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  :دمةـمق

 

 أ 

  

، لذلك كان اختياري إلحدى الروايات اجلزائرية ميتع  نالرواية فكر وفن ، فكر يقنع وف      

املعاصرة ألعاجل خطاا الفكري واجلمايل ، باعتبار اخلطاب الروائي هو الوجه األنسب للحضارة 

اخلطاب الفكري واجلمايل يف رواية مقابر اليامسني " عنوان حبثي موسوما ب والتمدن فجاء 

  " .إلبراهيم وطار 

ما مفهوم اخلطاب ؟ وما أنواعه ؟ وما هو : سعى هذا البحث لإلجابة عن األسئلة اآلتيةو ي     

   الفكر واجلمال ؟ وما هي اخلطابات الفكرية للرواية ؟ وكيف جتسدت األسس اجلمالية فيها ؟

، و من الداوعي هلذا املوضوع تلبية ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية علمية  ياختيار وقد جاء      

ألا تعاجل القضايا اليت  ،ميلي إىل قراءة الفن الروائي عموما والرواية اجلزائرية باخلصوصالذاتية 

فوجدا  الروايةفقد قرأت هذه أما الدواعي العلمية املوضوعية  .اليومعشناها سالفا أو نعيشها حنن 

تعكس اهلموم والقضايا اليت عاشها وعايشها اتمع اجلزائري يف العشرية السوداء بطريقة فنية 

   .مجالية

األول نظري والثاين  خطة تتكون من مقدمة ومدخل وفصلني وقد رمست هلذا البحث     

  .تطبيقي

   .رية وتطورهاتناولت فيه نشأة الرواية اجلزائ :املدخل        

ثالثة و  .االيدولوجيا واجلمال مفاهيم عامة و اخلطاب،الفكر:حولخصصته :  الفصل األول

  أما املبحث الثاين فقد تضمن . عن مفهوم اخلطاب وأنواعه : حتدثت يف املبحث األول  :مباحث



  :دمةـمق

 

 ب 

  

و  فيه عن مفهوم اجلمال تو االيدولوجيا ، أما املبحث الثالث فقد حتدث احلديث عن الفكر

  .أنواعه

 واألسس اجلمالية يف الرواية وقد حوى مبحثني اخلطاباتفقد جاء بعنوان  :أما الفصل الثاين      

فقد :أما املبحث الثاين ،يف الروايةة والسياسية يف  األول جتليات اخلطابات الفكرية الثقافي تتناول

رصدت فيها أهم نتائج البحث  إىل خامتةة باإلضاف ،سس اجلمالية يف الروايةفيه األ تتناول

ت القراءة ارتأيت أن يكون املنهج املتبع هو منهج التلقي املعتمد على آليا ،ولتكون الدراسة وافية

  .الدراسة أن نوظف املنهج التارخيي خاصة يف املدخل والفصل األول والتحليل كما فرضت علي

حتليل "كتايب: يف هذه الدراسة نذكر منها ّمت االستعانة ا الىت املصادر واملراجع  أما عن      

سيزا ل"  "بناء الرواية" و كتاب ،" عبد املالك مرتاضل " "الرواية يف نظرية" و "اخلطاب السردي

         "سن حبراويحل" "لزمن ، الشخصية ابنية الشكل الروائي الفضاء،"و كتاب ،" أمحد قاسم

الة هل" "ل وقضاياه اعلم اجلم" ، و كتاب" مد سبيالحمل"" االيدولوجيا حنو نظرة تكاملية " و كتاب

  ". حمجوب خضر 

البحث بعض الصعوبات هي قلة الدراسات وتعقيدها يف جمال الفكر خاصة  ضتاعرت وقد        

ويف احلقيقة فإن هذا البحث املتواضع قد وفر يل متعة اإلطالع على   .والرواية اجلزائرية بصفة عامة

  .عليهاكتب ختص األدب اجلزائري مل نعتقد يوما أننا سنطلع 



  :دمةـمق

 

 ج 

          

ه وضوعيتمل" معرف رضا " ويف األخري أشكر أستاذي الذي أشرف على هذا العمل        

" مجال مباركي "    وكذلك  األستاذ  .لإلشراف على املذكرة ه وصرامته ودقة مالحظته وعلى صرب 

وعلى . الذي ساعدين كثريا يف اجناز هذا البحث واىل كل من مد يد العون من قريب أو بعيد 

الرغم مما تقدم فإنين أعرتف  أن هذا العمل ال خيلو من العيوب واملآخذ ،ذلك أن النقص صفة 

ة حباجة ملحة إىل ملحوظات من صفات البشر والكمال هللا عز وجل ، هذا ما جيعل الدراس

األساتذة األجالء الذين سيشرفونين مبناقشة هذا العمل  آملة من هؤالء األساتذة األفاضل أن 

  .     ينظروا إىل عملي بعني الناصح املصحح وهلم عظيم اجلزاء من اهللا تعاىل  وخالص الشكر مين 
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جعل هلا إطارا واضحا ال لي .من الصعوبة على الدارس أن يضع مفهوما حيدد به الرواية        

العريب املعاصر، إذ أصبحت الوعاء الفين  أدبناديب له مكانة خاصة يف لرواية شكل أا خيرج عنه

مثل لكثري من قضايا العصر ومشكالت اتمع، هلذا القت االهتمام من القراء والباحثني األ

  .سهال للمخيلة أو العاطفة وإشباعالتكون أداة لتعبريهم األديب، فيما كانت وسيلة للتسلية 

وبالقدر الذي تبدو فيه الرواية معروفة، فإن تعريفها ليس باألمر اهلني، نظرا حلداثتها وتطورها       

بدون خجل وال ترددنا إىل الرد  أنناواحلق :"قائال "عبد املالك مرتاض"املستمر، وهذا ما يشري إليه 

قد ل.واية؟ما هي الر  "مرتاض"والسؤال الذي يعنيه  .1"عن السؤال بعدم القدرة على اإلجابة

مشتقة  أا"منظور  البن" "لسان العرب "مفاهيم الرواية من الناحية اللغوية، فقد جاء يفت تعدد

         يقال رويت القوم أرويهم: ""تابن السكي"، قال "روى"من الفعل 

روى فالن فالنا : ويقال. 2"ريتكم؟ أي من أين تروون املاء؟من أين : إذا استسقيت هلم ويقال

فأنا راو  ةرويت احلديث والشعر رواي: ""اجلوهري"شعرا، إذا رواه له حىت حفظه للرواية عنه وقال 

 "كتاب الصحاح"كما جاء أيضا يف . "محلته على روايته: عر ترويه أييف املاء والشعر، ورويته الش

القصيدة يا هذا وال تقل أروها إال أن أن الرواية، التفكري يف األمر، تقول أنشد : " "لجوهريل"

  .3"تأمره بروايتها، أي باستظهارها

ورغم هذا التنوع يف املدلوالت إال أن الدال واحد، واملعاين تبقى متشاة فجميعها يفيد النقل 

أم ماديا ونعين به " النصوص واألخبار"واجلريان واالرتواء، سواء أكان معنويا روحيا ونقصد به 

باإلضافة إىل كون الرواية حتمل مدلوالت لغوية متعددة فهي بطبيعة احلال حتمل معاين ، ف"املاء"

  .من هذه املعاين اكثرة الدارسني واملفكرين وسنعرض فيما يلي بعضو ذلك ل اصطالحية كثرية 

   

                                                           

   .23،ص1998،الكويت،)ط.د(عبد املالك مرتاض،يف نظرية الرواية،عامل املعرفة، 1
   ).روى(،مادة280،282،ص1990،بريوت،)1ط(إبن منظور،لسان العرب،دار صادر، 2
   .14،ص1971،)1ط(مريدن عزيزة،القصة و الرواية،ديوان املطبوعات اجلامعية، 3
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تعد الرواية من األشكال األدبية اليت حتظى بشعبية كبرية، وحضور واسع لدى مجهور عريض من 

واليت يسهل على أي منهم التعرف عليها من بني العديد من األشكال األدبية األخرى  القراء،

وهي من أبرز التعبريات الفنية اليت توحي بنضج اإلحساس بالشخصية القومية وتصوير حي 

النطباع الكفاح واملعاناة بشكل يسجل هذه الشخصية ويبلورها، ويبني مالحمها ومميزاا وعرب 

دبية، محلت إلينا رسالة األدب ذخرية ضخمة من مظاهر التعبري عن روح اإلنسان ضمري احلياة األ

خرية اليت وجد الكثري من النقاد هذه األ .سيد ذاته، كان آخرها فن الروايةيف صراعه من أجل جت

هاا وتطور أساليبها مع اجتوالدارسني صعوبة يف حتديد مفهوم دقيق وشامل هلا وذلك لتعدد ا

ن الرواية مل حتظ بتعريف دقيق وهي إىل اليت تؤكد أ "روبار مارط" العصور ومنهمتطور اختالف 

يف تعريفها، حيث عرفتها األكادميية الفرنسية هد إال أن البعض قد اجت. 1حد ما غري قابلة للتعريف

تحليل العواطف ووصف الطباع وغرابة ري صاحبها اهتمامها بثقصة مصنوعة مكتوبة بالنثر، ي"بأا 

ال أن هذا التعريف يعد ناقصا وغري مشتمل على معىن الرواية احلقيقية والصادقة، املعربة إ. 2"الواقع

  .يف قالب من اخليال وإثارة الدهشةعن احلياة 

 احلياةاحلياة تشبه الرواية أكثر مما تشبه الرواية ":حني قالت "جورج صائد  "قول فما أمجل      

         ديبع ومل ةيقيوأنا بعيدة عن اإلميان بصدق روايايت، ولكين أستمتع ا كأا أشياء حق

رمبا كانت هذه نظرة اجلماليني . 3"رواية بارعة كأحسن سفر يف األخالق" :حني قال" بالتان"

  .الرواية من احلقيقة وحماكاا للواقع باقرتابخالقية وهي توحي وأصحاب النزعة العاطفية واأل

  جنس أديب يشرتك مع األسطورة واحلكاية يف سرد أحداث معينة متثل : "الرواية يف تعريفها البسيطو 

  

  

  
                                                           

  .  47،ص2004،تونس،)2ط(الصادق قسومة،نشأة اجلنس الروائي باملشرق العريب،دار اجلنوب للنشر،  1
   .13ص،2002،)2ط(مصطفى الصادق اجلويين،يف األدب العاملي،القصة،الرواية،السرية،منشأة املعارف باإلسكندرية، 2
   .14املرجع نفسه،ص 3
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وتصور ما بالعامل من لغة شاعرية وتتخذ من اللغة النثرية تعبريا نسانية، إالواقع وتعكس مواقف 

  .1"دث يكشف عن رؤية للعاملكان واحللتصوير الشخصيات، الزمان، امل

كسائر الفنون النثرية دبيا حمددا يشتمل على أقسام متعددة  ية ذا املفهوم تعد جنسا أواالر ف      

كالزمان واملكان والشخصيات واألحداث : تعتمد على اللغة، وتستعني يف مسارها على عناصر

خرى  بعض األشكال القصصية األواليت تكون بنيتها األساسية ورغم اشرتاكها وتشابكها مع 

ها عن تلك األشكال نذكر يكالقصة والقصة القصرية، واحلكاية، إال أا تبقى هلا ميزا اليت متيز 

ا أطول وتعدد نعدا ذلك فهي تشغل حيزا أكرب وزم ،اتساع الرواية يف أحداثها وشخصياا"منها 

  .2"مضامينها

ف اليت أوردها بعض يكن أيضا إدراج بعض التعار إىل التعاريف السابقة مي باإلضافة        

  أن الرواية هي فن نثري، ختيلي طويل: "بقوله "ميخائيل باختني"الدارسني، حيث عرفها 

عاملا من األحداث والعالقات الواسعة واملغامرات املثرية  وهو فن بسبب طوله، يعكس -بياسن– 

أدبية خمتلفة ذلك ألن الرواية تسمح بأن و  إنسانيةوالغامضة أيضا، ويف الرواية تكمن ثقافات 

مقاطع   قصص، أشعار، قصائد(سواء أكانت أدبية مجيع أنواع األجناس التعبريية،  تدخل إىل كياا

فإن  -نظريا–...) دراسات عن السلوكات، نصوص بالغية وعلمية ودينية(أم غري أدبية ) ديةيكوم

وليس من السهل العثور على جنس تعبريي أي جنس تعبريي ميكنه أن يدخل إىل بنية الرواية 

ومجيع تلك األجناس : "مث يقول.3"واحد مل يسبق له يف يوم ما أن أحلقه كاتب أو آخر بالرواية

  ".التعبريية اليت تدخل إىل الرواية، حتمل إليها لغاا اخلاصة

  

  

                                                           

   .209،ص2005القاهرة،)1ط(سعيد حجازي،النقد العريب وأوهام رواد احلداثة،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع،مسري  1
   .14املرجع السابق،صمريدن عزيزة، 2
   .21،ص1997سوريا،)1ط(آمنة يوسف،تقنيات السرد يف النظرية و التطبيق،دار احلوار للنشر، 3
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ونظرا إىل أن الرواية مل تكن ختضع ملواصفات التمثيل املسرحي أمام اجلمهور أو حىت القراءة       

الشفوية اليت جندها يف الشعر، فقد استطاعت أن تتفادى القيود املفروضة على كل من املسرح 

مكانيات أمشل من إفالرواية تنهض على عالقة خاصة بني القارئ والكاتب تتيح هلا "والشعر، 

لوة االندماج املباشر والشخصي يف التجربة النفسية، اليت عادة ما كتم يف جو مييل إىل اخل جهة

  .1"والوحدة

املناهج النقدية اليت  باختالفومهما قلنا يف مفهوم الرواية سنجد أن ذلك املفهوم خيتلف       

ولكن ... ، أو فلسفية أو رمزية)اجتماعية(تارخيية أو رومانسية أو واقعية : تنتمي إليها رواية ما

فيها والصور احلية اليت ترمسها بالكلمات ومشاهد ويق شتبقى للرواية جاذبيتها الدرامية وسحر الت

  .من الزمان واملكان سجلها السرد

أدبنا احلديث نتيجة اتصالنا بالغرب ويرجع ظهورها إىل عاملني أساسني  نشأت الرواية يف       

اليت أنشأها والده املعلم  "اجلنان" يف جملة "سليم البستاين"الصحافة والرتمجة، فقد نشر : مها

زنوبيا ملكة تدمر  ،اهليام يف جنان الشام :"منها 1870روايات عديدة منذ "بطرس البستاين "

وكان له الفضل يف شق الطريق أمام عدد كبري من الكتاب فيما بعد، وقد كان  ".بدور أمساء

سليم "وجاء بعد . اهلالل واملشرق أثر واضح يف تشجيع هذا الفنإلنشاء جمالت املقتطف، 

يف  1914ن التاسع عشر حىت عام واخر القر أفكان هلما الفضل منذ  "جورجي زيدان" "البستاين

  .2لغت إحدى وعشرين روايةبحىت ، سالمي، يستمد منها روايات عريب اإلإىل التاريخ ال االلتفات

جربان خليل "ور الرواية على يد ذينا نظرة وراء البحار، وجدنا يف أمريكا الشمالية، بقوإذا أل      

  ونلتفت إىل  1908منذ "األرواح املتمردة، العواصف، األجنحة املتكسرة "يف  1913"جربان 

  

  

                                                           

   1   .171،172،ص1997،)1ط(راغب،فنون األدب العاملي،مكتبة لبنان،الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان،نبيل  

   .10،ص2009،)1ط(اإلنسانية و االجتماعية،و الدراسات  البحوث  الناشر عنعبد املنعم زكريا القاضي،البنية السردية يف الرواية،:ينظر  2  
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والذي يعترب رائد الرواية املصرية حيث أصدر رواية  "حممد حسني هيكل "كال منمصر حيث جند  

لعل احلنني " :بل هذا التاريخ يف باريس حيث قالوإن كان قد كتبها ق. 1914عام "زينب "

فيها حرفا، وال رأت قلمي  ة، ولوال احلنني ما خط وحده هو الذي دفع يب إىل كتابة هذه القص

  .1"هي الوجود

 "شجرة البؤس–دعاء الكروان –أديب "يف كل من رواياته  "حسنيطه "كما جند أيضا       

يف روايات متعددة مثل  "توفيق احلكيم"طوات إىل األمام، وتاله بعد ذلك فيدفع بالرواية خ

 1929، ويف عام "يف األرياف، عصفور من الشرق، عودة الروح، الرباط املقدسب يوميات نائ"

           ةالشرقي اليت استمد موضوعها من الروحانيات" فداء اهول"روايته  "حممد تيمور"أصدر 

وال ننسى الكاتب  "وامرأة لالكاتب، ثالث رجا إبراهيم"حتوالت روائية عديدة منها  "للمازين"و 

اللتني ألفهما بني عامي   "سيد قريش، عمر بن اخلطاب"يف روايتيه " معروف األرناؤوطي"السوري 

وإىل جانب هؤالء هناك كتاب كثر، يضيق اال لذكرهم وقد أسهم كل  .1929-19362

الوعي لدى الرأي العام  يقظة: منهم يف دفع عجلة هذا الفن الذي صدر من منبع واحد وهو

من اإلرث الثقايف القدمي إىل مراحل نضج فين، بدأت الساحة تنتبه إليه، فانتقلت  االنتقالبأمهية 

اقعية إىل التشكيلية إىل العبثية، وعرب الروافد إىل الو  نسيةاالرواية عرب مراحل خمتلفة من مرحلة الروم

سط إىل املختلفة ملبدعيها منذ حداثة نشأا إىل مرحلة االنتقال إىل أشكال التحديث من جيل الو 

ه إىل مرحلة النضج الفين والتأصيل تجيل الشباب الذي أصل هذا الفن ودعمه بدماء جديدة، ونقل

  .3السردي

  

  

  
                                                           

   .10،ص2006، اإلسكندرية،)1ط(والروائيون،دراسات يف الرواية املصرية،مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، شوقي بدر يوسف،الرواية  1

.78-76عزيزة مريدن،املرجع السابق،ص   2  

.14شوقي بدر يوسف،املرجع السابق،ص  3  
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مث جاءت بعد ذلك حماوالت ترسيخ اجلنس الروائي يف األدب العريب، انطالقا من نظرية        

وغريمها من الكتاب والنقاد املنظرين  "روب غريهآالن " ونصوص "جورج لوكاتش"الرواية عند 

  الذين كان هلم فضل كبري يف تطوير الرواية يف األدب الغريب، وبعد ذلك يف األدب العريب، كما أن 

ربية بشكل عام يالحظ تأثرها الكبري بالرواية الغربية من األدب الفرنسي عال لسري الروايةاملتصفح 

وخالل هذه املرحلة ظهرت حركة ) ر من الشرقعودة الروح وعصفو (ويتجلى ذلك على مستوى 

) بول وفريجيين(أعمال عربت فيها النصوص الرومانسية املشهورة مثل رواية  ترمجة نشيطة واكبتها

 Les misérablesالبؤساء "ورواية  "جالل عثمان"واليت قام بتعريبها  "لربنادين سان بيري"

، كما ميكن اعتبار "حافظ إبراهيم"واليت عرب جزء منها  "فيكتور هيغو "للكاتب الفرنسي"

من أهم  "سيمون دي بوفوار"و "ألبري كامي"و"رسارت" "جون بول"النصوص الروائية اليت كتبها 

  .1النصوص اليت أثرت يف األدب العريب

يثة أما عن نشوء الرواية يف األدب العريب احلديث فقد يكون مواليا لبداية عصر النهضة احلد     

تمي إىل جنس الرواية كسرية وهي مل تكن معروفة يف األدب القدمي إال أن هناك ما يعده البعض ين

وغريهم ليست سوى أخبار " الزير سامل"و " بين هالل"أو " يزنذي  سيف بن "وقصص " عنرتة"

الفراغ بطولية كانت تقص يف أثناء االجتماعات وحلقات األمسار، وكانت الغاية منها التسلية ومأل 

ال غري دون أن ننسى الرواية املغاربية اليت جاءت متأخرة عن شقيقتها يف املشرق العريب إال أا 

، بني رواد الرواية العربية يف املغرب العريب االحتكاكأخذت شطرا من خصائصها، كما كان 

ملشرق وسابقيهم يف مصر وسواهم شيئا طبيعيا، وقد ساعدت املصادر واملراجع املوجودة يف ا

  . 2العريب، يف تأسيس نواة للرواية املغاربية

         

  

                                                           

    .67،ص2004جوان، 21اإلنسانية،عدد رشيد قريبع،الرواية اجلديدة يف األدبني الفرنسي واملغاريب،جملة العلوم  1
   .66- 64املرجع نفسه،ص 2
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دبية احلديثة خرية اليت ظهرت متأخرة بالقياس إىل األشكال األومنها الرواية اجلزائرية، هذه األ      

مثل املقال األديب والقصة القصرية واملسرحية فرتجع البذور األوىل للرواية العربية اجلزائرية إىل ما بعد 

احلرب العاملية الثانية اليت تلحظ يف هاته الفرتة بدايات ساذجة للرواية اجلزائرية سواء يف أسلوا أو 

 "أمحد رضا حوحو"ة بعض الشيء كتبها يف موضوعها وبنائها الفين، فكانت هناك قصة مطول

، مث هناك قصة  1947وتعاجل وضع املرأة يف البيئة احلجازية الصادرة سنة " غادة أم القرى"مساها 

وهي قصة  1951سنة " الطالب املنكوب"وأطلق عليها عنوان  "عبد ايد الشافعي"كتبها 

جزائري عاش يف تونس يف أواخر مطولة رومانسية يف أسلوا وموضوعها، فهي تتحدث عن طالب 

أحب فتاة تونسية وسيطر عليه حبها حىت إنه كان يغمى عليه من شدة احلب . األربعينيات

مع  1847غري انه يقال بأن أول عمل روائي سنة . 1ومضموا ساذج مثل طريقة التعبري فيها

مصطفى  إبراهيمبن  حممد"ملؤلفها اجلزائري " واالشتياقحكاية العشاق يف احلب "صدور رواية 

اليت اعتربها بعض النقاد اجلزائريني أول نص جزائري وعريب ويصرون على اعتبارها أول رواية عربية "

  .1914اليت صدرت عام  "حملمد حسني هيكل"" زينب"بدل رواية 

صوت "رواية  حممد منيع"و. 1957سنة "  احلريق"رواية "نور الدين بوجدرة "كما ألف      

غري أن هذه احملاوالت األوىل، متيزت بكثري من الضعف الفين والسذاجة . 1967ة سن" الغرام

وتبقى جمرد حماوالت قصصية تندرج ضمن ما ميكن أن يطلق عليه إرهاصات الرواية العربية يف 

اجلزائر، فهي وإن كانت ال ختلو من نفس روائي، غري أا تفتقد الشروط الفنية اليت يقتضيها جنس 

  .2الرواية

كبري احلديث عن األدب العريب بصفة   دوالواقع أن احلديث عن األدب اجلزائري يشبه إىل ح       

  ت التارخيية عامة يف كل بيئة من بيئاته الوطنية، فقد عاش هنا األدب الظروف نفسها واملشكال

  

                                                           

الرواية العربية يف اجلزائر،حبث يف األصول التارخيية واجلمالية للرواية يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية  ، اجتاهاتواسيين األعرج: ينظر 1

  .199،200،ص1986،اجلزائر،)ط.د(للكتاب،
   .10،ص2000،دمشق،)1ط(اجلزائر،إحتاد الكتاب العرب،عامر خملوف،الرواية والتحوالت يف  2
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 أنقبل باعتباره قد اجتاز أشواطا عدة تلون فيها بعدة ألوان .1والفكرية اليت عاشها األدب العريب

يصل إلينا ناضجا يف مستواه احلايل، ذلك أنه يف بدايته األوىل كان يف غيبوبة طويلة تزامنت مع 

الذي شهدها العامل العريب بأسره فبقى هذا اجلانب حمافظا راكدا إىل أن انتكس  االحنطاطعصر 

ة اليت عرفتها اجلزائر بعد أن أحكم املستدمر سيطرته عليها متبعا سياسة ثانية نتيجة الظروف اخلاص

والفكرية للشعب اجلزائري  والسالميةخترب القيم الروحية  انفكتالتجهيل اليت انتهجها واليت ما 

ن كان االستعمار قد أفاد بعض البالد العربية، حيث نقل إليها إ"،وغم مجودها وركودها وقدمهار 

حف واالس العلمية وحنو ذلك، فإنه كان على عكس ذلك متاما إذ مل يأت املطبعة والص

م  املستعمر للجزائر لنشر احلضارة وإمنا احلضارة وإمنا جاء لسلب أفكار الشعب ويزور تارخيه وحيط

شخصية األدب اليت ظلت حمتفظة مبقوماا ومالحمها إىل كيانه ويستغل ثروته، بذلك تعرضت 

وقد نتج عن هذا التباطؤ من جانب احلركة .تفقدها تلك املقومات واملالمحهزات عنيفة كادت 

األدبية حتجر ومجود يف احلركة الفكرية عموما وحركة األدب على اخلصوص وقد تشتت كل اجلهود 

العقلية املنتجة وتشرد األدباء والشعراء وما أبعد األدب يف ذلك الزمان عن أن يدخل معركة 

مستقبل وطين فيه عزة وكرامة وفيه حرية  حيفز إىل أن وحا قومية أوجيسم ر  أنسياسية أو 

ن حقبة طويلة، وكأ اإلنتاجكسدت سوق واستقالل، لذلك ساد الركود واجلمود حركة األدب و 

دوء أو ينتظر بعثا سحريا يشيع فيه احلياة لكي ينهض ينتظر عهدا من االستقرار واهل األدب

