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نشكر اهلل تعالى ونحمده عمى التوفيق
الشكر لكل أساتذتي دون إستثناء
لكل من عممني درسا أو كممة أو حرفا
وخالص الشكر والعرفان بالجميل لألستاذ المشرف "معرف رضا"
عمى كل ماقدمو لي من نصائح وتوجييات قيمة
كانت ثمرتيا ىذه الرسالة.
كما أتقدم بالشكر إلى كل األساتذة الذين قاموا بتأطيرنا
طيمة مشوارنا الدراسي
والشكر موصول أيضا لكل من ساعدني في إنجاز ىذا العمل من قريب أو من
بعيد  ،بالكثير أو بالقميل ،بالدعاء أو باإلبتسامة.

مقدم ـــــــة

مقدمـــــــة

تعد ظاىرة االغتراب من الظواىر اإلنسانية اليامة التي حظيت بمكانة واسعة في
الدراسات األدبية العربية والغربية عمى حد سواء ،ذلك أن جذورىا ليست وليدة الحياة
المعاصرة فحسب وانما ىي قديمة قدم التاريخ ،البشري لصيقة بالوجود اإلنساني ومالزمة
لو منذ نشأتو األولى عاكسة مالمحيا عمى حياة اإلنسان نفسيا ،وفكريا ،وحتى جسديا
ليذوق م اررة الغربة سواء عبر اليجرة أو االرتحال داخل الوطن أو خارجو ،من موطن إلى
موطن ،ومن أسموب حياة إلى أسموب حياة  .فعرفت في مختمف المجتمعات وعبر مختمف
األزمان لذلك نالحظ انعكاسيا في األعمال األدبية والروائية عمى وجو الخصوص ،إذ
أصبحت الرواية الوعاء الفني األمثل لكثير من قضايا العصر ومشكالت المجتمع ،وغدت
تعبر عما يختمج في النفس اإلنسانية من فيض المشاعر والعواطف واألحاسيس وصورتيا
تصوي ار دقيقا.
وقد اخترنا ىذا الموضوع رغبة منا في الكشف عن ظاىرة االغتراب إذ أن المتأمل
يالحظ نقص وقمة الدراسات حول ىذا الموضوع خاصة في الجانب السردي الروائي فقد
اقتصرت معظميا عمى إبراز الظاىرة من خالل الشعر
ومن التفكير في موضوع الدراسة نطرح األسئمة اآلتية:
 ما مفيوم االغتراب؟ وما ىي أنواعو التي يمكن أن نممسيا ضمن المتن الروائي؟وما عالقة التغيرات االجتماعية والسياسية والنفسية بالتمظيرات االغترابية؟
 ما ىي الظواىر الفنية األكثر برو از في الرواية؟ولإلجابة عن ىذه األسئمة اعتمدنا عمى خطة مستيمة بمقدمة ومدخل بعدىما فصالن
يمييما خاتمة مذيمة بممحق
أما المدخل فجعمناه مرآة عاكسة لمراحل تطور الرواية الجزائرية بما أننا اخترنا
الرواية كموضوع لمدراسة والفصل األول جاء بعنوان" :االغتراب مفاىيم واضاءات " حيث

أ

مقدمـــــــة

تناولنا فيو ثالثة مباحث أخذ كل واحد منيا عنوانا معينا فالمبحث األول تقصينا فيو
مدلوالت االغتراب ومعانيو في المعاجم والمغات األجنبية ثم تطرقنا لمفيومو االصطالحي
أما المبحث الثاني جاء بعنوان االغتراب في الفكرين العربي والغربي ،حيث قمنا
بتوضيح وتفسير المعنى العربي لو وبما أن االغتراب ظاىرة سجمت حضورىا في مختمف
العموم ارتأينا إظيار داللتو لدى المفكرين الغرب أمثال ىيجل وأتباعو وختمنا الفصل
النظري بإبراز أبعاد االغتراب ومظاىره وأىم أنواعو أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيو
"لتجميات االغتراب في الرواية" وقسمناه ىو اآلخر لمبحثين حيث أخذ المبحث األول
عنوان دالالت االغتراب النفسي واالجتماعي والسياسي المتالئمة مع الرواية أما المبحث
الثاني جاء معنونا بـ "عالقة االغتراب بالمكان والزمان" فتنوعت األماكن االغترابية
وجاءت معبرة عن الحالة التي يعاني منيا البطل وجسد الزمن ىو اآلخر وجيو المنعكس
في الرواية.
وختمنا بخاتمة أوجزنا فييا النتائج المتوصل إلييا من خالل دراسة ىذا الموضوع
وبناء عمى ىذه الخطة اعتمدنا عمى المنيج التاريخي بتتبع ظاىرة االغتراب تاريخيا كما
اعتمدنا عمى آليتي الوصف والتحميل وذلك من خالل وصف ظاىرة االغتراب الموجودة
في الرواية عن طريق استحضار النماذج ومن ثم تحميميا وربطيا بالحاالت االغترابية
أما المنبع الذي اغترفنا منو مادة بحثنا تمثل في مجموعة من المصادر والمراجع
من أىميا :االغتراب ،اإلنسان المعاصر وشقاء الوعي لـ " فيصل عباس" ،والذات
المغتربة والبحث عن الخالص لـ " عمي العموي" ،والحنين والغربة في الشعر العربي لـ "
يحي الجبوري" واالغتراب لـ " ريتشارد شاخت"
أما عن الصعوبات والعراقيل التي واجيتنا فترجع أساسا إلى طبيعة ظاىرة االغتراب
المعقدة أضف إلى ذلك نقص الدراسات في ىذا الموضوع ،وبالتحديد في الجانب السردي
الروائي

ب
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وأخي ار نتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ " رضا معرف" عمى تفضمو باإلشراف عمى ىذا
البحث
كما أسجل شكري وامتناني سمفا ألساتذة لجنة المناقشة الكرام عمى تجشميم عناء
قراءة وتوجيو وتقويم أي اعوجاج شاب ىذا البحث
وفي األخير نسأل اهلل التوفيق والسداد .

ج

مدخل
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نبذة عن تطور الزوايت الجزائزيت

مدخل:

تعد الرواية مف أىـ الفنوف النثرية التي عرفيا األدب العربي إذ أصبحت الوعاء
الفني األمثؿ لكثير مف قضايا العصر ،ومشكالت المجتمع فوجدت اىتماما كبي ار لدى
القراء والدارسيف وغدت اليوـ تعبر عف الواقع السياسي ،واالجتماعي ،وحتى االقتصادي
بمغة حداثية وبرؤية عميقة فمنذ مطمع السبعينيات ،وبداية الثمانينيات بدأت تتشكؿ بوادر
التجربة الروائية في المغرب العربي عامة والجزائر خاصة باعتبارىا موضوع بحثنا فكانت
قبؿ ذلؾ أي عمى امتداد الستينيات تشكو مف الضآلة اإلبداعية والرداءة الفنية فكانت
ىناؾ جيود معتبرة لمنيوض بيا.
وفي ىذا يقوؿ عبد الممؾ مرتاض » تضافرت عوامؿ كثيرة بعضيا تاريخي وبعضيا
حضاري وبعضيا ثقافي لمدفع بعجمة الرواية إلى مأزؽ تفجرت منو الرواية الجديدة وأنشأت
ليا عالما رحيبا «.

1

والرواية الجزائرية الزالت حديثة مقارنة مع تجارب األمـ األخرى فيي في مرحمة النمو
والتطور وتحاوؿ أف تتجاوز الشكؿ التقميدي مف خالؿ إحداث بعض التغييرات في
خصائصيا ومضامينيا وأشكاليا الفنية.
أضؼ إلى أف» النص الروائي تأخر ظيوره في الجزائر مقارنة مع الفنوف األدبية األخرى
كالشعر والنثر القديـ مثؿ المقامة والسيرة والممحمة والرحمة« .

2

والسبب في ذلؾ راجع إلى الظروؼ السياسية والتاريخية التي عاشتيا الجزائر إباف الثورة
التحريرية مف ظمـ وتعسؼ واضطياد ،وتدني في المستوى التعميمي والثقافي وتراجعو كؿ
ذلؾ كاف جراء المستعمر الفرنسي الذي أراد أف ينزع كؿ مقومات الدولة الجزائرية.
إذف فاألوضاع التي عاشتيا الجزائر كانت السبب الرئيس في ذلؾ الركود والتأخر عف
الركب الحضاري والثقافي العربي والعالمي ،فسياسة التقتيؿ والتجويع التي مورست عمى
1
2

عبد الممؾ مرتاض ،في نظرية الرواية ،عالـ المعرفة ،الكويت ،دط  ،1998،ص . 51
رب،األردف ،د ط،2010،ص173
سعيد سالـ ،التناص التراثي  ،الرواية الجزائرية أنموذجا ،عالـ الكتب الحديث،إ د
6
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مدخل:

الجزائرييف كاف ليا النصيب والحظ األوفر في ىذا الجمود ولكف رغـ ذلؾ » تعتبر الجزائر
وأدبيا تجربة فريدة في تاريخ اآلداب القومية « .

1

إذ أف » النثر أشد التصاقا باألرض مف الشعر ،وقد تجمت ىذه الحقيقة في النثر
الجزائري بعامة والرواية بخاصة ذلؾ أف ظروؼ الجزائر بعد الحرب العالمية األولى قد
ساعدت عمى ظيور المذىب الواقعي الذي وجد فيو الكتاب عمى اختالؼ ميوليـ وثقافتيـ
مجاال لمتعبير عف واقع البالد بما فيو مف متناقضات ،وعزلة وحرماف والوقت الذي كاف
يعاني فيو الشعب مف الشقاء المزمف والقيود الثقيمة ولذلؾ عالج النثر في تمؾ الفترة
الموضوعات المادية الصميمة الصارخة ،كالفقر والتعميـ والحرية وغيرىا مف الموضوعات
التي كاف الشعب يشكو منيا« .

2

وقد حاوؿ الكتاب جاىديف تطوير ىذا الفف ليصبح مييمنا في األدب العربي المعاصر
ويحظى بمكانة كسائر األجناس األدبية األخرى
ويمكف القوؿ أف البذور األولى لمرواية الجزائرية كانت بعد اآلثار التي خمفتيا الحرب
العالمية الثانية فقد أحدثت نتائج عميقة ،وأثرت في مجريات األحداث مف حيث التسمسؿ
والتتابع وىنا ظيرت بعض المحاوالت القصصية ،إف لـ نقؿ مجموعة وذلؾ عمى يد
الروائييف الجزائرييف وكاف أوؿ عمؿ مف ىذا النوع ىو

»ىو حكاية العشاؽ في الحب

واالشتياؽ" لمحمد بف إبراىيـ " وىذه القصة في مستوى بيف القصة الشعبية والرواية الفنية
تمتيا محاوالت أخرى في شكؿ رحالت وتبعتيا أعماؿ بدأت تعانؽ الفف الروائي بوعي
قصصي« .

3

وىناؾ مف الكتاب مف يرى أف البدايات الفعمية لمرواية الجزائرية كانت مع بداية
السبعينيات رغـ وجود بذور تميد ليا تمثمت في النص الذي يعد فاتحة التأريخ لجنس
الرواية» وىو غادة أـ القرى ألحمد رضا حوحو يعالج وضع المرأة في البيئة الحجازية
1

2
3

محمد خضر سعاد ،األدب الجزائري المعاصر ،منشورات المكتبة العصرية،صيدا ،بيروت ،دط  ،1967 ،ص
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أبو القاسـ سعد اهلل ،دراسات في األدب الجزائري الحديث ،دار الرائد لمكتاب ،الجزائر ،ط ،2007 ،5ص.57-56
المرجع نفسو ،ص. 57
7

نبذة عن تطور الزوايت الجزائزيت

مدخل:

وكذلؾ قصة كتبيا عبد المجيد الشافعي ،وأطمؽ عمييا عنواف الطالب المنكوب «  1إضافة
إلى ذلؾ أعماؿ » الحريؽ لنور الديف بوجدرة وصوت الغراـ لمحمد منيع والطريؽ الدامية
ألحمد الخطيب « .2
غير أف تمؾ األعماؿ تميزت بكثير مف الضعؼ والسذاجة فمـ تتمكف مف الدخوؿ إلى عالـ
الرواية الحقيقي بما تقتضيو مف بناء فني ،ورؤية ناضجة فظمت خالية مف روح اإلبداع
واالبتكار ولـ تستطع أف تزيح تمؾ الغيمة السوداء ،والضبابية التي خيمت عمى الساحة
األدبية في تمؾ الفترة وتبقى مجرد محاوالت قصصية تندرج ضمف ما يمكف تسميتو
بإرىاصات الرواية الجزائرية ،والسبب في ذلؾ يرجع إلى أف ىذا » الفف صعب يحتاج إلى
تأمؿ طويؿ ،وصبر وأناة ثـ يتطمب ظروفا مالئمة تساعد عمى تطوره وعناية األدباء بو
والرواية تتطمب لغة طيعة مرنة قادرة عمى تصوير بيئة كاممة ،وىذا لـ يتوفر سوى بعد
االستقالؿ أضؼ عدـ توفر نماذج جزائرية يقمدونيا أو ينسجوف عمى منواليا «

3

ورغـ ذلؾ ال يمكف أف ننفي أف الروائي الجزائري قد حاوؿ جاىدا كي يطور ىذا الفف
ويخمؽ فرصة تعد أولى مف نوعيا ،رغـ كؿ الضغوط التي تعرض ليا والتي كادت أف
تشؿ إبداعو وتوصمو إلى مرحمة العجز .ويقوؿ األعرج واسيني عف أسباب عدـ ظيور
الرواية في الستينيات وتأخرىا إلى السبعينيات

» ألف الظرؼ التاريخي بكؿ مفارقاتو

االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية ،والثقافية زيادة عمى أف ثقافة األديب نفسو لـ تكف
لتساعده وال لتسيـ في ظيور الرواية ولكنيا خمقت التربة األولى التي ستبنى عمييا أعماؿ
أدبية فيما بعد خصوصا مع التحوالت الديمقراطية في بداية السبعينيات حيث شيدت

1

محمد مصايؼ ،النثر الجزائري الحديث،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،د ط،1983،ص. 138

2

سعيد سالـ ،التناص التراثي ،الرواية الجزائرية أنموذجا ص .174

3عبد اهلل ركيبي ،تطور النثر الجزائري الحديث ،دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر ،القبة ،الجزائر ،د ط ،1974 ،ص
.237-236
8
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مدخل:

الرواية تطو ار وتنوعا ،لـ تعرؼ لو مثيؿ مف قبؿ وال مف بعد لحد اآلف فكانت مف أىـ
األعماؿ الروائية «

1

التي عدت االنطالقة الفعمية والحقيقية لمرواية الجزائرية والقت العديد مف التشجيعات
واستحسنيا القراء وعدوىا تجربة فريدة مف نوعيا متمثمة في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد
بف ىدوقة حيث يعتبرىا مصطفى فاسي » أوؿ رواية جزائرية حديثة جادة ومتكاممة بالمغة
2

العربية «.

أضؼ إلى ذلؾ أف » الرواية الجزائرية حديثة النشأة غير مفصولة إذف عف ىذه الحداثة
في الوطف العربي كمو مشرقو ومغربو ،سواء في نشأتيا األولى المترددة أو في انطالقتيا
الناضجة ،ولـ تأت عموما بمعزؿ عف الرواية األوروبية وعميو فإف نشأة الرواية العربية
ومنيا الجزائرية لـ تأت مف فراغ ولذا فيي ذات تقاليد فنية وفكرية في حضارتيا « .

3

ذات أبعاد سياسية واجتماعية وترجمة لمختمؼ الحاالت النفسية ،وما يصاحبيا مف
مؤثرات فمـ تعد ذلؾ الجانب الذي يعبر عف ما يختمج في النفس مف عواطؼ ومكنونات
وحسب بؿ ىي أعمؽ مف ذلؾ ،تحاوؿ أف تستوعب كؿ الدالالت والتأويالت وتتغمغؿ إلى
الروح معبرة بذلؾ عف الواقع والمتخيؿ.
كما سبؽ الذكر بأف رواية "ريح الجنوب" استطاعت أف ترتقي بالنثر الجزائري وقد
سبقتيا رواية » "ماال تذروه الرياح" إلى الظيور ثـ يضـ إلى الروايتيف رواية "الزلزاؿ"
ورواية "االز" لمطاىر وطار « .

4

فيي» تخطو مرحمة التأسيس نحو خطوة متقدمة ذات اعتبار وىي تجمع مالمح مف
أشكاؿ السموؾ في واقع الثورة الجزائرية ،وواقع ما بعد االستقالؿ وميما يكف مف شيء فقد
1
2

3
4

صالح مفقودة ،المرأة في الرواية الجزائرية دراسة ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،ط، 2003 ،1ص.57-53
عمر بف قينة ،في األدب الجزائري الحديث ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية ،بف عكنوف ،الجزائر ،د
ط ،1995 ،ص . 195

مصطفى فاسي ،دراسات في الرواية الجزائرية ،دار القصبة لمنشر،الجزائر ،د ط ،2000 ،ص. 7

محمد مصايؼ ،النثر الجزائري الحديث ،ص. 138
9

نبذة عن تطور الزوايت الجزائزيت

مدخل:

نشأت الرواية الجزائرية الفنية تتكئ عمى حمؿ الواقع المعيش سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا« .

1

والمالحظ أف رواية ريح الجنوب تشترؾ مع رواية الزلزاؿ في نفس الموضوع كما قاؿ عبد
اهلل ركيبي» فيي تعنى بالثورة الزراعية« .

2

وبالتالي فالرواية الجزائرية ىي » فرع مف عمارة الرواية الحديثة وىي حركة حاولت التميز
عف سواىا السائد والتفرد بطرائؽ سردية فعارضت وخالفت القاعدة « .

3

كما أف الرواية الجزائرية لـ تعرؼ تعريفا محددا ،والسبب راجع إال أف ىذه الكتابات لـ
تقبؿ في الساحة األدبية ألف معظـ النقاد والمؤرخيف أروا فييا كس ار لعمود الرواية التقميدية
والخروج عف المألوؼ والمتعارؼ عميو ،ولكف بالرغـ مف كؿ ىذا إال أف ىذه الكتابات
حاولت أف تحتوي الواقع بكؿ تناقضاتو ،وتعبر عف الواقع الراىف والسياسة والتطرؼ
الديني وعف كؿ األوضاع السائدة في المجتمع مف ألـ وحزف وضياع فكاف التغيير واضحا
مف خالؿ إدخاؿ الروح النقدية المعاصرة المعبرة عف ذواتنا بصدؽ التعابير واألحاسيس
ذكرنا بأف ىنالؾ عوامؿ كثيرة ساعدت عمى تأخر الرواية الجزائرية ونحف ال يمكف أف
نتحدث عنيا وعف تطورىا دوف ذكر المراحؿ التاريخية والسياسية التي مرت بيا.
فيذا الفف كغيره مف الفنوف ال ينشأ ىكذا ،وانما لو مقومات وركائز يرتكز عمييا
ونالحظ أف التاريخ الجزائري كاف معقدا ومتشابكا ،وذلؾ نظ ار لتراكـ أحداثو فبعد آثار
الحرب العالمية الثانية جاءت حرب التحرير متمثمة في عامميف فترة ما قبؿ االستقالؿ
ومابعد االستقالؿ » إذ نشطت الحركة السياسية وتعددت األحزاب وظيرت تيارات المساواة
واالستقالؿ واإلصالح ،و كانت المحطة الحاسمة في ثورة نوفمبر (  )1954التاريخية أما
بعد االستقالؿ كانت الوضعية العامة لمجزائر مزرية ،واقتصادىا منيؾ فحم ػػؿ األدباء

1
2
3

عمر بف قينة ،في األدب الجزائري الحديث ،ص. 220

عبد اهلل ركيبي ،تطور النثر الجزائري ،ص . 239

رابطة أىؿ القمـ ،أسئمة الحداثة في الرواية الجزائرية ،منشورات مديرية الثقافة ،سطيؼ ،الجزائر ،د ط،دت ،ص122
10

نبذة عن تطور الزوايت الجزائزيت

مدخل:

عمى عاتقيـ مسؤولية المساىمة في البناء وتصوير مظاىر العنؼ الذي يخوضو الشعب
1

إلثبات وجوده « .

فيذا التاريخ العظيـ لمشعب الجزائري انعكس في األعماؿ األدبية حيث حاولوا ولو
بجيد بسيط تصوير مظاىر العنؼ والتمزيؽ سواء لمغة أو الوحدة الوطنية.
وكاف لمغة ىي األخرى جانب في ىذا التغيير

» فبحكـ محاربة فرنسا لمغة العربية

وبفرضيا لمغة الفرنسية والثقافة الغربية ،قد دفعت الجزائر لالغتراؼ مف مناىؿ تمؾ الثقافة
مما ساعدىـ عمى إغناء تقاليدىـ وتراثيـ ،وخمؽ أدب إنساني يقؼ في مصاؼ اآلداب
العالمية « .

2

وبذلؾ استطاع الروائي الجزائري إثراء رصيده والمساىمة في إحياء التراث

والثقافة الجزائرية بالتفتح عمى اآلخر واألخذ منو.
لقد عمؿ كتاب الرواية عمى تطوير ىذا الفف والولوج بو إلى األعماؽ ليصبح ىذا
األخير مييمف إف لـ نقؿ شبو مييمف في األدب العربي المعاصر فالحديث ىنا ليس
مجرد اإلشارة إلى الرواية الجزائرية فحسب ،وانما الرواية العربية بوجو عاـ حيث وجد في
مخزونيا الثقافي العديد مف الكتابات النثرية ،وىذا ما عرج إليو فيصؿ دراج في كتابو
نظرية الرواية والرواية العربية حيث قاؿ أنيا » أنشأت في ظرؼ تاريخي مختمؼ يفتقر
إلى العموـ الحديثة  ،وتكامميا ولذلؾ كاف عمى ىذه الرواية في زمف البدايات كما في
األزمنة الالحقة أف تذىب في مسار خاص بيا فكاف عمييا أف تنشئ ذاتيا وبشيء مف
الصمت « .

3

فوجد ليا أشكاؿ عديدة ومختمفة تمثمت في المقاؿ األدبي ،والقصة القصيرة ،والمسرحية
فتأثر بيا الكتاب وحاولوا اإلبداع فييا أكثر ،وما يثير االنتباه ىنا ىو أف الرواية الجزائرية
المكتوبة بالعربية إذا ما قارناىا بتمؾ المكتوبة بالفرنسية نجدىا متأخرة نوعا ما

» وربما

يعود تفوؽ الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية إلى الخمفية الثقافية لمكتاب فبينما وجد
1

صالح مفقودة ،المرأة في الرواية الجزائرية ،ص. 50-48

3

فيصؿ دراج ،نظرية الرواية والرواية العربية ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،د ط ،1999 ،ص. 6

2محمد خضر سعاد ،األدب الجزائري المعاصر ،ص. 4

11

نبذة عن تطور الزوايت الجزائزيت

مدخل:

الكتاب بالفرنسية مجاال رحبا لالحتكاؾ بالثقافة الغربية التي تزخر بالروايات القيمة افتقر
الكتاب بالعربية إلى مثؿ ىذه التجربة ألف الروائييف العرب أنفسيـ اتجيوا وبدورىـ نحو
الرواية الغربية لينيموا منيا « . 1
وذلؾ نتيجة لمتعميـ المحتشـ الذي كاف سائدا في تمؾ الفترة فمـ يظير مف رجاؿ الفكر
واألدب مف يدعو إلى األخذ مف األدب العربي  ،فكاف لزاما عمى الجزائري أف يتفتح عمى
اآلخر في محاولة منو إلحياء التراث والثقافة الجزائرية .
واذا حاولنا أف نرصد مسار الرواية الجزائرية خاصة تمؾ المكتوبة بمساف عربي منذ
مطمع السبعينات إلى يومنا ىذا نجدىا تطورت في نواحي عديدة مف حيث التقنيات
واآلليات وأيضا المضاميف والخصائص ،متجاوزة بذلؾ كؿ ما ىو مألوؼ ومتعارؼ عميو
فقد لبست ثوبا جديدا أكسبيا حمة جميمة.
صانعة بذلؾ الفارؽ وبخطوات متقدمة تكاد تقترب مف الرواية الفرنسية في أسموبيا
وصياغتيا وبنائيا الفني الناضج متحدية كؿ الصعاب ،والعراقيؿ لنقؿ مالمح الواقع
السياسي واالجتماعي برمتو ،وىذا ما أكدتو "فضيمة الفاروؽ" حينما قالت » نعـ فالروائي
الجزائري ميووس بقضايا مجتمعو لدرجة الموت وحده الكاتب الجزائري واجو اإلرىاب
بقممو وراح ضحية جرأتو تمؾ ألنو دافع عف مجتمعو ،وأداف اإلرىاب وقد نقمت الرواية
الواقع بكؿ وجوىو « .

2

وتجمياتو حرصا منيا عمى مناقشة كؿ ما ينطوي تحت دفينتيا

أما عف » باكورة النتاج

الروائي الج ازئ ػػري الذي تتوف ػػر فيػػو عناصر الفف الروائي فكاف في عػيد االست ػقػػالؿ
ويتمثػػؿ كمػػا سبػػؽ الذكػػر في روايػػة "ريػػح الجن ػػوب" لعبد الحميد بف ىدوقػػة وقػػد أعقػػبيػػا

1

عايدة أديب بامية ،تر :محمد صقر ،تطور األدب القصصي الجزائري  ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر،

دط ،1967ص.60
2

فيد الحسيف ،أماـ القنديؿ حوارات في الكتابة الروائية ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،لبناف ،ط ،1

 ،2008ص.156
12

نبذة عن تطور الزوايت الجزائزيت

مدخل:

سيػػؿ مف اإلنتاج الروائي الناضج ولما كاف التراث جزءا جوىريا في حياة األمـ والشعوب
1

فيو كاف وال يزاؿ خزاف عمـ ومعرفة،يغترؼ مف بحره كتاب الرواية الجزائرية « .

