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شـكــــر  و عـرفــان 
فقنا وو  ىذا الواجب،أداء لنا درب العمم والمعرفة ، وأعاننا عمى  رالحمد هلل الذي أنا

 كل من ساعدنا عمى انجاز إلىفي انجاز ىذا العمل ، ونتوجو بجزيل الشكر واالمتنان 
آسيا  " المحترمة األستاذةىذا العمل في تذليل ما واجيناه من صعوبات ونخص بالذكر 

 دربنا وتوسيع أفقنا من خالل  تقديميا لمكثير من بإنارةعمى كرميا " جريوي
. النصائح والتوجييات

 ونرجو ،كما أتقدم بباقة من جزيل الشكر واالحترام ألعضاء لجنة المناقشة
 .من اهلل أن يوفقنا في تقديم عممنا بصورة جميمة



 

 

 مقّدمة
 



 أ
 

 مقّدمـــــــــــة

إلى نفس القارئ مالمسة تيا قريبة جعلمما  ةاتخذت الرواية الحديثة أبعاًدا مختمف
عواطفو وأحاسيسو ،كما اىتمت بمعالجة قضايا اجتماعية،تاريخيو،نفسية،والصراع بين ل

الواقع والمتخيل وبين الوعي والالوعي، فالرواية تعكس التجربة السيكولوجية لمكاتب والواقع 
. يالمعيش

 دعمت بنيتيا الّسردية، كما تميزت الرواية بمعايير وسمات جديدة في البنية
وساىمت في تطورىا وتغمغميا داخل المجال الفني مدعمة في ذلك أبحاث الدارسين الذين 

. أرسو معالم الّسرد، واتخذوه منيجا تنطمق منو كل الفنون بما في ذلك فن الرواية

وقد كان تركيزنا عمى ىذا الفن لما فيو من عمق و تشويق في سرد 
واسيني "األحداث،مسمطين الضوء عمى إحدى الروايات الجزائرية التي جاءت بقمم الروائي 

، وىي من األعمال  الروائية التي "وقع األحذية الخشنة"والمتمثمة في رواية " األعرج
استطاعت أن تعبر بحق عن الواقع النفسي،و االجتماعي، وتعكس الواقع المعيشي،ألنيا 

، عمى اعتبار أن ىذا اإلدراك الزمني ىو ما يجعل اإلنسان يعاني "الوعي بالزمن" رواية
. من اىتزاز وتوتر المشاعر ، مما يدفعو ذلك إلى الشعور بالفردانية واالغتراب والتداعي

اية ليس محتوى تتراكم فيو األحداث إنما ىو زمن يرتبط وفالزمن في الر
 في تسيير وضبط األحداث بين ماضييا م، ويسو وبحركات وجودىابالشخصيات،

. وحاضرىا

 التالعب عمىييا الزمن في الرواية وقدرتو ف األىمية التي يض ىذهومن خالل
باألحداث وأىميتو في تأدية العمل الروائي،و االرتقاء بالنص إلى مصاف الجاذبية 

: ــــــــل الخشنة األحذية وقع"الزمن في روايةوتشظي ق، فجاء البحث موسوما بالتداعي لوالتأ





 ج

كيف يمكن :ات اآلتيةي، وحاولنا في ىذا البحث اإلجابة عن اإلشكال"األعرجواسيني 
استخالص التداعي من البنية الّسردية لمرواية؟ وكيف عالجت الرواية تقنية الزمن ؟ وىل 

نيا اخترقت حواجز أحافظت ىذه المادة الزئبقية عمى نمطية ترتيبيا  واستقامتيا؟ أم 
 نمطية التسمسل و التتابع 

مدخل وفصمين ى ت ومحاولة اإلجابة عنيا قسمنا البحث إلياولمعالجة ىذه اإلشكال
:  نظريتطبيقي

ارتأينا فيو إلى ضبط و توضيح بعض المصطمحات الغامضة، ومحاولة : مدخل 
الذي و: الفصل األول ن،أما معرفة أىم تقنيات السرد، ومدى أىميتيا في الوجود الروائي

دراسة تطبيقية في –"الروائيةالتداعي و األثر السيكولوجي في الشخصية"ورد بعنوان 
 :وىيويضم ىذا الفصل ثالثة عناصر - الرواية

تقنيات و أساليب تيار : ثانيا و )األنا األعمى واليو و األنا (مفيوم تيار الوعي بين: أوال
كان : الفصل الثاني،أما المناجاةالنفسية ووظائف الحديث مع الذات:  ثالثا،الوعي
: ويعالج ثالثة عناصر ىي - دراسة تطبيقية في الرواية"- نتشظي الزم" بعنوان

ا فقد ثالث،أما الزمن المغترب بين األنا واآلخر:ثانيا ،و )الطبيعي(الزمن الكرنولوجي:  أوال 
 .في الرواية (اآلن-ال/اآلن(الالاندماج الزمنيتجميات : تطرقنا  إلى

  المنيج ، باإلضافة إلىالوصفي التحميمي وكما اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج 
. السيكولوجي في دراستنا التطبيقية لمزمن وعالقتو بالشخصيات في البنية الّسردية لمرواية

، تشظي "أمينة رشيد: ومن الدراسات السابقة حول الموضوع نذكر 
 الوعي في الرواية "، تيار" روبرت ىمفري"،والزمن في الرواية الحديثة

الشعر (، الذات المغتربة والبحث عن الخالص" العموييعل" ،الحديثة
 صالح ميدي صالح وبسمة كريم ،(المغربي المعاصر أنموذجا

، كذلك االضطرابات النفسية والسموكية ض شامخ،التحدث مع الذات وبع



 ب                                                                       

المحسن : لـ" عمى تخوم البرزخ" ،تيار الوعي في رواية"سميمة خميل"نجد 
بن ىنية، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في األدب العربي 

 )سرديات عربية(

: وقد واجيتنا بعض الصعوبات في انجازنا لمبحث نذكر منيا 

 قمة المصادر والمراجع المعالجة الرواية، المصطمح واستخالصو من ىمصعوبة ف
تشظي  و صعوبة الدراسة التطبيقية في استخالص تيار الوعي،وليذا الموضوع

 . في الرواية الزمن واستنتاجو من الرواية

و ال يسعنا في ىذا المقام،إال  أن نشيد إشادة كبيرة لمن كان راعيا لمبحث،وموجيا 
وكما أتقدم " آسيا جريوي" لو ومّصوبا ألخطائو منذ أن كان فكرة الدكتورة المحترمة 

 ،رــقديــــترام والتـل االحـبالشكر الجزيل ألعضاء لجنة  المناقشة عمى قراءة العمل  فميم ك
لى كل من أمدنا بيد العون سواًء من قريب أو من بعيد دون استثناء، واسأل اهلل التوفيق  وا 

. والسداد

 

 



 
 

 الخطاب الروائي بحث في المفهوم والتقنيات : مدخل

 .مفهوم الخطاب الروائي بين الفكر العربي والفكر الغربي: أوال

 .الخطاب الركائي في الفكر الغربي-1
 .الخطاب الركائي في الفكر العربي-2

 .تقنيات الخطاب الروائي: ثانيا

 . الشخصية الروائية-1
 .مفيـك الشخصية الركائية في الفكر الغربي -1-1

 . مفيـك  الشخصية مف المنظكر البنيكم -1-1-1
 .مفيـك الشخصية مف المنظكر السيميائي -1-1-2

 .مفيـك الشخصية في الفكر العربي -1-2
 .المكان الروائي -2

 .مفيـك المكاف في الفكر الغربي -2-1
 .مفيـك المكاف في الفكر العربي -2-2

 .الزمن الروائي -3
 .الزمف مف منظكر الشكالنييف الركس -3-1
 .الزمف مف المنظكر البنيكم -3-2
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 .مفهوم الخطاب الروائي بين الفكر الغربي والعربي: أوال

 :الخطاب الروائي في الفكر الغربي-1

 (Mikhaïl Bakhtine)*" ميخائيل باختين"يرجع استعماؿ ىذا المصطمح إلى 
اعتبره ظاىرة اجتماعية ال ينفصؿ فييا الشكؿ عف المكضكع، كىك خطاب أدبي، كمف 

أبرز خصائصو أنو كالـ معقد البنى ككجو التعقيد فيو أنو ظاىرة متعددة األساليب كالمغات 
ال يخرج " باختيف"، بمعنى أف الخطاب عند (1)كاألصكات، فالخطاب الركائي طمب إنشائي

عف ككنو ظاىرة اجتماعية، كىك الكالـ  المتبادؿ بيف طرفيف أك أكثر، كيشتمؿ ىذا الكالـ 
 .عمى مختمؼ أنكاع المغات كاألصكات كاألساليب كىي تتغير بتغير الخطاب

 "خطاب الحكاية" في كتابو (Gérard Genette)" جيرار جينيت"في حيف يذىب 
مستخدما مفيـك الحكي معادال لمفيـك الخطاب السردم في األدب، كيالحظ أنو يمكننا 

 : (2)تمييز ثالثة تحديدات عف بعضيا البعض فيما يتعمؽ بالحكي كىي كاآلتي

 كنقصد بالحكي الممفكظ السردم، أك الخطاب : الخطاب في االستعمال العادي -
شفكيا أك كتابيا كىك الذم يتكمؼ بربط األحداث، بمعنى أف جؿ الكالـ شفكيا كاف 

 .أك كتابيا ال يخرج عف ككنو خطابا

                                  

 (. سكفياتي)، فيمسكؼ لغكم كمنظر أدبي ركسي (1975 -1895)باختيف ميخائيؿ *
 .176 محمد القاضي، معجـ السرديات، الرابطة الدكلية لمناشريف المستقميف، لبناف، د ط، د ت، ص (1)
محمد معتصـ كعبد الجميؿ األزدم، دار الييئة العامة : ، تر(بحث في المنيج)جيرار جينيت، خطاب الحكاية  (2)

 .20، ص 1997، 3لممطابع األميرية، الرباط، ط
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 بمعنى تتابع مجمكعة مف األحداث : الخطاب الجاري عند المنظرين والمحممين -
الكاقعية أك المتخيمة، كىي التي تككف مكضكع الخطاب، كذلؾ بالنظر إلييا في 

 .ذاتيا
 . كيعني الحدث الذم يتعمؽ بشخص ما يحكي شيئا:الخطاب في االستعمال القديم -

كمف خالؿ ىذه التقسيمات كاالستعماالت الثالثة تنبني نظرية المحكي عنده كالتي ال 
تحتكـ كثيرا بالتمفظ السردم لككنيا ترتكز أكثر عمى الممفكظ كمضمكنو، كلكف يؤكد 

الخطاب )ك  (الخطاب كاألحداث)في تحميؿ الخطاب السردم إلى دراسة عالقات " جينيت"
 . (1)(كالفعؿ

 :الخطاب الروائي في الفكر العربي-2

الطريقة التي تقدـ بيا المادة : " إلى أف الخطاب الركائي ىك"سعيد يقطين"يذىب 
؛ (2)"الحكائية في الركاية، كقد تككف المادة الحكائية كاحدة كلكف ما يتغير ىك الخطاب

يؤكد بأف الخطاب الركائي ىك الطريقة التي يستخدميا الركائي لطرح " يقطيف"بمعنى أف 
 .المادة الحكائية، كىذه المادة قد تككف ثابتة أك متغيرة في حيف أف الخطاب متغير

ىك كؿ ما يرسمو المتكمـ كىك عمى مسافة مما يقكلو، كىذه : "كيحدده أيضا بقكلو
المسافة ىي التي تجعمو يكثر مف استخداـ ضمير الغائب في سرده لألحداث كالكقائع، 

؛ بمعنى أف الخطاب ىك (3)"كيتميز ىذا النمط بأنو أكثر حضكرا في النصكص القصصية

                                  
 22المرجع السابؽ، ص : ينظر(1)
 .7، ص 1997، 2سعيد يقطيف، تحميؿ الخطاب الركائي، المركز الثقافي العربي، بيركت، لبناف، ط: ينظر(2)
  39المرجع نفسو،ص: ينظر(3)
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كؿ ما يمقيو المتكمـ أك المرسؿ مف كالـ عمى بعد مف المسافة، إذ تقتضي ىذه المسافة 
 . مف استخداـ كسائؿ كعناصر الربط في سرد حدث معيف

بعد ضبط مفيـك الخطاب الركائي بيف الفكر الغربي كالفكر العربي، كالتطرؽ إلى 
أىـ ما يكحي إليو ىذا المصطمح، إال أننا نجده يقـك عمى مرتكزات جكىرية تمثؿ أساس 
العمؿ السردم، كىذه المككنات أك التقنيات يتبعيا المحمؿ في دراستو لمخطاب أك النص 

باعتبارىما عتبة األحداث ال يمكف  (الزماف كالمكاف)، مثؿ ثنائية (السردم)القصصي 
 .كقكعيا أك تطكرىا إال كفؽ تطكر الشخصيات الممثمة ليذه األحداث

 :تقنيات الخطاب الروائي: ثانيا

 :الشخصية الروائية -1
 :مفهوم الشخصية  في الفكر الغربي -1-1

تعتبر الشخصية الركائية مف بيف أىـ التقنيات السردية التي شغمت باؿ العمماء 
كذلؾ مف خالؿ تحديد " كأرسط"كالمفكريف، إذ نجد مفيـك الشخصية يعكد إلى الفيمسكؼ 

عالقتيا بالحدث  الدرامي، كمف ذلؾ أصبح مفيكميا قاعدة لدل نقاد أكاخر القرف التاسع 
فالتحديد . المأساة بالشخصية كاعتبرىا أساس المحاكاة" أرسطك"عشر، حيث ربط 

عطائيا  األرسطي ىك أف تككف طبيعة األحداث ىي المتحكمة في رسـ صكرة الشخصية كا 
ثانكية مقارنة بقياسيا إلى باقي " أرسطك"؛ بمعنى أف الشخصية عند (1)أبعادىا الضركرية

العناصر كىي خاضعة لمفيـك الحدث أم طبيعة األحداث ىي التي تحدد طبيعة 
 . الشخصيات كدكرىا في سيركرة الحدث الركائي

                                  
، 2009، 1، دار األماف، بيركت، لبناف، ط(بنيتو التركيبية كالداللية)أحمد المالخ، الزمف في المغة العربية : ينظر(1)

 .112ص 
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اكتسبت مفاىيـ متعددة في الركاية، كذلؾ بتعدد كجيات النقاد " الشخصية"فكممة 
محمؿ السمات كالمالمح التي تشكؿ طبيعة :  كلكف المعنى الشائع ليا ىك أنيا،كاألدباء

شخص أك كائف حي، كىي تشير إلى الصفات الخمقية كالمبادئ األخالقية كليا في األدب 
فنجد . (1)معاني أخرل، كعمى األخص ما يتعمؽ بشخص تمثمو قصة أك ركاية أك مسرحية

 فرؽ بيف الشخصية الركائية التي ىي مف (وجه الرواية)في كتابو ( Forester)" فورستر"
حبر ككرؽ، كبيف الشخصية اليكمية التي ىي مف لحـ كدـ، كألف األكلى تتجسد في الحياة 

فرؽ بيف " فكستكر"؛ بمعنى أف (2)الفنية الخيالية، أما الثانية فتفرض كجكدىا المستمر عمينا
 كالشخصية الخيالية الكرقية التي ىي مف صنع الركائي أك القاص  (الكائف الحي)الشخص 

 : مفهوم الشخصية الروائية من المنظور البنيوي -1-1-1

يتحدد مفيـك الشخصية في العمؿ األدبي بأنيا تقـك عمى كجكد قكانيف، كذلؾ كما 
الشخصية الركائية ىي الشخصية عامة ليا : "بأف( Michel Zéraffa)"ميشال زرافا"يرل 

يراعي الجانب االجتماعي في الشخصية كنجده " فزرافا"؛ (3)"قكانيف كأنظمة تقننيا كتقعدىا
في ىذا القكؿ لـ يحدد نكع الشخصية عامة كانت أـ خاصة، إال أف ىذه الشخصية ليا 

 .قكانيف خاصة تتحكـ في تطكرىا كتنافسيا مع باقي عناصر البنية الركائية

                                  
، ص 2009، 1نادر عبد الخالؽ، الركاية دراسة مكضكعية كفنية في العمـ، اإليماف لمنشر كالتكزيع، كفر الشيخ، ط(1)

40. 
إبراىيـ خميؿ، بنية النص الركائي بحث في تقنيات السرد، دراسة منشكرات االختالؼ،  الدار العربية لمعمـك : ينظر(2)

 .75،ٍ ص2010، 1ناشركف، ط
، لمحمد شكرم، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، "الخبز الحافي"نعيـ بف أحمد، سكسيكنصية السرد في ركاية (3)

، ص (2010/2011)بشير تاكريريت، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، : السرديات العربية، إشراؼ: تخصص
198. 
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فالمشخصية دكر ميـ في العمؿ الركائي، إذ تعتبر أساس كمحكر الحركة األفقية 
لييا جميع العناصر الفنية في ىذا العمؿ كيتعاقد القارئ  كالرأسية فيو، حيث تمتد منيا كا 

مف  (...)كالكاتب تعاقدا أساسو الجكىرم الثقة كالحرية، كىذا يككف مف خالؿ الشخصية 
؛ بمعنى أف الشخصية يتحدد دكرىا كأىميتيا مف خالؿ (1)فعميا، كسمككيا، كحركيتيا داخمو

النشاط الذم تؤديو في العمؿ الركائي، إذ تعتبر بمثابة المركز الذم تمتقي فيو بقية 
 . العناصر الفنية

 :مفهوم الشخصية الروائية من المنظور السيميائي -1-1-2

إلى أف الشخصية تكتسب تماسكا ( Roland Barthes )*"روالن بارت"يذىب 
الشخصية الركائية ىي ناتج عمؿ  تأليفي، فيي ليست كائف : "سيككلكجيا، فنجده يقكؿ

أعطى مفيكما لمشخصية انطالقا مف اآلخر أك " بارت"، كنالحظ أف (2)"جاىز نفسيا
 .الجماعة،  كمنيا تكتسب معطياتيا كأكلكياتيا

أف الشخصية الركائية ىي ترتيب يقـك  (Philippe Hamon")فيميب هامون"كيرل 
بو القارئ أكثر مما يقـك بو النص، كأف الشخصية الركائية ىي عالقة لغكية ممتحمة بباقي 
العالقات في التركيب الركائي المنتج لمرسمو، كنجد حقيقتو التكاصؿ كصنؼ الشخصيات 

 :(3)إلى ثالثة أنكاع كىي كاآلتي

 .كتندرج ضمنيا الشخصية األسطكرية كالمجازية كاالجتماعية: الشخصية المرجعية -
                                  

 .196، ص 2000، جكاف 13جميؿ قيسمكف، الشخصية في القصة، مجمة العمـك االنسانية ع: ينظر(1)
 . كلد في شيربكرغ  شماؿ فرنسا (1980 -1915)ركالف بارت، مفكر فرنسي معاصر *
 .213،ص "الخبز الحافي"في ركاية " سكسيكنصية السرد"نعيـ بف أحمد،: ينظر(2)
، بيركت، لبناف، ط: ينظر(3) ، ص 2010، 1محمد بكعزة، تحميؿ النص السردم تقنيات كمفاىيـ، الدرا العربية لمعمـك

221. 
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كأكثر ما تعتبر عف الركاة كاألدباء : الشخصية الواصمة الناطقة باسم المؤلف -
 .كالفنانيف

 كىي التي تبشر بخير أك تنذر مف :الشخصية المتكررة ذات الوظيفة التنظيمية -
 (1).الحمـ

