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 وقل اعملىا فسيري هللا عملكم ورسىله والمؤمنىن
وستردون إلً عالم الغيب والشهادة فينبؤكم بما كنتم 

 .تعملىن
 104: سىرة التىبت اآليت



 

 

 

 
 

 له األمساء احلسىن تعاىل امسه وتبارك فله ، باسط األرض ورافع السماء،احلمد هلل رب العاملٌن
 .والشكراحلمد 

 ألناس هلم الفضل الكبًن يف اجناز موضوعي مبواقفهم بالشكر والتقدير ،يسعدين أن أتقدم 
 مقدمة أستاذيت املشرفة أمال منصور اليت غمرتين بكرم علمها ورافقتين ،النبيلة اليت أنارت دريب

. بنصائحها طيلة العام الدراسي

كانا يل العون والسند يف مشواري ين  اللذين،كما أتقدم بالشكر والتقدير إىل والّدي الكرمي
.   الدراسي

 .جيدة وساهم يف إخراج البحث يف حلة ،ويف األخًن أشكر كل من مد يل يد العون
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رواًجا وشيوًعا لدى ادلؤلفني؛ألنو الفن الذي َيطرُح ر الفنون النثرية يعترب الفن الروائي من أكث

 .ه وتوجهاتو الفكرية واالجتماعيةءمن خاللو الكاتب آرا

ودلا كانت الرواية أكثر األجناس األدبية  انفتاًحا على متناص تراثي متنوع الحتوائها على 

فالتنقيب .كانت ذات عالقة مع ادلوروث لزمخو الثقايف وادلعريف ،التصوير الدقيق ألفق الواقع اليومي 

فهو ديثل ،والبحث يف موضوع ادلوروث  وال سيما يف النص الروائي يعد قراءة جديدة للنتاج األديب 

آخر إىل رمز اذلوية واألصالة اليت تتجذر يف عمق األمة ،وذلذا تفاوتت عملية توظيفو من روائي 

خطوات "أن يغرف من ىذا ادلوروث يف منت روايتو " سلطان سعد القحطاين"حاول الكاتب الذ

ادلوروث الشعيب والديين كفجاءت مشحونة بسمات تراثية خمتلفة " على جبال اليمن

 :وديكننا صياغة إشكالية حبثنا كاأليت،لذلك أردنا أن نتناول ىذا اجلانب من الدراسة ،والتارخيي

أي  وإىل  وكيف ساىم يف صناعة نص روائي لو خصائصو ادلنفردة؟ماذا نعين بادلوروث؟

 يف استلهامو للموروث؟" سلطان سعد القحطاين"مدى أفاد الكاتب 

خطوات "رواية  وسيكون ىدفنا من دراسة موضوعنا وادلتمثل يف ادلوروث وصناعة الرواية يف

 البحث عن دور ادلوروث يف خلق شكل سردي ىو" لسلطان سعد القحطاين"على جبال اليمن

. الروائيعلى النص اليت أضفاىا ىذا الرتاث والسمات اجلمالية  جديد،وعن اآلليات

:  إىل راجع"خطوات على جبال اليمن"ويكون اختيارنا لرواية 
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رغبتنا ادللحة والدائمة يف دراسة النص الروائي، وأن الرواية جاءت مشحونة بزخم تراثي متنوع  -

. ادلوضوع ادلدروسإىل يساعدنا للولوج 

 تعاجل موضوع البحث عن الذات يف ظل فقدان ادلاضي الذي يشكل رمز اذلوية ا روايةكونو -

 .والتاريخ،وىذا ما اسرتعى فضولنا لفك الشفرات اليت محلها الكاتب لروايتو

االستعانة إىل سنعتمد على ادلنهج الوصفي التحليلي،ألنو يتناسب وطبيعة ادلوضوع إضافة 

. بادلنهج التارخيي عندما يتعلق األمر بسرد حقائق تارخيية ختص التاريخ اليمين واإلسالمي

خبامتة وخنتم تصّدر ىذه العناصر مقدمة تومدخالً وفصلني وملحق :ستتضمنأما خطة حبثنا      

 .ىي حصيلة نتائج حبثنا

مفهوم ادلوروث إىل خاللو  من تطرقن و ماهية الموروث وصناعة الرواية: موسوم بـــفالمدخل

تناول موقف  ن أما فيما خيص صناعة الرواية،وادلوروث عند كل من العرب والغرب وأمهيتو وقيمتو

الرواية العربية من الرتاث،وأشكال توظيف الرتاث يف الرواية العربية، وبواعث توظيف الرتاث يف 

 .الرواية العربية ادلعاصرة

والذي نعرج من خاللو إىل العناصر  الموروث والتشكيل السردي: معنون بـــالفصل األولأما 

خطوات على جبال "مفهوم ادلكان الروائي ،وأمهيتو ،وعالقة ادلكان بادلوروث يف رواية : اآلتية

وعالقة الشخصية بادلوروث ،عهااوأنو، الشخصية الروائية  ،ومفهوم"لسلطان سعد القحطاين""اليمن
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 ،أنواعو،وومفهوم الزمن الروائي،"لسلطان سعد القحطاين""خطوات على جبال اليمن"يف رواية 

 ."لسلطان سعد القحطاين""خطوات على جبال اليمن"وعالقة الزمن بادلوروث يف 

خطوات على جبال "عنوان تجليات الموروث في راوية يكون بالفصل الثاني أما 

ادلوروث الشعيب ادلتمثل يف ادلثل :تناول فيو العناصر اآلتيةن و"سعد القحطاني لسلطان""ناليم

 ،ادلوروث الديين ادلتمثل يف لغة القرآن الكرمي واألحاديث النبوية والقصص الديين،وواألغنية واللهجة

 .التارخييةالرموز وادلوروث التارخيي ادلتمثل يف 

 . وملخص للرواية،عن حياة الكاتبسيضم حملة  الملحق أما

معجب العدواين ،وتوظيف الرتاث يف :ـــــــادلوروث وصناعة الرواية ل:وسنعتمد على مراجع منها

سعيد :ــــــل (الرواية اجلزائرية أمنوذجا )حممد رياض وتار،والتناص الرتاثي :ـــــــالرواية العربية ادلعاصرة ل

 .ىذه ادلراجع وغريىا كان ذلا الفضل يف اجناز مذكرتنا،سالم 

صعوبة : واحلقيقة أن كل باحث جيد عدة عقبات تعيق مسرية حبثو ومن ىذه الصعوبات

 .الروائي بعض مفرداهتاوظف ضبط وانتقاء ادلادة العلمية، وصعوبة اللهجة اليمنية اليت 

 اليت مل "أمال منصور "ويف األخري أتقدم بعبارات الشكر والعرفان ألستاذيت ادلشرفة الدكتورة 

تبخل علي بكرم علمها،وكذلك أعضاء جلنة ادلناقشة اليت منحت يل وقتها الثمني يف قراءة البحث 

 .وتصويب أخطائو، و يف اخلتام نسأل اهلل التوفيق والسداد دلا حيبو ويرضاه لنا
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 ماهية الموروث وصناعة الرواية 
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: الموروث مفهوم 1- 

تعيش وتتطور الذي  أن ادلوروث ىو عماد أي أمة فهو ادلاضي واحلاضر وادلستقبل كال ش

. اذلوية ومنبع العادات والتقاليد اليت يتوارثها األجيال ه ألنعليو؛زلافظة ه للوترتقي من خالل

دلأخوذ من تلك ادلادة قصد ا امضى، باعتبارهينشأ ادلوروث من الًتاث كمادة متعلقة بزمن »

االستخدام يف رلاالت متعددة تتباين بتنوع التوجهات الدراسة، أو  أو ،التوظيفادلعرفة، أو 

 )1(«.وادلذاىب اإلنسانية

البن ""لسان العرب"،حيث جاء يف " ورث"مشتقة من مادة " موروث"إن لفظة :تعريفه لغة1-1

وىو الباقي الذي يرث األرض ومن ،ورث الوارث صفة من صفات ا عز وجل»":منظور

﴿: وجل ا عز لقول)2(«.عليها              ﴾)3( 

والًتاث ما خيلفو الرجل ، واحدواإلرث، والًتاث، والوارث،الوْرُث، والوَرث»:أما ابن األعرايب فيقول

 (4)«.لورثتو

                                                 

،أطروحة مقدمة (تأويلية مقاربة حتليلية)أمنوذجا"الطاىر وطار وواسيٍت األعرج"ادلوروث السردي يف الرواية اجلزائرية ،روايات :صلوى منصوري  (-1)
احلاج  جامعةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،وآداهبا ، قسم اللغة العربية،إشراف الطيب بودربالة  ،لنيل دكتوراه العلوم يف األدب احلديث

 .14،ص2011/2012خلضر،باتنة،اجلزائر،
 ،لسان العرب ،اجمللد السادس ،دار صادر، بَتوت، لبنان: أيب الفضل مجال الدين زلمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي(- 2)

. 429،ص2،2007ط
 .10احلديد اآلية  (-3)
 . نفسهاةادلرجع السابق، الصفح- (4)
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 ِوْرثَة،وِوراثَةوإْرْث،ووْرثًا،وَوَرَث،(يرثو) وعنوادلال ومنوفالن  ورث»يف معجم الوسيط جاءا كم

( 1)«.أباه مالو ورلده َوِرَث اجملد ووَته، َورثَ :صار إليو ما بعد موتو ويقال

الًتاث يعٍت كل ما خيلفو السلف للخلف،أو  ف اللغوية يتضح أنيومن خالل ىذه التعار

. كل ما يرثو االبن عن أبيو

 التعدد يعود إىل مصطلح الًتاث، وذلكلقد تعددت ادلفاىيم حول :اصطالحا تعريفه 1-2

 اديولوجياتو أن كل باحث نظر إليو بنظرة سلتلفة حسب عليها، كماادلضامُت اليت حيتوي 

 .وختصصو

  مجاع الًتاث ادلادي وادلعنوي لألمة منذ أقدم العصور إىلبأنو»:فيعرفو وايل شكري بقولو      

وعلى ذلك » مفهوم الًتاث يف اجلانب ادلادي وادلعنوي  فتعريف وايل شكري حيصر(2)«.اآلن

فالًتاث العريب ىو ذلك ادلخزون الثقايف ادلتنوع وادلتوارث من قبل اآلباء، واألجداد وادلشتمل على 

 أ كانت ىذه القيم القيم الدينية والتارخيية واحلضارية والشعبية مبا فيها العادات والتقاليد سواء

 (3)«.مكتسبة مبرور الزمن مدونة يف كتب الًتاث،أو مبثوثة بُت سطورىا أو

ومن خالل ىذا التعريف يتبُت أن الًتاث العريب متنوع،ومتعدد إذ يشتمل على كل ما خلفتو 

إبداعو وفنو فيعرب  األمة وتناقلتو األبناء عن األجداد، فهو ادلنبع واجلوىر الذي يستلهم منو األديب

. من خاللو عن واقع اجملتمع،وحضارات الشعوب

                                                 

 .1024ص،{د؛س}،{د؛ط}تركيا، ، والتوزيع، استانبول،ادلكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر 1جالوسيط، معجم : إبراىيم مصطفى وآخرون-  (1)
 .9، ص2007، 1توظيف الًتاث يف الشعر اجلزائري احلديث، مطبعة ادلعارف، عنابة، اجلزائر ط: بومجعة بوبعيو وآخرون-  (2)
 .40، ص{د؛ س}، {؛ طد}، ر، مصة، القاىر قباء للنشر والتوزيعر، داأثر الًتاث العريب يف ادلسرح ادلعاصر: سيد علي إمساعيل-  (3)
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، خلفو السلف للخلف من ماديات ومعنويات أيًا كان نوعها  ماو، هوالًتاث مبعناه الواسع»

 احلياة مجيع رلاالتفهو يشمل  (1 )«.ي مبعٌت أخر كل ما تركتو األمة من إنتاج فكري وحضاروأ

أدبية وشعبية وفكرية وعقائد، وفنون ويرتبط باألمم السابقة وما خلفتو لنا من عادات وتقاليد 

. وبقت خالدة يف ذاكرة الشعوب

األصيل ليس ىو كل الًتاث، ذلك أن الًتاث ىو  إن»:بقولو" زكي صليب زلمود"كما عرفو 

ادلاضي الثقايف كلو،واألصيل ىو اجلانب الناضج من ىذا الًتاث القادر على التأثَت يف رلرى احلياة 

( 2)«.احلاضرة

يرى أن الًتاث ال يكمن يف اجلانب األصيل،وإمنا " زكي صليب زلمود "وبناًء على ىذا فإن 

فالًتاث لدينا حسب ادلنطق » يف نضج ىذا األصيل من الًتاث وقدرتو على التأثَت يف حاضر احلياة

 اإلنسان على األرضاستقرار العلمي ىو نتاج تراكم كمي وكيفي خلربات طويلة تعود إىل بدء 

 . هباه، أي أن الًتاث العلمي يعود إىل خربات اإلنسان مع األرض واستقرار(3)«.وارتباطو هبا

 احلضاري يدخل فيو ما وصلنا على مر العصور واألزمنة من اإلنتاج والًتاث مبعناه اإلنساين»

( 4)«.،واألخالقي،والعلمي،والديٍتواالجتماعي،واالقتصادي، والفٍتواألديب، األثاري

                                                 

 بن عكنون، ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،(دراسة تارخيية ومقارنة)الًتاث العريب اإلسالمي :سليمان زلمدحسن  -  (1 )
 .13،ص{؛سد}،{د؛ط}،اجلزائر

، (دراسة حتليلية مقارنة)منوذًجا، إشكالية الًتاث واحلداثة يف الفكر العريب ادلعاصر بُت عابد اجلابري وحسن احلنفي : رمحون سحبون علي -(2)
 .18،ص2007،{د؛ط}وشركائو، اإلسكندرية، مصرتوزيع منشأة ادلعارف جالل حزي 

 .21ص، 1999، 3 مصر، ط احلضارة، القاىرة، البصري لبحوث والًتاث، ادلركزاألسطورة :  القمٍتسيد- (3)
 الثاين ،منشورات جامعة زلمد اإلنسانية العدداحلداثوية وأثرىا يف الرواية العربية اجلزائرية يف فًتة السبعينات ،رللة العلوم :أمحد جاب ا  (-4)

 .16،ص2002 اجلزائر ،جوان،خيضر بسكرة
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 ،وجهة نظري يتضح أن الًتاث يشتمل على سلتلف اجملاالت ادلتعلقة حبياة اإلنسانحسب 

. فهو متأصل يف ماضي اإلنسان وال يستطيع التجرد منو

 يقف الًتاث عند نوع زلدد،بل ىو إىاب فضفاض،ال يقف عند الًتاث النثري وال»

 اجتماعي، ولذا نتاج واألعراف، فهو يشمل األخالق والسلوك والعادات  وادلكتوب، ألنوالشفاىي

 )1(«. نتاج الحقوأصل لكلترى الثقافة التقليدية السائدة أنو مبثابة جوىر 

 دلدى تأثَته يف األجيال فال يستطيع اإلنسان األمة وذلكيظهر لنا أن الًتاث ديثل جوىر 

 .فاإلنسان بال تراث ىو إنسان بال ىوية وتاريخ  فهو األصل الذي ينتمي إليو،التجرد من تراثو

 االبن حضوراألب يف   على حضورادلعاصر عنواناالًتاث بالنسبة للوعي العريب  هبذا أصبحو»

 )2(«. ادلاضي يف احلاضراخللف حضورالسلف يف 

كان ال بد من توضيح ىذا  دلا كان الًتاث يتداخل مع وَته من ادلفاىيم كالتاريخ وادلوروث

وَت أنو ال ديكن اخللط » التداخل لكي تنكشف الرؤية ويزول الغموض الذي يشوب ىذه ادلفاىيم

الًتاث ىو فإن  كان التاريخ ىو ادلاضي يف بعده التطوري التاريخ فإذابُت مصطلحي الًتاث و 

كما ديكن التمييز بُت الًتاث وادلوروث انطالقًا من أن ،ادلاضي موصوال باحلاضر و متداخال فيو

الًتاث ىو استمرار ادلاضي يف احلاضر،يف حُت أن ادلوروث ىو ما منلكو من الًتاث عيًنا فيصبح 

 يقتصر ادلوروث على ادلوروث الذىٍت بعناصره الدينية واخللقية والعاطفية العام والمبثابة اخلاص من 

                                                 

اإلسكندرية، مصر، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،(دراسة يف عالقة الشاعر العريب بالًتاث)الشاعر والًتاث : مدحت اجليار- (1)
 .112، ص{د؛س}،{د؛ط}
 .24،ص2007، 3العربية، بَتوت، لبنان، ط، مركز دراسات الوحدة (ومناقشاتدراسات )الًتاث واحلداثة :اجلابري عابد زلمد- ( 2)
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 مبدى تأثَت ادلاضي يف اوبذلك يكون الًتاث متعلقً )1(«.والفلسفية ؛بل يتعداه  إىل ادلوروث ادلادي

 .يف حُت ادلوروث ديس سلتلف ما خلَّفو السلف للخلف يف سلتلف رلاالت احلياة،احلاضر 

 :والغرب التراث عند العرب 1-3

 عناية خاصة يف كتبهم ومدوناهتم اليت ْوهُ َأْولَ  لقد اىتم العرب منذ القدمي بالًتاث إذ:عند العرب-أ

.  عن مفاىيمو ومدلوالتوالبحث، والتنقيبألفوىا يف 

إذ ذكرت مرة واحد " تراث" كان القرآن الكرمي من أقدم النصوص اليت وردت فيها كلمةف

 ﴿:يف قولو تعاىل                               

                       ﴾(2 )

﴿النملوقد جاء يف القرآن الكرمي يف سورة        ﴾)3(ذلذه  ، والتفسَت 

( 4 )«.أن سليمان ورث أباه داود بعد  موتو يف النبوة وادللك والعلم دون باقي أوالده»ىو  اآلية

القرآن الكرمي واألحاديث  الًتاث العريب يعود ظهوره إىل قبل اإلسالم وقد تطور بفضل

تعد كلمة الًتاث من أكثر الكلمات »النبوية، ولذا ديثل ادلاضي بكل توجهاتو ومضامينو ادلختلفة 

 وعقلية ،ومعرفية،تداوال على لسان ادلشتغلُت بالفكر العريب،إذ محلها ادثون مضامُت فكرية

ىي وعقيدية أوسع شلا كانت حتملو عند األقدمُت، ذلك أن الًتاث ليس سللفات ادلاضي بقدر ما 

                                                 

 .9توظيف الًتاث يف الشعر اجلزائري احلديث،ص:وآخرون بوبعيوبومجعة  - (1)
 .20 إىل17 ن،اآلية م الفجرةسور - (2)
 .16 النمل ،سورة - (3)
 .378،ص2009، {د؛ط}للطباعة، القاىرة مصر،  السحار الكرمي، دارالتفسَت القومي للقرآن :أمحد الطحانالشحات  - (4)
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كلية ىذه الثقافات من حيث أهنا الدين، واللغة،واألدب،والعقل، والفن،واألعراف،والتقاليد والقيم 

 )1(«.ادلألوفة اليت يتشكل منها النسيج الواقعي للحياة ويلتصق هبا

 الثالثية الثنائية، أويف القواميس اللغوية " الًتاث"إن مدلول مصطلح ادلوروث  »:عند الغرب-ب 

ومها من اإلصلليزية، يف (patrimony )ويف الفرنسية  (patrimoine)أنو يقابل تشَت إىل

 وتعٍت اإلرث(patrimonies)األوريب الذي يعود إىل اللغة الالتينية احلاملة دلصطلح  األصل

. ويشَت ادلصطلح عند الغرب إىل الثروة ادلادية ادلوروثة عن األب(2)«.األبوي

بالفرنسية مبعٌت رلازي للداللة على ادلعتقدات اخلاصة  (heritage)لقد استعملت كلمة

( 3).الروحيحبضارة ما وبكيفية عامة الًتاث 

تعنيان كل ما وصلنا عن األسالف من ثروة  (patrimoine)و (heritage)إن كلميت 

تتعديان حدود ادلعٌت  فالكلمتان تكادان ال  كل ما يوصف بو تراث مشًتكو، أ( فٍتتراث)نفيسة

( 4).ألبنائوأساًسا ما تركو ادليت للكلمة، وتعنيان العريب القدمي 

 خلفو األجداد  يعٍت ماا، فكالىمخيتلف عن الًتاث العريب من حيث ادلعٌت فالًتاث الغريب ال

. ات ماديات ومعنويعنهم من وتوارثو لألبناء،

 

                                                 

 .9صاحلديث، توظيف الًتاث يف الشعر اجلزائري :بوبعيو وآخرون بومجعة –(1)
  الثاينوالثالثون كانون اخلامسة ة، السن429العرب، العدد كتاب األديب، احتاد ادلوقف  الًتاث، رللةإشكالية: معتوقفريدريك- (2)

. 15ص، 2007،سوريا
دراسة حتليلية )منوذًجا، إشكالية الًتاث واحلداثة يف الفكر العريب ادلعاصر بُت عابد اجلابري وحسن احلنفي :علي رمحون سحبونينظر - (3)

 .19، ص(مقارنة
. 13،ص2010، 1 ، ط الكتب احلديث ،، إربد ، األردن،، عامل(الرواية اجلزائرية أمنوذجا) الًتاثي التناص:  ساّلمينظر سعيد–  (4)
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 : التراث وقيمته أهمية1-4

 :أهميته-أ

أن لو دور فعال  األمم، كما للًتاث أمهية كربى يف اجملتمع فهو ادلقياس الذي تقاس بو أصالة

الشعوب،وتقدمها،وتطورىا فبقدر اافظة عليو يرتقي األديب،و يسمو بفنو وينتج تراث  ازدىاريف 

يف حياهتم العامة فيكون ىذا الًتاث معربًا عن روح اجملتمع وأعرافو ويتداولونو األجيال،أديب يتوارثو 

ويف تقوية ،ويف احلفاظ على الذاكرة اجلماعية،واحلضارية،فالًتاث يساىم يف تثمُت القيم األخالقية»

 (1)«.واجلماعات،والتواصل بُت األفراد،روابط اذلوية

 ادلتنكر ،ألنولذلك أولتو اىتماًما كبَتًا،لقد أدركت الدول يف العصر احلديث أمهية الًتاث»

فهو ،فالًتاث يعطي حياة الشعوب طابًعا ولونًا شليزًا،أو الغافل عنو يصبح بال ىوية حضارية لًتاثو

( 2)«.يعرب عن شخصية األمة اليت تنفرد هبا عن وَتىا

 وهبذا أصبح ذا أمهية كربى يف حياة ،باذلوية ويساىم يف احلفاظ عليها الًتاث ديد األمة

تربز » حيافظ على أصالتها و يكسبها عادات وتقاليد تظل متداولة مع مرور األزمنةالشعوب، ألنو

 فتتجلى أمهيتو ،ومستوياهتا احلضاريةقيمها وتقاليدىا أمهية الًتاث لألمم يف كونو مبثابة معيار دلعرفة 

 (3)«.يف مدى صيانتو حلضارات األمم

                                                 

، 2005، 1طاإلنسانية، الرباط، ادلغرب،  كلية اآلداب والعلوم ت، منشورا(ىوية وتواصل)الًتاث اللغوي الشفاىي : شاذيلمصطفى- (1)
 .10ص

 .58، ص(دراسة تارخيية ومقارنة)الًتاث العريب اإلسالمي : زلمد سليمانحسن- (2)
 العادلي للفكر ، ادلعهد(ادلعاصرةعوامل البناء احلضاري يف الكتابات العربية )اخلطاب العريب ادلعاصر :  زلمود عبد الباقيإبراىيم- (3)

 .62، ص2008، 1األمريكية، ط ادلتحدةفرجينيا، الوالياتاإلسالمي،



 مدخل                                                             ماهية الموروث وصناعة الرواية

 

 
14 

إىل عدم اندثار حضارهتا والرقي هبا  ألمةلتتجلى أمهية الًتاث يف كونو ادلعيار الذي يضمن 

 النهر الذي يصب فيو اإلنسان كل قيمو ومعتقداتو وأثاره والتطور، فهو درجات االزدىار أمسى

. وتقاليده ويورثو دلن خيلفو

الًتاث مرآة الشعوب اليت من خالذلا يستطلع اإلنسان ماضيو على ضوء حاضره،فهو :قيمته–ب 

تكمن قيمة الًتاث يف مدى ما يعطي للمبدع من وجهات »ادلنهل الذي يستمد منو قيمو،وعاداتو

أي أن عالقة ادلبدع بالًتاث قابلة للتغيَت ، تطويره،واستمراره على نظر لتفسَت الواقع،والعمل

 (1)«.الًتاث دلتغَتات العصر استجابة والتجديد وفق

فالًتاث لو دور كبَت يف عمل الفنان فهو الذي يزوده بنظريات،ومفاىيم اليت من خالذلا 

يأخذ منو ما يتوافق مع إيديولوجيتو  يستطيع أن يفسر الواقع،فعالقتو بالًتاث عالقة متجددة إذ

إن قيم الًتاث تظل مطلقات فيضية ما دامت تتحرك بفضل » فيحاول بثها يف نصوصو اإلبداعية

مسكونة،وليست سكونية إجيابية أمناط عقلية  قوة ادلخيال العقالين ذلا بتمامية اخللق،كما أهنا

 (2)«.قبلية،وبعدية،إال بالفعل العقالين إذ ختدم احلاجات والنوازع اإلنسانية

 واالرتقاء واإلفادة من مضامينو ادلتعددة يسهم يف تطوير فن األديب،إن التثقف بالًتاث»

وجيدده ،ادلاضيابتكار النص ادلبدع الذي يعيد  ميالد ىو وىذا، وقدراتو التعبَتية، التشكيلية بأدواتو

                                                 

 .58صادلعاصر، أثر الًتاث العريب يف ادلسرح :  علي إمساعيلسيد- (1)
 ،2001 ،1والتوزيع، دمشق، سوريا، طالفرقد للطباعة والنشر  ، دار(اجلماليةحبوث يف فلسفة القيم )  يف العقل احلداثيالًتاث: منَت احلافظ- (2)

 .184،185ص
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إبداعو، ويطلق أسراره وإمنا يعيد ،وىذا ال يلغي ادلوروث،وحيرر الكلمة ليقدم لنا نًصا إبداعًيا

 (1) «.، وانفتاح دائمليضيف لو موروثًا جديًدا ذا عطاء

 مع التوجهات اليت نًصا متوازيًايتناول األديب الًتاث بنوع من العقالنية وعلى ىذا يلد 

ستلهم منو الروائي ما يتالءم مع ي أن النص ادلتولد نص مفتوح على الواقعي ادلبدع، إذ يهدف إليو

 .وادلنفتح على ثقافات أخرى، الدائم العطاءهموروث

 صناعة الرواية ماهية-2

: موقف الرواية العربية من التراث-2-1

 اليت بقيت خالدة واآلثار الذي حيتوي على جل الوقائع اإلنساينديثل الًتاث ذلك الكيان 

ىو إال صورة عن التواصل بُت ادلاضي اخلالد  توظيفو يف الكتابة الروائية ماالذاكرة، ولذلك فإن يف 

من   الذي ال يستطيع أن يقوم إال من خالل مرجعية سائدة يف عصربرموزه،وأساطَته، واحلاضر

 .العصور

العربية  اإلبداعية فال ديكن وصف ظاىرة توظيف الًتاث بكوهنا ظاىرة ملموسة يف الكتابة

 يتم السائدة، إذ ديكن وصفها بأهنا واحدة من اخلصائص الرئيسية يف الكتابة الروائية فحسب، بل

 لذلك ديكن أن يصنف كتاب ادلعاصرة، وتبًعاتوظيف الًتاث بأساليب سلتلفة يف الروايات العربية 

 :الرواية يف الثقافة العربية إىل ثالث رلموعات

                                                 

إربد،  الكتب احلديث،، عامل(539-400 )عصر الطوائف وادلرابطُت) الًتاث يف الشعر األندلسي استحياء:  الياسُتمنصور زلمدإبراىيم  -(1)
 .9،ص2007، 1األردن، ط
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 الضوء  ا،وألقوديثلها الروائيون التقليديون الذين ركزوا على الًتاث يف أعماذلم:اجملموعة األوىل

خَت مثال على " حديد فريد أبو"  الروائي ادلصريوتفعيليو، ويعدعلى تفاصيلو باستحضاره 

 (1).ىؤالء

 تغيَت إىل يطمحون معاصرة، وكانواوديثلها الروائيون الطازلون إىل حلول :اجملموعة الثانية 

سالمة "و،(1922-1874") أنطونفرح"االجتاه ورواد ىذااالجتماعية،يف البنية جذري 

 (.1998-1935)"وايل شكري"و، (1985-1887)"موسى

 خلق إىلفاجتو ىؤالء ، جيل تيارات احلداثةإىلوىم الروائيون الذين ينتمون :اجملموعة الثالثة 