  .2"من حنني إىل حريتهم املفقودة ومن حتفيز وانطالق للثورة ويتحرك، ويعرب عما يف قلوب الناس

خر الرواية الفنية  ألن هذا الفن صعب حيتاج إىل أكل هاته العوامل السالفة الذكر أدت إىل ت       

مل طويل وإىل صرب وأناة، مث يتطلب ظروفا مالئمة تساعد على تطوره وعناية األدباء به فدخل أت

  األدب اجلزائري من قبل متمثل يف القصة القصرية بية شكل جديد مل يعهده دبذلك إىل احلياة األ

  

                                                           

 الدار التونسية للنشر و املؤسسة الوطنية للكتاب،              :أبو القاسم سعد اهللا،دراسات يف األدب اجلزائري احلديث،نشر مشرتك 1

  .  21،ص1985،)2ط(
   .22أبو القاسم سعد اهللا،املرجع السابق،ص 2



نشأة الرواية الجزائرية و تطورها         مدخل                                                

 

14 

اليت عربت عن واقع احلياة اليومي خاصة أثناء الثورة اليت أحدثت تغريا عميقا يف الفرد فكان 

         .1أسلوب القصة القصرية مالئما للتعبري عن اللحظة اآلنية وعن التجربة احملدودة حبدود الفرد

             لنموهوبذلك عمل اجليل األول من الكتاب على خلق الرتبية الصاحلة واملالئمة 

فجاءت أعماله "صل هلذا الشكل ويستخدمه كأنه من تراثه الطبيعي ؤ في ليأيت اجليل الثاين،وتطوره

  .2"ناضجة مكتملة هلا قيمتها الفنية

لذلك فإن البدايات احلقيقية اليت ميكن أن تدخل يف مفهوم الرواية هي اليت ظهرت منذ       

، مما جعل جل النقاد "حملمد عرعار"" ما ال تذروه الرياح"سنوات قليلة، أي يف السبعينيات قصة 

             إىل رواية واملؤرخني لألدب اجلزائري احلديث يرجعون النشأة اجلادة لرواية فنية ناضجة

يف فرتة كان احلديث السياسي جاريا بشكل  "عبد احلميد بن هدوقة"لكاتبها " ريح اجلنوب"

للخطاب السياسي الذي كان  تزكية 1970نوفمرب  05جدي عن الثورة الزراعية، فأجنزها يف 

يلوح بآمال واسعة، للخروج بالريف من عزلته، ودفع الضيم عن الفالح، ورفع كل أشكال 

 "للطاهر وطار"" الزلزال"و " الالز"فإن رواييت " ريح اجلنوب"وإىل جانب ، إلنسانااالستغالل عن 

اية جزائرية فنية بكل األسس املعروفة، واقعيا وفنيا رو تعتربان أيضا من مالمح التأسيس ل

  .وإيديولوجيا

إن مل تكن باملوضوع فباملعاجلة املتطورة، وهي جتمع تصورات عن أشكال السلوك يف واقع       

مل أفضل ع" الالز"كما أن الكثري من النقاد يعتربون رواية  االستقاللالثورة اجلزائرية وواقع ما بعد 

أو " فالالز".ي اجلزائري بأكملهجزائري، ليس فقط بالنسبة للطاهر وطار وإمنا بالنسبة للمنت الروائ

  .3و هو الثورة أيضاالبطل ليس شخصيا بعينه إمنا هو الشعب بأكمله، 

        

                                                           

   .200األعرج،اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر،صواسيين : ينظر 1

.17،ص1984للكتاب، ،اهليئة املصرية)دراسة مقارنة جنيب حمفوظ(يزا أمحد قاسم،بناء الروايةس  2  

.10،ص1998عامر خملوف،مظاهر التجديد يف القصة القصرية باجلزائر،إحتاد الكتاب العرب،  3  
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أو " خري على اغتيال مدن البحرالشاهد األ"يف روايته  "وسيين األعرج"كما ال ننسى أيضا         

ومل تستطع الرواية  .مرحلة الثورة، ومرحلة االستقالل: اليت جتمع بني مرحلتني"ضمري الغائب " 

جلزائرية رغم تطورها جتاوز ذكرى االستعمار وآالمه فبقيت مرتبطة بظاهرة االحتفال ومتجيد الثورة ا

  .1دة والشهامة والعزة الوطنيةيام ألم رموز الس واحلرص على االستنجاد

املكتوبة بالفرنسية سابقة ومل تقتصر الرواية اجلزائرية على لغة واحدة فقط، فقد كانت الرواية       

 لفرنسيةموا يف املدرسة النظريا املكتوبة بالعربية، على يد كوكبة من الروائيني اجلزائريني الذين تعل

عام " األرض والدم"ليتبعها برواية " ابن الفقري"رواية  1950سنة  "مولود فرعون"يث ألف ح

سنة " اهلضبة املنسية"  "ريمعممولود "كما ألف . 1957عام " دروب الوعرةال. "1953

حصد السعفة  سينمائيمث نشر بعد االستقالل روايته امللحمية اليت حتولت إىل فيلم  1952

حممد "أما . 1965عام " األفيون والعصا"وهي رواية . 1975سنة  " كان"الذهبية ملهرجان 

عام " النول. "1954سنة " احلريق. "1952سنة " الدار الكبرية"فقد نشر ثالثيته الشهرية  "ديب

نصوصه من العربية إىل الفرنسية، ومن  الذي ترجم "رشيد بوجدرة"دون أن ننسى . 1957

   1995سنة " يوميات إمراة آرق"، 1982يف " التفكك: "رواياته أهم الفرنسية إىل العربية ومن

الروائي نفسه وغريها، وهي روايات كتبها بالفرنسية قبل أن يرتمجها  1986عام " معركة الزقاق"و 

وتعبريها  وقد كانت الرواية املعربة بالفرنسية غري بعيدة عن نظريا يف مضامينها وقيمها. 2إىل العربية

بذلك حوهلا ت عن عمق اتمع اجلزائري كما شكلت أيضا ظاهرة ثقافية ولغوية متميزة  وأثار 

  مضامينها الفكرية  تبارباعجدال كبريا بني الدارسني والنقاد، منهم من عدها رواية عربية 

  

  

  
                                                           

  .66،ص2004جوان، 21األدبني الفرنسي واملغاريب،جملة العلوم اإلنسانية،عدد رشيد قريبع،الرواية اجلديدة يف 1
بابوش،األدب اجلزائري اجلديد،التجربة واملآل،منشورات مركز البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية  عن جعفر:رمضان محود  2

   .         5،ص2007والثقافية،اجلزائر،
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لة الوحيدة اليت يأن اللغة هي الوس باعتبارمكتوبة بالفرنسية  ا رواية عربيةواالجتماعية والكثرة عدوه

   .1يكتسب ا األدب هويته

وذا فإن الرواية اجلزائرية مل تنشأ كغريها من الروايات الغربية دافعا للتسلية بل كانت تعكس واقع 

والفرد اجلزائري، الذي مل يكن بيده حيلة سوى أن يفرغ حقده وسخطه على هذا الواقع  اتمع

املعارك الذي تعيشه بالده، إبان االستعمار، فلم يستطع إال أن يسيل بدل الدم حربا، وبدل 

      .ورق خيط عليها آالمه ومعاناته صفحات من

                                                           

   .157،ص2004الرواية اجلزائرية باللغة الفرنسية،دار املغرب للنشر و التوزيع،حفناوي بعلي،أثر األدب األمريكي يف 1
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  :أنواعهمفهوم الخطاب و :1-1

عرف الفكر األديب العريب منذ بدايات الثمانينيات، حتوال كبريا سواء على مستوى مرجعياته        

املتعلقة باإلبداع  مل القضايا مع النص األديب، أم تفكريه يف جمأم على مستوى طرائق تعامله 

وخاصة على صعيد اللغة، اليت أصبحت ترتدي يف كل زمن رداء يواكب ذلك الزمن، فمثال 

توظيف املصطلحات واملفاهيم أصبح من األشياء اجلديدة اليت متيزت ا اللغة سواء من حيث 

  .1بنيتها أم تركيبها أم دالالا

اربت اآلراء مصطلح اخلطاب الذي تضيف هذا الصدد سنحاول تسليط الضوء على  و       

ل باحث ومرجعيته فتعددت وجهات النظر حوله حبسب مشارب كنع له،حوله، مفهوم جامع وما

تطرق إىل املفاهيم التالية بدءا بالتعريف اللغوي ه اللغوية ناملعجمية ودالالت العلمية، وملعرفة جذوره

  .يليه االصطالحي

  :الخطاب لغة -أ

اخلطاب من مادة : "بأن اخلطاب هو "لسان العرب "يف كتابه "منظورابن "يقول       

مراجعة الكالم وقد خاطبه بالكالم خماطبة وخطابا ومها يتخاطبان " املخاطبة"ومنه ) ب.ط.خ(

اسم الكالم  و واخلطبة مصدر اخلطيب، وخطب اخلاطب على املنرب واختطب خيطب خطابة

  .2"اخلطبة

اخلطاب هو املواجهة بالكالم فخاطبه أحسن : ""لزخمشريل" "أساس البالغة "وجاء يف      

اخلطاب، وخطب اخلطيب خطبة حسنة وخطب اخلاطب خطبة مجيلة وكثر خطاا واختطب 

  .3"القوم فالنا أي دعوة إىل أن خيطب إليهم فيقال اختطبوه فما خطب إليهم

        

  

                                                           

  .www.said-yaktine.comينظر املوقع اإللكرتوين:سعيد يقطني،املصطلح السردي العريب،قضايا و اقرتاحات 1

).خطب(مادة.361صابن منظورا، لسان العرب،   2
  

.114،ص1998،بريوت،لبنان،)1ط(جار اهللا الزخمشري،أساس البالغة،دار الكتب العلمية،  3  
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مجعه خطوب مر صغر أو عظم، واأل: الشأن: اخلطب: "بقوله "الفريوز أبادي"وعرفه       

وخطب املرأة خطابا وخطبة، وذلك الكالم خطبة أيضا، أو هي الكالم املنثور املسجع وحنوه رجل 

  .1"خطيب حسن اخلطبة

الرسالة نص مكتوب ينقله  :"أيضا أن اخلطاب هو"معجم املصطلحات العربية "وجاءت يف        

مرسل إىل مرسل إليه يتضمن عادة أنباء ال ختص سوامها ولكن الرسالة أخذت تكتب ألغراض 

أدبية قابلة للنشر منذ القدم وكانت مدارس البالغة يف العاملني اليوناين والروماين القدميني تدرس 

      من جمرد كتابات شخصية على انتقاهلا قواعد حترير الرسائل واخلطابات األمر الذي ساعد 

  .2"الغربية أو من املقامة يف األدب العريب اآلدابقريب من املقال يف  أديبإىل جنس 

إن املعىن العام لكلمة خطاب يف اللغة ينصرف للداللة على حسن احلديث واملخاطبة وكذلك     

                                        .ىتارة أخر لكالم ويدل على اإلجابة يعين التلفظ عامة وهو تارة يدل على مراجعة ا

  .  ك القول وحسن الكالملومنه نستنتج أن الداللة املعجمية للخطاب تدور يف ف

  :الخطاب اصطالحا -ب

إن اخلطاب حينما ورد يف متون املعجم العريب، إمنا حييل على الكالم، وقد استمد مدلوالته        
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.81،80،ص2005،بريوت،لبنان،)8ط(الفريوز أبادي،القاموس احمليط،مؤسسة الرسالة،  1  

.160،ص1984،بريوت،لبنان،)2ط(جمدي وهبة،معجم املصطلحات العربية يف اللغة و اآلداب،مكتبة لبنان،  2
  

.20سورة ص، اآلية  3  

.37سورة النبأ، اآلية  4  
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  :الخطاب عند العرب -ج

    صفة فصل اخلطاب من الصفات اليت أعطاها اهللا تعاىل لداود : "بأنه" الرازي"وقد عرفه       

     أن الناس خمتلفون يف مراتب القدرة على التعبري يف الضمري فمنهم من يتعذر عليه الرتتيب و

  إىل أقصى الغايات وكل من بعض الوجوه، ومنهم من يكون قادرا على ضبط املعىن والتعبري عنه

... نفس النطقية يف حقه أعظمال من كانت هذه القدرة يف حقه أكمل كانت اآلثار الصادرة عن

ألن فصل اخلطاب عبارة عن كونه قادرا على التعبري عن كل ما خيطر بالبال وحيضر يف اخليال 

  .2"حبيث ال خيتلط شيء بشيء، بفصل كل مقام عن مقام

    طاب إحدى الدراسات اليت نقلت هذا املفهوم للخ "حممد عابد اجلابري"وتعد دراسة       

اخلطاب عنده باعتبار يديولوجية، فاالجتماعية واإل من دائرة الدراسات النقدية إىل حيز الدراسات

 ةبتعبري الفالسفة العرب القدامى هو بناء األفكار إذا تعلق األمر بوجه .أو أقاويله مقولة الكاتب

وجهة نظر أو هو ل حيمفن أو شعر  ،وإال فهو أحاسيس ومشاعر نظر يعرب عنها تعبريا استدالليا

ومفاهيم معينة حىت يصبح بناء  اتهذه الوجهة من النظر مصوغة يف بناء وال بد من إقامة عالق

  .3يشد بعضه بعضا

سلسلة من امللفوظات اليت ميكن حتليلها  :"يف تعريفه للخطاب أنه "صاحل بلعيد "يرى      

يضبط العالقات بني اجلمل أي العالقات  باعتبارها وحدات أعلى من اجلملة تكون خاضعة لنظام

املعجمي الداليل أو الرتكييب الداليل للنص أو سلسلة  السياقية و النصية و ذلك عن طريق النظام 

                                                           

.63سورةالفرقان،اآلية  1  

.35، ص2004، بريوت، لبنان، )1ط(عبد اهلادي بن ظاهر الشهري، إسرتاتيجية اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديد،   2  

.9،8،ص1988،بريوت،لبنان،)3ط(قدية،دار الطليعة،حممد عابد اجلابري،اخلطاب العريب املعاصر دراسة حتليلية ن  3  
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الشفرة اليت ترتبط بربهان لغوي يقوم بني عدة العالقات املنطقية االستعدادية اليت تتجلى يف 

  .1"أطراف ضمن ظروف حمددة

       

  

ويف  القصة إرسالاخلطاب مظهر حنوي يتم بواسطة :"إىل أن  "سعيد يقطني"كما استخلص       

 أنيصل إىل  "سعيد يقطني"لكالم  واملتأمل. 2"اخلطاب تقف عند حدود الراوي واملروي له

  .اخلطاب عملية تواصل جتري بني الراوي واملروي له أي رسالة تعبريية بني املرسل واملرسل إليه

يرى أن اخلطاب من املصطلحات اللسانية احلديثة : "عبد املالك مرتاض"أما الباحث       

اخلطاب نسيج من األلفاظ : حيث عرفه ما يلي. Discoursاملعادلة للمصطلح األجنيب 

وقد ترجم "ر من النظام الكالمي الذي يتخذ له خصائص لسانية متيزه عن سواه والنسيج مظه

 القريب من مصطلح اخلطاب ببعض األشكال. Langageمصطلح  "عبد املالك مرتاض"

   .3"ديب، اللغة الفنية، مث اللغة الكتابية الفنيةالكالم األ

اخلطاب هو رسالة موجهة من املنشأ إىل املتلقي : "اخلطاب بقوله"سعد مصلوح "ويعرف       

يستخدم فيها نفس الشفرة اللغوية املشرتكة بينهما، ويقتضي ذلك أن يكون كالمها على علم 

مبجموعة األمناط والعالقات الصوتية والصرفية والنحوية والداللية اليت تكون نظام اللغة، وهذا 

بني األفراد واجلماعة اللغوية، وتشمل عالقاته من خالل  االتصالالنظام يأىب متطلبات عملية 

  .4"ممارستهم كافة ألوان النشاط الفردي واالجتماعي

     .5"خلق لغة من لغة :"للخطاب بأنه "عبد السالم املسدي"ويأيت تعريف 

                                                           

.192،ص2009،اجلزائر،)5ط(صاحل بلعيد،دروس يف اللسانيات التطبيقية،دار هومة للطباعة و النشر،  1  

.32،ص2001،بريوت،لبنان،)2ط(سعيد يقطني،انفتاح النص الروائي،املركز الثقايف العريب ،  2  

.34،ص1986،بريوت،لبنان،)1ط(دراسة تشرحيية أشجان مينية،دار احلداثة للنشر و التوزيع،عبد املالك مرتاض،اخلطاب الشعري   3
  

.23،ص 1997،اجلزائر،)ط.د(شر و التوزيع،نور الدين السد،األسلوبية و حتليل اخلطاب،دار هومة للطباعة و الن  4  

.117، ص1982ونس، ، ت)2ط(عبد السالم املسدي، األسلوب و األسلوبية، الدار العربية للكتاب،   5  
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أخرى مل تنشأ من عدم بل هي وليدة لغة لغة  :اخلطاب بأنه "عبد السالم املسدي"لقد وسم      

وهو يستوجب وجود لغة ذات انسجام نوعي، وعالقات تربط أجزائها داخل . من لغات احلياة

       وخالصة اخلطاب لدى املسدي أنه طريقة تعبريية ورسالة لغوية تستند األوىل. النظام اللغوي العام

  

  

  

نائية على األسلوب من حيث شعرية االنزياح والعدول داخل النظام السيميائي على ضوء ث 

  .1و املخاطب الكفاءة واألداء، وتستند الثانية على البعد التواصلي الفرتاض املخاطب

  .كالمي  إنتاجإذن اخلطاب يعتمد على عنصرين مها األسلوب والتلفظ كفعل       

وال ميكن إغفال دور املرسل إليه الذي ميارس معه املرسل فعله اخلطايب والعناصر اليت تشرتك       

يف بلورة عملية التواصل وميكن معرفتها وفحصها من خالل النظر إىل اخلطاب ذاته وهي العناصر 

ألخري هو املرسل واملرسل إليه والعناصر املشرتكة، مثال العالقة بني طريف اخلطاب وهذا ا: السياقية

  .أكثر العناصر املهيمنة يف اخلطاب

بعدما أشرنا ملفهوم مصطلح اخلطاب عند العرب، ورأينا بأن دائرته يف اتساع لتشمل مفاهيم 

أخرى كاليت أصبحت عليها اليوم، إذ يطلق على كل جنس من الكالم الذي يقع به التخاطب 

رق بعدها إىل مفهوم اخلطاب عند لنتط .مكتوباسواء كان شفويا أم  اثننيأي بني متخاطبني 

  .الغرب

  :الخطاب عند الغرب -د

وعلماء األدب يف مفهوم مصطلح اخلطاب، علينا أوال أن  اللسانينيقبل الرجوع إىل ما أجنزه 

اخلطاب هو كل وسيلة يتحقق : " حيث يقول) Quillet("كيلي "نشري إىل ما جاء يف معجم 

ال تلقن وتدل الكلمة حني تستعمل بصيغة اجلمع على أقو بواسطتها التعبري شفهيا عن األفكار، 

                                                           

.118املرجع السابق،صعبد السالم املسدي، 1  
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، إن معىن اخلطاب يف هذا املعجم مرتبطة باإلبالغ واإلبالغ يستلزم 1"يف حوارنا أو يف تعبرينا

  .فمستمع هذا على املستوى املعجمي متكلمااملعىن مرتبط باحلوار مما يستلزم  أنملفوظا، كما 

  

  

  

أما على املستوى الداليل فقد تعددت مفاهيم مصطلح اخلطاب بتعدد تصورات املهتمني   

به تلك التصورات املتمايزة من بعضها واملتكاملة يف الوقت ذاته، إذ تنوعت املنطلقات نتيجة 

  2.اختالف فهم املهتمني به على وفق التطور فيما أنتج يف نظريته 

ملفوظ طويل  ، بأنه"حتليل اخلطاب"يعرف اخلطاب من وجهة  "زيليغ هاريس " فالباحث 

سلسلة من العناصر  أو متتالية من اجلمل تكون جمموعة متعلقة ميكن من خالهلا معاينة بنية

  .3بواسطة املنهجية التوزيعية وبشكل جيعلنا نظل يف جمال لساين حمض

زية يباإلجنل Discoureيف الفرنسية و  Discoursإن لفظ اخلطاب الذي يقابل 

 "دي سوسري "   اكتسب دالالت جديدة مع تطور الدراسات اللسانية احلديثة حيث فتح كتاب

الباب أمام تطور مصطلح اخلطاب وأصبح أكثر املصطلحات " حماضرات يف اللسانيات العامة "

اخلطاب مرادف : "اخلطاب بقوله "دي سوسري"ترداد على ألسنة احملاضرين والنقاد، حيث عرف 

  .وهو املعىن الشائع يف اللسانيات البنيوية". للكالم

 يفرتض متحدثا وسامعا، تكون للطرفكل تلفظ " :فاخلطاب هو"ميل بنفيست إ"أما عند  

 .4"ول بنية التأثري يف الطرف الثاين بشكل من األشكالاأل

                                                           

1 Dictionnaire quillet de la langue française,direction Raoul Mortier ,librairie quillet, paris, 

1975, p36. 

.17، ص2003لبنان، ، بريوت، )1ط(فرحان بدري احلزيب، األسلوبية يف النقد العريب احلديث، جمد املؤسسة اجلامعية،   2  

.17،ص1997،بريوت،لبنان،)3ط(،املركز الثقايف العريب،)الزمن،السرد،التئبري( سعيد يقطني،حتليل اخلطاب الروائي  3  

.241، ص2000حممد الباردي، إنشائية اخلطاب يف الرواية العربية احلديثة، منشورات احتاد كتاب العرب، دمشق،   4  
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من هذا التعريف جند أننا أمام تنوع وتعدد اخلطابات الشفوية اليت متتد من املخاطبة  انطالقا      

  .1اليومية إىل اخلطبة األكثر صنعة وزخرفة

 ةمع اخلطاب وحتليله بانطالق "موشلر"جنلو أمريكية يتبدى لنا جبالء يف تعامل ويف الكتابات اال 

ظاهرة اخلطاب "كتابه   يف "هووما يكل "اخلطاب يف احلوار، حيث  ام حتصرمن مدرسة بري منك

                                                                                                                                                 .2يؤكد أنه سيتعامل مع اخلطاب باعتباره املونولوج شفويا كان أو كتابيا"

  

عيد ويعرف اخلطاب بأنه ما تكون من ملفوظ أو حديث هذا املسلك إىل حد ب "شارودو"يسلك و 

يف مقام ختاطيب وأن هذا امللفوظ أو احلديث يستلزم استعماال لغويا عليه إمجاع، أي قد تواضع 

  .3عليه املستعملون للغة وأن هذا االستعمال يؤدي داللة معينة

الذي استطاع أن حيفر هلذا املفهوم سياقا  "ميشال فوكو"كما جند املفكر املعاصر الفرنسي       

املكثف يف العديد من الدراسات و احملاضرات  االستعمالمميزا عرب التنظري و  اياصطالحدالليا 

     االجتماعيةشبكة معقدة من العالقات :مفهوم اخلطاب بأنه حد"نظام اخلطاب"ففي حماضراته

  و السياسية و الثقافية اليت تربز فيها الكيفية اليت ينتج فيها الكالم كخطاب ينطوي على اهليمنة 

  .4و املخاطر

تكلف تب يعين اللغة يف طور العمل أو اللسان الذي اطفاخل: "معجم اللسانيات "أما يف       

وحدة توازي أو تفوق اجلملة ويتكون من متتالية تشكل رسالة هلا بداية  ،اخلطابباجنازه ذات معينة

  .5واية

  :أنواع الخطاب -ه

                                                           

.19ص،املرجع السابقسعيد يقطني،  1  

.25،ص2001،الدار البيضاء،املغرب،)2ط(سعيد يقطني،انفتاح النص الروائي،املركز الثقايف العريب،  2  

.75،ص2001ل،جامعة عنابة،اجلزائر،اصبشري ابرير،يف تعليمية اخلطاب العلمي،جملة التو    3  
4
،الدار )2ط(تيارا و مصطلحا نقديا معاصرا،املركز الثقايف،ميجان الرويلي و سعد البازغي،دليل الناقد األديب إضاءة لألكثر من مخسني    

   .90،ص)ت.د(البيضاء،املغرب،

.36،35،ص2005حممد حيياتن،منشورات االختالف،اجلزائر،:دومينيك مانقينو،املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب،تر   5  
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  :ميكننا يف هذا اال أن نتطرق إىل بعض أنواع اخلطاب وهي

يف كل  إن اخلطاب القرآين خطاب إهلي، متفرد عن غريه من اخلطابات: الخطاب القرآني -1

ألفاظه  التداولية أصواته منسجمة متماسكةو  واإليقاعيةمستوياته الصوتية، واملعجمية، والرتكيبية، 

واهم ما مييز اخلطاب القرآين هو . واحدة ال تقبل التعدد وتركيباته وإيقاعاته مطلقة وال ائية

سول اهللا حممد صلى اهللا مرجعيته فاهللا سبحانه وتعاىل هو املرسل، والقرآن كلمة اهللا نزلت على ر 

  خرى من اخلطابات اليت نواع األعليه وسلم، فهو كلمته اليت حتمل كل صفاته على خالف األ

  

  من اجناز عمله وخروج عمله  االنتهاءتفرض بعض النظريات املعاصرة مثل موت املرسل مبجرد 

