /2

 تعريف الخيال /3

 تعريف السرد  /4
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يجاد ما ضاع منا، عندىا ال نجد مفرا        كثيرا ما نجد أنفسنا عاجزين عن الوصول وا 
سوى التحميق في عالم خيالي، تاركين بذلك كل القيود والحدود بغية الوصول إلى الحقيقة 

الضائعة، لذلك نعتمد عمى كل ما ىو عجيب غريب، ليأخذنا إلى عالم سحري حتى نجد فيو 
 المتخيل أو الخيال أو التخييل.ضالتنا، وذلك ما يسمى ب

بين ىذه المصططمحات، التطي  ذلك التشابك والتداخل العفوي  ومن خالل ما تقدم نممح     
اختمف فييا النقاد وفي ربطيا بالسرد األدبي، لذا رأيت أنطو مطن الضطروري الو طوف عنطد تحديطد 

تطرق نداخل. لطذا سطبذلك ما يحدث بينيا مطن تشطاكل وتط ينمفيوم أىم ىذه المصطمحات، مبرز 
 أوال إلى تحديد مفيوم المتخيل  بل تعريف التخييل والخيال.

 مفهوم المتخيل :/ 1
كونططططو  (Imaginaire)تسططططتمزم طبيعططططة دراسططططتنا حتميططططة الو ططططوف عنططططد مفيططططوم المتخيططططل

مططن مثططل المغططوي يخيططلي ،  ذرجططيتموضططف فططي مكططان يتقططاطف فيططو مططف مفططاىيم أخططرى، مططن نفططس ال
ا الو طوف عمطى تعريطف )المتخيطل( مطن الجطانبين ن، لذا كان لزاما عمي(والمخيالالخيال والتخيل )

المغططوي واالصطططالحي. حيططث بططدأت دراسططة ىططذا المصطططمح فططي الثمانينططات، إال أنططو ال يختمططف 
 كثيرا عن عالمنا الفعمي.

 من الجانب اللغوي: .1-1
لشططيف إشططتبو ىططذا  ورسططو، وخيططل عميططو : شططب  فظنططو وت تخيمططو:»جططاف فططي لسططان العططرب      

 األمططر، ال يخي ططل عمططى أحططد أي ال يشططكل، وفططالن يمضططي عمططى المخيططل أي عمططى مططا خيمططت أي
 مطططططا شطططططبيت، والمخيمطططططة : موضطططططف الخيطططططل وىطططططو الظطططططن : كالمظنطططططة : وىطططططي السطططططحابة الخميقطططططة

.«بالمطر
1 

 من الجانب االصطالحي : .1-2
 لقد بدأت  »واألفكار حول دراسة المتخيل، نجد منيا من يعرفو بقولو:  تعددت األراف     

                                                           

، مادة )تخي ل(، 1994، 3، دار صادر، بيروت، لبنان، ط3ابن منظور : لسان العرب، مج أبو الفضل جمال الدين  -1
 .388، 387ص 
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الدراسططات العربيططة تسططتخدم ىططذا المصطططمح منططذ الثمانينططات، وىططذا المفيططوم يحططاول اختططزال العططالم 
الممكن الذي تقترحو النصوص األدبية، وىو عطالم ال يختمطف كثيطرا عطن العطالم الطذي يعتقطد أنطو 

يفيد أن مفيوم المتخيل  د استعمل بوصفو تصطورا ذىنيطا يحطدد شطبكة  عالم فعمي، الشيف الذي
.«نا ض ما يتصور كونو  ابال ألن يحدث فعال في الوا فعال ات التي تمن ال

1
 

 و د عرف العربي الذىبي المتخيل بأنو :
أو عطططرض خيطططالي ليشطططمل الكيانطططات واألحطططداث، وحطططاالت الوا طططف، أي مجمطططوع  تقطططديم »

األفعططال واألشططياف التططي يرتكططز حوليططا انتباىنططا أثنططاف العمميططة الخياليططة فططي إطططار زمططاني ومكططاني 
.«)إطار العالم المتخيل(

2 
ىططذا يعنططي أن المتخيططل فططي نظططري العربططي الططذىبيي عبططارة عططن عططرض يكططون مططن نسططيج      

يضم فيو كل األحداث واألفعال ...الخ التي تسيطر عمى انتباىنا خطالل زمطان ومكطان  الخيال،
 محددين.
ولقططد شططكل المتخيططل لططدى ينجيططب محفططوظي  اعططدة ثوريططة، واسططتعمارية رمزيططة وتخيميططة،  »

حيطططث ضطططمت بطططين صطططفوفيا معطططان عطططدة تطططؤمن بالتأويطططل، والتحويطططل، منحطططت لممتخيطططل تماسطططكو 
.«ة والتوظيف والتوليدأىمو لمسيطر  الداخمي الذي

3 
، لططو أىميططة كبيططرة الحتوائططو عمططى عناصططر ينجيططب محفططوظيبمططا يعنططي أن المتخيططل عنططد 

 تخدم العمل اإلبداعي. ميمة
لطططذلك فبطططدل  :، فطططان المتخيطططل يختطططرق كطططل المجطططاالتوعكطططس مطططا تقطططره الفمسطططفات العقميطططة     

 "ونيططططبتمج نمططططيإيفي حيططططث نجططططدادة اكتشططططاف حقيقتططططو، تيميشططططو وا  صططططائو فمططططن األحسططططن إعطططط

(Evelyne Patalgean) يعرفو بقولو : 

                                                           

لنيل شيادة الماجستير، شعبة البالغة وشعرية  مقدمةط عند أحمد الغوالميي، مخطو  سييمة زرزار : يشعرية المتخي ل -1
                              .                                                                              19، ص 2007الخطاب، إ.د عزيز لعكايشي، جامعة محمد منتوري،  سنطينة، الجزائر، 

 1رس(، الدار البيضاف، المغرب، طالعربي الذىبي : شعرية المتخيل )ا تراب ظاىراتي(، شركة النشر والتوزيف )المدا -2
 .        159، ص 2000

 .1: يمفيوم المتخي ل عند نجيب محفوظي، مجمة فكرة ونقد، )د.ع(، المغرب، )د.ت(، ص  الغزيوي بوعمي 3-
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مجططال المتخيططل يتكططون مططن جممططة التمططثالت التططي تتجططاوز الحططدود المرسططومة لشططروط  »
.« التجربة ولمتسمسل اإلستنتاجي الذي تستوجبو

1 
يعنططي أن المتخيططل ىططو مططا يقططف خططارج الوا ططف الحسططي، وىططو كططل مططا لططيس حقيقططة تططدرك إمططا  ىططذا

مططا عططن طريططق االسططتنتاج المنطقططي، أو عططن طريططق التجربططة العمميططة. وحسططب يجططون  مباشططرة، وا 
 تعني : (Jean-Jacques wuneburger)ي غرجاك وينبور 

المحسوسططة، التططي تختمططف  كممططة مخيمططة فططي المغططة الفرنسططية اإلنتططاج الططذىني لمتمططثالت »
عطططن اإلدراك الحسططططي لمحقطططائق المتعينططططة مطططن جيططططة، وعططططن مفيمطططة األفكططططار المجطططردة مططططن جيططططة 

.«أخرى
2

 

إنتطاج ذىنطي، أي  عمطى يدل عمى أن المغة الفرنسية تستعمل ىذا المصططمح لمداللطة مما
 يض المعرفة واألفكار المجردة. نقأنيا عممية تنتج في الذىن، وىي عكس اإلدراك و 

عممية إييام موجية تيطدف إلطى إثطارة المتمقطي إثطارة » ا يجابر عصفوري فقد اعتبره : مأ     
صطدية، والتطي تنططوي فطي قالمقصودة سمفا، والعممية تبطدأ بالصطورة المخيمطة التطي تنططوي عمييطا 

ذاتيا مف معطيات بينيما، وبين اإلشارة الموجزة عال ة اإلثطارة الموحيطة، وتحطدث العمميطة فعميطا 
عندما تستدعي خبرات المتمقي المختزنة والمتجانسة مف معطيات الصورة المخيمطة، فيطتم الطربط 

فتحططدث اإلثططارة  ،عمططى مسططتوى الالوعططي مططن المتمقططي بططين الخبططرات المختزنططة والصططورة المخيمططة
المقصودة، ويمج المتمقطي إلطى عطالم اإلبيطام المرجطو فيسطتجيب لغايطة مقصطودة سطمفا، وذلطك أمطر 

دام التخييل ينتج انفعاالت تقضي إلطى إذعطان الطنفس، فتنبسطط ألمطر مطن األمطور أو  طبيعي ما
.«تنقبض عنو

3 
إذن فالمتخيططططل ىططططو إثططططارة  صططططدية لممتمقططططي تسططططتدعي منططططو استحضططططار جميططططف خبراتططططو       

المختزنططة لكططي تتجططانس وتتماثططل مططف مالمططح الصططورة المخيمططة، وبيططذا يططتم الططربط بططين الخبططرات 
                                                           

 ،ة العميا، جامعة منتوري،  سنطينةمحمد كيحل : يالفمسفة والمتخي لي، الممتقى الوطني لألساتذة، )د.ع(، المدرس -1
 . 4، 3الجزائر، الوا ف واآلفاق، )د.ت(، ص 

 المرجف نفسو، ص نفسيا -2
      دار األمل لمطباعة والنشر والتوزيف،  : المتخي ل في الرواية الجزائرية )من المتماثل إلى المختمف(، ىآمنة بمعم3 - 

 . 58، ص 2011، 2تيزي وزو، الجزائر، ط
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والصططورة ليشططكال لنططا فططي النيايططة المتخيططل الططذي يتكططون مططن خططالل طبيعططة الططنفس سططواف أكانططت 
 .يجابر عصفوريمنبسطة أم منقبضة عمى حد  ول 

وبططططذلك يكططططون المتخيططططل صططططفة الفططططن التططططي تعطيططططو  يمططططة يططططدركيا المتمقططططي، ألنططططو نتططططاج  »
يغو أحيانطا، ويتجمطى ذلطك صطعمميات عقمية بامكانيا أن تنتج مطا ال يوجطد فطي الوا طف ومطا ال يست

من خالل صدم أفق االنتظار، ومف ذلك تبقى ىذه المعرفة التخيمية، ميمطا بعطدت، ال تتنطا ض 
.«مف المعرفة العقمية إنما تنيض عمييا من خالل إدراك الصورة الحسية

1 
إياىططا، لموصططول إلططى عططدد  اىكططذا أصططبح المتخيططل عططابرا كططل الحططدود الوا عيططة ومتجططاوز       

 الوا عية بصفة عامة. ةمن اإليحافات التي تسعى إلى زعزعغير متناىي 
ومطططططن خطططططالل مطططططا سطططططبق يتطططططرجم المتخيطططططل كمنتطططططوج لممخيمطططططة والخيطططططال رغبطططططة دفينطططططة فطططططي      

االنفعططاالت مططن إكراىططات الوا ططف وتططرميم انكسططاراتو وسططد ثقوبططو الالمتناىيططة. وىططو بططذلك يؤسططس 
 وا عو الخاص عمى انتياك الو ائف المتكررة واألحداث المعتادة.

 دعاف المكبوت والمعطل، وتعرية فالمتخيل لو  درة ىائمة عمى است »وىناك من يقول:
.«رصانة الوا ف المزعومة

 يوجد في خبايا ا استحضار م بامكانومما يدل عمى أن المتخيل  2
 النفس متجاوزا بذلك حدود الوا ف.

 ،وىكططذا يبقططى المتخيططل األدبططي نتاجططا لوا عيططة خاصططة، تختمططف عططن أي وا عيططة أخططرى »
كمططا يبقططى مصطططمح المتخيططل مفتوحططا عمططى مفططاىيم متجططددة، ومططرتبط أيضططا بمجموعططة النظريططات 

«التططي تتطططور وتتغيططر باسططتمرار
كمططا  المتخيططل  ططابال الحتضططان مفططاىيم جديططدة، وبططذلك يكططون  .3

 أنو عمى استعداد لمتواصل مف النظريات المتجددة والمتغيرة.
 

                                                           

العممي مسعودي : يالفضاف المتخي ل والتاريخ في رواية كتاب األمير )مسالك أبواب الحديد(، واسيني األعرج نموذجا 1 - 
لجزائري المعاصر، إ.د. العيد جمولي، جامعة الماجستير في األدب امقدمة لنيل شيادة  سة بنيوية سيميائيةي، مخطوطيدرا

 .22، ص 2010، 2009 اصدي مرباح، 
     ،8بوزفور(، مجمة الكممة، ع ي والغرابةي، ) راف في التجربة القصصية ألحمدبمحمد رمصيص : يالمتخي ل العجائ -2
 .1، ص 2012، ديسمبر ب(. )د

 . 20ي، ص سييمة زرزار :ي شعرية المتخي ل عند أحمد الغوالمي3 -
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 مفهوم التخييل :/ 2
 لغة :. 2-1
سططططياب عظططططيم فاستفاضططططت فططططي شططططرحو القططططد عرفططططت المعططططاجم العربيططططة ي التخييططططلي ب       

  كتفي بططذكر مططا ىططو موجططططود فططي  ططاموس المحيطططط الططذي يعططرف يالتخييططلي بططط: نسطط اوتفسططيره إال أننطط
والظطططن  (..)ظنطططو ولططةمومخيمططة ومخالطططة ومخي (..)خططال الشطططيف يخططال خطططيال وخيمططو ويكسطططران » 

لطططو : تشطططبو .. والخيطططال  الشطططيفوالتطططوىم .. والرجطططل الحسطططن المخيمطططة بمطططا يتخيطططل فيطططو .. وتخيطططل 
والخيالة ما تشبو لك في اليقظة والحمم   في صورة أخيمو .. يضرب لمطن تظطن بطو ظنطا فتجطده 

.«عمى ما ظننت..
1 

 اصطالحا :. 2-2
بطططارة عطططن مجموعطططة إن األسطططس التحميميطططة لمتعبيطططر االصططططالحي فطططي يالتخييطططلي ىطططي ع      

اىتماما كبيرا بالمشاعر واألحاسيس، وذلك كونو لو وحطدة دالليطة مسطتقمة  اىتمتالظواىر التي 
ممطططا أدى إلطططى ظيطططور  تمفطططت اآلراف منطططذ القطططدم حطططول مفيطططوم التخييطططلبطططذاتيا، ومطططف ىطططذا فقطططد اخ

 متعددة، ولكننا سنكتفي بذكر المشيور منيا.نقاشات أدبية وفمسفية 
ىطط( ثطم تبعطو فطي  933 يل إن أول من استعمل لفظة التخييل من )خيل( ىو يالفرابطيي )     

ريططف القططول الصططادق عططن العططادة، أو إلحا ططو حت» : ىططذا يابططن سططيناي الططذي يططرى أن التخييططل ىططو
 االلتفططاتتسططتأنس الططنفس بططو، فربمططا أفططاد التصططديق والتخييططل، وربمططا شططغل التخييططل عططن  يفبشطط
«بو

2. 
لحا طططو  ح أن التخييطططل لطططيس ذلطططك القطططول الصطططادق،ضطططومنطططو يت نمطططا ىطططو تحريطططف لطططو، وا  وا 

 من لوازمو، حتى ترتاح لو النفس. فبشي
 أعني يبالتخييل القصصيي السرد المترابط » يمون كنعاني ت ر ويقول يشمومي     

                                                           

 ،1999، مادة )خ.ي.ل(، 1لبنان، ط بيروت، دار الكتب العممية،  ،3ج،فيروز أبادي :  اموس المحيط -1
 .372،373ص
، دار المعرفة الجامعية 1عثمان موافي : في نظرية األدب )من  ضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم(، ج -2

 .135، ص 2005لمطباعة والنشر، القاىرة، مصر، )د.ط(، 
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الكيفيطططططة التطططططي يختمطططططف فييطططططا التخييطططططل عطططططن » :طبططططط وتعريفطططططكمطططططا يقتطططططرح  1.« لألحطططططداث التخييميطططططة
النصطططوص األدبيطططة األخطططرى كالشطططعر الغنطططائي أو النثطططر التفسطططيري، وعكطططس ىطططذا األخيطططر يمثطططل 

 2.«التخييل القصصي تعا ب األحداث
األحططداث بشططكل متططرابط دون التقططديم أو التططأخير  ردعبططارة عططن سططىططذا يعنططي أن التخييططل      

ة مططططن األحططططداث الوا عططططة، كمططططا يتضططططح أيضططططا أنططططو عنصططططر االخططططتالف والتمييططططز فططططي ثططططفططططي حاد
 أم نثرا. اكانت شعر ف أالنصوص األدبية األخرى سوا

إال أن ىنططاك الططبعض مططن النقططاد يعتبططرون اسططتعمال التخييططل فططي األدب خر ططا لمقططوانين      
 ومطططططنيم يريتشطططططارد المعتططططادة، أو اسطططططتخدام المغطططططة بطريقطططططة متطفمطططططة عمطططططى اسطططططتخداميا الطبيعطططططي،

 حيث يقول:(R.ohman)، أوىماني
أفعطال إن األعمال األدبية خطابات عطمطت فييطا القطوانين اإلنشطائية االعتياديطة، وىطي » 

.« دون مترتبات من النوع المعتاد...
3 

 يواالس  فطوا التخييطل انطال طا مطن الكطذب فمطثال غير أن ىنطاك  سطم آخطر مطن النقطاد عر  
 يعرفو بأنو:Walas). (Mي مارتن

.«تظاىر دون نية الخداع، وىو ابن الكذب ال أبو األكاذيب كما  ال أفالطون» 
4

 

أنطو مجمطوع األعمطال األدبيطة بكطل رى نط (،(R.ohmanومن خالل تعريف ي ريتشارد أوىمطاني  
يقططاف القططوانين اإلنشططائية المتداولططة بططعبططارة عططن جممططة خطا يأنواعيططا، ىطط ات تططم فييططا تعطيططل وا 

 والمألوفة، كما أنيا عبارة عن أفعال ال تقتضي أي مترتبات من األنواع المعتادة.
أن التخييل عبارة عن تظطاىر  ،(M. Walas)كما نستنتج من مقولة يواالس مارتني       

نما ىو ابن بار لمكذب.  دون  صدية الخديعة والمكر، وىو ليس أبا لألكاذيب، وا 
                                                           

 لحسن أحمامة، دار الثقافة لمنشر والتوزيف،  شموميت ريمون كنعان : التخييل القصصي )الشعرية المعاصرة(، تر: -1
 .10، ص 1995، 1الدار البيضاف، ط

 11المرجف نفسو ، ص  -2
نظرية السرد الحديثة، تر: حياة جاسم محمد، المجمس األعمى لمثقافة، الييئة العامة لشؤون مطابف  واالس مارتن :3-

 .242، ص 1998األميرية، االسكندرية، مصر، )د.ط(، 
 .247المرجف نفسو، ص  -4
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وأمطا التخييطل » بقطوليم :  ونطولمتخييطل ويعرف ونمن النقطاد مطن ينظطر  اآخر  اكما نجد نفر     
وال غنططاف  فيعنططي القططيم التططي تطططابق الحيططاة والتططي تسططتخدم لمداللططة عمططى مططا ىططو عظططيم األىميططة،

عنطططططو مطططططن خطططططالل الحيطططططاة والطبيعطططططة حولنطططططا، وىطططططو مطططططا يطمطططططق عميطططططو عممطططططاف الغطططططرب )بالمجطططططال 
.«الفمسفي(

1 
ىذا يدل عمى أن التخييل شطيف ذا  يمطة يتماشطى مطف طبيعطة الحيطاة المعاشطة لمداللطة      

 التطيعمى كل ما ىو بالغ األىمية والعظمة، وال يسعنا االستغناف عنو في ىذه الحياة والطبيعة 
 نعيش فييا.

ظيطر فطي إنسطانيتنا، فطان تحريطره مإن التخييل ىو أجمل »  :فيقول يصالح فضليأما       
وتنشططيطو ال يططزال مططن أىططم وظططائف الفنططون القوليططة والبصططرية، خاصططة بعططد أن صططارت الحريططة 

قطدر بة وتحطدد إسطتراتيجية فطي الوجطود. فبؤرة منظومة القيم التي تحكطم مسطيرة اإلنسطان الحضطاري
ممطا تيططدد فطي وجططوده وأثقطل وعيططو وكسطر بصططره وكططأن  فمطا ينعتططق مطن ضططرورات المطادة ويتخفطط

فططي بناياتططو نوعططا مططن الخيططال المتجمططد، ينطمططق مططرة أخططرى إلططى فضططاف الحريططة اإلبداعيططة ليصططبح 
.«أشد  درة عمى إعادة تشكيل حياتو وصياغة فضافاتيا

2 
وكمما انعتق مطن الماديطات، جطال بطذلك فطي  نسانيتنا،اموجود في مما يدل أن التخييل       

 فضاف مميف بالحرية واالنفالت من القيود التي كبمتو، ليصبح طميقا في عالم فسيح.
اهلل سططططبحانو وتعططططالى  ططططد خيططططل لمشططططاعرنا وحواسططططنا دالالتططططو  ا أننططططيتضططططح لوممططططا  يططططل     

التطططي  العظمطططى فطططي جممطططة مطططن الشطططواىد والطططرؤى والمحسوسطططات والصطططور واألخطططالق والخصطططال
عمطى الكبيططر  رجسطدىا فطي مخمو اتططو الصطغرى عطن سططبيل التخييطل، لنستشططيد مطن القميطل الصططغي

 .العظيم 
 وىكذا يكون  د ورد ىذا المصطمح والسياق، من أجل كشف الغيبيات ومن ثم تقريب 

                                                           

،كمية 1،ع 2 مج ،)موازنة نقدية بالغية( عيد القديملتخييل بين القرآن الكريم والسميمان عبد اهلل موسى أبو عزب: ا -1
 63،ص 2005فمسطين، غزة، ،راآلداب ،جامعة األزى

، 1صالح فضل : إشكالية التخيل )من فئات األدب والنقد(، الشركة المصرية العالمية لمنشر، لونجمان، القاىرة، ط2 -
 .2، ص 1996
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 الحقائق المستترة والمعاني الدائمة.
صططياغة الططدالالت فططي صططورىا إن التخييططل ال يخمططو فططي أغمططب حاالتططو مططن لططذا نقططول،       

لتشكل بذلك معرفة شاممة لممتمقي، حيطث تكطون ىطذه المعرفطة أ طوى وأعمطق، والفيطم أسطرع، ممطا 
 يجعل أنس النفس ترتاح لو.

 مفهوم الخيال :/ 3
 يخمق عالم الخيال مجموعة من العناصر الطبيعية والفوق طبيعية تتشابك مف بعضيا      

يجعططل  مططاالططبعض، محدثططة بططذلك ذبذبططة مشططتركة ومنسططجمة بططين الططنص والقططارئ، وىططذا بالتحديططد 
الخيططال العنصططر األساسططي والفعططال فططي الحكططي العجططائبي، الططذي يحططتم عمططى القططارئ أو المتمقططي 

 فيم عالمو عن طريق التفسير والشرح بين الطبيعي وغير الطبيعي.
ديم مفيطوم لمخيطال مطن الجطانبين المغطوي والنقطدي ومن خالل مطا تقطدم يسطتوجب عمينطا تقط     

 تطرق أوال لتعريفو من المنظور المغوي.نلذا س
 من المنظور اللغوي : .3-1

 لقد ورد في الذكر الحكيم لفظة ييخيلي في محل يخيالي ونجد ذلك في  ولو تعالى :     
﴿ ََ َا تَْسع لهَِيم ِمن ِِسْرِِه َأَّنَّ

ِ
يَُّل إ أو شطرح كممطة يخيطالي فطي مجمطوع المعطاجم ، كمطا تطم ذكطر 1﴾ُُيَ

يخيلي : خيال الشيف يخال خيال وخيمطة وخطاال وخيالنطا ومخالطة ومخيمطة  » العربية حيث نجد :
ظن و، وفي المثل : مطن يسطمف  يخطل أي يظطن وىطو مطن بطاب ظننطت وأخواتيطا، التطي  ومخيولة :

ن وسطتيا  أو أخطرت فأنطت بالخيطار بطين تدخل عمى االبتداف والخبر، فان ابتدأت بيا أعممت وا 
 2.«اإلعمال واإللغاف

بالبنططاف لممجيططول( كثططرت خططيالن  خيططل الرجططل )»وأمططا فططي معجططم الوسططيط، فقططد وردت      
 .3«وىمجسده، فيو مخيل ومخول ومخيول : خيل إليو أنو كذا : لبس وشبو ووجو إلييم ال

                                                           

 .66 :اآلية سورة طو/ -1
 .193ابن منظور : لسان العرب، مادة )خيل(، ص 2 -
، المكتبة االسالمية لمطباعة والنشر، أنقرا، تركيا، )د.ط(، )د.ت(، ص 1مصطفى وآخرون : معجم الوسيط، جإبراىيم 3 -
266. 
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 تخيل، وتخايل : إذا تكبر، وخيل فيو الخير: تفرسو  » كما ورد في تاج العروس :      

كتخيمططططة وتحولططططو باليططططاف والططططواو، يقططططال : تخيمططططو فتخيططططل، كمططططا يقططططال، تصططططوره فتصططططور وتحققططططو 
 1.«فتحقق

 من المنظور النقدي : .3-2
يعطد الخيطال عنصطرا إبطداعيا ميمططا فطي اإلنتطاج األدبطي، لططذا نجطده فكطرة وموضطوعا ىامططا، 
لم يخل منو ال ذىن وال  مطم المفكطرين واألدبطاف، ليطذا نجطد لطو تعريفطات عديطدة ومفطاىيم مختمفطة، 
تتغيطططر بتغيطططر آراف النقطططاد والمفكطططرين، ويمكننطططا أن نعتبطططره )الخيطططال( جطططزف ال يتجطططزأ وال ينفطططك عطططن 

، فنجطططده حاضطططرا فطططي جميطططف األعمطططال األدبيطططة، ليطططذا أعططططى لطططو الفالسطططفة  طططدرا كبيطططرا مطططن األدب
، ممطا 2«الجنطون العمطوي»االىتمام، ومن بينيم المفكر يسقراطي الطذي يطرى بطأن الخيطال نطوع مطن 

يعني أن الخيال عبارة عن  درة كامنة تختمج النفس وتسيطر عمطى العقطل حتطى تبمطغ بطذلك  مطة 
 يمكن ألحد إيقافو متجاوزا بذلك كل المسافات والحدود. الجنون، الذي ال

كما أننا ال نممح من يتعمق في الخيطال لطدى اإلغريطق أكثطر مطن يأرسططوي و يأفالططوني      
نمطططا ىطططو الطططذي يستكشطططف » إذ يطططرى كطططل منيمطططا  أن العبقطططري لطططيس مطططن يطمطططق العنطططان لخيالطططو وا 

.«الكميات، والكميات ال تدفف الخيال لمنشاط فحسب بل تحد أيضا من االنطالق 
3 

وذلططك داللططة عمططى أن الخيططال لططيس خاضططعا لقططدرات بشططرية، بططل ىططو حططر فططي حططد ذاتططو 
نما اإلنسان ىو الذي يصنف القيود ليعقل بيا حرية الخيال.  وا 

رائيا إلطى اآلليططة عفاليونطان تعططد مطن األمططم التطي سططادت فييطا الفمسططفة، أرجعطت اإلبططداع عنطد شطط» 
 وربات الشعر الالئي لن يعممن وسطاف، فالشاعر اليوناني ال يستطيف أن يبدع أو يقطول شطعرا

 . كما أن أفالطون أكد عمى أن الشاعر يفقد ذاتو حين1«ذا بال إال إذا أليمتو ربة الشعر

                                                           

، دار 14محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي : تاج العروس من جواىر القاموس، تح:  عمي شيتري، ج1 -
 .218، ص 1994الفكر لمطباعة والنشر والتوزيف، )د.ط(، ماد ة )خي ل(، 

 .142، ص 1996، 1إحسان عب اس: فن الشعر، دار صادر، بيروت، لبنان، ط2 -
 ص نفسيا. ،المصدر نفسو3- 
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.«إليام من ربة الشعر » ألن مرحمة اإلبداع كما يصفيا يبدع، 
2 

إن الخيطططال ال يعطططرف حطططدودا فطططي ىطططذا العطططالم » أمطططا ينطططور ثطططروب فطططرايي فنجطططده يقطططول:      
.«البشري

3 
أي أن الخيططططال غيططططر مقيططططد وغيططططر خاضططططف لقططططوانين تحكمططططو فيططططو حططططر طميططططق العنططططان ال 

 أي حكم وال مبادئ تسيطر عميو في ىذا الكون. يتسمطو
حركطات األرواح الحيوانيطة لمكطان األثطر الخططارجي » و طد حطدد يديكطارتي الخيطال بأنطو :      

«الذي يثيرىا
 . وىكذا يقصد ديكارت أن الخيال روح حرة لموسط الخارجي الطذي يحفطزه ويبعطث4

 فيو اإلثارة.
ال يكتفططي بالخيططال » عططن الفنططان  (Coleridage)كمططا نجططد أيضططا أن كططالم يكولريططدجي      

.«األولي، بل إنو يتجاوزه ليخمق عالما جديدا أفضل وأر ى من األول
5 

ال يقتنطف ويرضطى بالخيطال األولطي، بطل  (Coleridge)ىذا يسطتدعي أن الفنطان عنطد يكولريطدجي 
يسططعى إلططى تخطيططو ليخمططق عالمططا أجمططل وأسططمى مططن الخيططال األولططي، وذلططك بغيططة الوصططول إلططى 

 الجنون العموي حسب  ول أرسطو.
نططو ال يمكطن نجططاح عمميطة اإلبططداع بعيططدا عطن مظمططة الخيططال، إ ،خالصطة لمططا سطبق نقططول 

د الخيال فطي الطنص األدبطي. كمطا نسطتنتج أيضطا فجميف النظريات األدبية تتفق عمى حتمية وجو 
ططالق حريتطو، خاصطة بعططد أن  أن التخيطل أجمطل شطيف فطي طبيعتنطا، لطذا وجطب عمينطا تنشطيطو وا 

قطدر مطا ينعتطق مطن بر اإلنسان وتحدد طريقة حياتطو، فصارت ىذه األخيرة محور القيم التي تسي  

                                                                                                                                                                                     

 مقدمة لنيل درجة قد القديم والبالغةي، مخطوط رسالةنفاطمة سعيد أحمد حمدان : يمفيوم الخيال ووظيفتو في ال -1
، 1989القرى،  سم الدراسات العميا العربية، المممكة العربية السعودية، دكتوراه، إ.د. عبد الحكيم حسان عمر، جامعة أم 

 .38ص 
 .38، ص قد القديم والبالغةينفاطمة سعيد أحمد حمدان : يمفيوم الخيال ووظيفتو في ال 2 -

 . 18، ص 1995(، : حنا عبود، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، )د.طر ثروب فراي : الخيال األدبي، ترنو  -3
، 21_18ص ،WWW.FISEB.COM المجانيةالمكتبة االلكترونية  : لطفي خير اهلل،جان بول سارتر:يالتخيلي،تر  -4

 16:40عمى الساعة 2014111121
 .20)من المتماثل الى المختمف( ، صآمنة بمعمى:المتخيل في الرواية الجزائرية 5-

http://www.fiseb.com/
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مطططرة جديطططدة فطططي نططططاق الحريطططة ضطططروريات المطططادة التطططي أثقمطططت كاىمطططو و يطططدت حركتطططو، ينطمطططق 
 ليصير أشد  درة وأكثر إمكانية عمى إعادة بناف حياتو.

 وأما التخييل السردي، فقد يتجمى في مظير وا عي يوىمنا بمجريات وا عية، فتكون      

 .ارر المتخيل يخترق ىذه العال ة ليكون أكثر تحف بذلك رمزية التخييل السردي.
إلططى االكتشططاف والمعرفططة، وىططو  طا ططة كامنططة تططؤدي » و عمططى أنططويشططار لططفأمططا الخيططال 

 1.« تقوم بتمثيل وتجسيد الصورة حسب نفسية المبدع ،عممية تنبف من الذات
بالسططرد بصططورة بالغططة جعمططو مططن أكثططر المصطططمحات األدبيططة غموضططا  ىتمططامن اإلإال أ     

ثارة لمجدل سواف كان ذلك في الساحة األدبية الغربية أو حتى الساحة العربية.  وا 
النقططاد والفالسططفة بغيططة إزالططة الغمططوض عنططو، وكشططف دراسططات فططي ا وافططرا ظططلططذا نجططده  ططد لقططي ح

 نظريات وتجسيد كل األفكار.أسراره وخباياه. فمن خاللو يتم استعراض كل ال

 مفهوم السرد :/ 4
عططططادة تكييططططف األحططططداث الوا عيططططة والمتخيمططططة،  يعتبططططر السططططرد وسططططيمة جبططططارة فططططي نسططططيج وا 

أضطططحى لزامطططا عمطططى الباحطططث فطططي شطططأن المصططططمح  » وتوزيعيطططا فطططي ثنايطططا الطططنص الروائطططي لطططذا
عنططد أىمططو، والنظططر  السططردي أن يسططايره ويتابعططو باسططتمرار ليططرى خمقتططو واكتمالططو مططن رحططم تكونططو

في تقمباتو لمخمطوص إلطى الد طة المصططمحية التطي يتطوق إلييطا كطل دارس يططوف داخطل النظريطة 
 2.« السردية

كمططططططا أن المتتبعططططططين لنظريططططططة السططططططرد، يططططططرون أن مصطططططططمح السططططططرديات أو عمططططططم السططططططرد      
(Narratology)  ،ذا لط يعد من أبرز المفاىيم التي دخمت في النطاق النقطدي متطأثرة بالبنيويطة

 رأينا أنو من الضروري أن نعرج أوال عمى تحديد مفيوم السرد.
 من المنظور اللغوي: .4-1

                                                           

 .21)من المتماثل الى المختمف( ، ص المتخيل في الرواية الجزائرية آمنة بمعمى: -1
افة : يثنائية )السارد/المسرود لو( في كتاب )في نظرية الرواية( لط : عبد الممك مرتاض،  ر  مصطفى بوجممين -2

والمغة العربية، جامعة بسكرة، ،  سم اآلداب 10ر، أبحاث في المغة واألدب الجزائري، عبمصطمحية مفيوميةي، مجمة المخ
 .257، ص 2014الجزائر، 
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حططددوا مفاىيمططو والدراسططيين باىتمططام كبيططر، إذ ي ىططذا المصطططمح مططن  بططل النقططاد ظططح لقططد
وردت كممة يسردي في القرآن الكريم، حيث جاف في  ولو تعطالى  انطال ا من أصمو المغوي. و د

 في شأن داوود عميو السالم  ولو :
رَي َوَألَنَّا ََلُ إحلَِديدَ  َولََقْد أٓتَيْنَا َدإُووَد ِمنَّا فَْضاًل۞﴿ ُه َوإلطَّ ََ ِِب َم ْر  ََي ِجَباُل أَّوِ َأْن إْْعَْل َساِبَغاٍت َوقَّدِ

ِد  ْ َملُوَن بَِصرير ِِف إلَّسَّ َْ َ ّّنِ ِبَما ت
ِ
لُوإ َصاِلًحا إ 1﴾َوإْْعَ

. 

