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 إىل من علمين النجاح و الصرب... إىل من علمين العطاء بدون انتظار... أيب.

علمتين و عانت الصعاب ألصل إىل ما أَن فيو... إىل من كان دعاؤىا سر إىل من 
 صلاحي و حناهنا بلسم جراحي... أمي.

 إىل مجيع أفراد أسريت العزيزة و الكبرية كل ابمسو أينما وجدوا.

 إىل مالكي يف احلياة أينما كان.

 إىل أصدقائي رفقاء دريب من داخل اجلامعة و خارجها.

، إىل أساتذيت الكرام الذين أَنروا دروبنا طبوش سعاد ةالدكتور  ةشرفادل ةإىل األستاذ
 ابلعلم و ادلعرفة.

 إىل كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها و يعمل على حتقيقها، ال يبغي هبا 

 إال وجو هللا و منفعة الناس.

 إليكم أىدي مثرة ىذا العمل ادلتواضع.



 

 

 

 

 

 

 

                                                       أرى لزام    ا عل    ي تس    جيل الش    كر و إعالم    و و نس    بة الف     ل ألص    حابو،                         
   «.                        من مل يشكر الناس مل يشكر هللا »                          استجابة لقول النيب       : 

            و كما قيل :

                                                       عالمة شكر ادلرء إعالن ْح    ده فمن كتم ادلعروف منهم فما شكر

                   التشبو أبىل العلم و                       ين لسلوك طريق البحث و   ىذا                            فالشكر أوال هلل عز و جل على أن 
                          إن كان بيين و بينهم مفاوز.

              عل   ى ى   ذا البح   ث    ة     ادلش   رف   ة      الفاض   ل   يت      و معلم      ة       الكرمي    يت                   كم   ا أخ   ر ابلش   كر أس   تاذ
           وجهين إىل م ا  ت                        على قراءة كل م ا أكت مث       تا              ، فقد كان حريص "         طبوش سعاد  "    ة        الدكتور 

   ء.                           مين وافر الثناء و خالر الدعا   ا                              رى أبرق عبارة و ألطف إشارة، فله ت

                                                                       كما أش كر الس ادة األس اتذة و ك ل ال زمالء و ك ل م ن ق دم يل فائ دة أو أع انين  رج ع، 
                                                      أسأل هللا أن جيزيهم عين خريا و أن جيعل عملهم يف ميزان حسناهتم.

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـــــــــــقدمة
 



 مقدمة:

فيها  األفكار اختلفاليت مازالت تطرح حوذلا التساؤالت ك  الشائكةيعترب مصطلح احلداثة من ادلصطلحات 
 اسلواب جديدا ذباىل الًتاكيب ادلعتادة اليت ألفناىا للغة الركائية احلداثية. الباحثُت ابعتبارىاالعديد من النقاد ك 

من  استلـز تعقيداعلى رلاؿ األدب فقط بل امتدت إىل شىت اجملاالت شلا جعلها أكثر  تقتصر احلداثةك مل     
 الباحثُت ك النقاد طرح العديد من الطرؽ ك االساليب الحتوائها ك تنظيمها.

بدايتها من أكركاب كصوال إىل العامل العريب، ك خاصة  العامل كانتك قد قيل عن احلداثة أبهنا موجة اكتسحت     
نرل نص الركاية  لغة فأصبحناالبعدما مست كل أطراؼ األدب من شعر ك ركاية كقصة،ك التحديد ما ؼلص تركيبة 

 اثبتة ماأك الشعر ػلمل العديد من األفكار ك ادلعطيات ادلتشتتة يف ظاىرىا، لكن مضموهنا ػلمل معاين متناسقة ك 
 يعكس الطابع العاـ لألفكار اليت تدكر يف ثنااي ىذه النصوص.

ها إلجراء دراستنا ىذه أقصر طريق ك لقد كانت ركاية "حالة حب" لفيصل األمحر ك اليت كقع اختياران علي    
جاءت ىذه الدراسة ادلوسومة ب حداثة اللغة يف ركاية " حالة حب "  احلداثةللخوض يف تفاصيل موضوع 

 لفيصل األمحر.

ك تكمن أعلية دراستنا ىذه يف أعلية ادلوضوع حبد ذاتو، إضافة إىل اإلحاطة ابلوضع الذم آلت إليو اللغة     
 كيف أصبحت سلتلف استعماالهتا ك توضيحاهتا.  ظاىرايخاصة  الركائية احلداثية،

 لقد دفعنا إىل اختيار ىذا ادلوضوع رلموعة من األسباب أعلها:

 الرغبة يف الغوص أكثر يف موضوع احلداثة. -

 الرغبة يف تذكؽ مجاليات حداثة اللغة لدل فيصل األمحر من خالؿ التغَتات اليت طرأت على بنية اجلملة.  -

الذم تصبوا إليو دراستنا ىذه ىو زلاكلة الوصوؿ إىل الصورة اجلديدة اليت أصبحت عليها اللغة الركائية ك اجلديد 
 احلداثية، ك طلص ابلذكر ركاايت النقاد ك ادلبدعُت اجلزائريُت، منهم الركائي فيصل األمحر يف ركاية "حلة حب".

ه ادلوسومة بعنواف "حداثة اللغة يف ركاية حالة ك مل يكن من السهل احلصوؿ على دراسات مشاهبة لدراستنا ىذ  
حب لفيصل األمحر"،ك قد يعود ىذا إىل أف الركاية صدرت حديثا، إال أنو ك بعد البحث ادلعمق توصلنا إىل بعض 

"حداثة اخلطاب يف الركاية الدراسات اليت تناكلت موضوعنا ىذا بصورة عامة دكف التخصيص من ذلك أبرزىا 
ك "احلداثة السردية يف ركاية  لبشَت مفيت"سبثالت احلداثة يف ركاية أشجار القيامة" األمحر" ك اجلزائرية لفيصل 

 اجلزائرية الواقع ك اآلفاؽ".

   حيث انطلقت اشكاليتنا من التساؤؿ التايل:   



 كيف ذبلت حداثة اللغة يف ركاية فيصل األمحر؟   

 منها:ك تندرج ربت ىذه اإلشكالية الرئيسية تساؤالت فرعية 

 ماىي أىم مفاىيم احلداثة؟ -

 ماىي مظاىر احلداثة يف الركاية العربية؟ -

 فيصل األمحر؟ل " حالة حب " كيف سبيزت حداثة اللغة يف ركاية -

 ك لإلجابة عن ىذه التساؤالت اعتمدان على اخلطة التالية:

مدخل تناكلنا فيو دينامية اللغة يف اإلبداع ادلعاصر، مث الفصل األكؿ ادلعنوف ب الركاية ك سؤاؿ احلداثة  مقدمة ك
 ( عناصر:03قسمناه إىل ثالثة )

 احلداثة مفهومها ك أصوذلا ك مقوماهتا. اسمالعنصر األكؿ ربت 

 حداثة الركاية ك أسئلة التجريب. اسمالعنصر الثاين ػلمل 

 مالمح احلداثة يف الركاية العربية. األخَت ادلعنوف بػ: العنصر الثالث ك

 بينما الفصل الثاين عنوانه ب معطيات احلداثة يف اللغة الركائية "حالة حب" لفيصل األمحر أظلودجا.   

كشفنا من خاللو عن أىم مقومات احلداثة يف اللغة الركائية عن فيصل األمحر، من  خالؿ تتبع بعض الظواىر    
 اللغة ادلنزاحة ك العجائبية ك غَتىا. اليومية الركاية كاللغةيف  اللغوية

 كعقدان للبحث خاسبة تناكلنا فيها مجلة من النتائج ادلتوصل إليها.   

ك ألجل ذلك اعتمدان منهجا كصفي ربليلي لتمييز أىم معطيات احلداثة يف اللغة الركائية "حالة حب" لفيصل 
 األمحر.

 كاف أعلها:  ادلصادر كادلراجعحض أفكاران بل اعتمدان فيها على العديد من ك مل تكن ىذه الدراسة دب

 مجاؿ شحيد ، كليد قصاب ، خطاب احلداثة األصوؿ ك ادلرجعيات. -

 دمحم سبيال ، مدارات احلداثة. -

         دمحم بن عبد العزيز بن أمحد العلي ، احلداثة يف العامل العريب. -

 يل يف إصلاز ىذه ادلذكرة منها:ك لقد كاجهتنا عدة صعوابت ك عراق



 قلة الدراسات اليت تناكلت ىذا ادلوضوع. -

 ك عامل ضيق الوقت. -

ك ختاما ال يسعنا إال أف ضلمد هللا على سعتو ك فضلو الذم لواله دلا كفقنا يف ختاـ ىذه البحث ، كما نتقدـ 
خبالص الشكر لألستاذة الفاضلة "سعاد طبوش" لقبوذلا اإلشراؼ على ىذه ادلذكرة ، ك تقدمي النصائح ك 

 نا ك أخطائنا.ك صربىا على زالت ادلذكرةاإلرشادات اليت كانت عوان لنا يف اسباـ 

ك ال يفوتنا أف نتوجو خبالص الشكر إىل أعضاء جلنة ادلناقشة اللذين سيثَتكف ىذه الدراسة دبالحظاهتم القيمة ، ك 
 إرشاداهتم النفيسة ، ك نرجو أف نشرؾ يف البحوث القادمة ما غاب عنا يف ىذا البحث ك شكرا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مــــــدخل
 



 عاصرادلاللغة يف اإلبداع  دينامية مدخل:

األداة  اإلبػػداعي، فهػػيلقيمتهػػا يف التشػػكيل  ، نظػػراكالبػػاحثُتابلػػم مػػن قبػػل األدابء  اللغػػة ابىتمػػاـلقػػد حظيػػت       
التخيػػل بػػل لعلهػػا ادلعرفػػة نفسػػها بػػل  كىػػيىػػي "التفكػػَت  فاللغػػةالػػيت يعػػرب هبػػا األديػػب عػػن أفكػػاره خللػػق عػػوامل جديػػدة 

فهػػي  بواسػػطتها،فهػػو ال يفكػػر إد ف إال داخلهػػا أك  اللغػػة،ىػػي احليػػاة نفسػػها إذ ال يعقػػل ادلػػرء أف يفكػػر خػػارج إطػػار 
الػػيت تتػػيح لػػو أف يعػػرب عػػن أفكػػاره فيبلػػم مػػا يف نفسػػو كيعػػرب عػػن عواطفػػو. فيكشػػف عمػػا يف قلبػػو ...احلػػب دكف لغػػة 

كاإلفصػػػاح عنػػػو  كبواسػػػطتها يسػػػتطيع ادلبػػػدع التعبػػػَت عمػػػا بداخلػػػو سبيزىػػػا،ة خصوصػػػيتها الػػػيت فاللغػػػ 1"ا.يػػػهبيميكػػػوف 
ليسػػػػت رلػػػػرد كسػػػػيلة أك أداة تعبَتيػػػػة زبػػػػدـ غايػػػػة  كىػػػػي"  كميوالتػػػػو. كغايتػػػػوآراءه  كعػػػػرضكذبسػػػػيد مشػػػػاعره كذباربػػػػو 

إهنػا فضػاء الكلمػة الػػيت  ،راؾكاإلدىػي عػامل يف حػد ذاتػػو   شػديد االلتحػاـ بعػامل الػنفس  إليهػا بػل تصػبوامػا  مضػمونية
فال كجود للعمل إال يف إطار اللغة، ابعتبػار ىػده األخػَتة كسػيلة تػؤدم معػٌت كزبلػق 2"الوجود.أتيت معها األشياء إىل 

يف بنػػاء األثػػر اإلبػػداعي  ادلسػػتقل، كدكرىػػاذلػػا كياهنػػا  كذباربػػواألداة الػػيت يػػًتجم مػػن خالذلػػا ادلبػػدع انفعاالتػػو  فنػػا، فهػػي
دكف أف نشػعر حبركتهػا اليوميػة سبامػا  تتحػرؾ ابسػتمرار اإلبػداعي، " إهنػاالركيزة األساسية يف تشكيل العمػل  كاليت سبثل

 3".كما ال نشعر حبركة الكرة األرضية

إذ أصػػبحت يف اإلبػػداع ادلعاصػػر تسػػقى  ،طػػابع اخللػػق كاإلبػػداع ادلغػػاير لتأخػػذاللغػػة التجديػػد كالتحػػديث  اكبػتك      
إذ تعمػػل  ،سػعيا جػػادا كأصػػيال إىل بنػػاء مقومػػات كشػرائط اإلبػػداع الػػذم يطمػػح إىل إعػػادة إحيػاء إبػػداع مفػػاىيم الغػػَت

علػػػى ىػػػدـ كانتهػػػاؾ القػػػوانُت ادلألوفػػػة كالسػػػعي إىل بنػػػاء لغػػػة جديػػػدة ابعتبارىػػػا البػػػؤرة الرئيسػػػية الػػػيت تنطبػػػق مػػػن رمحهػػػا 
إذ إبمكػػػاف اللغػػػة النثريػػػة أف  ،فاللغػػػة التقليديػػػة مل تعػػػد ىػػػي األىػػػم كاألمجػػػل يف الكتابػػػة اإلبداعيػػػة  ،ة األعمػػػاؿ النفسػػػي

دبعػػػٌت أف اللغػػػة  ، 4"تكػػػوف شػػػعرية كيف الوقػػػت نفسػػػو أف تكػػػوف شػػػعرية كيف الوقػػػت نفسػػػو أف تكػػػوف سػػػردية ابمتيػػػاز
 .اإلبداعية سيطرت على جل اىتماـ النقاد كالباحثُت
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 األول : الرواٌة و سؤال الحداثةالفصل 

 الحداثة  مفهومها / أصولها / مقوالتها.-1

 حداثة الرواية و أسئلة التجريب.-2

 مالمح الحداثة في الرواية العربية.-3



 احلداثة:مفهوم  - 1

كيعترب البحث يف مسألة اللغة  كالنقاد،احلداثة من أبرز ادلصطلحات اليت شغلت اىتماـ األدابء  مصطلحيعد      
 من بُت اإلشكاالت ادلتشعبة الفضفاضة اليت يصعب اإلحاطة هبا كبنتائجها

 اللغوية:الداللة  1-1

 ِمنْ  َويَ ْعَلُمكَ  جَيَْتِبيكَ  وََكَذِلكَ  ﴿قولو تعاىل  الكلمة يفه ذبداية نقف عند القرآف الكرمي زلاكلُت رصد ى     
األحداث الغيبية اليت  معناىا:( فكلمة األحاديث يف اآلية ىنا 60 اآلية:) سورة يوسف  1﴾اأْلََحاِديثِ  َتَِْويل

 .السالـعلمها هللا تعاىل سيدان يوسف عليو 

قَالٌ ك ﴿كقاؿ تعاىل        سورة الكهف 2﴾ ِذْكًرا ِمْنوُ  َلكَ  َأَحَدثٌ  َحّت   َشْيءٍ  َعنْ  تِسئليِن  َفاَل  ِات  بَ َعْتيِن  فَِإنِ  ََ
 .أبُت لك من أمره ما خفي عليك دكف سؤاؿ منك معناىا:( أحدث لك منو ذكرا 70)اآلية 

 ذلم حَيُْدثُ  َأوْ  يَ ت  ُقونَ  َلَعل ُهمْ  اْلَوِعيدِ  بَ نْيَ  ِفيوِ  َوَصر فَ َنا َعَربِيًّا قُ ْرآَنً  َأنْ َزْلَناهُ  وََكَذِلكَ  ﴿كقوؿ عز كجل أيضا      
بعد أف مل  السيئكوف   كاتعاظا كاحلدكث:ذلم تذكَتا  ذكرا: يوجد( ػلدث ذلم 113: )اآلية سورة طو  3 ﴾ِذْكًرا
  . حيث أف إحداث اجلواىر ليس إال هللا تعاىل ، كإحداثو إغلاده جوىرا،عرضا كاف أك  يكن،

 وَُكل   َضاَلََلةٌ  ِبْدَعةٍ  وَُكل   ِبْدَعةٌ  زُلَْدثَةٍ  َفُكلِّ  اأْلُُمورِ  َوزُلَْدََثتُ  َأََيُُكمْ  ﴿كجاء يف حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص       
 4﴾ الن ارِ  يف  َضاَلََلةٍ 

ىي ما ابتدعو أىل األىواء من األشياء اليت كاف  األمور كابتداؤىا. كزلداثتفمحداثت األمور ىي أكذلا      
أم  5كىي مامل يكن معركفا يف كتاب كال سنة كال إمجاع  " ،السلف الصاحل على غَتىا كىي مجع زلدثة ابلفتح  

 . كجاء بو أىل األىواء كمل يكن معركفا ابتدعوما 

كحداثو : حالة حداثة سنة على صغر سن أم أكؿ عمره كحداثو األمور أكذلا كابتداؤىا كاحلداثة يف الفن كاألدب "
أم أف احلداثة يف األدب تعٍت  6"الئم مفاىيم العصركتبٍت أشكاؿ كأساليب حديثة يف الكتابة ت ،تعٍت ادلعاصرة

  يف الكتابة كاالبتكاراجلدة 
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453. 



 ال ِذي اْلُمْنِكرُ  احْلَاِدثُ  اأْلَْمرُ : احْلََدثَ  زُلَْدًَث، آَوى َأوْ  َحَدًَث، ِفيَها َأَحَدثَ  َمنْ  ﴿كيف حديث ادلدينة :       
دبعٌت األمر الذم إبتدع  1﴾ َجديًدا َخبَ ًرا َوَجَدتْ  َأيِّ  َخبَ َرا َوِاْسَتْحَدَثتْ  الس َنِة، يف  َمْعُروفٌ  َواَل  ِ ُْعَتادٍ  لَْيسَ 

 .كاستحدث أم احلرب اجلديد الغَت معركؼ  من قبل

صار فالف أحدكثة أم كثركا فيو  "فقد كردت كلمة حدث دبعٌت يقاؿ فيو : ''معجم العُت''أما يف        
يف السن كاحلدث من أحداث الدىر يشبو النازلة كاألحدكثة كاحلديث كشاب حدث كشابة حدثة فتية ،األحاديث

. فاحلداثة من حدث دبعٌت أكؿ الشباب  2": اجلديد من األشياء كرجل حدث : كثَت احلديث كاحلدث : اإلبداء
 . كاجلديد من األشياء كبداية األمر كأكلو

ث بقولو : حدث حدث عن حدث من ػلدث كيعرؼ أمحد سلتار عمر يف معجم اللغة ادلعاصرة مادة حد       
 . حدكاث فهو حادث كادلفعوؿ زلدكث عنو

 . حدكاث كحداثة فهو حادث ،حدث ػلدث-

كاف جديدا عكس قدمي كإدا استعمل مع قدمي حدثو الداؿ ادلزاكجة حدث الشعر العريب "حدث الشيء : -
لقيض من قدـ من خالؿ التعريفات  فاحلداثة من حدث دبعٌت اجلدة .3"حدثماد ما قدـ ك خبشكلو كمضمونو أ

 .اليت كردت يف ادلعاجم السابقة تبُت أهنا متقاربة يف ادلعاين من خال السعي إىل اجلديد كعدـ اإللتفات إىل القدمي

 : االصطالحيةالداللة  1-2

 جبوانبو أاثر مصطلح احلداثة جدال كبَتا كسط الباحثُت كاألدابء كالنقاد شلا صعد معرفة حدكده كإدلاـ      

 : احلداثة عند الغرب-أ

الثورة على كل ماىو قادـ كاثبت كالنفور من كل ما ىو لغربيوف على أف مفهـو احلداثة ىو"يؤكد احلدثيوف ا      
سائد من أمور العقيدة كالفكر كالقيم كاللغة كالشؤكف السياسية كاألدبية كالفنية فهي إدف ثورة على الواقع بكل 

ىي الثورة على كل ماىو تقليدم  إذففاحلداثة  4"ماتدؿ عليو احلداثة يف مجيع مراحلها ىذامافيو من ضوابط ك 
 ىذاكالسعي إىل ذباكزه إدف ىي صفة حضارية ال تتعلق ابلتاريخ ىدفها ىو اجلديد متعارضة مع القدمي غَت اثبتة ك 

يا حبصر ادلعٌت يا أك مفهوما اترؼلمايؤكده جاف بودراير بقولو ليست احلدثة مفهوما سوسيولوجيا أك مفهوما سياس
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يزة للحضارة تعارض صفة التقليد ألهنا تعارض مجيع الثقافات األخرل السابقة أك التقليدية فأماـ كإظلا ىي صفة شل
كمع الغرب، نفسها كأهنا كاحدة متجانسة عادليا انطالقا من .احلداثة رضالتنوع اجلغرايف كالرمزم ذلده الثقافات تف

الذىنية يف غامضا يتضمن يف دالالتو إمجاال اإلشارة إىل تطور اترؼلي أبكملو إىل تبدؿ  احلداثة موضوعاذلك تظل 
 اجلديد. كاعتناؽمنها  كالنفورالسالفة  كاألشكاؿدبعٌت أف احلداثة تسعى إىل التحرر من قيود القدمي  1"

"تقـو على أساس كل ما ىو مظلم ابئس  قولو:كما صلد رؤية شارؿ "شارؿ بودلَت " لنظرية احلداثة يف        
احلداثة يف األدب قد ربدث مند  مثَتا،كأفالتقليدية يصبح من منظور احلداثة فاتنا منحط يف النظرة السائدة 

ك  لقبح لالنصف الثاين من القرف التاسع عشر على أساس النظرية البودلَتية حبيث تتضمن استخداـ علم مجاؿ 
ابلدالالت ك  كتذكؽ لغة جديدة ال تعًتؼ  ،االبشاعة  ك اإلفالت من الواقع ك الوجود يف حالة توتر مستمر

 ،ك انطالقا من ىذا ادلفهـو صلد أف "بودلَت " ؼلالف ما سبقو 2على أساس ما يسمى بكيمياء اللغة ."ادلواصفات 
ك اخلوض يف  ،تقليدم ابعتباره مشعا كمنَتا ذلا  بكل ما ىواالستعانة فهو ينطلق يف نظرتو للحداثة من خالؿ 

... احلداثة ىي العابر "كما يعرؼ احلداثة يف موضع أخر فيقوؿ : الغموض ك القبح جلعلو شيئا فاتنا مجيال .
كاذلارب كالعرضي إهنا نصف الفن الذم يكوف نصفو األخر ىو األبدم كالثابت كىكذا تعد احلداثة ابدلفهـو 

يف قولو : إف بودلَت ؼلتار  ىذاكقد خلص لوفَت موقف بودلَت  3"كل ماىو غامض كمجيل كفاتنالبودلَتم عشق ل
 4"معارضة الطبيعة أم نظرة الفن القائم علئ اخللق ادلتطابق مع ادلصطنع اخلاص ابلنتيجة

تغيَتأك تتابع كليست احلداثة أيضا رلرد " ه التعاريف صلد أالف تورين يعرؼ احلداثة بقولوإىل جانب ىذ      
 التمييز ادلتناىياإلدارية فهي تتضمن عملية  ،التكنولوجية ،العلمية ،أحداث: إهنا إشارة دلنتجات النشاط العقلي

لعديد من بُت قطاعات احلياة االجتماعية ك السياسية ك االقتصادية كاحلياة العائلية كالدين كالفن على كجو 
أم أف احلداثة ترتكز على مبدأ العقالنية ابعتبارىا مؤشرا لإلنتاج العقلي فهي مرتبطة ارتباط كثيقا  5"اخلصوص

 .ابلعقل ادلدير لشؤكهنا كضوابطها

أما أندرم الالند فيعرؼ احلداثة بقولو حالة ثقافية كحضارية كرلتمعية جاءت كتعبَتعن حالة اجملتمعات       
كيف الوقت نفسو امتداد جلهود حديثة  20كالعشرين 19ند القرنُت التاسع عشر الصناعية الغربية اليت بدأت م
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إذ أف مصطلح احلداثة مل يقتصر على ميداف كرلاؿ  األدب فقط بل  1يف أركاب . " ةعشر  بدأت مند القرف السادس
صور جديد بعيدا إىل بلورة ت حيث تسعى ىذه األخَتة  ،اتسع ليشمل العديد من اجملاالت االجتماعية ك الثقافية

كيعرؼ " اؽلا نويل كانط "احلداثة أبهنا "خركج االنساف من حالة الوصاية اليت تتمثل يف القدؽلة   مطلقاهتاعن 
كىذا يعرب عن االنفالت من األحكاـ ك القواعد اليت ربكم اإلنساف من  2استخداـ فكرة دكف توجيو من غَته ."

 غَت أم تدخل .

كتتحرر شهوات  ،كيف موضع آخر يعرؼ "ركالف ابرت احلداثة بقولو :" يف احلداثة تتفجر الطاقات  الكامنة       
كوينات اإلبداع يف الثورة ادلعرفية  مولدة بسرعة مذىلة ك كثافة مدىشة أفكار جديدة ك أشكاال غَت مألوفة ك ت

ىذا الطوفاف ادلعريف يولد  ،خائفا منهااآلخر  هبا كيقف بعضهم ف بعض الناس منبهرافيق ،غريبة ك أقنعة عجيبة
  3خصوصية ال مثيل ذلا ك لكنو يغرؽ أيضا ."