  .1إىل النور وتسلمه من قبل املتلقني

على ستة عناصر كما  اإلبداعييقوم اخلطاب الشعري  ):الشعري(الخطاب االبداعي  -2

ن السمة دبية فلقد وجد أتغطي كافة وظائف اللغة مبا فيها الوظيفة األ "جاكبسون"حددها 

األساسية اليت من أجلها وجد النص هي االتصال، هذا ويأخذ النص مساته اخلاصة من خالل 

ا يف نظرية االتصال واليت ميز فيه"جاكبسون "تدرج وظائف عناصر االتصال، واليت فصلها 

  .2املرسل، املرسل إليه، الرسالة، القناة، السياق، الشفرة

يقوم على مبدأ األجناس األدبية، واخلطاب االيصايل مناذج متعددة  اإلبداعيإن اخلطاب  

  .وإعالميةووعظية وقضائية وإقناعية واجتماعية  وإرشاديةسياسية 

يعترب اخلطاب السياسي خطابا اقناعيا يهدف إىل التعبري عن اآلراء : الخطاب السياسي -3

ويسعى ... واقرتاح األفكار واملواقف حول القضايا السياسية الدميقراطية األحزاب، السلطة، الدولة

إىل محل املخاطب على القبول والتسليم بصدقية الدعوى عن طريق توظيف حجج وبراهني، وهو 

عرب أسلوب حجاجي لفظا  واإلقناعي التقريري، يتوخى املوضوعية ما يغلب األسلوب اخلرب 

  .وتنظيما

                                                           

.4آخرين،مطبعة الشعب،القاهرة،ص إبراهيم خورشيد و:اوكان عمر،اللغة و اخلطاب،دائرة املعارف اإلسالمية،تر  1  

.5،4،صاملرجع نفسه  2  
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  فردا كان(شكل من أشكال اخلطاب يعمل املتكلم ) اخلطاب السياسي(وهو كذلك       

 عةأو مجا بواسطته على مواصلة متلك السلطة يف الصراع السياسي، ضد أفراد) أو مجاعة أو حزبا 

   فعي للخطاب السياسي باعتباره خطابا مرتبطا نأحزاب، ويركز هذا التعريف على البعد ال أو

على الدوام بالسلطة إذ يعترب أهم األدوات اليت تلجأ إليها القوى السياسية للوصول إىل مراكز 

  .1وإلضفاء املشروعية على حماوالاالقرار والسلطة 

  

ة اجتماعية والكالم  األديب إىل عنصري اللغة كظاهر تعود جذور اخلطاب : الخطاب األدبي -4

ن اللغة نظام من الرموز يستعملها الفرد للتعبري عن أغراضه وأما الكالم فإجناز أكظاهرة فردية، إذ 

ر يدعى املخاطب، ومن هنا تولد اخلطاب األديب باعتباره خلغوي فردي يتوجه به املتكلم إىل فرد آ

ض متكلما ومستمعا تكون ن اخلطاب هو قول يفرت أىل املتلقي، أي رسالة لغوية يبثها املتكلم إ

  .2نية التأثري يف الثاين بصورة مالدى األول 

       الطريقة اليت تقدم ا املادة احلكائية : "ديب بأنهاخلطاب األ "سعيد يقطني"وقد عرف      

يف الرواية، وقد تكون املادة احلكائية واحدة لكن ما يتغري هو اخلطاب يف حماولة كتابتها ونضمها 

فلو أعطينا موعة من الكتاب الروائيني مادة قابلة ألن حتكى وحددنا هلا سلفا شخصياا 

م املركزية وزماا وفضائها لوجدناهم يقدمون لنا خطابات ختتلف باختالف اجتاها وأحداثها

  عند  احلكائية  فاملادة  . 3"ومواقفهم وإن كانت القصة اليت يعاجلون واحدة

  ).الفضاء(الزمن واملكان ). الفاعل(الشخصية ). الفعل(يف احلدث  "سعيد يقطني" 

                                                           

   www.bac35.com.24/12/2014،16:50سلمى،اخلطاب و أنواعه،منتدى التعليم الشامل، أحالم 1

.5،4،ص1993ابراهيم صحراوي،اخلطاب األديب لدى جورجي زيدان،رسالة ماجستري،معهد اللغة العربية آداا،جامعة اجلزائر،  2  

.7،ص)الزمن،السرد،التئبري(يقطني،حتليل اخلطاب الروائيسعيد   3  
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إن هذا النوع من اخلطابات ميثل نسيجا هائال متجانسا، منطبعا خباصية : اخلطاب األديب     

االنعتاق التمرد على قيود املواضعة، والتطلع إىل نقل اللغة عرب خمتلف أنواع اإلنزياحات إىل فضاء 

  .1والرحابة، إنه يهدم العادة، ليعبد البناء بأجزاء الكيان املرتهل الذي نقضه

ديب هو املمارسة األدبية شفوية أو كتابية اللغة ممارسة تتقيد بقواعد وشروط خلطاب األإن ا     

نواع والفنون األدبية، وتتقيد أيضا بقيم مجالية تتعارف عليها كل امة تبعا فنية خمتلفة باختالف األ

 حيث يعد استخالص هذه الشروط الفنية.ا، ويكون حتليل اخلطاب تبعا لذلكحلضارا وثقافته

ديب أي املكونات األدبية يف خطاب ما عرب مستويات متعددة تندرج كلها ضمن وجهي األثر األ

   2مها الشكل واملضمون

هو خطاب يعتمد مرجعية أدبية ويتناول : "اخلطاب األديب بقوله"حممد بوعزة "وقد عرف     

  3"قضية أدبية أو موضوعا نقديا

  :في مفهوم الفكر و االيديولوجيا: 2 - 1

ان متنوعة بل وخمتلفة عينطوي مفهوم الفكر على شيء من الغموض ألنه استعمل يف م       

استعماالت  موقعا من اللبس، وال سيما وان لهدون حتديد  إطالقهتراكمت مبرور الزمن حىت أصبح 

   لذلك ولكون الفكر له أصالته .. عدة وسعت دائرته حىت أدخلت فيه الفلسفات، واآلداب، 

  .واالصطالحوله وجوده يف املصادر العربية فإنه ينبغي تأصيل هذا اللفظ يف اللغة 

  :اصطالحاة و الفكر لغ -أ

إعمال اخلاطر يف الشيء، قال : "بأن الفكر هو "العربلسان  "يف "ابن منظور"يقول       

يف مجعه أفكارا " دريدابن "وقد حكى : وال جيمع الفكر وال العلم وال النظر، قال: "سيبويه"

 "اجلوهري" .فكر يف الشيء وأفكر فيه وتفكر مبعىن، ورجل فكري كثري الفكر كالفكر وقدوالفكرة  

                                                           

.21،ص1991،الدار البيضاء،املغرب،)1ط(فريد الزاهي،مراجعة عبد اجلليل ناظم،دار توبقال للنشر،:جوليا كريستيفا،علم النص،تر 1  

.219،ص1999،اجلزائر،)1ط(ابراهيم صحراوي،حتليل اخلطاب األديب دراسة تطبيقية،دار اآلفاق،  2
  

.16،ص2010حممد بوعزة،حتليل النص السردي تقنيات و مفاهيم،دار األمان،الرباط،املغرب،  3 
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ليس : يقال: "يعقوب"، واملصدر الفكر، بالفتح، قال ةمل، واالسم الفكر وليس الفكر أالتفكر الت

  .1"الكسروالفتح فيه أفصح من : مر فكر أي ليس يل فيه حاجة، قاليل يف هذا األ

  الفكر، بالكسر ويفتح، إعمال العقل يف املعلوم للوصول : "بقوله "الفريوز أبادي"وعرفه       

  .2"الصورة الذهنية ألمر ما: إىل مرفة اهول والفكرة

  

  

  

  :لغة

ومجلة القول أن الفكر يطلق على الفعل الذي تقوم به النفس عند : ""مجيل صليبا"يقول       

                  حركتها يف املعقوالت، أو يطلق على املعقوالت نفسها، فإذا أطلق على فعل النفس دل 

على حركتها الذاتية، وهي النظر والتأمل، وإذا أطلق على املعقوالت دل على املفهوم الذي تفكر 

   . 3"فيه النفس

على الفكر هو النتاج األ: "فقد ذكر عدة تعريفات منها "ملوسوعة الفلسفية"أما صاحب ا      

للدماغ كمادة ذات تنظيم عضوي خاص، وهو العملية االجيابية اليت بواسطتها ينعكس العامل 

    خر، طاملا آاملوضوعي يف مفاهيم وأحكام ونظريات، والفكر هو الشرط اجلوهري ألي نشاط 

  .4"أن هذا النشاط هو النتيجة املة واملتمثلة، والكالم هو صورة الفكر

يف الدراسات املتعلقة بالعقل البشري، ويشري إىل قدرة مصطلح يستخدم ":و الفكر أيضا       

  .العقل على تصحيح االستنتاجات بشأن ما هو حقيقي أو واقعي، وبشأن كيفية حل املشكالت
                                                           

.210، 211ابن منظور، لسان العرب، ص  1  

.598الفريوز أبادي،القاموس احمليط،ص  2
  

.156،ص 1982مجيل صليبا،املعجم الفلسفي،دار الكتاب اللبناين،بريوت،  3  

.33،ص1987،بريوت،)2ط(مسري كرم،دار الطليعة،:السوفيات،املوسوعة الفلسفية،ترخنبة من الباحثني   4  
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     اإلنسان واليت متكنه ) ذهن(جممل األشكال والعمليات الذهنية اليت يؤديها عقل : هوو       

يه، وبالتايل متكنه من التعامل معه بفاعلية أكرب فالعامل الذي يعيش  )خلق منوذج(من منذجة 

  .1"لتحقيق أهدافه وخططه ورغباته وغاياته

  :اإلسالمالفكر في  -ب

  :يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع بصيغة الفعل ولكثرا نذكرلقد وردت مشتقات الفكر       

�﴿: قوله تعاىل�c�DZ �A	��� 
2d��֠
� -ef/  , 
2.  

  

 ��:g 8#_֠ 8#ִX h/5�i$6�j g2ִ☺U�9 ﴿:قال تعاىل

kA�%�M !��
� g "���l �0��A	�m�i�� 

-D&/ ,  
3.  

 !�\Nn)!4op 7ODqr�M�* sR�� �3S ﴿:قال تعاىل

)t��*9ִ�� 83��s�ִ_�! N^��A	�m�i�� 

-.))/  ,  4.  

   لقد وردت مادة فكر يف القرآن الكرمي يف مثانية عشر موضعا من آياته الكرمية يدعو فيها       

  وعليه حولنا لالستدالل على وجود اخلالق وعلى وحدانيته،  والتدبر فيماإىل إعمال العقل والتفكر 

نستطيع القول أن حقيقة الفكر حركة عقلية ومدركة يكتشف اإلنسان عن طريقها القضايا اهولة 

أبو حامد "احلياة يقول  يف لديه واليت يبحث عنها ويستهدف حتصيلها فتنمو معارفه وأفكاره 

     .5"ليستثمر منها معرفة ثالثة معرفتني يف القلب إحضاراعلم أن معىن الفكر هو : ""الغزايل

  .ر مرادف للتأمل والتدبروهنا جعل الفك

                                                           

  .www.wikipiedia.com ،26/12/2014،10:16ويكيبيديا املوسوعة احلرة،: االنرتنت 1

. 18سورة املدثر، اآلية   2  

.50سورة األنعام، اآلية   3  

.266سورة البقرة، اآلية   4  

.425، ص)ت.د(علوم الدين،دار الندوة اجلديدة،بريوت،لبنان،ابو حامد الغزايل،إحياء   5  
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الفكر يف املصطلح الفكري والفلسفي خاصة هو الفعل : " "عبد الرمحان الزنيدي"وقال عنه        

 مل وهو التدبر واالستنباط واحلكمأالذي تقوم به النفس عند حركتها يف املعقوالت، أي النظر والت

  .1"ي املوضوعات اليت أنتجها العقل البشريوحنو ذلك وهو كذلك املعقوالت نفسها، أ

  الفكر اسم لعملية تردد القوى العاقلة املفكرة : "عرفه بقوله "طه جابر العلواين"و      

مور ، سواء أكان قلبا أو روحا أو ذهنا بالنظر والتدبر، لطلب املعاين اهولة من األاإلنسانيف   

  .2"النسب بني األشياءحكام أو املعلومة، أو الوصول إىل األ

 اإلسالمللوجود، واملتوافقة مع قيم  اإلسالممل العقلي عن نظرة أهو نتاج الت: اإلسالميالفكر   

 نتاج يبني أن املقصود هو حصيلة التفكري، وقولنا التأمل العقلي يشري  قولنافومعايري ومقاصده، 

إىل الوجود  العامة اإلسالمإىل أنه اجتهاد بشري قابل للخطأ والصواب، وقولنا املنبثق عن نظرة 

عنها، وقولنا املتوافق مع قيم  األساسية وصادر  اإلسالمإىل كليات  نايفيد أنه ال بد أن يكون مرتك

       ن اإلسالم منظومةومعايريه ال يتوافق نتاج التأمل مع قيم اإلسالم فهذا آية خطئه، ذلك أ اإلسالم

 حيتاج إىل إعادة نظر وتقومي كذلكمتكاملة متناغمة منسجمة، فأي نشاز يأيت به التأمل العقلي، 

أصول االستنباط، طبقا لقواعد العربية ة املعايري اإلسالمية يف فهم النصوص مبراعا التزامالبد من 

ي رمبا خيالف مقاصد الشريعة ومنطق الشريعة، اليت حتول دون الفهم احلريف للنصوص، والذ

  .األساسية

  .3"كل نتاج للعقل البشري املوافق ملنهج اإلسالم: "أو هو

يعرف الفكر السياسي بأنه ذلك البنيان الفكري ارد املرتبط بتصوير  :الفكر السياسي -ج

وتفسري الوجود السياسي وبذلك تكون األفكار السياسية عبارة عن تصور عقالين للظاهرة 

                                                           

.10،ص)ت.د(،الرياض ،)1ط(أبو زيد عبد الرمحان،حقيقة الفكر اإلسالمي،دار املسلم،  1
  

.27،ص)ت.د(،الرياض،)1ط(طه جابر العلواين،األزمة الفكرية املعاصرة،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  2  
الفكر اإلسالمي،ضمن ندوة الدراسة املصطلحية و العلوم اإلسالمية،معهد الدراسات املصطلحية،بكلية اآلداب امحد حسن فرحات،مصطلح  3

   .693، ص1996،)1ط(ظهر املهراز بفاس،
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وأا السياسية كما يتخيلها اإلنسان يف خمتلف األزمنة و األمكنة  السياسية، ومتثل صورة الظاهرة 

    .1ء كان فرديا أم مجاعيا وختتلف عن كوا واقع قائمتقوم على التأمل سوا

  :مفهوم اإليديولوجيا -د

املصطلحات شيوعا وانتشارا، ومن أكثر املفاهيم دراسة  أكثريديولوجيا من إن مصطلح اإل       

وتفسريا من طرف املفكرين والفالسفة والباحثني، غري أنه على الرغم من ذلك وحتليال، ونقاشا 

واحدة حتدده وتوضحه وتزيل  مفهوميهيظل من أكثرها تعقيدا وغموضا وعدم استقراره على صيغة 

يديولوجيا مل خيتص مبجال معريف حمدد، بل جتاذبته عنه التعتيم والتشويش، ذلك أن مصطلح اإل

بط إطاره ضفلسفية، سياسية، دينية واجتماعية، حاولت فك غموضه و  عدة جماالت معرفية

  .دب، مما يزيد األمر تعقيدا و أكثر صعوبة يف التحديدومن مث انتقاله إىل ميدان األ. املعريف

أنطوان "إن البدايات األوىل لظهور هذا املصطلح كانت على يد املفكر الفرنسي           

إذا أطلقه أول مرة يف عصر التنوير الفرنسي " يديولوجيةالعناصر اإل" يف كتابه "ديستوت دو تراسي

" idéu"وكان قصده من ذلك حسب مدلولية اللفظ يف اللغة الالتينية " علم األفكار"ليعين به 

   وتعين

مبحث يهتم باألفكار ويدرسها وفق قوانني علمية جتريبية غري  إجيادتعين علم " logie"لفكر و ا

  .2جتريدية

ويعين الفكر " idéa"وكلمة أيديولوجية يونانية األصل تتكون من مقطعني املقطع األول       

دي "أو قد تأثر  )علم األفكار(  مجة احلرفيةرت يعين العلم وتكون ال" logoss"واملقطع الثاين 

الفرنسي  الفيلسوفالتجريبية، كما تأثر مبنصب " جون لوك"بنظرية الفيلسوف اإلجنليزي " تراسي

أيضا أن ى ير " ودي تراسي" .الذي يرد كل معرفة أو إدراك إىل أصول حسية حبتة" ندياكك"
                                                           

.www.wikipiedia.com ، 11/2014،09:45/ 20ويكيبديا املوسوعة احلرة، :االنرتنت  1
  

الروائي،دراسة سيسيوبنائية يف روايات بن هدوقة،منشورات جامعة منتوري عمرو عيالن،االيديولوجيا و البنية و اخلطاب 2 

   .11،ص2011قسنطينة،
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نساين من أفكار واعية ومدى صحتها اإلالعقل  ا هي العلم الذي يهتم بدراسة ما ينتجهيدلوجياإل

  .1وخطئها

الفكرولوجيا كما يطلق عليه بعض املعاصرين  أويديولوجيا بعلم األفكار إوميكن ترمجة كلمة       

وقوانينها وعالقتها  وأنواعهاالعلم الذي يدرس األفكار من حيث نشأا  إيديولوجياومعىن كلمة 

  .مور اخلارجية واأللفاظ الدالة عليهباأل

      

مل  ع لتاريخ املصطلح يكشف من خالل املعاجم والقواميس يف فقه اللغة أن هذا املصطلحاملتتبو  

ين دوتراسي وكابانيس وفول ":يعرف إال يف أواخر القرن التاسع عشر على يد مفكرين من أمثال

  .2و غريهم "ودانو

  :)و العرب الغرب (يديولوجيا عنداإل -ه

     :عند الغرب  

 بلورة مفهومالعقد اخلامس من القرن التاسع عشر يف  أواخرلقد أسهمت املاركسية يف      

أن " ملانيةيديولوجيا األاإل"يف كتاما  "ماركس وإجنلز"ول تعريف قدمه فكان أيديولوجيا، اإل

 اليت ميكن اعتبارها ثانوية وغري متصلة حبقيقة ثابتة.ا عبارة عن نظام األفكار الباطلةيديولوجياإل

جمموعة منظمة من األفكار تشكل رؤية متماسكة وطريقة لرؤية : ""ماركس"يديولوجيا عند الفإ

معينة سياسة خاصة، أو قد تكون مور اليومية أو تتعلق مبناحي فلسفية القضايا اليت تتعلق باأل

  .3" اتمع على باقي أفراد اتمعجمموعة من األفكار اليت تفرضها الطبقة املهيمنة يف

للواقع عتقاد متكاملة تكفل تفسريات هي أنظمة إ: "يديولوجيافيعرف اإل "لرلكالوس مي  "أما      

يديولوجيا املسيطرة مجاعة أو للمجتمع ككل يف حالة اإلالسياسي، تؤسس أهدافا مجعية لطبقة و 
                                                           

.3امحد نور،النظرية املنهج يف علم االجتماع،كلية الرتبية جامعة عني مشس،القاهرة،مصر،ص  1  

.459،ص2001،بريوت،)2ط(خليل امحد خليل،منشورات عويدات،:اندريه الالند،موسوعة الالند الفلسفية،تعريب  2  

.59،ص2006،الدار البيضاء،)2ط(حممد سبيال،عبد السالم بن عبد العايل،االيديولوجيا،دار توبقال للنشر،  3  
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  حكام اإلجيابية وتصلها بأحوال اتمعيديولوجيا باألربط اإليهلذه األنظمة، عنصر تقيمي الذي 

  .1"هداف السياسيةأو األ

يديولوجيا إن مفهوم اإل:"يديولوجيا قائالإلا" ما اميكارل "اين ملف عامل االجتماع األعر وي      

ق من الصراع السياسي، وأقصد بذلك أن اجلماعات احلاكمة تستطيع ثيعكس اكتشافا واحدا، ينب

قادرة  -ببساطة–املصلحي مبوقف حبيث ال تعود  االرتباطح من خالل تفكريها، شديدة بأن تص

  .2"حقائق بعينها قد تفوض معىن اهليمنة لديه إدراكعلى 

  :يديولوجيا واسع و متعدد نذكر منه بعض املفاهيم هيإن مفهوم اإل   

  3"مجاعةطريقة أو حمتوى التفكري املميز لفرد أو : "هي يديولوجيااإل

  .4"جمموعة من األفكار املبنية على أساس نظرية أو نظام اقتصادي أو سياسي: "وهي            

يديولوجيني حسب تعاملنا معها، جتسد مدى إخذناها من أإن هذه العينات من التعريفات، واليت 

الصعوبة اليت يالقيها الدارس يف رسوه على مرفأ معريف صلب يف هذا اال، ونضيف تعريفات 

  :فالسفة التاريخ وهذه أمثلة على ذلك

يديولوجيا مجلة تصورات مجاعية يتأكد بواسطتها تراتب اإل: ""رييجان وليام الب"تعريف        

هي  يديولوجياإل: ""آدم شاف"وتعريف ".خري و مبا هو شرلقيم، لتخرب مبا هو خري ومبا هو ا

الناس  اجتاهاتملقبولة من منظومة من اآلراء حتدد، من جراء اعتمادها على منظومة من القيم ا

ويعرف .الفرد أو االجتماعية، وأهداف اتمع والفئات ةم إزاء أهداف التطور املتوخاوسلوكيا

هلا  )أساطري، أفكار أو مفاهيمصور،(من التطور هي منظومات " :يديولوجيااإل "ألتوسري لويس"

  .5"منطقها ودقتها اخلاصتني ا وتتمتع بوجود دور تارخيي يف قلب جمتمع معني

  :عند العرب

                                                           

.103،ص2002وفاء ابراهيم رمضان،الس األعلى للثقافة،مصر،:آرثر ايزدجر،النقد الثقايف،تر  1  

.49،ص1989،الدار البيضاء،املغرب،)1ط(املغربية للناشرين املتحدين،عبد السالم بن عبد العايل،العصر و االيديولوجيا،الشركة   2  

.87،ص1975معجم العلوم االجتماعية،اهليئة املصرية للكتاب،القاهرة،إبراهيم مدكور،  3  

.23،ص1978عبد الغين عبود،االيديولوجيا و الرتبية،دار الفكر العريب،القاهرة، 4  

.16،15،ص2002،الالدقية،سوريا،)2ط(,فة والدين،دار احلوار للنشر و التوزيعأمحد حيدر،من االيديولوجيا إىل الفلس  5
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أن  مؤكدا لنا  "عبد اهللا العروي"يديولوجيا يف الرتاث العريب وذلك فيما قدمه لقد وردت اإل      

علم "يديولوجيا مصطلح دخيل على كل اللغات احلية، وهي تعين يف أصلها الفرنسي كلمة اإل

إىل  لكنها مل حتتفظ باملعىن اللغوي، إذ استعارها األملان وضمنوها معىن آخر، مث رجعت " األفكار

ن من الغريب يف مثل هذه احلالة أ الفرنسية فأصبحت دخيلة حىت يف لغتها األصلية لذلك ليس

منظومة  ":اليت تقابلهايعجز الكتاب العرب عن ترمجتها لكلمات مرضية والئقة، إن العبارات 

  .1"تشري فقط إىل معىن واحد من بني معانيها... فكرية، عقيدة ذهنية

ونعين ا جمموعة القيم  إيديولوجيةأننا عندما نقول إن هذا احلزب حيمل  "العروي"ويوضح         

         واألخالق واألهداف اليت تنوي حتقيقها على مدى القريب والبعيد ويكتسب هذا احلكم 

هو يف نظرنا حزب  إيديولوجيةألن احلزب الذي ال ميلك "استعمالنا احلايل صبغة اجيابية يف 

على أن مفهوم " لعرويا"كما يشدد .2"ظريف، ال يهمه سوى استغالل النفوذ والسلطة انتهازي،

إن مفهوم األدلوجة ال ينتعش ويتبلور إال يف نطاق : "يديولوجيا مرتبط باتمع والتاريخ بقولهاإل

  .3"تارخيية متكاملتني نظرية اجتماعية ونظرية

يديولوجيا وإدخاهلا يف قالب صريف فيستعمل كلمة أدلوجة على وزن إكما قام بتعريب كلمة       

أدلوجة مجع أداليج وأدلوجات، وأدجل إدالجا ودجل : "حسب القواعد العربية فيقول أفعولة ويصرفها

تدليجا، وأدلوجي مجع أدلوجيون يقال أن احلزب الفالين حيمل أدلوجة ونعين ا كما يقول جممل 

 . 4"هداف اليت تنوي حتقيقها على املدى القريب والبعيدالقيم واألخالق، واأل

بني ثالثة معان كربى للمفهوم تبعا للمجاالت " يديولوجيامفهوم اإل"يف كتابه  "العروي"مييز       

   :االجتماعية العامة اليت تربز فيها وذلك على النحو اآليت

                                                           

.9،ص2003،بريوت،لبنان ،)7ط(عبد اهللا العروي،مفهوم اإليديولوجيا،املركز الثقايف العريب ،  1  