كائف متخيؿ تبنى مف خالؿ جمؿ : "الشخصية بأنيا( Greimas)" غريماس"كيحدد 
يرل أف الشخصية كائف متخيؿ؛ أم " فغريماس. "(2)"تتمفظ بيا ىي، أك يتمفظ بيا عنيا

كرقي مف صنع الكاتب أك المؤلؼ، كتتنامى ىذه الشخصية أك تتأسس مف خالؿ جممة 
األلفاظ الصادرة عنيا في حد ذاتيا، أك ما يصدر مف خالؿ الشخصيات األخرل المكجكدة 

 .أك المتكفرة في العمؿ الركائي

كبيذا نصؿ إلى أف الشخصية في العالـ الحكائي، ليست كجكدا كاقعيا بقدر ما ىي 
إنيا ذلؾ الشخص المتخيؿ المبتكر الذم يقـك بدكر في تطكير األحداث "مفيـك تخيمي 

 (3).كتنامييا

 :مفهوم الشخصية في الفكر العربي -1-2

التي تضع المغة : "فالشخصية كمككف ركائي ىاـ في العمؿ اإلبداعي المبتكر ىي
، كىي التي تتفاعؿ (...)كىي التي تبث أك تستقبؿ الحكار، كتنجز الحدث، كتعمر المكاف 

مع الزمف فتمنحو معنى جديدا، كتتكيؼ في التعامؿ مع ىذا الزمف في أىـ أطرافو الثالثة 

                                  
 .13محمد بكعزة ، تحميؿ النص السردم تقنيات ك مفاىيـ ،ص (1)
 . 230المرجع نفسو، ص : ينظر(2)
 .70، ص 1991محمد سكيتي، النقد البنيكم كالنص الركائي، الدار البيضاء، دـ، د ط، : ينظر(3)
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، نالحظ انطالقا مف ىذه المقكلة ربط الشخصية (1)"(الماضي، كالحاضر، كالمستقبؿ)
بالزمف كمستكياتو، إضافة إلى قدرتيا عمى صناعة المغة كالتالعب بالحكار، كانجازىا 

 ألحداث الركاية 

 ذىب إلى التفريؽ (نظرية الرواية)  في كتابو"عبد المالك مرتاض"في حيف نجد 
ىك الفرد المسجؿ في " الشخص"، إذ أقر بأف "الشخص"ك " الشخصية"بيف مصطمحي 

ال يخمك مف عمكمية " الشخصية"البمدية كلو حالة مدنية يكلد كيمكت، بينما اطالؽ  
الشخص ىك الفرد أك الكائف الحي "؛ بمعنى أف (2)المعنى في المغة العربية زئبقي الداللة

ىي ذلؾ الطابع الذم يكسبو أك يحممو الفرد في ذاتو أك " الشخصية"بصفة عامة، بينما 
 .في داخمو

فالشخصية ىي المحكر الرئيسي في ابراز الحدث، كلعؿ ظيكر الشخصية كاف مع 
التحكؿ االجتماعي، فيي تقـك بفعؿ معيف عمى خط زمني في إطار مكاني معيف، كىي 

 (3).مرتبطة بثنائية الزماف كالمكاف

 بأف الشخصية ىيكؿ أجكؼ ككعاء يكتسب مدلكلو مف البناء "عمي الراعي"كيرل 
، بمعنى أف الشخصية ترسـ معالميا مف خالؿ األحداث الركائية، كتتطكر (4)القصصي

بتطكر ىذه األحداث، إال أف ىذه المفاىيـ تبقى كميا تصب في مجرل كاحد بيف 

                                  
 .91، ص 1998عبد المالؾ مرتاض، في نظرية الركاية بحث في تقنيات السرد، عالـ المعرفة، دط، : ينظر(1)
 .75المرجع نفسو، ص : ينظر(2)
صبيحة عكدة زعرب غساف كنفاني، جماليات السرد في الخطاب الركائي، دار مجدالكم لمنشرك التكزيع، : ينظر(3)

 .117، ص 2006، 1عماف، األردف، ط
، ص 1987، 1عبد العزيز شبيؿ، الفف الركائي عند غادة السماف، دار المعارؼ لمطباعة كالنشر، سكسة، تكنس، ط(4)

111. 



 .الخطاب الروائي بحث في المفهوم والتقنياتمدخل                                    

 

14 
 

الشخصية اآلدمية اليكمية بمختمؼ صفاتيا األخالقية كالخمقية، كالشخصية الكرقية التي 
يتحكـ فييا الركائي حسب تطكر األحداث، كبناء الشخصية يتكقؼ عمى بناء الراكم أك 
 .الكاتب حسب ما تتطمبو أحداث الركاية، ليصؿ الكاتب في األخير إلى أىدافو المبتغاة

كمف كؿ ما سبؽ يمكف القكؿ إف كؿ عمؿ أدبي ىك دعكة مكجية إلى القارئ، 
كتتحمؿ الشخصية النصيب األكبر مف ميمة تكصيؿ ىذه الدعكة إلى القارئ كما ييدؼ 

الكاتب، ال بد مف أف تككف الشخصية صادقة في التعامؿ، بسيطة كتمقائية، تفيض 
 .بالحيكية كمعاني الحياة

 : المكان في الخطاب الروائي -2

يعتبر المكاف مف بيف ثاني أىـ التقنيات السردية المعتمدة في تجسيد الحدث 
الركائي، حيث يرل العديد مف الباحثيف أف أىمية المكاف تنبع مف المقكلة المتداكلة بيف 

، كمف ىذه المقكلة يمكف "أفعاؿ الخمؽ تقع في زماف معيف كمكاف معيف: "الناس إلى أف
 (1).أف نستشؼ بصدؽ ككعي أف فكرة كجكد الكائف الحي في مكاف ما فكرة قديمة

كفي الدراسات السردية يعتبر المكاف مدخؿ مف المداخؿ المتعددة التي يتـ مف 
خالليا النظر في عالـ الركاية، كالكقكؼ عمى المدلكالت العميقة، لممكاف كما فيو مف 

، فالمكاف في الركاية ىك (2)جماليات الكصؼ يساعد في ضبط جماليات السرد الركائي
، (3)الفضاء التخيمي الذم يضعو الركائي  مف كممات، كيحدده بإطار تجرم فيو األحداث

                                  
مف عصر المرابطيف في نياية الحكـ )محمد عكيد محمد ساير الطربكلي، المكاف في الشعر األندلسي : ينظر(1)

 .10، ص 2005، 1، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، ط(ـ897/ ق474)، (العربي
 .13إبراىيـ خميؿ، بنية النص الركائي، ص : ينظر(2)
 . 29، ص 2010عمر عاشكر، البنية السردية عند الطيب الصالح، دار ىكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، دط، : ينظر(3)
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ليو يعكد بعد أف  فالمكاف يمثؿ الحيز األكبر في حياة اإلنساف، ففيو يعيش، كيحتمي، كا 
يمكت، فنحف ال نتصكر كجكدنا بال مكاف، بؿ إف ىذا الككف الفسيح الكبير ال بد لو مف 

 (1).مكاف يحتكيو

المكاف كالزماف أبعاد مادتيا مكجكدة : "في حديثو عف المكاف بأف" ديكارت"كيقكؿ 
 " ديكارت"؛ بمعنى أف (2)"في ذاتيا، كاكتنافيا لألشياء ال يعني أنيا جزء مف تمؾ األشياء

ال يعير أىمية كبيرة لممكاف كالزماف، غير أف غيابيما في الركاية أك أم عمؿ قصصي 
آخر سيؤدم بالضركرة إلى إحداث خمؿ أك فقداف جاذبية ىذا النص أك مدل تأثيره عمى 

 .القارئ

لو دكر فعاؿ في إذكاء خياؿ القارئ كفكره، " جيرار حينيت"أما المكاف مف منظكر 
كما أف ىناؾ كتاب كثيركف حممكا الفضاء شيئا مف التضميف أك الرمز، فرمزكا لمبيت مثال 

إلى الذات، كحممكه معنى األماف كالسجف، كرمزكا لمخارج إلى اآلخريف كحممكه معنى 
، فالركاية ال تتقيد بفضاء كاحد، فقد تنتقؿ الشخصية مف مكاف إلى (3 )الخطر كالحرب

. (4 )آخر، كىذا بحكـ أف الشخصية ال تمتـز بصفة الثبات، بؿ ىي في نشاط كتحرؾ دائـ
 .فالركاية تتميز بتشعب األمكنة كاألحداث كالشخصيات

سيزا إال أف المكاف في الركاية قد ال يككف مكانا عاديا كطبيعيا، فيك كما تقكؿ 
إذا كاف الزمف في الركاية مختمؼ عف زمف الساعة، فإف المكاف ىك اآلخر : "قاسم

                                  
مف عصر المرابطيف في نياية الحكـ )محمد عكيد محمد ساير الطربكلي، المكاف في الشعر األندلسي : ينظر(1)

 .10، ص (العربي
 .5، ص 1988عبد الصمد زايد، مفيـك الزمف كداللتو، الدار العربية لمكتاب، تكنس، دط، (2)
لطيؼ زيتكني، معجـ مصطمحات نقد الركاية، عربي إنجميزم فرنسي، دار النيار لمنشر كالتكزيع، بيركت، :  ينظر(3)

 .130، ص 2002لبناف، دط، 
 128المرجع نفسو ،ص: ينظر (4)
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مختمؼ عف الطبيعة الذم تحدده الجغرافية، كما في الطبيعة مف تضاريس، فيك مكاف 
 (1)".تخميمي يتـ إيجاده بكاسطة الكممات

 :  إلى المكاف إذ قسمو إلى أربعة أنكاع ىيغالب همساكلقد أشار 

كىك المكاف الذم ال يمتع بكجكد حقيقي، بؿ ىك : (االفتراضي)المكان المجازي  -1
 (2).األقرب إلى االفتراضي، كىك مجرد فضاء تقع فيو األحداث

 كىك المكاف الذم يظير في الركاية مف خالؿ كصؼ المؤلؼ :المكان الهندسي -2
 ككمما زدنا في إتقاف المكاف كمما حد القارئ (3).لألمكنة التي تجرم فييا الحكاية

 (4).مف استعماؿ خيالو كمف األماكف التي يعيش فييا
كيعد ىذا المكاف أكثر األماكف تأثيرا في حياة اإلنساف : المكان تجربة معاشه -3

كيبقى مخمدا كمحفكرا، فيك نابع مف حنيف الكاتب كاشتياقو إلى المكاف الذم عاش 
 .فيو

السجف ):  كىك المكاف الذم تتمحكر حكلو مثؿ األماكف اآلتية:المكان العادي -4
 (5).(...كالطبيعة الخالية مف البشر، كمكاف الغربة كالمنفى

 

 

                                  
 .132إبراىيـ خميؿ، بنية النص الركائي، ص (1)
 .13المرجع نفسو، ص : ينظر(2)
، 1981، دار بف رشد، بيركت، لبناف، دط، (الركاية كاقع كآفاؽ)غالب ىمسا، المكاف في الركاية العربية مف : ينظر(3)

 .200ص 
 .200المرجع نفسو ، ص : ينظر(4)
 .38صبيحة عكدة زعرب، غساف كنفاني، جماليات السرد في الخطاب الركائي، ص :  ينظر(5)
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 :مفهوم المكان في الفكر الغربي -2-1

حداثياتو فالمحكي يحتاج زمانا  ال يرد الحدث السردم إال مصحكبا بكؿ محدداتو كا 
 .كمكانا أك مكضعا عمى السكاء، كىذا لضماف استمراره كتطكره

بأف المكاف يرد في الكضعية السردية األكلية، ألف " جيرار جينيت"كىذا ما يؤكده 
السارد في سرد حكاية مف الحكايات إلى أف يصؼ مكانا مف األمكنة إلى زمف تمؾ 

 (1).الحكاية

فكؿ قصة تفترض نقطة انطالؽ زمنية كنقطة اندماج في الفضاء، كأف تحدد زمنيا 
 (2).كمكانيا معا، فتكظيؼ المكاف يعطي االنطباع بأف النص حقيقي

الصكرة : "إلى مفيـك المكاف بأنو( Gaston Bachelard)" غاستون باشالر"كيشير 
الفنية لممكاف األليؼ كذلؾ ىك  البيت الذم كلد فيو؛ أم بيت الطفكلة، كالمكاف الذم 

 لممكاف كاف بمفيـك عاـ، باشالر فتحديد (3)".مارسنا فيو أحالـ اليقظة، كتشكؿ فيو خيالنا
بأنو ذلؾ المكاف الذم كلدنا كتربينا فيو، كبأنو مركز تكيؼ الخياؿ، كأساس الحماية، فيك 

 .يمثؿ األمف كاألماف كاالستقرار

 : (4) فقد قسـ المكاف إلى ثالثة أنكاع ىي( Vladimir Bropp)فالديمير بروب أما 

                                  
محمد معتصـ كعبد الجميؿ األزدم، إفريقيا الشرؽ، بيركت، : جيرار جينيت كآخركف، الفضاء الركائي، تر: ينظر(1)

 .71، ص 2002لبناف، دط، 
 .73، 72المرجع نفسو، ص : ينظر(2)
 .6، ص 2006، 6غالب ىمسا، المؤسسة الجامعية لمنشر، بيركت، لبناف، ط: غاستكف باشالر، جماليات المكاف، تر(3)
، 1986سمير المرزكقي، كجميؿ شاكر، مدخؿ إلى نظرية القصة تحميال كتطبيقا، دار الشؤكف الثقافية، بغداد، دط، (4)

 .58ص 
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 كيمثؿ عادة مسقط رأس البطؿ أك الشخصية، أك محؿ إقامتو :المكان األصل -1
 .كعائمتو

 . كىك المكاف المؤىؿ لممكاف المركزم:المكان الوقتي -2
 كىك المكاف الذم يحصؿ فيو االختيار الرئيسي أك االنجاز، :المكان المركزي -3

 قد تطرؽ إلى تقسيـ أماكف رئيسية أك مركزية؛ التي يتـ إنجاز بروبفنالحظ أف 
 (1).العمؿ فييا مف طرؼ البطؿ أك الشخصية

 في سياؽ حديثو عف أىمية المكاف في (Roland Bornof)" روالن بورنوف"كيؤكد 
التككيف الركائي بأف المكاف بإمكانو أف يصبح محددا أساسيا لممادة الحكائية أم 

المضمكف، فيك يتحكؿ إلى مككف ركائي جكىرم يحدث قطيعة مع مفيكمو كديككر، 
فيصير عنصرا متحكما في الكظيفة الحكائية كالرمزية لمسرد، كتتفاكت األىمية المكانية 

، بمعنى أف المكاف في الركاية ليس عنصرا ثانكيا، بقدر ما ىك (2)مف عمؿ إلى آخر
عنصرا أساسيا لمعمؿ الركائي، فيتخذ أشكاال عدة كدالالت مختمفة، كمرتبطا بشبكة مف 

 .  العالقات مع باقي مككنات الخطاب

 :  مفهوم المكان في الفكر العربي-2-2

يمثؿ المكاف حياة الفرد نتيجة رسكخو في ذىف األفراد، كىذا لشدة  االرتباط 
كااللتصاؽ بو، بحيث ال يتحقؽ كجكد اإلنساف إال مف خالؿ عالقتو بالمكاف، كفي ىذا 

إف إدراؾ  اإلنساف  لمزمف إدراؾ غير مباشر، فيك يتحقؽ مف " نبيمة إبراىيـ" الصدد تقكؿ 
خالؿ  فعؿ اإلنساف كعالقتو باألشياء، في حيف أف إدراؾ اإلنساف لممكاف إدراؾ حسيا 

                                  
 .59المرجع السابؽ ،ص  (1)
، دار الرائد لمكتاب، (شكؿ النص السردم في ضكء البعد األيديكلكجي)إبراىيـ عباس، الركاية المغاربية : ينظر(2)

 .220، ص 2005، 1الجزائر، ط
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" فمف خالؿ ىذا القكؿ نجد ككأف .  (1)"مباشر كىك يستمر مع اإلنساف طكاؿ سنيف عمره
تضع مقارنة بيف ثنائية الزماف كالمكاف ، إذ نجدىا تصرح بأ إدراؾ عقدة " نبيمة إبراىيـ

حساسنا بالمكاف  .الزمف ىي أصعب بكثير مف إدراكنا كا 

الذم تطرؽ إلى مفيـك المكاف مف خالؿ الزمف، إذ نجده " محمد مفتاح" كذلؾ نجد 
إف الزماف بأنكاعو المختمفة إطاره ىك المكاف الذم ينجز فيو : " يقكؿ في ىذا الصدد 

بمعنى أف الركاية إذا كانت فّف شكؿ الزمف بامتياز باعتباره (2)؛"كلذلؾ فإنو ال مناص عنو
ركيزة جكىرية كأساسية في تشكيؿ الحدث الركائي، فيذا الزمف ال يتحقؽ إال في إطار 

 .مكاني محدد كمعيف

سيزا قاسـ أثناء  تحديدىا لإلطار المكاني في األحداث ثالثية " كتضيؼ الناقدة 
نجيب محفكظ بأف الركاية شبيية بالفنكف التشكيمية في تكظيفيا لمفضاء المكاني الذم يقـك 

؛ بمعنى أف المكاف عنصر بنائي يساىـ مساىمة (3)بدكر أساسي في بناء الخطاب الركائي
 .كبيرة في تشييد كتطكر  أحداث  ىذا النص الركائي

بأف المكاف ىك اإلطار الذم تقع فيو األحداث يأتي مف خالؿ  " كتؤكد سيزا قاسـ
، كفي كصؼ المكاف  (4)"حركة الشخصيات في ىذا المكاف ذىابا كغيابا كسفرا كاستقرارا

مجمكعة : " الذم يعني في مفيكمو الفني بأنو"  بالفضاء الركائي" الركائي يبرز ما يسمى 

                                  
، دار األمؿ، دـ، دط، دت، ص (دراسة بنيكية لنفكس ثائرة ) أكريدة عبكد، المكاف في القصة الجزائرية الثكرية ( 1)

109. 
نجاز )محمد مفتاح، دينامية النص :   ينظر( 2) ، 3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الغرب، ط(تنظير كا 

 .39، ص 2006
دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفكظ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، دط،  سيزا قاسـ، بناء الركاية:  ينظر( 3)

 .74، ص1984

 .17، 16  المرجع نفسو، ص ( 4)
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مف األمكنة التي تظير عمى امتداد  بنية الركاية، مككنة بذلؾ فضاءىا الكاسع 
  .(1)كالشامؿ

أنو الكياف : " يحدد مفيـك المكاف بقكلو" ياسيف النصير" في حيف أننا نجد الناقد 
االجتماعي الذم  يحتكم عمى خالصة التفاعؿ بيف اإلنساف كمجتمعو، لذا فشانو شأف أم 

ياسيف " ، فالناقد (2)"نتاج، اجتماعي آخر يحمؿ جزء مف أخالقية كأفكار ككعي ساكنيو
حدد المكاف بكصفو الكياف أك الرقعة الجغرافية التي تحمؿ مختمؼ سمات سكانيا " النصير

مف أفكار كمالمح أخالقية كخمقية،كمشاعر كىمـك كانفعاالت، فيك بمثابة تسجيؿ ألحداث 
 (3 ).اإلنساف المختمفة

إلى أف المكاف ال يكجد إال مف خالؿ المغة فيعطيو " حسف بحراكم" في حيف يذىب 
يتشكؿ كمكضكع لمفكر الذم يخمقو " النص مميزاتو الخاصة كأبعاده التي تحدده لذلؾ فيك 