ن ادلألوؼ حيث تلقاىا البعض عكهبذا فاحلادثة نقطة ربوؿ يف التاريخ اإلنساين خرج من خالذلا  االنساف       
اإلنساف ادلعصر  ال يستطيعفهي مفهـو يف تطور منفلت  ،كتعايش معها يف حُت نفر البعض منها كاستنكرىا

 . حصره كضبطو

فحواىا أف  ،حالة كتوجو فكرم تسيطر عليها فكرة رئيسية"مفهوما للحداثة يف قولو:  "جياين فايتمو"كيقدـ       
الكامل كادلتجدد  االمتالؾالتاريخ تطور الفكر اإلنساين ؽلثل عملية استثارة مطردة تتنامى كتسعى قدما ضلو 

كاحلداثة هبذا ادلعٌت تتميز خباصية الوعي بضركرة ذباكز تفاسَت ادلاضي كمفاىيمو كالسعي  ،األسس الفكر قواعده
التجاكز يف ادلستقبل كذلك لتحقيق اإلدراؾ ادلطرد عمقا ابألسس احلقيقية كادلتجددة اليت  ىذاالدائب ضلو استمرار 

 كغَتىا منسواء يف رلاالت العلـو كالفنوف  كاألخالؽ  ،يف الشرعية عليهاتبطن ادلمارسات اإلنسانية كتعد 
 .. دبعٌت أف احلداثة تسعى إىل التجديد كالثورة على ادلاضي كقواعده 4"اجملاالت الفكرية العلمية

يعدان  أف تكوف زلدثُت ىو أًل صلد أنفسنا يف مناخ"بينما يذىب مارشاؿ بَتماف يف مفهومو للحداثة بقولو :      
ابدلغامرة كالقوة كالبهيمة كالنماء كتغيَت أنفسنا كالعلم كيف الوقت نفسو يهددان بتدمَت كل ما لدينا كل ما نعرفو كل 

 .ما ضلن عليو
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حدكد الطبقية كالقومية حدكد الدين  ،احلدكد اجلغرافية كالعرقية زبتصر كلإف ادلناخات احلديثة       
غلعل احلداثي يف زليط كلو ذبدد كتغيَت كاحلداثة لديو ادلفتاح على شاؿ بَتماف .فما1كاإليديولوجيا"

رقيات ايطة بو عكالثقافات كال اإليديولوجياتيات مو كل القاألخر كاحتكاؾ مع ثقافتو ابلتفاعل مع  
اليت كانت  ،ىدـ تقدؽلي لكل القيم اإلنسانية"كيعرؼ جويس أرتيكا كاست احلداثة بقولو ىي :  

القدرة على اإلتياف بكل ما "بينما ىي يف نظرة ىارم ليفن  .2"سائدة يف األدب الركمنسي كالطبيعي
فاحلداثة مسة حضنت  .3"رحلة إىل عوامل فنية رلهولة الؽلكن أف يكتب ذلا التوفيق،ىو مدمر.......

 .بداخلها اجلديد كادلبتكر كادلعلـو سعيا إىل اعتناؽ أفكارا جديدة

 :احلداثة لدى العرب -ب 

يعد أدكنيس أحد أىم احلداثيُت يف العامل  ي إال امتدادا للحداثة العربية إذإف احلداثة العربية ماى       
احلداثة يف اجملتمع العريب إشكالية معقدة من حيث عالقتها ابلغرب فحسب بل " العريب كىو يقر أبف 

داثة العلمية كحداثة التغَتات ىل ثالثة أقساـ احليقسم احلداثة إمن حيث أترؼلها اخلاص أيضا مث 
كالسياسية كاحلداثة الفنية كتشًتؾ ىده األنواع الثالثة يف خصيصة  كاالجتماعيةالثورية االقتصادية 

تساؤؿ حوؿ ادلمكن  ،ىي جوىراي رؤية تساؤؿ كاحتجاجك أساسية ىي أف احلداثة رؤية جديدة 
فاحلداثة عند أدكنيس تسعى إىل الثورة على الثبات كنفي األشكاؿ السالفة  .4"كاحتجاج على السائد

احلداثة ىي موقف معريف أدعى إىل " ا فيقوؿ الراغبة يف التغيَت أك التحديث إذ صلده يؤكد على ىذك 
مركز العامل كمصدر القيم كعلى أف كىذا ادلوقف ادلعريف يقـو على أف اإلنساف ىو تغيَت نظاـ احلياة 

 ما ىذاينتهي كعلى أف مصدر القيم ليس غيبيا كإظلا ىو إنسانيا ك  للمجهوؿ الدم ال اكتشاؼعرفة ادل
          .5"كالقراءة مل تبدأبعد ىذاأك قراءة جديدة لو  يتناقض مع ادلوقف ادلعريف اإلسالمي بدكف أتكيل جديد
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غيبيا فهي مستمدة من ادلوقف  ريقة كادلعرفة كالقيم اليت مل تصدأم أف اإلنساف ىو مصدر كمنبع احلق
 .اإلنساين

كحركة  مضادة يف الفكر كالثقافة كاألدب كالفن   ،احلداثة دكما سؤاال كثورة كقطيعة" كما يرل أيضا أف      
كسؤاؿ الثقافة اجلديدة  كسؤاؿ اإلبداع كاإلبتكار  كالتمييز  ،...... ىو سؤاؿ احلداثة سؤاؿ ادلعرفة  اجلديدة

فيجعل  احلداثة   ،اعد جامدة  كدكف مقاييس  كنظرايت اثبتة شلا يتيح للسؤاؿ أف يبقى دكما قائما....... دكف قو 
دبعٌت أف احلداثة ىي قطع الصلة ابدلاضي . 1ة "جكزلر  ،كزلتلفة ،كمضادة ،كأسئلة دكما مستمرة كركح جديدة

كأساليب تعبَتية جديدة متميزة كنفي كالسعي إىل التغيَت الفكرم كالثقايف  ادلستمر على قيم جديدة كأشكاؿ 
 ." الثوابت دكف اإلحتكاـ دلا سبق خللق ادلغاير كادلختلف غَت مألوؼ

 -بعد-احلداثة إشكالية فكرية لألهنا مل تستطع " كيذىب عبد هللا دمحم الغدامي يف تعريفو للحداثة بقولو :       
يف عالقات كقتية هبا  فاشتبكتة كتقلباتو النفسية فصارت خاضعة لتحوالتو الفكري ،أف تستقل من ىيمنة الفرض

كأف نضطر إىل   امالز  در ففصارت احلداثة مربوطة ابل لكعلى أايد تتعود فتتنوع معها الرؤ  ،زبضع للتغَت يوما عن يـو
أدكنيس أك حداثة انزؾ ادلالئكة ككداللك ىي مربوطة ابلوقت فنقوؿ حداثة اخلمسينات فشئ  حداثةأف نقوؿ 
 .2"حداثة السبعينات أك الثمانينيات سلتلف عن

 .الكليأم أف احلداثة مرتبطة ابلقناعة الفرضية زبضع للتفكَت الفردم قابلة لالستمرارية كالتغيَت       

أبف ؼلػػػالف احلػػػداثي ادلؤلػػػوؼ  ىػػػذاك  .3مػػػن شػػػرط االبػػػداع أف يكػػػوف فػػػوؽ السػػػائد كادلػػػألوؼ "" ا يؤكػػػد أف إذ       
 كادلوركث كأييت بكل ماىو جديد

...مػػػن عالمػػػات ربضػػػر األمػػػة أف يكػػػوف لػػػديها أدب تتجػػػدد ركحػػػو مػػػع ذبػػػدد "كيف تعريػػػف أخػػػر لػػػو يقػػػوؿ :       
كػي نثبػت أف عقػوؿ   ابألمػس كذلػكفكما أف النسمة اليت هتب اليـو ليست ىي النسمة اليت ىبػة  ،نسمات الصباح

فالغػدامي ىنػا يقػر أبف ربضػر كتقػدـ األـ  .4" كمل يشػح مكنونػة ،معطػاءة كأف معػُت ابػداعها مل ينضػب مة مازالػتاأل
 ،/ مرتبط  ابلتغيَت كالتجديد بينمػا يعػرؼ فيصػل دراج احلداثػة بقولػو " إف الػدعوة إىل  احلداثػة األدبيػة زائفػة أك فقػَتة

ادلنطػػق  ىػػذاكمػػن  .5إف مل تسػػتند إىل كعػػي  يػػربط بػػُت حداثػػة ادلسػػتول األديب كحداثػػة ادلسػػتوايت االجتماعيػػة كلهػػا "
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 انعكاسػػااألدب  االجتماعيػػة كػػوفتلػػف ادلسػػتوايت خدبا كارتباطاهتػػللمسػػتول األديب  االعتبػػارصلػػد أف احلداثػػة تعطػػي 
  .للمجتمع

كيف تعريف آخر مد زلفوظ  للحداثة يذىب إىل أهنا " تعٍت ادلسػاعلة كادلشػاركة يف صػنع احلاضػر يف سلتلػف        
 االنفتػػػاحكالقبػػػوؿ دببػػػادئ   كاالنغػػػالؽاحلقػػػوؿ كاجملػػػاالت فعلػػػى ادلسػػػتول الثقػػػايف فػػػضف احلداثػػػة تقتضػػػي رفػػػض اجلمػػػود 

تعػػػٍت إطػػػالؽ احلريػػػة كسػػػح اجملػػػاؿ لكػػػل التعبػػػَتات   االجتمػػػاعيكعلػػػى ادلسػػػتول  ،كالتفاعػػػل مػػػع الثقافػػػات اإلنسػػػانية 
الثقافيػػة كعلػػى ادلسػػتول السياسػػي تعػػٍت : القبػػوؿ بنتػػائج كابػػداع  كمرجعتيهػػاتصػػورىا  االجتماعيػػة  للقيػػاـ بػػدكرىا كفػػق
كىػذا مػا يؤكػد علػى ضػركرة التغيػَت يف سلتلػف ادلسػتوايت ككسػر اجلمػود كالنمطيػة  .1" الفكر اإلنسػاين يف ىػذا احلقػل

  . السائدة

ابإلضافة إىل نظرة سامي سوداين للحداثة الذم يعتربىا ثركة على السائدة كادلوركث كالسعي ادلستمر دلعرفة        
انعطاؼ كاضلراؼ يف اذباه مل يكن قد طرؽ بعد تفرع كامتداد  ،أهنا ربوؿ كخركج عن السائدة كادلألوؼ" ااَليت بقولو 

.....كيعرؼ ذلك االضلراؼ حدا كمعهما العمل احلديث يف أتسيسو لنموذج ،ضلو أفق كاف حىت حينو رلهوال
كالتوؽ  للثورة ضوءتقدمت احلداثة " كيؤكد على ىذا من غَت قولو  .2" جديد كمعايَت طارئة ابتداء من غَت أصل

  .3"التغَت إىل

 .مهماكىذا ما يعرب عن التغَت الدائم الذم ال ينقطع عن التقدـ كجعل ىذا التغَت منطلقا       

أما جابر عصفور فَتل أف : احلداثة تعٍت اإلبداع الػذم ىػو نقيػد اإلتبػاع كالعقػل الػذم ىػو نقػيض النقػل كىػي تؤكػد 
السياسػي ال تتشػكل إال انطالقػا مػن حريػة الفػرد كقدرتػو علػى  ،أف ادلعرفة الدينية شأهنا شأف إرادة الفعل االجتمػاعي

 .كعليو فاحلداثة تواكب االبتداع كاخللق كتنفي كل ما ىو مألوؼ كسائد .4"االختيار...

ليست احلداثة موقفا فػرداي إال مػن حيػث ارتباطهػا ابنبثػاؽ "  : إىل جانب ىذا يعرفها دمحم عابد اجلابرم بقولو     
يقػـو بػو أفػرادا  بوصػفهم أفػراد ال ،ابعتبػار أف النقػد كاإلبػداع كالعلػا عمػل فردم ،داع داخل ثقافػة مػاركح النقد كاإلب

 .5" ليست انكفاء على الذات،فهي ليست موقفا سلبيا انعزاليا،بوصفهم مجاعة .ك لكن مع ذلك

كعنػدما  ،ربػديث الدىنيػة، ادلعػايَت العقليػة ك الوجدانيػة ،كقولو أيضا احلداثػة رسػالة ك نػزكع مػن أجػل التحػديث      
تكػػوف الثقافػػة السػػائدة ثقافػػة تراثيػػة فػػضف خطػػاب احلداثػػة فيهػػا غلػػب أف يتجػػو أكال كقبػػل كػػل شػػيء إىل الػػًتاث هبػػدؼ 
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 دبعػػٌت أف احلداثػػة عنػػده ىػػي الرجػػوع إىل القػػدمي كاالسػػتعانة  بػػو مػػن أجػػل .1" إعػػادة قػػراءة كتقػػدمي رؤيػػة عصػػرية عنػػو
كىػذا مػا صػرح بػو حسػن حػدقي بقولػو :احلداثػة قػد تعػٍت اتبػاع ،التجديد الفكرم دكف إعلػاؿ ادلاضػي كقطػع الصػلة بو
إف هللا يبعػػث علػػى رأس كػػل مائػػة سػػنة ذلػػذه األمػػة مػػن غلػػدد ذلػػا ،أسػػاليب العصػػر كمناىجػػو يف ربليػػل الػػًتاث اجملػػددين

إذ يػدؿ ىػذا  .2" الًتاث على أف غلتهد طبقا لظركؼ العصرفاحلداثة ال تعٍت القرب ابلضركرة كإظلا تعٍت قدرة ،دينها
 أجل التجديد الفكرم.  ابلقدمي. من التحديث كالنهوضدكر فعاؿ يف  للًتاث العريبعلى أف 

فيقوؿ  ،فهي ثورة ضد الثابت من األفكار كالثقافات كالسياسات ،كمن أبرز معاين احلداثة النقيض كالضدية       
كىي حداثة فكرية  ،كزبتار حداثة الضد يف العامل العريب حداثة الضد يف الغرب: " احلداثي ادلغريب دمحم بنيس

كضلن  ،اإلبداعي ،الثقايف ،االجتماعي ،سياسية ابلدرجة األكىل ... ىذه احلداثة الضد هتب الفكرم مداه السياسي
من خالؿ تعريف دمحم بنيس نالحظ أنو ال يستبعد فكرة النفور  .3" مجيعا متورطوف يف الغرب متورطوف يف احلداثة

فاحلداثة العربية  مستمدة ابلدرجة األكىل من نظَتهتا الغربية  كابلتايل فالفكر العريب منغمس  ،عن كل ما ىو اثبت 
كىي عنده  كضركرة حتمية راسخة،يف احلضارة الغربية بكل معطياهتا . كيف ىذا الصدد يقوؿ أيضا احلداثة قناعة 

هبذا احلداثة  كأنك تريد أف تعرؼ األشياء من جديد كألكؿ مرة ...  ،قائمة على السؤاؿ . السؤاؿ حوؿ كل شيئ
فليس ىناؾ ما ىو  ،االنساف اىل إجاابت هنائية ،أك بو ،ادلعٌت سؤاؿ ادلعرفة الدائم الذم ال ينتهي كال يصل فيو

كيف  .4" ابحثا مقًتاب من السرم كالعلٍت ،اؿ يظل دكما منبعثابل إف ذلب السؤ  ،مطلق كليس ىناؾ ما ىو هنائي 
ىذا اإلطار نفهم أف احلداثة تبقى يف سَتكرة دائمة كركح جديدة ال تكف عن اخللق كاإلبداع ادلغاير الالهنائي . 

ك حبث ال  ،مفهـو فلسفي مركب قوامو سعي ال ينقطع للكشف عن ما ىية الوجود "أما علي كطفة فيعد احلداثة 
ك  ،عن إجاابت تغطي مسألة القلق الوجودم كاشكالية العصر  اليت تنتقل على الوجود اإلنساينيتوقف أبدا  

فهي رفض اجلهود كاالنغالؽ  ،كذلك احلداثة ىي رؤية جديدة للعامل مرتبطة دبنهجية عقلية مرىونة بزماهنا كمكاهنا
ككذلك ففي اطالؽ احلرية كفسح اجملاؿ لكل التعبَتات ،إلنسانيةكالقبوؿ دلبادئ االنفتاح كالتفاعل مع الثقافات ا

أم أف ىذه الرؤية اجلديدة للمعامل هتدؼ إىل الكشف عن الوجود ك االنفتاح على  .5" االجتماعية للقياـ بدكرىا
 . ادلعارؼ كالثقافات اإلنسانية كالتمتع ابحلرية االجتماعية للعامل كىذا من خالؿ ربرير العقل كانفتاحو 

احلداثة يف " يف حُت صلد احلداثي يوسف اخلاؿ  يف نظرتو للحداثة يؤيد من سابقيو من احلداثيُت فيقوؿ :       
كىي ال ترتبط بزمن ك كل ما يف األمر أف جديدا ما طرأ على نظرتنا إىل ،الشعر ابداع كخركج بو عما سلف
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أم الثورة على كل ما ىو قدمي كالسعي إىل اجلديد ك كسر اجلهود  .1" األشياء فانعكاس يف  تعبَت غَت مألوؼ
 كالنمطية . 

كاحد يدكر حوؿ فكرة مسايرة اجلديد ،ككمجمل للتعاريف السابقة نستنتج أف مفهـو احلداثة يصب يف معٌت      
زلاربة كل ما ىو قدمي كالتعصب للماضي كزلاكلة االتياف دبا ؼلالف التقليد كاالنقالب عليو ابلدعوة إىل التجديد ك 

 كالتحرر من قيود االنغالؽ على الذات كاالعتماد على العقل للوصوؿ إىل ادلعرفة .
 

 :مرجعيات الحداثة  -2

 

 . المرجعٌة الغربٌة -أ    

إذ ،ارتبطت احلداثة الغربية بظركؼ اترؼلية كاألزمة الدينية اليت عرفها العامل الغريب خالؿ العصور الوسطى          
كاللجوء اىل كل ما من شانو إعالء حركاتو ،حاكؿ ىذا األخَت التحرر من أحكاـ كتعاليم الكنيسة اليت تفرضها عليو

للذات كانطالقا من ىذا التحرر تشكلت احلداثة فالكنيسة كانت ادلفسر الوحيد للدين ك ادلعرفة، تتدخل يف 
ة على ادللوؾ كاالمراء الذين كافقوا على ىذا صياغة كل شيء كقد اتسعت سلطة الكنيسة يف اجملتمع، فهي سلط

فصارت طاعة اإللػػو ىي من ،فحكمهم  للمجتمع مستمد من السلطة اإلذلية،التسلط نتيجة دلا حبتهم بو الكنيسة
فالسكينة ىي اإللو اك من ؽلثلو على  ،طاعة ادللك كاألمَت . كحكم ىذا األخَت ىو ذبسيد االرادة  السماكية

الذم اثر  Martin lutherkingء ما يسمى حبركة اإلصالح الديٍت بزعامة مارتن كينم اذ جا .2" األرض
إلغاء احتكار الكنيسة كالدعوة إىل ربريره كعدـ التقيد أبم حدكد دينية أك  على تعاليم الكنيسة كالسعي إىل

  .3" سلطوية هبدؼ ربقيق احلداثة الدينية بُت القرنُت اخلامس ك السادس عشر

)أم ثورة صد ،إذ ارتبطت احلداثة ابألزمة الدينية اليت حاكلت الثورة كالتحرر من القيود كأكامر الكنيسة         
 االكضاع ادلزرية (.

اسػػتخدـ ألكؿ مػػرة يف أكاخػػر    modernابإلضػػافة إىل ذلػػك صلػػد ىابرمػػاس يؤكػػد أف مصػػطلح حػػديث          
هبػػػدؼ التمييػػػز    بػػُت الركمػػػاين ك الػػوثٍت مػػػن جهػػػة كاحلاضػػر ادلسػػػيحي الػػذم مل يكػػػن قػػػد  " القػػرف اخلػػػامس مػػيالدم

يف حػُت صلػد جػوف أكؼ رنػدؿ يعيػد جػذكر احلداثػة  .4" مضى كقت طويل على االعًتاؼ بو رمسيػا مػن جهػة أخػرل
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ليسػػت  " :مػػاركس الػػذم أكػػد أف تفكػػَتىم يػػدكر حػػوؿ احلريػػة كالعقالنيػػة بقولػػو ،ميغل،إىل فلسػػفات كػػل مػػن كانط
رلرد كجود اترؼلي أك شيء يوفر التارة اخللفية للمسػرح لتػاريخ األفكػار ك لكنهػا أتسػيس    medernityاحلداثة  

"  ابعتبػار أف فلسػفة كػانط القائمػػة علػى مبػدأ الذاتيػة  دبعػػٌت  .1" للعالقػات االجتماعيػة مػن خػالؿ رأيػػُت أك معنيػُت
حيػػث أف مصػدر ادلعرفػػة  عنػػده ال التجربػػة ك إظلػػا  .2" احلقػػائق  ك القػػيماعتبػار الػػذات مركػػزا ك رلػػورا لكػل ادلعػػارؼ ك 

ك ىيغل الذم اعتمد على علم الوجود أما ماركس فقد اعتمد علػى علػم اإلنسػاف الػذم يقػـو علػى صػراع ،ىو الفكر
 الطبقات ك يعترب اإلنساف ىو اإللو اجلديد الذم فصل بُت اإلرادة اإلذلية كالفعل اإلنساين . 

فالتحديث الغريب حسب فوكوايمػا  يقػـو علػى ميثػا فيزيقػا  الكمػوف الػيت تنفػي مقػدرة اإلنسػاف علػى ذبػاكز "         
ػلػوم داخلػو مػا يكفػي لتفسػَته ك ذاتػوكػلػرؾ   ،ره  مكتفيا بداتػوحيث ينظر إىل العامل ابعتبا ،قوانُت ادلادة كحتميتها

ل مػػػن االنسػػػاف كالطبيعػػػة  ك ىػػػذا ىػػػو أسػػػاس العقالنيػػػة كأف القػػػوانُت الكامنػػػة يف الطبيعػػػة تكفػػػي كأسػػػاس لتفسػػػَت كػػػ
 فادلشركع األساسي الذم سعت إليو فكرة احلداثة كزبليص اإلنساف من األفكار الالعقالنية الالكاعية .  .3" الغربية

الفهػػم للحداثػػة يػػرتبط بقضػػية فلسػػفة علػػم اإلنسػػاف كأصػػلو االنثرلػػوجي  كمػػع " مػػن جهػػة أخػػرل يتبػػُت لنػػا أف        
  .4"امتداد  االذباه العقالين  كالثقايف ضم النهضة كعهد اإلصالح كعهد التنوير

ارتبطػػػػت دبشػػػػركع التنػػػػوير  "كىػػػػذا مػػػػا يؤكػػػػد أف جػػػػدكر احلداثػػػػة تعػػػػود إىل عهػػػػد اإلصػػػػالح كعهػػػػد النهضػػػػة إذ        
السػػػابقة  كيف  كالفلسػػػفة ادلثاليػػػة الػػػيت أاثرت الشػػػك يف كػػػل شػػػيء لتتػػػيح  لنفسػػػها فرصػػػة اخلػػػوض يف معػػػًتؾ األفكػػػار

اجلديػػػدة بعيػػػدا عػػػن رقيبػػػة الكنيسػػػة كتوابعهػػػا فهػػػي سبثػػػل ،تشػػػكيل مالمػػػح جديػػػدة تتناسػػػب مػػػع طبيعػػػة احليػػػاة العلمية
فاحلػداثيوف انطلقػوا مػن الفلسػفة العقالنيػة الػيت ارتكػزت عليهػا حركػة التنػوير ك زحزحػة  مكانػة  ،انقالاب  علػى التقليػد

بطػت بػوعي جديػد غػَت اتبػع للػوعي القػدمي كىػذا بقيامهػا علػى السػيطرة علػى  أم أف احلداثة ارت  .5"الدين كالكنيسة
 سلطة  الكنيسة كالدعوة إىل العقالنية كالتحرر من القيود السابقة 

ىو الذم أنتج احلداثة على أهنا ،حركة التنوير يف معظمها: الفرنسي ك الربيطاين كاألمريكي"كيقر آخرين أف 
 الفضيلة سيسيولوجيا
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اك انو ما اصلزه الفكر األكريب خالؿ ،أمريكا –كعلم  سياسة احلرية  ،فرنسا –ك أيديولوجيا العقل بريطانيا  -
القرف السادس عشر ك السابع عرب سلسلة من التحوالت االقتصادية ك السياسية اليت توجت ابلثورة 

 .  1"1789كالثورة الفرنسية سنة ،الصناعية يف إصللًتا

يز ابلنظرة الفلسفية من خالؿ ميزتُت أساسيتُت ادليزة األكىل ظهور ادلذىب القرف السابع عشر للميالد سب -
الذم كانت بداايت إرساء خطواتو مع فرانسيس بيكوف بنقده للمنطق االرسطي الذم كاف " التجرييب 

ت ك أتسيس ادلنهج العقلي الذم ظهر  اما ادليزة الثانية فهي بركز الدعوة العقانية  ،منهجا للتعليم الكنسي
كمن ىنا طللص اىل اف احلداثة ماىي اال ردة فعل  .2" يف مقالة للطريقةمعادلو مع رينيو ديكارت 

لالضلطاط الذم عايشتو أكركاب أنذاؾ فهي دبثابة ثورة ضد األكضاع ادلزرية )سلطة الكنيسة( كىذا 
كانت منحطة كالدعوة اىل ابإلصالح الديٍت كالثورة الصناعية ابلتحرر من القيود كارجاع قيمة االنساف اليت  

 العقالنية إبعطاء احلرية للعقل . 

 :العربية ادلرجعية -ب
لقد اختلفت اآلراء حوؿ ربديد أصوؿ كجدكر احلداثة العربية فهناؾ من غلعلها امتدادا ك اتباعا  للًتاث        

التارؼلي أهنا كانت فرعا من فركع كما يقوؿ الواقع " العريب  كىناؾ من يرجع ميالدىا إىل مستوردات الفكر الغريب 
لقد كاف لألحداث اليت سبقت ك مهدت ذلا خصوصا احلرب األىلية االسبانية اليت انتهت ،احلداثة األكركبية

 هذاحيث كانت مهيأة دبوقعها ألف تكوف م،فكاف ذلا صدل قوم يف مصر ابلذات،1939ابنتصار الفاشية سنة 
ككاف بينهم عدد كبَت ،كأف يف مصر جاليات كثَتة  العدد كعظيمة الثراء ؼ اور، خاصةىذاك ىدفا مباشرا من أ

فكاف طبيعيا أف غلتمعوا ك أف يتدارسوا  موقفهم كأف ػللولوا القياـ  بعمل ثقايف ،من اليهود  من جنسيات سلتلفة
ثقفُت الوطنيُت إعالمي يضم  مشلهم  كيقرب بُت أفكارىم ك غلتذب إىل التعاطف  معهم شلن ؽلكن اجتذابو من ادل

فمصدر احلداثة العربية مستورد من احلضارة الغربية  كما تنطوم عليو من ملل كثينة  كمذاىب . 3"
...إف   كمفاىيمهاكمناىج كضعية ك ىنا يقوؿ علوم طو الصايف عن مصطلحات احلداثة ،كاذباىات فكرية،فلسفية

إذ  .4"كمفهوماتنا الثقافية ادلوركثة ،بيئتها العربية ىذه ادلصطلحات كانت نشأىا ككالدهتا يف بيئة فكرية زبتلف عن
احلداثة يف ىذا "  يقوؿ : يف فكرىا ك موقفها ك تصورىا إذ يؤكد أف احلداثة يف العامل العريب غريبة بنيسصلد دمحم 

يطرأ ،كفعل الشموؿ معناه أف احلداثة ليست اختيارا قوليا،العصر غريبة التصور كالتحقق لفعلها صفة الشموؿ ...  
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كعليو  .1" تكتسح االنساف كالطبيعة،كثقافة تقنية ،العبارة كينتهي عند ملفوظا بل ىو ظلط حياة ك تصور رلتمع
ىي حداثة غربية مت إحضارىا  ادلستعملة اليـوفاحلداثة "  .ا ىي غربية األصلفضنو ال كجود حلداثة غربية ادلولد إظل

دبعٌت أف احلداثة ادلستخدمة يف  .2" تبنينا النتائج النهائية للحداثة الغربية دكف أف نعيش مقدماهتا كتقليدىا، فقد
 احلضارة  الغربية ما ىي إال إنتاج  تقليد للحداثة الغربية كمعطياهتا . 