شططيف إلططى شططيف تططأتي بططو متسططقا  ةالسططرد فططي المغططة تقدمطط »لعططرب فجططاف أمططا فططي لسططان ا
يسطططرد  بعضطططو فطططي أثطططر بعطططض متتابعطططة وسطططرد الحطططديث ونحطططوه يسطططرده سطططردا إذا تابعطططو، وفطططالن

 2.« الحديث سردا إذا كان جيد السياق لو
أنو لم يكن يسرد الحطديث سطردا أي يتابعطو  » ورد عن النبي عميو الصالة والسالم و د     

ويستعجل فيو، وسرد القرآن تابف  رافتو في حذر منو، بمعنى الحديث يأتي منسقا ومتتاليطا مطن 
 3.«طرف صاحبو

تسططرد معططو كمططا يتسططرد المؤلططؤ، وتسططرد الحططديث  »:وجططاف فططي أسططاس البالغططة لمزمخشططري     
 4.«ة : جاف بيما عمى والف، وفالن يخرق األعراض بمسرده أي بمسانووالقراف

 من المنظور االصطالحي : .4-2
 يصعب تحديد مفيوم لو الختالف  عني السرد بدراسات العديد من النقاد، لذا    

تأسطس فطي »  ت الفكريطة والمعرفيطة لكطل نا طد، ويكفطي أن نقطول عنطو )عمطم السطرد( أنطو:االمرجعي
سطططياق التططططور الكبيطططر الطططذي عرفطططو النقطططد األدبطططي المعاصطططر بدايطططة مطططن القطططرن العشطططرين. وكطططان 
االتجاه الجديد يقضي بالمقاربة الموضطوعية والعمميطة لمطنص األدبطي، فكانطت جيطود الشطكالنيين 

تقل ىتمام بالسرد كموضوع مسطالروس رائدة في ىذا المجال، تبعتيا جيود البنيويين. إال أن اإل

                                                           

 .11، 10 :يةاآل سورة سبأ/ -1
 .211ابن منظور : لسان العرب، مادة )سرد(، ص  -2
 المرجف نفسو، ص نفسيا.-3
 جار اهلل أبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري : أساس البالغة، دار اليدى لمطباعة والنشر، )د.ط(، الجزائر، مادة -4

 .309)س.ر.د(، ص 
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لطططم يطططتم التنظيطططر لطططو إال مطططف بدايطططة السطططتينيات، ليعطططرف تططططورا أكبطططر فطططي المراحطططل التاليطططة، وذلطططك 
 1.«بفضل مجيودات زمرة من الباحثين الفرنسيين وعمى رأسيم يجيرار جنيتي

 الذي يرى (Tzveten Todorov) يتزيفيتان تودوروفيجيود الباحث  دون أن ننسى

باإلضططافة ، Logy»2عمططم  Narrativeالمنحططوت مططن سططرد  Narratology »  أن مصطططمح
الطذي يطرى أن عمطم السطرد أو السطرديات يتمحطور ( Fladimir brob)  يببطرو  : يفالديميطرإلطى
دية عمومططا والقصططة عمططى دراسططة البنيططات السططردية ونظططم الخطططاب فططي النصططوص السططر  حططول »

 أن ىذا العمم ييتم بالقصة عمى نحو خاص.  . مما يدل عمى3«وجو الخصوص
 وىناك من يرى أن السرد ىو: -

بحيطططث يقطططوم عمطططى التطططراوح بطططين االسطططتقرار والحركطططة  ،نسطططيج الكطططالم ولكطططن فطططي صطططورة حكطططي» 
ولموصطططف عال طططة حميمطططة بالسطططرد حيطططث يظطططاىره عمطططى النمطططو  .والثبطططات والتحطططول فطططي آن واحطططد

 4.«والتطور 
أن الكالم عبارة عطن مجموعطة مطن األنظمطة تحقطق  لنا، يتضح  قول ال ىذا من خالل      

نسططيجا عمططى شططكل صططورة حكططي، شططرط أن يكططون ىططذا النسططيج بططين الجمططود والحركططة واالسططتقرار 
إذ يعمططل عمططى تطططويره   ططة وطيططدة بالسططردوالتحططول فططي زمططن واحططد، أمططا الوصططف فيططو عمططى عال

 .ونموه
السطرد مثطل الحيطاة نفسطيا عصطية » يطرى أن ( Roland Barthes)أمطا يروالن بطارتي      

 5.«عن التعريف لغموضيا وتنوعيا وسرعة تقبميا والرتباط تعريفيا بتعريف اإلنسان نفسو 

                                                           

 .67، ص 2002، 1كحال : معجم مصطمحات السرد، عالم الكتب لمنشر والتوزيف، الرويبة، الجزائر، طبوعمي  -1
العربي(، المؤسسة العربية  السردية العربية )بحث في البنية السردية لمموروث الحكائي ،ينظر: عبد اهلل إبراىيم - 2

 .18، ص 2000، 2لمدراسات والنشر، بيروت: لبنان، ط
 ف نفسو، ص نفسيا.جالمر  - 3
عبد الممك مرتاض : تحميل الخطاب السردي )معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية ز اق المدق(، ديوان المطبوعات  -4

 .264، ص 1995الجامعية، الجزائر، )د.ط(، 
 .19، ص 1997، 1يقطين : الكالم والخبر )مقدمة لمسرد العربي(، المركز الثقافي العربي، المغرب، طسعيد  -5
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يشطططتركان فطططي نفطططس  اواحطططد اكيانططط د اعتبطططر السطططرد والحيطططاة ممطططا يعنطططي أن يروالن بطططارتي  ططط    
ربط تعريطف السطرد بتعريطف يطذلك نجده وب الجوىر، وذلك لصعوبتيما وغموضيما في التعريف،

 اإلنسان نفسو.
 إذ جعل عنصر الحكي  أما يسعيد يقطيني فنجده  د فرق بين السرد والحكي،     

 يقول :لمسرد  امستوعب
.( لكططن الحكططي فططي الروايططة يقططدم لنططا مططن خططالل ي الروايططة والمسططرحية نجططد حكيططا ).فطط» 

الحكي يقدم لنا من خطالل العطرض أو التشطخيص أو ف، أما في المسرحية،  Narrationالسرد 
 Représentation».1التمثيل 

الحكطي سطمة تميطز الروايطة والمسطرحية، إال أن الحكطي  :وما نخرج بطو مطن ىطذا القطول أن
 يكون مباشرا.ففي الرواية يكون غير مباشر، أما في المسرح 

تمخطططططيص األحطططططداث : » السطططططرد بقولطططططو ىطططططو يسطططططعيد يقططططططينيف إلطططططى جانطططططب ىطططططذا يعطططططر       
واألوصطططاف واأل طططوال واألفكطططار عمطططى لسطططان سطططارد، أمطططا العطططرض فيقصطططد بطططو تقطططديم الشخصطططيات 

 2.«أنفسيا مباشرة دون وساطة السارد عن طريق المشاىد الحوارية 
 ىنا يؤكد  ولنا السابق حول الفرق بين الحكي في المسرحية والرواية. يفسعيد يقطيني

 : مرتاضي فيعرفو الممكعبد يأما 
بأنو الطريقة التي يختارىا الروائي أو القطاص وحتطى المبطدع الشطعبي / الحطاكي ليقطدم » 

 بيا الحدث إلى المتمقي، فكأن السرد إذن نسيج الكالم ولكن في صورة حكي، وبيذا المفيوم 
يعططود السططرد إلططى معنططاه القططديم، حيططث تميططل المعططاجم العربيططة إلططى تقديمططو بمعنططى النسططيج 

 3.«أيضا

                                                           

، 4( ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاف، المغرب، طيرئالتب-السرد-سعيد يقطين : تحميل الخطاب الروائي )الزمن -1
 .47، ص 2005

معاصرة )الرجل الذي فقد ظم و نموذجا(، دار الثقافة لمطباعة والنشر، القاىرة، عبد الرحيم الكردي : السرد في الرواية ال -2
                                       .                                                                                                                            109، ص 1992، 1مصر، ط

 .10، ص 2011، 1يمنى العيد: الرواية العربية)المتخيل وبنيتو الفنية( ، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط - 3
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المتمقططي  إلططى عبططارة عططن طريقططة يططتم تنقيتيططا مططن  بططل الروائططي أن السططرد عمططى ممططا يططدل     
لينقططل لططو الحططدث، إذن فكططأن السططرد ىططو تططرابط وتالحططم فططي الكططالم لكططن فططي شططكل حكططي، وىكططذا 

 .النسيج  والمتضمن معنىفي المعاجم العربية  يرجف السرد إلى المعنى القديم الموجود
 لنجد يبوشوشة بن جمعةي يعرف السرد بقولو :

فالسططرد أفططق كتابططة يسططكنو ىططاجس الترحططال إلططى آفططاق مططن التشططكل ال تحططد ، مططن » ... 
يطا إلطى اختطراق ليب والطدالالت إلطى الممكطن فطي تو خالل لغة تتجاوز الكائن من الصطيغ واألسطا

 1.«طا ات الكامن فييا 
في فضافات غير مكبمة بأية  يطود إجتماعيطة، أي أن السرد يتجاوز حدود الوا ف محمقا 

   إلخ .سياسية، تاريخية...
تسمسططل زمنططي، دون أي تقططديم أو  ألحططداث فططياحكططي  كمططا يططرد السططرد أيضططا عمططى شططكل

 .2تأخير في حدث ما، وبيذا يكون نصا سرديا أو  صة أو مذكرات... الخ
يستحضططر إلططى الططذىن  »كمططا نجططد ىنططاك مططن أطمططق مصطططمح يالقططصي عمططى كططل  ططول     

حقيقي في بعده المادي والمعنوي، ويقطف فطي زمطان ومكطان محطددين،  محملعمى  اعالما مأخوذ
 باإلضافة إلى منظور  ،أكثر في أغمب األحيان معكوسا من خالل منظور شخصية أو دمويق

 3.«الراوي
يستمزم أن القص ىو كل حديث وكالم يحضر في العقطل ويكطون وا عيطا حقيقيطا فطي  ىذا

بعديو المادي والمعنوي، شريطة زمان ومكان معمومين. كما يكون في أغمب األحيطان معكوسطا 
 من خالل رأي الشخصية.

 خبار كمنتج وىدف وفعل وبنية بالحديث أو اإل  Narrativeولقد عرف السرد »      

                                                           

)د ب(،  ،واإلشيارلمطباعة والنشر والتوزيف  المغاربيةائي المغاربي، و السرد الر  تبوشوشة بن جمعة: التجريب وارتحاال - 1
 .18، ص 2003، 1ط
 .62معجم مصطمحات السرد، ص بو عمي كحال:  ينظر: - 2

سيزا أحمد  اسم : بناف الرواية )دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ(، الييئة المصرية العامة لمطباعة، القاىرة، مصر،  3-
 .21، ص 1984)د.ط(، 
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 مططططن  بططططل واحططططد أو أكثططططر مطططططن بنائيططططة لواحططططد أو أكثططططر مططططن وا عططططة حقيقيطططططة أو خياليططططةوعمميططططة 
 1.«المسرود

  داث وا عية كانت أو خيالية، سوافعن األح خبارإلن ىذا أن السرد يكون بام ونفيم

 . كان ذلك من طرف شخص واحد أم أكثر
حداث الحياة وو ائعيا المتعطددة ، المرتبططة ا أن السرد ما ىو إال إعادة ألكما يتضح لن     

 .بزمان ومكان معينين
 

                                                           

د.ط(، جير الدبرنس : المصطمح السردي، تر : عابد خزندار، المجمس األعمى لمثقافة، الجزيرة، القاىرة، مصر، )1-
 .15، ص 1987



 امفصل الأول

 اجملاالت امنظرية نلمتخيل امرسدي

 

 

I/   الشخصية الروائية وكيفية تصنيفها 

II/ الرؤية السردية وأشكالها 

III/ الزمان وتقنياته السردية 

IV/ البنية المكانية وأنواعها 

 

 

 

 



 يالمجاالت النظرية للمتخيل السرد   ولالفصل األ

 

32 
 

فيػو ممػا يقػاؿ  تعتبر دراسة "المتخّيؿ" مف أىـ الدراسات التي تقـو علييا السرديات، 
عنو، بأنو تصور ذىني مناقض للعالـ الواقعي أحيانا، ومؤيد لو أحيانا أخرى، أي أنػو قابػؿ 

 1.ألف يحدث فعال في الواقع

أف اللػة األدبية ال تستعير ممونات الواقع الخارجي، إنيا تعّبػر » وىناؾ مف يرى :  
عف وعي ومعاف ومدلوالت ونظـ فمرية شػاملة تقػـو بخلػؽ عػوالـ جديػدة مػف تعػالؽ الػداالت 

 االنتيػػا اللػويػػة بعاػػيا بػػبعض، ويقػػـو القػػارئ أو الناقػػد بمشػػؼ تلػػؾ العػػوالـ الجديػػدة حػػاؿ 
أو أثنا  عملية القرا ة، وعليو فإف تلؾ العوالـ غير موجودة، إال فػي ذىػف مف قرا ة النص، 

القػارئ ومػػا بػػيف يديػػو مػػا ىػو إال سػػيؿ مػػف الػػداالت المناػػودة علػك الػػورؽ، وقػػد قػػاـ الماتػػب 
بتنظيميػػػا علػػػك نحػػػػو خػػػاص، يػػػوحي أو يقػػػػرب، أو يسػػػيؿ والدة العػػػالـ المتخّيػػػػؿ فػػػي ذىػػػػف 

 القػػارئ شنشػػا  مدينػػة التخّيػػؿ العجيبػػة، وعليػػو فػػإف مػػا القػػارئ، فاأللظػػاظ مظػػاتيي يسػػتعيف بيػػا
يحتاجػػػو الناقػػػد، لػػػيس اسػػػتعارة نظػػػـ عالمنػػػا، بػػػؿ اسػػػتنباط نظػػػـ تلػػػؾ المدينػػػة العجيبػػػة، فمػػػا 

 2.«توااعنا عليو في ىذا العالـ عبر العصور، ال ينطبؽ علك عالـ آخر رىيف بقرا تنا 

يػػػدؿ علػػػك أف اللػػػػة األدبيػػػة ال تحتػػػاج إلػػػك الواقػػػع الخػػػارجي، وىػػػي عبػػػارة عػػػف  ىػػػذا
أفمػار خالقػة تنػتي فػي الػذىف، يمتشػؼ القػارئ داالتيػا عنػد القػرا ة، وعليػو فيػي عػوالـ غيػر 

 حقيقية واقعية ومتخيلة تسمف ذىف القارئ.

ممػػا تقتاػػي دراسػػة "المتخيػػؿ" الوقػػوؼ عنػػد بعػػض المحيطػػات، لعػػؿ أىميػػا دراسػػة 
لشخصية الروائية، بما فييا الشخصػيات الرئيسػية والشخصػيات الثانويػة، وىػذا مػا سػنحاوؿ ا

 توايحو اآلف.

 
                                                           

، الخميس : www.aljabriabed.net"عف حدود الواقعي والمتخّيؿ"،  ينظر:عبد اللطيؼ محظوظ :-1
 .1، ص 18:42، علك الساعة : 25/12/2014
الرؤى والداللة( المرمز الثقافي العربي، بيروت،  عبد ا إبراىيـ : المتخيؿ السردي )مقاربات نقدية في التناص -2

 .9، ص 1990، 1لبناف، ط

http://www.aljabriabed.net/
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I/ وكيفية تصنيفيا الشخصية الروائية : 

تلعب الشخصية دورا ىاما وأساسيا في بنا  الروايػة، إذ أنيػا مرمػز األفمػار، ومجػاؿ 
 تيا مع بعايا البعض.المعاني التي تدور حوليا األحداث مف خالؿ حرمتيا وعالقا

وممػػا ال شػػؾ فيػػو أف للشخصػػية ممانػػا ميمػػا فػػي بنيػػة العمػػؿ القصصػػي، فيػػي مػػرآة 
 عامسة لما وجده الروائي في الواقع.

بالشخصية وذلؾ مف خالؿ وظيظتيػا  بعاا مف المناىي ُعنيت واىتمت مما نجد أف
وشػػمليا، وبوصػػظيا جػػزً  ال يتجػػّزأ مػػف العمليػػة السػػردية، فمػػف خالليػػا يحظػػك العمػػؿ األدبػػي 

 بممانة مرموقة، لذا فيي عنصر ميـ جدا يستدعي الوقوؼ عنده.

 مفيوم الشخصية : /1

 لغة :  .1-1

إف الشػػػخوص سػػػوا  اشنسػػػاف وغيػػػره والجمػػػع  »يرمػػػز المعجػػػـ العربػػػي إلػػػك القػػػوؿ : 
أشػػخاص وشػػخوص وشػػخاص، والشػػخص مػػؿ جسػػػـ لػػو ارتظػػاع وظيػػور والمػػراد بػػو إثبػػػات 

 1.«الّذات

، »وأورد الظراىيػػػدي :  والشػػػخوص السػػػير مػػػف بلػػػد إلػػػك بلػػػد، وشػػػخص الجػػػرح : وـر
وشػػخص ببصػػره إلػػك السػػما  : ارتظػػع، وشخصػػت الملمػػة فػػي الظػػـ إذا لػػـ يقػػدر علػػك خظػػض 

 2.«ليا صوتو

  الصظات التي تميز الشخص عف غيره ويقاؿ : فالف»وفي معجـ الوسيط ىي :  

 
                                                           

 .280ابف منظور : لساف العرب، مادة )شخص(، ص  -1
     (شخص، مادة )2005، 2يروت، لبناف، طالخليؿ بف أحمد الظراىيدي : متاب العيف، دار إحيا  التراث العربي، ب -2

 .468ص 
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رادة ومياف مستقؿ  1.«ذو شخصية قوية وذو صظات متميزة وا 

 اصطالحا :  .1-2

لقػد اختلظػػت وتعػػددت المظػػاىيـ حػػوؿ "الشخصػػية"، وذلػػؾ بسػػبب حرمػػة التطػػور التػػي  
شػػػيدتيا األعمػػػاؿ اشبداعيػػػة والسػػػاحة النقديػػػة، فمػػػف أىػػػـ اآلرا  والمظػػػاىيـ مػػػا أورده "تومػػػاس 

إف الشخصية ىي التنظيـ الػديناميمي » ( الذي قاؿ : Thoma Stearnsأليوت" ) ستيرنز
ت أو األجيزة النظسية الجسػمية التػي تحػدد طريقتػو لتتمّيػؼ مػع في داخؿ الظرد لتلؾ التموينا

 2.«البيئة 

يعني أف الشخصية ىي تنظيـ آلي يموف فػي مػؿ فػرد ويمػوف خاصػا بػو، وىػو الػذي  
 يحدد طريقة الشخصية في التعايش مع البيئة.

فيمػا جديػدا للشخصػية فػي ( » Algirdas Julien Gramasوقػد قػدـ "مريمػاس" ) 
 3.«ما يممف تسميتو بالشخصية المجردة الحمي، ىو 

يأخػػػػذ مسػػػػتوييف : أحػػػػدىما » وذىػػػػب "حميػػػػد لحمػػػػداني" إلػػػػك أف مظيػػػػـو الشخصػػػػية  
مسػػتوى عػػاملي تتخػػذ فيػػو الشخصػػية مظيومػػا شػػموليا مجػػردا ييػػتـ بػػاألدوار، واآلخػػر مسػػتوى 
 ممثلي تتخذ فيو الشخصية صورة فرد يقـو بدور ما في الحمي، يشارؾ مع غيره فػي تحديػد

 4.«دور عاملي ما أو عدة أدوار 

أمػا "حميػد لحمػداني" اس" أعطػك للشخصػية مظيومػا مجػردا، ىذا يدؿ علك أف "مريم 
فقسميا إلك قسميف أو مستوييف، فظي األوؿ تموف الشخصية مظيوما عامػا ومجػردا ويتجلّػك 

                                                           

 475معجـ الوسيط، مادة )ش.خ.ص(، ص إبراىيـ مصطظك وآخروف : ال -1
سامية حسف الساعتي : الثقافة والشخصية )بحث في علـ االجتماع الثقافي(، دار النياة العربية للطباعة والنشر  -2

 .127، ص 1983، 2والتوزيع، بيروت، لبناف، ط
، 1ماف، الرباط، المػرب، طمحمد فليي الجبوري : االتجاه السيميائي )في نقد السرد العربي الحديث(، دار األ -3

 .302، ص 2013
 المرجع نظسو، ص نظسيا. -4
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 دوره فػػػي االىتمػػػاـ بػػػاألدوار فقػػػط، أمػػػا فػػػي المسػػػتوى الثػػػاني فيػػػو عبػػػارة عػػػف ممثػػػؿ يجسػػػد
 شخصية فرد عف طريؽ دور ما مف خالؿ الحمي.

يجػب أف تمػوف مرتبطػة » ( فيػرى أف الشخصػية Percy Lubbockأمػا "لوبػوؾ" )  
 1.«بالحياة، لمنيا ليست صورة عنيا بؿ انطباع أو تعبير عما يجري فييا مف تحوالت 

مػػا يممػػف استخالصػػو مػػف ىػػذا المظيػػـو : أف الشخصػػية البػػد علييػػا أف تمػػوف فػػي   
لة ارتباط تاـ بالحياة مف جية، ومػف جيػة أخػرى ال تمػوف صػورة عنيػا وتتقمصػيا لتلػبس حا

 عما يحدث فييا مف تػيرات وتحوالت. اثوبيا، بؿ يجب علييا أف تموف انطباع

( فػػػػػي متابػػػػػو "أرمػػػػػاف الروايػػػػػة"، فياػػػػػع تقسػػػػػيما E.m.Forstersوأمػػػػػا "فورسػػػػػتر" )  
، وذلػؾ علػك أسػاس أنيػا إمػا أف تمػوف نصئية يعتمػد علػك وظيظتيػا فػي الػللشخصيات الروا

ما مػلقة فيعرؼ الشخصػية المسػطحة بأنيػا :  ُترسػـ فػي أنقػك صػيػيا وتػدور » مسطحة، وا 
حػػوؿ فمػػرة أو خاصػػة واحػػدة، عنػػدما ال يتػػوافر فييػػا أمثػػر مػػف عامػػؿ. ممػػا أنيػػا تبػػدأ تنحنػػي 

 2.«نحو المرة منذ البداية 

ترسػػػـ فػػي أبيػػػك صػػػورىا، وىػػػي ىػػذا يػػػدؿ علػػػك أف الشخصػػية المسػػػطحة يجػػػب أف   
 تدور حوؿ فمرة وحيدة أو خاصية واحدة، وذلؾ عندما ال تحتوي أمثر مف عامؿ.

إف اختبار شخصية مػّلقة يممف فػي » فيعرفيا بقولو :  –المػلقة  –أما الشخصية   
ف لػـ تقنػع فيػي  اختبار قدرتيا علك اشدىاش واشقناع فإف لـ تػدىش بتاتػا فيػي مسػطحة، وا 

 3.«تتظاىر بأنيا مػلقة مسطحة 

 مف خالؿ ما قيؿ نرى بأف الشخصية المػلقة يممف اختبارىا مف خالؿ قدرتيا    

                                                           

حسف األشلـ : الشخصية الروائية )عند خليظة حسف مصطظك(، مجلس الثقافة العاـ، القاىرة، مصر، )د.ط(،  -1
 .44)د.س(، ص 

 المرجع نظسو، ص نظسيا. -2
 .46، ص المرجع نظسو -3
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ف لػػـ تػػدىش  علػػك اشدىػػاش واشقنػػاع، فػػإف حػػدثا ىػػذاف العنصػػراف فيػػي شخصػػية مػلقػػة، وا 
 ولـ يحصؿ إقناع فيي مسطحة غير مػلقة.

ائف ورقػػي"، غيػػر أف ممػػا توصػػؼ الشخصػػية عػػادة بأنيػػا : "مػػائف مػػف ورؽ" أو "مػػ  
يقػػػػػوؿ  الشخصػػػػية والواقػػػػع الظعلػػػػي،ىػػػػذا ال يعنػػػػي، عػػػػدـ وجػػػػود عالقػػػػة خػػػػارج الػػػػورؽ بػػػػيف 

الشخصػيات تمثػؿ أساسػا أشخاصػا ولمػف ذلػؾ : »  (Tzventan Todorov"تػودوروؼ" )
 1.«يتـ طبقا لصياغات خاصة بالتخييؿ 

 Rolandأف الشخصية ىي "مائف ورقػي" حسػب "روالف بػارث" )ونستنتي مف ىذا   
Barthes نمػػػا ىنػػػاؾ ( ىػػػذا ال يعنػػػي عػػػدـ وجػػػود تمامػػػؿ بػػػيف الػػػورؽ والشخصػػػية والواقػػػع، وا 

أما مف خالؿ تعريؼ "تودوروؼ" فنجػد أف الشخصػيات ىػي عبػارة عػف  .بينيـ عالقة تجمع
 أشخاص، وذلؾ ال يتـ إال وفقا لخاصيات وصياغات تختص بالتخييؿ.

والدالليػػػة تحديػػػد ىويػػػة الشخصػػػية فػػػي الحمػػػي  لقػػػد حاولػػػت األبحػػػاث الشػػػمالنية» و  
بشػػمؿ عػػاـ مػػف خػػالؿ مجموعػػة األفعػػاؿ التػػي تقػػـو بيػػا داخػػؿ الػػنص السػػردي، دوف صػػرؼ 
النظر عف العالقة بينيا وبيف مجمػوع الشخصػيات األخػرى التػي يحتػوي علييػا الػنص، فػإف 

 2.«ىذه الشخصية قابلة ألف تحدد مف خالؿ سماتيا ومظيرىا الخارجي 

أف الشمالنييف يحددوف اليوية الشخصية مػف المنطػؽ العػاـ، وذلػؾ مػف خػالؿ يعني  
خػرى األفعاؿ والحرمات التي تقػـو بيػا، دوف غػض النظػر عػف عالقتيػا مػع الشخصػيات األ

 وسماتيا. التي تحدد بمظيرىاالتي توجد في النص، و 

 بأف الشخصية ال تشمؿ داخؿ النص السردي سوى » مما أف ىناؾ مف يرى :  

                                                           

: "الشخصية النسوية في ثالثية أحالـ مستػانمي"، اليوية والتخييؿ في الرواية، منشورات مديرية  محمد غرناط -1
 .125، ص 2008، 1الثقافة، سطيؼ، الجزائر، ط

جويدة حماش : بنا  الشخصية )في حماية عبدو والجماجـ والجبؿ لمصطظك فاسي(، منشورات األوراس، الجزائر،  -2
 .24، 23، ص 2007، 1ط
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عنصػػر مػػف العناصػػر التػػي يعػػّي بيػػا المػػوف النصػػي، فػػإف إدراميػػا ال يممػػف أف يػػتـ بشػػمؿ 
 1.«منعزؿ عف باقي العناصر األخرى

دراميػػا ال و يمػػوف داخػػؿ الػػنص،  رف الشخصػػية ىػػي عنصػػإوىػػذا يحيلنػػا إلػػك القػػوؿ   ا 
 يتـ بشمؿ منعزؿ عف باقي العناصر األخرى.

مػػػػف  –فػػػػإف ىنػػػػاؾ شػػػػبو إجمػػػػاع وعلػػػػك الػػػػرغـ مػػػػف اخػػػػتالؼ تعريظػػػػات الشخصػػػػية،   
 الشخصية : ىي بنا  فراي، بمعنك أنيا تجريد يشير » يشير إلك أف  –الوجية النظسية 

 2.«إلك الحالة الداخلية أو النظسية للظرد 

فمف خالؿ ىػذا القػوؿ نظيػـ أف الشخصػية عبػارة عػف إشػارة للحالػة الداخليػة، بمعنػك أنيػا    
 وميوالت الشخص، أو البيئة التي يعيش فييا.تتشمؿ مف خالؿ سلومات وأىوا  

الشخصػػية مػػا ىػػي إال مظيومػػا سػػيميولوجيا، يممػػف أف تحػػدد فػػي » وىنػػاؾ مػػف يػػرى أف :    
مقاربة أولك ممػورفيـ ممظصػؿ بشػمؿ ماػاعؼ : إنيػا مػورفيـ ثابػت ومتجػؿ مػف خػالؿ داؿ 
منظصػػػػػػػؿ )مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف اششػػػػػػػارات( يحيػػػػػػػؿ علػػػػػػػك مػػػػػػػدلوؿ منظصػػػػػػػؿ )معنػػػػػػػك أو قيمػػػػػػػة 

 3.«خصية(الش

يعنػي أف الشخصػية عبػارة عػف مػورفيـ ثابػت ودائػـ ولػيس متػّيػرا وزائػال، يتمػوف مػف لظػػظ    
 منظصؿ يحيؿ إلك معنك أو قيمة الشخص.

 أنيا إنساف مف لحـ ودـ لو وجوده الخاص » وتعرؼ "آمنة يوسؼ" الشخصية بػ :    

                                                           

يد بنمراد : سيميولوجية الشخصيات السردية )رواية الشراع والعاصظة لحنا مينة أنموذجا(، دار مجدالوي للنشر سع -1
 .37، ص 2013، 1والتوزيع، عماف، األردف، ط

حميد عبد الوىاب البدراني : الشخصية اششمالية )مقاربة سوسيو ثقافية في خطاب أحالـ مستػانمي(، دار  -2
 .17، ص 2013، 1توزيع، عماف، األردف، طمجدالوي للنشر وال

فيليب ىاموف : سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر: سعيد بنمراد، دار مـر ا للنشر والتوزيع، القبة، الجزائر،  -3
 .33)د.ط(، )د.ت(، ص 
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 1.«وحياتو المستقلة 

شنسػاف نظسػو الػذي ا خصػية إذ تػرى أنيػا"آمنة يوسػؼ" تزيػد فػي تقريػب الش ينا نجدف
 .رؽ بينيما، فيما ميانا واحداال يظمستقلة،  ةلو وجوده وحيا

( مػف أىػـ المنظػريف السػيميائييف الػذيف أولػوا Philippe Hamonويعد "فيليب ىػاموف" )   
حصػػلة لجميػػع البحػػوث التػػي اعتمػػدت علييػػا مػػا خاصػػا للشخصػػية، فمانػػت خالصػػتو ماىتما

 مناىي البنيوية والسيميائية.