مستغميف اإلمكانيات التي أمدت الروائي بكثير مف الدالالت التي يثري بيا إبداعو ورصيده
المعرفي ليعبر لمعالـ عف مدى قدرتو لالتصاؿ بالثقافة .
مف خالؿ ما سبؽ ذكره يمكف القوؿ أف فترة السبعينيات ىي كغيرىا مف نصوص
التجربة الروائية الجديدة الطامحة لمتحضر والرقي ،مستوعبة بذلؾ كؿ ما طرحو الواقع مف
إشكاليات ذاتية وروحية واجتماعية ،معبرة عف الفرد والجماعة فييا سبؽ عمى اإلصرار
والتطمع والرغبة في العطاء كما تميزت فترة الثمانينيات ىي األخرى عمى الجودة الفنية
والغ ازرة في الكتابة برؤى نقدية جميمة فظيرت » موجة الرواية المعارضة لمدولة "واسيني
األعرج ،رشيد بوجدرة ،األميف الزاوي" أما في التسعينيات فالرواية تناضؿ ضد الحكومة
الفاسدة فقد أصبحت سالحا ذو حديف أمثاؿ "مفتي بشير ،أحالـ مستغانمي ،فضيمة
الفاروؽ« ...

2

وغيرىـ كثيروف الذيف حمموا راية التغيير والكفاح والمناضمة بطرؽ راقية

وبأعيف مفتوحة عمى كؿ المجريات واألحداث.
وبيذا» فرواية الستينيات ىي غير رواية السبعينيات والثمانينيات مف حيث النضج
الفني والرؤية الفكرية وربما كانت لألوضاع السياسية خاصة الثقافية،
االجتماعية،االقتصادية الدور الفعاؿ والمؤثر في والدتيا ونضجيا الفني ىذا النضج الذي
تعدد واختمؼ بيف بمداف المغرب العربي وتعداه إلى الكتاب فيما بينيـ« .

3

فقد حاوؿ األديب في الجزائر مثمو مثؿ بقية المبدعيف والروائييف في الوطف العربي أف
يكوف مساي ار لمنظاـ مف مشاريع واتجاىات وأفكار سياسية مسمطا بذلؾ الضوء عمى كؿ
ماىو غامض.
1
2
3

سعيد سالـ ،التناص التراثي ،الرواية الجزائرية أنموذجا ،ص . 176
فيد الحسيف،أماـ القنديؿ حوارات في الكتابة الروائية ،ص. 156

بنية سميمة،الرواية الجزائرية الجديدة  ،أحالـ مستغانمي" أنموذجا "،رسالة ماجستير ،قسـ اآلداب والمغة العربية ،كمية

اآلداب والمغات ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ، 2007 ،ص.46
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مدخل:

» وقد تجاوزت األعماؿ الروائية خالؿ خمسة وعشريف سنة  30عمال إبداعيا «

1

ورغـ كؿ العثرات التي وقعت فييا الرواية الجزائرية مف بدايات بسيطة وساذجة إال أنيا
تمكنت مف تحقيؽ النجاح المنشود ،وذلؾ عمى يد كوكبة مف الروائييف الجزائرييف فيي
اليوـ تقؼ في مصاؼ الرواية العربية وحتى العالمية ،وفتحت أبوابيا عمى الحداثة فقفزت
قفزة نوعية واتخذت عديدا مف التيارات والموحات الفنية النابضة بالنضج الفني والرؤية
العميقة معبرة وعاكسة لكؿ األوضاع الفردية والجماعية ،بمصداقية وشفافية تفجر منيا
الوعي واإلرادة فمـ تكف مجرد وسيمة لمترفيو ،وانما اتخذت مف المعارؾ صفحات ومجالت
مرسوما عمييا الحزف واألسى لمجزائرييف جراء المستعمر ،وبدؿ الدـ أسالوا الحبر مصوريف
بذلؾ كؿ األزمنة واألمكنة التي كانت تحت وطأة الفقر والجوع كما دخمت في مكنونات
النفس البشرية ،إذف فالرواية الجزائرية استطاعت وضع بصمتيا عمى األدب العربي
المعاصر وصارت محؿ اىتماـ مف قبؿ النقاد والمؤرخيف.

1

عمر بف قينة ،في األدب الجزائري الحديث ،ص . 24
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الفصل األول

الفصل األول
ــ
االغتراب :مفاهيم واضاءات

-1االغتراب لغة واصطالحا
1-1االغتراب لغة
2-1االغتراب اصطالحا
-2االغتراب في الفكرين العربي و الغربي
1-2في الفكر العربي
2-2في الفكر الغربي
-3أبعاد اإلغتراب ومظاهره
-4أنواع االغتراب

االغتراب :مفاهيم وإضاءات

الفصل األول

/1االغتراب لغة واصطالحا :
حمؿ مفيوـ االغتراب معاني ودالالت متنوعة سنحاوؿ رصدىا في جانبيو المغوي
واالصطبلحي .
1-1لغـــــــة:
يعد مصطمح االغتراب مف أكثر المصطمحات التصاقا باإلنساف إذ أف جذوره ليست
وليدة الحياة المعاصرة فحسب ،بؿ ىي قديمة بقدـ التاريخ البشري » وىو قضية تزامنت مع
نزوؿ اإلنساف عمى سطح األرض حيث اغترب عف وطنو األوؿ الفردوس « .
فعرؼ في كؿ المجتمعات وعبر كؿ العصور ،وحظي باىتماـ

1

األدباء والمفكريف

والفبلسفة والفنانيف إذ نجده قد زاحـ العديد مف المفاىيـ في كتب النقد ،واألدب وعمـ النفس
تاركا بصمتو المؤثرة في مؤلفات متنوعة بتنوع مجاالتيا وعمى الرغـ مما كتب عف
االغتراب أو لكثرة تمؾ الكتابات ،وبسبب تضارب اآلراء والتوجيات فإف مفيومو مازاؿ
يكتنفو بعض الغموض والضبابية واالختبلؼ في الرأي ،وأسموب المعالجة فكاف مف
الصعب أف نجد تعريفا موحدا لو مف قبؿ الدارسيف والباحثيف ،وبما أف الشعور باالغتراب
حديث العيد بأيامنا رأينا أف نفرد لو فصبل لمتعريؼ بو ،وذلؾ إلجبلء المبس عنو فورد في
مجاؿ المغة عمى لساف ابف منظور في مادة (غرب) » الغربة النوى والبعد والتغريب النفي
عف البمد الغربة والغروب النزوح عف الوطف ،ومنو الفعؿ اغترب يغترب أي نزح عف
الوطف و نأى عنو « .

2

وىذا ما عبر عنو عدد مف الشعراء نذكر مف بينيـ األعشى إذ يقوؿ:
ِ
ب َع ْف قَ ْو ِمو الََي ِج ُد لَوُ
» َو َم ْف َي ْغتَ ِر ُ
طػ ػ ػ ػ ُػـ بِظُْمػ ٍػـ الََي ػ َا
َوُي َح َ
ػز ُؿ ي ػَ ػ َػرى لَوُ
1

ِ
صَبا
َعمَى َم ْف لَوُ َرْىطًا َح َوالَ ْيو َم ْغ َ
3
صػ ػ ػ ػ ِ
ػر َو َم ْس َحَبا «
ػوـ ُم َج َا
ػارعُ َم ْ
ُم َ
ظمػُػ ٌ

ابف منظور ،لساف العرب ،دار صادر ،بيروت ،لبناف ،ط  ،1994 ،3مادة (غرب)،مج ،1ص.638 -637

2

كاميميا عبد الفتاح ،الشعر العربي القديـ ( ،دراسة نقدية تحميمية لظاىرة االغتراب ) ،دار المطبوعات الجامعية،

3

األعشى ،الديواف ،تح :محمد محمد حسيف ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبناف ،ط  ،1983 ،4ص . 163

اإلسكندرية ،مصر ،ط ،2008 ،1

ص. 5
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فاألعشى ىنا يعبر عما يمقاه الغريب مف مذلة واىانة مظموـ وميضوـ الحقوؽ.
وتكرر المعنى نفسو في المعجـ المحيط

» الغربة بالضـ النزوح عف الوطف ،وأيضا

االغتراب والتغرب ،ونجد غرب غاب كغرب وبعد واغترب  ،تزوج في غير األقارب «

1

أي الذي يتزوج مف غير أقاربو ،عند العرب القدامي عمى وجو الخصوص يصبح خارجا
عف العادات والتقاليد واألعراؼ السائدة ،ويعتبر منفردا عمييا فيصير بذلؾ غريبا ومغتربا
بحكـ عدـ زواجو مف بنات العـ مثبل وكأنو معزوؿ عف بني قومو فدالالت االغتراب
تنوعت في معاجـ وموسوعات كثيرة عربية وأجنبية جاءت كميا بمعنى الشوؽ والحنيف
والفراؽ عف الوطف متعمقة بالبعد المكاني .
أي كؿ مف بعد عف أىمو فقد سكف الغرب ،وكؿ بعيد مكانا أو إدراكا فيو غريب
يصاحبو شعور باالنزعاج والقمؽ مفتقدا لؤلىؿ والديار واألحبة ،متجرعا طعـ وألـ الفراؽ
يعاني مف غربة قاتمة وتكرر المعنى نفسو في معجـ محيط المحيط إذ يقوؿ » :واستغرب
الرجؿ واستغرب معموما ومجيوال ،بالغ في الضحؾ ،واستغرب الشيء وجده أو عده
غريبا« .

2

كما ورد في معجـ الوسيط ىذا المفيوـ بقولو:

» اغترب نزح عف الوطف واحتد ونشط

وفبلف تزوج في غير األقارب وفي الحديث ":اغتربوا ال تضووا" تغرب نزح عف الوطف
واستغرب الرجؿ في الضحؾ بالغ فيو« .

3

وتعرض معجـ الرائد ليذا المعنى نذكر مف لسانو » غرب يغرب :غربة وغربا وغرابة بعد
عف وطنو « .

4

1

الفيروز أبادي ،المعجـ المحيط ،محمد بف عبد الرحماف المركشؿي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبناف ،ط،4

2

بطرس البستاني ،محيط المحيط ،مكتبة لبناف ناشروف  ،دط  ،1987 ،باب( الغيف) ،ص.654

 ،1997ج.207 -206 ، 1
3

إبراىيـ مصطفى وآخروف ،المعجـ الوسيط ،المكتبة اإلسبلمية لمطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،القاىرة ،ط ،2

 ،1960ص
4

. 647

جبراف مسعود ،الرائد معجـ ألفبائي في المغة واألعبلـ ،دار العمـ لممبلييف ،مؤسسة ثقافية لمتأليؼ والترجمة والنشر

بيروت ،لبناف ،ط، 2003 ،1ص. 639
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وورد في القرآف الكريـ دالالت واشارات تحمؿ معنى الغربة واالغتراب وبذؿ المشقة
والجيد فكاف اغترابنا األوؿ متمثبل في قصة سيدنا آدـ عميو السبلـ عندما عصا ربو
فأخرجو اهلل تعالى مف الجنة ومف نعيميا السرمدي ،وعميو فاغتراب اإلنساف كاف منذ
تنشئتو األولى وجاء في كتاب اهلل بمعنى الخروج مف الدار قاؿ اهلل تعالى في سورة البقرة:
وو َأ ِءر يًقا ِء ْن ُث ْن ِء ْنو ِء َأ ِء
ارِء ْن « .
وو َأ ْن ُث َأ ُث ْن َأوتُث ْن ِءر ُث َأ
» ُثَّم َأ ْن تُث ْن َأ ُثَأال ِء تَأ ْنيتُثُث َأ

1

أما المعنى الثاني فتمثؿ في اليجرة لقولو تعالى في سورة النساء:
َأ ا ِء ار ِءلَأ ال َّم ِءه َأور ُث ِء
ول ِءه « .
َأ
ُث ًق

2

َأو َأ ْنو َأ ْن ُثر ْنج ِء ْنو َأب ْن ِءت ِءه

وجاء المعنى األخير مجسدا في النفي قاؿ عز وجؿ في سورة المائدة ْ » :نَأو ُث ْن َأ ْنوا
ِء َأو ْناا ْنَأر ِء «  3.مف خبلؿ ىذه التعريفات والمفاىيـ ،نصؿ إلى أف أغمب المعاجـ العربية

والقواميس المغوية اجتمعت عمى نفس الدالالت ،واإليحاءات تدور كميا حوؿ دائرة مف

المعاني والمترادفات واالشتقاقات بحكـ طبيعتيا المشتقة مف الجذر المغوي ( غرب ) معبرة
عف المعنى المكاني في جانبو المادي ،وبذلؾ غدا المعنى المشترؾ ىنا ىو االنفصاؿ
واالبتعاد وىذا يقودنا لمقوؿ بأف كؿ مف (الغربة واالغتراب) ال يوجد خبلؼ جوىري بينيما
وقد يكوف أحدىما سببا عف اآلخر أو مسببا عنو .
االغتراب ي ال غات اا ب ة :إذا بحثنا في مفيوـ االغتراب مف وجية عربية وعالمية  ،سوؼ نجده يتعدد بتعدد
المفاىيـ والمغات » فاألصؿ البلتيني لكممة اغتراب ىو

 Aliénationويستمد ىذا االسـ

معناه مف فعؿ  Alianareبمعنى تحويؿ شيء ما لممكية أي آخر أو االنتزاع أو اإلزالة
وىذا الفعؿ مستمد بدوره مف فعؿ آخر ىو  Alienusأي ينتمي إلى شخص آخر أو يتعمؽ

1

سورة البقرة اآلية ". "85

3

سورة المائدة اآلية ". "33

2

سورة النساء اآلية ". "100
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بو وىذا الفعؿ األخير مستمد بصفة نيائية مف لفظ  Aliusالذي يعني اآلخر سواء كإسـ
أوصفة «

1

كما استعمؿ ىذا المصطمح في المغة الفرنسية واإلنجميزية واأللمانية باعتبار أف ىذه
المغات تبحث في المفيوـ والمعنى نفسو لبلغتراب فكاف المقابؿ لمكممة العربية » اغتراب
أو غربة ىو الكممة اإلنجميزية

 Alienationوالفرنسية  Alienationوأصميا مف الكممة

البلتينية أليناتو  Alienatioوقد استخدمت كممة االغتراب في العبلقات اإلنسانية لتدؿ
 ،Detachmentسواء عف الذات أو عف

عمى اإلحساس الذاتي بالغربة أو االنسبلخ
اآلخريف « .2

وبالنظر إلى مصطمح االغتراب نجده المستو مجموعة مف التغيرات في استخداماتو
المختمفة وذلؾ حسب وجيات النظر ،مف قبؿ الفبلسفة والمفكريف فأصبح يعني » االنتماء
إلى ما ىو أجنبي ولكنو استعمؿ في وقت مبكر لمغاية بصورة فعمية فيما يتعمؽ بما يعكس
أي نوع مف الغربة  ،ومف ىنا فإف المعاني الحرفية لمفظ

 Entfiendungاأللماني الذي

يعني الغربة ولفظ  Alienationاإلنجميزي الذي يعني االغتراب واألفعاؿ المشتقة منيا
متماثمة لمغاية «

3

وكما ذكرنا سالفا بأف لو استخدامات ومعاف عديدة في المغة البلتينية نذكر مف بينيا:
-االغتراب ب ع

يل ال

ة :يعني ىذا » تحويؿ ممكية شيء ما إلى شخص آخر

ومعنى ىذا أف ما ىو ممؾ لي وينتمي إلي يصبح ممكا لغيري غريبا عني كما يتضمف

1

ريتشارد شاخت ،االغتراب تر :كامؿ يوسؼ حسيف ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،لبناف ،ط،1980 ،1
.63

2

يحي الجبوري ،الحنيف والغربة في الشعر العربي "الحنيف إلى األوطاف" ،دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ،عماف،

3

ذياب قديد ،المتنبي بيف االغتراب والثورة ،عالـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ،إربد ،األردف ،ط ،1،2011ص.13

األردف ،د ط ،2007 ،ص . 16
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االغتراب ما يمكف تسميتو تشيوء  Méificationالعبلقات اإلنسانية أي تحوؿ الموجودات
اإلنسانية إلى أشياء ،وىنا يصبح اإلنساف مجرد سمعة ويفتقد سمتو المتعالية كإنساف « .

1

وبالتالي الشيء الذي أعده ممكا لي يصير غريبا ،وبعيدا عني وينتقؿ لمكاف آخر يضع
سمطتو عميو.
ب – االغتراب ب ع

االضطراب العي ي :

نترصد ىذا المعنى في مجاؿ الطب واألمراض العقمية » وذلؾ حينما يتعمؽ األمر
بحالة فقداف الوعي أو قصور القوى العقمية أو الحواس كما ىو الحاؿ عمى سبيؿ المثاؿ
في نوبات الصرع « .

2

والتي تنتج حالة مف االنفصاؿ وانشطار الذات إلى داخمية وخارجية يعترييا صيحات
متفردة ناجمة عف مشاعر حبيسة مف الوعي الفكري تعاني الضعؼ وعدـ التكيؼ مع
الواقع فتتبلشى الرؤية العقمية ،وتدخؿ ىنا في حالة مف اإلحباط والتذمر البلمتناىي .
 2-1اصطالحا:
عرؼ مصطمح االغتراب الكثير مف االىتماـ إذ أصبح الوعاء األمثؿ الذي يعبر عف
مشكبلت الفرد والمجتمع راصدا كؿ مبلمح الحياة اإلنسانية مف تناقضات ،وصراعات مع
الواقع والوجود مجسدا أزمة اإلنساف المعاصر ،وما يعانيو مف اضطراب وقمؽ وقير فنجده
تطور تبعا الختبلؼ الزماف والمكاف ،والتطور الفكري والفمسفي ،وصار يستعمؿ في شتى
مناحي الحياة بكػػؿ صورى ػػا الحزينػػة المغتربػػة التي مست اإلنساف

1

2

» فت ػحػػوؿ كؿ شيء

فيصؿ عباس ،االغتراب " اإلنساف المعاصر وشقاء الوعي" ،دار المنيؿ المبناني ،بيروت ،لبناف ،ط،2008 ،1
ص.20

عمي العموي ،الذات المغتربة والبحث عف الخبلص( ،الشعر المغربي المعاصر أنموذجا) ،د ار الوطف لمصحافة

والطباعة والنشر ،الرباط ،المغرب  ،ط ،2013 ،1ص. 17
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إلى م اررة محزنة حطمت اإلحساس السابؽ بالرضا والقبوؿ وفتحت المجاؿ أماـ التمرد
والغربة وأصبحت األياـ سجنا أبديا لئلنساف ،واألرض وجودا ممعونا بما فيو مف ذوات «

1

تولد الشعور باأللـ والتمزؽ والضياع تؤثر في الذات ،وتجعميا معزولة سواء عف ذاتيا أو
عف ذوات اآلخريف.
كما ناقش العديد مف العمماء والفبلسفة ظاىرة االغتراب بالدراسة والتحميؿ والتمحيص
مفصميف فييا تفصيبل دقيقا كؿ حسب وجية نظره ،واعتقاده فقد وظؼ االغتراب في عمـ
النفس ،وعمـ االجتماع ،والفمسفة الوجودية ىذه األخيرة التي تختمؼ عف سائر العموـ
اإلنسانية إذ ترى أف » االغتراب ميتافيزيقي األصؿ ،وليس مرتبطا بطبيعة خمؽ الحياة
فيو داخؿ في صميـ الوجود اإلنساني داخؿ في نسيج اإلنساف ،وميما حاوؿ اإلنساف أف
يشفى مف االغتراب فإنو سيموت مغتربا ألف الحياة كميا اغتراب« .

2

فاإلنساف ىو المرتكز االجتماعي األوؿ الذي عانى مف االغتراب خاصة » في فترة
العصور الوسطى كاف الشعب يعاني مف الظمـ واالستبداد والقير ،واالستغبلؿ والعنؼ
أدى إلى فتور العبلقات الروحية مع الذات اإلليية بسبب ممارسة رجاؿ الكنيسة البلىػ ػ ػػوت
آنػػذاؾ «  3وبيذا فيو أكثر اتساعا وعمقا في تاريخ البشرية موغؿ في القدـ داؿ
عمى» حالة نفسية يعاني أصحابيا مف الشعور بعدـ االرتياح ،وعدـ االستقرار والقمؽ
والشعور بالضياع والعزلة ،وىذا الشعور كثي ار ما يؤدي إلى نتائج نفسية منيا تفكؾ
مشاعر الفرد واحساسو بعدـ أىميتػػو إذ يتميز ىذا المعنى عمى شعور الفرد بانفصالػػو ع ػػف
ذاتو « 4وعدـ القػػدرة عمى السيط ػرة والتحكػػـ في أى ػوائ ػػو ،ورغػػبات ػػو المحمومػػة فتتفجػػر

1

2
3
4

السعيد الورقي ،لغة الشعر العربي الحديث ( مقوماتيا وطاقاتيا اإلبداعية ) ،دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع،
بيروت ،لبناف ،ط ،1984 ،3ص .263
كاميميا عبد الفتاح ،الشعر العربي القديـ ( دراسة نقدية تحميمية لظاىرة االغتراب ) ،ص .11
ينظر ،حسيف جمعة ،االغتراب في حياة المعري وأدبو ،مجمة جامعة دمشؽ ،ع +1ع ،2مج ،2011 ،27ص.26
أحمد عمي إبراىيـ الفبلحي ،االغتراب في الشعر العربي في القرف السابع اليجري ( دراسة اجتماعية نفسية ) ،دار

غيداء لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ط 2013 ،1ص.24
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تمؾ المكبوتات معبرة عف التوتر الذي حصده واعترى نفسيتو اتجاه الواقع الجديد
المفروض عميو أو بإرادتو.
فتتنوع بذلؾ صور االغتراب ،لتمثؿ الواقع بكؿ حوافره وجذوره منيا » اغتراب داخؿ
الوطف واغتراب خارج الوطف ،واغتراب عف المجتمع واغتراب عف الذات ،وكميا أنواع
مريرة وقاسية ولعؿ أقواىا ىو الغربة داخؿ الوطف بسبب الجوع و الفقر و االضطياد «

1

واذا تتبعنا ىذه الظاىرة نبلحظ أنيا لـ تعد مقصورة عمى مجتمع دوف غيره أو زمف دوف
آخر» فاإلنساف منذ بدأ يضرب في األرض قد حمؿ بيف جوانحو ضروبا مف األحاسيس
بالغربة وعبلقة اإلنساف باألرض عبلقة فطرية ،والسيما مع مكاف والدتو ونشأتو فمـ نجد
أحد يختار الغربة بمحض إرادتو إال بفعؿ بواعث قوية فرضت عميو أف يجوب صحراء
مترامية األطراؼ «  2عاكسة الشعور اإلنساني بعذابات الروح المحطمة والمثقمة
بالصدمات فينتج عنيا » اغتراب اإلنساف عف نفسو وعف عالمو

«  3ينظر لمعالـ نظرة

سوداوية مميئة باألحزاف الكئيبة فيصبح ال ىدؼ لو ،وال غاية وكأنو آلة في خضـ
األحداث تحركيا تيارات مختمفة » بقدر انتشار أوجو الحضارة ،وتعدد وسائميا وتعقدىا،
تزداد ادراكات المرء لمدى الفجوة بينو وبيف مجتمعو ،وعوامؿ حضارتو ويشعر بالغربة
والوحشة ويتمثؿ ذلؾ في الفناء النفسي واإلحساس بالدونية ،والعدـ والسخط والعزلة
واليروب « . 4
عمى ىذا الواقع المرير الذي أصاب الروح وأحسسيا بالعجز عف تحقيؽ طموحاتيا
وباتت الغربة الياجس الذي يطارد النفس ويخنؽ الروح
1
2
3
4

» تتموف بطبيعة صاحبيا

يحي الجبوري ،الحنيف والغربة في الشعر العربي" ،الحنيف إلى األوطاف" ،ص.17
نوزاد حمد عمر ،الغربة في شعر كاظـ السماوي ،دار غيداء لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،دط  ،2012،ص.13
عبد المنعـ تميمة ،مقدمة في نظرية األدب ،دار التنوير لمطباعة والنشر ،مصر ،القاىرة ،ط ،2013،1ص.56

عمي عبد الخالؽ عمي ،ظاىرة االغتراب وصداىا في الشعر المعاصر بمنطقة الخميج ،مجمة مركز الوثائؽ والدراسات

اإلنسانية،ع ،1990،7ص. 98
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وبالمجتمع وما يحكمو مف أنظمة ومؤسسات ،وبطبيعة العصر بما يحتويو مف قيـ وأعراؼ
والغربة ظاىرة قديمة رافقت المجتمعات منذ بدء الخميقة

«  1واشتؽ منيا كممات عديدة

تصب كميا في خانة واحدة ،كاالغتراب ،والتغرب ،والتغريب ،والغرب ،بمعنى البعد
واالنفصاؿ والتيجير سواء أكانت األسباب سياسية أـ اجتماعية أو اقتصادية كما نعثر
عمى مفيوـ االغتراب عند "سارتر" والذي

» يعني اغتراب المرء عف ذاتو ويستخدـ

اصطبلح االغتراب بمعنى معايشة المرء لذاتو عمى نحوما ينظر إليو ذات أخرى أي
كموضوع «

2

كما تحدث كارؿ ماركس في ىذا الموضوع إذ يقوؿ » أف البدايات األولى

لبلغتراب تظير عندما ينفصؿ اإلنساف عف الطبيعة ،وىو يمارس عممية اإلنتاج فيو في
ىذه الحالة يغترب عما يقوـ بصنعو وفي نفس الوقت يغترب عف كيانو ذاتو الذي تسرب
منو داخؿ عممية اإلنتاج ومعنى ذلؾ أف األوضاع االجتماعية البدائية ىي العبلقة التي
تربط األفراد ببعضيـ «  3وبالتالي األشخاص الذيف يعمموف في قطاع اإلنتاج ىـ غرباء
تماما كما أف اإلنساف اغترب في » قديـ عيده عف الطبيعة فتميز عنيا ،وحقؽ طبيعة
إنسانية لكف اإلنساف بعد ذلؾ اغترب في المجتمع بظيور الممكية الخاصة ،وقياـ المجتمع
الطبقي «  4فنتج عف ذلؾ اغترابو عف نفسو وعف المحيطيف بو.