، فالمكاف (4)"الراكم بجميع أجزائو طبعا مطمقا لطبيعة الفنكف الجميمة لمبدأ المكاف نفسو
كسيمة يستخدميا الكاتب يقدـ مف خالليا أفكار فمسفية تساىـ في تشكيؿ " البحراكم" عند 

التصكر السائد في الركاية، باتخاذ األماكف المجسدة عالمات بأفكار معينة يسعى الكاتب 
 (5 ).إلى تجسيدىا

 رقعة يتجاكز المفيـك اليندسي لممكاف باعتباره " عبد الفتاح عثماف"أما الدكتكر 
جغرافية إلى داللتو الكاسعة التي تشمؿ  البيئة بأرضيا كناسيا كأحداثيا كىمكميا 

                                  
 .63، ص2000، 3 حميد  لحميداني، بنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي، المركز الثقافي العربي، ط( 1)
 .16، ص 1986، دار الشؤكف العامة ، بغداد، العراؽ، دط، "ياسيف النصير، الركاية كالمكاف:  ينظر( 2)
 .17، 16المرجع نفسو، ص:  ينظر( 3)
 .27، ص 1990، 1 حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المغرب، ط( 4)
 .28، 27المرجع نفسو، ص :  ينظر( 5)
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حيث يصبح المكاف كائنا حيا، يمارس حركتو في الخطاب كيؤثر كيتأثر بباقي (...)
 (1 ).المككنات الركائية

كتعتبر تقنية الكصؼ الكسيمة  الكحيدة التي تساعد المكاف عمى البركز كالظيكر، 
 (2 ).حيث أف ىذه التقنية تعمؿ عمى طبع العمؿ الركائي بطابع الصدؽ

كمف ىنا نالحظ تأثر العرب بالغرب تأثيرا كاضحا في مفيكميـ كتعريفيـ لممكاف، كال 
نجد اختالفا كبيرا بينيما حكؿ ىذه التقنية  كمدل أىميتيا في تشكيؿ الحدث كسط الركاية، 

 .كمسايرتيا لتطكر ىذه األحداث

 :الزمن الروائي- 3

لقد شغمت كممة الزماف فكر اإلنساف كجذبتو إلييا، فراح يتناكليا بالدرس محاكال فقو 
، أم ماىية ىذه المادة المعنكية المجردة التي يتشكؿ منيا إطار كؿ حياة، كحيز (3)ماىيتيا

، كما يعد الزمف عنصران ميما مف عناصر النص السردم ألنو الرابط الحقيقي (4)كؿ حركة
" ، كالركاية مف أكثر الفنكف األدبية التصاقا بالزمف (...)لألحداث كالشخصيات كاألمكنة 

                                  
 الشريؼ حبيمة، بنية الخطاب الركائي دراسة في ركايات نجيب الكيالني، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، ( 1)

 .191، ص (ـ2010/ىػ1431)، 1األردف، ط
، 2005مرشد أحمد، البنية كالداللة في ركاية إبراىيـ نصر اهلل، المؤسسة العربية لدراسات النشر، دط، :   ينظر( 2)

 .27ص
، 1 الشريؼ حبيمة، مككنات الخطاب السردم مفاىيـ نظرية، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، االردف، ط( 3)
 .21، ص (ـ2011/ ىػ1432)
 7عبد الصمد زايد، مفيـك الزمف كداللتو ، ص :   ينظر( 4)
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ذا اعتبرنا الفنكف التشكيمية فنكنا مكانية فإف الركاية تعد فنا زمانيا، أك عمال لغكيا يجرم   كا 
 (1)"كيمتد داخؿ الزمف

كيعد الزمف أكثر ىكاجس القرف العشريف كقضاياه بركزنا في الدراسات األدبية 
كالنقدية، إذ شغؿ  معظـ الكتاب كالنقاد أنفسيـ بمفيـك الزمف الركائي كقيمتو كمستكياتو 

 (2 ).كاعتبركه العنصر الرئيسي في الركاية المعاصرة

 : الروسينمنظور الشكالني ــ الزمن من1ــ3 

ظير االتجاه الشكالني في فترة مبكرة مف تاريخ التعامؿ مع مفيـك الزمف في األثر 
الزمف في نظرية " األدبي، إذ نجد أف الشكالنييف مف األكائؿ الذيف أدرجكا  مبحث 

، ككانت معظـ انشغاالتيـ عمى تمؾ العالقات التي تجمع  بيف تمؾ األحداث  "األدب
 كفي  ىذا كمو  (3)المسؤكلة  عف ربط أجزائيا، كليس عمى طبيعة األحداث في ذاتيا،

 .داللة عمى أىمية الزمف كدكره في ربط األحداث كتناسقيا كليست األحداث في حد ذاتيا

فالمنيج الشكالني الركسي مف أىـ المناىج التي تعاممت مع النص عمى اعتبار 
كجكد  الزمف الداخمي فيو، بمعنى أف دراسة الزمف في الركاية ىك نفسو  زمف األحداث، 

 فتحديد الزمف يتـ بالتركيز عمى زمف األحداث (4 )دكف محاكلة ربطيا بزمف خارجي،
المكجكدة في العمؿ الركائي مف ماض، كحاضر، كمستقبؿ، كال يجكز لنا الرؤية خارج ىذا 

                                  
، لعبد الحميد بف ىدكقة في المبنى كالمعنى، مجمة "الجازية كالدراكيش"  الطاىر  ركاينية، الفضاء الركائي في ( 1)

 .24، ص1991، 1المساءلة، اتحاد الكتاب الجزائرييف، الجزائر، ع
 .36، ص2004، 1  ميا حسف القصراكم، الزمف في الركاية العربية، دار فارس لمنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف،  ط( 2)
 .107حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي، ص :  ينظر( 3)
أحمد حمد النعيمي،إيقاع الزمف في الركاية العربية المعاصرة، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، عماف ، :  ينظر( 4)

 .43، ص2004، 1األردف، ط
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بكريس تكماشفسكي  " (1 ):، كمف أعالـ الشكالنييف نجد(Action)اإلطار زمف االحداث 
(Boris Tomashoeky) (المتف الحكائي ) الذم انطمؽ في تصكره مف التمييز بيف 

، "مجمكع األحداث المتصمة فيما بينيا، كالتي يقع إخبارنا بيا خالؿ العمؿ: " الذم  يمثؿ 
األحداث نفسيا، كلكف يراعى نظاـ ظيكرىا في األثر : " فنجد فيو (المبنى الحكائي )بينما 
، فأحداث المتف متسمسمة تسمسؿ زمني منطقي ، أما  أحداث المبنى تعكس ىذا (2)األدبي

 . الترتيب حسب ما تمميو عممية البناء الركائي

أف العالقة بينيما جدلية تنتج مف جرائيا مفارقات زمنية "  تكما شفسكي" كيرل 
 بمعنى  أف (3)تمكف الكاتب مف عرض أشكاؿ مختمفة لمزمف تتجمى داخؿ المبنى الحكائي،

زمف المتف ىك افتراض كقكع األحداث في مدة الحكي، كزمف المبنى ىك المدة التي تتـ 
 .فييا قراءة النص كىك متعمؽ بكيفية إعادة بناء األحداث كطريقة تشكيميا

في تمييزه بيف نكعي الزمف، إذ انطمؽ في (Ricardo)جاف ريكاردك" كال يختمؼ 
زمف  : ، كىما (4)دراستو لمزمف مف النص ذاتو، مميزا بيف مستكييف لمزمف في الركاية

السرد الركائي، كزمف القصة المخيمة، كيضعيا عمى محكريف متكازنيف ، ثـ يقـك بدراسة 
 (5 ).العالقات الزمنية بيف المحكريف

                                  
، 2010فكزية لعيكس غازم الجابرم، التحميؿ البنيكم لمركاية العربية،دار صفاء لمنشر كالتكزيع،الجزائر،دط،:  ينظر( 1)

 .154ص
 155 المرجع نفسو، ص ( 2)
 .70، ص (الزمف، السرد، التبئير )سعيد يقطيف، تحميؿ الخطاب الركائي :   ينظر( 3)
  71المرجع نفسو ،ص ( 4)
 .76 المرجع نفسو، ص ( 5)
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 (1 ):يقسـ الزمف في الركاية  إلى نكعيف ىما" فريكاردك" 
 األحداثزمف السرد أم سرد  -
 مػػػػػػف الحؾػػػػػػػزـ -

كخصائصيا الزمنية الناتجة عف  كفي حديثو عف زمف السرد يقـك بدراسة المدة 
العالقة بيف زمف السرد ، كزمف القصة، ففي الحكار يتساكل الزمنيف، كأثناء عرض 

 (2 ).األحداث بأسمكب غير مباشر تزيد  سرعة السرد كتتباطأ

 (الحكاية )كمف خالؿ ىذا نجد أف النظرية الشكالنية لـ تمنح نظاـ األحداث 
نما كجيت أنظارىا كاىتماميا عمى العالقات القائمة بيف األحداث، فيـ  اىتماما كبيرا، كا 

 (3 ).ييممكف السرد مف حيث ىك قصة كييتمكف بو مف حيث ىك خطاب

 :الزمن من المنظور البنيوي- 2

 (Ferdinand de soussure)" فريديناند دكسكسير" استفادت البنيكية مف جيكد 
كالمدرسة الشكمية، كالنقد الجديد، كجيكد المدارس المغكية السابقة، عمى تطبيؽ النمكذج 

، بمعنى أف  البنيكيكف كغيرىـ مف العمماء لـ ينطمقكا في (4)المغكم عمى المادة قيد الدرس
دراستيـ مف عدـ  بؿ استغمكا كؿ الدراسات كالجيكد السابقة في تأسيس نظريتيـ  كبظيكر 

                                  
 .49 ميا حسف القصراكم، الزمف في الركاية العربية، ص ( 1)
 .29  الشريؼ حبيمة، مككنات الخطاب السردم مفاىيـ نظرية، ص ( 2)
 50، 49ميا حسف القصراكم، الزمف في الركاية العربية، ص :  ينظر( 3)
 .47 أحمد حمد النعيمي، إيقاع الزمف في الركاية المعاصر، ( 4)
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النقد البنائي في الستينات، ازداد االىتماـ بعنصر الزمف في القصة العامة، كفي الركاية 
 (1 ).خاصة، فظيرت محاكالت جديدة لتحميؿ الزمف في الركاية مف حيث الشكؿ

الذم لـ يتكقؼ " جيرار جينيت" فنجد البنية الزمنية  تكتسب بعدا جديدا في دراسات 
عند التمييز الشكالني لنكعي الزمف، بؿ جيد إلى إبراز  العالقة التي تربط بينيما، كيحدد 

 (3 ):، فيجدىا تظير في ثالثة أنكاع ىي(2)العالقة بيف زمف القصة كزمف الحكي

 .بيف تسمسؿ األحداث في القصة كبيف ترتيبيا في الحكي: عالقة الترتيب الزمني .1
 .بيف أحداث القصة كمدة الحكي الخاضعة لعالقة الشرعية: عالقة المدة بالمتغير .2
 (4 ).بيف أنكاع التكرار في القصة كالحكي عمى السكاء: عالقات التواتر .3

أف الزمف مكجكد في السينما كفي مختمؼ أشكاؿ الحكي إال انو يمكف " جنيت" كيالحظ 
 (5 ).أف يستيمؾ  في زمف القراءة

 مف بيف أىـ أعالـ النقاد البنيكيكف كلكنو ال (Todorov)" تكدكركؼ"      كنجد كذلؾ 
،  ليصير الزمف (6)"كزمف القراءة" زمف الكتابة" يتجاكز تصكر الشكالنييف الركس بإضافة 

الزمف األكؿ مرتبط بالسرد، أم بعممية التمفظ ، كالثاني ىك ذلؾ الزمف الضركرم لقراءة 
 (7).النص، كىذا باإلضافة إلى زمف القصة، أم الزمف الخاص بالعالـ التخيمي

                                  
 .27 سيزا قاسـ، بناء الركاية دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفكظ، ص( 1)
 .155  فكزية لعيكس غازم الجابرم، التحميؿ البنيكم لمركاية العربية، ص ( 2)
 .56محمد معتصـ كعبد الجميؿ األزدم، ص:   جيرار جينيت، خطاب الحكاية بحث في المنيج ، تر( 3)
 .34 الشريؼ جبيمة، مككنات الخطاب السردم مفاىيـ نظرية، ص ( 4)
 .76، ص (الزمف ، السرد، التبئير )  سعيد يقطيف، تحميؿ الخطاب الركائي ( 5)
 .33الشريؼ جبيمة، مككنات الخطاب السردم مفاىيـ نظرية، ص:   ينظر( 6)
 .111حسف بحراكم، بنية الشكؿ الركائي، ص :  ينظر( 7)
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زمف " يصبح  عنصرا أدبيا بمجرد دخكلو في القصة، أما الثاني " فزمف الكتابة" 
  .(1)ال يسمح لنا بقياسو بدقة (...)فيستدعيو فعؿ القراءة كالكاقع أف ىذا الزمف " القراءة

لألزمنة يؤكد عدـ التشابو بيف زمانية القصة كزمانية " تكدكركؼ"       كفي دراسة 
، لكف (زمف خطيا )الخطاب،  ففي القصة يمكف ألحداث كثيرة  أف تجرم في آف كاحد 
 (2 ).(متعدد األبعاد )الخطاب ممـز بأف يرتبيا ترتيبا متتاليا يأتي الكاحد فييا بعد اآلخر 

لى جانب ىذه األزمنة يعيف  تكدكركؼ أزمنة أخرل تقيـ كذلؾ عالقة مع النص " كا 
 :التخيمي كىي كاآلتي

أم المرحمة الثقافية كاألنظمة التنظيمية التي ينتمي إلييا المؤلؼ، بمعنى كؿ : زمن الكاتب -
 .ما يحيط بالكاتب

كىك المسؤكؿ عف التفسيرات الجديدة بمعنى أف القارئ ىك المسؤكؿ في : زمن القارئ -
 .تأكيؿ ىذا النص

كيظير في عالقة التخيؿ بالكاقع بمعنى أف الكاتب ىك المسؤكؿ : الزمن التاريخي -
فالزمف مقكلة في النص الركائي تشغؿ الباحث كعنصر أساسي .(3)عمى إبراز ىذه العالقة

في أم عمؿ ، مف العبث محاكلة فيـ النص خارج حدكده، فالكعي بالزمف ىك الذم يدفع 
 (4 ).إلى القمؽ ليشكؿ زمنا لمخمؽ كاإلبداع، يتخذه الكاتب سياقا لعممو

                                                                                                    

 
 .155 فكزية لعيكسي غازم الجابرم، التحميؿ البنيكم لمركاية العربية، ص ( 1)
 50ميا حسف القصراكم، الزمف في الركاية العربية، ص :  ينظر( 2)
 50أحمد حمد النعيمي، ايقاع الزمف في الركاية المعاصرة، ص :  ينظر( 3)
 36الشريؼ حبيمة ، مككنات الخطاب السردم مفاىيـ نظرية ، ص  (4)
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مف خالؿ ما سبؽ يمكف أف نقكؿ أف لمركاية عناصر جد ميمة في تككينيا الفني، 
كتتمثؿ في العناصر التي ذكرناىا سابقا دكف غياب أم منيا، ألف ذلؾ يؤدم بالضركرة 

 . إلى اختالؿ الركاية كفقدانيا لسحرىا كجاذبيتيا

 

 

 

 

 



 
 

 - في الروايةدراسة تطبيقية– لروائية   االتداعي واألثر السيكولوجي في الشخصية: الفصل األول

. (اليك كاألنا كاألنا األعمى)فيـك تيار الكعي بيف ـ: أوال

  ػػػػ مفيـك تيار الكعي1

 ػػػػ اليك1 ػػػ1

 ػػػػ األنا2 ػػػ1

 ػػػػ األنا األعمى1ػػػػ3

.  تقنيات كأساليب تيار الكعي:ثانيا

.  الحرالتداعي ػػػػ 1

 .المنكلكج الداخمي ػػػػ 2

 . المنكلكجي الداخمي المباشرػػػػ2ػػػ1

.  المنكلكج الداخمي غير المباشرػػػ2ػػػ 2

.  المناجاة النفسية ككظائؼ الحديث مع الذات:ثالثا

.  المناجاة النفسيةػػػػ1

.  كظائؼ الحديث مع الذاتػػػػ2
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 :(الهو واألنا واألنا األعمى) مفهوم تيار الوعي بين :أوال

برز تيار الكعي في ميداف الركاية الحديثة كشكؿ جديد يعبر عف األزمة التي يعيشيا 
اإلنساف العربي، كذلؾ في ظؿ ىيمنة اآللة كانييار العالقات االجتماعية، ىذا األسمكب الذم 
استطاع تصكير الحياة الداخمية لمشخصيات في الفف الركائي، كذلؾ عبر تكظيؼ تكنيكات 

 .عديدة لتصكير الحركة الداخمية كتطكير أبعادىا النفسية

 (:Streaw of conceciousness) مفهوم تيار الوعي  .1

" وليام جيمس" يعد مصطمح تيار الكعي مف ابتكار الفيمسكؼ كعالـ النفس األمريكي  
(WilliamJeames)(1)،مايند"ة مقاالتو التي نشرت في مجمة  لسؿكقد ظير ألكؿ مرة في س "
(Mind)  (2).1884عاـ 

ىذا المصطمح بعد أف اكتشؼ ذلؾ الشبو بيف التغيرات التي تحدث في " جيمس" كلقد استعار 
 المتكاصؿ االنسيابحياتنا الحميمية، كتجديد المياه في مسار النير، معبرا بو عف 

 (تيار الكعي)، حيث استخدـ ىذا المصطمح (3)كالمشاعر كالذكريات داخؿ الذىفرلؤلفكا
لمداللة عمى منيج تقديـ الجكانب الذىنية لمشخصية في القصص، فيك ال ييتـ بالدرجة األكلى 

                              
ط، .محمكد الربيعي، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، د:  ركبرت ىمفرم، تيار الكعي في الركاية الحديثة، تر(1)

 .21، ص2000

 ،(1970/1995)، ( السعكديةالقصيرةقراءة لتيار الكعي في القصة ) أحالـ حادم، جماليات المغة في القصة القصيرة (2)
. 32، ص2004، 1المركز الثقافي العربي، المغرب، ط

عمي إبراىيـ منكفي ، مراجعة صالح فضؿ المشركع : أنريكي أندرسف أبرت، القصة القصيرة بيف النظرية ك التقنيف، تر (3)
 .290القكمي لمتجربة ، دـ ، دط ، دت ، ص 
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غمغؿ فييا بيدؼ سبر مكنكناتيا الباطنية ليقدـ صكرة تبرسـ الشخصية مف الخارج كلكف م
 (1).لكاقعيا الداخمي

 كصؼ الشخصية مف (Virginia Woolf)" فرجينيا وولف"فبات مف الخطأ كما ترل
الخارج، فأصبحت ميمة الركائي فتح تمؾ األبكاب المغمقة، كرصد ما يختمج في كعي 

 (2).الشخصية، فالذىف ليس إال المجرل المستمر لمصكر كالذكريات

حيث نيمس تحديدا " القارئ العادي" فنجدىا تعرؼ تيار الكعي في كتابيا الشيير 
بأسمكب الشيء "، كحددتو أكثر "أسمكب التسمسؿ العفكم: "لممصطمح بشكؿ مبسط بأنو

، فنجدىا ىنا تركز عمى آلية  التذكر التي عادة ما تككف مف أعماؿ الذاكرة، (3)"بالشيء يذكر
 (4).التي بدكرىا تعد جزءا مف الكعي، كخاصية مف خصائص الزمف في ركاية التيار