.9املرجع نفسه،ص  2  

.25املرجع نفسه،ص  3  

.9،صعبد اهللا العروي،املرجع السابق  4
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باعتبارها حصيلة األفكار والقيم واملثل " يديولوجيااإل"جمال االجتماعيات، حيث تعرف  :أوال

ارخيي ؤيتها للواقع االجتماعي والتحتدد هلا ر  والتصورات اليت تتبناها مجاعة ما، وهي اليت

  .هنا تعين رؤية كونية" يديولوجيااإل"ف

يديولوجيا كل تفكري خادع، أو تظليلي فاإل" يديولوجيااإل"ال الصراع السياسي حيث تعين جم: ثانيا

يف هذه احلال سوى  أو نظرية املعرفة، فهي" األبستمولوجيا"جمال : ثالثا.هنا تتخذ شكل قناع

  .1"األشياء و املعرفة املوضوعية العميقة بكنهاهرة السطحية، يف حني أن العلم هظاملعرفة ال

التارخيية، فاتمع يدرك ككل حينئذ، القاسم املشرتك  أدوارهفاال األول فهو اتمع يف دور من 

  .هو الوالء للقيم، واستعمال املنطق الواحد أعضائهبني 

رسم ر وأعمال األفراد، واجلماعات بكيفية خفية ال واعية، و يتوقف حتدد األدلوجة أفكا      

  .ويل الباحث ألعمال أولئك املعاصرينأمعاملها على حتليل، وت

أما املفهوم الثاين ميدانه املناظرة السياسية، وحتديد سلبياته أو اجيابياته وهو متوقف على هوية 

  .املستعمل

      كائن اإلنسان يف تعامله مع حميطه الطبيعي، والبحث فيههو جمال الكائن،  : أما اال الثالث

  .2هو من قبيل نظرية الكائن وهنا ال تنفصل نظرية التاريخ عن نظرية املعرفة والكائن

يديولوجيا يتحدد يف اية املطاف بالظروف االقتصادية، فإا تتمتع رغم أن تطور اإل      

جديد كونه انعكاسا للوجود االجتماعي  إيديولوجيق باستقاللية نسبية، تنعكس يف أن كل نس

الفكري السالف، ويشكل متثيال نظريا ملا جتمع من خمزون  للتطوريأيت يف الوقت ذاته استمرار 

ورات وتتجلى هذه االستقاللية النسبية يف القوانني اخلاصة لتطور أشكاهلا املنفردة صاملفاهيم والت

  .3على األساس املادي واهر االجتماعية، وضمناا على الظوكذلك يف خصوصية تأثريه

  :يديولوجيااإل األدب و - و
                                                           

.10ملرجع نفسه،صا  1  

.11املرجع نفسه،ص  2
  

.95،ص1986توفيق سلوم،دار التقدم،موسكو،:،املعجم الفلسفي املختصر،ترف.إ يبريغا  

3
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عدة قضايا، يدخل ضمنها العنصر يديولوجيا يضعنا أمام مناقشة دب باإلإن القول بعالقة األ      

 دبيديولوجي الذي يصعب فصله عن النص األديب لكن الذي يثري نقاش النقاد ودراسي األاإل

فيه لحظ يف بعض النصوص األدبية حتميلها املبالغ األديب، لإلديولوجيا إذ نمدى احتضان النص 

األيديولوجي فيها مباشرا ومجاليتها، فكثريا ما كان البعد  وأديبتهافنيتها  ها يديولوجيا مما يفقدلإل

وواضحا وصرحيا يعكس الواقع بكل ما حيمله من تناقضات وصراعات، خاصة عند املبدعني الذين 

والعقائدي والسياسي  يديولوجيم الفكرية وجماال لنقل الصراع اإلدب متنفسا لشحنا األوجدوا يف

  .ا على اجلانب اإلبداعي والفين لألدبمما أثر سلب

للدعاية ونشر  قومات اجلمالية، ليصبح جمرد خطابأدى إىل فقده الكثري من امل"       

ممارسة ال عالقة هلا "ب فهو للكات إيديولوجيدب وإن كان موضوعه انعكاس فاأل.1"األفكار

  بداع فردي ال يرتبط بأية روابط مع اموعات والطبقات والصراع الطبقي، إنه إ االجتماعيةبالبنية 

   .2"أو الفئات االجتماعية

عية هي الكاتب الذي يعمل على حتويل اللغة او من طرف ذات  وإبداعلنص خلق ألن هذا ا      

ال ختضع إلرادة الكاتب مبفرده وإمنا هي  "، إال أن هذه اللغةإيديولوجيةوتشخيصها وحتميلها معان 

   عبري وألن اللغة جزء من الشروط اليت حتدد طبيعة الظاهرة األدبية، اليت تستعري اللغة العربية للت

عي فإا غنية بالدالالت و الرتاكيب، اليت حتمل شفرة، توحد ها ذات وجود وكيان اجتمايف جوهر 

                                     .3"بني املستوى الوظيفي واجلمايل يف العمل األديب

 على جتسيدويف املقابل جند أعماال أدبية أخرى ال تتخلى عن قيمتها الفنية واجلمالية وتعمل       

حوال أن خيلو النص األديب من أي فكرة فكرة معينة والدفاع عنها ألنه ال ميكن بأي حال من األ

                                                           

  7،ص21/12/2014الزيارة ،تاريخ1/1/2002التاديل الزاوي،االديولوجيا و جماالا يف الفكر و االدب،تاريخ النشر 1 

.www.almodaris.com 

.91،ص1984،اجلزائر،)ط.د(االيديولوجيا،املؤسسة للكتاب،عمار بلحسن،األدب و   2
  

.40عمرو عيالن،االيديولوجياو بنية اخلطاب الروائي،ص  3  
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 .أو مضمون فكري وإن حاول الكاتب إخفاءه والتسرت خلف آرائه ومواقفه يف النص إيديولوجية

   هـــــــــــــــإحساس افكان على املبدع أال يكون جمرد شخص يسوق األحداث ويعرضها كما التقطه

ايديولوجيا العامة عند هؤالء مضمرة رسم تلك الصراعات ومناقشتها فينتج "اخلارجي، ولكن يعيد 

  .والقارئ املتمرس هو من يتمكن من كشفها وتعريتها .1"وخمفية

موجود من خالل مستويات "مما سبق يبدو أن البعد األيديولوجي واضحا يف النص األديب      

  متعددة، فهو موجود يف الفكرة واملوقف، وموجود يف البنايات الفنية، ويف منظور املبدع ووعيه، وما 

يف  ته بالقارئ كما أنه قد يوجدحترك اإلبداع لديه وحتكم عالق أهدافيندرج ضمن ذلك من 

كعضو يف جهاز من أجهزة الدولة الذي يتمثل فيه األديب الواقع، ويف الدور الذي يقوم به   الشكل

  .2"يديولوجيةاإل

  :يديولوجيا في الروايةاإل  -ز

يديولوجيا املكونة حملتوى النتاج األديب إذ ال ، من اإلةوروائي خاص إبداعيأي نص ال خيلو        

يديولوجي من خالل لغة خاصة أساس التناقض والصراع اإلإال على ميكن هلذا النص أن يقوم 

توظفها شخصيات الرواية ومن خالل صراعها الفكري والسياسي فتكشف الرواية بذلك عن عمق 

هذه التناقضات، وعن امليول واألحوال النفسية تمع بعينه يف إحدى مراحل تطوره كما أشار إىل 

يدلوجيا إيديولوجيا السائدة فيها مع دون تطابق اإل"كن ل "تولستوي" لينني يف نقده لـذلك 

نصا روائيا حيمل رؤية واحدة هي رؤية كاتبه "الذي يرى يف الرواية  "فنو بليخا"بعكس . 3"الكاتب

  .4"وموقفه

                                                           

.40املرجع نفسه،ص  1  
2
 11،ص22/12/2014الزيارة  ،تاريخ1/1/2002التاديل الزاوي،االديولوجيا و جماالا يف الفكر و االدب،تاريخ النشر    

.www.almodaris.com 
  

.51عمرو عيالن،االيديولوجيا و بنية اخلطاب،ص  3  

.51املرجع نفسه،ص  4  
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    أما بالنسبة .كما أنه يركز بالدرجة األوىل على املضمون األيديولوجي للنصوص الروائية      

   املكونة لبنية الرواية  يديولوجياتنقاد العرب يف التعامل مع هذه اإلال"إىل العرب فكثريا ما أخطأ 

  أنتب مع تعرب بشكل مباشر عن صوت الكا أاأو على األصح مع بعضها على  فتعاملوا معها

يقولوا من أجل أن   يديولوجيات واملواجهة بينها ومون بعرض هذه اإلقكتاب الرواية غالبا ما ي

  .1"تلك األيديولوجيات نفسها عضمنيا شيئا آخر رمبا يكون خمالف مو 

يف النص  يتناول مفهوم املرآة "تولستوي"ألعمال  يف دراسته "بيار ماشريي"أما بالنسبة لـ        

  يديولوجيا باعتبارها من أهم العناصر املكونة اعد على فهم اإلبداع الروائي باإلي يسالروائي الذ

واقع يف اتمع كما هو، بل باملرآة اليت مل تنقل لنا ال "ماشريي"، والرواية حينها كما وصفها للنص

  .2بني أفراد اتمع إيديولوجيتنقل لنا جزءا منه فقط، تصف لنا فئة اجتماعية معينة أو صراع 

األفكار والقيم من الواقع االجتماعي فغدا جماال لنشر  ديولوجيإذن فالرواية تستخلص بعدها اإلي

  .وفضاء يسمح لصاحبه بنشر أفكاره وبلورة مواقفه من خالل تأثره وتأثريه

  :وأنواعهمفهوم الجمال : 3- 1

فاإلحساس  مجيل، ذلك أنه كائن مجايل بطبعه إن طبيعة اإلنسان تنجذب حنو كل ما هو      

خرية تألف كل ما هو باجلمال وامليل إليه مسألة فطرية تعيش يف أعماق النفس البشرية، وهذه األ

ما أسئلة حتتاج إىل إجابات نعم هذا مجيل لكن  أذهانناسرعان ما تتبادر إىل  مجيل وتتقبله، ولكن 

  معىن اجلمال؟هو سر مجاله؟ وختتلف اإلجابات باختالف اجلمال عند املتذوقني له فما 

  :الجمال لغة -أ

  .البد من الرجوع إىل معاجم اللغة العربية لكي نستقي منها معىن اجلمال       

                                                           

،الدار )1ط(محيد حلميداين،النقد الروائي و االيديولوجيا من سوسيولوجيا الرواية إىل سوسيولوجيا النص الروائي،املركز الثقايف العريب، 1

   .33،ص1990البيضاء،املغرب،

.58عمرو عيالن،املرجع السابق،ص  2
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احلسن الكثري، وهو مصدر اجلميل، وهو ما يتجمل به ويتزين، : "هو "لسان العرب"اجلمال يف و  

ومجال بالضم  مجل ككرم، فهو مجيل ومجال: وهو ضد القبح، والفعل منه مجل جيمل، يقال

وامرأة مجالء  تكلف اجلميل: أي زينه، والتجمل: ومجله والتشديد على التكثري أمجل من اجلميل

  .1"زيادة شيء على األصل: ببصرك على البعد، والتجميل كخذومجيلة وهي اليت تأ

  على أنه صفة تلحظ يف األشياء وتبعث : "كذلك  "معجم الوسيط "وقد ورد اجلمال يف       

الفلسفة يبحث يف اجلمال ومقاييسه  أبوابباب من : يف النفس سرورا ورضا، وعلم اجلمال

  .2"ونظرياته

  .اجلمال وكل مبهج مرغوب فيه: واحلسن      

215
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  .ا حسن واء أي

  :اصطالحاالجمال  -ب

ويعود يف أصله إىل اللغة اليونانية  "Aesthetics"األستطيقا يعرف علم اجلمال باسم        

وعلم ) األحاسيسعامل (واليت تعين اإلحساس أو " Aisthesis"وهي مشتقة من الكلمة اليونانية 

                                                           

).مجل(مادة.126ن منظور،لسان العرب،صاب  1  

.318،تركيا،صاإلسالميةعجم احمليط،املكتبة املابراهيم مصطفى،  2  

.64سورة غافر، اآلية   3  

.18، اآليةسورة الزمر  4  

.6سورة النحل،اآلية  5  
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حكام القيم املتعلقة أ ويف   اجلمال يبحث يف شروط اجلمال ومقاييسه ونظرياته ويف الذوق العام 

  .يةباآلثار الفن

واجلياد  "بقوله"سقراط "على لسان  "ياس األكربهيبحماورة  "اجلمال يف" "أفالطون"يعرف        

  .1"واملالبس والعذراء والقيثارة كلها مجيلة غري أنه يوجد فوقها مجيعا اجلمال نفسه

  . 2"أن الفن اجلميل هو الفن النافع: "بقوله اجلمالفعرف  "أرسطو"أما       

واجلمال ظاهرة ديناميكية متغرية، ال ميكن ألحد أن يشعر ."التطهريعلى أن تكون يف عملية       

        ياه، إنه يف تطوره خيتلف تلفتني وهو غري منفصل عن إدراكنا إباجلمال ذاته يف حلظتني خم

  إىل وراء اجلمال  من شخص إىل آخر، ومن حلظة إىل أخرى، إنه كهذه احلياة ال تتوقف لتلتفت 

واجلمال متطور ميشي حنو األحسن، ألنه ".غري اخلري، والفضيلة والصواب غري احلقيقة، اجلمال

      نواع تتقدم وتتجمل وال تبقى إن األ: "بقوله "العقاد"يهدف إىل الكمال، وذلك ما أكده 

يشعر ذا اجلمال هو  ويبدو من هذا التعريف أن اجلمال شعور، والذي".على حال واحدة

اإلنسان، وهي صفة طبيعية فيه، فهو يفهم اجلمال بواسطة مشاعره وأن اجلمال صفة يف األشياء 

  .3تدرك مبشاعرنا إال أن هذا الشعور مرن، غري جامد

ذوق اجلمايل البحت وإن جلمال وحده هو املوضوع األصيل للا: "الذي يقول "كانط"وجند        

  .4"شيء غريهالية هلذه الصفة ال لنسان اجلمامقنعة هو استجابة اإل ق البحت بصورةالذو 

حدة و هو  أن اجلمال : "أن اجلمال يستند إىل أساس مادي مفاده "دريدهربرت "وقد اعترب       

أي أن اجلمال يتسم بالتقلب عرب الزمان ". العالقات الشكلية بني األشياء اليت تدركها حواسنا

   أن اجلمال يدخل ":فريى  "هيغل"أما .واملكان وما نراه اليوم مجيال قد ال نراه مجيال يف يوم آخر

  .5"الذي نصادفه يف كل مكان اجلين األنيسفهو ذلك . "يف مجيع ظروف حياتنا

                                                           

.12،ص2006،اإلسكندرية،)1ط(هالة حمجوب خضر،علم اجلمال و قضاياه،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،  1  

.58،ص1993،بريوت،لبنان،)ط.د(حممد هالل غنيمي،النقد االديب احلديث،دار العودة للنشر و التوزيع،  2  

.17، 18، ص2009كريب رمضان، فلسفة اجلمال يف النقد األديب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   3  

.71،ص1992،القاهرة،)ط.د(و تفسري و مقارنة، دار الفكر العريب،عز الدين إمساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب عرض   4  

.14،13،ص2012،عمان،األردن،)1ط(آمال حليم الصراف،علم اجلمال فلسفة و فن،دار البداية ناشرون و موزعون،  5  
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وهو هنا ال " إن اجلمال هو احلق واحلق هو اجلمال: "بقوله "كيتس"والشاعر اإلجنليزي    

يف هذا  بل يتحدث عن اجلمال يف معناه املطلق وقد خالفه يتحدث عن اجلمال يف قصيدة شعر

 الرأي كثري من فالسفة اجلمال، ألن بعض النقاد الفالسفة القدماء يرون أن اجلمال هو الصدق 

اجلمال هو : الطبيعة والصدق التارخيي والصدق يف عرض احلقائق العلمية، وبتعبري موجزيف حماكاة 

  .1الصدق والصدق هو اجلمال

ن الشخص الذي يتذوق الفن واجلمال أكثر أخالقيات من الشخص أ "دزريتشر "ويعتقد      

توماس أوغسطني "ن اجلمال شعور، البد أن نعرض تعريف القديس أومبا .الذي ال يبايل به

  اجلمال هو الذي يدخل البهجة والسرور يف النفوس عندما يرى، وهو  :الذي يعترب أن "الكويين

 هالذي هو مصدر كل مجال، وما الطبيعة إال وجه لنفس -اهللا–على اخلالد مظهر متغري للجمال األ

  .2"العظيم

من أويت حاسة ذوقية راقية أما اجلمال يف النص األديب فهو غاية فنية نبيلة، ال يدركها إال        

يف تلك اخلاصية  ديب املبدع أم مودعا خاصة، سواء كان هذا اجلمال جمسدا يف عبقرية أسلوب األ

فين، يتجاوز املألوف من كالم  إخصاببداعي و يت يزفر ا القلم يف حلظة انفجار إالفكرية ال

الناس ويتعدى حدود أمسائهم ومداركهم، وقد تتماثل مجالية النص األديب يف التقاطع بني عبقرية 

األسلوب وعبقرية الفكرة الفنية لدى مؤلف النص، كما تأسرنا تلك اجلمالية ضمن نص أديب 

شهد يوط مجاليته إال أن نبداع الفين األصيل فال منلك وحنن نتأمل ختفيض منه خياالت اإل

يف الفن  نن يف اإلنشاء وتأنق، فأنشأ وأبدع، فتفنامل اليت حركتهذلك القلم وبذكاء تلك األبعبقرية 

  .3األديب

                                                           

.15،ص2002،)1ط(عبد املنعم شليب،تذوق اجلمال يف األدب،مكتبة اآلداب،  1
  

.22،21كريب رمضان،املرجع السابق،ص  2  

.175،ص2007عمر بومشوخة،اإلبداع يف الفن األديب،مطبعة متيحة،  3
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ديب يتمثل يف الكل أي يف كيفية ونلخص مما سبق إىل نتيجة مفادها أن مجال العمل األ      

ارتباط عناصره وتكوينها، وأن املفردة تقيم حسب مكانتها من هذا الكل فبقدر توافقها وارتباطها 

يكون قبحها أو  لتالؤم واالنسجام مع هذا اموعالعناصر، وخباصة يف ا مبجموعبه، وعالقتها 

  .مجاهلا

إن القول بضرورة العالقات يف العمل : ""اعيلإمسعز الدين "وهذا ما يقودنا إىل مقولة      

األديب، يقتضي وجود أجزاء عدة، أو مفردات كثرية، وان اجلزء وحده، أو املفردة وحدها تكتسب 

فالصورة اجلميلة بنية " اتتوحدة الش"مجاهلا مبا قبلها وما بعدها وهذا يف الواقع هو صدى القدمي 

وهي يف جمموعها تكون تلك الوحدة اليت هي نتيجة  حية تشبك أجزاؤها يف عالقات فيما بينها

     .1"لتلك العالقات

اآلراء والنظريات فهو  الختالفوعلى كل فإن تعاريف اجلمال تبقى متعددة ومتباينة وذلك       

  فطرة فطر اهللا ا نفوس البشر، فاحلياة مجال واجلمال حياة، وال ميكن البحث عن اجلمال بعيدا 

ل هو التناسق اجلما اإلحساس باجلمال يعود إىل شعورنا باحلياة واملتفق عليه أنعن احلياة ألن 

  .واالنسجام والتناسب

  :اجلمال قسمان:الجمال أنواع -ج

كجمال الطبيعة يف مسائها وأرضها ومشسها وقمرها   ،وهو الذي يدرك باحلس: جمال حسي -أ 

 .وليلها وارها ومجال اإلنسان من حيث تكوينه

ويتمثل يف أمور كثرية، ال تدرك باحلس والرؤية، ولكنها تدرك بالعقل الواعي : معنويجمال  -ب

 :والبصرية املفتوحة وميكن تصنيفها كاآليت

 .وهو اجلمال املعنوي املوجود يف األقوال احلسنة واأللفاظ الطيبة: األقوال -1

يبلغ الكمال يف احلسن، ألن والفعل قرين القول، بل إن القول مل يقرتن بالفعل ال : األفعال -2

  .د يف الفعل كما يوجد يف القول إذ القول وحده مهما كان مجيال ال يكفي صاحبهجاجلمال يو 

                                                           

.33عز الدين إمساعيل،املرجع السابق،ص  1  
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  :ميادين الجمال ومجاالته -د

وحيوان، ونبات ومجاد تصلح ميدانا  وإنسانفالطبيعة بكل ما حتتويه من أرض ومساء : الطبيعة -أ

 .وجماال فسيحا للجمال ارحب

إىل مرحلة  تكوينه ونشأتهوهو ميدان آخر للجمال، يتخلله اجلمال منذ مرحلة  :اإلنسان -ب

هي النقطة األساسية اليت ينطلق منها مجال  لإلنسانفالتسوية واخللقة التامة  و تكامله، نضجه

نسان إلنسان ألن عدم اخللل والنقص يف بنيته دليل على مجاله وقد خلق اهللا سبحانه تعاىل اإلا

   .فبلغ به من اإلحسان واجلمال واإلتقان ما بلغه

اإلنسان من الطبيعة اليت سخرها اهللا له، ومن عقله الذي  استفادالفن نتاج إنساين، : الفن -ج

النقش والزخرفة، الكتابة واخلط :كثرية أمهها  أموروهبه إياه، وقد متثل اجلمال الفين يف اإلسالم يف 

  .1العمارة والتخطيط

دب فن من الفنون وعلم دب تنبثق من مفاهيم علم اجلمال، ومبا أن األاجلمالية يف األ إن        

الفنية ويكشف مجاليتها، فاألدب إذن كبقية الفنون حيوي  اجلمال هو اال الذي يصف الظواهر

 دبية والرواية فنا قيمها الفنية يف النصوص األو عدة مجاليات حتتاج من الدارسني أن يكشفوها ويربز 

مجيل يصور تقلبات النفوس وما ميور يف الواقع بكل جتاعيده السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

    باجيابياته وسلبياته بطريقة فنية فيها كثري من آيات اجلمال وذلك ما سنتناوله يف الفصل الثاين

   .يف املبحث املعنون أو املوسوم باألسس اجلمالية يف الرواية

  

    

                                                           

   22/1/2015،09:45www.bafree.net،منتدى اإلسالم اليوم،)تعريفه،أمهيته،أنواعه و مقوماته( الشيخ سلمان العودة،اجلمال1 
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  َ:تجليات الخطابات في الرواية2-1

واخلطاب هو الطريقة األمثل لتقدمي هذه املادة هلذا كان اخلطاب  إن الرواية مادة حكائية،        

وقد جاء .نص ونص آخر بني االختالفتعبرييا يربز من خالله  حمط دراسة بوصف شكال 

خصائص ومميزات يف جمال من جماالت املعرفة نواع أو أجناس وذلك مما حيمله من للخطاب أ

خطاب سياسي  ديين،خطاب  اجتماعي ثقايف، خطابخطاب فكري :مثالاإلنسانية فنقول 

            .وخطاب احلب وهذا ما سنتطرق له يف هذا املبحث

ونقصد به اخلطاب الروائي الذي ميثل ويتحدث عن شؤون  :الخطاب الفكري والثقافي - أ 

هي احملتوى األخالقي والفكري " ":صايف لؤي "الفكر وقضايا الثقافة، والثقافة كما عرفها اللبناين

كما نعين   .1"الذي يوجه السلوك العام ، وحيدد الفكر اجلماعي املشرتك موعة سكانية حمددة

الثقافة . ثقافة صينية،ثقافة عربية أوغربية :فنقول مثال.ددة تمع ماجمموعة اخلصائص ا"بالثقافة 

 هي جمموعة املفاهيم والقيم واخلربات املشرتكة تمع 

تتجلى عمليا من خالل أسلوب يف احلياة أو من خالل مؤسسات وقوانني . أو مجاعة ما

  .2"إنتاج هلذا اتمعسلوك وأساليب تنظيم و و وقواعد 

جند كاتبها قد حتدث عن كثري  فإننا" مقابر اليامسني"احملمول الثقايف  يف رواية  تتبعناإذا و       

اليت " البزنسة"من اجلوانب الثقافية العامة أو اخلاصة باتمع اجلزائري، فيحدثنا مثال عن ثقافة 

   اهتمامانتشرت بني املعلمني واألساتذة اجلزائريني يف وقت من األوقات نظرا لعوزهم وعدم 
                                                           

.100،ص2002أمحد املوصلي و لؤي صايف،جذور أزمة املثقف يف الوطن العريب،دار الفكر املعاصر،بريوت،  1  
قراءات،خمرب وحدة التكوين و البحث يف نظرية القراءة و مناهجها،جامعة مجال مباركي،احملول الثقايف الغريب يف الرواية العربية املعاصرة، جملة 2

  . 109، ص 6،2013ع بسكرة،
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حلسن احلظ الطلبة يف إضراب ،و إال كنت سأحسب يف عداد األساتذة املتغيبني " الدولة م ،

  ."1وجلب املالبس من سوريا وتركيا وليبيا لبيعها" البزنسة"عن عملهم دف 

ملة الشهادات اجلامعية والبطالة اليت سادت الدولة حب اهتماموحيدثنا مرة أخرى عن عدم        

تين هذه املدينة اللعينة،منذ أن جئت علقد بل" :و ذلك يف قوله خرجيي اجلامعات اجلزائريةبني 