 1عمر بوقرورة ،الغربة والحنيف في الشعر الجزائري الحديث ،مركز منشورات جامعة باتنة ،د ط ،الجزائر،1962 ،
2

ص.14
ذياب قديد ،المتنبي بيف االغتراب والثورة ،ص.17

3

عبد القادر عبد الحميد زيداف ،التمرد والغربة في الشعر الجاىمي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،مصر

4

عبد المنعـ تميمة ،مقدمة في نظرية األدب ،ص . 56

ط  ،2003 ،1ص.19
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/2االغتراب ي ال ر و العربي و الغربي:
1-2االغتراب ي ال ر العربي:
االغتراب ظاىرة واكبت حياة األمـ ،والحقت المجتمعات في كؿ األمكنة واألزمنة
معبرة عف روح الفرد والجماعة ىذا ما جعمو يناؿ أىمية كبيرة مف قبؿ العمماء والمسمميف
والفقياء ،وأصحاب االختصاص إذ عمدوا عمى شرحو وتبينو،وتفصيمو تفصيبل دقيقا في
مؤلفاتيـ العديدة والمتعددة خاصة في الفكر العربي اإلسبلمي.
" فاليروي األنصاري" يعرؼ االغتراب بأنو » أمر يشار بو إلى اإلنفراد عمى األكفاء
واإلنفراد إما أف يكوف بالجسـ،واما بالفعؿ واما باليمة أما اإلنفراد بالجسـ فيو االغتراب
عف الوطف ،وىذا االغتراب مشترؾ بيف الناس جميعا ألنيـ في دار ليست دار مقاـ وأما
الصديقيف
اإلنفراد بالفعؿ فيو غربة أىؿ الصبلح والتقوى بيف أىؿ الفسؽ والفجور ،وغربة ّ

بيف المنافقيف ،وغربة العمماء بيف الجاىمييف ،وأما اإلنفراد باليمة فيي غربة يعرفيا

"اليروي األنصاري" بقولو غربة طمب الحؽ وىي غربة العارؼ ،ألف العارؼ في شاىده
غريب ،ومصحوبة في شاىده غريب ،وموجودة فيما يحممو عمـ أو يظيره وجد أو يقوـ بو
رسـ أو تطبقو إشارة أو يشممو اسـ غريب ،فغربة العارؼ غربة الغربة « 1ومف ىنا يتبيف
أف االغتراب بالمعنى اإلسبلمي ىو اغتراب عف الحياة الفانية اآليمة لمزواؿ كما تجسد
غربة "أبي ذر الغفاري" » مفيوـ االغتراب في غربتة المكانية والزمانية التي انتيت بالنفي
القسري لو وألفكاره بعيدا عف الجماعة التي عاش مكافحا مف أجميا «  2ومف جانب آخر
وردت مفردة (غربة) في أحاديث نبوية كثيرة لـ تعف بالغربة المكانية ،بؿ ركزت عمى
الغربة االجتماعية والنفسية لمفرد وتمثؿ ىذا في قوؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو

1
2

عمي العموي ،الذات المغتربة والبحث عف الخبلص ،ص. 34-33

صالح زامؿ ،تحوؿ المثاؿ ( دراسة لظاىرة االغتراب في شعر المتنبي ) ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت،
لبناف،ط ،2003، 1ص . 16
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وسمـ » :بدأ اإلسبلـ غريبا وسيعود غريبا فطوبي لمغرباء

«  .1فقد ورد ىذا

الحديث بروايات عديدة مفسرة لممعنى االغترابي ،واإلسبلـ في بداياتو كاف غريبا لـ يمؽ
النصرة واإلقباؿ الكثير وكاف المستجيب لمدعوة اإلسبلمية يوصؼ بالغريب بيف أىمو
وأصحاب ديرتو وبني عشيرتو يتحمؿ الذؿ والميانة ،صاب ار عمى األذى فسمي الداخموف
في اإلسبلـ آنذاؾ غرباء ثـ زالت تمؾ الغربة عمى مر الزمف بدخوؿ الناس في ديف اهلل
أفواجا واعتناقيـ لدينيـ واستقامتيـ فيو بنصرىـ لو إال أنيـ وقعوا في فتنة الشيوات مرة
أخرى ،وأصبحوا أعداء بعد أف كانوا إخوة متحابيف فارتكبوا المعاصي ،وسفكوا الدماء وىـ
في آخر الزماف الغرباء الذيف يصمحوف ما أفسد الناس ،وينقضوف دينيـ مف الفتف
واألىواء فيصبحوف قمة قميمة غرباء في مجتمعاتيـ .

2

كما أشار المتصوفة لبلغتراب وأعطوه عناية فائقة » فجاء معنى الغريب ،والغرباء
عند الصوفية مف يجتنب المجتمع ،ويرافؽ االغتراب العزلة والتوحد «  3والمسمموف األوائؿ
تغربوا بيف أىمييـ فاضطروا لميجرة إلى الحبشة ثـ المدينة ،فغدو غرباء وحموا ضيوفا في
بيوت اآلخريف والمس االغتراب األنبياء الصالحيف ورافقيـ في مسيرتيـ النبوية فالنبي
إبراىيـ تغرب حيث خرج مف العراؽ إلى الجزيرة والرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عانى كذلؾ
مف ىذه الظاىرة متحمبل وصاب ار عمى أذى قومو مف بني قريش ،واضطر لميجرة كما أف
البيئة المتصوفة » حمؿ منيجيـ في الوجود ،وىدفيـ مف الحيػػاة في مجمػػؿ معانيػ ػػو عمى
كؿ (خارج) يمثؿ اإلعاقة عف االتصاؿ بالذات اإلليية والذوباف فييا ،ومف ثـ مثؿ اإلعاقة
عف التوحد والكماؿ وادراؾ الحقيقة والتخمص مف أدراف الجسد حيث نجد أف "ابف العربي"

1

اإلماـ أبي الحسيف مسمـ ،صحيح مسمـ ،تح :أحمد زىوة وأحمد عناية ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبناف ،ط،1

 ،2004ص. 80

2
3

ينظر ،عمي العموي،الذات المغتربة والبحث عف الخبلص ،ص. 31

كاميميا عبد الفتاح ،الشعر العربي القديـ ( دراسة نقدية تحميمية لظاىرة االغتراب ) ،ص. 136
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احتفى بمعاني االغتراب في فتوحاتو المكية خاصة ما يتصؿ منيا باألمور
الميتافيزيقية«

1

كما تناوؿ ابف قيـ الجوزيػػة ىذه الدالالت والتعابير عف الغربة واالغتراب في مؤلفاتو
ومنيا " مدراج السالكيف "» حيث يصؼ لنا ثبلثة أنواع مف الغربة:
ااول  :غربة أىؿ اهلل وأىؿ سنة رسوؿ اهلل بيف ىذا الخمؽ وىي الغربة التي مدحيا
الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ .
ال ا ة :غربة مذمومة وىي غربة أىؿ الباطؿ وأىؿ الفجور بيف أىؿ الحؽ
ال ال ة :غربة مشتركة ال تحمد وال تذـ ،وىي الغربة عف الوطف «

2

بيذا يتضح لنا أف معنى االغتراب اإلسبلمي ،اغتراب عف النظـ الحياتية الزائفة
وغير العادلة وذلؾ بمقاومة الناس لمغريات الحياة ،والتغمب عمييا وعمى تمؾ النظـ السائدة
وغير المتوازنة » وىناؾ مف يرى أف اإلسبلـ في جوىره ظاىرة اغتراب وتحوؿ اجتماعي
نوعي بحكـ كونو ىجر عبادة األوثاف واألصناـ يثور عمى النظاـ االجتماعي «  3فسعى
الوجود اإلنساني إلى االرتقاء عف الَمذات األرضية ،ومعايشة الَمذات السماوية التي تضمف
االطمئناف النفسي واليدوء الروحي والجسدي.
فاالغتراب تسمؿ إلى نفوس الناس واستولى عمى حياتيـ سواء أكاف اجتماعيا أـ
نفسيا» ولعؿ أوؿ مممح لمصطمح االغتراب ،ىو ترابطو ومفيومي الضياع الروحي
والغربة النفسية وحيف تتصؿ ىذه المفاىيـ بالذات اإلنسانية فإنيا تحيؿ عمى داللة واحدة
ىي فقداف ىذه الذات لكينونتيا الحرة ألف غربة النفس استيبلب لحريتيا« .

1
2

3

4

كاميميا عبد الفتاح ،الشعر العربي القديـ ،ص.06
ابف قيـ الجوزية ،مدراج السالكيف (بيف منازؿ إياؾ نعبد واياؾ نستعيف) ،تح ،محمد المعتصـ باهلل

البغدادي،ص.858-857

4

أحمد عمي إبراىيـ الفبلحي ،االغتراب في الشعر العربي في القرف السابع اليجري ( ،دراسة اجتماعية نفسية) ،ص .17
مصطفى الشادلي ،ظاىرة االغتراب في النقد العربي ،مطبعة آنفو برانت ،فاس ،المغرب ،ط ،2009 ،1ص. 32
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وبيذا فاالغتراب ،ىو التجنب واالنفصاؿ عف اهلل وكيؼ ال يغترب اإلسبلـ في زماننا
بعدما اشتد الطمع والركض ،وراء مغريات الحياة وممذاتيا مستخفيف بالعبادات ودورىا في
تزكية النفس وتطييرىا كما نعثر في اإلسبلـ عمى ثبلثة أصناؼ ىي :المسمـ ،المؤمف
العالـ تقابميـ درجات.
» وىذه الدرجات الثبلث يقابميا ثبلث درجات مف االغتراب ىي:
اغتراب المسمـ بيف الناساغتراب المؤمف بيف المسمميفاغتراب العالـ بيف المؤمنيفولعؿ غربة العمماء ىي أشد أنواع االغتراب لقمتيـ بيف الناس وقمة مشاركة الناس ليـ «

1

فاإلسبلـ اىتـ بيذه المستويات وميزىا عف بعضيا » لقمة المسمميف وانفرادىـ بيف الناس
باإلذعاف واالنقياد سموا غرباء ،ولقمة المؤمنيف بيف المسمميف ،وانفرادىـ بالتصديؽ سموا
غرباء ،ولقمة العمماء بيف المؤمنيف وانفرادىـ بالعقؿ لمحكـ عمى صحة اإلسبلـ واإليماف
سموا غرباء « .2
وبذلؾ غدت الغربة بمعناىا الديني الترفع عف موبقات الدنيا ،والتصدي ليا والثورة
عمييا واإلسبلـ » دعا لمنظر إلى الدنيا باعتبارىا دار فناء ودار تحوؿ وانتقاؿ إلى دار
البقاء فزىد المسمموف في الدنيا وثاروا عمييا ،وعمى كؿ ما يتصؿ بيا عندما افتتف الناس
بيا واختؿ الميزاف االقتصادي واالجتماعي بيف طبقات المسمميف فذاقت قموب المسمميف
والمصمحيف في األرض إزاء ىذه األوضاع «

3

المزرية فكافحوا ضد ىذه الدنيا وأصحابيا

المسرفيف وبالتالي اغترابنا األوؿ تمثؿ كما أشرنا سالفا إلى قصة سيدنا آدـ عميو السبلـ
باالنفصاؿ عف الجذور األولى ،واألصمية لئلنساف » فأوؿ غربة اغتربناىا وجودا حسيا

1
2

عمي العموي ،الذات المغتربة والبحث عف الخبلص ،ص. 33
فتح اهلل خميؼ،االغتراب في اإلسبلـ ،مجمة عالـ الفكر ،الكويت ،مج ، 10ع ،1979 ،1ص.92
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عف وطننا غربتنا عف وطف القبضة عند اإلشياد بالربوبية هلل عمينا ثـ عمرنا بطوف
األميات فكانت األرحاـ وطننا فاغتربنا عنيا بالوالدة« .

1

وىذا يقودنا لمقوؿ بأف االغتراب إحساس عميؽ متجذر في كينونة اإلنساف ،ووجوده
مرتبط بالتنشئة األولى لمفرد فمس جميع الفئات مف فبلسفة ،ومفكريف ونقاد وشعراء.
2-2االغتراب ي ال ر الغربي:
عمى الرغـ مف كوف االغتراب مف المفاىيـ الفكرية الحديثة إال أف جذوره ليست وليدة
العصر وانما تعود إلى الدراما اإلنسانية المتعمقة بقصة خمؽ اإلنساف ،وسقوطو مف الجنة
والى الكتابات الفمسفية والبلىوتية القديمة مف اجتيادات المفكريف ،والفبلسفة الذيف ساىموا
في بمورة ىذا المفيوـ فأصبح اليوـ محو ار أساسيا في معالجة الواقع بكؿ مآسيو فبرزت
أسماء المعة مف الباحثيف ،والدارسيف الذيف طرقوا ىذا الباب ،ومنحوه أىميتة العممية التي
يستحقيا ويعد ىيجؿ

 )1831-1770( Hegelمف أبرز المتحدثيف عف ىذا الموضوع

معب ار عف المشاكؿ الحياتية لئلنساف ،واالغتراب عنده » عممية تخارج الروح وتحققيا مف
ديف إلى فف إلى سياسة إلى فمسفة ،وىوعنده مزدوج األوؿ إيجابي( إبداعي) ،والثاني
بمعنى االنفصاؿ وعدـ التعرؼ عمى الذات ،وىو اغتراب سمبي

«  ، 2فوظفو توظيفا

مزدوجا يشير إلى سمب الحرية مف جية وسمب المعرفة مف جية أخرى ،والحرية التي
يقصدىا ىي امتبلؾ الذات لنفسيا امتبلكا حقيقيا ،ويقابؿ تمؾ الحرية الجانب النقيض
المعاكس ليا وىو االغتراب متمثبل في انفصاؿ اإلنساف عف ذاتو مصعبا عميو التأقمـ مع
الجماعة واآلخريف بفقدانو لمعنى المذة والمتعة.
كـ تحدث عف االنفصاؿ » المتأصؿ في وجود اإلنساف ،باعتباره فاعبل وباعتباره
أيضا موضوعا ألفعاؿ اآلخريف ،ولذلؾ يعد أوؿ مف عالج مصطمح االغتراب في الفمسفة

1

عبد الحؽ منصؼ ،أبعاد التجرية الصوفية الحب –اإلنصات –الحكاية ،مطابع إفريقيا الشرؽ ،المغرب ،دط

2

أحمد عمي إبراىيـ الفبلحي،االغتراب في الشعر العربي ،ص. 21

 ،2007،ص.56
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األلمانية بحيث أصبح مألوفا بعد أف طوره مف جاء مف بعده «  1تأكيدا منو عمى تحديد
وجود اإلنساف وعبلقتو باآلخريف ،وتموقعو في الواقع االجتماعي مف خبلؿ الحرية التي
ترغب فييا الذات وتسعى ورائيا لتسترجع ذاتيا المسموبة ،والمستمبة كما قدـ لنا ىيجؿ
مثاال عف الشعب اليوناني الذي ظؿ محافظا عمى تمسكو وتبلحمو في تمؾ الفترة فحصر
االغتراب في مرحمتيف
» األولى :وىي مرحمة المدينة اإلغريقية وىي الحقبة التي كاف يعيش فييا الفرد والجماعة
في حالة إتحاد كامؿ ،وال يوجد انفصاؿ بينيما بمعنى أف اإلنساف اإلغريقي لـ يكف يشعر
بأي توتر.
أما المرحمة الثانية :مرحمة العالـ الروماني حيث أصبح الفرد يؤكد ذاتو لذاتو ولـ يعد
ينظر إلى نفسو عمى أنو مجرد جزء مف الكؿ « .

2

وحديث ىيجؿ عف الحرية واالغتراب مرتبط بمناقشتو لمديانات ونقده إياىا فيي
حسبو تؤدي إلى تغريب اإلنساف عف ذاتو ،كوف الييودية تقوـ عمى العنؼ واالستبداد
وتكريس لعممية الفصؿ بيف اهلل واإلنساف فيي ديانة العذاب ،والظمـ تنظر نظرة سوداوية
سمبية لمعالـ ونعثر في كتابو فينومينولوجيا الروح الصادر عاـ ( )1807عمى حديثو عف
الوعي والروح والعذابات التي تتعرض ليا الذات » فالروح المغتربة ىي التي يكوف وعييا
ذا طبيعة منقسمة ومزدوجة ومجرد كائف متضاد

«  3واستخدـ ىذا المفيوـ الكثير مف

العمماء والمفكريف المتخصصيف في ىذا المجاؿ مف قبؿ ومف بعد ىيجؿ في مختمؼ
مناحي الحياة ومف بينيـ الفيمسوؼ فيورباخ ) 1872-1804( Feuerbachالذي عالجو
معالجة تفصيمية فيو وعي بحماسة القضية فتكمـ في كتابو "جوىر المسيحية" الذي كتبو
سنة )(1841عف فكرتو في االغتراب الديني.

1

عمي العموي ،الذات المغتربة والبحث عف الخبلص ،ص. 37

3

عمي العموي ،الذات المغتربة والبحث عف الخبلص ،ص . 37

2

عبد القادر عبد الحميد زيداف ،التمرد والغربة في الشعر الجاىمي ،ص . 15
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» واالغتراب عنده ال يتـ إال مف خبلؿ فمسفة الديف فاالغتراب أساسا ىو االغتراب الديني
فيو كؿ أساس فمسفي أو اجتماعي أو نفسي «  1فمف خبلؿ مفيومو يتبيف أف الديف ىو
وعي اإلنساف بذاتو وعبلقتو بنفسو ،وال يمكف تحديد الوجود اإلنساني دوف ربطو بوجوده
الديني المكوف لو والمساىـ في تنشئتو.
» واإلنساف يغترب عف نفسو حينما يعكس مف خبلؿ إيمانو الديني أفضؿ ما لديو مف
صفات عمى ما ىو خارج ذاتو ،ولذلؾ فالديف في نظر فيورباخ ىو نوع مف اغتراب
2

اإلنساف عف نفسو « .

وقتؿ االغتراب عنده يتـ باسترجاع اإلنساف إلنسانيتو المسموبة التي فقدىا والديف
الصحيح ىو الموقؼ اإلنساني الذي يعيد لمفرد ما سمب منو ولذلؾ » فاالغتراب الديني ىو
أسيؿ اغتراب وأسرعو ،وأكثره مباشرة فإذا ما حدث زلزاؿ في كياف اإلنساف وخمؿ في
وجوده الشرعي ظير ذلؾ في المجوء إلى اهلل كسند وتعويض

«  3فأي انقبلب وتحوؿ

حاصؿ في صميـ الذات مأواىا األوؿ ىو اهلل قبؿ أف تذىب إلى أي مساعد آخر مف
أنظمة ومؤسسات.
إضافة إلى فيورباخ تكمـ كارؿ ماركس  )1883-1818( Marxىو اآلخر عف ىذا
المفيوـ المتعمؽ والمتوسع في تاريخ الفكر اإلنساني مشكبل أزمة اإلنساف في ىذا العصر
متخطيا حدود المعقوؿ خالقا ىوة ،وفجوة مؤثرة في صميـ البشرية فجاء متأث ار بكتابات
ىيجؿ وطرح فيورباخ تاركا بصمة مؤثرة ،فريدة مف نوعيا في الواقع اإلنساني فرأى أف
االغتراب» ىو صورة مف صور عجز اإلنساف أماـ قوى الطبيعة والمجتمع ويصؼ
العمؿ عمى أنو مغتربا حينما يكؼ عمى أف يعكس شخصية المرء ،وىو ال يعتقد أنو حالة

1

اليادي محمد بوطارف ،االغتراب في الشعر العربي الرومانسي ،دار الكتاب الحديث لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر،

دط ،2010 ،ص.40

2
3

عمي العموي ،الذات المغتربة والبحث عف الخبلص ،ص . 38

حسف حنفي ،االغتراب الديني عند فيورباخ ،مجمة عالـ الفكر ،الكويت ،مج ،10ع، 1979 ،1ص. 44
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أبدية ولكف نجمت عف تراكـ بعض األوضاع والظروؼ «  1المسيطرة عمى النفس البشرية
جراء القوى الفعالة المتحكمة في الفرد فنظرة ماركس ىي نظرة سمبية لمنظـ االقتصادية
والسياسية وخاصة الرأسمالية حيث أف » الرأسمالي يجد في اغترابو الذاتي قوتو وخيره
ويجد العامؿ في اغترابو الذاتي أنو ال حوؿ لو وال قوة وأف وجوده ال إنساني «  2في ىذه
المجتمعات الرأسمالية التي حولتو مف فرد عامؿ إلى منتوج فالفرد ىو المساىـ األوؿ في
غربتو جراء السعي وراء إرضاء الحاجيات البشرية ،وامتبلؾ الممتمكات الدنيوية ففقد
إنسانيتو وتحوؿ إلى لعبة يحركيا الزمف في تيارات متماوجة تركض وراء الدوافع
االجتماعية التي حطمت الفرد في ظؿ متطمبات الحضارة غير المتناىية كما أف » اإلنساف
المغترب ليس في الحقيقة إنسانا ألنو اليعرؼ نفسو ولـ يع تاريخو وامكاناتو واإلنساف
غير المغترب ىو اإلنساف الحقيقي ،وىو سيد مصيره وماينتجو وىو الذي يحقؽ لنفسو
الحرية«.

3

باعتباره محو ار أساسيا في ىذه الحياة يسعى لتحقيؽ حريتو وتخميصيا مف كؿ
الشوائب والموبقات التي خمفيا ىذا العالـ ،ومف كؿ القيود والعراقيؿ التي وقفت حاج از أماـ
تفرده بذاتو ذلؾ أف العامؿ المؤثر في البشرية جمعاء ىو الحرية ،والفرد الحقيقي ىو
المتحكـ في أىوائو وتسيير مصيره والمسيطر عمى نفسيتو يوجييا أينما حؿ وارتحؿ فكؿ
ممتمكات الدنيا ال تساوي شيئا أماـ التحرر فبتعديؿ النظـ السياسية ،واالقتصادية وحتى
الثقافية وبالعمؿ عمى إصبلحيا تتخمص النفس مما أصابيا مف خمؿ وفقداف التوازف
واالتزاف.
و مف بيف الذيف كتبوا عف ىذا المصطمح وكاف ليـ الفضؿ في إظيار مكنوناتو
وخباياه ىـ " أصحاب العقد االجتماعي " وأىميـ :الفيمسوؼ جوف جاؾ روسو
1

Gean

أحمد عمي الفبلحي ،االغتراب في الشعر العربي ،ص. 22

2

مراد وىبة ،االغتراب والوعي الكوني ،دراسة في ىيجؿ وماركس وفرويد ،مجمة عالـ الفكر ،الكويت ،مج،10ع،1

3

اليادي محمد بوطارف ،االغتراب في الشعر العربي الرومنسي ،ص. 39

 ،1979ص.104
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 )1778-1972( Jacqus Rousseالذي سبؽ في طرحو ىيجؿ وىو

» يستخدـ

المصطمحيف الفرنسييف المقابميف لمصطمح  Alienateالذي استخدمو " جروتيوس " والذي
يعني جعؿ الشيء ممكا لشخص آخر أو األخذ أو النقؿ وكذلؾ مصطمح
اإلنجميزي الذي استخدمو "ىوبز"

divest

 Hobbesبمعنى التجريد أو التخمي ويبدوا أف كبل

المصطمحيف مرتبط في ذىنو باآلخر بصورة وثيقة ،وىو ينقؿ في استخدامو ليما مف
أحدىما لآلخر دونما تقيد فيتحدث عمى سبيؿ المثاؿ عف تغريب حرية المرء  ،والتخمي
عف حريتو

« 1كما تحدث روسو عف االغتراب ليشمؿ عنده معنييف :األوؿ إيجابي

والثاني سمبي فورد في كتابو "العقد االجتماعي" ليعبر بو عف

» تمؾ العممية التي مف

خبلليا يقدـ كؿ منا ذاتو لمجماعة لتكوف تحت توجيو اإلدارة العامة ،وكي تصبح جزءا ال
يتج أز مف الكؿ وبيذا يكوف االغتراب عمبل إيجابيا يضحي فيو اإلنساف بذاتو مف أجؿ
ىدؼ كريـ ىو صالح الجماعة التي ينتمي إلييا« .

2

أما في كتاباتو النقدية لممجتمع الحديث يشير إلى فكرة االغتراب ولكف في معناىا
السمبي حيث يرى » أف الحضارة قد سمبت اإلنساف ذاتو ،وجعمتو عبدا لممؤسسات
االجتماعية التي أنشأىا وأصبح تابعا ليا« .

