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 مقدمة:

، القصة أنواع بٌن األحدث النوع الرواٌة الشكلوتعتبر فً وتغٌرا تطورا األكثر

اجتماعًوألنهانشاطتغطًموضوعاتهاحٌزيالتجارباإلنسانٌةوالخٌال،،والمضمون

اإلنسانٌةفهًشكلمنأشكالالتملكالفنًللواقع،تارٌخً، التجربة الرتٌاد تسعىدائما

 المعٌشتكوٌنها،وإعادة للواقع معٌنة رؤٌة عن تعبٌرا مادامت الوعً أشكال من فهً

تجسٌ الروائً كلً،فالعالم نحو على للحٌاة محسوس مام هً المطروقة والموضوعات

الجنساألدبً،وتكمنقٌمةالرواٌةفًرصدأنماطسردٌةمختلفة، وقدٌحددكٌنونةهذا

 هذا على الجزائرٌة الرواٌة الضرٌر"،النهجسارت "مراٌا ذلك واسٌنًومن للمبدع

بتمٌزالمرحلةالتارٌخٌةالتًعضوٌاارتباطامرتبطعبرتعنتمٌزإبداعًالتً،األعرج

 ولماكانتالذيشكلأرضٌته،االجتماعً،وبالواقعاالستقاللبعدوهًمرحلةماأنتجته،

إلىالموضوعاتالغائبةفًبحوثاالنتباهولرغبتنافًشدالرواٌةبهذهاألهمٌةوالمكانة،

جامعتنا، الرواٌة هذه حول النقدٌة الدراسات إضافةوقلة مٌدانوكذا فً أخرى لَبِنة

كانطموحناٌتسامىإلىخوضمجالالبحثضمن،الدراساتالخاصةبالسردالجزائري

مجالت البحث،الفسٌحه هذا إلنجاز ودافعا ة ونظرا بٌن الوطٌدة النصاألدبًللصلة لغة

 وعلم األدب بٌن قوٌة وشائج تكونت محورا،االجتماعورسالته األدب من جعل الذي

أن اعتبار على األساسً هالهتمامه اجتماعٌة تقلظاهرة الظواهرال باقً عن أهمٌة

.االجتماعٌة

 أن البحث هذا خالل من بعضوسأحاول أقدم من العدٌد عن التساؤالتاإلجابات

شكالٌات واإل

السوسٌونقدي؟وجذورالمنهجهًأصولما-

بعدفًفترةماسٌاسًواالجتماعًوالثقافًالعبرتالرواٌةالجزائرٌةعنالواقعكٌف-

االستقالل؟

رواٌةمراٌاالضرٌر؟فًالبنٌةالباطنٌةوالسٌاقاتالخارجٌةكٌفكونتهذهالظروف-



 ب
 

و األدبناقسمقد بعنوان صرف نظري األول أساسٌٌن؛ فصلٌن إلى البحث هذا

تعلقاألولبدراسةالرواٌةتحتثالثةعناوٌنهًكاآلتً ؛مبحثٌنفٌهتناولنا،والمجتمع

لوسٌانغولدمان،االنعكاسجورجلوكاتشونظرٌةمنهجالسوسٌونقدٌةفًدراسةاألدب،

التكوٌنٌة فتعلأم،والبنٌوٌة الثانً عنوانٌن ا تحت الجزائرٌة الرواٌة فً المحنة بأدب ق

الجزائرٌة.الواقعٌةفًالرواٌةالجزائرٌةوالمأساةالوطنٌةفًالرواٌة

فٌههوتناولنا،ةتطبٌقٌةتحلٌلٌةلرواٌةمراٌاالضرٌرضمدراس أماعنالفصلالثانً

ٌةالبنٌاتالنصٌةعلىمستوىالفهماآلخرالبنٌةاإلٌدٌولوجٌةفًالرواٌة،وأٌضاتحلٌللبق

إضافةإلىالبنٌةالفكرٌة(،/)آلٌاتاإلنتاجالذهنًوالتفسٌر)الشخصٌات،الزمن،المكان(،

فٌهاألهمالنتائجالمتوصلةالرواٌةالجزائرٌة،وخاتمةعرضنافٌهنشأمدخلكتمهٌدتناولنا

الذي،إلٌها ومنمنطلقأنالنصهو هذا المنهوعلىضوء طبٌعة أنٌحدد جكانالبد

والذيمنتبنىالمنهجالسوسٌونقدي)البنٌويالتكوٌنً(ذلكأنهٌتماشىوطبٌعةالنصأ

ولمزاولةالبحثكان،التًتعترضبحثناالسابقةشأنهأنٌَُمكننامناإلجابةعناإلشكالٌات

،جلواسٌنًاألعرلضرٌررواٌةمراٌاا تمدمصادرومراجعولعلأهمهامنالطبٌعًأنأع

وأشٌرختاما،لغةالنقداألدبًالحدٌثلفتحًبوخالفةوغٌرهااألدبوالمجتمعلدمحمساري،

 كان الصعوبات من جملة اعترضته قد البحث هذا أن إلى أهمها ندرة الدراساتبعض

.-مراٌاالضرٌر–هذهالرواٌةالمتصلةب

بالشٌسعنًفًاألخٌرإالأنألو المشرف"سامًالوافًتقدم "كرالجزٌلإلىاألستاذ

بالتشجٌععلىالبحثفًالموضوعأوال، ٌبخلعلٌنا ثانٌا،الذيلم اإلبانةوالنصٌحة ثم

ثالثا، البحثوالتوضٌح بهذا سار والذي أخٌرا النهاٌةوالتقوٌم بالتحٌةأخصهكما  ،إلى

 علىصبرهفجزاههللاخٌرا.والثناء

إلىكافةأساتذةاللغةالعربٌةوآدابهابجامعةالعربًتقدمبالشكرالكثٌرالدونأنأنسى

 بنمهٌدي.
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 العربية:الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة  (1

تدخل  ،ٌتفك النماد فً المشرق العربً أن الرواٌة العربٌة نشؤت فً ضوء عوامل وظروف     

وهً ال تخلو من تؤثٌر اآلداب الغربٌة التً اطلع علٌها  ،ٌسمى بالنهضة العربٌة فً إطار ما

لذا فإنه "من التعسف المول أن الرواٌة  ،ن طرٌك الترجمة والبعثات العلمٌةاألدباء العرب ع

إذ أنها نشؤت فً  ال شًءالعربٌة ولدت فً المرن العشرٌن أو نهاٌة المرن التاسع عشر من 

"عرٌمة.تربة غنٌة بتمالٌد أدبٌة 
(1)

 

ن مفصولة عن مثٌالتها فً كفهً لم ت ،الحدٌثةالشؤن نفسه ٌنطبك على الرواٌة الجزائرٌة     

الذي ظهرت متؤخرة عنه ولد ارتبط تخلفها عن موكبة المصة العربٌة  الوطن العربً،

الذي عمل جاهدا على طمس الهوٌة ومحو الشخصٌة الجزائرٌة من  ،الفرنسً باالستعمار

 التدمٌر.خالل 

من أساطٌر وحكاٌات،  ما تحملهإلى حد معاداة الثمافة الشعبٌة وتشوٌه  باالستعماربلغ األمر  ولد    

والرلابة التعسفٌة  الشعب،إضافة إلى تضٌٌك فرص التعلٌم وحصرها على فئة للٌلة جدا من 

التً أخرت ظهور  وأخرى، هًهذه العوامل مجتمعة  ،.... الخالممارسة على النوادي والصحف

فً النظرة  االنفعالألن طبٌعة الصراع الذي عاشته الجزائر ٌمتضً" ، فً الجزائر اٌةالرو

 جعلتعن المولف والمشاعر، وهً ظروف  ،ررد الفعل وعدم التؤنً فً التعبٌ والسرعة فً

مولف  تعبر عن األدٌب ٌمٌل إلى المصٌدة واأللصوصة التً تعبر عن اللمحة العابرة أكثر مما

 إٌدٌولوجٌة وفنٌة واضحة"مدروس فً أبعاد 
(2) 

. 

 تلتمً ظروف نشؤة الرواٌة الجزائرٌة وعوامل ظهور نظٌرتها فً الوطن العربً مشرله  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهٌئة المصرٌة العامة  لثالثٌة نجٌب محفوظ،دراسة ممارنة  بناء الرواٌة أحمد لاسم سٌزا:-1

 .18ص1984للكتاب،

   .77ص 1983الدار العربٌة للكتاب، ،وااللتزامالرواٌة العربٌة الجزائرٌة الحدٌثة بٌن الوالعٌة  دمحم: مصاٌف-2
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ن نسهو عن جذورها المشتركة ومغربه، وهً نشؤة تختلف ظروفها من لطر عربً آلخر دون أ

عربٌا
(1)

النشؤة المترددة  مر المسار الروائً لألدب الجزائري المكتوب بالعربٌة بمحطتٌن؛ولد  ،

 .الناضجة واالنطاللة

 ]محنة التأسيس[: الفترة التأسيسية األولى .أ

عرفت هذه الفترة المتمدمة من نشؤة الرواٌة الجزائرٌة غموضا، وشهدت مجموعة من     

المحاولة األولى مع حكاٌة العشاق فً  فنٌة، وكانتوالمتفاوتة المٌمة الالنصوص الغٌر المتجانسة 

ولد حممها أبو لاسم سعد هللا ونشرها سنة  ،الثامن عشر إبراهٌم فً المرنبن ال واالشتٌاقالحب 

تلتها بعد مدة زمنٌة غادة أم المرى فً تحمل ضالل شعبٌة ثم التً  مصص، وهً من ال1977

المرأة الجزائرٌة، لتؤتً بعد ذلن رواٌة الطالب  حوحو، التً رصد فٌها معاناةألحمد رضا  1947

 لنورالدٌن بوجدرة 1957والحرٌك فً  1951لعبد المجٌد الشافعً سنة  المنكوب
(2)

. 

ٌتحسسون مسالن النوع  ،كان هإالء أصحاب المحاوالت األولى لتؤسٌس الرواٌة الجزائرٌة     

 ممارسته.بشروط  الروائً دون أن ٌمتلكوا المدر الكافً من الوعً النظري

 كانت هذه بعض المالمح العامة لمسٌرة الرواٌة الجزائرٌة المكتوبة بالعربٌة فً بداٌاتها األولى     

 .الجزائرٌةحلة جدٌدة تإصل للرواٌة لتؤتً بعدها مر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجامعٌة، دٌوان المطبوعات  أنواعا ولضاٌا وأعالما، ة عمر: فً األدب الجزائري الحدٌث تارٌخٌا،نبن لتٌ -1

 . 195ص  1995، ماي الجزائر

الحر، الجزائر  التؤسٌسٌة، الفضاءالجزائرٌة  الرواٌة أنطولوجٌاالغائبة  واسٌنً األعرج: مجمع النصوص -2

 .6األول، ص ، الجزء2777،
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 التأصيل:ب. فترة 

اتسمت المدة الزمنٌة الفاصلة بٌن فترتً التؤسٌس والتؤصٌل للرواٌة الجزائرٌة ببعض الركود     

عرفت الرواٌة بٌاضات بٌن أزمانها، وكانت هذه المرحلة بمثابة المحطة التً استعاد الفنً، حٌث 

من خاللها األدباء أنفاسهم، لٌتوجهوا بجهودهم فٌما بعد لمرحلة الحمة تختلف عن سابمتها فً ظل 

، وهكذا تولدت الرواٌة الجزائرٌة الناضجة المكملة لإلنتاجات األولى وتواصلت واالستماللالحرٌة 

فاإلنتاجات الروائٌة الجدٌدة لٌست "بدعة تفردت بها الساحة األدبٌة الجزائرٌة  ،عصارة اإلبداع

وإنما نستطٌع أن نإكد من خالل األمثلة بؤن موجة من المبٌل لد ظهرت فً مصر نهاٌة الستٌنات 

ابة إذ لمعت أسماء ش، حٌث اصدم الصراع بعنف بٌن ممثلً المدٌم والجدٌد خاصة فً مجال المصة

الرعٌل  وجودهم أمام من سبموهم من ٌثبتواأن  استطاعواالغٌطانً ودمحم رجب  :آنذان من أمثال

ٌحٌى حمً ونجٌب محفوظ" :من أمثالاألول 
(1)

إال أن الكثٌر من الباحثٌن الجزائرٌٌن  ،

الثورة ، وهً الرواٌة  ما بعدرٌح الجنوب العمل الروائً المكتمل الذي ٌإرخ لمرحلة ٌرون فً 

للطاهر  1974الجزائرٌة ، ثم تلت هذه الرواٌة رواٌة الالز  االجتماعٌةالتً تناولت بحك الناحٌة 

أول رواٌة نسائٌة  دمحم لتظهرالرٌاح لعرعار  ماال تذروه كتابات أخرى لكتاب آخرٌن مثل: و وطار

لونٌسًة لزهور وهً "الطوفان" لزولٌخة فً جرٌدة الحرٌة، وٌومٌات مدرسة حر
 (2)

. 

 هكذا حتى أصبحت الرواٌة الجزائرٌة جزء من الرواٌة العربٌة بامتٌاز من خالل أهم تجاربها،    

وفً ظرف وجٌز جدا تمكنت الرواٌة الجزائرٌة الحدٌثة من معانمة فضاءات أوسع لإلبداع الخالق، 

 ومع بعض ألطار المغربفعلى الرغم من ظهورها المتؤخر عن نظٌرتها فً المشرق العربً، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .54، ص1984]مماالت نمدٌة[، المإسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر  بوشحٌط دمحم: الكتابة لحظة وعً -1

 .76التؤسٌسٌة، صالرواٌة الجزائرٌة  أنطولوجٌاالنصوص الغائبة  األعرج: مجمعواسٌنً  ٌنظر -2

العربً كتونس والمغرب، إال أنها أضافت الكثٌر للرواٌة العربٌة بشكل عام والجزائرٌة بشكل 

 خاص.
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 الجزائرية المكتوبة بالفرنسية: ( الرواية2

 الرواٌة بغٌر لغتهم األم أدباءهاللجزائر أن ٌكتب بعض  االستعمارٌةشاءت الظروف          

أن تمحوها من وجدان كل جزائري، وأن اللغة العربٌة، التً أرادت لها فرنسا الفناء وأرادت 

تسرلها من ألسنة أهلها ولد أثر ذلن على األدباء، إذ ظهرت كوكبة من الروائٌٌن الحاملة لهموم 

شموا الجزائر المتؤلمة أللم شعبها ، هذه الكوكبة لفٌف من الروائٌٌن الذٌن تكلموا الفرنسٌة وع

سبهم فً هذه اللغة غٌر للٌلة ... مكا العربٌة فعبروا عن ذلن الحب الدفٌن للوطن، فكانت"

"بل إن ربحهم ٌكاد ٌفوق خسارتهم... أمتهم وتارٌخهم لٌست للٌلة كذلنومكاسب لومهم و
(1)

 

ولد اشتهرت كتاباتهم بالوالعٌة النمدٌة ومن هإالء الروائٌٌن: كاتب ٌاسٌن، مولود فرعون،  

 ولود معمري، دمحم دٌب، مالن حداد، آسٌا جبار وغٌرهم.م

استطاع هإالء أن ٌوصلوا إحساسهم بالوطن الجزائر، كما حممت إنتاجاتهم شهرة كبٌرة      

حول ما إن كانت هذه  االستماللبٌن النماد بعد  اختالفاالفرنسً ولد خلمت هذه الشهرة لألدب 

تنسب إلى األدب الجزائري أم األدب الفرنسً. والحك أن هإالء الروائٌٌن كانوا األعمال 

فمالن حداد كثٌرا ما كان ٌعلن حزنه وأسفه على ضعف لغته العربٌة  اللغوٌة،بغربتهم  ٌجهرون

 بلغة طالما كره ما فعله بها أهلها فٌمول: "أنا أرطن وال أتكلم إن فً لغتً لكنة إننً  وكتابته

     كانت لغتً تثٌرن، لمد أنا الذي أغنً باللغة الفرنسٌة .... ٌجب أن تفهمنً إذا ما ،لسانمعمود ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .177ص ،1999ٌاغً عبد الرحمان: البحث عن إٌماع جدٌد فً الرواٌة العربٌة، دار الفرابً، بٌروت،-1
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ذلن، أراد أن ٌكون عندي نمص" االستعمارأراد 
(1)

جعل هذا . وعلى الرغم من رغبة فرنسا فً 

     جزائري الشخصٌة، فرنسً بً الروح،األدب فرنسٌا إال أن الحمٌمة ألوى فهو أدب "عر

اللغة "
(2)

الدار الكبٌرة، النول وهً  ومن بٌن رواٌات هذا األدب: ثالثٌة دمحم دٌب الحرٌك، 

، 1957الفمٌر  ابنرصٌف األزهار لمالن حداد،  ،الجزائري االجتماعًرواٌات تناولت الوضع 

 الدروب الوعرة للروائً مولود فرعون وكتابات مولود معمري الهضبة ،1953األرض والدم 

رائعة  1956ورواٌة نجمة  1965رواٌة أفٌون والعصا  ،1956وسبات العادل  1952المنسٌة 

 كاتب ٌاسٌن الجزائرٌة التارٌخٌة النضالٌة.

ً رواٌة جزائرٌة بامتٌاز خلمت ه ،نختم المول أن هاته الرواٌة المكتوبة بالفرنسٌة       

    ال ٌنمصهاالجزائر وُصِملَت بآالمها وآمالها، ولجوء كاتبها إلى اللغة الفرنسٌة  رحم من

 .إال ولم تكن عنده ٌوما غاٌةألن اللغة كانت عنده وسٌلة لٌس  شٌئا

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 .88ص ،1967بٌروت  العصرٌة، المعاصر، المكتبةالجزائري  سعاد: األدبخضر -1

 .)الممدمة(79، ص1977الهالل، الماهرة ، الدروبً، دارسامً جمة: تر (،دمحم دٌب: الدار الكبٌرة )رواٌة-2

 



 

 

.ل الأولـــــــــــــالفص  

 الأدب واجملمتع.
 في دراسة الرواية: -1

 المنهج السوسيونقدي في دراسة األدب. -1-1
 جورج لوكاتش ونظرية االنعكاس.-1-2
 لوسيان غولدمان والبنيوية التكوينية )التوليدية(.-1-3
 أدب المحنة في الرواية الجزائرية: -2
 الواقعية في الرواية الجزائرية.-2-1
 المأساة الوطنية في الرواية الجزائرية.-2-2
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 / في دراسة الرواية1 

 :منهج السوسيو نقدية في دراسة األدب -1-1

ظهر مصطلح السوسٌونمدٌة   
 *

 فً مختلؾ التداخالت التً تتناول ،مع بداٌة السبعٌنات

النالد الفرنسً كلود دوشً والذي اشتهر بهذا المصطلح  ،األدب فً منظور عاللته بالمجتمع

Claude Duchet فً  استعمالهومدى ، حٌنما تساءل فً مماله األول عن طبٌعة المصطلح

لألدب  االجتماعًحمل األدب، لإلشارة من جدٌد إلى بعض التٌارات المعروفة فً التحلٌل 

ع لتٌارات متعددة فً الدراسة النمد الوضعً أو الماركسً أو البنٌوي، هل هو جم :مثل

بعلم الداللة ... ؟ ،ًاالجتماعالنمدٌة لألدب عموما مثل: علم المعاجم ،علم األسلوب، علم 
(1)

 

تحدٌد مٌدانٌن معروفٌن ،لكً ٌفتح الطرٌك آثر كلود دوشً  االختالطولتفادي      

 للسوسٌونمدٌة ، وٌوسع مٌدان استمصائها.

المنهج الذي استحدثه لوسٌان  ،اإلبداع الثمافً سٌولوجٌاسومن  :إذ ٌتكون المحور األول     

تحت إسم "البنٌوٌة التكوٌنٌة "؛ وهً فلسفة رإٌة العالم   Lucien Goldmanؼولدمان 

 الفهم والشرح. فً تحلٌل العمل الثمافً: االثنٌنبمستوٌاتها 

خصص له  ،دبًٌولوجٌا المراءة واالنتاج األفٌتكون من سوس :أما المحور الثانً    

الدارسٌن فً  جل أبحاثه بمساعدة جماعة من  Robert Escarpitروبٌرت إسكاربٌت 

 بفرنسا. معهد اآلداب والتمنٌات الفنٌة الجماهٌرٌة فً جامعة )بوردو(

النص كل النص  وتهدؾ السوسٌونمدٌة لبل كل شًء إلى التركٌز على النص سوى النص،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .sociocritiqueالدكتور سعٌد علوش حٌن ترجم اللفظة الفرنسٌة  الترحه  *مصطلح السوسٌونمدٌة

 95وزٌع،دط،صاألدب والمجتمع ،دار االمل للطباعة والنشر والت دمحم ساري:-1
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للنصوص األدبٌة وطرٌمة جدٌدة لمراءتها( اجتماعٌة)وهً دراسة 
(1)

، حٌث ٌملن النص 

 معلومة من الكتابات األدبً حدودا متحركة، تمتد بٌن أصؽر وحدة لؽوٌة وبٌن مجموعة 

،وبالرؼم من  -من جهة أخرى –وتتؽٌر طبٌعة النص األدبً حسب الزاوٌة التً ٌنظر إلٌها 

فإن السوسٌونمدٌة ترفض دراسة  ،األولوٌة للنص لبل ؼٌره من المعطٌات األخرىإعطاء 

المكونة  استرجاعهو" ذلن أن مشروعها األساسً  ؛خارجًالنص منعزال عن إطاره ال

لنص الشكلٌٌن" االجتماعٌة
(2)

كما تطمح إلى إظهار أن كل إبداع فنً وأدبً هو أٌضا  ،

ٌة التً نعثر على كل الوسائط والتعمٌدات اللؽو ألن من وراء كل نص ،اجتماعٌةممارسة 

المتعددة  االجتماعٌةإذ ٌواجه النص لراءة ذوي الثمافة واألصول  تكون من هذا النص أدبٌا،

 ،فمبل أن ٌكتُبه الكاتب وٌمنح له حركة وحٌاة ٌكون لد أدركه المراء بطرٌمة ما ،والمختلفة

 ر بدوره لارئا لنصه.متساوٌة أو مختلفة مع رإٌة الكاتب الذي ٌعتب

وال ٌمكن  ،وٌبٌن كلود دوشً الصعوبات التً تحول دون معرفة المارئ األول ألي نص    

الذي ٌتحكم  االجتماعًاعتبار صاحب النص هو المارئ األول، فالنص األدبً ٌملن لانونه 

 .فً ظروؾ إنتاجه، ألن شروط االستمبال تساعد كثٌرا على إنتاجه

داخل  االجتماعًهو دراسة المانون  :سٌونمدٌةمن هنا ٌمكن المول بؤن موضوع السو     

عبر والع   اجتماعٌةباعتباره لٌس سوى تجربة  ،للنص االجتماعًالنص ولٌس المانون 

،سائدإلى خطاب إٌدٌولوجً  لالختزالمتخٌل، ؼٌر لابل 
 (2 )

فهً تهتم بدراسة النظام 

 وإلماء الخطب والمعارؾ شبكة معانٌها وتواترها الداخلً للنصوص وأنظمة سٌرها و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .95دمحم ساري: األدب والمجتمع، مرجع سابك ص-1

البٌضاء،  ات المكتبة الجامعٌة ،الدارلمصطلحات األدبٌة المعاصرة، مطبوعا سعٌد علوش:-2

 96،ص1984المؽرب 
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،المتؽاٌرة داخلها
(1) 