والشخصػػػية فػػػي نظػػػره ليسػػػت مقولػػػة أدبيػػػة، وال معطػػػك جماليػػػا مؤسػػػس سػػػلظا، بػػػؿ »  
حػددىا وفػػؽ منطلقػػات لسػانية بحتػػة، إذ يعتبرىػػا عالمػة تتقػػاطع فػػي أمػور مثيػػرة مػػع العالمػػة 

 2.«اللسانية مونيا دااّل مدلوال 

إلػػك الشخصػػية باعتبارىػػا عالمػػة، تشػػترؾ فػػي مجموعػػة  "فيليػػب ىػػاموف"  وىنػػا ينظػػر 
 ظظ( ومدلوؿ )معنك(.لمف العناصر الممونة للعالمة اللسانية والمشملة مف داؿ )ال

 / تصنيف الشخصية عند "فيميب ىامون": 2

 (Personnages Refrentielsفئة الشخصيات المرجعية : ) .2-1

وىي نوع مف الشخصيات التاريخية والميثولوجية واالجتماعيػة والمجازيػة، تحيػؿ إلػك »  
معنػػك نػػاجز وثابػػت تظراػػو ثقافػػة مقروئيتيػػا وتظػػؿ رىينػػة بدرجػػة مشػػارمة القػػارئ فػػي تلػػؾ 
الثقافػػػة، وعنػػػدما تنػػػدرج ىػػػذه الشخصػػػيات فػػػي الملظػػػوظ الروائػػػي، فإنيػػػا تعمػػػؿ أساسػػػا علػػػك 

 والمستنسخات  يديولوجيةتيا علك النص المبير الذي تمثلو األالتثبيت المرجعي وذلؾ بإحال

 
                                                           

 .24، ص 1997، 1آمنة يوسؼ : تقنيات السرد في النظرية والتطبيؽ، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط -1
أحالـ معمري : "بنية الخطاب السردي في رواية )فواك الحواس( لػ: أحالـ مستػانمي"، مخطوط مذمرة لنيؿ  -2

    ،2004، 2003شيادة الماجستير، تخصص األدب العربي ونقده، أ.د. عبد القاىر ىني، جامعة ورقلة، الجزائر، 
 .48ص 
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 1.«والثقافة 

عبػػػارة عػػػف شخصػػػيات ترمػػػت أثػػػرا بػػػارزا فػػػي  الشخصػػػيات المرجعيػػػةبػػػذلؾ تمػػػوف و  
، وعندما تجسد ىذه الشخصػيات فػي العمػؿ األدبػي يمػوف دورىػا االتاريخ لـ يتػير وبقي ثابت

عادتيا إلك النص   األصلي.ترسيخ المرجعيات وا 

 ( Personnages Embrayeurs) الشخصيات الواصمة :فئة . 2-2

وتمػػوف عالمػػات علػػك حاػػور المؤلػػؼ والقػػارئ أو مػػف ينػػوب عنيػػا فػػي الػػنص، » 
ويصػػنؼ "ىػػاموف" اػػمف ىػػذه الشخصػػيات الناطقػػة باسػػـ المؤلػػؼ والمنشػػديف فػػي التراجيػػديا 

والػػػػػرواة والمػػػػػؤلظيف المتػػػػػدخليف القديمػػػػػة والمحػػػػػاوريف السػػػػػقراطييف، والشخصػػػػػيات المرتجلػػػػػة 
وشخصيات الرساميف والمتاب والثرثاريف والظنانيف، وفي بعض األحيػاف يمػوف مػف الصػعب 
المشؼ عف ىذا النمط مف الشخصيات بسػبب تػدخؿ بعػض العناصػر المشوشػة أو المقنعػة 

 .2«التي تأتي لتربؾ الظيـ المباشر لمعنك ىذه الشخصية أو تلؾ

يعنػػػػي أف الشخصػػػػيات الواصػػػػلة تمػػػػوف فػػػػي شػػػػمؿ عالمػػػػات تواػػػػي وجػػػػود الماتػػػػب  
والقارئ في العمؿ الظني، فقػد تػوحي إليػو بإشػارات أو رمػوز، ويػدرج "ىػاموف" فػي ىػذه الظئػة 
المحػػاوريف السػػقراطييف والشخصػػيات المرتجلػػة والػػرواة والرسػػاميف ... وفػػي بعػػض األحيػػاف 

ترسػػؿ العناصػػر التػػي  ؾ بسػػبب وجػػود بعػػضيصػػعب علينػػا امتشػػاؼ ىػػذه الشخصػػيات، وذلػػ
  التشويش لتربؾ ىذه الشخصية

 ( PersonnagesAnaphoriques: فئة الشخصيات المتكررة: .2-3

وىنػػا تمػػوف اشحالػػة اػػرورية فقػػط للنظػػاـ الخػػاص بالعمػػؿ األدبػػي، فالشخصػػيات » 
لمقػػػاطع مػػػف الملظػػػوظ منظصػػػلة  تنسػػػي داخػػػؿ الملظػػػوظ شػػػبمة مػػػف االسػػػتدعا ات والتػػػذميرات

                                                           

 .64والجماجـ لمصطظك فاسي(، ص  جويدة حماش : بنا  الشخصية )في حماية عبدو -1
حسف بحراوي : بنية الشمؿ الروائي )الظاا ، الزماف، الشخصية(، المرمز الثقافي العربي، الدار البياا ،  2 -

 .217، ص 2009، 9المػرب، ط
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وذات طػػػػوؿ متظػػػػاوت، وىػػػػذه الشخصػػػػيات ذات وظيظػػػػة تنظيميػػػػة الحمػػػػة أساسػػػػا، أي أنيػػػػا 
عالمات مقوية لذامرة القارئ مػف مثػؿ الشخصػيات المبشػرة بخيػر أو تلػؾ التػي تػذيع وتػؤوؿ 
الدالئؿ... الخ، وتظير ىذه النماذج مف الشخصيات في الحلـ المنذر بوقػوع حػادث أو فػي 

اىد االعتػػراؼ والبػػوح، وبواسػػطة ىػػذه الشخصػػيات يعػػود العمػػؿ ليستشػػيد بنظسػػو وينشػػ  مشػػ
 1.«طوطولوجيتو الخاصة 

 أنواع الشخصيات :/ 3

 نمّيز نوعيف للشخصية، فيناؾ الشخصية الرئيسية والشخصية الثانوية :    

   الشخصية الرئيسية : .3-1

تصػػػويره أو مػػػا أراد ىػػي الشخصػػػية الظنيػػة التػػػي يصػػػطظييا القػػاص لتمثػػػؿ مػػا أراد » 
التعبير عنو مف أفمار أو أحاسيس، وتموف ىذه الشخصية ذات فاعلية ملما منحيػا القػاص 
رادتيػػا، بينمػػا يختظػػي ىػػو بعيػػدا يراقػػب صػػراعيا  حريػػة وجعليػػا تتحػػرؾ وتنمػػو وفػػؽ قػػدراتيا وا 

 2.«وانتصارىا أو إخظاقيا وسط المحيط االجتماعي أو السياسي الذي رمك بيا فيو 

شخصػػػية فنيػػػة تمثػػػؿ مػػػا أراد  ا التعريػػػؼ أف الشخصػػػية الرئيسػػػيةص مػػػف ىػػػذنسػػػتخل 
القػػاص تصػػػويره والتعبيػػػر عنػػػو، وتمػػػوف فعالػػػة ملمػػا منحيػػػا القػػػاص الحريػػػة والحرمػػػة لتسػػػبي 

رادتيا، بينما ىو يقؼ بعيدا ليراقبيا في الوسط الذي ألقك بيا فيػو.    بذلؾ حسب قدراتيا وا 
ىي التػي تقػود الظعػؿ وتدفعػو إلػك األمػاـ، » الرئيسية وىناؾ مف يرى بأف الشخصية   

وليس مف الاروري أف تموف الشخصية الرئيسية بطؿ العمؿ دائما، ولمنيا ىي الشخصػية 
 3.«المحورية، وقد يموف ىناؾ منافس أو خصـ ليذه الشخصية 

                                                           

 .217حسف بحراوي: بنية الشمؿ الروائي )الظاا ، الزماف، الشخصية(، ص -1
(، منشورات اتحاد متاب 1985، 1947: تطور البنية الظنية في القصة الجزائرية المعاصرة ) شربيط أحمد شربيط -2

 .32، ص 1998العرب، دمشؽ، )د.ط(، 
صبيحة عودة زعرب : غساف منظاني )جماليات السرد في الخطاب الروائي(، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عماف،  -3

 .132، 131، ص 2006، 1األردف، ط
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تلػػؾ الشخصػػية التػػي » ( فيعرفيػػا علػػك أنيػػا Yori Lotmanأمػػا "يػػوري لوتمػػاف" ) 
 1.«ال لظعؿ الشي  المحظور عف الشخصيات األخرى تملؾ حلو 

الحلػػوؿ لمػػؿ مشػػملة  تمتلػػؾخصػػية الرئيسػػية عنػػده ىػػي التػػي ىػػذا يػػدؿ علػػك أف الش 
 .بيا وتمنع إصابة الشخصيات األخرى

 الشخصية الثانوية : .3-2

التي تاػظي علػك عػالـ الروايػة حيويتػو وعمرانػو، وبمػا »ىي أما الشخصية الثانوية   
معنيػػػػة بتقػػػػديـ البيئػػػػات اشنسػػػػانية، فالشخصػػػػيات الثانويػػػػة ىػػػػي التػػػػي تقػػػػيـ ىػػػػذه أف الروايػػػػة 

 2.«البيئات

ىػػذا يعنػػي أف الشخصػػية الثانويػػة ىػػي التػػي تمػػني الروايػػة الحيويػػة والمتعػػة، وتزودىػػا 
 بالعمراف والشخوص، وىي التي تقيـ البيئات التي يعيش فييا المجتمع.

ىػػي المسػػاعدة علػػك امتمػػاؿ » أمػػا الشخصػػية الثانويػػة عنػػد "عبػػد الملػػؾ مرتػػاض"    
خالليػػػا يػػػتـ تشػػػمؿ القصػػػة أو الروايػػػة )العمػػػؿ األدبػػػي(، فيػػػي تسػػػاعد علػػػك  فمػػػف .3«البنػػػا 

 ناي العمؿ وبعث التشويؽ فيو.

 وىناؾ مف يعرفيا بأنيا تاي  الجوانب الخظّية للشخصية الرئيسية وتموف :

مػػا تبػػع ليػػا، تػػدور إّمػػا عوامػػؿ »  مشػػؼ عػػف الشخصػػية المرمزيػػة وتعػػديؿ لسػػلوميا وا 
ممػا يعنػي 4.«في فلميا وتنطػؽ باسػميا فػوؽ أنيػا تلقػي الاػو  علييػا وتمشػؼ عػف أبعادىػا 

 أنيا تمشؼ الجانب الخظي والػامض للشخصية األساسية.

 في سير أحداث  امؤثر  اعنصر  تعد مما سبؽ نقوؿ : إف الشخصية مف غير شؾ
                                                           

 .49نمراد : سيميولوجية الشخصية السردية، ص سعيد ب -1
 .84، ص 1996، 1محمد يوسؼ نجـ : فف القصة، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبناف، ط -2
 .144لؾ مرتاض: تحليؿ الخطاب السردي، ص عبد الم -3
 .132صبيحة عودة زعرب : غساف منظاني )جماليات السرد في الخطاب الروائي(، ص  -4
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مػػػف  األدبػػي )الروائػػي(، فمػػف خػػالؿ الشخصػػيات ناػػمف جمػػاؿ الروايػػة ومتعتيػػا، والعمػػؿ 
دونيػػا ال يمتمػػؿ العمػػؿ الروائػػي وال يصػػبي لػػو قيمػػة، لػػذا تلعػػب الشخصػػيات دورا ميمػػا فػػي 

غؿ، فعنػػد تجسػيد فمػرة الروائػػي أو القػاص، ليػذا مػػاف اىتمػاـ األديػب بالشخصػػية شػػلو الشػا
لػػك لحظػػات التنػػوير فػػي عملػػو، وىػػذا ال يمػػوف إال مػػف جيػػدا منػػذ البدايػػة يصػػؿ إ يػػاحبمػػو ل

خػػالؿ الرسػػـ الجيػػد والمػػػتقف للشخصػػيات سػػوا  أمانػػت شخصػػػية رئيسػػية أـ ثانويػػة، وتبيػػػيف 
يااح جزئياتيا الداخلية منيا والخارجية، الظاىرة والمست  رة.تأبعادىا وا 

II/   أشكاليا والرؤية السردية: 

( ممانة مرموقة في الدراسػات La Vision Narrativeفمرة الرؤية السردية )تمثؿ   
 األدبية.

حػػػػيف نػػػػنعـ النظػػػػر فػػػػي األدبيػػػػات العربيػػػػة الخاصػػػػة بحقػػػػؿ الرؤيػػػػا التػػػػي يراىػػػػا » فػػػػػ   
اشنساف في منامو، نمتشؼ بسيولة إخالص العػامليف فػي ىػذا الحقػؿ لمػا نػدبوا أنظسػيـ لػو، 

لمبيػر(، و"ابػف شػاىيف" فػي سوا  أمانوا قدامك مػػ :"ابػف سػيريف" فػي متابػو )تظسػير األحػالـ ا
متابو )اششارات فػي علػـ العبػارات(، و "عبػد الػنػي النابلسػي" فػي متابػو )تعطيػر األنػاـ فػي 
تعبيػػر المنػػاـ(، أـ محػػدثيف مػػػ "محمػػود سػػليماف يػػاقوت" فػػي متابػػو )اللػػػة والرؤيػػا والحلػػـ(، و 

 يؤال  جميعا انطلقوا مف "سميرة قمر" في متابيا )الحلـ والرؤيا في الظلسظة والعلـ والديف(، ف

 1.«األساس الديني في تظسير )الرؤيا والحلـ( اللذيف يراىما اشنساف في منامو 

ليسػت القاػية التػي  »لك جانب ىذا تعرؼ "سمر روحي الظيصؿ" الرؤيػة بقوليػا وا    
اىتمػػػوا بيػػػا ىنػػػا ىػػػي اشيمػػػاف بالمعػػػايير التػػػي واػػػعيا العػػػاملوف فػػػي حقػػػؿ تأويػػػؿ المنامػػػات 
وتظسػيرىا، بػؿ القاػية فػي التنبيػو علػك أف إخػالص ىػؤال  العػامليف فػي حقػؿ المنامػات فػػي 
عمليـ جعليـ ينجحوف في ابتداع إجرا ات تظصيلية محددة لتظسػير المنامػات وتأويليػا، وقػد 

                                                           

 ت اتحاد متاب العرب، دمشؽ، سورياروحي الظيصؿ : الرواية العربية لبنا  والرؤيا )مقاربات نقدية(، منشوراسمر  -1
 .195، ص 2003)د.ط(، 
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تظك النقاد بالتمييز اشمالئي بيف )الرؤية( بتا  التأنيث المربوطة، و)الرؤيا( باأللؼ اللينػة ام
الممػػػدودة، وقػػػالوا إنػػػو يحسػػػف اسػػػتعماؿ األولػػػك فػػػي مػػػا يػػػراه اشنسػػػاف فػػػي منامػػػو، واسػػػتعماؿ 

 1.«إليو األديب والظيلسوؼ والمبدع عموما طوؽالثانية في ما ي

منػذ القػدـ، وقػد درسػيا المتػاب والنقػاد فػي متابػاتيـ  وىمذا فإف الرؤيػة السػردية مانػت 
بداعاتيـ وتوالت ىذه الدراسات حتك مع المحدثيف.  وا 

 مفيوم الرؤية السردية :  /1

( Tzventan Todorovُتعنػػػػػك الرؤيػػػػػة السػػػػػردية حسػػػػػب "تزفتػػػػػاف تػػػػػودوروؼ" ) 
نظػره عبػارة  الرؤية السػردية فػيف 2.«بالميظية التي يتـ بيا إدراؾ القصة مف طرؼ السارد »

 عف طريقة يتبعيا السارد أو الراوي لظيـ القصة أو الرواية.

النظػػػري فػػػي عديػػػد مػػػف حقػػػوؿ الممارسػػػة  سػػػاساأل» ممػػػا ينظػػػر للرؤيػػػة علػػػك أنيػػػا  
الظنيػػة، ولربمػػا تتاػػي داللتػػو أمثػػر فػػي الرسػػـ، بواسػػطة اخػػتالؼ ىيئػػات الخيػػوط والظػػالؿ، 

 لػػػك المشػػػيد، الػػػذي تتحػػػدد بػػػدوره أبعػػػادهبػػػاختالؼ زاويػػػة النظػػػر التػػػي ينظػػػر منيػػػا الظنػػػاف إ
والمسافات بيف ممونات وفؽ النظر إلييا مف ىذه الجية أو تلؾ، وحسب مدى انظتاح زاويػة 

 3.«النظر ىذه

الػراوي األحػداث عنػد تقػديميا الطريقة التي اعتبػر بيػا » في حيف تعنك الرؤية بػػ :   
يي تخاع شرادتو ولموقظػو الظمػري، .(، فتتجّسد مف خالؿ منظور الراوي لمادة القصة، ف).

 4.«وىو يحدد بواسطتيا أي بميزاتيا الخاصة التي تحدد طبيعة الراوي الذي يقؼ خلظيا 

                                                           

 .195ص ، سمر روحي الظيصؿ : الرواية العربية لبنا  والرؤيا )مقاربات نقدية( -1
:  www.mnaabr.com،. 2009: "الرؤية السردية )مظيوميا وأنواعيا("، منابر ثقافية،  نصيرة زوزو -2 يـو

 1، ص 13:23، علك الساعة : 09/01/2015
 .ص نظسيا المرجع نظسو، -3
 .المرجع نظسو، ص نظسيا -4
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ىػػذا يعنػػي أف الرؤيػػة مػػا ىػػي إال السػػبيؿ الػػذي يعتمػػده الػػراوي لسػػرد أحػػداث قصػػتو،  
 حيث تموف ىذه الرؤية مسيرة مف قبؿ إرادتو وأفماره.

 أنواع الرؤية السردية :  /2

 لػػػػذا نجػػػػدبعض، بػػػػتػػػػرتبط الرؤيػػػػة السػػػػردية بمجموعػػػػة عناصػػػػر، متالحمػػػػة بعاػػػػيا   
تتعلؽ الرؤية السردية بالميظية التي يتـ بيػا إدراؾ القصػة مػف طػرؼ : » يقوؿ"محمد بوعزة" 

" بػػدؿ الرؤيػػة Point of Viewالسػػارد، يسػػتخدـ النقػػد االنجليػػزي مصػػطلي وجيػػة النظػػر "
 1.«معادال ليا ىو المنظور السرديثا السردية، مما نجد مصطلحا ثال

وما يقصده "بو عزة" بقولو ىػذا، أف الرؤيػة السػردية تسػاوي وجيػة النظػر، والمنظػور  
تختلػػػؼ األبحػػػاث السػػػردي، فمالىمػػػا يصػػػب فػػػي بوتقػػػة واحػػػدة وىػػػي الرؤيػػػة السػػػردية. ممػػػا 

ـ أو وتتعػػدد التصػػورات حػػوؿ مظيػػـو الرؤيػػة السػػردية، ممػػا أنيػػا تتطػػور سػػوا  بتوسػػيع المظيػػو 
( بػػػػػػػيف ثالثػػػػػػػة أنػػػػػػػواع مػػػػػػػف الرؤيػػػػػػػة Tzvetan Todorovيمّيػػػػػػػز "تػػػػػػػودوروؼ" )، و تعديلػػػػػػػو
    ىي:  2.«السردية

 ( :Vision par derrièreالرّاوي < الشخصية الحكائية )الرؤية من الخمف( ) .2-1

 ويستخدـ الحمي المالسيمي غالبا ىذه الطريقة، ويموف الّراوي عارؼ أمثر مما »   

الحمائيػػة، أنػػو يسػػتطيع أف يصػػؿ إلػػك مػػؿ المشػػاىد عبػػر جػػدراف المنػػازؿ، تعرفػػو الشخصػػية 
ممػػػا أنػػػو يسػػػتطيع أف ُيػػػدرؾ مػػػا يػػػدور بخلػػػد األبطػػػاؿ. وتتجلّػػػك سػػػلطة الػػػراوي ىنػػػا فػػػي أنػػػو 
 يسػػػتطيع مػػػثال أف ُيػػػدرؾ رغبػػػات األبطػػػاؿ الخظيػػػة، تلػػػؾ التػػػي لػػػيس ليػػػـ بيػػػا وعػػػي أنظسػػػيـ،

 و ػيػار إلػا أشػػػائية، ىي مػػخصية الحمػي والشف الراو ػيػوية بػػالقة السلطػػػيتاي أف الع

                                                           

 .76، ص 2010، 1ومظاىيـ(، دار األماف، الرباط، المػرب، طمحمد بوعزة : تحليؿ النص السردي )تقنيات  - 1

 .1ص نصيرة زوزو : "الرؤية السردية )مظيوميا وأنواعيا("، - 2



 يالمجاالت النظرية للمتخيل السرد   ولالفصل األ

22 
 

 1.«"توماتشظسمي" بالسرد المواوعي 

فػػػػي ىػػػػذه الرؤيػػػػة يمػػػػوف الػػػػراوي عالمػػػػا باألحػػػػداث والوقػػػػائع، ومػػػػا يجػػػػري فػػػػي جػػػػوىر  
الشخصيات، أمثر مما تعلـ الشخصية فػي حػد ذاتيػا، فيػو عػالـ بمػؿ التظاصػيؿ، وملػـ بمػؿ 

 بػ:الجزئيات، وىناؾ مف يعرفو أياا 

 2.«وعالـ بمؿ شي  وحاار في مؿ مماف  دإنو سار » 

حاطػػػػة باألحػػػػداث    يعنػػػػي أف الرؤيػػػػة مػػػػف الخلػػػػؼ يمػػػػوف فييػػػػا السػػػػارد أمثػػػػر علمػػػػا وا 
والسػػارد فػػي الرؤيػػة مػػف الخلػػؼ يمػػوف حااػػرا دائمػػا فػػي مػػؿ وقػػت ، الروائيػػة مػػف الشخصػػية

 ومماف.

 ( :.Vision avecالراوي يساوي )=( الشخصية الحكائية )الرؤية مع  .2-2

، فػال يقػدـ لنػا أي وتموف معرفة الراوي ىنا علػك قػدر معرفػة الشخصػية الحمائيػة»   
معلومػػة أو تظسػػيرات، إال بعػػد أف تمػػوف الشخصػػية نظسػػيا قػػد توصػػلت إلييػػا. وُيسػػتخدـ فػػي 
ىذا الشمؿ امير المتملـ أو اػمير الػائػب ولمػف مػع االحتظػاظ دائمػا بمظيػر الرؤيػة مػع، 
فػػإذا ابتػػدئ باػػمير المػػتملـ وتػػـ االنتقػػاؿ بعػػد ذلػػؾ إلػػك اػػمير الػائػػب فػػإف مجػػرى السػػرد 

مػػػع ذلػػػؾ باالنطبػػػاع األوؿ الػػػذي يقاػػػي بػػػأف الشخصػػػية ليسػػػت جاىلػػػة بمػػػا يعرفػػػو يحػػػتظظ 
 الراوي، وال الراوي جاىؿ بما تعرفو الشخصية، والراوي في ىذا النوع إما أف يموف شاىدا 

 3.«علك األحداث أو شخصية مساىمة في القصة 

إف الرؤية مع، أو العالقة المتساوية بػيف »  ويقوؿ "حسف بحراوي" في مواع آخر: 
الراوي، والشخصية ىي التي جعليا "توماتشظسمي" تحت عنواف : "السرد الذاتي" والواقع أف 

                                                           

، 3حميد لحمداني : بنية النص السردي )مف منظور النقد األدبي(، المرمز الثقافي العربي، الدار البياا ، ط -1
 .47، ص 2000

 .77ردي )تقنيات ومظاىيـ(، ص بوعزة : تحليؿ النص السمحمد  -2
 .48، 47حميد لحمداني : بنية النص السردي )مف منظور النقد األدبي(، ص  -3
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الػػػراوي يمػػػوف ىنػػػا، مصػػػاحب لشخصػػػيات يتبػػػادؿ معيػػػا المعرفػػػة بمسػػػار الواقػػػع، وقػػػد تمػػػوف 
روايػات الشخصػية،  الشخصية نظسيا تقػـو بروايػة األحػداث، ويتجلػك ىػذا بشػمؿ وااػي فػي
 1.«سوا  في االتجاه الرومانسي أو في اتجاىات ذات البطؿ اششمالي 

وفػػي ىػػذه الرؤيػػة تمػػوف معرفػػة الػػراوي علػػك قػػدر معرفػػة الشخصػػية الحمائيػػة فػػي مػػؿ  
شي ، فيو ال يبوح لنػا بػأي شػي  حتػك تمػوف الشخصػية علػك علػـ بػو، حيػث يػتـ اسػتخداـ 

 موف الراوي يساوي الشخصية.امير المتملـ أو الػائب، وىمذا ي

 ( :Vision de Dehorsالراوي > الشخصية )الرؤية من الخارج( ) .2-3

فػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة تمػػػػػوف معرفػػػػػة السػػػػػارد أقػػػػػؿ مػػػػػف معرفػػػػػة الشخصػػػػػية الروائيػػػػػة »   
ال أمثػر، بمعنػك أنػو يػروي مػا يحػدث فػي  شخصية(، إنػو يصػؼ مػا يػراه ويسػمعو)السارد>ال

الخػػػارج، وال يعػػػرؼ مطلقػػػا مػػػا يػػػدور فػػػي ذىػػػف الشخصػػػيات وال مػػػا تظمػػػر بػػػو أو تحسػػػو مػػػف 
مشاعر. إنو يعرؼ ما ىو ظاىر ومرئي مف أصوات وحرمػات وألػواف، وال ينظػذ إلػك أعمػاؽ 

سػي بػأف ىػذا الطػابع الح (Todoroveودواخؿ ونظسيات الشخصػيات، ويعتقػد "تػودوروؼ" )
 الخػػارجي ىػػو نسػػبي، وال يعػػدو أف يمػػوف موااػػعة . وأنػػواع السػػرد المنتميػػة إلػػك ىػػذا الشػػمؿ

 2.«قليلة مقارنة مع األنواع األخرى

فػػالراوي  يعنػػي أف الشخصػػية تمػػوف أمثػػر علمػػا مػػف السػػارد وعارفػػة باألحػػداث أمثػػر، 
 يعرؼ  الخارجي، فيو الفي ىذه الرؤية ال يقـو إال بالتعبير عما يراه أو يسمعو في العالـ 

 مطلقا ما يجري في ذىف الشخصيات، إال ما يموف ظاىرا.
جميع الرؤى )الرؤية مف الخلؼ، الرؤية مع، والرؤيػة مػف الخػارج( ىػي وبذلؾ تموف  

 وبظاػليا يعػرؼ المتلقػي )القػارئ(، التي مف خالليا نػتممف مػف إدراؾ الروايػة وفيػـ أحػداثيا
 ىي التي تتمظؿ بسرد األحداث وترتيبيا وفؽ سير األخيرة  وىذهحياة الشخصيات الحمائية، 
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 الرواية.  

III/ الزمان وتقنياتو السردية : 

لقػػد شػػملت قاػػية الػػزمف بػػؤرة التظميػػر العميػػؽ المحاطػػة بالاػػبابية والملػػػزة بػػالحيرة   
حوؿ ماىية ىذا المجيوؿ والمحسوس في الوقت ذاتو، فاشنساف يعيش مدة مػف الػزمف يعيػد 
فييا أياـ عمره ودقائؽ حياتو، لمنػو لػـ يسػتطع طػوؿ عمػره القػبض علػك ىػذا العنصػر الػذي 

ة مػػػف أمػػػره، وىػػػذه الجدليػػػة الزمنيػػػة، ىػػػي مػػػا اسػػػتدعك انتبػػػاه أقلػػػؽ ميانػػػو، وجعلػػػو فػػػي حيػػػر 
زمػػف القػػص وزمػػف  »أمثػػاؿ "يمنػػك العيػػد" التػػي تعرفػػو بقوليػػا: وفاػػوؿ الظالسػػظة والمظمػػريف

الشػػي  الػػذي يقػػص عنػػو القػػص تبػػدو حػػادة فػػي العمػػؿ القصصػػي، وتصػػؿ فػػي نظػػر بعػػض 
القػػص السػػينمائي البػػاحثيف حػػد التنػػاص خاصػػة فػػي القػػص األدبػػي )القصػػص الممتوبػػة(، و 

)مػػف حيػػث ىػػو قػػص مصػػّور مقػػدـ بواسػػطة شػػريط سػػينمائي(، والقػػص الشػػظيي، وتبقػػك ىػػذه 
االزدواجيػػػة أقػػػؿ حػػػدة فػػػي أشػػػماؿ تعبيريػػػة أخػػػرى )مالقصػػػة المقدمػػػة فػػػي صػػػورة واحػػػدة، أو 

 La Bande Dessinée ».1مالشريط المرسـو 

 لػة واصطالحا. ومف خالؿ ىذه اللمحة البسيطة سنتطرؽ لمظيـو الزمف 

 . الزمن في المغة : 1

لقػػد ورد للػػزمف جملػػة مػػف التعػػاريؼ فػػي قػػواميس مثيػػرة نػػذمر منيػػا تعريػػؼ الظيػػروز  
 قوؿ :ي حيفأبادي 

ج : أزمػاف وأزمنػة لقليػؿ الوقػت ومثيػره.ُر، اسػماف محرمة ومسحاب، الَعْصػ الزمن:» 
 .2«وأزمٌف : ولقيتو ذات الّزميف. مزبير تريد بذلؾ تراخي الوقت

 الزمف والزماف اسـ لقليؿ الوقت ومثيره، والجمع َأْزُمٌف »أما في لساف العرب فنجد   
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 1.«َوَأْزَماٌف َوَأْزِمَنٌة، َوَأْزَمَف الشي  : طاؿ عليو الزمف وأزمف بالمماف : أقاـ بو َزَمًنا

أمػػا "الزبيػػدي" فقػػد مػػاف يػػرى أف الػػدىر غيػػر محػػدد بوقػػت معػػيف تمامػػا مثلمػػا ذىػػب   
الدىر ال ينقطع أبػدا، فػي حػيف يمػوف » إليو "ابف منظور"، وقد ابط ىذا الرأي في قولو : 

 2.«الزماف في شيريف إلك ستة أشير 

تحػدث فػي  لقد عرؼ الزمف بأنو الزماف أو األزمنة التي. الزمن في االصطالح : 2 
زمػػػػػػػف القصػػػػػػػة وزمػػػػػػػف المسػػػػػػػرود وزمػػػػػػػف الحمػػػػػػػي »نا ىػػػػػػػا المواقػػػػػػػؼ والوقػػػػػػػائع المقدمػػػػػػػة أث
(ErzahlteZeit وتمثيليا )زمف الخطاب وزمف السرد والزمف الروائيErahltzeit».3 

 آخر للزمف يتمثؿ في مونو : امما نجد تعريظ -

المواقػؼ والمواقػع مجموعة العالقات الزمنية، السرعة، التتابع، البعػد ...الػخ، بػيف » 
المحميػػػػػػة وعمليػػػػػػة الحمػػػػػػي الخاصػػػػػػة بيمػػػػػػا، وبػػػػػػيف الػػػػػػزمف والخطػػػػػػاب والمسػػػػػػػرود والعمليػػػػػػة 

 4.«السرديػة

ىذا يعني أف الزمف أو الزماف تحدث خاللو مجموعة مف األحداث والمواقؼ تمػوف   
مرتبطة بو إّما ماايا أو حاارا أو مستقبال، وىو أياا عبارة عػف مجموعػة مػف العالقػات 

منيػػػة المتمثلػػػة فػػػي السػػػرعة والتتػػػابع والبعػػػد وغيرىػػػا، وىػػػذه العالقػػػات تمػػػوف بػػػيف المواقػػػؼ الز 
 والمواقع المحمية وعملية الحمي وبيف الزمف والخطاب والمسرود والعملية السردية.

 أف:وىناؾ مف يرى  -

الزمف أو الزماف فػي اللػػة العربيػة ملمتػاف مترادفتػاف مػف حيػث المعنػك والداللػة، »   
ف رجػي المنجػد أف الزمػاف مػأخوذ مػف الػزمف.هومثيػر مف أو الزماف اسـ لقليؿ الوقػت فالز   ، وا 
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والػػزمف اللػػػوي صػػيع تػػدؿ علػػك وقػػوع أحػػداث فػػي مجػػاالت زمنيػػة مختلظػػة مػػف حيػػث مونيػػا 
 1.«صيػا ذوات دالالت زمنية 

الزمف اللػوي فنستنتي أنػو عبػارة عػف صػيع تػدؿ علػك وقػوع أحػداث فػي أزمنػة  أما   
   . وقد عّرؼ "بوؿ ريمور" الّزمف:مختلظة

، وىػػػذا مػػػا يشػػػمؿ قػػػواـ مظيػػػـو 2«بوصػػػظو تتابعػػػا لافعػػػاؿ السػػػردية وتنظيمػػػا ليػػػا » 
 أفقػػا شدراؾ الوجػػود فػػي العػػالـ.» الزمػػاف عنػػده، ومػػف ناحيػػة أخػػرى اعتبػػر "ىيػػدغر" الزمػػاف 

ومػػػا دامػػػت اآلنيػػػة )الوجػػػود ىنػػػاؾ( ال تػػػدرؾ ذاتيػػػا إال بوصػػػظيا مقذوفػػػة فػػػي العػػػالـ، وبػػػيف 
اآلخػػػريف، فيػػػػي مقذوفػػػػة للوجػػػػود فػػػػي الزمػػػاف، ال باعتبارىػػػػا ظػػػػاىرة طبيعيػػػػة تحػػػػددىا حرمػػػػة 
األفالؾ، بؿ باعتبارىا منزعا إنسانيا الستشراؼ المستقبؿ الذي يتربص بو المػوت، وبالتػالي 

ا الوجػػود فػػي العػػالـ مظيومػػا بوصػػظو اشػػتراعا لشممانيػػات البشػػرية التػػي فالزمػػاف ىػػو أفػػؽ ىػػذ
 3.«تحاصرىا المحدودية والنيائية 

ويعػػػد الػػػزمف أمثػػػر ىػػػواجس القػػػرف العشػػػريف وقاػػػاياه بػػػروزا فػػػي الدراسػػػات األدبيػػػة   
والنقديػػة، إذ شػػػؿ معظػػـ المتػػاب والنقػػاد أنظسػػيـ بمظيػػـو الػػزمف الروائػػي وقيمتػػو ومسػػتوياتو 

 4.«الشخصية الرئيسية في الرواية المعاصرة » تو، وقد اعتبره أحد النقاد وتجليا

 ومف خالؿ ىذا التعريؼ يتبيف أف الزماف عند بعض النقاد يعد العمود الظقري   

 الذي يشد أجزا  الرواية المعاصرة  وىو العنصر الظعاؿ فييا ومف دونو ال تمتمؿ الرواية.
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 1.«الزماف نظسو نظمر فيو علك أنو دائرة : »  مما يعرؼ "أرسطو" الزماف بقولو 

ىػػػػذا يعنػػػػي أف األشػػػػيا  جميعػػػػا تتػػػػرابط فػػػػي شػػػػمؿ دائػػػػرة ومثػػػػؿ ذلػػػػؾ تعاقػػػػب الليػػػػؿ  
والنيػػػػػػار، وعلػػػػػػك ىػػػػػػذا يحػػػػػػدث الػػػػػػزمف فػػػػػػي حػػػػػػيف أف الػػػػػػزمف فػػػػػػي تمثػػػػػػؿ "أنػػػػػػدري الالنػػػػػػد" 

(A.Lalande : ىػو ) « مصور علك أنو ارب مػف الخػيط المتحػرؾ الػذي يجػر األحػداث
 2.«رأى مف مالحظ ىو أبدا في مواجية الحاار علك م

يتشػػػمؿ إال » ( مػػػاف ينظػػػر إلػػػك الػػػزمف علػػػك أنػػػو : Guyauقيػػػو" ) فػػػي حػػػيف أف "  
 3.«حيف تموف األشيا  مييأة علك خط، بحيث ال يموف إال بعدا واحدا : ىو الطوؿ 

نسػػػتخلص أف "أنػػػدي الالنػػػد" يشػػػّبو الػػػزمف بػػػالخيط المتحػػػرؾ، ومأنػػػو يتحػػػرؾ ممػػػا    
 تحرؾ ىذا األخير، ومف خالؿ ىذه الحرمة يتـ سحب األحداث والوقائع معو.ي

يػػرى أف الػػزمف ال يتحقػػؽ، إال حينمػػا تمػػوف مػػؿ األشػػيا  قػػد ىّيئػػت  إنػػوقيػػو" ف أمػػا "  
 وأصبحت علك خط واحد يظصؿ بينيا بعد فقط، وذلؾ البعد ىو الطوؿ.