 إىلهلتين للعلم يف جامعة العلوم والتكنولوجيا ، بعد أن حتصلت على بكالوريا أ اإليها طالب

وتعودت على الوحدة والعزلة مل يبق يل من .مع مرور السنوات نسيت القرية...دخوهلا

التعليم   اختاروا واآلخرونأغلبهم هاجروا، وبعضهم عاد إىل مسقط رأسه ...األصدقاء الكثري

  2"هلم بتسمية مهندس دولة آخر مالذك

واحلضارة يصنعها اتمع ، ألن الثقافة حضارة ، باالجتماعيالثقايف  كما جند امتزاجو       

، اليتأخر أبدا عن عجيب أمر هذا الوطن":و جتسد ذلك يف قول الروائي والقائمون عليه،

مازال هؤالء األغبياء ميطروننا باخلطابات  حىت الشهادات، مصادرة أي شيء

حيرموننا من كل شيء يتفننون يف صياغة القوانني اليت متأل جيوم ويرهقوننا ...والشهادات

  3"الضرائبب

تتجسد من تلقاء ميكن أن  ال" :الروائي جاءت يف قول  الثقافيةملفاهيم الفكرية و ا      

ويف بالنا ال وجود هلؤالء ".4نفسها على األرض دون رجال جيسدوا وقد ميوتون يف سبيلها

خاصة يف فرتة  ويصنعون اإلنسان اجلزائري املثقفالقادة الذين جيسدون املشاريع الثقافية، 

كما حيدثنا عن اجلو الثقايف .العشرية السوداء أو الزمن اخلارجي الذي دارت فيه أحداث الرواية

  .العام السائد يف اجلماعات اجلزائرية

  

                                                           

.25،24،ص2012ابراهيم وطار،مقابر اليامسني،فيسريا للنشر،  1  
.26الرواية، ص  2  
.26الرواية، ص  3  

.29الرواية، ص  4  
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 العمل - الوطن أةوهو اخلطاب الذي يتناول قضايا اتمع كاملر  :االجتماعيالخطاب  -ب

  :ومثاله يف الرواية ...العلم والتعليم

بأمواله ومشاكله،ومل يكفه أنه هجر كل شباب القرية ...حىت جاء املختار"... / 1      

بتأشرياته املزودة، بل سيطر على األراضي والبساتني، وراحت آالته تسخر من عرق الفالحني 

ليته وقف عند هذا احلد، لقد أراد  وياوعملهم اليدوي اشرتى كل شيء يف القرية حىت الذمم،

جاء هذا اخلطاب جمسدا املشاكل اليت تعاين منها القرية .1"مجيلة زوجته السادسة أن تكون 

  . الزوجات والتزوير وتعدد والرشوةوبعد قدوم املختار إليها واليت جتسدت فالعمل 

أريد أن " :ثا عن لسان الكاتب عن العمل ومشاكله وذلك يفدجاء متح يف أخرومثاله        

على دفرت احلضور جيربين  اإلمضاء إن الطلبة يف إضراب و...دوبعد غا دأستأذنك يف الغياب غ

أود استغالل اليومني الباقيني من األسبوع يف تويل شؤون عائلية  و...على القدوم إىل اجلامعة

فإذا مسحت يل فسأغيب الثالثاء واألربعاء مع اية األسبوع وسأعود يوم ...مستعجلة

  .2"السبت

أو العائلية  ممثال بذلك حتدث الكاتب فيه عن املشاكل األسرية  ومثال آخر كذلك       

لن أتركها تعود إىل بيت أهل "...املشاكل اليت تدور بني الكنة وأهل الزوج وذلك يف

كانت حامال فالشهر التاسع ومل ...فقد سئمت العيش معهم ، تصور يا عمي علي...زوجها 

  شؤون املنزل وحدها؟؟ مثانية أفراد يرمحها أحد، كانت تطبخ وتكنس وتغسل وتتوىل 

العجوز الشمطاء  تلككلهم يأمرون وينهون و كأا خادمتهم، وعلى رأسهم ...يا عمي علي 

  .3..."العانس ابنتهاو  أم زوجها، 

  

                                                           

.11، ص الرواية  1  
.52الرواية، ص  2

  

.30الرواية، ص   3  
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اخلطاب  يف األولوقد تطرقت إىل مفهومه ومعناه يف الفصل  :الخطاب الديني -ج
جاءت يف   إيلهو كذلك كالم اهللا عز وجل للناس أمجعني يف الدعوة  الديينواخلطاب .القرآين

ة منهج حلياة كل لتكون مبثاب كتابه الكرمي ودعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للناس كافة
  .من آمن ا وسار على خطاها

  :و قد محلت الرواية العديد من اخلطابات الدينية يف

  .  1"الصبحوما شاء اهللا دائما أراك يف صالة... إننا نصلي يف مسجد واحد"/1        

   جاء هذا اخلطاب من صاحب اللحية احلمراء خماطبا به حسني ليبني حسن أخالقه        

  .و استقامته يف أداء فرائضه و صالته

  و عليها...منوتعليها حنيا و عليها ...وال نعبد إال سواه... ال إله إال اهللا "/ 2  

  .2"نلقى اهللا

  جاء هذا اخلطاب الديين كشعار يردده املتظاهرون يف مسريات و مظاهرات ضد الدولة      

  ".3قال اهللا،قال رسول...ال ميثاق ال دستور :"...رددواو كذلك  

  .4"إن تنصروا اهللا ينصركم و يثبت أقدامكم"/3

و قتل  قاموا بنصب كمني  أنبعد  اإلرهابيونالذي وضعه .26و هذا ما جاء يف بيان رقم 

  .العديد من الضحايا

مرور ككلمات اب يف الرواية من خالله استعماله  كما و قد جتسد هذا النوع من اخلط    

  .بني اإلرهاب يف اجلبل ليتعرفوا على بعضهم البعض و لكي يسمح احلراس هلم باملرور

       

  

                                                           

  1  .43الرواية، ص
.53الرواية، ص  2  
.53الرواية، ص  3  
  4  .84الرواية، ص  
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قف كلمة ...على احد احلراس املدججني بالسالحكل مرة مير :"و ذلك يف املقطع       

   ...مدهامتان.كلمة السر قف...أخرى و مرة ...إله إال هو احلي القيوماهللا ال ...السر

  .1"كلت من رأسه الطريقف أوهلم عصر اخلمر و ثانيهم أ...و مرة ثالثة

الرمحن آن الكرمي البقرة قرآنية من سور القر و قد جاءت كلمات السر على شكل آيات        

  .      و يوسف

   ملودة و األلفة و امليل و التواصل            و هو اخلطاب الذي يتناول ا:خطاب الحب-د

 "أمحد بن إسحاق الوشاء"كما عرفه   و احلب. شخص آخر و التودد إىل االجنذابو 

     نوع من اللباقة  و الذكاء االجتماعي و الظرف و السلوك املهذب،و احلديث الكيس:"بأنه

يعرب عن ذوق،و ثقافة،و عفة،و مظهر يف الوقت نفسه ألن هذا وحده ما  أنو هلذا ينبغي 

  .2"يضمن االستمرار

كلمة حب من املشاعر املختلفة و   متنوعةو يشري هذا النوع من اخلطاب إىل جمموعة        

فهي تشري  تدل على جمموعة من املعاين ذات الصلة و اليت تنتظم وفق السياقات املختلفة،

و هناك العديد . من احلب الرومانسي إىل التقارب العاطفي ميميةحتديدا إىل رغبة عاطفية و 

مع العالقات  األنواعو لكن ختتلف هذه   ...العائلي، العاطفي، اجلسدي: من أنواع احلب

    :جودة يف كل منها و أنواع احلب هيبدرجة العاطفة املو 

تكن اليت  األمالذي يكون يف مومي و احلب األ اإلخوانو هو حب : الحب العائلي -1

 تتأملو تسر للقائه  وتلتاع لفراقه و  إلخفاقهلطفلها عاطفة احلب و تطرب لنجاحه و حتزن 

  .3"ملرضه و تفرح لعافيته 

                                                           

.111الرواية، ص  1  
.90،ص1980حممد حسن عبد اهللا، احلب يف الرتاث العريب،عامل املعرفة،الكويت،  2  

3
 23/3/2015،16:45املتمدن، جودت شاكر حممود،أنواع احلب اإلنساين و احلب األفالطوين منوذجا،املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار 

www.almodaris.com  
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  :يةاحلب العائلي يف الرواأمثلة 

 وهرولت باجتاهي خبأت رأس ، األرضرمت املنشفة على ... أمي... نادينها"  /1      

وظلت ،بدموعي بللت جبينها،وبقيت هناك على صدرها أشتم رائحة سنوات عمري،عندها

العناق طول فرتة و  لكنهما كانتا حانيتني...بفعل الوضوء باردتنيكانتا ،يداها متسكان برأسي

    .1..."تتوقفا عن متسيح شعري مل

و ابنتها و ذلك لعدم التقائهما منذ وقت  األم هذا املقطع يظهر مدى حب كل من يف      

 الرأسوالدموع و التمسيح على  باألحضانطويل و ظهرت مالمح احلب و االشتياق و ذلك 

  .و العناق 

 إنسانةولن ميسك سوء احلاجة ، أمانيف  أنت ،ختايف أنستبيقني هنا دون "... /2       

  .2"أبيكمثل  أناو ،أمكوهي يف مقام ،طيبة و رائعة

     يف هذا املقطع قام سي املربوك بطمأنة مجيلة ذلك بأن قال هلا أنه يف مقام والدها        

  أحبتهمااليت  األخريةهذه ،نهما أحب مجيلة كابنتهماو أن احلاجة فطيمة كوالدا الن كل م

و السكينة  بالراحة و احلب العائلي إلحساسهايف بيتها وعائلتها  أا أحستكوالداها فقد 

  .اليت كانت قد افتقدم يف منزهلا يف القرية

وقل هلا انين ،و مالبسا أكالوهذا املبلغ اشرتي به هلا ...خذ هذه النقود المي " /3      

  .3..."عنواين هذا  وأعطها...يف وقت قريب  سأزورها

سامل ولد  إىلالنقود  بإعطاءلتقوم ،أمهايظهر هنا خوف وحب و حرية مجيلة على         

حتب  ألاو خيربها با مجيلة ستزورها قريبا و ذلك كله  أمها إىل ليأخذهمخلضر امليكانيكي 

  .والدا و هذا هو احلب العائلي 

  

                                                           

.100الرواية، ص  1  
.17الرواية، ص  2  
.21الرواية، ص  3
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  .1" هو حب العاشقني املتيمني: " الحب العاطفي_ 2 

  :يف الرواية جتسدت يفاحلب العاطفي  أمثلةو 

كان يرتاءى له يف ،مل يستطع نسيان وجه مجيلة،سار حسني باجتاه املدرجات"/1      

مجيلة ذلك الطيف .جدران اجلامعة و يتقمص كل الوجوه اليت كانت تقابله يف الطريق

ذلك الوجه الرائع  أن أتصور أكنتعمل هناك يف املستشفى مل  أاادري  أكن مل املالئكي

  . 2" األطفالوجه يراه  أولالتقاسيم هو 

انه صار يرى كل الوجوه وجه  و تعلق حسني جلميلة لدرجة إعجابيظهر هنا حب و        

  . حيبها ألنهذهب يف احللم ويف اليقظة وهذا كله  أينمايفكر فيها كثريا و حيلم ا  فهو مجيل،

خيطا واحدا من النور كان يعن وسط الشتات هو وجه  ملن ،كان تركيزي مشتتا"/2

   ستفتح الباب أا أكيدوددت لو وجدا هناك يف هذه الساعة سأعرق اجلرس ...مجيلة

الطابق  إىلهلا أحبك واجري  أقولكل شجاعيت مث   سأمجعفقط  برأسهاو تطل 

  .3..".العلوي

التفكري فيها ويف وجهها  إالال يستطيع  والذي ،مجيلة جبنون أحبحسني الذي       

يسرتيح  كييبوح هلا حببه   أن أراد ،حل أينماذهب و  أينمااملالئكي الذي صار طيفا يالزمه 

  .و يزيل هذا احلمل عن صدره و قلبه

 فحيب جلميلة يزرعين من جديد كفسيلة كرمة،وحده احلب يبقى طوقا للنجاة"  /3    

حيب جلميلة ،باحلياة أتشبثاخضر باستمرار و  نين،إعلى كروم احلقل آتىختلفت من حريق 

  .4"اجلميل يف كل شئ األمل إىل اليأسحيملين من عامل اخلوف و الذعر و 

                                                           

 23/3/2015،16:45املتمدن، جودت شاكر حممود،أنواع احلب اإلنساين و احلب األفالطوين منوذجا،املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار 1
www.almodaris.com.  

.30الرواية، ص  2  
.34صالرواية،   3  
.61الرواية، ص  4
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مّثل حب  فقد ،املنفذ من عامل كله ظالم بالنسبة له بأنهرى حسني يف حبه جلميلة ي       

  .يف حياة حسني  األملمجيلة باحلياة و النور و 

  .1"وينبع من الغرائز اجلسدية" :الحب الجسدي _3

  :جتسدت يف هذا النوع من احلب يف الرواية  أمثلةو 

   ...دخل جالدها ومل يكن سوى صاحب املسك الذي اغتصبها يف قريتها "/1  

  .2..."و بات يغتصبها مرات و مرات 

  .3..."حسني حلبييب ،كل ليايل هذه اخليمة حتت هذا احليوان  سأنذر" /2        

يظهر حب عنيف  إمنانسي  امو الر  أويف هذين املقطعني ال يظهر احلب العاطفي        

  حب غابت فيه كل معاين احلب ،و هذا هو احلب اجلسدي األحاسيسخايل من املشاعر و 

قتادة حب غريزي جسدي  أبووهذا ما مثله ،لتحضر فيه الغريزة فقط،و املشاعر بامتياز

  .زتهاء غروره و اشبع غريوذلك ارض

قد تعرضت له يف الفصل النظري من هذا النوع من اخلطاب  إن: الخطاب السياسي_ه

  .ماهيته مرة ثانية أوضحت إنعيب  وال ،حيث املفهوم

 إقناعه أوفيه  التأكيدمتلقي لغرض  إىليوجه  أوهو اخلطاب الذي يلقى  :السياسياخلطاب 

سياسية و آراء  أفكارويتضمن هذا اخلطاب ، عن طريق الشرح و التحليل باحلجج و الرباهني

  .األفكارتغيري النفوس و العقول و  إىل دف

  :يف وقد ورد هذا النوع يف اخلطاب يف الرواية و ذلك

        

                                                           

 23/3/2015،16:45املتمدن، جودت شاكر حممود،أنواع احلب اإلنساين و احلب األفالطوين منوذجا،املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار 1
www.almodaris.com 

  

.129الرواية، ص  2  

.129الرواية، ص  3  
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العلماين  الصحفي الشيوعي كلب النظام،اإلحلادالكفر و  رأسالطاغية  أمسسقط "/1

  . 1"الالئكي

   بعمليات االغتيال قامواعندما  اإلرهابيني بإلقائهجسد هذا اخلطاب البيان الذي قام       

  .و القتل

الطغمة احلاكمة وزبانية النظام يردون سلب حقكم  إن، الشعب اجلزائري أيها" / 2     

 وفاءا لوصية شهداء ثورة ، اجلزائرية اإلسالميةوهو الدولة  أال ،يف اختيار نظامكم، املشروع

الذي  ،على عاتقها اسرتداد حق الشعب أخذت، اإلسالميةوعليه فان اجلبهة  ، 54نوفمرب 

   .2..."املسار االنتخايب بإيقافسلب 

  .غلى الشعب اإلرهابمثل هذا اخلطاب بيان ألقاه   

و تلك  ...أقولولقد عايشت البوليس السياسي و اعرف ما ، لست من جيلك إنا/" 3     

لكن الذي ال افهمه هو ملاذا؟ ملاذا حنن ؟ إننا ال نفعل ... السيارة تبعتنا دومنا توقف

حىت إم يعرفونين و يعرفون اجتاهي و يعلمون أنين اكره أصحاب اللحى، وال اتفق ...شيئا

  . 3..."معهم

و  على السياسةبني كل من حسني و صديقه الدكتور دار اخلطاب يف هذا املقطع       

  . املنزل إىلتبعتهم السيارة احلمراء من املستشفى  أنالبالد خاصة بعد  أحوال

  األسس الجمالية في الرواية:2-2

إن الرواية اجلزائرية املكتوبة بالعربية استطاعت أن تضع أقدامها على أبواب احلداثة يف       

و كثافتها إىل خلق  لغتها نيتها واملستويني املعريف و اجلمايل، فها هي الرواية جتسد عرب ب

مستويات متفاوتة جديدة مستخدمة كل اجلماليات املعاصرة و اللوحات الفنية املتنوعة للتعبري 

                                                           

.85الرواية،ص  1
  

   .84الرواية، ص 2
   .65الرواية، ص 3
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مقابر "و حنن يف هذا البحث سنحاول التعرف على مجاليات البعد الروائي يف رواية .عنها 

  : الذي حنن بصدد دراسته وفقا للعناصر التالية" اليامسني

  :سنتناوله من جهيت اللغة و االصطالح:السرد- أ-2

والصوم تابعه  حلديث و القراءة أي أجاد سياقهماا :السرد من الفعل سرد،سردا و سرادا":لغة

  .1"صار يسرد صومه، و السرد مصدر تتابع:و الكتاب قرأه بسرعة، و سرد سردا

شيء تأيت به متسقا بعضه يف أثر بعض  إىلتقدمة الشيء :" أيضاو السرد يف اللغة     

تابع قراءته يف حذر : د القرآنو سر .متتابعا و سرد احلديث إذا تابعه، و كان جيد السبك له

  .2"السرد املتتابع ومنه

صورة  إىلنقل احلادثة من صورا الواقعية " :هو مصطلح نقدي حديث يعين  :اصطالحا

  .3"لغوية

هو التابع املاضي على السرد يف اللغة العربية  أصل إىل:"" عبد املالك مرتاض"يذهب        

  السرد يطلق يف  أصبحسرية واحدة و سرد احلديث و القراءة من هذا املنطلق االشتقاقي، مث 

القصصية على كل ما خالف احلوار مث مل يلبث أن تطور مفهوم السرد على أيامنا  األعمال

مشل حبيث أصبح يطلق على النص احلكائي أو أهم و أ اصطالحيهذه يف الغرب إىل معىن 

الروائي أو القصصي برمته، فكأنه الطريقة اليت خيتارها الروائي أو القاص، أو حىت املبدع 

                                                           

.330سابق،صالرجع املاللغة و األعالم،املنجد يف   1  
.211ابن منظور،لسان العرب ص  2  
.28آمنة يوسف تقنيات السرد يف النظرية و التطبيق ،ص  3
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يف صورة  الشعيب ليقدم ا احلدث إىل املتلقي فكان السرد إذن نسيج الكالم،و لكن

  .1"حكي

    .واقعية واضحة  السردية بعبارات" إبراهيم وطار " كانت تقنيات       

وقد برع يف إفهامنا ما عانىته اجلزائر إبان العشرية السوداء وما فعله اإلرهاب يف الشعب 

على توافق اجلزائري من ويالت ، وذلك ما وضحه عرب بعض الشخصيات الروائية اليت تبدو 

  مع أحداث الرواية 

  : األشكال السردية 

ليست هناك طريقة موحدة يف كيفية تقدمي القصة أو الرواية وباعتبار أن اللغة العربية        

سنكتفي هنا باحلديث  فة من طرائق السرد قدمية وحديثة فن عرف أدا السردي أشكاال خمتل

عن األشكال املستحدثة املتصلة أساسا بالضمائر اليت تنقسم تبعا ملنطق األشياء إىل ثالثة 

على السارد سلفا بالتأرجح حكم "لذلك . املخاطب والغائب  –املتكلم : هي أضرب فقط 

  . 2"بني هذه الضمائر الثالثة استعماال 

جيد أن أكثر  - خاصة   - إن املتتبع لألعمال الروائية العربية  :السرد بضمير الغائب 

  وع ضمري هو شي. الضمائر استعماال يف  سردها ، سواء كانوا الشفويني منهم أم الكتاب 

" ويعد هذا الضمري سيد الضمائر السردية السالفة الذكر وأكثرها تداوال بني الرواة . الغائب  

  . 3" وأيسرها استقباال لدى املتلقيني وأدناها للفهم لدى القراء ، فهو األشيع إذن استعماال 

ضمري الغائب بصفة جلية يف الرواية ، وذلك ملا يناسب فكرة  "وطار إبراهيم "استعمل       

  : حيث ظهر هذا الشكل السردي يف املقاطع اآلتية . الرواية وجريان أحداثها 

                                                           

.73،ص)ت.ب(عبد القادر سامل، مكونات السرد يف النص القصصي اجلزائري، دار القصبة للنشر، اجلزائر،  1  
.194معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق املدق،صعبد املالك مرتاض،حتليل اخلطاب السردي   2  
.177،ص1998،)ط.د(عبد املالك مرتاض،يف نظرية الرواية حبث يف تقنيات السرد،عامل املعرفة،مطابع الرسالة،  3  
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فبعد صالة كل ... إنه ينهض مبكرا ، وبدا يل أنه يصلي ويواظب على الصالة / " 1       

 مع إشراقهمث ما يلبث أن يعود ...  ويغيب عن األنظار... خيرج يف بذلة رياضية ... فجر 

  . 1..." وهو جيري ويلهث .. .الشمس

كانت املواجهات وكأا يف ملعب كرة القدم يهاجم املتظاهرون باحلجارة / " 2       

  .2"مث يفرون بعد مساع صوت الرصاص ... والعصي 

فوح رائحة كانت كل األمهات تنهمكن يف حتضري طعام اإلفطار والكسرة وت/ " 3      

  .3"األطعمة الشهية الطيبة

غابت عن ... احملاذي ملدينته ويالمس الرمال  الشاطئراح يستلقي على رمال / " 4      

   .4"أنفه رائحة اخلرفان اليت كانت حتملها الشاحنة 

ظهر هذا الضمري بشكل جلي يف هذه املقاطع ، ليبقى السرد يف وترية املاضي على        

أحداث القصة ونقل سلوك الشخصيات ويقدم حواراا وحيلل نفسياا   األغلب ليجسد

  .ويعرف كل شيء عنها 

يأيت ضمري املتكلم ، ثاين الضمائر من حيث األمهية ) : األنا (السرد بضمير المتكلم  

ميثله ( السردية بعد ضمري الغائب وتكون فيه الكلمة للشخصية البطلة اليت تروي قصتها 

وتكمل أمهيته لدي القارئ من خالل الشعور بالتصديق بأن الكاتب ) األنا الراوي بضمري 

فكأن السرد ذا الضمري يلغي دور املؤلف بالقياس إىل املتلقي " هو البطل يف القصة املروية 

  . 5"الذي ال حيس ، أو ال يكاد حيس بوجوده 

  :وقد ظهر هذا النوع من السرد يف املقاطع التالية      

                                                           

.22ابراهيم وطار،مقابر اليامسني،ص  1  
  2  .56الرواية، ص 
  3 .116الرواية، ص 
.135الرواية، ص  4

  

.184،ص1993،الدار البيضاء،)2ط(ميداين،بنية النص السردي،املركز الثقايف العريب،محيد حل  5  
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جاءوين ذات صباح وطلبوا طعاما ومل يكن  لقد أصبحت ال أنام خاصة وأم " /1      

  .1"فزجرين أحدهم وصرخ يف وجهي  هلم،لدي شيء أقدمه 

مرآة  أنا ت ، وأن فطيمة أمي واملربوك أيب أحسست أنين ولدت هنا يف هذا البي/ " 2      

صقيلة ال خدوش فيها أنا صفحة بيضاء ، سأبدأ ابتداء من اليوم ، و لن أكتب إال األشياء 

  . 2"أعيش وأن أحترر وأن أحب احلياةاجلميلة، لقد قررت أن 

  لقد بلعتين هذه املدينة اللعينة، منذ جئت إليها طالبا للعلم يف جامعة / " 3     

  .3"بكالورياو التكنولوجيا بعد أن حتصلت على 

كان ... أسرعت باجتاه حارتنا، لكنين وقعت وجها لوجه مع أحد الشباب امللتحي"/4      

      يرتدي سرواال قصريا، و شاشا أبيض ناصعا، و رائحة مسكه أعبقت الزنقة، راح يرمقين

و قد تنحى جانبا، و هو يتمتم بتعاويذ مل أستطع فكها أو فهم طالمسها، راح يتمتم كمن 

  .4"رأى شيطانا

الذي يظهر قي هذه املقاطع بشكل ) املتكلم (لقد استعمل الكاتب هذا الضمري         

الفرصة ليعربوا عن و  هلم املساحةليرتك  أفعاهلاجلي ليوقف احلديث عن الشخصيات و عن 

  .أفكارهم و عواطفهم و مستواهم الفكري

  :السرد بضمير المخاطب

رغم أن هذا الشكل السردي ليس جديدا استعماله يف تاريخ  السرد إذ ثبت استعماله        

       بالتعقيد) املخاطب(يتصف هذا الضمري "."ألف ليلة و ليلة": يف السرود القدمية، مثل

و أخرى حنو املستقبل حد بعيد، فهو متشعب يتجه تارة حنو املاضي القريب  إىلو الطولية 

القريب، أي يتقدم و يلتفت إىل الوراء،لذا تتجاذبه مجيع األزمنة و كأن هذا الضمري يأيت 

                                                           