عناصر  ةولدراسة النص األدبً تمترح السوسٌونمدٌة التفرٌك بٌن ثالث

 :بإمكانها نمل وتوصٌل الرسالة اإلٌدٌولوجٌة 

  إنها  هً تلن اإلٌدٌولوجٌا الخاصة بالمجتمع فً شمولٌته،إيديولوجيا المنطق

إنها إٌدٌولوجٌا الطبمة   ،نضالٌة وملتزمةتظهر حٌة فً النصوص حتى إن كانت 

سواء أكد الكاتب على أصالة هذه المٌم أم أبرز تدهورها أو  ولٌمها،المهٌمنة 

 زوالها.أو  انهٌارها

 بواسطته ٌدافع أو  الذي ،المضمرسواٌء الُمعلن أو  المشروع اإليديولوجي للكاتب

 المحاربة.ٌحارب اإلٌدٌولوجٌا 

 نستشؾ لمحول بواسطة كتابته ولراءته معاالنص ا، هذا إيديولوجيا النص ،

إٌدٌولوجٌا بداخله مظاهر العودة إلى اإلٌدٌولوجٌا الشاملة المهٌمنة، أو بزوغ 

 للنص وتبٌانٌبحث هذا المنهج عن إعداد المعنى األصلً  ،والمعارضة االنمطاع

مولعه اإلٌدٌولوجً الخاص به دون ؼٌره من النصوص، الذي ٌمكننه تحدٌد 

، إذ ٌكون التركٌز على المٌمة الخاصة مائمة بٌنه وبٌن المجتمع الحمٌمًلعاللة الا

النص.العنصرٌن األولٌن اللذٌن ٌعتبران خارج بالنص بإبعاد 
 (2)

 

، أٌن إن الدراسة السوسٌونمدٌة تفتح العمل من الداخل، لتتعرؾ أو تنتج فضاًء تنازعٌا    

 اجتماعٌةٌصدم المشروع اإلبداعً بمماومات، بضؽوطات موجودة سلفا، بشعارات ونماذج 

  المإسساتٌة . باألجهزة االجتماعًوثمافٌة، بضؽوطات الطلب 

، لسوسٌونمدٌة الضمنً والمسكوت عنه، ومن داخل اللؽة تسؤل امن داخل العمل    

 فً  لتدرج الكل االجتماعً للنصوالصوامت، تصوغ فرضٌة الالوعً  مفكر فٌهوالال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 44المرجع السابك ص سعٌد علوش :المصطلحات األدبٌة المعاصرة،-1

 98ص -المرجع السابك–دمحم ساري : األدب والمجتمع  -2
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ٌفة النشاط ة الخاصة بالمعنى، أي مكانة ووظوبعد ذلن ٌمكن طرح األسئلالمتخٌل، إشكالٌة 

التارٌخً أو ذان، والتً تسهم فً تكونه  االجتماعًداخل هذا التشكل الدال المسمى باألدب، 

 الخاص.ومنحه طابعه 

 شًء ال ٌوجدفً النص هو نتٌجة بشكل أو بآخر لحركة المجتمع، فً الممابل  شًءفكل     

 .االجتماعٌةٌعتبر نتٌجة حتمٌة ومباشرة لهذه الحركة 

 ةوإنتاج الثروات الرمزٌ ،دراسة الوسائط  بٌن السوسٌونمدٌةمن هنا األهمٌة الحاسمة ل    

ُعرؾ بؤسماء شتى )المنهج  ،بلور هذه المنطلمات فً منهج نمديوبٌن خٌال الكاتب، "لتت

المنهج  المنهج المادي التارٌخً، سً،المنهج المارك ،االجتماعًالمنهج  ،الوالعً

والنزاعات التً تفرعت عن الفلسفة األم  لالتجاهاتتبعا  النمد الجماهٌري...(، ،اإلٌدٌولوجً

وتبعا لخصوصٌة كل نالد.
(1)

 

لمنهج على ٌد طه حسٌن وأحمد أما فً النمد العربً الحدٌث، ظهرت البذور األولى لهذا ا   

تفاعال بسٌطا  ،و التارٌخٌة االجتماعٌةوسالمة موسى متجلٌا فً تفاعل الرإٌتٌن  ،أمٌن

ثم تطور على أٌدي  "هٌبولٌت" بوجه خاص، و النمدٌة من "سانت بٌؾ" مرجعٌتهٌستمد 

هذا األخٌر الذي استمر علٌه بعد  و"دمحم مندور"، "محمود أمٌن العالم "و"لوسً عوض"

"فٌصل  ، ٌولوجً(، لٌمتد بعدها عبر أعمال "ؼالً شكري"طول تملب تحت إسم )النمد اإلٌد

ن ٌ"البنٌوٌ  من جهة، ونظرائهم دراج" و"مفٌد الشوباشً" و"حسٌن مروة" و"نبٌل سلٌمان"

ٌمنى العٌد ودمحم رشٌد  دمحم بنٌس، إلٌاس خوري، )دمحم برادة، التكوٌنٌٌن " من جهة ممابلة

جرائً )النص والسٌاق( فإنهم ٌلتمون فً النهاٌة الذٌن وإن اختلفوا فً المنطك اإل ،ثابت...

         للظاهرة األدبٌة فً إطار التصور الوالعً  اجتماعًعند محاولة البحث عن معادل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابطة إبداع  األلسنٌة، إصداراتإلى  ٌوسؾ وؼلٌسً: النمد الجزائري المعاصر من الالنسونٌة -1

 44، صلسنطٌنة، الجزائرلثمافة، جامعة ا
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)الوالعً( على أوسع نطاق فً األدب العربً خالل  االجتماعًولد سٌطر النمد  الماركسً،

 (.االشتراكٌةالستٌنٌات والسبعٌنٌات )فترة الهٌمنة 

حٌزا كبٌرا من الكتابات  ًاالجتماععلى ؼرار سائر البالد العربٌة ،استؽرق النمد     

حٌث هٌمنت  بصورة الفتة،نته  الشاملة علٌها خالل العشرٌة السبعٌنٌة متجلت هٌ النمدٌة،

وأفرزت  وثمافة(، والتصادعلى الحٌاة الجزائرٌة العامة ،)سٌاسة  االشتراكٌةاإلٌدٌولوجٌا 

الصناعٌة ،الثمافٌة( الثورات الثالث )الزراعٌة،
(1)

ظهرت موجة نمدٌة  ضمن هذا اإلطار ،

 "تحاكمه" وربما للنص األدبً وتماربه، االجتماعًتدعو إلى التشدٌد على البعد عارمة، 

وكان من نتاج ذلن أن ظهر كم نمدي معتبر ٌتحرن تمثله لهذه الزاوٌة، أحٌانا من مدى 

عمر  زٌنب األعوج، ،دمحم ساري ،منهجً)دمحم مصاٌؾ ،األعرج واسٌنًضمن هذا الفضاء ال

لٌنة،...( مع تحٌز بعضهم للرإٌة التارٌخٌة )عبد هللا الركٌبً (مثال، وآخرٌن للرإٌة بن 

 عمر أزداج،....(. دمحم بوشحٌط، نطباعٌة المبسطة )مخلوؾ عامر،الا

حوله  ما حامتثم سرعان  ،االجتماعً بحفاوة كبٌرة فً البدءوعموما فمد لوبل النمد     

جهرا د المالن مرتاض( أكثر النماد الجزائرٌٌن النسور، وٌمكن أن ٌكون الدكتور )عب

 ألن الهم له إال تعلٌل كل شًء تعلٌال طبمٌا، وزهده فٌه ورؼبته عنه، بازدرائه لهذا المنهج،

وربطه للصراع بٌن البنٌة الفولٌة والبنٌة التحتٌة 
(1)

رؼم أن له سابك  ،-على حد تعبٌره-

 فً كتابه )فنون النثر األدبً فً الجزائر( االجتماعٌةعهد لصٌر بشًء من الممارسة 

 .بوجه خاص

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14ص 1993ألؾ لٌلة ولٌلة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر، عبد المالن مرتاض،-1
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 : االنعكاسجورج لوكاتش ونظرية -1-2

منحط  "هً لصة كفاح بطل :حسب لوسٌان ؼولدمان وجورج لوكاتشإذا كانت الرواٌة     

وجاهته"بحثا عن لٌم أصٌلة، تعٌد له ممامه وللوجود  ،ٌواجه حاضرا منحطا متدهورا
(1)

 

ثم معرفة  ،رة المسار الذي حادت عنه الرواٌةفإنه بإمكاننا أن نعرؾ من خالل هذه العبا

مطٌعة بٌنه والممصود هنا الشكل الروائً الجدٌد الذي ألام ال ،التزمتهالمسار الجدٌد الذي 

بؤن الوالع المعٌش هو  :د الحٌاد عن الكالم السابك أللولوال أرٌ ،وبٌن الشكل الكالسٌكً

ن الفن محاكاة وانطاللا من الممولة الفلسفٌة السائدة بؤ، الذي صاغ الشكل الروائً الجدٌد 

 جاء هذا الشكل الروائً الجدٌد لٌتحدث بصراحة عن الوالع الجدٌد فمد للطبٌعة الوالعٌة، 

د انؽرست ول وال ٌصؽً إلى احتجاجات الجمهور؛ الذي ٌرفض رإٌة صورته فً الوالع،

ورإٌة جورج لوكاتش فً هذا الصدد، تثبت المشروعٌة الفعلٌة  ،فٌها العٌوب من كل جانب

 المائمة بٌن الرواٌة والمجتمع .

عالم لم ٌعد فٌه اإلنسان فً لرواٌة على أساس أنها "الشكل األدبً الرئٌسً لٌحدد ا     

فلكً ٌكون هنان أدب ملحمً، البد من وجود وحدة  ،االؼترابوال مؽتربا كل  ،وطنه

 ،تعارض نهائً بٌن اإلنسان والعالمالبد من وجود  ،والبد لكً تكون هنان رواٌة ،أساسٌة

وبٌن الفرد والمجتمع"
(2)

)فٌلسوؾ  االتجاهجورج لوكاتش المنظر األساسً لهذا  تبرإذ ٌع؛ 

ذلن عندما درس وحلل العاللة بٌن  ؛(،فً النصؾ األول من المرن عشرٌنالوالعٌة األكبر

باعتبار األدب اِنعكاسا وتمثٌال للحٌاة" ،األدب والمجتمع 
(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22،ص1،2412الطبعة  األردن،- عالم الكتب الحدٌث ،إربد لؽة النمد األدبً الحدٌث، فتحً بوخالفة:-1

منشورات المإسسة -ة الشكلدراسة فً بنٌ-تمنٌات البنٌة السردٌة فً الرواٌة المؽاربٌة، إبراهٌم عباس:-2

 15،ص2442-الجزائر–الوطنٌة للنشر واالتصال اإلشهار 

 .55صالح فضل مناهج النمد المعاصر، دار اآلفاق العربٌة، مصر، دط، ص-3
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كما فهمها على  وطبمها االنعكاسنظرٌة (1971-1885فمد تبنى جورج لوكاتش )    

"على  االنعكاسولد فهم لوكاتش  ،وعلى الرواٌة األوروبٌة بشكل خاص ،الرواٌة بشكل عام

وأوضح دور المبادرة الفردٌة فً لهر  ،نموذجً وصحٌح فً الفن واألدب أنه إنعكاس

الضرورة "
(1)

نمذجته، وانبثك ذلن كله من أن  و وإٌجابٌته ولهذا تعرض لسلبٌة البطل  ،

النموذجً والصحٌح فً  االنعكاسإال من  ،ال ٌستمد موضوعٌته وحمٌمته"صراع األفراد 

الشخصٌات والمصائر للمسائل المركزٌة لصراع الطبمات"
(2)

فً كل مجتمع أو والع له  

على أهمٌة طبمة  ال تؤكٌد وبذلن ٌكون هدفه بٌان أطراؾ الصراع الطبمً،، خصوصٌته

 كاتشوكما ٌمول لوإلى ممثل لصورة الصراع فً عصرها،  تتحول وأهمٌة شخصٌة ما؛

تمع فً البتكار عمل ٌكون نموذجا بالنسبة إلى وضع المج ،"فكبار الروائٌٌن ٌجهدون أنفسهم

وٌصلح  ،ٌلبسونه السمات النموذجٌة للطبمةإنسانا  ،وٌختارون ركٌزة لهذا العمل ،عصرهم

، ألن ٌظهر بمظهر إٌجابً وألن ٌبدو جدٌرا فً ماهٌته كما فً مصٌره -فً الولت نفسه–

والمعاضدة"بالتؤٌٌد 
(3)

زل ال ٌمكن بمع ،أي أن الفكر الذي ٌإمن بؤن فهم اإلنسان واألفراد ؛

والسٌاسً وااللتصادي هو البطل الحمٌمً، الذي ٌحدد عن حٌاتهم ووجودهم االجتماعً 

ر سلوكه وهزٌمة إرادته وانتصارها، فاعلٌة الفرد فً الجماعة، إلى جانب تحدٌد مصٌ

تتمثل فً  ،بها جورج لوكاتش فً علم االجتماعالتً لام وبالتالً فإن أهم المساهمات 

 والوالعٌة . ااِلنعكاسمفهومً :

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 59،دار الوفاء لدنٌا  الطباعة والنشر ،دط،ص اجتماعًمدحت الجٌار :النص األدبً من منظور -1

لبنان  بٌروت، ،دار الطلٌعة، جورج طرابٌشً ترجمة: كملحمة برجوازٌة، ةالرواٌ لوكاتش:جورج -2

 44،ص1ط

 45ص المرجع نفسه-3
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 :االنعكاسأ/ 

عمل النالد انطاللا من االتجاه الماركسً على ربط أشكال الوعً كافة بالبنٌة      

ته كشؾ عن العاللة الجدالٌة بٌن دالالت األعمال اإلبداعٌة ففً كتاب ،االلتصادٌة المحددة لها

صولها الضاربة ٌرى أن األدب ظاهرة تارٌخٌة لها أو ،االجتماعٌةالكبرى ودالالت البنٌات 

فً أعماق كفاح الطبمات 
(1)

. 

  ب/ الواقعية :

ٌة عنده وتعد كتاباته حول الوالعٌة من أهم وأعمك ما كتب حول هذه المسؤلة، والوالع      

 تجاوزه.ولكٌفٌة  االجتماعًتستند إلى إدران متعٌن للوالع 

، وكان ولمد "طور النظرة الوالعٌة إلى األدب تطوٌرا ٌنطوي على لدر كبٌر من العمك     

لنسك  انعكاسا، إذ نظر إلى األعمال بوصفها لجانب الهٌجلً مع الفكر الماركسًلى اٌمٌل إ

عمل األدبً الوالعً البد أن ٌكشؾ عن نمط التنالضات، وذلن إلى أن ال ،ٌنكشؾ تدرٌجٌا

فً إلحاحها على الطبٌعة المادٌة  الذي ٌكمن من وراء نمط معٌن ،وظلت نظرته ...

والتارٌخٌة لبنٌة المجتمع "
(2 )

. 

بل كمسرح  ،"إذ ال ٌعتبر لوكاتش الوالع مجرد مكان متدهور محكوم علٌه باإلثم األمثل     

أضاؾ البعد التارٌخً  ،جابٌة الموى المستمبلٌةبٌة الموى المدٌمة وإٌصراع دموي بٌن سل

مالم ٌره فً مرحلته الهٌجلٌة وكون انفصال الفرد مع  ،افظ على ممابلة الملحمة والرواٌةوح

" للرأسمالٌةالمجتمع هو التنالض الموضوعً 
(3)

تؽٌٌر لعالم وأثناء كالمه عن الملحمة ك ،

 البطل لمصٌره  "نظرٌة الرواٌة" على استسالم حٌث ركز لوكاتش فًٌنسجم فٌه والمجتمع، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المكً ،مكتبة األدب ،الماهرة  طاهر أحمدترجمة:  مناهج النمد المعاصر، إنرٌن اندرسون امبرت:-1

 .132،ص1991،مصر،دط،

 .22ري، األدب والمجتمع ،مرجع سابك صدمحم سا-2

 .22المرجع نفسه ص-3
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الذذي سذطرته اآللهذة، كذل مذا ٌمذوم بذه البطذل مكتذوب منذذ األزل فذً الكتذب السذماوٌة، تحذت 

 للملحمة،بٌن الفرد والمجتمع كماعدة أساسٌة  االنسجامحافظ على  ،وجهة نظر الماركسٌة

هذً  كلٌا لتمسٌم العمل(، انعداماإلهٌا( أصبح ))مصٌرا  كان ما ،لكنه انتمل من فوق إلى تحت

كمذا آمذن لوكذاتش بالتطذابك بذٌن حركذة الفذن ، الطفولة العادٌة لإلنسانٌة مثلمذا ٌمذول مذاركس 

 فذً جذوهره هذو وٌرى بذؤن األدب ،ى المبدع السعً إلى تؽٌٌر الوالعوأنه عل وحركة الحٌاة،

سطحٌا لمظاهر الوالع." ولٌس انعكاسا ،فة بالوالع ناتجة عن رإٌة وتحلٌلمعر
(1)

 

وال  ،"شذذبٌه مذذن حٌذذث بنٌتذذه بآلٌذذة /العذذالم بعامذذةوبذذذلن فذذالنموذج األدبذذً أو الذذنص األدبذذً      

وهذو ككذل نمذوذج بل إنه ٌؤخذ وضعا بالنسبة للعالم  ،ً هذه الحالة مجرد لول عن العالمٌكون ف

".ل األصذل..متطلبذا أن ٌكذون المولذؾ المتخذذ منذه مثذ ،ٌدخل فً تناسب مع األصل
(2)

أو مذن  ،

 وواضذذح أن تؽٌٌذذر العذذالم ،كمذذا أوضذذح لوكذذاتش مذذن لبذذل -أشذذكاله فذذً أي مذذن–الذذنص األدبذذً 

 االنعكذذاس النمذذوذجً الصذذحٌح لذذدى لوكذذاتشوأشذذكاله، وراء هذذذا  االجتمذذاعًوتؽٌٌذذر الوجذذود 

 أي مذع الوالذع النفسذً واالجتمذاعً المذنعكس عنذه وبذلن ٌظل النص فذً صذراع مذع األصذل؛

والثذانً فذً  ،األول فذً لؽتذه وتشذكٌله :ألدبً خصوصٌته ولألدٌذب وضذع متمٌذزللنص ا وٌظل

 .رإٌته للعالم والذات 

وأوضذح "أن الرواٌذة  ،( رإٌذة لوكذاتش للرواٌذة1895-1975) ولد أكمل مٌخائٌذل بذاختٌن     

ولذذلن فإنهذا تعكذس بشذكل أساسذً وبعمذك  ،بذً الوحٌذد الذذي مذازال لٌذد التشذكلهً النذوع األد

  أن ٌفهذذم ظذذاهرة السذذٌرورة-وحذذده –، ومذذا هذذو لٌذذد التشذذكل ٌسذذتطٌع التطذذوردلذذة وسذذرعة و

وأصذذذبحت الرواٌذذذة هذذذً البطذذذل األساسذذذً للذذذدراما التذذذً ٌبرزهذذذا الطذذذور األدبذذذً فذذذً العصذذذر 

الجدٌد"
(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة ،الذذذذنص األدبذذذذً وتطبٌماتهذذذذا فذذذذً النمذذذذد العربذذذذً المعاصذذذذر سوسذذذذٌولوجٌا صذذذذالحة عبذذذذاس:-1

 15ص،2412-2411 ،أم البوالً–ماجستٌر،جامعة العربً بن مهٌدي 

 .275ص  1،1977،دمشك،كانوندار الجماهٌر فإاد مرعى، :االنعكاس والفعل ،تر هورست رٌدٌكو:-2

،بٌروت  1،طفكر العربً ،معهد النماءكتاب ال :الملحمة والرواٌة ،ترجمة جمال شحٌد، باختٌن مٌخائٌل-3

 24ص 1986،لبنان 
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ولد خصص لوكاتش الكثٌر من أعماله حول الفكر واألدب والفن ،مستندا إلى ربط وثٌك     

بٌن الذوق الكالسٌكً الذي ال ٌتولؾ عن إبداء إعجابه به والعمٌدة الماركسٌة .التً بمً 

،فكتاباته عن علم الجمال وتنظٌراته األدبٌة والفكرٌة التزال من مخلصا لها طوال حٌاته 

. االجتماعًالمراجع األساسٌة لألدباء الوالعٌٌن ،والنماد الذٌن ٌنهجون المنهج 
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،إضاءات نمدٌة، مجلة آفاق، العدد السادس  -نشؤته وتطوره–لألدب  االجتماعً أزادة منتظري :النمد-1

 .169ص
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 لوسيان غولدمان والبنيوية التكوينية )التوليدية(:-1-3

ت نتاجا فلسفٌا لد أثمر (،1974-1913إن الحٌاة الحافلة للوسٌان ؼولدمان فٌما بٌن )     

مجتِمعة مدرسة أو اتجاه فً التفسٌر  جعل من كتابات ؼولدمانواجتماعٌا ونمدٌا، 

)الفردي االجتماعً للنص األدبً، ولكنه خاص ومتمٌز استطاع أن ٌوازي فٌه بٌن 

ئج التً أفرزتها فمد كان ؼولدمان تلمٌذا لكل النتا ،وبٌن )الذاتً والموضوعً( الجماعً(،

لذا كانت المضاٌا التً اهتم على بعض تجلٌاتها فً الولت نفسه، ، والخارجٌن الجدلٌة المادٌة

بها ؼولدمان "مزٌجا من كل الحمول الفلسفٌة والعلمٌة والمادٌة والنمدٌة والجمالٌة واألدبٌة، 

أو النظر  ،بنٌوٌة التكوٌنٌة أو التولٌدٌة "من ثم حاول أن ٌضع لنفسه نظرٌة خاصة هً "ال

."الجمال المحض للنصوص األدبٌة 
(1)

  

ٌذذذذربط بذذذذٌن األثذذذذر والجماعذذذذة، ولكنذذذذه ال ٌؽذذذذض النظذذذذر عذذذذن  أن "ؼولذذذذدمان"  حذذذذاول     

الكاتذذذب ودوره اإلبذذذداعً، فهذذذو ٌذذذرى بذذذؤن بنذذذاء األثذذذر األدبذذذً ٌعبذذذر عذذذن شخصذذذٌة الكاتذذذب 

وبذذذالرؼم مذذذن ،  مذذذن ناحٌذذذة، والجماعذذذة التذذذً ٌنتمذذذً إلٌهذذذا هذذذذا الكاتذذذب مذذذن ناحٌذذذة أخذذذرى

كة للعذذذذالم، هذذذذا كلذذذذه ٌذذذذرى أن الجماعذذذذة وحذذذدها هذذذذً المذذذذادرة علذذذذى إنتذذذاج رإٌذذذذة متماسذذذذ

 .معٌنذذذذذذذذذذذذذة بطرٌمذذذذذذذذذذذذة والمبذذذذذذذذذذذذدع ٌمكنذذذذذذذذذذذذه التعبٌذذذذذذذذذذذذر عذذذذذذذذذذذذذن هذذذذذذذذذذذذذه الرإٌذذذذذذذذذذذذة

والبنٌوٌذذذة التكوٌنٌذذذة فذذذً مماربتهذذذا للذذذنص األدبذذذً لامذذذت علذذذى مجموعذذذة مذذذن المفذذذاهٌم      

 : األساسٌة أهمها

 الفهم والتفسير: 

ن مذذذا سذذذبك ال ٌعنذذذً دائمذذذا أن الفهذذذم ٌسذذذتبد بالبنٌذذذة الداخلٌذذذة للنصذذذوص، والتفسذذذٌر إ     

علذذذذى مذذذذا هذذذذو خذذذذارجً عنهذذذذا، فذذذذـ"ؼولدمان" ٌشذذذذٌر إلذذذذى حمٌمتذذذذٌن أساسذذذذٌتٌن ٌمتصذذذذر 

ترتبطذذذان بذذذالموانٌن الخاصذذذة بذذذالفهم والتفسذذذٌر، تذذذم الكشذذذؾ عنهمذذذا بفضذذذل أعمذذذال علذذذم 

 : وهمذذذذذذذذذا النفسذذذذذذذذذٌة االجتمذذذذذذذذذاع البنٌذذذذذذذذذوي التكذذذذذذذذذوٌنً ومجابهتهمذذذذذذذذذا لألعمذذذذذذذذذال

ٌن"أن النظام األساسً لطرٌمتً البحث هاتٌن لٌس واحدا فً كال المنظور "
(2)

 ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .62مدحت الجٌار: النص األدبً من منظور اِجتماعً، مرجع سابك ص -1

،الدار 3ؼولدمان لوسٌان: المنهجٌة فً علم ااِلجتماع األدبً، ترجمة مصطفى المسناوي، الطبعة -2

 .1984-المؽرب–البٌضاء 
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  والتفسٌر رؼم النماشات الموسعة التً دارت خاصة فً الجامعة األلمانٌة حول فالفهم  

طرٌمتً البحث هاتٌن، لٌس ٌختلؾ أحدهما عن اآلخر"
(1)

، فبالنسبة للنمطة األولى ٌشٌر 

"ؼولدمان" إلى أنه ٌستحٌل فصل الفهم عن التفسٌر حٌن ٌتعلك األمر باللٌبٌدو، سواء إبان 

 لكن هذا الفصل ٌكون ممكنا فً التحلٌل السوسٌولوجً أو بعد االنتهاء منها، فترة البحث

 -كما أشار -فهما فً نظره طرٌمتان ذهنٌتان ؼٌر مختلفتٌن، بل إنهما طرٌمة واحدة، فالفهم 

أما التفسٌر فإنه ٌدرج تلن البنٌة فً بنٌة شاملة مباشرة، وٌكفً أن  هو الكشؾ عن بنٌة دالة،

وحتى ٌجد  شاملة موضوعا للدرس حتى ٌصبح فهما ما كان مجرد تفسٌر،نؤخذ البنٌة ال

البحث التفسٌري نفسه مرؼما على االستناد إلى بنٌة جدٌدة أكثر اتساعا " 
(2). 