 الزمن عند الفالسفة والعمماء : -3

بالعديد مف الدراسات مف قبؿ مجموعة مف الظالسظة والعلما  نػذمر ي الزمف ظلقد ح
 بعاا منيـ:

 الزمن عند أفالطون :. 3-1

 ينظر "أفالطوف" للزمف علك أنو: 

 مخلوؽ مع خلؽ األجساـ السماوية وحرماتيا، وىو يرى أف العالـ المتحرؾ لو » 
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 1.«زمف، فيو ماض وحاار ومستقبؿ 

ىذا يحيلنػا إلػك القػوؿ إف الػزمف لػيس شػيئا ماديػا أو ملموسػا، وىػو مػرتبط بالمااػي  
 والحاار والمستقبؿ.

 الزمن عند أرسطو : . 3-2

   عرؼ أرسطو الزماف بقولو: 

 اػػػػكمػػػػاف يرتػػػػد إلػػػػك اآلف، واآلف زمػػػػف مولػػػػيس للزمػػػػاف بدايػػػػة وال نيايػػػػة، ألف الز »  
 2.«وبداية زمف مستقبؿ، فقبلو زماف وبعده زماف 

أف الزمػػاف لػػيس لػػو بدايػػة وال نيايػػة، وىػػو بػػاؽ إلػػك  يتاػػيمػػف خػػالؿ ىػػذا التعريػػؼ و  
اآلف، والحػػدث الػػذي ينتيػػي ىػػو بدايػػة لحػػدث جديػػد، ومػػف ىػػذا يمػػوف لمػػؿ حػػدث زمػػف قبلػػو 

 وآخر بعده.

 الزمن عند العرب القدماء : .3-3

أنيػػـ خلعػػوا عػػف الػػزمف )الػػدىر(  نجػػدإذا مػػا انتقلنػػا إلػػك العػػرب قبػػؿ اشسػػالـ وبعػػده،  
مػػػف الصػػػظات مػػػا لػػػـ يقػػػع لػيػػػرىـ مػػػف األمػػػـ، فأخبػػػارىـ، وأشػػػعارىـ، وأمثػػػاليـ، ومؤلظػػػاتيـ، 

3ومعجماتيـ، امتات بلػة موحية مثيرة عف الزماف
 . 

 "An achronie Narrativeتقنيات المفارقات السردية : "  -4

 : أدبيأىـ التقنيات المعتمدة في مؿ عمؿ تعتبر تقنية المظارقات السردية مف 

                                                           

، مخطوط مذمرة لنيؿ شيادة ("أسما  الزمف في القرآف المريـ )دراسة داللية"محمد يوسؼ عبد القادر عوض :  - 1
، 2009الماجستير، أ.د. يحيك عبد الرؤوؼ جبر، ملية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطيف، 

 .17، 16ص

 .9، ص المرجع نظسو -2
 .17، 16، ص ينظر: المرجع نظسو – 3
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ميمػػػة الماتػػػب فػػػي القصػػػة ىػػػي تنظػػػيـ األحػػػداث طبيعيػػػا فػػػي الخطػػػاب السػػػردي، ف »
محػػاوال الحظػػاظ علػػك ترتيبيػػا وتسلسػػليا الموجػػود فػػي واقػػع القصػػة، لمػػف مثػػؿ ىػػذا األمػػر ال 

تقديـ والتػأخير فػي األحػداث وتقػديميا الواحػد تلػو يتأتك لو في مؿ الحاالت، إذ يرغـ علك ال
اآلخر، بعد أف مانت تجري في وقت واحد فػي القصػة، فيحػدث تذبػذبا فػي ترتيػب األحػداث 

 An achronie Narrativeوخلخلػػة فػػي وتيػػرة الػػزمف وىػػو مػػا يسػػمك بالمظارقػػة السػػردية 
 1.«مظارقة زمف السرد مع زمف القصة

ىػػذا أف الػػزمف يػػأتي مرتبػػا ترتيبػػا منطقيػػا وقػػد يػػأتي عمػػس ذلػػؾ، وىنػػا إشػػارة  ومعنػػك 
 إلك أىـ عنصريف في الزمف وىما االسترجاع واالستباؽ حيث نعني بػ:

 "Analepsiesاالسترجاع )االستذكار( " .4-1

االسػػترجاع تقنيػػة زمنيػػة يسػػتطيع السػػارد مػػف خالليػػا العػػودة إلػػك زمػػف سػػابؽ،  يمثػػؿ 
مخالظة لسير الّسرد تقـو علك عودة السارد إلػك حػدث سػابؽ، وىػو » مرت بو ذامرتو، وىو 

ويسػمي الػبعض االسػترجاع بالسػرد الالحػؽ أو البعػدي، ويعتبرونػو سػيد  2.«عمس االستباؽ
إلييػػا،  مػػؿ اسػػترجاع، بالقيػػاس بالحمايػػة التػػي ينتمػػي يشػػمؿ» أنمػػاط السػػرد جميعػػا، ومػػف ثػػـ 

 3.«حماية ثانية زمنّيا، تابعة لاولك 

يقسـ "جيرار جينيت" االسترجاع إلك نوعيف ىما : االسترجاع الداخلي واالسػترجاع و  
حقلػو الزمنػي متاػمنا » الخارجي، ويحدد االسػترجاع الػداخلي بأنػو االسػترجاع الػذي يمػوف 

 واالسترجاع الخارجي ىو ذلؾ الذي تظؿ سعتو مليا  ،للحماية األولكفي الحقؿ الزمني 

 4.«خارج سعة الحماية األولك
                                                           

 .28سياـ سديرة : "بنية الزماف والمماف في قصص الحديث النبوي الشريؼ"، ص  -1
 المرجع نظسو، ص نظسيا. -2
 .110، ص 2007عبد المنعـ زمريا القااي : البنية السردية في الرواية، ، المعادي، مصر، )د.ط(،  -3
لنيؿ شيادة  رسالة "البنية السردية في روايات خيري الذىبي )الزماف والمماف("، مخطوط صظا  المحمود : - 4

 .120، ص  2010/ 2009الماجستير، أ.د. غساف مرتاك، قسـ اللػة العربية، جامعة البعث، )د.ب(، 
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  االسترجاع الخارجي : -أ 

تاما أو مامال بمعنك أنو متصػؿ بالحمايػة األولػك دوف أي  » االسترجاع ىذا يموفو 
حذؼ، وقد يموف جزئيا أي ال يتـ وصؿ حمايتو باللحظة األخيرة ويقطػع بينيمػا اػرب مػف 

 1.«الحذؼ

ممػػا يمثػػػؿ االسػػػترجاع الخػػػارجي اسػػػتعادة أحػػػداث "تعػػػود إلػػػك مػػػا قبػػػؿ بدايػػػة الحمػػػي"  
طػػب السػػردي، الػػذي عنػػي بتػػدويف السػػيرة ويمثػػؿ ذلػػؾ فػػي )ثالثيػػة األمػػالي( مػػا قػػاـ بػػو المخا

الذاتية، حيث بػدأ بتقػديـ ماػادات ماشػظة حػوؿ السػارد، تعػّرؼ بػو، وتلخػص حياتػو، وتميػد 
بذلؾ لدخولو في بنية الحمايػة. واسػتطاع المخاطػب السػردي بػذلؾ أف يعّبػد أراػية الحمايػة 

رة عنػػػو، وعػػػف الموائمػػػة للػػػراوي ليمسػػػؾ بزمػػػاـ السػػػرد، حيػػػث تمونػػػت لػػػدى القػػػارئ فمػػػرة مبمػػػ
( يرسػـ Flash Backتموينو الخارجي، والنظسي، والسلومي. ىذا االسػترجاع )الظػالش بػاؾ 

 2.اشطار العاـ للحماية، ويحدد المدة الزمنية التي استػرقتيا المتابة

 االسترجاع الداخمي : -ب 

يتنػػاوؿ خػػط العمػػؿ نظسػػو قػػد يمػػوف مثػػؿ القصػػة حػػيف االسػػترجاع يػػرى "جينيػػت" أف   
مػػا أف يمػػوف غيػػر القصػػة  يتنػػاوؿ ماػػمونا قصصػػيا  حػػيفالػػذي تتناولػػو الحمايػػة األولػػك، وا 

، وىػػػػو علػػػػك عمػػػػس االسػػػػترجاع الخػػػػارجي، فػػػػإف 3مختلظػػػػا عػػػػف ماػػػػموف الحمايػػػػة األولػػػػك
، حيػػث (يسػػتعيد أحػػداثا وقعػػت اػػمف زمػػف الحمايػػة، أي بعػػد بػػدايتيا  )االسػػترجاع الػػداخلي 

يعود المؤلؼ الامني إلك األحداث والوقائع، إما لسد ثػرات سردية فييا، أو لتسليط اػو  
علػك شخصػية مػف الشخصػيات، أو للتػذمير بحػػدث مػف األحػداث، وقػد يتاػمف االسػػترجاع 

 الداخلي، ما ليس لو صلة وثيقة بأحداث الحماية، أي غير المنتمي إلييا، وما لو صلة 

                                                           

 .111عبد المنعـ زمريا  القااي : البنية السردية في الرواية، ص  -1
 ظسيا.ينظر:المرجع نظسو، ص ن -2
 .120صظا  المحمود : "البنية السردية في روايات خيري الذىبي )زماف والمماف("، ص  -3
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   1.«مي إلييا، سعيا منو في الحاليف لتحقيؽ غاية فنية في بنية الحماية وثيقة بيا، أي المنت

    قسميف: وىذا االسترجاع بدوره ينقسـ إلك 

 االسترجاع الداخمي غير المنتمي إلى الحكاية :أوال: 

ال عالقػػة ليػػا  حيػػث اسػػتطاع المؤلػػؼ الاػػمني أف ياػػمف ىػػذه السػػيرة اسػػترجاعات 
بسػػيرة السػػػارد نظسػػػو، ولمنيػػػا تقتػػػرب مػػػف اليػػػدؼ سػػػبؽ أف أشػػػار إليػػػو الماتػػػب، وىػػػو العنايػػػة 

يسػػميو الػػبعض برانػػي  »بالسػػيرة الشػػعبية، ومػػف ىنػػا لقّػػي السػػارد السػػرد باسػػترجاع داخلػػي :
 مف مواوع الحماية. ىو ذلؾ الذي ال يشمؿ مواوعو جز ً ، و 2«الحمي

 المنتمي إلى الحكاية :االسترجاع الداخمي ثانيا: 

ييدؼ المؤلؼ الامني مف خالؿ ذلػؾ النػوع مػف االسػترجاع إلػك تػطيػة حػدث مػا،  
مرتبط بإحدى الشخصػيات الروائيػة لػـ يػتـ اسػتممالو مػف قبػؿ، أودعػت الحاجػة إلػك تػطيتػو 

وىػػػػو نوعػػػػاف تمميلػػػػي  (..)يجػػػػانس مواػػػػوعو مواػػػػوع الحمايػػػػة  وىػػػػو الػػػػذي» مػػػػف جديػػػػد 
فمػػف االسػػترجاع الػػػداخلي التمميلػػي عػػودة السػػارد السػػػتمماؿ مػػا فاتػػو مػػف سػػػيرة  3.«وممػػّرر

 والده، مخلظا ورا ه إشارات زمنية تشير إلك بداية الحماية.

االسػػػتذمار )االسػػػترجاع( تقنيػػػة زمانيػػػة مػػػاداـ ييػػػدؼ إلػػػك قيػػػاس زمنػػػي  : وبذذذذلك يكذذذون   
ر مػػف مظػػاىر الحرمػػة ننتقػػؿ إلػػك معالجػػة مظيػػر آخػػلمتعلػػؽ بنظػػاـ األحػػداث فػػي القصػػة، 

 الزمنية وىو االستشراؼ.

 " :Prolepsesاالستشراف )االستباق( ". 4-2

 مف تقنيات المظارقة السردية، وفييا يقـو الماتب بالقظز إلك  يعد االستباؽ تقنية    

                                                           

 . 112عبد المنعـ زمريا  القااي : البنية السردية في الرواية، ص  -1
 .114، 113ص ، المرجع نظسو  - 2

 المرجع نظسو، ص نظسيا. -3
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، 1«التطلع إلػك مػا ىػو متوقػع أو محتمػؿ الحػدوث فػي العػالـ المحمػي » المستقبؿ وبالتالي 
الرؤية المتوقعة لما سيحدث فػي المسػتقبؿ، بحيػث يتوقػع الػراوي »إنو مما يرى "ديظيد لودج" 

فيػو  2«وقوع أحداث قبؿ تحققيا فػي زمػف السػرد ونصػطدـ أمػاـ ترتيػب زمنػي غيػر طبيعػي.

 العالـ الذي يصنعو الروائي مف خالؿ تنبئو بأحداث ووقائع قبؿ وجودىا في الواقع.

ف مانػػػػت  تبػػػػاطار االسػػػػتباؽ ممػػػػا يجسػػػػد  أحػػػػداث القصػػػػة ببعاػػػػيا الػػػػبعض، حتػػػػك وا 
منظصػػلة ومتباعػػدة وتتطلػػب راٍو يعػػرؼ القصػػة بأممليػػا ألنػػو مػػف غيػػر المعقػػوؿ أف يستشػػرؽ 
وقػػوع أحػػػداث ال علػػػـ لػػػو بيػػػا، فينتقػػػؿ الػػػراوي بسػػرعة إلػػػك األمػػػاـ فػػػي نظػػػس اشطػػػار الزمنػػػي 

الػػراوي يعػػد القػػارئ للحػػدث مصػػورا األحػػداث قبػػؿ تحققيػػا فػػي زمػػف السػػرد، ومػػف جيػػة فػػإف 
سيامو في إنتاج الػنص  لتقبؿ األحداث التي ستأتي، وبالتالي اىتمامو في العملية السردية وا 

ذاتػي واآلخػر خػارجي  أحدىما داخلػي/ ،نوعافوعليو يممف القوؿ أف االستباؽ  ،3إلك جانبو
 مواوعي.

 االستباق الخارجي : -أ 

يتخذ االستباؽ الخػارجي مواػعو فػي لحظتػيف ميمتػيف مػف لحظػات السػرد، اللحظػة     
األولػػػػك قبػػػػؿ البػػػػد  فػػػػي الحمايػػػػة، حيػػػػث يخلّػػػػؼ المخاطػػػػب السػػػػردي اسػػػػتباقا مظتوحػػػػا علػػػػك 
المسػػػتقبؿ )مشػػػمال حاػػػورا بػػػارزا للمؤلػػػؼ الاػػػمني(، أمػػػال منػػػو فػػػيمف سػػػيأتوف بعػػػده لعليػػػـ 

 اللحظة الثانية ىي لحظة النياية، حيث يظتي يظتحوف أعينيـ ذات يـو لمعرفة الحقيقة، و 

 4.السارد الباب علك مصراعيو للتأويالت المستقبلية

 االستباق الداخمي : -ب 

                                                           

 .31: "بنية الزماف والمماف في قصص الحديث النبوي الشريؼ"، ص  سياـ سديرة - 1

 .117عبد المنعـ زمريا  القااي، البنية السردية في الرواية، ص  - 2
 .31سياـ سديرة : "بنية الزماف والمماف في قصص الحديث النبوي الشريؼ"، ص  ينظر: - 3
 .117القااي، البنية السردية في الرواية، ص  عبد المنعـ زمريا ينظر:  -4
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الػػػذي ال يتجػػػاوز » يحػػػدث االسػػػتباؽ الػػػداخلي فػػػي بنيػػػة الحمايػػػة مػػػف الػػػداخؿ، وىػػػو 
وتتعػدد أشػماؿ االسػتباؽ الػداخلي اسػتجابة  .1«خاتمة الحمايػة وال يخػرج عػف إطارىػا الزمنػي

السػػػتدعا  السػػػػارد مجمػػػػؿ األحػػػػداث مػػػػف المااػػػي، ثػػػػـ ينطلػػػػؽ باتجػػػػاه المسػػػػتقبؿ. ويتشػػػػابو 
لػك الحمايػة، ومنػو مػا ىػو االستباؽ الػداخلي مػع االسػترجاع فػي أف منػو مػا ىػو غيػر منػتـ إ

 :يفوىذا ما يجعؿ االستباؽ الداخلي بدوره مقسما إلك قسم .2ييا منتـٍ إل

 االستباق الداخمي غير المنتمي إلى الحكاية:أوال: 

مػف السػرد المسػتقبلي، ولمنػو غيػر داخػؿ فػي ماػموف الحمايػة  جز ً »يروي ىذا النوع 
"برانػػي السػػرد" ونظػػرا إلػػك ثػػرا  الثالثيػػة بالتجػػارب والحمايػػات التاػػمينية، غيػػر المنتميػػة إلػػك 

 3.«فييا ماموف الحماية اشطارية، فقد مثرت االستباقات

 اخمي المنتمي إلى الحكاية :الداالستباق ثانيا: 

وىػػػذا النػػػوع مػػػف االسػػػتباؽ، يتشػػػابو مػػػع االسػػػترجاع بػػػأف لػػػو نػػػوعيف : أحػػػدىما يسػػػد       
إنػػو تعػػويض عػػف حػػذؼ الحػػؽ، فوجػػوده يممػػؿ »نقصػػا مسػػبقا سيحصػػؿ فػػي السػػرد األولػػي، 

الحقػػػا، ويػػػأتي ىػػػذا االسػػػتباؽ  السػػػرد" والنػػػوع الثػػػاني، ىػػػو الػػػذي يمػػػرر مسػػػبقا مقطعػػػا سػػػرديا
 4.«عموما في صورة إشارات قصيرة تنّبو إلك حدث سيتناولو السرد

ف مانت ىذه األخيرة حقوؿ : إف االستباؽ يسعك إلك ربط األحداث وىنا ن  تك وا 

وينقسػػـ إلػػك خػػارجي وداخلػػي، فػػاألوؿ لػػو لحظتػػيف أو حػػالتيف ميمتػػيف مػػف لحظػػات  منظصػػلة
 الّسرد، في حيف الثاني ال يخرج عف حالتو المعتادة التي ال يتجاوز بيا خاتمة الحماية.

 تقنيات الحركة السردية : -5
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تػػرتبط تقنيػػات الحرمػػة السػػردية بقيػػاس سػػرعة الػػزمف فػػي الػػنص السػػردي مػػف خػػالؿ      
بطائو. مظيريف  للحرمة الزمنية ىما تسريع السرد وا 

 ومف أىـ عناصره نجد: تسريع السرد :. 5-1

 " :Le Sommaireالخالصة " أ.

ويقصػػػػد بيػػػػا اختصػػػػار الػػػػزمف بأيامػػػػو أو شػػػػيوره أو سػػػػنواتو فػػػػي بعػػػػض الظقػػػػرات أو 
تحتػػؿ الخالصػػة ممانػػة محػػدودة فػػي السػػرد  »الصػػظحات دوف الخػػوض فػػي التظاصػػيؿ، لػػذا 

بسػػػبب طابعيػػػا االختزالػػػي الماثػػػؿ فػػػي أصػػػؿ تموينيػػػا والػػػذي يظػػػرض علييػػػا المػػػرور الروائػػػي 
 1.«سريعا علك األحداث وعرايا مرمزة بمامؿ اشيجاز والتمثيؼ

ا  تلخيصيا للمشػاىد أو األحػداث نوعػا مػف النظػرات العػابرة تعد الخالصة جر  وبيذا
أنػواع مػف الخالصػات يمثػؿ وفي ىذا الصدد يممف أف نميز بيف ثالثة للمااي والمستقبؿ، 

 مؿ واحد منيا سمة مميزة في حد ذاتيا.

 " :Présentation Résuméeالتقديم الممخص " أوال:

ال  »بحيػػػث ،وفيػػػو تقتصػػػر الخالصػػػة علػػػك تقػػػديـ مػػػوجز سػػػريع لاحػػػداث والملمػػػات  
"، أي النتيجة األخيػرة التػي تمػوف قػد انتيػت إلييػا Le Bilanتعرض أمامنا سوى الحصيلة "
 2.«تطورات األحداث في الرواية

 : Non Verbauxخالصة األحداث غير المفظية ثانيا: 

مػف سػرد  »تشمؿ أساساتقتصر علك تلخيص األحداث غير اللظظية في الرواية، و ت 
 ره ػا مف وجية نظػػيػتياغػػارىا وصػػػـو الراوي باختيػة يقػاوؿ أجزا  مف القصػػػيتن يتلخيص
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 أف الراوي يبث فمرتو الخاصة ليمرر رسالتو المراد إيصاليا للقارئ. أي.1«الخاصة

 خالصة خطاب الشخصيات :ثالثا: 

ممػػا صػػدرت عنيػػا وعبػػرت بيػػا  »وتتميػػز باسػػتعماؿ نظػػس ملمػػات الشخصػػيات، أي     
ثػػػػـ جػػػػرى تلخيصػػػػو  ،لظظيػػػػا، فػػػػاألمر يتعلػػػػؽ إذف بخطػػػػاب تلظظػػػػو الشخصػػػػيات فػػػػي األصػػػػؿ

 .2«واالقتااب وتقطيعو مف طرؼ الراوي بأمثر ما يموف مف اشيجاز

ورغػػػػـ اخػػػػتالؼ األشػػػػماؿ التػػػػي نلمحيػػػػا فػػػػي الروايػػػػة فػػػػال داعػػػػي لتمػػػػرار الخالصػػػػة، 
وبالخصػػوص عنػػد سػػرد أحػػداث زمػػف القصػػة، فالخالصػػة تحمػػي السػػرد الروائػػي مػػف التظمػػؾ 

 وتحصنو مف االنقطاع.

 " :L’ellipseالحذف )القطع( " ب.

 ويعد أمثر حاالت السرد سرعة وىو :    

تقنية زمنية تقتاي إسقاط فترة طويلة أو قصيرة مػف زمػف القصػة، وعػدـ التطػرؽ » 
لمػػا جػػرى فييػػا مػػف وقػػائع وأحػػداث، فػػالقطع يختصػػر مثيػػرا مػػف المسػػافات بملمػػات بسػػيطة، 

، وىػػذا "مػػف غيبتػػومػػأف يقػػوؿ السػػارد "ومػػرت سػػنتاف" أو "وانقاػػك زمػػف طويػػؿ فعػػاد البطػػؿ 
ونمّيػز ثالثػة أنػواع  3«القطع قد يػطي فترة زمنية طويلة أو قصيرة مف زمف القصة الحقيقي

 مف الحذؼ.

 الحذف المعمن :أوال: 

ريي، سػوا  جػا  ذلػؾ فػي والمقصود بو إعالف الظترة الزمنية المحذوفػة علػك نحػو صػ  
 دة إلك مما ىو شائع في االستعماالت العادية، أو تأجلت اششارة إلك تلؾ الم سردبداية ال

                                                           

 .154، ص حسف بحراوي: بنية الشمؿ الروائي ) الظاا ، الزمف، الشخصية ( -1
 المرجع نظسو، ص نظسيا.-2
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 1.حيف استئناؼ السرد لمساره 

 الحذف الضمني :ثانيا: 

 »وذلػػػؾ لسػػبب بسػػيط، ىػػػو ،ال تمػػاد تخلػػػو منػػو روايػػة يوجػػد الحػػذؼ الاػػػمني الػػذي  
موف السػرد عػاجزا عػف التػزاـ التتػابع الزمنػي الطبيعػي لاحػداث، وماػطّرا، ومػف ثػـ القظػز، 
بػػيف الحػػيف واآلخػػر، علػػك الظتػػرات الميتػػة فػػي القصػػة. ويعتبػػر ىػػذا النػػوع مػػف صػػميـ التقاليػػد 
السػػردية المعمػػوؿ بيػػا فػػي المتابػػة الروائيػػة حيػػث ال يظيػػر الحػػذؼ فػػي الػػنص، بػػالرغـ مػػف 

نمػا يمػوف علػك القػارئ أف ييتػدي حدوثو، وال تنوب  عنو أية إشػارات زمنيػة أو ماػمونية. وا 
فينا يموف الحػذؼ مخظيػا، يجػب علػك  ،2«إلك معرفة مواعو باقتظا  أثر الثػرات الحاصلة

 القارئ اشىتدا  إليو، وذلؾ مف خالؿ ممانو في القصة .

 الحذف االفتراضي : ثالثا: 

ويشػػترؾ معػػو فػػي عػػػدـ  الحػػذؼ الاػػمني،يػػأتي فػػي الدرجػػة األخيػػرة، وبعػػػد » وىػػو 
وجػػود قػػرائف وااػػحة تسػػعؼ علػػك تعيػػيف ممانػػو أو الزمػػاف الػػذي يسػػتػرقو، وممػػا يظيػػـ فػػي 

"، فلػػػيس ىنػػػاؾ طريقػػػة مؤمػػػدة لمعرفتػػػو سػػػوى افتػػػراض التسػػػمية التػػػي يطلقيػػػا عليػػػو "جينيػػػت
حصػػػولو باشسػػػناد إلػػػك مػػػا قػػػد نالحظػػػو مػػػف انقطػػػاع فػػػي االسػػػتمرار الزمنػػػي للقصػػػة، مثػػػؿ 
السػػػموت عػػػف أحػػػداث فتػػػرة مػػػف المظتػػػرض أف الروايػػػة تشػػػمليا)..( أو إغظػػػاؿ الحػػػديث عػػػف 

 3.«جانب مف حياة شخصية ما...الخ

ؼ، فالحػػذؼ المعلػػف يمشػػؼ لنػػا عػػف زمػػف الظتػػرة وىمػػذا نمّيػػز ثالثػػة أنػػواع مػػف الحػػذ    
المحذوفػػة، أمػػا الحػػذؼ الاػػمني واالفترااػػي فيمػػا يحبػػذاف طريػػؽ اشخظػػا ، حيػػث ال يممػػف 

 للقارئ معرفة ممانيما إال باقتظا  أثر الثػرات واالنقطاعات الحاصلة.
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ف الحػػػذؼ بمختلػػػؼ أنواعػػػو يبقػػػػك مػػػف أىػػػـ التقنيػػػات المسػػػتعملة فػػػػي لػػػذا نقػػػوؿ إ   
ية، ولقد شيد تطورا ملموسا في مظيره، حتك أصػبي عنصػرا بنائيػا ال يممػف االسػتػنا  الروا

 عنو في مؿ عمؿ روائي.

 تعطيل السرد :. 5-2

 1.«اشبطا  والتمديد فػي وتيػرة السػرد»وىو المصطلي المقابؿ لتسريع السرد، ويعني 
طالػػة العمػػؿ األدبػػي، ممػػا يعمػػؿ أياػػا علػػك  ممػػا يعنػػي أنػػو العنصػػر الػػذي يعمػػؿ علػػك مػػد وا 

اشبطا  في سير األحداث وتقليصيا، إاػافة إلػك ىػذا فيػو يسػاىـ فػي اختػزاؿ أطػوار مبيػرة 
 عناصره نذمر: ومف مف القصة.

  " :Scèneالمشيد " . أ

بظاػػؿ وظيظتػػو  »يحتػػؿ المشػػيد موقعػػا متمّيػػزا اػػمف الحرمػػة الزمنيػػة للروايػػة، وذلػػؾ
الدرامية في السرد وقدرتػو علػك تمسػير رتابػة الحمػي باػمير الػائػب الػذي ظػّؿ ييػيمف، وال 

أف المشيد ىو الذي يحقؽ تقابال بيف وحػدة مػف نجد  2.«يزاؿ، علك أساليب المتابة الروائية
مػػف التسػػاوي بػػيف المقطػػع  انوعػ يمػػوف ، وبػػذلؾدة مشػػابية مػف زمػػف المتابػػةزمػف القصػػة ووحػػ
 .3، مما يخلؽ حالة مف التوازف بينيماالتخيليالسردي والمقطع 

 " :Pauseالوقفة " . ب

 تشترؾ الوقظة الوصظية مع المشيد في االشتػاؿ علك حساب الزمف الذي تستػرقو   

في تعطيؿ زمنية السرد وتعليػؽ مجػرى القصػة لظتػرة قػد تطػوؿ أو تقصػر، ولمنيمػا  األحداث
 .4يظترقاف، بعد ذلؾ في استقالؿ وظائظيما وفي أىدافيما الخاصة

                                                           

 .32سياـ سديرة : "بنية الزماف والمماف في قصص الحديث النبوي الشريؼ"، ص  -1
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 ويممف التمييز منذ البداية بيف نوعيف مف الوقظات الوصظية : 

أمػػػاـ شػػػي  أو  االوقظػػػة التػػػي تػػػرتبط بلحظػػػة معينػػػة مػػػف القصػػػة حيػػػث يمػػػوف الوصػػػؼ توقظػػػ»
يتوافػػػػػؽ مػػػػػع توقػػػػػؼ تػػػػػأملي للبطػػػػػؿ نظسػػػػػو، وبػػػػػيف الوقظػػػػػة الوصػػػػػظية  "Spéctacle"عػػػػػرض 

الخارجيػػة عػػف زمػػف القصػػة والتػػي تشػػبو إلػػك حػػد مػػا محطػػات اسػػتراحة يسػػتعيد فييػػا السػػرد 
 1.«أنظاسو

: بيػػاف أوجػػو التشػػابو واالشػػتراؾ فػػيا ملمشػػيد والوقظػػة الوصػػظية، ىػػدفيا وبػػذلؾ يمػػوف    
بػػػزمف القصػػػة، بعيػػػدا عػػػف االختالفػػػات والظػػػوارؽ الخظيػػػة الموجػػػودة بينيمػػػا، ممػػػا فيمػػػا يتعلػػػؽ 

بطا  زمف الخطاب علك حساب زمف القصة.  أنيما يساعداف في تعطيؿ وا 

 الترتيب : -6

الػػذي تسػػير بػػداعي يقػػـو وفػػؽ ترتيػػب زمنػػي معػػيف يتوافػػؽ مػػع االتجػػاه إف أي عمػػؿ إ  
الحاار إلػك المسػتقبؿ وقػد تختلظػاف، فيسػير فيو الحماية، مف المااي إلك الحاار، ومف 

فػػػي القػػػوؿ إشػػػارات تسػػػترجع  مػػػوفسػػػير القصػػػة فػػػي اتجػػػاه آخػػػر، مػػػأف يالقػػػوؿ فػػػي اتجػػػاه وت
أحداث مااية، وىذه األحداث تحتػوي أقػواال تشػير بػدورىا إلػك أحػداث أمثػر ماػيا، وىمػذا 

 .2يندفع القوؿ إلك األماـ في اتجاه مطرد

 ويممننا التمييز بسيولة أمثر بيف ترتيبيف لتوالي األحداث : 

 وىو الذي ينيض عمى مستوى الوقائع : –الترتيب األول . 6-1

ػػو واقعػػػا زمنيػػا تاريخيػػػا توالػػت وفقػػػو األحػػداث، ثػػػـ جػػا  الػػػراوي  ومػػأف لمػػا يجػػػري قص 
 .3فقّص ىذه األحداث وفؽ ترتيب آخر

                                                           

 .177، ص حسف بحراوي: بنية الشمؿ الروائي )الظاا ، الزمف، الشخصية ( 1- 
 .86عبد الرحيـ المردي : السرد في الرواية المعاصرة )الرجؿ الذي فقد ظلو أنموذجا(، ص ينظر:  -2
 .114العيد : السرد الروائي في او  المنيي البنيوي، ص  كيمن ينظر: - 3
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ومػف خلظػو المؤلػؼ  »ومػأف ىػذا الػراوي الفني الذي ارتآه الذراوي :  :الترتيب الثاني .6-2
خربط توالي األحػداث الوقػائعي التػاريخي وأبػدع ليػا، فػي قولػو الػذي بنػاه بالمتابػة،  الامني

بيػػػذا نمػػػوف قػػد انتيينػػػا مػػػف الترتيػػػب، لنشػػػرع فػػي آخػػػر عنصػػػر فػػػي "تسػػػريع .1«تواليػػا مختلظػػػا
 السرد" والمتمثؿ في "التواتر".