عبد "كيمكف اف نستشؼ أيضا بعض مزايا أسمكب تيار الكعي مف خالؿ تعريؼ الناقد 
أسمكب تعبير في األدب كالفف يعتمد البصيرة الذاتية في "الذم كصفو بانو " اهلل الخطيب

استرجاع الكقائع التي حدثت كمضت، كتحكلت إلى رمكز كدالالت ترسبت في أعماؽ الذات 

                              

 .22ركبرت ىمفرم، تيار الكعي في الركاية الحديثة، ص( 1)
 .115، ص1998ط، .أمينة رشيد، تشظي الزمف في الركاية الحديثة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، د: ينظر( 2)
  األدب  مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في،المحسف بف ىنية: ، لػ"عمى تخـك البرزخ" سميمة خميؿ، تيار الكعي في ركاية (3)

 ،(2008/2009 )نصر الديف بف غنيسة جامعة محمد خيضر، بسكرة،: ، إشراؼ(السرديات العربي)العربي، تخصص 
 .12ص

 .13 المرجع نفسو، ص(4)
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اإلنسانية كأحيانا إلى صكر في حالة االنفجار النفسي العنيؼ بحيكتيا ضمف أماكف ضبابية 
 (1).، ال حدكد ىندسية ليا كال تاريخ ثابتكاألحالم

بمعنى أف أسمكب تيار الكعي ىك مجمكعة األفكار كالسمكؾ كالمشاعر السمبية 
كاإليجابية التي يكتسبيا كؿ فرد منا، ثـ تتغمغؿ كتترسب في أعماؽ الذكات اإلنسانية لتشكؿ 

 .لنا ذلؾ الجانب النفسي كالطاقة النفسية المتفجرة التي ال حدكد ليا

كاستشاؼ بعض مف " تيار الكعي"فبالرغـ مف ىذه االختالفات في مفيـك مصطمح 
مزاياه، يمكننا الخركج مف اف ىذا التيار نمط سردم يتـ مف خاللو كشؼ المحتكل النفسي 

التداعي، المونولوج ): كالذىني لمشخصية كذلؾ عبر جممة مف اآلليات كاألساليب مف أىميا
 (.بنوعيه الداخمي والخارجي والمناجاة النفسية

كىذا ما نجده يتفؽ مع االلتماس العيادم في الممارسة النفسانية التي تسعى لمكصكؿ 
إلى داخمية الفرد، كفيـ ىذه الداخمية مف مشاعر كتخيالت كاندفاعات كسمكؾ في لغتيا 

عادة ترجمتيا في شكميا األصمي سيامات (2).الالشعكرية األصمية كا  السيككلكجية " فركيد" كا 
كانت كبيرة جدا، في طريقتو في العالج النفسي، بالتحميؿ النفسي كافديو التداعي الحر 
كتفسير األحالـ، كفي نظريتو في الشخصية كدينامياتيا، كفي قكلو بالجنسية الشاممة 

                              
 www. almada paper.com :، المكقع" تيار الكعي كاالغتراب في األدب" عبد اهلل الخطيب،(1)

 .1530:، عمى الساعة15/04/2015: تاريخ
 
، دار الفكر العربي لمطباعة كالنشر، بيركت، (المقاربة العيادية) فيصؿ عباس، التحميؿ النفسي كاالتجاىات الفركيدية (2)

 .24، ص1996، 1لبناف، ط
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كبالصراع كالقمؽ كالكبت كالالشعكر، فإف ذلؾ كاف مكجكدا كتراث عممي تحدث فيو فالسفة 
 (1).قدامى

لـ ينطمؽ في نظريتو السيككلكجية مف عدـ أك مف فراغ فالفكر العممي " فرويد"يعني أف 
كالفمسفي قبمو كفي زمف طكيؿ لو يحفؿ باألفكار التي استقى منيا فركيد فالتحميؿ النفسي 
الفركيدم اىتـ بدراسة العناصر الطبيعية لمكائف البشرم مف ناحية، كالكشؼ عف ميكؿ 

كأىمية التحكالت الثقافية . اإلنساف النفسية، كعالمو الداخمي كمغزل السمكؾ البشرم
 يميؿ إلى التقسيـ اليرمي "فرويد"، إذ نجد أف (2)كاالجتماعية في تككيف حياة اإلنساف النفسية

في تنظيـ الشخصية التي قسميا إلى ثالثة أنظمة تككف معا الجياز النفسي، كبمقدار تناغميا 
 :كانسجاميا يككف استكاء السمكؾ كالعكس صحيح، كأكؿ ىذه األنظمة

 فيك المجيكؿ الذم نعمـ عنو مف خالؿ تأثيراتو كيمثؿ الماضي كميراث (:Id)الهو -1-1
األجداد، كخبرات اليك ذاتية داخمية كلذلؾ فيك الكاقع النفسي الحقيقي لمشخصية، كال عمـ لو 

 كنجد ىذا المبدأ (3)".مبدأ المذة"يسمي ذلؾ " فركيد"بالكاقع المكضكعي، كىك مخزف الغرائز، ك
كقكلو  (مريـ)في معاشرة حبيبتو  (الشخصية الحكائية)متجسدا لنا في الركاية عند رغبة البطؿ 

فنجد ىنا أف اليك في حالة . (4)"كـ أشتيي أف أعريؾ حتى أصؿ إلى أصغر نقطة فيؾ: "ليا
 .تكتر كاضطراب كرغبتو في تحقيؽ مبدأ المذة

                              
 .32المرجع نفسو، ص:  ينظر(1)
 31المرجع السابؽ، ص:  ينظر(2)
 .33المرجع نفسو، ص:  ينظر(3)
 .45 الركاية، ص(4)
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: جسد محبكبتو كرغبتو كذلؾ في معاشرتيا (الراكم)كنجده في مقطع آخر يتذكر 
كيعطي األجساد رغبة ال تقاـك ... قامتؾ الرشيقة كجسدؾ المنحكت تضعيف قبمة عمى شفتي"

 (1)".في االندماج كاالستمرار في الحب

لدل البطؿ ىنا في حالة الغريزة التي استثيرت كتييجت عنده عندما تذكر ىذا " فاليك"
 .(مريـ)الجسد المنحكت كالممتمئ كرغبتو في معاشرة 

، (2) فاألنا ىك الذم يكاجو الناس كالمجتمع، كيدبر األمكر، كيرسـ الخطط(:Ego)األنا -1-2
كيشرؼ األنا عمى الحركة اإلدارية، كيقـك بميمة حفظ الذات، كىك يقبض عمى زماـ الرغبات 

الغريزية التي تنبعث عف اليك فيسمح بإشباع ما يشاء منيا كيكبت ما يرل ضركرة كبتو 
كىي " لسيمفيا"حيف رؤيتو " عيد عشاب"، كىذا مثمما نجده عند (3)"مبدأ الكاقع"مراعيا في ذلؾ 

تعرؾ الرأسيف ... تذىب نحك نيدييا... تمسد عمى جسدىا قميال"تغير ثيابيا مف كراء البرادم 
" عيد عشاب"بالرغـ مف غريزة (4)"تنتابني اليزات العنيفة لتسرم في كؿ جسدم... المكردتيف

حساسو بمعاشرة حبيبتو إال أننا نجده مقتنعا باستحالة المعاشرة بينيما " اليك"التي تنبعث عف  كا 

                              
 .93 الركاية، ص(1)
 .33، ص( المقاربة العيادية ) فيصؿ عباس، التحميؿ النفسي كاالتجاىات الفركيدية (2)
/ ق1402)، 4محمد عثماني نجاتي، دار الشرؽ، بيركت، لبناف، القاىرة، مصر، ط:  سيجمند فركيد، األنا كاليك، تر(3)

 .16، ص(1982
 .74 الركاية، ص(4)
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يترؾ كؿ ىذه الرغبات " عيد عشاب"، فنجد (1)"ترجع الصكر كاحدة كاحدة كاترؾ البقية لؤلحالـ
 .مسيحية" سيمفيا"كالنزكات فقط لؤلحالـ مراعيا في ذلؾ مبدأ الكاقع ككنو مسمما ك

يمثؿ الحكمة كسالمة العقؿ عمى خالؼ اليك الذم يحكم االنفعاالت، " األنا"فنجد ىنا 
 (2).كتقع العمميات النفسية الشعكرية عمى سطح األنا ككؿ شيء آخر في األنا فيك ال شعكرم

ىك ذلؾ األثر الذم يبقى في النفس مف فترة الطفكلة، (: Super ego)األنا األعمى-1-3
، الذم كظيفتو األخالؽ كىك يتخارج (3)عادة بتقمص شخصية الكالديف" األنا األعمى"كيقـك 

 فنجد أف (4).عف األنا كيتمثؿ في األكامر الكالدية كالنكاىي كالقيـ االجتماعية كالمثؿ الدينية
في كبحيا لشعكرىا بالحب " مريم"ىذه القيـ الدينية كاالجتماعية تمعب دكرا  كبيرا عند البطمة 

، فنجدىا مثال تقكؿ في ىذا "جعفر"كىي متزكجة مف " الحكائية" لشخصيةا"أك " البطل"اتجاه 
 .(5)"سأصبح زكجة لجعفر... عمي أف أظؿ كفية لو: "المقطع السردم

كاف أقكل مف مبدأ الخيانة لزكجيا رغـ حبيا الكبير الذم " مريـ"فمبدأ األخالؽ عند 
بحقيقة  (جعفر)تكنو لحبيبيا، ككذلؾ نجدىا في مكقؼ آخر ترغـ نفسيا باالعتراؼ إلى زكجيا 

، فيي تفضؿ أف تؤذيو عمى اف تبقى خائنة لو مدل (6)"سأخبره بالحقيقة حتى كلك آذيتو: "حبيا

                              
 .75 الركاية، ص(1)
 .17-16محمد عثماني نجاتي، ص:  سيجمند فركيد، األنا كاليك، تر(2)
 .17، ص(المقاربة العيادية ) فيصؿ عباس، التحميؿ النفسي كاالتجاىات الفركيدية (3)
 .34 المرجع نفسو، ص(4)
 .133الركاية، ص( 5)
 .205 الركاية، ص(6)
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 (اليك)كنجد  (األنا األعمى)مدل العمر، كلكف ىذا النكع مف األمثمة يكاد أف ينعدـ في الركاية 
 .غالبا كمسايرا عمى طكؿ أحداث الركاية في الصراع بيف الشعكر كالالشعكر في الشخصية

كبيذا التنظيـ لمجياز النفسي تصبح ميمة األنا ميمة شاقة  كدقيقة كعميو بمراعاة ىذه 
 .السمطات الثالث كالتكفيؽ بينيا

ىنا ال يراعي المنطؽ أك األخالؽ أك الكاقع، كالالشعكر ىك الكيفية الكحيدة التي تسكد " فاليك"
 .في اليك

تعددت تقنيات كأساليب تيار الكعي كمف بيف أىـ ىذه :تقنيات وأساليب تيار الوعي: ثانيا
 :التقنيات نجد

 مف بيف العناصر األساسية التي تنطكم عمييا ركاية تيار الكعي، :التداعي الحر .1
، الذم ال يسعى إلى التأثير عمى مرضاه بأم شكؿ، (1)"كيرجع الفضؿ في ابتداعيا إلى فركيد

بؿ يطمب مف المريض أف يتمدد عمى األريكة كال يطمب مف أف يغمض عينيو، كما يتجنب أف 
في األفكار الالإرادية كالتي " فركيد"يالمسو مركزا انتباىو عمى النشاط النفسي، فقد كجد 

كىنا يطمب مف المريض أف  (Asseciation libre)يطردىا الفرد عادة بأنيا التداعيات الحرة 
 (2).يعبر عف كؿ ما يرد في مجاؿ ذىنو مف أفكار كخكاطر كمشاعر كتخيالت

                              
، 1997، 3 محمكد الحسيني، تيار الكعي في الركاية المصرية المعاصرة، الييئة العامة لقصكر الثقافة، القاىرة، ط(1)

 .79ص
 .51، ص( مقاربة عيادية )فيصؿ عباس، التحميؿ النفسي كاالتجاىات الفركيدية :  ينظر(2)
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كقد استغؿ الركائيكف ىذه الطريقة في ركاية التيار، بغرض الكشؼ عف المكنكف 
اقتراف صكرتيف أك مكقفيف يثيراف ذكرل أك حادثة، "النفسي لمشخصية، فقد يعني في المعجـ 

نما يقدـ كعي (1)كال يتبع المنطؽ أك التسمسؿ ، فالمؤلؼ في التداعي الحر ال يقدـ كعيو، كا 
شخص مف صنيعو كليس كعيو ىك، حتى لك كانت ىناؾ عالقة بيف الشخصية المتخيمة 

لماضييا عف طريؽ التداعي " سمفيا" كفي ىذا المجاؿ نستمع إلى استرجاع (2).كحياة المؤلؼ
كذلؾ كما اعتادت  الذىاب كؿ يـك جمعة إلى القبكر المنسية، كلكميا ألبييا الذم رفض 

التي فارقت الدنيا بصمت " مريـ"، كتذكرىا ألعز صديقاتيا "عيد عشاب"تزكيجيا مف حبيبيا 
منذ عشريف سنة كأنا آتي إلى مدف األمكات، أعاتب كالدم يـك الحد في المقبرة : "كحزف

 فنجد أف (3)"ثـ أقؼ عمى مريـ التي خادعتنا كذىبت بسرعة... المسيحية عمى حماقاتو القاتمة
ىنا ككأنيا تعبر عف شدة غيضيا كحزنيا كلكميا ألبييا الذم حرميا مف حبيا " سيمفيا"

 .الكحيد

: (طكؽ الياسميف)عف باب " عيد عشاب" كنجدىا كذلؾ في مكقؼ آخر تتذكر كالـ  
كاف دائما يقكؿ عمى لساف معممو األعظـ إنو أصعب األبكاب ألنو مثؿ الطكؽ، كأكثرىا "

 .مات كبقي كالمو مجرد ذكريات تخطو سيمفيا في ذاكرتيا كقمبيا" فعيد عشاب"(4)".انسدادا

                              
 .152 صبيحة عكدة زعرب غساف كنفاني، جماليات السرد في الخطاب الركائي، ص(1)
 .80محمكد الحسيني، تيار الكعي في الركاية المصرية المعاصرة، ص: ينظر( 2)
 .11 الركاية، ص(3)
 .15 الركاية، ص(4)
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 كنجد أىـ ميزة لعنصر التداعي ىك تسجيؿ حالة الشخصية المتغيرة تبعا لكعييا  
" سيمفيا"، فنجد ىنا مثال تقاطع لحظة الكعي لدل (1)المتمثؿ في تمقائية االرتداد إلى الماضي

تزكجت، عفكا انتحرت مثمما أراد لي كالدم، ألف عيد : "بيف الماضي كالحاضر عند قكليا
 فتذكر (2)"، كمع ذلؾ عمينا أف نتدرب عمى النسياف لنستطيع العيش(...)رفض أف ييرب معي

لزكاجيا مف ابف عميا كارغاميا عميو أشعؿ حرقة الغضب في نفسيا، مما أدل بيا " سيمفيا"
 .إلى تشبيو زكاجيا باالنتحار، ثـ نجدىا تقنع نفسيا بالنسياف لتعيش الحاضر كالمستقبؿ

في التداعي، لنصؿ إلى ميزة أخرل  (تقاطع األزمنة) كمف االنتقاؿ مف ىذه الخاصية  
كىي تخفيؼ قبضة الكاتب عمى شخصياتو، كما أنيا تعطيو الفرصة ليقكؿ كؿ ما في جكفو 

بدأت أشياء كثيرة تضايقني، ألصبح : "... مف كالـ دفعة كاحدة كما في المقطع السردم
، كنممس (3)"أف سرؽ مني... يتعدل عمي، سألعنو... المكت يسكف معي، يأكؿ بجكارم

ىنا في حالة عجز عف البكح إذ تجد صعكبة في التمفظ ككأف الكالـ سيسرؽ "مريـ"شخصية 
 .كليفتيا عمى التصريح بما يخمج قمبيا مف حزف كأسى. مف فميا

 كمف ىنا يمكننا القكؿ بأف العالـ الخارجي قد يككف لو عالقة كطيدة في طرح تداعيات  
؛ بمعنى أف كؿ ما يسكد الكاقع الخارجي بمختمؼ مجاالتو االجتماعية كالسياسية (4)كثيرة

كالنفسية إلخ، لو األثر الكبير في زرع ىذه المكبكتات النفسية التي تتجمى في شكؿ تداعيات 

                              
 .156غساف كنفاني، جماليات السرد في الخطاب الركائي، ص  صبيحة عكدة زعرب(1)
 .17 الركاية، ص(2)
 .206الركاية، ص( 3)
 .157 في الخطاب الركائي، صالسرد صبيحة عكدة زعرب، غساف كنفاني، جماليات (4)
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كىي عارية كلـ " لسيمفيا"عند رؤيتو " لعيد عشاب"كأحالـ كزالت لساف، كىذا يشبو ما كقع 
فاسترجع الصكر كاحدة كاحدة كاترؾ البقية : "يستطع أف يحقؽ رغبتو ىذه كتركيا فقط لؤلحالـ

عند سماعيا لحديث جعفر كأصدقائو عمى " مريـ"، كنجد ىذا المكقؼ يتكرر لدل (1)"لؤلحالـ
: كسر أفؽ حبيبيا، الذم ضربو في ظيره كخانو مع زكجتو أماـ الجميع، فنجدىا تقكؿ

، كنجد الراكم كذلؾ في حالة مف (2)"أخذتني بعدىا اإلغفاءة كلـ أتعرؼ عمى حدكد اليقظة"
 (...)لـ أرل شيئا سكل مريـ كسارة كالظالؿ الباردة التي بدأت تنتشر فكقيا: "الحمـ عند قكلو

 (3)".في مفترؽ الطرؽ كنت بيف الحمـ كالكابكس

ترؾ أثرا كبيرا في قمب الراكم لدرجة كصكلو " سارة"بعد إنجابيا لمطفمة " مريـ" فمكت  
 .مرحمة اليذياف المطمؽ، كاألحالـ المتكاصمة التي كانت تكقظو كؿ يـك عمى كابكس جديد

 تيدؼ تقنيات التداعي الحر لمكصكؿ إلى المكبكت انطالقا مف ىذه المكارد  
؛ بمعنى أف غايتو استخراج المعدف الصافي لؤلفكار المكبكتة التي كانت تحتجزىا (4)الظاىرة

 (5).المقاكمة إلى الكعي

 

                              
 .75 الركاية، ص(1)
 .337 الركاية، ص(2)
 .361 الركاية، ص(3)
 .56، ص(المقاربة العيادية) فيصؿ عباس، التحميؿ النفسي كاالتجاىات الفركيدية (4)
 .58المرجع نفسو، ص:  ينظر(5)
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 أىـ ألكاف التكنيؾ الفني لتيار الكعي عمى اإلطالؽ، كىك التعبير الذم :المنولوج الداخمي- 2
( 1).ال يسمع كال يقاؿ، كتترجـ بو الشخصية عف مكنكف أفكارىا دكف التقيد بالترتيب أك النظاـ

فالمنكلكج ىك أحد أنكاع الحكارات في النص الركائي، كما أنو الخطاب المباشر الذىني 
 .مباشر كغير مباشر: كينقسـ المنكلكج الداخمي إلى نكعيف ىما. لمشخصية