هو أن العاللة التً تربط الفهم بالتفسٌر هً عاللة تكامل  وما ٌمكن أن نشٌر إلٌه هنا،     

. وٌضرب "ؼولدمان" والتفسٌر ٌتضمن الفهم بل وٌتعداهفالفهم أضٌك من التفسٌر،  وترابط،

"وعلى سبٌل المثال نذكر كٌؾ أن فهم الخواطر أو  :ذا الجانب أمثلة توضٌحٌة إذ ٌمولله

هو نفسه الكشؾ عن الرإٌة المؤساوٌة المكونة للبنٌة الدالة المنتظمة لكل  مآسً "راسٌن"،

ة الجانسٌنٌة هو نفسه تفسٌر لتكوٌن من هذه األعمال فً جملته، فً حٌن أن فهم البنٌ

هو ذاته تفسٌر ، الجانسٌنٌة المتطرفة، وأن فهم تارٌخ النبالة المثمفة للمرن السابع عشر

هو  لتكوٌن الجانسٌنٌة، كما أن فهم العاللات الطبمٌة فً المجتمع الفرنسً للمرن السابع عشر

تفسٌر لتطوٌر النبالة المثمفة وهكذا " 
(3). 

 لـةالبنية الدا : 

ٌتعلك األول بفهم األعمال األدبٌة من حٌث  اثنٌن:إن البنٌة الدالة تموم بتحمٌك هدفٌن      

طبٌعتها ثم الكشؾ عن داللتها، وهذا هدؾ ٌبدو أكثر ارتباطا بعملٌة الفهم، أما الثانً فٌتعلك 

 والرواٌة فً إطار التصور البنٌوي التكوٌنً  ،بالحكم على المٌم الفلسفٌة واألدبٌة والجمالٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16ؼولدمان لوسٌان: المنهجٌة فً علم اجتماع األدب، مرجع سابك ص -1

 .17المرجع نفسه، ص-2

 .17المرجع نفسه، ص-3
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فكرٌة خارجٌة هً بنٌة إحدى رإى العالم لدى جماعة  تحتوي على بنٌة دالة، تمابلها بنٌة

وهذه البنٌة الدالة ال ٌمكن إدراكها إال حٌن تجاوز المظهر الخارجً للعمل ، بشرٌة معٌنة

الروائً، ولد ٌكون هذا المظهر ذا شكل خرافً أسطوري، لكن داللته العمٌمة لد تكشؾ عن 

عن الوالع، فإنه على مستوى المحتوى بنٌة دالة لها عاللة مع أحد التصورات الموجودة 

األدبً تكون للمبدع حرٌة كاملة فً التصرؾ واالستفادة من تجاربه الشخصٌة وذكائه لخلك 

عالم خٌالً، وهذا العالم هو نفسه البنٌة السطحٌة حٌث ٌجب تفكٌكه بهدؾ الوصول إلى 

 .النظام الفكري الذي ٌحكمه، وهذا النظام هو البنٌة الدالة

ذا كانت المناهج السوسٌولوجٌة التملٌدٌة فً دراستها لألدب لم تهتم ببنٌة العمل األدبً وإ     

حٌن تركٌزها على العاللة المائمة بٌن مضمون العمل األدبً ومضمون الوعً الجماعً 

 ن منهج "ؼولدمان" ركز على البنٌة انطاللا من الوظائؾ التً تإدٌها فً العمل األدبًإف

فً  -إلى الكٌفٌة التً ٌتوصل بها الكتشاؾ البنٌة الدالة، فعلى الباحث وأشار )ؼولدمان( 

لكً ٌفهم العمل الذي هو بصدد دراسته أن ٌتمٌد فً الممام األول بالبحث عن البنٌة  -نظره 

را ما ٌحترمها المختصون التً تكاد تشمل كلٌة النص، وذلن استنادا إلى لاعدة أساسٌة ناد

باحث أن ٌحٌط بمجمل النص وأن ال ٌضٌؾ إلٌه أي شًء وأن وهً أن على ال ،فً األدب

ال ٌكون إال  ،العمل األدبً عامة والرواٌة خاصةفاستخالص البنٌة الدالة فً ، ٌفسر تكوٌنه

عبر لراءة جزئٌات النص فً ضوء مجموع النص ذاته، مع التركٌز على ماله داللة وظٌفٌة 

البحث عن البنٌة الدالة فً العمل الروائً  مجال ولد ترن "ؼولدمان" ،أساسٌة فً العالـم

 .رهٌنا بمدرات النالد الحدسٌة

ومفهذذذوم البنٌذذذة الدالذذذة ال ٌفتذذذرض فمذذذط وحذذذدة األجذذذزاء ضذذذمن كلٌذذذة الذذذنص والعاللذذذة      

الداخلٌذذذة بذذذٌن العناصذذذر، بذذذل ٌفتذذذرض فذذذً نفذذذس الولذذذت االنتمذذذال مذذذن رإٌذذذة سذذذكونٌة إلذذذى 

 رإٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة دٌنامٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة، أي وحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة النشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؤة مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذع الوظٌفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
(1). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نةس، 14 ددع،الباسكادي بون ـ البنٌوٌة التكوٌنٌة ولوسٌان ؼولدمان، ترجمة دمحم سبٌال ، مجلة آفاق  -1

 22، ص :1982
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ٌجد تعبٌره عن طرٌك  وألح "ؼولدمان" على االنسجام بٌن البنٌات، والذي ٌمكن أن    

وهذا ، مضامٌن خٌالٌة تخالؾ أشد االختالؾ المحتوى الوالعً والحمٌمً للوعً الجمعً

التناسك بٌن البنٌات ٌخالؾ التصور السوسٌولوجً الكالسٌكً الذي ٌمٌم عاللة انعكاس 

 .مٌكانٌكً بٌن الوعً الجمعً والعمل األدبً

 الوعي القائـم والوعـي الممكــن: 

" الوعً " من المفاهٌم التً ٌصعب تحدٌدها تحدٌدا دلٌما، ورؼم ذلن فمد عرفه  إن      

"ؼولدمان" بؤنه "مظهر معٌن لكل سلون بشري ٌستتبع العمل "
(1) 

وإن كلمة " مظهر" ، 

تفرض وجود ذات عارفة وموضوعا للمعرفة، وهذه الذات العارفة "لٌست ال فردا معزوال 

نٌة جد متؽٌرة ٌنضوي تحتها فً آٍن الفرد والجماعة أو وال جماعة بدون زٌادة، بل هً ب

عدد معٌن من الجماعات "
(2)

من هنا ٌمكن المول بؤن كل والعة اجتماعٌة هً والعة وعً  ،

ن الوالع على وجه من بعض جوانبها، وكل وعً هو لبل كل شًء تمثٌل لمطاع معٌن م

ائع وعً، فان العنصر البنٌوي فإذا كانت كل والعة اجتماعٌة تستتبع ول التمرٌب، وهكذا

 .األساسً لولائع الوعً تلن، هو درجة تالإمها أو درجة الال تالإم مع الوالع

والوعً  ،: الوعً الوالع والوعً الممكنٌز "ؼولدمان" بٌن نمطٌن من الوعًوٌم      

الوالع هو وعً بسٌط ال ٌتوفر صاحبه على إمكانٌة التؤمل فٌه، فٌفكر بالسلون أكثر مما 

ٌفكر بالذهن، أما الوعً الممكن ال ٌصله الفرد إال عندما ٌستطٌع التؤمل بفضل ثمافته 

من أجل أن ٌبنً بواسطتها مستوى متبلورا  وخبرته فً المعطٌات الفكرٌة لجماعته،

  ن،ة وأهدافها، آنذان ٌرفع فً ذاته الوعً الوالع إلى مستوى الوعً الممكلمصالح الجماع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، سنة14 ، العددالوعً المائم والوعً الممكن ، ترجمة. دمحم برادة، مجلة آفاق :ؼولدمان لوسٌان  -1

 .25ص : ،1982

 .25نفسه، ص المرجع-2
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وهذا الوعً هو أساس الوعً المائم الذي ٌعتبر نتٌجة العدٌد من المعولات والتحرٌفات   

 .التً تعٌك تحمٌك الوعً الممكن من جراء مختلؾ عناصر الوالع التجرٌبً

والنتاج األدبً ومنه الرواٌة لٌس انعكاسا بسٌطا للوعً الجمعً، ولكنه تعبٌر راق عن      

هذا الوعً، بمعنى أنه ال ٌرتبط بؤفكار عامة الناس، وإنما ٌرتبط باإلٌدٌولوجٌا والفكر 

من هنا تبرز أهمٌة الوعً الممكن،  ،النظري اللذٌن ٌصوؼهما األعضاء النابهون للجماعة

 .تحدٌد الرإٌة بشكل جٌد وخاصة فً األعمال الكبرى إذ بواسطته ٌمكن

  العالـمرؤيـة: 

إن مفهوم " رإٌة العالم " ٌعتبر من أهم العناصر التً تنبنً علٌها البنٌوٌة التكوٌنٌة كما      

: كرٌن السابمٌن لـ"ؼولدمان" أمثالصاؼها "ؼولدمان"، وهذا المفهوم استعمله كثٌر من المف

وهإالء جمٌعا ٌنتمون إلى ، "لوكاتش"، "كارل مانهاٌم" و"ماكس فٌبر""دٌلثً"، "ٌاسبرز"، 

وتباٌنت مفاهٌم هإالء لرإٌة العالم، فهذا المفهوم ال ٌشكل ، مختلؾ فروع العلوم اإلنسانٌة

عند "دٌلثً" مفهوما إجرائٌا بل مكونا فعاال لما ٌعانٌه الفرد وٌعٌشه، وبناء على ذلن فهو 

س ، فإن كل كائن ٌرد على ما ٌتولد عن مولفه فً المجتمع من ٌبدو من اختصاص علم النف

مشاكل بواسطة نموذج ٌبنٌه بشكل تدرٌجً، وحٌنئذ ال ٌبدو التحدٌد المجتمعً إال عامال 

ثانوٌا ٌضفً صبؽة الوحدة على تنوع النظرات كما هً عند األفراد 
(1)

 أما " كارل مانهاٌم، 

" فالمفهوم عنده ٌوافك المفهوم الكلً لألٌدٌولوجٌا، وهكذا فاألٌدٌولوجٌا بما هً كذلن ، 

تتخذ بعدا ضٌما، ومن ثمة ٌمصد " مانهاٌم " إلى التفرٌك بٌن النظرة إلى العالم 

واألٌدٌولوجٌا، فٌوضح بذلن االلتباسات التً تمع فٌها الماركسٌة، حٌث تتخذ نظرٌة 

متعددةاألٌدٌولوجٌا معانً 
(2). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفهوم النظرة إلى العالم ولٌمته فً نظرٌة األدب، ترجمة عبد السالم بن عبد العالً، مجلة  :هٌندلس -1

 .63-62ص -المؽرب-، الرباط1982، 14 ددع ،آفاق

 .63المرجع نفسه ص-2
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ا كان تحدٌد" دٌلثً " لمفهوم " رإٌة العالم " منطلما من مرجع سٌكولوجً، فان وإذ     

أما عند " ماكس فٌبر " فالنموذج  ،"كارل مانهاٌم" حدده من خالل منظور ابستٌمولوجً

 الذهنً الذي ٌشترن مع النظرة إلى العالم فً نماط متعددة، هو نموذج نواجهه بالوالع كً 

مدى ابتعاده عنه، ونمٌمه انطاللا من بعض العناصر التً نستمٌها من الوالع، ولكً نمٌس 

ننتمٌها بداللة السإال الذي ٌطرحه الباحث 
(1)

. ورؼم هذا التعدد فً مفهوم رإٌة العالم لدى 

هإالء الدارسٌن، فمد وجد بٌنهم عنصر مشترن هو مفهوم الكلٌة كما تحددت فً مرجعها 

 .ن" نفسه لد لجؤ إلى هذا المفهومالهٌجلً، و"ؼولدما

وما ٌمكن مالحظته هو أن استعمال مفهوم " رإٌة العالم " فً الدراسات السابمة لـ "     

لوكاتش " و"ؼولدمان " لد اتسم بالؽموض، ووظؾ فً ؼٌر مجاله فً الفلسفة وعلم النفس 

استعمله بكٌفٌة دلٌمة، إذ  والتارٌخ. إال أن " جورج لوكاتش " كان إٌجابٌا فً استخدامه له،

وفً مجال النمد األدبً. وٌإكد هذا ما ذهب إلٌه " لوسٌان ؼولدمان " حٌن أشار إلى أن 

المفهوم لٌس من أصل جدلً. واستعمله "دٌلثً" ومدرسته بكثرة، لكن بشكل ؼامض وفج، 

مة، دون أن ٌنجحوا فً إعطائه وضعا إٌجابٌا صارما. وإن الفضل فً استعماله بالدلة الالز

لتصبح أداة عمل، ٌرجع بالدرجة األولى إلى " جورج لوكاتش"
(2)

. وأعطى "ؼولدمان" لهذا 

 ."المفهوم اهتماما خاصا فً مختلؾ ما كتبه، إال أنه ركز علٌه فً مإلفه " اإلله الخفً

وٌعرؾ "ؼولدمان" "رإٌة العالم " بموله : " إن الرإٌة للعالم هً بالتحدٌد، هذه    

لتطلعات واإلحساسات واألفكار التً توحد أعضاء مجموعة اجتماعٌة، وفً المجموعة من ا

الؽالب أعضاء طبمة اجتماعٌة، وتجعلهم فً تعارض مع المجموعات األخرى ،إنها بال شن 

 خطاطة تعمٌمٌة للمإرخ، ولكنها تعمٌمٌة لتٌار حمٌمً لدى أعضاء مجموعة ٌحممون جمٌعا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .63المرجع السابك، ص-1

 .66المرجع نفسه ص-2
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هذا الوعً بطرٌمة واعٌة ومنسجمة إلى حد ما "
(1)

. وٌمدم تعرٌفا آخر لنفس المفهوم لائال :" 

إنه التمدٌر االستمرائً التصوٌري إلى أعمك مدى التحام األحاسٌس المتحركة ألفراد فئة 

المستوى  ومجموعة مترابطة من المضاٌا والحلول التً ٌتم التعبٌر عنها على اجتماعٌة ما،

 وبواسطة كون محسوس من المخلولات ، بواسطة األلفاظاألدبً عن طرٌك اإلبداع

 .(2)واألشٌاء"

 وانطاللا مما سبك ٌمكن المول بؤن رإٌة العالم تبدو متعارضة مع مفهوم الرإٌة الفردٌة    

آخر، إن هذه الرإٌة تبتعد عن أن تكون نسما فردٌا لتتخذ طابعها االجتماعً  بمعنى

 .التارٌخً

 األفراد، وٌرىوٌذهب "ؼولدمان" إلى أن رإٌة العالم فً العمل األدبً لٌست من إبداع     

 فً-" فً منظور مادي جدلً أن األدب والفلسفة من حٌث إنهما تعبٌران عن رإٌة للعالم 

هذه الرإٌة لٌست والعة فردٌة، بل والعة اجتماعٌة تنتمً إلى  فإن-ٌن مستوٌٌن مختلف

مجموعة وإلى طبمة "
(3)

ما ٌمكن أن نشٌر إلٌه هو أن الفرد المبدع ال ٌمكن أن ٌخلك  . وإن

من تلماء نفسه بنٌة فكرٌة منسجمة تستطٌع أن تمثل رإٌة للعالم، فهذا األمر ٌكون من إبداع 

بتلن البنٌة إلى درجة عالٌة من االنسجام  االرتماءالفرد المبدع هو  الجماعة. أما ما ٌموم به

 .حتى ترلى إلى مستوى اإلبداع الخٌالً

إال أن هذا ال ٌعنً نفً الفرد المبدع نهائٌا، فدوره رؼم كل شًء ٌبمى حاضرا فً اإلبداع   

وره أن ٌبلور وخاصة اإلبداع الروائً، وهذا الوجود ٌتحمك فً صٌاؼة رإٌة العالم، إذ بممد

تلن الرإٌة بشكل واضح ومنسجم. والفرد المبدع ٌختلؾ عن أفراد الجماعة العادٌٌن الذٌن 

 ال ٌتجاوز وعٌهم مستوى الوعً الوالع. وبذلن فكبار األدباء والفالسفة وؼٌرهم من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24باسكادي بون: البنٌوٌة التكوٌنٌة ولوسٌان ؼولدمان، مرجع سابك، ص-1

 .23المرجع نفسه، ص-2

 23المرجع نفسه، ص-3
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المنظرٌن، هم الذٌن ٌستطٌعون دون ؼٌرهم التعبٌر عن مشاعر وأفكار الجماعة التً 

"ال ٌؤخذ " ممولة رإٌة العالم" فً معناها التملٌدي، الذي  و"ؼولدمان ،ٌتكلمون باسمها

ٌشبهها بتصور واع للعالم، تصور إرادي، أو النسك الفكري الذي ٌسبك عملٌة تحمك النتاج 

إن ما هو حاسم، لٌس هو نواٌا المإلؾ، بل الداللة الموضوعٌة التً اكتسبها النتاج، بمعزل 

عن رؼبة مبدعه، وأحٌانا ضد رؼبته 
(1). 

وهكذا فالفرد لد ٌحمك رإٌة العالم بصورة ال شعورٌة، ومن ثم لد تترسخ فً ذهنه      

ما ٌوجد من تفاوت بٌن النواٌا  ،الخاصة. وٌبمى كدلٌل حً على ذلن وربما ضد رؼبته

 .اإلبداعٌة للمبدع واألفكار التً ٌعبر عنها من خالل عمله اإلبداعً

فً رأي "ؼولدمان" أن تتكون إال فً إطار الجماعة، إذن فـ"رإٌة العالم" ال ٌمكنها      

فهً فً الرواٌة  ،فعلى الرؼم من انتسابها إلى الكتاب، فإنها لٌست من إبداعهم الخاص

رواٌة البد أن تحمل تصورا معٌنا  الموضوعً، وكلترتبط بنظرة الكاتب العامة إلى الوالع 

وت من رواٌة إلى أخرى، وذلن تماشٌا وهذه الرإٌة تختلؾ مستوٌاتها وتتفا ،عن هذا الوالع

ٌمكن أن تفمد انسجام  ذلن. والرواٌةمع طبٌعة هذه الرإٌة، فمد تكون شمولٌة ولد تكون دون 

 .الرإٌة إلى العالم لتسمط فٌما ٌسمى بالوعً الوالع، وذلن حٌن تتملص الرإٌة الشمولٌة

لى ما هو مستمبلً، وما دامت من هنا ٌمكن المول أن رإٌة العالم تتجاوز ما هو والع إ     

هً وحدها التً تمتلن "رإٌة العالم".  الرإٌة، فإنهااألعمال الروائٌة الكبرى تتمٌز بشمولٌة 

هذه الرإٌة التً تعتبر فً الوالع تعبٌرا كلٌا وشمولٌا عن لٌم وطموحات ومشاعر الجماعة 

  .التً تإمن بها

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .23المرجع السابك، ص-1
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 / أدب المحنة في الرواية الجزائرية 2

 الواقعية في الرواية الجزائرية:-2-1

لمد ساعدت ظروؾ الجزائر بعد الحرب العالمٌة األولى على ظهور المذهب الوالعً      

رٌة فً الرواٌة الجزائ
(1)

كما أنها  ،التً لم تنشؤ من فراغ إنما هً ذات تمالٌد فنٌة وفكرٌة،

  balzacذات صلة تؤثرٌة بظهور وشٌوع مصطلح الوالعٌة فً أوروبا الذي أعلنه )بلزان(

honore  فً مجموعته الضخمة الكومٌدٌا البشرٌة،La comédie humaine.
(2) 

ارتباطها الوثٌك بالوالع ،فهو الموضوع األساسً إن لم وأهم ما مٌز الرواٌة الجزائرٌة     

األوحد ،وهو والع المجتمع ووالع اإلنسانٌة كلها ."وٌتجسد فً حٌاة اإلنسان فً بٌئة  ٌكن

 معٌنة وفً وضعه االجتماعً بما ٌطبعه من بإس أو رخاء، وعالئمه باإلنسان واألرض

، وأخٌرا فً مشاعره وااللتصادٌة واالجتماعٌةومولفه من األنظمة الدٌنٌة والسٌاسٌة 

وأحاسٌسه وعواطفه، إنه والع واسع ٌشمل مظاهر الوجود اإلنسانً فً مجتمع معٌن ."
(3) 

الحرب العالمٌة األولى كانت تسوده الكثٌر من  ما بعدووالع الجزائر فً فترة     

والدٌممراطٌة ، ولد كثر فٌه من دواعً الحرٌة والوطنٌة والعزلة والحرمانالمتنالضات 

والرخاء فً الولت نفسه الذي كان فٌه الشعب ٌعانً من الشماء المزمن والمٌود، ولد سادت 

الوالعٌة لما فٌها من وصؾ مادي للحٌاة وتعبٌر صرٌح لما فٌها ، ال لما تحمله من تشاإم 

ونظرات سوداء ولما تزرعه من بذور الطبمٌة والحمد
(4)

 -كما ٌراها البعض-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المإسسة  فً األدب الجزائري الحدٌث، الدار التونسٌة للنشر، تونس، هللا: دراساتٌنظر أبو لاسم سعد -1

 .56، ص1985الوطنٌة للكتاب، الجزائر 

 196ك صمرجع ساب الحدٌث،عمر بن لٌنة: فً األدب الجزائري -2

 2للكتاب، الجزائر، طالوطنٌة  العربً، المإسسةالنمد األدبً الحدٌث فً المؽرب  دمحم المصاٌؾ:-3

  196ص 1984

 57-56سابك ص الحدٌث، مرجعفً األدب الجزائري  هللا: دراساتٌنظر أبو لاسم سعد -4
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ٌولً عناٌة " لذا فهو  االجتماعًوأهم جانب ٌلتفت إلٌه األدٌب الوالعً هو" الجانب      

وبٌان أسبابها  االجتماعٌةخاصة بالصراع الطبمً، كما ولً عناٌة كبٌرة بتحدٌد األزمات 

فٌنملنا إلٌه دون تكلؾ أو افتعال  ، فٌكون بذلن شاهدا على الوالع الذي ٌعٌش فٌه،وآثارها

فمثال وهذا ظاهر فً كتابات األدباء الجزائرٌٌن الوالعٌٌن من خالل المضاٌا التً تناولوها ،

ٌعالج الكاتب مشكلة الحجاب التً  ،1947ة أم المرى" ألحمد رضا حوحو فً رواٌة "ؼاد

األذهان واأللالم زمنا طوٌالشؽلت 
 (1)

،
 

وحتى ٌومنا هذا، وفً رواٌة السبعٌنات طرح 

الصدام الحضاري، فكان )مرزاق بمطاش( من أكثر الروائٌٌن وعٌا لوالع الصدام موضوع 

"طٌور فً الظهٌرة" عندما جعل التالمٌذ ٌنمطعون عن حصص اللؽة الحضاري فً رواٌته 

 العربٌة .