منوذجهم الروائي الذي ديزج النوع الغريب ادلتمثل يف صورة قواعد وقوانُت مع التقاليد الًتاثية 

 (2).االجتاه أبرز مثالُت يف ىذا" رجاء عامل"و" مجال الغيطاين" وديثل،الشرقية

 ولذا تأثر بو الباحثُت القدماء ،والتقاليد ادلتوارثة بُت األجيال للثقافاتذاكرة يعترب الًتاث        

ألنو يعكس العالقة بُت ادلاضي واحلاضر فجاء توظيفو يف اخلطاب الروائي ،  بثرائووادثُت وولعوا

 فهذا التوظيف حيمل رسالة فنية مجالية آخر، إىلبأساليب وتقنيات سلتلفة ذلا خصوصية من روائي 

. تساىم يف خلق شكل سردي متميز

 :أشكال توظيف التراث في الرواية العربية2-2

منو مادتو فكان أخذ ينتقي لقد تناول الروائي العريب موضوع الًتاث يف كتاباتو الروائية إذ 

فهناك من استلهم آخر الرؤية من كاتب إىل اختلفت  فقد األشكال، وهبذامتعدد االنتفاء ذلك 

                                                 

 .43، ص2013، 1،دار األمان ،الرباط،ادلغرب،ط(مؤثرات ودتثيالت )ادلوروث وصناعة الرواية:العدواين معجب:ينظر- (1)
 .44صادلرجع نفسو، - (2)
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يف ثقافة االنصهار مبثابة الدرع الواقي من  توظيفو  فكانوالقصص الشعيب الدين التاريخ، وآخرمنو 

 .الغريب

ديثل ادلركز الفاعل يف  ألن القرآن ك، وذلنصوصهملقرآن واحلديث يف  الروائيون افوظف »

،  ادلتعايل بنسيجو الداليلب، واخلطااألحكام مصدر الرؤية الدينية للوجود ومنبع وأنو الثقافة العربية

 (1)« . كونو مفصل لذلك اجململن، م احلديث النبوي الذي يكتسب وجوده وأمهيتوهويلي

ولذلك برزت ، تراثية تعطي للرواية العربية نفًسا جديًداأشكال البحث عن إىلتوجو الروائيون 

مسامهة أدبية يف فضاء " إميل حبييب"فكان للكاتب »جتارب روائية عديدة خاضت ىذا ادليدان 

والراحل الربيء الذي عبث بذاتو أكثر ،زلدد عنوانو ترىُت ادلوروث يف سياق يهدد الوارث وادلوروث

الذي بدّدتو  كان مليًئا بثقافة عربية تقليدية عنواهنا األديب ىو احلكاية والراحل،ما عبث الزمن بو

يف سياق جيعل احلاضر مرجًعا موروثو عاش ،وأحب فلسطُت إىل حدود الكلف،السياسة اذلوجاء 

 (2)«.لألزمنة

 عاش إذ بالًتاث يف كتابتهم الروائية تأثروامن بُت الكتاب الذين "  حبييبإميل"يعد الكاتب 

 تعلق بوطنو فلسطُت الذي ألنو وذلك ألزمنة،موروثو من خالل احلاضر الذي جعلو مرجًعا 

. عصفت بو السياسة الصهيونية

                                                 

، 2طوالنشر، بَتوت، لبنان،  العربية للدراسات ة، ادلؤسس(حبث يف البنية السردية للموروث احلكائي العريب)السردية العربية : إبراىيم ا عبد -( 1)
 .239،ص{د؛س}
 .205ص، 1999، 1البيضاء، ادلغرب، طالدار العريب، الثقايف العربية، ادلركز الرواية والرواية نظرية: فيصل دراج –( 2)
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 كالقرآن وذلذا وظف الروائيون الًتاث يف أعماذلم والسيما ما يتصل بادلرجعيات األساسية»

 (1)«.القيس امرئ اذلمذاين، ومعلقةومقامات ،وألف ليلة

تعٍت خلق ادلاضي، بل يف بوتقة االنعتاق  الًتاث ال تعٍت إىل من العودة األديب واية إن      

. بالفن الروائياالرتقاء  والسمات الفنية اليت تسهم يف اآللياتشكل روائي زاخر بالعديد من 

 من البعض ًىا توجا إىل آخر، فوجدن عملية توظيف ادلوروث بُت أديبتفاوتت»بذلك  و

 البعض الثالث يف إبداعاتو بادلوروثات الشعبية اإلسالمي، وجاء ضلو التاريخ األساطَت، وآخرضلو 

ودلا كانت الرواية وعاء شامل ومنفتح ( 2)«.من عادات وتقاليد كانت سائدة يف عصر من العصور

، واألساطَت ت، وادلذكراأن هتضم وتستثمر عناصر متنافرة كالوثائق » استطاعتعلى كل التطورات

 األديب، ث العلمي، واإلرل األخالقية، واخليام الفلسفية، والتعايلتوالوقائع التارخيية، والتأمال

 (3)«.والديٍت حىت ال تكاد تبدو جنًسا بال حدود

شلا ،وبذلك استفادت الرواية من تفاعلها وعالقاهتا مع الًتاث الذي أعطاىا زمخًا جديًدا»

 تأصيل يف اً ولعبت ىذه التجربة دور، تقدمي جتربة روائية عربية جديدة ذلا خصوصيتهاإىل أدى

 (4)«.الشكل الروائي

                                                 

. 16الرواية، ص وصناعة ادلوروث: معجب العدواين ( –1)
احلداثة أسئلة ) ادللتقى العريب الثالث للرواية وطار، زلاضرات الديٍت يف رواية الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي للطاىر ادلوروث: جغامليلى - (2) 

. 229،ص2008،{د؛ط}الثقافة، سطيف، اجلزائر مديرية ، منشورات(اجلزائرية الرواية يف
. 9،10،ص2000 ،{د؛ط}،منشورات احتاد كتاب العرب دمشق ،سوريا ،(دراسة تطبيقية يف الفن الروائي )مرايا الرواية :فرجياتعادل  –( 3)
احلديث، إربد، األردن،  الكتب ، عامل(حيدرحيدر منوذًجا دراسة تطبيقية روايات)األصالة والتغريب يف الرواية العربية :  أمحد معيكلأمساء –( 4)

 .5،ص2011، 1ط
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وذلك من خالل إسهامو يف بعث شكل جديد ،فالًتاث أضفى حيوية وفعالية على الرواية

فادلبدع العريب على وجو اإلمجال كان أكثر »من خالل استحضار أمناط سلتلفة من ىذا الًتاث

يربز ذلك من خالل ،دينامية وحتررًا يف تعاملو مع الًتاث مبقارنتو بغَته شلن تعاملوا معو حبثًا ودراسة

 التاريخ وإقامة صلتو بالواقع العريب يف سلتلف إىلصلاح الروائي العريب مثال يف ترىُت النظر 

 (1)«.جتلياتو

 أكثر حرية يف تعاملو ووعيو بالًتاث ويتجلى ذلك يف ن، كاوعليو فادلبدع العريب أو الروائي

 .بال تاريخأمة  ىي ادتلك تراثً   اليت الة، فاألمصلتو الوثيقة بالًتاث الذي ديثل لو كيانو وىويتو

 :المعاصرة بواعث توظيف التراث في الرواية العربية 3-3

:  رئيسية وىية بواعث ثالثإىلديكن تقسيم بواعث توظيف الًتاث يف الرواية العربية ادلعاصرة 

خيبة إىل وما دتخض عنها من نتائج سلبية ،1967 حرب حزيران أدت»:البواعث الواقعية - أ

أن اذلزدية  وال سيما ادلثقفون الذين أدركوا،األمة العربية ظلت حتفر عميًقا يف وجدان أبناء،أمل كبَتة

 (2)«.بل كانت حضارية،مل تكن عسكرية

يكمن األول يف ،فظهر مع عصر النهضة ضرورة بعث وإحياء الًتاث دلواجهة مطلبُت

يتجلى يف خشية آخر وحتقيق ىذا ادلطلب يستدعيو ،زلاوالت اسًتجاع ادلقومات العربية اإلسالمية

 (3).االحتالل إدامةإىل يف بوتقة ادلستعمر الذي يرمي االنصهار 

                                                 

 .58، ص2006، 1والتوزيع، القاىرة، مصر، ط للنشر ، رؤية(وجتلياتمفاىيم )العريب السرد :سعيدي قطُت- (1)
 .11،ص2002،{د؛ط}دمشق، سوريا،  احتاد كتاب العرب،ادلعاصرة، منشورات توظيف الًتاث يف الرواية العربية :وتار رياض زلمد- (2)
 .235، ص2006، 1طوالتوزيع، القاىرة، مصر،  للنشر ، رؤية(بالًتاثمن أجل وعي )الرواية والًتاث السردي : ينظر سعيد يقطُت– (3)
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 الًتاث إىلوإذا ما أمعنا النظر يف الروايات العربية الصادرة وداة اذلزدية الحظنا أن العودة »

السردي العريب مثَّلت مشربًا من مشارهبا األساسية فقد فتح روَّاد ذلك ادلنحى نصوصهم الروائية 

 إىلوالعودة ،ففي ظل ىاتو اذلزدية تبلورت فكرة التمسك بالًتاث ( 1)«.على متناص تراثي متنوع

. النهل من مشاربو إلحياء وعي األمة العربية 

 ظهور روايات الغربية، وخاصةوتتمثل يف العالقة بُت الرواية العربية والرواية »:البواعث الفنية-ب

 (2)«.تُعٌت بتوظيف الًتاث،جديدة يف أمريكا الالتينية واليابان وإفريقيا

 فكان إحياء الًتاث الوجو الضروري الذي يتبناه الروائيون يف كتابتهم»: الثقافيةالبواعث-ج

االضطرابات ألجل صيانة كيان األمة العربية بعدما عصفت هبا موجة من اإلبداعية، وذلك 

مهد لظاىرة توظيف الًتاث يف الرواية العربية  مقوماهتا، وماوالتغَتات اليت كادت أن تفقدىا 

 تلك األصول واجلذور الًتاثية إىل جهود للعودة بالرواية العربية النقاد، منادلعاصرة ما بذلو 

 (3)«.الغربية

 وعي إىل ةبو، ودعو تاريخ السلف وتذكَت الستظهار الًتاث إىلالكاتب من عودتو  أرادفقد 

التفتح على ىذا ادلاضي أجل  من  دائرة ادلاضي؛ بليفأجل التحجر واجلمود جديد ال من 

 .الراىنالسحيق وإخراجو يف ثوب جديد مالئم للوضع 

 

                                                 

 . 9،ص2009، 3،مركز النشر اجلامعي،تونس،ط(تأصيل الرواية العربية وداللتها حبث يف أشكال)شعرية الرواية العربية :زمريلفوزي - (1)
 . 13،ص2005، 1ط،منشورات دار األديب، وىران، اجلزائر،(حبث الرواية ادلكتوبة بالعربية)توظيف الًتاث يف الرواية اجلزائرية :عامرسللوف - (2)
 .12 توظيف الًتاث يف الرواية العربية ادلعاصرة، ص:وتار رياض زلمد- (3)
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المكان الروائي والموروث -  1

 :مفهوم المكان الروائي1-1

 دلا يضفيو من صباليات على ؾالركاية، كذؿيلعب ادلكاف دكرنا مهمنا يف تسلسل أحداث 

، إال أهنا مل زبتلف بل تصب يف مفهـو ين بُت النقاد كادلفكرقتعددت مفاىيم كلذاا شخصياتو

 .كاحد

يف  (ؽ ـ321-384)" أرسطو" الدراما كنقادىا،منذ أف أشارمنظرممن  شغل ادلكاف عددناكقد»

إىل أمهية ادلنظر بوصفو أحد العناصر الستة اليت تتكوف منها ادلأساة،كجاء " فن الشعر" كتابو

كهبذا أعطى أرسطو أمهية )1(«.كادلنظر، كالغناءتسلسلو بعد القصة،كاألخالؽ،كالعبادة،كالفكر،

 .للمكاف يف دراستو للعمل الفٍت كجعلو من العناصر اليت تتكوف منها ادلأساة 

 ادلكاف مؤلف من أنات،كحلظات،كنقاط منفصلة أف»(ؽ ـ1776-1711)كيرل ىيـو  

كبناءن (2).«بوصفو الطريقة اليت ترتب كفقنا ذلا النقاط ادللونة احملسوسة الواحدة إىل جانب األخرل

 غَت حسي يتسم : الثاينللعياف، أما حسي ظاىر :األكؿ:على نظرة ىيـو للمكاف يكوف لو بعداف

 .بالتعدد

 كعن ماضيو، كمشاعره، ،انفعاالتوللمكاف دكر كبَت يف حياة اإلنساف فهو يعرب عن 

 ياسُت النصَتكيلخص الناقد   الركائيُت بو يف سلتلف أعماذلم األدبيةاىتماـكلذلك برز  كحاضره،

االجتماعي الذم حيتوم على خالصة التفاعل بُت  الكياف بأنو»ادلكاف مفهـو

                                                 

 .15، ص1999، 1كالتوزيع، إربد، األردف، ط الكندم للنشر ادلسرحي، دار يف النص فادلكا: الدليمي نعماف صلم منصور -( 1)
 .18 نفسو، ص ادلرجع –( 2)
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ككعي شأف أم نتاج صباعي آخر حيمل جزءن من أخالقية،كأفكار، اإلنساف،كرلتمعو،كلذا فشأنو

(1)« .ساكنيو
 اإلنساين فهو حيمل عواطف كمشاعر كأحاسيس مرتبط بالسلوؾأم أف ادلكاف  

 .شخصيتو، كانفعاالتويعكس   بوا يكوف منعزال عن الفرد بل مرتبطن كهبذا ال ساكنيو

 فيو الشخصيات ع، كتتصار الركائي مل يعد شلثال لإلطار الذم ذبرم فيو األحداثفادلكاف»

الشخصيات دبدل عمق ارتباطها   ربديد أدكارـ، كيتنو قد يكتسب مسات الشخصية احليةإبل 

 حسب عالقة الشخصية، كذلككيعٍت أف ادلكاف الركائي لو دكر يف ربديد مسات (2)«.بادلكاف

 .الشخصية بادلكاف من تأثر كتأثَت

كيرل باشالر أف ادلكاف الذم ينجذب ضلوه اخلياؿ ال ديكن أف يبقى مكاننا ال مبالينا ذا »

 بكل ما يف فقط، بلأبعاد ىندسية،كحسب فهو مكاف قد عاش فيو بشر ليس بشكل موضوعي 

 (3)«.اخلياؿ من ربيز أننا صلذب ضلوه؛ألنو يكشف الوجود يف حدكد تتسم باجلمالية

فحسب باشالر ىناؾ مكاف زبيلي مقابل للمكاف الواقعي كاإلنساف ينجذب تلقائيا 

 ربقيقها عيف نفسو من أماؿ كأحالـ مل يستط عماللمكاف اخليايل، ألنو جيد ضالتو فيو فيفسح 

 الدفينة، كىنا مكبوتاتوعلى أرض الواقع،فيلجأ إىل ادلكاف التخيلي ليحقق طموحاتو كيعرب عن 

 .الركايةتتجلى أمهية ادلكاف التخيلي يف أبطاؿ 

 

                                                 

 .70، ص2010، 2طكالتوزيع، دمشق، سوريا، نينوم للدراسات كالنشر  ر، دا(دراسة ادلكاف الركائي) كادلكاف الركاية: النصَت ياسُت- (1)
احلديث،العراؽ، اجلامعي ادلكتب ، (دالليةدراسة ) الركاية عند حسن مطلك بناء: زلمو اجلبورم دزلم عبد الرضبن-(2)
  .63،64،ص2012،{ط:د}
 .41 ص، 2010 ،1احلديث، إربد، األردف، ط الكتب منيف، عامل كداللتو يف ركاية مدف ادللح لعبد الرضبن ادلكاف: كلعة صاٌف– (3)
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 : أهمية المكان الروائي2– 1

  فهو يضفي طابع التسلسل بُت أحداثها، يف بناء الركايةا مهمن ايعد ادلكاف عنصرن 

يغوص يف أعماؽ الركاية  القارئ كهباءن، جيعل يلوهنا بلوف صبايل يعطي ذلا ركنقنا كشخصياهتا، كما

 .                                                                          ليضفر بالداللة الكامنة كراء ىذا النص

 كإطار ق، كيضعكادلكاف يف الركاية ىو الفضاء التخيلي الذم يضعو الركائي من كلمات»      

فهو أحد ادلكونات ،لقد حضي ادلكاف منذ القدـ بأمهية يف السرد العريب ( 1)«.ذبرم فيو األحداث

األساسية يف البناء الركائي ؛ألنو ديثل الذاكرة اليت ربمل التاريخ اإلنساين فالكاتب دلا يوظف 

. عن كعي فيجسد من خالذلا عالقتو مع الواقع  كإمنا، فهو ال ينطلق من فراغ  ،األمكنة

فادلكاف الركائي يساىم يف تطور كمنو األحداث بُت شخصيات الركاية، كما يربط اإلنساف 

يف  كمنو يصبح ادلكاف» ببيئتو من كونو ديثل الكياف اإلنساين،فهو يلخص ذبربة اإلنساف مع الواقع

 مظهرا تزكيقينا،كلكنو جزء أساسي من ىندسة الركاية  كمعماريتها ،دبعٌت أف صبالياتو الركاية، ليس

تتفق كتتناسق كتتماشى مع صباليات الركاية ،باعتبار ادلكاف يف حركة أخذ كعطاء  مع شخصيات 

 يساعد الركائي اا، كإًلدلكاف ليس سللن ا  إف(2)«.كأحداث الركاية يتوجو بوجهتها ،كيرتبط حبركتها

 . كالدالالت بالرموزا مشحوفن الثانوية، فيأيتأك ة على التعبَت عن شخصيات ركايتو سواء الرئيس

يتأثر ينمو، كيتحرؾ كائن حي ك فادلكاف يف صَتكرتو كتفاعالتو مع الناس كاألحداث،ق»

اإلنساف كما يف أجبدية نظرية األدب ىو امتداد لنفسو فإذا كصفت إف بيت  يكره،ك كيؤثر، حيب
                                                 

، ،دار ىومة ،بوزريعة (الشماؿ إىل البنية الزمنية كادلكانية يف موسم اذلجرة )البنية السردية عند الطيب صاٌف : عمر عاشور- (1)
 .29،ص2010،{د؛ط}اجلزائر،

 .96، ص1994، 1صباليات ادلكاف يف الركاية العربية ،ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بَتكت، لبناف ،ط: شاكر النابلسي -(2)
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 يبدك أف ادلكاف لو عالقة كطيدة مع اإلنساف فهو حامل لقيمو ( 1)«.البيت فقد كصفت اإلنساف

كمعتقداتو ،كما أف بينهما عالقة تأثر كتأثَت ؛ألنو ينمو ك يتطور بفضل ما يصبو فيو الكاتب من 

 .أفكار يود نشرىا كبثها يف اجملتمع 

يتميز ادلكاف دبميزات صبالية ك فنية ذبعلو يغذم النصوص السردية دبضامُت رمزية كداللية 

ق لكن ك ادلكاف الركائي يتميز بأنو ليس فقط ىو ادلكاف الذم ذبرم فيو ادلغامرة احملكية،»كلذلك كاف

كما أف للغة دكر  مهم يف بناء ادلكاف (  2)«.أحد العناصر الفاعلة يف تلك ادلغامرة نفسها أيضا

يتأسس على اللغة فهو » ألنو ؛الركائي فهي تزكده دبعاين  كألفاظ ذبعلو يعرب عن ادلكنونات الدفينة

مكوف لغوم زبييلي تصنعو  اللغة األدبية من ألفاظ  ال من موجودات كصور،كتعامل الركائي مع 

كفراغات،كمناظر،كأشياء،ك ألواف سلتلفة ،كإمنا يتم  ،كأشكاؿ،كحجـو ادلكاف ال يتم بالنظر إليو

 (3)«.باعتبار كل ىذا رلرد رموز لغوية حاملة لكثَت من الدالالت اجلمالية

 يسمح ذلم بتعبَت قيعد ادلكاف بؤرة السرد الركائي فهو حيتل أمهية كربل لدل الركائيُت؛ ألف

 . اليت تسهم يف توضيح الرؤل ادلختلفةتعن كاقع حياهتم، كما ديدىم بوعاء من اإليديولوجيا

                                                 

 .15 ص2006 ،1اللبنانية، القاىرة، مصر، ط ادلصرية كاإلبداع، الدار زلفوظ ادلكاف الشعل يف ركاياتو بُت الواقع صليب: شريف الشافعي-  (1)
 .28ص، 2009 ،2البيضاء، ادلغرب، ط العريب، الدار الثقايف ، ادلركز(الفضاء،الزمن، الشخصية) الركائي، الشكل بنية: البحراكم حسن – (2)
 العلـو يف األدب كاللغة العربية، زبصص دكتوراه  مقدمة لنيل شهادةاألعرج، رسالة ادلكاف كدالالتو يف ركايات كاسيٍت صورة:  ىنيةجوادم– ( 3)

 2013/  2012خيضر، بسكرة، اجلزائر،جامعة زلمد كآداهبا، كلية اآلداب كاللغات، قسم اللغة العربية أدب جزائرم، إشراؼ صاٌف مفقودة، 
  .33ص
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 من ؿ، بكادلكاف يف الركاية ال يكتسب أمهيتو من كونو خلفية للحوادث كالشخصيات »

أم تتضح أمهية ادلكاف يف ( 1)«.إىل فضاء حيتوم كل العناصر الركائية أنو يتحوؿ يف بعض األعماؿ

 .ادلكاين ما يطلق عليو الفضاء أمكنة، كىذاكونو ديكن أف يتسع إىل عدة 

أشكاؿ الوجود الذم يفًتض كجود الزماف الذم ال يكتمل أحد » يف كونو تربز أمهيتوكما      

 (2)«.كالطبيعة ال يتحقق فعلو إال من خالؿ ظهور أثاره يف اإلنساف ك، معناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

. 317 ، ص(تطبيقيةركايات حيدر حيدر منوذجا دراسة )العربية  كالتغريب يف الركاية األصالة: معيكل أضبد أمساء- (1)
 .127ص،2005، 1ط،إربد؛األردف،دار الفارس للنشرك التوزيع ،نصر اهلل إبراىيم  كالداللة يف ركايات ةالبٍت:  أضبدمرشد –(2)
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ن لسلطا"" خطوات على جبال اليمن" المكان بالموروث في روايةعالقة-1-3

 ":سعدالقحطاني

ا من جهات »:الملموسالمكان  الشكل - كيقصد بو ادلكاف ادللموس الذم يشكل كاحدن

 بعض مالزلو النص، أـ يدرجالتكوين ادلكاين حيدده ادلؤلف سواء مت كصفو بوضوح تاـ ضمن 

 (1)«. كيعد من ىذه الزاكية كعاء لألحداث كالشخصياتالشخوص،كتفصيالتو ادلكانية عل لساف 

 على تقنية "خطوات على جباؿ اليمن" يف ركايتو "سلطاف سعد القحطاين"تب ايعتمد الك 

 الواسعة بأحيائها العتيقة، كمدهنا ادلختلفة، كشوارعهاكصف الشكل ادلكاين ادللموس،كتبدك اليمن 

 .أحداث الركاية الواسع الذم تدكر فيو ىي ادلكاف

أليفة  يشكل ادلكاف خالصة تفاعل البطل مع رلتمعو كتتغَت أماكن احلدث الركائي من أماكن      

زلمد شرؼ "هبا البطل اليت مرادلعادية  األماكن ف، فمبتغَت مراحل البطل احلياتيةك معادية 

: نذكر"الدين

 كقع لو احلادث  كذاكرتو فقد،فلما الثانية" زلمد شرؼ الدين"كىي تشكل حياة :المستشفى -

ال »يوضحو كالمو  غيبوبة كجد نفسو يف ادلستشفى، كىذا مااؿكاستيقظ بعد ثالثة شهور من 

 (2)«. ذاكريت بعد ىجر شباف عشرة سنةة حىت عود، ككاف مولدم الثاين،أعرؼ إال ادلستشفى

 "زلمد شرؼ الدين"إال أف ىذا ادلفهـو يتناىف عند كاالرتياح كادلستشفى مكاف للعالج       

ما الحظناه من  ا، كىذأىلو كرلتمعو  أليف فهو يعزلو عنا، كغَت غريبن ابالنسبة لو مكافن  فتصبح
                                                 

. 25ادلكاف يف النص ادلسرحي،ص: الدليمي نعماف صلم منصور- (1)
 .9  ، ص 2000 ،1، السعودية،طالوطنية الرياضخطوات على جباؿ اليمن ،مكتبة ادللك  فهد : القحطاين  سلطاف سعد-(2)
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فقد أحسست بالضيق كسبنيت لو خرجت من ىذه الغرفة ...كرىت ىذا ادلكاف » خالؿ حديثو

كانت عالقة ؼ(  1)«.أم مكاف آخر ال أرل فيو ىذه احلاالت اليت تبعث على االمشئزازإىل 

 عن رلتمعو،كيف بعده "زلمد شرؼ الدين"ألف ادلستشفى أبعدت؛ادلستشفى بادلوركث عالقة تنافر

 . كموركثوعن اجملتمع كالبيئة اليت ترعرع كنشأ فيها يبتعد عن تقاليده كأعرافو

تتعدد دالالت السرير »، كذلذا "زلمد شرؼ الدين"    كما يكوف لسرير ادلستشفى دكر يف حياة 

كالتذكر، ادلكاف ادلثايل للتخيل،فإنو  الركاية فهو مكاف النـو كالراحة كاالسًتخاء الواقع، كيفيف 

 النـو كزبتلف داللة السرير باختالؼ ادلكاف الذم حيتويو فالسرير يف كأحالـ اليقظة، كأحالـ

، زبتلف باختالؼ ،فإهنا  داللتو باختالؼ ادلكافكمثلما زبتلفادلشفى ىو غَت السرير يف غرفة النـو

  كالنفسية فرؤية الشخص ادلقعد زبتلف عن رؤية إنسافكحالتها اجلسديةرؤية الشخصية لو 

 (2)«.آخر

، ك األحالـ، كىذا ما" حملمد شرؼ الدين" سرير بالنسبةؼ دلسناه  فهو مكاف لالسًتخاء، كالنـو

كمشمت رائحة الدكاء ،كىي الرائحة الوحيدة اليت ،كعدت إىل سريرم كاستلقيت »من كالمو 

يشكل السرير مكاف ( 3)«.عرفتها، كقد تكوف الشيء  الوحيد الذم أعرفو يف ىذا ادلكاف 

يستذكر   يتيح لو أفذفهو ادلكاف الوحيد الذم يسمح لو باخللو بنفسو إ،"حملمد شرؼ الدين"أليف

بعض ماضيو،كما يعطي لو فرصة السؤاؿ عن ىويتو كمن خاللو تأيت لو األحالـ  كىذا ما  يدؿ 

                                                 

 .16،17 ادلصدر نفسو، ص - (1)
 .83، ص(الفضاء، الزماف، الشخصية)الشكل الركائي  بنية :حسن البحراكم - (2)
 .10خطوات على جباؿ اليمن، ص: سلطاف سعد القحطاين- ( 3)
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 كتناسيت كل شيء يدكر يف ادلكاف من ، كسلمت نفسي للنـو، تناكلت الغطاء»عليو حديثو

أقبل يهز سيفو ، صهوتو خياؿ ملثمد امتطىاحلصاف األبيض كؽ،األحالـ  كتكانفتٍت  أشباح،حويل

أيب ككىل إىل  كلكن أيب كقف بيٍت كبينو نزؿ الفارس مًتجال عن حصانو كسلم السيف ،يريد قتلي 

 (1)«.ىاربنا

كبُت ماضيو فهو يعطي لو فرصة تذكر ،"زلمد شرؼ الدين" فالسرير ديثل جسر التواصل بُت          

 فهو يعرب عن األحاسيس،ك االضطرابات (السرير) ادلكاف ق كبُت ىناؾ عالقة كطيدة بُت،ؼعائلتو 

 :  ،أما األماكن األليفة كاليت غَتت حياة البطل إىل حياة سلبية نذكراليت زبتلج حالتو النفسية 

ادلسلموف، كديثل نواة فيو  كجيتمع الصالة، ىو مكاف آمن كىادئ تؤدل فيو :لمسجدا -

األفراد التعاليم، كاألخالؽ اإلسالمية، كيبعث يف أساسية يف اجملتمع اإلسالمي فهو منبع 