 التواتر : -7

ويتحػػدث فيػػو عػػف العالقػػة بػػيف القػػوؿ فػػي الػػنص الروائػػي وبػػيف القصػػة، مػػف حيػػث  
 2.«تمرار الوقوع وتمرار الذمر»

في حيف أف بعض النقاد البػاحثيف لػـ يتوقػؼ عنػد ىػذه النقطػة، وامتظػوا فػي مالميػـ  
ىػػذه  ار جينيػػت" أثػػارعػػف مقولػػة زمػػف القػػص بػػالتوقؼ عنػػد : الترتيػػب والمػػدة، غيػػر أف "جيػػر 

يػػا اىتمامػػو معتبػػرا أف التػػواتر فػػي القػػص يتعلػػؽ بمقولػػة الػػزمف. ويتحػػدد التػػواتر النقطػػة، وأول
بػػػالنظر فػػػي العالقػػػة بػػػيف مػػػا يتمػػػّرر حدوثػػػو، أو وقوعػػػو، مػػػف أحػػػداث وأفعػػػاؿ علػػػك مسػػػتوى 

 3.الوقائع مف جية وعلك مستوى القوؿ مف جية ثانية

 4ت للتواتر مالتالي:ولقد أممف تحديد أربع حاال 

 "أمس نمت باكرا".الّراوي يقص مرة واحدة علك مستوى القوؿ ما وقع مثؿ :. 1»

"االثنين نمذت بذاكرا الّراوي يقص عدة مرات ما جرى حدوثو أو وقوعو عدة مرات مثػؿ : .2
 الثالثاء نمت باكرا األربعاء نمت باكرا...الخ".

 "أمس نمت باكرا".: الّراوي يقص عدة مرات ما جرى حدوثو أو وقوعو مرة واحدة مثؿ. 3

 "كنت كل مساء الّراوي يقص في مرة واحدة ما جرى حدوثو أو وقوعو عدة مرات مثؿ : .4
                                                           

 .114العيد : السرد الروائي في او  المنيي البنيوي، ص  كيمن - 1
 .86عبد الرحيـ المردي : السرد في الرواية المعاصرة )الرجؿ الذي فقد ظلو أنموذجا(، ص  - 2
 .129وي، ص يمنك العيد : السرد الروائي في او  المنيي البنيينظر:  - 3
 .131، 130المرجع نظسو، ص  - 4
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 .«أنام باكرا

فػػالروائيوف يعتمػػدوف علػػك عنصػػر الػػزمف ألىميتػػو فػػي سػػرد األحػػداث وبالخصػػوص 
 التاريخيػػػة منيػػػا، التػػػي تتطلػػػب ذمػػػر الوقػػػائع بالترتيػػػب الزمنػػػي دوف تقػػػديـ أو تػػػأخير لحادثػػػة

الظاعليػػػة المبػػػرى فػػػي تحاػػػير الجػػػو النظسػػػي  فػػػالزمفتمػػػوف وقعػػػت فػػػي حقبػػػة زمنيػػػة معينػػػة. 
 ألجؿ استيعاب أحداث القصة وشخصياتيا وظروفيا.

وليػػػذا فػػػػالزمف ميػػػـ فػػػػي العمػػػػؿ األدبػػػي، ومػػػػف دونػػػػو ال يممننػػػا ترتيػػػػب األحػػػػداث أو 
لوقػوؼ علػك دراسػة الممػاف لممػا تقتاػي بنػا الحاجػة  معرفة الحقبة التي تمت فييا الواقعػة.

 وأىميتو في العمؿ األدبي .

IV/ ية وأنواعيابنية المكانال : 

أثبػػػت الممػػػػاف منػػػػذ القػػػػديـ دوره القػػػػوي فػػػػي تمػػػػويف حيػػػػاة البشػػػػر، وترسػػػػيخ وجػػػػودىـ، 
وتحديػػد ىػػويتيـ، ومعرفػػة تصػػرفاتيـ وتحديػػد أفعػػاليـ، وذلػػؾ مونػػو شػػديد االرتبػػاط بيػػـ ودائػػـ 

 ويتعايشوف معو.االتصاؿ معيـ. فيـ يعيشوف فيو 

للممػاف فػي العمػؿ الروائػي حاػوره، ولشنسػاف فػي الممػاف حاػوره، » لؾ يمػوف ذوب
ذا تأملنػػػا الممػػػاف  وللزمػػاف فػػػي الممػػػاف حاػػػوره، وللػػػػة دورىػػػا فػػػي تجسػػػيد ىػػػذا الحاػػػور، وا 
الروائػػي وجػػدنا أنػػو ىػػو الػػذي يمثػػؿ البعػػد المػػادي الػػواقعي للػػنص، وىػػو الظاػػا  الػػذي تجػػري 

حػػوادث. وال نبػػالع إذا قلنػػا : إف الممػػاف يعػػد فػػي مقدمػػة العناصػػر واألرمػػاف فيػػو، ال عليػػو ال
األوليػػة، التػػػي يقػػـو علييػػػا البنػػػا  السػػردي، سػػػوا  أمػػاف ىػػػذا السػػػرد قصػػة قصػػػيرة، أـ قصػػػة 

   1.«طويلة، أـ رواية

أثػر فػي مسػاعدة مػف ولقد أثبتت الدراسات أىميػة الممػاف فػي العمػؿ األدبػي، لمػا لػو 
 القارئ علك فيـ مواوع القصة، فنجد القاص أو الروائي يصؼ المماف بمؿ دقة ليوصؿ 

                                                           

 .131، ص 2010، 1إبراىيـ خليؿ : بنية النص الروائي )دراسة(، الدار العربية للعلـو ناشروف، بيروت، لبناف، ط -1
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 عمس ذلؾ. ـماف ىذا األخير مشيدا جميال أأبذلؾ المشيد المرغوب بو، سوا  

 المكان لغة : /1

 –وأمػػػامف جمػػػع  –والجمػػػع أممنػػػة  –المواػػػع  –والممػػػاف » : يقػػػوؿ "ابػػػف منظػػػور" 
مػػػف ممانػػػؾ، واقعػػػد مقعػػػدؾ، فقػػػد دّؿ ىػػػذا علػػػك أنػػػو مصػػػدر مػػػف ممػػػاف أو  والعػػػرب تقػػػوؿ :

نما جمع أممنة فعاملو الميـ الزائدة معاملة األصلية   1.«مواع منو، وا 

 ىػ(، فقد ذمر أف : 175أما "الخليؿ بف أحمد الظراىيدي" )ت.    

ا  إال أف "الزبيػػػدي" جػػػ 2.«فػػػي أصػػػؿ تقػػػدير الظعػػػؿ َمْظَعػػػْؿ ألنػػػو مواػػػع للمينونػػػة» 
الممػػػػاف المواػػػػع الحػػػػاوي » بمظيػػػػـو أوسػػػػع للظظػػػػة معتمػػػػدا علػػػػك آرا  المتملمػػػػيف مظػػػػاده أف 

للشػػػي ، وعنػػػد بعػػػض المتملمػػػيف أنػػػو عػػػرض، وىػػػو اجتمػػػاع جسػػػميف حػػػاو ومحػػػوي، وذلػػػؾ 
بػالمحوي. فالممػاف عنػدىـ ىػو المناسػبة بػيف ىػذيف الجسػميف،  امموف الجسـ الحػاوي محيطػ

 3.«وليس ىذا بالمعروؼ في اللػة 

وفػػي القػػرآف المػػريـ وردت ىػػذه اللظظػػة فػػي موااػػع عديػػدة منيػػا مػػا ورد فػػي معنػػك      
 )المواع( و )المحؿ( نذمر قولو تعالك :

ًّاَكا﴿ ِِ ِذ انْتَبََذْت ِمَن َأْهِلهَا َمَكَاا  َرْ
ِ
أي حػيف تنّحػت واعتزلػت أىليػا »  4.﴾َواْذُكْر ِِف الِكتَاِب َمْرََيَ ا

 .5«في مماف شرقّي بيت المقدس لتتظرغ لعبادة ا 

 وقاؿ أياا : -

                                                           

 .414ابف منظور : لساف العرب، مادة )مماف(، ص  - 1
 .507حمد الظراىيدي : متاب العيف، مادة )ممف(، ص أالخليؿ بف  - 2
 . 402مرتاك الزبيدي: تاج العروس مف جواىر القاموس، مادة )ممف(، ص  - 3
 .16 :اآلية /سورة مريـ - 4
 .213، ص 1990، 5، قصر المتاب، البليدة، الجزائر، ط2محمد علي الصابوني : صظوة التظاسير، ج - 5
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﴿ َ  ِ ََ ِمَكَن احُْسَِكِِ اَّ نََكَرا
ِ
ا فَُخْذ َأَحَدَا َمَانَُه ا ا َكِبري  ْيخ  نَّ ََلُ َأًب  شَِ

ِ
َا الَعزِيُز ا فيػو يشػير إلػك  1.﴾َِالُوا َأُّيه

ي قلب أبيو، وما نخرج بػو مػف ىػذا، أّف الممػاف لديػو معنيػاف: ممانة سيدنا يوسؼ ومحبتو ف
 معنوي وآخر حسي)مادي(. 

 المكان اصطالحا : /2

مػػػػف النقػػػػاد  عديػػػدامثيػػػػر مػػػػف اشيحػػػا ات والػػػػدالالت، فنجػػػػد ا إف لظظػػػة الممػػػػاف لػػػديي    
والظالسػػػػظة يعرفونػػػػو مػػػػؿ حسػػػػب رأيػػػػو، وليػػػػذا أصػػػػبي الممػػػػاف مواػػػػوع جػػػػدؿ لػػػػدى جميػػػػع 

 المظمريف.

ال يسػػتقيـ  مػػف دونػػووبالتػػالي حظػػي "الممػػاف" بممانػػة مرموقػػة فػػي الدراسػػات األدبيػػة ف    
مف النقاد علك أىمية المماف في العمؿ السردي، فمثال "يػوري  وقد أمد عديد ،العمؿ األدبي

الممػػاف ىػػو مجموعػػة مػػف األشػػيا  » ( يعػػرؼ الممػػاف فيقػػوؿ : Youri Lotmanلوتمػػاف" )
حػػاالت والوظػػائؼ أو األشػػماؿ المتػيػػرة...الخ( التػػي تقػػـو بينيػػا المتجانسػػة )مػػف الظػػواىر وال

عالقػػػػات شػػػػبيية بالعالقػػػػات الممانيػػػػة المألوفػػػػة / العاديػػػػة )مثػػػػؿ االتصػػػػاؿ، المسػػػػافة...الخ( 
 ويجب أف نايؼ إلك ىذا التعريػؼ ملحوظػة عامػة، وىػي أننػا إذا نظرنػا إلػك مجموعػة مػف

ىذه األشيا  مف جميع خصائصػيا مػا عػدا األشيا  المعطاة علك أنيا مماف يجب أف تجرد 
 2.«تلؾ التي تحددىا العالقات ذات الطابع المماني التي تدخؿ في الحسباف

يعنػػػػي أف الممػػػػاف يتمػػػػوف مػػػػف مجموعػػػػة أشػػػػيا  تجمعيػػػػا عالقػػػػة تجػػػػانس ماالتصػػػػاؿ 
فيػـ أف ىػذه األشػيا  المعطػاة يجػب أف نجردىػا مػف خصائصػيا يممننػا والمسافة مػثال، ممػا 

 ابعا ممانيا.حتك تصبي ط

 أف المماف الذي ينجذب نحو الخياؿ (» Gaston Bachelardيرى "باشالر" ) و    

                                                           

 .78 :اآلية /سورة يوسؼ - 1
الملي لعبد الرحماف منيؼ(، عالـ المتب الحديث، إربد، األردف، صالي ولعة : المماف وداللتو )في رواية مدف  - 2
 .40، ص 2010، 1ط
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ال يممػف أف يبقػك ممانػا ال مباليػػا، ذا أبعػاد ىندسػية وحسػػب، فيػو ممػاف قػػد عػاش فيػو بشػػر 
 1.«ليس بشمؿ مواوعي فقط، بؿ بمؿ ما في الخياؿ مف تحّيز

ليس عبارة عف مماف ىندسي يحمػؿ أبعػادا نستخلص مف قوؿ "باشالر" أف المماف      
نما ىو عبارة عف مماف عاش فيو بشر يخبػ  فػي أحاػانو ذمريػاتيـ وحرمػاتيـ  ومقاييًسا، وا 

 وأحزانيـ وأفراحيـ.

أف الممػػػػاف الروائػػػػي ىػػػػو الممػػػػاف اللظظػػػػي المتخّيػػػػؿ، أي الممػػػػاف الػػػػذي »  نجػػػػد ممػػػػا    
 2.«صنعتو اللػة انصياعا ألغراض التخييؿ الروائي وحاجاتو 

ىػػػذا يعنػػػي أف الممػػػاف مػػػرتبط بػػػالتعبير عػػػف المشػػػاعر والتصػػػورات الممانيػػػة، وىػػػو و     
ىلػػػػػو يجمػػػػػع بػػػػػيف المحسػػػػػوس والملمػػػػػوس، وىػػػػػو ممػػػػػوف أساسػػػػػي فػػػػػي الروايػػػػػة ال يممػػػػػف تجا

 واالستػنا  عنو ألنو يؤثر فييا ويتأثر بيا.

" بػػػدال مػػف )موقػػع( للتعبيػػػر عػػف الممػػػاف Espaceوقػػد اسػػتعمؿ الظرنسػػػيوف ملمػػة )فػػراغ( "»
المحدد لوقوع الحدث. و)المماف( يمثؿ الخلظية التي تقع فييا أحداث الروايػة والممػاف يػرتبط 

 3.«باشدراؾ الحسي 

يعنػػػي ىػػػذا أف الممػػػاف فػػػي نظػػػر الظرنسػػػييف يمثػػػؿ األبعػػػاد التػػػي تػػػدور فييػػػا أحػػػداث  
الرواية، ويرتبط بالعواطؼ واألحاسيس التي يخلظيا بنو البشػر فػي ذلػؾ الممػاف، وىنػاؾ مػف 

 4.«يشبو المماف والزماف )العنصراف اللذاف يشمالف مناخ( » 

ألسػػػػاس فػػػػي القصػػػػة ألنيمػػػػا يعنػػػػي أف ىػػػػذاف العنصػػػػراف )الممػػػػاف والزمػػػػاف( ىمػػػػا ا     
 يساعداف القارئ علك إدراؾ األحداث.

                                                           

 .41، صصالي ولعة : المماف وداللتو )في رواية مدف الملي لعبد الرحماف منيؼ( - 1
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 بناء الفضاء الروائي :  /3

ف مػػػاف »يعػػػد  الظاػػػا  الروائػػػي والممػػػاف الروائػػػي مصػػػطلحاف بينيمػػػا صػػػلة وثيقػػػة وا 
الروائي حيف ُيطلؽ مف أي قيد يدؿ علػك الممػاف داخػؿ الروايػة،  مظيوميما مختلظا. فالمماف

سوا  أماف ممانا واحػدا أـ أممنػة عػّدة. ولمننػا حػيف ناػع مصػطلي الممػاف مقابػؿ مصػطلي 
الظاا  بػية التمييز بيف مظيومييما فإننا نقصد بالمماف الممػاف الروائػي المظػرد لػيس غيػر، 

ميعيػػا. بيػػد أف داللػػة مظيػػـو  الظاػػا  ال تقتصػػر ونقصػػد بالظاػػا  الروائػػي أممنػػة الروايػػة ج
علػػك مجمػػوع األممنػػة فػػي الروايػػة، بػػؿ تتسػػع لتشػػمؿ اشيقػػاع المػػنظـ للحػػوادث التػػي تقػػع فػػي 
ىذه األممنة، ولوجيات نظر الشخصيات فييا، ومف ثـ يبػدو مصػطلي الظاػا  أمثػر شػموال 

 1.«واتساعا مف مصطلي المماف 

الممػػاف الروائػػي بينيمػػا صػػلة وثيقػػة علػػك الػػرغـ مػػف قػػوؿ إف مػػال مػػف الظاػػا  و ن ىنػػا    
أي أنػػو ال يخػػرج عػػف حػػدود  ،فالممػػاف الروائػػي يػػدؿ علػػك ممػػاف فػػي وسػػط الروايػػةيػػا، اختالف

أمػػػا الظاػػػا  الروائػػػي فيػػػو ال  العمػػؿ األدبػػػي سػػػوا  مػػػاف ىػػػذا الممػػػاف واحػػػدا أو أممنػػػة عػػػدة.
ع لياػػػـ اشيقاعػػػات التػػػي يقتصػػػر علػػػك األممنػػػة الموجػػػودة فػػػي الروايػػػة أو القصػػػة، بػػػؿ يتسػػػ

 ساعدت في بنا  الحوادث التي تموف في ىذه األممنة.

وبيػػذا يمػػوف مصػػطلي الظاػػا  مظلػػة ينػػػدرج تحتيػػا مصػػطلي الممػػاف. ولعػػؿ دراسػػػة     
"غالػػب ىلسػػا" فػػي الروايػػة العربيػػة مػػف أىػػـ الدراسػػات التػػي تناولػػت الممػػاف باعتبػػاره عنصػػرا 

لباحػػػث إلػػػك عالقػػػة التػػػأثير المتبػػػادؿ بػػػيف الممػػػاف حمائيػػػا ميمػػػا فػػػي الروايػػػة. وقػػػد تطػػػّرؽ ا
والسػػػماف، وبػػػّيف أف الممػػػاف لػػػيس سػػػامنا، بػػػؿ ىػػػو قابػػػؿ للتػييػػػر بظعػػػؿ الزمػػػاف. وقػػػد صػػػّنؼ 

 المماف في ثالثة أنواع :

الممػػاف الػػذي نجػػده فػػي روايػػة األحػػداث المتتاليػػة، حيػػث  »وىػػو المكذذان المجذذازي : .3-1
 نجد المماف ساحة لاحداث، ومممال ليا. وليس عنصرا ميما في العمؿ الروائي، إنو 
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 1.«سلبي، مستسلـ، يخاع ألفعاؿ األشخاص

تعراػػػو الروايػػػة بدقػػػة وحيػػػاد، مػػػف خػػػالؿ » وىػػػو الممػػػاف الػػػذي المكذذذان اليندسذذذي : .3-2
فظػػي ىػػذا يتطػػّرؽ الروائػػي إلػػك وصػػؼ الممػػاف بمػػؿ تظاصػػيلو البسػػيطة  2«أبعػػاده الخارجيػػة.

 الظاىرة علك الطبيعة

وىػو قػادر علػك إثػارة ذمػرى الممػاف المكان كتجربة معاشة داخذل العمذل الروائذي :  .3-3
 .3عند المتلقي

مجمػػػوع » ممػػػا يػػػرى "حميػػػد لحمػػػداني" أف مصػػػطلي الظاػػػا  أوسػػػع مػػػف الممػػػاف وأف        
 الواردة في الرواية(، ىو ما يبدو منطقيا أف نطلؽ عليو اسـ : فاا  الرواية ىذه األممنة )

 4.«ألف الظاا  أشمؿ، وأوسع مف معنك المماف، والمماف بيذا المعنك ىو مماف الظاا  

فػػػ "حميػػد لحمػػداني" يصػػرح بػػأف الظاػػا  أعػػـ مػػف الممػػاف وأف مػػؿ األممنػػة التػػي يػػتـ   
علييػػا اسػػـ الظاػػا  الروائػػي، ألف الظاػػا  أشػػمؿ وأوسػػع ذمرىػػا فػػي الروايػػة ىػػي التػػي نطلػػؽ 

 مف معنك المماف، وىمذا يموف المماف جزً  ال يتجزأ عف الظاا .

 أنواع األمكنة : /4

 . المكان المفتوح :4-1

يشػػػتمؿ التشػػػخيص الممػػػاني علػػػك أنظمػػػة جماليػػػة دقيقػػػة وىػػػي ألظػػػة المتنػػػاىي فػػػي » 
نظتاحيػػػة الممػػػاف بحرمػػػة التقػػػابالت التػػػي تنتيػػػي المبػػػر والعمػػػؽ، والظخامػػػة اليائلػػػة، ويواجػػػو ا

بعمػػػس السػػػمات الشػػػعورية علػػػك النسػػػؽ الممػػػاني، معنػػػك ذلػػػؾ أف الشػػػاعر يسػػػتوقظو الممػػػاف 
المظتوح المتسع مثؿ الػابة أو البحر أو الصحرا  فياػيؼ عليػو بعػدا نظسػيا يتػداخؿ وأشػيا  
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مػػػػاف السػػػػامنة، ويحػػػػاوؿ العػػػػالـ الواسػػػػع، فيبثػػػػو الػػػػروح المتمػػػػردة علػػػػك الّاػػػػيؽ فػػػػي ذرات الم
اشػػتقاؽ العمػػؽ والظخامػػة المتخظيػػة فػػي حػػدود الممػػاف المبيػػر ليعػػيش لحظػػة نظسػػية مػروسػػة 
بالزوايا التي ال تعرؼ النيائية واالنػالؽ. إنيا لحظة تبادؿ بيف نمطيف مػف العػوالـ : العػالـ 

 1.«المبير المواوعي، وعالـ االنظعاالت 

يّتاي أف المماف المظتوح متمثؿ في الػابة أو البحر أو الصػحرا ...الخ، وىػو  ومنو
الذي يتميز باالتساع والشساعة، حيث ال يتقيد فيو الشخص وال يشعر بالايؽ فيحّس بأنػو 

 حر طليؽ يسبي في فاا  ال حدود فيو.

 المظتوح حّيز مماني خارجي ال تحّده حدود ايقة، ُيشمؿ فاا  رحبا،  المماف» فػ 

 .2«وغالبا ما يموف لوحة طبيعية في اليوا  الطلؽ 

يعني أف المماف المظتوح ىو مماف خػارج المدينػة أو القريػة يمػوف بعيػدا عنيػا، حيػث     
 يشمؿ مساحة شاسعة ويموف علك اتصاؿ باليوا  والطبيعة.

ف ىػػذه األممنػػة باسػػتطاعة الجميػػع االلتحػػاؽ بيػػا، فيػػي ممػػاف عػػاـ يسػػمي ىػػذا يعنػػي أ      
للناس بااللتقا  فيو والتواصؿ، وىو يساعد الشخصيات في مسايرة الحدث والتحػرؾ بطالقػة 

 وحرية.

 . المكان المغمق :4-2

 ىو الذي يمثؿ في أغلب األحياف تلؾ المساحة المحدودة والايقة، وىو المعزوؿ 

 عف العالـ الخارجي، مما أف محيطو أايؽ بمثير مقارنة بالمماف المظتوح .

                                                           

الصورة في شعر نزار قباني )دراسة جمالية(، دار المنيي للنشر والتوزيع، عماف، األردف،  سحر ىادي شبر : - 1
 .140، ص 2011، 1ط
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قد يموف للمماف المػلؽ جمالية حلمية تستشػري فػي دقػائؽ الػذمريات القافيػة علػك » 
 1.«األرماف والخزائف والصناديؽ والمقاىي واألمواخ... وغيرىا 

ؽ يقتصػػر علػػك ىػػذا يػػدؿ علػػك أف الممػػاف المػلػػؽ مػػا ىػػو إال عبػػارة عػػف ممػػاف اػػي
 األرماف والصناديؽ واألشيا  الايقة التي ليا حدود.

يممف أف نظسر أمثػر الممػاف المػلػؽ بالتقيػد إلػك درجػة قػد » وىناؾ مف يقوؿ إنو :      
، وىػذا النػوع مػف الممػاف يحمؿ معيا خاصية أساسية تتمثؿ في صعوبة أو استحالة اختراقػو

 2.«تتـ نجده بشمؿ متنوع وبصورة جالية في قصة لـ

 ىذا يحيلنا إلك القوؿ إف المماف المػلؽ يتمّيز بالتقيد وعدـ الحرمية، فيو يمّبلنا إلك     

درجػػػػة أننػػػػا ال يممننػػػػا خرقػػػػو أو تجػػػػاوزه، حيػػػػث ال يوجػػػػد ىػػػػذا الممػػػػاف بصػػػػورة وااػػػػحة فػػػػي 
 القصص غير الممتملة.

 الممػػػاف الػػػذي يمتسػػػي طابعػػػا خاصػػػا مػػػف خػػػالؿ تظاعػػػؿ:» وىنػػػاؾ مػػػف يعرفػػػو أنػػػو   
الشخصية معو ومف خالؿ مقابلتو بظاا  أمثر انظتاحا واتسػاعا، فالممػاف لػو عالقػة مباشػرة 

 3.«بالظقداف واالنظصاؿ والالتوازف، فيو مرجع عالمي ممتل  دالليا 

ممػػا يعنػػي أف الممػػاف المػلػػؽ لديػػو طػػابع يمّيػػزه عػػف بػػاقي األممنػػة، وىػػو يتمّيػػز بعػػدـ 
ووطيػػدة بعػػدـ االتصػػاؿ والتػػوازف ممػػا تربطػػو عالقػػة  االنظتػػاح واالتسػػاع، ولػػو عالقػػة مباشػػرة

 مباشرة بالظقداف.

ف المماف المػلؽ ىو الذي يتمّيز بالاػيؽ وتمػوف حػدوده معلومػة إ: ومما سبؽ نقوؿ
  ـماف ذلؾ بإرادتو أأتساع، وىو المماف الذي يرتاده اشنساف ليبقك فيو سوا  غير قابلة لش
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 شمؿ ىندسي يقّيد حياة األشخاص وتصرفاتيـ امنو. إرادة غيره، ليذا فيو عبارة عفب
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I/ المتخيمة وداللتها اتالشخصي: 

فيي المحرؾ لجميع األحداث ، تعد الشخصية عنصرا ىاما في البناء الروائي
 ونظرا ألىميتيا ال يمكف االستغناء عنيا في الروايات األدبية. ،والوقائع

وبالرغـ مف مكانتيا )الشخصية( ال يمكف فصميا عف باقي العناصر المكونة 
في فضائيا بغية نموىا  تسبح ارتباطا وثيقا باألحداث التي تجعميالمرواية، فيي ترتبط 

 وتطورىا.

ف كانت بتكوينيا تحيؿ عميو. » والشخصية  ليست مجرد صورة لشخص مرجعي وا 
ا أنيا ليست مك ،في الواقع المرجعي وىنى ليست إعادة تركيب نسخي لما وىي بيذا المع

عممية بناء وتكويف بوسائط تقنية تقـو في عينو المؤلؼ، بؿ ىي يتسخيرا لموقؼ جاىز 
 1.«الرواية بميمة اإلحالة عند القراءة عمى عالـ الواقع المرجعي

عمى الرغـ مف أنيا تشير عنو، وتحيؿ  ،لشخص حقيقي يعني أنيا ليست تمثيال 
 روايتو. ءإليو، وذلؾ عف طريؽ خاصية يعتمدىا السارد في بنا

يجدىا تعج بكـ ىائؿ مف الشخصيات مختمفة فالدارس لرواية "ىمس الرمادي" 
رئيسية  تحضر شخصياتسبرع "محمد مفالح" بتوظيفيا في سياؽ شيؽ، فنجده ا ،األدوار

 تارة وثانوية تارة أخرى.

 الّشخصيات الرئيسية: /1

تختمؼ األدوار والمعايير بيف الشخصيات الرئيسية والثانوية، فالشخصيات الرئيسية 
نيائيا لفيـ ىذه تكوف غامضة ومعقدة مما ي ؤدي بالقارئ إلى التمسؾ بالرواية وا 

 الشخصيات، وأىمية دورىا في العمؿ األدبي.
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أما الدور األساسي والياـ في رواية "ىمس الرمادي"، فيو منصب عمى مجموعة 
ثارة، كما تحتؿ الشخصيات الرئيسية مكانا  مف الشخصيات التي منحت ىذا العمؿ متعة وا 

 في روايتنا "ىمس الرمادي" ومف بيف ىذه الشخصيات نذكر:كبيرا ال يستياف بو 

 :الجبيعيسى .1-1

يعد مف أىـ الشخصيات التي وظفيا الروائي "محمد مفالح" في نصو، كونو 
 الشخصية الرئيسية المحركة لألحداث.

إذ نجد "مفالح" استيؿ روايتو بيذه الشخصية وعنوف فصمو األوؿ بيا، فجاء 
وكما نالحظ بأف أسموب العنواف جاء مستيزئا مف «. الذي فاتو القطار الجبي» العنواف

" لذلؾ نجد ىذه الّشخصية في المتف محؿ سخرية مف قبؿ الجميع وحتى األطفاؿ الجبي"
 ونممس ذلؾ في:

"الّرجؿ الّذي فاتو القطار". رائقا. عندما سمع عبارة  الجبيلـ يكف مزاج عيسى » 
ي، نطؽ بيا أحد األطفاؿ في المحظة التي دخؿ فييا عائد مف دكاف عمر الرمس وىو

 1.«الشارع المشقؽ البائس. وكاف أطفاؿ الحي خمفو

ففي ىذا المقطع نممس تمؾ النبرة الحادة التي ألحقت الضرر الكبير بنفسية 
أصحاب الحي يطمقوف عميو ىذا االسـ المزعج بغرض المزاح، وىذا الجبي"، مما جعؿ "

 يتجمى في:

ت المحاـ لـ يشفؽ عميو. اقترب الرجؿ يوما مف نافذة الصالة المطمة تذكر ثاب»
" عمى تطفمو فأقسـ الجبيوصاح بوقاحة "يا مف فاتو القطار". المو "عيسى  ،عمى الشارع

 2.«لو ثابت المحاـ بأنو يحبو وىو يريد أف يمازحو
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نما  ،فالراوي عند توظيفو "لمجّبي" الذي فاتو القطار  لـ يقصد بو القطار الحقيقي، وا 

إال أنو وبمخيمتنا  ،ة في عمموبتال الكنو لـ يصرح بيذ ،خبارنا بأنو فاتو قطار الحياةإأراد 
محؿ سخرية حتى أصبح  "الجبيتقتضي بنا الحاجة لفيـ ىذه الميزة التي جعمت مف "

وخاصة بعدما  ،لحياةداللة عمى تأخره و المحاؽ با ،الجميع يمقبونو بيذا االسـ الساخر
 ."سياـ"و ابنتو تر ونك ،وطمؽ زوجتو ،فصؿ مف وظيفتو

 "الجبيعيسى "والتوّقع لنتمّكف مف معرفة مصير وبيذا فتح لنا الروائّي باب الّتخيؿ
 عميو. أطمقيامف خالؿ المفظة التي 

 الرمسي كثير المصائب: .1-2

"محمد مفالح"  تعد ىذه الّشخصية مف الّشخصيات األساسية التي وظفيا الروائي
كما نالحظ أنو تـ وصفو بكثير  ،فمنحو دور بقاؿ الحي ،في روايتو "ىمس الرمادي"

حاطةوذلؾ كناية عمى محاصرة  ،المصائب مف كؿ النواحي  بوالمصائب واليمـو  وا 
وتيدـ  ظيرهوسقطت عميو الثانية لتقسـ  إالفال يكاد يستوعب المصيبة األولى  ،والجيات
تخيؿ تمؾ الواقعة التي حطت عمى رأس "الرمسي" وعائمتو، والتي أقدمت المؤلؼ ف كيانو.

عمييا ابنتو "سعيدة" عندما ىربت مع "يزيد المرمي" لتكسر بفعمتيا ىذه مشاعر والدىا 
 وجميع أسرتيا.

 ؿ:إذ نجد الروائي يقو 

لـ يتوقع البقاؿ عمر الرمسي ىرب ابنتو الطالبة بثانوية حي الربوة. كانت » 
حد اآلف. مازاؿ يشعر  إلىطويمة. ولـ يستطع التغمب عمييا  أياماقوية دوختو الصدمة 

 1.«بأنو ضائع ومنبوذ ىاجر دكانو مدة شيور

 تمكف مف معرفة ي"محمد مفالح" استطاع بواسطة خيالو أف نجد ففي ىذا المقطع 
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مف تصوير  أيضاكما تمكف  ،حالة البقاؿ "عمر الرمسي" وما آؿ إليو مف تدىور وضياع
إلييا عندما فرت  أشارتخّيمو وذلؾ مف خالؿ كؿ التفاصيؿ والجزئيات التي  أبدععالـ 
 ومرضت زوجتو وذلؾ في: ،ابنتو

 إلىدّمرت المصيبة بيتو الذي كاف ينعـ باليدوء. زوجتو حميمة التي نقمت »
 1.«منو منيارة القوى تثـ خرج أسبوع،وظّمت فيو مدة  ،مستشفى المدينة

 بدع بخيالو في وصؼ أحداث ىاتو الحادثة.أ األديبتضح جميا أف فينا ي

كما نمحظو في موقع جديد أحسف توظيؼ خيالو وذلؾ عندما انطوى وانعزؿ البقاؿ 
وىذا  ،ونظراتيـ القاتمة ،خشية سماعو لكالميـ الجارح ،"عمر الرمسي" عف مخالطة جيرانو

 يتجمى في:

فّكر في أداء صالتو في  ،ة المغربسمعو صوت المؤذف لصال إلىوحيف تناىى » 
 ،ركف الحجرة. نظرات جيرانو المرعبة حرمتو مف صالة الجماعة في المسجد األبيض

 2.«ونفرتو مف الجموس في حديقة الدامة

فكر الشخصيات وما يجري فييا مف حوارات ومناقشات  إلىبخيالو  جاؿ الروائي
 المو الخيالي.ليوصؿ لنا كؿ ما يحدث مع شخصياتو المتخيمة في ع

التي  ،وىكذا يتضح بأف "سعيدة" زعزعت استقرار أسرة بكامميا نتيجة فعمتيا المشينة
والخجؿ مف جيرانيـ والبقاء في مسكنيما  اإلحراج إلىمما أدى بيما  ،ألحقتيا لوالدييا

 تفاديا لتمؾ التعميقات الساخرة.