الماركسً  االتجاه اإلٌدٌولوجًكما نالحظ مٌل الكثٌر من الروائٌٌن الجزائرٌٌن إلى      

، ثورة التحرٌرٌة بصبؽة إٌدٌولوجٌةفهذا الطاهر وطار فً رواٌته "الالز" حاول أن ٌصبػ ال

فمد كان متعصبا للثورة  1984واٌته "لماء فً الرٌؾ" وكذلن حسان جٌالنً فً ر

.1974الزراعٌة، ومثله عبد الحمٌد بن هدولة فً رواٌة "رٌح الجنوب"
 (2)

 

 "وبهذاٌمول:ً باندالع الثورة الجزائرٌة الوالع االتجاهوعبد هللا الركٌبً ٌإرخ لظهور      

ة والذاتٌة المنؽلمة على دخلت لصتنا العربٌة مرحلة جدٌدة متخطٌة دروب الوعظ والخطاب

.. الوالعٌة التً تعنى باإلنسان أوال مرحلة الوالعٌة بمفهومها الحدٌث.نفسها، وأعنً بها 

وأخٌرا بال طنطنة وال صراخ وانفعال...الوالعٌة التً التنمل نمال آلٌا فوتوؼرافٌا، بل تؤخذ 

باللفتة المعبرة، بالحوار الطبٌعً ثم تعلو عنه بالمعالجة الفنٌة، بالهمس باإلٌحاء منه 

"الجذاب
(3)

 فهو ٌرى أن هذه الفترة هً التً مكنت المصة الجزائرٌة من الدخول فً  ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57-56مرجع سابك ص الحدٌث،ت فً األدب الجزائري أبو لاسم: سعد هللا، دراسا-1

فً الرواٌة العربٌة"، مجلة العلوم اإلنسانٌة ،جامعة دمحم خٌضر، جاب هللا أحمد :"الحداثوٌة وأثرها -2

 . 18ص  2442بسكرة، الجزائر ،العدد الثانً، 

 .6-5ص 2،1992المإسسة الوطنٌة للكتاب،الجزائر،ط أبو العٌد دودو :بحٌرة الزٌتون،-3
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المضٌة وذاتٌة التجربة، مع المحافظة الوالعٌة بمفهومها الحدٌث؛ أي بٌن موضوعٌة مرحلة 

 على الشروط الفنٌة الضرورٌة للعمل األدبً.

على ؼرار البالد  –على الحٌاة الجزائرٌة عامة  االشتراكٌةلمد هٌمنت اإلٌدٌولوجٌا      

  الثالث )الزراعٌة والصناعٌة والثمافة( سٌاسة والتصاد وثمافة وأفرزت الثورات -العربٌة

وعلى ضوئها شهدت الجزائر حركات التؤمٌم والتٌسٌر الذاتً للمإسسات والمخططات 

النمدي الجزائري، ٌنفتح على خطابات إٌدٌولوجٌة التنموٌة، فً هذا الولت بدأ الخطاب 

وبدأت تتعمك خارجٌة )لٌنٌن وماركس...( وأخرى أدبٌة نمدٌة )لوكاتش وؼولدمان....( 

عاللة األدب باإلٌدٌولوجٌا فظهر كم نمدي معتبر ٌتحرن فً هذا الفضاء المنهجً، على 

اختالؾ الرإى النمدٌة .
(1)

 

السبك  اعتنالهٌنحاز فً والعٌته إلى الرإٌة التارٌخٌة فمد أعلن  عبدهللا الركيبيفهذا     

البحث ٌجمع بٌن التارٌخ والنمد"تارٌخٌة. "والوالع أننا اخترنا منهجا لهذا لرإٌة منهجٌة 
(2)

 

وٌإكد على االتجاه اإلنسانً "فلٌس الوالع االجتماعً وحده الذي ٌنبؽً أن ٌهم األدٌب 

الوالعً، بل ٌنبؽً أن ٌهمه كذلن الوالع العاطفً والروحً لإلنسان "
(2)

وكؤنها محاولة ، 

 المزج بٌن معالم الوالعٌة وبعض خصائص الرومانسٌة.

فٌركز على الوالع االجتماعً "وهو نابع أساس من إٌمانه المتجذر  مصايف دمحمأما     

بالرسالة االجتماعٌة لألدب والدور النضالً الجماهٌري الذي ٌنبؽً أن ٌضطلع به."
(3)

كما 

من أعمال األدباء، فٌبٌن  االجتماعًٌإمن أٌضا بؤن من رسالة النالد "أال ٌعمل الجانب 

 ات المجتمع ومدى خدمة هذه األعمال آلمال األعمال وبٌن تطلع العاللة  التً تربط بٌن هذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .39ٌنظر ٌوسؾ وؼلٌسً: النمد الجزائري المعاصر من الالنسونٌة إلى األلسنٌة، مرجع سابك ص-1

 .48: الشعر الدٌنً الجزائري الحدٌث ، ص عبد هللا الركٌبً-2

 .294دمحم المصاٌؾ: النمد األدبً الحدٌث فً المؽرب العربً، مرجع سابك،ص-3
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العاملة المحرومة"الطبمات 
(1)

.   

"، لام وااللتزاموفً دراسة له بعنوان "الرواٌة العربٌة الجزائرٌة الحدٌثة بٌن الوالعٌة     

 بحسب المالمح العامة لموضوعها فكانت:بتصنٌؾ الرواٌات المدروسة 

ورواٌة الفلسفٌة  ورواٌة التؤمالتالرواٌة اإلٌدٌولوجٌة، الرواٌة الهادفة، الرواٌة الوالعٌة     

"الشخصٌة
(2)

. 

أن ٌفٌد من أطروحات لوكاتش  دمحم ساريوعلى ؼرار دمحم مصاٌؾ ٌحاول النالد     

منظري الفكر الوالعً واإلٌدٌولوجً عبر كتابه )البحث عن النمد األدبً  وؼولدمان وسائر

أول نالد جزائري لام ببسط نظري شامل لمعالم "البنٌوٌة التكوٌنٌة" عند  الجدٌد( وهو

جه مثل: لوسٌان ؼولدمان، لكنه لم ٌلتزم بها تطبٌمٌا، كما وظؾ مصطلحات نمدٌة من منه

النموذجٌة البطل السلبً، البطل اإلٌجابً، الشخصٌة  الشرح، ،المؤساوٌة، الفهمالرإٌة 

..وؼٌرها
(3)

. 

مما لدمه ابراهٌم رومانً فً حدٌثه عن عاللة األدب بالوالع فً ممال كما ٌمكن اإلفادة     

له بعنوان "األدب والوالع" وهو ٌرى أن كال من الماركسٌة والشكالنٌة "لد شوه بنٌة عاللة 

"همااألدب بالوالع وذلن لتطرفٌ
(4)

. 

هو صاحب أول دراسة منهجٌة منظمة للرواٌة الجزائرٌة فً  واسيني األعرجأما عن      

، وهو ٌنظر للرواٌة على أنها "نتاج الثورة الوطنٌة وإرهاصات وفً المنهج الوالعً ضوء

وٌمكن أن ٌكون كتابه  ،مرحلة أخرى ٌنظر إلٌها بؤنها "انعكاس للتحوالت الدٌممراطٌة"

 )اتجاهات الرواٌة العربٌة فً الجزائر( خٌر دلٌل على ذلن، السٌما أن طابعهالضخم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .67دمحم مصاٌؾ: دراسات فً النمد واألدب ،مرجع سابك ص -1

 .47المرجع نفسه ص-2

 .54ٌوسؾ وؼلٌسً: النمد الجزائري المعاصر من الالنسونٌة إلى األلسنٌة ،مرجع سابك،ص-3

 .56المرجع نفسه ص-4



األدب والمجتمع                                                   الفصل األول                           
 

32 
 

  أهله ألن ٌكون أول دراسة منهجٌة منظمة. األكادٌمً لد

أما عن واسٌنً األعرج هو صاحب أول دراسة منهجٌة منظمة للرواٌة الجزائرٌة فً      

وارهاصاتها" وفً ضوء المنهج الوالعً ،وهو ٌنظر للرواٌة على أنها "نتاج الثورة الوطنٌة 

وٌمكن أن ٌكون كتابه  ،مرحلة أخرى ٌنظر إلٌها بؤنها "انعكاس للتحوالت الدٌممراطٌة "

السٌما أن طابعه األكادٌمً  ،نٌة العربٌة الجزائر( خٌر دلٌل على ذلالروا اتجاهاتالضخم )

 لد أهله ألن ٌكون أول دراسة منهجٌة منظمة .

عبارة عن فرش سٌالً )سوسٌولوجً(  باب أول:؛ حٌث ٌنمسم الكتاب إلى بابٌن كبٌرٌن    

 مًوباب ثان: هو الجانب التطبٌ ،ٌمهد لمواجهة النصوص الروائٌة بخلفٌة تارٌخٌة

إلى  -تمسٌما لصٌما الفرش الباب األول –حٌث ٌمسم الرواٌة الجزائرٌة  - والجوهري أٌضا- 

 االتجاه الوالعً النمدي، االتجاهالرومانتٌكً ، االتجاهاإلصالحً،  االتجاهأربعة اتجاهات )

، واضحة اجتماعٌهتٌسر من نماذج روائٌة برإٌة  كل اتجاه ٌدرس ما( وضمن االشتراكً

، تموم االشتراكًالوالع النمدي والوالع  :االتجاهٌنوتزداد وضوحا وجالء كلما الترب من 

هذه الرإٌة المنهجٌة على استحضار السٌاق االجتماعً للنص )وربطه ربطا متجذرا ببنٌته 

فً النص الروائً ." االنعكاسٌةالتحتٌة ( وتتبع صوره 
(1)

 

بصفة عامة والجزائرٌة بصفة خاصة، لم ٌنطلك فٌها وٌرى جل النماد أن الرواٌة العربٌة     

أصحابها من روح أمتهم وضمٌر شعوبهم، بل انطلموا من األفكار والتٌارات الواردة من 

فً تحمٌك ما سعى إلٌه خالل لرون ؼابرة  االستعمارالشرق أو الؽرب، وبذلن فمد ساعدوا 

جهم الروائً من التٌار الماركسً، الجزائرٌٌن فً السبعٌنات إنتاالروائٌٌن   جلفمد "أصدر 

 ولد تؤثر كل من عب الحمٌد بن هدولة والطاهر وطار باالتجاهات الوالعٌة فً الرواٌات 

العالمٌة"
(2)

، إذ تعتبر الرواٌتان )رٌح الجنوب والالز( األرضٌة والتؤسٌس لرواٌة جزائرٌة 

فبعد خمس وعشرٌن سنة   والعٌة باللؽة العربٌة، ثم سرعان ما اتسع مجالها وتعدد كتابها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .54المرجع السابك ص-1

 17ٌنظر جاب هللا أحمد: الحداثوٌة وأثرها فً الرواٌة العربٌة ،مرجع سابك ص -2
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،تجاوز عدد األعمال الروائٌة ثالثٌن عمال إبداعٌا،  1994-1974من كتابه )رٌح الجنوب( 

اختلفت فً درجة والعٌتها، كما اختلفت فً اتجاهاتها الفكرٌة واإلٌدٌولوجٌة، ومستوٌات 

فً ممابل المدة الزمنٌة )ربع لرن( إال أنه دلٌل المعالجة الفنٌة، ولد ٌبدو هذا العدد ضئٌال 

وٌة العطاء الروائً".على حٌ
(1)

 

ٌمكن المول أن الرواٌة الجزائرٌة لد ؼلب علٌها االتجاه الوالعً، فكانت تعبٌرا  وأخٌرا    

منها، فؽلبت  واالجتماعٌة االلتصادٌةخاصة  ،ٌاة وانعكاسا لها بمختلؾ أوضاعهاعن الح

 .لٌها مجموعة من الخصائص والمالمحع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .241لٌنة :فً األدب الجزائري الحدٌث ،مرجع سابك صٌنظر عمر بن  -1
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 المأساة الوطنية في الرواية الجزائرية:-2-2

ختلؾ التؽٌرات التً طرأت على لمد ساٌرت الرواٌة الجزائرٌة الوالع، ونملت م     

المجتمع بحكم الظروؾ والعوامل التً أسهمت فً إحداث هذا التؽٌٌر، ومن المالحظ أن 

، كما ساٌرت ثورٌة، خاصة الثورة ضد االستعمارالرواٌة الجزائرٌة لد صبؽت بصبؽة 

جدٌدة  النظام االشتراكً وهذا ما نجده فً عمد السبعٌنات، ودخلت الرواٌة فٌما بعد مرحلة

وانهزام، إذ انطلك الكاتب من الوالع الذي عاشه وعاٌشه من زمن فٌها ثورة ونضال 

األزمنة فاصطلح علٌه أدب األزمة"
(1)

الجزائرٌة التً كانت بداٌتها سنة ،فمد شؽلت األزمة 

الكثٌرٌن: المثمؾ والمبدعٌن، كما شؽلت العام لبل الخاص، بعدما تسللت إلى ٌومٌات  1988

لجزائري، وكان ذلن كافٌا لتتخذ مادة دسمة استهلكت فً العدٌد من الكتابات، حٌث اإلنسان ا

أخرجت دور النشر داخل الجزائر وخارجها عناوٌن عدة، تبحث فً دلائك هذه األزمة 

وتحاول تفكٌن وتحلٌل الوالع الجزائري بمختلؾ مستوٌاته بحثا عن الحمٌمة وعرضا لها، 

لض وكانت هذه الكتابات فً أؼلبها سٌاسٌة، طمست وفك رإٌات شتى، وصلت حد التنا

الكثٌر من الخصوصٌات، وهمشت أهم لضٌة هً لضٌة المواطن الجزائري.
(2)

 

، وراح ً، إذ أرخ لهذه المؤساة بؤدبهولم ٌتخلؾ المبدع الجزائري على األخص الروائ    

 ٌصور هموم االنسان داخل المجتمع .

مرجعٌة الخطاب الروائً الجزائري خالل فترة هذه الظاهرة شكلت فً األؼلب    

 التسعٌنات، أو ما اصطلح علٌه بالعشرٌة السوداء .

فمد كانت فترة التسعٌنات حافلة بالرواٌات التً تحاول أن تإسس لنص روائً ٌبحث عن    

تمٌز إبداعً مرتبط ارتباطا عضوٌا بتمٌز المرحلة التارٌخٌة التً أنتجته وبالوالع 

 لذي شكل أرضٌته، التً استطاع من خاللها الروائٌٌن أن ٌستلهموا األحداث ا االجتماعً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-لرإٌة والبنٌة فً رواٌات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري،لسنطٌنةادرٌس بودٌبٌة: ا-1

 51-54، ص1،2444ط-الجزائر

عالم الكتب  المعاصرة، فً الرواٌة الجزائرٌة الرواٌة والعنؾ ،دراسة سوسٌونصٌة حبٌلة:الشرٌؾ -2

 41،دط ص2414الحدٌث، أربد، األردن، 
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والشخصٌات من أجل لراءة الحادثة التارٌخٌة لراءة مرهونة بالظرؾ التارٌخً الصعب 

الذي مروا به وما تردد فً رواٌة التسعٌنات تصوٌر وضعٌة المثمؾ الذي وجد نفسه سجٌن 

أو رساما أو موظفا، فإنهم بٌن نار السلطة وجحٌم اإلرهاب، وسواء كاتبا أم صحفٌا 

ٌشتركون جمٌعا فً المطاردة والتخفً وهم ٌشعرون دوما أن الموت ٌالحمهم ".
(1)  

عٌنات وما بعد مشدودة لتلن الرإٌة اإلٌدٌولوجٌة، وٌرجع ذلن ومازالت رواٌة فترة التس    

وهذا ما ترن بصدمته على الفن، فكل النصوص  لألوضاع المؤساوٌة التً ٌمر بها الوطن،

الروائٌة التً ظهرت فً فتر المحنة, حاولت أن تعكس ما ٌتعرض له المجتمع فً لالب 

هٌمنة االٌدٌولوجٌة على الخطاب الروائً ٌهٌمن علٌه البعد اإلٌدٌولوجً، وهذا ما ٌإكد ال

وبعد األزمة التً عصفت بالمجتمع الجزائري خالل السنوات الماضٌة والتً  ،الجزائري

موضوع األزمة وآثارها  آخر عالج،أخذت الرواٌة منعرجا مست كل طبمات المجتمع 

متنها الحكائً وفً فاتخذت رواٌة األزمة من المؤساة الجزائرٌة مدارا لها، منها فوائد أسئلة 

 أحضانها تتشكل مختلؾ عناصر سردها.

معظم األعمال الروائٌة ، كان مدار العنؾ المعروؾ إعالمٌا باإلرهاب إذا فموضوع    

، إذ لم ، إال أن هذا العنؾ لم ٌكن الطابع الوحٌد الذي طبع فً السنوات الماضٌةالتسعٌنٌة

تحول نحو التصاد السوق وتسرٌح العمال تكن عشرٌة األزمة فمط بل كانت كذلن عشرٌة ال

.1992وإلؽاء اإلنتخابات 
(2)

 

 اجتماعٌافمرأنا رواٌات لمختلؾ األجٌال التً تعاطت موضوع العنؾ السٌاسً وآثاره     

والتصادٌا وثمافٌا، حٌث ٌلتمً الطاهر وطار فً "الشمعة والدهالٌز" مع واسٌنً األعرج فً 

كما جسدها  األمة وفضح الممارسات التً تبعتها، "سٌدة الممام" فً البحث عن جذور

آخرون اِبراهٌم سعدي من "فتاوي زمن الموت" ودمحم ساري فً "الورم" وبشٌر مفتً فً 

 "المراسٌم والجنائز".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 191،ص 2442، 1منشورات اإلختالؾ،ط -مماربات فً الرواٌة–فضاء المتخٌل  حسٌن خمري:  -1

ٌنظر ابراهٌم سعدي: تسعٌنات الجزائر كنص سردي، المتلمً األول السابع عند بن هدولة للرواٌة، -2

 .145-143الجزائر ص -دولً السادس مجموعة محاضرات الملتمى ال -بحوثأعمال و
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للراهن الحٌنً، ما ٌحدث من  انعكاسٌة إن األدب الجزائري شؤنه شؤن اآلداب العالم    

تحوالت وتؽٌرات  فً المسارات التً تصنع التجربة وافك الترلب فً مسٌرة الدولة 

الجزائرٌة ،ولعل الؽاٌة من هذا تكمن فً الكشؾ عن العنؾ الذي برز بشكل الفت فً 

على  ، ولد أثر بوجه أو بآخر على النص الجزائري، وٌعنً ذلن أنه ٌنطويالتسعٌنات 

متؽٌرات جدٌدة فً مسار اإلبداع الجزائري، وبخاصة فً الجنس الروائً الذي تجسده 

"بؤدب المحنة" والوالع  -من البداٌة–النصوص اإلبداعٌة الروائٌة، التً تتفك على تسمٌتها 

أن فترة التسعٌنات تجلت فٌها المحنة وفرضت حضورها بموة فً الكتابة األدبٌة ".
(1)

 

هو ولٌد االفكار وما نخلص إلٌه ٌكمن فً أن الخطاب الروائً السٌاسً فً الجزائر     

السٌاسٌة والوطنٌة، إذ واكبت الرواٌة الجزائرٌة جل التحوالت السٌاسٌة الطارئة على 

المجتمع الجزائري فً مراحله المختلفة، والرواٌة السٌاسٌة فً الجزائر فترة السبعٌنات، 

ات مرورا بعمد الثمانٌنات وصوال إلى عمد التسعٌنات الذي كان وما تمٌزت به من ممٌز

حافال بمختلؾ التطورات واألحداث خصوصا فً المٌدانٌن األمنً والسٌاسً، أما المستوى 

المحنة أو األزمة التً  األدبً فمد تمٌز بظهور نمط جدٌد من الكتابة الروائٌة وهو رواٌة 

واسٌنً األعرج وأحالم مستؽانمً ورشٌد أمثال  خاض فٌها العدٌد من الروائٌٌن الكبار

بوجدرة والطاهر وطار وبشٌر مفتً وإلى جانب هإالء الكتاب المحترفٌن نجد بعض الكتاب 

الجدد، الذٌن كانت لهم تجربة معتبرة فً هذا النمط من الرواٌة ومنهم الروائً الجزائري 

 سفٌان زدادلة .

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كولونيل الحروب الخاسرة(:) الضريرالبنية اإليديولوجية في رواية مرايا 

كاستجابة إذ توجد  ،بت الكلماتوالحمب التارٌخٌة منْ والثمافً  االجتماعًإن السٌاق     

، تستدعً تسمٌتها موجودة بالفعل، اجتماعٌةالتعبٌر عن ظاهرة ك لحاجة معرفٌة محددة

وتتكون ، د هذا الوعًفهو الذي ٌولّ  للظاهرة أسبك من الوعً بها، االجتماعً"فالوجود 

وٌولدها مبدع الكلمة فمن ٌصكون الكلمات ٌمومون بدور المابلة  ،الثمافة الكلمات فً رحم

اللفظ المعبر عما هو كائن بالفعل  ابتداعفهم ال ٌخترعونها من عدم لكنهم ٌسبمون ؼٌرهم فً 

من ظواهر "
(1)

 

ومن ثم فإن  ،حوى الظاهرةمة الجدٌدة وانتشارها، رهٌن بتعبٌرها عن فوشٌوع الكل    

 : إٌدٌولوجٌا.االسم اشتماقكان أسبك من  االجتماعًٌولوجٌات فً الوالع دوجود إٌ

هً السبب الرئٌسً فً مٌبلد الكلمات، التً تعرؾ تطوراتها عبر  االجتماعٌةفالحاجة "

عن  المصطلحات، لتعبرلتستوي معه  ،رٌتطور الوعً بالظواه التارٌخٌة، حٌثالعملٌة 

مدلوالت محددة "
(2)

. 

، الفضل األوفر فً -1836- 1754ولد ٌكون للفٌلسوؾ الفرنسً "دٌستوت دي تراسً"   

األول  وألر بؤنها "كلمة تتكون من ممطعٌن: ،ologieéidمصطلح "إٌدٌولوجٌا " اشتماق

oéid، مشتك من الكلمة الٌونانٌة aéid،والثانٌة  ، والتً تعنً فكرةlogie مشتك من الكلمة،

، وتعنً الدراسة العلمٌة المنهجٌة "logosالٌونانٌة 
(3)

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعة مصر،  الثانً، ءالجز اإلسكندرٌة،دار الفكر الجامعً،  المعرفة، اجتماععلم  نبٌل رمزي:-1

 18األولى، ص

 186مرجع سابك ص النمد األدبً الحدٌث، بوخالفة: لؽةفتحً -2

ال  الرابع، الجزءالعدد  الخامس،المجلد  فصول، واإلٌدٌولوجٌا، مجلةندوة األدب  مجدي وهبة:-3

 33ص 1985ثانً
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الثمافٌة  باألفكار، وأصولهافاإلٌدٌولوجٌا ترتبط  ذاته،وانطبللا من المصطلح فً حد 

 فادي مشٌلإلٌه " ما ٌذهبوهذا ، تطور أسالٌب الفكر وأنماط المعرفة والمعرفٌة، وكٌفٌة

حٌث ٌمول "لهذا نجد أن مفهوم دي  عند حدٌثه عن مفهوم اإلٌدٌولوجٌا لدى دي تراسً،  

علم عنده فاإلٌدٌولوجٌا تعنً  ،" دواللئلٌ لئلٌدٌولوجٌا ٌتخطى مفهوم "بٌكون" تراسً

والمعرفٌة بالبحث فً أصل األفكار، وأصولها الثمافٌة ٌهتم عنده  األفكار، الذي

تتجاوز وتلن نظرة علمٌة  ،وأنماط المعرفة وكٌفٌة تطور أسالٌب الفكر، ،واالجتماعٌة

المحدود الذي تشٌر إلٌه كلمة إٌدوال" المعنى
(1)

. 