 .اإلديافركح 

" البطل ىو ادلكاف الذم غَت رلرل حياة" خطوات على جباؿ اليمن "كادلسجد يف ركاية      

 ما هبا كىذا خاللو يتعرؼ على الشيخ صاٌف الذم يعطيو غرفة ليسكن ، فمن"زلمد شرؼ الدين

 أف صالة العشاء يف ذلك ادلسجد ستكوف احلامسة أحسست»"زلمد شرؼ الدين"يربزه كالـ 

ا ...لوضع مثل كضعي  تلو اآلخر من باب ادلسجد، كمل يبق إال رجالف  أخذ الناس يتسللوف كاحدن

 ذكينا عرؼ اآلخر كافأحدمها أخذ يطفئ ادلصابيح ك اآلخر يطيل يف صالة السنة،كلكن 

 (  2)«.سكنناك قاؿ يل غرفة صغَتة يف سطح ادلسجد ستكوف لك ...مقصدم 

                                                 

 .11، 10ادلصدر نفسو، ص- ( 1)
 .20ادلصدر نفسو، ص- ( 2)
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فمن خاللو يبٍت عالقاتو " زلمد شرؼ الدين" نقطة انطالؽ يف حياةيعد فهنا ادلسجد      

زلمد "  كىذا ما يدؿ عليو،ىل العيش كالعمل إكيتأقلم مع احلياة كيكوف باعثنا للدفع االجتماعية،

ىل أف مسعت صوت النداء لصالة الفجر، كنزلت إ يف نـو عميق غرقت»:فيقوؿ" شرؼ الدين

 ،(حايلعسى نومك كاف ): كسط ادلسجد شعرت بيد تضرب كتفي كصوت يقوؿللصالة، كيف

 (1)«.كإذا بالشيخ صاٌف الذم فتح يل الغرفة مؤذف يقـو على شؤكف ادلسجد 

على العقيدة " سلطاف سعد القحطاين" رمز ليدؿ بو الكاتب إف ادلسجد ما ىو إال      

التمسك بفرائض العبادة، كىذا  يف شخصيات ركايتو فهو حيحّرص على غرسها، كبثهااإلسالمية اليت 

 .اجملتمع غرسو يف  الذم يريديدؿ إال على شخصية الكاتب ادلتشبعة بالًتاث الديٍتال 

 عالقة بُت كقوتو، كىناؾكىو مكاف عايل كمرتفع كشامخ يتميز بصالبتو :الجبـــــــــــــــــــل -

زلمد "  حيث قوتو كصالبتو فالبطليشبهو منفهو " زلمد شرؼ الدين" اجلبل كشخصية

أنو بقي متماسكنا كصلبنا كيتخطى   اليت سبر بو إالاحملن، كالصعابمن خالؿ " شرؼ الدين

  رلتمعو كبُت أصدقائو الذين يبعثهم القدرمكانة، كأخالؽ يف كيصبح رجال ذا ،مشاكلو

 .إليو

ما »"زلمد شرؼ الدين:"كىناؾ عالقة بُت اجلبل كادلوركث ،كىذا ما يوضحو قوؿ      

أعجب ىذا اجلبل ،بٍت من األسفل،كأسود من األعلى ؟قاؿ كبسرعة ،ىذه جباؿ ،بركانية 

انصهرت من فعل الرباكُت منذ العهد القدمي ،عندما غضب اهلل تعاىل ،على أىل ىذه 

                                                 

 .21  ادلصدر نفسو، ص(–1)
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كالعادات اليت تقوؿ أف ،كالتقاليد ،ادلنطقة يؤمنوف ببعض ادلعتقدات ؿ أف أه أم ( 1)«.ادلنطق

 لذلك انصهرت كأصبحت ىذه اجلباؿ على ىذا ادلنطقة كنتيجةاهلل غضب على ىذه 

كهبذا جاء ادلكاف معربنا عن طبقة معينة من اجملتمع ،كىذا من خالؿ السمات اليت ،الشكل

.  يف تسلسل أحداث ركايتو اختارىاأضفاىا الكاتب على أمكنتو اليت 

 الكائن يف الطرؽ حيث يسحب خلف زللو الشعل ادلقهىكحديثنا عن ادلقهى »:المقهى -

 عندئذ يكوف ادلقهى هناية مكانية لتلك السلسلة البيوت متداخلة األزقةشعبية متزاضبة 

 ىي هبذه الوضعية تستجمع قواىا الذاتية لتوفر لوننا من الراحة النفسية ال تشبو ادلتالضبة، ك

 (2)«.ادلزدحمتلك اليت يعيشها ادلرء يف بيتو 

 االندماج مع اجملتمع الذم ظل منعزال بؤرة، كمركزىو " زلمد شرؼ الدين" كادلقهى عند        

ـن شهور،عنو مدة ثالثة  فالعالقة بُت اإلنساف كادلكاف عالقة ا كتتلفن ا  كىنا يشكل ادلكاف انسجا

أف ادلكاف حقيقة »: مايؤكده يورم لوسباف بقولواألخر، كىذا طرؼ منهما على يؤثر كلمتبادلة 

 (3)«.سلل يوجد مكاف فارغ ك فيو فالمعاشة كيؤثر يف البشر بنفس القدر الذم يؤثركف 

كجدت مقهى على يد اليمٌت » :ىو ادلقهى فيقوؿ" زلمد شرؼ الدين" فأكؿ ما يعثر عليو      

مل تكن مظاىرىم كال لباسهم بالغريب ،فقد ألفت ىذه الثقافة يف  يتحلق فيو رلموعة من الرجاؿ

                                                 

 .5ص ادلصدر نفسو  ،-  (1)
 .81الركاية كادلكاف ،ص: ياسُت النصَت - (2)
 ،  يف اآلداب كاللغة العربية زيدكف ،رسالة تقدمت هبا استكماال لنيل شهادة ادلاجستَتادلكاف يف شعر ابن : ساىرة عليوم حسُت العامرم - (3)

 ،14،،ص2007/2008إشراؼ ىناء جواد عبد السادة ، قسم اللغة العربية كآداهبا ، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، جامعة بابل ،العراؽ ،
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كادلقهى عالقة ضبيمية حيث يعتاد الذىاب إليو " زلمد شرؼ الدين"تنشأ بُت ،ك(1)«.ادلستشفى

لقد تعودت على ذلك ادلقهى،فما أف قضيت صالة » يؤكده كالمو  كيتناكؿ الشام بو،كىذا ما

ح ادلكاف الذم يكتسب منو  قوت يومو،كمنو صبكم(2)«.الفجر حىت خرجت تلقائينا إىل ادلقو 

 .انطلق إىل احلياة اليومية اليت يعيشها أغلب الناس

مل تكن " زلمد شرؼ الدين»ادلنزلية إال أف فادلقهى ىو مكاف للًتكيح على النفس من الضغوطات 

 ىي اليت منحتو العائلة كالبيت فكانت مكاف الدؼء،كاحلناف الذم  عائلة، فادلقهىال ك لديو منزؿ

فيو طموحاتو الدفينة،كحرفو اليت كاف ا باحلياة ك أحي" زلمد شرؼ الدين"ادلقهى بذلك ربط ك،فقده

ك »" شرؼ الديندزلم": يقولويعمل هبا قبل فقداف ذاكرتو اليت عبث هبا الزمن الراحل،كىذا ما 

حىت كجد الراديو يعمل يف ... نفسي مياال إلصالح ىذا الراديو فما عاد العم مصلح كجدت

كاف إصالح ىذا الراديو مثار شيء كامن يف داخلي ال ...   مزدحم بالزبائن  حاؿ، كادلقهىأحسن

 (3)«. موجود بالفعلف، لكأعرفو

كىي عكس القرية تتميز بتطورىا كتنوع أجناسها البشرية، كلذا أعطت للركائي :لمدينةا -

ا يف التعبَت عن الواقع  .منظورن جديدن

رلموعة من ادلدف اليمنية اليت تتكوف منها بالد " سلطاف سعد القحطاين" تناكؿ الكاتب   

 من أقدـ مدف اليمن إذ ربتوم على حضارة صنعاء، كىي ىذه ادلدف مدينة اليمن كمن

 البعيد،ادلدينة عتيقة تعيش على جذكر ادلاضي " »زلمد شرؼ الدين:"يقولو عتيقة،كىذا ما
                                                 

 .18،صخطوات على جباؿ اليمن :سلطاف سعد القحطاين - (1)
 .21صادلصدر نفسو ،- (2)
 . 23،24صادلصدر نفسو،- (3)
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ث كىي عالقة متكاملة إذ يرتبط كل كىناؾ عالقة بُت ادلكاف كادلور ك(1)«.ةكحرفها التقليدم

تعرفت على معامل ادلدينة القددية » "زلمد شرؼ الدين " يف كالـنراه  ماا، كىذرا باآلخمنهم

 (2)«. أنٍت يف صنعاء مدينة ربتفظ بًتاثها القدمي ك بأسواقهات، كعرؼكاجلديدة

 ت، كصناعا حبرؼ متعددةز، كتتميفصنعاء مدينة قددية يف اليمن ذلا موركث باؽ كخالد

 صنعاء كعلى حرفهم ادلتوارثة  كعادات أىلتقاليدان يعرب عن  شعلان  ربمل موركثمتقليدية، فو

 .إىل آخرمن جيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.25 ادلصدر نفسو، ص-(1)  
 . 28 انًصذر َفسه، ص–( 2)
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: الشخصية والموروث –2

 :الروائيةمفهوم الشخصية2-1

دراستها إىل تشغل الشخصية حيزنا مهمنا يف البناء الركائي،كلذلك لفتت جل الباحثُت كالنقاد      

 كمدلوالهتا اليت زبتفي كرائها معاين جلية للوقوؼ عندىا من أجل فتح اكالبحث يف مفاىيمو

 .الدفينةمكنوناهتا إىل شفراهتا كالوصوؿ 

 كاألدباء، حيثكنظرنا ألمهيتها يف العمل الركائي فقد ازبذت مفاىيم عدة من قبل ادلفكركف      

 من ادلفاىيم اليت اختلفت كتعددت اآلراء حوذلا كل ا، ألنويصعب إجياد تعريف زلدد كشامل ذلا

 .إليومفكر حسب منحاه الذم ينتمي 

لو حاكلنا الوقوؼ عند مفهـو الشخصية يف معناىا العاـ كالبسيط الذم سبتلكو كل شخصية      

 :األيتيف احلياة كتتصف بو لوجدناه يدكر كيصب يف ادلعٌت 

 ادلرء يف اإلنساين كطريقة الثابت يف التصرؼ العنصر »:ىيكالشخصية يف معناىا البسيط       

ثل مفهـو الشخصية يف العمل الركائي مي(  1)«. هبا عن اآلخرينمعهم كالتميزسلالفة الناس كالتعامل 

جسر السرد الذم تًتابط من خاللو  كافة العناصر السردية ،فهي جوىر البناء الفٍت فعرب تصرفاهتا 

 .ك رؤاىا اليت ينقلها الكاتب يف ثنايا ركايتو  تتحدد  الداللة 

تعد الشخصية ركننا مهمنا من أركاف العمل السردم ك كاحدة من عناصره األساسية تتجلى »       

لق من خالؿ شبكة عالقاهتا حياة خاصة تحكوف مادةكعرب أفعاذلا،األحداث كتتضح األفكار   زبح

                                                 

 .145ص،2007  ،2طكالتوزيع، قسنطينة، اجلزائر، ، دار هباء الدين للنشر ( كفنيةدراسة موضوعاتية)اجلزائر ادلسرح يف :  دلباركيةصاٌف- ( 1)
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ىذا العمل،فهي العنصر الوحيد الذم تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية األخرل دبا فيها 

 (1).«اإلحداثيات الزمنية،كادلكانية

ديكن تصور ركاية بدكف  ديثل مفهـو الشخصية عنصرنا زلورينا يف كل سرد حبيث ال»

السيكولوجية  النظرية الشخصية ففيشخصيات،حيث زبتلف ادلقاربات كالنظريات حوؿ مفهـو 

 ادلنظور االجتماعي تتحوؿ شخصينا، كيف فردنا سيكولوجيا، كتصَت الشخصية جوىرا تتخذ

إىل الشخصية  البنيوم فينظر طبقي، أما التحليلمنط اجتماعي يعرب عن كاقع  إىل الشخصية

 عالمة يتشكل مدلوذلا من كحدة األفعاؿ اليت تنجزىا يف سياؽ السرد كليس باعتبارىا

 (2)«.ة،بوصفها فاعال ينجز دكرنا أك كظيفة يف احلكامقخارج

؛ ألهنا مرتبطة بالواقع كلذا متشعبنستنج من ىذا ادلفهـو أف الشخصية الركائية ذلا مفهـو 

 .تعددت النظريات حوذلا،كازبذت رلاالت سلتلفة من الدراسة

ككما أف الشخصية اإلنسانية ىي أساس احلياة،ربظى الشخصية الركائية بأمهية خاصة بُت »

 مكونات النص الركائي األخرل،كيشكل مفهومها نقطة ربوؿ،فنية كثقافية،كقطيعة مع تقاليد أدبية

 ادلطلقة البطولة، كادلثالية،كانتقاال من ( الشعبية، احلكاية،األسطورة)حكائية سادت لفًتات طويلة 

 (3)«.الغرائبيةذباكزهتا يف بعض األحياف ضلو  إف إنسانية،كاقعية،كإىل أفاؽ 

                                                 

 . 179ص،2010، 1ط شعر الصعاليك، دارحامد، عماف، األردف،  السردية يفالبنية: لفتة غٍت - ( 1)
 .39ص،2010، 1 ط،،دار األماف، الرباط، ادلغرب(تقنيات كمفاىيم)السردم ربليل النص :  بوعزةزلمد- ( 2)
،دار رلدكالم للنشر (ثقافية يف خطاب أحالـ مستغامني الركائي ك مقاربة سوسي)الشخصية اإلشكالية: البدراين عبد الوىاب ضبيد- ( 3)

 .17ص، 2014، 1كالتوزيع،عماف،األردف ،ط
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شعب،  كتاريخ ثقافةك معتقدات ألهنا تضم ،الشخصية مكانة ىامة يف النص الركائي ربتل

 . كتوقفت كسقف البيت إذا خلت الركاية منها شلت حركة السردفهي

أخذ مفهـو الشخصية ينحرؼ عن النموذجية السابقة كالبنيويُت كمع رليء الشكالنُت »

 على الوظيفة،كاستغٌت "فالدديَت بركب"يف زلاكلة لتقنينها من منظور سلتلف لذا ركز 

 كهبذا نرل أف الشخصية تعددت اآلراء كالنظريات حوؿ (1)«. عن البطل"توماشيفسكي"

دراستها،كىذا التعدد نابع من اختالؼ كجهة نظر كل ناقد دلفهومها الذم يصعب القبض على 

 .معناه الدقيق كالواضح

كالشخصية الركائية ىي ادلنطلق الذم يكتب من خاللو الركائي ركايتو،كينسج على منواذلا        

 احتلت أمهية كربل يف العمل السردم الركاية، كبذلكاألحداث كالصراعات اليت ربدث داخل 

.  القارئ ينجذب إليهاصبالينا ذبعل تعطي ذلا لوننا التماسك، كمافهي تضفي على الركاية مسة 

 

 

 

 

 

 

                                                 

للكتاب، القبة  الرحيانة ، دار( يف جلجامش الطوفافتطبيقية لقصةدراسة ) اخلطاب السردم يف ضوء ادلنهج السيميائي ربليل:  نبيلة زيوش–( 1)
 .134ص ،2007،  1اجلزائر، ط
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: الشخصية أنواع 2-2

 العمل األنواع يفالشخصية متعددة  جاءت ا، كلذ سلتلفة من البشراتعكس احلياة ألوافن 

 .الطبيعة تفرض ىذا التنوع بُت البشرالركائي؛ ألف 

كدلا كانت الركاية تعبَتنا عن اجملتمع بكل ما فيو من تناقضات كاف من الطبيعي أف تتعدد »

 بد من أف تكوف الشخصية مشاركة سلتلفة، كالأنواع الشخصيات ادلوجودة فيها،كأف تتخذ أدكارنا 

 (1)«. بتايل زبدـ سَت الركاية احلدث، كيف 

 :زلورية كأخرل ثانويةشخصيات إىل كهبذا انقسمت الشخصية يف العمل الركائي 

 النص،كتتمثل يف قوة حضورىا حوذلا كقائع، كأحداثىي اليت تتمحور :الشخصية المحورية-أ

 كظفها الكاتب داخل النصم بواقع معلـو حيث كأساس حركتو ،ألهنا ذات صلةمركز احلدث 

 (2).كطبائعها الفطرية منها كادلكتسبة  صفاهتا اجلسديةبأمسائها، كيبُت

،  كال يركز عليها الكاتب كثَتنا،فهي الشخصية اليت ال نلمس ذلا دكرنا شليزنا:الشخصية الثانوية-ب

 (3).احملورية ىي الشخصية ادلساعدة دلا تقـو بو الشخصية ؿب

فالشخصية الركائية تتميز بتنوع سلتلف يف أنواعها،كذلك لكوهنا تعرب على جل  

 إىل شخصيات ثانوية؛ أم اليت ليس ذلا دكر تالشخصيات ادلستلهمة من الواقع، كلذا انقسم

                                                 

، 2009، 1ط،التوزيع، عماف، األردف  حامد للنشر كالركائي، دار الشخصية الدينية يف خطاب صليب زلفوظ :الرشيدالرضباف زلمد عبد  - (1)
 .58ص

مونسي، ادللتقى الدكيل للسرديات القراءة ك فاعلية  االختالؼ يف النص  حبيب:ػمالمح  لسانية يف مقامات الذاكرة ادلنسية ؿ:مطهرم صفية (- 2)
السردم ،ادلركز اجلامعي بشار،اجلزائر ، يومي 

 http://www.averroesuniversity.org/pages/narrative006.22،ص2007/نوفمرب/3-4
 .ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها- ( 3)
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فعاؿ يف احلكي الركائي، أما الشخصيات احملورية فهي الشخصيات الرئيسة اليت تتطور األحداث 

 .بفضلها

فليب "حسب  ؼآخرإىل  اخلطاب الركائي ازبذت تصنيفات عدة من باحث     كالشخصية يف

 ثالث فئاتإىل  الشخوص الركائية قسم"من أجل قانوف سيميولوجي للشخصية" يف كتابو "ىاموف

 :ىي

 الشخصيات ادلرجعية : الفئة األكىل"Personnage référentiels" 

كىي الشخصيات التارخيية كاألسطورية كاجملازية كاالجتماعية دبعٌت،أف ىذا النوع من النماذج يعرب 

 .القراءةثقافة ما تستدعيها عملية كثابت ينتمي إىل عن معٌت جاىز 

 الشخصية الواصلة : الفئة الثانية"Personnage  embrayeur" 

 تدرج ضمن ىذه الفئة شخصية الراكم كالقارئ، كديكن أف حضور ادلؤلف  إىلكتكوف عادة إشارة

ألف ىناؾ عالمات أخرل ال تنطبق على الركاية بل على ادلسرح كىذا ليس ؛يف النصوص الركائية

 .رلالنا

 الشخصيات ادلتكررة:الفئة الثالثة "anaphoriques Personnage " 

 الستحضار فكرة ما م؛ أكىي الشخصيات اليت يوظفها الكاتب هبدؼ استدعاء نصوص غائبة

 (1).الرؤيةكتسهم يف تطوير احلدث الركائي أك لتوضيح 

 
                                                 

دار اإلسالـ للطباعة ،(األسفل منوذجناإىل جدؿ الواقع كالذات النظر )بنية اخلطاب الركائي يف أدب زلمد جربيل : أماؿ منصور :  ينظر-( 1)
 .87، ص 2006 ، 1كالنشر كالتوزيع، ، القاىرة ،ط
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       نستنتج أف للشخصية أنواع سلتلفة كعديدة فكل باحث قسمها كفقنا دلنظور الذم يريد 

البحث يف أغواره كخباياه اليت تسًت ربتها الشخصية، كلذلك عدة ادلركز الرئيسي يف ادلنت الركائي، 

 . فهي اليت تعطي دفعنا قوينا للعناصر السردية، كذبعل القارئ ينفعل مع أحداث الركاية
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لسلطان سعد ""خطوات على جبال اليمن"عالقة الشخصية بالموروث في رواية  2-3

" خطوات على جباؿ اليمن"يف ركايتو " سلطاف سعد القحطاين"لقد كظف الكاتب :"القحطاني

 كمن ىاتو الشخصيات اليت جاء هبا الكاتب يف ،من التاريخ اإلسالميأمسائها شخصيات استعار 

 :الركاية نذكرمنت 

 ذكرت قصتها يف القرآف الكرمي مع النل سليماف  سبأ، كقدككما نعلم ىي ملكة :بلقيس شخصية -

 تعاىل، كقداهلل إىل أرسل ذلا النل سليماف اذلدىد لكي تسلم  سبأ، حيث عليو السالـ يف سورة

 .السالـ كدخلت إىل اإلسالـ النل عليو حكمة سليمافدىشت من 

كما شبو " زلمد شرؼ الدين" سبثل زكجة كىي" بلقيس"اسم  الستحضار كقد عمد الكاتب     

 كجد امرأة إىل ىدىد سليماف الذم فهو يوحي ،باذلدىد الذم كجد بلقيس" زلمد شرؼ الدين"

 .شعبنا من ىذه ادلرأة اليت ربكم كالقمر فدىشيعبدكف الشمس قومها ربكم شعب ك

بعث التاريخ من جديد يف نفوس د أف الكاتب يرمإىل يوحي " بلقيس"إف استلهاـ اسم      

 بالد اليمن اليت  العربية، كعراقة كحياكؿ أف يبُت أصالة ىذا التاريخ الذم ربفل بو األمةالقراء،

 .اجلماعية التارخيية اليت بقية خالدة يف الذاكرة األحداث، كاحلضاراتشهدت ىذه 

فعمر يف اإلسالـ ىو   نلمح أنو استقى االسم من التاريخ اإلسالميكىنا: عمرشخصية -

 استعبدمت الناس كقد كلدهتم مىت»:الشهَتةشخصية خالدة فقد كصف بعدلو كىو صاحب ادلقولة 

كقد تالءـ توظيف الكاتب السم عمر مع صفات الشخصية يف الركاية حيث (1)«. أحرارناأمهاهتم

كعرفت أف عمر ليس رلرد سائق شاحنة،أك تاجر مواشي »": زلمد شرؼ الدين"يقوؿ 
                                                 

  . 83 ، ص2001 ،3يعجى روائع انحكًت و األقىال انخانذة، دار انعهى نهًالٌٍٍ، بٍروث، نبُاٌ، ط:  روحً انبعهبكً–( 1)
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ا من تالميذه يف   اليـو علي أفهبا، كمنعادم،كلكنو الشخصية اليت جيب أف يقتد  أكوف كاحدن

 كىذا ما كصفو الشرطي ،كما استحضر كذلك كنية عمر اليت عرؼ هبا يف اإلسالـ،(1)«...احلياة 

 (2) «.كاصل يا أبا اخلطاب كفقك اهلل»:بقولو

الًتاث إىل يعود " سعد القحطاينسلطاف "فالكاتب ىناؾ عالقة بُت الشخصية كادلوركث

 كمًتابطة، كقد كينهل منو شخصياتو اليت ذاع صيتها يف التاريخ فالعالقة بينهما متكاملة اإلسالمي،

أضفت صبالية على النص يف جعل ذىن القارئ يفسح دلخيلتو اجملاؿ يف العودة لقراءة الًتاث العريب 

 .كمعانيوكيستخلص عربه  اإلسالمي الذم كرثتو األجياؿ

فأبو بكر شخصية إسالمية اتصفت بالصدؽ كاألمانة يف عهد الرسوؿ صلى  :شخصية أبو بكر-

 بكر  مع شخصية أبوق صفات تتشابو استلهم الركائي االسم كأضفى عليكسلم، كقداهلل عليو 

كقد رعى أبو ،(3)«.ككاف العم  أبو بكر  رجال عصامينا»:الكاتبدلسناه من خالؿ قوؿ   ماكىذا

ألنو كاف يتيم كأكرثو بعضنا من مالو بعد كفاتو ،كىنا نرل مدل مساحة أبو بكر يف ؛بكر عمر 

. تعاملو مع عمر

 من خالؿ ديٍت، كذلك تتميز بطابع الركاية فهيكما نلحظ النزعة الدينية على شخصيات 

  حبل ىذا التفكَت دخوؿقطع»: قولو ما يحريده الكاتب يف أكقاهتا كىذاسبسكها بأداء الصالة يف 

فالكاتب من خالؿ شخصيتو الدينية ،كبيئتو الدينية اليت نشأ فيها ( 4)«.صاٌف يوقظٍت لصالة الفجر

                                                 

 .66صخطوات على جباؿ اليمن، : سلطاف سعد القحطاين - (1)
 .63ص ،ادلصدر نفسو(- 2)
 .68،صادلصدر نفسو - (3)
 .54صادلصدر نفسو، - (4)
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فقد أثر ذلك على كتابتو الركائية  كخبصوص يف إضفاء اجلانب الديٍت على الشخصيات اليت أدت 

. دكرنا رئيسينا يف بناء الركاية 

 قد أسهمت يف " العم سعيد" مهم يف ادلاضي فنجد شخصيةرللشخصية دك    كذلك نرل أف 

  خالؿ القهوة اليت شرهبا عنده كأثرتفقده، منببعض ماضيو الذم " شرؼ الدين زلمد" تذكَت

كما زاؿ يف نفسي شيء من الشوؽ كاللهفة »: ما يؤكده قولو ككأنو يعرفها منذ زمن بعيد كىذافيو،

األكؿ معرفة مصدر ىذه القهوة اليت فعلت يف فعل السحر ،فقد تعلقت هبا منذ ذلك الفنجاف إىل 

كمنو كاف الكاتب ذا عالقة متكاملة بينو كبُت ( 1)«. عهد سلف كمضى إىلأعادتٍتككأهنا 

.  فهو راكم عليم بكل ما جيرم معهم  من أحداث كتطورات داخل الركاية ،شخصياتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .49صادلصدر نفسو، - ( 1)
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 الزمن والموروث -3

 :مفهوم الزمن الروائي 3-1

 يف ادلاضي كاحلاضر كادلستقبل،بل انفتح على دالالت متنوعة منو ما ا يعد الزمن منحصرن مل

كتابتهم؛  خاصة يف أكاله الركائيوف عناية كلذا كالنفسي،كالتارخيي، كالديٍت،ارتبط باجلانب الفلسفي،

 .اجملتمعات اليت كانت سائدة يف رلتمع من عن التغَتات كالقيم يعرب ألنو

 ىو زلور احلياة كنسيجها أجزاءىا، كماديثل الزمن زلور الركاية كعمودىا الفقرم الذم يشد »

يشغل  كما (1)« . حياة فاألدب مثل ادلوسيقى، ىو فن زماين،ألف الزماف كسيط احلياةكالركاية فن

من معاناة ا كاقع فيدؿ على ما بداخلواؿكونو ادلعرب على ،الزمن مساحة كاسعة يف الركاية كيف احلياة 

.  األمة العربيةا جراء أزمات تشهدهبتقاسيها الشعو

إذ األدبية، ك النقدية  يف الدراسات كقضاياه بركزنايعد الزمن أكثر ىواجس القرف العشرين »

 اعتربه كذبلياتو، كقدشغل معظم الكتاب كالنقاد أنفسهم دبفهـو الزمن الركائي كقيمتو كمستوياتو 

 (2)« .ادلعاصرةالنقاد الشخصية الرئيسية يف الركاية أحد 

 عليو،ألمهية اليت احتلها يف اخلطاب الركائي،فقد صعب ربديد مفهومو كالقبض ؿكنظرنا 

. كلذلك تعددت اآلراء حوؿ إجياد مفهـو دقيق يزيح عنو الغموض الذم يعًتيو

                                                 
 .37، ص2004 ،1انزيٍ فً انرواٌت انعربٍت، انًؤسست انعربٍت نهذراساث وانُشر، بٍروث، نبُاٌ ط: يها حسٍ انقصراوي -  (1)

 .ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها- (2)
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أف الزمن كاحلركة متالزماف،كيؤكد على استحالة الفصل بينهما "»ابن رشد"كقد رأل  

 ليس احلركة؛ ألنو ىو شيء يفعلو الذىن يف  صحيح، كأف الزمافإف تالـز احلركة كالزماف:فيقوؿ

 (1)«.تقبل احلركةمع ادلوجودات اليت ال ديتنع كجود الزماف إال 

فالزمن ال ، مفهـو فلسفي كيؤكد على استحالة الفصل بُت احلركة كالزمن"ابن رشد"إف مفهـو      

كلعل أكؿ زلاكلة كانت لتحليل مفهـو » اليت تبدك أكثر حركة كحيوية تادلوجودا يف ظل يوجد إال