، (2)ىك الحديث الفردم الذم يدكر بيف الشخصية كذاتيا: المنولوج الداخمي المباشر- 2-1
كيعد ىذا المفيـك مف المفاىيـ النفسية المعاصرة التي نمت كازدىرت في سياؽ البرمجة 
المغكية كالعصبية، كمف المفاىيـ النفسية التي احتمت مركز الصدارة في اإلرشاد النفسي 

صامت أو مسموع أو فيك إما : كالصحة النفسية، كيتمثؿ التحدث مع الذات في ثالث صكر
، كىذا التحدث مع الذات يمثؿ دكافع الفرد الداخمية تحدث داخمي مسموع في الوقت نفسه

 (3).كالمحرؾ الخفي لو

أف التحدث الذاتي كالشعكر بو يعد أحد أبعاد الذات التي تشير  (Mullen)" مكلف"يرل 
إلى كعي الشخص ألفكاره الداخمية كدكافعو كمشاعره، كتتضمف التركيز عمى الجكانب الخفية 

لدل الفرد إذ نجده يتفحص باستمرار كانتظاـ دكافعو، كنتيجة لذلؾ فيـ أكثر دراية ككعيا 

                              
 .44 ركبرت ىمفرم، تيار الكعي في الركاية الحديثة، ص(1)
 .45-44 المرجع نفسو، ص(2)
 النفسية كالسمككية، دار صفاء االضطراباتصالح ميدم صالح بسمة كريـ شامخ، التحدث مع الذات كبعض :  ينظر(3)

 .17، ص(ـ2011/ ق1432)، 1لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط
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أنفسيـ، كعادة ما يصفكف ذكاتيـ بصفات مثؿ متأمؿ، يميؿ لمتعقيد، مبالغ في االنفعاؿ كشدة 
 (1)...األلـ، أكثر خكفا، أكثر كآبة، أشد غضبا

 كيتدخؿ القارئ مباشرة إلى كعي الشخصية الركائية المقدمة لمكقكؼ عمى محتكاىا  
؛ بمعنى أف المنكلكج الداخمي يكشؼ أسرار (2)النفسي كما يدكر داخميا مف صراعات كأفكار

التي كشؼ " مريم"الشخصية الحكائية، كيفضح مكنكناتيا الداخمية، كنجد ىذا في الركاية عند 
كـ أشتيي أف أككف لؾ : "المنكلكج عف أمنياتيا كأحالميا، كىي ترل كجو حبيبيا حيث تقكؿ

 (3)...".بكمي؟ أف احبؾ أكثر؟ أف أنتظرؾ في بيت نبنيو أنا كأنت فقط؟ أف انجب منؾ

. لدرجة أف تمنحو حياتيا" لمراوي"مع ذاتيا كشؼ لنا شدة تعمقيا كحبيا " مريـ" فحكار  
، إذ نجد ىما  كنجد أف ىذا الحكار الداخمي أك المنكلكج لـ يتعد بعض مف الساعات أك اليـك

كأقنعتني في ذات اليـك أنؾ مف ساللة سيدم عبد المؤمف، كأف بمدتكـ قاسية كال : "الراكم يقكؿ
تقنعو بضركرة الزكاج بيا لتفادم كالـ الناس المؤذم، كنجدىا في " مريم"، فنجد أف (4)"ترحـ

أحيانا أقكؿ في خاطرم، لككنت عصفكرا لف أتكقؼ أبدا عف التحميؽ حتى : "مكقؼ آخر تقكؿ
 (5)".المكت

                              
ميند محمد عبد الستار، سيككلكجية الشعكر بالذات كالعمميات االنتباىية لدل اإلنساف، دار غيداء لمنشر كالتكزيع، : ينظر( 1)

 .74-73، ص(ـ2011/ ق1431 )،1عماف، األردف، ط
 .44ركبرت ىمفرم، تيار الكعي في الركاية الحديثة، ص:  ينظر(2)
 .230الركاية، ص (3)
 .232  الركاية، ص(4)
 .226 الركاية، ص( 5)
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كشعكرىا بالحرية لدرجة الطيراف " مريم" استطاع المنكلكج ىنا أف يظير لنا مدل سعادة  
 .كالتحميؽ في السماء

:  كنجد أف ىذا الحكار لـ يستغرؽ الكثير مف الكقت ، إذ نجد الراكم يرد عمييا بقكلو 
 (1)".كفضمنا يكميا  أال نخرج كأتذكر أننا اندغمنا في الفراش كالحرؼ الكاحد"

في مكقؼ آخر كىك يتحاكر مع نفسو بضركرة التكمـ مع كالد " بعيد عشاب" كنمتقي  
قمت في نفسي قبؿ الدخكؿ أنا خاسر خاسر عمى األقؿ أقكؿ كاش : "ميما كاف الثمف" سيمفيا"

، فالمنكلكج (2)"كنت صادقا كعفكيا... تيمني سيمفيا... كلكني أحب سيمفيا... المي في قمبي
عيد "ىنا استطاع أف يكشؼ لنا حقيقة الحب كالصدؽ الدائمة التي كانت تميز شخصية 

، فنستطيع القكؿ بأف المنكلكج المباشر ىنا "سيمفيا"كنفسيتو العفكية الطيبة اتجاه " عشاب
سمح لنا بالنفاذ إلى بكاطف الشخصية كأعماقيا النفسية مما يسيـ ىذا في الكشؼ عف تطكر 

 .األحداث في نسج النص

يعد المنكلكج الداخمي غير المباشر طريقة مبتكرة، : المنولوج الداخمي غير المباشر-2-2
فيك حديث يمتزج فيو كالـ السارد ككالـ الشخصية المتحدثة بحيث يتداخؿ صكتاف في آف 

صاحبة الكالـ، فال يمغي السارد كالـ الشخصية،  (صكت السارد، كصكت الشخصية)كاحد 

                              
 .226  الركاية، ص(1)
 .141  الركاية، ص(2)
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، مع القياـ بإرشاد القارئ ليجد طريقو خالؿ تمؾ المادة، (1)كال تمغي الشخصيات كالـ السارد
 (2).كذلؾ عف طريؽ التعميؽ كالكصؼ

بمعنى أف المنكلكج الداخمي غير المباشر يتميز بحضكر الراكم كتدخمو بيف الشخصية 
في نفسو كىي في " مريم"في الركاية ىك نفسو البطؿ فنجده يتحاكر مع " الراوي"كالقارئ، ك

أنا ىكف بجنبؾ، ما شايفني؟ تماما بالقرب . خميؾ معانا. كينؾ؟ ال تضيع: "القبر فنجده يقكؿ
 فيكشؼ لنا الحكار ىنا كجدانية الشخصية الحكائية كالكشؼ عف (3)".شك؟ حراـ عميؾ. منؾ

 ".محبكبتو"مكنكنات البطؿ المغمكرة بالحزف كاألسى لفقداف 

بالكحدة " الراكم"  كنجد ىذا المكقؼ يتكرر كذلؾ في مقطع آخر مف الركاية، فإحساس 
، إذ نستشؼ ىذا مف خالؿ تتبع "مريم"كالغربة دفعو لمتحدث مع نفسو كىك في حكار مع 

إلى أيف؟ إليؾ أييا البعيد؟ ىؿ ىناؾ . رأيت كجيؾ ىاربا نحك مخابئ الركح"الكالـ بينيما، 
 فنالحظ أف المنكلكج ىنا استطاع اف يظير لنا ما يجكؿ في خاطر (4)".غيرؾ في ىذه المدينة

" مريم"مف أفكار كىكاجس إلى نياية الركاية، كىذا لمكشؼ عف مدل تأثير مكت " الراوي"
البرد كعزلة المقابر كعشركف سنة مف المحاكالت اليائسة لنسيانؾ كفصكؿ السنة ال : "عميو

. أصبت بعدكام... احذر األقدار حبيبي. في األفؽ دائما شيء آخر. ال تحزف –" تتغير 

                              
 .160صبيحة عكدة زعرب، غساف كنفاني جماليات السرد في الخطاب الركائي، ص:  ينظر(1)
 .49 ركبرت ىمفرم، تيار الكعي في الركاية الحديثة، ص(2)
 .379  الركاية، ص(3)
 .202  الركاية، ص(4)
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إال أف المنكلكج " مريـ" فبالرغـ مف مركر عشريف سنة مف مكت (1)".فذىبت أنت كبقيت أنا
 .استطاع أف يعبر عف مشاعر العزلة كالبرد كاليأس تجاه الشخصية الحكائية

 :المناجاة النفسية ووظائف الحديث مع الذات: ثالثا

 ىي إحدل أسس البناء الركائي، كلكف ميـ مف ألكاف تيار الكعي، :المناجاة النفسية -1
فيي تقديـ المحتكل الذىني "تأتي أىميتيا في تداخميا مع المنكلكج الداخمي كالتداعي الحر 

كالعمميات الذىنية لمشخصية مباشرة، دكف حضكر المؤلؼ كلكف مع افتراض كجكد الجميكر 
؛ بمعنى اف المناجاة النفسية (2)"افتراضا صامتا، كما أنيا حديث تمقيو الشخصية عمى نفسيا

أسمكب مف أساليب الكتابة بمجأ إليو البعض مف الركائييف بغية تصكير ما يدكر في خمد 
إحدل الشخصيات مف أفكار كأحاسيس كغيرىا، ما يختمج في صدرىا مف مشاعر، كيرد ىذا 

ىؿ أذىب؟ سأذىب؟ ماذا : "كحيرتيا داخميا (البطل)في الركاية عند حكار الشخصية الحكائية 
؛ فالشخصية ىنا في حالة تكّتر كاضطراب ككقكعيا في حيرة (3)"أفعؿ ىناؾ؟ لف أذىب؟
، فالذات ىنا مترددة في الحضكر ثـ نجدىا تقتنع في األخير "مريم"بضركرة حضكر زفاؼ 

: بالذىاب كالقياـ بالكاجب، نجد أف ىذه المناجاة استغرقت ليمة كاممة في التفكير كالحيرة
 (4)".الميمة بكامميا لـ أنـ إال ساعة كاحدة مف كقع األسئمة المرتبكة"

                              
 .373  الركاية، ص(1)
 .162 صبيحة عكدة زعرب غساف كنفاني، جماليات السرد في الخطاب الركائي، ص(2)
 .263  الركاية، ص(3)
 .  الركاية، ص ف(4)
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: في مشيد آخر كىي تراكد نفسيا عمى حفر اسـ حبيبيا بيف شفتييا" مريم"كنمتقي مع 
قمت في ذلؾ الصباح لماذا ال أكتب لو باسمو؟ لماذا ال ألفظو بشفتي؟ لماذا ال ألفظو "

 (1)...".خكفا مف أف تسقط الرسائؿ... بشفتي؟

كما يدكر في خمدىا مف أفكار، إال " لمريـ"فالمناجاة ىنا عبرت عف المحتكل الذىني 
أف ىاجس الخكؼ الذم كاف يسيطر عمى مشاعرىا مف زكجيا ىك الدافع الذم تركيا ال 
تنطؽ باسـ حبيبيا كلك بيف شفتييا، كنستطيع القكؿ اف ىذه المناجاة دامت فترة الصباح 

 .بكامميا

  فأغمب المقاطع المنتقاة في الركاية تتشكؿ فييا تقنيات مختمفة مف ألكاف تيار الكعي 
، كىذا ما يجعمنا نشعر أف كؿ شخصية كىي تداعي ومنولوج داخمي ومناجاة نفسيةمف 

؛ كىذا ما تطرؽ إليو (2)تتحدث عف نفسيا نطمح في مجالستيا كمشاركتيا أحزانيا كأفراحيا
كغيرىا " الحزن، الفرح، األلم والخوف"في دراستو لتأثير االنفعاالت النفسية " كيمياـ ىارفي"

، كىذا ما نمحظو في (3)عمى القمب عمى انيا عكامؿ تتسبب بإحداث اضطرابات تؤثر عميو
المغمكر بشّتى أنكاع األلـ كالحزف الذم صار مثؿ الفيض يمؤلني كيقكدني " عيد عشاب"كالـ 

تعبت مف الاّلجدكل كلـ يبؽ ما أقكلو لحياة قمقة  (...)(4 )كبقيت كحدم... نحك يأسي الكبير

                              
 .305الركاية، ص(  1)
 .163جماليات السرد في الخطاب الركائي، ص ،ساف كنفاني غعرب ز صبيحة عكدة (2)
 .21صالح ميدم صالح بسمة كريـ شامخ، التحدث مع الذات كبعض االضطرابات النفسية كالسمككية، ص:  ينظر(3)
 .16-13  الركاية، ص(4)
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فعيد . "(1)"لـ تعد تأبو بي كثيرا كال تسمعني كال تتذكرني إال بمزيد مف األمراض كالمآسي
ىنا مف كثرة شعكره بالكحدة كالغربة، كاأللـ الذم تركو رحيؿ كالده عنو أصبح اليأس " عشاب

عيد "مصاحبا لو في كؿ كقت كفي كؿ مكاف، حيث داللة القير كاأللـ عنا لتكضح مدل حزف 
خاصة، كمدل تأثير االنفعاالت عمى نفسيتو مما أدل " سيمفيا"كفراقو عف أىمو كعف " عشاب

بو إلى المرض ثـ المكت في األخير، بمعنى أف ىذا النكع مف المنكلكج كالحكار الداخمي 
كغيرىا، لو تأثير سمبي " كالفرح كالخكؼ كالحزف"المفعـ كالمغمكر بنكع مف الدالالت النفسية 

كبير عمى حياة الفرد، أما في الركاية فإف المنكلكج يكشؼ لنا عف المكنكنات الداخمية 
 .لمشخصية بشتى كضعياتيا

 : وظائف الحديث مع الذات-2

عبارة عف مجمكعة مف : "بأنيا" ألبرت أليس"ففي مسألة التحدث مع الذات يرل 
األفكار كالسمككات كالمشاعر السمبية كاإليجابية التي يككف فييا الفرد مييأ ليا مف الناحية 

؛ (2)"البيكلكجية، حيث يتعمـ الفرد أف يفكر كيتصرؼ كيشعر بأشياء معينة لنفسو كلآلخريف
ىنا  يتحدث عف الكظيفة اإليجابية التي تؤدييا ىذه المحاكرة الداخمية، أك " ألبرت"بمعنى اف 

الذاتية التي يكتسبيا كؿ فرد منا مف كاقعو الخارجي، كمدل تأثيره عمى نفسية ىذا الفرد مما 
تزيده قكة في الشعكر كاإلحساس بأحداث معينة ممكنة الكقكع لو أك ألم شخص آخر جارم 

حساسيا العميؽ بالمكت القريب الذم " مريم"االحتكاؾ بو، كىذا ما نجده كاردا في شخصية  كا 

                              
 .17  الركاية، ص(1)
 .19صالح ميدم صالح بسمة كريـ شامخ، التحدث مع  الذات كبعض االضطرابات النفسية كالسمككية، ص:  ينظر(2)
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 (...)ال تيتـ كثيرا، سأتدبر أمرم: "كاف مصاحبا ليا في كؿ كقت، فنجدىا تقكؿ لحبيبيا
: ،كنجدىا كذلؾ تقكؿ(1)"ستتركني ألد لكحدم داخؿ ىذا األلـ كالصعكبات كالخكؼ مف المكت

 (2)".أستطيع اليـك أف أمكت بدكف خكؼ"

حساسيا"مريم"فإحساس   ىذا  بالمكت كاف ىاجسا يزاكليا منذ سماعيا بخبر حمميا كا 
لـ يتغير، فنجدىا تبكح كتصرح بيذا الشعكر عمى طكؿ المسار السردم لمركاية، كفي جميع 

 .رسائميا التي كانت تكتبيا لحبيبيا
طريؽ المكت معركؼ برائحتو، منذ طفكلتي كانا أعرؼ : "  فنجدىا تقكؿ في مكقؼ آخر

؛ فسمكؾ (3)..."أف لممكت رائحة، جدتي عندما شاخت كانت تغزكىا ىذه الرائحة، طيبة كمخيفة
ىذا كشعكرىا بالخكؼ مف المكت اكتسبتو مف تجاربيا السابقة، كعيشيا مع جدتيا التي " مريـ"

رائحة )كانت عمى فراش المكت جعميا ذلؾ تشعر بنفس اإلحساس، كتشـ نفس الرائحة 
 .(المكت

كما نجد الحديث الذاتي مرتبط بمكقؼ الضغط النفسي حيث يساعد في القدرة عمى 
المكاجية عند التعرض لمثؿ ىذه الضغكطات، كنجد ىذا النكع مف الحديث كالضغكطات 

خاصة، حيث جعمت منيا ىذه المكاقؼ تعرؼ كيفية التعامؿ معيا " مريم"النفسية عند البطمة 
كمسايرة ما يمـز مسايرتو، خاصة تمؾ المكاقؼ المتعمقة بمكقفيا مع عائمتيا كأبييا المتسمط 

كاف أبي بطريركا متخّمفا، سمطانو المفقكد في ": "مريـ"كالمتخمؼ كما كانت تصفو دائما 

                              
 .355  الركاية، ص(1)
 .22  الركاية، ص(2)
 .357 الركاية، ص(3)
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، (1).."الخارج، ال يجده إال في البيت المستسمـ لنزكاتو، األـ كالبنات تحت قدميو كشقاكتو
كنت أظف أف الزكاج سيفتح كؿ أبكابي : "الذم كانت تكرىو" جعفر"كمنيا ما يتعمؽ بزكجيا 

المغمقة، كلكف يبدك أنو مؤسسة ال تختمؼ عف بقية المؤسسات، ال تعمؿ إال عمى تغريب 
ىي فقدانيا " مريـ" أما أغمب الضغكطات النفسية التي تعرضت ليا (2)...".عكاطفنا كتعميبيا

 .لمف تحب كعدـ الزكاج بو
أتساءؿ اليـك كسط ىذا الخكاء المخيؼ، ىؿ بقي لمسنكات معنى؟ ال : "فنجدىا تقكؿ

؛ بمعنى أف (3)"لقد ابتعدت الحياة كصار المكت قريبا منا... أشعر إال بالحياة كىي تيرب مني
جعمتيا تفتقد طعـ الحياة، كتستطعـ حالكة " مريـ"ىذه العزلة كالكحدة التي كانت تعيشيا 

المكت كما أف ىذا الضغط ضغط الخكاء المخيؼ كاف الدافع في جعميا تكاجو كتستعد لممكت 
 .في أم كقت كفي أم ساعة، دكف تردد كخكؼ مثؿ المرة األكلى

كاألحاديث " مريم"فكؿ ىذه الضغكطات النفسية التي مرت بيا شخصيات الركاية، كخاصة 
الذاتية التي كانت تغمرىا ساعدت ىذه الشخصية عمى التأقمـ مع مثؿ ىذه األكجاع، كمحاكلة 

 .التصدم لبعض منيا
، فيذه (4)كىي التأثير في البنى المعرفية كتغييرىا (الداخمي)كنجد كظيفة أخرل لمحديث الذاتي 

البنية المعرفية تقدـ نظاما مف المعاني كالمفاىيـ التي تزيد مف األحاديث الباطنية كالذاتية، 

                              
 .48 الركاية، ص(1)
 .133 الركاية، ص(2)
 .201 الركاية، ص(3)
 .44 صالح ميدم صالح بسمة كريـ شامخ، التحدث مع الذات كبعض االضطرابات النفسية كالسمككية، ص(4)



 - في الروايةدراسة تطبيقية – لروائية  التداعي واألثر السيكولوجي في الشخصية ا:  الفصل األول

 

48 
 

كىذه األحاديث بدكرىا تغير ىذه البنية، كىي عممية عكسية كما ىي مكضحة في الشكؿ 
 :(1)اآلتي
 
 
 

 
 

 

 