تعنى بعلم دراسة األفكار فً الوالع  وأشمل؛ إذفكلمة إٌدٌولوجٌا ذات مفهوم أوسع      

 وأسالٌبها، وتظاهراتهامعانٌها وتعبٌراتها  لذاتها. وفًالمحدد تارٌخٌا  االجتماعً

 وسٌاق حضاري معٌن. محدد، اجتماعًودالالتها فً إطار  ،واستخداماتها

أن  االجتماعٌة. كماوالعبللات ه دراسة الظواهر ودراسة األفكار فً هذا اإلطار معنا     

دي تراسً ٌوضح أن األحاسٌس هً الولد األساسً لؤلفكار، "إال أنه لم ٌذهب إلى المول 

لكنه أوضح أن األحاسٌس هً التً تشكل السلون  ،ار من تلن األحاسٌسكلٌة تولد األفبآ

 مدرة على الحكم والتمٌٌزال ،التذكر ،اإلدران الواعً لئلنسان فً عملٌاته الرئٌسة:

واإلرادة."
(2)

 

تعنً الكشؾ عن آلٌات التفكٌر اإلنسانً والتعرؾ  اإلٌدٌولوجٌا من خبلل هذه المفاهٌم،ف   

والخطاب  .وبناء أنسالها وسبل تطور المعرفة، ،ودراسة أشكاله وصٌؽه على أسالٌبه العامة،

ولربه مهما كان مضمونه ال ٌبتعد عن اإلٌدٌولوجٌة نظرا التساع فضاءه النصً،  الروائً

 "فاإلٌدٌولوجٌا هً  من الحٌاة االجتماعٌة، وما تتوفر علٌه شخصٌاته من موالؾ إٌدٌولوجٌة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بٌروت،دار التنوٌر للطباعة والنشر  بحراوي، رشٌد، وسٌدترجمة أمٌنة  اإلٌدٌولوجٌا، مٌشٌل فادٌه:-1

 19ص 1982لبنان 

 301ص 1979السادسة ، مصر، الطبعة المعارؾ، الحدٌثة، دارالفلسفة  كرم: تارٌخٌوسؾ -2
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عبللات الناس، عاداتهم، أفكارهم و أخبللهم"نمط 
(1)

. 

الزمة لمفعل السياسي قد اإليديولوجي الذي يشكل الخمفية الموالمالحظ أف الجانب       

نشأت متصمة بالواقع السياسي المضطرب، وكاف الموضوع ف ،الرواية الجزائرية انعكس في

سواء أكانت ،الغالب عمييا و المتحكـ في المحاور مضمونيا ىو مضموف القضايا السياسية 

ستقالؿ، السياسية واالجتماعية واإلنسانية  ىذه القضايا مرتبطة بحدث المستعمر أو بعد اال

ففي ىذه الظروؼ تحتـ عمى المبدع ضرورة تحديد موقفو السياسي مف خالؿ عممو 

وىذا ما جعل الرواية الجزائرية تتفاعل مع واقع تتعدد اتجاىاتو اإليديولوجية مما  ،اإلبداعي

 :فرض عمى المبدع الجزائري موقفيف اثنيف

 .و اإلبداع فيو، و بقاءه خارج التغيرات الحادثة في مجتمعو إما االلتزاـ بفنو •

 .أو أف يتبنى موقف إيديولوجي معيف و يسير وفقو في عممو الفني •

وىذا ما حدث لجل الروائييف الجزائرييف، حتى أصبح الخطاب الروائي يتنقل مف خطاب 

ئي الجزائري عمى إبداعي إلى خطاب إيديولوجي متضمف لمفاىيـ سياسية، بحكـ حمل الروا

عاتقو معالجة قضايا مجتمعو والمساىمة في حميا بواسطة إنتاجو الفني، والمالحظ عمى 

 ىذه النصوص الروائية ىو سيطرة المضموف عمى النص الروائي كما في روايات الثمانيات 

    فالواقع .المياديف وفي مختمفالمسيطر عمييا البعد اإليديولوجي لمنظاـ عمى كل شيء 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .108ـ، ص 1981، 1الحداثة، ط الواقع، دارو دمحم كامل الخطيب: الرواية  -1
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عمل  ،يفرض عمى المبدع أف يساير توجيات النظاـ السائد، ألف الخطاب اإليديولوجي لنظاـ

عمى توظيف النص األدبي لصالحو ىذا مف جية، ومف جية أخرى ظير في تمؾ الفترة ما 

ى بالخطاب النقدي الذي بدأ يظير في تمؾ الفترة متضمنا إيديولوجية معينة فعمل عمى سمي

تسييس األدب و توجييو وفق رؤيا إيديولوجية معينة، إّما إيديولوجية النظاـ أو إيديولوجية 

 .(1)مستوردة، وىذا ما أدى إلى ظيور تيار يكتب إيديولوجية قبل أف يكتب فنا

تحوؿ النص الروائي الجزائري إلى نص يرصد الصراع نتج عف ىذا ىو  وما    

اإليديولوجي الحادث في المجتمع، ىذا الصراع الذي تطور حتى بمغ ذروتو في بداية 

التسعينات، فأدى ىذا إلى دفع النص الروائي إلى االىتماـ و احتواء اليمـو االجتماعية 

 .فانزاحت بذلؾ النصوص الروائية مف المغة إلى اإليديولوجيا

إّف األصل في اىتمامات الكاتب في عممو الروائي أف تكوف المغة مف أولى اىتماماتو أوال،  

ثـ القضايا األخرى ثانيا، ولكف المطمع عمى النصوص الروائية في ىذه الفترة يالحظ مدى 

انزياحيا عف المغة و انغماسيا في اليـ االجتماعي، فأصبح المضموف االجتماعي مسيطرا 

ألدبي، وقد أدت سيطرة المضموف عمى المغة الفنية إلى فقداف الشحنة الشعرية عمى النص ا

التي تسمو بالعمل الروائي إلى درجة الجمالية األدبية، حيث " اىتمت الرواية الجزائرية 

بالمضموف، ولـ تنظر إلى الشكل إال بوصفو خادما ليذا المضموف، الذي كاف خاضعا 

    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                 108الخطيب: الرواية والواقع، مرجع سابق ص دمحم-1
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إّف كل روايات مرحمة التأسيس ارتبط جميا   (1)كار الواقع في تجمياتو الثورية"ألفا

مما عمق  باإليديولوجية االشتراكية كرؤية فكرية لتوجيو الفف وربطو بالتحوالت االجتماعية،

الوعي اإليديولوجي لدى مجموعة مف الكتاب، وما يميز ىذه الكتابات أف أعماليـ رافقت 

توجيات السمطة نحو االتجاه االشتراكي، فرواية" التسعينات مازالت مشدودة لتمؾ الرؤية 

اإليديولوجية وىذا راجع لموضع المأساوي الذي يمر بو الوطف وىذا ما ترؾ بصمات عمى 

 (2)الفف " 

إذا فإّف كل الروايات المؤرخة لفترة التسعينات أو فترة المحنة عكست ما تعرض لو     

المجتمع بصيغة فنية حممت أثرا إيديولوجيا، وىذا ما يؤكد سيطرت اإليديولوجية عمى الكتابة 

 .الروائية الجزائرية

الحداثي  االتجاهفأعماؿ واسيني األعرج األخيرة تنطوي عمى خمفية إيديولوجية ،تحيل إلى   

حممت  ،7991)كولونيُل الحروِب الخاسرة( مرايا الضريِر الجميوري المدني ، إذ أف رواية 

 الُمرتبط بجنوف السمطةِ  مضاميف إيديولوجية ذات رؤية كونية تحمل رؤية شمولية لمواقع،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  35المتخيل والسمطة في عالقة الرواية الجزائرية بالسمطة السياسية،ص عالؿ شنفوفة: -1

مقاربة في رواية الشمعة  -بوداود وذناني: الثابت االيديولوجي في الكتابة الروائية عند الطاىر وطار -2

الخامس لمنقد األدبي في  ىأعماؿ الممتق –رواية التسعينات  االدبي و االيديولوجي في -و الدىاليز

 146ر ص الجزائ
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أصحاِبيا لنزواتيـ الشبقية في خضوِعيـ غير الطبيعي  وميوؿ وفرِض القراراِت الباطمة،

 فما أف يصل أحدىـ إلى منصب رفيع حتى، ذلؾ ىو تقميد عائمة الثوار الدائميف "لمنساءِ 

لُيشكِّل معُو ىذا وضًعا ، (1)يصبح مف واجبو أف يغير سريره أوال قبل أف يغير زوجتو   "

ِف والخضوِع اإللزامي  ـِ القائمِة عمى التعسُّ سياقًيا ديناميا ُيشرُِّح / يكشُف فشَل أشكاِؿ الُحك

لقوى المجتمع الُمسيطرة، لُيصبَح دلياًل مّتصاًل / ُممتمكًا لدليٍل تفكيري ومداٍر سياقي خاٍص 

ّـِ الفواعِل فييا بػ ،بو، ناتٍج عف مقصِد المبدعِ  المركزية الكولونيل الذات فضاًل عف ترابِط أى

الحاصِل في مراحِل التفكيِر  نسجاـلالترابط اإلظياري انعكاٌس تمقائي ، ىذا الأمير زوالي

نت صورًة واحدًة، ىي: طبيعُة  الذىني اإلنتاجي، فالفصوُؿ الخمسُة باتصاليا الُمترابِط كوَّ

ـِ االستبدادي لصالح أطماِع قوى الضغِط السياسي / االقتصادي: )ما فيا السياسة الُحك

 (2)ومافيا الماؿ( 

ـَ فصوِؿ / مقاطِع بقية الرواية، فالترابُط الُمعطى      لُتحّقَق ىذه العالقُة العميقة انسجا

 إظياريا يتصل في النّص بثباِت وجود ذات فاعمة )كولونيل أمير زوالي( في عالقتيا بتطور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

واسيني األعرج: مرايا الضرير: كولونيل الحروب الخاسرة، تر: عدناف دمحم، ورد لمطباعة والنشر  -1

 13-12،  ص2011، 1والتوزيع، دمشق، سورية، ط

بة فً اإلنتاج الروائً لواسٌنً ممار المدار السٌالً وآلٌات اإلظهار الذهنً: سامً الوافً:-2

 .أم البوالً–جامعة العربً بن مهٌدي كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة، )ممال(،األعرج
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األحداث مع فواعٍل أخرى تربُطيا بيا صمة التجاوِر أو القرابة / التماثل، وىذا ليَس إالَّ ِنتاجا 

ـِ المفروِض مف ِقبِل الدليِل التفكيري ومداره  السياقي الموجوِد / الُمستحضِر لمتأشيِر لالنسجا

عمى سياقاتو الدليمية )أنظمة الُحكـ: االشتراكية / اإلقطاعية / الرأسمالية(، ذلؾ أّف السؤاؿ 

المطروح في نُصوصِو ىو: ىل المسؤوُؿ عف التخّمِف طبيعُة األنظمِة السياسيِة واالقتصاديِة 

 في الجزائر؟

َس لممداِر السياقي، الُمتمثِل في إدراِؾ الُمبدِع لسبِب الخمِل يتبّيُف لَنا جمًيا أفَّ الد    ليَل الُمؤسِّ

ـِ امتالِؾ واالزدىاَر المجتمعي في الجزائرِ الرئيسي الذي ُيعرقُل ُسبَل التطوَر  ، يكمُف في عد

ـِ أمِره:  ـِ التسييِر الصحيح، وعدـ امتالِؾ الشعِب لزما أمير زوالي! أييا »الُحكاـ لزما

يل العظيـ في األزمنة الضائعة والحروُب الكبيرة التي أعطت ِعرقا مبتورا وبال تاريٍخ، الكولون

كلُّ شيء تافو، ىذا ىو االنحطاُط بعينو، صعوُد الرعاِع الذي  !بداًل مف أف تعطي ِعرقا خالًدا

إّف ذىنية  !ليا مف كذبة كبرى  يا !يعني مّرة أخرى صعوَد القيـ الميتة، يا ليا مف خديعة

قطيع ىي التي تسوُد عمى كّل ما يمكنو أف يكوف استثنائيا في ىذا البمد     كلُّ شيء ال

   (1) «االضطراب ىذا ما !ينيار، يا إليي، ما ىذه التفاىة

خالصة لممبدع، تفاعمت مع الواقع الجزائري  إيديولوجية األدلة التفكيرية فيو ببنى فكريةترتبط 

 بكل أبعادِه، خاصة ما اتصل منو بالتحوالت السمبية التي خّيبت آماؿ الشعب، وعّرت زيف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 13صمرايا الضرير، المصدر السابق  :واسيني األعرج-1
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اإليديولوجيات الرسمية التي فرضتيا عمى النوايا الطيبة والخبيثة، لذا اتجو الدليل التفكيري 

ًدا معو  نحو الدعوة إلى تأمل تاريخي / اجتماعي لإليديولوجيات السياسية والنفسيات، ُمجسِّ

الكولونيل أمير إيديولوجية: ُمحايثة / ُمزامنة لِفعمي: اإلدراِؾ واإلنتاِج، التي استميمْت حكايَة 

ـِ، الُمستخَدمُة لتحقيِق أغراضيا -زوالي الُمخضـر  ـِ العسكري الحاك األداُة الطّيعة بيِد النظا

انفعالية مرضيٍة / ساديٍة، خمَقيا  بسموكياتبطريقة انتقادية سمبية ارتبطت  -ومخططاتيا

ُمِديًنا معُو النزعَة  الفكُر المرتبُط باإليديولوجيا السياسية وبأشكاؿ الُحكـ الُمترتبة عنو،

ـِ الزائِف لمذ اِت المتحّصنة بأوىاميا االنطوائيَة لمشخصيِة البطمة الُمتجسدة في االكتفاِء بالتعظي

بُبعٍد إيديولوجي سياسي / حزبي / اجتماعي، حاوؿ  ليتَّصَل معو المداُر السياقي  الخاصة

يجابياتيا(، بتحويميا  مف خاللو المبدع تفعيَل الروِح الجزائرية بمختمِف شرائِحيا: )سمبياتيا وا 

إلى أنموذٍج عاـ ُيشرُِّح واقَع اإليديولوجياِت / االنتماءاِت الحزبية المتناحرة فيما بينيا: مرحمُة 

فإذا كاف بحثنا يتعمق باإليديولوجيا ،فعمينا أف  رحمُة ما بعَد االستقالِؿ الثورِة التحريرية / م

الزمانية  نفؾ البنيات الخطابية وسياقاتيا ،وأف نكشف بناء الدالالت التي تقدميا العناصر

واألبعاد النفسية لمشخصيات ،والعالقات الحاصمة فيما بينيا ،والبنيات  والمكانية واألحداث،

"غولدماف" في الكشف  ما قدمومف خالؿ  ة في النص الروائي "مرايا الضرير"،الماثمالذىنية 

عف البنية الدالة في دراسة النص األدبي مف منظور بنيوي تكويني، يتضمف مفيوميف 

 و التفسير . الفهم  متالزميف ومتكامميف ىما:
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 الفهم: -7

وييدؼ إلى تحديد  والمالحظة،الفيـ مرحمة وصفية تفكيكية تقوـ عمى االستقراء  يعتبر   

بنية دالة تشمل كمية النص، فيحيط بمجممو بدوف إضافة أي شيء  إنو مسألة تتعمق 

شيء  و"غولدماف" يفترض أف نتناوؿ النص حرفيا، كل النص وال بالتماسؾ الباطني لمنص،

 ، أي أف الفيـ عممية تقتصر(1)سوى النص، وأف نبحث داخمو عف بنية شاممة ذات داللة 

عمى النص األدبي معزوال عف المؤشرات الخارجية التي الشؾ أنيا تمعب دورا تأثيريا فيو، 

 .وتتوجو أساسا إلى الكشف عف توضيح بنائو الداخمي أو بنيتو الدالة

 بنية الشخصية الروائية:-7-7

 حوليـ تدور الذيف الواقعييف أو الخيالييف دااألفر  حدأ "بأنيا الروائية الشخصية عرؼتُ    

 فمكا مف العالمات بقية كحاؿ حاليا السردي النص داخل وتعيش وىي ،(1)"القصة أحداث

 لغوي  بناء مبني النص، في معطى أو مستفاد لغوي  كائف فيي وزماف، وسارد، وأحداث

   (3)"خاص

  الكاتب يبتدعيا ورقية كائنات سوى  ىي ما الروائي العمل في الشخصيات أف ىذا يعني    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

،الدار 3بعة طالترجمة مصطفى المسناوي،  األدبي: االجتماعالمنيجية في عمـ  غولدماف لوسياف:-1
  14ص 1984البيضاء، المغرب،

عماف  دار الصادؽ، ،في النقد االدبي العربي الحديث السردي المصطمح :الخفاجي كريـ رحيـ أحمد-2
 122 ص

 122 ص ،نفسو المرجع-3
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 الشخصية تكوف  أف يمكف كما مصيرىا، سيد ىو بذلؾ فيكوف  صنعو، مف حياة ليا ويختار

 العناصر جانب إلى فيي ،تجاىمو يمكف ال رادو  الشخصية وتمعب  الواقع مف مستمدة

 خفاياه وتكشف خالليا، مف السرد معالـ تتضح الرواية، مكونات مف أساسي وف كم األخرى 

 تصور يمكف ال السرد، كل في ميـ عنصر فيي الحكاية، تبنيو الذي المجتمع طبيعة محددة

 أف أي (1)"الروائية التجربة محور ىو التشخيص كاف ثمة ومف ،"شخصيات دوف  رواية

 لتفريغ المركزية النقطة ىي التي الشخصيات، تخيل مف انطالقاتبنى  روائيةال التجربة

 تتدخل كما إلييا، تسند التي واألفعاؿ األدوار خالؿ مف الشخصية وتتضح األحداث،

 . غيرىا عف الرواية في تميزىا أخرى  موصفات

 :الشخصية مواصفات

 المواصفات وىذه حياتيا، عف فكرة لشخصياتو الكاتب يختارىا التي صفاتاالمو  طيتع   

 :اآلتية الثالثة ىي ميما منيا اعتباره يمكف ما فر أغي ،رآخ إلى روائي مف تختمف

 المشاعر األفكار، (الداخمية الشخص بكينونة تتعمق :سيكولوجية مواصفات 

  (.  االنفعاالت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نقال ، 12 ص ،1،2010الطبعة  المغرب، الرباط، ،األماف دار السردي، النص تحميل :بوعزة دمحم -1

 .الرواية قراءة ىينكل، روجرب عف
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 الموف، الوزف، القامة، (لمشخصية الخارجية بالمظاىر تتعمق خارجية: مواصفات 

 الشعر

  (   المباس العمر، العيناف،

 جتماعيةاال الشخصية وضع حوؿ بمعمومات تتعمق :ةاجتماعي فاتمواص 

 بطاؿ، عامل، جتماعية،اال الطبقة المينة، (االجتماعية وعالقاتيا وايديولوجيتيا،

  (.... بورجوازي، فقير،

 استخدميا وثرية، عديدة أشكاؿ خالؿ مف مرايا الضرير في الشخصيات ظيرت وقد     

 الشخصيات فييا تلبَ وْ تقَ  التي األشكاؿ الصراع القائـ  في المجتمع ،ومف عف ليعبر الروائي

 :نجد

 البطمة:الشخصية -7-7-7

 والتي حركيتو لمحدث تعطي التي الشخصية أيضا وىو السردية، المعبة زعيـ وىو البطل"    

 كما ،ميا إيجابيا وقد يكوف العكس وقد يكوف فع ،(1)"-الفعالة أي - التماطيمة القوة تسمى

حيث يتخذ البطل صورة سمبية وىي شخصية الكولونيل  ،الحاؿ في نصنا مرايا الضريرىو 

 وعف الذات، عف بالعزلة شعوره في تمثمت عميقة، بااغتر  حالة يعيش، الذي الزوالي أمير

 بمعاناتو التصريح درجة إلى بو لتصل الشقاء رحمة بدأت ىنا مف فيو، يعيش الذي المكاف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 386مرجع سابق ص الحديث، العربي األدبي النقد في السردي المصطمح :الخفاجي رحيـ أحمد -1
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سواد مف العناء  ،مخيًما جًدا الميل مخيًما  ما يزاؿو؟ حسف نعـ،   "أنا أشك: فيقوؿ

اآلف عمى اإلطالؽ إال البحر والفراغ والسواد  شيءلـ يبق  اآلف  شيء"لـ يبق  / (1)والوحدة"

ليالي الشتاء /"(2)" االضطراب ما ىذاالتفاىة  ما ىذهإليي    يالإلحساس والغياب الكامل 

القمق والخوؼ يخيماف بسرعة  ،يتحمموطويمة جدا أحيانا إلى حد أنو ال يستطيع أف  طويمة،

عمى أية تفاىة  االعتماد :لتبديدىا س ىناؾ إال وسيمة واحدةولي عمى ىذا البحر الصامت 

 التي المزرية النفسية حالتو تبدوا ،(3)التحرؾ ومأل الفراغ" كانت، الميـ ىو القياـ بعمل ما،

 ،حيدا مع كمبو غزاؿ وسمحفاتو نجاةو  نيايتو، حتى السرد لبداية األولى المحظة منذ تتممكو

رغباتو و  ،الموت بيف السرير والحماـنجا مف يجرجر جسمو المنيار الذي  تحت آالـ البواسير

إنيا جزء مكمل لحياتو ، الكتب الجنسية ذات أىمية حيوية بالنسبة إلى أمير زوالي"الجنسية 

فبفضميا يمأل عينيو بألواف نارية وبالشيوة قبل أف  ،أف يستغني عنيا  اليومية وال يستطيع 

عمى إحدى النساء الجميالت وكل مساء ينيي رحمتو الغرامية ،  مخممية يخمد إلى أحالـ

ىذا الرجل العجوز الذي خاض حروب القرف وجابو مخاطر ، (1)أمامو   " المعروضات

   الوصوؿ إلى رتبة جنراؿ فقد أفنى عمره في خدمة وطنو تحت رتبة كولونيل طامحاكثيرة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12مراٌا الضرٌر صاألعرج: واسٌنً -1

 .13المصدر نفسه ص-2

 .17المصدر نفسه ص-3

  19المصدر نفسو ص-4
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  ، يقف عند رتبة كولونيلاختار عمال يصعد فيو صعود السيـ ثـ "حياة عسكري    ، لقد 

أف  ما لبثتلكف فكرة ىذه الحرب الممكنة  ،نفسو طريقا جديدا نحو رتبة جنراؿلكي يشق ل    

 وعقده النفسية ، ليجد نفسو في حرب مع أوىامو ،(1)انطفأت شيئا فشيئا وانطفأ معيا حممو"

/صدقوني   ىذا الكائف المنحط   إنيا انحطاط نموذجي النورسة " طالما كره النوارس

أعمى إنو مسكوف ببياض تمؾ النوارس التي تنظر إليو مف  ،(2) "وفاسد وحضور مفروض 

 ليصطاد أكبر قدر مف ىذا الطائر، رمز القوة التي أراد أف يطاليا باسـ الرتبة األعمى جنراؿ

خاصة وأنيا لـ  ،زوجتو التي أحبيا حبا جنونياأخت  يذكره )بسارة بريكسي(؛ فيو ،ثـ يحرقيا

بعد أف اكتشف أنيا حامل  تثر معو مشكمة عدـ ختانو ،ليقوده ىذا الحب إلى قتميا وحرقيا

 أمسكت بيا "،وخاصة أنو يعمـ أنو اليستطيع اإلنجاب بسبب أنو فقد خصيتيو في الحرب 

حوؿ عنقيا وضغطت أصابعي العشر ،   قاطعت وكانت تستحق ذلؾ مف عنقيا كجزار،

شبو نورسة بثوبيا كانت ت    ثـ ازرؽ لونيا وكفت عف التنفستتحرؾ   لـ  بكل قواي،

نورسة ميتة  لـ أتحمل رؤية نوارس ترقد أرضا،النورس األبيض قدره  نعـ ،األبيض الساتاف

   (3)أف يصطاد والنورس الميت قدره أف يحرؽ،   رأيت رأسيا ينفجر مف الحرارة تركتيا لقدرىا"

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  28المصدر نفسو ص -1

   11المصدر نفسو ص -2

  123-122المصدر نفسو ص -3
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أف الكولونيل يربط عالقة شبو بيف سارة بريكسي والنورسة  ،المقطعليتجمى لنا مف ىذا     

تساءؿ إف كاف سيحرؽ " :رمز إلى الموت ليؤكد ىذا بتساؤلوالذي  ي ،وىو الموف األبيض

 ، سارة بريكسي لو أنيا لـ تكف ترتدي المالبس البيضاء ولـ تكف تشبو نورسة بيضاء   "