 أف الزمن ىو عدد  ذىب إىل، إذ"ألرسطو"الطبيعة "تلك اليت ذبلت يف كتاب الزمن، ىي 

 بادلقابل ىو صفة اجلوىر، كالزمن احلركة ىي صفو كبعد، كأفاحلركات احلاصلة قبل 

إذ عده االثناف صفة للحركة  لقد ارتبط الزمن باحلركة عند كل من ابن رشد كأرسطوك(2)«.احلركة

 .هبااالرتباط كلصيق 

كلذلك كانت لو  نفسو،ىو العنصر األساسي لوجود العامل التخيلي»:فالزمن كما يقوؿ فيسنجر    

 عنصر الزمن يف البناء احلكائي األسبقية على العناصر كحيتل (3)«.الركائياألسبقية من الفضاء 

 داخل النص الركائي كواجهة نرل من يتم توظيفها من العناصر احلكائية الفاعلة اليت األخرل؛ ألنو

 .خالذلا صراع اإلنساف مع نفسو كرلتمعو

،  اخلطاب خطيكاخلطاب، فزمنكعلى غرار الشكالنُت الركس دييز تودكركؼ بُت القصة »

إف العديد من األحداث يف القصة ديكنها أف ذبرم يف كقت .كزمن القصة متعدد األبعاد

                                                 

 .20 ، ص 2004 ، 1إيقاع الزمن يف الركاية العربية ادلعاصرة ،ادلؤسسة العربية للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،ط:أضبد ضبد النعيمي - (1)
 ،1،دار غيداء للنشر كالتوزيع،عماف ،األردف  ،ط(قراءة نقدية )تقنيات السرد كآليات تشكيليو الفٍت : نفلة حسن أضبد العزم -(2)

 .35،ص2011
 .20،ص(الفضاء،الزمن،الشخصية)بنية الشكل الركائي :حسن البحراكم - (3)
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  بسبب االضلرافاتاألخرل، كذلكتأيت مرتبة كاحدة بعد  ديكنها أف الب اخلطاكاحد،كلكن يف 

 نقل األحداث دلا يتخللو من كاحدة يفكبذلك يكوف زمن اخلطاب ال يسَت على كتَتة (1)«.ةالزمٍت

 .د على عكس زمن القصة الذم تأيت فيو األحداث متتابعة يف آف كاح زمنية،انعراجات

:  الزمن أنواع2-2

 كنظرنا ألمهية اليت يكتسبها يف العصور، باىتماـ الفالسفة كاألدباء على مر حظي الزمنلقد 

 أف نستعرضها يف سياؽ أنواع ديكنأخذ كمستقبلو فقد  دباضيو كحاضره اإلنساف كتعلقوحياة 

 :اآليت

 .، كزمن احلكاية(الكركنولوجي)الطبيعي  كمها الزمن جيب التفريق بينهما،لزمن نوعُت ؿك

أك القريب  الزمن الطبيعي ادلاضي البعيدإىل فالزمن احلكاية ىو زمن كقوع احلدث قياسنا »

ظلت كهبذا (2)«.خطي متواصل يسَت كعقارب الساعة أما الزمن الطبيعي ىو،الغَت احملدد احملدد أك

 الذم يقدـ خالصة توجهاتو، كأنواعوالزمن بكل الستيعاب الركاية أرضية خصبة كمساحة منفتحة 

 .الواقعالتجربة اإلنسانية مع 

ارتبط الزمن بالركاية يف عالقة مزدكجة ألف النص الركائي يشكل يف جوىره بؤرة زمنية  لقد»

( 3)«.الركايةكالزمن يصاغ يف داخل  فالركاية تصاغ يف داخل الزمن، عدة،اذباىات تنطلق يف 

 .الزمنصَتكرة  كاألحداث تتحرؾ  كتتشكل يف فضاء زمٍت ،كال يتم السرد دكف  فالشخصيات 

                                                 

 .74 ،ص4،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،ط(الزمن ،السرد ،التبئَت ) اخلطاب الركائي ربليل:  سعيد يقطُت( –1)
 .104،ص2007،{ط:د}البنية السردية يف الركاية ،مطبعة  صحوة للنشر كالتوزيع ،مصر ،:  ادلنعم زكريا  القاضي عبد - (2)
  .44 يف الركاية العربية ،ص الزمن: القصراكم حسن مها - (3)
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كما ديكن أف منيز كذلك يف الركاية بُت الزمن النفسي الذم يصور األجواء الداخلية »

كالساعات أك الفيزيائي الذم ديثل اليـو  ادلوضوعيم اخلارج دباضيها،كالزمن للشخصية كيربطها

يتماشى   ركائي يستخدـ زمنناك، أيتضح أف لكل ركاية زمنها اخلاص هبا فكل أديب( 1)«.كالدقائق

 . تسلسل أحداث الركايةكحيوية يف كاف للزمن أمهية كربل يف إعطاء مركنة موضوع ركايتو، كلذامع 

 ق      نستنج أف الزمن أخذ أنواعنا متعددة فمنو ما ارتبط بالنفس اإلنسانية كعرب عن شعورىا، كمن

 .ما عرب عن الشهور كالساعات فكاف زمن خارجي يقاس بالثواين كالدقائق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، جايعت يحًذ خٍضر ،بسكرة ،    2انزيٍ ودالنته فً قصت يٍ انبطم نزنٍخت انسعىدي ،يجهت انعهىو اإلَساٍَت ،انعذد :بادٌس فىغانً -  ( 1)

 . 53 ،ص 2002انجزائر، جىاٌ ، 
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لسلطان سعد ""خطوات على جبال اليمن" عالقة الزمن بالموروث في رواية 3-3

ادلفارقات الزمنية اليت أحدثها الركائي من إىل لكي ندرس الزمن ال بد من الرجوع ":القحطاني

 .كاالستباؽخالؿ تقنييت االسًتجاع 

السًتجاع أك السرد االستذكارم يف أبسط تعريف لو ىو أف يًتؾ الراكم مستول ا»: االسًتجاع- أ

 (1).«كيركيها يف حلظة الحقة إىل بعض األحداث ادلاضية القص األكؿ ليعود

 السًتجاع "خطوات على جباؿ اليمن"ركايتو   يف"سلطاف سعد القحطاين"يعمد الركائي    

 كاقعها اليت تفكَتىا كعلىأحداث ماضية لينقل لنا ما يتعلق دباضي الشخصيات فنتعرؼ على 

 .عاشتو

: كمن ىذا االسًتجاع الذم جاء يف منت الركاية نذكر

 مسعت صوتا يناديٍت بامسي كامال حىت اجلد ا، عندـكانت الركعة األخَتة من صالة العصر»

 احلار شديد الغبار  اخلشوع يف ذلك اليـوذلكفلم أعرؼ خشوعنا مثل ...الرابع، كمل أستطع إجابتو

قبل " حملمد شرؼ الدين"فهنا يسًتجع الركائي أحداث ماضية حدثت ( 2)«.األحقاؼيف صحراء 

 الشخصية، فهذا االسًتجاع ساىم يف تعريف القارئ دباضي ذاكرتو، للحادث كيفقدأف يتعرض 

 .ككيف كانت حالتها قبل تطور األحداث

                                                 

 .30ص ، (دالليةدراسة )عند حسن مطلك كاية  الرءبنا: بورمًفمد زلمود امحعبد الرضبن -(1)
 .05،خطوات على جباؿ اليمن :سلطاف سعد القحطاين - ( 2)
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كمنذ ذلك اليـو أك الساعة اليت ىوت القنبلة على »: الراكمصلد االسًتجاع أيضا يف قوؿ  

 ما أحدثتو تلك القنبلة اليت كقعت لنا الراكميبُت ( 1)«.شيءجسم تلك السيارة العجوز تغَت كل 

 فهذا ادلاضي كدلاضيو،فهي سبب فقده لذاكرتو  "زلمد شرؼ" كأثرىا على حياة السيارة،على 

 اليت كانت الربيطاين كاحلربعدنا دلاضيو صلد أف االستعمار  ادلفقود لو أثر كاضح يف حياتو فلو

 .اليت آؿ إليهاقائمة آنذاؾ ىي السبب يف حالتو 

 بو فالفًتة اليت عاشتها اليمن يف احلرب من بادلوركث، كلصيقإف الزمن ادلاضي لو عالقة 

طرؼ ادلستعمر الربيطاين، كما خلفتو من خراب كدمار كقتلى كجرحى ترؾ بصمة، أك عالمة 

 فهو جراء سقوط القنبلة على السيارة اليت كاف يركبها "زلمد شرؼ الدين"كاضحة على شخصية 

ىو إال   الفقداف مابلده، كىذا باسم غَت امسو كبلد غَت سنة، كيعيشيفقد ذاكرتو مدة شبانية عشرة 

 من طمس ذلويتها كحضارهتا كعركبتها من طرؼ العربية باألحرل، أك األمة عما فقدتو اليمنتعبَت 

.  ادلستعمر ادلستبد الذم جاء لينهب أصالة كىوية العركبة اإلسالمية

يف  كتذكرت ذلك السرير احلديدم الذم كنت أناـ فوقو»: كيوظف االسًتجاع يف قولو

 يعود إىل "زلمد شرؼ الدين" فالبطل (2)«.حبافتو ذكرتٍت حافة اجلبل احملفور ادلستشفى فقد

ذكرياتو يف ادلستشفى اليت كانت مولده الثاين بعد فقد ذاكرتو إذ يبقى أسَت ادلاضي الذم عبث بو 

 .الزمن ادلفقود فيعيش مورثو من خالؿ احلاضر الذم جيعلو مرجعنا ألزمنة

                                                 

 09ادلصدر نفسو، ص - (1)
 .38صادلصدر نفسو،  - (2)
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كانت تلك الساحرة اليت تزعم أهنا »:"زلمد شرؼ الدين":كما يظهر االسًتجاع يف قوؿ      

 مصدر بشرل ؾكبَت، فذؿ إذا حلم بطفلة أك شيخ إف اإلنسافتفسر األحالـ كزبرب عن الغائبُت 

يفسر لنا ىذا ( 1)«. ىذه العبارات عندما كنت برفقة صديق يف صنعاءتسيأتيو، تذكرخَت 

حيث يذىبوف إىل الساحرات كيصدقوف ما ربدثهم ،االسًتجاع ما تؤمن بو طبقة معينة من اجملتمع 

ال كجود ذلا يف أرض الواقع ،كما يتبُت أهنا من ادلعتقدات اليت ما زالت  بو من أحاديث باطلة

موجودة يف اجملتمع العريب؛ أم أهنا من العادات اليت توارثتها فئة معينة من الناس إذ ينسوف قضاء 

 .السحرة  ليخربكىم عن أحالمهم ،أك التنبؤ دبا سيحدث ذلم إىلكيذىبوف اهلل كقدره  

 يسهم يف لفت القارئ إىل اإف االسًتجاع الذم يوظفو الكاتب يعطي للركاية فضاءن صبايلن 

 تتحقق رسالة التواصل بُت الكاتب الكاتب، كبذلك ينسجم مع أفكار قادلاضية، كجيعلاألحداث 

 .كالقارئ

بأنو كل حركة سردية تقـو على أف يركم حدث الحق أك »يعرؼ ىذا الشكل :االستباق-ب

 أخرل ىو تقنية زمنية زبرب صراحة أك ضمننا عن أحداث يستهدفها السرد ة، كبعباريذكر مقدمنا

 (2).«الركائي يف كقت الحق

 تقنية االستباؽ يف أحداث الركاية ليضفي ذلا بعد "سلطاف سعد القحطاين"يوظف الركائي 

أك التنبؤ ببعض مستقبال،على ما سيحدث اطالعو تأثَتم كانفعايل لدل القارئ من خالؿ 

 .بعداألحداث اليت ستحصل فيما 

                                                 
 .54انًصذر َفسه، ص–  (1)

 .69، ص(نقديةقراءة ) السرد كآليات تشكيلو الفٍت تقنيات: العزم حسن أضبد نفلة-( 2)
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بعيد، مسعت صوتنا يشبو صوت الطائرة من »:كمن االستباؽ الذم جاء يف الركاية نذكر

 (1)« .مرة كذبت نفسي مثلما كذبتها أكؿ كلكٍت

  فهنا "زلمد شرؼ الدين"حييل الكاتب إىل الطائرة اليت تقصف السيارة اليت كاف يركبها 

عاد  »"زلمد شرؼ الدين"،كأيضا يف كالـ "زلمد شرؼ الدين"يستبق لنا احلادث الذم تعرض لو 

صوت الطائرة مرة أخرل كقد غطت السحب السوداء الداكنة ضوء الشمس ،ككنت أترقب 

 (2)«.تعقيبنا من ادلرشد أك السائق  على ىذا الصوت

فهذا االىتماـ ، يعود صوت الطائرة من جديد إال أف السائق كادلرشد ال يلقياف لو انتباه  

زلمد شرؼ "باحلدث كتكراره مرتُت لسماع صوت الطائرة ال يوحي إال بأمهيتو يف حياة 

؛ألف ىذه الطائرة تغَت كل ادلاضي كتسلبو منو من خالؿ القصف الذم تتعرض لو السيارة "الدين

 .من طرؼ الطائرات الربيطانية

إىل حياة جديدة ليس "زلمد شرؼ الدين"فهذا االستباؽ ديهد للحدث الذم يقلب حياة 

كزميلو " زلمد شرؼ الدين" أيضنا يف احلديث الذم كاف بُتاالستباؽ كيظهر ا، للماضي كجودن افيو

 ( حوؿ ك ال قوة إال باهللال) احلزف بصوت يشوبو اخلرب فرد فسألتو، ماذبرأت »يف ادلستشفى 

 : قاؿغامضنا، حيث منو جوابنا ككاف جوابو ادلسؤكؿ، كطلبتكلت اخلركج لصالة الفجر فمنعٍت اح

 (3)«. ذنب قرية أحرقت كقتل أىلها ؟خبَت، ما تأيت احلركب، الىذه نتيجة 

                                                 
 06خطىاث عهى جبال انًٍٍ ،ص:سهطاٌ سعذ انقحطاًَ  -  (1)

 .6ادلصدر نفسو ،ص-  (2)
 .16ص، ادلصدر نفسو -(3)
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 يستبق الكاتب احلديث عن احلرب اليت تعاين منها اليمن من قبل ادلستعمر الربيطاين فيذكر 

  دكرالظامل، كللزمنما تعانيو من احلرؽ ك اخلراب الذم تقاسيو أىل اليمن على يد ادلغتصب  لنا

فهو الذم يصلو دباضيو كرلتمعو الذم كاف يعيش معو ، "زلمد شرؼ الدين" يف حياة البطل مهم 

 .إىل حياتو كأحداثها ادلختلفة  فالزمن ادلفقود يرجع البطل ،عالقة كطيدة بُت الزمن كادلوركث فاؿ

كيربز ىذا من ،أف ىناؾ عالقة بُت ادلوركث كعناصر السرد : يتضح لنا كيف ختاـ ىذا الفصل      

تراثية اؿخالؿ ما أضفاه الكاتب من آليات صبالية سامهت يف صنع نص ركائي مشحوف بالدالالت 

ىا الكاتب من عبق التاريخ، اأعادتنا تارة إىل التاريخ اإلسالمي من خالؿ الشخصيات اليت استق

كىذا ما عكسو عنصر الزمن الذم أعادنا إىل الفًتة اليت عاشتها "التاريخ اليمٍت"كتارة أخرل إىل 

 ادلستعمر الربيطاين ،كما يوظف الكاتب قبلمن كيالت احلرب كاالضطهاد من  شهدتو اليمن كما

 كتتميز بأسواقها ،مدينة اليمن كمناطقها ادلختلفة اليت تعترب مدينة عتيقة تعيش على جذكر ادلاضي

بالعالقة اليت  إضافة إىل األمكنة اليت جاءت مليئة بالرموز  كادلعاين اليت توحي،هتا التقليدية اعاكصن

.  كعناصر السرد ،ذبمع بُت ادلوركث
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 :الموروث الشعبي-11

 الشعبي  والتصورفي الموروثالمثل بين الماهية 1-1

دا لقدازبختتدااألمثؿدأأمهيدكااسيد د مهثةدااجملتسثتتداألثدربتمد تاثند:المثل مفهوم 1-1-1

ادعلىدألتدا سصور داإلنسثفد لحمهثة،دك خت كد نثك جملهثدجمدادلسثجمدا ستبمهيدك سكسدنظتةشسبمهنثديظلخث قن

 . دا بحثدعلىدألفهوألهثدا لغوم

د    ا شيء»:دادلمم"دخللمهمدبندأضبقدا فتاىمهقم""ا سُت"دجثءد دكجملثبد: المثل لغةمفهوم-أ

د لشيءدفمهيٍجسىمدأًلمٍػلىو ىمىميد.دييٍضتبي
 د"دزلمهطدامهطد"دكتثدجثءد دقثألوسد،(1)«.احلقيثدنفسو:دكادل

تَّركيند»(2)«.دادلممد غيد دادلًمٍمد لشبودكا نظَتدكا صفيدجدأألمثؿ»ألثدةدألممد كأيضثد:داحلجي:دكادلمميدزلي

دكجمَّرد)3(«احلقيثدنفسو   ﴿:كقو ودععَّر                ﴾(4) 

 

                                                           

،د1،دداردا كجملبدا سلتمهي،دبَتكت،د بنثف،دط4كجملثبدا سُت،د ت مهبدكربلمهقدا قكجملوردعبقداحلتمهقدىنقاكم،داالقد:دداخللمهمدبندأضبقدا فتاىمهقم-(1)

.دددد180ـ،دص2003

.د838،دص1998،د{د،دط}،دألكجملبيداث يدريثضدا صلح،دبَتكت،د بنثف،د(ألطوؿد لغيدا ستبمهي)قثألوسدزلمهطدامهطد:دبطتسدا بسجملثين-دد(2)

، تحقيق علي عشري  (من جواهر القواميس )تاج العروس : زلبدا قيندأيبدفمهضدا سمهقدزلتقدألت ضىداحلسمهٍتدا وااطيدا عبمهقمدداحلنفي - (3)

  .681 ،ص1994، {د؛ط} ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت،لبنان ،5المجلد

 .60سورة النحل، اآلية - (4)
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بػٍهيودد(ألىمػىليو)كد(ألمٍػليو)أًلٍممدكىًلتيد ٍسويي،ديلثؿدىختاد»ككردد دسلجملثردا صحثح كتثديلثؿدشى

ىمىميدألثدييٍضتىبدبودألندااألمىثًؿدك كشىبػىهيو
كهبختاد تاك تد  (1)دد«.ا شيءدأيضثدبفجملحجملُتدًصفجمليود(ألىمىميد)كادل

د.ألسثيندادلممد دا لغيدبُتدا شبودكا نظَتدكاحلجيدكا صفي

ااجملخقألود  مهثد داادبدا شسيب،يسقدادلممدألندأشكثؿدا جملسبَت: المثل في االصطالحمفهوم-ب

اإلنسثفدا لقميد مهسٌّبدبودعندذبثربود داحلمهثة،دك ختادازبختدطثبسنثدشلمهعناد قلداجلتثعيدا شسبمهي،دفكثفد

 .ألسّبنادعندركحدا طبليدا يتدخيتجدألنهث،دكبخت كد قاك جملوداا سندك فظجملودا سثأليدكاخلثصي

ااألمثؿدعنقدكمدا شسوبدألتآةدصثفمهيدحلمهثهتث،د نسكسدعلمههثدعثداتد لكدا شسوبد»

ك لث مهقىثدكعلثئقىث،دكالوؾدأفتادىثدكرلجملتسثهتث،دكىيدألمهعافددقمهقد جمللكدا شسوب،دفمههثدرقمههثد

 (2)«.ك غثهتث،كاضلطثطهث،دكبؤاهثدكنسمهتهث،دكآداهبث

إذلدآخت،دكىختاد سقددنثبعدألندرلهوؿدألؤ فوديلوؿدبث ثدكذلختاد سقدتدألفثىمهمدادلممدألند

كادلممدىودصبليدألندا لوؿدأللجملضمهيدألندأصلهثدأكدألتاليدبختاهتث،د»:"شتحدا فصمهح"د "ادلتزكقي"

فجملجمٌلسمدبث لبوؿدك شجملهتدبث جملقاكؿ،دفجملنلمدعٌتثدكردتدفمهودإذلدكمدألثديصبحدقصقيهدهبث،دألندغَتد غمهَتد

يلحلهثد د فظهث،دكعٌتثدييوجبويدا ظثىتدإذلدأشبثىودألندادلسثين،دفلخت كد يضتبدكإفدجهلتدأابثهبثد

                                                           

،د4سلجملثردا صحثح،دضبطدكزبتيجدك سلمهقدا قكجملوردألصطفىدديبدا بغثء،ددارداذلقل،دعُتدادللمهلي،داجلعائت،دط:دا تازمدزلتقدبندأيبدبكتد–د(1)

.ددد390،دص1990

ألعداعجملنثءدخثصدبكجملثبدااألمثؿدايبدعبمهق،د تصبيدكربلمهقدرألضثفدعبقدا جملواب،دداردااألثني،دبَتكت،د"دااألمثؿدا ستبمهيدا لقدييد:دزذلثمي ركد ف –د(2)

.د7،دص1971،د1 بنثف،دط
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ديتلدادلتزكقيدأفدااألمثؿددرغمدجهمدااابثبدا يتدختجتدعلمههثدإالدأألثد(1)د«ا يتدختجتدعلمههث

 بلىدألجملوارثيددكألنلو يدألندجمهمدإذلدآختد،دفهيددزلصوؿدنجملثجدااجملتسثتدا ستبمهيدكألندخالذلثدنستؼد

 .كنسجملخلصدقمهتنثداججملتثعمهيدكدثلثفمهيدك ضثريي

دا لفظد ىي»:بلو و"ا سلقدا فتيقد"د دكجملثبود"دبندعبقدربود"ديستفهثدكتثد دا كالـدكجٍوىىتي كشيي

ك ليدادلسثيندكا يتدزبَتهتثدا ستب،دكقىقَّرألجملهثدا سجم،دكنطقدهبثدكيمُّدزألثفدكعلىدكمد سثفدفهيدأبلىد

دألندألىمم:دألسَتىثدكالدعٌمدعيتيوألهث،د ىتدقمهمدلديٍستألندا شستدكأشتؼدألنداخلطثبي، د(2)«.أٍامهػىتي

ازبختدادلممدألسث يدكااسيد قلدا سلتثء،فكثنتد كمدبث ثدرؤيجملودا يتديسّبدألندخالذلثدعند

كألسثنمههثدادلكجملنعةدبث لمهمدكادلبثدئد ألثىمهجملودا يتد جمللخصد دكونودصبليدألندا لوؿد جملتمهعدحبسندأ فثظهث

د.ا يتد صبغداإلنسثفدبصبغيداحلكتيدكا فطني

ااألمثؿد كتيدا ستبد دجثىلمهجملهثدكإاالألهث،دكضتبدألندضتكبدبقيسهثدكجواألعدك

 سوددااألمثؿدإذلدا سصتد (3)د.،هبثد سجملتمهمدا للوبدك جملصتؼد دا كمَتدألندكجوهدا كالـاكلتو

اجلثىليدفهيدذبسقد كتهمدكخّباهتمدا طويليدألعداحلمهثة،دك خت كد ضثربتداآلراءدألندبث ثدإذلد

                                                           

دا لغيدكأنواعهث،دشت ودكضبطودكعنونودكعلقد واجمهودزلتقدأضبقدجثددألوذلدكعليدزلتقد:ددا سمهوطيعبقدا تضبندجالؿدا قين-د(1) ادلعىتد دعلـو

.دددد48،487صد{سد،د}،د{د،دط}،دداردا فكت،دبَتكت،د بنثف،د1ا بجثكمدكزلتقدأبودا فضمدإبتاىمهم،دج

،د{د،دطد}،دداردا كجملبدا سلتمهي،دبَتكت،د بنثف،د3عبقداامهقدا ًت مهٍت،دج.دا سلقدا فتيق،دربلمهقدد:دداانق سيدبندعبقدربوأضبقدبندزلتقد-د(2)

.دد03،دص1997

ااألمثؿدا ستبمهيدا لقدييدقمهتجملهثدكدكرىثد د صويتداحلمهثةدا ستبمهي،دألختكتةدأللقأليد نمهمدشهثدةدادلثجسجملَتد داادبدا لقمي،د:دأضبقدكثألشينظتدد-(3)

.د03،دص2003/2004جثألسيداإلخوةدألنجملورم،دقسنطمهني،داجلعائت،دإشتاؼدااخضتدعمهكوس،دقسمدا لغيدا ستبمهيدكآداهبث،دكلمهيداآلدابدكا لغثت،د
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دقوؿد سلمهتيدألأثوردديجملثزدجبودةدا سبكدادلمم»:ددبلو ويستفودفوزمدا سنجملمهمآختد دربقيقدألفهوألودؼ

د.(1)«احلمهثةكبثإلجيثز،دكأنودكتثدقمهمد كتيدااتوع،دكألسظمدااألمثؿدىيد سبَتاتدرلثزييدعند

حيصتدفوزمدا سنجملمهمدألفهوألود لتممد دأنودعبثرةدعندقوؿدألوجعديهقؼدإذلد سلمهمدفكتةدألثد

د.زبجملصتدألغعلدألسُتد داحلمهثة

دا شسبمهيدنوعدألندأنواعداادبدديجملثزدبإجيثزدااألمثؿ»:ددفمهستفهثدبلو و"أضبقدأألُت"اااجملثذد دأألث

دااألم،دكألعييد كثددزبلودألنودأأليدألندا كنثيي،دكالدا جملشبمهو،دكجودةدادلسٌت،دك طف ظ،دك سنا لف

د(2)«.ااألمثؿدأألثد نبعدألندكمدطبلثتدا شسب

فثدلممدا شسيبدألمهع ودكجوىتهد نبعدألندكونوديسّبدعندكثفيدطبلثتدااجملتع،دك ختادالؽد

دكقمهمدكيلخصدألبثدئألمدبقاخلودذبثربداحلمهثة،ديح ا طبليدا شسبمهيتدانوااجملحسثننثدكشمهوعنثدبُتد

احلضثراتدكا شسوب،دكبث جملثرلديسكسدمنطمهيد فكَتىمدكعثداهتمدك لث مهقىم،ك خت كد سبددكرنادىثألنثد

.د د مهثةداإلنسثف

 

 

 

 

                                                           

د،د}كشتكثه،داإلاكنقريي،دألصت،د عمدادلوركثدا شسيبد دا ًتاثدا شستمد دا سصتدا سبثايدااكؿ،دألنشأةدادلسثرؼدجالؿد:دكفثءدألطثكع-دد(1)

.د46،دص2009،د{ط

.دددد174،دص{سد،دد}،د3د داادبدا شسيب،دداردغتيبد لطبثعيدكا نشتدكا جملوزيع،دا لثىتة،دألصت،دطأشكثؿدا جملسبَت:ددإبتاىمهمنبمهليد-(2)
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د:نشأة المثل- 1-1-2

ااألمثؿدققديي،دققـدا سثدل،دك كمدأأليدأألمثذلث،دداف»دااجملتسثتدا لقدييإذليسوددخلقدااألمثؿد

كققدعٍتدا ستبدألنختدنشأهتمدبثاألمثؿ،دفضتبوىثدكااجملشهقكادهبث،دفلتثدجثءداإلاالـدأقٌتىثدكدلد

دكجمَّرد،(1)«يهتلهث،دكازبختىثدكامهليد لجملختكَتدكاالعجملبثر   ﴿:فلثؿدععَّر        

                                   

كذ كدنجملمهجيد.د سوددإذلدا شخصمهيدادلفتدةد دسلجمللفدطبلثتدااجملتع»دكنشأةدادلممدا شسيبدد(2) ﴾

ا جملجتبي،دكاخلّبةدا نثذبيدعندكمتةدادلتثرايد دعتمدأكدالوؾ،دأكد طوؿداال جملكثؾدبفئيدأكدبفئثتد

ا جملثريخدأثتدبلمهغد د لمهليدادلممدا ختمداقجملضجملود،كا بمهئي،ك لًتبمهي،ككألندٍبديكوفدادلممدك مهقدظتكؼ

 ثجيدنفسمهيدأكدظتفمهيدااجملنثدنادإذلدا جملجثربدا يتد و يدبثدلممدا ختمديلخصدا جملجتبيد دصبليدأكد

د(3)د«. تكمهبدألوجعدا لفظ

يجملضحدأفدااألمثؿدك مهقةدا ظتكؼداحلمهث مهي،كتثدأألثد تجعدإذلدا شخصمهيدادلفتدة،دككثنتد

فثدلممدنثبعدألندطبليدا شسب،دكيجملصمدا صثالدكثمهلنثد».نجملمهجيدألواقفداقجملضجملهثداحلثجثتداإلنسثنمهي