أدكنيس  صلد رأمأما من كجهة نظر الطرؼ ادلعارض الذم يؤكد على أف جدكر احلداثة متعلقة ابلًتاث       
ادلستقبل أف الشاعر العريب ال يكتب من فراغ بل يكتب كراءه ادلاضي كأمامو  البداىة" من الذم يؤكد على أف 

خللق كاالبتكار ادلعاكس كادلختلف كيف ابدلاضي من أجل ا االتصاؿفاحلادثة عنده انبعة من . 3" ضمن تراثو فهو
موقفو آخر لو يصرح بعدـ رفض الًتاث ال يستطيع أف يرفضو حىت لو شاء ذلك الشاعر شللوء بًتاثو كما ىو شللوء 

أف يرفض أشكاال معينة كقيما معينة يف ىذا الًتاث كىذا الرفض من شركط  ككل ما يستطيع أف يفعلو ىو،بدمو
   .4"التقدـ

اليت كاف  اجملهريةادلدرسة " ابإلضافة إىل أف بوادرم التجديد الشعرم  مع أيب نواس كبشار بن برد كصوال إىل       
فتلك ادلدرسة أكثرت من ترمجة الكتب الفكرية ك األدبية احلداثيُت ك  ،ذلا دكرا يف نشأة احلداثة يف العامل العريب

.كمجاعة 5"دعوة إىل التمرد ك الثورة على القدمي كالثابت عند العرباألدابء الغربيُت كألفا ركادىا كتبا ظهرت فيها ال
دعا ىؤالء إىل رفض الوضع السائد ك " الديواف اليت مثلها عباس زلمود العقاد كعبد الرمحاف شكرم كابراىيم ادلازين 

بزعامة أمحد زكي أبو  1932. ابإلضافة إىل مجاعة أبولو اليت أتسست يف سبتمرب 6"طموحهم إىل ما ىو أفضل
يتحدث احلداثي اليمٍت عبد العزيز ادلقالع عن نشأة احلداثة فيقوؿ أبهنا: مل تظهر فجأة ... كمل يكن  "شادم 

اكالت اليت ابتدأت لكنو جاء كليد نصف قرف من ا،ظهورىا غَت ادلفاجئ نتيجة جهد شاعر أك شاعرين أك ثالثة
كزلاكالت  أخرل للدكتور ،كمع زلاكالت يف الشعر ادلرسل للعقاد،مع أمُت الرػلاين كجرباف خليل جرباف ك ىي زايدة

كعليو فجدكر احلداثة من منظور النقاد كاحلداثيوف العرب من جهد الشاعر كزلاكالتو يف . 7"أمحد زكي أبو شادم
 الشعر. 
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        حداثة م        ق   والت ال    
الفكر احلداثي إىل مجلة معطيات اليت جعلت الباحث زلكوما بضركرة الوقوؼ عندىا كاليت تتخلص  دعي      

 فيما يلػػػػػػػػػػػي :  

 :   العق النية .1

ابعتبار  .1" ادلؤسسة دلوضوعية ادلوضوعياتفهي رلاؿ ادلعرفة أصبحت ذاتية العقل ىي " ىي عنواف احلداثة        
العقل ىو اجملاؿ الذم يتحرؾ فيو اخلطاب احلداثي  كابلعقل مت تطوير ادلعارؼ كتقليص اجملاالت الغامضة كادلهمة 

 .2" يف العالقات  اليت تربط اإلنساف ابلوجود، فاحلداثة تقـو على حركية اثبات العقوؿ ك استبعاد الالمعقوؿ
حلديث بعد سيادة التصورات القدسية الوعلية من خالؿ استبعاد فالعقالنية ىي مفتاح احلداثة كركح اإلنساف ا

 الطابع السحرم كالوعلي عن العامل ك تعويضها بثقافة علمية خاضعة للعقل. 

إد أصبح مبدأ لكل نشاط علمي كمرجعا لكل  ،فاحلداثة هبذا أتسست على إعطاء أعلية خاصة للعقل"       
ما يعرؼ ابلوجود  أك،بوما ػليط  أك ما يعرؼ ابلوجود الداخلي أك،ة بذاتوكمن شأنو أف ػلدد عالقتو الشاكل،معرفة

اف ،النظر يف اآلفاؽ كيف نفسو،من شأف اعماؿ االنساف احلديث ألكؿ مرة يف اتريخ البشرية لىيغل رأفػ اخلارجي  
ذلذا فزمن العقلنة حرر اإلنساف من ىيمنة  .3"عمل ىو على إزالة غربة الذاتية يف الطبيعة  كغربة الطبيعة يف الذات 

ىيمنة التقاليد كعمل على نشر العقل كالعقالنية على ادلستول الكوين فال ثقة إال ابلعقل  دبعٌت أف االختبار غَت 
ك أبف ادلعرفة  تنشأ عن ادلبادئ العقلية ،شلكن إال لفكر ؽللك عقال )...( فالعقالنية  ىي اإلقرار أبكلوية العقل

فالعقالنية اذباه إىل األدلاف بقدرة العقل يف االستدالؿ ك الربدلاف مع ،لضركرية ال عن التجارب احلسيةالقبلية كا
   .4" عاـ مفهـو يقـو بسلطاف العقل كيرد األشياء معقولة فهي بوجو،االكتفاء بو ك ربكيمو يف كل شيء

كاحلداثة فكالعلا يشَت اىل االخر فالبحث يف كرلمال ذلذا يتبُت أف ىناؾ ترابط كتناسب شديد بُت العقالنية       
   .5"احلداثة يستوجب البحث يف العقالنية ذلذا كانت احلداثة مصنع للعقل
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 : الذات   ي    ة. 2

كىذا  ،من ادلعطيات اليت ارتكزت عليها احلداثة ىي إعادة االعتبار لإلنساف كجعلو ادلكوف األساسي للوجود      
فالفكر احلداثي أعاد تشكيل نظرة االنساف اىل ذاتو كذات ،بتحريره من سلطة  ادلقدس من طرؼ حركة اإلصالح

كىي ادلركز كادلرجع الذم تسبب اليو احلقيقة لكل شيء)...( أم ،مستقلة ابعتبارىا مقر كمرجع احلقيقة كاليقُت
فاحلداثة يف معناىا ادلباشر ىي إعطاء األكلوية  .1" احلقيقةككاع كفاعل كمالك  ككائن مستقلتنصيب اإلنساف  

كلو طابع مقدس قبل ،ىو القيمة األكىل إلنسافاف ،للذات كوهنا استعادت ثقة االنساف يف فكره ك حقو كمسؤكليتو
و كتفاعلو مع عليتكمدل فا ،فمع احلداثة أصبح اإلنساف يهتم بوجوده كملكو كقيمتو يف ىذا الوجود .2" مجيع القيم

كتقابل اإلنساف مع ،فثمرة انتصار احلداثة ىي ربرير الركح كاستقاللية الذات البشرية ،مقوالت احلاضر ادلستقبل
 .3" مريدة كفعالة،سيدة،نفسو كدات كاعية

 :  القطيعة وادلفارقة. 3
ابلتمرد على األحكاـ كىذا ،من أكىل ادلشكالت اليت أاثرهتا  احلداثة موقفها من ادلاضي ك من الًتاث القومي       

كحركة اشكاؿ ال ،ك ذباكز مستمر،التقليدية  السائدة  كالدعوة إىل االبتكار ك التحديث فاحلداثة  ثورة مستمرة
ك احلداثة  يف جوىرىا نفي مستمر  كذبديد من أجل  ذبديد يغدك يف إطارىا كل ما ،إعدامية ال قرار ذلا ك،تنتهي

 . 4"ىو صلب سائال كمتبخرا

فاحلداثة سعت إىل أحداث ،فهي ثورة على كل ما ىو قدمي ابعتباره متخلف عن دكرة احلياة  ادلتجددة        
ض ادلعٌت هين "تعارض مع كل ما ىو تقليدم إذ ادلستوحاة من ادلاضي كأحداث نوع من ال النماذجقطيعة مع كل 

ك ظلطي ك ،ثة  مع كل ما ىو تقليدمكتعارض الصيم احلدي،ادلركزم دلصطلح احلداثة على مفهـو ادلغايرة
ليست سول نتيجة لعجز البٌت القدؽلة يف حل مشكالت  كىذه التعددية اليت ىي من صفات احلداثي،أحادم

كالذم أبدل رغبتو  يف سلالفة العهود  الصادقة ،تفتح الوعي الذم ظهرت  مؤشراتو جليا مع بداية  عصر التنوير
ك الذم أخضع القيم  ادلعرفية ،دعا اليها التفكَت الفلسفي  أك ادليثافيزيقا  احلديثة انطالقا من القطيعة ادلعرفية اليت

أم أف احلداثة تبحث دائما على اجلديد مػػػػػػػػن خالؿ القفزات احلضارية  .5" يطات العقل ك الربىاف  كالتجريب
 اليت أعانت على ربقيق كشوؼ معرفية جديدة .
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 : يةالط الئ ع .4

بسػػبب كػػوف الطالئعػػي ابحثػػا عػػن  الصػػدمة  –بطريقػػة تكػػاد تكػػوف عرضػػية -ارتبطػػت احلداثػػة ابلطالئعيػػة "         
ككوف احلداثػة متقدمػة إىل اآلخػر ادلمكػن ادلػرابط عنػد التخػـو كىػذا ادلصػطلح ،اليت ال بػد منهػا للتحػديث عػن احلداثػة

ـو كمػػػػا ػلػػػػاكؿ أف يعػػػػرب عنػػػػو ىػػػػذا  ىػػػػذا ادلفهػػػػ يفضػػػح خلفيػػػػة احلػػػػرب الػػػػيت  كانػػػػت مسػػػػيطرة علػػػػى ادلنػػػػاخ الػػػػذم أفػػػػرز
 ادلصطلح)عشرينيات القرف العشرين ادلوالية للحرب الكونية األكىل ( 

فاحلػػػداثيوف ػلتلػػػػوف الصػػػفوؼ األكىل لإلبػػػػداع كمحاكلػػػة للوفػػػػاء للمػػػوتى اتلػػػػُت للصػػػفوؼ األكىل يف جيػػػػوش        
داثػة  ارتبطػت ابحلركػة  الطالئيػة يف الفػن كبػُت دبعػٌت أف احل .1"ضحى هبا ماضي االنسانية اتاج إىل حداثة أكيػدة 

أجزاء ىامػة يف جػوىر الفكػر احلػداثي  فالطالئيػة مل تطػور أسػلواب خاصػا هبػا ...بػل اف أىػم شليػزات الطالئيػة ىػي أهنػا 
اسػػتغلت التقنيػػات  مث أف رلهػػودات الطالئيػػة ىػػي أهنػػا اسػػتغلت التقنيػػات الفنيػػة للعصػػور ادلاضػػية كمػػا أهنػػا أظهػػرت 

معتػػربة يف اسػػتيعاب تلػػك التقنيػػات .مث أف رلهػػودات الطالئيػػة ىػػي الػػيت أدت إىل اسػػتبداؿ التعاقػػب التػػارؼلي  مهػػارة
فبالنسػبة للسػرايليُت ال يكفػي فقػط التفػتح  ،تزامن ما ىو سلتلػف جػذراي بعضػو عػن بعػض -للتقنيات كاألساليب ب

آت ادلتلقػي كصػدمو يصػبحاف يف احلركػات أف مفاجػ ،على االنطباعات بل غلب أيضا استعماؿ ما ىو خارؽ للعػادة
كىػػذا مػػا يؤكػد علػػى أف احلركػة الطالئيػػة اسػتعانت ابألسػػاليب كاألشػػكاؿ  .2" الطالئيػة ادلبػػدأ ادلهػيمن يف التػػأثَت الفػٍت

 الفنية للعصور ادلاضية ك أبرزت مهارة جديدة يف استيعاب تلك األساليب .  

  : مركزية السؤال .5

كسػػػادت  ،مركزيػػػة السػػػؤاؿ ىػػػي الػػػيت كسػػػرت ادلركػػػزايت اليقينيػػػة الػػػيت سػػػادت الفلسػػػفات القدؽلػػػةإف مقولػػػة  "       
فػاذا كجػػد هتافتػػا قػدؽلا فػػاف غيػاب السػػؤاؿ ػلػػافظ  ،العصػور الدينيػػة فيمػا بعػػد، فػالتفكَت ينطلػػق مػػن مسػلمات متوارثػػة

اذف فاالبتكػار يتفجػر مػن مسػلمات ك  .3" على ذلك التهافت الذم يكسب مصداقية ال زلزلة ذلػا جملػرد كونػو قػدؽلا
فسػػػؤاؿ احلداثػػػة ىػػػي ذبلياتػػػو ادلرتقبػػػة يعػػػٍت ابلضػػػركرة " مقػػػوالت تراثيػػػة االنتػػػاج أفكػػػار حداثيػػػة مسػػػتوحاة شلػػػا سػػػلف . 

 .4" ربقيقػػػومالحظػػة التنػػػوع كالتعػػػدد يف طػػػركح موضػػوعية الشػػػيء يفػػػرض إنعػػػاش الػػوعي ... بوصػػػفو مشػػػركعا غلػػػب 
   اإلبداعية.كالتجريب ك ىذا التشكيل رؤاي جديدة للعملية  الرصد زبضع ألساليب فاحلداثة

  : ال م س ت  ق ب ل ي ة .6
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إىل كدعػػػت  إىل صػػػورة جديػػػدة   ،حركيػػػة أدبيػػػة أكركبيػػػة أعلنػػػت انفصػػػاال كػػػامال عػػػن ادلاضػػػي" ادلسػػػتقبلية            
للموضػػػػػوعات ك األسػػػػػاليب لتواكػػػػػب  ركح العصػػػػػر اجلديػػػػػد النػػػػػاىض الػػػػػذم عػػػػػرؼ ادلكػػػػػائن كالطػػػػػائرات ك ادلعامػػػػػل 

   .1" األكتوماتيكية ك السرعة اذلائلة

كيؤكػد ادلسػتقبليوف  علػى أف ادلسػتقبل  ،تعتمد على ما حصل يف ادلاضػي لتنميػة فهػم احتمػاالت ادلسػتقبل" إذ       
ال ادلاضػػي ىػػو بػػذرة الفعػػل اإلنسػػاين كأف قيمػػة ادلاضػػي ىػػي امكانيػػة اسػػتخدامو  إلانرة ادلسػػتقبل )كاسػػتثماره كخطػػوة 

أم أهنػا تسػتند إىل مػا جػرل يف ادلاضػي  .2"أكىل لالنطالؽ  ضلو معامل عوامل ادلستقبل األكثر فاعلية ك األرشػد تطػورا 
لفهػػػم الفرضػػػيات كادلعطيػػػات ادلسػػػتقبلية ابعتبػػػار ىػػػذه األخػػػَتة ليسػػػت ىػػػي ادلاضػػػي  بػػػل ىػػػو عمػػػل اإلنسػػػاف الػػػذم 

 .يستخدمو دلعرفة كاانرة ادلستقبل

ريػة نظق أك المحاسػها ادلتػدف" كمن أبرز ادلالمح األساسػية  الػيت ميػزت احلركػة ادلسػتقبلية ك حػددت مسػارىا           
اليت رأت يف الفعػل كاحلركػة ىػدفُت  يف حػد ذاهتمػا  كعلػا أىػم دليلػُت ملموسػُت علػى الوجػود  ،اليت عرفت ابلتنشيطية

ككػػاف الناقػػد كادلفكػػر األدلػػاين كػػَتت ىيللػػر قػػد صػػك مصػػطلح التنشػػيطية يف عػػاـ ،احلقيقػػي لإلنسػػاف اإلغلػػايب  ك ادلؤثر
ىنػػريش مػػاف  ،ة تنبتهػػا مجاعػػة مػػن ادلفكػػرين األدلػػاف مػػن أمثػػاؿ كػػَتت ىيللركعنػػواف لنظريػػة ادلمارسػػة السياسػػي  1915

،،كغػَتىم مػن الػذين رفضػوا التوجػو الػال عقػالين للنظريػة ،ألفريد دكبلُت،ارنست توللر،كارؿ سنسَت هنام،لودفيعركبيز
 يسػػعى إلغلػػاد صػػفوة كقػػد اعتػػربكا أنفسػػهم مػػن مؤيػػدم النظريػػة الطبيعيػػة الػػيت طعموىػػا دبفهػػـو طػػوابكم مثػػايل،التعبَتية

ك انعكػػس ىػػذا ،تكرسػػن نفسػػها خللػػق دؽلقراطيػػة اجتماعيػػة تػػربط بػػُت السػػماء كاألرض ،ثقافيػػة علػػى ادلسػػتول األكيل
إذ تبقػػػى احلركػػػة ادلركزيػػػة جلماليػػػات   .3" كالفػػػن كطبػػػع العديػػػد مػػػن أعمػػػاذلم كبيػػػاانهتم ادلفهػػػـو علػػػى آرائهػػػم يف األدب

الكلمػة نفسػها مػن طػالء الػًتاث األديب  ففػي الوقػت الػذم كػرس فيػو الرمزيػوف فػنهم السعي لتطهَت " ادلستقبلية ىي 
إف القصػػػيدة ادلسػػػتقبلية ،عد ادلسػػػتقبليوف العػػػامل كاللغػػػة اللصػػػقية بػػػو لػػػيس سػػػاقطا بػػػل مطهػػػرا،إلصػػػالح العػػػامل السػػػاقط

اللهػػػث كراء الغريػػػب دبعػػػٌت أف السػػػعي ك  .4" قصػػػيدة فعالػػػة اهنػػػا ادلثقػػػب الػػػذم يثقػػػب  احلجػػػر كيظهػػػر ادلعػػػدف الثمػػػُت
 اجلديدة اإلنسانية . كاجلديد ك ادلدىش ك ادلستقبل ىو الذم يسد الشفرات ادلضمرة يف احلياة

كالبحث عػػن ،فمػػا ؽلكػػن تسػػجيلو عػػن احلركػػة ادلسػػتقبلية ىػػو انػػدفاعها الشػػديد كمحاسػػها الزائػػد ضلػػو ادلسػػتقبل"      
لقد مثلت ادلستقبلية أقول احلركات احلداثيػة ذبػاكزا للماضػي ،كعصر االلة،اجلديد ادلبتكر الذم تفرضو احلياة اجلديدة

كمهما يكن مػن أمرىػا  فػاف ادلسػتقبلية سػتظل شػاىدة ،ك ربطيما للقيود كالقوانُت اليت ربد من دينامية االبداع االديب
علػػػػى سػػػػعي احلداثيػػػػة ضلػػػػو التحػػػػوؿ كالكسػػػػر كادلفارقػػػػة كػػػػل ذلػػػػك يف خدمػػػػة االبػػػػداع االديب كالكشػػػػف عػػػػن عوادلػػػػو 
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فادلستقبليوف يؤمنوف دببػدأ التغيػَت ضلػو ادلسػتقبل الػذم يعتربكنػو زلػورا ىامػا يف التقػدـ كالرقػي فمػن خاللػو   .1"الالهنائية
 االشياء.  ةيمألوفكسركا 

 :  القصدية -7

اف لكػػػل عمػػػل ابػػػداعي فػػػٍت كػػػاف أك اديب ال زلالػػػة ػلمػػػل يف طياتػػػو قصػػػدا معينػػػا كال يكتػػػب ىػػػذا العمػػػل اال          
فهػػو ؽلثػػل احلػػافز االساسػػي الػػذم يكشػػف لػػو معػػامل الطريػػق كؽلػػده بقػػوة الػػدفع الالزمػػة " كقصػػد يوجػػو ذىػػن االديػػب 

كذلك عندما يتعرض بقوة الناقد لتحليل عمل فٍت فال بد أف تشغلو قضية قصد الفناف مػن ابداعػو   ،دلواصلة االبداع
أما ادلتلقػي أك ادلتػذكؽ العػادم فردبػػا  ،حػىت لػو اعتػرب ىػذا القصػد رلػرد عنصػر مػن العناصػر الػيت تصػوغ العمػل كتشػكلو

العمػػػل كلهػػػا تكتمػػػل دبجػػػرد   كػػػاف القصػػػد أك اذلػػػدؼ مػػػن العمػػػل ىػػػو شػػػغلو الشػػػاغل الػػػذم قػػػد يػػػوحي لػػػو أف قيمػػػة
فالقصػػػػدية ىػػػػي ادلميػػػػز األساسػػػػي كالنفسػػػػي ادلتشػػػػابك ألم عمػػػػل فػػػػٍت  .2" اسػػػػتيعابو  ك ادراكػػػػو لقصػػػػد الفنػػػػاف منػػػػو

إذ يقتصػػر القصػػد علػػى نػػوع آخػػر دبثلػػو أك يتبنػػاه ،ابعتبارىػػا الػػدافع الػػالـز السػػتمرارية العمليػػة اإلبداعيػػة كبلػػوغ اذلػػدؼ
كذلذا فقػط تتفػق ،تشػمل ادلخاطػب أيضػا" القصدية ال تنفتح  علػى ادلػتكلم فقػط لكنهػا  دبعٌت أف،الناقد كادلتلقي معا

شلػػػػا أدل إىل طػػػػرح ،كقػػػػد زبتلفػػػػاف درجػػػػات مػػػػن االخػػػػتالؼ )نظريػػػػة التلقػػػػي ( ،يتػػػػاف درجػػػػات مػػػػن االتفػػػػاؽإادلقصػػػػد 
لػذلك ،هنػا سبكػن خلفوك إمػا يفػًتض أ،إشكالياهتا الفلسفية  ادلنهاجيػة ابعتبػار أهنػا غالبػا مػاال تكػوف ظػاىرة يف الػنص
كعليػػػو فالنظريػػػة القصػػػدية نوعػػػا مػػػن . 3" بػػػدلت زلػػػاكالت للخػػػركج هبػػػا مػػػن ميػػػداف علػػػم الػػػنفس إىل رلػػػاؿ اللسػػػانيات

التذبذب كعدـ الثبات كغالبا ما تتمثل ادلقاصد النفسية عنػد األديػب أك عنػد القػارئ يف احلػاالت النفسػية ادلتعػَتة ك 
حاكت ،عاصػرة الػػيت نشػػأت كتطػػورت يف أدلانيػػا كغَتىػا مػػن ادلراكػػز العلميػػة الغربيػػةعلػػى أف نظريػػة القػػراءة ادل" ،ادلشوشػة

ابعتبػار أف  ،فبعضػها ربػدث عػن مقصػدية الػنص كلػيس عػن مقصػدية ادلػتكلم،أف تتجاكز ادلفهـو القدمي  للمقصودية
ارئ احلاسػم النص أصػبح ادلػتكلم  ابعتبػار أف الػنص أصػبح مسػتقال عػن صػاحبو كالػبعض اآلخػر ربػدث عػن دكر القػ

فقد يعمػػد القػػارئ علػػى احػػداث تغيػػَت جػػدرم فيمػػا ؽلكػػن أف ينظػػر إليػػو علػػى أنػػو ادلعػػٌت ،يف ذبديػد دالالت النصػػوص
كما اعترب البعض األخػر أف ادلقصػدية ىػي نتيجػة  لتفاعػل حقيقػي بػُت ثقافػة القػارئ ك اإلمكانيػات    ،األصلي للنص

كادلالحػػظ  ىنػػا أف ادلقصػػدية تكسػػر أفػػق التوقػػع  كتعػػدد  .4" ئإهنا إذف ليسػػت مطابقػػة ال للػػنص كال للقػػار ،النفسػػية
 الشرح كالفهم كالتفسَت . 
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كما بعػػد ،ألف النقػػد احلػػداثي،فمػػن انفلػػة القػػوؿ أف نشػػَت إىل أف قصػػد ادلؤلػػف ال عالقػػة لػػو دبقصػػدية الػػنص"        
ك ىػذا مػا جعػل النظريػة   .1" اخلارجيػةاحلداثي برمتو  يتعلق دببٌت الػنص كمػا يثػَته مػن معػٌت دكف اآلخػر ابدلسػاعدات 

كمػدل  ،القصدية تقف  ضد النظرية الركمنسية اليت ترتكز على ادلشاعر ك االنفعاالت الػيت ذبتػاح الشػاعر أك األدب
كإف   ،كأيضا  النظرية  االنطباعية اليت جعلػت مػن انطباعػات األديػب القصػد النهػائي ألعمالػو ،تصويره ذلا يف أعمالو

نفس ادلوقف احلاسم  مػن النظريػة التفكيكيػة الػيت مل تقػض فحسػب علػى االىتمػاـ يقصػد  تتخذمل  كانت حىت ألف 
كأف من حق ادلتلقي أك القػارئ أف يعيػد أتليػف  انتػاج مػا يقػرأه كمػا يهػول  ،بل أعلنت صوت ادلؤلف نفسو ،ادلؤلف

   .2"بل كدكف قصد زلدد لو،دكف أم معيار أك منهج يقيده

أخرل إبمكاهنا أف تكوف بعيػدة عػن قصػدية ادلؤلػف  كالػيت يعتربىػا األصػح  صدايتمقأم أنو يقتصر على           
 كاألنسب للنص . 