الحل  أو العكس تماما ،"إما أف يأتيو شعور القوة الطاغيوىكذا تجمى الحب عند أمير الزوالي

تصبح  األرض"وأيضا ،(1)الوسط في الحب ال يوجد إال عند األرواح التعبة والميزومة "

               (2)ولكف كاف يجب أف تموت لكي أحيا " إنيا خسارةأضيق مف أف تحمل عظيميف    

إلى أف  األحداث وىو يعيش عمى ذكرى بطوالتو خالؿ الحروب، معظما لذاتو، تتوالى

ليجد نفسو في أراد قتميا ولكنيا كانت بذكاء شديد تتحداه  ،تصادفو نورسة وردية أثارت دىشتو

حرب يقرر أف ينيييا ىو بطريقتو ككولونيل بعد أف تنكرت لو  ،عيا ومع أوىامومحرب 

ارتدى الزي العسكري،درعا قد حافظ عميو      استبدؿ حذاءه "السمطات والمجتمع 

فتح درجا وأخرج منو عمبة فتحيا بدورىا وأخرج مف     الرياضي  بحذاء عسكري ضخـ 

 ثورتنا ذكرى  54وطمقة تعود إلى الثورة        ،الطمقة  القطف الذي يحيط بيا رتبة الكولونيل

 ،متييئا لمحرب(3)وضبط وضع رتبة الكولونيل   " العظيمة     ،إلتفت إلى مرآة الممر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  14مرايا الضرير ص واسيني األعرج: -1
  17المصدر نفسو ص -2
  159-158المصدر نفسو ص -3
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"الشيء  ،كمبو غزاؿ فيشعر باليزيمة األولىمتجيا نحو البحر لكي يعيد اعتباره غير أنو يفقد 

يفقد الكولونيل األمل في اليائج وبعد صراع طويل مع البحر ، (1)الغزاؿ وال النورسة " ،اآلف

ىي ىنا إال لتتحداه وتشيد موتو المؤكد ع لـ تكف الوردية إال صورة لعجزه، النجاة "في الواق

ذو الرجل العظيـ "ىا أنت مف جديد أييا :والغيوـلـ يكف يسمع إال صوت األمواج ، (2)"

ليقرر ، (3)يشبياف صمت الموت ورائحتو"سوى صمت ورائحة    ثـ الشيء   األقدار العظيمة

فجأة  بطرقة درامية "زلق إصبعو بيدوء وكأنو يداعب وتر آلة موسيقية   وضع حد لحياتو 

  انطمقت الطمقة شظايا /صرخ عاليا كحيواف مصعوؽ :لماذا تركتني ياسارة ؟ أنا لـ أنتو بعد  

وىكذا كانت نيايتو (4)كانت الطمقة قوية إلى درجة أنيا اخترقت صدر الكولونيل    " 

إف  "في الواقع، :ليمخص حالتو في قولو ،جرائموبشعة بقدر بشاعة  ،نياية بائسة ،مأساوية

أمضيت حياتي كميا في خدمة بالدي التي لـ تبذؿ ولو  لقد ،تجعل مني بطال تراجيديا حالتي

  (5)جيدا لكي تقيني مف الموت "

 أمير الزوالي ىذه الشخصية حممت التناقض "أمير"عنواف القوة في الخالفة اإلسالمية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .163مراٌا الضرٌر صاألعرج: واسٌنً -1

 .169المصدر نفسه ص-2

 .174-172المصدر نفسه ص-3

 .48صالمصدر نفسه -4

 .174المصدر نفسه ص-5
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وعدـ اإلىتماـ بماىو سياسي ، دماثةو"الزوالي"رمز البراءة والسذاجة وال ،ورئيس اإلرىابييف

والعالـ الذي  عظمة ودونية،عمو وسقوط إنيا مرآة القوة لحقيقة مأساوية متعددة اإلحباطات،

 كاف يود أف يسيطر عميو  

 الثانوية:الشخصيات  -1-1-2

هً شخصٌة "الكولونٌل أمٌر ، تمركزت أحداث المصة حول شخصٌة رئٌسة        

فانمسمت إلى  ،هنان شخصٌات أخرى ظهرت خبلل توالً األحداثؼٌر أن  الزوالً"،

 الشخصٌة تسمى األخرى الشخصٌات أمام عائما تمؾوثانٌة دائما  ،شخصٌات مماومة

وتسمى بالموة  ،تعرلل لوته الفاعلة )التٌماطٌمٌة( ،"وهً شخصٌة ضد اتجاه البطل  المضادة

المعاكسة "
(1)

. 

 نذكر : الشخصيات اإليجابية المماومةومن 

تنزل إلى البحر لم تتجاوز الثبلثٌنات من عمرها،  التًالفنانة هذه المرأة : عايشة البكوشة

ولد  ،لصٌادٌن؛ الذي اتخذته محترفا لهاكل صباح تنحت الحجر لتشكل تماثٌل فً كوخ ا

بعد أن تعرضت لشتى أنواع  ،ألفكارها المماومة للظلم والفساد اتخذت هذه الحرفة كمولؾ

بعد أن كانوا سٌمطعون الذٌن لطعوا لسانها  ،على أٌدي مختطفٌها واالؼتصاب العذاب

فهً امرأة تحب أن تعمل بصمت وحمٌمٌة  ً تسمى "عاٌشة البكوشة "،هولهذا ف ،رأسها

والود  االحتراممن  بمدر كبٌرً تحظى هولذا ف ،لبل أن ٌتمخض عن هذا الصمت عمل رائع

ًّ  "الفنانة الخرساء من طرؾ الكولونٌل والبد أن وجودي سٌطمئنها وٌلهمها" ،تإثر ف
(2)

   ،

فمد كانت الوحٌدة التً حملت هم اختفاء الكولونٌل وكلبه، لتجد فً األخٌر جثة كل من 

 "تحت تؤثر بالػ "خلعت عاٌشة معطفها   الكلب "ؼزال" والكولونٌل" وحتى "النورسة الوردٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 386 ص مرجع سابك الحدٌث، العربً النمد فً السردي المصطلح :الخفاجً كرٌم رحٌم أحمد-2

 48صالضرٌر  األعرج: مراٌاواسٌنً -3
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وؼطت به جثة الكولونٌل الهامدة"
(1)

لتفاجئ الجمٌع فً النهاٌة بتمثال ضخم لكلب  ،

الكولونٌل المسن الذي اؼتاله حلم لم ٌوصله إلى أي شًء وكتبت تحته عبارات ساخرة 

التً أثارت ؼضب  ،الوطنٌة التً فمدت التحرٌرالجبهة  FLNبدل  FNمنتهٌة بحرفٌن 

 السلطة .عن مماومتها وانتمادها لفساد  رت عاٌشة البكوشةوهكذا عبّ  ،المسإولٌن

 شخصٌات:فمد تمثلت فً عدة  الشخصية المضادةأما عن     

 ""وحبه المجنون، والتً صعمته من النظرة  ،أخت زوجة الكولونٌل سارة بريكسي

أٌن  ،ة زوجته وبالضبط بعد وفاة والدهاوبعد وفا ،إال أنه أبدى تحفظا شدٌدا ،األولى

"الٌوم أنت لسِت لٌتفاجؤ فً البداٌة  ،الشرب معهامنه اتصلت به سارة وطلبت 

 ٌتٌمة. أرٌدالال أرٌد أن أكون مع أخ كبٌر أرٌد أن أكون /كبٌر. أنت مع أخ  ،وحٌدة

كانت حرارة صدرها. أن أكون مع رجل .......أمسكت بٌدي ووضعتها داخل 

كفً ٌا سارة لمد بدأت تفمدٌن عملن ..أؼمض عٌنٌن وانس أنن ..مثٌرة.جسدها 

صهري .."
(2) 

"لن أتركن فؤنِت  ثم واجهته ،أنها لم تبادله الحب وحملت من آخإال  ،

لً /ال أنا لشخص آخر /لمد نمت معِن وهذا الطفل ال ٌمكن أن ٌكون إال 

ابنً/...اسكتً من فضلن ال تدفعٌنً إلى الخطؤ /..فؤنت تعرؾ أكثر منً أنن ال 

وأزالتهما من جذورهما  ../لمد حلمتهما لن الحربسارة. تملن خصٌتٌن/ال أسكتً ٌا

.".ٌخصىمثل البؽل الذي 
(3)

سبك -ما دفعه إلى لتلها ثم حرلها بطرٌمة بشعة  

بتحوٌل  نهار إالّ لٌل  ال ٌفكرمخصً  ،رد فعل نصؾ رجل ،"هذا طبٌعً، -وذكرناها

أنصاؾ رجال مثله "الرجال جمٌعا إلى 
(4)

 تحت هذه الكلمات أهانته، ورؼم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .72 -71واسٌنً األعرج :مراٌا الضرٌرص -  1

 .191المصدر نفسه ص -2

 .122المصدر نفسه ص-3

 .122المصدر نفسه ص -4
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 حٌاته.فكانت مبلزمة له حتى آخر نفس فً  ،تتركه بسبلمكل هذا فهً بعد موتها لم 

الشخصٌة -مثلت التٌار المضاد بالنسبة للكولونٌلسٌاسٌة الشخصٌات ال وأٌضا بعض     

المدير  ،الحكومة الدائمين، الوالي، ممثل عائلة الثوار كمدير :الكاتب ذكرها-البطلة 

 كانوا ٌتبنونوؼٌرهم من مسإولٌن سٌاسٌٌن  العام اإلداري للمنطمة المشددة الحراسة

 التً تحدته وحملت به إلى حربالوردية  النورسة وحتى للكولونٌل، بلتٌارا معاكسا 

 أنهت حٌاته.

 التً نالت لدرا كافٌا من السرد:الشخصيات المساعدة  باإلضافة إلى بعض    

 "كان ٌدٌر  ،لطالما رأى الكولونٌل فٌه نفسه ،الرجل الفائك الذكاء "نائب الكولونيل

وفٌا له إلى لحظة وفاة فمد كان  الحراسة،أعمال سٌده خارج المنطمة المشددة 

 نحو مصالحه مستفٌدا من أموال الكولونٌل . تجهاِ إال أنه بعدها  ،الكولونٌل

  "س كان عكالحارس الشخصً له فمد  ؛كما كان ٌحلو للكولونٌل تسمٌته" سمينا

"ثمة فارق هائل  إال أن الكولونٌل كان ٌستحسنه فٌمول ،النائب ٌمتاز بالببلهة والؽباء

 كبٌرة، هإالءشٌئا للمصادفة وٌمتلن مواهب إبداعٌة  ال ٌترنبٌنه وبٌن النائب الذي 

هم الرجال الذٌن بوسعهم أن ٌموموا بشًء مفٌد لوطنهم وربما للبشرٌة جمعاء الفارق 

وكان /نائبً.  أنا، كانلمد كان /خارق. إنسان  بٌن إلِه األلدار وإنسان ٌتجاوز نفسه

نمٌضً."سمٌنا 
(1)

 لٌنتهً به المطاؾ أٌضا ممتوال وال أحد ٌدري كٌؾ.، 

 " منذ اللحظة األولى وزوجة أحد أوائل المحاربٌن  مجاهدة لدٌمة"عمتي خدوج

المدامى فً الثورة الوطنٌة فً المنطمة واحد، تعمل فً المنطمة المشددة الحراسة 

 لمسإولٌن الماطنٌن ،تؤتً فً الصباح لترتب شالٌه الكولونٌل وبمٌٌة اكمنظفة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .212الضرٌر ص األعرج: مراٌاواسٌنً -1
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لٌكتشؾ الكولونٌل بعد أن بلػ عن اختفائها بؤنها  ،لتختفً أٌام فً ظروؾ ؼامضة ،بالمنطمة

رأسها ببل عٌنٌن وببل لسان ....ووجدت جثتها اؼتصبت و لُتِلت بطرٌمة فظٌعة "لمد ُوجد 

ممطعة "
(1)

.  
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 131المصدرالسابك ص-1
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 الرواية:بنية الزمن في  -1-2

 ما أكثر هو األخٌر وهذا تخٌلً، منز و فٌزٌائً، زمن وعن نفسً زمن عن الحدٌث نمكٌ    

 على ٌحتوي منه جزء ألل شًءهو " والزمن متخٌل، فعل باعتباره ،األدبً السرد فً به ًعنٌَُ 

جمٌع المدركات"
(1)

.  

ٌستحٌل أن نتخٌل زمنا ذ "إ ؛األساسٌة مركباتها أحد فهو الحٌاة مستوٌات كل فً ٌحضر    

 والحاضر الماضً جرٌانها فً ٌلتمً متواصلة، زمنٌة سٌولة فالحٌاة الحٌاة، ٌماعاتخارج إ

"والمستمبل
(2)

. 

وفً رواٌة مراٌا الضرٌر، عمد الروائً فً توظٌفه آللٌة الزمن، إلى استخدام      

على  بتمدٌم حدث ،لسرد ترتٌب أحداث المصةا زمن ٌخالؾالمفارلات الزمنٌة "تحدث عندما 

ولوعه"أو استباق حدث لبل  ،آخر، أو استرجاع حدث
(3)

لزمنٌة التً ومن بٌن التحوالت ا، 

 الحذؾ ،المشهد ،الولفة. ،االسترجاع ،االستباق :اعتمدها الروائً نجد

 :(االرتدادرجاع)اإلست-1-2-1

 عبر البعٌد، أو لمرٌبً االماض فً ولع ما لحدث الشخصٌة أو السارد استرجاعوهو "    

"الماضً.فً  األحداث سرد مجرى بذلن لاطعا ،إلخ...الباطنً الحوار أو الحلم أو التذكر
(4)  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 ط لبنان، بٌروت، العربً، نتشاراال مإسسة السردي، النوع واشكالٌة النوعً الزمن :علً الحاج هٌثم -1

  .اإلسبلمً الفكر فً الزمن العاتً، هٌمراإب عن نمبل ، 12 ص ،2008

 ، 2007، األردن ، اربد الحدٌثة، الكتب عالم الجاهلً، الشعر فً والمكان الزمان  :فوؼالً بادٌس -2

 .12ص

 88ص، مرجع سابك السردي، النص تحلٌل :بوعزة دمحم-3

 12 ص مرجع سابك  الحدٌث، العربً النمد فً السردي المصطلح :الخفاجً كرٌم رحٌم أحمد-4
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هذهوتعتبر      
 

، والذي ٌعنً الرجوع   flash-backالسٌنمائً التركٌب تمنٌات من التمنٌة

خبلل  من لٌنساب للماضً المجال فاسحا النهاٌة، فً إال ٌعود وال الحاضر ٌتولؾ إلى الوراء،

 فالرواٌة تعج بالذكرٌات ،حٌث ٌعود ،فً أؼلب األحٌان السارد الٌها عمد التً اعاتجستراال

 بنا السارد لائبل: "ٌعود حبه لفاؼنر إلى سنوات عدٌدة خلت، عندما التمى أول مرة بؤخت

زوجته سارة برٌكسً .."
(1)

 وهً بالماضً ندرن على أثرها أن الرواٌة بصدد لصة حدثت

من وصفها إلى حبٌبته أحداث تخص لٌتوالى البطل فً تذكر  ،ماء البطل بسارة برٌكسًل

ذي احرق فً تلن اللٌلة اللعٌنة فً بطن سارة إبنً؟""هل كان الطفل اللتلها 
(2)

"كانت  ،

سارة جمٌلة العظماء وحب اآللهة "
(3)

"كانت سارة كل شًء وال شًء" ،
(4)

لٌتذكر البطل  ،

مثبل فراره ٌوم ختانه "اسمع ٌازوالً .نحن ال وهو صؽٌر أٌضا أحداثا أخرى مرت بحٌاته 

أنبوبا صؽٌرا لكً تبول ...لم ٌتمكن أن ٌنسى شرهم ،فؤنت صدٌمنا ......وسٌضع لن نمزح 

لط،فً النهار كان ٌذهب إلى البحٌرة ....وفً اللٌل ٌعود ...وكبُر هكذا حتى صار ؼٌر لابل 

للختان"
(5)

لٌتحول السارد إلى زمن خارجً ٌروي بطوالت البطل"هو الذي شارن فً  ،

انٌة ....مرورا بالثورة الوطنٌة جمٌع الحروب الوطنٌة والدولٌة .من الحرب العالمٌة الث

"1963....وحتى معركة الصحراء ضد المؽرب فً عام  1956......وفر فً عام 
(6)

 بل  "،

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14واسٌنً األعرج :مراٌا الضرٌر ص-1

 15المصدر نفسه ص-2

 17نفسه صالمصدر -3

 17المصدر نفسه ص-4

 18-17المصدر نفسه -5

 26المصدر نفسه ص-6
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إنه ٌتذكر التفاصٌل التافهة ،خط عربً ببل روح وببل رؼبة .."
(1)

  وؼٌرها من األحداث

التارٌخٌة "فً الماضً ،فً نهاٌة المرن التاسع عشر،بُنٌِت ثكنة النمطة صفر .."
لٌتحرن  (2)

 الماضً البعٌد تارة وإلى الماضً األلرب تارة أخرى .بالسرد من زمن الحاضر إلى 

حٌث ٌستدعً الراوي الزمن البعٌد "ٌرجع  ،وٌتواصل فعل اإلسترجاع فً سرد الرواٌة     

عندما كان هإالء الناس...." بعٌد جدا، ،كتشاؾ اآلن إلى زمن بعٌدهذا اإل
(3)

لٌعود بالزمن  ،

لٌصل إلى أبعد نمطة زمنٌة له  ؛الماضً البعٌدن ٌتجه الحاضر نحو أٌ ،إلى أبعد ماٌحتمل

 من تنطلك أنها ذلنوتمضً الرواٌة على هذا الحال من بداٌتها إلى نهاٌتها ، فً الرواٌة 

زمن ال ٌرحم . فً جدٌدة ومتاعب الماضً فً ولائعها حصلت أحداث لنتٌجة حاضرة نمطة
 

 اإلستشراف )اإلستباق(:-1-2-2

 وتذكرحدث الحكاٌة زمن تجاوز على تموم السرد من الزمن لسرد خالفة" وٌُعرؾ على أنه    

 وهو بعد فٌما سٌؤتً مستمبلٌا حدثا تصور ماماأل نحو تتجه زمنٌة مفارلة وهً بعد ولته ٌحن لم

."سترجاعاإل ضد هذا على
(4) 

. 

كتبه الجنسٌة فٌمول " وإن األحداث فٌتخٌل ماإذا رأت العمة خدوج البطل  تبكٌس    

ها ستلصك به كل النعوت السٌئة "هللا وحده ٌعلم ماذا ستفعل بها ...الرٌب فً أن ،وجدتها
(5)

، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28واسٌنً األعرج :مراٌا الضرٌر ص-1

  32المصدر نفسه ص-2

   34المصدر نفسه ص-3

 2006، 1الطبعة  األردن، اربد، الكتب، عالم الخطاب، مستوٌات بحث والتارٌخ الرواٌة:الشمالً نضال-4

 158ص

 18واسٌنً األعرج:مراٌا الضرٌرص-5
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عمتً  فهو ٌتخٌل محدثا نفسه :"إذا سمعت ،وأٌضا عن خوفه من سماعها لمصة عدم ختانه

عماد حٌاتها ." خدوج ولوجزءا ٌسٌرا من هذه المصة فلن تصمت أبدا النمٌمة هً
(1)

 

لٌواصل البطل    
 

رحلة تخٌبلته وهو ٌصؾ مدٌر عائلة الثوار الدائمٌن ساخرا"لال 

وأعِدم  وهو ٌنظر إلى صورته المشوهة: لو كان فً ظروؾ ؼٌر هذه لعُد لوطٌا، الكولونٌل

بالرصاص ببل أدنى شن"رمٌا 
 (2)

ٌتواصل حضور السارد لئلستباق حٌث تتنبؤ سارة  ،

كولونٌل وهً فً لحظات موتها "أٌها الكولونٌل المسكٌن ..لؤلزمنة الضائعة لمصٌر ال

..سوؾ تموت فً الص..م..ت والو..حدة ...مثل الذٌن ...سب..لون "
.ٌحضر  (3)

 ،تولع الكل مستمببل حامبل للفجائعٌ ،فً الرواٌة حضورا ٌعبر على الٌؤساإلستشراؾ 

 ٌتنبإون بذلن وهم فً أخطر لحظات .

 الحذف: -1-2-3

وهو تمنٌة زمانٌة تمضً بإسماط فترة طوٌلة أو لصٌرة من زمن  ،وٌسمى أٌضا المطع    

وٌتخذ الحذؾ فً الرواٌة  جرى فٌها من ولائع وأحداث، المصة، وعدم التطرق إلى ما

 أشكاال عدة:

 الحذف المعلن:

على موضوع الفراغ فً السرد بعبارة زمنٌة تدل  وٌتم فٌه "تحدٌد المدة المسكوت عنها     

ومضت سنتان ...إلخ" ومرت بضعة أسابٌع، :الحكائً من لبل
(4) 

.
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .19مراٌا الضرٌر ص واسٌنً األعرج:-1

 .12المصدر نفسه ص-2

 .122 المصدر نفسه ص-3

 . 64،ص1ط الهدىدار الحرٌري، ممامات فً السردي الخطاب السرد،تحلٌل شعرٌة :دالواح عبد رعم -4
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ة الحكاٌ زمن من جزء لطع ذلن ومن را،كثٌ مراٌا الضرٌر فً وجدوالحذؾ المعلن      

إال أن  ،نسااإلن حٌاة من بكاملها مرحلة لتشمل تتسع إنها بسٌطة لٌست زمنٌةعاما، وهً فترة 

وهو ٌروي  أحداث من تضمنته ما على ٌدل أن ٌمكن ما إلىولم ٌشر  حذفها بالكامل، السارد

لصة األمٌرة ضٌا "أخذته إلى بٌتها ثم أمضت عاما وهً تنظر إلٌه .."
( 1)

ٌحذؾ الخطاب  ،

كذلن ٌفعل مع األسبوع  ،بؤن تمع فٌها الكثٌر من األحداث سنة من الزمن وهً مدة كفٌلة

 وولائعها أحداثها إؼفال إلى ٌعمد الذيالذي ٌلٌها لٌضٌفه إلى السنة المتجاَهلة من السارد 

: "أتى كثٌرون إلى الثكنة لزٌارة األمٌرة ضٌا ....وبعد سبعة أٌام وسبعة لٌال ٌؽادرون فٌمول

المكان .."
(2)

. 

 الحذف الضمني:

 مثال وبدلة محدد، نحو على المتجاوزة الزمنٌة بالمدة الروائً فٌه ٌصرح الوهو الذي "    

( "إلخ... برهة بعد مدة، بعد أشهر عدة بعد طوٌلة، سنوات بعد ( :لوله
(3)

وٌختلؾ هذا النوع  ،

 بدلة المحذوؾ الولت حجم كان كم لنعلم ،الممطوعة المدة إلى ٌشٌر األول كون عن سابمه فً

 المطع ومن ، الممطوعة الفترة حجم فً ونشن نخمن ٌجعلنا فهو الثانً أما ،الزمن من متؤكدٌن

على لسان السارد فً هاته الجملة "ها لد مرت سنوات علٌه  ما وردالرواٌة  فً الضمنً

اآلن منذ أن ؼادر ثكنة النمطة صفر "
(4)

ألصت الرواٌة مدة من الزمن دون أن تخبرنا عما ، 

 تعلٌمات صؽٌرة.جرى فٌها كما أنها لم تعطٌنا حتى إشارات أو 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31مراٌا الضرٌر ص واسنً األعرج:-1

 .31المصدر نفسه ص-2

 .64سابك ص السرد، مرجعشعرٌة  عمر عبد الواحد: .-3

 .28الضرٌر ص األعرج: مراٌاواسٌنً -4
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 المشهد:-1-2-4

 فتتكلم للشخصٌات، الكبلم السارد وٌسند السرد ٌتولؾ حٌث الحواري، الممطعوٌمصد به"    

 ٌسمى الحالة هذه فً ،وساطته أو السارد تدخل ودون مباشرة بٌنها فٌما وتتحاور بلسانها

.."المشهدي بالسرد السرد
(1)

. 