.119إبراهيم وطار،مقابر اليامسني،ص  1  
.20الرواية،ص  2  

  3  .26الرواية،ص
.99الرواية،ص  4  
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استعماله وسيطا بني ضمري الغائب واملتكلم فهو يقع بينهما ،يتنازعه الغياب اسد يف 

  .1"حلضور الشهودي املاثل يف ضمري املتكلمضمري الغياب، و يتجاذبه ا

       :و قد جتلى استعمال هذا الضمري يف املقاطع االتية      

  . لقد دق الباب مرة أخرى أنا شبه متأكد من أن هناك دقات على الباب"/1      

  من الطارق؟ -

  افتح أنا جارتك -

  .صباح اخلري -

  هل ضيفك خبري؟ -

    ... و مل يرتك يل فرصة سؤاله عن صحته، و عن حالة جرحه... امسعي إنه ليس ضيفي -

  .2"رحل؟ و لكن من هو؟. و لقد رحل

  يكون هو/"...2     

  ...ألو نعم -

  ...السالم عليكم...األخ حسني ...ألو  -

  نعم هل يل أن ألقاك يف الدكان بعد صالة العصر؟ -

  ...هل هناك جديد -

  ...تأيت  نعم جيب أن -

  .3..."طيب بعد العصر مباشرة سأكون هناك -

و ضمري املتكلم  مع ضمري الغائب لقد استعمل الكاتب هذا الضمري بصفة نادرة مقارنة     

    هذا الضمري داخل احلوار بإيرادو ذلك مليزته الصعبة يف التحكم فيه و قد اكتفى الكاتب 

                                                           

.184عبد املالك مرتاض،يف نظرية الرواية،ص  1  
.49الرواية،ص  2

 

78الرواية،ص  3  
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يف العادة يستعمل ضمري املخاطب لإلحياء  و هو ما بدا واضحا يف هذين املقطعني، و 

  .مبوضوعية كما يتيح وصف له وصف شخصياته

 توظيف الضمائر:"يف السرد ميكننا القول أنو عليه من خالل عرض حركة الضمائر        

و هي جمرد الثالثة يف العمل السردي هي مسألة فنية مجالية ال عالقة هلا باجلانب الداليل 

  .1"عالقة باحملتوى جانب شكلي ليس له

فاملؤلف خيتار الضمري الذي يراه مناسبا لعمله الروائي و يتماشى مع حركة الشخصيات       

  .و احلوار الذي حيتويه العمل السردي

   و هي أحد أبرز مكونات اخلطاب الروائي، فهي اللبوس الذي خيرج للمتلقي :اللغة :ب-2

تشكل معلما  ":للتجريب يف الرواية العربية اجلديدة إذو هي أيضا أبرز املكونات اخلاضعة 

   .2"بارزا و مهما يف حداثة الرواية التقليدية إىل الرواية العربية اجلديدة

و كان   يف تشكيل اخلطاب الروائي، انصب عليها كل هذا االهتمام و لدورها اهلام      

  على اللغة بأفق  االشتغال:" ذااحلداثة و هاالشتغال عليها كجواز سفر لالنتقال إىل أفق 

  يسهم  إبداعكفضاء   إمناو  حداثي يتم يف ضوئه التعامل مع اللغة ال كأداة إبالغ فحسب

  .3"يف شعرية اخلطاب و تكثيف داللته الفكرية و أبعاده اجلمالية

      األديبوسيلة التواصل بني العمل  هيالياا من مجالية لغتها، ففالرواية تكتسب مج     

      و يصف أمزجتها إيديولوجيتهااملتلقي، فبواسطتها ينقل أفكار شخصياته و يعرب عن  و

 اإلنسانو  اللغة حتمل رؤية للعامل :" يف تعريفه للغة أن "فرنسوا زكيون "يرى حيث. و أهوائها

و جتيب على قضايا و مشاكل زمن ما،إن الرؤية اليت يستهدف الكاتب تقدميها ال يتلقاها 

                                                           

.197عبد املالك مرتاض،حتليل اخلطاب السردي،ص  1  
  1985،)1ط(حممد معتصم،الرؤية الفجائعية األدب العريب يف اية القرن و بداية األلفية الثالثة،منشورات االختالف للطباعة و النشر و التوزيع، 2

.136ص   
.80،ص2009وطار،اجلزائر،إدريس بوذيبة،الرؤية و البنية يف روايات الطاهر   3  
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الواقعية بل أنه ميتلك تلك الرؤية إذ  األشياءالداخلية وال من التأمل يف  األصواتن مساع م

   .1"يبدع لغة ما

من حيث  اإلبداعيهي أساس اجلمال يف العمل :" " عبد املالك مرتاض"و اللغة عند      

 من هو، ومن ذلك الرواية اليت ينهض تشكيلها على اللغة بعد أن فقدت الشخصية كثريا

  .2"مل يبق للرواية شيء آخر غري مجال لغتها ،و أناقة نسجها... االمتيازات الفنية

  :هي الكاتب العريب املعاصر هلا مصادر أساسية إبداعو لغة        

  .و الدينية و الفلسفية و التارخيية األدبية :الكتب التراثية/1

و العلمية، و تراعي هذه اللغة      األدبيةو تشمل اللغة الصحفية و  :اللغة الحديثة/2

  .مقتضيات العصر احلديث

و هي اليت يتعامل ا الكاتب يف حياته اليومية، و اليت تعرف باللغة العامية  :اللغة اليومية/3

  أو الدارجة، و تستعمل هذه اللغة أكثر يف الكتابات القصصية اليت تصور اتمع املعاصر 

عيش و تتحرك يف فضاء معلوم و حمدد و تعرب عن الكاتب يوظف شخصيات تذلك أن 

      .3ذواا و حاجياا بلغتها

من أشق  لعل اللغة الروائية اليت خيتارها السارد لروايته أن تكون" :ستويات اللغة الروائيةم   

املفروض فيما أن تكون لكل شخصية لغتها   إذ ،إدراكاالتقنيات و أعسرها مراسا و أبعدها 

حيث لو اجتمع  األمريف واقع  األحداثكما جيري لذلك لغتها كما جيري لذلك سري 

عشرون شخصا ما بني ذكر و أنثى مث تفاوضوا أطراف احلديث فيما بينهم لكان لكل منهم 

  .4"اليت يتحادثون به يلتقون مجيعا يف النظام العام للغة أملغته اخلاصة به، على الرغم من 

                                                           

  1   .80،ص2004،)1ط(،املؤسسة العربية للدراسات و النشر،)2000- 1970(ناصر يعقوب،اللغة الشعرية و جتلياا يف الرواية العربية
.25عبد املالك مرتاض،حتليل اخلطاب السردي،ص  2  
.22،ص2004،فرباير،118احلبيب السايح،الكتابة عن الكتابة،جملة الثقافة،وزارة االتصال و الثقافة،العدد اجلديد بعد  3  
.223عبد املالك مرتاض،املرجع السابق،ص  4  
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  :ة مقابر اليامسني مستويني للغة و مهاو جند يف رواي 

  .اللغة الفصحى :األولالمستوى  -أ

    ).اليومية(اللغة العامية : المستوى الثاني -ب

                 رواية الفصحى يف اللغة استعمالغلب : اللغة الفصحى األولالمستوى  -أ

قوة الرتاكيب  إىلحبيث كاد يغطي جل أوراق الرواية يف جمملها و هذا يعود  "مقابر اليامسني" 

حد بعيد يف انتقائها لروايته، ليعرب عن أفكار  إىلوفق الروائي  اليت األلفاظو حصانة 

الية خاليت تدور حوهلم، فقد جاءت العبارات واضحة سلسة  األحداثشخصياته من خالل 

  .من الغلو و الركاكة

يف روايته إبراز  األوىلالروائي للغة الفصحى بالدرجة  استعمالسبب  اعتبارو ميكن       

نقاط رئيسية البد أن جتسد يف الرواية كي يستطيع أن يقفز خبيال املتلقي من خالهلا من 

الواقع إىل الالواقع لتجاوزه و ذلك كله باستعمال لغة فصيحة، و بفضل اللغة الفصحى تربز 

   :دوافع أخرى هي

كي جيسد املكان الذي دارت فيه األحداث وجالت فيه الشخصيات وحترك فيه   /1      

  .الزمن 

يطرح أفكار شخصيات روايته من خالل التحالف فيما بينها وكذلك من  / 2       

موقفهم اجتاه أي مسألة أو قضية باإلضافة إىل نقاط أخرى وجتسيد الصور البيانية من 

هو  أللفاظ املسجوعة وغريها لريتقي املستوى اللغوي للرواية إذا مااستعارة وكناية وحىت ا

  .فصيح 

  :في الرواية ىأمثلة اللغة الفصح    

تالمسينا سدرة منتهاي ليفتح  أنيت مجيلة يا حلمي الوردي وسري الكبري، ها/ " 1      

إنين مقتنع جدا ... هانا أستسلم مرة أخرى ألحلى غزو وأحلى قتل ... الربيع يف مشاتلي 
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ميكن حللم  ال شاعر فحل ف اآلنأخرى أن جتعل مين شاعر سواك وأنا  المرأةأنه ال ميكن 

  . 1"يف خميالت الشعراء  كحلمي أن يكرب بسرعة الربق إال

حنتاج إىل  ... بوراتنا سحنتاج إىل كثري من احلب على طاوالت مدارسنا ، على / " 2      

لقد اختف احلب ... يف مقاهينا و مسارحنا ، يف جرائدنا ... كثري من احلب يف مساجدنا 

يف حياتنا فجأة ، وكأنه بئر نفط جفت ، فتهاوت املادة املرتاكمة على رؤوسنا وهاهي 

  .  2"تسحقنا مجيعا دومنا استثناء 

فجأة أطلق أحد طيور الغابة تغريدا حزينا شق الصمت الضاربة حويل ... / " 3   

طيفها يقتادين من مصيدة ليحررين لريمي ... هنا ... وتراءت مجيلة يف األفق طيفها هناك 

يب بني مزارع القمح يف قريتنا هناك حيث نشأت حيث كان كل شيء مجيال رائعا بالغ 

حيث كانت أهازيج الطفولة حتملنا لنتسابق على ضفاف الوادي  حناول إمساك  احلسن

بفراشات الربيع  نستمع إىل غناء اجلداول ، ورقرقة مياه النهر ، وحفيف أوراق أشجار 

  .3"التفاح األمحر  وأشجار الكرز 

ا السلسة ما نالحظه يف اللغة الفصحى املستعملة يف الرواية أا حتفل من خالل ألفاظه      

كما أن اللغة الفصحى يف الرواية تأخذ طابع .والفصيحة اليت جعلتها أكثر فنية وخيالية 

ذ أن لغة الروائي بسيطة ومفهومة يستطيع من خالهلا املتلقي أن يفهم ما إالوضوح والبساطة 

  . جيول يف أذهان الشخصيات وبفهم األحداث اليت تدور حوله من دون جهد وعناء 

  

  

  

  

                                                           

  1  .50اهيم وطار،مقابر اليامسني،صابر  
.60الرواية،ص  2  

.107،106الرواية،ص  3 
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   ):اليومية ( المستوى الثاني اللغة العامية  -ب

ذلك أن الفنان : " ... على استخدام العامية بقوله  "عبد اجلبار عباس"يعلق          

يعمد إىل التحدث النابضة أو فقراء املدن  يكون األبطال قصصه من الفالحني وخباصة حني

  . 1"باستعمال العامية  أن يقرتن ذلكاحلية من دون 

وجماة وقدرة على  مسألة حتديفيجد يف استعمال العامية  "عبد الرمحان منيف"أما         

ال أتصور أن اللهجة العامية أي كانت هذي اللهجة ميكن أن حتل : " يقول   .الفيناالبتكار 

املشكلة  لذلك فإن البحث سيتواصل ولكن من أجل رواية عربية باملعىن احلقيقي  ميكن أن 

   .2"غرب واخلليج العريب معا وهذا هو التحديتقرأ يف امل

جاءت اللغة العامية يف الرواية بشكل طفيف بني صفحات الرواية وقد جتسدت يف قول     

  : الروائي 

  .3"وشحالك ؟ ... لباس ... وشراكي / " 1      

  .4"مكانش قد الوالدين / " 2      

  .5"مابقاتش بالد / " 3      

  .6"؟ واش حتب/ " 4      

  .7"متخافيش رانا هنا / " 5     

اللهجة العامية يساعد على جتسيد روح البيئة وخلق جو  أواللغة العامية  استخدامإن       

  .معجم املوروث الشفاهي يف اخلطاب الروائي  باستخدامشعيب وملسة واقعية وذلك 

                                                           

.104،ص2014،األردن ،عمان،)1ط(اجلزائري،دار احلامد للنشر و التوزيع،سليم بتقة،ترييف السرد الروائي   1
  

.104املرجع نفسه،ص  2  

.101الرواية،ص  3  

.21الرواية،ص  4  

.56الرواية،ص  5  

.105الرواية،ص  6  

  7  .12الرواية،ص
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ويف األخري خنلص إىل أن الروائي قد استطاع أن ينضم املنت وان يناغم بني مستوياا        

فهو قد حافظ على بنائية  . يشعر القارئ باالختالل املستوايايت يف ننسج لغته  أنمن دون 

يضع القارئ يف قلب املشهد كي حيس  أناملزج من اجل  إىلكل مستوى ، وقد عمد الروائي 

                        . الشخصيات واحلياة االجتماعية   أفكار أو هنياتذولكي يكشف  عن  األحداثبواقعية 

      حضورا وبروزا يف الرواية حبيث  األكثراللغة الفصحى تبقى  أنورغم هذا مزج إال    

    .واضحة سهلة خالية من التكلف والتملق  ألفاظها ظهرت

يعد الوصف التقنية األكثر انتشارا منذ القدم فهو حاضر يف خمتلف : الوصف: ج-2

و قد تصل الوصف بالرواية . البحوث علمية كانت أو أدبية ، ألنه يتميز باإلبانة املوصوفات 

العربية اتصاال وثيقا إىل درجة أصبح الوصف فيها موازيا للعمل الروائي ، وظل كذلك عامال 

  .إذ مازال صيغة من صيغ مجاليات الرواية . ئها حىت بعدها تطورها وتغريها من عوامل بنا

  . 1"هو اسرتاحة وسط األحداث السردية : " أن الوصف  " حلميداين محيد " يقول      

أن هناك نوع من التداخل بني الوصف والسرد فيما ميكن أن : " يقول  "سيزا قاسم "و    

نسميه بالصورة السردية وهي الصورة اليت تعرض األشياء متحركة أما الصورة الوصفية فهي 

  .2"اليت تعرض األشياء يف سكوا 

يتناول ذكر األشياء يف مظهرها احلسي ويقمها للعني أي أنه  خربي والوصف أسلوب      

  .هتم مبظهر األشياء اخلارجي ي

عن كيف يبدو  شكل من أشكال القول يبىن" هو  "عبد املالك مرتاض "والوصف عند      

  .3"شيء ما وكيف يكون مذاقه ورائحته ، وصوته ومسلكه وشعوره 

جنده يتوزع عموما   "مقابر اليامسني"ولنا  رصد جتليات الوصف يف رواية اوإذا ما ح     

  .ويتعلق بوصف أماكن مسماة أو وصف شخصيات 

                                                           

.79محيد حلميداين،بنية النص السردي،ص 1  

  2 .83سيزا قاسم،بناء الرواية،ص

.294مرتاض،يف نظرية الرواية،صعبد املالك   3  
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مازالت أمي وفيه لعاداا رغم احلرارة  : " ... وصف الشخصيات وقد متثل يف / 1      

ترتدي  فستانا طويل الذراعني وتضع على رأسها منديال حريريا ، وتواظب على ارتداء 

  ة أرجلها اليت تتباهى بنعومة بشر حىت يف فصل الصيف فكانت الوحيدة  اجلوارب 

  . 1" ضبني باحلناء خاصة عندما يكون قدماها خم يف األعراس واملناسبات 

... بدا الصف األول من مسرية ضخمة من بني عمارات حي باب الزوار / " ... 2      

أو شاش ... طاقية سوداء ...  تلته أمواج غفرية تتقدمها وجوه وقامات خميفة وضخمة 

سرتة رياضية أو بدون أذرع شاكلة مالبس الصياديني  وسروال ... أبيض أو أسود  قميص

القامات تقارب ... والعينان مكتحلتان ... اللحية طويلة ... وحذاء رياضي ... عسكري 

       .2... "ويصطفون على اجلانبني ... حيتلون الصفني األولني ... املرتيني من الوزن الثقيل 

الزال ... سنها املتقدم الزال وجه أمي مشرقا مضيئا كأنه قطعة من القمر  برغم"   /3     

والزالت عيناها تشعان حنان ال ... خذاها ورديان ، يزين أحدمها وشم صغري بشكل دائرة 

ومشوخا خيتلط باحلب ، ورقة متلؤها  الرزانة ، وعطفا حيفه االلتزام  ورمحة يطبعها ... حدود له 

  .3"اجلد 

  : وصف األماكن جتسد يف    

يف ريفنا ، كان السكون هو القاعدة ، وكان اهلدوء خبزنا اليومي ، ومل يكن لدينا / 1      

فريفنا هناك يف األقاصي  ، يعمل خريفا يف احلرث و الزراعة  وصيف يف  شيء نقلق بشأنه ،

     الدائم لعب لاحلصاد ، أما الشتاء فهو السبات العميق وال يتميز الربيع سوى با

  .4... "املستمر 

  .يف هذا املقطع يصف حسني الريف الذي كان يعيش فيه       

                                                           

.100الرواية،ص  1  

.53،54الرواية،ص  2  

.100الرواية،ص  3  

.107الرواية،ص  4  
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حاولت أن أطبق الدرس األول ، وهو التعرف على املكان ، كنت أجلس / " ... 2      

على جذع شجرة ، يف ساحة وكأا ساحة ملخيم صيفي أو كشفي ، تتوسطها أربعة أنابيب 

  . 1... "رب منها ثالثة دالء مفتوحة ، و غالون بالستيكي أزرق اللون تتجاوز املرت ، وبالق

  .يصف حسني هنا املخيم العسكري الذي مكث فيه يف اجلبل       

أمام الدكانني املتقابلني ، وكانت النافورة الوحيدة اليت ميأل منها أهل القرية / " ... 3      

 تسيل طوال اليوم دون توقف ، وعلى جوانبها كرمتان تعانقتا عرب امتداد  املاء كانت

     . 2"األغصان 

  . قامت هنا مجيلة بوصف أرجاء وأماكن القرية اليت نشأت وترعرعت فيها        

ج يعترب وسيلة من وسائل السرد الروائي وباتت الرواية تعول عليه يف نس: الحوار : د-2

 شىت املوضوعاتحديث يدور بني اثنني على األقل ، ويتناول  ألنه يعترببنائها وصيغة لغتها 

  . أو هو كالم يقع بني األدب ونفسه 

إن تقنية احلوار أعطت للكاتب حرية كبرية يف الرواية احلديثة ، فيتمكن من احلركة دون        

قيد كما ميكنه أن يتمتع بني أصوات خمتلفة ألنه مل يعد تنمية للحدث وحسب وال هو جمرد 

  . تبادل للكالم بني شخصني أو أكثر لشان موضوع ما 

  : اللغة احلوارية  تنقسم إىل و 

استعمله الكاتب بشكل واضح ، إمنا نلحظه طول ) : ديالوج( رجي الحوار الخا  -أ

وجند احلوار . كلها   أفكارهعبارات التحاور إىل حجم الفقرات يقدم فيها احملاور رجعية 

اخلارجي  بني خمتلف شخصيات الرواية ، حبيث جنده بصفة مكثفة إذ جتسد يف عدة مواضيع 

  : يف الرواية نذكر منها 

  ...عفوا ... فوا يا آنسة ع/ " 1      

  " واش حتب ... " استدارت خلفها  -
                                                           

.105الرواية،ص  1  

.96الرواية،ص  2  
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  ألست مجيلة ؟ بنت عبد اهللا  ؟  -

  ؟ " كيفاه عرفت "بلى ،  -

        ...ت كيف حالك كيف حال عمي خلضر كرب ... سامل ولد خلضر ... أنا سامل  -

  و الوالدة ؟ 

أما عمك خلضر فاهللا يرمحه لقد الوالدة دخلت املستشفى أمس وقد جئت اليوم لزيارا ،  -

  .1"تويف العام املاضي  

  صباح اخلري يا حسني / " 2     

  السالم عليكم  -

  ...أين كنت يا رجل مل نرك منذ أيام  -

  .  2"ومل استطع القيام منه إال اليوم ... لقد أصبت بزكام ألزمين الفراش  -

  ماذا تشربان ؟ / " 3      

  .3"ذلك من النادل طلب الدكتور ... عصريين وقطعتني كعك من فضلك 

كما انه يكشف الصيغ اليت . إن احلوار يكشف عن حماور عدة تطرق إليها املتكلمان       

اعتماد الشخصيات يف : اعتمدها الروائي يف وضع احلوار على لسان الشخوص ومنها 

هذا ختلي الراوي عن دوره يف الوجود السردي  تناوب احلوار احلاصل و املستمر بينها ومعىن

  .و اعتماد الصيغ االستفهامية املستندة إىل السؤال واجلواب . يف النص 

أو املناجاة وهو يلعب دورا هاما يف العمل الروائي ) : نولوج و م( الحوار الداخلي  -ب

حيث تظهر من خالله مالمح الشخصية وأفكارها ومشاعرها الداخلية ويعرض الروائي فيه  

  : كل ما يدور يف خاطرها من مواقف خمتلفة ونذكر منها 

        

                                                           

.10الرواية،ص  1
  

.26الرواية،ص  2  
.65الرواية،ص  3  
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  .1"ساعدين يا رب ... واجلنني  فاحلياة شيء مجيل  متوت األميا رب ال أريد أن / "1      

يف هذا املقطع من احلوار الداخلي دعت مجيلة يف داخلها أن يساعدها اهللا يف عملية توليد 

  .ت حسني اليت كانت والدا عسريةأخ

هناك يف املستشفى مل أكن  مجيلة ذلك الطيف املالئكي مل أكن أدري أا تعمل/ " 2      

  أتصور أن ذلك الوجه الرائع التقاسيم هو أول وجه يراه األطفال هم حيلون يف الدنيا 

ويستقبلون احلياة ألول مرة ، وما أسعدهم وهو حيملون بني يديها ستكون حيام ربيعا دون 

  . 2... "شك 

ي واملناهج والتجارب الكيميائية  إا نوع من اجلنون اللذيذ لقد أنستين كل املنطق/ " 3      

  . 3"دفعتين ألغوص يف ذايت 

لو نظر نيوتن يف عينها ألكتشف قانون أخر ... مجيلة ذات العينني الساحرتني  / " 4      

  . 4... "للجاذبية 

يف هذه املقاطع من احلوار الداخلي كان حسني يتخيل ويفكر يف مجيلة اليت أغرم ا       

       .ا غلى حد اجلنون حىت صار يكلم نفسه عنها يف كل وقت وأصبح مهووسا 

قدم شخصيات الرواية يف  "وطار  إبراهيم "من  خالل هذا احلوار يتضح لنا أن الروائي      

  حالة نفسية و مادية ضمن حياا اليومية، ومن خالل التصور و احلوار يف الرواية تنكشف 

يف الرواية يساعد على رسم الشخصيات ألن هذه  كما أن احلوار. و تتضح لنا حالتها

فحوارات . إال إذا مسعها القارئ و هي تتحدث األخرية ال تبدو كاملة الوضوح و احليوية

مهام   إلبرازالرواية ثنائية فهي مفعمة باحلوار الذي طغى عليها و الذي دار بني شخصياا 

                                                           

.24الرواية،ص  1  
.30الرواية،ص  2  
.32الرواية،ص  3  

.58الرواية،ص  4
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ية بأساليب متعددة منها كما و قد جاء احلوار يف الروا.كل شخصية من الشخصيات

  .التعجب و االستفهام 

إن الشخصيات تعمل كمحرك أساسي للعمل الفين، فهي القطب : الشخصيات -ه 

 احلوادثالذي يتمحور حوله اخلطاب السردي، فأهم أداة يستخدمها الروائي لتصوير هذه 

حيث تلعب الشخصية دورا رئيسيا يف جتسيد فكرة الروائي وهي . "هي اختياره للشخصيات

  من غري شك عنصر مهم يف تسيري أحداث العمل الروائي،إذ من خالل الشخصيات املتحركة 

ضمن خطوط الرواية الفنية، و من خالل تلك العالقات احلية اليت تربط كل شخصية       

يستطيع الكاتب مسك زمام عمله و تطوير عمله و تطوير احلدث من نقطة باألخريات، إمنا 

  البداية حىت حلظات التنوير يف العمل الروائي، و هذا ال يتأتى بطبيعة احلال من غري العناية

  .1"و بصورة مدققة و سليمة يف رسم كل شخصية، و تبني أبعادها و جزئياا

على و قبل أن نشرع يف احلديث عن الشخصية يف العمل الروائي البد أن نقف قليال       

  :مفهوم الشخصية لغة و اصطالحا

الشخص  :"لفظة الشخصية و اليت تعين) ش،خ،ص(مادة  "لسان العرب "جاء يف معجم:لغة

  .2"لفظ الذاتو ظهور و املراد به إثبات الذات فأستعري هلا  ارتفاعكل جسم له 

الصفات اليت متيز الشخص عن غريه :"مبعىن "املعجم احمليط "و أتت كلمة الشخصية يف      

فالن ال شخصية له أي ليس مييزه من الصفات اخلاصة أي جاءت شخص : مما يقال

  .3"تشخيص الشيء أي عينه، و ميزه عن سواه

                                                           