 

 حداثة الرواية و أسئلة التجريمث : 

إف كل عمل أديب جديد تسميو ذبريبا ألنو ػلمل معاين اجلدة كاالبتكار، فالتجريب يسػتمد خصوصػياتو مػن         
كذلػػػك مػػػن خػػػالؿ البحػػػث عػػػن أسػػػاليب جديػػػدة يتجػػػاكز فيهػػػا الكاتػػػب ،فهػػػو يعتػػػرب أحػػػد مظاىرىاصػػػلب احلداثػػػة 

لكسػػػر النمطيػػػة كاجلهػػػود عمػػػا كانػػػت عليػػػو الركايػػػة ،األشػػكاؿ السػػػائدة اىل اخػػػًتاع أشػػػكاؿ جديػػػدة مغػػػايرة يف الكتابة
 التقليدية من قبل . 

ن القػػبض عليهػػا كذلػػك بسػػبب انفالهتػػا الػػدائم مػػن ؽلكػػ ال قيػػةئبفالركايػػة التجريبيػػة تػػتقمص ابلضػػركرة طبيعػػة ز        
تتنكػر لكػل األصػوؿ كتػرفض كػل القػيم  ،ألهنا تثػور علػى كػل القواعػد" الثبات ك ىذا ما ؽليزىا عن الركاية التقليدية، 

فضذا ال الشخصػػػية شخصػػػية كال ،كاجلماليػػػات الػػػيت كانػػػت سػػػائدة يف كتابػػػة الركايػػػة الػػػيت أصػػػبحت توصػػػف ابلتقليديػػػة
إال أم شػػيء كػػاف متعػػاكان يف الركايػػة التقليديػػة متألفػػا ،كال احليػػز حيػػز كال الزمػػاف زمػػاف كال اللغػػة لغػػةاحلػػدث حػػدث 

فالتجريػػػب يف الركايػػػة ينطلػػػق مػػػن حاجػػػة ماسػػػة  إىل التجديػػػد كرغبػػػة ذاتيػػػة يف   .3" مقبػػػوال يف سبثيػػػل الػػػركايتُت اجلػػػدد
للداللػػػة عػػػن الكتابػػػة االفػػػة للسػػػائد ك الطمػػػوح االسػػػتمرار فهػػػو يسػػػتدمي ابلضػػػركرة تنويػػػع األسػػػاليب الفنيػػػة كذلػػػك 

 لكتابة حديثة متمردة القوانُت الثابتة . 
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حاكلػػت العبػػث ابلشػػكل الركائػػي ادلػػألوؼ كصػػوال إىل ربقيػػق أمثػػل  ذبػػارب،فالركايػػة التجريبيػػة يف الواقػػع ىػػي "        
ك تشػكيل بنيػة  التقليديػة،فهي ركاية جديدة تقـو على تفكيك البنية السردية للركاية  . 1" الوجوددلفهـو ال معقولية 

   ادلطلق.صيم فنية تتميز ابدلركنة كاالنفتاح على  زلددة كابتكار تضبطها قواعدسردية سلالفة للسائد ال 

ك إعػادة صػناعة اشػكاليات  ،ةفالتجريب الركائي اقًتب ابلركاية كالتجديد ككسر القواعد ك األحكػاـ التقليديػ        
الركاية العربيػة تنحػو منحػٌت ذبريبيػا يف " ك االحتكاؾ مع الثقافة الغربية حيث أف ،الواقع من خالؿ العودة إىل الًتاث

فالتجريب الركائػػي كمغػػامرة .... كىػػػذا مػػن طريػػق احتكػػاؾ كتػػػاب العػػرب ابلتجػػارب الركائيػػة الغربيػػػة ،بنيتهػػا السػػردية
كانتاج صػيم ،كابلتػايل فالتجريػب الركائػي يسػعى دائمػا إىل ابتكػار أشػكاؿ جديػدة  .2"الثقافيةكاستحضار الفكرية ك 

مضػػاد ك سلتلػػف ؼللػػق مجاليػػات جديػػدة بغية ربقيقػػا ظلػػط سػػردم كتػػايب ،جديػػدة انفيػػة لألشػػكاؿ التقليديػػة كالسػػابقة
 أبدكات سلتلفة . 

اف مصطلح الركاية التجريبية أك التجريب يف الكتابػة الركائيػة مػن أبػرز افػرازات احلركػة احلداثيػة الػيت ظهػرت يف         
علػى غػَت الغرب كمن ىنا غلب االقػرار أبف التجريػب ىػو انعكػاس اجرائػي اتـ للحداثػة يف ادلغػايرة ك التجػاكز كاخللػق 

ن ادلظهػػر التجػػرييب يف ظػػل احلداثػػة  انطالقػػا مػػن االنطػػالؽ كالتخييػػل يف كضػػع الكتابػػة موضػػع مػػيك" الػػنمط حيػػث 
ألف التساؤؿ عن الكتابة ىو حبث عن كتابة أخرل مغايرة قادرة على االستجابة لعمػق تعقػد الواقػع الػذم ال  ،سؤاؿ

  .3"يستطيع أف تعرب عنو الكتابة الركائية التقليدية

شػػػػهد الركائػػػػي العػػػػريب ؽلثػػػػل عمومػػػػا اسػػػػًتاتيجية ضليػػػػة ذلػػػػا أسػػػػاليبها الفنيػػػػة ك تقنياهتػػػػا اجلماليػػػػة فالتجريػػػػب يف ادل       
كرىاانهتػػػا االبداعيػػػة يف البحػػػث عػػػن صػػػيم جديػػػدة مغػػػايرة كيف ىػػػذا الصػػػدد يصػػػرح دمحم البػػػاردم عػػػن حداثػػػة الشػػػكل 

لػػيت أحػػدثها الركائيػػوف العػػرب ذبػػاكز النصػػوص الكالسػػيكية ك ة النوعيػػة  ايف ادلػػوركث العػػريب مػػن خػػالؿ القفػػز الركائػػي 
أليست الركاية العربيػة بطبيعتهػا ركايػة ذبريبيػة "  ىذا التجريب كتابة سردية جديدة ألسباب ذاتية موضوعية يف قولو :

ركايػػة تجػػاكز يف الابعتبارىػػا ركايػػة حداثيػػة منقطعػػة عػػن تراثهػػا السػػردم كهنضػػت مواكبػػو ألشػػهر حركػػات التجديػػد ك ال
   . 4" ربيةغاألكركبية ك ال

لقػػد كظػػف التجريػػب آليػػات سلتلفػػة كمتعػػددة يف الكتابػػة الركائيػػة ك خلػػق مالمػػح متنوعػػة ادلنجػػز الركائػػي مػػع         
كيقـو ىذا ادلسعى التجرييب يف ادلمارسة الركائيػة علػى ،التحفظ ببعض ادلعامل الرئيسية متجاكزا الركاية البسيطة كالسهلة

يتنػػاكؿ أم شػػيء " مجلػػة مرتكػػزات كخصػػائص مجاليػػة متصػػلة ابلشػػكل كادلػػة كمسػػتوايت اللغػػة ك األسػػلوب حيػػث 
فيهػػػا ككػػػل شػػػيء ادلوضػػػوع ك احلبكػػػة كاألسػػػلوب ك اللغػػػة كالتقنيػػػة السػػػردية ... لكػػػن أىػػػم مػػػا ؽليػػػزه أنػػػو مغػػػامرة دائمػػػة 

                                                           
 .21ادلرجع السابق : ص   1
 .14، ص 2009 – 2010زىرية بوالفوس : التجريمث يف اخلطاب الشعري ادلعاصر ، دكتوراه سلطوط ، جامعة منتوري ، قسنطينة ،   2
 .39- 38، ص 1999عبد الرحيم العالم : سؤال احلداثة يف الرواية ادلغربية ، افريقيا الشرق ، الدار البي اء ، بريوت ، دط ،   3
 .291، ص  2004دمحم الباردي : انشائية اخلطاب يف الرواية العربية ، مركز النشر اجلامعي ، دط ، تونس ،   4



كىػذا  .1"لكتابة كقد ربررت من قواعد الشكل كمن قيود ادلضموف عن عوامل جديدة كأشػكاؿ جديػدة تبحث فيها ا
ما جعػل الركايػة احلديثػة مغػامرة ابداعيػة متميػزة عرفػت مػن خالذلػا كيػف تنتقػل مػن مرحلػة ألخػرل ابحثػة عػن آليػات 

لتقاليػػد الثابتػػة دلمارسػػة حريػػة االبػػداع كتقنيػػات جديػػدة لتجػػاكز السػػائد مػػن األعػػراؼ اخلانقػػة كاالنفػػالت مػػن الراتبػػة كا
حيػػػث مارسػػػت الركايػػػة العربيػػػة تنويعػػػات لغويػػػة ،كىػػػذا مػػػا غلعػػػل مكػػػوانت بنػػػاء العمػػػل الركائػػػي يف حالػػػة ربػػػوؿ ك تغَت

التقليػػػدم إذ أعطػػػى للركايػػػة العربيػػػة مسػػػحة جديػػػدة علػػػى  السػػػركمادلنطػػػق الركائػػػي ك كموضػػػوعية كأسػػػلوبية كسػػػرت 
فهو يف كػل االحػواؿ رؤيػة مغػايرة ،امها آفاؽ التجريب الذم سلك تطوير كتنوير الركايةالصعيد الفٍت من خالؿ اقتح

 .للذات ك اجملتمع كالتاريخ 

كتبقػى الركايػػة االكثػػر الفنػوف تقػػبال دلفػػاىيم احلداثػػة كذلػك خلصائصػػها الذاتيػػة الػيت دفعػػت بشػػحنات ابداعيػػة          
ظاىرة االستحياء السحرم  كالعجائيب كظػواىر غالبػة يف عمليػة ظاىرة التمفصالت الداخلية ك " كاليت اعتمدت على 

تتحػػرر مػػن سػػلطة الواقػػع القريػػب  ،السػػرد التفكيكيػػة الػػيت يتسػػاكؽ فيهػػا الشػػكل ك ادلضػػموف يف رؤيػػة مشوليػػة للحيػػاة
   .2" ادكد كمن مفهـو الوعي االيديولوجي الزائف لتؤسس قيما ربررية كانسانية

كمػػن ىنػػا ؽلكننػػا القػػوؿ أبف توصػػيل الركايػػة العربيػػة صلػػح ابقتحامهػػا آفػػاؽ التجريػػب كعليػػو فالتجريػػب الركائػػي         
الثابتػػة ك القواعػػد ادلألوفػػة ك  النمػػاذجمجاليػػة خاصػػة كالتػػوؽ اىل كػػل جديػػد متخطيػػة  ظلػػاذجرؤيػػة يسػػتهدؼ إىل تقػػدمي 

 ديب أصالتو كخصوصيتو . األثر األ ال يفقدالسماح بتنوع األشكاؿ ك األساليب على ضلو 

 

 

 

 مالمح احلداثة يف الرواية العربية

إذا تفتحػت  علػى معطيػات حديثػة ،لقد ذباكزت الركايػة العربيػة احلداثيػة التقنيػات التقليديػة الػيت كانػت سبيزىػا        
خبصػائص فنيػة مل تكػن " التجػدد كالتحػديث حيػث سبيػزت الركايػة العربيػة  دبظػاىرجعلتها ركايػة عربيػة جديػدة مفهمػة 

متوافرة يف الركاية التقليدية كذلك ابسػتخداـ تقنيػات فنيػة جديػدة ذبػاكزت تقنيػات الركايػة الواقعيػة فقػد كانػت للركايػة 
فقد انصب اىتماـ كتاب ركاية احلداثة على بنية الػنص دكف كحػدة ،تيار الوعي قفزة نوعية يف عامل التجديد الدكائي 

الػػنص كالتهشػػيم يف تشػػكيل بنيػػة الػػنص الركائػػي كاعػػادة بنػػاء  كتشػػظيتفكيػػك كالتفتيػػت ادلوضػػوع ككػػاف علهػػم ىػػو ال
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كمػػن أبػػرز ادلالمػػح الػػيت ميػػزت الركايػػة العربيػػة احلديثػػة سػػلطة اللغػػة ابعتبارىػػا  لغػػة   .1" ادلػػوركث كفػػق اتسػػاؽ جديػػدة
يػث أصػر الػركائيُت العػرب علػى ح،أم لغػة ربػاكؿ تعػويض الواقع،تقيػد الواقػع ربػيط بػو تًتمجػو أبمانػة كسػطحية تقريرية

كيًتؾ أاثره القريبػػة  كالبعيػػدة ،فاللغػػة قػػد صػػارت علػػا أساسػػيا يػػوازم ىػػم البنػػاء الركائػػي كػػامال"  ،االعتنػػاؽ بلغػػة اجليػػل
إذ أصػػػبحت اللغػػػة يف الركايػػػة العربيػػػة اجلديػػػدة  ىامػػػة كأساسػػػية يف البنػػػاء الركائػػػي أم ىػػػي  .2" علػػػى مضػػػموف الركايػػػة

..فالكلمػات فيهػا تكػف عػن أف تكػوف داال االنتباه.فلغة اليـو ىػي لغػة تشػد "     .ادلنطلق األساسي يف بناء العمل
حلديثػة علػى اللغػة اليوميػة العاميػة كالػيت إذ انفتحت الركاية العربيػة ا ،3" كاحدىي الداؿ ك ادلدلوؿ يف آف  بل دلدلوؿ،

 أصبحت توحي ابلرغبة يف أشياء ثالث : 

لغة الفحص اليت تظل لغة رمزية مهمػا حاكلػت اكتسػاب تلػك الليونػة ك اذللهلػة الػيت ذبعلهػا  هنضةكسر "   -1
 قريبة من لغة أخرل ال تقل رمزية . 

كذلػك مػن خػالؿ رمػي العمػل ،يف هنايػة األمرربقيق اذلدؼ الغرائيب الذم يهػدؼ كػل عمػل فػٍت إىل ربقيقػو  -2
مث استحضػػػػػػػػار الكمػػػػػػػػوف ،ككسػػػػػػػػر االنسػػػػػػػػياب اللغػػػػػػػػوم ادلنتظػػػػػػػػر،إىل سػػػػػػػػاحة غػػػػػػػػَت متوقعػػػػػػػػة سػػػػػػػػاحة أجنبية
 الثقايف/الرؤيوم /الًتكييب للغة األجنبية . 

اهنػػا رغبػػة ثقافيػػة معينػػة يف الظهػػور علػػى السػػطح ... ال بػػد ذلػػا مػػن التمظهػػر  ،ىػػذه الرغبػػة قػػد تكػػوف األىػػم -3
ذلػػذا يقػػوؿ صػػالح فضػػل : إف اللغػػة ىػػي آداتنػػا يف الػػوعي ابألبعػػاد كلهػػا اجتماعيػػة   .4"ى رقعػػة الركايػػة علػػ

كحىت ،شػكلها ،كثقافية ك نفسية لذلك فضف عليها أف تعمل يف الػنص علػى ترمجػة  كػل ذلػك بواسػطة بنيتهػا
الركائيػػػة  البيئػػػةكىػػذا مػػػا يػػػوحى دبركزيػػة اللغػػػة  يف  .5"ا كرائهػػػا دبػػػيولوجية علػػى االغلػػػاد ميبواسػػطة قػػػدرهتا السػػػ

            .ككعيها بكل جوانب الذات اليت تسعى إىل ذبسيدىا يف قالب لغوم ركائي

توحيػػد لغػػات الػػركائيُت العػػرب عػػن طريػػق تبػػٍت ادلشػػاىد نفسػػها ك االتكػػاء علػػى معطيػػات متشػػاهبة " إىل  إلضػػافةاب  
كسػعت أيضػػا   .6"أحػد ادلالمػح األساسػية الػيت مل زبػل منهػا الركايػة العربيػة علػى مسػتول ادلخايػل كىػذا ادلصػح يكػوف

ادليػػل ضلػػو التبسػػيط ك التجزئػػة كالتعمػػَت لدرجػػة السػػطحية أحيػػاان يف أحكػػاـ القيمػػة ك الظػػركؼ " الركايػػة احلداثيػػة إىل 
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ة حفاظػػا علػػى الصػػيغة مع التوظيػػف البسػػيط للمفارقػػات السػػردي،العامػػة ...كخطيػػة الػػزمن يف الركايػػة كعموديػػة السػػرد
   .ادلمتنعكىذا ما جعل ذلجتنا التقريرية رباصر القارئ كتقوده ضلو الفهم البسيط  .1"احلكائيادلباشرة للخطاب 

أمػػػا مػػػن انحيػػػة سػػػلطة الشػػػكل صلػػػد الركايػػػة العربيػػػة اجلديػػػدة تعكػػػس ثػػػراء التجػػػارب الػػػيت صػػػار إنسػػػاف القػػػرف         
االىتمػػاـ جبماليػػات الػػنص ك السػػعي الػػذائب ضلػػو الوضػػوح كمركزيػػة ادلعػػٌت كهتمػػيش بػػرز غيػػاب " العشػػرين يراكمهػػا إذ 

الطبيعػػة السػػلطوية للضػػمَت الغائػػب يف السػػرد كللسػػارد عمومػػا، كبػػركز الضػػمَت ادلػػتكلم  ... كأييت ىنػػا أيضػػا التالعػػب 
كاالنشػػغاؿ علػػػى  ابلضػػمائر كاالشػػػتغاؿ علػػى ادلػػػوركث السػػردم احلػػػداثي فهػػذه النقػػػاط متعلقػػة ابلعمػػػل علػػى الشػػػكل

أم أف الركايػػػة العريػػػة انفتحػػػت علػػػى الشػػػكل ك احلريػػػة أثنػػػاء   .2" نسػػػتثٍت احلػػػديث عػػػن الضػػػمَت ك عػػػن اللغػػػة،البناء
فقػػػػد ال يصػػػػمد ىػػػػذا ،ك زلاكلػػػػة إثبػػػػات الػػػػذات حيػػػػث مث  اسػػػػتخداـ  الشػػػػكل التجريػػػػدم ك اخليػػػػاؿ ادلكثف،الكتابػػػػة

    .نو يصمد بوصفو بناءا فكراي مستقال كلك،التجريد  كاالغراؽ يف اخلياؿ يف مواجهة الواقع

ألف الكاتػػػب ال يريػػػد أف ،كذلػػػذا فضنػػػو ال غلػػػوز يف ىػػػذه احلالػػػة أف نتحػػػدث عػػػن ااكػػػاة أبم معػػػٌت مػػػن ادلعػػػاين       
 .3"بل يريد أف ؽلثل ادلعٌت يف تشكيل لغوم يساكم قيمة التجربة ،ػلاكي شيئا

فحضػور الػذات كىيمنػة عادلهػا " كمن ىذا يتبُت لنا أف الركاية العربية تبحث عن احلريػة كتلبيػة الػدكؽ اجلمػايل        
الػػرأم أك  إلبػػداءعلػى الػػنص الركائػػي ؽللػػك تفسػػَتا آخػػر ك ىػػو رد فعػػل ادلثقػف إزاء عػػامل مل يعػػد يعطيػػو فسػػحة عريضػػة 

سياسية اليت تزامنػت يف انتشػار الػوعي احلػداثي تػواتر ك يو السوس النماذجفمع تطور ،البث يف األمور أك إصدار القرار
ادلؤسسػػي للمثقػػف إىل اذلػػامش كالعوامػػل الثقافيػػة ك  النبػػذربت كطػػأة ،تناسػػا كتعقػػد سػػؤاؿ الػػذات للكتابػػة يف الركايػػة

االجتماعيػػة الػػيت غػػدت الفػػرداين كعقدتػػو .كابشػػتباؾ ذلػػك مػػع ادلغػػامرة احلداثيػػة شػػرع كتػػاب غلربػػوف يف سػػَتة ركائيػػة 
 أم أف تطور االبداع احلداثي اجلديد مرىوف بتمركز الذات اإلبداعية يف النص الركائي .  .4" سلتلفة

كتبػػت بضػػمَت ادلػػتكلم كلػػيس بضػػمَت الغائػػب حيػػث أف لعيػػة الضػػمائر " صلػػد الركايػػة العربيػػة اجلديػػدة يف حػػُت        
ألف اآلف لػيس دائمػا أتكيػد ،ىذه ىي أيضا نػوع مػن ادلراكغػة ك االسػتعماء ك التواضػع الػذم قػد ػلمػل معػٌت الكػربايء

كىػذا  .5" الطبيػة عػن ذبػرد الذاتيػة مػن النرجسػيةللذات كاكًتااث هبػا كمػا أف الغائػب ادلسػتعار ينبغػي أكال يغرينػا ابلنيػة 
 عكس الركاية التقليدية القدؽلة اليت كانت تركز على استخداـ الضمَت الغائب الذم ػلمل نوعا من التواضع .  

نػػرل يف الركائػػي ...ذبتمػػع لدنػػو صػػفوؼ الشػػخوص كمجػػاىَت " لقػػد تطرقػػت الركايػػة العربيػػة إىل التنػػاص حيػػث       
فالركايػػة تعطػػي الفرصػػة للػػذكات األخػػرل لكػػي  ،كأنػػواع عػػدة مػػن األصػػوات يبتلعهػػا كػػي يعيػػد صػػوغهاالشخصػػيات 

                                                           
 .83ادلرجع نفسو : ص  1
 .60ادلرجع نفسو : ص  2
 .169 – 168نبيلة ابراىيم : فن القر يف النظرية و التطبيق ، ص   3
 .64فيصل األْحر : حداثة اخلطاب يف الرواية اجلزائرية ،  ص   4
 .312 – 311، ص  1981رلموعة من ادلؤلفني : الرواية العربية ، واقع و آفاق ، دار إبن رشد ، ادلغرب ،   5



تعػػرض نفسػػها أبمزجتهػػا ادلختلفػػة كأسػػاليبها ادلتميػػزة فهكػػذا فالكاتػػب يػػتقمص كػػل ىػػذه األدكار كيصػػطنع أسػػاليب 
تنػتج يف  مػا تكػوف غػَت كاقعيػةإذ أف الشخصػيات الػواردة يف الشخصػيات العربيػة غالبػا   .1" الشخصيات ادلؤديػة ذلػا
تستحضػػر نصػػا تنفػػتح عالمػػات تنصيصػػيو دلهػػد لػػو...إذ يػػدخل بواسػػطتها إىل تضػػاريس  ذإ" مغػػامرات خياليػػة غريبػػة 
 .   2"الركاية حامال إشعاعاتو

تسػتمد كاهتػا التقليديػة ...حاكلػت أف ربػل زلػل الفنػوف األدبيػة مجيعػا كأف أد" عػن  كما ابتعدت الركاية احلداثية       
أم أف الركايػػة العربيػػة   .3"مػػن خصػػائص كػػل فػػن مػػا يزيػػدىا عمقػػا كقػػدرة علػػى اسػػتيعاب خصػػائص الفنػػوف األخػػرل

مػن خػالؿ ادلػداخل النظريػة الػيت تعػد إحػدل أىػم السػلطات التحػديث للركايػة " اقتصرت أيضػا علػى طػابع التهجػُت 
 إبيعػازدبية كبُت األنواع الكتابية يف صلب الركاية العربية حيث ىناؾ نزكعا تلقائيا صوب التداكب بُت األجناس  األ

مػػن تيػػار احلداثػػة ىدفػػو تفجػػَت السػػرد النػػوعي مػػن الػػداخل هبػػدؼ تطػػوير قدراتػػو األدائيػػة كاعطائػػو ركحػػا سبػػتص أركاح 
كىذا ما ؽليز الركاية كوهنا رلاال تركيبيا ينفتح علػى سلتلػف األشػكاؿ األدبيػة كذلػك مػن خػالؿ  .4" األجناس األخرل

فػػضف الركايػػة " .رلهػػا يف البنػػاء الفػػٍت الركائػػي كادلقػػاطع الشػػعرية كالقصػػص ك الرسػػائل ...ككمػػا يػػرل ميخائيػػل ابخػػيشد
مقاطع  ،قصػػػػائد،تسػػػػمح أبف تػػػػدخل اىل كياهنػػػػا مجيػػػػع أنػػػػواع األجنػػػػاس التعبَتيػػػػة سػػػػواء ا كانػػػػت أدبية)قصػػػػص اشهار

فػػػضف أم جػػػنس ،كعلميػػػة ك دينيػػػة اي( نظرايكوميديػػػة (أـ خػػػارج أدبيػػػة )دراسػػػات عػػػن السػػػلوكات كنصػػػوص بالغيػػػة 
فػػالركائي يبػػدع يف الركايػػة لػػيس مػػن ادلنظػػور التقليػػدم حيػػث يسػػمى إىل  .5"تعبػػَتم ؽلكنػػو أف يػػدخل إىل بنيػػة الركايػػة 

كغلعػػػل الركايػػػة ربمػػػل خاصػػػية االنفتػػػاح ك االنفػػػالت مػػػن سػػػلطة اجلػػػنس ،ذبػػػاكز تلػػػك القواعػػػد الصػػػارمة للػػػنص الركائي
"  عركفػػة كىػػذا مػػا ػلػػوؿ اؿ ركايػػة ربمػػل مالمػػح شػػذكذ الكتابػػة الركائيػػة حسػػب رأم دمحم بػػرادة  األديب كخصائصػػو ادل

ك ربطػيم احلػدكد القائمػة بػُت ،فالركاية تتوفر على حرية ال هنائية سبكنهػا مػن  حػرؽ سػلطة ادلعػايَت ادلختلفػة ك ادلتفاكتػة
 . 6"االجناس األدبية كالفنوف االبداعية العديدة

خػػالؿ انػػدماج ىػػذه األجنػػاس األدبيػػة  يف الػػنص الركائػػي يتجػػدد شػػكل كنػػوع الركايػػة مػػم يضػػفي عليهػػا كمػػن         
فهذه األجنػػاس تػػدخل علػػى الػػنص الركائػػي حاملػػة لغاهتػػا اخلاصػػة ،ثػػراءا لغػػواي كدالليػػا مػػن انحيػػة الشػػكل كادلضػػموف

جنػاس ادلتخللػة أف تكػوف مباشػرة قصػدية لأل "فضنػو ؽلكػن ،كأساليبها التعبَتية شلا يؤدم إىل ربقيق تنػوع ك تعػدد لغوم
فال تكػػػوف يف صػػيغة قػػػوؿ فقػػط مظهػػػرة كأهنػػا شػػػيء بواسػػػطة ،أم متجػػردة سبامػػػا  مػػن نػػػوااي الكاتػػب،أك موضػػعة كليػػػة

كبعض عناصػرىا قػد تبتعػد ،اخلطاب لكن غالبا ما تعمد األجنػاس بػدرجات  متنوعػة اىل كسػر نػوااي الكاتػب كحرفهػا
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كذلذا اعتمدت الركاية على سلطة التهجُت مػن خػالؿ   ،1" اليل األخَت للعمل الركائيبكيفية سلتلفة عن ادلستول الد
إذ  ،كذلػػك دبػػزج األنػػواع األدبيػػة ك اللعػػب علػػى خلػػق التقػػاطع بػػُت األجنػػاس االدبيػػة ك تػػداخلها،كسػػر مػػا ىػػو جاىز

  .لب الركائيجعلت تداكب األجناس سببا يف ظهور نزعة تكثيف اللغة  كتقريبها  من األداء الشعرم يف ص

بل انفتحػػت علػػى معطيػػات كتقنيػػات ،ككختػػاـ دلػػا سػػبق نسػػتنتج أف الركايػػة العربيػػة مل تبػػق ىػػي نفسػػها الركايػػة القدؽلػػة
 نتاج ابداع جديد مغاير دلا سلف. جديدة بفعلها ربررت من قواعد الشكل كقيود ادلضموف إل
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 معطيات احلداثة يف اللغة الروائية :  لثانًالفصل ا
 ." حالة حمث لفيصل األْحر " أمنوذجا

 ف اء العنوان-1
 اللغة الشعرية-2
 لغة ذات بعد عجائيب-3
 بني اللغة ادلعيارية و اللغة ادلنزاحة-4
اللغة تعبري عن الف اء الزماين و ادلكاين و -5

 الشخصيات
 

 



 ف اء العنوان : 
 قراءة يف العنوان :  أ.
إعػػالف " إذ أنػػو ،فهو أكؿ مػػا يلفػػت انتبػػاه القػػارئ،النصػػية ابعتبػػاره اباب للولػػوج إليػػو العاتبػػاتيعػػد العنػػواف أكىل        

يكػػوف أحيػػاان بسػػيطا  سلسػػا كيف بعػػض االحيػػاف معقػػدا ،فهػػو مػػدخل أساسػػي يف قػػراءة النص. 1"عػػن طبيعػػة الػػنص 
حلظػػػة ،يعتػػػرب مرسػػػلة لغويػػػة تتصػػػل يف حلظػػػة ميالدىػػػا حببػػػل سػػػرم يربطهػػػا ابلنص" إذ  ،غامضػػػا يصػػػعب قػػػراءة داللتػػػو

نظرا دلػػا يتمتػػع بػػو العنػػواف مػػن خصػػائص تعبَتيػػة ك مجاليػػػة  ،فتكوف للػػنص دبثابػػة الػػرأس للجسػػد،الكتابػػة كالقػػراءة معػػا
 .2"كبساطة العبارة ككثافة الداللة 

إذ يػػؤدم " كدالالتػػو إذ مل يكتػػب عمػػدا علػػى الغػػالؼ  فػػالعنواف يعتػػرب عػػامال أساسػػيا يسػػاىم يف فهػػم الػػنص        
كال تتحػدد ىػذه العالقػة مػن  ،مػع الػنص كاالنفصػاؿ االتصػاؿدكرا زلوراي يف تشكيل اللغة الشػعرية مػن خػالؿ عالقػة 

دبعػػٌت أف العنػػواف لػػو دكرا فعػػاال يف استكشػػاؼ .  3" خػػالؿ البعػػد اإليصػػايل فحسػػب كإظلػػا مػػن خػػالؿ البعػػد اجلمػػايل
 أغوار النص كداللتو الظاىرية كالباطنية من خالؿ الفهم كالتفسَت كالتفكيك كالًتكيب . 