 "افتراض ميكينبـك بيف البناء المعرفي كالحديث الذاتي"

  كىذا العنصر لو عالقة بالعنصر الفارط، في القدرة عمى مكاجية الضغكطات النفسية 
كىذا ما نمحظو عند شخصية . مف خالؿ الحديث الذاتي مف شأنو أف يغير ىذه البنى المعرفية

كمعايشتيا لشتى أنكاع الحزف كالمآسي كالظمـ كاآلالـ التي صاحبتيا في جميع مراحميا " مريـ"
جعمت منيا كائنا متنبأ لما سيقع مف مرارة الحياة ككحدتيا، كاشفا ىذا المنكلكج اك الحديث 

الذاتي عف المحتكل النفسي لكؿ شخصية مف شخصيات الركاية مغيرا بدكره في البنى 
 .المعرفية كدافعا قكيا لمكاجية ىذه الصعكبات أك االضطرابات

                              
 .45، صالسابؽ المرجع (1)

 تغير السمكؾ
 (السمكؾ الناتج)

 الحديث الذاتي البناء المعرفي
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  كمف خالؿ ىذا فإف عالـ الشخصية الركائية كىي ترتجؼ مف الخكؼ كالقير كالعذاب 
النفسي كسط ىذا العالـ المرير كالمميء باألحزاف، كرغـ قساكة الزمف ليـ إال أنيـ لـ يقفكا 

جامديف فقد تحدكا الكاقع بحالكتو كمرارتو، إال أف الحياة لـ تمنحيـ ما كانكا يحممكف بو كسط 
ىذه التدحرجات الزمنية المختمفة، كنجد أف ىذه الشخصية الركائية بعد دراسة نفسية 

مكنكلكجية بمغت شأكا كبيرا مف النضج الفني كعندىا تتساكل كينكنتيا مع ذلؾ النضج كتصبح 
 .مصادقة لمكاقع، ثـ يأتي تأثيرىا فنيا سكاء كاف ىذا التأثير شعكريا أك غير شعكرم

  كبناء عمى ذلؾ فإننا نجد كؿ شخصية يمؤلىا القمؽ كالضجر الذيف ينبعاف مف 
يظير  (الحاضر كالماضي)اإلحساس المكثؼ بسيالف الزمف كجريانو كعبر شقي الزمف 

الزمناف معا مف خالؿ أحداث الركاية كما يربطيما مف مناجاة نفسية، أما عمى المستكل 
الذاتي فإف الزمف الماضي كاف يؤصؿ الجدار اإليديكلكجي ليذه الشخصية، فقد كاف الماضي 

 (1).بمثابة المغارة التي تحتمي بيا الشخصية مف قالقؿ الحاضر المؤلـ

  كمف ىنا كاف الزمف النفسي كبمختمؼ تقنياتو مف تداعي كمكنكلكج كمناجاة ىك 
المحرؾ الرئيسي لمشخصية فقد أباف مظاىر الحزف كاأللـ فيذه الحالة الشعكرية التي تعبر عف 
طبيعة حياتنا الداخمية صكرت الحالة النفسية لمشخصيات الكاردة كبمكرت ردكد أفعاليا داخؿ 

الركاية مف مكت كفراؽ كحزف كألـ كقير، فيذا الكجكد المأساكم جعؿ مف الزمف النفسي 
 .الفكىة الكحيدة القادرة عمى تجسيد ىذا الكجكد بمختمؼ كياناتو

                              
، 2ط، ج.ب، د.محمد بكيجرة محمد، بنية الزماف في الخطاب الركائي الجزائرم، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، د:  ينظر(1)
 .109، ص(2001/2002)
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يطالعنا في الرواية الحديثة نسق زمني مغاير لألنساق واألشكال الزمنية السابقة أال وىو 
ىذا الزمن الذي كسر أفق الواقع لدرجة التبعثر والتشتت في العمل الروائي، ومن " الزمن المتشظي"

الزمن الكرونولوجي، والزمن المغترب : "بين العناصر التي سنتطرق إلييا ضمن ىذا النسق نجد
 ".اآلن-ال/ اآلن"وفي األخير االندماج الزمني بين " بين األنا واآلخر"

 :الـزمن الكـرونـولوجـي: أوال

: مستقاة من الفكر اليوناني القديم المتعدد اآللية، فإلو الزمن ىو" الكرونولوجي"نجد كممة 
والجميع يحسب حساب الزمن بفعل إرادي وال إرادي، فيبني آمالو وأحالمو عمى  (كرونوس)

المستقبل، ولكن ليس ىناك من يستطيع ضبط مفيوم الزمن وتحديد فواصمو التي تربط بين ماضيو 
وحاضره ومستقبمو، ألن السرد الروائي والقصصي ييدم ىذه الثالثية ويعيد بناءىا وفقا لما تمميو 

، بمعنى أن العممية اإلبداعية في الفن الروائي تتداخل في كثير من األحيان (1 )(نزوة القص)
 .تداخال عجيبا يجعل أمر الفصل بين األزمنة في الرواية من أعسر ما يكون

بأنيا العمم الذي ييتم بترتيب األحداث أو الوقائع وفق فضائيا الزمني " الكرونولوجيا"وتعرف 
: وتعني (لوغوس)زمن، و: وتعني (كرونوس): وتناسميا الييكمي وىي مقسمة إلى مقطعين ىما

 .(2)عمم

أما في الرواية وفي األدب عموما فإن المصطمح يعني تعيين التواريخ الدقيقة وشبو الدقيقة 
المقيدة لألحداث زمنيا وىو مرادف لكل من الزمن العام والزمن الخارجي والزمن الطبيعي وزمن 

 .(3)الساعة والزمن الموضوعي

                                                           
صالح عمماني، منشورات وزارة الثقافة الييئة العامة لمسينما، سوريا، : غابرييل غارسيا مركيز، نزوة القص المباركة، تر: ينظر(1)

. 51، ص1999دط، 
 www.Sudanile.com, 10/15/2015،  11:30، 2015 أيار 4مابعدالكرونولوجيا، : طارق الجزولي، مقال: ينظر(2)
. 22حمد حمد النعيمي، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، ص أينظر (3)

http://www.sudanile.com/
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وغالبا ما يكون استحضار الساعة كرمز حيث تكون واضحة الظيور في األعمال التي 
يكون فييا المدة الزمنية محدودة، أما األعمال التي يكون بيا اإليقاع الزمني أطول من ذلك فإن 

 . (1)التقويم يحل محل الساعة لبيان ظواىر أعم كتغير الفصول

 (الزمن في الرواية العربية)الزمن الكرونولوجي في كتابيا " ميا حسن القصراوي"وتحدد 
الذي نستعين بو بواسطة الساعات ويتجمى كذلك في  (الوقت)ىو ذلك الزمن العام والشائع : "بقوليا

؛بمعنى أن ىذا الزمن الطبيعي ىو ذلك الزمن الذي يقّدر بدورة (2)"تعاقب الفصول والميل والنيار
 .األرض حول الشمس، ويقاس بالوحدة الزمنية كالساعة والدقيقة

بمؤشرات زمنية في الرواية " وقع األحذية الخشنة"ويتجّمى ىذا النوع من الزمن في رواية 
فاألحداث مرتبطة بيذه الوحدات، أي بزوال اليوم ومجيء  (..الميل والنيار، والفجر والسماء): مثل

الغد، وبطموع الفجر أو غروب الشمس وىذا ىو حال الحياة، إذ ال حياة من غير استمرارية الزمن، 
 : وىذه أمثمة عن األزمنة الطبيعية المذكورة في الرواية

، فنجد الراوي يحدثنا عن طقوس (3)"كل صباح يوم جمعة تأتي سيمفيا إلى ىذا المكان"
سيمفيا التي اعتادت عمييا كل صباح يوم الجمعة بزيارة المقبرة، ومن مؤشرات الزمن أيضا 

، فنجد أن الزمن ىنا (4)"البارحة رأيت حمما أخرجني من وضع وأدخمني في وضع آخر: "المقطع
ىذا الوقت الذي يغمره اليدوء والسكينة، مما يجعل كل شخصية من شخصيات  (بالميل)مرتبط 

 .الرواية تستحي وتعيد التفكير في ما مضى، وفي ما ىو آت

                                                           
. 23، ص السابقالمرجع : ينظر(1)
. 23ميا حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص (2)
 10الرواية، ص (3)
. 11الرواية، ص (4)
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، ىذا الفصل الذي طالما أحبتو (1)"الشتاء قاس، ونسيت ان كل شيء تغير في ىذه المدينة"
، ولكن صعوبة الزمن والبعد عن أرض "سيمفيا عيد وعشاب"، وصديقتيا "مريم وحبيبيا"كل من 

 .الوطن جعميم يحسو بصعوبة وقساوة ىذا الفصل

، فمرارة الحياة وفقدان الراوي أو البطل (2)"ىاأنذا اليوم أسمك المعابر األكثر حزنا وعزلة"
 .جعمو يسمك طرق الحزن والعزلة كل يوم من حياتو (مريم)لحبيبتو 

كل عام وأنت : دعني أقول لك أوال وأنت غائب عني في ىذا المساء في مكان ال اعممو"
 .يزداد كل يوم وكل صباح ومساء، ىذا الحب الذي زاد من عذابيا وقيرىا" مريم"، فحب (3)"حبيبي

ال أدري اآلن الساعة تزحف نحو أي رقم من :"من مؤشرات الزمن الطبيعي أيضاالمقطع
مرور  " مريم"، فمرارة األيام المحممة بالعزلة والقير انست (4)"األرقام، بعدما تخطت الثانية عشرة ليال

الساعة، الثانية )الزمن وفي أي ساعة ىي، ويتحدد الزمن الكرونولوجي ىنا من خالل المؤشرات 
كانت مريم قبل ان يباغت الخريف أوراقو الصفراء :"، ونجد الراوي في آخر يقول(عشرة، الميل

وحبيا " مريم"، فنجد الراوي في ىذا المقطع يحدثنا عن (5)"والشتاء وديانو وجبالو تعشق البحر
الكبير لمبحر الذي كان مآليا الوحيد الذي يشعرىا باألمل والسعادة، رابطا ذلك بفترة ما قبل زوال 

 .تاركا وديانو الجارية وجبالو المكتسية بالثموج (الشتاء)مودعا أوراقو الصفراء وقل رحيل  (الخريف)

نياية )، فكل مظاىر ىذه المواسم (6)"أمطار نيايات الخريف وىذا الشتاء يذكرني بك"
وتذكره بابتسامتيا الساحرة " مريم"يجدد ذكرياتو التي عاشيا مع " الراوي"تجعل من  (الخريف والشتاء

                                                           
. 21 الرواية، ص (1)
. 22الرواية، ص (2)
. 31الرواية، ص (3)
. 35الرواية، ص (4)
. 38الرواية، ص (5)
. 105الرواية، ص (6)
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فصمي ): ولباسيا البنفسجي الفضفاض الذي كان يميزىا، ومؤشر الزمن الكرونولوجي ىنا ىما
 .(الخريف والشتاء

منذ أكثر : "متحسرا عمى فراق أبيو ورحيمو عنيم ونسيانو لو" عيد عشاب"وىا ىنا نمتقي مع 
، فنجد أن الزمن الرابط الوحيد (1)"بدأت أقتنع أني بدون أب..." من ثالثة أشير لم يبعث لي شيئا

 .بوالده" عيد عشاب"الذي أصبح يذكر 

 كانون الثاني 25: "، ونجده أيضا يقول في مقطع آخر(2)"ىذا الصباح كغيره من األصباح"
في ىذا اليوم " عيد عشاب"، فنجد (3)" ذو الحجة، كان اسود يوم في حياتي09الموافق ل " (جانفي)

وىي المناقشة لبحثو في الجامعة، " سيام"من ىذا الشير تمأل الفجيعة قمبو والحسرة عمى موت 
 .وىو اليوم الذي لطالما حمم بوصولو

، ىا "مريم"، فبالرغم من مرور عشرون سنة من موت (4)"عشرون سنة مرت وال شيء تغير"
وصورة وجييا التي كانت تبتاغ ذاكرتو عمى طول الزمن " مريم"لم ينس " الراوي"ىا نحن نجد 

 .(عشرون سنة)

أصبحت " الراوي"عن " مريم"، ففي ظل فراق (5)"فصول السنة ال تتغير أبدا في ىذه المدينة"
أصبحت الفصول متشابية ال جديد يطرأ عمييا سوى أنيا فصول مغمورة بالبرد وعزلة المقابر، 

 .(فصول السنة)وجممة من المحاوالت اليائسة لنسيانيا والمؤشر الزمني الطبيعي ىنا 

ويالحظ القارئ أن أحداث الرواية تنوعت بين الصباح والمساء، إال أن معظم األحداث 
 .جرت ما بين الميل والصباح، بين نياية الخريف وبداية الشتاء واألمثمة السابقة توضح ذلك

                                                           
 142الرواية، ص (1)
. 121الرواية، ص (2)
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نما  كما نجد أن الكاتب لم يحدد بالضبط السنوات واألشير التي جرت فييا األحداث وا 
القارئ من خالل قراءاتو يستطيع أن يميز الفترة التي جرت فييا األحداث، ويدرك أنيا تدور في 

، فنجده يتحدث عن الجنس كحدث رئيسي (1981أي بعد صدور الرواية )فترة ما بعد االستقالل 
في الرواية، وعن العالقة المحرمة بين الرجل والمرأة، فكافة مشاىد الرواية تتناول ىذا األمر، 

: ويحدثنا كذلك عن حالة القمع والي تنعكس في الالشعور التي يعاني منيا المواطن العربي فيقول
فكمما مرت سيارة "، (...) (1)"كانت الشمس تطل بخجل كبير وراء بناية ىدمتيا الحروب الفاتنة"

 .(2)"عسكرية أتحسس أوراقي، في ىذه المدينة الحجرية لم تعدنا إال باألشياء القبيحة والخوف

ومن ىنا كان الزمن العنصر األكثر حضورا في الرواية، حيث كان متالحما مع أحداثيا، 
 .وعمى الرغم من انتياء الرواية إال أن الزمن مازال مستمرا في كل مكان وبكل أحداثو وشخصياتو

 ":اآلخـر"و " األنـا"الزمن المغترب بين - ثـانيا
ىناك أنواع عديدة من االغتراب تستمد تسميتيا من البواعث واألسباب التي تقف وراء تسرب 
ىذا الشعور إلى اإلنسان، فمنيا ما يرتبط بالثقافة أو بالحضارة ومنيا ما يرتبط بالمكان أو بالزمان 
أو بالذات، وقبل الحديث عن الزمن المغترب سنحاول ضبط مفيوم االغتراب بين الجانب المغوي 

 :واالصطالحي

 :االغتراب بين المفهوم المغوي واالصطالحي -1
 : االغـتراب لغــة -

أي االبتعاد عن الموطن فغريب : ذىب، ومنيا الغربة: ىو االبتعاد عن الوطن ومعنى غرب
أي بعيد عن وطنو  والجمع غرباء والغرباء ىم اآلباء وعمى ىذا النحو فالكممة العربية تدل عمى 
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، (1)يدل عمى الغربة المكانية، والمعنى الثاني يدل عمى الغربة االجتماعية : معنيين، المعنى األول
فاالغتراب في المفيوم المغوي ىو إما االبتعاد عن الوطن أو االبتعاد عن المجتمع أو األسرة أو 

 .األقارب

 : االغتراب اصطالحـا -
والكممة الفرنسية  (Aliénation)الكممة االنجميزية  (اغتراب)يقابل الكممة العربية 

(Alienation) وقد اشتقت الكممتان من الكممة الالتينية ،(Aliénation) . وىي اسم مستمد من
، والذي يعني نقل ممكية شيء وما إلى آخر، ثم تعدد استخدام استعمال (Alienare)الفعل الالتيني 

 :المصطمح،  ومن ذلك نذكر

 استخدم المصطمح في االنجميزية لمطبيب الذي يتعامل مع الشخص المعتل  : تصدع ذهني
 .؛ بمعنى الشخص الفاقد لوعيو أو نقص الصحة العقمية(2)وغير السميم بالمغترب

 والذي يشير فعمو لجعل العالقة الدافئة مع اآلخرين عالقة فاترة، ثم : االغتراب الداخمي
 .(3)اتسع االستخدام ليشير الغتراب الذات عن واجبيا، أو اغتراب العواطف

كما نجد ىناك أنواعا أخرى عديدة لالغتراب كاالغتراب االجتماعي واالغتراب الديني 
 ...والوجودي، واالقتصادي

فيو من األمور الغامضة ألن  (Temporal Alienation)أما فيما يخص االغتراب الزماني 
االرتباط بين اإلنسان والزمن أكثر غموضا من االرتباط بينو وبين المكان، فالمكان ثابت نسبيا، أما 

 .(4)الزمان فمتغير وبالتالي فتأثيره النفسي عمى اإلنسان أكثر غموضا أيضا

                                                           
يحيى العبد اهلل، اإلغتراب دراسة تحميمية لشخصيات الطاىر بن جمول الروائية، دار الفارس لمنشر والتوزيع، عمان، :  ينظر(1)

. 21، ص2005، 1األردن، ط
 .، ص ن نفسو المرجع:  ينظر(2)
 22يحيى العبد اهلل، اإلغتراب دراسة تحميمية لشخصيات الطاىر بن جمول الروائية، المرجع السابق، ص : ينظر(3)
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فالوعي في الرواية النفسية يجعل الساعة الواحدة أحيانا تبدو وكأنيا يوم كامل، او اليوم يبدو 
وكأنو ساعة وىكذا يختمط في ذىن الشخصيات الماضي بالحاضر، وىنا نقع في اغتراب وثيق 

 .(1)الصمة باغتراب األنا عن ذاتو، وىو اغتراب األنا عن ماضيو

فقد يكون  (اآلخر)عن  (األنا)وانطالقا من الرواية سنحاول استخالص أنواع اغتراب الذات 
ىذا اآلخر الوطن أو المجتمع أو الدين وغيرىا، وىذا حسب توظيف الكاتب بما يتالءم مع طبيعة 

 .األحداث لسيرورة الزمن في عممية السرد

 :(النفسي)االغتراب الذاتي  -2
االغتراب عن الذات ىو الحالة التي يصبح فييا الشخص ببساطة غير مدرك لما يشعر بو 

 .حقيقة، ويحبو ويرفضو ويعتقده ولما يكونو في الواقع

في افتقاد الشعور بالذات وبالعفوية " Frommفروم "ويتمثل االغتراب الذاتي في تصور 
، وىذا (2)والفردية، فاالغتراب الذاتي يتمثل في فقدان السيطرة، وسمب الحرية واالنعزال وغير ذلك

أتساءل اليوم وسط ىذا الخواء المخيف ىل بقى لمسنوات : "في قولو (الراوي)مثمما نجده عند 
لقد ابتعدت الحياة وصار الموت قريبا  (...)ال أشعر اآلن إال بالحياة وىي تيرب مني " معنى؟

 .(3)"منا

فنجد أن الزمن النفسي قد طغى عمى الذات من خالل الشعور بالخوف والفراغ الداخمي الذي 
ال  (أي بين األنا  وذاتيا)يحيط بيا من كل مكان، حيث أصبحت في حالة من االغتراب الذاتي 

تشعر بأشياء نجو الحياة غير الموت القريب منيم والذي يحيط بيم في كل وقت وفي كل مكان، 
فالشخصية الروائية ىنا أصبحت في (4)"ال أدري الساعة تزحف نحو أي رقم" :ونجده كذلك يقول
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حالة من االغتراب لما تعتقده أو تحسو حيال الوقت أو الزمن من أين ىو آت أو إلى أي مكان ىو 
 .ذاىب

من أين يأتي ىذا الصوت الصافي مثل شعاع شمس : "نجده في موقف آخر يقول
، مما أبعدتيا ىذه (موت مريم)ىنا تعيش حالة من االختناق  (الراوي)، فالذات الفردية (1)"صباحية

 .الحالة عن طبيعتيا الجوىرية بتجاوزىا ليا واالغتراب عنيا

أنا ضائعة وفي حاجة لصوتك ولصرخاتي : "في حالة من الضياع والحيرة" مريم"ونجد 
أبحث عبثا عن وجيك وسط ىذا الخواء الذي يزداد كل  يوم  (...)أريد أن أصرخ ". المكتومة
بالفشل جعل منيا إنسانة ال تشعر بما يحيط بيا سوى اإلحساس " مريم"، فشعور (2)"اتساعا

 .(يوما بعد يوم)باالبتعاد واالنغالق واالنطواء، وىذه الحالة تزداد 

قضيت صبيحة اليوم كالمجنونة، ال أعرف ماذا أفعل، داخمة : "ونجدىا في موقف آخر تقول
لحبيبيا أفقدىا توازنيا، وجعل منيا " مريم"، ففقدان (3)"خارجة، ميبولة تبحث عن شيء ضاع منيا

إنسانة فاقدة لعقميا، ال تشعر بإنزياح األيام نحوىا وال تشعر بذاتيا لوقع الصدمة النفسية، ويرد 
 .(الصباح، اليوم ،الضياع، اليبل، الجنون): الزمن المغترب ىنا من خالل المؤشرات

بعد يومين لمحتك في مقيى الجامعة، كنت منعزلة : "بقولو" مريم"ىاىو الراوي يسرد لنا حالة 
فمن كثرة الصدمات التي . (4)"أنا في وضع صعب وفي حاجة غمى االبتعاد قميال ألجد نفسي (...)