  1 .19،ص2005،بريوت،لبنان،)1ط(مرشد،البنية و الداللة يف روايات إبراهيم نصر اهللا،املؤسسة العربية للدراسات و النشر،أمحد  
).ش،خ،ص(،مادة45،لسان العرب،صمنظورابن   2  

.43الفريوز أبادي،املعجم احمليط،ص  3  
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إجيابا  كل مشارك يف أحداث الرواية سلبا أو:"أما من الناحية االصطالحية هي :اصطالحا

        .1"أما من ال يشارك يف احلدث ال تنتمي إىل الشخصيات بل يعد جزءا من الوصف

الكائن البشري اسد مبعايري خمتلفة أو أا الشخص املتخيل الذي يقوم " :و الشخصية هي

  .2"بالدور يف تطور احلدث القصصي

و حكي الشخصية هي جمموع الصفات اليت كانت حممولة للفاعل من خالل :"و أيضا هي 

  .3"ميكن أن يكون هذا اموع منظم أو غري منظم 

  .نستنتج أن كل التعريفات جتمع كلها بأن الشخصية كائن      

يف الرواية الواحدة جند عدة أنواع من الشخصيات اليت ختتلف أدوارها  :أنواع الشخصيات

  :حبسب ما أراده الراوي هلا، ومن أهم هذه الشخصيات جند

و هي الشخصية اليت خيتارها الراوي لتمثل ما أراد التعبري عنه من  :الشخصية الرئيسية-أ 

فهي متثل الشريان :"فيقول "بدري عثمان "أفكار و أحاسيس، و ما أراد تصويره و قد عرفها

وعية كل املوجودات النابض، و العصب احلي الذي ينتظم يف داخل هيمنته الكمية و الن

و .4"نتظامها إىل بعضها البعض حتقق الكيان احليوي للعامل الروائي  األخرى اليت با

  .الشخصية الرئيسية متثل العنصر املهيمن على أجزاء الرواية كلها

  :هي" مقابر اليامسني"يسية يف روايةو الشخصيات الرئ

يف احلضور  األولهي صاحبة املقام  ألاو هي الفتاة البطلة يف الرواية  :جميلة/ 1      

و اسم مجيلة يعين حسنة اخللق و ذات . السردي بالقياس إىل الشخصيات الروائية األخرى

كما انه يف خمارجه يسري النطق لطيف الصوت عند اهلجي   األصلو هو اسم عريب  مجال

و فجاءت الشخصية البطلة فقد صورت صورة العذاب و الطيبة . عذب املسمع عند التلفظ

                                                           

.68عبد املنعم زكريا القاضي،البنية السردية يف الرواية،ص  1  
.196،ص2000،جوان13قيسمون،الشخصية يف القصة،جملة العاوم االنسانيةالعدد مجيلة   2  

.74،ص2005،)1ط(عبد الرمحان مزيان،منشورات االختالف،:تزفيطان تودوروف،مفاهيم سردية،تر  3
  

  4 .234،ص1986بنان،بدري عثمان،بناء الشخصية الرئيسية يف روايات جنيب حمفوظ،دار احلداثة للطباعة و النشر و التوزيع،بريوت،ل
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و ذلك بكوا الفتاة اجلميلة اليت تسكن يف القرية اليت رحلت منها جمربة و ذلك الن . احلب

ا يف السن و قد كانت مجيلة يف عمر بناته والدها أراد تزوجيها لسي املختار الذي كان كبري 

لتلقى املساعدة على يد  أحد رجال القرية الطيبني خلضر امليكانيكي الذي أخذها إىل 

العاصمة لتقطن هناك و لتقع يف حب شاب هناك، و قد استطاعت أن تثبت ذاا و ذلك 

  تدهور حال بأن صارت ممرضة يف مستشفى بالعاصمة لكن مل يلبث ذلك طويال إىل أن 

البالد لتقرر مجيلة أن حتضر والدا لتمكث معها و لكن القدر أىب دون ذلك ليتم قتل 

  .خطفها هي و أخذها سبية إىل اجلبلوالدا و 

تعترب شخصية حسني الشخصية احملورية يف الرواية إىل جانب الشخصية  :حسين/2       

    ،و اسم حسني هو تصغري السم احلسن و معناه مجيل اّخلّلق و اخللق)مجيلة(سابقة الذكر 

  .و هو البهي املشرق 

     األخالق،متخلق و حمب مثل و حسني هو مهندس دولة يف اإللكرتونيك، أستاذ جامعي 

العاصمة بعد أن حتصل على شهادة  إىلاهلدوء ، نشأ و ترعرع يف القرية جاء  و املساعدة و

البكالوريا ليدرس و يصبح مهندس و أستاذ جامعي أحب مجيلة بعد أن سكن بالقرب من 

ليحس أن  األسلحةيف اجلبل ليصنع هلم  اإلرهابو ذلك خلدمة  اختطافهبيتها و لكن يتم 

يف  نه لن يلتقيها أبدا، و لكن القدر جيمعه ا هناكمجيلة قد ضاعت منه و أ األبديحبه 

  .اجلبل ليتزوجها و لكن هذه الفرحة مل تدم إال يوم واحد ليقتل هناك بعد أن قررا اهلرب

و هي الشخصيات اليت مل يكن هلا دور فعال يف حتريك  :الشخصيات الثانوية-ب

  :حداث داخل املنت الروائي و منهاألا

كان رجال . احلقيقي العريب امسهصحفي يف جريدة احلزب اإلسالمي و  :أبو قتادة/1      

و يصبح قائد جلماعة من  مساملا طيبا إىل أن ألقي عليه القبض من طرف الشرطة ليفر بعدها

و يدمر بعد أن     و يعذب و يغتصب أصحاب اللحى يف اجلبل و يصبح شخصا آخر يقتل
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يف النهاية كان مساملا و لديه زوجة و عائلة ليرتك كل هذا و يتوجه إىل اجلبل و لكنه ميوت 

  .بضربة سكني إثر اشتباكات يف اجلبل

املربوك هو الذي فيه بركة و فائدة و هذا بالفعل ما  اسمو معىن :السي المبروك/2      

  .جسدته شخصية املربوك فقد مثل احلنان و احملبة  و الرعاية جلميلة

و قد كانت منبع احلب و العطف و األمومة جلميلة بعد أن غادرت  :الحاجة فطيمة/3

  .القرية لتقطن يف منزل احلاجة فطيمة و السي املربوك

و حرمت منها عندما أراد  ابنتهاو هي العجوز الطيبة اليت أحبت  :جميلةوالدة / 4      

رجعت هلا مجيلة لتأخذها معها إىل العاصمة لكنها متوت يف والدها تزوجيها للمختار، و اليت 

  .ابنتهاالنهاية من طرف مجاعة اللحى أمام 

رة اليت يقتدي إمام و شيخ املسجد هذه الشخصية كانت مبثابة القد: سي البشير/5      

  .األخالقا أهل القرية من خالل النصائح اليت يسديها هلم يف احملافظة على 

كان   قدالقرية  فشخصية مهجية، قاتلة، مثل كل اجلرائم و املنكرات يف  :األفغاني/6      

  .امللتحي الذي يرتكب كل اجلرائم

  يداوي اجلرحى ألنهمثل رمز املساعدة و حب اآلخرين و ذلك  :الطبيب/7       

  .يف اجلبل و املخيم و املعسكر 

الشخصية هو صهيب كان من  اسمهذا لقبه لكن  :صاحب اللحية الحمراء/8       

  .مجاعة اللحى الذين يساعدون الرجال يف اجلبل

هو الشخصية الطيبة اليت ساعد مجيلة و أخذها إىل العاصمة لكي :الحاج لخضر/9      

  .املختارمينع زواجها من 

  .للمختار ابنتههو الشخصية الغاضبة الصارمة الذي أراد تزويج :والد جميلة/10      
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و التزوير و الغش  رفقد مثل املك امسهو صفاته أو شخصيته عكس :سي المختار/11      

  .بأمواله، و هو العجوز الذي أراد أن يتزوج مجيلة

  .و هي شخصية الفتاة اليت اغتصبت و اختطفت مع مجيلة إىل اجلبل :علية/12      

  و التعذيب  و قد مثلت شخصية القسوة :المرأة ذات اليدين المضرجتين/13      

  

و اجلرمية فهي اليت ذحبت والدة مجيلة و اليت أخذت مجيلة و البنات إىل اجلبل بعد أن 

  .عذبتهن

و  يف بناء الرواية، و إن اختلفت طريقه تشكليهيعد املكان عنصرا أساسيا :المكان -و 

عرضه من روائي آلخر، و من منهج آلخر أيضا، و على الروائي أن يوليه الدقة نفسها اليت 

و قد مت تناول هذا  . يستخدمها عند تشكيله لعنصري الزمن و الشخصية يف الرواية

كلمة :"اللغوية إذ جنده و قد جاء مفهومه يف املعاجم. املصطلح يف العديد من الدراسات

  .1"الشيء و التمكن منه امتالكمبعىن ) م،ك،ن(مشتقة من اجلذر اللغوي 

  املكان االجتماعي الذي حيتوي :"جاء مفهوم املكان على اعتبار أنه :اصطالحا

املكان املتخيل و إن الفضاء :"أيضاو هو . 2"و جمتمعه اإلنسانعلى خالصة التفاعل بني 

و يكتسب املكان يف الرواية ذات بنية نابضة باحلركة و الفعل  أمكنة عديدة الروائي حيتاج إىل

و ليس فقط عنصر من عناصر الرواية هو ليس فقط مكانا فنيا   و داللة خاصة ف أمهية كبرية

  .3"و تتحرك فيه الشخصيات   و إمنا هو املكان الذي جيري فيه احلوادث 

و يرجع ذلك و التوافق يزداد عامل الرواية شساعة كلما قام على االختالف  :أنواع المكان

. أساسا إىل مكوناته، فكما أن للشخصية اختالفها و لألزمنة تعددها كذلك لألمكنة تنوعها

                                                           

.9،ص2000،مصر،)1ط(،األمرييةحممد جربيل،مصر املكان دراسة يف القصة و الرواية،طبع باهليئة العامة لشؤون املطابع   1  
.12،ص2001،األردن،)1ط(أمساء شاهني،مجاليات املكان يف روايات جربا إبراهيم جربا،دار الفارس للنشر و التوزيع،  2  
.21،ص2007،)1ط(هاين،املكان يف الشعر األندلسي من الفتح حىت سقوط اخلالفة،دار األفق العربية،حممد عبيد صاحل السب  3  
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تقصد من طرف املؤلف، بغية فتح عامل الرواية على احلركية و الفاعلية يف و التنوع املكاين هو 

   ذا اللعب على خطوط الزمن الثالثة دف كسر صورة املكان اجلامدةجمريات احلدث، و ك

  :"شاكر النابلسي"و استنادا ملا قدمه .اجلغرايفإطارها  و حتويلها لصورة معربة تتجاوز

    منها ما وظفته الكتابة يف نصها يهمإال أن ما . 1"فإن للمكان أكثر من ثالثني نوعا"        

  .املكان املغلق و املكان املفتوح:و املتمثلة يف ما يلي

املغلقة هو حديث عن املكان الذي حددت  األمكنةإن احلديث عن  :المكان المغلق-أ

االختياري و الضرورة مساحته،و مكوناته كغرف البيوت و القصور فهو املأوى 

عبارة عن "و املكان املغلق هو .أو كأسيجة السجون مكان إجباري مؤقتاالجتماعية،

حاجب مينع من دخول الغرباء، و خيفي  أوعن العامل اخلارجي عازل اليت يفصلها  األماكن

اليت جتري بداخله، سواء أكان تواجد هذه الشخصيات بشكل إجباري أم  األحداث

  .2"اختياري

  :املغلقة منها األماكنالعديد من  "اليامسنيمقابر "و قد ورد يف رواية 

هو املكان الذي يداوى فيه املرضى الذين يلجؤن إليه فهو املكان : المستشفى-أ       

ففي كل وقت تأتيه حاالت و لكل فرد فيه وظيفته اخلاصة  اإلنسانيةالذي يقدم اخلدمات 

  .ن االستغناء عنهو هو املكان الذي ال ميك .ا و مداواا لالعتناءمستعجلة 

املغلقة أو املفتوحة كونه يعمل على ترميم ما حطمته هذه  األماكنيعد بوظيفته عكس "      

  راحة النفسية اليف إنسان أرهقه املكان و الزمان فكان ملجأ كل مريض  األمكنة

          ، ال جيد املريض يف سواه حال سواء أكان البيتاألمراضملختلف  األمثلو يقدم العالج 

  .3"أو الشارع أو املدينة فيه يستشعر االطمئنان و يأمل يف الشفاء

  :و قد ورد املستشفى يف مواطن كثرية يف الرواية منها    

                                                           

.276،ص1994،عمان،)1ط(شاكر النابلسي،مجاليات املكان يف الرواية العربية،دار الفاس للنشر و التوزيع،  1  
.45-43،ص2009،بريوت،لبنان،)2ط(العريب،،املركز الثقايف )الفضاء،الزمن،الشخصية(حسن حبراوي،بنية الشكل الروائي  2  

.238،ص2010،األردن،)1ط(،عامل الكتاب احلديث،)دراسة يف روايات جنيب الكيالين(الشريف حبيلة،بنية اخلطاب الروائي  3  
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  .1..."لنذهب اآلن إىل املستشفى/" 1      

  .2..."الوالدة دخلت املستشفى أمس و قد جئت اليوم لزيارا/"2       

هناك طوارئ يف املستشفى،جرحى املسريات يتهافتون ...مشغولونإن كل األطباء /"3      

  .3"على مصلحة االستعجاالت

 ألوليائه       متثل املدارس بالنسبة للتالميذ ما متثله أماكن العمل :المدرسة و الجامعة-ب      

و رغم أمهية املدرسة و رغم كثرة ذكرها يف املنت الروائي . مع أنه مكان آخر من أمكنة العمل

  و مثال املدرسة و اجلامعة. إال أا ال متثل الفضاء املليء بالنشاط و احلياة

  :يف الرواية  

دة كان مير من هناك أمام املدرسة، كانت خميليت حتاول إيقاف الزمن و العو ":المدرسة      

  .4..."به إىل الوراء

وما كاد خيرج من سور اجلامعة، حىت مسع صوت حوامة عسكرية يصم ":الجامعة      

  .5..."اآلذان

  .6..."فجأة صاحب فرامل سيارتني متتابعتني يف ساحة اجلامعة"

املدرجات، مل يستطع نسيان وجه مجيلة، كان يرتاءى له يف  باجتاهسار حسني "       

  .7..."جدران اجلامعة

هو املكان الذي تسمو فيه الروح حيث يؤدي فيه شعائر الصالة  :المسجد-ج      

و االستقرار، و يظهر املسجد يف هذه الرواية من خالل  باألمانفتطمئن فيه النفس و حتس 

  :هذهاب الناس إليه للصالة و مثال
                                                           

.11الرواية،ص  1  
.10الرواية،ص  2  
.28الرواية،ص  3

  

.98رواية،صال  4  
.53الرواية،ص  5  
.33الرواية،ص  6  
.30الرواية،ص  7  
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  .1"و ماشاء اهللا دائما أراك يف صالة الصبح... إننا نصلي يف مسجد واحد/"1       

إنه ينهض مبكرا، و بدا يل أنه يصلي، و يواظب على الصالة فبعد صالة كل فجر /"2      

  .2..."خيرج يف بذلة رياضية

  البيت ركننا "و هو مكان األلفة املغلق عن البيت  "باشالر"يقول  :البيت-د       

. 3"، كون حقيقي بكل ما يف الكلمة من معىناألولكوننا : يف العامل و إنه كما قيل مرارا

فهو ميثل وجوده احلميم، لكونه حيفظ  اإلنسان، ألنه مأوى بامتياز األلفةجيسد قيم  يتفالب

و ضمن هذا السياق كله جاء وصف . 4"ذكرياته، و يتضمن تفاصيل حياته احلميمة اخلاصة

  : وصف املكان الذي يشكله البيت يف الرواية

  .5"سأضطر إىل اخلروج ثانية...اللعنة...ال خبز يف البيت/"1      

  .6"املفروض أنه سينام حىت الصباح... سأنزل إىل بييت/"2     

  .7..."بيت الرفيق أو األخ بيتك.. .ااهدينإا تقاليد /"3     

  .8"دلفت إىل بيتنا، و كأن بابه ظهر أمامي فجأة/"4     

  :و جند داخل البيت أماكن حنتاج إليها يف حياتنا اليومية أوردها الكاتب يف الرواية نذكر منها

هو املكان أو أحد املرافق األساسية يف البيت، ففيه تتم عملية من أهم  :المطبخ       

  :اده للتقدمي و قد ورد ذكره يف مقاطع هيالعمليات اليومية و هي طهي الطعام و إعد

  .9"أنا يف املطبخ، أحاول إعداد شيء ملفيدة لتأكله األثناء كنتيف هذه /" 1      

                                                           

  1 .43رواية،صالر  
.22الرواية،ص  2  
.36،ص1984،بريوت،لبنان)2ط(النشر،غالب هلسا،منشورات املؤسسة اجلامعية للدراسات و :غاستون باشالر،مجاليات املكان،تر  3  
.106حممد بوعزة،حتليل النص السردي تقنيات و مفاهيم،ص  4  
.      41،صالرواية  5  
. 46اية،صالرو   6  
.17الرواية،ص  7  
.99الرواية،ص  8  

.69الرواية،ص  9  
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       صرخت مفيدة من املطبخ، قاطعة حبل األفكار السوداء اليت كانت تسلبين الراحة/"2    

  .1"األمانو 

من أكثر مرافق البيت . دورة املياه أويعد احلمام . 2"احلمام هو ما يغتسل فيه" :الحمام      

  البيت حيوية و ضرورة نظرا للحاجة امللحة اليت ميثلها بالنسبة لساكين البيت كمحل للنظافة 

  :و قد جتلى ذكره يف. و التطهري  

  .3"احلمام...احلمام لتغسل يديها يا إهلي إىلدخلت /"...1      

  .4..."من جملسي و فهمتفقمت ...مسعت صوت احلمام/"...2      

إىل غرفة  اجتهتدخلت إىل احلمام توضأت مث محلت سجادا صيين الصنع و /"3      

  .5"الكتب

تعد النافذة أو الشرفة أحد  أهم األماكن اليت متثل صلة بني  :النافذة أو الشرفة       

  .خرىداخل البيت و خارجه و ذلك من أقرب منافذ البيت على العامل اخلارجي هي األ

  :و قد ورد ذكرهم يف 

  .6..."من وراء النافذة، حيث كنت أقف مستمعا لصاحب اللحية احلمراء/"1      

  .7"كان النسوة يزغردن من شرفات املنازل/"2      

قد جتمعوا  وراء النوافذ يشاهدون و يغلقون تارة، و ينبهون بعضهم إىل حركة /"...3      

  .8"أو جريح أو عراك

                                                           

  1 .76واية،صالر  
  2  .200ريوز أبادي،قاموس احمليط،صالف 
  3 .46واية،صالر  
.48الرواية،ص  4  
.77الرواية،ص  5  
.43الرواية،  6  
.37الرواية،ص  7  
.55الرواية،ص  8  
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تتخذ الروايات يف عمومها أماكن منفتحة على الطبيعة تؤطر ا  :المفتوحالمكان -ب

بانفتاح احليز املكاين  "املقصود  أنإىل  "عبد احلميد بورايو"لألحداث مكانيا و ذهب 

فاملكان املفتوح .1"احتضانه لنوعيات خمتلفة من البشر،و أشكال متنوعة من األحداث الروائية

ضيقة، و يشكل فضاء رحبا، و غالبا ما يكون لوحة طبيعية يف حيز مكاين ال حتده حدود 

و إن املكان املفتوح عكس املكان املغلق، و املكان املفتوح حياول البحث .2"اهلواء الطلق

   االجتماعيةعادة يف التحوالت احلاصلة يف اتمع، و يف العالقات اإلنسانية و 

و بعد رصدنا لألماكن املفتوحة املتواجدة يف الرواية . و مدى تفاعلها يف املكان املفتوح 

  :األماكن التالية استنباطتوصلنا إىل 

يوانات، العامة و اخلاصة يعترب مكان لتنقل كل املخلوقات البشر و احل: الشارع-أ       

شاكر  "و األغنياء فهو ملك للجميع دون استثناء لذلك يعترب على حد تعبريالفقراء 

و بطبيعة احلال فإن لكل روائي طريقته اخلاصة يف صياغة . 3"شريانا للمدينة:""النابلسي

         املفتوحة، و قد جعل الروائي من شوارع املدينة مكانا للمظاهرات و اللقاءات األماكن

  :و التعارف و السري و من أمثلته

  .4..".عن الشارع الرئيسي، لنسري يف أحد الشوارع الفرعية احندرنا/" 1      

مث ينادي .. .الشارعلرتى حمافل البشر يأتون من كل اجلهات و حيتلون /"... 2       

  .5"الدميقراطيون إىل جتمع آخر فرتى نفس الوجوه و نفس احملافل حتتل الشارع

عرب أزقة  االنعطافإىل  اضطررت... األنفسبلغت الشارع حيث أقطن بشق /" 3      

  .6..."ضيقة ملتوية

                                                           

.204،ص1994،بن عكنون،اجلزائر،)ط.د(،ديوان املطبوعات اجلامعية،)احلديثةدراسات القصة اجلزائرية (عبد احلميد بورايو،منطلق السرد  1  
.51،ص)س.د(،)ط.د(للطباعة و النشر و التوزيع، األملاوريدة عبود،املكان يف القصة اجلزائرية الثورية،دراسة بنيوية لنفوس ثائرة،دار   2

  

.65شاكر النابلسي،مجاليات املكان يف الرواية العربية،ص  3  
.16الرواية،ص  4  
.53الرواية،ص  5  
.38الرواية،ص  6  
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دينة بطابعها االجتماعي إىل اجلمع بني الشخصيات املختلفة دف امل :المدينة-ب       

أمزجتها و طباعها، لذلك جند حضور املدينة  اختالفلتجعلها مقربة إىل مكان واحد على 

كل الشخصيات فهي موطن اجتماع   استيعاببشكل واسع يف الرواية نظرا لقدرا على 

و املدينة تعترب املكان الذي جتري فيها أهم . شعوب املختلفةلبيئات متنوعة و لقاء ثقافات ا

أحداث املنت حيث جاءت على شكل لوحات وصفية الماكن عديدة مبثوثة يف مساحة 

  :املني و من أمثلتها

  .1"لقد بلعتين هذه املدينة اللعينة/"1      

لقت يف أعلى كانت إحدى املظاهرات قد انط... بدأ السري على الطريق خيتنق/" 2      

  .2..."خل السريعدت إىل مواجهات مع فرق التو حتول... املدينة

  .3"امسع يا حسني يبدو أن املدينة أتعبتك فعال، جيب أن تعود إىل القرية/3      

هي مكان جيتمع فيه جمموعة من الناس و يستقرون فيه و يكونون جمتمعا :القرية-ج      

قبيلة أو عشرية أو عائلة واحدة و قد يكونون من عدة خاصا م و عادة ما يكونون من 

  . 4"عائالت خمتلفة، و هي تقام يف املناطق الريفية الزراعية

  :القرية يف الرواية جتسدت يف أمثلةو 

  .5"...من اليوم هذه قريتك/"1      

  .6"يا مجيلة أمتعتكحضري ... لقد جئت آلخذك معي إىل القرية /"2      

  .7"الطريق إىل قريتنا أصبح موحشا/"3       

                                                           

.26الرواية،ص  1  
.35الرواية،ص  2  
.27الرواية،ص  3  

3
   www.wikipeidia.com،28/3/2015،22:30االنرتنت،ويكيبديا املوسوعة احلرة، 
  5   .16رواية،صال 
  6 .18رواية،صال 
.92الرواية،ص  7  
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هو املكان الذي يقصده الرجال بغرض الرتفيه عن أنفسهم فهو مكان :المقهى-د       

فاملقهى هو املتنفس الذي . يلتقي فيه األصدقاء، يتبادلون أطراف احلديث و يتسامرون هناك

  ميثل  "اليامسنيمقابر "و املقهى يف رواية . ينسون فيه بعض أعباء احلياة و مشاكلها

  :مكانا اللتقاء الناس و لرتفيه و تبادل احلديث مع األصدقاء و مثاله يف

من حلمه و ترحل من على صهوة جواد خيال جامح كان سلس القيد  أفاق/"1      

  .1"احلي يرتشف قهوة الصباح مقهىو وجد نفسه يف   جلميلة

بسرعة صوب  اجتهسألين صديقي و مل ينتظر إجابيت، بل أدار حمرك السيارة و /" 2      

  ."احليمقهى 

  .2"ألقاك يف املقهى بعد عشر دقائق...إذا كان لديك الوقت ...صباح اخلري/" 3      

، و هناك من الناس من يعيشون يف األرضهو املكان املرتفع عن سطح  :الجبل-ه       

اجلبل يف الرواية كمقر لتجمع ااهدين و مجاعة اللحى ليتخذوه مقرا هلم  مناطق جبلية، جاء

  :للعيش و االختباء فيه ومن أمثلة اجلبل يف الرواية جند

  .3"فجأة حتول اجلبل إىل مكان مؤنس ال وحشة فيه/"1      

  .4"و الصرب، أنت اآلن جماهد يف اجلبل األسئلةجيب أن يتعلم قلة /"2      

  .5"اجلبل مع ااهدين  إنه يف /"3      

يعترب الزمن من أهم العناصر املسامهة يف بناء الرواية بشكل كبري و اليت :الزمن -ز       

بدورها أي الرواية ترتبط بأحداثها سواء أكانت خيالية أم واقعية و لقد اختلفت مفاهيم 

لذلك البد من . مبواقفه يف احلياةالزمن من باحث إىل آخر فلكل وجهة نظره اخلاصة املرتبطة 