فعنػػواف ركايػػة  حالػػة حػػب لفيصػػل األمحػػر يتكػػوف مػػن كلمتػػُت حالػػة/ حػػب فهػػو مػػن انحيػػة الًتكيػػب النحػػوم         
فالكاتػب ىنػا ػلػاكؿ التعبػَت عػن ادلشػاعر كالعواطػف الػيت زبػتلج  ،خػرب كنكػرةعبارة عن مجلة امسية مكونػة مػن مبتػدأ ك 

 نفسية العاشق كحالتو . 

فػػادلفردة األكىل حالػػة يف العنػػواف جػػاءت دكف تعريػػف حيػػث أف الكاتػػب قصػػد أف يًتكهػػا مطلقػػة كأنػػو يقػػوؿ          
؛ عػن أم حػب يتحػدث الكاتػب ؟  كعدـ تعريف احلب يًتؾ القارئ أماـ تساؤالت ،إهنا ليست حالة كصف حالة

فلفظػة حالػة  ،كإف ارتبطػت ابحلػب ،كاجتماع ادلفردتُت يشكل لنا صورة تكاد تكوف مهيمنة ذلػذه احلالػة الػيت يعيشػها
أم حالػػة مرضػػية )حالػػة نفسػػية كعليػػة ( مستعصػػية علػػى الشػػفاء أم  ،4" كضػػعية )حػػاؿ( كاحلػػب كنػػوع مػػن األمػػراض
 ال غلػدكعنػواف ركايػة حالػة حػب يفػتح عػوامل كاسػعة للقػارئ  ،َت مقيدة بصفةصفة قد تلتصق ابحلب كحالة مطلقة غ
 ذلا هناية إال مع هناية فصوؿ الركاية .  
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 العناوين الداخلية يف رواية حالة حمث : 
كعنػػػاكين للفصػػػوؿ   الػػػنص،عنػػػاكين مرافقػػػة كمصػػػاحبة للػػػنص بوجػػػو التحديػػػد داخػػػل " تعتػػػرب العنػػػاكين الداخليػػػة       

فوظيفػػة العنػػاكين تكمػػن يف ذبسػػيد الرؤيػػة . 1"كادلباحػػث كاألقسػػاـ كاألجػػزاء للقصػػص كالػػركاايت كالػػدكاكين الشػػعرية 
 حيث يستطيع أف يكشف مكنوانت النص .  ،كالفهم شلا يساعد القارئ على فك دالالت ك رموز العنواف

قسػػمت ىػػذه الصػػفحات إىل سػػبعُت  ،صػػفحة 222فركايػػة حالػػة حػػب تصػػنف ضػػمن احلجػػم ادلتوسػػط تتكػػوف مػػن  
كقػد كردت ىػذه  ،إذ ساعلت ىذه العناكين يف تقريب الػرؤاي للقػارئ ككشػف شػفرات النصػوص،( داخليا70عنواان )

العنػػاكين يف مػػة الركايػػة مكملػػة لبعضػػها الػػبعض كىػػذا إلعطػػاء نسػػيج لغػػوم متنػػاغم، فقػػد افتتحػػت بعنػػواف امػػرأة مػػن 
فالعنواف األكؿ الذم قمنا بدراستو ػلمػل اسػم ،تناكلنا بعضها ابلدراسة كالتحليل ،سهاـ كرؽ كاختتمت بعنواف رسالة

كىػي تعبػَت عػن الصػفات  ،امرأة من كرؽ يتكوف من ثالثة أجزاء امرأة / من / كرؽ . جاءت على شػكل مجلػة امسيػة
 الشخصية األساسية للركاية فهي شخصية خيالية الزا عاش معها الكاتب احلب بكل صوره . 

يف حُت صلد ىذه الصورة اخليالية زباطبػو بقوذلػا : تعػرؼ  ،فهو يصورىا كيرمسها يف سليلتو اليت افتقدىا يف الواقع      
ابتػػك ... تػػرمسٍت يف خيالػػك مث ذبسػػدين لغتػػك علػػى مزاجػػك ... جيػػدا أنػػٍت امػػرأة مػػن كرؽ ... أنػػت تصػػورين يف كتا

فالرا يف تصوره الذىٍت مل تكن امرأة من كرؽ فقط، ىي ذلك العامل السحرم الذم استحوذ كتاابتػو كمػا  .2"من أان 
تػزكج يربز يف قولو : كانت الرا ترل من أعلى األكراؽ اليت كتبت عليها أهنػا عػذراء شػابة ترسبػي بػُت أحضػاف كاتػب م

 . 3"لو ابنة ... أليست خيانة ؟ ... رغم أننا خبَت ؟

تػدؿ علػى ادلشػكلة ،كجاء العنواف الثاين الذم قمنا بتفكيكو ربت اسم ادلعظلة  ىو مفردة كاحػدة معرفػة ب اؿ      
كالػيت تسػتقبلو إال ابلشػكاكم كالقصػر علػى ربقيػق   ،القائمة بينو كبُت زكجتو سهاـ اليت رغػم متاعبهػا ينعتهػا ابلتعيسػة

كادللػل كيػربز ىػذا  ،كل رغباتو، كىذا ما كجده يف الرا كبُت حياتو اليومية من أعماؿ مًتاكمة كحيػاة تسػودىا السػآمة
. فالكاتب ىنا غلد نفسػو مهمػال لكػل 4"يف قولو : تسع سنوات ... مخسة كتب ... ابنة كاحدة ... نصف زكجة 

 ر كذلك جراء تفرغو لكتابتو من أجل مصادفة الرا اليت يفرغ كل نزكاتو يف مالقاهتا كاحلديث معها . تلك األمو 

 ،كيف عنواف اي إذلػي صلػد النػداء اي : أداة نػداء / إذلػي : منػادل فالكاتػب ىنػا ينػاجي ربػو طالبػا منػو إانرة طريقػو      
فاألكىل زكجتو ك أـ ابنتػو كالثانيػة عاشػقة  ،التوفيق بينهماانر سهاـ كانر الرا  كىو ال يستطيع  ،حيث كقع بُت انرين
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كىذاما جعلو ينفي كليهما بقولو :ال سػػػهاـ كال    ،فسيستسلم للواقع ادلرير ألنو مل يستطع خلق مصاحلة بينهما ،مزيفة
 .  1"الرا 

سػػاءؿ الكاتػػب عػػن كيف مػػاىو ؟جػػاء العنػػواف بصػػيغة اسػػتفهامية متكونػػة مػػن حػػرؼ مػػا فضػػمَت الغائػػب ىػػو يت       
حالتو كسبب تقبلها من احلالة األكىل اليت كاف شػديد التعلػق هبػا إىل تورطػو يف حالػة الالمبػاالة يف قولػو :كػاف شػديد 

.  2"التعلػػػق هبػػػا ...كػػػاف شػػػديد اخلػػػوؼ فيمػػػا سػػػبق مػػػن حالػػػة الالمبػػػاالة ىػػػذه أف تتحػػػوؿ إىل بػػػالدة كانعػػػداـ  حػػػس
 فحالتو تورطت يف ادلوت العاطفي أم اجلوع الركحي . 

أمػػػا يف احتػػػاج إىل فػػػًتة تفكػػػَت قػػػد جػػػاء العنػػػواف مجلػػػة فعليػػػة متكونػػػة مػػػن اربػػػع مفػػػردات :أحتػػػاج /إىل / فػػػًتة         
كىذه الفػًتة ،فالكاتب ؼلاطب نفسػو ك يؤكػد علػى احتياجػو إىل فػًتة  يفكػر فيهػا حػوؿ مػا آلػت إليػو  نفسػو ،/تفكَت

ود علػػى سػػهاـ )زكجتػػو ( ك ىػػي الفػػًتة الػػيت أرادت فيهػػا التفكػػَت حلػػل األزمػػة الػػيت تورطػػت فيهػػا مػػع زكجهػػا بقوذلػػا تعػػ
 .  3"قليل من االككسجُت إىل:أعتقد انٍت سأهني لبضعة أايـ لزايرة أىلي ...أحتاج 

لبيػػة رغباهتػػا كمتطلباهتػػا ألنػػو يسػػتطيع  ت.4"أـ مػػاذا   co2كيف ىػػذا الصػػدد يتسػػاءؿ عاشػػقها دبػػرارة علػػى ىػػو        
 يف احلياة الشيء الذم جعلها ربتاج القليل من األككسجُت . 

يتعجػػػػب الكاتػػػػب مػػػػن تلػػػػك الشخصػػػػية الغامضػػػػة الػػػػيت غلهػػػػل كػػػػل مظػػػػاىر  "حػػػػديثي عنػػػػك "كربػػػػت عنػػػػواف        
يف أحػد كىي تبحػر يف كتلػة مػن الصػمت مثلمػا كرد ،استفزتو السؤاؿ كل مػرة كاحلػديث  بػدكف جػدكل معهػا ،حياهتا

.كالػربكد العػاطفي للدرجػة 5"لست مرتبطة ... كعػائليت تثػق يف ابلقػدر الكػايف  ادلقاطع أجابت بال مباالة مصطنعة :
راجها إىل عػامل البحػر الػذم جسػده ذلػا داليت أكصلتو للتفكػَت يف حيػل تسػتهويها للفضفضػة فكانػت ىػذه احليلػة اسػت

فال شػيء ينفػع بقولػو :البحػر كػالـ يقولػو مكاننػا ،صمت رلػدداأبهنا عامل خاص ابألنثى كلكن لألسف أصيب خبيبة 
...نصمت ضلن فيتحدث ىو... نعجز من اإلعراب عما أبنفسػنا فيػًتجم بلونػو ك بشػكلو كحجمػو كحركاتػو األنثويػة 

.فاستمر يف احلػديث ك السػؤاؿ ك اإلجابػة يف األخػَت مػن أسػئلتو لوحػده فانتهػت رحلتػو احلواريػة 6"مامل نقلو بصراحة 
 .  7"صدمة تعجبية قولو : سنكمل احلديث األديب الحقا ...حدثيٍت عنك ؟ب

 خلصها يف عنوانو الذم جاء شكل عبارات تعجبية . 
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كرد العنػػواف مجلػػة إمسيػػة مكونػػة مػػن أربػػع كلمػػات :حبيبػػة /ايء : تعػػود علػػى األان الكاتبػػة  "بيبػػيت تقػػرؤين"حكيف        
صور الكاتب يف ىذا الػنص حالػة حػب جديػدة مػع مػديرة دار النشػر ادلتمثلػة إذ ،/تقرأ /ين : تعود على األان الكاتبة

كقدـ ذلا ىذه القصة لتقرأىا كالذم يؤكد ىذه احلالػة يف قولػو :كانػت    ،يف رانيا ك ازبدىا موضوعو  لقصتو اجلديدة
ها كأرادت .اليت كانػت سػعيدة هبػذا كىػي أيضػا تعلػم يف حالػة حػب الػذم يعيشػ1"تقرأ نفسها على تلك الصفحات 

كىذا بقوذلػا :حبيبتػك ربػب ادلقطػع الشػعرم الػذم يتخلػل القصػة ،أف تلمػح لػو أبهنػا ربػب الشػعر حػُت يتخلػل السػرد
.كىػػي تعلػػم كػػل العلػػم أبهنػػا تقػػرأ نفسػػها يف تلػػك السػػطور 2"تػػدرم ؟ ...أشػػعر دئمػػا أبف انفصػػاؿ الشػػعر مػػن السػػرد 

أخدت تقػرأ الشػعر بصػوهتا األنثػوم كتعػدد مػا ذلػا مػن صػفات كادلتمثػل يف األبيػات :لػيس مػن عػادت الػورد سبنػع عنػا 
ك أ ا يف قولػو : لكنػك اآلف شلنوعػة ... فالكاتب ىنا شبو رانيا ابلوردة اليت سبنع عن الناس عطرىا كيؤكد ىذ3"العبق 

   .4" متمنعةك أ

جاء العنواف مجلة  فعليػة متكونػة مػن مخػس كلمػات :خرجػت /الرا/مػن/  "خرجت الرا  من دائرة الوعي"كيف        
 كرد بصيغة . خربية أراد فيها أف يعلم اجلميع  أبف الرا مل تعد ملهمتو  كأهنا مل تبت. ،دائرة/ الوعي

كذلػػػك مػػػن خػػػالؿ اسػػػتجابتو لرسػػػالتها كيػػػربز ىػػػذا يف قولػػػو : أرسػػػلت للكاتػػػب رسػػػالتها  ،ربكػػػم القبضػػػة علػػػى خيالػػػو
. لكنهػػػا 5"الذىنيػػػة كانتظػػػرت أف يكػػػوف علػػػى مكتبػػػو أك علػػػى طاكلتػػػو عمػػػل أك حػػػىت أمػػػاـ كرقػػػة كقلػػػم يف مقهػػػى مػػػا 
مل تػدرأ طويلػة  أصيبت خبيبة أمل لعدـ تلبيتو طلبها كعادت القرل كأرسلت رسالة أخرل يف قوذلا : أرسلت بعػد مػدة

. إذ قبلػػػت ابلػػػرفض مػػػرة اثنيػػػة فجاءىػػػا صػػػوت العجػػػوز الػػػذم 6"أـ قصػػػَتة رسػػػالة ذىنيػػػة أخػػػرل كلكػػػن مل يسػػػتجب 
ة مثلهػػػػا مثػػػػل أم دكتطرد مػػػػن كرسػػػػي القيػػػػا،ي الشخصػػػػياتأخربىػػػػا أهنػػػػا ستصػػػػبح شخصػػػػية اثنويػػػػة مثلهػػػػا مثػػػػل ابقػػػػ

حتما ،سػػيكلمٍت ،سػػيكلمٍت حبيػػيب ك إذلػػي الكاتػػب،لكنهػػا  مل تفقػػد األمػػل قوذلػػا :أمػػر أبزمػػة جفػػاؼ فقط ،شخصػػية
 . لكنو أمر عليها تقبل الواقع . 7عادية "ىي فًتة عابرة 

جػاء يف صػيغة خربيػة ،كيف فًتة عابرة ىنا العنواف كرد علػى شػكل مجلػة امسيػة متكونػة مػن كلمتػُت :فػًتة /عابربة       
ؼ ماديػة( كاكتشػف شخصػيتها ادلاديػة ىػذاادلرتبطػة دبصػاحل شخصػية )أ السػاذجةيتنبو فيها الكاتب عن نوع العالقة 

كبػػرز يف قولػػو : كنػػت أفعػػل ىػػذا فيهػػا كنػػت تتكلمػػُت يف اذلػػاتف كربػػددين النسػػب ادلئويػػة  كربػػاكلُت ربػػح أمػػواؿ أكثػػر 
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حلػػػب إذ ىػػػو يقػػػدـ ذلػػػا ا،.كىػػػذه العالقػػػة الػػػيت ذبمعػػػو برانيػػػا عبػػػارة عػػػن أخػػػد كعطػػػاء1"ثػػػركات مػػػن قػػػاركف الػػػيت عنػػػدؾ 
كربمػػل   ،كاالىتمػاـ كىػػي تعطيػػو ادلػػاؿ فاستحضػػر صػػورهتا بقولػػو: عػػادت إليػو صػػورة احلبيبػػة الػػيت تلػػبس لبػػاس ااسػػب

إال أنػو مل يكػن يقػود علػى ذبػرع ىػذه الثنائيػة الشػاذة  ابألمػركشف احلساابت ... حبييب /ادلاؿ....رغم طوؿ  سبرس 
 . 2قدر( بثمن "ي ال ... حبييب "ك" أعطيك ...بقدر )أك

كقػػد كػػػاف  ،كربػػت عنػػواف :" ىػػو الطػػالؽ إذف "  يصػػر الكاتػػب علػػػى الطػػالؽ إذ يػػراه ىػػو ادلخػػرج الوحيػػد          
كموضػػوع احلمػػل سػػبب لػػو نػػوع مػػن الغضػػب ك ىػػذا يف قولػػو : "تعلمػػُت ،موضػػوع محػػل زكجتػػو سػػببا يف ىػػذا الطالؽ

 3"ليسػػت مسػػتعدا جملػػيء مولػػود إضػػايف... ك رأيػػي يف ادلسػػألة ... مػػن ادلفػػركض أنػػك ربتػػاطُت ....البنيػػة صػػغَتة جػػدا 
مػػػا معػػػٌت ىػػػذا ؟ ...  -لكػػػن زكجتػػػو أخربتػػػو أبنػػػو اختبػػػار قوذلػػػا :" ال تبػػػارؾ  ... األمػػػر غػػػَت صػػػحيح ... مسػػػتعراب :

.  بينمػا صلػده انكػر 5ككأهنا عرفت ما يدكر يف ذىنها كما يقرره يف نفسو قوذلػا :" ىػل تنػوم الطػالؽ " .4اختبار ؟ "
نفسػػو كػػاف مقتنعػػا هبػػذا احلػػل كمل يعػػرب عمػػا غلػػوؿ يف خػػاطره، ك كنػػوع مػػن ارضػػاء ذلػػا فكػػرة يف  كيف قػػرارة ،انكػػر ىػػذا

اصطحاهبا إىل مطعم ما قولو :"فكػر يف دعوهتػا علػى العشػاء خػارج البيػت غػال أنػو أقلػع مػن الفكػرة بسػرعة ... رأل 
ك سػرعاف مػػا ألغػػى .6... "نفسػو يف ادلطعػػم جالسػا صػػامتا يبحػث عمػػا يؤنػث الصػػمت العميػق الػػذم انفجػر بينهمػػا 

 الفكرة ربسبا دلا قد ػلدث كما أكحى إليو خيالو . 

  الغالف:ة يف ءقرا.ب 
يعتػػرب الغػػالؼ مػػن أبػػرز العتبػػات النصػػية الػػيت تلفػػت انتبػػاه القػػارئ فمػػن خاللػػو يتطلػػع إىل مػػا ىػػو موجػػود مػػن       

كاسػػتخالص  ،قصػػد رصػػد أبعػػاده  الفنيػػةأحػػداث داخليػػة نصػػية  " فػػالغالؼ عتبػػة ضػػركرية للولػػوج إىل أعمػػاؽ الػػنص 
ك اجلمايل . ك ابلتايل فهو أكؿ ما يواجػو القػارئ قبػل عمليػة القػراءة كالتلػذذ ابلػنص ألف الغػالؼ  األيدكلوجيةنواحيو 

أك عػػرب ،ك يوضػػح بػػؤره الدالليػػة مػػن خػػالؿ غػػالؼ خػػارجي مركػػزم ،ىػػو الػػذم ػلػػيط ابلػػنص الركائػػي كيغلقػػو ك ػلميػػو
فػػالغالؼ ركػػن أساسػػي يف معرفػػة  .7الدالليػػة العامػػة " كتيمتهػػا.  كقصػػديتهاعنػػاكين فرعيػػة تػػًتجم لنػػا أطركحػػة الركايػػة 

الػػػنص كفهمػػػو كسػػػَت أغػػػواره ادلضػػػمرة كفػػػك رمػػػوزه كاكتشػػػاؼ دالالتػػػو "  فكلمػػػة الغػػػالؼ ىػػػي كلمػػػة كاصػػػفة تعتمػػػد 
لغالؼ يقرب للقػارئ صػورة مجاليػة ك دالليػة عػن الػنص فهػو دبعٌت أف ا. 8التلميح ك التكثيف يف نقل عامل احلكاية "
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فهو ؽلثل " ىويػة بصػرية ينبغػي تقبلهػا كضحػدل ىػوايت الػنص فػالغالؼ ىػو أكؿ مػن ػلقػق التواصػل مػع القػارئ قبػل 
  .1النص نفسو فهو الناطق بلسانو ك يقدـ قراءة للنص ك ابلتايل يضع مسات النص كعالماتو كىويتو "

علػػػى األبعػػػاد االغلابيػػػة  ؽلثػػػل العالمػػػة النصػػػية الػػػيت تلفػػػت انتبػػػاه القػػػارئ ابعتبارىػػػا مؤشػػػرا داالأم أف الغػػػالؼ        
   النصية 

 

فتصػػػميم ركايػػػة حالػػػة حػػػب لفيصػػػل األمحػػػر لػػػو اغلابيػػػات كدالالت تػػػوحي   
فػػادلالحظ علػػى  ،ابلػػوىم كاالحسػػاس ادلعقػػد الػػذم يعيشػػو يف كاقعػػو احلقيقػػي

كاجهتػُت : كاجهػة أماميػػة ككاجهػة خلفيػػة    غػالؼ ىػذه الركايػػة أنػو ينقسػػم إىل 
أعلػى الواجهػة يتمركػػز اسػم الكاتػػب " فيصػل األمحػر " ابللػػوف األمحػر ك ربتػػو 
مباشػػػرة كلمػػػة " ركايػػػة " بػػػنفس اللػػػوف ك الػػػذم يرمػػػز إىل الشػػػغف ك الولػػػع ك 

كجػػػاءت منحوتػػػة خبػػػط  ،القػػوة )الػػػدـ( ك الرغبػػػة ك اجلاذبيػػػة ك احلػػب كاحلػػػرب
الواجهػػة أك الصػػفحة ظهػػرت مجلػػة "حالػػة حػػب " ك  كيف كسػػط ،مائػػل ابليػػو

اللػوف يتخللهػا علػى اجلانػب  اليت كتبت خبط عػريض مزخرفػة مشػكولة أبػيض
حيػث جػاء الغػالؼ  ،واف كسػهولتوكمن ما يصور بسػاطة العنػ ،اللوف األسود

 ما ابللوف الوردم ك الذم يرمز لألنوثة ك عاطفة ادلرأة .  عمن

ـو ك األشػػػكاؿ الػػػيت تكرسػػػت ك بػػػرزت علػػػى أمػػػا مػػػن انحيػػػة الرسػػػ           
الغػػالؼ فهػػي عبػػارة عػػن لوحػػة رسػػم لػػثال ث نسػػاء بشػػعر عػػار طويػػل متجػػو يبػػُت علػػى زينػػتهن خالخػػل مسػػتعملُت 

 المػػرأةيف حػػُت نالحػػظ يف  اجلػػزء العلػػوم للغػػالؼ صػػورة  ،فهػػن ؽلػػثلن شخصػػيات الركايػػة ابمتيػػاز ،مسػػاحق التجميػػل
كالػيت سبثػل شخصػية "الرا" كىػي الشخصػية الػيت الوعليػة  ،تبدك ضبابية بعض الشيء غػَت كاضػحة كأهنػا صػورة خياليػة

 اليت تورط يف حبها الكاتب   
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يف حػػػُت صلػػػد الواجهػػػة  اخللفيػػػة ربمػػػل اسػػػم ادلؤلػػػف كالعنػػػواف كجػػػنس العمػػػل   
فوتػػػو غراميػػػة للركائػػػي  بػػػنفس الصػػػورة أك الواجهػػػة األماميػػػة ابإلضػػػافة إىل صػػػورة

اجلزائػػػرم "فيصػػػل األمحػػػر " ابلػػػوف الرمػػػادم جبانبهػػػا معلومػػػات حولػػػو كشػػػهاداتو 
 االبداعية . 