بأبنثءدا شسب،دفثجلتثعيدىيدا يتدأنشأ ودكاثأيد دركاجودكانجملشثرهدبُتداافتاد،دفهودك مهقدظتكؼد

كااألمثؿدألند مهثدألضتوألثدسبجملقد جملشتمدكمدجوانبداحلمهثةداإلنسثنمهيد،بمهئمهيدكاججملتثعمهيدك ثرخيمهي

                                                           

.د03،دص2000،د1ألواوعيدااألمثؿدا شسبمهيد دا وطندا ستيب،دداردأاثأليد لنشتدكا جملوزيع،دااردف،دعتثف،دط:دزلىتَّرقدا تٌاكم -(1)

،داآلييد-د(2) .دددد58اورةدا تـك

.دددددد05.د04،دص2005،د1،دعنثبي،داجلعائت،دط{د،دفد}ادلممدكا لغعدا سثألمهثف،د:درابحدا سويبد -(3)
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ك سّبدعندخّبةداإلنسثفدكاجلتثعيد دألواجهيدادلواقفدادلجملسقدة،دكىيدألند مهثدشكلهثداهليد

د(1)د«.احلفظدكاالنجملشثر،دكألندٍبديسهمداالاجملشهثددهبثدعنقألثديلجملضيدادلوقف

تاألثدسبممد سكسدمنطمهيدكالوؾدرلجملتعدألسُتدإذلداجلتثعيدا شسبمهيدفهيدنشأةدادلممد سوددإفد

ديقدا بث ثدبمتاءدثلث دك ضثرمدجيسلوديلقـدكعثءدشللوءدبث لمهمدكاافكثردخث قد تاثدشسيبد

 .فمهسثىمد د لتيبداإلنسثفددبورثوددك وثمهقدصلجملودبود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

،د2008،د1درااثتد دا ًتاثدا شسيب،دداردادلسثرؼداجلثألسمهي،داإلاكنقريي،دألصت،دط:ألتفتدا سشتثكمدعمتثفددكفثركؽدأضبقدألصطفىد -(1)

.دددد177ص
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د:دعتؼدا ستبدثالثيدأنواعدألندااألمثؿدكىي لق:المثلأنواع -1-1-3

دألثدينبمقدعندكىو»د"دproverb"دكبثإلنكلمهعييدد"دproverbe"دبث فتنسمهيد:  السائرالمثل-أ

دبنفسدا جملجتبيد ذبتبيدشسبمهيدبالد كلفدأكد صنعدحبمهثدديلمهودا واقعد داحلمهثة،دفمهسجملستلودكمدألندديتَّر

ديسقدادلممدا سثئتدأجودد(1)«. سبَتنادعندألوقفود دألنثابيدألسمهني،دكققديأٌبدألندأىمدا سلمدكادلستفي

 د.أنواعدضتكبدا كالـدإذدحيتمدذبثربد جملصمدبستقداإلنسثفدكألثضمهو

ىوداتددكصفي،دأكدقصصيدأكد صويتم،د جملوضمهحدفكتةدعندطتيقد شبمهودو: المثل القياسي-ب

كألمثؿدذ كدألثدكردد دد(2).شيءدبشيء،دكديجملثزدىختادا نوعدبثإلطنثبدكعتقدا فكتة،دكصبثؿدا جملصويت

دكجمَّرد  ﴿:داورةدا نحمد دقو ودععَّر                       

                                

    ﴾(3)د

 

                                                           

د دا لتآفدا كتميد:ددعثطفدا عينمسمهح -(1) دا جملتمُّمهمدكادلمالتى ،د2،دبَتكت،د بنثف،دطا لبنثيند،دداردا كجملثبد(رلتعدا بمهثفداحلقيث)ااألمثؿدكادلًٍممدكى

.دد47،دص2000

د.22،دص2005،د2،دداردنوبلمهس،دبَتكت،د بنثف،دط1ألواوعيدااألمثؿدا شسبمهي،داالقد:دألمهمدبقيعديسلوبإ:ددينظت–(2)

.دددددد112دا نحم،داآلييداورة د-(3)
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دparale"د،دكاإلنكلمهعييد فظيدد"parabole"دد دا فتنسمهيد فظيديلثبلو»: الخرافيالمثل-ج

كلمهليدددعلىدأ سنيداحلمهوانثت،دكلصصكققد كوف.دكىودقصيدبسمهطيدرألعيَّريدغث بنث،دذلثدألغعلدأخالقي

د(1)«د.،دأكدعلىدأ سنيدا نثسدكأألمليدا سىمٌهقدادلسمهحدا واردةد داإلصلمهمدادللٌقس"البندادللفعد"دكدألنيد

ك كوفدا غثييد دنسجملنجملجدأفدادلممداخلتا دحيتمدقصيدرألعييد كوفدعلىدأ سنيداحلمهوانثتدغث بث،دن

ألندضتبودىودإعطثءدبسقدأخالقيتدأمد ودراث يداججملتثعمهيدىثدفيدإلصالحدأبنثءدااجملتعدكإيلثظد

فهوديجملتمهعدبكونوديضمدعّبدكألواعظدذبسلوديكجملسبدطثبعداإلحيثءاتدكا تألوزد.دكعمهودكا نهوضدبو

د.فمهكوفدأليمػَّرلىمدبث قالالتدادلو مهيدعلىدألواقفدسلجمللفيدألندا واقعدكاحلمهثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.دددد22صألواوعيدااألمثؿدا شسبمهيد،:دإألمهمدبقيعديسلوبد-د(1)
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: خصائص المثل الشعبي1-1-4

يغختمدا نصدا تكائيدداألجمللكدشلمهعاتدجسلجملوداإلنسثف،دك ختاد مهثةدألهتيد يشكمدادلممدألت ليد

دبضثألُتدألجملسقدةد مهثدأضفىدعلمهودطثبسنثدجوىتينثدسبممد دااجملمهسثبدا تكاييد وقثئعداحلمهثةداإلنسثنمهيد

.دكذ كددلثديًتكودادلممد دا نفوسدألندكعظدكنصح

ك ألأمهيدا يتداكجملسبهثدادلممدصلقدكرددذكتهد دا لتآفدا كتميد دا سقيقدألنداآليثتدكألنودقو ود

 ﴿:كجمععَّرد                   ﴾(1)د

حيجملمدادلممدألكثنيدخثصيد دااجملتعد،فهوديسطيد كتنثدكدألواعظنثد متمد بداإلنسثفد،د

،دكالديشجملبودعلىدذمد بدألثدجسمدألىمٍهعفالدخيفىدعلىدذمد»دك خت كدالؽدركاجنثدبُتدأبنثءدااجملتعد

دادلممديوضحدادلٌد ٍنغلق،دٍنبهماد سثذلدفمهودألنداحلكتي،دكأكدعدفمهودألندا فثئقة،دفإفدضىٍتبى
ي
د،كيفجملحدادل

كبوديصوردادلسٌتد دا ختىن،دكيكشفدادلستىدعنقدا لبسد ىتدشثعدألندكالـدادلجملسلتُتدكادلسلتُتد

أفدااألمثؿدألندأجمد»دأبودىالؿدا سسكتمد"دكيتل،د(2)«أكد جملبُتدااشمهثء،بأألمثذلثد ستؼد:دقوذلم

علىدادلجملكلِّم،دكألنددا كالـدكأنبلو،دكأشتفودكأفضلوتد لليدأ فثظهث،دككمتةدألسثنمههث،دكيسَتدألىؤكنجملهث

عجثئبهثدأألثدألعدإجيثزىثد ستميدعلىداإلطنثبدكذلثدرىٍكعيهدإذادبتىزىٍتد دأثنثءداخلطثبدكاحلفظيدأليوٌكمد

                                                           

.دددد25داورةدإبتاىمهم،داآلييد-(1)

،د1دداردا ملثفي،دا قاردا بمهضثء،دادلغتب،دطااكؿ،داجلعءدكزلتقدااكضم،د جيدزلتق-دد للودكاحلكم، دااألمثؿد:ددا مهيواياحلسن -(2)

.دددد31دص،1981
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د سقدااألمثؿدألندجواىتدألثدخلفجملودا ستبدألندضتكبدا كالـد(1)«دبثدراعدألندا لفظ،دكنقردادلسٌتد

كأجودهد،دفهودديممدألت ليدا لوةدكا نضجد ألأليدا ستبمهيدتذ كدانودحيجملومدعلىدأنبمدكأجودددا كالـدد

د:ك لتممدا شسيبدعقةدخصثئصدنختكتدألنهث.دكيفستدا وقثئعداحلمهث مهي

كىوديجملتممد دأالوبودا ختمديجملضتندفلسفيدشسبمهيدبسمهطيدنثبسيدعنداحلمهثةد:الطابع الشعبي -1

د.ا مهوألمهيداجلثريي،دك ختادفهيد قرؾدبسهو يداألثد ددائتةدا جملجتبيدا شسبمهيدادلصوغيدبأالوبدشسيب

فتندألمهعا ودا يتد غلبدعلمهودأنودنثبعدألندطبليدشسبمهيدك ختادفهوداهمدا فهمدكبسمهطدنظتناد بسثطيد(2)

 .ا بمهئيدا يتديتددألنهث

ادلممديطلسنثدعلىد لمهليدذبتبيدققدخلصدادلممدنجملمهججملهثد دصبليدألندكىودأفد:الطابع التعليمي -2

ا لوؿدأللجملضمهيدألندأصلهثدأكدألتاليدبختاهتث،دفجملللىدقبوالدكذيوعنثددينحهثدأثتناد دصلمدذبثربنثدكهتختيبد

فهختادادلممديصقردعندطبليدألملفيدبسكسدا نوعدااكؿ،دإذديعكدنثدد،(3)خّبا نثدك وامهعدأفقدألستفجملنث

 .بتا نثدكذبثربنثداإلنسثنمهيخلدبسثرؼدكصلمد

فهيدققد كوفدقصَتة،دكققد كوفدطويلي،دكققد كوفدألتالي،دكتثدأألثدديكند: تنوع التراكيب -3

 .أفد كوفدألجملسلسليدأكدألجملبثعقة

                                                           

دامهو دىثجتدزلتقداسمهقدبن أضبقدعبقدا سالـ،دكختجدأ ثديمودأبو.دضبطودككجملبدىواألشودكنسلوددااألمثؿ،صبهتةد:ددىالؿدا سسكتمأيب -(1)

.ددد10دص،1،1988،دداردا كجملبدا سلتمهي،دبَتكت،د بنثف،دط1غلوؿ،دجز

.ددد72،دص{د،دسد}،د{د،دطد}أنواعدا نمتدا شسيب،دألنشوراتدجثألسيدبثجيدسلجملثر،دعنثبي،داجلعائت،د:درابحدا سويب:دينظت د-(2)

.دادلتجعدنفسو،دا صفحيدنفسهث د-(3)
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ألوضسنثدألالئتنثددينحهثدألسثفدالد نوطدددكلتيدققدازبختتصلقدكم: االستخدام الفني لأللفاظ -4

 (1).هبثدكلتثتدغَتىث

نسجملنجملجدأفد لتممدا شسيبدصبليدألنداخلصثئصدا يتدسبمهعهدعنداثئتدااألمثؿدا ستبمهي،دانوديسّبد

 .عندركحدا طبليدا سثألمهيدا يتد سجملّبدا طبليدااكمتد أثَتناد دااجملتع

 :الفرق بين المثل والحكمة-

سبلكدا شسوبدا سقيقدألنداحلكمدكااألمثؿدا يتد قؿدعلىدثتائهثدادلست دكا فكتم،دكدلثدكثفد      

ادلممديجملقاخمدألعداحلكتيد دبسضداا مهثف،دكثفدالبقدألند وضمهحدا فتؽدبمهنهتثد ىتد جملضحدا تؤييد

د. لسمهثف

دأألثدادلممدفطن،دخّبةد داحلمهثة،دكخالصيدفهمدااتارىثديقجبهثدذىندذكيعصثرةداحلكتي»    

د(2)«.فلوؿديشبوداحلكتيد دإجيثزهدكرصو،دك كنودخيجمللفدعنهثدبستلو

يبقكدأفداحلكتيدسبممدنجملمهجيدذبثربداإلنسثفد داحلمهثة،دأألثدادلممدفهوديشبوداحلكتيتدإالدأنود    

خيجمللفدعنهثدبستقدأفكثرهدكقضثيثهدا يتديطت هث،دفكالأثدينبسثفدألندذبتبيدفتدييد ّبزدعالقيد

دأفدااقواؿدكاحلكمدادلأثورةد جملفلثفدألعدادلممدا شسيبد دكوألثد تجعدصبمهسنثدإذلدعلى».اإلنسثفدببمهئجملو

د(3)«.ا نثساىجملتثـدرك يدكا قدكىود لكدا جملجثربدا فتدييدا يتديسمهشهثد

                                                           

د.72ادلتجعدنفسود، د-(1)

.ددد05ألواوعيدااألمثؿدا شسبمهيد دا وطندا ستيب،دص:ددا تاكمزلتق د-(2)

.د182أشكثؿدا جملسبَتد داادبدا شسيب،دص:ددإبتاىمهمنبمهلي -د(3)
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أفد،كتثدادلممدأاثاودا جملشبمهو،دأمد شبمهودألضتبوددبورده،دأألثداحلكتيدفستثدىثدإصثبيدادلسٌت

دألندادلممدنسبمهنث،دفثذلقؼأالوبدادلممددائتنثدألوجعدعكسدأالوبداحلكتيدا ختمدققديطوؿد

 (1)د.كألنداحلكتيدا جملنبمهودكاإلعالـدكا وعظ،اال جملجثج

ألثدنسجملنجملجودىودأفدادلممدييضتبد لّبىنيدكاال جملجثج،دأألثداحلكتيدفهيد يتشقدك ينبوداإلنسثفد

د.إذلدااخطثءدك صححدآراءهدكأفكثره

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.د18،دص1988،د1ااألمثؿدا ستبمهيددراايد ثرخيمهيدربلمهلمهي،دداردا فكت،ددألشق،داوريي،دط:دعبقداامهقدقطثألش:دينظت-دد(1)
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لسلطان سعد " " خطوات على جبال اليمن " حضور المثل في رواية  1-1-5

ثمدادلممدا شسيبدخالصيدااألمدا سثبليدألندذبثرهبثدألعدا واقعدادلسثش،دك ختادفهودمي:د"القحطاني

ينبعدألندطبليد كمهتيدكاعمهيددلثد لو ودألندأألمثؿدربتمدبقاخلهثدألواعظدكعّبدزبلصددركسد

.داحلمهثة

ا تكاييدبث سقيقدألندااألمثؿدكاحلكمدا يتدااجمللهتثىثددا تكائيدألندألالألحدبمهئجملود يوجتد لقد

ألو مهيدكدا يدبختاهتثدعتثدأرادد"دالطثفداسقدا لحطثين"كهبختادكثنتدااألمثؿدا يتدكظفهثددا ستبمهي

،دكيضتبدىختاد(1)«دشثربنثدألثددمٌسودبٌتألندالديغ»:دكألندىث ودااألمليدنختكتدإذلدا لثرئإيصث ودااديبد

ادلممد إلنسثفدا ختمديجملسبدفمهنثؿدألثديسجملحق،دفهختادادلممدحيثداإلنسثفدعلىدأفداجلعاءدألندجنسد

خيلقدألندا شبود»،كأيضنثداالاجملشهثددكادلمثبتةديجملحلقدادلتاددكادلسسىدكادلتجودإ مهوا ستمدفبلقر

زلتقد"كققدكرددعلىد سثفد،دكيضتبدىختادادلممددلثديوجقدألثديشبودإنسثفدإنسثننثدآختد(2)«أربسُت

عنقألثدنقاهدأ قدا سثأللُتدبثامدا سعمدفلمديستؼدألثديلصقهدفلثؿد دنفسودخيلقدألند"شتؼدا قين

د.ا شبودأربسُت

دكيلصقدبوداإلنسثفدعلمهودأفديجملسثألمدألعدألشثكمد(3)«هتوفىوألثد»:دككخت كدااجملحضتدألمم

كيسنوفدعلمهكدد(4)«.الد غعكدإالدبشمهخدققدغعل»دكاالبجملسثألي،دأيضثدكصسثبداحلمهثةدبتكحدا جملفثؤؿ

د.بصث بدذبثربد ىتد كجملسبدألنوداخلّبةد دألمهثدينداحلمهثةدادلخجمللفي
                                                           

.د09خطواتدعلىدجبثؿدا مهتن،دص:دداسقدا لحطثينالطثف-دد(1)

.د11،دصادلصقردنفسود-د(2)

.د20دصدنفسو،ادلصقر-د(3)

.د77،دصادلصقردنفسو-د(4)
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دفثإلنسثفدا ختمد(1)د«دالديستمدالدخيطئا ختم»:داإلصللمهعمدا لثئمثمدادلألثديوظفدا تكائيدؾ

ادكدالديقخمد دذبثربيلفدخثئف د(2)«.صنسيد دا مهقدأألثفدألندا فلت»:ددككخت كدالديجملسلمدأبقن

ديسجملقعيدأيضنثدادلممدا نثبعدألندا طبليدا شسبمهيد،ككحيثدىختادادلممدعلىد سلمداحلتؼدخشمهيدا فلتد

دكىودحيثدعلىداجلقدكاالججملهثددكأفدألندألعايثدا ستمدأنودبودبتكي،د(3)«احلتكيدفمههثدبتكيد»:دا لثئم

.دكتثدينبختدا كسم

"دا شوعيد"دعنقألثدققـد وداخلثدـد"دزلتقدشتؼدا قين"دكرددادلممدعلىد سثفدبطمدا تكاييد

كيضتبددلند(4)«.إذادعتؼدا سببدبطمدا سجب»د:ا شثمدكىوديبجملسمدابجملسثأليدعجمهبيدفلثؿ

قثؿدأ قدا عبثئندتقد،ككخت كد سجبدألندأألوردكدلديفهمدأابثهبثدفإذادأدرؾدااابثبدزاؿدا سجبد

أنتداحلالؽد»د:عتكؼادلشتؼدا قيندعنقألثدعلمدأنوديشجملغمدكالديأخختدأجتدألندا شمهخدعليدادلممد

دكىنثديسختدأكديجملسجبدألندشخصمهيدزلتقدشتؼد(5)«.ا ختمديجملسلمداحلالقيد درأسدااقتع

دكىختادادلممديضتبد داالنجملظثردفالدشيءد(6)«.امهفد ضتبدبودكالدامهفد وعقدبود»،كأيضثدا قين

دكيلثؿدىختادادلممد(7)«.ألنودا سوضدكعلمهودا سوضد»كتثدكظفدادلممدا لثئمد،صسبدألنداالنجملظثرأ

                                                           

.د78دصدادلصقردنفسو،–(1)

د83دنفسو،دصادلصقرد-(2)

.د84دصادلصقردنفسو،د-(3)

.د93دنفسو،دصادلصقرد-(4)

.د95دنفسو،دصادلصقرد-(5)

.د103دنفسو،دصادلصقرد-(6)

.د48ادلصقردنفسو،دص-(7)



"لسلطان سعد القحطاوي" "خطوات على جبال اليمه" الفصل الثاوي        تجليات الموروث في رواية   
 

 
67 

كققدكرددعلىد سثفدصث بدادللهىدعنقألثدطلبدألنود،عنودعللودكأصمهبدبثجلنوفدد لختمدذىب

.دا جملسعييدأفدحيضتد ودا لهوة"دزلتقدشتؼدا قين"

اد نثظتهدقتيبد»ااجملحضتدادلممدا ستيبدا لثئمد ا شمهخد"دككرددىختادادلممدعلىد سثفد(1)«غقن

عنقألثدكثفديأٌبد ودا عبثئندكيلو وفد ودنتيقدا تاديود دادلسثءدفمهلوؿدىختادادلممددكىوديوضحدأفد"دعلي

ىختادادلممديبُتد(2)«ألثدذىبدشيءدإالدكعلىدادخلفو»،ككخت كاإلنسثفدعلمهودأالديسجملسجمدااألورد

د شيت»،كتثديوظفدادلممدا شسيبدا صنسثٌبدأفداددخيلفدعلىداإلنسثفدألصثئبودكيسوضودخَتناد

ألندداالججملهثددأألثدرببدا كفثحدكعلىداإلنسثف،كدا قنمهثألجملثعبد ددديضتبدىختادادلمم(3)«.شلث

صث بدادلثؿدإألثديتعىدأكد»:دثمدعلىد سثفدأبودبكتادلكتثدكردد،أجمدا وصوؿدإذلدأىقافو

د.ادلثؿدا ختمدييودعودصث بودكالديتعثهدبنفسودجيبدعلمهودبمهسودقبمدأفديفلقهدأفديسٍتددد(4)«.يبمهع

كيضتبد(5)د«.ا قخند ود سبنثد سثبدا سصثفَتدألثدزرعنث»:دكصلقدأيضثدادلممدا شسيبدا لثئم
ألند»،كأيضثدادلممددفالديعرعدأمدشبتةد د مهث وكأرائهما نثسدألندكيضتبدىختادادلممددلندخثؼد(5)

كأيضثد ود،دكيلثؿدىختادادلممد لختمدديوتدكيًتؾدأكالدهدكأ فثدهدخلمهفيد(6)«.خلَّرفدألثدألثت

                                                           

.د52،دصادلصقردنفسود-دد(1)

.د52دصدادلصقردنفسو،–د(2)

.د68ادلصقردنفسو،دص-د(3)

 .70.د69ادلصقردنفسو،دص-د(4)

.د121،دصادلصقردنفسود-د(5)

.د115،دصدادلصقردنفسو–(6)
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دكىودألممدنبعدألندطبليدا جملجثرد(1)«.ؾصث بدصنسجملكدعقك»:دااجملحضتدادلممدا شسيبدا لثئم

.دفث ختمدديلكدنفسدألهنجملكداوؼديعاضبكد دا سوؽ،كاحلتفمهُتد

دككرددىختادادلممدعلىد سثفدد(2)«.أنتد تيق،دكأنثدأريق،دكيفسمدادألثديتيق»ككخت كدادلممد

 مهنتثدااجملثءتدزكججملودبللمهسدألندإصلثبدزكججملودا مثنمهيد لبنتدبقؿدا و قد"دزلتقدشتؼدا قيند"د

أكرددادلممدكققره،دكتثدىختادادلممد مهلتدأنودالداعًتاضددلشمهئيداد"دزلتقدشتؼدا قين"ادلنجملظتدفلثؿد

أنودالدحيجملتمدا جملأجمهمدفسلىداإلنسثفدكدكيضتبدىختادادلممد داخلَتد(3)«.خَتدا ّبدعثجلو»ادلستكؼد

د.اخلَتاتأفديسثرعدإذلدفسمد

كيضتبد دا شخصدا ختمدألهتثدبلغتد(4)«.ادلثءديكختبدا غطثس»دادلممدا لثئمدكيوظف

ككخت كدااجملحضتدادلممدا شسيبدا لثئمد،إالدأنودالديسجملطمهعدا جملغلبدعلىدا بحتدكألمهثهدفهيدقوييد،قو و

عنقألثدأخّبدأبود سثفدأنودذىبد"دزلتقدشتؼدا قين"دككرددعلىد سثفد(5)«.ا غتيقديجملسلقدبلشي»

دأنتدألملفدفكمهفد صقؽدىؤالءدد ودألندأجمدأفد بجملسقدعنوداا الـدادلععجيدفلثؿةشمهخاؿإذلد

يبُتدأفداإلنسثفددلثدؿىختادادلممد"دزلتقدشتؼدا قين"فضتبدفهمديكختبوفدكيأخختكفدااألواؿدفلط،د

.د كوفد قيودصسثبدأكدألشثكمدفمهحثكؿدبكمدا طتؽددلسثجلجملهث

                                                           

.د116،دصادلصقردنفسود-د(1)

.د174دنفسو،دصادلصقرد-(2)

.د112دنفسو،دصادلصقرد-(3)

.د187دنفسو،دصادلصقرد-(4)

.د188دنفسو،دصادلصقرد-(5)
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دا ختمديجملحقثدألعدنفسوداإلنسثفدؼ(1)«.د تصبثفداجلنثفا لسثف»كأيضثدكظفدادلممدا لثئم

زلتقد"دكققدكرددعلىد سثفد(2)«.ألثىتكاجلوعدطبثخد»ا ستيبدكصلقدادلممجنونو،كمَتنادفهختادد مهمدعلىد

دأفداإلنسثفددلثدجيوعد جملتنثداوؼديجملفنند دطهيدا ستكتدأمعنقألثدأكمدكجبيد"دشتؼدا قين

د.ااكم

ا قنمهثد»كإذلدجثنبدااألمثؿدصلقدكخت كدبسضداحلكمدا يتدااجمللثىثدألندا بمهئيدا ستبمهيدكألنهثد

دعلمهك د كدكيـو د كتيد وضحدأفداإلنسثفد دا قنمهثدالد كوفداايثـدكلودىي ،دك(3)«.يوألثفديـو

دعلمهودأفديجملسوددعلىد ثؿدا قنمهثدفهيديوألثفد ودكاحلعف،دك خت ك دألصلحجملودفهيد أ مهودبث فتحد

 .كعلمهو

دفث صقؽدينجيدصث بودألندكمدادلسمهلثتدا يتد(4)«.ا صقؽدألنجثة»كأيضثداحلكتيدا لثئليد     

د.يكوفدا فتجا صّبدكربتمدا شقائقددفبلقر(5)«.ألفجملثحدا فتجا صّبد»دككخت كداحلكتيدا لثئليد، واجو

د.ا فتج

                                                           

.د94،دصادلصقردنفسودد-د(1)

.د78دصادلصقردنفسو،د-د(2)

 .116دصادلصقردنفسو،د-د(3)

د.160ادلصقردنفسود،دصد-دد(4)

.د122دصادلصقردنفسو،د-د(5)

د

د

د
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د تاثدعتيقدآرائوتداألثد شكمنال ظدأفدا تكائيديسجملحضتدااألمثؿدكيسجملسُتدهبثد د وضمهحد

د.ركحدا طبليداالججملتثعمهييؤثتد دا لثرئددلثدربتلودألندألسثيندألوجعةدكألسّبةدعند

د:الشعبياللهجة والموروث -1-2

،دفلكمددا لغومدكأصث جملهث عختدا شسوبدبث سقيقدألندا لهجثتدكا لغثتدا يتد قؿدعلىدثتائهث

دا جمللتدألكثنيدخثصيدكألهتيد د مهثةدا شسوب،دكهبختابلقدأكدرلجملتعدذلججملودا يتدسبمهعهدعندبثقيد

دادلفكتين،دكا سلتثءداأمهجملهثدشغلتدبثؿدااـ،دكنظتنادال جملوائهثدعلىدجختكردا لغيدااجملتسثتتدكذ ك

.دىثدعنثييدخثصيدبث قراايدكا بحثد دنشأهتثدكألفهوألهثكإذدأكؿ

طتؼد:دىيدأىمدا لغيد دألسجتثهتمدأفدا لهجي،دكا لهجيد غيديتلد»تعريف اللهجة-1-1-1

فالفدفصمهحدا لهجي،دكا لهَّرجىي،دكىيد غجملودا يتدجيبمدعلمههث،د:دا لسثفدأكدجتسدا كالـ،ديلثؿ

دا لهجيد دكوألثددا لغيد(1)«.ا لسثف:دفثعجملثدىث،دكنشأدعلمههث،دكا لهجي يقكردادلسٌتدا لغومددلفهـو

ا يتدجبمدعلمههثداإلنسثفد،دك قتدألسودبث فطتةدكاعجملثددعلمههثدك قاكذلثد سثنود،فهيد شكمد تاثد

د.ألجملوارثدبُتدااجمهثؿ

ىيدرلتوعيدألندا صفثتدا لغوييد نجملتيدإذلدبمهئيد»ا لهجيد داالصطالحدا سلتيداحلقيثد

كألنوديجملبُتدأفدا لهجيدققدييدققـد(2)«.خثصي،دكيشًتؾد دىختهدا صفثتدصبمهعدأفتاددىختهدا بمهئي

 .هبثدقبمهليدذلججملهثداخلثصيداجلثىلي،دككثنتد كماإلنسثفدإذدعتفجملهثدا ستبد دا سصتد

                                                           

.د184دصد،{دتس}،{دتب}،104ا لهجثتدكا لغيدادلو قةدادلشًتكي،درلليدكلمهيداآلداب،دا سقدد:ددعبقداجلثامدعبقدا سبثس-(1)

،د{د،دطد}ادللجملبسدألندا لهجثتدا ستبمهيدكا لتآنمهي،دألؤاسيدشبثبداجلثألسيد لطبثعيدكا نشتدكا جملوزيع،داإلاكنقريي،دألصت،:دزلتقداثدلدزلمهسن-(2)