3

فإذا ضحى اإلنساف بذاتو مدح وشكر عمى صنيعو ىذا المتمثؿ في خدمة المجتمع
أما إذا انساؽ الفرد وراء مؤسساتو ،وأصبح خاضعا ليا أتيـ بالسمب فيحدث التصدع
والتمزؽ بيف الفرد ومجتمعو.
وأشار الفيمسوؼ شيمر  )1759-1805( Shillerليذه الفكرة فيو » لـ يستخدـ مصطمح
االغتراب ذاتو إال أنو يتحدث عف البشر الذيف يعيشوف تجربة االغتراب تحت ظروؼ

1

ريتشارد شاخت ،االغتراب ،تر :كامؿ يوسؼ حسيف ،ص.73 -72

3

عمي العموي ،الذات المغتربة والبحث عف الخبلص ،ص. 35

2

حسف حماد ،اإلنساف المغترب عند إريؾ فروـ ،مكتبة دار الكممة ،القاىرة ،مصر ،د ط  ،2005،ص. 73
32

االغتراب :مفاهيم وإضاءات

الفصل األول

معينة ويقوؿ عف الروح التأممية التي تكافح مف أجؿ مقتنيات ال تفنى في عالـ األفكار
إنيا أصبحت مغتربة في العالـ المادي « . 1
فالفرد مف أجؿ تحقيؽ المنفعة المادية ينفصؿ عف ذاتو ويتيو في جماليات الحضارة
بحثا عف ما يمبي غرائزه داخؿ ىذا المجتمع ،وبدوف أف ينتبو يجد نفسو يعاني

» الغربة

واالنفصاؿ في ظؿ ظروؼ ال إنسانية تمؾ الظروؼ التي تضخمت بفعؿ الثورة الصناعية
وأصبحت تمثؿ تيديدا جسميا لؤلحواؿ اإلنسانية «  2تنغص عمى الفرد حياتو فيتغمغؿ في
داخمو الشعور بالتذمر والتدمر.
ووجد مصطمح االغتراب أيضا عند أصحاب الفمسفة الوجودية وبالتحديد عند رائدىا
األوؿ " كيركيجارد" رغـ أنو لـ يستخدـ مفيوـ االغتراب إال أنو أشار إليو في كتاباتو
فرصد قضية اغتراب اإلنساف الحديث » مف خبلؿ نقده لضياع الفرد في داخؿ الحشد
وفقدانو لتفرده وحريتو «  3فالفرد يضحي بنفسو في مقابؿ إرضاء الجماعة فيتخمى ويسمـ
حريتو ويضعيا تحت تصرؼ اآلخريف ومف ىنا يستنتج "كيركيجارد"

» أف اإلنساف

الحديث عندما يضحي بحريتو في مقابؿ الطمأنينة الزائفة لمجميور فإنو يفقد ذاتو كإنساف
ويصبح ذلؾ الفرد الذي لـ يعد ينتمي إلى اهلل ،أو إلى ذاتو ،أو إلى فئة ،أوعممو إنو يعي
فقط إنو ينتمي إلى تجربد يخضع لو فكريا مثمما يخضع العبد لؤلرض التي يعمؿ فييا «
وكأنو خاضع لمعبودية المستبدة التي حولتو إلى شيء مف أشياء وموضوع مف
موضوعات.
» وىنا يجد اإلنساف نفسو مدفوعا إلى األخد بأحكاـ الناس والتمسؾ باآلراء العامة
الشائعة فتصبح حياتو صورة مف صور المجموع ،ويستحيؿ وجوده الذاتي إلى وجود

1

عمي العموي ،الذات المغتربة والبحث عف الخبلص ،ص.35

3

فيصؿ عباس ،االغتراب " اإلنساف المعاصر وشقاء الوعي"ص.258

 2حسف حماد ،اإلنساف المغترب عند إريؾ فروـ ،ص.75
4

حسف حماد ،اإلنساف المغترب عند إريؾ فروـ ،ص . 100
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مبيـ «  1أفقده سمتو المرموقة كإنساف فضاعت حريتو واستقبلليتو ،وأصبح يفكر بتفكير
الجماعة ويسير بسيرىـ ممغي بذلؾ شخصيتو ،ولـ يعد يحسب لنفسو أي حساب بؿ صار
ىمو الوحيد ىو إرضاء الجموع والخضوع وىذا ما تجسد عند "سارتر" فمفيموـ االغتراب
«

عنده» ىو انعداـ الحرية اإلنسانية وناتج عف ظروؼ الحياة المعاشة في ىذا العالـ

2

التي تسببت في اغترابنا والذي انعكس لدرجة التشدد والتسمط السائد في المجتمع.
وأضاؼ" سارتر " قائبل أف » وجود اآلخريف ىو الذي يسمبنا حريتنا الكاممة

«

3

بخضوع الفرد لمقوانيف والمبادئ التي فرضتيا البيئة المحيطة بو فصار حركية آلية تخمو
مف الروح اإلنسانية.
فقد اشترؾ جؿ المفكريف والباحثيف الميتميف بظاىرة

االغتراب بالوعي بمشكمة

اإلنساف المعاصر متفقيف عمى مبدأ واحد ىو تحرير الفرد مف تسمط

،و تأثير القوى

الخارجية سواء أ كانت اجتماعية أـ اقتصادية باسترداده إلنسانيتو ،وحريتو المسموبة منو
فكاف ليذه القوى األثر الفعاؿ في انتشار البلجدوى واليأس  ،واإلحباط وغدت مسيطرة عمى
دواعي األمؿ والتفاؤؿ مجردة بذلؾ اإلنساف مف حقوقو البسيطة في ىذه الحياة فصار
مذلوال وضعيفا مجرد عبد خاضع

ؿلتبعية ،فيؤالء المفكر وف ثاروا عمى ىذه األنظمة

الجبرية العنيفة والتي انعكست في كؿ المظاىر السمبية التي حطمت اإلنساف كإنساف.

1

فيصؿ عباس ،االغتراب " اإلنساف المعاصر وشقاء الوعي" ،ص .262

3

فيصؿ عباس ،االغتراب " اإلنساف المعاصر وشقاء الوعي" ،ص .265

 2أحمد عمي الفبلحي ،االغتراب في الشعر العربي ،

ص. 22
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 /3بعا االغتراب و ظا ره :
عمى الرغـ مف أنو لـ يتـ تحديد مصطمح االغتراب تحديدا موحدا إال أف جؿ
الباحثيف والدارسيف تمكنوا مف رصد مظاىره وأبعاده المتميزة ،والمنفردة والميتمة بالمصير
اإلنساني والتي توصموا إلييا مف خبلؿ التحميؿ واالستنتاج ،فتجسدت تمؾ المظاىر عمى
أرض الواقع وصار يتكئ عمييا لتدؿ عمى األزمات التي تعتري الفكر المعاصر معتمديف
بذلؾ عمى مقياس " ممفيف سيماف " فتمثمت في خمسة مظاىر نذكرىا كاآلتي:
الع ز » Powerlessness :ىو شعور الفرد بأنو ال حوؿ لو وال قوة وال يستطيع التأثيرفي المواقؼ االجتماعية التي يواجييا ،ويعجز عف السيطرة عمى أفعالو وال يستطيع أف
يقرر مصيره «  1متحكمة فيو ذوات وقوى خارجة عف إرادتو بؿ فوؽ طاقتو أعاقت
حركيتو وفعاليتو الذاتية واالجتماعية فأضحى ال يتحكـ في زماـ األمور ،وال يصدر أي
ق اررات أو أحكاـ راضيا باالنكسار واليزيمة عاج از عف تقرير وتوجيو مسار حياتو وكأف
العجز بذلؾ» الحالة التي يصبح فييا األفراد في ظؿ سياؽ مجتمعي محدد يتوقعوف مقدما
أنيـ ال يستطيعوف أو ال يممكوف تقرير أو تحقيؽ ما يتطمعوف إليو( )...األمر الذي يولد
خبرة الشعور بالعجز واإلحباط ،وخيبة األمؿ في إمكانية التأثير في متغيرات ىذا السياؽ
والقوى المسيطرة عميو «  2وكمما أحس الفرد بالعجز كمما زاد شعوره بعدـ مواكبة األحداث
ومجرياتيا فتتبلشى رؤيتو العقمية ،ويصؿ إلى طريؽ مسدود ال ىو متوافؽ مع نفسو والمع
مجتمعو يعاني التيميش والوحدة التي جرتو إلى فقداف الطموح الذي كاف يتطمع إليو ويأمؿ
فيو.

1
2

يحي الجبوري ،الحنيف والغربة في الشعر العربي ،ص.18

عبد المطيؼ محمد خميفة ،دراسات في سيكولوجية االغتراب ،دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر،
دط  ،2003،ص. 36
35
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Meaninglessness :

يشير ىذا المفيوـ » إلى شعور الفرد بأنو ال يمتمؾ مرشدا أو موجيا لمسموؾ
واالعتقاد ( )...والبلمعنى توجد حينما يكوف الفرد غير واضح بالنسبة لما يجب أف يعتقد
فيو وحينما تكوف المستويات الدنيا المطموبة مف الوضوح في اتخاد الق اررات غير
المتوفرة« .

1

فالفرد يغترب حينما ال تكوف الصورة واضحة أمامو مف أنظمة الكوف والمؤسسات
والعبلقات التي يسير بيا ىذا العالـ سيراال منطقيا ،وال معقوال فبل يفيـ اإلنساف لماذا وجد
وما اليدؼ مف ىذه الحياة » أو شعوره بعدـ وجود مغزى حقيقي لؤلشياء التي تحدث
أمامو أو لؤلعماؿ والممارسات التي يقوـ بيا وال يكوف راضيا عنيا أو لمقناعات التي
تحدث أمامو مف طرؼ مجتمعو ،والتي اليرتضييا مثؿ التحيز العرقي والمغوي« .

2

فمـ تتطابؽ تمؾ التصورات مع معتقدات ىذا الفرد فتغرب وانفصؿ عف ىذا الجموع .
-الال ع ار ة Normlessness :

استميـ العمماء ىذا المعنى مف جيود الفيمسوؼ "دوركايـ"  Durkheimحوؿ موضوع
األنومي أو األنوميا  Anomieوىي» حالة تصيب المجتمع  ،أي حالة انييار المعايير
وىي كما يقوؿ "سيماف"  Seemanالحالة التي يتوقع فييا الفرد بدرجة كبيرة أف أشكاؿ
السموؾ التي أصبحت مرفوضة اجتماعيا غدت مقبولة اتجاه أية أىداؼ محددة أي أف
األشياء لـ يعد ليا أي ضوابط معيارية« .

3

فافتقاد المرء لممرشد والموجو يجعؿ السموؾ اإلنساني عرضة لمتشتت والتأزـ وعدـ
التوافؽ والتكامؿ فيتخمخؿ بذلؾ إطار التفاعؿ االجتماعي ،ويقوي مف حدة التنافر والتباعد
بيف البشر.
1

عبد المطيؼ محمد خميفة ،دراسات في سيكولوجية االغتراب ،ص. 37

2

محمد مشعالة ،االغتراب عند اإلماـ عمي مف خبلؿ نيج الببلغة ،أطروحة دكتوراه العموـ في األدب العربي القديـ

3

يحي الجبوري ،الحنيف والغربة في الشعر العربي ،ص .18

،قسـ المغة العربية وآدابيا،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ،جامعة الحاج لخضر،باتنة ،الجزائر ،2010 ،ص. 64
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» والمجتمع الذي يصؿ إلى تمؾ المرحمة يصبح مفتق ار إلى المعايير االجتماعية المطموبة
لضبط سموؾ األفراد ،وأف معاييره التي كانت تتمتع باحتراـ أعضائو لـ تعد تستأثر بذلؾ
1

االحتراـ « .

مما يجعؿ الفرد ال يتحكـ اإلحكاـ المطمؽ في سموكو وتصرفاتو ويفقد بذلؾ االنسجاـ
واالتساؽ بيف قيمو ،وقيـ األشخاص المحيطيف بو فتتزلزؿ تمؾ المعايير وتدخؿ في
اضطرابات أفرزتيا المقومات المجتمعية غير المتكافئة فكريا ،وحضاريا ساىمت في
انطواء الفرد ال محالة.
-العزلة اال ت اع ة Socialisalation:

ويقصد بيا » شعور الفرد بالوحدة والفراغ النفسي واالفتقاد إلى األمف والعبلقات
االجتماعية الحميمية والبعد عف اآلخريف ،واف وجد بينيـ كما قد يصاحب العزلة الشعور
بالرفض االجتماعي واالنعزاؿ عف األىداؼ الثقافية لممجتمع « .

2

واإلنساف المنعزؿ عف الجماعة ال عبلقة لو بما يحدث مف حولو مف تطورات ال
يشارؾ في اآلراء واالقتراحات ،يصاحبو شعور بعدـ التأقمـ والتواؤـ مع الواقع الذي أدخمو
في دوامة بسبب سمبياتو التي جعمت الفرد يتغرب فتتسع اليوة بينو وبيف ذويو .
وىذا يؤكد أف» األشخاص الذيف يحيوف حياة عزلة ال يروف قيمة كبيرة لكثير مف األىداؼ
والمفاىيـ التي يثمنيا أفراد المجتمع« .

3

نتيجة لمتناقضات االجتماعية والتحوالت الحضارية والثقافية التي لـ يعد الفرد فييا
قادر عمى المحاؽ بالركب وبكؿ ما ىو جديد ،وحديث فمـ يعد يعطي أدنى قيمة لشؤوف
ًا
الحياة ومتطمباتيا وقمت أىدافو في ىذا الكوف .

1
2
3

قيس النوري ،االغتراب اصطبلحا ومفيوما وواقعا ،مجمة عالـ الفكر ،الكويت ،مج،10ع ،1979 ،1ص .16

عبد المطيؼ محمد خميفة ،دراسات في سيكولوجية االغتراب ،ص.39

قيس النوري ،االغتراب اصطبلحا ومفيوما وواقعا ،مجمة عالـ الفكر ،الكويت ،مج،10ع ،1979 ،1ص.40
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 Sefestrahgementعرؼ "سيماف" االغتراب عف

الذات» بأنو عدـ قدرة الفرد عمى التواصؿ مع نفسو ،و شعوره باالنفصاؿ عما يرغب
في أف يكوف عميو حيث تسير حياة الفرد ببل ىدؼ ويحي لكونو مستجيبا لما تقدـ
لو الحياة دوف تحقيؽ ما يريد مف أىداؼ ،وعدـ القدرة عمى إيجاد األنشطة المكافئة
ذاتيا« 1.
فانفصاؿ الفرد عف ذاتو مف أصعب اإلحساسات التي تمر بيا النفس البشرية إذ يرى نفسو
كأنيا غريبة عنو تسعى لتحقيؽ السعادة الحياتية ،والوصوؿ إلى أفضؿ المراتب فيصبح
الفرد» ناف ار أو مغتربا عف ذاتو  « 2ويفشؿ في التكيؼ ،والتواصؿ مع نفسو ويختمط عميو
األمر فيما يطمح إليو وما يرغب فيو فيستسمـ لنفسو ،ويطمؽ العناف لتصرفاتو وأفعالو وىنا
تبرز دواعي األلـ والبؤس والشكوى فيتمخض لدى الفرد الشعور القوي بالخوؼ مف
المستقبؿ» بافتقاد المغزى الذاتي والجوىري لمعمؿ الذي يؤديو اإلنساف «

 1عبد المطيؼ محمد خميفة ،دراسات في سيكولوجية االغتراب ،ص .40

3

 2جديدي زليخة،االغتراب،مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية،جامعة وادي سوؼ،الجزائر،ع8جواف2012،ص.353

3

قيس النوري،االغتراب،مجمة عالـ الفكر،الكويت،مج،10ع ،1979،1ص.19
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 /4واع االغتراب:
عكست الظروؼ الحياتية مبلمحيا في جوىر اإلنساف مصورة التداخؿ والتعارض
الحاصؿ بيف الذات واآلخر مف عبلقة اإلنساف باإلنساف ثـ عبلقتو بالعالـ وبالكوف ،وبكؿ
مايحيط بو مف إف ارزات وسموكيات سمطوية مؤسساتية إضافة إلى أف العصر الحديث في
وقتنا الحالي يعاني االغتراب بكؿ معنى الكممة ،ىذا ما دعانا لمبحث في أنواعو بغية
استيضاح وتسميط الضوء عمى السموكات التي يقع فييا المغترب إثر ولوجو في عالـ
االغتراب الذي تنوع بتنوع أنواعو و نذكر منيا:
االغتراب اال ت اعي :نعثر عميو في » شعور الفرد بعدـ التفاعؿ بيف ذاتو وذوات اآلخريف والبرود
االجتماعي أي ضعؼ الروابط مع اآلخريف ،وقمة أو ضعؼ اإلحساس بالمودة واأللفة
االجتماعية معيـ وينتج عف ذلؾ الرفض االجتماعي «  1الذي أوقع بالفرد في االنطواء
واالنعزاؿ بؿ فقداف العبلقات الحميمية وضعؼ القدرة عمى التواصؿ مع اآلخريف.
» وأماـ صراع اإلنساف مع واقعو االجتماعي وفي ظؿ غياب الحاجات المادية األساسية
لئلنساف يتعمؽ الشعور باالغتراب وتزداد محنة الذات «  2فيحاوؿ اليروب والفرار ليصنع
الجو الخاص بو والمتأقمـ معو مف خبلؿ القضاء عمى معايير ىذا المجتمع ومحاولة
استبداليا و تغييرىا » فيقوـ المغترب بالخروج الكمي عف نواميس السائد االجتماعي بؿ
يقوـ بمناىضة ىذه القوانيف دوف االكتفاء بمغادرتيا ،ويقوـ بمحاولة إسقاطيا

«  3وفؽ

المنظومة التي تساعده وتوفر لو االستقرار واالنسجاـ ليحقؽ لنفسو اآلماؿ التي طاؿ بحثو
عنيا حتى واف تحقؽ بعضيا أو جزء منيا ،مف خبلؿ التصدي لمواقع والتمرد والثورة عميو
فكاف الزما عمى الفرد» أف يعيد النظر مف جديد في ىذا المجتمع اإلنساني وفي قيـ العالـ
1
2
3

جديدي زليخة،االغتراب،مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية،جامعة وادي سوؼ،الجزائر،ع8جواف2012،ص.349
أحمد عمي الفبلحي ،االغتراب في الشعر العربي ،ص. 52

سميماف حسيف ،مضمرات النص والخطاب ،دراسة في عالـ جب ار إبراىيـ جب ار الروائي ،مف منشورات إتحاد الكتاب

العربي ،دمشؽ ،سوريا ،دط ،1999،ص. 199
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الذي نعيشو «  ،1كي تتجد عزيمتو ،وينظر لؤلشياء بمنظور إيجابي ويتخمص مف
االغتراب الذي أصبح » نوعا مف الوباء االجتماعي الذي ييدد المجتمع الحديث

«

2

أضؼ إلى ذلؾ فقداف التوافؽ بيف الفرد والمجتمع ،إذ يمثبلف طرفي نزاع وخصاـ إزاء
رفض الفرد لقيود المجتمع وتشبث ىذا األخير بقيمو وعاداتو وتقاليده التي وقفت عائقا
أماـ اإلنساف ،وحصرتو في زاوية ال مجاؿ لميرب منيا بشكؿ أو بآخر .
االغتراب االقتصا ي:تمثؿ في » ضعؼ العبلقات االجتماعية بيف العامميف واإلدارة في إحدى المؤسسات
أو المنظمات الصناعية وبيف العامميف وبعضيـ البعض ()...وىو ما يعكس حالة مف
االغتراب « .3
فإذا توترت العبلقة يف الفرد واألفراد المحيطيف بو يفقد الراحة والسبلـ والطمأنينة
ويسكنو ىاجس الوحدة والغربة ،كوف العبلقات االجتماعية ليا التأثير الفعاؿ في صحة
اإلنساف وأي خمؿ أو اضطراب يحدث في العمؿ يؤثر سمبا عمى الفرد فينفصؿ عف
جماعة العمؿ واذا انفصؿ اإلنساف عف » عممو اليومي فيو بالضرورة يكوف قد اغترب
أيضا عف نفسو وعف إمكانياتو الخبلقة واألواصر االجتماعية التي تتحد مف خبلليا
إنسانيتو« .

4

وىذا ما حاوؿ "كارؿ ماركس" أف يدرجو مف خبلؿ حديثو عف اغتراب اإلنساف
العامؿ وسط عممو وربطو باإلنتاج العممي » فتصبح منتجات العمؿ موجودات مغتربة
ومستقمة عف منتجيا وتسيطر عميو بدال عمى أف يسيطر عمييا ،وبذلؾ يوجد العامؿ مف
أجؿ سير اإلنتاج وليس العكس «  5فيتمزؽ اإلنساف مف داخمو ويصبح شيء مف األشياء
1
2

محمد زكي العشماوي ،دراسات في النقد األدبي المعاصر ،دار المعرفة الجامعية ،القاىرة ،مصر ،دط ،2005،ص. 70
أحمد أبو زيد ،االغتراب ،مجمة عالـ الفكر ،الكويت،مج  ،10ع،1979، 1ص.5

3

عبد المطيؼ محمد خميفة ،دراسات في سيكولوجية االغتراب ،ص . 86

5

فيصؿ عباس ،االغتراب ،ص.203

4

.

قيس النوري ،االغتراب اصطبلحا ومفيوما وواقعا ،مجمة عالـ الفكر ،الكويت ،مج،10ع ،1979 ،1ص. 21
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فاقدا بذلؾ إنسانيتو » ونتممس ىنا نوعا مف القسرية أو الحتمية فييا يخص اغتراب العامؿ
عف موضوع عممو ألف زيادة اإلنتاج أمر طبيعي ،وقضية االلتفات إلى قيـ المنتوج
وجودتو أىـ وأعظـ جدوى مف العمؿ نفسو ،ومف قيمة المنتج بحد ذاتو األمر الذي ىمش
العامؿ وأقحمو في عالـ الماديات « 1الذي يحتوي عمى كؿ القيـ والمظاىر المخادعة كما
أف الفرد في » العمؿ يكتشؼ ذاتو وامكانياتو وترابطو مع اآلخريف إلنجاز العمؿ  ...لكنو
في العمؿ أيضا ينفصؿ عف ناتج عممو ،ويصبح ىذا النتاج غريبا عف صاحبو وأحيانا ما
يقؼ ضده «

2

فيغترب العمؿ عف صاحبو كوف االغتراب تجسيدا لمعاني االنفصاؿ والفقداف
واالستيبلب» وذلؾ اإلحساس باالنفصاؿ يولد لديو شعو ار بالعجز والممؿ والخوؼ مف
المستقبؿ «

3

الذي بات ييدد عبلقاتو مع الناس وقمع الفاعمية معيـ ،فيضمحؿ التواصؿ بينيـ
بسبب ىذه الماديات التي طغت عمى الوجود اإلنساني طغيانا كميا إف لـ نقؿ أنيا أضحت
آلية فعالة في جميع األصعدة والمناحي الكونية.
االغتراب ال ا ي:ناؿ االغتراب السياسي حي از كبي ار في أواسط المجتمعات المعاصرة خاصة العربية
منيا فتنكشؼ مبلمحو مف خبلؿ النظاـ السياسي السائد في الدولة بما فيو مف تناقضات
وصراعات انعكست في حياة الفرد كونو عنص ار فاعبل في المجتمع ،فتجسد ذلؾ في
الحرم ػػاف مف المشاركة السياسية ،وابداء الق اررات المتعمقة بالقانوف الدولي

» كما يفتقػػد

إلػػى المػع ػػاييػػر والقواعػػد المنظمػػة لمسمػػوؾ السياسي ،بمعنى آخر يشعػػر المػػرء بأنػػو ليػػس
1

2
3

سماح بف خروؼ ،االغتراب في رواية كراؼ الخطايا ،لعبد اهلل عيسى لحيمح ،مذكر ماجستير  ،قسـ المغة العربية
واألدب العربي ،كمية اآلداب والمغات األجنبية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر ،2012،ص. 60
مجاىد عبد المنعـ مجاىد ،جدؿ الجماؿ واالغتراب ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،دط ،1997،ص.82
جديدي زليخة ،االغتراب ،مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة وادي سوؼ ،الجزائر ،ع ،8جواف،2012

ص. 349
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لػػو دور في العممية السياسية وأف صانعي الق اررات ال يضعوف لو اعتبار وال يعمموف لو
حسابا «  1ىذا يفقده الثقة في نفسو ويشعره بعدـ االرتياح والتيميش ويتزايد لديو الشعور
بالرفض آلرائو وأنيا ليست ميمة مما يجعمو ال يشارؾ في الكثير مف القضايا السياسية
التي تسيرىا الحكومة تسيي ار في االتجاه المعاكس لحاجيات األفراد ومتطمباتيـ مما يجعميا
تخرج عف حدود المعقوؿ إلى البلمعقوؿ ،فتصبح العبلقة بيف الفرد والدولة عبلقة سطحية
خالية مف التفاعؿ الحقيقي ،وىذا ما يؤكده "محمود رجب" حيث يرى » أف المجتمع الحديث
دعـ انفصاؿ اإلنساف عف الطبيعة وعف ذاتو مف خبلؿ اعتماده عمى الممكية الخاصة
التي أدت إلى عدـ المساواة «  2كما تحدث ىيجؿ عف ىذا النوع مف االغتراب رابطا إياه
باالغتراب الديني » فالفرد حيف يغترب سياسيا يمجأ إلى االحتماء في طبيعة أبدية تجاوز
ذاتو « .