 

 

 

 

 

 

 اللغة الشعرية  .2

فهي دبثابػػة القالػػب الػػذم يصػػب فيػػو ،عناصػػره تعتػػرب اللغػػة ادلػػادة األكليػػة يف تشػػكيل العمػػل الركائػػي كمػػن أبػػرز        
اذ أصػبح الركائػي ادلعاصػر يرتقػي بلغتػو ،يف صػورة ماديػة كينقػل مػن خاللػو رؤيتػو للمتلقػيالركائي أفكاره كغلسػد رؤيتػو 

 الركائية  لتكوف لغة مثقلة ابلصور الشعرية تتقاطع  مع الشعر خللق لغة ذبسد اجلماؿ القي يف العمل الركائي . 

ر ربػويالت كالكلمػة فيهػا أعمػق بل ىػي تيػا،كتعرؼ اللغة الشعرية أبهنا "كسيلة استنباط كاستكشاؼ جديػد         
قالػب شػعرم لإلحالػة إال  إىلفهي هبذا ادلعٌت تقـو بتحويػل األلفػاظ  .1ك مجلها الشعرية "،من حركفها ربت أصواهتا

الػػركح ففػػي ىػػذه اللغػػة ؽلكػػن العثػػور علػػى مجػػر "  العػػادم.جديػػدة سلتلفػػة ك اخلػػركج عػػن دائػػرة ادلعػػٌت  دالالت كمعػػاين
 .2كتعتػػرب اللغػػة ىػػي مػػوطن اذلػػزة الشػػعرية الػػيت تصػػدـ كتػػنعش ك ذبسػػد الفاعليػػة الشػػعرية" السػػاطعة،الداللػػة  كأحجػػار

ككسػػيلة للغػػوص يف أعمػػاؽ نفسػػية ادلبػػدع ك الكشػػف عمػػا ؼلػػتلج  ،كىػػذا يؤكػػد أبهنػػا كسػػيلة لالسػػتبطاف ك الكشػػف
 أم أهنا لغة انبعة من أعماؽ الذات ككجداهنا كىي بذلك لغة ابطنية ،نفسية

"اللغػػة العاديػػة أك ادلألوفػػة ال تقػػول علػػى  احلقيقػػة؛فاللغػػة الشػػعرية زبتلػػف عػػن اللغػػة العاديػػة العػػاجزة عػػن نقػػل        
  .3نقل احلقيقة، فقد حلت زللها اللغة الشعرية اجلديدة لتفتح الركح كتبعت دما جديدا يف منطق اللغة العادية "
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عكس اللغة الشعرية الػيت تعتػرب اللغػة ،احلقيقة ألهنا لغة مباشرةكىذا ما يوحى أبف اللغة العادية عاجزة عن نقل       
" فالقػانوف اللغػة الشػعرية ،الرمزية اػلائية داللية مليئة جبماليات إبداعية تسػحر القػارئ  كتسػتدرجو لسػرب أغػوار الػنص

كعليػػو فالقػػانوف األساسػػي  .1يرتكػػز علػػى التجربػػة الداخليػػة عكػػس اللغػػة العاديػػة الػػيت تسػػتند إىل التجربػػة اخلارجيػػة "
الػذات ادلبدعػة  ألهنا مرآة صادقة تكشف عن نفسية ك رغبات ك ميػوالت ،داخلي ما ىوللغة  الشعرية مرتبط بكل 

 ك ابلتايل فهي كامنة داخل النص اإلبداعي . 

فالكتابة الركائية تقػـو ابلدرجػة األكىل علػى مػا ربملػو اللغػة مػن تنػاغم ك ايقػاع كىػذا غلعػل العمػل الركائػي عمػال       
 ىػاابعتبار  .2كاللغػة االبداعيػة نسػجا بػديعا يبهػر ك يسػحر " ،أدبيا مجيال " اف اللغة انسجاـ ك تناغم كانتظاـ ك نظاـ

   .فتكسبو خصوصية سبيزه عن سلتلف األعماؿ اإلبداعيةطاقة اغلابية تعطي للعمل الركائي اشعاعا 

كلتحقػػق اللغػػة الشػػعرية يف الػػنص األديب البػػد مػػن تػػوفر عنصػػر التجػػاكز أك االنػػزايح دبعػػٌت ذبػػاكز ادلعػػٌت العػػادم        
ك  إىل ادلعٌت اجملازم ك االنزايح إىل غَت األلوؼ فهي" كياف من الكلمات تتجػاكز مسػتوايت الػتلفظ بشػكل متناسػق

مغػػػاير للمػػػألوؼ أك بتعبػػػَت آخػػػر دبثابػػػة انزايحػػػات مقصػػػودة  تسػػػتهدؼ ادلعيػػػار ادلغػػػاير إنػػػو السػػػمو بتعبَتيػػػة األشػػػياء 
كمػػن ىػػذا القػػوؿ نسػػتنتج أف اللغػػة الشػػعرية تقػػـو علػػى انتهػػاؾ كىػػدـ القواعػػد  .3كاحػػداث عمليػػة تشػػويش مقصػػودة "

النحويػػة كالًتكيبيػػة ادلألوفػػة الػػيت ذبعلهػػا أكثػػر غرابػػة مػػن االسػػتعماؿ العػػادم كزبػػرج عػػن ادلػػألوؼ إىل اال مػػألوؼ الػػذم 
إضلػراؼ الػنص عػن مسػاره يضمن ذلا بريقا متوىجا مع كل قراءة جديدة " فوظيفػة اللغػة الشػعرية مستهػا الرئيسػية ىػي 

اذف فاجلماليػػة اللغويػػة تكػػوف يف اسػػتعماؿ لغػػة متميػػزة تقػػـو علػػى  .4العػػادم كاالرتقػػاء  بػػو إىل أفػػق التعبػػَت اجلمػػايل "
اخلرؽ كخركج التعبَت عن ادلألوؼ فهو خركج اغلايب يعيػد بنػاء الػنص بطريقػة جديػدة كقوالػب مغػايرة شلػا يضػفي علػى 

 بتغى األساسي للغة الشعرية  اليت تسعى إىل كسب النص مجالية فنية . النص عركنقا مجاليا كىذا ادل

كظف ادلبدع "فيصل األمحر " "حالة حب " لغػات بسػيطة منهػا مػا كػاف مسػتوحى مػن ادلعجػم العػامي )اللغػة        
  العادية ( ك اليومية )ادلفردات ادلتداكلة (كاالجنبية كىي كما يلي :

 المصطلحات العامٌة :  . أ

ال تعػػد  دارجػػة، كالػػيتتعػػرؼ العاميػػة علػػى أهنػػا اسػػتخداـ الكلمػػات ك التعبػػَتات غػػَت الرمسيػػة فهػػي لغػػة عاديػػة         
كما يصػطلح عليهػا أهنػا ")لغػة توصػيل مسػتعملة ،إذ ربقق الفهػم بػُت األشػخاص ادلتحدث.ة يف لغة أك ذلجة صيحف

فهي ابلضػػركرة ،كلػة بػُت افػػراد اجملتمػع الواحػدكيوميػة كسػهلة كؽلكػػن أف تػؤدم الغػرض "،فهػػي لغػة بسػيطة كسػػهلة متدا
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كقػػػػد جلػػػػأ الكاتػػػػب إىل توظيفهػػػػا يف ركايتػػػػو "حالػػػػة حػػػػب" سلاطبػػػػا كػػػػل  ،مفهومػػػػة يتػػػػداكذلا االفػػػػراد يف حيػػػػاهتم اليوميػػػػة
 ادلستوايت أك الطبقات . كقد كانت على الشكل اآليت : 

ترمجتها إىل  الصفحة اللغة العامية
 اللغة العربية 

 الرواية دواعي ح ورىا يف

ك أيضا ليدركنا أبنو من زليب  ،كظفها ليصف لنا مجاؿ ادلرأة اليت صورىا مجيل 08 زين 
 اللهجة اخلليجية .

أحبك حبا  27 أحبك اي رب
 شديدا 

 استعملها ليربز شغفو الكبَت يف التعبَت عن حبو

 صفة كظفها ليربز نوع عالقتو حببيبتو جيد 35 نيشاف 

 أكجدت للتعبَت عن اجلماؿ الشديد.  مجيلة 95 ربفة

 استعملها للغنج ك الدلع  حبييب 123 حبويب

.  أستحق 153 أتستاىل  استخدمت للتعبَت عن األس ك احلزف  ك اللـو

 استحضرىا الكاتب لينب اجلماؿ الشديد للمرأة . اي إالىي 169 دين الرب

 تعبَت يذؿ على اجلماؿ الشديد  رائعة  169 ىايلة

 
 الال

203 

 
 اي سيدة ،مرأة اي

 
 

 كظفت إلبراز نوع من التحدم

احلظ الغَت  214 الزىر اللي مكانش
 موجود

 برزت يف الركاية للتعبَت عن التأفف للوضع ادلعاش.

 

يتضح لنا من خالؿ اجلدكؿ ادلقدـ أف الكاتب  فيصل االمحػر اسػتخدـ بعػض ادلفػردات كالعبػارات العاميػة           
تػداكذلا بػُت االفػراد غالبػا كخاصػة مػا يػتم تػداكذلا بػُت االصػدقاء كقػد كظفػت  أغلبهػا بػُت الكاتػب كصػديقو كاليت يتم 

السػػػبيت  كالػػػذم كػػػاف يلجػػػأ إليػػػو بعػػػد كػػػل حكايػػػة حػػػب يعيشػػػها كاسػػػتخدـ العبػػػارات العاميػػػة  مػػػع صػػػديقو السػػػبيت 
كىػػي ،يقػاؿ فيهػػا )أحيػاان( سلتلفػػة ادلفػردات العاميػة الػػيت تسػهل ربقيػق الفهػػم بػُت الطرفُت ،ابعتبارىػا عالقػة غػػَت رمسيػة

 مصطلحات عادية .بتعبَت اخر قد تكوف مصطلحات دنيئة أك قد زبدش ابحلياء العاـ أك قد  تكوف 

 اللغة اليومية )ادلتداولة( :.  ب   
مات  تتداكؿ  عند عامة الناس فهي تتصدؽ أبهنػا كلمػات نقيػة تعترب اللغة اليومية )ادلتداكلة ( عبارات ككل          

شػػػػكر أك مػػػػدح  أك دعػػػػاء ،ركتينيػػػػة تسػػػػتخدـ تقريبػػػػا يف كػػػػل العالقػػػػات الػػػػيت ربػػػػدث سػػػػواءا الرمسيػػػػة كيف العػػػػادة تكوف
 كىي مفردات منتشرة بُت  عامة الناس .  ،.....إي

 االيت :  كقد ذىب الكاتب يف ركاية حالة حب إىل توظيفها كىي على الشكل



 الصفحة اللغة اليومية الصفحة  اللغة اليومية

 180 إنشاء هللا  64 استغفرم ربك
 183 ريب يسهل عليو 67 على كل حاؿ 
 185 هللا 71 ال أدرم ك هللا
 211 معاذا هللا 85 رمحة هللا عليو 

 211 احلمد  86 يف دارم
 211 هللا يشفيها 87 ادلرحـو

 211 أف شاء هللا 96 صدقٍت اي صديقي
 اي إذلي 

 مواليت اتمر ك أان 

 صليب 

 ال كهللا 

 ريب سبحانو 

 مرحبا 

 اي ريب 

 دمرتٍت

114 
122 

 
 

130 
 

137 
150 

 
153 

 
160 

 215 أقسم اب

 

مػػػن خػػػالؿ اجلػػػدكؿ ادلقػػػدـ يتضػػػح لنػػػا أف الكاتػػػب عمػػػد إىل توظيػػػف سلتلػػػف العبػػػارات ك الكلمػػػات ادلعتػػػادة ك      
ادلتداكلػػػة بػػػُت أفػػػراد اجملتمػػػع اجلزائػػػرم ك الػػػيت قػػػد زبتلػػػف مػػػن ثقافػػػة إىل اخػػػرل كمػػػن دكلػػػة إىل أخػػػرل فهػػػي يف العػػػادة 

 مفردات موجودة يف العادات الكالمية للمجتمع الواحد . 

  ظفها الكاتب يف احلوارات اليت دارت بينو كبُت صديقو السبيت ك رانيا كمينة....اي.كقد ك       

 اللغة االجنبية : . ج

تعد اللغات األجنبية لغات رلتمعات مغايرة للمجتمع األـ . فهي تكوف غريبة بعيدة عن ادلصطلحات ك      
لكن ال يعٍت أنو ال يتم استخدامها أحياان فهي يف الغالب يتم توظيفها يف  ،الكلمات ادلستخدمة داخل اجملتمع

 ،كقد تكوف مستوحاة من اللغة الفرنسية ،ك الغاايت ادلختلفة ،العالقات الرمسية كغَت رمسية ال يصاؿ بعض ادلفاىيم



وضحة يف اجلدكؿ التايل "كما ىي ممنهما فادلبدع استخدـ بعض  اللغات األجنبية يف ركاية "حالة حب ،االصلليزية
: 
  

 اللغة الصفحة الكلمة اللغة الصفحة الكلمة
ok 52 فرنسية Big boss 86 اصلليزية 

Soft light 22 اصلليزية jirect 97 فرنسية 
Tank You 54 " Vive la pratique 113 فرنسية 

Be berne You !  
Sms si : sms 

 فرنسية bravo 124 اسبانية 69

 فرنسية sms 124 اسبانية / 
Muybien……no ! 70 اسبانية No se que passa 130 فرنسية 
Perfect an to senior   Mi sen to muymol 132 اسبانية 

La Ficino o la 
realedad 

 اسبانية sen to muymol 132 اسبانية 70

Probe ma no ! 71 اسبانية Buena suerte 133 اسبانية 

Sugierolgo 72 اسبانية merde 152 فرنسية 

Down..up 83 اصلليزية bien 158 فرنسية 

 اصلليزية monday 166 اصلليزية / 

 

 

 اللغة الصفحة  الكلمة اللغة الصفحة اللغة/ الكلمة

bizza 167 فرنسية Tré en una 187  اسبانية 

fromages " " Amor u respeto 193 اسبانية 

vamos 169 اسبانية Muy compleca da 197 اسبانية 

mujer 170 اسبانية En un reto 197  اسبانية 

bernita 170 اسبانية La mujer masculine 199 اسبانية 

vestida 170 اسبانية damenante 213 اسبانية 

Sonsacional 
magnefica 

170 " disputes 213 اسبانية 

Moble buama co2 170 اسبانية E vident mente 214 اسبانية 

 اسبانية liber tango 214 فرنسية 179 /



 " " piazza Lo اسبانية / /

 اسبانية Amigo problème 216 اسبانية / /

 فرنسية  Un scrupule 217 فرنسية / /

 

يف يوضػػح لنػػا اجلػػدكؿ أعػػاله الثقافػػة كاللغػػات ادلتنوعػػة الػػيت تتمتػػع هبػػا الركائػػي "فيصػػل األمحػػر "كقػػد كظفهػػا كثػػَتا     
ككانػػت بعػػض غاايهتػػا إضػػفاء نػػوع مػػن ادلػػرح كالتسػػلية يف ،تعػػابَته كحواراتػػو مػػع صػػديقو السػػبيت يف العديػػد مػػن ادلرات

 أحاديثهما .  

 

 

 

 اللغة ذات بعد عجائيب : 

كالػذم  ،التخيلػياللغة ذات بعد عجائيب لغة حداثية يتم االعتماد عليهػا مػن أجػل احلصػوؿ علػى ذلػك ادلعػٌت        
 يستعاف بو يف الركاية لصيانة زلتواىا بطريقة تصف تقلبات الواقع . 

فما يسمى ابللغة العجائبية أك "العجيػب "ىػو كمػا يقػوؿ حسػُت عػالـ علػى لسػاف "ركجػي كػايو "يف كتابػو "        
مقبػػوؿ لصػػميم الشػػعرية الالك اقتحػػاـ مػػن ،قلػػب العجػػائيب  "" إظلػػا العجػػائيب كلػػو قطيعػػة أك تصػػدع للنظػػاـ ادلعػػًتؼ بػػو

   .1" اليومية اليت ال تتبدؿ

الػػذم ال  ،دبعػػٌت أف مػػا ينصػػب يف خانػػة مفػػاىيم العجػػائيب ىػػو كػػل مػػا كػػاف سلالفػػا للمػػألوؼ  البعيػػد عػػن الواقػػع      
رلرد يسػػتخدـ إلضػفاء نػػوع مػن اجلمػاؿ ك ربقيػػق انسػجاـ خػػاص .كىػذا مػػا ،فهػو غريػب ،يتشػابو مػع مػػا ىػو حقيقػػي

فيمػا يواجػو  ،ؤم علي خليل "  على أف العجائيب ىو : " تردد كائن ال يعرؼ غػَت القػوانُت الطبيعيػةجاء يف قوؿ  "ل
حػػداث فػػوؽ طبيعػػي حسػػب الظػػاىر... كيعػػزز العجػػائيب الػػًتدد ابشػػًتاط ذبػػاكز احلػػدث اخلػػارؽ مػػع األحػػداث الطبيعيػػة 

                                                           
حسٌن عالم : العجائبً فً األدب )فً منظر و شعرٌة السرد(، الدار العربٌة للعلوم ناشرون ، منشورات االختالف ،   1

 .02، ص  0202دار األمان ، الجزائر ، دط ، 



ىػػػػو غػػػػَت مػػػػألوؼ غػػػػَت كىػػػػذا مػػػػا يوضػػػػح أكثػػػػر علػػػػى أف  العجائبيػػػػة فػػػػن مسػػػػتحدث يوظػػػػف لصػػػػيانة كػػػػل مػػػػا  .1"
 خارج عن النمطية . ،عادم

ابعتباره أسػػلواب آخػػر يف التعبػػَت كرؤيػػة تسػػتدعي ،كيػػرل شػػعيب حليفػػي أف العجػػائيب عبػػارة عػػن "عنصػػر كبنيػػة       

كعليو فهو بطبيعة احلػاؿ أسػلوب آخػر جديػد يلجػأ إليػو ادلبػدع لبنػاء نػص . 2لتصور ك معرفة تؤسس خلطاب معُت "
 الال كاقعية ك اليت تزيد يف التعبَت مجاال .  ،ابألفكار ك ادلعاين الغَت مألوفةمتكامل غٍت 

"غلمع اخليػػاؿ اخلػػالؽ سلًتقػػا حػػدكد ادلعقػػوؿ ك ،يف حػػُت يػػذىب الناقػػو "كحػػاؿ أبػػو ديػػب " إىل أف العجػػائيب       

ك الغػَت مسػموحة  ،دكد األخالقيػةدبعػٌت أف اللغػة الغرائبيػة ال بػد أف ال تتجػاكز احلػ .3ادلنطقي ك التػارؼلي  ك الػواقعي"
يف عػػػرض البنيػػػة ادلتماسػػػكة للمفػػػردات ك األفكػػػار السػػػلبية يف حػػػدكد ادلعقػػػوؿ . فالعجػػػائيب يعػػػٍت " اسػػػتكناه الواقػػػع 

بػػػل  ،كىػػػذا يعػػػٍت أف صػػيانة األفكػػػار ك ادلعػػػاين ليسػػػت دبحػػػض مػػػن اخليػػػاؿ .4بوسػػائل غػػػَت كاقعيػػػة تتجػػػاكز ادلػػػألوؼ "
   يضاؼ إليها نوع من االبتكار إلحداث نوع مستحدث من التفكَت الغرييب .  ،تنطلق من الواقع ادلعاش

كفيما يلي عرض دلختلف ادلفردات اليت محلت طابع الغرابة  ك الذم ذكرىا الكاتب " فيصػل األمحػر يف ركايتػو       
 "حالة حب " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لؤي خلٌل : عجائبٌة النثر الحكائً ، أدب المعراج و الناقب ، التكوٌن للتألٌف و التوجٌه و النشر ، دمشق ، دط ،   1

 .22، ص  0222
 .003، ص  0222،  3: بنٌات العجائبً فً الرواٌة العربٌة ، مجلة فصول ، ع شعٌب حلٌفً  2
،  0كتاب العظمة و فن السرد العربً ، دار الساقً ، بٌروت ، ط كمال أبو دٌب : األدب العجائبً و العالم الغرائبً فً  3

 .20، ص  0222
 .00، ص  0200فوزي عٌسى : الواقعٌة السحرٌة فً الرواٌة العربٌة ، كلٌة األدب بجامعة اإلسكندرٌة ، دط ،   4



 الصفحة مدلوذلا  اللغة العجائية 
ك ال ركح )نسج من اخلياؿ (شبو ادلرأة ابلورؽ كىي   جسددبعٌت امرأة بال  امرأة من كرؽ

 أراد هبا الكاتب أف يظهر نوع من الرقة ك النقاء.،استعارةمكنية
 

07 
 

أراد الكاتب أف ػلسن من صفات ادلخدر ابلرغم من أنو مؤثر بدرجة سلبية   شركره اللذيدة 
 كبَتة إىل أنو ؽلكن أف يؤثر بصورة إغلابية .

 
08 

ضلب شخص 
 نركب ركحو

أم أف اإلنساف دلا ػلب شخص حد اجلنوف فهو يريد امتالكو ك اذلركب 
 إليو كقت ما شاء

 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصفحة مدلوذلا اللغة العجائبية
  23 

 25 يعٍت أنو التقى من جديد دبزاجها السيء الػػػػػػػػػػػػػػمتغَت. فعلق ابحلموضة
  27 

ال أملك القلم ادلناسب 
 خللقك

ك ادلقصود من ىذه العبارة أف الكاتب ال ؽللك األساليب ادلناسبة 
 الستحضارىا أمامو .

28 

 31 فكيف للشخص أف يتحوؿ إىل دجاجة ؟ ،عبارة كثيفة اخلياؿ ربوؿ  إىل دجاجة
 35 إذ زباؿ إىل البعض أف ىذا الصمت ال كالـ بعده،عبارة كثيفة اخلياؿ صمت أسود قامت
الكاتب من ىذا التعبَت ىو إعطاء كصف دقيق للدموع اليت نزلت إذ ىدؼ  آابر الدموع

 من عيٍت زكجتو كىي عبارة عن مفارقة
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصفحة مدلوذلا اللغة العجائبية 
 فكيف يكوف للجنازة حلن ؟ ،تعبَت مفاجئ تعزؼ حلنا جنائزاي 

كإذا كاف يومي لشيء فهو أراد أف يعطي صورة على أف الوضع تسوده 
 التعاسة. 

 
 

37 
عبارة كثيفة اخلياؿ،فكيف يكوف اإلستغفار أنثركبولوجيا؟ كضلن نعلم أف  استغفارا أنثركبولوجيا 

االستغفار سبيل ككسيلة يرجو أك يطلب فيها العبد ربو  ادلغفرة ك التكفَتة 
 عن الدنوب .

 
 
 

39 
تعاين من غياب 

 الوعي 
 47 لكن معناىا يدؿ على أف أفكارىا ليست  سليمة .  ،صيغتها تبدكا مفاجئة

  48 
أقبض على اجلنة 

 بيدم  
  مفارقة . تستحوذ على اخلَت كلو 

كاليت يوجو هبا معٌت  ،حيث كضفت مفردة اليد بدؿ من الوجو،كىي مفارقة يدام شاحبتاف 
 شاحب 

58 

 

 

 

 الصفحة مدلوذلا العجائيةاللغة 
اثين أكسيد الال 

 مباالة
كيف لإلنساف أف يتنفس الال مباالة ؟ بدال من أف ،عبارة كثيفة اخلياؿ

يتنفس األككسيجُت ؟ لكن ادلقصود من ىذه العبارة ىو أنو أصبح ال 
 يهتم بشيء .

 
 
56 

  صاحبها آالـ كبَتة .دبعٌت إحياء األشياء ادلنسية اليت تركت يف نفس  نبش تربة الولع
61 

 أراد هبا الكاتب أف يوصل لنا من خالذلا األشياء اليت  ،عبارة غريبةأين سأجد كرقة أك 



  يرغب بوجودىا  يف حياتو . شاشة ألعيش
65 

ربت كطأة أثَت 
 الكتابة

  دبعٌت  أف كجودىا أصبح مقركف بوجود الكتابة .
65 

ادلقصود منها ىو أف زكجتو سيئة الطباع كتكاد تكوف لغة مفاجئة، كاف  زكجيت كحش ضار.
مرعبة يف بعض األحياف ك كأهنا نوع من الوحوش الضارة، اليت تلحق 

 األذل ابإلنساف.

 
 
72 
 

قاؿ يف عزلتو الصوتية 
 اللذيذة

  عبارة غريبة، يقصد هبا الركائي اجلو العاـ الذم يسود جلساتو العميقة.
104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصفحة مدلوذلا العجائبيةاللغة 
سكاكُت الصمت تذبح 

 شيء ما
عبارة كثيفة اخلياؿ، كادلقصود منها ىو أف الشك بدأ يدخلها أك 

 يراكدىا.
 
162 

 166 مفارقة، كمعناىا كسط السماء أك نصفها. رحم السماء

كاف يرل الكتابة صاحبة 
 كمضخمة ابلنور.

  احلياة عند بداية الكتابة.عبارة غريبة، كمعناىا أنو كاف يشعر ببداية 

مجلة مفاجئة، كادلقصود منها أف للبحر طعم خاص فهو ملجأ كل  للبحر لغاتو اخلاصة
 مهمـو كمنزؿ الراحة كاالطمئناف.