.د08،دص1987
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ؿدعلمههثدكاعجملثدىثدكنشأدعلمههث،دكققدأطللتدا لهجيدعلىدبًدكا لهجيدىيد غيداإلنسثفدا يتدجيد»

دطتيليدألسمهنيد داالاجملستثؿدا لغومد وجقد دبمهئجملودطتفودفهودآ يدا جملحقثدهبث،دكىي ا لسثفدأكد

د(1).«خثصيدألندبمهئثتدا لغيدا وا قة

نسجملنجملجدأفدا لهجيد ضمدا لغيدا فطتييدا يتدجبمدعلمههثداإلنسثف،دكازبختىثدأداةد جملسبَتدعلىد

د.دد ثججملودادلخجمللفيدتاألثدربتمدراث يدا جملواصمدبُتدأبنثءدااجملتعد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.د33،دص1993،د2ا لهجثتدا ستبمهيدنشأةندك طوُّرنا،دألكجملبيدكىمهبيد لنشتدكا جملوزيع،دا لثىتة،دألصت،دط:دعبقدا غفثرد ثألقدىالؿد-(1)
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:  اللغةمفهوم-11-2-2

 شكمدا لغيدركمهعةدأاثامهيد دبنثءدااجملتع،دفبهثدنسجملطمهعد بثدؿداافكثردكطتحدا لضثيثد

دألندا لهجثتدكصبمهعدىختهدا لهجثتد شًتؾد درلتوعي»كا جملواصم،دك خت كدعتفهثدبسضهمدبأألثد

د(1)«.عندغَتىثدألندا لغثتألسجمللليدرلتوعيدألندا صفثتدا لغوييدكا سثداتدا كالألمهيدا يتد ؤ فد غيد

دعندأغتاضهمد»د:بلو و"دابندجٍت"ىثكيستؼ دفثبندجٍتد(2)«.أألثدأصواتديسّبدهبثدكمدقـو

 ضتندا جملفثىمدكا جملحثكردبُتدتاألثدفهيدأاثسدا جملواصمدبُتدا نثس،حيصتدا لغيد دغتضدا جملواصمد

بُتدأفتاددااجملتعدا وا قدألندأجمد ال صثؿدكا لغيدرألعدبمدىيدرلتوعيدرألوزد سجملخقـد»بٍتدا بشت

 سمهَتدأنشطيداحلمهثةدادلخجمللفي،دكققد سجملخقـدفمهتثدبسقد د فظدا ًتاثداإلنسثيندكإمنثءدا ملثفيد

كنللهثدإذلدااجمهثؿ،دكىيد خت كد جملفثكتدبُتدا تألوزداحلسمهيدأمدا يتد شَتدإذلداسواثت،دكبُتد

د(3)د«.ا تألوزدا يتد شَتدإذلدااتداتدكثتاءدا لغيدكفلتىثدفمهتثديبلغد قيهثدألند لكدا تألوزدااخَتة

 جملكوفدا لغيدألندرلتوعيدألندا تألوزدا يتد سهمدعتلمهيدا فهمدكا جملواصمدبُتدا بشت،دفهيدادلتكعد

د.ا فثعمد دااجملتعدكبث لقرداثفظيدعلمههثد ت ليدااألمدك لجملحقدبث تكبداحلضثرم

 يسهمدا لغيد د طويتدا ملثفي،ك فظدا ًتاثدكصمهثنجملودعلىدألتدا سصوردكهبختادأخختتداىجملتثـد

اججملتثعيددللكيدنجملثجدىيدد»د:دبلو وعتفهثد(F. De Saussureد)دكاواَتا بث مُتدفنجقد

ا لسثف،دكرلتوعيدألندا جمللث مهقدا ضتكرييدا يتد بنثىثدرلجملتعدألث،د مهسثعقدأفتادهدعلىدشلثرايدىختهد
                                                           

،ا ستاؽ،د5دألقادداادب،دا سقدشختكردا ختىبد لجوجتم،درلليا لهجثتدا ستبمهيد د:دأرلقدعويقداحلمهثينكدخلفدضبقدا سبهثيندزلتودد–(1)

.دد163ص،{دتس}

.د07،دص2007،د2،دداردا كجملبدا سلتمهي،دبَتكت،د بنثف،دط(اجلسقد د غيددرااي)ا بمهثفدبالد سثفد:ددأاسقدعتارألهقم-د(2)

.د17،دص2011،د{د،دطد}اانمتكبو وجمهثدا لغويي،دداردادلستفيداجلثألسمهي،داإلاكنقريي،دألصت،د:ددزلتقدفوزمدألسثذألهث-(3)
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دكتثدأألثد،يتلدأفدا لغيد جملكوفدألندعالألثتدككمدعالأليدهبثدداؿدكألق وؿفقكاواَتدد(1).«ادللكيد

.ددك كوفدا سالقيدبمهنهتثداعجملبثطمهيد ت بطدبثاجملتعدفهودا ختمدينجملجهث

:  اللهجة باللغةعالقة-1-2-3

 جملكوفدا لغيدألندعقةدذلجثتدك جملتمهعدكمدذلجيدخبصثئصد دبنمهجملهثدا لغويي،دكعثداهتثدا كالألمهيد

ك خت كد شكلتدعالقيدبمهنهتثدانطالقنثدألندىختادا عخمدا لهجي،دفكثنتدا سالقيدبمهنهتثددبمثبيد

د.ا سالقيدبُتداخلثصدكا سثـ

كبمهئيدا لهجيدجعءدألندبمهئيدأكاعدكأمشمد ضمدعقةدذلجثت،د كمدألنهثدخصثئصهثدادلتمهعة،د»

كيتبطدبمهنهثدصبمهسنثدرلتوعيدألندا ظواىتدا لغوييدا يتد مهستدا صثؿدأفتاددىختهدا بمهئثتدبسضهمدببسض،د

كفهمدألثدققديقكردألند قيثدك لكدا بمهئيدا شثألليدا يتد جملأ فدألندعقةدذلجثتدىيدا يتداصطلحد

د(2)د«.فث سالقيدبُتدا لغيدكا لهجيدىيدا سالقيدبُتدا سثـدكاخلثص.دعلىد ستمهجملهثدا لغي

يجملضحدأفدا لغيدأعمدأمشمدألندا لهجيدتاألثدربجملومدعلىدسلجمللفدا لهجثت،دكد مهستدا جملواصمد

ذ كدأفدا لغيد شتمد»دبُتدا بشتدفهيدربتمداجمد ثرخييدألليءدبث لهجثتدادلجملسثقبيدعلىدااأليد

عثدةدعلىدعقةدذلجثت،د كمدكا قدألنهثدخصثئصدا نثبسيدألند أثتاتدا بمهئي،دغَتدأفدصبمهعدىختهد

ا لهجثتد شًتؾد درلتوعيدألندا صفثتدا لغوييدكا سثداتدا كالألمهيدا يتد ؤ فد غيدألسجمللليدعند

دغَتىثدألندا لغثت،دك مهستدا جملفثىمدبُتدأبنثءدىختهدا لهجثت،دكزبجمللفدا لهجثتدفث لغيدا وا قة
                                                           

،د2010،د1دداردا وفثءد قنمهثدا طبثعيدكا نشتدكا جملوزيع،داإلاكنقريي،دألصت،دطققدينثدك قيمنث،ا لغيدكعلمدا لغيد:ددرألضثفدا نجثرنثدييد-دد(1)

.د21ص

شمهجملثغونغ،دا لهجثتدا ستبمهيدكعالقجملهثدبث فصحى،ددراايد غويي،ددرااثتداجلثألسيداإلاالألمهيدا سثدلمهي،داالقدا تابع،:ددشفمهعدا قينزلتقد-د(2)

.د05،دص2007،دديستّب
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د بسنثدالخجملالؼدا بمهئيدكاإلقلمهمدكألثدحيمهطدهبتثدألندظتكؼدكألثدديجملثزدبودألندخصثئصداقجملصثدييدزبجمللف

د(1)د«.كاججملتثعمهي

نسجملنجدأفدا لغيدكا لهجيد تبطدبمهنهتثدعالقيدكطمهقةدكألجملكثأللي،دفكالأثديسّبافدعندا ًتاثد

 .اإلنسثيندا ختمد جملتمهعدبودبمهئيدعندبمهئيدأختل

 

 

 

 

 

 

 

د

د

 

 

د

                                                           

داإلنسثنمهي،د:ددفوزمددبثسدا سبثدمصثدؽ-(1) ا لهجثتدا ستبمهيد دكجملثبدشتحدا نقلدكبمدا صقلدالبندىشثـداانصثرم،درلليدا لثدامهيد لسلـو

.دد50،دص2007د،ا كوفيد،ا ستاؽد،3،4االقدا سثشت،دا سقدافد
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 لسلطان سعد "د" خطوات على جبال اليمن "اللهجة الشعبية في رواية توظيف -1-2-4

د:"القحطاني

خطواتدعلىد"دا لهجيدا شسبمهيد دركايجملود"دالطثفداسقدا لحطثيند"د لقدكظفدا كث بد

كققدااجملقعثهدألندأجمدا جملسبَتدعندألشثعتدكأفكثردا شسبدا مهتٍت،دذ كدأفدا لهجيد"دجبثؿدا مهتند

.دااجملتعدفهيدااقتبدإذلدذىندادلجملللي دىيدأكمتد سبَتنادعندا طبليدا شسبمهيد

عنقألثداأذلثدا شمهخدحييدألىتد تيقكفدعلقد»د":دأـدبللمهسد"دذبلتدا لهجيدا شسبمهيد دقوؿد

د)ا لتافدكا قخلي؟دقث تد ،دككخت ككىيدذلجيددينمهيدك سٍتدهبثدألممد(1)د«.د(اثعدا مهـو د دقوؿدا مهـو

ك دكاطدادلسجقدشستتدبمهقد»دعند مهليدنوألود"دزلتقدشتؼدا قيند"دعنقألثداأؿد"دا شمهخدصثحلد"

كتثد تددكخت كدا لهجيدا شسبمهيد دقوؿد،(2)«.كثفد ثرلنوألكدعسىد:د ضتبدكجملفيدكصوتديلوؿ

عقفدكا شمهخدعمتثفدعلىدديثدخبجملكديثدععم،دعجملبصت»"دتقدشتؼدا قيند"د"صثحلدأضبقد"د

ديسجملستلوألث،دفهيدفهختهدا لهجيدجثءتدألو مهيدعلىدأبنثءدا طبليدا يتد(3)د«.ا طتيق،دا سثدلداحلي

 دأنودامهسثفتدإذلدبلقافدا مهتند لكدا بالددا يتد عختد"دزلتقدشتؼدا قيند"د بُتدألقلد ٍظد

د.بجملثريخد ضثرمدعتيقدألثزا تدا شسوبد ختكتهدإذلدا مهـو

أىالد»"دتقدشتؼدا قيند"دعنقألثدقثؿد"دعليدزلتقد"دألثدكردتدا لهجيدعلىد سثفدؾ

 وضحدا لهجيدمسث يدا شسبدد(4)«ىنثددا غبشيجثىع،دأنثد دانجملظثرؾدألندد(ا صبوحدد)بتفمهقدا قربد
                                                           

.د135خطواتدعلىدجبثؿدا مهتن،دص:دالطثفداسقدا لحطثيند-د(1)

.د21دصادلصقردنفسو،د-د(2)

.د33دنفسو،دصادلصقرد-د(3)

.د35،دصادلصقردنفسودد-د(4)
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كىختادألثدكضحجملودذلجيد،ا مهتٍتدإذدأنودشسبدألجملفثءؿدرقمهقدا للبدك ُتد دا جملسثألمدألعداآلختيند

أمدا ختمدمسث ودا بستيدكاخلَتدفهودينجملليدترفمهقدا قربدا صبوحددبفهوديللبدصقيلو،"دعليدزلتق"

د.عبثرا ودادلالئتيد دا جملسثألمدألعداآلختين

إفدا لهجيدا مهتنمهيدذلجيدألجملسقدةدإذدأفد كمدألنطليدذلججملهثدا يتد ستؼدهبث،دفأىمدصنسثءدذلمد

دفهيدألعيجدألندا لهجثتدكىختادا جملسقددينبعدألند سقددشسوهبثد،ذلجيدخثصيدكأىمد سع،دكأىمدعقف

هبختادا شسبدكااجمللهمدذلججملود دألنتد"دالطثفداسقدا لحطثين"دكأقواألهث،دكذلختادفلقد أثتدا كث بد

.دركايجملود مهسّبدعندثلثفيدا شسبدا مهتٍتدكألثدديلكودألندذلجثتدألجملنوعي

دعليدألثدىختادفسأ ت»"داؤاؿدزلتقدشتؼدا قيند"دأيضثدصلقدا لهجيدا مهتنمهيد ثضتةد د

دكىيدذلجيدنثبسيد،دككلتيدا ستمهثينديسنوفدهبثدا سحب(1)د«.دىختادا ستمهثيند:ا ختمديغطيداجلبم؟دقثؿ

 جملتظهتد،كدزا وفدإذلداآلفديسجملخقألوألثدكيجملقاك وألثد د مهثهتمدا مهوألمهيددمألندعتقدااجملتعدا مهتٍتدكألث

د(2)««.فمهلوؿد ود سثؿدغقكة»دا لهجيدا شسبمهيدأيضثدعلىد سثفداحلثجدعليدعنقألثديأٌبد ودزبوفد

ا قنمهثدربجملثجدإذلد»"دزلتقدشتؼدا قيند"دألندخالؿدقوؿدعتتدإذلدا صنسث مهيدك ظهتدا لهجيد

دفث لهجيدىنثدجثءتدألسّبةدعندأعتاؼدأىمد(3)«.كفثح،ألملتثد ستوألثد دصنسثء،د شيتدا شلث

صنسثءدفث قنمهثدرببدا كفثحدكاجلهثد،دفثإلنسثفدادلمثبتدكا سثعيدإذلداجلقد جملتنثداوؼدحيصقدألثد

.ديعرعو

                                                           

.د36دصادلصقردنفسو،-د(1)

.د53دنفسو،دصادلصقر-د(2)

.د68دصدادلصقردنفسو،–(3)
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دأ قأثدإرلَّردجثء»"زلتقدشتؼدا قين"ا مهتنمهيد دكالـدا لهجيدأيضنثديبُتدا كث بد نوعد ك

كمد بمهعدا بلت؟دكققدختجتدا لثؼدألندآختد للو،دكدلدأ سوددىختهد:دكأنفثاود جملصثعق،دكقثؿ

ا لهجيدقبمدكصورلدإذلد سع،دكققدمسستدرجلُتديجملشثجتافد دأللهىدا سمدألصلح،دقثؿدأ قأثد

د.(1)د«.د(ككثفدىختادا تجمدخيتجدا لثؼدهبختهدا صورة غلغيددأاكتديث) آلختد

دعنهثد دسلثرجددكىيدزبجمللفكألنودنتلدأفدا لهجيدا جملسعييدسلجمللفيدسبثألنثدعندا لهجيدا صنسثنمهي

دىودا مهتٍت،دكإمنثإالدأفدىختاداالخجملالؼد دا لهجيدالديسٍتداخجملالؼدبُتدا شسبد،داحلتكؼدكنطلهث

دذلجيدكثلثفيدادلنطليدااختل .دشسبدألجملتثاكدككمدطثئفيدأكدبلقدربًـت

عتتد دأدلدؿ د قيمودألعدا سثئقدا ختمدركبدألسودبسقدفتاقود"دشتؼدا قيند"د ظهتدذلجيد ك

د(يشيتدا سهت)ؽدطويليدكا لمهمدمدخختدخعِّفدفث طتكقثؿ»كربستدعلىدركوبودألعدىختادا سثئقد

ك لقدااجملخقـدا كث بد (2)د«.(دألنكد ثجيألثنشيت)خعفديثدأخيد...شكتاندأنثدالدأخعف:قلت

 مهثديلوؿدا سثئقد"دزلتقدشتؼدا قين"ا لهجيدا شسبمهيد داحلواردا ختمدداردبُتدا سثئقدا سجوزدك

ألنديفسمدىختا،د(بلوشي)بقكفدأجتةدىكختاددبقكفدأجتة:ددفستد و؟دقلتككم»تقدشتؼدا قيند

 (3)د«.ىختهداايثـ

إفدا لهجيدا شسبمهيدا يتدااجملخقألهثدا كث بدطبستدا تكاييدجبتث مهيدفنمهيد مهثدجسلتدا لثرئدينقألجد

د.ااصث يدكاذلوييألعدقصيدا تكاييدكيجملجملبعدأ قاثهثدكشخصمهثهتث،دفهث ودا لهجيدأضفتدعلمههثدمسيد

                                                           

.د71،دصدادلصقردنفسو-(1)

.د99ادلصقردنفسو،دص-د(2)

.د108صادلصقردنفسود،-(3)
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األغنية والمورث الشعبي   -1-3

 ألغنمهيددكردىثـد د مهثةدا شسوب،دكذ كد جملسبَتىثدعند:الشعبية تعريف األغنية- 1-3-1

.دأ عاف،دكأفتاحدكعثدات،دك لث مهق،دكأفكثردااألي،دكىختادألثدألنحهثدا شمهوعدكاالزدىثر

 سجملّبدااغنمهيدا شسبمهيدا فو كلورييدألندأىمدأشكثؿدا جملسبَتد داادبدا شسيب،دكققدزادداىجملتثـد

بأألثدقصمهقةدغنثئمهيدأللحنيدرلهو يدا نشأة،د»دا قاراُتد دا سصتداحلقيثدهبث،دكعتفهثدفوزمدا سنجملمهم

دففوزمد(1)د«.دبسٌتدأألثدنشأةدبُتدا سثأليدألندا نثسد دأزألنيدألثضمهيدكبلمهتدألجملقاك يدأزألثنثدطويلي

.دك جملجسقدعندطتيقدا غنثءدكا لحن،يتلدأفدااغنمهيدا شسبمهيدألنشأىثدألندعثأليدا نثسددا سنجملمهم

ااغنمهيدا شسبمهيدىيدا يتد جملوا تدشفثىمهنثدبُتدأفتادداجلتثعيدألكجملسبيدصفيداالاجملتتاردازألنيد»

طويلي،دك مهستدبضتكرةدرلهو يدادلؤ ف،دكتثدأألثد در لجملهثدا طويليدعّبدااجمهثؿدققديجملنثكذلثدا جملسقيمد

د(2)د.كا جملغمهَتدبث عيثدةدكا نلصثفدأمدأألثدإبقاعدصبسيدكفٍتدألأثوردك جملوامدبث كلتيدكا لحندكاإليلثع

 جملشكمدااغنمهيدا شسبمهيدألنداجلتثعي،دفهيدربتمد تاثدشسيبديسكسدنظتةداإلنسثفد

فمهلجأدإ مههثدا شثعتدا شسيبدد.دلوجوداتدا كوف،دك سّبدعند ثال ودا نفسمهيدكا سثطفمهيدكاالججملتثعمهي

 َتكحدعندأوألودكأفتا ودك خت كدالقتداىجملتثـددكشمهوعد قلدااجملتعدنظتناد ألأمهيدا يتدبلغجملهثد د

 كجملسبدااغنمهيدا شسبمهيدأأمهجملهثدا كّبلدألندألسث يد»ا جملسبَتدعندصقؽدا جملجتبيداإلنسثنمهيدك

                                                           

،د2008،د{د،دطد}ااغنمهيدا شسبمهيدبُتدا قراايدا شتقمهيدكا غتبمهي،دشتكيدااألمد لطبثعيدكا نشت،دا لثىتة،دألصت،د:درلقمدزلتقدمشسدا قين-د(1)

.دد27ص

د داادبدا ستيبددكجملوراها شتؽداجلعائتمدمنوذجنث،دحبثدأللقـد نمهمدشهثدةداجلعائتدألنطليدااغنمهيدا شسبمهيد د:دعبقدا لثدردنطور-د(2) د،داحلقيثدعلـو

.د20،22،دص2008/2009م،د،دقسنطمهني،داجلعائتد،دجثألسيدألنجملورإشتاؼدزلتقدا سمهقد ثكر ي،دقسمدا لغيدا ستبمهيدكآداهبثد،كلمهيدكا لغثتد،
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دأألثدذاتدأأمهيدكااسيد د،دكتث(1)د«.انجملشثرىثدك قاكذلث،دكألثدربتلودألندأفكثردااجملتعدك وجهث و

د.ااجملتعدإذدأألثد سثىمد د ستيفدبسثداتدك لث مهقدادلنطليدا شسبمهي،دكألثد عختدبودألندقمهمدكألسجمللقات

دااغنمهيدا شسبمهيددبنثابثتدىثأليد د مهثةدا فتددألممدألمهالدهدكزكاجودككفث و،دكىختهدك ت بط»

دااغنمهيد ادلنثابثتد سقدألنثابثتدىثأليد د مهثةداجلتثعيدكا و قةداالججملتثعمهيدالمهي،دكالد لجملـع

د(2)د.«بثاداءا شسبمهيد دألسظمداا واؿدبث وزفدأكدا لثفمهي،دكإمنثد سجملتقدعلىدققرةدادلطتبدا شسيبد

 ّبزد نثدعالقيدألعدكجيدبُتداإلنسثفدكااغنمهي،داألثد ت بطددبخجمللفدادلنثابثتدا يتدسبتدبود د

فهيد.در ليد مهث و،دفتنهثدألثدىوديلجملصقددبت ليدطفو جملو،دكألنهثدألثدىودألت بطددبت ليدشبثبودككهو جملو

د. تافلود دجمدظتكفودك سّبدعندألشثعتهدك ثال ودا نفسمهي

دأألثدالد سجملتقدعلىداالججملتثعمهي،دكتثشقيقةداالر بثطدبثدلنثابثتددإذفدفثاغنمهيدا شسبمهي

د.داألثد نبعدألندعثأليدا نثسكا لوا تدكذ كااكزافد

دااغنمهيد جملتمهع»كشلثدالدشكدفمهودأفد ألغنمهيدا شسبمهيدألمهعاتد كفمدذلثدا بلثءدعلىدألتدا سصورد

ا شسبمهيدبأفدعقددا شخصمهثتدفمههثدزلقكدد لغثيي،دكتثدأألثد جملتمهعدبأألثداقجملصثدييدألندنث مهيدا جملسبَت،د

د(3)د«.كتثدأألثدالدهتجملمدبوصفدادلكثف،دأكدا عألثف،دأكدا شخصمهثت

نال ظدأفدااغنمهيدا شسبمهيد لتسداجلوانبداحلسثايد داإلنسثف،دك خت كدعقتدادلسّبد

د.ا و مهقدعندأشجثنودا قفمهني
                                                           

ثدأغثين)ا لمهبمهيددرنيدكظثئفدااغنمهيدا شسبمهيد درلجملتعد:ددأألُتدعبقدا صتقزلتق-د(1) ،دشتكيدااألمد لطبثعيدكا نشت،دا لثىتة،د(دااعتاسدأمنوذجن

.د258،دص2000،د1ألصت،دط

د.205درااثتد دا ًتاثدا شسيب،دص:دفثركؽدأضبقدألصطفىدكألتفتدا سشتثكم-د(2)

.ددد272ادلسثصت،دصأثتدا ًتاثدا شسيبد دادلستحد:ددعليدإمسثعمهمامهق-د(3)
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كاحللمهليدأفدااغنمهيدا شسبمهيد دجوىتىثد سبَتدعندكجقافدا نثسدعثألي،دفهيد لقـد صويتناد»

كثمهلنثدحلمهثهتمداالججملتثعمهيدكقمهتهمدا ملثفمهيدكااخالقمهي،دك تشقنثدإذلدفهمد مهثةدادلثضيدكعالقجملهثد

ىودأصمهمدأكددخمهمدفمههث،دبث تجوعدإذلدألفتداهتثدكطتيليدنظثألهثدكأدائهثددبثحلثضتدككمدألث

د(1)د«.د وائهثكادلوضوعثتدا يتد نطومدربت

سبممدااغنمهيدا شسبمهيد تاثدااجقادد،دفهيدألتآةد سكسدعالقيداإلنسثفددبثضمهود،دكد صورد

 ثضتهدككمدألثدىودألجملجخترد دعتقدد ثرخيود،دك خت كدكثنتد صمهليدبودأشقداال جملصثؽدكددا يدعند

د.كجقانودكشسوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

فسث مهيدااغنمهيدا شسبمهيد دربتيكدأ قاثدا مورةدا جملحتيتييددبنطليدصبورة،دداردعليدبندزيقد لطبثعيدكا نشت،دبسكتة،د:ددفجملمهحيدكألكسحدد مهليغعارل-(1)

.دد58،د2012،د1ط
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دربجملمدااغنمهيدألكثنيدألهتيد دااجملتع،دكنظتنادذلث ودادلكثنيد: األغنية الشعبيةأقسام-1-3-2

دإذلدثالثيدأقسثـ دااجملتعدفثنلستتدد لوظمهفيدا يتد ؤديهثدكااأمهيدفلقدأخختتدأنواعدسلجمللفي،دكفلنث

د:كىي

دكىيدااغثيندا يتديجملغٌتدهبثد دكمدألنثابيداججملتثعمهيدحيجملفمدهبثد: المناسبات االجتماعيةأغاني-1

د.ا شسب،دألممدا عكاجدأكداخلجملثفدأكداحلج

كظمهفيدااغنمهيداحلثدعلىدا ستمد دإيلثعدكا قد:  العملأغاني-2

ااخضتدكااضبت،دفثاخضتديت بطدبث نظتةدكاحلمهثةتدأمدادلواؿدا ختمد:دكادلواؿدنوعثف: الموال-3

دأألثدااضبتدفهودادلواؿدا ختمديبثدفمهوداإلنسثفدا شسيبد وعجملودك عنودعلىدضمهثعداحلب،يسّبدعند

دد(1)د.ا لمهمدااخالقمهي

 سجملّبدااغنمهيدا شسبمهيدألندأكمتدأنواعداادبدا شسيبدشمهوعنثد قلداجلتثعي،دك خت كداألجملثزتد

دبجهو مهيدادلؤ ف،دكعثألمهيدا لغي،دكار بطتدبث وجقاف،دفمهحتلهثدا شثعتدصبمدألنداافكثردكادلسثيند

دىختادا نحودصلقدااغنمهيدا شسبمهيدبأشكثذلثدادلخجمللفي،دك دكعلى»ادلو مهيدعندأألثؿدكأالـدااألي

ادلنثابثتدادلخجمللفيدربتمد تاثنثدأخالقمهنثدكذبتبيدصثدقيدفهيدذاتدكظمهفيد تبوييد سلمهتمهيدأيضنثدإذلد

 (2)د«.االججملتثعمهيجثنبدكظمهفجملهثد

د

                                                           

.د246،د244،د237أشكثؿدا جملسبَتد داادبدا شسيب،دص:دنبمهليدإبتاىمهم:دظتين-د(1)

د.31،دص1987،د3أثتداادبدا شسيبد داادبداحلقيث،دداردا وفثءد قنمهثدا طبثعيدكا نشت،داإلاكنقريي،دألصت،دط:د لتيدبقيتد-د(2)
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لسلطان سعد ""جبال اليمن  خطوات على"في رواية  األغنية الشعبيةاستلهام -1-3-3

ديسّبدعندا جملثريخداحلضثرمدكأنواعو،دفهوا ًتاثدا شسيبدا مهتٍتدغٍتدكألجملسقدد دأشكث ود :"القحطاني

ا ختمد جملخختهدادلنطليدأداةد جملوثمهقدصلجملهثددبثضيداااالؼدا ختمديشكمدبؤرةدا جملواصمدبُتدادلثضيد

فثاغنمهيدا مهتنمهيدفندعتيقدعتاقيداحلضثرةدا مهتنمهي،دكققدسبمهعتدعندبثقيدأ وافدا غنثءد د»كاحلثضت

د(1)د«.يثفسيدكعقين اجلعيتةدا ستبمهي،د مهثداألجملثزتدبجملسقددأ واألثدألندصنسثيندك ضتأليدكحلجيدك

دا جملوتدرلتوعيدألند،دك خت ك مهتند ثريخد ضثرمدعتيق،دفهيدألوطنداحلضثراتدكااصث يؿ

دااغنمهيدا مهتنمهيد وننثدشلمهعناد د ثريخدتشكمؼ.دا سثداتدكادلوركثثتدا شسبمهيدادلجملنوعيدألندأغثيندكأألمثؿ

دا لمهمدكااعتاؼدا يتديجملنثقلهثدااجمهثؿدا جملثرخيمهي،دكجسقتدعّبتدعندسلجمللفدألتا لهثدادلنطليتداألث

د.ا شسبمهيفهيدألوركثدشبُتدحيتمداذلوييد

بو،دكذبلىدققد أثتد"دالطثفداسقدا لحطثيند"دكنظتناد لًتاثدا ختمدسبلكودا مهتندصلقدا تكائيد 