3

ففساد النظاـ واعتماده عمى العنصرية يؤدي إلى الفوضى واالضطراب فيغدو الفرد
ال يشارؾ حتى في االنتخابات إليمانو بأف صوتو غير معترؼ بو ،ولكي يتحقؽ األمف
واالستقرار في المجتمع البد مف إتباع نظاـ يخدـ الكؿ كوحدة متكاممة ،وال يعود بالسمب
عمى األفراد لذا البد أف يكوف القانوف قانوف مساواة ال عنؼ وحكر عمى أقمية مف الشعب
دوف أخرى.
-االغتراب ال

ي:

يعد ىذا النوع مف أقسى أنواع االغتراب وأصعبو عمى النفس اإلنسانية بحكـ كونو
يساىـ في انييار الشخصية المتكاممة في اإلنساف ،ويمكف وصفو في الحاالت التي
تتعرض فييا وحدة الشخصية لبلنشطار أو لمضعؼ واالنييار ،مما يجعؿ الشخصية تفقد
 1عبد المطيؼ محمد خميفة ،دراسات في سيكولوجية االغتراب ،ص . 98
2

جديدي زليخة ،االغتراب ،مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة وادي سوؼ ،الجزائر ،ع ،8جواف ،2012ص

.350

 3مراد وىبة ،االغتراب والوعي الكوني ،دراسة في ىيجؿ وماركس وفرويد ،مجمة عالـ الفكر،الكويت ،مج،10ع1
،1979،

ص. 100
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كؿ مقومات اإلحساس بالوجود والبقاء والديمومة في ىذه الحياة العاكسة عنده لحاالت
1

الخوؼ والقمؽ وكؿ مظاىر البؤس واليأس

بانسبلخ الذات عف حقيقتيا  ،وزعزعة

كيانيا فبل تنعـ بالحرية والمذة المعيشية ذلؾ » أف المتأمؿ في النفس البشرية يقؼ عاج از
أماـ ىذا المحيط الزاخر بالتقمبات المزاجية فيو بيف مد وجزر ،بيف رضا وسخط ،بيف
حزف وفرح بيف ألـ وأمؿ بيف شؾ وريبة ،مف جية وبيف طمب لميدوء والسكينة مف جية
أخرى «

2

فيذه المظاىر موجودة في كؿ شخص وجد عمى ىذا الكوف ال محالة إال أنيا

تتفاوت درجتيا وشدتيا مف شخص آلخر.
وتوقع الفرد في االغتراب عف ذاتو بتمزقيا وفقدانيا لمتوازف مع النفس كما أنيا تدخؿ
في التحطيـ المادي والمعنوي فيعيش اإلنساف ذاتو كغريب ،وىذا ما أشار إليو "فروـ"حيف
ميز بيف الذات األصمية والذات الزائفة عمى أساس أف

» الذات األصمية ترادؼ مفيوـ

الذات غير المغتربة التي حققت وجودىا اإلنساني المتكامؿ أما الذات الزائفة فيي الذات
التي اغتربت عف نفسيا وعف وجودىا األصيؿ «  3وانفصمت عف الجماعة وأيضا جفاء
العبلقة مع اآلخريف » وبما أف االغتراب النفسي يعد لونا مف ألواف المعاناة الداخمية
لمنفس اإلنسانية فقد أدى اإلحساس بالوحشة إلى نمو اإلحساس باالغتراب النفسي

«

الذي خمؼ أمراضا نفسية وعقدا ذاتية ،أدت بالذات إلى االضطراب .
والتخمخؿ» كاضطراب الشخصية الفصامية «  5المعروفة بالعجز في التأقمـ واقامة
العبلقات االجتماعية وخير مثاؿ عمى ذلؾ االغتراب الذي عانى منو الفيمسوؼ ديكارت

1
2

ينظر،عبد المطيؼ محمد خميفة،دراسات في سيكولوجية االغتراب ،ص. 81
سنوساوي عمارية ،االغتراب في الشعر الصوفي الجزائري ،مذكرة ماجستير  ،قسـ المغة العربية وآدابيا ،كمية اآلداب
والمغات ،جامعة أبي بكر بمقايد ،تممساف ،الجزائر ،2013 ،ص. 40

3

حسف حماد ،اإلنساف المغترب عند إريؾ فروـ ،ص. 121

5

يحي الجبوري ،الحنيف والغربة في الشعر العربي ،ص. 20

4

أحمد عمي الفبلحي ،االغتراب في الشعر العربي ،ص. 122
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حيف» عاش بالفعؿ معظـ حياتو في غربة عف وطنو ،وفي عزلة بالغ فييا إلى حد إخفاء
مقر إقامتو عف معارفو « . 1
» وأيا كاف

وبيذا فاالغتراب ال يخرج عف كونو ظاىرة تعاني منيا النفس البشرية

مفيوـ االغتراب في النفس فيو ناتج عف انعطاؼ قمؽ يعاني منو المغترب تجاه كؿ
مألوؼ أو اتجاه األزمات فيصاب بالسأـ واالضطراب والتوتر ويقؿ إنتاجو« .

2

ومف ىذا المنطمؽ يظؿ االغتراب أزمة يعاني منيا اإلنساف تساىـ في غربتو
وضياعو وتشريده ،وتشعره باالنفصاؿ عف اآلخريف وبالعجز إزاء الظروؼ المحيطة بو.

1

حبيب الشاروني ،االغتراب في الذات ،مجمة عالـ الفكر ،الكويت ،مج،10ع ،1979 ،1ص. 82

 2حسيف جمعة ،االغتراب في حياة المعري وأدبو ،مجمة جامعة دمشؽ ،مج ،27ع+1ع،2011،2
44

ص. 23

تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

الفصؿ الثاني:
تجميات االغتراب في رواية ىوامش الرحمة األخيرة
" محمد مفالح "
/1دالالت االغتراب في الرواية
1-1النفسي
2-1االجتماعي
3-1السياسي
/2عالقة االغتراب بالمكاف والزماف
 1-2المكاف " الشاحنة ،البيت ،المقيى ،المدينة ،القرية "
 2-2الزماف "االسترجاع ،االستباؽ"
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الفصل الثاني:

/1دالالت االغتراب في الرواية:
لقد عكست ظاىرة االغتراب أبعادىا في كؿ مناحي الوجود االجتماعي والثقافي
لتعبر عف تمؾ الحاالت التي يمكف أف نقوؿ عنيا مرضية لآلثار التي خمفتيا مف حزف
وأسى وجروح عميقة بعمؽ أىمية ىذه الظاىرة التي نسجت ،وحاكت خيوطيا في األعماؿ
األدبية والروائية.
حيث يحاوؿ األديب المبدع أف يترجـ مختمؼ اإلحساسات والمشاعر التي تصاحبو
وتنقؿ رؤيتو في ظؿ التناقضات والصراعات ،التي تدور حولو الزاخرة بالقمؽ ،والشؾ
والعذاب المسيطر عمى اإلنساف ،وجميع تمؾ التحوالت رسمت مبلمحيا ونحتتيا بألواف
وخطوط عريضة في التجربة الروائية ،وبذلؾ أضحى االغتراب موجود في معظـ األعماؿ
األدبية و الفنية منذ العصور القديمة إلى حد اليوـ.
» فقد صورت "اإللياذة و األوديسة" ؿ"ىوميروس" اغتراب اإلنساف وضعفو أماـ الطبيعة
وقواىا ،وجسد "ىممت" شكسبير اإلنساف المغترب عف كؿ ما حولو ،و"الممؾ لير" المغترب
عف العالـ الخارجي ،وفي الرواية نجد الشخصيات المغتربة عند "بمزاؾ" في الكوميدية
البشرية ثـ بعد ذلؾ في روايات ديكنز " أوليفر تويست عناقيد الغضب " وفي البؤساء عند
"ىوجو"« .

1

وغيرىا مف الروايات الكثيرة التي عبرت عف صرخة الواقع المر والقاسي ومف بينيا
رواية ىوامش الرحمة األخيرة " لمحمد مفبلح" ىذا الكاتب الذي قدـ لنا صورة واقعية عف
االغتراب الذي يعيشو اإلنساف الجزائري ،و صوره لنا في صورة روائية جمالية وفنية جسد
مف خبلليا أنواع االغترابات التي تعاني منيا الشخصية.
ودوافعيا و أسبابيا التي نحف بصدد دراستيا في ىذه الرواية ،ومحاولة رصد
واستجبلء مظاىرىا الزمانية و المكانية ،و الكشؼ عنيا بالتحميؿ و الدراسة.
1

مريـ جبر فريحات ،الحس االغترابي في أعماؿ روائية لغساف كنفاني ،مجمة جامعة دمشؽ ،مج،26ع،2010 ،4+3

ص.191
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الفصل الثاني:

وأولى ىذه األنواع ىو االغتراب النفسي ،الذي سيطر عمى الرواية وأثر في الشخصية
الرئيسة بشكؿ الفت لبلنتباه .

 1.1االغتراب النفسي:
تبدأ الرواية بعبلمات واشارات حاممة لمعاني االغتراب ،والقمؽ والوحدة والقير
تجسدت في الشخصية الرئيسة والمحورية التي تدور حوليا األحداث في رواية ىوامش
الرحمة األخيرة ،وىي شخصية البطؿ معمر المميئة بالمتاعب والطافحة باألحزاف
والترسبات التي بقيت عالقة في نفسيتو الميمومة إزاء الظروؼ التي فرضت عميو العمؿ
بالجنوب الجزائري.
وساىمت في غربتو ومعاناتو النفسية التي تولد عنيا إحساسو بفقداف اليدؼ و
المغزى مف الحياة متحس ار عمى أيامو ،وشبابو الضائع أماـ عينيو ،مضى الوقت بسرعة
» أصبحت حياتي بسيطة ال معنى ليا

بدوف أف يحقؽ طموحاتو وآمالو حيث يقوؿ:

أعيشيا بال مباالة تنساب األياـ الكالحة أمامي ،وأنا أتفرج عمى تفاىتيا  .مضت فترة
الشباب التي مألتيا آماؿ جميمة فكرت م ار ار في الحياة التي أصبحت راكدة ال طعـ
ليا« .

1

فالبطؿ معمر ضاعت أحبلمو الوردية ،وذبحت أماـ عينيو بدوف سابؽ إنذار
امتصت رحيقو وحيويتو فتغيرت رؤاه الجميمة لمحياة ،وأبحر في دوامة مف الظممات
واإلحباطات.
ولعؿ ما يكشؼ عف وجود أزمة تعتري نفسية معمر ،وتسري في عروقو وتنغص
عميو حياتو وتنمي إحساسو يوـ بعد يوـ بالقمؽ ،والرىبة ىو الخوؼ مف الموت الذي
اجتاحو وأصبح كالصرخة المثقمة لكاىمو لقولو » :خوفي مف الموت في حادث مرور يزداد
كؿ يوـ في أثناء شبابي كنت أتحػػػدى الموت األحمػػػػػر ،وأبصؽ عميو ،وأسبو وأركمو

1

محمد مفبلح ،ىوامش الرحمة األخيرة،منشورات دار الكتاب،دط ،2010،ص.5
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الفصل الثاني:

وىو مني يتيرب ،وآلف و لما عرؼ الموت نقطة ضعفي أصبح يموح لي في كؿ
لحظة،كما أصبح يغذي نفسي بالوساوس المرعبة «

1

ومف مظاىر معاناتو نفوره مف قيادة الشاحنة التي يعمؿ بيا متنقبل بيف مدف الجنوب
ىذا وضعو في عزلة تامة عف الناس غارقا في أحبلمو ،وأوىامو حيث قاؿ  » :وأنا أماـ
مقود شاحنتي الضخمة الرمادية في عزلة تامة عف العالـ ،وأيامي كما رويتيا
ألصدقائي أصبحت محدودة السرعة ،أجمؿ لحظاتيا مف طينة أحالمي وأوىامي « .

2

ىذا جسد إحساسو باالغتراب فحاوؿ أف يسيطر عمى نفسو ويكبت عواطفو ومشاعره
حتى اليصاب بنوبة عصبية تدمره ،وذلؾ بالنظر في أحواؿ الناس ليتخمص مف موجات
صراعو النفسي الداخمي حيث يقوؿ » :تعممت التفكير الذي ال ينقطع في أمور الناس
وأحواليـ كما تعودت فييا عمى الصبر وكبت عواطفي ،والضعط عمى أعصابي حتى ال
أنفجر في الطريؽ بعيدا عف عائمتي الصغيرة وعف مدينة غميزاف «

3

لقد تجمت انعكاسات االغتراب في كينونة بطؿ الرواية معمر مخمفة عنده الشوؽ
والحنيف المتدفؽ عف مسامات عروقو ،ليترؾ في قمبو غصة مف األنيف لبعده عف زوجتو
وأوالده وأيامو الضائعة دونيـ حيث يقوؿ  » :استبد بي الحنيف إلى رؤية زوجتي وأوالدي
ندمت عمى األياـ التي قضيتيا بعيدا عنيـ« .

4

كما تكاثرت األسئمة واالستفيامات في ذىنو حوؿ مصيره وعممو في الجنوب ىؿ
يذىب إلى بيتو أـ يمكث ىناؾ حتى تستقر نفسو وتعود إليو الطمأنينة إذ نجده متخوفا مف
المستقبؿ ومف الحاضر نفسو فيقوؿ  » :تضايقت مف نفسي المتخوفة مف األياـ القادمة
ىؿ أذىب إلى بيتي أو أبقى في القاعدة السكنية حتى يعود إلي بعض اليدوء« .
1

الرواية  ،ص.6

2

الرواية  ،ص.5

4

الرواية  ،ص.89

3

5

الرواية  ،ص.6
الرواية  ،ص.81
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الفصل الثاني:

ومف مبلمح االغتراب أف يعاني البطؿ مف صور االضطراب النفسي الداخمي إذ انيار
ولـ يعد قاد ار عمى المكوث ىناؾ في الصحراء فقد أرىقو العمؿ ،وأتعبتو الطرقات التي
يجمدىا بشاحنتو وعزـ عمى العودة إلى بيتو ميما كانت الظروؼ إذ قاؿ :
» لف أبقى ىنا ...لف أبقى معكـ ...لف أموت في الصحراء وقفزت واقفا ثـ تابعت قائال
وأنا أتحرؾ في مكاني لف يمنعني أي شخص مف زيارة بيتي «

1

ىذا المقطع الحواري الذي دار بينو وبيف زمبلئو في العمؿ عبر عف استيائو لموضع
والحاؿ التي وصؿ إلييا باغترابو عف مدينتو.
فعبر معمر عف غربتو وتمزقو باالستنجاد بتقنية المونولوج المباشر والغير مباشر ليصرخ
بأنينو وعذابو وانسحاقو راسما لوحة فنية ألوانيا التعاسة ،ومبلمحيا اليأس والبؤس
الممزوجاف بالم ارراة المشتعمة بالقمب الجريح.
حيث أف المونولوج ىو ذلؾ » التكنيؾ المستخدـ في القصص بغية تقديـ المحتوى
النفسي لمشخصية والعمميات النفسية لدييا دوف التكمـ بذلؾ عمى نحو جزئي أو كمي «

2

أي أنو يسمح لمنفس بالبوح عما يختمجيا مف لواعج وأسرار تفصح عنيا أوتارىا الصوتية
المخنوقة ببحة التأزـ والتشتت ،وىذا مانجده عند معمر حيث لجأ إلى الحوار مع نفسو
ليكشؼ عف أفكاره المكبوتة ،وشخصيتة المستورة وليجيب عف األسئمة العالقة في ذىنو
لؤلوضاع التي تدور حولو والتي ال يستطيع إعبلنيا ويكتفي بحصرىا في ذاتو
ومنيا» ساجية فتاة غريبة األطوار تحب ركوب الشاحنات لتبتعد عف المدينة الصاخبة
بضعة أياـ ثـ تعود إلييا ( )....أصيبت بصدمة منذ مقتؿ والدىا «

1
2

الرواية،ص .76

ميا حسف القصراوي ،الزمف في الرواية العربية ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،بيروت ،لبناف ،ط،2004، 1

ص.244
3

3

الرواية ،ص.93
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الفصل الثاني:

حركت رغباتو وأىواءه ،وتركت في نفسو أث ار عميقا إال أنو لـ يكف قاد ار عمى البوح
بما يجوؿ بخاطره ،وىذا يعبر عف االنقساـ الموجود في ذاتو التي تعيش في موجة مف
الصراع النفسي الداخمي.
ومف مظاىر االغتراب أف يعيش معمر حاالت مف الصراع النفسي الداخمي مف
خبلؿ استسبلمو لمموجة العاطفية التي اجتاحتو واستولت عمى كيانو ،فظؿ مشغوؿ الباؿ
حوؿ مصير تمؾ الفتاة يطرح األسئمة واالستفسارات لنفسو تارة وتارة أخرى يجيب عنيا .
حيرتو ومزقتو فقاؿ في نفسو

» أترغبيف في الدؼء والرقص حتى الجنوف مع رجػػؿ

مرىػػؽ مثػػػػمي ؟ انتظري الطريؽ طويؿ ،ومازاؿ لممتعة متسع مف الوقت سأمػػزؽ جسػػدؾ
الطػػري «

1

فقد أيقظت مشاعره الجياشة المكبوتة وعزـ عمى الظفر بتمؾ الفتاة واالستمتاع معيا.
حيث قاؿ » التفت إلى ساجية تأممتيا جيدا رغبت في االقتراب منيا ولثـ شعرىا
2

الفوضوي أحببت أف تسري رائحتو المخدرة في دمائي « .

فعبر معمر عف معاناتو بكبحو لمشاعره ليؤكد عزلتو ووحدتو واغترابو النفسي
العاطفي إذ أف غياب زوجتو يمينة أثر عميو وساىـ في تحطيمو ،وانكساره فبات يبحث
عف خيط حتى ولو كاف رفيعا ليتشبث بو ويعيد لو الفرح .
فقاؿ» أحبيا أحبيا سأضميا الميمة بيف ذراعي .سأجعميا تبكي فرحا

« 3كؿ

تمؾ الدالالت واإليحاءات المتألمة انغرست في نفس معمر ،وبقيت محجوزة ىناؾ في
صدره ولـ يستطع البوح بيا ،وىذا يدعـ أكثر اغترابو وقمقو عمى حالو وعمى ما آؿ إليو
فحاوؿ الكاتب أف يوجو شخصيات الرواية توجييا إيجابيا مف خبلؿ تفريغ شحنات الحزف
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الرواية ،ص.16
الرواية ،ص.23
الرواية ،ص.21
50

تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

والقمؽ إلى اإلبداع وىذا مانممسو عند شريؼ الميكانيكي وىو أحد شخصيات الرواية ىذا
العامؿ الذي» أراد أف يعبر ،ويكتب عف عماؿ الصحراء ومعاناتيـ الكبيرة «

1

فتخمى عف دراستو والتحؽ بالصحراء ليحقؽ طموحاتو ولكنو فوجئ بيمجيتيا ووحشيتيا
القاتمة.
» لذلؾ نجده منكبا عمى تأليؼ رواية في الورشات البترولية «

2

ليعبر عف األوضاع والظروؼ التي يعانييا العماؿ ىناؾ ،والتي زادت مف غربتيـ
وقيرىـ فيذا العامؿ أراد أف يجد لنفسو عزاء آخر بالولوج إلى عالـ الكتابة الروائية عمو
يخفؼ عف نفسو وعف أصدقائو العامميف معو ،ويعيد ليـ القوة والمقاومة أكثر فأكثر
ليتغمبواعمى الضعؼ الذي يياجميـ في غياىب اغترابيـ بالصحراء
وتكمـ أيضا معمر عف ىذا العامؿ وأشاد بو حيث قاؿ

 » :عندما أراه ممسكا

بالقمـ أشعر بأنو يقاوـ الضعؼ الذي يياجمنا في وحدتنا الصحراوية «

3

وبذلؾ غدت الكتابة ىي المتنفس ليؤالء العماؿ إلخراج مكنوناتيـ وخباياىـ النفسية
وتصوير عقدىـ تصوي ار حقيقيا يعكس جممة مف األحاسيس والمشاعر المضطربة
لقد خيمت مظاىر الحزف،و القمؽ عمى النص الروائي لتعبر لنا عف نفسية معمر
ىذا اإلنساف الذي تسربت مشاعر االغتراب إلى ذاتو المنكسرة فجسدت لنا ويبلت عنائو
التي حاصرتو وأفقدتو القدرة عمى الصبر،والمقاومة فانفجر بالبكاء الحار ليعبر عف أزمتو
النفسية ويصور لنا مآسيو ،وانفعبلتو التي عصفت بكيانو ،وفضحت شعوره واحساسو
الدائـ بالفراؽ والبعد عف أىمو ومدينتو فقاؿ » :لـ أطؽ صب ار فبكيت ،جرت الدموع عمى
خدي كانت الريح تزمجر وحدىا في ىذا الكوف الحزيف والبرد القارص يمسع جسدي
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الرواية ،ص.58
الرواية ،ص.57
الرواية ،ص.58
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تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

جمدت في مقعدي تساءلت عف سبب بكائي الحار ولماذا بكيت؟ أىي نوبة عصبية أـ
ماذا؟ «

1

كما كشفت لنا الرواية عف طفولة معمر األليمة فيو عاش يتيما أضؼ إلى أف
الزمف لـ يرحمو وانقمب عميو ليذا نجده اليحب أف يسبر أغوار طفولتو ،لما فييا مف
حرماف وفقداف جسد ىوؿ مأساتو ،وصور قمبو الجريح المميء بالذكريات النابضة باألسى
المديد المنغرز في قمبو والتي ال يحب تذكرىا فقاؿ

»  :ىذا الزمف العنيؼ لـ يشفؽ

عمي ،أخد طفولتي الشقية وفر داخؿ ذاكرتي المفجوعة ،ال أحب أف ألتفت إلى أياـ
طفولتي ،ذكرياتيا حزينة مظممة مازالت كالسكاكيف منغرزة في القمب المرىؽ « .

2

وىذا ىو حقا أقسى أنواع العذاب والم اررة التي يعاني منيا البطؿ غارقا في عذابو
ووجعو المرىوف بالقمؽ الدائـ والمستمر.
حاوؿ الكاتب أف يصور لنا المعاناة التي حصدىا المغترب معمر في الصحراء إذ
اخترقت كؿ الثقوب ،والجدراف وتسممت إلى قمبو لترسـ ،وتنحت أخاديدىا بيف جزر الواقع
وصخب الحياة ،فكانت الرواية مرآة عاكسة لكؿ األوضاع المحيطة بو إذ أصبح ينفر
وييرب مف كؿ األسئمة الموجية إليو حوؿ عممو بالجنوب وكأف ىمو ال يكفيو حتى يزيده
الناس باستفياماتيـ التعجبية ىذا يوضح مدى تعمؽ الحزف ،والكآبة في نفسو فمـ يعد قاد ار
عمى سماع النصائح والمواعظ ،فعاش تجربة مريرة مثقمة باليوامش التي حطمتو وأفقدتو
أعصابو ففشؿ في إقامة العبلقات مع اآلخريف لتطفميـ عمى حياتو الشخصية ،ومحاولة
معرفة الصدى الذي خمفتو الصحراء في ذاتو حيث قاؿ » :آه...لكـ أنفر مف كؿ رجؿ
يرى نفسو معنيا بشؤوني الشخصية
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ويستغؿ كؿ الفرص ليمطرني بأسئمتو التافية

الرواية ،ص.34
الرواية  ،ص.7
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تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

...يامعمر الجبمي أمازلت تشتغؿ في الصحراء ؟ متى تحاؿ إلى التقاعد؟ قؿ لي كـ ىو
راتبؾ الشيري؟ متى تعود إلى بيتؾ لتيتـ بعائمتؾ ،ىؿ تزوجت مرة أخرى؟ «

1

فاضطربت نفسيتو وتداخمت مشاعره بيت الرفض ليذا الواقع والسخط مف ىذه الحياة فمف
كثرة التفكير المستمر ،والمتواصؿ في حالو أصابو الصداع حيف قاؿ:

» زادني الصداع

المعيف سأما مف ىذه الحياة الكئيبة «  2فتشكمت لديو شخصية مريضة انفعالية جعمتو
يسأـ مف كؿ شيء وال يحس بأي طعـ كؿ شيء عنده لو نفس الذوؽ أال وىو الم اررة
الغير.