181 
 

نعجز عن إعراب عما 
 أبنفسنا

  أم نصبح غَت قادرين على تفسَت ما يدكر بداخلها
181 

شبو الفحص ابإلنساف كيكمن كجو الشبو عبارة عن مفاجئة، إذ  الغصن البشرم الطرم
 يف القدرة على التغَت كالتحرؾ بسالسة دكف الشعور أبم ضرر

 
185 

عبارة غريبة، كادلقصود منها أف اللغة كلها انطالقة الكتاب ك  اللغة كلها انطالؽ اخليوؿ
 ادلتنافسُت على الكتابة.

204 

 

 

 

 

 

 

 



 بني اللغة ادلعيارية واللغة ادلنزاحة: 

 بطبيعة اللغة أهنا تنقسم إىل قسمُت: لغة معيارية )عادية( كلغة منزاحة )شعرية(.        

كمنػػو فػػضف اللغػػة ادلعياريػػة العاديػػة ىػػي لغػػة يوميػػة بسػػيطة كاضػػحة تعطػػي ادلفػػردة معناىػػا احلقيقػػي، مػػن دكف أم         

. يف حػػُت اللغػػة ادلنزاحػػة   1 اآلخػػرين "مغالطػػات فهػػي" لغػػة التواصػػل اليػػومي كىػػي اللغػػة اليوميػػة الػػيت نتحػػدث هبػػا إىل
الشعرية ىػي لغػة جديػدة مسػتحدثة توظػف كثػَتا يف الشػعر كالركايػة كحػىت احلكػاايت، فهػي " تكشػف عػن اإلمكػاف 
أك االحتماؿ، أم عػن ادلسػتقبل. كأبف ادلسػتقبل دائػم للواقػع كلإلنسػاف، كتػنهض ىػذه الثػورة اجلماليػة. الشػعرية علػى 

ثقافة اليت تقـو على الرؤية اخلتامية للكػوف، الػيت تػرل أف العػامل معػركؼ ال رلهػوؿ فيػو كأف شػيء ثورة فكرية تناقص ال

. أم أف اللغػة ادلزاحػة لغػة 2مل يكشف يف حقل ادلعرفػة إظلػا ىػو فرصػة تتػاح فيهػا لإلنسػاف أف يتعػرؼ علػى ادلعػركؼ "
ادلعػػاين ادلنمقػػة، فهػػي تنحػػرؼ عػػن التعبػػَت تنطلػػق مػػن مػػا ىػػو عقػػالين إىل مػػا يتجػػاكز ادلعقػػوؿ يف صػػيانة ادلفػػردات ك 

ادلباشر كتنزاح عن اللغة اليومية العادية، كابلتايل فضف االنزايح مػن أىػم الظػواىر الػيت ؽلتػاز هبػا األسػلوب الشػعرم عػن 
كغلعلهػػا لغػػة خاصػػة زبتلػػف عػػن اللغػػة  ،كؽلنحهػػا خصوصػػيتها كتوىجػػا كأتلقػػا ،االنػػو عنصػػر ؽليػػز اللغػػة الشػػعرية ،غػػَته

دبعػػٌت أف  .3" كذلػػذه الظػػاىرة مػػن أتثػػَت يف الػػنص الشػػعرم ،كذلك ابالضلػػراؼ مػػن أتثػػَت مجػػايل كبعػػدم إػلػػائي،العاديػػة
تعمػػل علػػى إضػػفاء نػػوع مػػن األسػػلوب ،اللغػػة ادلنزاحػػة هتػػدؼ إىل إعػػادة بنػػاء كتشػػكيل ادلعػػٌت يف قوالػػب مجاليػػة أرقى

 كظلطي يف ادلغاير دلا ىو سائد 

 اللغة العادية .    

كعليػػو نوضػػح مػػا سػػلف ذكػػره يف اجلػػدكؿ االيت الػػذم ػلمػػل مفػػردات ذات لغػػة معياريػػة )عاديػػة ( يف ركايػػة حالػػة     
 فيصل األمحر .لحب 
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 الصفحة مدلوذلا اللغة ادلعيارية
 07 أم أف اجلو ؽلأله احلب ك العاطفة اجلو ركمانسي
الكاتب ادلعٌت احلقيقي للصورة اجلميلة اليت تضفيها أعطى لنا  ربفنا اجلميلة

 الديكورات على اجلو العاـ
13 
 

 17 ىنا الكاتب يف ىذه العبارة يصف لنا عيٍت الرا . عينيها اخلضراكين الصغَتتُت
 28 أم أف إجابتو ال ترقى أف تكوف إجابة جيدة منتظرة . إجابيت حقَتة

 31 ال يستدعي الشكر دبعٌت ما تفعلو ما تفعلو سخيف جدا .
أم أف مشاعر اإلنساف ال بد أف تكوف كاضحة سوية نظيفة  مشاعرم زلًتمة

 تعطي صورة كاضحة للشخص الذم ػلملها .
41 
 

ال أتعامل معها ابستخفاؼ 
 مثلك

ك ادلقصود من ىذه العبارة أف التعامل ال بد أف يكوف جبدية 
 كحسم

 
41 

كعاشقة يتخللها يف بعض األحياف ادللل ك  أم أف شخصية زلبة الكاتب عشوؽ  ملوؿ
 ر.جالض

47 

 49 دبعٌت أنو يظلمها يف بعض األحياف خطئي حبقك

 51 أم جرب اخلواطر ك مراعاة ادلشاعر ك األحاسيس جرب الكسور

أم الرغبة يف تدارؾ األخطاء كالزالت ك اذلفوات  اليت كاف يقع  و خطيئة النسياف
 فيها دائما .

64 

كحدىا سبكنٍت من  القراءة
 اإلرتقاء الطبقي

  دبعٌت أف القراءة ىي من تثبت كجودىا )الرا (

66 

 66 أم أصاهبا خوؼ مفاجئ انتاهبا دعر مباغث

 68 أم زاؿ عليو اإلحساس بتأنيب الضمَت . تالشي الشعور ابلنجاسة



 

 

 68 دبعٌت تيار ساحب أيخد كل ما غلده أمامو . تيار جارؼ ال يوقفو حاجز

 71 مجاؿ الكوف الركعة الكونية

أرسم سيناريوىات كثَتة 
 للخصاـ

 74 يعٍت تصور حيشيات مفصلة حوؿ ما يدكر يف اخلصاـ

 76 أم النتيجة اليت ألت إليها بعد تعرضها الكثيف للشمس لثمتو الشمس

كادلقصود منها كلمات ال ربمل معٌت أتدؿ على شيء إال  كلمات صامتة
 الصمت

81 

 83 أم أهنم يف سعادة مطلقة كفرح كىناء مل ينتهي . اجلنةضلن يف 

 105 أم اختالؿ ادلفاىيم كاألفكار ك ادلعتقدات ذكابف االيدلولوجيات

 109 خطر السقوط خطر االرتطاـ



 

 

 الصفحة مدلوذلا اللغة العادية 
ىل ىو صمت العارؼ أـ صمت 

 العازؼ 
دبعٌت ىل ىو معرفة مسبقة أـ 

صمت عن معرفة ملونة بنغمات 
 ادلوسيقى

 
207 

 الصفحة  مدلوذلا  اللغة ادلعيارية
 122 دبعٌت االرتباؾ الذم أصابو  خائفة من اجللبة 
 124 رسائل مشوقة جاذبة  رسائل مغرية جدا 

أم زلاكلة اذلركب من ادلشاكل  زلاكلة االنفالت من ضغط التعاسة 
 كالضغوطات 

133 

 139 أم ت ابلصدمة  أكمئات ابلصدمة 
 150 قالت خائفة  قالت مدعورة 

 150 دبعٌت فًتة صغَتة ال تدـك طويال فًتة عابرة 
 153 أعصاب متعبة  أعصاب مرىقة 
 159 ليس بو معٌت كالـ سخيف

 177 أم ينخفض  صوهتا ينكسر
 180 دبعٌت ىذا ادلكتب يزعجٍت ىذا ادلكتب يقرفٍت 

 188 أم ضحكت بصوت مرتفع ضحكت بصخب

 204 أمسية شديدة احلرارة أمسية قائظة

دبعٌت ىل ىو شاعرم يهتم ابحلب ك  أركمانسي ىو أـ قامت كئيب
 ادلشاعر أـ ىوحزين ال يعيش احلب

207 



النصيب ك ادلكتوب الغَت موفق  احلظ العاثر 
 كالسيء 

214 

 217 دبعٌت اخًتقت كتشبتت يف ذىٍت كلمة انغرزت يف ذىٍت
 221 كلنا يف عطلة كلنا يف زىاقة

 

كىي عموما مفردات  ،ىذا اجلدكؿ أعطى صورة كاسعة حوؿ سلتلف العبارات اليت اعتمد على الكاتب      
 كمن مساهتا أهنا بسيطة كاضحة . ،متداكلة لدل غالبية الناس

 

كفيما يلي عرض حلل العبارات ك ادلفردات اليت اعتمد عليها الركائي "فيصل األمحر " يف ركايتو "حالة حب      
 "بكثرة كىذا بسبب ما ربدثو من إيقاعات مجالية تزيد من الركاية ركنقا خاص كىي كالتايل : 

 

 

 

 الصفحة مدلوذلا اللغة ادلنزاحة

جيدة، ،فاخرة دبعٌت فاكهة فاكهة فردكسية يف حياة جحيمية
لديدة  . كىي تشبيو بليم عن ،شليزة

حيث  ،طعمها الذم ال يقاـك
استحضر الركائي التشبيو ليصفي 

 نوع من اجلماؿ احلديثية

 
 
08 

أم أف الكتابة لديها قدرة رىيبة يف  الكتابة سلدر قوم
شبو ،اكتساب نوع من األلفة

الكتابة ابدلخدر فهي استعارة 
 مكنية .

 
09 



شبو الكاتب التلفزيوف ابدلخدر  سلدر انعمالتلفزيوف 
الناعم حيث أراد بذلك أف يربز 
كجو الشبو بينهما ك ادلتمثل يف 
 القدرة على التأثَت يف الشخص

 
 
09 

كالقصد من ىذا التعبَت أف طباعها  دلاذا أنت حامضة ىكذا
 تغَت إىل األسود.

15 

شبو الكاتب الشعراء ابلبلبل الذم  الشعراء بالبل
ك  ،يتميز ببصوتو الشبحي الرخاـ

فدكر  ،الذم يؤنس كحشة ادلكاف
الشعراء ابعتبارىم األشخاص الذين 

يعطوف معٌت آخر للحياة من 
 خالؿ أشعارىم

 
 
 
16 

ك ادلقصود من ىذه العبارة ىو  ىضبة التعب
الوصف احلقيقي للتعب الكبَت 

الذم حلق بزكجتو بسبب األعماؿ 
من كلمة ك ادلقصود  ،ك تربية البنية

ىضبة ىو الضخامة ك الثقل ك 
 الصالبة.

 
 
 
20 

 

 

 الصفحة مدلوذلا اللغة ادلنزاحة
شبو الكاتب اجلنب جبسم الرا مازاؿ  اجلنب منتفخ كجسم الرا .

 اينعا كطراي
22 

أراد بو الكاتب أف  ،تشبيو بليم مجيلة منتعشة
يعطي معٌت اجلماؿ احلي الذم 

 
25 



 سبلؤه احلياة .
 ،شبو الكاتب الكتاب )األكل( كتاابتناكلت  

أم  ،دبعٌت أنو ػلب القراءة كثَتا
 قراءة الكتب من البداية إىل النهاية

 
 
25 

كجو الشبو يف ىده العبارة يكمن  أرغب فيك كالثور
يف القوة ك الصالبة ك القدرة 

 الكبَتة .

 
26 

حيث  ،أم أف احلياة الزكجية متغَتة احلياة الزكجية تيار ىوائي
يف بعض األحياف ىادئة كيف احلُت 
اآلخر متدبدبة كىذا بعدما ؽلأله 

 الركتُت

 
 
34 

يف ىذه العبارة أراد الكاتب أف  قليب أبيض
يعطي صورة كاضحةعن زكجتو 

كاليت كانت تتميز ابلطيبة  ،سهاـ
إذ يراىا صافية  ،كالبساطة ك احلناف

ذات قلب نقي ال تسوده أية 
 شوائب

 
 
 
41 

 

 

 

 

 الصفحة مدلوذلا  اللغة ادلنزاحة 
فوظف ،الركائي ىنا يريد أف يضيف نوع من التنسيق يف الكالـ أفرش لك الكالـ ادلعسوؿ

االستعارة ادلكنية ابعتبارىا أسلوب من األساليب اللغوية اليت 
ألهنا تضفي على الكالـ مجاال ك  ،يستخدمها الشعراء يف أشعارىم

 
 
 



  القارئ بنغم زلبوب )مرغوب(ركنقا ك يستشعر أثناءىا 
 

44 
الكاتب يف ىذه العبارة يريد أف يعطي ادلعٌت احلقيقي لشخصية زكجتو،  دفًت أعبائك

اليت كانت سبلك العديد من ادلسؤكليات كتقع على عاتقها الكثَت من 
 ادلشاؽ كادلتاعب.

44 

 44 ـ.يقصد أف كالمها تغَت كأهنا أصبحت ال ذبد الكال مالمك حامض حظ غليظ
 44 دبعٌت أف ابتسامتها أصبحت قليلة جدا  البسخنة شحيحة
 45 أم أف شعرىا أصبح غَت مرتب كمجيل  شعرؾ فوضوم

شبو الركائي االنساف ابحليواف، مع انو ال يوجد أم شبو بُت االنساف  اإلنساف حيواف طماع 
كاحليواف. كمقصودة ىو أف االنساف قد ؽللك صفات ال تطاؽ يف 

 بعض األحياف. 

 

 

 

 

 

 الصفحة مدلوذلا اللغة ادلنزاحة

 52 يقصد الكاتب أبف ىذا الصمت أييت كراءه كالـ كثَت كقوم كمؤثر. صمت تسبقو العاصفة

إحساس الكاتب ادلنزلق 
 ابستمرار بُت الفضائيُت

  كادلقصود من ىذه اجلملة أف مشاعره أصبحت مضطربة.

55 

 62 دبعٌت انطالؽ سبل الكتابة انقطاع حبل الكتابة

 اللغة جاءت شعرية فيها نسبة عالية من اجلمالية أراد هبا الكاتب أف  ظلمة او



 65 يضفي نوعا من اجلماؿ لكالمو

احلالكة ادلالئكية مع  زبتلط
 احلالكة الشيطانية

أم اختالط العماؿ اجلميلة احلنَتة من االعماؿ السيئة اليت يصدرىا 
 الشياطُت.

 

68 

 69 أم أنو منهمك يف كتابة قصة. اان غارؽ يف قصة

الشمس تضفي على عينيها 
 بريقا ساحرا

  دبعٌت مجاذلا يظهر عن انعكاس الشمس

75 

أـ ىل ىي زمردة القلب 
 انفدة الفرج

 75 أم طيبة قلبو اـ رغبتو فيتحسُت الوضع كالتغيَت

ىي كناية عن التصنع دبعٌت أف ىذا الرجل متمنع كال يظهر كجهو  رجل بوجهُت
 احلقيقي.

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصفحة مدلوذلا اللغة ادلنزاحة
 77 دبعٌت بكت حىت أخفت ضيق صدرىا ذرفت دمعة كتمت حشرجتها

 80 أم أف احلياة متغَتة فأحياان حلوة كأحياان مرة مد كجزراحلياة كلها 
 81 معناىا أف مستواىا يف الكتابة تراجع قواميسو ادلألل صارت منهكة

 86 أم أهنا حلوة كلذيذة شليزة كأهنا ماركة مشركابت
 94 كناية من اإلعجاب الشديد كاالنبهار. اإلعجاب ادلعٌت

 96 مل ينجذب يف حياتو مثلما اصلذب معها أم مل أتكهرب مثلما حدث يل معها
 105 دبعٌت تبٍت أفكار كمعتقدات جديدة اعتناؽ اخلطاب األيديولوجي

 107 تشبو شخصية "الرا "ابألكل اخلاص اللذيذ أنت لذيذة جدا

 158 أم دكف انفعاؿ بربكدة ثلجية

أكلت القطة الثرية لساهنا الذم يزف 
 ذىبا

  أصابوكناية عن االرتباؾ الذم 

158 

 

 

 الصفحة مدلوذلا اللغة ادلنزاحة
 121 دبعٌت انو كاف يتمٌت ادلوت كينتقل إىل رمحة هللا تيار احلياة ينقطع فجأة
 135 أم كضم الغيض، كتدؿ على اهنا تريد إخفاء حزهنا كآالمها رباكؿ ابتالع الدموع

 139 أم كانت تستدرجو للكالـ كانت رانيا تقلب أكراقو كىو جالس
 151 دبعٌت انو متهق يف القراءة عيناه مرشوقتاف يف اجلريدة
 151 أم قوية الشخصية صوهتا ادلضمخ ابلثقة

 155 دبعٌت يزيد من عمق ادلشكلة احلاصلة بينهما. تؤجج عمق الثقب األسود
 

 



 

 الصفحة مدلوذلا اللغة ادلنزاحة
 160 دبعٌت لغة النهاية كالفشل كالضمار لغة اخلراب

 160 أم بدأ يفشل يف احلديث اعتصر ما تبقى من قوة يف حبالو الصوتية
كادلقصود من ىذه العبارة اف مجاذلا أصبح سلفي بسبب  مجاؿ غارؽ يف طبقات احلزف

 ادلشاكل كالضغوطات اليت كاجهتها
 
160 

 163 دبعٌت صوت ىادئ كعذب صوت سلملي قطٍت
ابتسم ادلكتب كاجلدراف كالساعة احلائطية 

 كاالريكة كاالقالـ
أم سادت الفرحة يف ارجاء كل مكاف يتواجد فيو 

 الكاتب
 
164 

 167 كادلقصود منها بيتزا متنوعة كسلتلفة بيتزا االجباف الثالثة
  أم أصابو بعض من عدـ االتزاف بسبب تعرضو للشمس ضربة الشمس

170 
 171 كعدـ الكالـدبعٌت قطع ذلك اجلو الذم يعمو السكوت  بًت الكاتب حبل الصمت

 171 أم تشعره ابلندـ. تعض القلب عضا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الصفحة مدلوذلا اللغة ادلنزاحة

 176 نظرة قوية صارمة نظرة رصاصية
 180 دبعٌت ألقى سؤاال شلازحا فرمى سؤاال مداعبا

 185 كناية عن الشخصية القوية كادلثقفة جسم ػلاكي اخللود كذىن ؼلتزؿ التاريخ
 186 أم سكتت مرعبة كاسبة الكالـ سلتنقة الصوتصمتت 

 194 معناىا انكشفت حقيقتها زالت عنها غشاكة السر
 

دبعٌت اف صوهتا جاؼ خاؿ من ادلنمقات اليت ألفت  بركدة صوهتا
 ادنو على مساعها

 
199 

ك ادلقصود منها اهنا صورة جافة قاسية ال تعرب عن اية  صوت بال قلب لقلب بال عقل
 رمحةمشاعر 

204 

 204 دبعٌت لغة ال تصدؽ لغة ال تؤمن

  أم أننا اصبحنا نفتقد اىل الًتكيز الكلمات تنطرح أفقيا كضلن نقرؤىا عموداي .
205 

 207 دبعٌت نظرة قوية صارمة رشقتو بنظرة صاركخية
 

 

اعتمد على اللغة فيصل األمحر "دبحض إرادتو »من خالؿ ىذا اجلدكؿ ادلقدـ أعاله اتضح لنا أف الركائي   
ادلنزاحة، كىذا حىت غلعل القارئ يستأنس دبا يقرأه، ابعتبارىا تعطي صورة مجالية للقصص كاألفكار اليت كاف 

 يطرحها.

 

 



 اللغة تعبري عن الف اء الزماين وادلكاين والشخصيات: 

لقػد أصػػبحت اللغػػة شػكال مػػن أشػػكاؿ ادلمارسػة االجتماعيػػة، دبعػػٌت أف اللغػة جػػزء مػػن اجملتمػع، فهػػي تشػػمل         
مجيع األشكاؿ، فمنهػا مػا كانػت ذات الشػكل ادلعػرب عػن الفضػاء ادلكػاين كالزمػاين كالشخصػيات إذ زاحػت السػيطرة 

لتوضػيح ادلفػاىيم كاألفكػار كاألمسػاء الػيت مت  عليو، كقد اعتمد عليها الركائي "فيصل األمحػر "يف ركايتػو "حالػة حػب "
  ذكرىا، كما ىي موضحة على الشكل التايل:

 الصفحة مدلوذلا اللغة تعبَت عن الفضاء الزماين
 21 يقصد بو نصف العمل اليومي نصف دكاـ

 25 كىي الساعة اليت يناـ فيها بعض الناس الساعة التاسعة مساءا
 31 األسبوع كبداية العطلة )الراحة(كىي هناية دكاـ  مساء اخلميس
ىي الفًتة اليت عرفت تغَتات جذرية يف شىت اجملاالت، كفيها  عصر النهضة

 تغَت الفكر كالعقليات كخاصة ما كلن عليو حاؿ العرب
 
 
32 

ىو الوقت الذم أييت فيو الناس أماـ رب العادلُت، لكي  تقيم القيامة
 يئةػلاسبوف فيو على أعماذلم اخلَتة كالس

 
46 

عرفت ىذه الفًتة العديد من التغَتات يف شىت ادليادين كمشلت  20حىت هناية القرف  15من القرف 
 حىت مفاىيم احلداثة يف األدب بُت القدمي كاحلديث

 
 
127 

كىي اذلجمات اإلرىابية اليت حدثت يف الوالايت ادلتحدة  سبتمرب 11أحداث 
 األمريكية.

206 

 

 

 

 

 



 

 

 الصفحة مدلوذلا  الفضاء ادلكاين اللغة تعبَت عن
 07 مكاف خيايل، كادلقصود بو اذلدكء كالسكينة الباحة اجلميلة 

 07 مكاف خيايل، اذلدكء كالنقاىة كاالستقرار  البحر 
 10 أحد أماكنا بيع البيتزا يف قسنطينة  ادلايسًتك 
استحضره الكاتب ألنو رمز للحق ككجد فيو احلق كأنزؿ فيو  غار حراء

احلق، استعاف بو ىنا ليوضح احلق الذم يريد مساعو. )غار 
 حراء موجود يف مكة ادلكرمة(

 
 

18 
 33 ىي غابة موجودة يف اسًتاليا غابة األككالبتوس

جدار طويل يفصل شطرم برلُت الشرقي كالغريب كادلناطق  جدار برلُت 
 ايطة يف أدلانيا الشرقية

 
 

41 
 71 مكتبات جامعة اجلزائركيقصد هبا  جلسات القراءة 

 84 ادلكاف الذم كاف يلتقياف فيو كىل اجلزائر  دار النشر
 126 بلده اجلزائر ال تشبو أمريكام 

 136 جامعة اجلزائر  اثنا االلتقاء يف اجلامعة 

 139 سلسلة جبلية تقع يف آمبيا  قمة ىيماالاي 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الصفحة مدلوذلا اللغة تعبَت عن الشخصيات
كظفها الكاتب حىت يربز لنا أنو مهتم براحة زكجتو اليت يراىا  أعرؼ أنك تتعبُت

 دائما مرىقة مع أعماؿ ادلنزؿ
09 

يرل الكاتب أف كل األمور اليت ربدث تقع على عاتقو  أان ادلسؤكؿ
 مسؤكليتها )مسؤكؿ عن تغيَت طباعها(

 
15 

ابلكتابة فهو ػلبها حب  يذكران الكاتب أبف كجوده مرتبط أعود إىل كجودم الورقي
 اجلنوف. )مبدع، مؤلف(

23 

 45 يقصد هبا الكتابة )شخصية الكاتب( أان أعمل
 80 كيقصد بو ادلؤلف، ادلبدع. أنت الكاتب
 108 كىي مديرة دار الشر "رانيا "، ادلسؤكلة عن النشر كالتوزيع. ربة العمل
لقاءاهتا ككتاابهتا أهنت عملها الصحفي )أحالـ /مينة( من  اهنيت عملي

 كركبوطاجاهتا
211 

 

 

فيصل األمحر "أثناء كضعو دلشيئات »شلا سبق ذكره يف اجلداكؿ برز لنا اخلياؿ الواسع الذم سبتع بو الركائي          
 قصتو، فقد كاف حريقا على ذكر التفاصيل الدقيقة اليت سهلت عليو التسلسل الزمٍت اليت تطرؽ إليها.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خــــــــــــاتمة
 



    :خامتة
 مجلػة كاسػعةى لػمػن عمليػة البحػث حػوؿ موضػوع عمليػة البحػث حػوؿ موضػوع احلداثػة خلصػنا ع االنتهػاءبعد      

كبعػد إجرائنػا ذلػذا لعمليػة  ادلوضػوع،حػوؿ ىػذا  كالنقػاد كالبػاحثُتعديد من ادلفكرين ادلختلفة لل كالرؤلمن التعريفات 
 أعلها:خلصنا على مجلة النتائج  "االسقاط على ركاية "حالة حب " ؿ"فيصل األمحر

يصػطلح عليػػو ابحلداثػػة ادلعاصػػرة  األدب، فمػػا كخاصػةعلػػى سلتلػػف اجملػػاالت  جديػػد، طفػىأف احلداثػة أسػػلوب      
فهمهػا يف بعػض قػد يصػعب  كمفػرداتأصػبحنا نصػطدـ بعبػارات  للجملة، إذأثر بشكل مباشر على البنية اخلارجية 

 كاجلماؿ.فهي تضيف ركنقا أك نوعا من الذكؽ  لكن يف رلملها األحياف،

 كادلفكػرين بػُت النقػاداالخػتالؼ الواضػح  كرغم،للحداثػةعلػى تقػدمي مفهػـو كاضػح  ادلبذكلػةكابلػرغم مػن اجلهػود      
علػى القػدمي يف سلتلػف  كالثػورةىو أف احلداثػة ىػي العمػل علػى التغيػَت كاحد، تنصب يف معٌت  حولو فضف جل مفاىيم

 كاجلديدإىل احلرية  كالدعوة كالسعيادليادين 

 الغربية.عليها احلداثة  أنبتالعقلية من أىم ادلرجعيات اليت  كالفلسفة العلم التجرييبيعترب       

كىػو الفكػر الغػريب الػذم يسػعى إىل  ألصػلي، ايفػرض عليهػا العػودة إىل منبعهػ ادلصػطلح،أف البحػث يف مسػألة      
 كاألصالةبناء فكرة احلداثة بعيدا عن الًتاث 

يػذىب الػبعض  لػو، فيمػا كغربلػةالعرب ما ىػي إال نقػد للػًتاث  كادلفكرينأف احلداثة العربية يف نظر بعض النقاد      
 الغربية.اآلخر إىل أهنا مفهـو مرتبط أساسا ابحلضارة 

 معاش.سبكن من خاللو أف ينقلنا من خيالو الواسع إىل كاقع ؽلكن أف يكوف     

 ك كادلعياريػةكالػيت كانػت مزغلػا مػن العاميػة  يتقنهػا،كػاف   اللغػة الػيتعمد الركائي فيصػل األمحػر علػى مػزج كػل أصػناؼ 
ربػاكي قدرتػو الواسػعة علػى  منظمػة،إذ استطاع من خالذلا أف ينقل لنا أفكػاره بصػورة متسلسػلة  ادلنزاحة ك العجائبية
 االبتكار.