:دددكألندىث ودااغثيندا يتد فلتدهبثدا تكاييدنختكت.ذ كد دااجملحضثرهد ألغنمهيدا شسبمهيدا مهتنمهي

كققدكظفهثدا تكائيدألندأجمدبسثدركحد،د(2)«.يثدنسمهمدا صبثحدكبثىيداخلق،دنبهودألندألنثألو»   

يثدراعمهثتدا غنمدفوؽد»د.يبجملسمد دكجههثدكأفدا قنمهثدصبمهليدك تيقدألن،ا جملفثؤؿد دااأليدا مهتنمهيد

ااغثيندكثنتد بمهثدإذاعيدصنسثء،دكىنثديجملغٌتددىختهدد(3)دد«.اجلبثؿدعنقمدبوبدقليبدذكتيثت

 .اعلمهودفتاقوتدطثؿ يتدأقداتا شثعتدبختكتيثتدزلبوب
                                                           

،د2ااكاصتدا غنثئمهيدبُتدا مهتندكاخللمهج،دداردا ملثفيدا ستبمهي،دا شثرقي،دط:دزلتقدا لثمسيدبنددخث قد-(1)

 .21:10،الساعة 01/2010 /29 ،اليوم  02http://www.alargam.com/general/yemengulf/123.htm،ص1988

.د67خطواتدعلىدجبثؿدا مهتن،دص:دالطثفداسقدا لحطثيند-د(2)

.د91ادلصقردنفسو،دصد-د(3)
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 سّبدكد(1)«.يقدغا سنب،دطثبديثدجثنمهثتدا سنثقمهقدطثبديث»د:دا لثئليكخت كدكظفدااغنمهي

إذلدا نجثح،دككخت كداوؼدجيٍتدشبثردجهقهدكيصمد،دفإنودعلىداإلنسثفدا ختمديستمدبثجلهقدكإ لثف

كتثدىنثؾدأغنمهيدأختلد،دكىيدأغنمهيدشسبمهيد جملغٌتدبثحلبدكاذلولد(2)«.عطٍتدبلمهمداحلبدمشسيد»د

دفهختهدااغنمهيدربثداإلنسثفدعلىد(3)«.يثدقلبدامهبدا سٌتدخلمهكدألت ثحداثرلدأختهتثدفٌت»:د لوؿ

.دكأوألهثدافداإلنسثفدألصَتهدا فنثء،ا جملخليدعندألجملثعبداحلمهثةد

دالدديثدبوجنثد ُتشلنث»:دكتثدكظفدأغنمهيدكىيدا قدادلغًتبُتدا مهتنمهُتد مهثديلوؿدألطلسهث

دك خت كدجيقد دىث ود،دفث شثعتديجملتٌتدأفديتجعدإذلدبلقهدكىودحيندكيشجملثؽدإ مههث(4)«.عنقداب

.دااغنمهيدادلجملنفسدكادلسّبدعند ث جملودا وجقانمهي

نسجملنجملجدأفدااغنمهيدا شسبمهيدعكستدعالقيدا تكاييدبث بمهئيدا ستبمهيدا مهتنمهيدفجملوظمهفهثداثىمد د

ا نفسمهيدكعالقثهتثدااغنمهيد سبَتدعنداجلتثعيدكألشثعتىثددصنعدك طويتدا شكمدا تكائي،اف

د.االججملتثعمهي

 

 

د

د
                                                           

.د122،دصادلصقردنفسود-دد(1)

.د132ادلصقردنفسو،دص-د(2)

د.ا صفحيدنفسهثدنفسو،دادلصقر-د(3)

.د166دصادلصقردنفسو،-د(4)
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 :الدينيالموروث -2

إفداخلطثبدا قيٍتديشهقدبتكزنادألكمفنثد دا تكايثتدا ستبمهيد:الخطاب الديني في الرواية-2-1

ادلسثصتة،دكذ كد لتبودألندا نفسداإلنسثنمهيدفهودادلوجود سلوؾداافتاد،دكألندخال ود جملضحدا سبمد د

دانودا نواةداااثامهيد دااجملتع،دك ختادأك وهدكجملثبدا تكاييداالىجملتثـ،دكااجمللهتوادت مهثةدااجملتسثت

د.بطثبعدديٍتدألطبوعيدآيث ودكقصصودكألسثنمهودفجثءتدركايثهتم

دا تكاييدا ستبمهيدادلسثصتةدبثالشجملغثؿدعلىدا نصدا قيٍتددبخجمللفدألصثدرهداىجملتت»

اإلفهثألمهيدكاال صث مهيدنصوصودكألضثألمهنودادلخجمللفيدكجسلهثدآ مهيدألندآ مهثهتثدددكذ كدبجملوظمهف،بوركألشث

ك سمدىختادا جملوظمهفديجملكئدعلىدخلفمهيدامهطتتدعلىدادلبقعد(1)«.ا يتدألندشأألثداالر لثءدإذلدادلجملللي

د:ذا ود دزلثك جملوداالقًتابدألندا نصدا قيٍت،دأكجقهتثدبسضدااابثبدألنهث

سبعدا ستيب،د خت كديكوفدااجملقعثءدا ًتاثدادلجاخلطثبدا قيٍتدجعءدألندا ًتاثدا ختمدضبلجملودثلثفيد-1

.دزاكييددألهتيديسثجلدألندخالذلثدا تكائيدقضثيثدرلجملتسودكألشثكلو

اخلطثبدا قيٍتد تاثداتدمدقصصيدفهودألسُتدطمهبدألنفجملحدجيسمدا تكاييدا ستبمهيدزلثفظيدعلىد-2

د(2)د.أصث جملهثدألندجهي،دألنفجملحيدعلىداإلنسثنمهيدألندجهيدأختل

                                                           

،درلليدااثت،د(منوذجثدد) لكث بدادلوريجملثيندألواىدك قدإينود"دألقينيدا تيثحد"دسبظهتداخلطثبدا قيٍتد دا تكاييدادلغثربمهيدركاييد:دكنثسبنددألفمهقة-(1)

.د257،دص2012األثرسدجثألسيدقصقمدألتبثحد،كرقليد،اجلعائت،،د13 سقددا

ا جملسلقدا نصيدبُتدا تكاييدا ستبمهيدكاخلطثبدا قيٍتدا نفَتدكا لمهثأليد فتجداحلواردأمنوذجنث،رلليدكلمهيداآلدابدكا لغثتد،ا سقدد:ددينظتدألنصورمدصلول–(2)

د.03،دصد2011ا مثألن،جثألسيدزلتقدخمهضتد،بسكتةد،اجلعائتد،ألثرسد،
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 لقدعتقدا تكائيدا ستيبدإذلدا تجوعدإذلدا ًتاثدكجسلودعتالدإبقاعمهنثدفنهمدألنودألثديجملوافقدألعد

داجثءدنصودشللوءدبًتاثدعتيبدألنفجملح،دكألجملطور،دكألسثيتد جملطوراتدا سصت،دكألسّبندبمهئجملو،د خت كدكاقعد

 .عندا طبليداالججملتثعمهي
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: توظيف اآليات القرآنية-2-2

ألندا كجملثبدا ختيندبتزدادلوركثدا قيٍتد دكجملثبثهتمد"دالطثفداسقدا لحطثيند"ديسقدا كث بد

دألند وظمهف"دخطواتدعلىدجبثؿدا مهتند"ددفلقدذبلىدادلوركثدا قيٍتدبغعارةد دركايجملودا تكائمهي،دكذلختا

دألندا لتآفدا كتمي،دكقصصددينمهيدكىختادألثدانوضحود ددرااجملنثدا نبويي،دكآيثتا ثديثدؿ

.د جملجلمهثتدىختادادلوركثدا قيٍت

ا سقيقدألنداآليثتدا لتآنمهيدعلىدابمهمدا جملوظمهفد"دالطثفداسمهقدا لحطثين" لقدأكرددا كث بد

 ﴿دقو ود سثذلداآليثتدا يتدااجمللثىثدألندا نصدا لتآيندنختكتىختهدكألندةد،اغتاضددال مهيدكأللثألي  

                ﴾(1)دد

دك بُتدىث وداآلييد،كققدكردتدعلىد سثفدا تجمدا ختمدكثفدجيلسدعلىدديُتداسمهقدادلو قد

دأكدأعجتيدإالدبث جمللولدكا ستمدا صثحلدك ختادفلقد الءـد،ا كتدييدأفدادابحثنودالديفتؽدبُتدعتيب

افداسمهقدادلو قدكثفدثثئتنادعلىدا قينداإلاالأليدكعلىدادلسلتُتدتااجملحضثردا كث بدذلختهداآلييد

:داأ ودا تاكبدا ختمدجبثنبودألندا مهسثردعندامسو،دقثؿ»:دكىختادألثديوضحودقوؿدا كث بد دا تكايي،

ادلستىداسمهق،دكاامسثءدالد قؿدعلىدأصحثهبث،داالامداسمهق،دكأنثد سمهسدألثدألتدأعمهشد دىختاد

يسٍتدنصفدعتبدد(ألو قيندد)كقثؿدأنثدديٍتدااب،د بشيدااـ،ديستوننثد...ااجملتعدا ستيبدا جملسمهس

درجمدجيلسدعلىدديمهنود:قثؿ،كثفدخيتجدألندصقرهدزفتاتد ثدةدنلتيدعلىدااجملتعدا ستيبدكاإلاالألي

فنظتدإ مهودىختادد(إفدأكتألكمدعنقدادأ لثكمدد)كبُتدنفسودقديجمللوادا لتآفدألندألصحفدصغَتدبُت

                                                           

.د13داحلجتات،داآلييداورة-د(1)
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دىختاد!ألندا جملليدا ختمد سنمهو؟دأنتدكأألمث كداا لمهثء؟–دكقثؿدبسصبمهيدغَتدألؤدبيد:دادلو قدكتثديلوؿ

د(1)«.ا كالـد تددكنودكالد فسلونو

دفجملنبت»:د دقوؿدا كث ب"دزلتقدشتؼدا قيند"دكصلقداقجملبثانثدألندا لتآفدا كتميدعلىد سثفد

د﴿:كرددذكتدىختهداآلييد دكجملثبودا سعيعدإذديلوؿداد سثذلدكقق(2)«هبمهجألندكمدزكجد      

      ﴾(3)دد

دا كث بد مهؤكقدعلىدأفداارضد نبتدألندكمدأصنثؼدا متثردكا عرعدا يتدخللهثدعهثكااجملق

ا عكجدا بهمهجدىودصنفد سندرائق،ديستدا نثظتد»دكققدكردد د فسَتدا لوميد للتآفدا كتميدأفد،ا

فإذادكتثدصلقدااجملحضثرد آلييدا كتدييدا يتدكرددذكتىثدعلىداطيداإلذاعمهيد،(4)«كركنلوددهبثئو

﴿:بثدللتئديلتأدقو ود سثذل                           

            ﴾(5)د

 ددبأفدزينيدكركعيدا قنمهثد كوف"دزلتقدشتؼدا قيند"ددا كث بدألندأجمدإقنثعدىثكظفدددددددك

كتثدكظفدا كث بدآييداقجملبسهثدألندا لتآفدا كتميدكا يتدجثءدذكتىثدعلىد سثفددادلثؿدكا عكاج

فثغجملتتدبللمهسدد(ك مهسدا ختكتدكثانمىدد) ىتدكضستدضبلهثدأنمىد»د":زلتقدشتؼدا قين"
                                                           

.د57دصا مهتن،خطواتدعلىدجبثؿد:دداسقدا لحطثينالطثف-د(1)

.د165دصادلصقردنفسو،-د(2)

.د05داآلييداورةداحلج،-د(3)

.ددد332،دص{د،دسد}،{د،دطد}ألصت،دا جملفسَتدا لوميد للتآفدا كتمي،دا سحثرد لطبثعي،دا لثىتة،د:ددأضبقدا طحثفا شحثت-د(4)

.د46داآلييداورةدا كهف،-(5)
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ا،دككأألثدىيداابدا ختم دكققدكرددذكتدىث وداآلييد د(1)«.اجلثىلمهيدرزؽدأنمىد دغتثدشقيقن

 ﴿:قو ود سثذل                              

       ﴾(2)دددددددد

راجعدإذلدا جملفتيقدبُتدا ختكتدكاانمىددا تكائيد دنصوداإلبقاعيد مهبُتدأفدىثااجمللهمددددد

فلتثدكثنتد لقدااـدأنمىد ؤددبمهنهتثدطبمهسيدااعتاؼدفلقدكثنتداجلثىلمهيد فتؽد

شبودبللمهسدبثابد دا سصتداجلثىليدا ختمديسجملثءدعنقألثدكداألثدعثرد قيهمد،ا بنت

ىختادد دةدإالدأفدا كث بدأراددطتحدقضمهيدأفدادجسمد كمد،يتزؽدببنت

د.خجملالؼالا

امهتثىمد د:دكعنقألثدرآيندقثؿ»"زلتقدشتؼدا قين"ا يتداتدىثدألنداآليثتدادللجملبسيدك

﴿:دكققدكردتدىث وداآلييد دقو ود سثذل(3)«.كجوىهم           

    ﴾(4)ك لتدىث وداآلييدا كتدييدأفدامهتثتدا بشتد ستؼد دكجوىهم،دد

د.فثإلنسثفدالديسجملطمهعدأفدخيفيدألثدبقاخلودفوجهودألتآةدقلبود

                                                           

.د172،دصخطواتدعلىدجبثؿدا مهتند:الطثفداسقدا لحطثيند-د(1)

.د36اورةدآؿدعتتاف،داآلييد-د(2)

.د150،دصدادلصقردا سثبق–(3)

.د29اورةدا فجملح،داآلييد-د(4)
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 مهثدقثـد»د:كىختادألثديوضحودقوؿدا كث بدكأيضثدصلقداآلييدأللجملبسيدألندكجملثبدادا كتمي

دددد(1)د«صبثعيدإذدطستجملمدفثنجملشتكادادم»:دا شمهخدحيي،دكاااجملثذدعليدكا سمدألصلح،دكقث وا

 ﴿:ؿداد سثذليلو                        

﴾(2)كصلقد،كققدأراددا كث بدأفديّبزدآدابدا ضمهثفيدفسلىدا ضمهوؼدأفدحيًتألوادألبثدئدا ضمهثفيدد

ددددددددددددددددد(3)«د. مهسدعلىداارضدألنددابيدإالدكعلىدادرزقهثد»:نختكتدألنهثد  ااجملقعثءدآيثتدألسننثدالد فظنث

 ﴿:اد سثذلقو ودكااصمد داآلييدا كتدييد"دزلتقدشتؼدا قين"دكققدكردتدعلىد سثفد     

                                    

﴾(4)د.دادىودبثاطداارزاؽد سبثدهكظفهثدا كث بدألندأجمدأفديوصمدراث يدفحواىثدأف

داآلييد و يدإذلدأفدألثدألندشقةدكعستدإالدكأفدا شتح،دكىختهدكأيضنثدآييدألنداورةدرااجملحضدددددد

دكققدااجمللثهدا كث بدكتثدقلنثداثبلثدألندكجملثبدادا سعيعدإذديلوؿداد،ادامهأٌبدبث فتجدكاخلَت

 ﴿: سثذل                  ﴾(5)د

 

                                                           

.د144دصخطواتدعلىدجبثؿدا مهتن،:دالطثفداسقدا لحطثين-(1)

د.53دداورةداا عاب،داآليي–د(1)

.د97دصادلصقردا سثبق،د-د(2)

.د06دداورةدىود،داآليي–د(3)

.د5،6داآلييداورةدا شتح،-(4)
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: توظيف الحديث النبوي الشريف 2-4

داإلاالألمهي،دكىختاثلثفيدا ستبمهيداؿ أثتدب"دالطثفداسقدا لحطثين"دشلثدالدألتاءدفمهودأفدا كث بد

دألثديوضحودااجملشهثدهدببسضداا ثديثدا نبوييد جملقعمهمدأفكثرهدركايجملو،دكذ كا جملأثتدانسكسدعلىد

د.كقضثيثه

تقد"دا ختمدقثؿد"دا شمهخدحييدشتؼدا قيند"دققدكردداحلقيثدا نبومدا شتيفدعلىد سثفدؿ

يثدألسشتدا شبثبدألندأراددد):دقثؿديثدبٍت،ديلوؿدراوؿدادصلىدادعلمهودكالم»"دشتؼدا قيند

دكىختاداحلقيثدحيثدا شبثبدعلىدا عكاج،دكققدذكتدىختاداحلقيثد د(1)د«.ألنكمدا بثءةدفلمهجملعكج

دا شَّربىثًبدألىٍنداٍاجملىطىثعد»د:دكقثؿدراوؿدادصلىدادعلمهودكالم،"صحمهحدألسلم"كجملثبد يىثدألىٍسشىتى

د ًٍلبىصىتًدداٍ بىثءىٍةدأًلٍنكيميد ،دفىًإنَّرويد ىويدد ًٍلفىتًٍجتكىألىنٍددكىأى صىنيدفػىٍلمهجملعىكَّرجى،دفىًإنَّرويدأىغىضُّ ديىٍسجملىًطٍعدفػىسىلىمٍهًودبًث صَّرٍوـً دلٍى

.د(2)«.ًكجىثءهد

حييدد" سثفدا شمهخكأيضثداحلقيثدا نبومدا ختمدحيثدعلىدرعثييدككفث يدا مهجملمهمدكققدكرددعلىد

كىختاد(3)«.أنثدكدكثفمدا مهجملمهمدكهث ُتد داجلني»د:كا تاوؿدصلىدادعلمهودكالمديلوؿ"دشتؼدا قيند

ثًفميدا مهىجمًلمهًمد ددأىنىثدكىد»دقثؿدا تاوؿدصلىدادعلمهودكالمد"صحمهحدا بخثرم"احلقيثدكردد دكجملثبد كى

                                                           

.د128خطواتدعلىدجبثؿدا مهتن،دص:دداسقدا لحطثينالطثف-(1)

دا ستيب،بَتكت، بنثف،دداردا كجملثبدعنثيي،دصحمهحدألسلم،دربلمهقدكزبتيجدأضبقدزىتة،دكأضبقدا نمهسثبورم،داحلسُتدألسلمدبنداحلجثجدا لشَتمدأيب-(2)

.د577،دص2004،د1ط

.د128،دصدادلصقردا سثبق–(3)
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ااجمللهمدا تكائيدىختاداحلقيثدا نبومد غتضدكد(1)«.ًقدا سَّربَّرثبىًيدكىاٍ ويٍاطىىمٍددبًًإٍصبىعىد:كقثؿد(ىكختا)اجلني

دكأفداد،ادإذلدكفث يدا مهجملمهمككأفدادكراو ودصلىدادعلمهودكالمددع، فتداإلنسثفدإذلدرعثييدا مهجملمهمد

.دكعقدبثجلنيددلندأ سندرعثيجملهم

عنقألثد لقألواد"دبللمهسد"دإذل"ا شمهخدحيي"دكتثدصلقداحلقيثدا نبومدا شتيفدا ختمدقثؿدبود

ا شمهخدحيي،دكا تاوؿدصلىد:دفلثؿ»كطلبدأفد لوؿدرأيهثد"دزلتقدشتؼدا قيند"دإذلدخطبجملهثدإذلد

ىختاد"دالطثفداسقدا لحطثين"دكققدااجملحضتدا كث بد(2)«.ا ممهبد سجملشثر:دادعلمهودكالمدقثؿ

أفد:دفسندابندعىبَّرثسود»"صحمهحدألسلم"داحلقيثدا نبومد دكجملثبدككرددىختااحلقيثدألسننثدالد فظنثد

كىًإٍذنػيهىثد:دا نيبدصلىدادعلمهودكالمدقثؿ ،دى د يٍسجملٍأألىتي ثدأًلٍندكى مهػَّرهىث،دكىاٍ ًبٍكتي دبًنػىٍفًسهى دأى ىقُّ ددا مػَّرمٍهبي

د(3)«.ايكيو ػىهىث

كخت كدااجملحضتداحلقيثدا نبومدا ختمددلديشَتدإذلدأنودقوؿدا تاوؿدصلىدادعلمهودكالمد

دفثدلؤألند(4)«.ألت ُتادلؤألندالديلقغدألندجحتد»:فلثؿ"زلتقدشتؼدا قين"دكققدكرددعلىد سثفد

د.دضثؽدا جملجتبيدكأصبحتد قيودخّبةد دا جملسثألمدألعدا بشتألت ُتتدانوا سثقمدالدخيقعد

د

                                                           

ألتاجسيدكضبطدكفهتايدا شمهخدزلتقدعليدا لطبدكا شمهخدىشثـدا بخثرم،دصحمهحدا بخثرمد،:دأيبدعبقدادزلتقدبندإمسثعمهمدا بخثرماحلثفظ-د(1)

.ددد1083د،ص2005ادلكجملبيدا سصتيي،دصمهقا،دبَتكت،د

.ددد134دصخطواتدعلىدجبثؿدا مهتن،:دالطثفداسقدا لحطثين-د(2)

.ددددددددددددددددددددد567داحلسُتدألسلمدبنداحلجثجدا لشَتمدا نمهسثبورم،دصحمهحدألسلم،دصأيب-د(3)

.د189دصادلصقردا سثبق،-د(4)
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عندأيبدىتيتةد»:دكيلوؿداحلقيث"دصحمهحدا بخثرم"ا نبومد دكجملثبدثدحلقماداكققدذيكتدىختدددددد

ديػيٍلقىغيداٍ تيٍؤأًلنيدـًد:درضيدادعنودعندا نيبدصلىدادعلمهودكالمدأنودقثؿ د«.دجيٍحتودكىا ىقودألىتَّر ػىٍُتًدفٍدالى

د(1)

د:توظيف القصص القرآني-2-4

قصيدألوجودةد دا لتآفدا كتميدكا يتد"دالطثفداسقدا لحطثيند"د لقدأكردد:قصة األخوين -

كىختهدا لصيدىيدقصيدااخويند،كظفهثدألندأجمدأفديبُتدأفدا ظلمدىودألندمسثتدا بشتد

فكثفدااخدااكؿد قيود سعدك سسوفدنسجيد،دكثفدديلكدكمدكا قدألنهتثدنسثجنثدينا لخت

فثاخدااكؿددلديكجملفددبثد قيودكظلمدأخثهدكأخختدا نسجيد،كااخدا مثيند قيودنسجيدكا قةد

فلقدكثفدىنثؾدأ قدا تعثةد ود سعد»:دكىختادألثديوضحودقوؿدا كث ب،د جملصبحد ودألئيدنسجي

ك سسوفدنسجي،دكاخمهودنسجيدكا قة،دكدلديلنعدذ كدا متمددبثدعنقه،دفأخختدنسجيدأخمهود

 (2)د«. مهكوفدعنقهدألئي

   ﴿: مهثديلوؿداد سثذل"داورةدصد"ا لصيدكردتد ددددددددكد     

                      ﴾(3)د

دأكرددا كث بدقصيدا نيبدالمهتثفدعلمهودا سالـدألعداجلندكادللكيد لق: سليمانقصة النبي - 

يثدزلتق،د»:دعنقألثدقثؿدتقدشتؼدا قين"دأبود سثفد"دبللمهسدكا يتدكرددذكتىثدعلىد سثفد

                                                           

.ددد1101دصا بخثرم،دأيبدعبقدادزلتقدبندإمسثعمهمدا بخثرم،دصحمهحداحلثفظ-(1)

.د131خطواتدعلىدجبثؿدا مهتن،دص:دداسقدا لحطثينالطثف-(2)

.26اذلد21اورةدصد،االييد-د(3)  
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ىيد لصقداجلن،دكاجلندالديسجملطمهعداإلنسثفدألهتثدبلغتدالطجملود دا قنمهثدأفدخيتجهمد

خلقألجملو،فلطدىمداختكا،دألملتثداختدغَتىمدألندادلخلوقثتد نيبدادالمهتثف،دكألنهثداذلقىقد

د(1)د«ا ختمدجثءكمد دا مهتن،دكأخّبهدعندأللكجملكمدبللمهس

 ﴿:د لو ود سثذل لقدذكتتدقصيدا نيبدالمهتثفد دا لتآفدا كتميد داورةدا نتمدددد   

                                     

                            

 ﴾(2)داختدادابحثنودك سثذلد نبمهودالمهتثفدعلمهودا سالـداجلندكجسلوديفهمد غيداحلمهوانثتؼد

د.كيجملواصمدألسهمدعنداثئتدعبثدهد

 

 

 

 

 

 
                                                           

.د131خطواتدعلىدجبثؿدا مهتن،دص:دداسقدا لحطثينالطثف-د(1)

.د17دإذلد16دا نتم،داآلييداورة-د(2)
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كيستفنثددبثد،دانوديصورد نثدا وقثئعدادلثضمهيدتيلوؿدابندخلقكفدا جملثريخدفن :التاريخيالموروث -3

دفهودفنثفد،دكدبثدأفدا جملثريخدفندكثفدألندا طبمهسيدأفديؤثتد دا كث ب.كثفداثئقدألند ضثرات

ا جملثريخد د ليدجقيقةدفكثنتد"الطثفداسقدا لحطثين"داثؽدااجملتع،دك ختايؤثتد ددكألبقعديجملأثت

د.دا فندكأختجود دقث بدرألعمدشللوءدبث قالالتدادلجملشضمهيدا ودبصتجملودا فنمهيد دىخت

د:رموز تاريخيةاستدعاء -3-1

اامدبللمهسدإل قلدشخصمهثتدركايجملود"دالطثفداسقدا لحطثيند"ددكظفدا كث بد:بلقيس- 

كققدجسمدألنهثدرألعدديٍتد ثرخيي،دفبللمهسدىيدأللكيدابأدكا يتد"دزلتقدشتؼدا قين"دكىيدزكجيد

د.كىيداألتأةد كمهتيدكذكمهي،ا جمللىدهبثداذلقىقدكأخّبدالمهتثفدا نيبدبأنودكجقداألتأةدربكمدشسب

كققدذكتتد دا كجملبد»ددكدأالتتدعلىديقدالمهتثفددلثدرأتد كتجملودكعبلتيجملودك عكجدألنهثددددددد

فجملطثعدكربمهطدهبثدألظثىتدا غٌتدكا سعدفكثنتدعنقد ؤألتدا ستثكييدكتلكيد كمهتيدرشمهقةدأللجملقرة،د

ا شستاءدا مهتنمهُتدرألعد لسعةدكا لوةدكااقدكا جملفثختدبثآلبثءدألندادللوؾ،دٍبدرألعد لمهلظيدفدا لقاألىدـ

دد(1)«.ا وطنمهيدكااجمللهثـدرألعدادلثضيداامهق

ىودرألعدالاجملحضثردادلثضيداامهقدا يتد عختدبودبالدد"دبللمهسد"دفثاجملحضثردا كث بدالامددددددد

 ثريخدا لقميدإذلددفهوديسودد،دكابأدىيدألندألقفدا مهتندققدينث،ا مهتندفبللمهسدىيدأللكيد كتتدابأ

 .ا ختمدعتفجملودا مهتن

د
                                                           

ادللكيدبللمهسدا جملثريخدكاااطورةدكا تألع،ددراايد دألكثنيدأللكيدابأد دا قيثنثتدا ستثكييدك قلدادلؤرخُتدك د:ددإبتاىمهمداحلضتاينبللمهس-د(1)

.ددد19،دص1994،د1،دألطبسيدكىقاف،دا لثىتة،دألصت،دطجّباددإبتاىمهمداادلمهمو وجمهثدك داادبدا مهتٍت،د لقميدجّب
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بثذلقىقدا ختمدكجقدبللمهسد مهثديلوؿد دألنتد"دزلتقدشتؼدا قيند"دشبودا كث بد:الهدهد- 

ا طَتدا ختمدأ ىدإذلدا نيبدالمهتثفدكأخّبهدأنودكجقدكىو(1)«.المهتثفألثدعنقؾديثدىقىقد»:دا تكايي

د دا مهتندكأألمديسبقكفدا شتسدكا لتت د.األتأةدربكمدقـو

دألندا جملثريخدا قيٍتدكضبلودا كمَتدألندا لمهمداإلنسثنمهيدكا فكتييدألت كعناد دكااجمللهتودا كث ب

دااجملقعثهدا كث بدارألعندكاإلخبثر،ك خت كدكثفددفهودد مهمدادلستفيد، وظمهفودعلىدرألعيثتداذلقىقدا ًتاثمهي

د.قجمللودك سختيبودافدادألىدعندت مهسّبدعندألقلدعظتيدا طَتد دا لصدا لتآين

فأبتىيداحلبشيد،دعثددا كث بدإذلدا جملثريخداإلاالأليدكأكرددقصيدأبتىيداحلبشيد:أبرهة الحبشي- 