2.1االغتراب االجتماعي :
إف اإلنساف بطبعو طموح لتحقيؽ األفضؿ ،واألحسف في حياتو إلرضاء حاجياتو
ومتطمباتو ليغير مف أسموب معيشتو أو تحسينيا ،لكنو سرعاف مايصطدـ بالواقع نتيجة
التطورات االجتماعية التي مست جميع مجاالت الحياة مما أدى إلى عجز األفراد عف
مواكبة ىذه التحوالت ،والتغييرات المستمرة ىذا خمؽ لدييـ مشاكؿ نفسية ،واجتماعية
فتفطنوا إلى ضرورة تغيير األنظمة السائدة » إما بمحاولة إسقاطيا واما بتغيير القانوف
االجتماعي أو التدمير «

3

لكي يتمكف الفرد مف التخمص مف السبلسؿ التي تكبمو ،ويخمؽ لنفسو المحيط
المبلئـ الذي يتعايش معو.
حيث أف االغتراب ينشأ نتيجة لممنطمقات الداخمية التي تفرزىا األنظمة االجتماعية
وقيميا ومف أبرزىا الفقر وبذلؾ» يصبح االستمرار في العيش كمطمب فطري لئلنساف ربما
يتطمب المغامرة التي التخرجو عف دائرة االغتراب ،وتمؤل ذاتو حزنا وىما «
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الرواية  ،ص.98
الرواية،ص.41

يحي العبد اهلل ،االغتراب ،دراسة تحميمية لشخصيات الطاىر بف جموف الروائية ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،

األردف ،عماف،ط ،2005 ،1ص. 80
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أحمد عمي الفبلحي االغتراب في الشعر العربي،ص.52
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تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

وىذا مانعثر عميو في شخصية معمر،إذ ظيرت بعض المبلمح الدالة عمى االغتراب
االجتماعي في رواية " ىوامش الرحمة األخيرة" ومنيا بعد البطؿ عف أسرتو التي شغمت
تفكيره وكشفت عف معاناتو النفصالو عنيـ فمـ يستمتع بالحياة ،عانقو االغتراب منذ ربيع
وكد وتعب وبعد عف زوجتو
عمره حينما ىاجر إلى الميجر ّ
كما لـ يشبع عينيو بمحظة والدة أبنائو ليرفرؼ األلـ فوؽ رأسو مف جديد ويسمو عذابو
أكثر فأكثر
فقد انفصؿ عف قرة عينيو بسبب الماؿ ،لمتخمص مف دائرة البؤس والشقاء فقاؿ « بدأت
أتضايؽ في ..العمؿ بعيدا عف أىمي تزوجت و أنا في الميجر وأصبح لي أوالد وأنا
عامؿ في الصحراء لـ أر لحظات والدتيـ حقا الماؿ يحؿ أزمات كثيرة ولكنو اليساعد
اإلنساف عمى استرجاع الزمف الذي انقضى»

1

حاوؿ معمر أف يحقؽ طموحاتو وآمالو كالمسكف الذي وعد زوجتو بو لكي التذىب
غربتو أدراج الرياح.
فقاؿ »:وعدتيا ببناء بيت جميؿ في حي الربوة سنيجر شقة العمارة الصفراء أصبح
السكف فييا عذابا قالت لي زوجتي يوما عندما تبني لنا المسكف الجديد أقوؿ لؾ بأف
عممؾ في الميجر أو في ورشات الصحراء كاف مفيدا لنا جميعا «

2

كما سخر البطؿ مف نفسو التي جرتو وراء ممذات الدنيا،مضيعا بذلؾ شبابو لـ ينتبو
لو حتى فاجأتو الشيخوخة ،وغطتو بمباسيا الثقيؿ وضربت لو موعدا مع اليأس ،والسقـ مف
الحياة عمى حد قولو » عندما فاجأتني الشيخوخة ندمت عمى أياـ الشباب والكيولة التي
أضعتيا جريا وراء الماؿ ياليا مف سخرية «
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الرواية  ،ص.45
الرواية  ،ص.33
الرواية ،ص.89
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3

تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

طرح لنا الكاتب نموذجا عف االغتراب في روايتو برصده لمواقع االجتماعي الحقيقي
الذي نتممسو في شخصية البطؿ ،إذ فترت عبلقات التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي بينو
وبيف معارفو و غدت عبلقات سطحية روتينية تحمؿ في طياتيا التفاىة والبلمباالة.
فاقدة لممصداقية ،والشفافية مثؿ عبلقتو بصديق ػػو القديـ "قدور الفجي" الذي ضايقػػو بأسئمتو
ونصائحو حيف قاؿ لو:
» لماذا ال تشتغؿ في التجارة أو في الفالحة ؟
قادر عمى سماع النصائح المممة و أنا في
كدت أنفجر في وجيو لوال الحياء لـ أعد ًا

ىذه السف المتقدمة شعرت أف قدور الفجي يحاوؿ مضايقتي بأسئمة المحرجة «

1

ىذه الكممات البسيط ػػة ليا األثر العميؽ في جوىره إذ تعكس مظاىر قمقو وكبتو
لمحزف واألسى رامزة بذلؾ الغترابو وغربتو ،و فقده التوازف والثبات في حياتو أيف استولت
عميو مشاعر اإلحباط والفشؿ أضؼ إلى ذلؾ الخوؼ مف ضياع أىدافو .
بحكـ أف اغترابو كاف نتيجة حتمية لتحقيؽ ما يصبو إليو بقطفو لمحمـ الذي طاؿ
انتظاره و ىو جمع الماؿ إلرضاء حاجياتو فالبطؿ معمر ضعفت إرادتو  ،وتبلشت ثقتو
في نفسو فقاؿ » مالذي يرغمني عمى البقاء بيف كثباف الرماؿ بعدما جمعت ثروة تسمح
لي ببناء بيت فسيح وفتح محؿ لمتجارة المربحة ؟ فجأة بدت لي حياتي قاحمة شعرت
بأنني متعب و في حاجػػة إلى الراحػػة فكرت في االبتعاد عف الصحراء « .

2

أضؼ إلى أف رؤيتو لمحياة تغيرت ،وأصبحت رؤية سوداوية محبطة.
أما إذا نظرنا في عبلقة المغ ػ ػػترب مع أىؿ مدينتػػو ،وج ػ ػػي ارنػػو فإننا نجد ىذه العبلقػػة
ليست مبنية عمى األل ػ ػفػػة ،والمحبػ ػ ػػة أو صداق ػ ػػة ودية ذلؾ أف الصح ػ ػ ػراء أبعدتػػو عف جو
العبلقػات الحميميػػة ،والسي ػػر والسمػ ػػر مع األصحػ ػ ػػاب فبات معمر ال يحػ ػػب المك ػ ػػوث
فػ ػػي المدينة التي ينتمي إلييا إذ أف التواصؿ بيف الناس ىو الذي يوفر بعد األلـ الراحة
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الرواية،ص.51
الرواية،ص.45
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تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

وبعد الضيؽ الفرج لكف إف غابت تمؾ األواصر المجتمعية يفقد اإلنساف التبلؤـ
واالنسجاـ.
وىذا ما عبر عنو البطؿ حيث قاؿ  » :لقد فتر حماسي لممكوث في المدينة لـ يعد لي
فييا أصدقاء حتى سكاف العمارة الصفراء ال تربطني بيـ عالقة ودية ،الصحراء باعدت
بيني و بيف الناس « .

1

وىذا يوضح مدى توسع اليوة االغترابية في ذات معمر التي عكست ال مباالتو
اتجاه اآلخريف.
كما أنو فقد الثقة في الناس وانعزؿ عنيـ ،وعف محيطو فاضطربت مشاعره
وانشطرت ذاتو فمـ يعد يحاور األشخاص حتى بعد عطمتو وعودتو لمبيت خمقت الغربة في
نفسو جوا مف الممؿ ،والفراغ فكانت زوجتو تحثو عمى الخروج مف البيت وزيارة األىؿ
واألقارب فقاؿ معمر» تقوؿ لي بمطؼ:
لماذا ال تخرج إلى شوارع المدينة  ،ترتاد المقاىي كاآلخريف و تمتقي بالناس ؟ثـ تحثني عؿ زيارة األقارب و لكنني كنت أرد عمييا بال مباالة
 -لست في حاجة إلى ىـ العباد بعد ىموـ الصحراء ؟ «

2

فأصبح البطؿ كتمة مف المشاعر ،واألحاسيس المضطربة والمتناقضة.
كما رصدت لنا الرواية عبلقة البطؿ بالعماؿ العامميف معو في الصحراء كانت
عبلقة أخوية مبنية عمى المحبة ،واأللفة و كأف البطؿ صنع لنفسو انتماء آخر فأصبحت
الصحراء منزلو الذي انعزؿ عنو ،وأضحى العماؿ أىمو الذيف اغترب عنيـ.
يحاوؿ معمر أف يتجنب لوعة الفراؽ التي تختمج صدره مسببة لو نزيفا يصعب إيقافو
فحاوؿ توجيو مشاعره نحو أصدقائو ،الذيف بدورىـ يواجيوف زوابع الصحراء ورماليا
يكدوف ويتحدوف الصعاب والظروؼ القاىرة التي فرضت عمييـ ومف الطبيعي أف يحبيـ
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الرواية،ص.98
الرواية ،ص.40
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تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

ويحتموف مكانة في قمبو ،لممدة الطويمة التي قضاىا معيـ فقاؿ معمر » ىؤالء العماؿ أىمي
عماؿ شجعاف قضيت جؿ أيامي بينيـ في ساحة شعوري تمثمت لي وجوه لفحتيا حرارة
الصيؼ والزوابع الرممية ،وبرد الميمي الشتوية «

1

ولكف رغـ ذلؾ اليمكف لمعمر أف يوىـ نفسو بنسياف أىمو أو يعوضيـ بأسرة أخرى
إذ أف شخصيتة أصبحت حساسة بعد كؿ األلـ الذي أصابو فوجد نفسو وحيدا منعزال عف
الناس في غرفة ىادئة يفكر في مأساتو التي أدت بو إلى نوبة عصبية حيث قاؿ:
» وجدت نفسي وحيدا في غرفتي اليادئة مكثت لحظات طويمة في سريري الصغير
تذكرت ماجرى لي البارحة عشت نوبة عصبية شديدة «

2

فانغمس في بركة مف العذاب

مرة أخرى رغـ أنو حاوؿ بناء جسر يعبر مف خبللو إلى بحة أمؿ عمو يجفؼ دموعو التي
يعتصرىا قمبو.
واستغرب البطؿ مف نفسو التي تعاني االنفصاـ يتخمميا االضطراب والتشتت حيث
تتصارع ذاتو المغتربة بيف البقاء ،والرحيؿ فبعد انتياء عطمتو يحمؿ حقيبتو ويعود لمعمؿ
وىنا يكوف في شوؽ لرؤية عماؿ الورشات ،وحيف يصؿ إلى ىناؾ أي حاسي مسعود
وباألخص في غرفتو الضيقة يستولي عميو الضيؽ ،ويغمره القمؽ وتتسمؿ الخواطر إلى
فكره ويحس بالم اررة التي ترىقو وتجوؿ بو في عالـ كئيب تعيس فتغزوه األماني واألحبلـ
إلى بيتو لينتيي عذابو لقولو  » :بعد عطتمي التعويضية أحمؿ حقيبتي الجمدية السوداء
وأعود إلى الورشة في مطار السانية وىراف ،وأنا بيف عماؿ شركة سوناطراؾ المتوجييف
إلى حاسي مسعود واف أمناس تتممكني حالة غريبة مف االشتياؽ إلى عماؿ الورشات
وحيف وصولي إلى غرفتي الضيقة يستولي عمي القمؽ وأتمنى العودة إلى البيت يالو مف
عذاب؟ «

1
2
3

3

الرواية ،ص.56
الرواية  ،ص.80
الرواية  ،ص.61
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تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

ربما تعود ىذه الحالة المتوترة عند معمر إلى كبره في السف فقد قضى جؿ حياتو
مغتربا مما ساىـ في إضعاؼ إرادتو ،ومف خبلؿ ىذه اإليحاءات يتبيف لنا أف شخصية
معمر ال يشرؽ عمييا يوـ جديدإال ويكوف ممتمئ باألحزاف بؿ تزيد حدة األلـ والغربة .
ومف الحاالت الدالة كذلؾ عمى االغتراب ىو التداخؿ بيف الواقع والخياؿ إذ كاف
معمر في أحياف كثيرة ينسج قصصا مف الخياؿ ألصدقائو ،ويضيؼ عمييا توابؿ المبالغة
واإلبداع فقاؿ » :بأنيـ في أكثر األحياف كانوا يصدقوف حكاياتي التي كنت أنسجيا ليـ
مف خيالي «

1

وكاف السائؽ رزقي أيضا الذي يعمؿ في الصحراء مع معمر مثاال آخر عف
المغترب الذي يتكبد األلـ والمشقة ،وظؿ متأرجحا بيف اليأس واألمؿ يحمـ باليوـ الذي
يتقاعد فيو ويحصؿ عمى الراحة والطمأنينة ،والخوؼ مف غدر الصحراء القاحمة التي
تكسوىا الرماؿ الذىبية فاقدة لمخضرة التي تبعث عمى األمؿ والتفاؤؿ والسرور ىذا ماجعؿ
رزقي يكره العمؿ فييا لصعوبة تأقممو مع جفافيا ونيرانيا البلفحة حيث قاؿ:
» سيأتي اليوـ الذي أحاؿ فيو إلى التقاعد ،ولكف أخشى أف أفقد أعصابي في ىذه
الصحراء المتبرجة قبؿ أف أحقؽ بعض أحالمي ثـ بضيؽ :
كرىت العمؿ في ىذه المنطقة المتبرجة ( )...أحب الخضرة التي تكسو األرض «

2

عبرت ىذه الدالالت عف نفور العامميف مف الواقع الذي أرغميـ عمى السباحة في
بحيرة مف العذاب النفسي ،المحتقف بالشكاوي واليموـ.
حاوؿ معمر التغمب عمى المعاناة التي تكبدىا في الصحراء إذ قرر بعد كؿ
الصعاب واألزمات النفسية ،واالجتماعية أف يخرج مف بؤرة العذاب بتخميو عف العمؿ في
الصحراء فكانت لدي ػ ػػو فرصػة إلعػ ػ ػ ػػادة بناء الحمـ مف جديػد ،إال أف لحظات الف ػ ػراؽ
كانػ ػػت حزينة ومؤثرة فالبطؿ قديـ ىناؾ ،والكؿ يعرفونػػو فانتشر الخبػػر في أنح ػػاء
1
2

الرواية ،ص.11
الرواية ،ص.85
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تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

الورش ػػات لـ يعجبو ذلؾ ألنو يكره ويمقت شفقة الناس ولكثرة طيبتو وحنانو عمى كؿ
الشخصيات الموجودة في الرواية تألموا بدورىـ عمى فراقو وحاولوا رفع معنوياتو لقوليـ
انتيى زمف الغربة وانقضت أياـ التعاسة فذكر البطؿ كؿ ىذا في مقاطع حوارية دارت
بينو ،وبيف زمبلئو في الصحراء إذ سرد ماحدث لقولو :
» لحظات الفراؽ كانت حزينة جدا لمعت عيوف أصدقائي ببريؽ العبرات الحبيسة قاؿ
عواد الحارس بحزف:
لقد نجوت مف الصحراء المسعورة ياعمي معمروردد شريؼ الميكانيكي:
الحمد هلل عمى شفائؾوقاؿ لي حميد الروخو:
سأزورؾ قريبا في العمارة الصفراء
وتمتـ عواد الحارس وىو يتصفح مالمح وجيي :
التفكر في الصحراء انتيى زمف الغربة «

1

نبلحظ بأف معمر كاف يسرد كؿ التفاصيؿ بدقة ليعبر أكثر عف عمؽ تجربتو المريرة
ويكشؼ لنا عف رحمتو الصحراوية التي انتيت المحالة كما تجسد حوار معمر مع نفسو
التي امتزجت بالعواطؼ لبعده عف زوجتو التي تركيا وىي ماتزاؿ في قمة شبابيا لـ تصؿ
حتى لمرحمة الكيولة تركيا وحيدة بعد ذىابو إلى الصحراء لقولو
حيوية وفي قمة نضجيا لـ تبمغ سف األربعيف بعد تزوجتيا

 » :مازالت زوجتي
وأنا في الميجر بعد أياـ

مف رجوعي مف فرنسا غادرت المدينة إلى الصحراء تركت يمينة وحيدة في الشقة التي
اشتريتيا في العمارة الصفراء «

1
2

2

الرواية ،ص.84
الرواية ،ص.82
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تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

لقد أثر ىذا الحدث فيو كثي ار كيؼ ال ،وقد انفصؿ عف أغمى أحبابو أضؼ إلى ذلؾ
إحساسو بالعجز والفشؿ في الحياة ،فبعده عف زوجتو تسبب في اغترابو عف ذاتو ومف ثـ
اغترابو عف اآلخريف وانعزالو عنيـ
فقد أبسط حقوقو في الحياة أال وىو البقاء في مجتمعو معز از مكرما يشتغؿ في
مدينتو بقرب أسرتو زيادة عمى ذلؾ شعوره باليامشية ،وعدـ مزاولة النشاط االجتماعي
العادي فكؿ ىذه اإلشارات والدالالت نجدىا جاءت حاممة لمعاني االغتراب االجتماعي
كاالنعزاؿ واالنفصاؿ والضياع ،والتيميش وغيرىا مف المعاني التي تنطمؽ كالسيـ
المصوب نحو القمب الجريح ليبقى يخفؽ وينبض دائما بالقير المنقوش عمى حياة معمر
ينغص عميو أيامو وبذلؾ فاالغتراب االجتماعي مف أخطر أنواع االغتراب الذي يمكف أف
يمحؽ الشخصية المغتربة ،ويؤثر عمييا ،ذلؾ أف العامؿ حينما يعمؿ في مجتمع غير
مجتمعو يصبح لو ىدؼ واحد وىو كيفية التواصؿ وتحقيؽ االنسجاـ مع أفراد المجتمع
المحيطيف بو فيسعى جاىدا لتبني قيـ جديدة غير قيمة تمكنو مف البقاء واالستمرار ،إال
أف الواقع أصعب مف ذلؾ فإذا لـ يتمكف مف االندماج ومواكبة األحداث والوقائع الجديدة
ىنا يحدث التصدع والشقاؽ بينو وبيف اآلخريف ،ويتغرب العامؿ عف كبل المجتمعيف
مجتمعو والبيئة الجديدة عميو ،ويعيش في عزلة تامة عف الناس مما يفقده السيطرة عمى
نفسو.
وىذا الموف مع المعاناة تجسد في شخصية بطؿ الرواية معمر الذي لـ يستطع
الصمود والبقاء أكثر في عممو بالصحراء فكاف ينعزؿ عف اآلخريف أحيانا ،وأحيانا أخرى
يغرؽ في ذكرياتو لذلؾ قرر أخي ار االستقالة ألنو لـ يبؽ لو أي طاقة في الصحراء لقد
تآكمت مع ح اررتيا البلفحة لقولو:
» لقد استنزفت الصحراء كؿ طاقاتي إني عائد إلى بيتي سيكوف لي وقت طويؿ
لممارسة الحمـ مف جديد الأسمح ألي شخص أف يفسد حياتي القادمة «
1

الرواية ،ص.86
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الفصل الثاني:

وكأف عمي معمر كالطفؿ الصغير الذي يحمـ بمستقبؿ واعد ينتظره وال يسمح لجنس
مخموؽ أف يفسد حياتو

1.3االغتراب السياسي :
تزداد يوما بعد يوـ الصراعات والتناقضات التي تسود المجتمعات وتطاؿ األفراد
عمى حد سواء بسبب األنظمة السياسية ،والق اررات الصادرة عف رموز الدولة بمافييا » مف
عماء السمطة وعماء دكتاتوريتيا «  1التي تفرض عمى األفراد وتحمميـ فوؽ طاقتيـ حيث
أف فساد النظاـ يؤدي إلى كبت حرية األفراد مما ينمي إحساسيـ بالفشؿ والعجز عف
تحقيؽ أىدافيـ ،كما أف االغتراب السياسي » يرجع إلى الظروؼ االجتماعية المقيدة
لحرية الفرد وعدـ وجود فرص لتحقيؽ أىدافو «

2

ذلؾ أف المتغيرات االقتصادية وما ينطوي تحتيا مف فقر يكوف باعثا مف بواعث
االغتراب السياسي وما يصاحبو مف يأس واستياء ،والبلمببلة وىذا ماحاولنا رصده في ىذه
الرواية التي جاءت عاكسة لوضع الشخصيات ومف بينيا قدور الفجي صديؽ قديـ لمعمر
إذ ضاؽ صدره مف ىذه الببلد لقولو  » :كؿ شيء في ىذه البالد جامد لقد جمعت ثروة
ولكني لـ أجد مجاال حيويا ألستثمرىا فيو الفرص في بالدنا ضئيمة،والشخص المتميز
اليحبو الناس «

3

فعبر عف سخطو مف السياسة السائدة في الدولة والتي ال تعطي الحرية لؤلفراد في
اختيار مايريدوف حسب كفاءاتيـ وقدراتيـ بؿ تسير الفرد حسب مشاريعيا واستثماراتيا
والفرد إما أف يتقيد بيذه القوانيف واما أف يتمرد عمييا ،وىنا يدخؿ في دائرة االغتراب
السياسي فالفرد حينما يشعر بأف خيرات ببلده ،ومواردىا الطبيعية ستتحوؿ إلى نقمة ضده
وتزيد مف غربتو وعذابو يصبح رافضا ليذه الق اررات والقوانيف وىذا ماجعؿ قدور الفجي

1
2
3

سميماف حسيف ،مضمرات النص والخطاب ،ص.208
عبد المطيؼ محمد خميفة ،دراسات في سيكولوجية االغتراب ،ص.108
الرواية ،ص.53
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الفصل الثاني:

يقوؿ» بعد وفاة الزعيـ بومديف بدأت البالد تتحرؾ ولو ببطء ...ستتحسف األمور
لوتخمت الحكومة نيائيا عف االشتراكية وحكاية " ماميا الثورة الزراعية " «  1التي تنص
عمى خدمة الشعب عند الحكومة وىنا يبدأ االغتراب السياسي االقتصادي حيف يستشعر
الفرد بفقداف الحؽ في وطنو ثـ بآراء وأىواء المسؤوليف في الدولة ،مما يجعؿ الفرد ينعزؿ
وينفصؿ تدريجيا عف وطنو ويشعر باليأس والتعب مف األوضاع المحيطة بو كما يفقد
حرية اإلبداع واالبتكار.
لقوؿ ناصر النقابي » التقاعد في بالدنا جحيـ ستجد نفسؾ أماـ الفراغ القاتؿ إذا لـ
تشغؿ نفسؾ بأي عمؿ ستصبح عبئا حتى عمى عائمتؾ «

2

وبيذا فيو يممح لمفرص الضئيمة الموجودة بالببلد فمو كانت الق اررات صائبة وتخدـ
عامة الشعب لما تغرب معمر عف مدينتو غميزاف إلى مدينة أخرى بحثا عف لقمة عيشو
فجاءت الرواية معبرة ومصورة ليس لمعمر وحده ،وانما تمس مأساة شعب بأكممو الشعب
الجزائري الذي يعاني جراء ىذه القوانيف التعسفية التي لـ تعد إال بالضرر عمى الفرد

أي

أنيا تحمؿ بعدا رمزيا يتمحور حوؿ المشاكؿ االجتماعية وماينجـ عنيا مف ىموـ إنسانية
تعيش في دوامة مف العبلقات المعقدة ،والمتشابكة بخيوط الدولة وأحكاميا المرتبطة بجراح
وتشرد األفراد وبعدىـ عف أوطانيـ.