 :سعكاشة الكوا .1-3

 والتي  ،الخامسة مف الفصؿ األوؿتبدو لنا شخصية األستاذ عكاشة في القصة 
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إذ أف  ،أنيا شخصية عممية محبة لمينتيا ،وردت بعنواف " الكواس مكتشؼ البؤس"
فقد وضع نصب  ،في تطوير الّشعوب أىميتيااألستاذ "عكاشة" كاف يؤمف برسالتو ومدى 

نو إال أ ،عينيو مبدأ " كاد المعمـ أف يكوف رسوال". فعمؿ بجد واجتياد لتعميـ الصغار
عندما الحظ تدىور مستوى الّتالميذ  ،اكتشؼ أف تمؾ الجيود المبذولة لـ تؤت ثمارىا

عمما  ،وانشغاليـ بوسائط التكنولوجيا الحديثة. التي كانت العامؿ الرئيسي في ضياعيـ
الحظ أيضا  ،التكنولوجيا في الحياة. ومف خالؿ مساره الّتعميمي وأىميةبقناعتو بالحداثة 

رشادفعمؿ عمى نصح  ،انحالؿ األخالؽ وفسادىا باالبتعاد عف  ،ىذا الجيؿ الفتي وا 
 يقوؿ: ،واليوتوب ،والتويتر ،الفيسبوؾ

 ،والتويتر ،ويحذرىـ بصدؽ مف الفيسبوؾ ،أصبح ينصح طمبتو بالمطالعة» 
 1.«ولكف لمف تقرأ زبورؾ يا داود؟ ،واليوتوب

 أفالمعمـ  دكا)و الذي كاف يعيشو تحت شعاره ففي ىذا خروج الروائي مف عالم
ليقؼ بخيالو عند ىذا الوضع المزري  ،والذي كاف سائدا في وقتو ومع جيمو (يكوف رسوال

وعدـ الخجؿ والحياء مف المعمميف وذلؾ  ،التالميذ لمتعميـ والقراءة ةوالمتمثؿ في عدـ مباال
 في:

لى حد اآلف فيو  » ىذا الجيؿ تمرد عمى كؿ  ،(ى )..ال يدخف أماـ معمميو القداموا 
ووجد ذات يوـ لفائؼ  ،(قاب السجائر في ساحة المدرسة )..شيء. عثر مرارا عمى أع

 2.«سجائر في جيب معطؼ طالبة ابنة تاجر ثري

ىذا الموضع أراد األديب أف يوصؿ لنا ومف خالؿ تخيمو كيؼ صارت حالة  ففي
 كما ،الّتعميـ ؟ ومدى الخزي الذي لحؽ باألساتذة مف جراء تصرفات التالميذ الطائشة

 ا ػائبػا صػّطة وصفػنحػػالؽ المػػورة واألخػاع المتدىػػؼ األوضػو تمكف مف وصػأنػظ بػػالحػػن
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 األوضاع ووصؼ األحواؿ واألىواؿ. إبرازمخيمتو في  مستعينا بخيالو الذي ساند

 الكاتبة نجاة .1-4

أحسف الكاتب توظيفيا  ،شخصية الكاتبة شخصية ىامة في السمو بأحداث الرواية
ال  ،إذ قدميا كنموذج لمّشخصية المتحدية والواعية والقاىرة لكؿ الّصعاب ،في روايتو

 ترضى سوى "باإليماف والعمؿ" ويبرز ىذا في:

وتحدت بو كؿ  ،اإليماف والعمؿ ىو الّشعار الّذي آمنت بو نجاة الممفي» 
الصعاب. وبالرغـ مف انتمائيا إلى أسرة متواضعة  كانت تسكف في شقة طينية ضّيقة 

. تحصمت عمى ، وحققت أعمى درجة عمميةإال أنيا قيرت الّظروؼ الصعبة ،بحي البحيرة
 1.«شيادة دكتوراه في األدب العربي

وتحقيقيف ألعظـ  ،المراتب أسمىعتالء النساء إإلى  اإلشارة أرادي فالروائ
فيو بيذا يسبح في فضاءات خيالية تتيح لممرأة منافسة الرجؿ في جميع  ،االنتصارات

لينتج بذلؾ عالما مثاليا في خيالو يعطي الحؽ لمنساء في الخوض  ،المجاالت والمياديف
 في سباؽ الحياة العممية مع الرجاؿ.

انتيينا مف ذكر أىـ الشخصيات الرئيسية التي بنى عمى إثرىا األديب  أفوما 
 ،وأحسف توظيفيا ،فأبدع تركيبيا ،نسجيا بدقة محكمةوالتي  ،"محمد مفالح" روايتو ىذه

نجاز ىذا إالتي ساىمت في  ،نتطرؽ اآلف لمحديث عف الشخصيات الثانوية أو الفرعية
 لتمنحو طابع التكامؿ. ،العمؿ

 يات الثانويةالشخص/ 2

 نجد ىناؾ شخصيات ثانوية ليا  ،الشخصيات الرئيسية في القصة إلىباإلضافة 
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إذ أف  ،ومع ذلؾ فال يمكف االستغناء عنيا في بناء الرواية ،دور أقؿ شأنا مف سابقتيا
 وكذلؾ توضيح مشاىدىا السردية. ،الشخصيات الرئيسية إبرازدورىا تكميمي يساىـ في 

 يعرفيا بقولو: وىناؾ مف

حيث يستدعييا الكاتب كعوامؿ  ،تقـو ىذه الشخصيات بدور تكميمي وىامشي» 
 1.«مساعدة أو عوامؿ معيقة

يعني أف ىذا النوع مف الشخصيات تنحصر ميمتو في تقديـ المساعدة لمشخصيات 
ا وغالبا م ،أو أنو يقـو بعرقمتيا حتى ال تتمكف مف االستمرارية ،األساسية لتنجز دورىا

 تكوف ىذه الشخصية ميددة باالضمحالؿ فور نياية كؿ قصة.

 وفي رواية " ىمس الرمادي" نجد شخصيات ثانوية عدة منيا:

 :المهندس عبد الحفيظ.2-1

عبد " فالميندس ،األولى مف الفصؿ الثالث القصةوظفت ىذه الشخصية في 
فيو المنجز لمساكنو  ،الذي تجري فيو أحداث روايتناىو مف صمـ حي الفرساف  "الحفيظ

لـ و إال أف الروائي "محمد مفالح" صنفو مف الشخصيات الثانوية  ،ودكاكينو وحديقتو
وما يدؿ عمى كونو مصمـ ىذا الحي قولو في  ،يتعرض لذكره سوى مرتيف فقط في روايتو

 مسكنا". 32قصة "حي 

وكاف يعرؼ حيف تدشينو باسـ  ،اختير موقع الحي مف طرؼ لجنة البناء قدو »
 2.«العاصمي . صممو الميندس الخبير عبد الحفيظمسكنا" 23مشروع "

حاولة لمتشكيؾ في حقيقة تصميـ حي فال خير مف ىذا الّشاىد الذي ينفي كؿ م
 العاصمي. لفرساف مف قبؿ الميندس عبد الحفيظا
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موغو أعماؽ لدى "محمد مفالح" وذلؾ لب اإلبداعفمف خالؿ ىذا نممس جمالية 
 إلنشاء ىذا الحي  القصة حتى توصؿ إلى مصمـ الحي وذكر كؿ الوقائع التي أدت بو

تستدعي منا اإلدراؾ  ،بغية تحقيؽ غاية سامية ،لمخيمة المبدع إبحارففي ىذا  وتصميمو.
 وخمؽ عالـ جديد شبيو بالعالـ الواقعي. اإلبداععمى  المؤلؼلقدرة 

 العربي النجار: .2-2

فكاف ذلؾ مف  ،الكاتب أف يضرب مثال لمعامؿ النشيط المتفاني في رواية ىذهأراد 
وخير دليؿ عمى ذلؾ، الخزانة التي  ،فنية رائعة الجماؿ خالؿ النجار الذي قدـ أعماال

 فقد أشاد بيا الوالي وأعجب ،الكاتب والتي صنعيا النجار عمى ىيئة "الربوة" إليياأشار 
وقد أوضح الكاتب ىذا  ،فيي بمثابة رمز لممنطقة ،خزانةرى فييا أكثر مف يإذ  ،بيا

 مف خالؿ قولو: اإلعجاب

نجازه خزانة ليا شكؿ الربوة التي تربض عمى إالشييرة  في المدينة  إبداعاتوومف » 
قمتيا بناية عصرية تشرؽ عمى سيؿ مينة الخصيب. وقد أثارت تمؾ الخزانة العجيبة 

 1.«لي الوالية والوفد الموافؽ لوإعجاب وا ،المعروضة في يـو الفناف

أجاد "محمد مفالح" مف خالؿ ىذه القصة إظيار موىبتو الخيالية وذلؾ لتطرقو إلى 
الوقوؼ عند  إلىوىذا عندما وصؿ بو تخيمو  ،أبعد النقاط التي ال تخطر عمى الباؿ

يت جمالية التحفة الفنية التي أبدعيا "العربي النجار" والتي حازت عمى اإلعجاب وحظ
 بالقبوؿ.

 الرياضي محمد العسكري:.2-3

 فمقد  ،ىو شخصية ثانوية في ىاتو الرواية إلى جانب شخصيتي الميندس و الّنجار
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 ،و سكاف الحي آماليـ وطموحاتيـ العديدةيعمؽ عم ،كاف محمد العسكري رياضيا موىوبا
 وىذا يتضح في: هلتطوير الحي وازدىار 

 اعتقد جعفر النوري أف حي  ،حديقة الدامةولما زار محمد العسكري نادي » 

وستدفعو غيرتو  ،بمسؤولي الوالية وأعضاء الحكومة الالعبالفرساف سيستفيد مف عالقات 
ودراسة ممؼ  ،وتييئة ممعبو ،عمى الحي لالتصاؿ بالمسؤوليف مف أجؿ تزفيت شوارعو

 1.«مشروع المكتبة الذي لـ تنطمؽ أشغالو

ففي ىذا الموضع نرى رغبة سكاف الحي في االستفادة مف عالقات الالعب 
إال أف آماليـ و طموحاتيـ تحطمت وانكسرت بانكسار ساؽ "محمد  .لتطوير حييـ

 ولذلؾ نبذوه وىذا يبرز في: ،ازدىار الحيفحالتو ىذه أدت إلى ضياع  ،العسكري"

..( شعر أنصاره أنو أصيب بكسر في رجمو اليمنى فتوّقؼ مساره الرياضي )» 
)..( انتقدوه، كرىوه، ثـ  أمنياتيـخيب أمميـ بؿ خانيـ، كيؼ تخمى عنيـ قبؿ أف تتحقؽ 

 2.«تدميره. لـ يعد الرجؿ قادرا عمى المشي دوف عكاز. فمـ كؿ ىذا الحقد عميو تنمو

لينتج لنا بذلؾ عمال  ،فالسارد ىنا أحاط بكؿ الجزئيات وأعـ لكؿ التفاصيؿ بفكره
 ،وكؿ ذلؾ مف خيالو الخالب وبراعة مخيمتو ،شبييا لمواقع غير بعيد عنو ، شامالمتخيال

 وكفاءة تخييمو.

فيي العمود الفقري  ،وىكذا تمثؿ الشخصية مكانا ىاما في بنية الشكؿ الروائي
تقـو ببعث الحياة في جسد  األحداثف كانت ا  و  ،الذي يصور حياة المجتمع في الرواية

 فإف الشخصيات ىي روح ىذا الجسد. ،الرواية

 ودونيا ال ، تمثؿ القمب النابض لمرواية أنيافبالرغـ مف  ،أما عف موقع الشخصيات

                                                           

 .37محمد مفالح: ىمس الرمادي، ص  -1
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ألنيـ  ،إال أننا نجدىا منسجمة متالحمة مع باقي العناصر واألحداث ،يكتمؿ العمؿ األدبي
 جميعا بدورىـ يشكموف وحدة ال تتجزأ عف بناء النص.

 لذا ال ،صيات فيي تصنؼ حسب أىمية الدور الذي تمعبووأما عف تصنيؼ الشخ
فيي تقوـ  ،تخمو أي رواية أو قصة مف شخصياتيا األساسية التي تكوف ذات الدور األىـ

باإلضافة إلى ىذه األخيرة  ،في سمسمة مترابطة و منظمة القصةؾ معظـ أحداث يبتحر 
وذلؾ لحضورىا القميؿ  ،انرى الشخصيات الثانوية التي ليا دور أقؿ أىمية مف سابقتي

 ووظيفتيا المرتبطة بتوضيح وكشؼ الغموض الذي يعتري الشخصيات المحورية.

وسير حركتو  ،وبيذا ال يمكف ألي عمؿ روائي أف يتخمى عف محرؾ أحداثو
 المتمثمة في كمتا الشخصيتيف )الرئيسية والثانوية(.

والمتمثؿ في دراسة الشخصية  ،ف انيينا دراسة العنصر األوؿ في بحثنا ىذاإوما 
الروائية، نعبر لمعنصر الموالي الذي يقتضي تحميؿ الرؤية السردية التي سار عمييا 

 الروائي "محمد مفالح"، وكيؼ كانت رؤيتو الذاتية في سرد أحداث ىذه الرواية.

II/ المنظور الروائي وتخيمه: 
نو المنظور إد سردي، فيو يييمف عميو ويحكمو، عمى النص الروائي بع ريسيط

ظر الراوي الذي يقود يتمثؿ في وجية ن ية السردية(.، ىو)الرؤ أخرىبعبارة  أوالروائي، 
 شاء، ويحركو مثمما يريد.النص كيؼ ما

الذي يكوف  أو الحكي، وذلؾ راجع لطبيعة الوصؼ أنواعياية" حسب "الرؤ  كما تختمؼ
 .األديببصدده 

 أف إال، أنواعياوروايتنا ىذه "ىمس الرمادي"، تجمع بيف كؿ الرؤى وتضـ جميع 
الراوي  إلدراؾالرواية وذلؾ راجع  أحداث" ىي التي طغت عمى جؿ "الرؤية مف الخمؼ
 وجزئيات خفية ومضمرة. أحداثبكؿ ما يجري مف 
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 الشخصية. ˂: الراويالخمفالرؤية من  /1

 والتفاصيؿ، فيي توضح عمـ السارد  األحداثىذه الرؤية معرفة الراوي بكؿ  تجسد

ىف، والمشاعر التي تختمج القمب، وعمى ما ىو ظاىر لمعياف، ذالتي تدور في ال باألفكار
وحالتيـ النفسية  ة لمشخصياتدوباطف في النفوس، كما يتـ في ىذه الرؤية، المعرفة الجي

 ويظير ىذا في رواية "ىمس الرمادي" في: االقتصادية واالجتماعية، وكذا

 1.«رائقا الجبيلـ يكف مزاج عيسى »

يبدو مف خالؿ ىذا المقطع الذي ورد في بداية الرواية، عمـ الراوي بمزاج عيسى 
دراكو، الجبي  سبب غضبو وتقمب مزاجو، فيو مطمع عمى كؿ التفاصيؿ التي مّر لالتاـ  وا 

 ؟ وكيؼ؟ ومتى عمـ بيا؟.أيفيخبرنا مف  أفبيا، دوف 

 أكثر"، الجبيفالسارد ىنا مطمع وعالـ بكؿ ما يدور مف صراع وتقمبات في كياف "
 " عف نفسو.الجبيمما يعمـ "

 نذكر: آخرومف مقطع 

 2.«الصبيانية لألحالـحقال  فمزقت الوساوس قمبو الذي كا»

الراوي عمى دراية تامة بتمؾ الوساوس التي حطمت  أفمف خالؿ ىذا المثاؿ نجد 
" مف الجبي، فيو يعمـ عمـ اليقيف بما تشعر بو نفسية "أحالمو" وقتمت الجبيقمب "

 وكأنو يسكف جوارحو، ويقطف فؤاده، ليدرؾ حقيقة عذابو ومعاناتو. اضطراب وضياع،

 لنستشيد بمقطع آخر يقوؿ فيو:

 مدينتو التي لـ  إلىمنبوذ في العاصمة فعاد نو بأ حسأ(، يحسدونو).. بأنيـشعر »
                                                           

 .04محمد مفالح: ىمس الرمادي،ص -1
 .07نفسو، صالمصدر  -2
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 1.«ما يربطو بحياتيا الصاخبةيجد فييا 

" مف حقد خصومو عميو، عمى الجبي" فالسارد في ىذا الموضع يعرؼ ما يشعر بو
السارد ىنا عمى دراية تامة بشعوره  أف إالح عف مشاعره، " لـ يفصالجبيالرغـ مف كوف "
" وما يحس بو، الجبيالراوي مدرؾ لحقيقة ما يجوؿ في داخؿ " أف أيضاوحالتو، كما نرى 

 وحيد وغريب تخمى عنو سكاف حيو. بأنوفعرؼ 

 "عائشة الجريحة" والتي وردت في الفصؿ الثاني نذكر: في القصة الخامسة أما
وتوجيت نحو الصالة، ثـ استمقت عمى السدراية المغطاة بفراش قطني. رغبت في »

 ائية، فيي تحب مشاىدة مسمسالت الدراما السورية حتى تخفؼ عفمشاىدة القنوات الفض
 عف بعد،  اآلمرةتمتقط  أفدة عمى السدراية دوف د، ولكنيا ظمت مماألحزافنفسيا بعض 

 2.«ثـ تفحصت صورة زوجيا المغتاؿ وىي تفكر في مصير ابنيا

ينسى أي حركة قامت  أففالراوي ىنا قاـ بوصؼ حالة "عائشة" وصفا دقيقا، دوف 
مف ىواة الدراما  بأنيايسجؿ تحركاتيا لحظة بمحظة، كما يخبرنا  أماميا واقؼ وكأنوبيا 

ىذه المعمومة سابقا ولـ تذكر في الرواية وذلؾ  إلى اإلشارةلـ يتـ  بأنوالسورية، عمى العمـ 
 مدرؾ لكؿ صغيرة وكبيرة تختمج نفسية الشخصية . بأنوليثبت لنا 

 :وضع آخرليقوؿ في م

خبرىا عف أالمكالمة الياتفية التي تمقتيا منذ دقائؽ لـ تكف كاذبة، صاحبيا »
 3.«المحامي العاشؽ إلىفتيحة الوشاـ  أىدتوالرمادي الذي  األرنب

  اآلخرفالراوي ىنا يقـو بسرد حادثة وقعت بيف "راضية" زوجة المحامي والطرؼ 

                                                           

 .09ص  حمد مفالح: ىمس الرمادي،م -1
 .55، ص لمصدر نفسوا -2
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 .الرمادي األرنبالياتؼ ويخبرىا عف حقيقة  الذي كاف يحادثيا في

شاىدا  أويكوف طرفا في النقاش  أفقؼ ال يجب عمى الراوي االمو  ففي مثؿ ىذه
ات، واكتشاؼ ما يجوؿ في الشخصي أسرارعميو، ونظرا لما يمتمكو مف قدرة عمى معرفة 

فييا وىذا يطابؽ  نو كاف حاضراأد الحادثة بكؿ جزئياتيا، كما لو مكف مف سر تداخميا، 
حاطةكبر عمما أالمتمثمة في كوف الراوي  الرؤية مف الخمؼ  خصيات.شمف ال وا 

 يقوؿ: آخرلنجده في موضع 

قريتيا الجبمية النائية التي غادرتيا عائمة لكحؿ  إلىلـ تفكر يوما في العودة »
 أفكاريتمكف مف الغوص في  إذبعد الحدود أ إلىالمشيد يذىب الراوي ففي ىذا  1.«البناء

  إلىلـ تصب يوما لمعودة  أنياميمونة ومعرفة ما يجوؿ في عقميا الباطف، حيث يدرؾ 

 لـ تفكر حتى في ذلؾ. نياإ قريتيا الجبمية، بؿ

، ة مف الخمؼيكممنا مناقشة بعض المشاىد التي استخدـ فييا الراوي الرؤ أأف بعد 
، استخدـ فييا نمطا مغايرا يختمؼ عف الرؤية مف الخمؼ أخرىمناقشة مشاىد  إلىننتقؿ 

 والمتمثؿ في الرؤية مع .

 الرؤية مع: الراوي= الشخصية. /2

في ىذا النوع مف الرؤية يتساوى الراوي والشخصيات مف حيث المعرفة، فيعجز 
مف خالؿ نقاش وحوار الشخصيات مع بعضيا  إالعف معرفة خباياىا وال يدرؾ ما تعممو 

 البعض، ويستخدـ الراوي في ىذا النوع مف الرؤية ضمير المتكمـ .

ويظير ىذا النوع مف الرؤية في رواية "ىمس في الرمادي" مف خالؿ العديد مف 
 ذلؾ نذكر: أمثمةوالحوارات التي دارت في ثناياىا الرواية، ومف  األمثمة
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"، وذلؾ أنايستعيف السارد بضمير المتكمـ " 1.«األمرالحي ميما يكف  أغادر لف»
قؿ مما مما تعرؼ، وال يجيؿ أ أكثرلتساوي معرفتو مع معرفة الشخصية، فيو ال يعرؼ 

 أوبو الشخصية عف نفسيا، دوف زيادة  أخبرتوتجيؿ فمعرفتو ىنا محدودة في نطاؽ ما 
الشخصية ذاتيا لنفس الحدث  إدراؾي قيمة لمحدث يساو  إدراكونقصاف، لذا فالراوي ىنا 

 نذكر: آخروفي مثاؿ 

 بميفة: فسألوحديث جاره ازداد اىتماـ عمر الرمسي ب»

 كيؼ عرفت ذلؾ؟ -
 يزيد المرمي تزوجيا في الجزائر أفابتسـ ثابت المحاـ ثـ قاؿ لو بيدوء: سمعت 

 2.«بيذا الزواج األرممة والدتوالعاصمة وقد اخبر 
"عمر الرمسي" شيئا لـ يكف يعمـ بو، فقد اخبره بعودة  بإخبارفينا قاـ "ثابت المحاـ" 

"سعيدة" ىربت لغير ف لـ يكف يتوقعو، فيو كاف يعتقد بأ ابنتو سعيدة الفارة عف قريب، وىذا
بو الجار "ثابت" لتكوف الرؤية ىنا  أعممنامما  أكثرف الراوي لـ يكف يعمـ إرجعة. وىكذا ف

 متساوية بيف الراوي وثابت المحاـ وعمر الرمسي.

 عف الرؤية المصاحبة نذكر: آخروفي مثاؿ 

 3.«المبدعيف أحبحمؿ شيادة ميندس ميكانيكي ولكنني أ أنا»

ف الذي عّرؼ عف نفسو وعف شيادتو، وأ أناتوظيؼ ضمير المتكمـ يتجمى فينا 
عنيا مف قبؿ الوزير نفسو  اإلفصاحعندما تـ  إالـ بيذا الحدث السارد لـ يكف يعم

)الشخصية في حد ذاتيا(، وىكذا فاف الراوي يساوي الشخصية في معرفة الحدث ويجيؿ 
 ما تجيؿ.
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" يرد األحمرلمفصؿ السابع والمعنونة بػ "الديؾ  األولىوفي حوار جديد مف القصة 
 :اآلتيالحوار ك

 تبتسـ لزوجيا: وىي فريحوفقالت  »

 سيوقظنا لصالة الفجر. -
 ج ثابت المحاـ زوجتو بنظرة حادة، وقاؿ ليا:حدّ  -

صمييا جماعة أو قبمؾ  سأستيقظصالة الفجر، ولكنني  أداءمقّصر في  أننيعمـ أ
" و زوجيا "المحاـ" حوؿ الديؾ فريحومف خالؿ ىذا الحوار الذي دار بيف " 1.«بالمسجد
ف لغة الحوار توحي ، نعي جيدا بأاألخضربو "ثابت" مف بمدة الجبؿ  الذي عاد األحمر

صالة الفجر، فالراوي لـ يكف يعمـ بيذه الحقيقة قبؿ  أداءفي  "ثابت"عف تراخي  باإلفصاح
خصالو،  إلىنو لـ ينّوه أ إالبدأ الحديث عنو منذ مطمع الراوية، " ثابت"ف ، وذلؾ ألاآلف

 إلييانو عمـ بيا فقط حيف لمحت الفجر سابقا، مما يعني ألصالة  إىمالوولـ يذكر لحادثة 
 بيف الشخصيات. واإلدراؾ" وباح بيا "ثابت المحاـ"، مما يثبت تساوي المعرفة فريحو"

 أفسمعت البارحة » عمى لساف "ثابت المحاـ": آخرويقوؿ الراوي في موضع        
 2.«حاولت دخوؿ بيتؾ أشرارعصابة 

الراوي يصاحب ىذه الشخصية في  أفمف خالؿ ىذا المنطوؽ السردي، يتضح لنا 
 واإلحاطة اإللماـ، ومجموع المعرفة لما وقع، فيو متساوي معيا في نسبة األحداثسرد 

االستيالء عمى الشقة، وكيؼ  أرادوايف ذال األشراربالحادثة. فالراوي لـ يكف سامعا بحكاية 
عندما سمعيا عمى لساف "ثابت المحاـ"،  إالناـ المقاوؿ"، جرت تفاصيؿ مباغتة منزؿ "غ

 وىكذا فقد تساوت الشخصيتاف في قيمة المعرفة لمحدث.

 "، الرؤية مع"" وؼ مػػػة مف الخػػرؤيػػ"ال يػػػأسموبي باستخداـ ػػتؼ الروائػا لـ يكػػػمػك       
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 والمتمثؿ في "الرؤية مف الخارج" . لسابقيومغايرا  أسموبا أيضافاستخدـ 

 الشخصية. ˃: الراويالخارجالرؤية من  /3

، بحيث ال واألحداثوتكوف معرفة الراوي في ىذا النوع معرفة ضئيمة لمشخصيات 
دراؾالشخصية  أعماؽيتمكف مف الغوص في  ، وأحاسيس أفكارما يجوؿ في داخميا مف  وا 

نما  .األحداثى عم 1«مجرد شاىد»بوصفيا كما يراىا ويسمعيا ليكوف بذلؾ  كتفيي وا 

، بالرغـ مف ندرتو األمكنةويظير ىذا النوع في روايتنا "ىمس الرمادي" في بعض        
 وذلؾ في:

 2.«المشاي بأحمدجعفر النوري يتجنب الحديث معو. كما ساءت عالقتو  أصبح»

الراوي شاىد عمى ما حدث مف قطيعة بيف  أفمف خالؿ ىذا المثاؿ يتضح لنا 
 عمى تراجع العالقة الودية وتدىورىا أيضانو شاىد أ"، كما الجبيالجار "جعفر" و "عيسى 

ى بيف ىذه قؿ عمما بما جر أ بأنوحمد المشاي"، كما نالحظ أو " األخيربيف ىذا 
نو لـ يتمكف مف سرد تفاصيؿ الخالؼ واكتفى أ إذالجفاء؟  الشخصيات وما ىو سبب ىذا

وما السبب وراء يعرؼ ما حصؿ  أفشخص مف سكاف الحي  ألييمكف  إذلو،  باإلشارة
 قؿ عمما مف الشخصية في معرفة تفاصيؿ الحدث.أذلؾ، وبيذا يظير 

 :آخركما يظير في موضع 

 3.«ازدادت خالفاتو مع حسيبة وسياـ وسرحاف المرسي»

" وزوجتو وابنتو وحماه، الجبييروي عف كثرة الخالفات والنزاعات بيف "فالراوي ىنا 
نجده لـ يفصح  أننا إالفيو ىنا محؿ الشاىد عمى تفاقـ المشاكؿ بيف ىذه الشخصيات، 

                                                           

 .153يمنى العيد: تقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي، ص  -1
 .06محمد مفالح: ىمس الرمادي، ص  -2
 .08، ص لمصدر نفسوا -3
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بمعرفة  إحاطةقؿ ؟ ليكوف بذلؾ أإليياالمؤدية  األسبابعف طبيعة ىذه النزعات، وما ىي 
 الحدث مف الشخصيات المعنية.

 ع سردي جديد نذكر:وفي مقط

 1.«بالحيواف النبوية عف الرفؽ واألحاديث القرآنية اآليات ثـ روى بعض»

 واألحاديث اآلياتبتمؾ  اإلدراؾفالسارد في ىذا المقطع نراه قميؿ المعرفة ضئيؿ 
وردت؟ ولـ يشر  وأيفوما ىي؟  اآلياتالتي ذكرىا "الشيخ رضا"، فيو لـ يفصح عف ىذه 

 األحاديثويعرؼ بتمؾ  أيضاحتى لمسور التي تحدث عنيا خطيب المسجد، كما لـ يبح 
ليا ليكوف شاىدا عمى الحدث مراقبا لو مف بعيد، دوف  باإلشارةومف ىـ رواتيا، بؿ اكتفى 

 قؿ معرفة مف الشخصية.ما يثبت بأف الراوي أ وىذافي التفاصيؿ،  والتعمؽذكر الجزئيات 

 والمتمثؿ في: آخر لحدث أيضا ونشير

في  حامت شكوؾ سرقة القرد حوؿ عزيز العفريت الذي عثر عمى فروة الحيواف»
 2.«الوادي الجاؼ

نو لـ أبؿ سرد لنا ما يعرفو الجميع، كما  بالجديد، يأتفالراوي في ىذا المثاؿ لـ 
الجريمة  بأحداثيتطرؽ لتفاصيؿ السرقة، وكيؼ حدثت؟ وذلؾ برىاف عمى محدودية عممو 

 مف خالؿ الشخصية. إالالتي لـ يعمـ بحدوثيا 

الرؤية،  أنواع"محمد مفالح" استخدـ في روايتو ىذه، جميع  األديب أفوىنا نقوؿ 
طغت  إذ األسدخمؼ عمى نصيب الوقد كاف ذلؾ بنسب متفاوتة، فحصمت الرؤية مف 

التفاصيؿ، ومممة  عينو عمى الحدث مطمعة بكؿ أفالرواية، وىذا ليظير لنا  أغمبيةعمى 
الرؤية مع، فقد اقتصرت تقريبا عمى مشاىد الحوار، حتى تمكف  أما، ة الجزئياتكافب

                                                           

 .107ص  ،محمد مفالح : ىمس الرمادي -1
 .112المصدر نفسو، ص  -2
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 إالرؤية مف الخارج فقد غابت تقريبا، فمـ تبرز ال وأما، القارئ مف عيش الحوار والتمذذ بو
 القصة. إليو، ويتصور ما تؤوؿ بخيالونادرا، وذلؾ ليجوب القارئ 

المتخيؿ السردي، يقتضي دراسة الشخصية الروائية، وكذا الرؤية  أفوبما      
 .ة الزمنيةيستدعي دراسة البني أيضاالسردية، فيو 

III/ المتخيمة وداللتها البنية الزمانية 

تمثيؿ في النص  أحسفالرواية العربية معمما )نموذجا( يمثؿ الزمف  أصبحت
ف السرد يعتمد أل وذلؾ، األدبية األعماؿ، حيث يمثؿ الزمف معيارا مميزا لجميع األدبي

 األحداثعميو )الزمف( اعتمادا كميا، كما يشكؿ الزمف في الرواية عنصر التشويؽ وترتيب 
نو زمف التفاعؿ بيف مختمؼ : أاألوؿ» جاء الزمف عند "ريكور" بمعنييف: ولقد وتواترىا.

بعبارة وجيزة  أونو زمف جميور القصة ومستمعييا، والثاني: أ ،الشخصيات والظروؼ
 1.«اآلخريف، ىو زمف الوجود مع أيضاالزمف السردي في النص وخارجو 

 أـالزمف عنده عبارة عف انسجاـ جميع الشخصيات سواء كانت رئيسية  أفأي 
ومحوري  أساسيخارجيا، فيو عنصر  أوالقصة المفتعمة في  األحداثثانوية مع مجموعة 

 في الوجود.

 مستويات الزمن السردي: /1

 مستوى الترتيب الزمني: .1-1

 العناصر التي تندرج تحت عنصر الزمف، والمقصود بو ىو  أىـيعد الترتيب مف 

ة ومروية دوف في القصة، عمى عكس ما ىي محكية بعشوائي األحداثترتيب وتتابع 
ال يتقيد بيذا التتابع، فعندما ال يتطابؽ  أف» ىو: "حميد لحميداني"والترتيب حسب  انتظاـ.

                                                           

، 1999الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، بوؿ ريكور: الوجود والزماف والسرد، تر : سعيد الغانمي، المركز  -1
 .30، 29ص 
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القاص ال يتقيد  أفي نمما يع 1.«ف الراوي سيحدث مفارقات سرديةإ، فالزمنيفىذيف 
نماوذكر الوقائع في روايتو حسب وقوعيا،  األحداثبترتيب  يعتمد عمى المفارقات  وا 
 الزمنية.