الكولونٌل وحبٌبته  بٌن جرى لذي ا الحوار هذا فً األعرج واسٌنً أورده ما ذلن ومن    

 الدراسٌة:سارة وهو ٌحادثها عن أحبلمها 

 إذن ماذا تنوٌن أن تفعلً ٌاحلوتً ؟-"

 عالمة أنتروبولوجبا ،أرٌد أن أتبع أثر أجدادي.-

 هذا العمل شبه مستحٌل بالنسبة إلى امرأة.-

 رومً. من لال لن هذا؟ إنن تبدي عملٌة بالٌة ،ومع ذلن لدٌن كل مواصفات رجل-

لٌس هذا ماألصد لوله أنِت جمٌلة ولن ٌدعوِن بحالِن. الفارس على حصانه األبٌض ؼٌور -

 ستصبحٌن نجمتهُ ٌا بنٌتً.، جدا لن ٌدعن تذهبٌن بعٌدا فً دراساتن، مخافة أن ٌفمدنِ 

 إنً أسخر من هذا الفارس-

 ٌا للجرأة..-

"ٌهن.أخواتً :أن ألبل كل ما ٌُفرض عل ما تفعلهلن أفعل أبدا -
(2)

. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22 ص السردي، النص تحلٌل :بوعزة دمحم -1

 67الضرٌر مصدر سابك ص األعرج: مراٌاواسٌنً -2
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 الولفة:-1-2-5

 لجوء بسبب للسرد، وتعلٌك تولفات من ٌحدث ما كل" تُعرؾ هذه التمنٌة الزمنٌة بؤنها    

 لفترة السرد وتولؾ انمطاع عادة ٌتضمن فالوصؾ، والتؤمبلت والخواطر الوصؾ إلى السارد

الزمن " من
(1)

 توالحاال المكان كاشفا للوصؾ المجال تاركا التمنٌة بهذه السرد ٌتولؾ، 

وصؾ السارد للحظات انتحار الكولونٌل "ولبل أن  :الرواٌة فً ومثالها للشخصٌات النفسٌة

تذهب نحو الزناد اآلخر.شم رائحة  تشبه رائحة المسن والبخور  ٌضؽط ترن إصبعه 

،ورائحة أعشاب برٌة بعد مطر خفٌؾ فً بدٌة فصل الشتاء .لمس نهد سارة برٌكسً 

ٌخرج ضؽط منتظرا أن  ،على الحلمة .وبهدوء طفل ضؽط الموي.وضع لسانهو الرخو 

فً شفتٌه.نسً فسال الحلٌب من طر الحلٌب المحلى جدا.ضؽط أكثر ومؤل فمه بالنهد،ومص،

: نعم نعم ...أٌضا.ماأجمل هذا. من فصرخت سارة من اللذة واأللم ،نفسه وهو ٌضؽط أكثر

نعم األلم لٌس إال تجرٌدا أمام  أٌن تؤتً بهذه الروائع كلها وهذه الرؼبات ٌاكولونٌلً الحبٌب؟

ٌاسفٌنتً التً تدفعنً إلى المجهول  ،وٌة التً ٌجب الخروج منها منتصراجهة المؤساالموا

.البحر ٌتملص دون أن ٌجؾ .وفً فرحً ٌكمن فرح المبلح."
(2)

 

 بنية المكان في الرواية :-1-3

 السردي، وعمله ٌتبلءم مكانٌا فضاء الروائً ٌختار لذا ما، مكان فً ونهاٌة بداٌة لك معت    

 حٌزا جؽرافٌا ، ما عنى"كل  :هو مرتاض المالن عبد ئرياالجز النالد ٌرى كما والمكان

 أو كل ما أو أسطوري، ،على كل فضاء جؽرافً نطلك الحٌز فً حد ذاته، ،حمٌمٌا من حٌث

  مثل المجسمة واألشٌاء واألثمال، واألحجام، واألبعاد، كالخطوط، عن المكان المحسوس: لٌد

"تعبٌر أو حركة من الحٌزٌة المظاهر هذه ٌعتو وما ،رواألنها ،راألشجا
(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 96ص سابك ، رجعم السردي، النص تحلٌل :بوعزة دمحم -1

 177-176مراٌا الضرٌر ص :األعرج واسٌنً-2

 دٌوان المدق، زلاق لرواٌة مركبة سٌمائٌة تفكٌكٌة معالجة السردي، الخطاب تحلٌل :مرتاض المالن عبد-3

 245،ص1،1995 بعة طال ئر،زاالج الجامعٌة، المطبوعات
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 خدماتها وتعدد والمفتوحة، المؽلمة بٌن لتتنوع الرواٌة فً الموظفة مكنةاأل أشكالوتختلؾ    

 :لها المستخدمٌن واتجاهات

 المكان المغلك:-1-3-1

"ضٌمة أو تماما محصورة أماكن" تمثله    
(1)

: المنطمة المشدد الحراسة، وهً فً الرواٌة ،

 كوخ الصٌادٌن )محترؾ عاٌشة(. الشالٌه،

 الحراسة:المنطمة المشددة  •

 تسول من كل عن مؤمن فً الببلدبؤن  إحساسا العادة فًالحراسة المناطك المشددة  تعطً    

الفضاء الجؽرافً الذي ٌعٌش فٌه الكولونٌل رفمة بعض كبار فهً  بها، المساس نفسه له

 باألمان،فهو ٌشعره  ما ٌشعره هذا المكان بالوحشة،وبمدر  ،محاط بحراس ،المسإولٌن

الذي  .... فالبرٌدٌاسٌدي  تعود أالاآلن ٌجب »رسائل التهدٌد خاصة وأنه ٌتلمى كل ٌوم 

الذي ٌذهب ال ٌعود أبدا.  .... اإلنسانشرا حملته إلٌن فً األسبوع الماضً ٌحمل تهدٌدا مبا

سٌدي ماتزال الببلد بحاجتن .." ال ٌا
(2)

تمثل مركز أمان له من ، فالمنطمة المشددة الحراسة 

هذه التهدٌدات "فً هذه المنطمة مشددة الحراسة التً تإمن لً األمان على األلل "
(3)

. 

 العسكرية:الثكنة  •

  الهذ األصلً المدلول عن به حزاٌن توظٌفا العسكرٌة، الثكنة توظٌؾ على الروائً ٌركز 

 المنالض الوالع إلى المانون، تطبٌك على والسهر األمن تحمٌك من لةالدال لتنحرؾ ،المكان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 95 صمرجع سابك  السرد، شعرٌة :الواحد عبد عمر -1

 102مراٌا الضرٌر صاألعرج: واسٌنً -2

 .75ص ،المصدر نفسه-3
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"ها لد مرت سنوات  لتضحى الثكنة العسكرٌة بإرة توتر لذكرٌات الكولونٌل فٌمول ،تماما

تزال تذكره باستمرار إنه ٌتذكر كل التفاصٌل ...ما علٌه منذ أن ؼادر ثكنة النمطة صفر

أشٌاء وأحبلم كائنات حٌة "تلن التً هبت ذات صباح فلم تبِك إال هٌاكل  ؛برٌاح الموت
(1) 

 الشاليه:

 فً ت تؽٌرحٌث  ،ونٌل فً المنطمة المشددة الحراسةالكول ٌمثل مسكنعبارة عن كوخ،    

بل مركز ضٌك "أشم  ،هلساكن ًءالداف الحضن ٌعد فلم البٌت، إلى النظرة مراٌا الضرٌر""

ورائحة الموت.أرؼب فً أن أنهض وأفتح النافذة .هواء ..أرٌد مزٌدا من رائحة النفتالٌن 

الهواء "
(2)

"ال شًء ٌا صدٌمً حٌث ٌعود إلٌه فً اللٌل فمط أٌن ٌصارع آالم البواسٌر ،

كلب حمٌمً ألم فً الرأس  /تماعد مرٌر/حٌاة أمٌر فً الصحراء /وأخٌرا حٌاة كلب،

أسمٌه"وبواسٌر فً المكان الذي الأستطٌع أن 
(3)

وٌمارس شتى أنواع اإلنحراؾ "منذ أن  ،

صار فً المنطمة المشددة الحراسة جال على أجساد نساء كتبه جمٌعا "
(4)

إضافة إلى  ،

كوخ الصيادين )محترف عايشة(،لصر األميرة  :رواٌةبعض األماكن المؽلمة المذكورة فً ال

 ضيا ،الفيال .

 المفتوح:المكان -1-3-2

 األمكنة هذه ومن العادة فً معاشا األمكنة من النوع هذا ٌكون ،تساعواال نفتاحباال ٌتمٌز    

 الضرٌر:فً رواٌة مراٌا 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28المصدر السابك ص-1

 11المصدر نفسه ص-2

 48-47المصدر نفسه ص-3

 20-19نفسه صالمصدر -4
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 الصحراء :

 :رمز األولحٌث تتخذ منحٌٌن متنالضٌن  ،تحتل الصحراء مساحة واسعة فً الرواٌة    

وٌتجلى ذلن فً ربطها بؤمجاد  ،تبرت ساحة المعارن العظٌمة للبطلطالما اع ،العظمة إلى

ممٌز بالصحراء" .ٌحلم بالعظمات كلها ،فً الماضً ان"رجل ك كولونٌلال
(1)

فهو الرجل  ،

لمد أمضى " تاركا فً كل حرب جزء من جسده ،فً الصحراء ٌحاربالذي أفنى عمره 

من حٌاته فً صحراء ..." األكبرالجزء 
(2)

."الصحراء."..حٌاة أمٌر فً  ،
(3)

هكذا عِمل  ،

طوال حٌاته فً صحراء التتار هذه"
(4)

التً تحكً  ،كما ارتبطت الصحراء باألمٌرة ضٌا ،

أما المنحى الثانً  ،شعبها إلى حد كبٌرآمن بها والتً  ،والعظٌمةالملحمٌة  األساطٌر حروبها

 أن الصحراء فً الرواٌة دلت على العزلة والوحدة بالنسبة للبطل "صحراء ، فمد رمز إلى

بالفراغ وفراغ ملًء بالصحراء وبالصمت وبؤصوات مظلمة" مآلنة
(5)

وأٌضا "هل هنان  ،

البحر والصحراء ؟؟"من صمت ووحدة أكبر من صمت 
(6)

ضاءات إضافة إلى بعض الف، 

 كالغابة والمرية .ؼٌر أنها لم تنل المدر الكافً من السرد  ،المفتوحة المذكورة فً النص

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 87الضرٌر،ص األعرج: مراٌاواسٌنً -1

 27المصدر نفسه ص-2

 47المصدر نفسه ص-3

 52المصدر نفسه ص-4

 132المصدر نفسه ص-5

 178المصدر نفسه ص -6
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 /التفسير )الشرح(:2

فمسؤلة تتعلك بالبحث فً الذات الفردٌة أو الجماعٌة التً تمتلن البنٌة "أما التفسٌر     

 "... ذا داللةالذهنٌة المنتظمة للنتاج األدبً بالنسبة إلٌها طابعا وظٌفٌا 
(1)

عملٌة ثانٌة  فهو ،

إال أن ما ، تنظر إلى العمل األدبً فً مستوى آخر خارجً، فتربطه ببنٌة أوسع وأشمل

سبك ال ٌعنً دائما أن الفهم ٌستبد بالبنٌة الداخلٌة للنصوص، والتفسٌر ٌمتصر على ما هو 

 .خارجً عنها

 :)آليات اإلنتاج الذهني )البنية الذهنية والفكرية 

كتَب واسٌنً األعرج نّصهُ الروائً: مراٌَا الضرٌِر: كولونٌُل الحروِب الخاسرة         

ٍر: )وْضُع  1997شتاَء  )الجزائر/ بارٌس(، فً فترة العشرٌة السوداء، ُمنطِلمًا من والعٍ ُمظهَّ

باللؽة فمط بل تكون  ال تكون"فالكتابة السردٌة  الجزائِر فً مرحلِة ما بعدَ االستمبلِل(،

واألجناس" التخٌٌل ،والتارٌخ والثمافة، بؤنساق أخرى ال تمل أهمٌة عن اللؽة من لبٌل:
(2)

، 

كثًٌرا على استخبلِص الدلٌِل التفكٌري الُمندرجِ خلَؾ شكِل إنتاجِه الروائً؛  المبدع ما ساعد

اجتماعً  ،ت من سٌاق تارٌخًالرواٌة نهلإذ من خبلل استمراِء النّصِ ٌتبٌُّن لنَا جلًٌا أنَّ 

َس للمداِر السٌالً، الُمتمثِل لٌتضح  ،ما بعد االستعماروثمافً ٌتكئ على والع  الدلٌَل الُمإّسِ

فً إدراِن الُمبدعِ لسبِب الخلِل الرئٌسً الذي ٌُعرلُل ُسبَل التطوَر واالزدهاَر المجتمعً فً 

/ انمبلُب هواري بومدٌن  1963ة شعبانً الجزائِر: ) مرحلةُ ما بعدَ االستمبلِل: تمردُ جماع

والتوتراُت السٌاسٌة التً أعمبتها / محاولةُ انمبلِب العمٌد  1965على الرئٌس أحمد بن بلة 

/ الحرُب الجزائرٌة المؽربٌة بداٌة  1967طاهر الزبٌري الفاشلة على هواري بومدٌن 

السوداء(، ٌكمُن فً عدِم / العشرٌةُ  1988سبعٌنٌات المرن الماضً / انتفاضةُ أكتوبر 

أمٌر زوالً! »امتبلِن الُحكام لزماِم التسٌٌِر الصحٌح، وعدم امتبلِن الشعِب لزماِم أمِره: 

 أٌها الكولونٌل العظٌم فً األزمنة الضائعة والحروُب الكبٌرة التً أعطت ِعرلا مبتورا وببل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14مرجع سابك ص ،االجتماعفً علم  لوسٌان: المنهجٌةؼولدمان  -1

 الناٌا لدراسات النشر والتوزٌع، ،-دراسة تؤوٌلٌة–الرواٌة المؽاربٌة المعاصرة  لحمٌمة: عبد هللا -2

 173، ص2014لبنان -بٌروت ،1بعةطال
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كلُّ شًء تافه، هذا هو االنحطاُط بعٌنه، صعودُ  !من أن تعطً ِعرلا خالدًاتارٌخٍ، بدالً 

 !ٌا لها من كذبة كبرى !الرعاعِ الذي ٌعنً مّرة أخرى صعودَ المٌم المٌتة، ٌا لها من خدٌعة

المطٌع هً التً تسودُ على كّل ما ٌمكنه أن ٌكون استثنائٌا فً هذا البلد ... كلُّ  إّن ذهنٌة

«االضطرابما هذا  !شًء ٌنهار، ٌا إلهً، ما هذه التفاهة
 (1)

المتؤمل فً هذا النص  إن ،

تظهر له بجبلء رؼبة النص الموٌة فً تجسٌد مكامن البإس التً تعٌك اإلنسان الجزائري 

نتطّوُر؟ كٌؾ  الجوهري: كٌؾكان سإاُل المداِر  ِمن ثّمةَ وعن التؤلك والنمو والتمدم 

 نتحّرُر؟

هُ هذا عدٌدَ اإلجاباِت الُمتّص     ر فرَض نصُّ لِة بنُُظِم الُحكِم الدٌكتاتورٌة، وبؤسالٌِب التحرُّ

الُممكنِة منها، الرتباط األدلة التفكٌرٌة فٌه ببنى فكرٌة خالصة للمبدع، تفاعلت مع الوالع 

الجزائري بكل أبعادِه، خاصة ما اتصل منه بالتحوالت السلبٌة التً خٌّبت آمال الشعب، 

كما ذكرنا -فرضتها على النواٌا الطٌبة والخبٌثة وعّرت زٌؾ اإلٌدٌولوجٌات الرسمٌة التً

، لذا اتجه الدلٌل التفكٌري نحو الدعوة إلى تؤمل تارٌخً / اجتماعً لئلٌدٌولوجٌات -سابما

دًا معه إٌدٌولوجٌة: ُمحاٌثة / ُمزامنة لِفعلً: اإلدراِن واإلنتاجِ،  السٌاسٌة والنفسٌات، ُمجّسِ

األداةُ الطٌّعة بٌِد النظاِم العسكري -ر زوالً الُمخضرم التً استلهمْت حكاٌةَ الكولونٌل أمٌ

بطرٌمة انتمادٌة سلبٌة ارتبطت  -الحاكِم، الُمستخدَمةُ لتحمٌِك أؼراضها ومخططاتها

انفعالٌة مرضٌٍة / سادٌٍة، خلمَها الفكُر المرتبُط باإلٌدٌولوجٌا السٌاسٌة وبؤشكال  بسلوكٌات

ُمِدٌنًا معهُ النزعةَ االنطوائٌةَ للشخصٌِة البطلة الُمتجسدة فً االكتفاِء  الُحكم الُمترتبة عنه،

ُح مجموَع  بالتعظٌِم الزائِؾ للذاِت المتحّصنة بؤوهامها الخاصة، انطبللًا من بُعٍد رمزي ٌَُشّرِ

ر ]ٌمصد الكولونٌل أمٌإبان الحرب العالمٌة الثانٌة لاتَل »المٌِم الخاصِة الُمتبناة من لِبِلها: 

 إلى جانب الحلفاء ... وفً أثناء الثورة الوطنٌة بعد أن هرب من الجٌش الفرنسً  زوالً[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .13الضرٌر، صمراٌا  األعرج: واسٌنً-1
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نفسها مع المٌصالٌٌن، ثم وُوضَع تحت اإلدارة المباشرة لسً الحواس لكً ٌفعل مثله السٌرةَ 

اللدودٌن، لمد عاش مع كّل المؽامرات الممكنة والمتخٌّلة فً منطمة  FLNأعداء الـ   MNAالـ

«ثم ثار ضد عصابات بلونٌس MNAبسكرة عندما كان مع الـ 
(1)

]ٌمصد ساعدَ »/  

جمٌع الرإساِء الذٌن عرفتهم الببلد وأحبّهم جمٌعا وعملٌا، حتى لو  الكولونٌل أمٌر زوالً[

«حاول ُكلٌّ منهم أن ٌمحو اآلخر، لم ٌكن هذا لٌزعجهُ أبدا
(2)

 1965خبلل انمبلب عام »/  

[ لكً ٌتحالؾ مع بومدٌن ضد بن بٌبل، ]ٌمصد الكولونٌل أمٌر زوالًاستدعً من الجنوب 

ابة حٌث كان التمّرد لوٌا جدا، ففعل ما لم ٌجرإ أحدٌ على فعل ذلن ببل تردّد وأُرسل إلى عن

المٌام به، لمد أباد وسجن جمٌع المعارضٌن الشباب الذٌن كانوا ما ٌزالون مإمنٌن بؤسطورة 

«رئٌس خارج من الثورة العظٌمة
(3)

، هنا شّكَل المداُر المحلًِّ المسإول عن هذا الممطعِ 

فرعً الذي انفتحْت علٌه الرواٌةُ، وهو تذبذُب وضعٌة اإلظهاري جزًءا من سٌاِق المداِر ال

الُمتسلِِّط العسكري المسإول / الحاكم فً مجرى التحوالت الجٌو سٌاسٌة )تعظٌُم الذات / 

نُكران الذات(، وٌرتبُط هذا المداُر بـالشخصٌِة البطلة التً تبدو مع بداٌِة الرواٌة مستفٌدةً من 

المصلحٌة، لذا ولتمرٌر ناتجِ هذا الدلٌِل التفكٌري لام المبدعُ  انتماءاتها ووالءاتها النفعٌة /

بانتماِء مداراٍت سٌالٌٍة منسجمٍة مع اإلٌدٌولوجٌا الُمحاٌثة للدلٌِل، والمتصلة بمهاِم وسلوكٌاِت 

الكولونٌل السابك فً الجٌِش الجزائري أمٌر زوالً المذرة، الُمستفٌد من كّل االمتٌازاِت 

ذات صباح جمٌل وجد الكولونٌل نفسه ببل شًء، »اناِت: السلطةُ / الماُل: والخٌراِت واإلمك

وكؤنه ولد للتو فً صحراء ببل تخوم، لمد جمع ثروة ال مثٌل لها، أوال من أبٌه الذي كان 

أفضل أبناء مرشٍد روحً ٌُدٌُر زاوٌة للدرلاوة، وكان أحد أكبر المناصة الجزائرٌٌن الملمّبٌن 

إلى الجٌش الفرنسً ... ثمَّ كانت هنان ُحروب ال ٌحتفظ منها إالّ بذكرى  الـ تركو الُمنتمٌن

«الرواتب التً كان ٌُجبٌها كل ثبلثة أشهر
(4) 

 انزلك بهدوء على كرسٌّه وهو ٌثبت نظره »/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .39-38مراٌا الضرٌر ص واسٌنً األعرج:-1

 .44المصدر نفسه ص-2

 .41المصدر نفسه ص-3

 .51المصدر نفسه ص-4
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... وعلى الصور المدٌمة لمصانعه ومشارٌعه تلن التً أثمرت  على وجه سارة برٌسكً

وتلن التً بمٌت فً الحالة الجنٌنٌة ... نظر بإمعان مشروعا تلو اآلخر، من مصنع بالونات 

«األطفال حتى معمل الرخام الجنائزي، ألن الموت ؼدا الثابت الوطنً الوحٌد
(1)

، الشًء 

آلٌِة التمثٌِل على النِظاِم العسكري الحاكِم السُلطوي الذي جعلها تُإّشُر رمزًٌا انطبللا من 

الُمستبدِّ فً الجزائِر )فترةُ ُحكِم ُهواري بُوِمدٌن وما بعدهُ( ونتائجهُ الدموٌةُ، بكشِؾ حمٌمِة 

فشِل مخططاتِه السٌاسٌة الُمتعالبة فً تحمٌِك أهدافِها )االشتراكٌة / الرأسمالٌة(، لَما أسفرت 

 المٌِم. عنهُ من تدهوٍر فً

فالدلٌُل الُملمى من لبل الُمبدعِ / السارِد ٌُدٌُن بطرٌمٍة مباشرةٍ الكولونٌل أمٌر زوالً     

كمفرٍد بصٌؽِة الجمعِ، ذلن بتفجٌرِه دلٌبلً تفكٌرًٌا نوعًٌا لمظاهِر الفساِد: السٌاسً / المالً / 

راَع األخبللً، تجّسدَ فً ذهنِه من خبلِل لحظِة إنتاجِ النّصِ الذهنً  لٌُظِهَر بعدها الّصِ

كان ُمتعبًا جدًا وبالَػ االنزعاجِ »النفسً الذي تعانٌِه الشخصٌةُ البطلةُ الُمتسلطةُ / الُمتؤزمةُ: 

وآسفًا على أنه لم ٌتخذ لرارهُ بتحوٌلهم إلى رماٍد أو ؼبار فً الولت الذي كان ٌمتلن 

هب حٌاته كلها للوطن ببل السلطة لفعل ذلن، فهذا سٌعلّمهم كٌؾ ٌمدّرون كولونٌبل و

«تردّدٍ 
(2)

لم أكن أملن ما ألدّمه لهم سوى زجاجة وٌسكً، كان أحدهم لد لدّمها لً وكان »/ 

«ٌرٌد أن ٌُمّرَر حلٌب لحظة إلى المؽرب ...
(3)

كان طعم حلمة نهدها كطعم السكر »/  

ما كنُت  الممضوغ والمؽّطِس فً ماء البحر ... إّن سارة هً التً جعلتنً أكتشُؾ الذي

ألكتشفه أبدًا بمفردي، ملذات الجسد، لمد كان رأسها خلًوا من الممنوع وملٌئا بالنور، إنها ال 

تشبه أختها فً شًء، أختها التً أنسى اسمها كلما ُكنُت مع سارة أو رازحا تحت وطؤة 

«حبها
(4)

 لى األبد كان االنهٌار لوٌا جدا، لذلن اتّخذ لراره بؤن ٌنهً حٌاته مرةً واحدة وإ»/  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 49مراٌا الضرٌر ص واسٌنً األعرج:-1

 59المصدر نفسه ص-2

 69المصدر نفسه ص-3

 72المصدر نفسه ص-4
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النتحار ... ألنها لن تكون إالّ كرٌهة من دون سلطة، لم ٌخطر بباله إالّ فكرة واحدة هً ا

مكث طوٌبل ٌُفّكر بما ٌنبؽً له أن ٌفعل، ثم لّرر أن ٌخٌب آمال المتلة الذٌن كانوا ٌرٌدون أن 

ٌروه متؤرجحا فً طرؾ حبل لكً ٌتحّرروا من شبحه كما كانوا ٌرٌدون، بكل بساطة لّرر 

«أن ٌبمى على لٌد الحٌاة
(1)

لٌِل التفكٌري ، فاآللٌةُ اإلنتاجٌةُ هنا ارتبَط بناُإها بعبللة الد

الُمستحضر فً ذهِن الذاِت البطلة: الكولونٌل أمٌر زوالً بتصوِر المبدعِ لما ٌجري بالعالِم 

الداخلً المتصل بها: لحظةُ التوازِن / لحظةُ االضطراِب، لٌتَّصَل معه المداُر السٌالً ببُعٍد 

وحِ الجزائرٌة إٌدٌولوجً سٌاسً / حزبً / اجتماعً، حاول من خبلله المبدع تفعٌَل الر

ُح والَع  بمختلِؾ شرائِحها: )سلبٌاتها وإٌجابٌاتها(، بتحوٌلها إلى أنموذجٍ عام ٌُشّرِ

اإلٌدٌولوجٌاِت / االنتماءاِت الحزبٌة المتناحرة فٌما بٌنها: مرحلةُ الثورةِ التحرٌرٌة / مرحلةُ 

 ما بعدَ االستمبلِل.