اترة  مكانيػة، كزمانيػة،كانت خليطا مػن أمسػاء   كاليتكانت حاضرة يف ركايتو "حالة حب "  اإلغلابيةكما أف اللغة     
 أيضا.لشخصيات كانت ابرزة  كأمساءأخرل 

كاتػب متمػرد   السػالفة كجعلتػوىػي أهنػا حررتػو مػن القيػود  ،»كما ميز احلداثة يف ركايتو فيصل األمحػر "حالػة حػب    
 ادلتداكلة.على اللغة الشعرية 

يف  كالغػػوصيتطلػػب منػػا ذلػػك اجلهػػد الكبػػَت للبحػػث  كعميػػق،ككنقطػػة أخػػَتة إف موضػػوع احلداثػػة موضػػوع شاسػػع    
مػػػع أملػػػي أبف ال يكػػػوف حبثػػػي ىػػػذا ىػػػو األخػػػَت يف رلػػػاؿ موضػػػوع  كاجلهػػػدمنػػػا الكثػػػَت مػػػن البحػػػث  كاسػػػتلـز ،خبػػػاايه
 احلداثة.



 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ملحـــــــــــــــق
 



  الرواية:تلخير 

مػػػن النسػػػاء،  الػػػيت تػػػدكر أحػػػداثها  حػػػوؿ حيػػػاة كاتػػػب يقػػػع يف حػػػب العديػػػد تعػػػرض ىػػػذه الركايػػػة ك             
كايتهػػػػا يف كتاابتػػػػو أك اللػػػػوايت يصػػػػادفٍت يف حياتػػػػو اليوميػػػػة خصوصػػػػا قػػػػار ت ركاايتػػػػو حسػػػػواء الػػػػيت كػػػػاف ينسػػػػج 

كمعجباتػػػو مػػػع الغلػػػم أنػػػػو كػػػاف متزكجػػػا كأاب لطفلػػػػو ك تتنػػػاكؿ العديػػػد مػػػن الشخصػػػػيات كيعتػػػرب الكاتػػػب زلركهػػػػا 
 األساسي .كتتمثل أبرزىا يف :  

 لزوج.األب.الكاتمث .العاشق (: الروائي وقد جاء بشخصيات )ا -1
 : الزوج واألب        

كػػاف ينقػػل لنػػا اجلفػػاء ك اجلفػػاؼ الػػذم سػػيطر علػػى أسػػرتو كذلػػك الػػركتُت يف نظػػره ك الػػذم حػػاؿ بينػػو كبػػُت        
ؽللك زكجػو "سػهاـ" الػيت كػاف يصػفها يف بعػض األحيػاف  ابلتعيسػة ك الػيت ،شلارسو شػغف احلػب الػذم كػاف يتغػٌت بػو

شغلتها مسؤكليات ادلنزؿ كاإلبنة عن االىتماـ بو .كأف لالبنة الصغَتة "ىالػة "ك الػيت كػاف يسػتمد منهػا ذلػك الشػعور 
 ابحلياة ك الرعية يف العيش فيها كاف يراه ىباءاكعبءا عليو . 

 الكاتمث:           

ك الػػذم ركل لنػػا أنػػو يف أحػدل كتاابتػػو الركايػػة كقػػع يف حػػب شخصػػية كػػاف ىػػو ،فهػو كػػاف ؽلػػارس مهنػػة الكتابػػة      
مػػػن صػػػورىا "امػػػرأة مػػػن كرؽ "أك "الرا" ك الػػػيت جعػػػل منهػػػا  ذلػػػك ادلنفػػػد الػػػذم كػػػاف ينقػػػده دائمػػػا يف صػػػحب احليػػػاة 

 كالشكاكم ادلستمرة للزكجة . 

 :العاشق           

   ابالىتماـ.كاليت أصبحت عادة إليو فقد كاف يقع يف حب كل اللوايت يعض معهن      

  :"سهام ")الزوجة واألم ( -2

الًتبيػػة كالػػيت كػػاف الكاتػػب رغػػم كػػل ،كالػػيت تقػػع علػػى عاتقهػػا كػػل مسػػؤكليات ادلنػػزؿ كالعائلػػة كالزايرات      
متاعبهػػػا ينعتهػػػا "ابلتعيسػػػة" ك الػػػػيت تسػػػتقبلو إال ابلشػػػكاكم ك التسػػػاؤالت كاللػػػػـو كالعاتبػػػات .كىػػػذا كػػػػاف 

 عكس ما كاف يريد من الزكجة. 

  :"ىالة " االبنة   -3

الظػركؼ ك ابلػرغم مػن ابنة الكاتب الصغَتة ادلفعمة ابحلياة كادلدح فهي كانت تعيش طفولتها بعيدة عن كػل        
أهنا مل تكػن تعظػي بػذلك االىتمػاـ الكبػَت الػذم كػاف ػلظػى بػو األطفػاؿ مػن جلػدهتا. مػن قبػل أابءىػم. كػاف يعتربىػا 

 الكاتب يف بعض األحياف  ادلثايل اذلادئ الذم يعطيو الدافع يف االستمرار .



 :  السبيت )الصديق(  -4

عنػده  فينقػل لػو نفحػات احلػب كاالحػداث ك ادلشػاكل الػيت   ذلك الصديق : صندكؽ أسرار الكاتب الذم كاف يعرب
كانت تواجهو . فيستقبلو بذلك اجلو ادلعتاد على شرفة الغرفة مع فنجانُت من الشػام كأغػاين اـ كلثػـو مػع بعػض مػن 
نسػػمات ىػػواء البحػػر الػػيت كانػػت تالطػػم كجنيتهػػا يف بعػػض االحيػػاف ىػػذه اجللسػػة كانػػت تعطػػي الكاتػػب ذلػػك اذلػػدكء 

 الذم كاف يفتقده يف يومياتو. كالسالـ

: ىػػي تلػػك ادلػػرأة الػػيت صػػورىا الكاتػػب مػػن زلػػض زبيالتػػو فكانػػت تلػػك ادلػػرأة  "الرا )ام  رأة م  ن ورق("  -5
الػػيت تشػػكو كال تكػػره. تقػػدـ كػػل شػػيء بػػدكف  ادلثاليػػة الػػيت يعػػيش معهػػا احلػػب بكػػل صػػوره كالػػيت تنسػػيو الواقػػع. ادلػػرأة

 .مقابل 

 رانيا )ادلديرة(: -6
 ،مجيلػػػة ،إمػػػرأة يف منتصػػػف العمػػػر ،اجلديػػػدة لػػػدار النشػػػر الػػػيت كػػػاف الكاتػػػب متعاقػػػد معهػػػاىػػػي ادلػػػديرة 

 ،مل يسبق لو ك أف عاشو مع كل النسػاء الػيت صػادفنو ،كانت تعاملو جبفاء  ،مهتمة كاثقة بنفسها ،أرملة
   نوع من التكرب يسود عالقتها ك خاصة الرجاؿ.

 :   أحالم )الصحفية( -7

، انيقػػة، شخصػػية مثقفػػةىػػي صػػحفية جديػػدة االدب كػػاف ذلػػا مهمػػة حػػوؿ كتػػاابت كاعمػػاؿ الكاتػػب.             
أصػػػبح يناديهػػػا  صػػػغَتة يف العمػػػر، خجولػػػة يف بعػػػض االحيػػػاف كانػػػت تتعامػػػل مػػػع الكاتػػػب بلطافػػػة  كخفػػػة دـ حػػػىت

 اف الثالث . ببصاحبة بيتزا األج

بػُت مػا كػاف زلػض خيالػو كمػا كػاف كاقعػي، فقػد كصػف لنػا  صور لنا الكاتػب يف ثنػا اي ركايتػو ىػذه حياتػو            
قػػد يكػػوف ،ذلػػك الشػػعور الػػوعلي الػػذم ػلػػدث لإلنسػػاف الراغػػب يف بنػػاء عػػامل خػػاص بػػو يكػػوف ىػػو القائػػد الوحيػػد فيو

ذلك رغبة يف ربقيق الذات أك االنتعاش ببعض مػن القػوة ك العزؽلػة يف ربقيػق مػا قػد يسػتجيل الوصػوؿ إليػو يف الواقػع 
 .  ادلعاش

 قد برز تصوره الذىٍت يف ثنااي كتابتو لقصة احلب الذم عاشهما "الرا" )امرأة من كرؽ( .            

مل تكػػػن "الرا" امػػػرأة مػػػن كرؽ فقػػػط تصػػػوره الػػػذىٍت، بػػػل كانػػػت ذلػػػك العػػػامل ادلثػػػايل ك السػػػحرم الػػػذم كػػػاف          
اذلادئة .ذلك العامل الذم تطغى عليػو الذكوريػة يعيش فيو كل احلب االبدم كيستشعر فيو كل حلظات احلياة الرابعة ك 

.كمػػا كػػاف يقػػوؿ صػػور فػػيال "الرا" علػػى اهنػػا تلػػك ادلػػرأة ادلفعمػػة ابألنثويػػة اجلميلػػة ادلطيعػػة اذلادئػػة الػػيت كانػػت تتحػػرؾ 
الوحيػػػػد مػػػػن كاقعػػػػو ادلريػػػػر الػػػػذم كػػػػاف يعيشػػػػو لقػػػػد كػػػػاف متمػػػػاداي كثػػػػَتا بتصػػػػوراهتا هربػػػػو إبشػػػػارة منػػػػو فقػػػػط كانػػػػت م

فيكاد ؼلتػػػػار للشػػػػخص الػػػػذم يقػػػػرأ تلػػػػك السػػػػطور أف مػػػػا ػليكػػػػو ىػػػػو كاقعػػػػي أك مسػػػػتوحى مػػػػن احلكػػػػاايت ،الذىنيػػػػة



فلقػد نسػج خيػوط حػواره جبػودة عاليػػة تعكػس القػدرة الكبػَتة الػيت ؽلتلكهػا يف اسػتثمار اخليػػاؿ يف ،كالقصػص الواقعيػة 
ئػػة ادلدعمػػة ابلطاقػػة ادلتجػػددة كالػػيت  الكتابػػة .كػػاف اخلػػيط الػػذم ينقلػػو مػػن اخليػػاؿ إىل الواقػػع ىػػي تلػػك اجللسػػات اذلاد

كاف يقضيها مع صديقو السبيت الذم يعتربه صندكؽ أسراره كالشخص الوحيد الػذم ال توجػد بينهمػا حػواجز يفهػم 
أف أفكاره ربتمل اخلطأ أك الصواب . مل يكن يف الواقػع الكاتػب شخصػا كحيػدا بػل كػاف ينتمػي إىل عائلػة متمثلػة يف 

ىالػة " كالػيت أصػبح يفقػد فيهػا احلػب ك اذلػدكء ك األمػاف  الػذم اعتػاد عليػو .فلقػد سػػادىا زكجتػو ك"سػهاـ "ك ابنتػو "
ك الشػػػكول الػػػذم كػػػاف يسػػػتقبلو مػػػن زكجتػػػو يف العديػػػد مػػػن ادلػػػرات الػػػيت  عليهػػػا التسػػػاؤالتادللػػػل ك الضػػػجر كطغػػػت 

ف يعتقػد كالػذم يعطيػو يدخل فيها ادلنزؿ .كابلتػايل كػاف ىػذا دافعػو األساسػي للبحػث عػن عػامل آخػر يليػق بػو كمػا كػا
 ،مل تصػػػبح تلػػػك اليانعػػػة،ذلػػػك االسػػػتقرار الػػػذم يطمػػػح إليػػػو اجلميػػػع .زكجتػػػو "سػػػهاـ " كالػػػيت كػػػاف ينعتهػػػا ابلتعيسػػػة

مل تصبح فلقد أرىقتها ظركؼ احلياة  : ادلسؤكليات اليت تركهػا علػى عاتقهػا ،ادلرحة اليت اعتاد عليها ،األنيقة ،اجلميلة
  .العائلة ....اي (،الزايرات ،ادلتطلبات الزكجية ،األسرة ،) مسؤكلية البنية

كىػػذا مػػا جعػػل  ،كجعلتهػػا جسػػدا بػػال ركح .ال سبلػػك القػػدرة الكافيػػة علػػى اسػػعاد زكجهػػا ابلطريقػػة الػػيت يريػػدىا       
الكاتػػب يتسػػكع بػػُت كتاابتػػو أحيػػاان كبػػُت معجباتػػو أحيػػاان أخػػرل ابحثػػا عػػن لػػذة كشػػغف احلػػب ك الػػذم سػػرعاف مػػا 

ؿ إليػػو لكػػن لطبيعػػة الكاتػػب فهػػو يشػػعر ابدللػػل يف كػػل مػػرة يصػػل بسػػهولة إىل ادلػػرأة الػػيت يتأمػػل فيهػػا أف ألػػف الوصػػو 
تكوف فرجو  .لكن تتغَت نظرتو يف كل مرة ففي إحدل ادلرات أيضا : صػادؼ "رانيػا" مديرتػو اجلديػدة ادلسػؤكلة علػى 

 ،د كانت امرأة يف منتصف العمر مجيلػة، مهتمػةفق ،ك كالعادة ما يستهوم الكاتب منظر ادلرأة اخلارجي،نشر ركاايتو
كيف ال كىػو زلبػوب الفتيػات ،كانت تعامل الكاتب كأنو  كأنو شخص عادم كىذا ما أاثر حفيظتو،كاثقة بنفسها

مل تكػػن "رانيػػا" لقمػػة صػػائغة بعػػدما أصػػبحت أرملػػة تغػػَتت نظرهتػػا للواقػػع   ،فػػأكثر قػػراء ركاايتػػو ىػػن مػػن بنػػات جلػػدهتا
ابردة ال تستسلم بتلك السهولة اليت عهػدىا الكاتػب مػن معجباتػو .لكػن ،منضبطة،مستقلة،يديةكأصبحت امرأة حد

الراقػػي ادلشػػبع بعبػػارات احلػػب  ،الشػػجي،رغػػم كػػل ذلػػك فلقػػد أغواىػػا ال الكاتػػب يف كػػل مػػرة يلتقيػػاف بكالمػػو ادللحوف
غػم كػل الظػركؼ ايطػة بػو كالشوؽ .فأصبحت ىي األخرل إحدل معجباتو الػيت كػاف راغبػا يف إقامػة عالقػة معهػا ر 

فهػػػذه ادلػػػرة حلقػػػت مشػػػاعره ضلػػػو أحػػػالـ أك كمػػػا يسػػػميها الػػػبعض نينػػػا .كػػػاف يقػػػوؿ ،.مل يتوقػػػف الكاتػػػب ىنػػػا فقط
كانػت موجهػة دبهمػة حػوؿ كتػاابت   ،لصديقو السبيت أهنػا مغػايرة لألخػرايت كانػت أحػالـ صػحفية يف جريػدة األدب

صػػغَتة يف العمػػر أاثرت حفيظتػػو مػػن ،خجولة،أنيقة ،صػػية  مثقفػػةكأعمػػاؿ الكاتػػب .كمػػا زادىػػا مجػػاال أهنػػا كانػػت شخ
جديػػد لكػػن كػػاف الوصػػوؿ إليهػػا يشػػبو ادلسػػتحيل فلقػػد كانػػت أحػػالـ القصػػة صػػعبة .كمػػع ذلػػك فقػػد كاصػػل الكاتػػب 

 زلاكلتو للوصوؿ إىل كسب ثقة الصحفية .كالظفر دبا يطوؼ إليو شغف احلب . 

ب طغت كثَتا على تفكَته فجعلتػو يعػيش يف عػامل متغػَت مل يسػتطع الػتخلص احلالة الوعلية اليت عاشها الكات         
فيو من ادلػد كاجلػزر الػذم حػاؿ دكف اسػتقرار مشػاعره يف مكػاف مػا. فػالواقع مغػاير سبامػا دلػا ىػو موجػود يف سليلتػو مػن 

 أحالـ.



لػػػك احلػػػب العػػػذرم مػػػن فػػػادلرأة الػػػيت كقػػػع يف حبهػػػا الرا امػػػرأة مػػػن كرؽ سػػػرعاف مػػػا تالشػػػت كتالشػػػى معهػػػا ذ        
الوجػػػود فالرغبػػػة الشػػػديدة الػػػيت كانػػػت تػػػدفع الكاتػػػب إىل الكتابػػػة دلالقاهتػػػا ذىػػػب تػػػدرغليا كلػػػذلك قػػػرر التوقػػػف عػػػن 
اسػػتكماؿ حكايتػػو مػػع الرا. كمػػا أف رغبتػػو يف إقامػػة عالقػػة مػػع رانيػػا سػػرعاف مػػا تغػػَت ىػػو أيضػػا بعػػدما دخلػػت حياتػػو 

مػػا غفػل عنػػو الكاتػػب كجعلػو طػػي النسػػياف  هبػػا. كلكػنكاحػد للظفػػر  أحػالـ كالػػيت بقػت مشػػاعره تتجػػو صػوب ا اذبػػاه
زكجتو سهاـ كاقعو ادلرير كالذم سرعاف ما اكتشف أنو ذلػك العػامل احلقيقػي الػذم ال ؽلكػن تصػور كجػوده مػن دكنػو. 
 كلكػػن اكتشػػف ذلػػك يف كقػػت متػػأخر فلقػػد كصػػلتو رسػػالة لربيػػد منزلػػو كرقػػة طػػالؽ. سػػهاـ ادلػػرأة الزكجػػة الصػػبورة الػػيت
ربملػت كػػل الفصػػوؿ كاضػػطراابت مشػػاعر الكاتػػب فقػػد نفػػد صػػربىا كقػػد أكػػل الشػػقاء نصػػفها فقػػررت أف ربػػتفظ دبػػا 

 تبقى منها كقررت االنفصاؿ عن الكاتب.

كػػل ىػػذه األكضػػاع الػػيت أحلػػا إليهػػا الكاتػػب ادخلتػػو حالػػة مػػن الفوضػػى كاحلػػزف كالضػػياع فلػػم يتبقػػى لػػو غػػَت         
لردبا يعطيو حال  لوضعو كاف صديقو "السبيت " يعلم حػق ادلعرفػة أنػو ذلػك الصػادؽ الػذم جلسة مع صديقو السبيت 

تكره مشاعره الكذب، ترفض لعب دكر الػزكج أك دكر احلبيػب، أك دكر العاشػق عػدمي األخػالؽ كعػدمي الضػمَت فقػد  
بػث فيػو احليػاة كاف يصفو ابدلبد الذم يبحث عن دـ جديػد. عػن حيػاة أفضػل. كألف السػبيت كػاف الشػخص الػذم ي

جديػػد، فقػػد اقػػًتح عليػػو أف يكػػوف ذلػػك الطفػػل الصػػغَت الػػذم يعػػيش حياتػػو بػػُت االكتشػػاؼ كالتحػػدم، الطفػػل  مػػن
الػػذم ال ػلسػػب حسػػااب للفشػػل أك اخلسػػارة، كىػػذا كػػاف رغبػػة يف إخراجػػو مػػن حالػػة الػػوىن كالضػػياع الػػيت رأل فيهػػا 

 الكاتب.

تو حالة حب عػن ربقيػق ادلتعػة أك الظفػر خبليلػة أك حببيبػة أك بزكجػة مل يكن يبحث "فيصل األمحر " يف ركاي          
جديدة كما ؼلتاؿ للبعض يف ادلرة األكىل بػل كػاف طموحػو ىػو الوصػوؿ إىل اجلػوىر مػن ركايتػو أف االنسػاف قػد يعػيش 

ودا جػػؽلكػػن أف يكػػوف موجػػودا ابلضػػركرة مو احلػػب بطػػرؽ عػػدة كبصػػور متنوعػػة. كلكػػن مػػا يسػػميو "حالػػة حػػب " ال 
فهػػػو شػػػعور طػػػاىر يتجلػػػى يف الفهػػػم  ،جػػػاابتعاإللضػػػركرة، فاحلػػػب ال ؽلكػػػن أف تصػػػوره الكلمػػػات أك النظػػػرات أك اب

 الصحيح للطرؽ اآلخر.

 

 

 

 

 

 



 التعريف ابلروائي "فيصل األْحر ": 

حاصػل علػى بكػػالوراي ،أـ ببػأر العػاتر )كاليػة تبسػة ( 973فيصػل األمحػر أكػادؽلي ككاتػب جزائػرم  مػن مواليػو       
مث ماجيسػًت أدب حػديث كمعاصػػر  ،ـ1995مث ليسػانس لغػة عربيػػة كأداهبػا جبامعػة قسػػنطينة ،ـ 1991الرايضػيات 

مػػػدير ربريػػػر أسػػػبوعية العلػػػم  ،مػػػن اجلامعػػػة نفسػػػها،2011كالػػػدكتورا يف الدقػػػة ادلعاصػػػرة  ،2001جبامعػػػة قسػػػنطينة 
خػػرب الًتمجػػة يف اللسػػانيات  كعضػػو سػػابق دب،2004كأسػػتاذ زلاضػػر جبامعػػة جيجػػل منػػد  ،1998 -2000الثقػػايف 

    1السوسيو تعليمية جبيجل. لسانية ك السوسيو أدبية ك كعضو سلرب الدراسات السوسيو،كاألدب . جامعة قسنطينة

 اىم مؤلفاتو )أعمالو( :   

 .  2003 –ركاية  –رجل األعماؿ   (1

 .   2005 –دراسة  -السيميائية الشعرية (2

 .   2005 –ترمجة  –الركاية الفرنسية ادلعاصرة للوراف فليدر  (3

 . 2007-شعر  –مساءات ادلتناىي يف الصغر  (4

   2011.2-2008ركاية )خياؿ علي ( –أمُت العلواين  (5
 .  2011-2010-2009-دراسة -الدليل السيميولوجي  (6

 .  2010-دراسة -معجم السيميائيات  (7

 .  2013-دراسات -دراسات يف اآلداب األجنبية  (8

                .2013 ،دراسات دار األدلعية-دائرة معارؼ يف اآلداب األجنبية  (9

                .2013 ،كطافدراسات دار األ-دائرة معارؼ يف اآلداب األجنبية  (10

 .  2017 -ركاية-حالة حب  (11

 .  2017-شعر -الرغبات ادلتقاطعة  (12

 .  2018-دراسة يف اخلياؿ العلمي -خرائط العوامل ادلمكنة  (13

 .  2018-ركاية -الداخلية  النوافذ (14

                                                           
 .104فيصل األْحر : مدارج التدبري و معارج التفكري ، دار السحر ، دط ، دس ، ص   1
 .105ادلرجع نفسو : ص   2



 .  2019-أدبية  ذاتيةسَتة -خزانة األسرار  (15

   2019.1-ركاية -ساعة حب -ساعة حرب  (16
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 قائمة ادلصادر و ادلراجع



 قائمة ادلصادر و ادلراجع:
 الكرميالقرآف 

 . 06سورة يوسف : اآلية 
 .70سورة الكهف: اآلية 

 .113سورة طو: اآلية 
 ادلصادر و ادلراجع
 ادلراجع العربية
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 .1989، 1محيد احلمداين : أسلوبية الركاية، منشورات ساؿ، ادلغرب، ط

 .2003 1محيد احلمداين : القراءة ك توليد الداللة، تغيَت عاداتنا يف قراءة النص األديب، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط
 .1996خَتة محر العُت : جدؿ احلداثة يف نقد الشعر العريب، منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق، دط، 

 .2003 ،1بعد احلداثة يف زمنها القادـ، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، طرضواف جودت زايدة : صدل احلداثة ك ما 
 .1997 1سامي سويداف : جسور احلداثة ادلعلقة دار اآلداب، بَتكت لبناف ص 

 سعيد بن رزقة : احلداثة يف الشعر العريب، أدكنيس أظلوذجا، أحباث للًتمجة ك النشر ك التوزيع، دط، دس.
 ة العربية من الًتاث إىل العصر، من أجل ركاية تفاعلية عربية، دط، دس،سعيد يقطُت : الركاي 

 .1996، 1سليماف نبيل : سَتة القارلء، دار احلوار، سوراي، ط
 .1997، 3: بنيات العجائيب يف الركاية العربية، رللة فصوؿ، ع شعيب حليفي

الغربيُت، سلسلة عامل ادلعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة ك الفنوف اآلداب، شكرم دمحم عياد : ادلذاىب األدبية ك النقدية عند العرب ك 
 .1993الكويت ،   د ط، 

 .1995، 2صالح فضل : شفرات النص، عُت للدراسات، مصر، ط 
، انشركف، دب، ط   .2008، 1عبد احلق بلعابد : جَتار جينتا من النص إىل ادلناص، تقدمي سعيد يقطُت، دار العربية للعلـو
 .1999عبد الرحيم العالـ : سؤاؿ احلداثة يف الركاية ادلغربية، افريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، بَتكت، دط،  



 .2011، 1عبد السالـ صحرام : أسئلة احلداثة العربية، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، قسنطينة، ط  
 .2001الوطن الكويت، عبد العزيز محودة : ادلرااي ادلقعرة ضلو نظرية نقدية عربية، مطابع   
عبد الغٍت ابرة :إشكالية أتصيل احلداثة يف اخلطاب النقدم العريب ادلعاصر يف مفهـو احلداثة مطابع اذليئة ادلصرية العامة للكتاب   
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