دوف ترتيبيا معتمدا  األحداثنجد الروائي قاـ بذكر  "ىمس الرمادي"ففي رواية 
 :كاآلتي األحداثفمثال بدأ بذكر  ،والتأخيرعمى التقديـ 

 عميو الرجؿ الذي فاتو القطار. أطمقوا -1
 ترؾ منصبو. أفمنبوذا بعد  أصبح -2
 ذكر مناصبو ومراتبو. -3
 زواجو مف حسيبة. -4
 : سياـ. إنجابو -5
 اتيموه بالتحرش واالختالس. -6
 حسيبة رفضت مرافقتو لمسكف بمدينتو. -7
 الطالؽ. -8
 قتؿ رضواف في ظروؼ غامضة. -9

 كيؼ كاف يقضي وقتو بيف بستاف الجسر وحافة الوادي.و واف ذكر حياة رض -10
 اقتالع العواصؼ كؿ اليوائيات. -11
 اليوجاء. واألمطارتوقؼ العواصؼ  -12
 بدأ سكاف الحي بتنظيؼ الشارع. -13

 يكوف: أفالجدير بترتيبيا  أمامف قبؿ الراوي،  األحداثىكذا تـ ذكر 

 زواجو مف حسيبة. -4

                                                           

 .78حميد لحمداني: بنية النص السردي)مف منظور النقد األدبي(، ص  -1
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 : سياـ.إنجابو-5

 حسيبة رفضت مرافقتو لمسكف بمدينتو. -7

 الطالؽ. -8

 ذكر مناصبو ومراتبو. -3
 اتيموه بالتحرش واالختالس. -6
 ترؾ منصبو. أفمنبوذا بعد  أصبح  -2
 عميو الرجؿ الذي فاتو القطار. أطمقوا -1

 بيف بستاف الجسر وحافة الوادي. ذكر حياة رضواف وكيؼ كاف يقضي وقتو -10
 قتؿ رضواف في ظروؼ غامضة. -9

 اقتالع العواصؼ كؿ اليوائيات. -11
 اليوجاء. واألمطارتوقؼ العواصؼ  -12
 سكاف الحي بتنظيؼ الشارع. أبد-13

المفارقات  إحداثوقوعيا تـ  حسب األحداثفمف خالؿ عدـ ترتيب الوقائع وذكر 
 .أخرىاقات تارة ستباعات تارة، وباالالسردية والتي تكوف باالسترج

 االسترجاع )االستذكار(: .1-2

، األدبيعناصر المفارقة السردية حضورا في العمؿ  أىـيعتبر االسترجاع مف 
 مرت بو ذاكرتو. الذيومف خاللو يحاوؿ الراوي الرجوع لمماضي 

 قسميف: إلىوينقسـ االسترجاع 

 :(Analépsesescterneاالسترجاع الخارجي ) -أ 

 والمقصود بو استرجاع ذكريات الماضي، حيث يعرفو "جيرار جينيت" بقولو:
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 1.«األولىية اسعتو كميا خارج سعة الحكذلؾ االسترجاع الذي تظؿ »

ووقائع وحتى شخصيات ال  أحداث: االسترجاع الخارجي ىو ذكر آخر بمعنى
 الحكاية لسد الثغرات التي يخمقيا السرد. أوعالقة ليا بالقصة 

عممية  إلىالتي تشير  األمثمةايتنا "ىمس الرمادي" نجد مجموعة مف ففي رو 
 االسترجاع الخارجي، ومف ذلؾ قولو:

 2.«ولـ ينس تضحيات والده عبد الرحماف البقاؿ الذي سير عمى تربيتو...»

 بأيف الروائي استحضر شخصية ال تمد لمرواية ىذا المقطع يتضح لنا أ وفي
تجعؿ مف عممو ممال  أخطاءضمف قصتو حتى يتفادى الوقوع في  إياىاصمة، موظفا 

 :فنجد "مفالح" يقوؿ وركيكا.

 لماذا حاولت فايزة االتصاؿ بؾ في الياتؼ الثابت -»
 3.«ىاـ أمرفي  بختةربما احتاجتني خالتي  -

ال تقدماف وال  -فايزة والخالة بختة -وفي ىذا: نجد الراوي قاـ باستدعاء شخصيتيف
 وظفيما حتى يسد ثغرة مف الثغرات السردية. قدي الرواية، فتؤخراف ف

 :آخرويقوؿ في موضع 

التاريخ يخفي مشاعر كراىيتو لمقبائؿ والعشائر الثائرة عمى الحكاـ  أستاذولـ يكف »
غير مؤثرة في الرواية كما عاد  أخرىالروائي  استرجع شخصية  أففينا نجد  4.«األتراؾ

زمف بعيد عف زمننا، وذلؾ حيف استعمؿ لفظة القبائؿ والعشائر، ففي زمننا الحالي  إلىبنا 

                                                           

زدي وعمر الحمي، منشورات معتصـ وعبد الجميؿ األجيرار جينيت، خطاب الحكاية )بحث في المنيج(، تر: محمد  -1
 .60، ص 2003،  3االختالؼ، الجزائر، ط

 .07محمد مفالح: ىمس الرمادي، ص  -2
 .32، ص لمصدر نفسوا -3
 .55، ص لمصدر نفسوا -4
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احد ال جميعا كياف واحد ننتمي لبمد و  بأننانرى  أصبحنا ألنناال نستعمؿ ىذه العبارات 
التاريخ وخاصة عندما استعمؿ عبارة  "مفالح" يستدعي، وىنا تفرقنا القبائؿ والعشائر

 محكـ العثماني السائد حيف ذاؾ.لىذا عودة لموراء واستحضار " ففي األتراؾ"الحكاـ 

 : (Analépsesenterneاالسترجاع الداخمي ) -ب 

حقال زمنيا متضمنا في الحقؿ الزمني لمحكاية » :بأنو "جيرار جينيت"ويعرفو 
 1.«األولى

 أمثمةالقصة ومف  أوأي استرجاع الذكريات التي وقعت بعد بداية سرد الحكاية 
 الداخمي في الرواية نذكر:االسترجاع 

فيو الزاؿ يتذكر طفولتو التي قضاىا بيف حي البحيرة، ومدرسة حي القمعة، »
 ساقية  وحوضوساحة السوؽ السوداء، وغابة الصنوبر البري والكاليتوس والفمفؿ، 

 2.«البساتيف، وممعب سباؽ الخيوؿ، وبساتيف البرتقاؿ، وحي الجسر الحديدي

الميو  أماكفففي ىذا استرجاع لذكريات الطفولة بكؿ تفاصيميا، كما استرجع 
ينسى ذكر أي مكاف مف  أفف " وقتو دو الجبيوالمرح التي كاف يقضي فييا "عيسى 

 ، فمقد ذكر السوؽ والغابة والساقية....الخ.ارتادىاالتي  األمكنة

"نعيمة" التي  " الذكريات الخصوصية مع جارتوالجبياسترجع " آخروفي مقطع 
 وىذا في: الرومانسية األغانيجميع  ألجمياكاف يستمع 

فريد  أغاني إلىشبابو التي كاف يستمع فييا  أياـ أبدا الجبيلـ ينس عيسى »
 3."«ميتزال.( وقمبو يخفؽ بحب جارتو نعيمة "، ومحمد عبد الوىاب).األطرش

                                                           

 .61جيرار جينيت: خطاب الحكاية، ص  -1
 .07ص محمد مفالح : ىمس الرمادي، - 2
 .12، ص لمصدر نفسوا - 3
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عمى الرغـ مف مغادرتو  األوؿصباه وحبو  "الجبي"فينا وبعد مرور السنيف، تذكر  
نجابوالمدينة  الوراء ليبيف لنا مدى قدرتو  إلىبنا العودة  أرادالروائي  فأ إال، "سياـ"ػل وا 
مكانيتو  :آخرفي سرد كؿ التفاصيؿ والجزئيات وفي موضع  وا 

 أفنو عالؿ فانقبض قمبو، ولكنو تماسؾ ولـ يسمح لمدموع بوىذا الصباح تذكر ا»
مؼ وراءه فراغا كريات جعفر النوري مع ابنو الذي خاسترجاع لذ ففي ىذا 1.«تبمؿ عينيو

 كبيرا عند مغادرتو لمبيت.

ي( يعد محورا ىاما ع بنوعيو )الخارجي والداخماالسترجا أف ومما سبؽ  نستخمص 
، وذلؾ أبعادىا، فيو يقـو بمساعدة القارئ عمى فيـ الشخصية ومعرفة األدبيفي النص 

حكي  أثناءمف خالؿ سرده لبعض المعمومات والحقائؽ التي تخص ماضي الشخصية، 
 الروائية. حداثاأل

 أىمية إلىلنشير مف خالليا  أخرىطوينا صفحة االسترجاع، نفتح صفحة  أف وبعد 
 بمجموعة مف الشواىد الدالة عميو. إياىااالستباؽ، وكيؼ تجمى في روايتنا؟ مدعما 

 ستشراف::االستباق )اال  .1-3

 إالف االسترجاع ، شأنو شأاألدبيةيعد االستباؽ تقنية زمنية ىامة في النصوص 
 االسترجاع فيرتبط بالماضي. أمانو يختمؼ عنو في كونو يرتبط بالمستقبؿ، أ

مستقبؿ عمى حوادث ستقع في  اإلشارةو ى» ولقد عرفو "حسف بحراوي" بقولو:
 التكيف بمستقبؿ  أوعمى شكؿ توقع حادث  يأتيو في الزمف الالحؽ لمسرد. وقد السرد، أ

 2.«الشخصيات

 يكوف أفيمكف كما االستباؽ ىو التكيف والتنبؤ بمستقبؿ حدث ما،  أفمما يعني 
                                                           

 .13محمد مفالح : ىمس الرمادي، ص  - 1
 .132الشخصية(، ص حسف بحراوي: بنية الشكؿ الروائي )الفضاء، الزمف،  -2
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 .األدبيفي العمؿ  األشخاصاالستباؽ معرفة الرؤية الغيبية لحياة 

 خارجي وداخمي. إلى. وينقسـ واألحداثبما سيصير ويقع لمشخصيات  أفيو تنب

 االستباؽ الخارجي:   -أ 

 بمجموعة مف االستباقات الخارجية نذكر منيا: "ىمس الرمادي"تزخر رواية 

فنجد  1.«سيصبح محمد العسكري العبا شييرا في العالـ كمو، سيخمؼ زيداف»
ا مشيورا يدوي اسمو سيصبح العب بأنو، ويتكيف أخيو"ثابت المحاـ" يتنبأ بمستقبؿ ابف 

في الموندياالت،  التأىؿالنتصار لشعبو ويجمب ليـ فرحة رض المالعب، ليحقؽ اعمى أ
معرفة مصير الالعب  إلىحتى صار يشبيو بزيداف الالعب العالمي الشيير، ويؤوؿ 

 محمد العسكري.

 2.«سمح لؾ بالمكوث ىناأبعد زواج طارؽ، لف » :آخر ليقوؿ في موضع

، وذلؾ بعد عدـ البقاء في الشقة إلىالعمة شريفة تخاطب ابنتيا، وتنبييا  نجدىنا 
 .األصؿب ولـ يقدـ عمى الزواج في زواج طارؽ الذي لـ يخط

التي ال وجود ليا  األحداثزواج ابنيا واستباؽ  إلىففي ىذا تنبؤ مف العمة شريفة 
 .أصال

 بو  سأحمي( لماذا القانوف يا فيروز؟)..»كما نجد االستباؽ متجميا في قولو: 

ففي ىذا الموضع، نجد 3،«بو الطغاة وسأحارب، األرضالمساكيف والمستضعفيف في 
 أنبتتحمـ بدراسة القانوف، رغبة في حماية المساكيف ونصرة المستضعفيف، فيي ىنا تفيروز 
تدعي حماية الضعفاء بعد  أنياالتي لـ تصر حتى ىذه المحظة، كما  المستقبميةبحياتيا 

                                                           

 .37محمد مفالح: ىمس الرمادي، ص  -1
 .53ص  صدر نفسو،الم -2
 .94، ص لمصدر نفسوا -3
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 أخرىورغبتيا بعد ذلؾ لتمتيف وظيفة  ومبادئيا آراؤىاتتغير  لـ فإزمف الحؽ، فمف يعمـ 
 ما سيصير في المستقبؿ.بف فيروز تتكيف إتبعدىا عف سمؾ الحقوؽ، وىكذا ف

 نذكر: آخروفي موضع 

 1.«مقاعد الدراسة إلى اليـو الذي تعود فيو سيأتي»

 "زىية" ، واسة بعد انقطاعيا عنيا وتركيا صفوؼ الدر  إلىفي ىذا تكيف بالعودة 
 غير مستحيؿ، لكف في أمرمدرستيا  إلىف العودة أتقوؿ ىذه العبارة حتى تواسي نفسيا ب

 المدرسة. إلىالواقع نجد عبارتيا توحي بمعرفة الغد ويقينيا مف عودتيا 

تصبح ىذه العبارة توحي بالمستقبؿ، ولتكوف عنصرا مف مجموعة العناصر  وىكذا 
 السابؽ ذكرىا تحت مظمة االستباؽ الخارجي.

يتمثؿ في معرفة االستباؽ الداخمي وكيؼ  آخر، نفتح بابا األخيروبعد ذكرنا ليذا  
 ؟."ىمس الرمادي"في روايتنا  أمثمتوتبدو 

 :الداخمي االستباؽ -ب 

، لكنيا مع ةستقبميذلؾ الذي ال يخرج عف حدود الرواية، ويكوف ذا نظرة م وىو
 و في نياية القصة تراىا حقيقة واقعة.المرور الزمني أ

مرة ثانية فمـ  اإلنجابامتنعت زوجتو عف » االستباؽ الداخمي نذكر: أمثمةومف 
 2.«يحتج عمى قرارىا

مجددا فكاف  اإلنجابالتي قررت عدـ  ،"الجبيحسيبة زوجة والمقصودة ىنا ىي "
  كمييما، فحتى بعدف الروائي كاف عالما بالغيب مدركا لممستقبؿ الذي ينتظر ليا ذلؾ، وكأ
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ف كانت ا  ، وىكذا تحققت رغبتيما: حتى و اإلنجابانفصاليما، لـ يتمكف أي منيما 
 مؤلمة.

 نجد االستباؽ الداخمي في قوؿ الكاتب: آخروفي موضع 

ث في حيرة عف ىذا الطالب الذي كامال وىو يتحد أسبوعاقضى عكاشة الكواس »
ففي ىذا تنبؤ بما  1.«سينيييا مفصوال مف المتوسطة أومجتيدا  الدراسية سنتو أبد

والناجحيف، لكف مف  األوائؿف ىذا الطالب مف دث، فنجد "عكاشة" كاف عمى يقيف بأسيح
ف ىذا االحتماؿ نجد بأ األخيرلمتوسطة، وفي سيتـ طرده مف ا بأنوخالؿ تدىوره الحظ 

 ف عكاشة تكيف بالحقيقة لطالب ومنع مف متابعة دراستو. وكأواقعا وتـ طرد ا أصبح

 الغيبية لتتحقؽ وجية نظره.

 :في موضع آخر  "مفالح" يقوؿ نجدل

ىددت باالنتحار في ساحة ..( ثـ العائمة عمى شقة في حي الفرساف) ولـ تحصؿ»
 2.«وكاف ليا ما تمنتو لعائمتيا. سكنت شقة في  الشارع "ب".(، الوئاـ).

سوؼ  بأنياف المفتشة "سمشية المسار" كانت عمى يقيف أفينا يتضح جميا ب
 إالحييا،  أبناءالمسؤوؿ عف تقديـ السكنات مف  أصبح أفتتحصؿ عمى شقة، خاصة بعد 

عمى فكرة االنتحار رغبة في الحصوؿ عمى  أقدمتالحقيقة مخالفة ليذا الواقع فيي قد  أف
كانت مدركة لحصوليا عمى شقة خاصة بيا مف قبؿ ىذه المجنة،  وكأنيامنزؿ، فنجد 

 قؽف "سمشية المسار" كانت عالمة بما سيجري وستتحنعي جيدا بأ أفوبيذا يريدنا الكاتب 
 يا.كؿ أماني
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 إما وكانت ىذه األخيرة : الرواية تعج بالمفارقات السردية.أفومما سبؽ نستنتج  
الحقة وىذا بغرض فيـ الرواية ومعرفة  ألحداثاستباقا  أوماضية  ألحداثاسترجاعا 

دراكناالكاتب في السرد،  إمكانية  أحداثوركيزة يستند عمييا لترابط  أدبيف لكؿ عمؿ بأ وا 
  األحداثيقـو باستباؽ  أخرى وتارةشخصياتو، فيو يقـو تارة بسرد واسترجاع الماضي، 

 عميو . يلينبئنا بما ستجر 

لنفتح شراع تقنيات الحركة  أوالمفارقة الزمنية، لنتطرؽ  أمثمةذكر  ننتقؿ مفوىكذا  
 السردية مف تسريع وتبطئة السرد.

 تقنيات الحركة السردية:/ 2

 تسريع السرد .2-1

 لمجمؿ )الخالصة( االسردية،  اإليقاعاتاستعماؿ بعض  إلىما يمجأ الكتاب  كثير

ابة والممؿ كما تكوف ىذه تا لمتكرار الذي يوقع النص في الر والحذؼ، وذلؾ تفادي
ذكر تفاصيميا، حيث  إلىدوف التطرؽ  األحداثالحركة بيدؼ اختصار مجموعة مف 

يكتفي الكاتب بذكرىا جممة واحدة، فيكوف مركزا عمى الموضوع صامتا عمى كؿ ما عداه، 
 معتمدا بذلؾ عمى تقنيتيف ىامتيف ىما: الخالصة والحذؼ.

 صة: )المجمل أو اإليجاز:الخال -أ 

"الخالصة" وىناؾ مف يطمؽ عمييا  بأنيالقد تعددت مصطمحاتيا، فمنيـ مف يقوؿ 
 نفسجميعيا يؤدي  أف إال. آخربمصطمح  إلييايشير  آخرا"، كما نجد فريقا "المجمؿ

 بكـ  ىائؿ مف التعاريؼ نذكر منيا: األخيرةولقد حظيت ىذه  .1المعنى
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عديدة،  أياـ" وىو سرد Résuméوىي عممية سردية يمكف تسميتيا بالممخص "»
، وذلؾ في األقواؿ أو لألفعاؿسنوات مف حياة الشخصية، بدوف تفصيؿ  أوشيور  أو

 1.«فقرات قميمة أوسطر بضعة أ

  الخالصة تقتضي سرد مجموعة مف الوقائع دوف ذكر التفاصيؿ والجزئيات، أفأي 

 تختصر فترة طويمة مف حياة الشخصيات في عدد محدود مف السطور. أنياكما 

 الخالصة في الرواية نجد: أمثمةومف 

 2.«ثالثيف سنة في العاصمة كاف موظفا ساميا في مؤسسات ووزارات. قضى»

سنة  الروائي لـ يعرض كؿ التفاصيؿ التي جرت في الثالثيف أفوما نالحظو ىنا 
نما" في العاصمة، الجبيالتي عاشيا " في عبارة موجزة، وذلؾ  إلييا باإلشارة اكتفى وا 

 قضاىا بعيدا عف مدينتو. التيليوضح لنا طوؿ المّدة 

 أكثرالمحف التي عرفتيا البالد فقد عاشيا ىو  أما» :آخركما يقوؿ في موضع 
مف الكاتب لممخص المحف والمصائب  إشارةففي ىذا  3.«وأصحابو يريدمف منور الك

، لكنو األوضاعالعشرية السوداء، وما عاشتو مف تدىور في  إبافالتي عرفتيا الجزائر 
 إذافي عبارة واحدة وىي "المحف" متفاديا ذكرىا جميعا، ولعمو  األحداثتمؾ  جميعلخص 

 تـ التحدث عنيا سابقا. ألحداثتكرار  أوفصؿ فييا يصبح قد وقع في الركاكة 

 عشر ولدا  وبعد وفاة الجد القايد الذي خمؼ سبعة » :ومف أمثمة ذلؾ أيضا قولو
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الروائي"محمد مفالح" لخص  ففينا يبدو جميا بأ 1.«حمد المشايوبنتا واحدة ىي والدة أ
حياتيـ،  إلى، وقد اكتفى بعدىـ دوف التعرض أسمائيـ"الجد" دوف الشروع في ذكر  أبناء

 وىذا ربما جاء معتمدا حتى يجنبنا الخمط في الشخصيات.

الروائي اعتمد عمى الخالصة وذلؾ  أففمف خالؿ النماذج السابقة، نالحظ  
 .لإلطنابتفاديا  والتفاصيؿ األحداثليختصر مجموعة مف 

 ، وجب عمينا التمييد لمحذؼ وتبياف كيفية استعمالو الخالصةعد غمؽ باب وب

 .األدبيوتوظيفو في ىذا العمؿ 

 الحذف )القطع:: -ب 

حاالت السرد سرعة، يتقاطع مع الخالصة في تسريع  أكثريعد تقنية زمنية، وىو 
القصة، متجاوزا كؿ تمؾ الجزئيات، وقاطعا لجميع المسافات والعالقات الثانوية  أحداث

 التي ال تقدـ وال تؤخر في حساب الزمف الروائي.

 الحذؼ أو اإلسقاط يعتبر وسيمة نموذجية لتسريع السرد عف  »ىناؾ مف يرى أف

 ، 2«إشارة أو بدونياطريؽ إلغاء الزمف الميت في القصة، والقفز باألحداث إلى األماـ بأقؿ 

حيث اعتمد عميو  نجد الحذؼ يتجمى في مواطف شتى "ىمس الرمادي"وفي رواية 
 الكاتب بدرجة كبيرة ومف نماذجو قولو:

ىي مف عرفتيا  . رتيبة ىي السبب.األثرياءكانت ضحية عالقاتيا بفتيات »
 3.«عميو
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 كانت العامؿ الرئيسي في انحالؿ  كاف الحديث في ىذا المقطع عف رتيبة التي 

وكيؼ كانت رتيبة تبث  األشياءالمؤلؼ لـ يذكر كؿ ىذه  أف إالروبيا سعيدة وى أخالؽ
باليروب مع يزيد  وأقنعتياومبادئيا  أفكارىاا في دماغ سعيدة، حتى غيرت ليا ميس
ي ف أيضاالكاتب، كما نجد  إليياة لـ يشر مرمي، ففي ىذا حذؼ واضح لتفاصيؿ جالم

ه الخاصية اعتماده عمى ىذ إلىىذا المقطع نقاط الحذؼ، وذلؾ تصريح معمف مف الروائي 
 .مف تقنيات تسريع السرد

 :يقوؿ آخروفي موضع 

بف عمي ىرب.. مبارؾ في السجف.. والقذافي يصرخ" زنقة زنقة..دار..دار.." »
 1.«وصالح يحذر الغرب مف عناصر القاعدة

الربيع العربي التي جرت في بضع سنوات، لـ يتـ ذكرىا، بؿ عمى  أحداثكؿ  إف 
مصير زعماء الدوؿ  إلى باإلشارةالعكس فقد تـ حذفيا واستئصاليا، واكتفى الروائي فقط 

 لزعزعة االستقرار. وأدوا األوضاعالعربية الذيف دىوروا 

 خ ظير غناـ المقاوؿ عند باب مسكنو وىو يصر » :في آخرحذؼ  إلىكما نشير 
 بفزع:
 2.«الطوفاف.. الطوفاف يا جماعة -

يردد  فأصبحفمف فزع غناـ المقاوؿ لـ يدرؾ ما ىي العبارات الواجب ذكرىا 
موقؼ، كما نجد الكالـ تـ وخطورة ال األحداثالطوفاف.. الطوفاف دليؿ عمى السرعة في 

   مفيدة، وكاف الجدير بالذكر قوؿ: ف "غناـ" ليس بصدد التفكير لتركيب جممةحذفو، أل
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وسرعتيا لخصيا في: الطوفاف ..  األحداثىا ىو الطوفاف قادـ يا جماعة، ولكف لتوالي 
 الطوفاف.

جميؿ في حركة تسريع السرد، الدور الف الخالصة والحذؼ، ليما وىكذا فإ 
 أحداثويساعدانو في ترابط  أنيمابمميزاتو، كما  األدبيا يحتفظ العمؿ مفبواسطتي

يضاحابعدا جماليا، يزيد النص رونقا  إليووتماسكيا، فيما يضيفاف   .وا 

الجزء الموالي  إلىانيينا بحثنا في تقنيات الحركة السردية، نمر  أفوبعد  واآلف
 والمتمثؿ في تعطيؿ )تبطئة( السرد.

 تعطيل السرد:. 2-2

 األحداثيسرع في سرد  األخيرةتسريع السرد، ففي ىذه لتعتبر ىذه التقنية مغايرة 
ممؿ.  أوبكؿ شاردة وواردة دوف كمؿ  اإلتيافتعطيؿ السرد، فيو  أماالنياية،  إلىليخمص 

 بنقطتي المشيد والوقفة. آخذا

 :الحوار(المشيد ) -أ 

، والزيادة اإلطنابالنتيجة، فالمشيد ىو ركوب  إلىكانت الخالصة ىي القفز  إذا
 .األحداثفي الشرح، والتفصيؿ في الحركات، والتدقيؽ في 

 1.«السرد يتحقؽ بالمساواة بيف زمف السرد وزمف الرواية أسموبفالمشيد في »

سرده لمرواية، يضع نفسو في زمف وقوع الرواية، فيصؼ مشاىدىا  أثناءالقاص  أف أي
 يعيشيا مباشرة في زمف وقوعيا. كأنو)الرواية( 

 :نجد ذلؾ في الرواية أمثمةومف 
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خرجت نواؿ مف البيت، واقتربت منو، ثـ جذبتو مف ذراعو اليمنى، وقالت لو »
.ك برجاء:  ف عاقال يا برىـو

 ىؿ ارتكبت جريمة يا "موناليزتي"؟ -
 مف الموناليزا والكالـ الفارغ. اآلفدعنا  -
 ى:اليمن أذنو إلىمرة، وتمتـ وىو يشير  ألوؿيراىا  وكأنو التفت نحوىا -
 1.«قطعيا. مازالت في مكانياجيدا. لـ أ إلييا نظريأ أذنيقطع ألـ  -

محاولة الصيدلي" وزوجتو "نواؿ" المساعدة التربوية،  إبراىيـفالحوار جرى بيف "
دخالوتيدئتو   الذيف سببيما لكؿ جيرانو، وذلؾ راجع  واإلحراجسكف، بعد الضجة ملم وا 

 انو الوعي.دلسكره وفق

 وفي موضع ثاف نذكر:

الحديقة. المطر  أزىار الحمد هلل عمى ىذه الخيرات، انظروا كيؼ تفتحت وقاؿ:»
 رحمة. سيسعد بو الفالحوف كثيرا.

 حمد المشاي، وخاطب جاره قائال بتيكـ:ابتسـ أ -
 ىؿ جادت عميؾ خالتؾ ببعض اليكتارات؟ -
 ىتؼ ثابت المحاـ: -
 2.«الحسود ال يسود -

حمد المشاي"، وذلؾ ناتج عف حصوؿ ىنا قائـ بيف "ثابت المحاـ" و "أ فالمشيد
عمى ، وفرحة الفالحيف، كما نممس في ىذا الحوار حسدا واضحا األراضيالغيث، وارتواء 

 حمد المشاي"."ثابت المحاـ" مف قبؿ جاره "أ
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ذلؾ مف  يتجمى ف الرواية تزخر بكثير مف الحوار، وإسوى القوؿ  ىناوال يسعنا  
 مف تعطيؿ السرد، وجب عمينا  األوؿوقفنا عمى العنصر  أف، وبعد آخرىا إلىبدايتيا 

 وىو الوقفة. أال آخرعنصر  إلى اإلشارة

 الوقفة :  -ب 

في  األديب إليياتعتبر الوقفة كيانا ميما في عممية تعطيؿ الحكي، حيث يمجأ 
بغية التشويؽ في نفوس القراء، واطالعيـ عمى كؿ صغيرة في القصة،  األحيافكثير مف 

 فيعتمد فييا عمى وصؼ الشخصيات وصفا دقيقا، ويقصد بيا:

 الوصؼ لغرض  إلىتمؾ الوقفات التي يحدثيا الراوي في مساره السردي، فيمجأ »

 1.«ىو انقطاع الصيرورة الزمنية، وتعطيؿ حركتيا

، يتوقؼ قميال ليستجمع قواه في مواصمة العممية حداثلألسرده  أثناءالراوي  أفأي 
، وذلؾ األمكنةحتى  أوالشخصيات  أو األحداثالسردية، وذلؾ مف خالؿ وصؼ كؿ 

 بغية تبطئة السرد.

عمى ىذه الخاصية بكثرة، فمنيا عمى سبيؿ  "محمد مفالح"وفي ىذه الرواية عمد 
كفا بكؼ، ليصبر قميال. الوقت سيكوف في صالحو. تحرؾ  الجبيضرب عيسى » المثاؿ:
نظرة  وألقىالعريضة،  المرآة أماـه ونيض بيدوء. وقؼ ءالبنية، ثـ انتعؿ حذا األريكةفي 

 2.«متفحصة عمى بدلتو

حالو بكؿ  أيضا"، وكيفية تحركو، كما وصؼ الجبيفينا يصؼ الروائي ىيئة " 
مدى دقة  إليضاحوالتي وصفيا بالعريضة، وذلؾ  المرآة أماـنظرة  آخرجزئياتيا حتى 

 تركيزه في كؿ التفاصيؿ.
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 :لنجده يقوؿ في موضع آخر

 المطيفة، والنسيـ  أشعتياكاف الجو رائعا. الشمس في كبد السماء الصافية ترسؿ »

بالجموس عمى مقاعد ساحاتيا  ؿ شخص بالتسكع في شارع المدينة أوالعميؿ يغري ك
ىنا يصؼ لنا وبدقة حالة الطقس، ومنظر الشمس، وذلؾ النسيـ الذي  فالسارد 1.«الفسيحة

 يرغب بو الجميع، فيشعرىـ بالراحة وحب التنزه في الحدائؽ والساحات الشاسعة.

يقع حي الفرساف عمى الضفة اليمنى مف الوادي الجاؼ » نذكر: آخروفي موقع 
  األبيضة الجبمية لمبحر غاية مناكب السمسم إلىالذي يشؽ الجية الغربية مف المدينة 

 2.«المتوسط

يتموقع حي الفرساف، وماذا يحده مف جميع  أيففينا يصور لنا الكاتب وبالدقة  
 .األخيرالحي يشرؼ عمى ىذا  وكأف، األبيضغاية البحر  إلىيصؿ  أف إلىجياتو، 

الحوار والوقفة عنصراف ميماف في حركة تعطيؿ السرد، وقد  : فإوىكذا نقوؿ  
قناعجؿ تعزيز نصو، مييما الكاتب كثيرا في عممو، مف أاعتمدا ع ئ حيف سماعو القار  وا 

 ف الحادثة المروي عنيا حقيقية واقعة.لكؿ تمؾ التفاصيؿ، بأ

تداولة في قضية جديدة وم أماـ أنفسناوىكذا نكوف قد قمبنا ورقة تبطئة السرد، لنجد 
في  أسرارهالدراسات العربية الحديثة، وىي التواتر، الذي سنحاوؿ فيـ خباياه ومعرفة 

 ."ىمس الرمادي"روايتنا 

 التواتر:. 2-3

 حاالت، كميا  أربع إلىىو تمؾ العالقات المكررة بيف النص والقصة، وىو ينقسـ 
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 1.التواتر أنواعتقـو عمى ما ىو مروي ومكرر ضمف متف الرواية، ومف بيف 

 :واحدة مرةواحدة ما حدث  يروي مّرة أن -أ 

 استعماال في روايتنا "ىمس الرمادي"، ويعرفو البعض بقوليـ: األكثروىذا النوع ىو 

استعماال في النصوص  األكثروىذا النوع مف عالقات التواتر ىو دوف شؾ »
 2.«القصصية، ويسميو جيرار جينيت سردا قصصيا مفردا

  سمشية المسار سطورا كانت تحتفظ بو في أخرجت» الرواية:ومثاؿ ىذا في 

سمشية المسار لمسطور،  إخراجفالكاتب ىنا تحدث عف  3.«المطبخ. وجرت خمؼ الفتى
 التي روي عنيا في ىذه الرواية. واألخيرة األولىوكانت ىذه الحادثة 

 عف جيرانو. لـ يروه أخافوحمما غريبا  رأىقبؿ ىذه الميمة » نذكر: آخر وفي شاىد
 4.«لزوجتو إال

يرفض الحديث عنو  ألنوفجعفر النوري ىنا تحدث عف الحمـ مرة واحدة، وذلؾ 
 والخوض في سرده.

 :ما حدث مرات عدة متكررةمرات ن يروي أ -ب 

اتب كراجع لرغبة ال األمرىذا النوع مف التكرار ال نكاد نممحو في روايتنا، ولعؿ و 
 مف مرة. أكثرفي عدـ االعتماد عمى التكرار الممؿ لحدث واحد 

 
                                                           

)د ت(، ،(1سمير المرزوقي وجميؿ شاكر: مدخؿ الى نظرية القصة، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د ط - 1
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 من مرة ما وقع مرة واحدة: أكثريروي  أن -ج 

 وىذا التكرار نممسو في قوؿ:

 1.«لـ يتوقع البقاؿ عمر الرمسي ىرب ابنتو الطالبة بثانوية حي الربوة»

 إلىىروب سعيدة بنت عمر الرمسي مع عشيقيا  إلىمف الروائي  إشارةفينا 
 العاصمة وقد تكررت ىذه الحادثة في عدة صفحات.