1
2

الرواية ،ص.53
الرواية ،ص.104
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الفصل الثاني:

/2عالقة االغتراب بالمكاف والزماف:
1-2المكاف:
يحتؿ المكاف موقعا ميما في الرواية باعتباره العنصر الرئيس الذي تنتظـ بو
األحداث كما أنو يكشؼ عف مكنونات الشخصية الروائية

» بإسقاط الحالة الفكرية

أوالنفسية لؤلبطاؿ عمى المحيط الذي يوجدوف فيو يجعؿ لممكاف داللة تفوؽ دوره المألوؼ
كديكور أوكوسط مؤطر لؤلحداث «

1

وقد ناؿ المكاف مثمو مثؿ بقية العناصر الحكائية األخرى أىمية كبيرة عند العمماء
والباحثيف ،وتعددت بذلؾ الدراسات المكانية متخدة معاني ودالالت ،ورمو از متنوعة بتنوع
أحداثيا » بحيث اليمكف تصور حكاية بدوف مكاف فبل وجود ألحداث خارج المكاف ذلؾ
أف كؿ حدث يأخذ وجوده في مكاف وزماف معيف «

2

أي أف الحركة تقع في مكاف ما ،واألحداث تتجسد ىي األخرى في ذلؾ المكاف وبالتالي
غدت العبلقة بينيما تأثير وتأثر ،كما يشكؿ المكاف ىمزة وصؿ بيف اإلنسانية جمعاء
فعبلقة اإلنساف بالمكاف عبلقة وطيدة شيدت ارتباطو بو منذ والدتو ،كما شيدت طفولتو
وعبر عف حنينو إلييا كما قالت يمنى
البريئة ،واألرض التي عاش فييا أجداده وآباؤه َ

عيد» ألـ تبث فيو الذاكرة متعة التذكر إذ ترسـ لمعالـ المفقود صورة متخيمة ىي المرجعي
المستعاد «  3وبذلؾ غدا المكاف راسخا في الذاكرة يعبر عف المحبة واأللفة التي تجمع
بيف بني البشر ،أضؼ إلى ذلؾ أف المكاف يساعد بدوره عمى تطوير بناء الرواية كما أنو
يحمؿ رؤية البطؿ ،وأفكاره ويجسدىا عمى أرض الواقع ،وىذا ما نممسو في ىذه الرواية فقد
عاش معمر تجربة االغتراب المكاني ببعده عف مدينتو " غميزاف" ومف ىنا بدأت اآلىات
1

حميد لحميداني ،بنية النص السردي مف منظور النقد األدبي ،المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشر والتوزيع ،الدار

البيضاء  ،المغرب ،ط ،2000 ،3ص. 71

2
3

محمد بوعزة ،تحميؿ النص السردي تقنيات ومفاىيـ ،الدار العربية لمعموـ ناشروف ،الرباط،المغرب،ط ،2010 ،1ص.99
يمني العيد ،فف الرواية العربية بيف خصوصية الحكاية وتميز الخطاب ،دار اآلداب ،بيروت ،لبناف ،ط،1998 ،1

ص. 115
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الفصل الثاني:

والمآسي التي يعاني منيا المغترب ذلؾ أف شعوره بعدـ االنتماء لممكاف الذي احتضنتو
منذ طفولتو أثر فيو كثيرا ،خاصة وأنو عاش االغتراب داخؿ وطنو الجزائر وىذا أصعب
األوجاع ،وأقسى أنواع الم اررة أف تغترب داخؿ وطنؾ بيف أىمؾ وأحبابؾ.
فتجمت األمكنة االغترابية في الرواية متمثمة في الشاحنة ،المقيى ،البيت ،المدينة،القرية
كميا عبرت لنا عف تمزؽ البطؿ ،وانحنائو أماـ عذابو بالرضوخ لميػػأس و القير.
الشاحنة:كانت نقطة انطبلؽ معاناتو التي تمثؿ حالة االنعزاؿ ،وفضاء القمؽ فكاف معمر
يقضي جؿ وقتو فييا متنقبل بيف المدف وبيذا رمزت إلى اغتراب سائقيا وعبرت عف
المأساة التي تبلحقو وعف األلـ الذي استولى عميو يمزقو ويعذبو لقولو

 » :عمى مقود

شاحنتي الرمادية وضعت رأسي المثقؿ بأفكار مضطربة ،واحساس غريب يعربد ويمزؽ
نفسي «

1

فرغـ ضيؽ مساحة ىذه الشاحنة إلى أف أوجاعيا كانت أكبر بكثير إذ أصبحت بح ار
مف الذكريات المؤلمة التي تعذب معمر .
ذكرت الشاحنة كمكاف في الرواية مرات عديدة باعتبارىا تحتوي عمى بؤرة داللية
تكشؼ لنا عف كؿ األحداث التي مربيا البطؿ
االغتراب بيف اإلنساف و مكاف عيشو «

» تتغير مالمح المكاف لترسـ مرحمة

2

ونبلحظ بأف معمر سئـ مف العمؿ كسائؽ شاحنة و أصبح ينفر منيا إذ ضاؽ
صدره مف االنتقاؿ عبر الطرقات ،وكأنو قطعة في كؼ القدر يحركيا الزمف حيث
قاؿ  » :عاودني نفوري مف قيادة الشاحنة قضيت أكثر مف عشر سنوات سائقا

1
2

الرواية،ص.34
صالح ولعة ،المكاف وداللتو في رواية "مدف الممح"لعبد الرحماف منيؼ ،عالـ الكتب الحديث،إربد،األردف ،ط ،2010 ،1ص.192
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الفصل الثاني:

بمديرية األشغاؿ البترولية

تجليات االغتراب في الرواية

منتقال بيف مدف الشماؿ وورشات إف أمناس "

(In-

) Aménasأصبحت قطعة متحركة في كؼ القدر « .1
فيذا المكاف أثار في نفسو اإلحساس بالغربة و أيقظ مشاعر الحزف واالنفعاؿ .
وتجمى ذلؾ في الرحمة التي قاـ بيا إثر عممو بشركة "سونطراؾ" حيث كانت صعبة لمغاية
مثقمة باألفكار المضطربة و الوساوس المفزعة لقولو

» ركنت الشاحنة الرمادية قرب

المخزف الكبير شعرت بأني أنييت أصعب رحمة قمت بيا منذ اشتغالي بمؤسسة
"سونطراؾ " ثـ قصدت غرفتي الصغيرة و أنا في غاية االنفعاؿ «

2

وبيذا يتضح أف لممكاف الجانب األكبر مف التأثير في الشخصية و زعزعة كيانيا
مثؿ الكآبة التي اجتاحت نفسية معمر لقولو :
» في غرفة شاحنتي الكئيبة ،شعرت بغصة في حمقي «

3

فكميا دالالت حاممة لمعنى االغتراب عف المكاف الذي ينتمي إليو معمر فعبر عف
تعبو مف ىذه الشاحنة و كأنيا محمولة عمى كاىمو.

البيت:إف البيت ىو مكاف لمدؼء ،والحناف والراحة ،واألماف كما أنو الحاضف لمطفولة و الصبا
يحمؿ الذكريات ،ويعبر عف األحبلـ واألماني.
وىذا ما لـ يجده البطؿ معمر حيث اغترب عف بيتو تجرع طعـ الفقداف والفراؽ لؤلىؿ
واألحبة فاشتدت بو الرغبة لمعودة إلى منزلو ميما كانت األحواؿ والظروؼ حيف
قاؿ »:شعرت برغبة جامحة في العودة إلى بيتي ثـ قررت السفر ولو في حافمة شركة
«4وبالتالي غدى المكاف في الرواية مكانا

نقؿ المسافريف المتوجية يوميا إلى ورقمة

1

الرواية ،ص.11

3

الرواية ،ص.33

2

4

الرواية ،ص.60
الرواية ،ص.70
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تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

اغترابيا داال عمى االشتياؽ والحنيف كيؼ ال ،وأف معمر لـ يجد زوجة تسانده في غربتو
وال حتى أوالد يدخموف البيجة والسرور لقمبو ليقوؿ:
» ازددت رغبة في العودة إلى بيتي استولى عمي حزف عميؽ مضت لحظات طويمة قبؿ
أف يغالبني النعاس «

1

فتبيف لنا أف المكاف المتواجد فيو تنعدـ فيو الراحة وبصعوبة يتسمؿ النوـ إلى قمبو
المسكوف بياجس العودة والرحيؿ ليتخطى بذلؾ كؿ الحدود الجغرافية التي تقؼ حاج از
أماـ حريتو وانعزالو عف اآلخريف الذيف يجمعيـ المكاف باعتباره » الكياف االجتماعي الذي
يحتوي عمى خبلصة التفاعؿ بيف اإلنساف ومجتمعو ،لذا فشأنو شأف أي نتاج اجتماعي
آخر يحمؿ جزءا مف أخبلقية وأفكار ووعي ساكنيو «

2

واذا تتبعنا أسموب الروائي " محمد مفبلح"نجد أنو لـ يقـ بوصؼ البيت وصفا
تفصيميا دقيقا مف حيث إظيار جمالياتو ،وصوره وألوانو الفنية ،بؿ اكتفى بأشياء بسيطة
مثؿ "السرير  ،الكرسي الخشبي ،الطاولة اآلباجورة  ،المطبخ"
فيي كميا كممات التصؿ لدرجة الحالة النفسية عند معمر ،أي أنو حاوؿ أف يمزج
الحالة النفسية بيندسة الفضاء المكاني ليوضح لنا أثر االغتراب المكاني األسري ،الذي
تجمى في الرواية حيث يقوؿ معمر » في أياـ عطمتي التعويضية التي تدوـ أسبوعيف ال
أبرح البيت إال

لبضع دقائؽ أجمس في غرفتي أو في الصالة أتفرج عمى برامج

التمفزيوف وأطالع الجرائد الحكومية «. 3
يدؿ ىذا عمى كثرة االشتياؽ والشوؽ لبيتو لدرجة أنو أصبح اليطيؽ فراقو يحمـ
بممارسة األشياء العادية التي حرـ منيا لقولو:

1
2

الرواية،ص.61

ياسيف النصير ،الرواية والمكاف دراسة المكاف الروائي،دار نينوي لمدرسات والنشر والتوزيع ،سوريا ،دمشؽ ،ط،2

 ،2010ص.70
3

الرواية ،ص.39
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تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

» نزعت حذائي الثقيؿ ،وتخمصت مف سترتي ثـ ولجت غرفة النوـ ،وجمست عمى حافة
السرير العريض «

1

وبذلؾ جاء البيت كمكاف ،يرمز لمبعد األسري عند معمر إذ ضاؽ صدره بيذا الجفاء
وبيذه الغربة وأحس بأنو وحيد يتحدث إلى أىمو فبل يسمعونو ،ويحتاج إلييـ فبل يجدىـ
وىذا مازاد الطيف بمة.

القريػػػػػة:جاءت القرية كفضاء مفتوح في الرواية لتصور لنا أجواء نفسية معمر المؤلمة
والحزينة تكتسي حمة بعثرة المشاعر وفوضى األحاسيس التي اعترت حياة البطؿ
المضطربة والفاقدة لؤلمف والسبلـ والراحة النفسية والقرية ىي » مكاف شبو مغمؽ معزوؿ
يفتقر ألبسط المرافؽ لذا يكوف إيقاع الحياة فييا سكونيا نمطيا متكر ار « 2
كالجوامع الدينية الموجودة تقريبا في مجمؿ القرى إذ دخؿ معمر في صغره لجامع القرية
لقولو» في صغري أدخمني والدي جامع القرية كاف حريصا عمى تعميمي حفظت القرآف
الكريـ عمى يد سي أمحمد الفاطـ كدت أصبح طالبا لوال رغبتي في المغامرة بعد وفاة
3

والدي ىجرت الجامع وبالرغـ مف توسالت والدتي لـ أواصؿ تعميمي «

فالبعد األسري لو األثر الكبير في التكويف النفسي لمشخصية ،وىذا ما نبلحظو عمى
البطؿ معمر إذ حطـ مستقبمو نتيجة لمظروؼ التي الزمتو منذ صغره فأبى أف يواصؿ
تعميمو بؿ وفكر في االنتحار حيف سمع بمقتؿ والده ،مما أثر بدوره عمى والدتو المسكينة
لقولو» حدست والدتي ماكاف يجوؿ في ذىني ابتعدت عني وجمست في زاوية الكوخ ثـ
راحت تراقبني بحذر تنيدت المسكينة كانت مثمي تعيش في دوامة الزمف العنيد «
1

4

الرواية ،ص.104

 2الشريؼ حبيمة ،الرواية والعنؼ ،دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة ،عالـ الكتب الحديث ،األردف،
ط ،2010،1ص. 49

 3الرواية ،ص.48

4

الرواية ،ص.48
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تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

أي أف معمر ليس وحده مف يعاني بؿ والدتو معو التي لـ يشفؽ عمييا الزمف ووصؼ
حياتيا وصفا عميقا مكمبل باألوجاع واآلالـ.
كانت عائمة البطؿ فقيرة وزادت فق ار بعدما توفي والده ما أجبر والدتو عمى العمؿ في
حقؿ "الرومي جانو" لقولو" كانت أمي تشتغؿ في حقوؿ الرومي جانو طمبت منيا أال
تعمؿ فقالت لي  » :ماذا نأكؿ يا ولدي وسكتت المسكينة لـ أرد عمييا وفي مساء اليوـ
التالي انزوت في الكوخ المتواضع وانخرطت في البكاء «

1

حز في نفسو كثي ار إذ لـ يرغب أف تشتغؿ والدتو ولكف ىييات سيموتوف جوعا
ىذا َ

إف لـ تفعؿ ذلؾ وما أصعب األوجاع أف تجد أقرب الناس إليؾ في حالة يأس ودمار
ليس نفسيا فقط بؿ وجداني وفكري وذىني فمـ يتمتعوا بالراحة الموجودة في القرية بؿ

انقمب عمييـ الدىر ورجمتيـ األياـ بنيرانيا الحارقة لكؿ أمانييـ وما زاد مف غربة معمر
وشعوره بالضياع غياب والدتو فبعد وفاتيا تحطـ قمبو لقولو

 » :عندما سكنت الجبؿ

األخضر ظمت تنتظرني عممتني كيؼ أواجو الحياة بابتسامة عريضة بعد غيابيا األبدي
شعرت بالضياع عدت إلى القرية وقمبي يعصره األلـ «

2

فمـ تكف القرية مبعثا عمى السعادة عند معمر بؿ أضحت ىي األخرى رم از لؤللـ
واألنيف الصارخ مف أعماقيا التائية والمتشردة المحكومة عميو بالمعاناة فبل طفولتو كانت
فضؿ العودة إلييا لتعبو
سعيدة وال كبره كاف فرحا ورغـ األلـ الذي تكبده في القرية ،إال أنو َ
مف صخب المدينة ففكر في العودة إلى قرية األجداد عمو يجد بعض السبلـ

لقولو »:فكرت في العودة إلى القرية أصبحت ميجورة نزح جؿ سكانيا إلى مدف الغرب
الجزائري «

3

وبيذا عكست القرية مبلمحيا الحزينة في نفسية البطؿ وصورت لنا طفولتو الممموءة
بالذكريات المؤلمة .
1
2
3

الرواية ،ص.35
الرواية ،ص.101
الرواية ،ص.98
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تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

المقيى:مف المعروؼ أف المقيى مكاف لمتجمعات الرجالية تتوافد عميو جميع طبقات
المجتمع الغني والفقير ،يجمع شخصيات غريبة عف بعضيا البعض ،يقصدونو لتمضية
الوقت والترفيو عف النفس بالسير والسمر ،الفرح والسرور ،إال أف ذلؾ ال يتوافؽ مع
شخصية معمر فيو ال يقصد المقيى لمحديث أو تبادؿ الحكايات ،وانما ىو يعكس جانبو
النفسي المظمـ ،فكاف معمر يجمس بمقيى (السائؽ) الكائف بمدينة وىراف وكأنو الوحيد في
ىذا العالـ الذي يتكبد المعاناة ،ومايدؿ عمى اغترابو ىو جموسو في زاوية غير مضيئة
ويكتفي بالتأمؿ في ىذه الحياة التي غربتو ووضعتو عمى اليامش لقولو  » :كاف مقيى
(السائؽ) مكتضا بالرواد الذيف لـ يعرفوا معنى المعاناة عمى عجالت الشاحنة ،ولـ
يقضوا مثمي أياما طويمة داخؿ غرفتيا الخانقة كانت الساعة السابعة صباحا دفعت
الباب الزجاجي لممقيى ثـ اتخذت مكاني في زاوية غير مضيئة «

1

يتضح لنا أف حتى المقيى كاف بالنسبة إليو غرفة خانقة فكاف معمر كغيره مف
البشر يرتاد المقيى يشرب القيوة ليخفؼ عف نفسو قميبل ويرتاح مف قيادة الشاحنة ،يحاوؿ
ممارسة األفعاؿ العادية حتى يحس بأنو موجود لقولو » شربت قيوتي في ثالث رشفات
ودخنت سيجارة ثـ وضعت ثمف القيوة عمى المائدة ونيضت ثـ تحركت نحو الباب
الزجاجي « 2فيذه التحركات البسيطة كشفت لنا عف نفسيتة المغتربة وجسدت لنا معاناتو
المكانية.
وقد استخدـ الروائي األصوات التي يعج بيا المكاف مف قبؿ الموجوديف ليرمز
لمحركة المكانية في المقيى الممموءة بالثرثرة  ،والصخب العالي لقوؿ البطؿ

» دخمت

المقيى وأنا أليث شعرت ببعض التعب اقتربت مف سف الستيف الحظت أف السكوف

1
2

الرواية ،ص.91
الرواية ،ص.11
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تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

الذي كاف يعـ المقيى ،ممموء بصخب العبي الدومينو كاف جؿ الرواد يثرثروف وفي
عيونيـ شبو سؤاؿ «

1

ىذا يوحي بعزلة معمر وسكونو وكأنو غريب األطوار أو ينتمي إلى عالـ خاص
جسد اغترابو ،وانفصالو عف الحياة التي اضطر إلى العيش فييا رغـ معرفتو بصخبيا
وضجيجيا.

المدينػػػػػػػة:جاءت المدينة موظفة في الرواية كمحطات عبور بالنسبة لمبطؿ عكست قمقو مف
ىذه المدف المكتضة ،بالضجيج لقولو » :أه تعبت مف قيادة الشاحنة في مدينة وىراف
تقمقني السياقة أكثر أتمنى بسرعة الخروج مف شوراعيا المزدحمة بالمركبات «

2

فعبرت الكممة "أه" عف أعماؽ اغترابو كما كاف يمني نفسو ويحمـ بالعودة لمدينتو مسقط
رأسو لقولو »
الساحمية «

تمنيت أف أغمض

عيني وحيف أفتحيما أجد نفسي في مدينتي

3

ىذا يدؿ عمى ارتباطو وانتمائو لمدينتو التي ستشيد عمى وفاتو لقولو » ستشيد مدينة
غميزاف أيامي األخيرة ثـ دفني بمقبرة سيدي عبد القادر" موؿ العرؼ" «

4

وبذلؾ جسدت لنا المدينة كمكاف اغترابي انفصالو ،وبعده عف غميزاف التي يأمؿ العودة
إلييا.
لـ يترؾ البطؿ حدثا إال و أشار إليو سواء كاف ميما ،أو غير ميـ رئيسي أو فرعي
لقولو» بدت لي المدينة إمراة شقية ىجرىا عشاقيا تعرت تحت سيوؿ األمطار تغتسؿ
في ىدوء متحدية حنينيا إلييـ «
1

الرواية ،ص.8

2

الرواية ،ص.7

4

الرواية ،ص.97

3

5

5

الرواية ،ص.85
الرواية ،ص.7
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الفصل الثاني:

وكأنو بذلؾ يعبر عف أحاسيسو ،ومشاعره ويصورىا حتى في الطبيعة ينقب عف
أي شيئ يشاركو أحزانو وما يمفت انتباىنا في ىذه الرواية تمسؾ معمر بصبلتو ودينو رغـ
مشؽ السفر بؿ كاف يجد الراحة في الذىاب لممسجد لقولو » :توجيت بخطى ىادئة إلى
المسجد صميت فيو الظير ،ولـ أخرج منو إال بعدما شعرت بأنني تخففت مف بعض
اليموـ «

1

فجاء ىذا المكاف كممجأ يروح عف النفس ،ويبعث فييا األمؿ مف جديد كما جاءت
جؿ األمكنة الموجودة في الرواية ،عاكسة لمشاعر االغتراب والحزف وعدـ االنتماء
لموطف ىذا األخير الذي ال يوجد لو بديؿ .
وحمؿ عنواف الرواية ىو اآلخر داللة يوحي لؾ في الوىمة األولى بالبساطة ولكف إذا
ما قرأت الرواية ،وتغمغمت فييا تتضح لؾ ىذه اليوامش المعبرة عف صرخػػة معمر
األخيرة ،وبيذا فالمكاف ىو الذي يعطي الحيوية لمرواية ويساىـ في الكشؼ عف رؤية
األبطاؿ إذ قد يحمموف رسالة موجية لمعالـ ،عاكسة لؤلوضاع التي خمفيا المجتمع
الحديث ،وال يكتمؿ المكاف إال بعنصر الزمف وىذا ما سنتطرؽ إليو في العنصر الموالي.

 2-2الزماف:
ناؿ الزمف عناية فائقة مف قبؿ العمماء والفبلسفة واألدباء ،وكاف محؿ جدؿ في كثير
مف القضايا والدارسات األدبية العربية والغربية عمى حد سواء ذلؾ أنو مرتبط بالحياة
واإلنساف ،مبلزـ لكؿ شيء موجود عمى ىذا الكوف » فالزمف كأنو ىو وجودنا نفسو «
متأصؿ في حياتنا اليومية يبلحؽ األزمنة التي يحياىا اإلنساف والتي تكشؼ عف وجوده
في صباه ،وشيخوختو ونياره وليمو دوف أف يغادرنا برىة أو يفارقنا دقيقة مف الدقائؽ
إذ» إف الزمف موكؿ بالكائنػات ،ومنيا الكائ ػػف اإلنساني يتقصى م ارحػػؿ حياتػػو ،ويتولػػج

1
2

الرواية ،ص.55
عبد المالؾ مرتاض ،في نظرية الرواية ،ص.171
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2

تجليات االغتراب في الرواية

الفصل الثاني:

في تفاصيميا بحيث ال يفوتو منيا شيء ،وال يغيب عنو منيا فتيؿ كما تراه موكبل بالوجود
نفسو «

1

فيو التحوؿ والتغيير انطبلقا مف الماضي والحاضر ،مرو ار بالمستقبؿ أي أنو في
حركة مستمرة ال تنقطع فظير الزمف في األعماؿ األدبية عامة واألعماؿ الروائية خاصة
لكونو يساعد عمى نضج الرواية وتطور أحداثيا
وبالشخصيات لدى الممتقى «

» فيعمؽ اإلحساس بالحدث

2

ويغطي العمؿ السردي بكاممو إذ النجده يظير تارة ويختفي تارة أخرى فيو موجود
وحاضر في كؿ رواية ،سواء كاف خيالي أـ واقعي جسد لنا األحداث االغترابية التي مر
بيا البطؿ معمر في حياتو.
واذا الحظنا نجد أف الكاتب " مفبلح " استخدـ السرد بمساف البطؿ معمر ليعبر أكثر
عف أزمتو االغترابية ،ويضيء لنا بعض الجوانب مف حياتو الماضية وزمنو الحاضر.
فكاف التبلعب الزمني واضحا في الرواية مف خبلؿ استحضاره لتقنيات السرد الفنية
الحاممة لمعاني االغتراب التي تعاني منيا الشخصية فاستخدـ تقنية االسترجاع ،واالستباؽ
وكما أشرنا سالفا لتقنية المونولوج ليسبر لنا أغوار شعوره الداخمي الممزؽ.

 االسترجاع:ىو عودة الشخصية إلى الماضي باسترجاع الذكريات واألحداث السابقة مع االستمرار في
الحاضر وكأف البطؿ بذلؾ يحي زمنيف في آف واحد ،وىذا ما أضفى عمى الرواية بعدا
فنيا جماليا خاصا بيا » حيث أف كؿ عودة لمماضي تشكؿ ،بالنسبة لمسرد ،استذكار يقوـ
بو لماضيو الخاص ،ويحيمنا مف خبللو عمى أحداث سابقة عف النقطة التي وصمتيا
القصة «

3

1

ميا حسف القصراوي ،الزمف في الرواية العربية ،ص.11

3

حسف بحراوي ،بنية الشكؿ الروائي الفضاء -الزمف –الشخصية ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء  ،المغرب

2

محمد بوعزة ،تحميؿ النص السردي تقنيات ومفاىيـ ،ص.87
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الفصل الثاني:

فورد االسترجاع في الرواية بعودة معمر لماضيو األليـ الذي تجسد في وفاة والدتو
» تذكرت والدتي

ومازاد مف تكثيؼ االغتراب لديو ،أنو لـ يرىا بفعؿ ىجرتو لقولو

المسكينة -ضاؽ صدري ..دمعت عيناي توفت أمي وأنا في الميجر انيمرت
دموعي..إليي أنا عبدؾ الضعيؼ «  1كما تحدث عف والده الذي اغتيؿ ،والذي لـ يعرؼ
مف وراء ذلؾ مات ودفف سره معو.
لقولو »

أنا نشأت يتيما مات والدي في حقؿ المعمر " الرومي جانو" ال أحد

يدري سبب موتو الحقيقي قيؿ توقؼ قمبو فجأة وقيؿ صكتة بغمة " الرومي جانو " «

2

حقا حياة معمر طافحة باألحزاف مند وعيو في ىذا الكوف فبل زمنو الماضي كاف سعيدا
وال زمنو الحاضر ،فجاءت صورة البطؿ معبرة عف يتمو الذي جاء مبك ار وطفولتو األليمة
كما كشفت لنا الرواية عف أسبابو االغترابية ،الذاتية واالجتماعية بعدما استولى عميو الفقر
لقولو» في طفولتي كاف أىؿ القرية ينادونني ب"ولد بشير المزلوط" أصبح والدي
بعدما استولى "الرومي جانو" عمى أراضي جدي الحاج لخضر «

فقي ار

3

فعبر عف إحساسو المرير بزمنو القديـ الذي طغى عميو االستبداد والعنؼ فجاء زمنو
الماضي رام از لممعمر ،والثورة عمى المحتؿ ،وما ينطوي تحت دفينتو مف جوع وتشريد
وضياع حيث قاؿ » تذكرت أيامي في الجبؿ األخضر في أدغاؿ جباؿ الونشريس الغربي
المطاردة الدائمة والجوع ،واأللـ والعري ،والموت يترصدنا في كؿ مكاف «

4

فاغترب وانعزؿ كما أراد أف ينفصؿ عف ىذه الدنيا التي لـ تجمب لو سوى األلـ فقاؿ
» في طفولتي فكرت في االنتحار حيف سمعت بمقتؿ والدي صعدت جسر السكة
الحديدية المشرؼ عمى القرية عاقدا العزـ عمى وضع حد لحياتي المضطربة «2
فمزج معمر بيف طفولتو األليمة و يأسو مف الحياة ،وبيف حنينو لوالديو و قسوة الزمف عميو
1

الرواية  ،ص.35

3

الرواية  ،ص.18

2

4

الرواية ،ص.6

الرواية ،ص.34
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الفصل الثاني:

وبيذا يتضح لنا أف الزمف االسترجاعي جاء حامبل لممدلوالت االغترابية في شخصية
معمر والمتمثؿ في الحنيف واليأس ،واأللـ والعذاب أضؼ إلى ذلؾ االضطراب بالعودة إلى
الذكريات األليمة.