خمقت منيا إنسانة ال تعرف نفسيا، غريبة عن حاليا بعيدة عن ذاتيا، تبحث " مريم"تعرضت ليا 
عن الجو المناسب والفرصة المالئمة لمبحث عن ذاتيا الضائعة بين جدران  الغربة والعزلة وسط 
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بعد يومين، ألجد نفسي، االبتعاد )ىذا الخواء المخيف، ومن المؤشرات الدالة عمى االغتراب الذاتي 
 .(قميال

األب )التي خمقت منيا األوضاع االجتماعية "األخت الكبرى لمريم " خيرة"وكذلك نمتقي مع 
كائنا غريب األطوار، إنسانة ميمشة عائميا، يغمب عمييا طابع الخوف والعزلة بالرغم من  (المتسمط

احتوائيا وسط عائمتيا، إال ان إحساس الوحدة ىذا ترك آثارا في نفسيا وجعل منيا إنسانة تعيش 
في ىذا " مريم"حالة اغتراب حتى مع ذاتيا، مما أدى بيا ىذا االغتراب عمى االنتحار، فنجد 

خيرة التي كانت تشبو أمي في أميتيا وخوفيا عمينا، تركت فراغا كبيرا في البيت : "المقطع تقول
، ومن بين المؤشرات (1)"وفي المساء صعدت مع أمي وأخوتي ودفنا رماد خيرة (...)بانتحارىا 

حيث كان . (الخوف، الفراغ، االنتحار، المساء): الدالة عمى االغتراب الذاتي الزمني ىنا نجد
 .الضغط الخارجي مؤثر قوي لمدفع بالذات نحو االنتحار

 :االغتراب المكاني والزماني -3
لقد أجمع نقاد الرواية الجديدة عمى أن لممكان دورا كبيرا في تحديد الخصائص الفكرية 
والنفسية لمشخصية، وذىبوا إلى أن وظيفة المكان ىي الكشف عن عالم الشخصية الفكري 

والنفسي، كما أن التأثير المتبادل بين المكان والشخصية يساىم في إيصال الداللة المبتغاة إلى 
 .(2)القارئ

فيذا االغتراب المكاني قد يتجسد في اغتراب الشخصية عن الوطن أو المدنية، أو يتجسد 
اغترابيا عن المنزل أو المقبرة أو النزل أو المقيى وغيرىا من األمكنة الموظفة في الرواية، 

 .محاولين في ذلك ربط ىذا االغتراب المكاني بالزمن

                                                           
. 51الرواية، ص ( 1)
. 161، ص(الشعر المغربي المعاصر أنموذجا )عمي العموي، الذات المغتربة والبحث عن الخالص :  ينظر(2)
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في أرض الغربة " سيمفيا"و" عيد عشاب"وصديقييما " مريم"و " بالبطل" فياىنا نمتقي
كنت في  (...)غرباء كنا، الوطن في القمب واألحراش، : ""تجمعيم عمى حموىا ومرىا (الجامعة)

، فحالة االغتراب (1)"ىكذا تقاسمنا األدوار بعفوية (...)ذلك الزمن الذي صار اليوم بعيدا 
جعمتيم يرون الجانب الحقيقي لممدينة، وخمقت منيم أناسا متضامنين كالكتمة الواحدة  (المكاني)

 .عمى طول زمن الغربة التي كانت تجمعيم

: يسرد لنا في ىذا المقطع عن أشواقو وأشواق أصدقائو اتجاه تربة بالده" الراوي"ونجد كذلك 
ال شيء يجمعنا إال ىذه  (...)األنجم الجميمة التي تتحرق شوقا إلى الركض عمى تربتيا كل ليمة "

فمرحمة انتقاليم لمجامعة وطيمة فترة دراستيم عاشت . (2)"العزلة والرغبة المحمومة لمدراسة
، مما أدى بيم ىذا االغتراب إلى الشعور بالعزلة (المدينة)الشخصيات مرحمة من االغتراب 

 .والوحدة كل ليمة وكل يوم

فيذا االغتراب النفسي ىو عبارة عن جو من التشويش والضياع يختمج النفوس ويبعدىا عن 
 .(3)واقعيا، ويجعل بين الفرد وواقعو حاجزا منيعا يبقيو بعيدا عن أقرب األشياء إليو

من يتذكر باريس ذات : "يتذكر أرض بالده أيام رحمتو إلى باريس" البطل"وىا نمتقي مع 
وعندما عدنا إلى مدينة الشوق كنا  (...)في الميل شربنا واكتشفنا أن لنا جسدين  (...)" سنة خمت؟

أيقظ روح  (باريس)، فمكان االغتراب (4)"حزينين، كان دفء الغربة كافيا إليقاظ األعماق الدفينة
 .(سنة خمت، الميل): الحزن واأللم في الشخصية وىذا ارتبط بزمن االغتراب وتمثل ىنا

                                                           
 27 الرواية، ص(1)
. 148الرواية، ص (2)
، دط، 2002أبو بكر مرسي محمد مرسي، أزمة اليوية في المراىقة لإلرشاد النفسي، مكتبة النيضة المصرية، مصر، : ينظر(3)

. 59ص
 201 الرواية، ص (4)
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والدي "في موقف آخر يحدثنا عن مأساة والده واغترابو عنيم، " عيد عشاب"ونمتقي مع 
، وذات ليمة باردة دفن تحت ردم المنجم ولم يعثر لو عمى (...) (1)"قضا كل عمره في الغربة

 .(2)"أثر

" عيد"عن عائمة عمق روح الفجوة بينو وبينيا، خاصة مع ابنو " عيد عشاب"كاغتراب والد 
: الذي كان في أمس الحاجة لو، والوقوف بجانبو والمؤشر الزمني ىنا الدال عن غربة المكان نجد

 .(ذات ليمة)

ليذا قمت ىذا ": "مصر"يتحدث عن خوفو وىو في غربتو في " عيد"ونجده في موقف آخر 
الصباح منيك األعصاب والقوى، وذىبت عند عال ألذاكر معو حتى الساعة العاشرة والربع 

واضطرابو من االمتحانات " عيد عشاب"، فخوف (3)"وأذىب بعدىا غمى مركز بورسعيد لالمتحانات
جعمتو يفقد أعصابو، مما زادتو حرقة الغربة لييب الشوق والحنين، ومن بين المؤشرات الزمنية 

 .، وىو زمن طبيعي لو دوره في إبراز غربة الذات(الصباح، العاشرة والربع): المكانية نجد

فانفصال الفرد عن ذاتو وعدم فيميا ليا يجعمو يمجأ غمى االغتراب كوسيمة لمتعبير عما 
 .يعانيو

: (اآلن-الال الزمن بين اآلن و )الالاندماج الزمني : ثالثا

ّنما تداخمت  لم يعد الزمن في الرواية العربية الحديثة قائما عمى التسمسل المنطقي والتعاقب، وا 
أبعاد الزمن الروائي وتشابكت، فالرواية الحديثة لم تعد تركز عمى تصوير الشخصيات أو األحداث 

بقد ما تيتم بإبراز المتغّيرات النفسية التي تحدث داخل اإلنسان نتيجة إحساسو القمق بإيقاع 

                                                           
. 211 الرواية، ص (1)
. 212 الرواية، ص (2)
. 255الرواية، ص (3)
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 بمعنى أّن الرواية الحديثة لم تحافظ عمى وحدة الّزمن التقميدية والمتعارف عمييا من (1)الّزمن؛
 نجد في تشكيل الزمن  الحديثةماٍض وحاضر ومستقبل إلى حالة تداخل األبعاد مستخدًما التقنيات

. (الالاندماج الزمني ) نجد  الروائي، ومن بين أحد أىم ىذه التقنيات

عممية تعتمد عمييا عممية القول إلبعاد بعض المعينات  (Débrayage )يعتبر الالاندماج 
ندماج مرتبط بإزاحة ىذه المعينات لالإاألساسية الّدالة مثال عمى الممثل أو الزمان، أو المكان، فا 

الذي يحيل عمى زمن عممية القول، حيث ينفصل عن القول والخطاب  (اآلن  )المكانية والزمانية 
، مما يجعل زمن عممية القول (اآلن-ال)ليسقط إجراء الال اندماج الزمني محّمو عنصًرا مقاباًل ىو 

 بمعنى أن الخطاب في الرواية (2 )؛(اآلن- ال-اآلن ): متمّيًزا بعنصرين يكّونان ىذه المقولة الزمنية
ال يتمّيز باستمرارية المؤشرات الزمنية المرتبطة بالحاضر بصفتو الزمن األساس في عممية القول، 

ّنما يتزحزح ىذا الحاضر  وىذا حسب قدرة  (اآلن- ال )ليحّل محّمو الماضي أو المستقبل  (اآلن)وا 
ألحداث مما يشكل لنا ىذا الال اندماج تشاكل لالروائي عمى التالعب بخيوط الزمن في نسجو 

( 3):زمني آخر جديد مغاير لمتشاكل الّزمني المرتبط بعممية  القول

 

                                                           
.   71 القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص حسنميا( 1)
 ، شركة النشر والتوزيع(الداللة - التركيب- البنيات الخطابية )عبد المجيد نوسي، التحميل السيميائي لمخطاب الروائي : ينظر( 2)

. 57، ص(م2002/ ه1423 )،1ضاء، طي، الدار البالمدارس
.   59المرجع نفسو، ص: ينظر( 3)
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وطقوسيا التي ظّمت تمارسيا ألكثر " سيمفيا"وىذا ما يتجمى لنا في حديث السارد عن واقع 
ىذا الصباح جاءت قبل الوقت المعتاد، قامت بطقوسيا لتقف أخيًرا عند قبر . " من عشرين سنة

 ر زمنشوىو مؤ (ىذا الصباح) وىنا نجد السارد قد بدأ كالمو بحاضر سيمفيا (1)،"عيد عشاب 
ليصل في األخير إلى  (قامت/ جاءت  ) ثم اتجو نحو الماضي استعمال األفعال عممية القول، 

. (لتقفَف  )حاضرىا الذي فيو داللة عمى المستقبل 

بدًءا من ىذه  (...)اليوم وأنا في كامل قواي العقمية، ": " عيد عشاب " ثم نقف عند كالم 
 فينا (2)،"المحظة قّررت أن أتوقف عن كتابة ىذه المذكرات، وأن أذىب إلى أبعد نقطة في الكون

. (أن أذىب )فالمستقبل  (ىذه المحظة/ اليوم )يبدو الحاضر 

" في موقف آخر ىي األخرى تحّدثنا عن مأساتيا والفراق الذي خّمفو موت " سيمفيا " ونجد 
كم أشتيي أن أنساه  (....) شططو وىا أنت اليوم اعشرون سنة وأنا أقاوم عبث: عنيا" عيد عشاب 

، (عشرون سنة  )سيمفيا تبدأ كالميا بحاضرىا المرير "  فنالحظ أّن (3)."ألتفرغ ألبني وأّمي وزوجي
". عيد عشاب" الذي تتمنى بأن يكون خالًيا من شيء اسمو  (أشتيي)ثم تحّدثنا عن مستقبميا 

وأن نمحو  (...)عمينا أن نتدّرب عمى النسيان لنستطيع العيش :"ونجدىا في مقطع آخر تقول
ىنا تقنع نفسيا بأن تدربيا عمى النسيان " سيمفيا "  فنجد (4)،"من الذاكرة أّنا التقينا ذات ليمة باردة 

ثم نجدىا تنزاح إلى ماضييا  (لنستطيع  )لتواصل حياتيا في المستقبل  (نتدرب  )في الحاضر 
بعد كل ىذه السنوات المتواطئة ضّدنا سيأخذ كل واحد طريقو :"، ونجدىا كذلك تقول(ات ليمة ذ)

                                                           
.   10الرواية، ص( 1)
.   14 الرواية، ص(2)
.   16الرواية، ص( 3)
.  16 الرواية، ص(4)
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، وىنا يبدو لنا كذلك في حديث  (1)"وسيمتطي كل منا في ىذا الزمن موجتو التي ستقوده نحو قدره
. (ستقوده)فالمستقبل  (سيمتطي  )الحاضر " سيمفيا "

ىا أنذا أسمك "׃"لمريم"ونمتقي بالسارد في مقطع آخر يحّدثنا عن حالتو ىو اآلخر بعد فقدانو 
ىل أنت سعيدة ؟ىل  (...)المعابر األكثر حزنا وعزلة وأسألك مريم كما وعدتك قبل عشرين سنة 

 فالسارد يحدثنا عن ( 2)"أن قصتنا لم تكن أبدا ككل القصص (...)أدرك اليوم (...)تشعرين بالبرد؟
زاء قساوة الحاضر يتسرب الخيال إلى (ىا أنذا اليوم  )أصعب الطرق التي يسمكيا في حاضره  ،وا 

الماضي ، ويصبح التحيل إلى ىذا الزمن ضرورة حتمية ألنو يعني الذكريات والحقيقة ،والبحث 
ثم يعود إلى حاضره ويدرك بان قصة الحب التي عاشيا لم تكن  (قبل عشرين سنة  )عن التوازن 

.  كسائر القصص

في مثل ىذا الشير الشتوي البارد وفي مثل ىذا اليوم ،انطفأت مريم "׃ويقول في موقف أخر 
ماعمييش غدوا عندما نستيقظ  (...)وىي تعطي الحياة لكائن لم تبق معو إال دقائق معدودات 

الحظ أن الراوي ىنا يسرد لنا واقعو عن طريق نف. (3)"ارةسأتمنى أن تكون أنت أول من تراه 
، ثم نجده وكأنو يحاكي مريم وىي تتمنى أن ترى  (ىذا الشير ، ىذا اليوم)استدعائو لمماضي 

. (أتمنى)قبل أي وجو آخر وفي ىذا القول داللة عمى المستقبل  (الراوي )وجو والدىا " سارة"

اآلن سأقول كل شيء دعني : "في مقطع أخر تقول ما في جعبتنا من كالم" مريم"ونجد 
ىذا  (...)ال تغضب من السنوات التي تمر بسرعة  (...)أقول لك وأنت غائب عني ىذا المساء 

( 4)"الزمن الذي ال يأبو بنا كثير

                                                           
.  17الرواية، ص( 1)
. 21 الرواية، ص (2)
. 22 الرواية، ص (3)
. 32الرواية، ص ( 4)
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 (ىذا المساء)ضر افالح  (سأقول)فالمستقبل  (اآلن)الحاضر " مريم"فينا يبدو لنا في كالم 
سأقول )، فمن ىذه النقطة تبدأ الشخصية السرد بضمير المتكمم   (السنوات التي تمر)فالماضي 

لتنقطع موجة الزمن الحاضر مع المستقبل ثم الماضي لتكشف لنا عن مدى تيميش الزمن  (أنا)
. ليم وقمة االىتمام بيم

لنبدأ من التفاصيل الصغيرة في ذلك  " ׃ صفات مريمىارة في الرواية إلش    وكما نجد إ
وتتمنى أن تخصب ذات فجر ... مولعة بحب األلبسة ... الزمن البعد كانت طفمة تعشق الورود 

 . (1 )"لتجد نفسيا تمارس عمنا طقوس األمومة

،ثم نجده ينتقل إلى  (اآلن)لمداللة عمى الحاضر (نحن)فالسارد يبدأ سرده بضمير الجمع 
تعيش في ،فالشخصية رغم وجودىا في الزمن الحاضر غير أنيا ما زالت (ذلك الزمن)الماضي 

الرجوع ف، كذلك (حقيقة مريم)سجن ذكريات الماضي ، فالعودة إلى الماضي كفيمة بتوضيح الحقيقة 
فق األحداث في الذاكرة ضروري إلعطاء البنية التاريخية والنفسية حركية دإلى الذكريات وت

 . (2)نشطة

لذكريات التي أصبحت تعيش عمى ا  عنوحديثيا" مريم"  وىذا مثمما نجده عند البطمة 
ىا .سنوات مرت وال شيء تغير الوقت مسافة تموت والذكريات حنين يتفجر يرىق النفس "׃عاتقيا

فنجدىا تتحسر عمى فوات الزمن وال ( 3)"ىو الزمن الذي انتظرتو يجيء  في وقت ترحل فيو أنت
 (ىا ىو الزمن )شيء تغير فييا، تذىب إلى ماضييا بدافع الحنين والشوق ،ثم ترجع إلى حاضرىا 

وابتعادىا عن حبيبيا،وصورة الحاضر والماضي " جعفر"األكثر مرارة من ماضييا بزواجيا من 
.   تشير إلى زمن عاجز تفقد فيو األشياء طعميا وداللتيا

                                                           
. 37الرواية، ص ( 1)
. 83رد في الخطاب الروائي ص سلاجماليت ، صبيحة عودة زعرب غسان كنفاني ( 2)
. 47 الرواية، ص (3)
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ثم نمتقي بيا في موقف أخر تحدثنا عن واقع عائمتيا الممموء بروح البؤس والعجز أمام األب 
׃وأمام الزمن

 في كل ثانية (...) التي لم تعد تثر أي واحد في البيتهلم يكن يتوقف عن ترديد جمل " 
بسردىا بما كان عميو " مريم"فتبدأ (  1") ىكذا كان يردد(...) يكفي البنت القراءة والكتابة .وكل دقيقة

وىي في ىذا الحاضر  (دقيقة/كل ثانية)بنائو ألحاليا وحال عائمتيا تحت رحمة أب قاس حتى 
وان ظل مستمرا .تنزاح بنا إلى ىذا الماضي وكان الزمن الحاضر راكدا ألنو نسخة عن الماضي 

.  في مكانو

׃وفي الرواية نجد حديث السارد مع مريم كما في المقطع 
كنت عمى حق وأنت تقولين لي "