 من مرة: أكثريروي مرة واحدة ما حدث  أن -د 

بالبوح بو مرة واحدة وذلؾ في  أكثر أوفينا يقـو الروائي بسرد ما حدث مرتيف 
 :األدبيالدالة عميو في عممنا  أمثمتوجممة تشير لو، وعبارة تدؿ عنو، ومف 

 2.«اتيما في حديقة التسميةلـ يكف المشري راضيا عف لقاء»

 أف آخرمف مرة، بمعنى  أكثرنو حدث أ إالفيذا الحدث تـ ذكر مرة واحدة، 
تجاوزه باإلشارة  مؤلؼال أف إالالمشري كاف دائما يتواعد مع حبيبتو في حديقة التسمية، 

 . الواحدة فقط

 . "ىمس الرمادي"في  أنواعو متواتر وكيؼ تجمتوىكذا نكوف قد تطرقنا ل 

متكاممة منسجمة مع  بأنياما قيؿ عف تقنيات الحركة السردية، نرى لوخالصة 
 في رواية "ىمس الرمادي". ابديع ابعضيا البعض، مشكمة مستوى زمني

في استحضار التاريخ، فمقد  الشأف"محمد مفالح" لـ يكف قميؿ  فإكما يمكننا القوؿ  
 باألحداثعني عبث الروائي ىذا ال ي أف إالتوظيفو،  أحسفالتالعب بو، كما  أحسف

نماالتاريخية،  وتوظيفيا في  األحداثجميع مف فيـ منو لتبياف مدى تمكنو  ىي خبرة وا 
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في  فييا براعتوالمعاصرة التي تتضح سياؽ ممتع يثبت قدرتو عمى التحكـ في الكتابة 
 .روائيةالمجاؿ الكتابة 

 .روايتنا "ىمس الرمادي"ىنا ننتقؿ إلى معرفة كيفية توظيؼ المكاف الروائي في  

IV/  الفضاء المكاني ومرجعيته: 

، األدبيدونو ال يكتمؿ العمؿ مف عناصر القصة )الرواية(، ف أىـحد يعد المكاف أ
 .مغمؽ وآخرمكاف مفتوح  إلىالحدث الروائي وينقسـ أساس في حجر  ألنووذلؾ 

 المفتوحة: األمكنة/ 1

ناىا في عنصر أفرد المفتوحة، وقد األمكنةتحتوي الرواية عمى مجموعة مف 
 األمكنةالجغرافية المغمقة، وعادة ما تكوف ىذه  األمكنةمستقؿ، وذلؾ الختالفيا عف 

اء حاجات وشؤوف السكاف، دكانا لقض أولمقراءات وتبادؿ الحوارات، كما تكوف متنزىا 
 بقولو: "حسف بحراوي "ويعرفيا 

تسنح لمناس وتعد فسحة ىامة،  عامة يمتمؾ كؿ واحد حؽ ارتيادىا، أمكنة ىي
 1.ما تسمح بالحركة والتفاعؿ والنمو داخؿ النص الروائيباالتقاء والتواصؿ، ك

 نذكر منيا: األدبيالمفتوحة في ىذا العمؿ  األماكفتـ ذكر مجموعة مف  وقد

انتقاؿ ومرور نموذجية،  أماكف» واألحياءتعد الشوارع  :واألحياء الشوارع .1-1
 أماكفيات، وتشكؿ مسرحا لغدوىا ورواجيا عندما تغادر صفيي تستشيد حركة الشخ

 2.«عممياأو  إقامتيا

                                                           

، 1فيد حسيف ىيكؿ: المكاف في الرواية البحرينية)دراسة نقدية(، فرانسيس لمنشر والتوزيع، البحريف، طينظر،  -1
 .80، ص2003
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  أمكنة»حضورا، وىو مف  األكثرفي روايتنا "ىمس الرمادي" فنجد "الحي" ىو  أما
المجمعات كما يقوؿ "شاكر  إلى"الحي" ينتمي  أفىذا يعني 1.«نيةالمجمعات السك

 النابمسي":

 معنى الحياة وحركتيا  إلىالعربية التي تشير  األمكنة أسماء أكثر ولعؿ الحي مف»

 2.«الدائبة

 "الحي" في عممنا ىذا نذكر قوؿ الروائي: أمثمةومف 

التي ظير بيا ثابت المحاـ في حي الفرساف. في  البيضاءكثر الكالـ عف السيارة »
 أف.( ، وفي اليـو نفسو اكتشؼ ).المبرديالسيارة ممؾ لعثماف  أفالبداية، اعتقد الجيراف 

جعفر النوري، ثـ قاؿ لو  إلىسر الخبر ـ ىو صاحب السيارة الجديدة، وقد أثابت المحا
 3.«مبارؾ عمى الحي ساخرا:

ف كانت إالمتواجدة فييا، ف البيئةتكتسي طابع  األمكنةف إعموـ، فوعمى وجو ال
 االزدىار والرقي. أمكنتياالمنطقة متطورة، وجب عمى  أوالبيئة 

في عممو ىذا، بغية توضيح حالة  "محمد مفالح" إليويشير  أف أرادوىذا ما  
الجزائرية، ومثؿ لذلؾ بحي  األحياءالتخمؼ والتراجع التي مازالت تعاني منيا بعض 

، اآلخريفوسكانو سوى مراقبة بعضيـ ومالحقتيـ لتفاصيؿ  ألىموالفرساف، الذي ال عمؿ 
نو لـ يسمـ منيـ ال الكبير وال الصغير، ال الرجؿ وال والتدخؿ في حياة الجيراف، حتى أ

وعدـ  ضح مدى مالحقة الناس لبعضيـ،و المرأة، لذلؾ نجده استشيد بالمثاؿ السابؽ، لي
دراكيـبالموضوع. وحتى عند عمميـ أنينتيـ حتى يعرفوا كؿ مالو صمة راحتيـ وطم  وا 

                                                           

، 1994، 1بيروت، طشاكر النابمسي: جماليات المكاف في الرواية العربية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،  -1
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يقدموف لو التياني  أصبحوا السيارة ممؾ لثابت المحاـ (، لـ يينأ ليـ باؿ. حتى لمحقيقة )
 الشعبية المتواجدة في مناطقنا النائية. األحياءبسخرية وازدراء، وىذا ىو حاؿ 

 : آخر شاىدب نمثؿ

 1.«ديرةحمسكنؾ بحي ال إلىنؾ بعت شقتؾ لجياللي العيار، وستعود سمعوا أ»

فيما ال يعنييـ، رغبة في االطالع  أنفسيـحاـ قا  ، تدخؿ مف العامة و أيضاففي ىذا 
عمى كؿ شارد ووارد، ففي المدف الكبرى ال حاجة لشخص في معرفة حياة غيره، فيـ 

 .وأخبارىـفي تفاصيميـ  حياة غيرىـ، و النبش إلى، دوف النظر وأعماليـ بأنفسيـميتموف 

ية التي ئالنا ويطمعنا عف الحياة أف ييمس في أذاننا أراد فكأنوىنا،  األديب أما 
 )سكاف الحي( لمعرفة كؿ الخبايا أنفسيـحشر  يعيشيا سكاف حي الفرساف، ومدى

 ومعرفة .خريفاآلالمتعمقة بالجيراف، فكؿ واحد منيـ يرغب في الوصوؿ لحياة  ارواألسر 

 والوقائع المتعمقة بيـ.األحداث كؿ 

الضجة واالزدحاـ والفوضى،  إلىلعؿ ذكر كممة "السوؽ" تؤوؿ  السوؽ: .1-2
نمالكف في ىذه الرواية لـ يتـ ذكر السوؽ المعروؼ،  السوؽ السوداء،  إلى اإلشارةتمت  وا 

، أحضانووطفولتو التي قضاىا بيف  "الجبيعيسى "التي كانت تحمؿ في طياتيا ذكريات 
 طبيعة المحيط إلىولعؿ ذلؾ راجع  كما ال نجد ذكر ليذه المفظة بكثرة في روايتنا،

 2.«حي القمعة، وساحة السوؽ السوداء ةومدرس»...  الضيقة، وىذا ما نجده في:
نكاد نسمع حتى  ال أوممح وؿ المواكبة لمحضارة والرقي، ال نالد أوففي المناطؽ 

جؿ لسمطات دورىا والقضاء عمييا، مف أبمكاف يعرؼ "بالسوؽ السوداء". وذلؾ لممارسة ا
مجتمع مثقؼ حضاري متطور، يحبذ المشروع، وينبذ المكروه، ويسعى دائما  إنشاء
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 أوالعادية،  األسواؽفي ىذا العمؿ "ىمس الرمادي" فالروائي لـ يتطرؽ لذكر  أما، لألحسف
 بأنيا لألخباروالبياف في نوع السوؽ  اإليضاحاعتمد عمى  اكتفى بمفظة السوؽ فقط، بؿ

في  المكاف الذي يريد وصفو، ليتبادر بذلؾ أوالمعمومة  إيصاؿ ألجؿسوؽ سوداء، وذلؾ 
و الحي ف ىذا المحيط أالرواية ووقائعيا، وأ أحداثذىف القارئ المحيط الذي تجري فيو 

 التقدـ والتطور. أشكاؿىو مكاف متدىور يخمو مف كؿ 

 بمفظة  إلينا أوحى، لما أوضاعو وف لـ يرغب المؤلؼ بمعرفتنا ليذا المجتمع إف

فيو لـ يتحدث في كامؿ  لتقطع بذلؾ كؿ شؾ يجري في مخيمة القراء،)السوداء(، 
نمافقير،  أورجعي  أوف ىذا الحي متدىور الرواية بأ اكتفى ببعض التمميحات  وا 
التحقؽ  و ات،ؾ منيا : )رغبة الجيراف في التدخؿ في كؿ الجزئيالدالة عمى ذل واإلشارات

وذكره لمسوؽ السوداء (، فيذه جميعيا تحيمنا لمتأكد مف طبيعة المكاف  مف اإلشاعات،
 "محمد مفالح" جبو، لذلؾ وظؼالمتخمؼ، والحي المتدىور، وتياوف األمف في أداء وا

 .ي ىذه المناطؽ النائية في بالدناة السوؽ السوداء تعبيرا منو عمى ماىو واقع فلفظ

 .(ؽأشار ليا جميعا مف خالؿ حي الفرساف الذي يحتوي ىذه ) السو  و

تعد فضاء مفتوحا، يندرج ضمف أمكنة العمؿ األدبي )ىمس  الحديقة :. 1-3
رمادي (، ويمكف القوؿ إف الحديقة في ىذه الرواية كانت ذات حضور قوي، ولقد كانت 

 لمتنزه وطمبا لبعض الراحة واليدوء ، فكاف يرتادىا جميع سكاف الحي.مكانا  مةالداحديقة 

 ىاتووعمى الرغـ مف كونيا ) الحديقة ( مكانا لالستجماـ والسكينة، إال أنيا في  
الرواية كانت مكانا لمتجمعات الساخرة، والتحدث عف مشاكؿ الناس وأعراضيـ والسخرية 

 طبيعة العامة لمحدائؽ وانزاحت عف مسارىا، منيـ، والنفور عنيـ، فبذلؾ انحرفت عف ال

 .بباقي السكاف  األذىلتكوف مكانا يجمب الضجر والممؿ، ويمحؽ 

 وخير دليؿ عمى ىذا :
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 1.«ونفرتو مف الجموس في حديقة الدامة  »... 

مف الحديقة، وذلؾ ألف الخجؿ طوقو  "عمر الرمسي"وفي ىذا القوؿ نفور البقاؿ 
ا ري في تجمعات الحديقة، لذلؾ تفاداىما يجبعند فرار ابنتو " سعيدة "، فيو عمى يقيف 

حتى ال يرى نظرات جيرانو وتعميقاتيـ الفظة الموحشة، لذلؾ قرر الفرار منيا مرغما حتى 
عاـ المتضمف الراحة وىكذا تحولت الحديقة بمفيوميا ال .تمؾ التعميقات الجارحة عيسمال 

آخر في ىذه الرواية، أو باألحرى في ىذا الحي، لتنحو  إلى مفيوـواليدوء والسكينة، 
 والنفور واليروب، خجال مف التعميقات الساخرة . والشقاءمنحى التعب 

وحيف ذكر » كما نذكر إشارة أخرى ليذه الحديقة التي يكثر فييا المغو وذلؾ في: 
 2.«ممفي في أحد مجالس حديقة الدامة اسـ األساتذة  نجاة ال

 كما كانت مكانا  وىنا ندرؾ أف الحديقة كانت مكانا لتبادؿ األخبار واألحاديث، 

نجاة ويقولوف ما ليس  األستاذلمنميمة، ألننا نجدىـ في ىذا الموقع كانوا يتحدثوف عف 
 فييا.

الكد  مكانا لمتسمية، لتدخؿ في دائرة أماكف الحديقة عف كونيابذلؾ خرجت  
 .والضجر، لما تخمقو مف أضرار في حياة الفرد

ذكر المقاىي و أماكف التسمية في األعماؿ األدبية بشكؿ دائـ، ت المقيى :. 1-4
الفضاء العاـ الذي يحتوي » ما يجعميا مكانا حيا مفتوحا يستدعى استقطاب العامة، فيو

 وممتقى لقطاع واسع مف الناس  وغير الحية، فيو المكاف االجتماعيمجمؿ الكائنات الحية 

 3.«بمختمؼ الشرائح والطبقات 

                                                           

 .22محمد مفالح : ىمس الرمادي، ص  -1
 .45، ص لمصدر نفسوا -2
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ىمس "المقيى" مكاف مفتوح جغرافيا يرتاده جميع الناس، وفي وىكذا يتضح بأف " 
 بصور عديدة منيا : هتـ ذكر  "الرمادي

ي بعض وقؼ أماـ المرآة العريضة، وألقى نظرة متفحصة عمى بدلتو، سيقض» 
 1.«الوقت في مقيى "ميسي" الذي يرتاده الشباف فقط 

 إلبراـ  ية، إال أنيا وفي نفس الوقت مكاففعمى الرغـ مف أف المقاىي أماكف لمتسم 

الصفقات، وعقد األعماؿ واالتفاقات، وىذا دائما ما ينشأ بيف رجاؿ األعماؿ والشخصيات 
المقيى كونو  إلىالمرموقة في المجتمعات الراقية، إال أف الكاتب " محمد مفالح " لـ يشر 

نما أشار إليو لمسخرية واالستيزاء لما آلت مكانا لمعمؿ  ولما فيو صالح لمفرد والمجتمع، وا 
الذي فاتو قطار الحياة  الجبياؿ الناس، فمـ يجد أحسف ما يمثؿ ىذه السخرية إال إليو أحو 

 .اد أمكنة ال تميؽ بمقامو وال سنوحيف جعمو يرت

 تعتبر المقبرة النياية الحتمية التي عمينا جميعا الوصوؿ إلييا،  المقبرة :. 1-5

 . اآلخرةعمى ىذه الدنيا، لينتيي بو الحاؿ في الحياة  اإلنسافوذلؾ بعد فترة يعيشيا 

، يجد فييا المرء ما خرويةآمما يعني بأف المقبرة نياية لحياة دنيوية، وبداية لحياة  
عمؿ في حياتو دوف أف يشاركو غيره، لذا فيي خزانة حافظة لكؿ األعماؿ بجيدىا 

 حيا .ي، بحسنيا وقبيايئورد

 اإلشارة، إذ تـ "ىمس الرمادي"مقبرة، لـ يكف قويا في ويمكننا القوؿ إف حضور ال 
 إشارة عابرة وذلؾ في : إلييا 

 3.«النصارىومقبرة »...ر المقبرة أيضا في:ككما تـ ذ2.«ومقبرة بني ميزاب » ... 

                                                           

 .11محمد مفالح : ىمس الرمادي، ص  - 1
 23، ص لمصدر نفسوا -2
 .نفسيا ، صلمصدر نفسوا -3
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، اإلنسافوبالرغـ مف تعدد المقابر وتنوعيا، إال أنيا تبقى النياية الحتمية لحياة  
وتغيرت حسب الديف والعقيدة، وحسب شكؿ القبور، ومنظر المقبرة فميما اختمفت وتنوعت 

ومكانيا، فالمضموف والمعنى يبقى واحدا، دائما، ثابتا، غير قابؿ لمتغيير، لتكوف المقبرة 
 .أعماؿو البشر في حياتيـ مف ب ونيؿ الجزاء عمى ما اقترفمكانا لبدء الحسا

 اتب تنويع األماكف في روايتو .بو الك دا كانت المقبرة عنصرا ثانويا أراوىكذ 

 تظير أشكاؿ الطبيعة في ىذا الكوف وذلؾ مف خالؿ  الغابات والسيوؿ :. 1-6

كانت الغابة في رواية  الشواطئ ....الخ، ولقد  -األودية –الغابات  -الجباؿ –السيوؿ 
فقد ة، ىمس الرمادي " مكاف استرجاع الذكريات الجميمة، وتذكر الطفولة وأياميا البريئ"

 بعبارة: الخواليو األياـ  أشار الروائي إلى الصبى

فيو ال يزاؿ يتذكر طفولتو التي قضاىا بيف حي البحيرة، ومدرسة حي القمعة،  »
 وساحة السوؽ السوداء، وغابة الصنوبر البري والكاليتوس والفمفؿ، وحض ساقية 

 1.«البساتيف

 : ليزيد استحضار األماكف المفتوحة بقولو 

تعيش في غابات الجبؿ األخضر والونشريس وشجعيا عمى حفر حيوانات »... 
 2.«والظيرة. ثـ اقترح عمييا تنظيـ معرض ألعماليا الفنية 

 ع نشاطيا، وأف ال تقتصر فقط عمىي"سعاد" تنو ىنا يقترح عمى  ""يونس الوراؽفػ  
أشكاؿ ومظاىر رسـ الحيتاف عمى الخشب ونقشيا عمى الزجاجات، بؿ يجب عمييا معرفة 

لذلؾ زودىا بمجالت الفف التشكيمي والنحت،  طبيعية أخرى تساعدىا لمسمو بفنيا،
 البرية التي تعيش في الغابات .ت وشجعيا عمى حفر الحيوانا

                                                           

 .07محمد مفالح: ىمس الرمادي ، ص  -1
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كانت  بأشياءر فكرىا نوّ بمثابة الدليؿ والمرشد لػػ:" سعاد " لي" "يونس كاف وبذلؾ
 األفكارودىا بعمـو لـ تكف تعرفيا واقتراحات كانت تائية عنيا، وكؿ تمؾ وزّ  ،تجيميا

التنويع  إذ فنيا وتحفيزىا عمى المضي قدما.الرقي بوالتوجييات المقدمة، كانت بغية في 
 .والنحاتيفة الفنانيف ومخالط إلى الرقيطيا يساعدىا لموصوؿ في نشا

غير خاضعة لمحدودية المكاف،  ألنياطبيعيا مفتوحا  اتتبدى السيوؿ بكونيا مظير  
 لمتسمية بيا. وأماكفعامة،  أماكف إنشاءوضيؽ المساحة، لذا يرغب الكثير في 

ىذه الرواية، والذي كاف مقترحا إلنجاز وىذا ما يطابؽ سيؿ مينة المذكور في 
 كبر حديقة تسمية بو، وذلؾ مف خالؿ قوؿ الروائي:أ

كبر حديقة لمتسمية في مح في تييئة أد الحفيظ العاصمي يطكاف الميندس عب»
 1.«سيؿ مينة

ىذه الحديقة، وبقيت  إنشاءلـ يتـ  بأنويطمح( نمحظ  فمف خالؿ الفعميف )كاف،
بحجة  ف فكرتو قوبمت بالرفض مف قبؿ ممثمي المشروعوذلؾ أل الميندس، أمانيمف  أمنية

 ال مركزية التسمية في مجتمعنا الحديث.

 أووىذا ما يخالؼ بطبيعة الحاؿ المجتمعات الحديثة، التي دائما تسعى لبناء  
 "محمد مفالح" س مف ضجر الحياة وممؿ العمؿ، لكفالنفو  ألمتسمية حتى تيد أماكفتعمير 

المبدعيف المفكريف وقتؿ  أماـ األبوابوظؼ ىذه العبارة رغبة منو في توضيح كيفية غمؽ 
 المعارؼ والضرر  ألصحابخفية تعود بالفائدة  غاية جؿمف أ أحالميـطموحاتيـ ودفف 

 لمعامة.

تحفيزا لمنجاح،  في الرواية عف الشواطئ، فتـ ذكرىا أما الشواطئ:. 1-7
 السابؽ  األمكنةمكانا مفتوحا يندرج ضمف  ا لطمب العمـ، كما تعتبر الشواطئوتشجيع
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 ذكرىا في ىذه الرواية، حيث يقوؿ الكاتب:

ا الموسـ كانت مشجعة لمغاية، ووالده غناـ المقاوؿ وعده بقضاء فتقاطعو ليذ»... 
 1.«حد شواطئ تيبازةأالعطمة الصيفية القادمة في مخيـ 

مدراسة، والتشجيع لكدافع لممزيد مف  تف الشواطئ ذكر أفمف خالؿ ىذا نالحظ  
 حقيؽ فكانت متخيال في ذىف التمميذ يصبو إلي الوصوؿ لو، ليكوف بذلؾ تحفيزا ل عمييا،

 النتائج. أفضؿ

، تستدعي بنا الحاجة ةالمفتوح األمكنةوقفنا عمى طبيعة بعض  أفىكذا وبعد  
 الجغرافية المغمقة في روايتنا"ىمس الرمادي". األمكنةعمى بعض  أخرىلموقوؼ مرة 

 المغمقة : األمكنة/ 2

فضية المفتوحة، وذلؾ مف خالؿ افية المغمقة عف األفضية الجغر تختمؼ األ
المغمقة في الرواية  األمكنةمساحتيا المحدودة، ومحيطيا المحصور والضيؽ، وتعدد 

مكاف العيش والسكف الذي »بػ :  فييا فنجد "فيد حسيف" يعرفو واألدوارحسب الحاجة 
ليذا فيو ، اآلخريف بإرادة أـ بإرادتوات طويمة مف الزمف سواء ر ، ويبقى فيو فتاإلنسافوي أي

 2.«المكاف المؤطر بالحدود اليندسية والجغرافية

 يعتبر ىذا الفضاء الجغرافي المغمؽ مكانا لمتداوي والعالج  المستشفى:. 2-1

 ، فقد يقصر ىذا العالج وقد يطوؿ، ففي روايتنا نجد:اإلنسافالتي تصيب  األسقاـمف 

 ، ثـ خرجت منو أسبوع، وظمت فيو المدينةمستشفى  إلى زوجتو حميمة نقمت»
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 1.«منيارة القوى

وذلؾ  أسبوعالمستشفى وبقيت مدة  إلى وأدخمتحميمة مريضة  أففعمى الرغـ مف 
 .عافيتيالـ تستعد  أنيا إالبسبب ىروب ابنتيا، 

القبر الذي  إلىلينتقؿ المريض  اآلخرةالحياة  إلىوقد يكوف المستشفى جسر عبور  
 :"محمد مفالح"في بعض الحاالت، كما يتجمى في قوؿ األخيريصير مثواه 

في بداية السبعينات بمستشفى  المتوفىلزوجيا غالـ اهلل  األولىالصورة »
 2.«المدينة

محطة لينتقؿ العميؿ  أومكانا  أخرى وأحيانالمتداوي والعالج،  أحياناوبيذا يكوف المستشفى 
 .األخيرلى المأوى إفييا 

 فضية المغمقة في العبادة ضمف األ وأماكفتندرج المساجد  المساجد:. 2-2

 العبادة والصالة. لتأديةروايتنا ىمس الرمادي"، ويظير المسجد 

فسكاف  .العبادة وطمب اليدوء والسكينة إقامةوليذا فالمسجد تكمف وظيفتو في 
 ويبرز ىذا في: اآلذافالحي نجدىـ يتركوف كؿ مشاغميـ عند سماع 

 أوقاتفي  إالال يغادر الحاسوب  أصبحنترنيت. في عالـ األرؽ فجأة غثـ »
 3.«األبيضالصالة التي كاف يؤدييا في المسجد 

 الفرساف، فنجدىـ عمى الرغـ مف حي عند سكاف اإلسالميةممس النزعة نفمف ىذا  
ال يستأخروف قضاء صالتيـ  أنيـ إالوكثرة مشاكميـ،  أعماليـانشغاالتيـ وانغماسيـ في 

 في المسجد.
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 :فيلفضاء الجغرافي المغمؽ ثانية ليذا ا إشارةكما توجد 

ىـ في بناء افالالعب الشيير كاف يصمي ويصوـ شير رمضاف، ويس»... 
 1.«تقديـ المساعدات المالية لجمعيات مرضى السكري وفيالمساجد 

عبادتو،  إلىتعتبر حياة المشاىير مميئة بالضغوطات، حتى ال يكاد المرء يمتفت 
" الالعب محمد العسكري" أفبو، فنجد  اإلسالـ أمرناىنا نممس حب التعاوف الذي  أننا إال

نو لـ يتفاف أ إالفي ىذه الرواية عمى الرغـ مف ضيؽ وقتو وكثافة عممو وتدريباتو الدائمة، 
 ف في بناء بيت اهلل، وىذا ما وضعنا عميو يدنا في ىذا القوؿ.عف تقديـ يد العو 

فضية الجغرافية المغمقة، فقاؿ عنو ألاضمف  رخاآليصنؼ ىذا  السجف:. 2-3
 "حسف البحراوي":

  وأسباب أصنافيـىو المكاف الذي تحبس فيو حرية السجناء، بغض النظر عف »

 إالحبس حرياتيـ، فيو مكاف لو حدود وحواجز ال يستطيع مف بداخمو الخروج منو 
 2.«بتحطيـ الحدود والحواجز

 إلىالسجف مكاف جغرافي مغمؽ، ال يستدعي تعريفو الرجوع  أفمف البدييي  
، بؿ أىموالقواميس والبحث في المعاجـ، ففيو يحبس المرء عف عالمو الخارجي وعف 

، فيو يرصد عمى المحكوـ عمييـ بعقوبة الحبس، جؿ األيديتكبيؿ  لىإيتعدى ذلؾ  األمر
 فضية الجغرافية المغمقة المذكورة سالفا:ناتيـ، وبيذا يتقاطع السجف مع األحركاتيـ وسك

" ىمس الرمادي" األدبيىذا المكاف المغمؽ في عممنا  أمثمةالمسجد(، ومف  -المستشفى )
 3.«تدخؿ السجفي ى ىا حمد المشاي:أوقاؿ » نذكر:
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السجف عقوبة لػ "سميرة الحجمي" التي اختمست مبمغا مف الماؿ لسد  أففينا نجد 
 قاموا بسجنيا نكاال لما اقترفتو.و  إذ توصيت الشرطة بعد التحقيؽ إلى جريمتيا، حاجياتيا،

وىكذا يكوف السجف مكانا لمجاني، يعاقب فيو عمى ما سولت لو نفسو، وعمى ما 
 ة والشرعية.بغير الموج األعماؿمنفوس لتفادي ل بذلؾ تحذيرا وترىيبا اه، ليكوفجنت يد

 أماـ أبوابيالممطالعة والثقافة، فيي تفتح  أمكنةتشكؿ المكاتب  المكتبة :.2-4
الميتميف بالثقافة وحب العمؿ والتزود بالمعارؼ، وقد تكوف المتطمبات في المساجد وفي 

 مثؿ: أخرى أمكنة

، ثـ وضعيا في أدراجياحد أخرج سجادة خضراء مف أبيدوء نحو المكتبة، و  وقاـ»
 1.«اتجاه القبمة، ورفع يديو مكبرا

المكتبة لدييا  أفوالمحتويات، في حيف  األشياءفينا تعد المكتبة مكانا لحفظ  
 وزارات ذات يوـ مكتبة )الثقافة» نيا ما ىو مذكور في الرواية:نذكر م أخرىدالالت 
 2.«لشراء مجمة فنية لمجميع(

 :في موضع آخر "مفالح" المكتبة وظؼكما 

 والدتيا التي ظمت  إلىتمتفت  أفثـ خرجت سعاد القمحية مف البيت دوف »يقوؿ 

 3.«؟في حيرة، وسارت بيدوء صوب المكتبة. كـ تحب يوـ الخميس حركاتياتراقب 

، حيث "ويونس الوراؽسعاد القمحية "ر المكتبة مكاف التقاء العاشقاف وىكذا تعتب 
 أطراؼكانا ينتظراف يـو الخميس بفارغ الصبر ليمتقيا المتحاباف مع بعضيما، ويتبادالف 

 وبذلؾ تخرج المكتبة مف صبغتيا لتؤدي وظيفة أخرى نتجيا الكاتب. الكالـ.
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فضية الجغرافية المغمقة في روايتنا "ىمس الرمادي" عمى ما ذكرناه وال تقتصر األ
 مجموعة غير محدودة منيا: إلىذلؾ  فقط، بؿ تتعدى

 (الفيال.... -المالىي -الفندؽ -بالمرآ -القبو -المساكف -البيوت)

 بيف األفضية الجغرافية  زاوج في عممو "محمد مفالح"أف يتضح لنا وىكذا 

ليشبع روايتو ىمس الرمادي بعدد غير متناىي  ، واألفضية الجغرافية المغمقة،المفتوحة
 منيا .

كما  ،برع في تصويرىا وأحسف دسيا ،وظؼ األمكنة المفتوحة توظيفا رائعافنجده 
 أجاد ضخ عممو بأفضية مغمقة ساىمت بالرقي في العمؿ األدبي والسمو بو .

  ،وبيذا تالحـ المكاناف معا مشكميف فضاء متكامال منح الرواية رونقا جماليا 

 والكماؿ. االنسجاـأضفى عمييا طابع 
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بين تفكر  ينءمينابعد رحمة عبر  قفعمة منو وفضل ورحمة، نبفضل البارئ ون      
لتتجمى لنا بعض النتائج التي ستزيد توضيح عممنا، وما توصمنا إليو في ىذه  ،وتخيل

 الدراسة.

مكل بداية نياية، وخير العمل ما حسن آخره، وخير الكالم ما قل ودل، فوىكذا 
 ذكرنا استخمصنا أن:فمن خالل ما سبق وما 

 موضوع المتخيل يستمزم االنتقال من العوالم الواقعية نحو العوالم الخيالية. -
 المتخيل نتاج الخيال، وعميو فالخيال ىو الذي يحول الفكر إلى متخيل. -
 ال يمكن الوصول إلى المتخيل، إال عند فيم الخيال والعودة إلى مفيومو. -
 لشخصية واحدة أال وىي المؤلف.أحداث الرواية ووقائعيا يرجع  سير -
 مساىمة الشخصيات في بمورة أحداث العمل األدبي وتطويره ورقيو. -
الشخصية ىي العنصر الوحيد في العمل الروائي الذي تتشارك وتتقاطع معو جميع  -

 والبينات. األحداث
 الشخصية وسيمة الكاتب لتجسيد رؤيتو والتعبير عن أحاسيسو. -
 الرواية أنيا شخصيات اجتماعية. الميزة البارزة في شخصيات -
 الشخصية ىي التي تشكل مالمح الرواية، ألنيا تتكون بيا األحداث. -
وفيما يخص الرؤية السردية، فقد كانت الرؤية من الخمف ىي المسيطرة في كل  -

 أحداث العمل الروائي، وذلك إثباتا من المؤلف عمى قدرتو وحسن إمساكو لزمام األمور.
 رآة العاكسة لحقيقة الواقع المعاش بكل جزئياتو وتفاصيمو .تمثل الرواية الم -
الزمن الروائي يتجمى في عناصر الرواية كافة، وذلك من خالل مفارقات زمن  -

 .(استرجاع واستباق) سرد وداللتيا في النصال
البنية الزمنية في الرواية تستدعي تحميل  إيقاع زمن السرد من خالل تقنيات تعمل  -

 كة وتسريعيا.عمى إبطاء الحر 
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 .الرواية يمثل المكان الحقل الذي تجري فيو وقائع وأحداث  -
، المقيى، فضية بين المفتوحة كالحي، السوق، الحديقةالتنويع في طبيعة األ -

 .....، المكتبةة كالمستشفى، المساجد، السجنوالمغمق المقبرة،
ي بناء العمل ال يمكن الفصل بين المكان والزمان كونيما يشكالن ثنائية واحدة ف -

 الروائي.

اىدة لالرتقاء ن الرحمة كانت شاقة وجإسوى القول:  في ىذا المقال وال يسعنا
فما كان إنياء ىذا العمل و إيصالو إلى الّنور باألمر ج األفكار، ر ابدرجات العقل ومع

ندعي فيو الكمال، ولكن عذرنا أنا  أّننا ال الإ اليسير، فقد أخذ من الجيد والوقت الكثير،
 ن أخطأنا فمنا شرف المحاولة والتعمم.ا  ن أصبنا فذلك مرادنا، و إبذلنا فيو قصارى جيدنا، ف

ينال جيدنا  أن لنأمالقميل في ىذا المجال الرحب، وأخيرا وبعد أن تقدمنا باليسير  -
 القبول ويمقى االستحسان.
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 :الملخص

 َزكشْا كانتانٙ: ,أسبعة يستٕٚات ٛم حذٚخا, ْٔٙ تقٕو عهٗخبذأت انذساسة نهًت

يستٕٖ انشخصٛات: ْٔٙ تهك انشخصٛات انتٙ ٔظفٓا انكاتب فٙ سٔاٚتّ بًا فٛٓا يٍ شخصٛات  – 1

 سئٛسٛة ٔحإَٚة.

يستٕٖ انشؤٚة: ٔٚتًخم فٙ انطشٚقة انتٙ ٚعتًذْا انشٔائٙ فٙ سشدِ نهتفاصٛم ٔ األحذاث, ُٔٚقسى  – 2

 إنٗ حالحة أشكال أال ْٔٙ: 

 انشخصٛة. <انشؤٚة يٍ انخهف: انشأ٘ -

 انشؤٚة يع: انشأ٘ = انشخصٛة: -

 انشخصٛة. >انشأ٘ يٍ انخهف: انشأ٘ -

ق ألحذاث الحقة, ٔرنك يٍ خالل األحذاث سابقة, أٔ استب يستٕٖ انزيٍ: ٔٚقصذ بّ إستشجاع – 3

 تقُٛات انحشكة انسشدٚةانًتًخهة فٙ االستشجاع ٔ االستباق.

 تساع يستٕٖ انًكاٌ: ْٕٔ رنك انفضاء انجغشافٙ انز٘ ٕٚظفّ انكاتب فٙ عًهّ يٍ حٛج اال – 4

 )يكاٌ يفتٕح( ٔانضٛك)يكاٌ يغهك(.

 

Résumé: 

L'étude a débuté récemment imaginé, et est basé sur quatre niveaux, de leur 

rappeler ce qui suit: 

1-personnages de niveau: les personnages sont ceux qui sont employés par 

l'auteur dans son roman, y compris les figures majeures et mineures. 

2 -visibilité: Le de la manière adoptée par le romancier dans son récit des 

événements et des détails, et est divisé en trois formes, à savoir: 

- Vision de derrière: le narrateur> caractère. 

- Vision avec: le narrateur = personnelle: 

- De derrière le narrateur: le narrateur <caractère. 

3 - Niveau Temps : Cela signifie que la récupération des événements passés 

ou à anticiper les événements ultérieurs , et à travers le mouvement narratif de 

techniques de préemption et de récupération . 

4 -le niveau de la place: un espace géographique dans lequel l'auteur employé 

par lui dans son travail en termes d'élargissement (lieu ouvert) et étroit 

(espace clos). 