االستباؽ:ىو النظر إلى المستقبؿ في الزمف الحاضر أي أنو » استباؽ زمني الغرض منو
التطمع إلى ماىو متوقع أو محتمؿ الحدوث في العالـ المحكي «

1

وىنا تكوف الفرصة أكبر لمتعبير عف الخياؿ ،ومصافحة الغامض والمجيوؿ واستباؽ
األحداث التي لـ يحف دورىا بعد وىذا يكشؼ لنا عف » تصوير مستقبمي لحدث سردي
سيأتي مفصبل فيما بعد «

2

فوردت دالالت االستباؽ عند بطؿ الرواية معمر إذ كاف يتوعد وينتظر العقوبة مف
طرؼ لجنة االنضباط إزاء تأخره عف عماؿ الورشات لقولو » لقد تأخرت بميمة أخرى عف
عماؿ الورشات  ..عبد السالـ الحسي عصبي لف يغفر لي ىذا التياوف أتمنى أال يكتب
عف تأخري تقري ار فيضخـ فيو أخطائي وقد يقدـ ممفي إلى لجنة االنضباط «

3

كما كاف يتنبأ معمر بما سيقوؿ لو ىواري النادؿ في المقيى عف عممو أو حممو
بالذىاب إلى الصحراء حيث قاؿ

» تابعت باىتماـ حركات النادؿ ىواري لـ يرني

سيحدثني كعادتو عف رغبتو في العمؿ بالصحراء ىؿ مازاؿ مص ار عمى العيش بعيدا عف
المدينة ؟ ىناؾ بيف الكثباف الرممية سيجد عالما لـ يخطر ببالو «

4

وأشار معمر إلى ساجية الذي تخيؿ نفسو يجري ورائيا حتى نعتتو بالمجنوف لقولػػو
» كانت ساجية تجري في بستاف جميؿ وأف خمفيا كالمجنوف ثـ دخمت ساجية المدينة

1

حسف بحراوي ،بنية الشكؿ الروائي  ،ص.133

3

الرواية ،ص.44

2

4
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الرواية ،ص.91
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الفصل الثاني:

وأماـ العمارة الصفراء التي أسكنيا وقفت وصاحت باكية " النجدة ...النجدة أنقذوني مف
ىذا المجنوف «

1

ومف خبلؿ ىذه األحداث يتبيف لنا أف االستباقات التي استحضرىا الكاتب في الرواية
جاءت مكممة لمبعد الفني في الرواية.
ومما سبؽ ذكره يمكننا القوؿ أف الكاتب " محمد مفبلح" استطاع بتقنياتو أف يزيد مف
روعة الحدث ويفصؿ أكثر في أزمة البطؿ االغترابية ،خصوصا بعد نقمو لنا مف الزمف
الحاضر إلى الماضي باسترجاع األحداث المؤلمة عند الشخصية والسفر بنا إلى
المستقبؿ.
فجاء عنصر الزمف فاعبل ومؤث ار يحمؿ في طياتو اإلشارات واإليحاءات االغترابية المكثفة
كما أف لجوء "مفبلح" إلى التبلعب ببنية الزمف كاف ىدفو التأثير في القارئ وتشجيعو
عمى معرفة أحداث الرواية كؿ ىذا جاء في متعة جمالية ضبطت الرواية وسرعت مف
أحداثيا.

1

الرواية ،ص.41
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خاتمــــــة

خاتمـــــة

نستخمص مما سبق مجموعة من النتائج نذكرىا كاآلتي:
 حمل مصطمح االغتراب سواء في جذوره المغوية أم المعجمية أم في استخداماتو
المتعددة فمسفيا واجتماعيا ونفسيا وأدبيا معنى الشعور باالنفصال والغربة عن
الذات والمجتمع والواقع ليعبر الفرد عن صرختو في مواجية العوامل السياسية
واالقتصادية ،واالجتماعية التي عصفت بكيان اإلنسانية جمعاء.
 أصبح مفيوم االنفصال من أكثر دالالت االغتراب تداوال في العصر الحديث
بعدما كان في القديم يرمز لمبعد والنوى والتغريب عبر إحساس اإلنسان أنو ليس
في بيئتو أو موطنو ليشعر بالغربة وباختالف ذاتو عن اآلخرين وافتقاده لمعالقة
الحميمية معيم ومن ىنا يفقد المعنى الحقيقي لمحياة.
 االغتراب مممح إنساني يمكن أن يظير عند أي إنسان كما يمكن أن يكون في أي
مكان وزمان تبعا لتغير الظروف واألحوال وتطور الثقافة والحضارة ليدل دائما
عمى االنفصال واالستالب.
 عبرت لنا الرواية عن جل التمظيرات االغترابية التي تعاني منيا الشخصية
الجزائرية وعكست لنا األجواء االغترابية خاصة داخل الوطن جراء الظروف
واألوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
 االغتراب النفسي من أبرز أنواع االغتراب الموجودة في الرواية تجسد ذلك من
خالل ما يعانيو البطل من صراع داخمي وشعور بالضياع والرغبة في االنتحار
والموت وكذا اليأس من ىذا الواقع المرير.
جاءت األنواع االغترابية في الرواية متداخمة ومترابطة مع بعضيا البعض فاالغتراب
النفسي تولد عن القيم االجتماعية واالغتراب االجتماعي أصبح مظي ار من مظاىر
االغتراب السياسي الذي انعكس عمى الفرد.
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 استعان الروائي " محمد مفالح" بطرائق السرد من خالل استخدام تقنيات المونولوج
واالسترجاع واالستباق الدالة عمى الخصائص االغترابية التي ظيرت عمى
الشخصيات فعكست ردود أفعاليا وصورت مكنوناتيا النفسية باستحضاره لأللفاظ
النابضة بمعاني االغتراب ما كشف عن خبايا الشخصية اتجاه الواقع الذي تعيشو.
 استطاع الكاتب أن يجسد االغتراب تجسيدا فنيا متمي از كشف من خاللو عن الواقع
الحي وعكس صوره بمغة وأساليب فنية مثمت األجواء االغترابية تمثيال صادقا مما
أضفى عمى الرواية كثي ار من السمات التي تزيدىا جمالية وتماسكا فنيا .
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التعريف بالروائي محمد مفالح:
 /1حياته:
إن محمد مفالح ىو » روائي وقاص وباحث في التاريخ من مواليد  28ديسمبر 1953
أنجز العديد من األعمال اإلبداعية ،واألبحاث المتعمقة بتاريخ وتراث منطقة غميزان وىو
اليوم بعد تقاعده متفرغ لمكتابة اإلبداعية والبحث في تاريخ منطقة غميزان وتراثيا
الثقافي «

1

إذ نشر » مقاالتو األولى بالممحق الثقافي لجريدة الشعب الذي كان يشرف عميو الروائي
الطاىر وطار ( ،)1976-1973كما نشر قصصو األولى في بداية السبعينات من القرن
الماضي بالجرائد والمجالت الوطنية ومنيا الوحدة ،آمال ،النادي األدبي لجريدة
الجميورية ،وطبعيا سنة (  )1983تحت عنوان" السائق".
وشرع في التدريس منذ سنة (  )1971بمدرسة سعيد زموشي "غميزان" ثم بمتوسطة 19
جوان بغميزان كما مارس العمل النقابي منذ (  )1972إذ انتخب أمينا عاما لإلتحاد الوالئي
بغميزان وعضوا بالمجمس الوطني (  )1990-1984ثم انتخب عضوا باألمانة الوطنية
لإلتحاد العام لمعمال الجزائريين (  )19.1994وبرلماني سابق خالل عيدتين (عيدة
 )1997.2002و( عيدة

 )2007-2002وتولى عدة مسؤوليات بالمجمس الشعبي

الوطني منيا :نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبية التحرير الوطني ،نائب رئيس
لجنة الثقافة والسياحة واالتصال .
كما انتخب عضوا باألمانة الوطنية إلتحاد الكتاب الجزائريين (
انتخابو عضوا بالمجمس الوطني لإلتحاد عام . « 2001

1
2

2

محمد مفالح ،انكسار ،دار طميطمة لمنشر والتوزيع ،دط ،2010 ،ص.120
Meftah Mohammed.blospot.comاإلثنين.10:34 ، 2015/04/13
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-2مؤلفاته :
عرف محمد مفالح بثقافتو الواسعة وكثرة إطالعو واىتمامو باألدب ىذا ماجعل إبداعاتو
متنوعة فقد بمغت  24كتابا من أىميا » :رواية االنفجار وىي أول رواية نشرت لو نال
عنيا الجائزة الثانية في مسابقة نظمتيا و ازرة الثقافة سنة)( 1982
لحقتيا عشر روايات ىي:
ىموم الزمن الفالقي التي نال عنيا الجائزة األولى بمناسبة الذكرى الخميسلمثورة()1984
زمن العشق واألخطار ،بيت الحمراء،االنييار ،خيرة والجبال ،الكافية والوشام،الوساوسالغريبة،عائمة من فخار ،انكسار ،شعمة المائدة وىي رواية تاريخية عن مدينة وىران في
العيد العثماني
كان ىذا في الرواية أما القصة نجده نشر ثالث مجاميع قصصية ىي :
السائق وأسرار المدينة ،الكراسي الشرسة ،كما نشر ثالث قصص لألطفال وأصدر سبعة
كتب في التاريخ والتراجم منيا  :شيادة نقابي ،أعالم منطقة غميزان والعديد من المقاالت
بالصفحة الثقافية لجريدة الجميورية .

/3رأي عز الدين جيالوجي فيه:
أول ما يميز ىذا القمم ىو إخالصو لإلبداع واص ارره عمى مواصمة الدرب بثبات وظل
محمد مفالح ال يزداد إال عشقا لمكتابة ،وال يزداد إال ارتباطا باإلبداع رغم وظائفو
السياسية والنقابية واالجتماعية ،وثاني مايميزه ىذا التنوع الجميل الذي طبع تجربتو
اإلبداعية فيو وان انتصر لمرواية كثي ار إال أنو بدأ قصاصا وكتب المسرح والتمثيمية
اإلبداعية ثم ىاىو يفاجئنا بجممة من اإلصدارات اىتمت مرة بالتاريخ ،ومرة أخرى بالتراث
1

وىذا وفاء من الكاتب واحساس منو بالمسؤولية « .
1
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ملخص رواية هوامش الرحلة األخيرة" محمد مفالح"
تدور أحداث ىذه الرواية حول البطل الرئيسي معمر في العقد الثالث من العمر متزوج ولو
ابنة وولدين يعاني ىذا البطل من غربة قاتمة فرضتيا عميو ظروف العمل في الجنوب
الجزائري كسائق شاحنة متنقال بين مدن الصحراء ،والمدن الغربية ليزود الورشات
الموجودة ىناك في حاسي مسعود بالمؤون من أطعمة ومشروبات غازية ومعدنية .
فكانت ىذه ىي الرحمة األخيرة لذلك جاء العنوان معنونا بيوامش الرحمة األخيرة إذ يذكر
ويسرد لنا معمر تفاصيميا ،والعقبات التي تعرض ليا أثناء عممو فكانت ىوامش ثقيمة
ومميئة باألحزان .
إذ بدأت معاناتو من بداية الرواية حين يأس من حياتو التي أصبحت بسيطة ال معنى ليا
تنساب األيام الكالحة أمامو وىو يتفرج عمى تفاىاتيا مضت فترة شبابو وضاعت أحالمو
حاول أن يتعمم الصبر داخل غرفة شاحنتة ،ولكن الظروف أقوى منو إذ كان يسترجع
ذكرياتو الماضية التي أثرت فيو كثي ار حيث مات والده في حقل المعمر " الرومي جانو"
ولم يعرف سبب وفاتو ىذا َسبب لو ألم كبير حتى فكر في االنتحار ولكنو تراجع عن

فكرتو لخوفو من الموت كما توفيت والدتو ،ولم يحضر جنازتيا كان موجودا في الميجر

قضى معمر  10سنوات سائقا بمديرية األشغال البترولية وىي مدة كافية لتدميره بل وزيادة
غربتو ففي مرة من المرات ركن شاحنتة قرب المقيى ونزل لشرب القيوة وتدخين سيجارة
ولما عاد وجد فتاة تدعى ساجية اقتحمت شاحنتة ،وركبت معو دون إذنو ىذه الفتاة أيقظت
مشاعره وعواطفو المكبوتة فانفعل لرؤيتيا خاصة وأنيا شابة في مقتبل العمر وجميمة أراد
أن يظفر بيا ولكنو رجع لصوابو والم نفسو عمى ىذا التصرف وقرر أن ينزليا من شاحنتو
فتح الباب ودفعيا بقوة وواصل سياقتو ،ولكنو لم يرتاح لما فعمو إذ أحس بالذنب اتجاىيا
وأشفق عمييا ترجل لمبحث عنيا لكن دون فائدة ترجى.
كان معمر في كل يوم يزداد شوقو لعائمتو الصغيرة ومدينتو غميزان فكمما كان قريب
بشاحنتو من مدينتو يرغب في زيارة أىمو ولكنو يخاف أن يقضي مدة أطول بينيم ويتأخر
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عن الورشات خصوصا وأن عبد السالم الحسي رئيس القطاع عصبي المزاج وسيعاقبو إن
تأخر عن الموعد المحدد فاجتاحت معمر موجو االشتياق والحنين لزوجتو يمينة وابنتو
زىور وولديو رشيد ومحفوظ ،ىذا تسبب لو في أزمة نفسية كادت تؤدي بحياتو قرر بعدىا
الرحيل وتقديم استقالتو ميما كانت الظروف فكانت لحظات الفراق مع أصحابو حزينة
وصعبة لمغاية ألنو شخص طيب مع شريف الميكانيكي ورزقي السائق وعواد الحارس
فحمل حقيبتو واتجو نحو السيارة وحين وصولو إلى مدينتو اتجو صوب الشوراع الفارغة
حتى اليمتقى بمعارفو ويتجنب أسئمتيم عن حياتو الخاصة .
وقف أمام باب شقتو وىو في غاية االنفعال كيف سأواجو أفراد عائمتي متسائال عن أيامو
القادمة ىل ستكون سعيدة أم ال ليعوض نفسو عما فاتو دخل بيتو وسمم عمى أىمو ثم
تمدد عمى سريره ،وىو يتأمل ويتذكر صديقو ناصر النقابي الذي قال لو بأن التقاعد في
بالدنا جحيم لمفراغ الذي ستجده أمامك.
فالبطل غادر مدينتو ليمبي حاجياتو ،ومطالبو األسرية لمتخمص من الفقر والحرمان فوقع
في أزمة اغترابية تفوق الفقر المادي .
وانتيت الرواية بشرب معمر لمقيوة وتدخين سيجارة وىو يقاوم مشاعر الغربة القاتمة التي
استولت عمى نفسو الحائرة .
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*القرآن الكريم بـ "رواية ورش".
 .1أحمد عمي إبراىيم الفالحي ،االغتراب في الشعر العربي في القرن السابع
اليجري(دراسة اجتماعية نفسية) ،دار غيداء لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط ،1
2013م.
 .2األعشى ،الديوان ،تح محمد محمد حسين ،مؤسسة الرسالة لمنشر والتوزيع،
بيروت ،لبنان ،ط1983 ،4م.
 .3اإلمام أبي الحسين مسمم ،صحيح مسمم ،تح أحمد زىوة وأحمد عناية ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ،لبنان ،ط  2004 ،1م.
 .4حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي الفضاء

–الزمن-الشخصية،المركز الثقافي

العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط2009، 2م.
 .5حسن حماد ،اإلنسان المغترب عند إيريك فروم ،مكتبة دار الكممة ،القاىرة ،مصر،
دط2005 ،م.
 .6عبد الحق منصف ،أبعاد التجربة الصوفية الحب-اإلنصات-الحكاية ،مطابع
إفريقيا الشرق،المغرب ،دط2007،م.
 .7حميد لحميداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،المركز الثقافي
العربي لمطباعة والنشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط 2000 ،3م.
 .8دراج فيصل ،نظرية الرواية والرواية العربية ،المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،المغرب ،دط 1999،م.
 .9ذياب قديد ،المتنبي بين االغتراب والثورة ،عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع،
إربد ،األردن ،ط2011 ،3م.
 .10رابطة أىل القمم ،أسئمة الحداثة في الرواية الجزائرية ،منشورات مديرية الثقافة،
سطيف ،الجزائر ،د ط ،د ت.
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 .11ركيبي عبد اهلل ،تطور النثر الجزائري الحديث  ،دار الكتاب العربي لمطباعة
والنشر والتوزيع ،القبة ،الجزائر ،د ط1974 ،م.
 .12ريتشارد شاخت ،االغتراب ،تر ،كامل يوسف حسين ،المؤسسة العربية لمدراسات
والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط 1980 ،1م.
 .13سعيد الورقي ،لغة الشعر العربي الحديث( مقوماتيا وطاقاتيا اإلبداعية ) ،دار
النيضة العربية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط 1986 ،3م.
 .14سعيد سالم ،التناص التراثي ،الرواية الجزائرية أنموذجا ،عالم الكتب الحديث،
إربد ،األردن،د ط2010،م.
 .15سميمان حسين ،مضمرات النص والخطاب ،في عالم جب ار إبراىيم جب ار الروائي،
منشورات إتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،سوريا ،د ط 2010 ،م.
 .16الشريف حبيمة،الرواية والعنف دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية
المعاصرة ،عالم الكتب الحديث ،األردن،ط2010،1م.
 .17صالح زامل ،تحول المثال ( دراسة لظاىرة االغتراب في شعر المتنبي)،
المؤسسة العربية لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط2003 ،1م.
 .18صالح مفقودة ،المرأة في الرواية الجزائرية دراسة ،جامعة محمد خيضر بسكرة،
الجزائر ،ط 2003 ،1م.
 .19صالح ولعة ،المكان وداللتو في رواية " مدن الممح" لعبد الرحمن منيف،عالم
الكتب الحديث  ،إربد األردن ،ط2010 ، 1م.
 .20عايدة أديب بامية  ،تطور األدب القصصي الجزائري ،تر محمد صقر ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،د ط 1967 ،م
 .21عمي العموي ،الذات المغتربة والبحث عن الخالص ،الشعر المغربي المعاصر
انموذجا ،دار الوطن لمطباعة والنشر المغرب ،ط 1،2013م.
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 .22عمر بن قينة ،في األدب الجزائري الحديث ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر ،ط2009، 2م .
 .23عمر بوقرورة ،الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث ،مركز منشورات
جامعة باتنة ،الجزائر ،د ط  1962 ،م.
 .24فيد حسين أمام القنديل ،حوارات في الكتابة الروائية ،المؤسسة العربية لمدراسات
والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط2008 ،1م.
 .25فيصل عباس ،االغتراب "اإلنسان المعاصر وشقاء الوعي" ،دار المنيل
المبناني ،بيروت ،لبنان ،ط 2008 ،1م.
 .26عبد القادر عبد الحميد زيدان ،التمرد والغربة في الشعر الجاىمي ،دار الوفاء
لدنيا الطباعة والنشر  ،اإلسكندرية ،مصر ،ط  2003 ، 1م.
 .27أبو القاسم سعد اهلل ،دراسات في األدب الجزائري الحديث ،دار الرائد لمكتاب،
الجزائر ،ط2007 ،5م.
 .28ابن قيم الجوزية ،مدراج السالكين( بين منازل إياك نعبد واياك نستعين ) ،تح
محمد المعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،ط 2004 ،1م.
 .29كاميميا عبد الفتاح ،الشعر العربي القديم ،دراسة نقدية تحميمية لظاىرة االغتراب،
دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،دط 2008 ،م.
 .30عبد الممك مرتاض ،في نظرية الرواية ،عالم المعرفة ،الكويت ،دط 1998 ،م.
 .31مجاىد عبد المنعم مجاىد ،جدل الجمال واالغتراب ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،
القاىرة ،مصر ،دط1997 ،م.
 .32محمد بوعزة ،تحميل النص السردي تقنيات ومفاىيم ،الدار العربية لمعموم
ناشرون ،الرباط ،المغرب ،ط1،2010م.
 .33محمد خميفة دراسات في سيكولوجية االغتراب ،دار غريب لمطباعة والنشر
والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،دط2003 ،م.
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 .34محمد خضر سعاد ،األدب الجزائري المعاصر ،منشورات المكتبة العصرية
صيدا ،بيروت ،دط1967 ،م.
 .35محمد زكي العشماوي ،دراسات في النقد األدبي المعاصر ،دار النيضة العربية،
بيروت ،لبنان ،دط.
 .36محمد مصايف ،النثر الجزائري الحديث ،المؤسسة الوطنية لمكتاب،الجزائر ،دط،
1983م.
 .37مصطفى الشادلي ،ظاىرة االغتراب في النقد العربي ،مطبعة آنفو -برانت،
فاس ،المغرب ،ط2009 ،1م.
 .38مصطفى فاسي ،دراسات في الرواية الجزائرية ،دار القصبة لمنشر ،الجزائر،
دط2000 ،م.
 .39محمد مفالح ،إنكسار،دار طميطمة ،دط 2010 ،م.
 .40محمد مفالح،ىوامش الرحمة األخيرة ،منشورات دار الكتاب،دط 2010 ،م.
 .41ميا حسن القصراوي ،الزمن في الرواية العربية ،المؤسسة العربية لمدراسات
والنشر ،األردن ،عمان ،ط 2004 ،1م.
 .42نوزاد حمد عمر ،الغربة في شعر كاظم السماوي،دار غيداء لمنشر والتوزيع،
عمان ،األردن،دط2012،م.
 .43اليادي محمد بوطارن ،االغتراب في الشعر العربي الرومنسي ،دار الكتاب
الحديث لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،د ط2010 ،م.
 .44ياسين النصير ،الرواية والمكان ،دراسة المكان الروائي ،دار نينوي لمدراسات
والنشر والتوزيع ،سوريا ،دمشق ،ط2010، 2م.
 .45يحي الجبوري ،الحنين والغربة في الشعر العربي ،دار مجدالوي لمنشر والتوزيع،
عمان ،األردن،د ط 2007،م.
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 .46يحي العبد اهلل ،االغتراب ،دراسة تحميمية لشخصيات الطاىر بن جمون الروائية،
المؤسسة العربية لمدراسات والنشر والتوزيع ،ط 2005 ،1م.
 .47يمنى العيد ،فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب ،دار
اآلداب ،بيروت ،لبنان ،ط1998 ،1م.
المعاجم: .1إبراىيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،المكتبة اإلسالمية لمطباعة والنشر
والتوزيع ،اسطنبول ،تركيا ،ط 1960 ،2م.
 .2بطرس البستاني ،محيط المحيط ،مكتبة لبنان ناشرون ، ،بيروت ،لبنان ،دط ،
1987م.
 .3جبران مسعود ،الرائد معجم ألف بائي في المغة واألعالم ،دار العمم لمماليين،
مؤسسة ثقافية لمتأليف والترجمة والنشر،بيروت،لبنان،ط 2003 ،1م.
 .4مجد الدين الفيروز أبادي ،المعجم المحيط  ،محمد عبد الرحمان المركشمي ،دار
إحياء التراث العربي ،لبنان ،بيروت ،ط  ،1ج 1997 ،1م.
 .5ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،ط  ،1994 ،3مج1
الرسائل الجامعية: .1بنية سميمة ،الرواية الجزائرية الجديدة أحالم مستغانمي-أنموذجا ،-رسالة ماجستير
كمية اآلداب والمغات ا ألجنبية ،قسم المغة العربية ،جامعة محمد خيضر

بسكرة

الجزائر2007،م.
ي رواية كراف الخطايا  -لعبد اهلل عيسى لحيمح -
 .2سماح بن خروف ،االغتراب ف
رسالة ماجستير ،كمية اآلداب والمغات ا ألجنبية ،قسم المغة واألدب العربي ،جامعة
الحاج لخضر باتنة ،الجزائر 2012 ،م.
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 .3سنوساوي عمارية ،االغتراب في الشعر الصوفي الجزائري ،رسالة ماجستير ،كمية
اآلداب والمغات ا ألجنبية ،قسم المغة

العربية و آدابيا ،جامعة أبي بكر بمقايد،

تممسان الجزائر 2013 ،م.
 .4محمد مشعالة ،االغتراب عند اإلمام عمي من خالل نيج البالغة ،رسالة دكتوراه،
كمية اآلداب والعموم اإلنسانية ،قسم المغة العربية و آدابيا،جامعة الحاج لخضر
باتنة ،الجزائر2010 ،م.

مجالت ودوريات: .1مجمة جامعة دمشق ،ع +1ع،2مج .2011 ، 27
 .2مجمة جامعة دمشق ،سوريا،ع  ،3مج.2010، 26
 .3مجمة عالم الفكر،الكويت،ع،1مج.1979،10
 .4مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية،جامعة وادي سوف ،الجزائر،ع ،8جوان.2012،
 .5مجمة مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية،ع.1990 ،7
المواقع اإللكترونية:1. Ouadie.Ahlamontada.Com/L9783.Lopic
Meftah Mohammed.blospot.com
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:ملخــــص
تعد ظاهرة االغتراب من الظواهر ا إلنسانية الهامة التي حظيت بمكانة
إذ أنها الحالة التي، واسعة في الدراسات األدبية العربية والغربية عمى حد سواء
.يشعر فيها الفرد بالبعد واالنفصال واالستالب سواء عن الذات أم عن اآلخرين
م اعية

ويرجع ذلك ألسباب عديدة تدور حول حياة الفرد من سياسية و اجت
.ونفسية

س في رواية
ويهدف هذا البحث إلى دراسة مشكمة االغتراب وأهم تجمياته المنعك ة
هوامش الرحمة األخيرة " لمحمد مفالح" التي تعبر عن الغربة التي يعانيها البطل
.بالعمل في الجنوب الجزائري
Résume :
L’émigration est un phénomène qui touche l’homme.
Elle prit partie dans les études littératures en arabe et en
français. L’individu sent un éloignement ou isolement de son
âme ou de ses concitoyens cela est dû à des causes politique,
sociale et psychologique.
Cette étude vise à étudier les problèmes de l’émigration et ses
conséquences dans le roman ‘les marges du dernier voyage‘
de Mohamed Mefleh qui met en exergue l’émigration et
l’insolence vécu par le héro dans le sud algérien.