  .وضع مفهوم الزمن اللغوي مث االصطالحي

                                                           

.50الرواية،ص  1  
.74الرواية،ص  2

  

.145الرواية،ص  3  
.91الرواية،ص  4  
.73الرواية،ص  5  
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زمن، زمنا، أزمنة و الزمان الوقت قليله و كثريه، و يقال :""املعجم الوسيط "الزمن يف:لغة

  .1"السنة أربعة أزمنة أي أقسام و فصول،مجعه أزمنة

      اإلنسانهو مفهوم جمرد يؤثر يف الطبيعة و :"بقوله" عبد الوهاب توفيق" عرفه:اصطالحا

  .2"وال نلمحه واقعيا، كما أننا ال نستطيع إلغائه، و التحكم فيه

  .3"بالزمن التصاقااألدبية  األنواعأن القص أكثر " :" سيزا قاسم" كما ترى  

  لقد تناولت ثالث تقنيات للزمن و درستها و طبقتها على الرواية  :البنية الزمنية للرواية

  :و هي

وحدة من زمن من احلكاية ال تقابلها أية وحدة :"بأنه" تودوروف"يعرفه : الحذف-أ       

  .4"من زمن الكتابة

تقنية زمنية تقتضي بإسقاط فرتة طويلة أو قصرية من زمن :"بقوله" حسن حبراوي"كما عرفه 

  .5"القصة

  :و مثال احلذف يف الرواية

  .6..."مع مرور السنوات نسيت القرية/"...1      

  .7..."منذ شهر/" 2     

  .8..."مرت ثالث أيام/"3      

                                                           

.401ص،املعجم الوسيط،ابراهيم مصطفى  1  
.27،ص1998،صفاقس،تونس،)1ط(عبد الوهاب توفيق،يف السرد دراسات تطبيقية،دار حممد علي احلامي،  2  
.33،ص)دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ(سيزا قاسم،بناء الرواية  3  
.166،ص1999،دمشق،)1ط(،األمنيةعبد العايل بوطيب،مستويات دراسة النص الروائي،مطبعة   4  
.156حسن حبراوي،بنية الشكل الروائي،ص  5  
.26الرواية،ص  6  
.56الرواية،ص  7  
.32الرواية،  8  
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الوقائع اليت  إىلالسردي قام الروائي يتجاوز فرتة زمنية دون االشارة  األسلوبيف هذا         

و اهلدف من احلذف هو تسريع . حدثت و يكون ذلك عادة برتك بياض أو نقاط حذف

  .السرد الروائي

      و هو عبارة عن  األحداثهو التقنية اليت يلجأ إليها لرتتيب : االستباق -ب      

حبيث يقوم ذلك السرد . إىل اإلحداث السابقة اإلشارةسرد حدث يف نقطة ما قبل أن تتم "

القفز على فرتة ما من ":"حسن حبراوي"و هو على حد تعبري  .1"برحلة يف مستقبل الرواية

من أي حكاية أخرى و ذلك  االستشرافزمن القصة و جتاوز النقطة اليت وصلها اخلطاب 

  ".2إىل املستقبل بسبب طابعها املسرح به بالذات و الذي يرخص للسارد يف تلميحات

  :التالية األمثلةو لتوضيح هذه التقنية أكثر نأخذ يف 

  األفكارقبلت مجيلة اخلالة نفسية و خرجت مسرعة إىل قسم الوالدة تتسابق /" 1      

إا اآلن وحيدة، و مجيلة كذلك بقيت ... يف رأسها هل تأيت بأمها لتعيش معها؟ 

  .3"وحدها

مل أفكر يف مجيلة كثريا، عندما تعود  ألنينيانة هذه الليلة، باخل ينتابين شعور مرير/" 2      

  .4"مع أمها سأطلب يدها، ستكون زوجيت، قبل ذلك سأصارحها بكل شيء

سأكتب ...  أيضا أمهمعي قتادة و  سآخذسأهرب من اجلبل سأغادر اجلزائر، /" 3      

  .5"هذا ليس جهادا... سأفصح ما حدث سأفضح حىت نفسي...عن كل هذا 

املتلقي ليعمل عقله و فكره و يشارك  إلثارةاستعمل الكاتب هذه التقنية للتشويق و      

  .بأحداث الرواية و ليخمن فيما سيحدث فيها

                                                           

.33،ص2004،بريوت،)1ط(ر،أمحد محد النعيمي،إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة،املؤسسة العربية للدراسات و النش  1  
.132حسن حبراوي،املرجع السابق،ص  2  
.21الرواية،ص  3  
.70الرواية،ص  4  
.136الرواية،ص  5  
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     إنه شكل":"ر الدين السدنو "و يسمى أيضا السرد االستذكاري يعرفه : االسترجاع-ج      

من أشكال الرجوع إىل املاضي للتعريف بالشخصية و ما مر من أحداث، أو التعريف بشيء 

  .1"من األشياء أو سوى ذلك

      كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد استذكار يقوم به ملاضيه اخلاص:" و هو كذلك

  .2"و حيملنا من خالله إىل أحداث سابقة عن النقطة اليت وصلتها القصة

  :ومثاله يف الرواية

قبل مخس سنوات كانت مجيلة يف بيت االهل يف قرية صغرية حيتضنها /" 1      

  .3..."اجلبل

مبحاذاة سور املدرسة يف ذهين ذكريات الطفولة، و أنا أمر  األفكارتزامحت /" 2       

تتسابق يف ذهين ذكريات ...مرة منذ سرت يف طريق القرية ألولكانت دافئة، ة،االبتدائي

  .4..."مجيلة

أصبحت تشكل جزءا ضئيال من ذاكريت، ال أذكر سوى حىت طفوليت و ذكرياا /" 3      

  .5..."قصيت مع املختار الكلب

  .6..."العسكريةاستعدت يف حلظة كل التدريبات اليت مررت ا يف اخلدمة /" 4       

اتضح جانب من  األخريةمن خالل هذه  ألنههذه التقنية،  استخداموفق الكاتب يف         

حياة الشخصيات بعدما كان غامضا و بفضل هذه التقنية استطاع الكاتب أن يسد 

  .الفجوات اليت خيلقها السرد

                                                           

.196نور الدين السد،األسلوبية و حتليل اخلطاب،ص  1  
.121حسن حبراوي،بنية الشكل الروائي،ص  2  
.11الرواية،ص  3  
.97الرواية،ص  4

  

.96لروايةً،صا  5  
.105الرواية،ص  6  
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واليت ركزت فيها على "مقابر اليامسني إلبراهيم وطار" بعد هذه الرحلة العلمية يف ثنايا رواية          

  : اجلانبني الفكري واجلمايل توصلنا إىل مجلة من النتائج ميكن حصرها يف اآليت 

توزعته مدارس ونظريات خمتلفة فتعددت مفاهيمه من اللسانية إيل إن مفهوم اخلطاب  �

األدبية فاملنطقية والتواصلية ، لكنها جتمع على أن اخلطاب وحدة تواصلية بالغية تصدر من 

  .            خماطب معني ويوجه إيل خماطب معني ويكون ضمن السياق احملدد

حت باخلطابات والدينية والفكرية قد طف"مقابر اليامسني"رواية  خلص البحث إيل أن �

 . اجلزائر  علىالسوداء اليت مرت العشرية  الثقافية خاصة تلك اليت كانت سائدة يف

املعاين اليت نسخت  قدرة الروائي علي سبك تلك اخلطابات يف بنية حمكمة املباين و  �

               .خيوط روايته 

يف استخدامه لتقنيات اجلمال يف النص الروائي كاللغة "  وطار إبراهيم"بني البحث براعة  �

  . منحت الرواية جاذبية يف القراءةوالسرد والوصف واحلوار واملكان و فنية ومجالة 

م قي ارتبط بقيم معينة هي إذا إالأن املكان ال ميكن أن يكون مجاليا  إىل البحث خلص �

الذي يعيش فيه ، كما برزت مجاليات املكان من خالل تصويره احلي ألماكن  عده جرت  اإلنسان

  .اجلامعة، القرية والريف عموما، الرواية، كاملستشفي، املدينة أحداثفيها 

أبرز  البحث أن الروائي أبدع يف الوصف وخاصة  يف تركيزه علي وصف  اجلزئيات املتعلقة  �

  .لألماكن  والشخصيات  بالوصف وذلك ما جتسد  يف وصفة

فبالوصف  تتحدد معامل املكان بني البحث أن هناك عالقة  وطيدة بني الوصف واملكان  �

  .وتتحقق مصداقيته وواقعيته للقارئ، وان كان مكانا فنيا خياليا

الشخصيات هي الذات الفاعلة اليت تعمل علي حتقيق احلدث وذا تنوعت  إن �

  .الشخصيات بني رئيسة وثانوية 

  .االجتماعيةقد قدم الروائي إضاءات حول العشرية السوداء يف أبعادها الواقعية و ل �
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تعمد الروائي إبراز اخلطاب السياسي املتداول ضمن فرتة العشرية السوداء مربزا تعارض  �

  .بني األطراف املتصارعة نظاما و مجاعات اإليديولوجيات

والتقنيات اجلمالية من و يف األخري آمل أن أكون قد أوضحت بعض أنواع اخلطابات          

و أن تكون مبادرة طيبة و مفتاحا ". إبراهيم وطار"للروائي " مقابر اليامسني"خالل دراسيت لرواية 

  .لدراسات أخرى أكثر عمقا من شأا إعطاء أعمال الكاتب حقها من التحليل و الدراسة
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  : التعريف بالروائي 

م درس مبعهد العلوم 1971 من مواليد عني الصنب بسوق أهراس يف "إبراهيم وطار"

 م1991السياسية باجلزائر العاصمة، يشتغل صحفيا باإلذاعة الوطنية و يف عدة جرائد منذ 

سنة  "مالك بوذيبة"باملناصفة مع الشاعر الراحل " ابن باديس "حتصل على جائزة العالمة 

واليت حنن بصدد الدراسة عليها، حيث كتبها بلغة " مقابر اليامسني"م، من مؤلفاته رواية 2008

، ويبدو أنه تعمد أن يفهم أحداث الرواية بدون جهد و عناء يستطيع من خالهلا املتلقيبسيطة 

خاصة يف  السياسة بامتيازبذلك مثلما تعمد انتقاء شخصيات جاهزة للمحنة، كما تنبأنا الرواية 

إطالع  للكاتب يف حقل الصحافة جعله على ، ويبدو أن االشتغال الطويلفرتة العشرية السوداء

عن املأساة اليت عاشتها  دائم بالوقائع السياسية اليت رصدها يف هذه الرواية واليت وإن قدمت حملة

اجلزائر فإا خفت خلف بساطتها الرمزية الضرورية يف كل فن وقصد الروائي جبميلة يف الرواية أا 

  .ترمز لكيان و بلد معذب أال و هي اجلزائر

:مـــلخـص الـروايـة  

ة بعد أن تبدأ الرواية بسرد قصة فتاة من الريف تدعى مجيلة، اليت تذهب للعيش يف املدين       

خلضر امليكانيكي الذي أنقذها و وقف يف طريق زواجها  العم تركت عائلتها يف القرية حتت رعاية

لكن العم خلضر يهرا ملنزل  ،خالل مرض والدها رآهانفسه بعد أن لمن املختار الذي أرادها 

لتبتعد مجيلة عن حياة .ي راق العاصمةحلزوجته احلاجة فطيمة  وصديقه ااهد السي املربوك 

و تدرس يف معهد لتصبح قابلة يف إحدى مستشفيات القرية و مشاكلها و تبدأ حياة جديدة 

لتلتقي بعدها حبسني األستاذ اجلامعي و املهندس يف اإللكرتونيك الذي يسكن يف . العاصمة

بدأ قصة حب صامتة بينهما ال الطابق العلوي للبيت الذي تقيم فيه مجيلة بيت السي املربوك لت

و بالصدفة تقوم مجيلة بتوليد أخت حسني لتنجب طفال و تسميه .يعلن فيها أحد لآلخر عن حبه

      تظهر مالمح احلب و اإلعجاب بينهما لهناك تلتقي مجيلة حبسني عند زيارته ألخته . قتادة
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ملولود الذي ذهب والده إىل اجلبل هذا اقتادة . حسني أن مجيلة تعمل قابلة ذا املستشفى و ليعلم

   يف هذا الوقت كانت العاصمة مسرحا للمظاهرات . بعد إغالق الصحيفة اليت كان يشتغل فيها

حسني حني يلجأ جريح فجأة تنفتح املشاكل يف حياة و . سالحالعنف و الاإلضرابات و  و

ت رقابة اجلماعة عرب حيث يكتشف فيما بعد أنه حت. ملتحي إىل بيته و تقوم مجيلة مبعاجلته

إىل  استدراجهيف اجلامعة و بتوصية من زوج أخته قتادة، ليتم فيما بعد إغرائه و  صديقه الدكتور

و ليلعب . اجلبل مع اجلماعة و ينقاد خلدمتهم حيث يأمره األمري بصناعة األسلحة و القنابل

أساا عند عودا إىل القرية القدر لعبته و ليكون مصري مجيلة مماثال ملصري حبيبها حسني تبدأ م

حني يقع ما مل يكن يف . اليت هربت منها راغبة بإحضار أمها إىل العاصمة لكي متكث معها

على يد أبو قتادة يف القرية اليت فرت منها للنجاة من  لالغتصاباحلسبان و ذلك بتعرض مجيلة 

لتليب حاجات مغتصبها  لتؤخذ بعدها إىل اجلبل .اغتصاب املختار لكنها عادت لتغتصب هناك

أبو قتادة يتعرض لطعنة سكني أثناء معركة تتسبب و لكن . أبو قتادة و جيعل منها سبيته املفضلة

يف مقتله قبل الوصول إىل مركز العالج، أما مجيلة فتلتقي حبسني يف اجلبل ليتزوجها بعد موافقة 

حسني و مجيلة اهلرب من رر ليق. ألسلحة و القنابل للجماعةع حسني اصناألمري على شرط أن ي

اجلبل عرب الوادي حيث يتظاهر حسني بإجراء جتارب لصناعة السالح هناك يف الوقت الذي تقوم 

بعد أن بدأت مجيلة بالركض يطلق اجلندي ف .لكن أمل و حلم اهلرب يتالشى. فيه مجيلة بالغسيل

يفارق احلياة، لتجد مجيلة رصاصة واحدة من بندقيته أصرخت حسني لينفجر قلبه الصغري نازفا و 

سل من إىل تعبت فتوقفت لتشرب و تغت.نفسها وحدها بعد أن اقتلعت يامسينتها حسني إىل األبد

       .يف إحدى مراكز اجليش يف اجلبل أين يتم القبض عليها ثانيةبأا نفسها  لتنتبه ماء الوادي
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بدأت الرواية اجلزائرية مسريا متعثرة بقيود الواقع املعيشي واألوضاع القاسية، إال أا        

استطاعت مواكبة شقيقاا يف املشرق العريب، بالضبط يف الربع األخري من هذا القرن، وذلك 

يب  وعال جنمهم من خالله يف الوطن العر بفضل قلة من األدباء اجلزائريني الذين ضوا ذا الفن 

 كله ، ألم متكنوا من تقنيات السرد الروائي ، وجربوا أساليب عدة يف كتابة هذا الفن ومنهم 

عبد احلميد بن هدوقة ، الطاهر وطار ، مولود فرعون ، مولود معمر ، كاتب ياسني وحممد ديب 

    يــــــــــــمنمث تال هذا اجليل جيل آخر هو املعاصر لنا ومن كتابه واسيين األعرج ، أحالم مستغا... 

الذي اعتنق هذا الفن الروائي " إبراهيم وطار " وبني هؤالء جند الروائي . و إبراهيم وطار    

" مقابر اليامسني " باعتباره أحد أساليب بعث الوعي والقيم والفكر اإلنساين ولذلك محلت  رواية 

سوداء ، واليت تعرضت فيها ألبشع عصارة فكره ومترده عن الوضع الذي ساد اجلزائر إبان العشرية ال

اليت مثلها الكاتب يف خطابات فكرية ثقافية ، اجتماعية ، سياسية ودينية يف . واجلرائم اازر 

" جاء موضوع حبثي معنونا ب  قالب فين مجيل يتوفر على قدرة من اجلمالية السردية ، لذلك

فنا   وباعتبار الرواية فكرا و" . يم وطار اخلطاب الفكري واجلمايل يف رواية مقابر اليامسني إلبراه

ما : فكر يقنع وفكر ميتع فقد شغلتين جمموعة من األسئلة قبل اخلوض يف حيثيات الدراسة منها 

 ا هي اخلطابات الفكرية للرواية ؟مفهوم اخلطاب ؟ وما أنواعه ؟ وما هو الفكر واجلمال ؟ وم

                                                             وكيف جتسدت األسس اجلمالية فيها ؟
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ومن  موضوعية،هلدا املوضوع فقد جاء تلبية ألسباب ذاتية وأخرى  اختيارأما سبب        

ألا تعاجل القضايا  باخلصوص،الروائي عموما والرواية اجلزائرية الدواعي الذاتية ميلي إىل قراءة الفن 

أما الدواعي العلمية فقد قرأت هذه الرواية فوجدا  .اليومأو نعيشها حنن  اليت عاشها سالفا

تعكس اهلموم والقضايا اليت عاشها وعايشها اتمع اجلزائري يف العشرية السوداء بطريقة فنية 

وذلك لنشر أفكاره من خالله وتصوير ) الرواية ( ذا الفن " إبراهيم وطار " مجالية وقد اهتم 

                                                                     .آنذاكائم يف اجلزائر الوضع الق

يتطبيقنظري والثاين  األولوقد رمست هلذا البحث خطة تتكون من مقدمة ومدخل وفصلني   

ثالث  و .عامةاجلمال مفاهيم  اإليديولوجيا و الفكر و اخلطاب،:  ـــــــــــلخصصته  :األولالفصل 

املبحث الثاين فقد تضمن  أما. عم مفهوم اخلطاب وأنواعه :  األولحتدثت يف املبحث  .مباحث

. وأنواعهفيه عن مفهوم اجلمال  تاملبحث الثالث فقد حتدث أما،  وااليدولوجيا الفكر احلديث عن  

 تحثني تناولاجلمالية يف الرواية وقد حوى مب واألسسالفصل الثاين فقد جاء بعنوان اخلطابات  أما

اجلمالية يف الرواية  األسسفقد تناولنا فيه : املبحث الثاين  ماأجتليات اخلطاب يف الرواية  األوليف 

يكون  أن ارتأيتولتكون الدراسة وافية ، . نتائج البحث  أهمخامتة رصدت فيها  إىل فة باإلضا

نوظف  أناملنهج املتبع هو منهج التلقي املعتمد على آليات القراءة والتحليل كما فرضت الدراسة 

       .املنهج التارخيي خاصة يف املدخل والفصل األول 
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حتليل اخلطاب "كتايب: ا يف هذه الدراسة نذكر منها  أما عن املصادر واملراجع الىت ّمت االستعانة  

لسيزا أمحد "      "بناء الرواية"، و كتاب"لعبد املالك مرتاض " " نظرية الروايةيف "و " السردي

" ، و كتاب" حلسن حبراوي" "بنية الشكل الروائي الفضاء،الزمن ، الشخصية "، و كتاب"قاسم 

هلالة حمجوب " "علم اجلمال وقضاياه " ، و كتاب" حملمد سبيال" "االيدولوجيا حنو نظرة تكاملية 

  ".خضر 

                :هيمجلة من النتائج  إىليف اية املطاف بعد دراسة وحتليل الرواية توصلت و 

  أسلوب عريب ناصع يعتمد اللغة العربية الفصحى يف السرد واحلوار" إبراهيم وطار " أسلوب / 1

  .معا

ذلك يف استعمال الروائي اجلمل القصار اليت تؤدي الفكرة دون زيادة وال نقصان ويتجلى / 2

  .احلوار 

برع الكاتب يف املزج بني ضمائر السرد املتكلم واملخاطب والغائب إىل أنه يغلب على الرواية / 3

  .الغائبالضمري 

. األدبية إىلمفهوم اخلطاب توزعته مدارس ونظريات خمتلفة فتعددت مفاهيمه من اللسانية  إن/ 4  
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ة والثقافية خاصة يف العشرية السوداء اليت الرواية قد طفحت باخلطابات الدينية والفكري إن/ 5

  .اجلزائرمرت ا 

  .   واالجتماعيةقدم الروائي إضاءات حول العشرية السوداء يف أبعادها الواقعية /6

السرد  و ةكاللغبني البحث براعة الروائي يف استخدامه لتقنيات اجلمال يف النص الروائي  / 7

  .القراءةوالوصف واحلوار واملكان فنية واجلمالية منحت الرواية جاذبية يف 

تعمد الروائي إبراز اخلطاب السياسي املتداول ضمن فرتة العشرية السوداء مربزا تعارض / 8

  .ومجاعاتاملتصارعة نظاما  األطرافبني  اإليديولوجيات

كمة املباين و املعاين اليت نسخت خيوط قدرة الروائي علي سبك تلك اخلطابات يف بنية حم/ 9

               .روايته 

يف استخدامه لتقنيات اجلمال يف النص الروائي كاللغة " إبراهيم وطار "بني البحث براعة / 10

  .والسرد والوصف واحلوار واملكان و فنية ومجالة منحت الرواية جاذبية يف القراءة 
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أن املكان ال ميكن أن يكون مجاليا إال إذا ارتبط بقيم معينة هي فيم  إىل البحثخلص / 11

اإلنسان الذي يعيش فيه ، كما برزت مجاليات املكان من خالل تصويره احلي ألماكن  عده جرت 

  .فيها أحداث الرواية، كاملستشفي، املدينة، اجلامعة، القرية والريف عموما

الوصف وخاصة  يف تركيزه علي وصف  اجلزئيات املتعلقة أبرز  البحث أن الروائي أبدع يف / 12

  .بالوصف وذلك ما جتسد  يف وصفة لألماكن  والشخصيات 

بني البحث أن هناك عالقة  وطيدة بني الوصف واملكان فبالوصف  تتحدد معامل املكان / 13

  .وتتحقق مصداقيته وواقعيته للقارئ، وان كان مكانا فنيا خياليا

هي الذات الفاعلة اليت تعمل علي حتقيق احلدث وذا تنوعت الشخصيات  إن الشخصيات/ 14

.بني رئيسة وثانوية  

اخلطابات والتقنيات اجلمالية من خالل  أنواعبعض  أوضحتأكون قد  أنآمل  يف االخريو       

فإن كنت  قد ُوفقت  . أخرىدراسيت هلذه الرواية وان تكون مبادرة طيبة ومفتاحا لدارسات 

.فالتوفيق من ريب العاملني،وإن كان غري ذلك فحسيب أنين أخلصت النية وبذلت اجلهد،وهللا احلمد  

ويف  على تفضله باإلشراف" رضا معرف " أرفع شكري وتقديري لألستاذ  أنكما ال أنسى       

منه هو صدق النية وإخالص  ةاألخري فإنين  ال أدعي اإلحاطة باملوضوع ولكن ما أنا متيقن

ويبقى التوفيق من عند اهللا والتقصري من  ، صد،وبذل اجلهد إلخراج هذا العمل يف أفضل صورةالق  
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هذا العمل ال خيلو من العيوب  أنتقدم فإنين اعرتف  اممالرغم  و على. طبع البشر والكمال هللا

جيعل الدراسة  ، هذا ماواملآخذ ، ذلك أن النقص صفة من صفات البشر والكمال هللا عز وجل  

آملة منهم . الذين سيشرفونين مبناقشة هذا العمل  األجالء األساتذةحباجة ملحة إىل ملحوظات 

وخالص الشكر . عملي بعني الناصح املصحح وهلم عظيم اجلزاء من اهللا عز وجل  إىلينظروا  أن

.مين   

 



  :ملخص

عند من قبل الدارسني سواء عند العرب أم  ا كبرياظاهرة أدبية القت اهتمام الروائي اخلطاب       

سياسي الديين، ال( :منها إىل متلقي، و له عدة أنواع ئو هو رسالة موجهة من منش .الغرب

...).ثقايفالفكري الجتماعي و اال  

الذي برع يف جتسيد هذه " إبراهيم وطار"للروائي " مقابر اليامسني" روايةو هذا ما جتسد يف        

السوداء يف أبعادها  ةـــــــــــاخلطابات بطريقة فنية مجالية، ليقدم ا الروائي ماعانته اجلزائر خالل العشري

.خاصمةبني األطراف املت تاـــــــــاختالف اإليديولوجي مربزا... االجتماعية و الفكرية و السياسية  

        RESUME : 

        Le discours romantique est un phénomène littéraire 

considérable qui a été traité par les théoriciens arabes et 

occidentaux. Il est un message destiné d’un locuteur vers un 

interlocuteur. Ce message a plusieurs types : religieux –

politique-social- idéologique et culturel…). Et cela s’est 

traduit dans le roman « Makabir Alyassamine » du roman 

« Ibrahim Wattar ».Il a bien donné la réalité historique de la 

souffrance des algériens pendant la décennies  noire dans toute 

ses dimensions sociales, politiques et idéologiques ,Il a montré 

les différances idéologiques entre les membres de conflit. 

 