ولكنه  ،وانتهاء نظام سٌاسً فمد شرعٌتههذه الرواٌة جمعت بٌن الوالعٌة المؤساوٌة     

 والذاكرة، لتحولوهذه الرمزٌة تعمل على النص بعمك المرآة  ،محمً مثل شًء ممدس

 والذاكرة.المنفى فً المعنى 

واسٌنً األعرج من خبلل هذه الرواٌة الساخرة استطاع أن ٌمول أن الجزائر فً أعمك      

إنها رواٌة العبث ضٌها التارٌخً وحاضرها، تها عبر ماأعمالها رمزٌا وفً ألصى مؤسا

التً تساءل النهاٌة المعلنة من أجل عالم جدٌد وكاتبها ٌمنحها أفكارا مبلئمة لموة الكتابة 

 الضاد.المفتوحة على حرٌة التفكٌر واإلبداع وباألخص بلؽة 
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 خاتمة:

 من أبرز المضاٌا التً توصلت إلٌها فً هذا البحث نُجملها فً هذه النماط والتوصٌات اآلتٌة:

 ال اجتماعٌة، إذهرة ظا طبٌعٌة، فاألدبالعاللة بٌن األدب والمجتمع عاللة  تعتبر .1

 .االجتماعًٌمكن فهم األدب وتذوله تذولا حمٌمٌا فً معزل عن الظروف والسٌاق 

اهتماما  النماد، وأكثرهاالسوسٌونمدي من أكثر المناهج التً شغلت ٌعتبر المنهج  .2

 .بربط األدب بالمجتمع

إال انعكاس  ما هوأن األدب  االنعكاسٌرى جورج لوكاتش من خالل نظرٌة  .3

لذلن فهو ٌنطلك فً دراسة الرواٌة من البنٌة الفولٌة نحو البنٌة  ،للسٌالات الخارجٌة

 .-دراسة سٌالٌة–التحتٌة للنص 

فً دراسة الرواٌة من البنٌة لوسٌان غولدمان من خالل البنٌوٌة التكوٌنٌة  ٌنطلك .4

خالل عدة مفاهٌم: الفهم  من-نسمٌةدراسة  –السٌاق الخارجً  نحوالباطنٌة للنص 

 .والتفسٌر، البنٌة الدالة، رؤٌة العالم، الوعً المائم والوعً الممكن

تتجاوز ما هو والع إلى ما هو مستمبلً  -حسب لوسٌان غولدمان–رؤٌة العالم  إن .5

وما دامت األعمال الروائٌة الكبرى تتمٌز بشمولٌة الرؤٌة ،فإنها هً وحدها التً 

هذه الرؤٌة التً تعتبر فً الوالع تعبٌرا كلٌا وشمولٌا عن لٌم  ،تمتلن "رؤٌة العالم"

 .هوحات ومشاعر الجماعة التً تؤمن بوطم

لحرب العالمٌة عامة وبعد اإلستمالل خاصة على لمد ساعدت ظروف الجزائر بعد ا .6

 الجزائرٌة.ظهور المذهب الوالعً فً الرواٌة 

من أبرزهم واسٌنً  مٌل الكثٌر من الروائٌٌن الجزائرٌٌن إلى االتجاه اإلٌدٌولوجً .7

 األعرج.

، إذ واكبت والوطنٌةهو ولٌد األفكار السٌاسٌة إن الخطاب فً رواٌة مراٌا الضرٌر  .8

فتناولت ، ة األزمةالسٌاسٌة الطارئة على المجتمع الجزائري فً مرحل جل التحوالت

 .االجتماعً الُمزري والوضع الثمافًالسٌاسً  الفساد
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من  اوهً تجمع مالمح، األوضاع والسٌالات كونت رواٌة مراٌا الضرٌرهذه جملة  .9

فات مختلفة آما أفرزه الوضع من و ،سلون فً والع ما بعد االستماللالأشكال 

 .واجتماعٌة()سٌاسٌة وثمافٌة 



 

 

 

 ملحق
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 ملحق:

 الرواية:ملخص 

الجامعً الجزائري واسٌنً األعرج ،تحمل فً بنائها ة الكاتب ٌمراٌا الضرٌر روا    

آمال عبثا رتبة جنرال ملتجئا  ،االستماللبعد  "تنالض ما للشخصٌة الروائٌة "أمٌر الزوالً

وحٌدا فً مسكنه البحري  المكان الرمز للغزو الكولونٌالً، بالمنطمة المحمٌة بسٌدي فرج،

لذي ٌدافع عنه فً ِخطبه إنه ٌمثل فً آن نظاما مهترئا هذا ا مع سلحفاته نجاة وكلبه غزال،

الرسمً ،وعالما داخلٌا ٌفتنه وٌجعله مجروحا وأكثر انتمادا لهذا  لالستهالن ،الخارجٌة

عالمان متنالضان ٌتوضحان عبر طباعة النص )مماطع كاملة بالحروف  ذي هو منهالنظام ال

 اإلٌطالٌكٌة لترجمة الفكر الداخلً للكولونٌل (.

صناعة )مثل وحٌدا فً مسكنه البحري ٌهٌم بأعمال الترابندو الممنعة بالوطنٌة       

 اإلرهاب. والشهوة الجنائزٌة( إنها عملٌة مساعدة لموكب دفن ضحاٌا الوالٌات،

وحٌدا فً مسكنه البحري بٌن الرغبة الجنسٌة المتنالضة التً تغذٌها صور المجالت      

الخلٌعة وألم البواسٌر ٌجرجر جسمه المنهار الذي نجا من الموت بٌن السرٌر والحمام  ومع 

ذلن لٌس المشارٌع وسواسه إنه مسكون ببٌاض النوارس ،التً ٌمتلها بالمئات عند كل 

ى امتداد الساحل ،لٌحرم هذه الطٌور من بٌاض جسدها الذي سكنه منذ الطفولة صباح عل

فً جسد امرأة متشحة  5691بٌاض البراءة والموت معا والذي ٌراه ٌوما من أٌام سنة 

ولد ُخٌل إلٌه أنها فً سموطها من الشرفة أنها تطٌر طٌران بالبٌاض والتً أرادها عن كثب 

تنالض بٌن الرغبة فً الحب واإلحساس بالمتل وهذه "التً هذا البٌاض هو أٌضا ال ،نورس

نفوذه بعد أن كانت لمد تحدت  ،سارة برٌكسً" لتلها ألنها فضلت علٌه أمرٌكٌا وحملت منه

أصبح عمٌما إلصابات أثناء  الحٌاة التً تحملها لٌس ابن الكولونٌل الذي ،ممموعة والطفل

 األصغر للكولونٌلللعالم  احتواءثر إنه ابن أمرٌكً غرٌب من لوة أخرى أك ،الحرب

كان فٌه لائدا للثكنة فً وهذه ذكرٌاته الجمٌلة ٌحتفظ بها منذ ذلن الزمن الذي  ،العاجز

البكوشة الفنانة التً  لعائشةشٌئا البتة  ال تعنًوهذه الطٌور البحرٌة الصاخبة ، الصحراء
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ر الذي ٌبدي إعجابا كبٌرا تنحت الحجر لتفاجئ الجمٌع بتمثال كلب الكولونٌل ،هذا األخٌ

وأمٌر ، مرجعا وأضاف إلٌهما الشٌخة رٌمٌتًبفاغنر ونٌتشٌه العبمرٌان اللذان اتخذ منهما 

من  وتتهربالزوالً فً حمده على النوارس ٌكتشف ذات صباح نورسة وردٌة تتحداه 

لمضبب مستعمال كل حنكته رصاصاته فلم ٌحتمل أال تكون بٌضاء لٌركب البحر الهائج ا

وهذا  ،ناحهاالنورسة الوردٌة تتهرب ،تتحداه ،تختفً ،تحتمره فٌصٌبها فً ج ،العسكرٌة

 البحر لٌس مكانه ومنارة سٌدي فرج لٌست المنمذ .

استعادت كل امالكه  اآلن أنه مرفوض من لبل السلطات التً معزوال، ٌعًوحٌدا     

واحدة رصاصة بها إال طلمة  دجلم ٌ ،البندلٌة نحو صدرهلحظتها ٌدٌر فوهة  ،الخاصة بذكاء

البحر جثته المنتفخة وجثة كلبه  الغد ٌتمٌأ منتحرا، فًٌضغط على الزناد  ،5611ثمٌنة من 

 الشاطئ.والزورق لتجدهم عائشة عند 
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 :األعرج واسيني الجزائري الروائينبذة عن حياة  •

 :مولده

 .ئرٌةزاالج بتلمسان وخمسون وأربعة مئة وتسعة ألف عام من أوت الثامن موالٌد من

 :المهني مساره

 المركزٌة ئرزاالج جامعة وكذا بارٌس بونرالسو جامعة بروفٌسور. 

 ئرزاالج فً واألدبٌة الثمافٌة الجاحظٌة، لجمعٌة مؤسس عضو. 

 وكمؤسس للرئٌس نائبك ،5661 إال 5661نةس من رٌٌنئزاالج بالكتا اتحاد أدار 

 .المساءلة " االتحاد "مجلة عل ومشرف

 نوطوال زائرالج ًف ةالممروئٌ ٌةعبوض تمهت ًالت نٌةٌوفزالتل أهل الكتاب نتجوأ أعاد 

 .(2112-5661العربً)

 الجزائر ( ف2111ً-2111) الثمافٌةنخب ال تارٌخ ولح وثائمٌة ٌةنزٌولفت ثالثٌة جز أ. 

 ةبالتجرب تمهت ًوالت الجزائرٌٌن بالكتا باتحاد ةاألدبٌ لةالسلس دارصإ ىعل أشرف 

 .الجزائرالشابة فً  األدبٌة

 بالجزائر 2111نةس المحترف للمسرح التحكٌم ةنلج سرأت. 

 بالكتا نع ةمرئٌ ولوجٌانطا نجزت أنتحاول  التًنٌة زٌوفالتل الدٌوان سلسلة جتأن 

 .العشرٌن المرن بداٌة ذنم ،بوالعرزائرٌٌن الج

 2116المسرح فً نٌطفلس المحترف، للمسرح العلمٌة ةناللج سرأت . 

 إلى غاٌة  2111ةسن نم بللكتا دٌاز ا خٌالش ةئزلجا رٌةاالستشا ةٌئهال ًف وعض

2151. 
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 ةالكتاب وعاتبموض ةالمتعلم ةوالعالمٌ ةالعربٌ دواتألا نم دلعدٌا ًف مهوٌسا مهسا، 

من  اآلخر وغٌرهاو اناأل الحداثة العربً، كرفال تحدٌات السرد، ،بالكتا ةفوظٌ

  كبٌرة.العصر فً بلدان عربٌة أجنبٌة  الموضوعات

 :الروائية أعماله

 :ذكر الاألعم من الكثٌر لدٌه

 5692جزائرال، 5691 "، دمشكلرج أوجاع من ولائع " الزرلاء البوابة 

 5695ولة طم صةل ة،شنالخ األحذٌة ولع  

 5692دمشك حمروش، لخضر رةسٌ من مىتب ما 

 من العدٌد ىإل ترجمت ، الت2115ًو5699 ، الجزائر5691 بٌروت وز،لال وارن 

 .اللغات

 2115-5695، الجزائر5691بٌروت الودٌعة، مرٌم أحالم. 

 التً ترجمت هً األخرى 5661،والجزائر 5661 دمشك ،بالغائ ضمٌر،. 

 2112 دمشك الشرلٌة، ةطوطالمخ :األلف بعد السابعة اللٌلة. 

 2115و 5661،والجزائر5661 ٌانألما الممام، ةسٌد. 

 األخرى ترجمت،التً  5661والجزائر 5661 دمشك ،بالغائ ضمٌر. 

 2112 دمشك الشرلٌة، ةط طوالمخ :األلف بعد السابعة اللٌلة. 

 2115و 5661 والجزائر 5661 ٌانألما الممام، ةسٌد 

 أخرى بلغات ثم سٌةنرفبال هدرت، 5669إٌدٌن،بارٌس مارسا دار ل:الضال حارس 

 ،2115و 5666والجزائر ، 5661ألمانٌا  ذاكرة الماء. 

 5669بارٌس الضرٌر، ٌارام. 

 2115،بٌروت والجزائر الشمال شرفات بحر. 

 2111 بٌروت ،الربا العربً، الثمافً المركز الٌاسمٌن، وقط. 

 2119بٌروت، ،باآلدا دار األمٌر، بكتا. 
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 2151داب اآل ، دار2116 الثمافٌة دبً ،رابالس نثىأ. 

 2151 بٌروت ، ملالج دار دلسً،ن األ البٌت. 

 2155الجمل، بٌروتدار  أربٌا، كٌةرجم. 

 2151زائرالج ،الثمافةزارة و ء،زاأج تسعة الكاملة، لاألعما. 

 2152ب،الماهرةللكتا رٌةصالم ٌئةلها الروائٌة، ةالسٌر من ةمختار صولف مرٌم، رماد 

 مدٌةنوال األدبٌة ساتهراد. 

 5699ئرزاالج فً العربٌة الرواٌة اتهاتجا. 

 5691،دمشكئرٌةزاالج الرواٌة فً تمادٌةناإل الوالعٌة زعةنال. 

 5699 ، بٌروتالرواٌة فً للوالعٌة التارٌخٌة الجذور. 

 ٌ5661 بٌروت ساتراد سلسلة الرواٌة، فٌااروغأتوب. 

 5661ئرٌٌنزاالج بالكتا اتحاد .العربً الشعري صلنا فً الحداثة دٌوان . 

 2119ار، الجزائرهواإلش باعةطلل ٌةطنالو المؤسسة الغائبة، وصصنال مجمع. 

 :عليها تحصل التي األدبية الجوائز

 5616 سنة الجمهورٌة رئٌس طرف من الممنوحة الكبرى التملٌدٌة الجائزة 

 2115 الجزائرٌة لرواٌةا جائزة 

 عن البرنامج الثمافً التلفزٌونً  ،الخاصة الثمافٌة للحصص األولى التلفزٌون جائزة

 .2115سنة  "أهل الكتاب"

  2111"الشروق رابس " رواٌة نع للرواٌة العالمٌة لطرجائزة. 

 2119″األمٌر بكتا " رواٌة عن ئرٌٌنزاالج المكتبٌٌن ةجائز. 

 2111″األمٌر بكتا " رواٌة عن ،بلآلدا ٌدزا الشٌخ ةجائز. 

 سنة  "المدس حابألش تاونس ″ ةرواٌ عن ،بللكتا دولًال رضالمع نع الذهبًب الكتا

2119. 

 والصحفً الجزائري عن اإلعالمً  ٌمالتمو بحسب 2151 لسنة رواٌة أفضل جائزة

 .رواٌة "البٌت األندلسً"
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 راالمٌ نم لمهتس التاي "لولٌتا بعصاأ " ةرواٌ نع بعةالسا ًالعرب داعاإلب ةئزجا 

 ركفال ؤتمرم ماختتا ةباسنبم ةمك ً،أم ًالعرب ركفال ةمؤسس ٌسرئ صل،فٌخالد 

 :ًالعرب ناواأل تفال العم وقس تحديلبحث  صصخ ذيال ر،عش ًنالثا ًالعرب

 .2121ل بحلو لعم ةصفر ملٌون وننثما      
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 .191-191ص ، 2151 ، 5ط ،بٌروت ،باألد دار ،رابالس ىثن أ :األعرج ًنواسٌ-5

 .2ص 2151دٌسمبر  9ٌوم  الجزائر ، 1211العدد :جرٌدة الخبر-2
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 : النصأهم المصطلحات الواردة في 

 فرنسي                                                         عربي

      Reflaction                                                  اإلنعكاس

 Structure                                                          البنٌة

  Structuralisme génétique                      البنٌوٌة التكوٌنٌة

 Structure  significative                               البنٌة الدالة 

    Escplication                                                .التفسٌر

 Vision du monde                                       رؤٌة العالم

  Sociologie du tescte                          .النص اجتماععلم 

                  Compréhension                                              الفهم

 Globalisme                                                   الكلٌة 

  Dialectique matérialiste                          مادٌة جدلٌة 

 Connaissance alesolue                        المعرفة المطلمة 

 Conscience possible                                .وعً ممكن

                 Conscience réelle                         وعً فعلً 



 

 

 

 

 

 قامئة املصادر واملراجع
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 :والمراجع المصادرقائمة 

 المصادر:

واسٌنً األعرج: مراٌا الضرٌر )كولونٌل الحروب الخاسرة( ترجمة: عدنان دمحم الطبعة -1

 . 1111األولى

 المراجع:

دراسة فً بنٌة –ابراهٌم عباس: تمنٌات البنٌة السردٌة فً الرواٌة المغاربٌة  .1

 .1111المؤسسة الوطنٌة للنشر واالتصال واإلشهار، الجزائر  منشورات -الشكل

ابراهٌم سعدي: تسعٌنات الجزائر كنص سردي، الملتمى األول، السابع عند بن  .1

الملتمى الدولً السادس،  -مجموعة محاضرات-هدولة للرواٌة ،أعمال  وبحوث

 الجزائر 

 العربً الحدٌث،أحمد رحٌم كرٌم الخفاجً: المصطلح السردي فً النمد األدبً  .3

 .1111دار الصادق، عمان، الطبعة األولى

اِدرٌس بودٌبة: الرؤٌة والبنٌة فً رواٌات الطاهر وطار، منشورات جامعة  .4

 .1111الطبعة األولى، -الجزائر-لسنطٌنة-منتوري 

-بادٌس فوغالً: الزمان والمكان فً الشعر الجاهل، عالم الكتب الحدٌث،اِربد .5

 .1117-األردن

–نانً: الثابت اإلٌدٌولوجً فً الكتابة الروائٌة عند الطاهر وطار بوداود وذ .6

 -األدبً واإلٌدٌولوجً فً رواٌة التسعٌنات-مماربة فً رواٌة الشمعة والدهالٌز

 أعمال الملتمى الخامس للنمد األدبً فً الجزائر .

مماربات فً الرواٌة، منشورات االختالف، الطبعة -حسٌن خمري: فضاء المتخٌل .7

 . 1111ىاألول
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األدب الجزائري المعاصر، المكتبة العصرٌة، بٌروت،  :رسعاد خض .8

 .1967لبنان

سعٌد علوش: المصطلحات األدبٌة المعاصرة، مطبوعات المكتبة الجامعٌة، الدار  .9

 .1984البٌضاء، المغرب

فً الرواٌة الجزائرٌة  دراسة سوسٌونصٌة -الشرٌف حبٌلة: الرواٌة والعنف .11

  1111عالم الكتب الحدٌث ،اربد ،األردن، -المعاصرة

 .صالح فضل: مناهج النمد المعاصر، دار اآلفاق العربٌة، مصر .11

 عبد المالن مرتاض: ألف لٌلة ولٌلة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر

1993. 

ٌمٌائٌة معالجة تفكٌكٌة س –عبد المالن مرتاض: تحلٌل الخطاب السردي  .11

،دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، الطبعة األولى -مركبة لرواٌة زلاق المدق

1995. 

، الناٌا لدراسات -دراسة تأوٌلٌة -عبد هللا لحمٌمة: الرواٌة المغاربٌة المعاصرة .13

 .1114بٌروت، لبنان  النشر والتوزٌع، الطبعة األولى،

 حدٌث،الشعر الدٌنً الجزائري ال عبد هللا الركٌبً: .14

عبد الرحمان ٌاغً: البحث عن إٌماع جدٌد فً الرواٌة العربٌة، دار الفرابً،  .15

 .1999بٌروت ،لبنان 

عالل شنفوفة: المتخٌل والسلطة فً عاللة الرواٌة الجزائرٌة بالسلطة  .16

 السٌاسٌة 

عمر بن لٌنة: فً األدب الجزائري الحدٌث تارٌخٌا، أنواعا ولضاٌا وأعالما،  .17

 .1995الجامعٌة، الجزائر، ماي دٌوان المطبوعات 

عمر عبد الواحد: شعرٌة السرد، تحلٌل الخطاب السردي فً ممامات  .18

 .1113الحرٌري، دار الهدى، الطبعة األولى 

لطبعة لمؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر، اأبو العٌد دودو: بحٌرة الزٌتون، ا .19

 .1991الثانٌة 
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الحدٌث، الدار التونسٌة  أبو لاسم سعد هللا: دراسات فً األدب الجزائري .11

 .1985للنشر، تونس، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر 
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 ملخص البحث:

ٌتصل األدب والنقد األدبً اتصاال وثٌقا بالنقد االجتماعً، فدراسة النقد االجتماعً تحتاج    

ونظرا  ،إلى جهد كبٌر فً كشف تلك العالقة الشائكة بٌن اإلبداع األدبً وبٌن المجتمع

للصلة الوطٌدة بٌن لغة النص األدبً ورسالته تكونت وشائج قوٌة بٌن األدب وعلم 

    .االجتماع، الذي جعل من األدب محورا الهتمامه األساسً

وقد ساعدت ظروف الجزائر بعد االستقالل على ظهور المذهب الواقعً فً الرواٌة      

ن –ٌة والثقافٌة، وٌسعى هذا البحث الظروف السٌاسٌة واالجتماعالجزائرٌة، فتعاطت  ِّ المكو 

إلى رصد هذه الظروف داخل النص -السٌاقً فً رواٌة مراٌا الضرٌر لواسٌنً األعرج

 باعتبار أن هذه الرواٌة نشأت متصلة بالعنف السٌاسً فً مرحلة األزمة الجزائرٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary: 

Literature and literary criticism are closely related to social criticism. 

The study of social criticism requires great effort in uncovering the 

thorny relationship between literary creativity and society. In view of 

the strong connection between literary language and its message, 

strong ties have formed between literature and sociology, 

The circumstances of Algeria after independence helped to create 

the realist doctrine in the Algerian novel. It used political, social and 

cultural conditions, and this research - the contextual component of 

the blind narration of Lousini ALaerj - seeks to monitor these 

conditions within the text. The Algerian crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé : 

Liée à la critique la littérature et littéraire étroitement liée à la 

critique sociale, l'étude de la critique sociale exige des efforts 

considérables pour exposer la relation épineuse entre la créativité 

littéraire et la communauté, et en raison du lien étroit entre la langue 

du texte littéraire et son message formé des liens solides entre la 

littérature et la sociologie, qui a fait la littérature attirer l'attention 

primaire . 

Conditions Algérie ont contribué à l'indépendance, l'émergence 

d'une doctrine de facto dans le roman algérien, Vtatt conditions 

politiques, sociales et culturelles, et cherche cette recherche -almkon 

roman contextuelle reflète aveugle uasini Alarj- pour surveiller ces 

conditions dans le texte, comme ce roman été soulevée au sujet de la 

violence politique au stade crise algérienne. 
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