أشيد أني اليوم أني . أفكارك ىذه ستقودك إلى الجحيم ׃في ذلك اليوم الذي فقد زمنو ومالمحو 
التي  (ذلك اليوم)" مريم" فحاضر السارد كان الدافع الستدعاء ماضيو وتذكره لكالم (2" )صرت فيو

ليجمع في األخير شتات حالو من  (اليوم) ثم يرجع لواقعو الحاضر ،(ستقودك)كانت تتنبأ بمستقبمو 
. الضياع والقير

׃ ونجده كذلك يقول
 حين امتد الكالم بيننا كالوديان الجافة ذكرتك بحياتي ،في ذات المساء "

ذات )فينا يبدو الحاضر ( 3" )قمت لك أنا كذلك كنت عاشقا لمكتب الصفراء.البسيطة،الصغيرة
׃ونجده في موقف أخر كذلك يقول( كنت)فالماضي  (المساء

ويستمر الحديث حتى الساعات "
غيرت والزمن أكثر ت كانت تفاصيل الدنيا قد ،متأخرة قميال ، ويوم فتحت عينيك. األولى من الفجر

(        ...) سألتك في ذلك المساء وأنت تييئين حقيبتك:"ونجده كذلك يقول،( 4)"،(... )إشراقا
. (5)" كنت أظن أن نقاش الصباح لم يرق لك(...)بيك ؟ واش

                                                           
. 49.48الرواية ص ( 1)
. 79الرواية ص ( 2)
. 157 ص ،الرواية( 3)
. 160الرواية، ص ( 4)
. 239الرواية، ص ( 5)
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،فحركة الزمن  ثم العودة إلى الماضيفالسارد ىنا في موجة بين الماضي والحاضر
المصاحبة لمتحول تؤثر في وجود اإلنسان الجسدي والنفسي،فيي بمثابة المحرك الخفي لمشاعر 

وبتنا تمك الميمة كل واحدة في القارة التي صنعيا من الخيبات والقمق والخوف . "الشخصية وتقمباتيا
( 1)".واألزمنة المنكسرة

لحاح شديد  فبالرغم من زمن الحاضر لمسارد في عممية القول إال أننا نجده في صيرورة وا 
عطائيا حيوية من  عمى استعادة الماضي ، يمجأ إليو لجمع شتات الشخصيات المتباعدة من جية وا 

قمت في تمك الميمة انك لم ...في لحظة من المحظات رأيت انكسارك  "׃جية أخرى، ونجده يقول
 . (2)"صرت أخاف أن انتحر ذات يوم...تفيمي نفسك 

مسترجعا  (لحظة من المحظات)منطمقا من الحاضر " مريم"فيسرد لنا الراوي ىنا شعوره اتجاه 
الذي فيو نبرة من نبرات األسى والشقاء لدرجة تفكيرىا في االنتحار  (تمك الميمة)كالميا في الماضي 
. لمداللة عمى المستقبل (ذات يوم)في األيام القادمة 

وكما نالحظ إحباط البطل العاطفي والفكري كانت نتيجتو استدعاء الماضي بوساطة المحظة 
حساسو بالتمزق إزاء ماض ال يخضع لقانون، وال يقوى عمى استعادتو،وبين حاضر  الحاضرة،وا 

 (3)"متصل بمأساتو وال يستطيع تغييره

في مقطع آخر يحدثنا عن مأساتو وقيره اتجاه والده الذي اختار ديار " بعيد عشاب"ونمتقي 
 وفي (4)"يبدو أن والدي نسيني نيائيا. قمت ىذا الصباح منيكا ومنكسرا مثل ليمة البارحة "׃الغربة

فينا يبدو من خالل حديثو في الزمن الحاضر ثم الماضي ثم ( 5)..."المساء مررت نحو الرابطة

                                                           
. 245الرواية، ص ( 1)
. 252الرواية، ص ( 2)
. 86 جماليت السرد في الخطاب الروائي ص  ،غسان كنفاني  صبيحة عودة زعرب(3)
. 266 الرواية، ص (4)
. 267 الرواية، ص (5)
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العودة إلى الزمن الحاضر، فكل من الزمن الماضي والحاضر والمستقبل يشكل الزمن الداخمي 
ىذا الزمن الذي يترك دوما أثره ،بغض النظر عن مدى سمبية أو إيجابية ىذا .والخارجي لإلنسان

. األثر

قمنا (...)كنا نختار الذىاب يوم الجمعة فجرا مثمما فعمنا ذلك أول مرة "׃وفي مقطع أخر يقول
ففي حياتنا اليومية تكون دوما . (1 )" حتى تمك المحظة لم أكن أفكر مطمقا(....)في ذلك الصباح 

جريان بألخرى فيي شعور اأو المحظة الحالية ، وأما  (اآلن)إزاء نقطتين أساسيتين ،األولى ىي 
.  إلى المستقبل ثمالزمن وتدفقو من الماضي إلى الحاضر

فالشخصيات واألحداث تتحرك وتتشكر في فضاء زمني ،فإذا فقد الحركة تجمد السرد، لذلك 
فزمن . ينساب الزمن مرنا يتحرك إلى األمام ، وفي لحظة يسترجع الماضي أو يستشرف المستقبل 
الرواية تشظى بين ماض وحاضر ومستقبل وىذا حسب ما تتطمبو أحداث الرواية وما تحممو 

׃الشخصيات من قمق وتوتر واضطراب وضياع ،فيا ىنا نالحظ اضطراب الراوي في قولو
عشرون "

كان يفترض أن أرجع وأعقد السمسمة في يد .لم أفكر .ه مطمقا نتبلم أ. سنة مرت وال شيء تغير
 أدى بو إلى ׃فتوتر الراوي، (2) "كنت ىناك كانت الظممة قد نزلت(...) ولكني لم أفعل (...)سارة

إلى الوراء ثم يتفكر  (عشرون سنة)المزاوجة بين األزمنة وتداخميا إلى درجة تشظييا ، فنجده يرجع 
. ويتذكر الحاضر ثم يطرأ عميو فجأة الماضي ويحتوي حاضره ومستقبمو

يفة داللية تتعمق ببناء داللة الرواية حيث يرتبط التشاكل ظيؤدي ىذا الالاندماج الزمني و
بمعنى أن ىذا التشاكل الزمني الالمندمج .(3)الزمني الجديد بمسار من الوحدات التي تخص داللتو

يؤدي وضيفتو داللية بمسار األحداث عمى طول الرواية وىذا حسب قدرة الروائي عمى التالعب 

                                                           
. 274 الرواية، ص (1)
. 360 الرواية، ص (2)
. 59،ص(الداللة– التركيب –البنيات الخطابية )، التحميل السيميائي لمخطاب الروائي عبد المجيد نوسير ظين(  3)
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عادة القراءة من طرق  والربط بين األزمنة ليشكل لنا األخير بنية زمنو زاخرة بعنصر التشويق وا 
. القارئ والتمقي وكأنو في مرحمة إعادة خمق النص وصياغتو من منطمق رؤيتو ووجية نضره

ا خطبناء التداخمي الجدلي ، يمكن لمقارئ أن يمتمس الولكن رغم تكسر األزمنة الداخمية في 
. (1) لمتداخل والتشابكهالذي يخضع بدور،ضر السرديازمنيا في الح

كما في  (االآن)و (اآلن)ومن المقاطع السابقة يمكن تحديد أىم المؤشرات الزمنية الدالة عمى 
 ׃الجدول اآلتي

اآلن - زمن ال زمن اآلن  
ىذا الصباح  - 
اليوم  - 
ىذه المحظة ىا أنت اليوم - 
ىذه الميمة -
ىا انذا اليوم - 
ىذا اليوم  - 
اآلن  -
- أقاوم  )׃بعض األفعال الدالة عمى الحاضر-

 (.....أفكر–أعقد -أرجع- نبدأ

ذات ليمة - 
قبل عشرين سنة  - 
ذلك اليوم  - 
ذلك المساء  -  
السنوات التي تمر  - 
ذات يوم  - 
تمك الميمة  - 
ليمة البارحة  - 
ذلك الصباح  - 
تمك المحظة  - 
عشرون سنة  - 
بعض األفعال الدالة عمى الماضي - 

– سيمتطي – قامت – جاءت ) ׃والمستقبل
                                                           

. 111حسن ميا القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص(1)
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 (...أشتيي– سأقول – يردد – ستقوده 
 

فتشظي الزمن وتبعثره في الرواية يمثل أحد مظاىر الرغبة الالشعورية في اليروب من قسوة 
الزمن الطبيعي المنتظم إلى العالم الداخمي غير منتظم 

الذي تفتت فيو صورة ، إن تكسر الزمن وتشظيو في الرواية مثل صورة العالم العربي 
. اإلنسان العربي وتيمشت فيو قيمة اإلنسان وتشظت

ما مرت سيارة عسكرية أتحسس أوراقي ،في ىذه المدينة الحجرية إال لفك "׃فنجد السارد يقول
ولو لمرة واحدة في حياتنا فمنكن  "׃كذلك نجده في مقطع أخر يقولو( 1)"األشياء القبيحة والخوف

ىا شقاوة األيام المرىقة وال وقع األحذية الخشنة التي تمأل األدمغة الشعبية وشوارع عبجيادا ال تت
. (2)"المدينة الضيقة

فيذه حالة القمع التي يعاني منيا الوطن العربي تنعكس في حالة الالشعور الذي استطاع أن  
 .يبرزه تكسر الزمن في الرواية ويعبر عنو في سرد األحداث

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 98 الرواية، ص (1)
. 73الرواية، ص ( 2)
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 خاتمة
 



75 
 

 خاتمـــــــــــــــــــة

يرتبط شكل الرواية ارتباطا وثيقا بمعالجة العنصر الزمني خصوصا في الرواية 
الجديدة التي نجد فييا تداخل بين المستويات الزمنية الثالثة تداخال تاما، مما يصعب معو 

كأحد أبرز وسائل " التشظي " و" لمتداعي " تتبع قراءة النص، ومن ىذا كانت دراستنا
ة وىي دراسلييا حول ىذه ال إالرواية الجديدة ، وعميو يمكن  أن نورد أىم نتائج المتوصل

: كاآلتي

تنوع الزمن يؤدي إلى تنوع الرواية الخاص بيا ، باعتبار أنو محور البنية الروائية -
. وجوىر تشكيميا

تالحم تقنيات السرد الروائية يؤدي بالضرورة إلى تالحم سرد األحداث و أي خمل فييا -
.  اىتزاز في البنية السردية إلىسيؤدي

يعتبر تيار الوعي من األساليب السردية التي  استطاعت بحق أن تكشف المحتوى - 
تقنية : النفسي  والذىني لمشخصية ،و ذلك غير مجموعة من األساليب و الوسائل مثل 

... التداعي والمنولوج ، والتشظي

  يةالسيكولوجية في فيم الذات الفردية في لغتيا الالشعور" الفرويدية "أىمية الدراسات -
. من مكبوتات نفسية وصراع  ذاتي نفسي

 متصارعة فيما بينيا ، حيث خصص لكل ىلمجياز النفسي إلى ثالثة قو" فرويد"تقسيم-
. قوة وظيفة و دور معين في ضبط الذات

كوسيمة من وسائل فيم الذات ، والتغمغل في سبر أغوارىا، والكشف عن " المنولوج" دور-
 .أفكارىا دون  أي ترتيب أو نظام
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وىي ".المنولوج "و " التداعي"في امتزاجيا واختالطيا مع "المناجاة النفسية  "تكمن أىمية -
كذلك وسيمة من وسائل الكشف عن المستوى الذىني  وما يحتويو من عمميات ذىنية 

.  لمشخصية الحكائية

 أىمية األحاديث الذاتية والمنولوجات الداخمية في مواجية الواقع ومعرفة التعامل - 
. والتصدي في المواقف الخارجية

الدور االيجابي الذي تمعبو األحاديث الذاتية في تغيير البنى المعرفية التي يكتسبيا الفرد -
. من واقعو الداخمي أو الخارجي

. بترتيب األحداث أو الوقائع وفق فضاء زمني متسمسل ومتتابع" الكرونولوجيا"تيتم -

الزمن الكرونولوجي ىو ذلك الزمن الطبيعي الذي يقدر بالسنوات والشيور و األيام ن - 
. وال يخضع ألي نوع من التكسر أو التشظي

من أىم و أخطر أنواع االغتراب التي قد يعاني منيا الفرد في " االغتراب الذاتي"يعتبر -
. حياتو

يؤدي الالاندماج الزمني  وظيفة داللية ،تتعمق ببناء داللة الرواية ، وتشكل مسار زمني - 
. جديد

تجاوز الزمن  المتشظي لكل ما ىو منطقي وواقعي  إلى حرية ال نيائية في الشكل -
 .الزمني في النص الروائي



 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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المـصادر والمراجع بالمغة العربية  : أوال

قراءة لتيار الوعي في القصة (أحالم حادي، جماليات المغة في القصة القصيرة  -
، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط(1970/1995) ،)القصيرة السعودية

2004. 
أحمد حمد النعيمي،إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة،المؤسسة العربية  -

 .2004، 1 طلمدراسات والنشر ،عمان ،األردن ،
،دار )التركيبية والّدالليةته بني(أحمد المالخ،الزمن في المغة العربية -

 .2009، 1األمان،بيروت ،لبنان،ط
أمينة رشيد،تشظي الزمن في الرواية الحديثة،الهيئة المصرية العامة  -

 .1998لمكتاب،القاهرة،دط،
، (دراسة بنيوية لنفوس ثائرة )أوريدة عبود ، المكان في القصة الجزائرية الثورية  -

 . دار األمل، د م، د ط ، د ت
إبراهيم خميل، بنية النص الروائي بحث في تقنيات السرد، دراسة منشورات  -

 .2010، 1االختالف، الدار العربية لمعموم ناشرون، ط
النص السردي في ضوء البعد  شكل(ةيإبراهيم عباس،الرواية المغارب -

 .2005، 1،دار الرائد لمكتاب، الجزائر ،ط)االيدولوجي
أبو بكر مرسي محمد مرسي، أزمة الهوية في المراهقة لإلرشاد النفسي،مكتبة  -

 .2002النهضة المصرية،مصر ،دط،
راوي،بنية الشكل الروائي ،المركز الثقافي العربي ،الدار ححسن ب -

 .1990، 1 طالبيضاء،المغرب،
حميد الحميداني،بنية النص السردي من المنظور النقد األدبي،المركز الثقافي  -

 .2009، 3العربي،ط



72 

 

،المركز الثقافي )يرئالزمن، السرد، التب(سعيد يقطين،تحميل الخطاب الروائي -
 .2005، 5العربي ،بيروت ، لبنان،ط

،بيروت، يسعيد يقطين،تحميل الخطاب الروائي،المركز الثقافي العرب -
  .2،1997لبنان،ط

سمير المرزوقي وجميل شاكر،مدخل إلى نظرية القصة تحميال وتطبيقا،دار  -
  .1986الشؤون الثقافية،بغداد ،دط،

دراسة مقاربة لثالثية نجيب محفوظ،الهيئة المصرية  سيزا قاسم، بناء الرواية -
 .1984العامة لمكتاب ،مصر ،دط،

 الكتاب مالشريف حبيمة،بنية الخطاب الروائي في روايات نجيب الكيالني،عال -
  .)م2010/هـ1431(،1يع ،األردن ،طوزالحديث لمنشر والت

حبيمة،مكونات الحطاب السردي مفاهيم نظرية،عالم الكتاب  الشريف -
 .2011، 1الجديد،األردن،ط

بسمة كريم شامخ ، التحدث مع الذات وبعض  صالح مهدي صالح -
االضطرابات النفسية والسموكية،دار صفاء لمشر والتوزيع،عمان 

  .)م2011/هـ1432(،1األردن،ط
صبيحة عودة زعرب،غسان كنفاني،جماليات السرد في الخطاب الروائي،دار  -

 .2006، 1ط ،عمان ،األردن،و التوزيعمجدالوي لمنشر
عبد الصمد زايد، مفهوم الزمن وداللته، الدار العربية لمكتاب تونس، د ط،  -

1988. 
عبد العزيز شبيل،الفن الروائي عند غادة السمان،دار المعرفة لمطباعة والنشر،  -

  .1،1987 طسوسة،تونس،
رواية بحث في تقنيات السرد ، عالم العبد المالك مرتاض،في نظرية  -

  .1998المعرفة،دم،دط،
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-البنيات الخطابية(عبد المجيد نوسي، التحميل السيميائي لمخطاب الروائي  -
 1423(،1،الدار البيضاء،ط المدارس،شركة النشر والتوزيع)الداللة-التركيب

 )م2002/هـ
الشعر العربي المعاصر ( العموي،الذات المغتربة و البحث عن الخالص يعل -

  .1،2013،دار الوطن لمصحاف والطباعة والنشر،الرباط،ط) أنموذجا
نية السردية عند الطيب صالح،دار هومة لمنشر بعمر عاشور،ال -

  .2010والتوزيع،الجزائر،دط،
، دار بن "واقع وآفاق" غالب همسا،المكان في الرواية العربية،الرواية -

  .1981 لبنان،دط،،رشد،بيروت
فوزية لعيوس غازي الجابري، التحميل البنيوي لمرواية العربية، دار صفاء لمنشر  -

 .2014، 1والتوزيع ، عمان، ط
،دار الفكر (المقاربة العيادية)فيصل عباس،التحميل النقدي واالتجاهات الفرويدية -

  .1996، 1العربي لمطباعة والنشر،بيروت لبنان ،ط
ار هلطيف زيتوني ،معجم مصطمحات نقد الرواية،عربي انجميزي فرنسي،دارالن -

  .2002لمنشر والتوزيع،بيروت ،لبنان،دط ،
،الرابطة الدولية لمناشرين تمحمد القاضي معجم السرديا -

 .المستقمين،لبنان،دط،دت 
محمد بوعزة، تحميل النص السردي تقنيات ومفاهيم،الدار العربية لمعموم ،  -

  .2010، 1بيروت لبنان ،ط
محمد بويجرة محمد،بنية الزمان في الخطاب الروائي الجزائري، دار الغرب  -

 . )2001/2002(،2لمنشر والتوزيع،دم،دط،ج
 .1991محمد سويتي،النقد البنيوي والنص الروائي، الدار البيضاء ،دم،دط، -
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من عصر (محمد عويد محمد ساير الطربوي،المكان  في الشعر األندلسي -
،مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة )هـ897/هـ474(المرابطين في نهاية الحكم العربي 

 .2005، 1،ط
،المركز الثقافي العربي،الدار )تنظير وانجاز(محمد مفتاح،دينامية النص -

  .2006، 3البيضاء،المغرب،ط
 العامة ئةمحمود الحسيني، تيار الوعي في الرواية المصرية المعاصرة، الهي -

 1997، 3لقصور الثقافة، القاهرة، ط
مرشد أحمد ،البنية و الداللة في رواية إبراهيم نصر اهلل ، المؤسسة العربية  -

 .2005لدراسات النشر ، د ط، 
 موضوعية وفنية في العمم،اإليمان لمنشر دراسةنادر عبد الخالق،الرواية  -

  2009 ،1والتوزيع،كفر الشيخ،ط
 .1986ياسين النصير،الرواية والمكان،دار الشؤون العامة،بغداد، العراق،دط، -
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 المراجـــــع المترجـــمة: ثانيا
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جيرار جينيت وآخرون،الفضاء الروائي، إفريقيا الشرق،بيروت،لبنان  -
 .2002،دط،

محمد معتصم عبد الجميل : ،تر)بحث في المنهج(جيرار جينيت،خطاب الحكاية -
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 . 1991، 1البنى والمعنى، لمجمة المساءلة،اتحاد الكتاب الجزائريين،الجزائر ،ع
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