ككثفدكا مهنثدعلىداحلبشيدفأراددأفديسمهقد لقيندادلسمهحيدشأنود»دشخصمهيدعتفتدببطشهثدكظلتهثد

فبٍتدكنمهسيدبصنسثءد كنودرألدأفدأىمدا مهتندكا ستبدالد جملجودإالدإذلدا بمهتد،كيتجعدإ مهودقو ود

دفلمد سجملطعداجلمهوشدا ستبمهيدأفد،دفأراددأفديهقـدا كسبيدكيعيمدبمهتدإبتاىمهمدكإمسثعمهم،ا سجملمهق

انودكثفدديلكدجمهشثدقوينثدفستضدعلمهودأىمدألكيدأفديجملنثز واد ودعندثلثدثتكهتمدأللثبمدعقـدتسبنسو

إالدأنودأىبدفجملهمهأد قخوؿدألكيدكجهعدفمهلودكجمهشودك كندادأرامدعلمههمدأزرابنثدألند،هتقميدا كسبيد

ا طَت،دربتمد دألنثقَتىثد جثرةدرألجملهمدهبث،دكىشتتدرؤكاهمدفهجملكدهبمدادلتضد ىتدجسلهمد

جمثدىثألقةدكأصثبدأبتىيدألثدأصثبدجنقهدفأخختهداخلوؼدكأألتدجنقهدبث سودةدإذلدا مهتندكبخت كد

د(2)«. فظداد لتيشدبمهجملهثدكأبلىدذلثدزعثألجملهث

                                                           

.د130خطواتدعلىدجبثؿدا مهتن،دص:ددالطثفداسقدا لحطثين-(1)

د198،د195،دصد{د،دسد}،{د،دطد}زلتقدأضبقدجثددادلوذلدكآختكف،دقصصدا لتآف،ددارداجللمهم،دبَتكت،د بنثف،-د(2)
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دكيبُتدكخت كدققرةدادكعظتجملود،رألعدديٍتد ثرخييديو يدإذلدنصتةدادلسلتُتدعلىدا شتؾفهود

.دا يتدالدأ قديسجملطمهعدأفديجملحقاه

كىودا مثئتدا ختمدثثردعلىدا قعوةد"داااوددا سنسيد"دد لقدكظفدا كث بد:(*)األسود العنسي- 

 ودكنجملمدرجثالند سثعقًبدأكدثثئتد»:داإلاالألمهيدككرددىختاداحلقيثدعلىد سثفداسمهقدا ختمدقثؿ

 كنكمدخخت جملتوهدانودأاود،د ودكثفدقتسمهنثدألملكمد سثعقسبوهتدد(ا سنسيدداااودد)عنقكم،دكىود

يثدجثىم،دأنثدألقرسدكأعتؼدا جملثريخدأكمتدألنكم،داااوددا سنسي،د مهسد:دغضبدعبقدا تب،دكقثؿ

د(1)«.أاودنادكتثد ظن،دك كنودكثفتدثثردعلىدا قعوةداإلاالألمهي

ىودشخصمهيد ثرخيمهيدااجمللثىثدا كث بدألندا قينداإلاالأليدكققدادعىدا نبوةدكأنودنيبدألندعنقد

ادفآألندبودأىمدألقينجملودٍبد وجودإذلدصنسثءدكا جمللهثدكنشتدهبثددينودا ختمديقعمهودإالدأفدا نيبدصلىد

ادعلمهودكالمددلثدعلمدبودفأدرؾدخطور ودعلىدا قيندفأألتدبلجمللو،دكققدًبدقجمللودألندقبمدفَتكزد

.دأليرلا ق

دفهودشخصمهيدكختابيدار بطتدبث مورةدعلىد،كىودرألعديقؿدعلىداخلطتدكاخلوؼدكا بطشدكا ظلم

.دا قينداإلاالألي

                                                           

د(دذ جـد)ا يتدىيدألندبطندألندبطوفدد(عنسدد)ىودعبهلودبندكسبدبنديغوبدكيللبدبثااوددا سنسيدانودأاوددا لوف،دكىودألندقبمهليدد-(*)

ثدبستثأليدكألجملختتنادخبتثردككثفدكثىننثديجملسثطىدا سحتةدكدا شسوذة ثدألسجملتن .ددا كبَتة،دكتثدكثفديللبدبختمداخلتثردانوددائتن

.د59خطواتدعلىدجبثؿدا مهتن،دص:دداسقدا لحطثينالطثف-(1)
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أنتد»ينددتقدشتؼدا ق:دااجملقعىدا كث بدألقينيدابأدعلىد سثفدا سمدألصلحدكىوديلوؿ:سبأ- 

دد(1)«. دابأ

كثنتدابأدأللوؾدا مهتندكأىلهث،دككثنتدبللمهسدصث بيدؼ»كققدذكتتدابأد دا لتآفدا كتميددددددد

صبلجملهم،دككثنواد دنستيدكغبطيد دبالدىمدكبسثدادإ مههمد–دا صالةدا سالـددعلمهو-دالمهتثف

كيشكتكهد،دٍبدأعتضوادعتثدأيألتكادبودفسوقبوادبإراثؿدا سمهمدكا جملفتؽددا تامديأألتىمدأفديأكلوادألندرزقو

د.درألعد ثرخييديقؿدعلىدا صالبيدكا لوةدا يتداألجملثزتدهبثدا قكؿدا مهتنمهيدسبممدىيك(2)« دا بالد

 د"خطواتدعلىدجبثؿدا مهتند"ألثدنسجملخلصودألندخالؿددرااجملنثد جملجلمهثتدادلوركثد دركاييد

ا فصمدا مثيندأفدا تكاييدشهقتدغنثءد تاثيدألجملنوعدألممدادلوركثدا شسيبدا ختمدعكسدعالقيد

دألشحوفدرألعينث،دكدال مهنثدا قيٍتدا ختمدأعطىدنفسنثدادلوركثي،دكادلوركثاإلنسثفدبجمللث مهقهدكأعتافود

دكا وقثئع،دكاحلضثرةداا قاثدإذلدا جملثرخييدا ختمدأعثدنثداإلاالألمهي،دكادلوركثبث جملسث مهمدكادلبثدئد

دصبث مهجملودا فنمهيدركائيد وا مهتنمهيدا يتدعتفجملهثدادلقينيدفكثفدىختادادلوركثدألسُتدعلىدصنعدكخلقدنصد

 نثدألندأ قاثودكألمدإذلدادلوركثدا جملثرخييد"دالطثفداسقدا لحطثيند"د لقدعثددا تكائيد.كاإلبقاعمهي

دذلثد ثريخد ضثرمدعجملمهقدفهيدا مهتن،دفث مهتن ودا يتدعتفتدهبثدبالدداككقثئسودكشخصمهث ودك ضثر

ألعيجدألندا شسوبدكااجنثسد خت كدأثتتد دتاألثدألوطندا قيثنثتداإلاالألمهيدكألورددا ملثفي

 .دد دنصدإبقاعيد ودمسث ودكشلمهعا وداخلثصيدعنداثئتدا نصوصدااختلاا كث بدكانفسمدهبثدكاثقو

                                                           

د.130،دصادلصقردنفسو-د(1)

 .191،ص2004د،2قصصدا لتآفدا كتميد،داردا كجملبدا سلتمهيد،بَتكتد، بنثفد،ط:دكمَتددا قألشليدابن - (2)



 

 

 

 الخاتــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــة 
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 :أمهها رلموعة من النتائج إىل نادلوضوع ادلوروث وصناعة الرواية توصلدراستنا وبعد      

قايف  ثثإرالسلف للخلف من ما خلفه ديثل ادلوروث الكيان الذي تقوم عليه األمة فهو يضم  -

 بل من الذا رة؛ يف ا وذلذا  ان ووودد ليي من أول أن يكون زلننً .وديين، تارخيي، وعلميوأديب،

 . دلختلف ادلراحل التارخييةاجلماعية وختليدديف الذا رة إجنازاته أول توثيقه وترسيخ 

 ه؛ ألن فهو ووهر وأصل لكل نتاج الحق،يشكل الرتاث عالقة ودلية بني ادلاضي واحلاضر- 

.   بتطورهمربنموهم، ويتطواوتماعي ينمو  جنتا

 ليقدم لنا رؤيته الفنية اليت تعد ،تكمن قيمة الرتاث يف مدى ما يقدمه من ووهات نظر للمبدع- 

 .الالمتناهيةمبثابة رسالة مشفرة بالدالالت 

 ثالث رلموعات إىليصنف  تاب الرواية الذين خاضوا جتربة توظيف الرتاث يف الكتابة الروائية - 

 ديثلها الروائيون :،والثانية"حديد فريد أبو"تقليديون ومنها الكاتب ال مثلها الروائيون :ىلألوا

ديثلها :الثالثة،و"غايل شكري" حلول وذرية يف البنية االوتماعية ومنهم إىلالطازلون والراغبون 

". مجال الغيطاين" من النوع الغريب ومنهم احلداثة ومزوواويل تيارات 

 لنا جتربة روائية وديدة ذلا خصوصيتها بني مللرواية، فقدزمخًا وديًدا ادلوروث لقد أعطى - 

. التجارب األدبية األخرى

زلمد " ثالث بواعث رئيسية خلصها الد تور إىليعود توظيف الرتاث يف الرواية العربية ادلعاصرة - 

 .واقعية، وفنية، وثقافية بواعث ، وهي" رياض وتار
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صر افجعله من العن" فن الشعر" أرسطو يف  تابه  إليهادلكان منذ أن أشاربعنصر بدأ االهتمام - 

. الستة اليت تتكون منها ادلأساة

من خالل ما أضفاد الكاتب على ومتكاملة،إن عالقة ادلكان بادلوروث تبدو عالقة وطيدة - 

.  أمكنته اليت صاغها يف قالب مجايل عرب عن الشخصية والبيئة اليت تعيش هبا

 ادلكون األساسي الذي تتجلى عليه، فهيتعد الشخصية زلور الرواية وعمودها الذي تقوم - 

 .للمجتمععربها األحداث وتتضح الرؤى واألفكار اليت يود الكاتب إيصاذلا 

هو   وهذا مااإلسالمي،أمساء شخصياته من التاريخ " سلطان سعد القحطاين"استحضر الروائي - 

 .الصيتلرتاث اإلسالمي الزاخر بشخصياته ذائعة لإال إحياء 

 الفرتة اليت  انت اليمن تعاين من إىلجتلت عالقة الزمن بادلوروث يف االسرتواع الذي أعادنا - 

سعد سلطان " عالقة وطيدة بني ادلوروث والزمن الذي وظفه الروائي الربيطاين، فظهرتادلستعمر 

 .القارئرمزية تلفت انتباد وة يلليعطي مجالية دال" القحطاين

 يستهوي قلوب ا مجايلً ا األمثال ليضفي بعدً إىل"سلطان سعد القحطاين"يلجأ الكاتب - 

 سهلة احلفظ والفهم وتعمق نظرة اإلنسان يف النفي، فهي األمثال حتتل مكانة يف ألنالقراء؛

 .احلياة
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على اللهجة اليمنية يف بعض أوزاء روايته ليدل على " سلطان سعد القحطاين"اتكأ الكاتب - 

 وليعرب على الطبقة الشعبية اليت حتافظ على ذلجتها رمزًا ألصالة اليمن،الزخم اللهجي الذي دتتلكه 

 .األودادوعنوانًا على التمسك بتاريخ 

 ولذلك استقى الكاتب اليوم، إىل ما زالت تذ رد الشعوب ا حضاريً اتعكي األغنية اليمنية تاريخً - 

على أحزان  القارئ هبذا ادلوروث الشعيب الذي يعرب  َف بعض األغاين لُيعر" سلطان سعد القحطاين"

. وأفراح األمة اليمنية

 الرتاث الديين تعكي رؤيته ذلذا النص الذي إىل"سلطان سعد القحطاين"إن عودة الكاتب - 

.   مصدر الرؤية الصحيحة يف احلياة ومنبع األحكامالكون، فهوحيمل التفسري العلمي دلووودات 

إنًّ حضور الرتاث يف الرواية العربية يلخص نظرة الروائيون إىل التاريخ واذلوية اليت تشكل دعائم - 

 .األصالة العربية
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الكاتب سلطان سعد القحطاني لمحة عن 

سلطان بن سعد القحطاين بن مسعود أل عاطف القحطاين من مواليد قرية اللوزية يف  ىو   

  (م1949/ھ1369)  (األحساء)العيون 

  لو دكتوراه يف األدب العريب احلديث ختصص الرواية يف ادلملكة السعودية نشأهتا وتطورىا

 University of("ھ1414/م1994)من جامعة يف اسكوتالندا ادلملكة ادلتحدة

Glasgow ."

  والعربيةيف الصحافة احمللية 1974بدأ كتابة ادلقال األديب منذ. 

  عضو اذليئة االستشارية جمللة الواحات ادلشمسة اليت تصدر عن مجعية الثقافة والفنون يف

. ادلملكة العربية السعودية

من مؤلفاته 

روائع من الشعر العريب القدمي  1-

 (رواية)زائر ادلساء 2-

 (رواية )طائر بال جناح 3-

 (رواية )خطوات على جبال اليمن4-

 (1)1999 إىل 1990الرواية يف ادلملكة العربية السعودية نشأهتا وتطورىا من 5-

                                                 
 .27/01/2015:،اليوم www .alwaha.mag.comالموقع االلكتروني - (1)
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رواية خطوات على جبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال :ملخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

" لسلطـــــــــــــــــــــــان سعد القحطـــــــــــــــاني""اليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ومل يعد يذكر ماضيو مدة ذاكرتو، الذي فقد " زلمد شرف الدين"حتكي الرواية عن بطلها 

 حيث قضى ثالثة شهور يف ادلستشفى للعالج فلم يتعاف كلًيا؛ألن لديو مشكلة ًمامثانية عشر عا

 بادلستشفى اسم أحد العاملنيأطلق عليو أمحد وىو  عملية، وقد الذاكرة ضعيفة وحيتاج إىل

،وبعد مدة طُلب منو مغادرة ادلستشفى فتفاجأ باخلرب ألنو اعتاد العيش فيها،فهو ذاىب "العزي"

 .يعرف إال الطريق ادلؤدي إىل ادلسجد إىل مستقبل رلهول،فيخرج منها وىو ال

أنو يصارع  فيصادف مقهى يف طريقو فيذىب إليو ويواجو صعوبة التعامل مع اآلخرين،إال

احلياة ويقرر االعتماد على نفسو،ودلا كان يف ادلسجد يتعرف على الشيخ صاحل وىو مؤذن ادلسجد 

فيعطيو سكًنا،ويطلب من صاحب ادلقهى العم ُمصلح أن يعمل عنده يف غسيل الصحون،وبعدىا 

إىل احلاج  ويذىبالعمل عنده يكتشف أنو جييد القراءة والكتابة وإصالح الراديوىات،فتزداد رغبة 

 .علي ليعلمو أساسيات ادلهنة فيتقنها

وىنا يتعرف على معامل ادلدينة القددية واجلديدة وعرف أنو يف صنعاء،فيطلب منو احلاج علي 

أىل  السفر إىل تعز وعدن لشراء قطع الغيار،فيذىب برفقة علي زلمد وخالل رحلتو يدرك أن

نزل،وىناك املإىل  صنعاء خيافون من اجلبال، وبعدىا يودع علي زلمد ويذىب مع صاحل الصربي

سألو عن حضرموت، كما يلتقي بالعم سعيد فيحكي لو عن قصف الطائرات الربيطانية دلسكنو يف 
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الشيخ عثمان فأجابو أهنا أحسن وأمجل مدن اليمن وىي معقٌل من معاقل رجال ادلقاومة 

 .وعندما طردىم ادلستعمر الربيطاين جعلها وكرًا من أوكار الفساداألحرار،

  يتفاجأإىل عدن،وبعدىا يرجع إىل صنعاء و ويذىب معو"عمر"ما يلتقي بشخص يدعى ك

كانت تراوده أحالم كما مبقتل الشيخ صاحل نتيجة لعادات الثأر وبعدىا يفتح زلال خاص بو،

تزوج امرأة تدعى  مزعجة فيذىب إىل العراف فيقول لو تزوج وسوف تنتهي مشاكلك ،ومن مث

وبعد موت ابنها تقرر ىي وزلمد السفر إىل اخلليج العريب فيسافران ،وىي أرملة وذلا ولدان" بلقيس"

إال أهنا ال جتد ؛إىل مصر دلعاجلة بلقيس  ولذلك يذىبان، اويستقران بو،فلم تنجب بلقيس أوالدً 

 ويطلقها وتعود العالج فتقرر تزوجيو من أم الدنيا وبعد والدة زوجتو ببنت تطلب بلقيس الطالق

. إىل بلدىا

زلمد سعد "وتعود لو ذكرياتو ويتذكر امسو رأسو،وذات مرة يتعرض حلادثة سقوط على 

والصليب األمحر الدويل اليمنية الشمالية  على احلدود  الربيطانية قصفتهموأن الطائرات" احلمد

 ومات السائق والدليلاثنان كالمها يدعى زلمد احلادث يف  ادلستشفى، وكان معو  نقلهم إىل

 .احلياةاالثنان وبقي ىو على قيد 

يتصل بأخيو ناصر ويلتقي بو وخيربه عن والده أنو تويف قبل أربع سنوات، ويعود إىل قريتو 

 .بوالدتوويلتقي 
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: قائمة المصادر والمراجع 

 .براوية ورش عن نافع :القرآن الكرمي*

: احلديث الشريف *

صحيح البخاري ،مراجعة وضبط وفهرسة :احلافظ أيب عبد اهلل زلمد بن إمساعيل البخاري- 1
 ،{د؛ط}الشيخ زلمد علي القطب والشيخ ىشام البخاري، ادلكتبة العصرية، صيدا ، بريوت ،

2005 .

أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم، حتقيق وختريج أمحد زىرة، - 2
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 :ملخص

تسعى ىذه الدراسة إىل الكشف عن دور 
ادلوروث يف خلق وصناعة شكل روائي جديد 

منفرد بسماتو الفنية واجلمالية عن سائر 
كما تعاجل ،األشكال الروائية  األخرى 

العالقة بني ادلوروث باعتباره ميثل عنوانا ورمزا 
للهوية اخلالدة ورافدا يستقي منو األديب 

وبني الرواية من ،مادتو يف العمل اإلبداعي 
 على ا قادرً ا منفتتً اجهة  خرى كووا  جننً 
 .استيعاب الوقائع التارخيية

خطوات على جبال "رواية تبعا ذلذا جاءت 
مشحونة بزخم تراثي متعدد ادلشارب " اليمن 

صاغو الروائي يف قالب فين بث من خاللو 
 . دلدينة اليمن، والشعيبالتاريخ احلضاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Résumé :  

Cette étude vise à découvrir le rôle du 

patrimoine et sauts Erve forme d’un 

récit , qui se spécifie des signes technique 

et de la beauté d’autre formes  deux récit. 

Ainsi elle traite ca relation entre le 

patrimoine en tant qu’il se représente un 

titre et un symbole pour l’identité durable 

et un ruisseau qu’en boire l’auteur sa 

matière de travail technique et entre le 

récit. 

D’autre part, parce qu’il est un genre 

d’ouverture et il peut contenir tous les 

faits historiques. 

D’après cette recherche, le récit  "des pas 

sur les montagnes au Yémen" est  pour 

embellir et garnir des faits patrimoines , 

et polychrome. L’auteur le  fait dans un 

molle technique par lequel  il propage 

l’histoire civilisation elle et populaire de 

la ville du Yemen.    

 

 



لسلطان " "خطوات على جبال اليمن"الموروث وصناعة الرواية في  رواية :ملخص موضوع 

 . "سعد القحطاني

يشكل الرتاث مادة خصبة وغنية للكتاب؛ ألنو ديثل رمز اذلوية واألصالة اليت تتجذر يف عمق 

األمة، كما  حيتوي على مضامني سلتلفة ومتشعبة  جتعل النص الروائي يكتسب مسة األصالة من  

جهة منفتح  على اإلنسانية من جهة أخرى ،ولذلك جعلو الروائي رافدا يتكأ عليو لنهل من غناه 

 .   ادلتوارث من جيل إىل جيل

 " سلطان سعد القحطاين"ونظرًا النفتاح الرواية على متناص تراثي متعدد ادلشارب جند الروائي

  فجاءت مشحونة بزخم تراثي "خطوات على جبال اليمن"غرف من ىذا ادلوروث يف منت روايتو 

 .متنوع  كادلوروث الشعيب والديين والتارخيي، لذلك أردنا أن نتناول ىذا اجلانب من الدراسة

ماذا نعين بادلوروث ؟ وكيف ساىم يف صناعة نص روائي لو : وديكننا صياغة إشكالية حبثنا كاأليت

 يف استلهامو  "سلطان سعد القحطاين"خصائصو ادلنفردة ؟  وإىل أي مدى أفاد الكاتب 

 للموروث؟

خطوات "الموروث وصناعة الرواية في رواية وسيكون ىدفنا من دراسة موضوعنا وادلتمثل يف  

البحث عن دور ادلوروث يف خلق شكل :ىو "لسلطان سعد القحطاني" "على جبال اليمن

سردي،وعن اآلليات  والسمات اجلمالية اليت أضفاىا ىذا الرتاث يف خلق شكل سردي متميز عن 

 .   سائر األشكال الروائية األخرى

 :  راجع إىل"خطوات على جبال اليمن"ويكون اختيارنا لرواية 



رغبتنا ادللحة والدائمة يف دراسة النص الروائي،وأن الرواية جاءت مشحونة بزخم تراثي يساعدنا -

 . للولوج إىل ادلوضوع ادلّدروس

كوهنا رواية تعاجل موضوع البحث عن الذات يف ظل فقدان ادلاضي الذي يشكل رمز اذلوية -

. تب لروايتواوالتاريخ ،وىذا ما اسرتعى فضولنا لفك الشفرات اليت محاذلا الك

سنعتمد على ادلنهج الوصفي ألنو يتناسب وطبيعة ادلوضوع ،إضافة إىل االستعانة بادلنهج التارخيي 

.    بالسرد بعض احلقائق التارخيية اليت ختص التاريخ اليمين  واإلسالمياألمر عندما يتعلق 

أما خطة حبثنا فستتضمن مدخال وفصلني وملحق وتتصدر ىذه العناصر مقدمة وخنتم خبادتة ىي 

 .حصيلة نتائج حبثنا 

والذي نعرج من خاللو إىل العناصر   الموروث وصناعة الرواية: فالمدخل موسوم بــــــ

مفهوم ادلوروث، وادلوروث عند كل من العرب والغرب، وأمهيتو وقيمتو، أما فيما خيص صناعة :اآلتية

الرواية نتناول موقف الرواية العربية من الرتاث ،وبواعث توظيف الرتاث يف الرواية العربية ادلعاصرة، 

 .  وأشكال توظيف الرتاث يف الرواية العربية 

 والذي نعرج من خاللو إىل العناصر عنوان الموروث وتشكيل السردي:الفصل األول بـــــــأما 

خطوات على جبال "مفهوم ادلكان الروائي، وأمهيتو ، وعالقة ادلكان بادلوروث يف رواية : اآلتية

،ومفهوم الشخصية الروائية ،وأنواعها ، وعالقة الشخصية "لسلطان سعد القحطاين" "اليمن

 ،ومفهوم الزمن "لسلطان سعد القحطاين" "خطوات على جبال اليمن"بادلوروث يف رواية 



لسلطان سعد " "خطوات على جبال اليمن"الروائي،وأنواعو، وعالقة الزمن بادلوروث يف رواية 

 .    "القحطاين

 "خطوات على جبال اليمن"تجليات الموروث في رواية :الفصل الثاني معنون بـــــويكون 

ادلوروث الشعيب وادلتمثل يف ادلثل واللهجة : ونتناول فيو العناصر اآلتية"لسلطان سعد القحطاني"

واألغنية،وادلوروث الديين من توظيف لآليات القرآنية واألحاديث النبوية  والقصص 

 .  القرآين،وادلوروث التارخيي  ادلتمثل يف استدعاء رموز تارخيية

 .سيضم حملة عن حياة الكاتب وملخص للرواية لملحق أما ا

سلطان : ادلوروث وصناعة الرواية يف رواية خطوات على جبال اليمن لـــــــ:سنعتمد على مراجع منها 

زلمد رياض وتار ،والتناص الرتاثي :سعد القحطاين ،وتوظيف الرتاث يف الرواية العربية ادلعاصرة لـــــــ

 . سعيد سالّم ،ىذه ادلراجع وغريىا كان ذلا الفضل يف اجناز مذكرتنا :الرواية اجلزائرية أمنوذجا لــــــــ

احلقيقة أن كل باحث جيد عدة عقبات تعيق مسرية حبثو  ومن أبرزىا صعوبة ضبط وانتقاء ادلادة 

 . العلمية ،وصعوبة اللهجة اليمنية اليت  وظفها الروائي بعض مفرداهتا 

 : ومن أىم النتائج ادلتوصل إليها نذكر

يشكل ادلوروث الكيان الذي تقوم علية األمة ؛ألنو يضم ما خلفو السلف للخلف  من إرث - 

ثقايف وأديب وتارخيي ،لذلك كان وجوده ليس من أجل أن يكون منحطا يف الذاكرة اجلماعية ؛بل 



من أجل ترسيخو يف الذاكرة اجلماعية  وترسيخ إجنازاتو يف الذاكرة اجلماعية وتوثيقو دلختلف 

 .  ادلراحل التارخيية 

غناء تراثي متعدد مثل ادلوروث الشعيب الذي " خطوات على جبال اليمن"لقد شهدت  رواية  - 

عكس عالقة اإلنسان  بعاداتو أعرافو،وادلوروث الديين الذي أعطى نفًسا رمزيًا وداللًيا مشحون 

بتعاليم اإلسالمية ،وادلوروث التارخيي الذي أعادنا إىل الوقائع  واألحداث اليت تعاقبت على بالد 

اليمن فكان ىذا ادلوروث معني  على خلق  وصناعة شكل روائي  منفر بسماتو الفنية  واجلمالية 

 .     عن سائر األشكال الروائية األخرى

يتضح أن ىناك عالقة بني ادلوروث وعناصر السرد  ،وذلك من خالل ما أضفاه الكاتب من - 

آليات مجالية  على العناصر السردية فمثال عنصر الشخصية أعادنا إىل التاريخ اإلسالمي  الزاخر 

 اليت التارخييةبشخصياتو اخلالدة واحملفوظة يف الذاكرة اجلماعية،أما الزمن فقد أعادنا إىل الفرتة 

،كما جاء  ادلكان مشحون بطابع رمزي عكس عاشتها اليمن  من طرف  ادلستعمر الربيطاين 

 . ىاتو العالقة  وبني مدى الرتابط الوثيق بني البطل و بيئتو 

يصنف كتاب الرواية الذين خاضوا جتربة توظيف الرتاث يف الكتابة الروائية إىل ثالث رلموعات - 

ديثلها الروائيون :  ، والثانية"فريد أبو حديد"مثلها الروائيون التقليديون ومنها الكاتب : األوىل

ديثلها : ، والثالثة "غايل شكري"الطازلون  والراغبون يف حلول جذرية  يف البنية االجتماعية  ومنهم 

  . "مجال الغيطاين"جيل تيارات احلداثة  ومزجوا من النوع الغريب  ومنهم 



يلجأ الكاتب سلطان سعد القحطاين إىل األمثال ليضفي بعدا مجاليا يستهوي  قلوب - 

القراء؛ألن األمثال حتتل مكانة يف النفس ، فهي سهلة احلفظ والفهم وتعمق نظرة اإلنسان يف 

 . احلياة 

اتكأ الكاتب سلطان سعد القحطاين على اللهجة اليمنية يف بعض أجزاء روايتو، ليدل على - 

الزخم اللهجي الذي دتتلكو اليمن ، وليعرب على الطبقة الشعبية اليت حتافظ على أصالتها رمزا 

 . وعنوانًا على التمسك بتاريخ األجداد

 صفوة القول تسعى ىذه الدراسة إىل الكشف عن دور ادلوروث يف خلق شكل روائي جديد،كما 

تعاجل العالقة بني ادلوروث باعتباره ديثل عنوانًا و رمزًا للهوية اخلالدة  ورافدا يستقي منو األديب 

مادتو يف العمل اإلبداعي ،وبني الرواية من جهة أخرى كوهنا جنًسا منفتًحا قادرًا على استيعاب 

مشحونة بزخم تراثي متعدد "خطوات على جبال اليمن"الوقائع التارخيية وتبًعا لذلك جاءت رواية 

 .ادلشارب صاغو الروائي يف قالب فين بث من خاللو التاريخ احلضاري ،والشعيب دلدينة اليمن 


