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لعّل أهّم ما يلفت انتباه القارئ ألّي نص أديب هو مدى اجلمالية الّيت تكمن فيه، إذ تعترب مسّة بارزة تدفع     

ة احلقيقية للّنص ، الّيت متّد القارئ بلذة ما بعدها مأغواره، واستفتاح مغاليقه، فاجلمال إذن هو القيالقارئ إىل سرب 

   . لذة أثناء قراءته ومتابعته بعيدا عن األفكار واخللفيات املسبقة، فكّل نص أديب له غاياته احملّددة

 اكبتر  أو العربية قدميا أو حديثا قضية تداخلمن القضايا اليت تناولتها الساحة النقدية سواء الغربية أو     

 إالّ  ص ما هوالنصوص بني بعضها البعض فبعد الدراسات واجلهود اليت قام �ا بعض األدباء والباحثني،تبّني أّن النّ 

وتشكيل من جديد لنص سابق، وهو أيضا إعادة اخللق واإلبداع اجلمايل حيث أّن املبدع يشكل نصا جديدا  بلورة

من نصوص سابقة وذلك عن طريق األخذ والتحوير منها، فيكتب على شاكلة مماثلة ملا كان قد كتب  انطالقا

  .، أي وقوع احلافر على احلافرغريه

 التناص ،احلوارية ،النصية الالحقة:ظهور علم جديد فكان ظهوره مرتبط مبصطلحات عديدة من هنا بدأ       

ما ميّيزه عن هذه املصطلحات أنّه جاء باسم جديد ومغاير عن بقية لكن ...التعالق النصي، التفاعل، التحوير

على حيث أّن هذا املصطلح جاء جامعا لكل ما يرتبط بفعل إعادة الكتابة  طريسالتّ  املصطلحات السابقة وهو

  . أثار ممحوة سابقا، أو ما كان موجود وأصبح اليوم جديدا

وكذا  هذه الظاهرةققها حتمالية اليت معرفة القيم اجل حماولةو "التطريس"من هنا كان تّوجهنا لدراسة ظاهرة و     

ا املصطلح درفة مجيع أجزاء هتناولنا بالدراسة نص حديث لتسهل علينا معوقد ، ااإلحاطة باملفهوم الشامل هل

  ."جوخة الحارثي"لـ القمر سيدات"يف رواية  جمالية التطريس"مشروع حبثنا  موسوما بـــ  فكان

شكّلت لنا زاوية احلجر يف البحث، ومن أبرز هذه  ،يف خضم الدراسةجمموعة من األسئلة لينا نهال عتل    

 . اإلشكاالت

 التطريس ؟ ما هو 
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 ين أصلوادهدا المصطلح ؟ومن هم األعالم ال هي الجذور األولى لظهور وتشكيل ما 

  لمصطلح التطريس؟     

 والفنية داخل العمل األدبي ؟  كيف يعمل فعل التطريس على تحقيق تلك القيمة الجمالية

أو ما هي القيمة الجمالية والفنية التي يحققها فعل الّتطريس داخل النصوص وخاصة نص 

  الرواية؟

مبا أنّنا فتحنا باب  صفي املمزوج بالتارخيي البنيوي،لو املنهج الإلجابة عن هذه اإلشكاالت اعتمدنا على    

اخلليج العريب، لنعتمد فيما بعد املنهج البنيوي من خالل حتليلنا وتفكيكنا البحث عن تاريخ نشأة وتطّور الّرواية يف 

  .مع مقدمة وخامتة لنيفصىل لنقسم البحث إألساليب الّتطريس املوجودة يف الّرواية، 

إذ جاء املدخل تفصيال عن مالمح الّرواية يف اخلليج العريب،نشأ�ا وتأسيسها الذي تضّمن كيفية ظهور     

ل الّيت أّدت إىل ظهورها وتطّورها من مرحلة إىل أخرى، وكيف كان هذا الفن عند ماخلليجية وما هي العواالّرواية 

  .اخلليج إضافة إىل تقدمي مقاربة نقدية هلذه الّرواية اخلليجية، مع الّتعريج على شعرية الّتصوير فيها

؛ تطرقنا يف املبحث األّول "يسبحث في جمالية الّتطر " عنوان موسوما ب النظري الفصل األّولوجاء     

، وصوال "كانط"و" أفالطون: "إىل تقدمي مفهوم شامل للجمالية، انطالقا من تبلورها عند فالسفة الغرب، أمثال

، إضافة إىل هذا تناولنا اجلمالية يف األدب "أيب حيان الّتوحيدي"و " أيب حامد الغزايل"ىل فالسفة العرب ، أمثال إ

  .والّرواية خصوصا

وعي " دي سوسري"لدى (الّتطريس، وفيه قدمنا جذور الّتطريس  أّما املبحث الثّاين فتبلور حول ماهية    

الّتطريس لدى كريستيفا، الّتطريس وال ... ونقد الشكالنية، باختنيجنيين باملفهوم، احلوارية تأصيل للّتطريس، 

، كما تطرقنا إىل مفهوم التطريس )لدى جونات �ائية الداللة عند روالن بارت، إضافة إىل أصناف التجاوز الّنصي
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االقتباس "(منهاج البلغاء وسراج األدباء للقرطاجّين "يف املعاجم العربية وكتب األصول وجذوره يف كل من كتاب 

حملاكاة يف الّلسان وا )سي يف البالغة القدميةوالّتصرف والّتحوير، أصناف الّتصرف والّتحويل، احملاكاة فعل تطري

التطريس يف ثنايا نظرية النظم لعبد القاهر اجلرجاين، والقصص فعل رقات األدبية، و القدامى من السّ وموقف 

  .تطريسي يف البالغة العربية القدمية

، "تجليات الّتطريس في رواية سيدات القمر" حتت عنوان ، فكان تطبيقيا جاءالفصل الثّانيوجاء     

الوصية، املثل، الشعر، ( األجناس األدبية  وتطريس" سيدات القمر"عنوانففي املبحث األّول تناولنا التطريس يف 

القرآن الكرمي، احلديث الّنبوي ( أّما املبحث الثّاين فتناولنا فيه التطريس يف األجناس الغري أدبية)اخلرافة واألسطورة

  .، و الّتطريس يف املوروث الغريب والعريب)الشريف، الّتاريخ ، الواقع

  .حوصلة ألهّم ما توصلّنا إليه من هذه الدراسةالّيت كانت  خاتمةالوأخريا     

ثابة الطريق املوجه حنو حقيقة اجلمالية مبمتكئني يف اجناز هدا البحث على جمموعة من املصادر واملراجع الّيت كانت 

  :التطريسية من أمهها 

 جوخة احلارثي"سيدات القمر لــ."  

  ّدليلة شقرون"لــ) جنيب حمفوظ أمنوذجا(العربية احلديثة  طريس يف الروايةالت."  

 هلامشيالسيد امحد ا"لــ املعاين و البيان و البديع جواهر البالغة يف. " 

  :أّما عن اختيارنا هلذا املوضوع بالّتحديد فريجع إىل أسباب ذاتية وأخرى موضوعية متثّلت يف

 سيدات القمر"خصوصا العمانية الّيت نالت العاملية شغفنا ورغبتنا يف البحث  يف الّرواية اخلليجية." 

  اإلحاطة به عن طريق تقّصي اجلذور األوىل لظهوره، و كذلك و التعرف على مصطلح جديد، حماولتنا

ي مجيع األجناس األدبية ألّن الّرواية هي اجلنس األديب الذي حيتو  رالتطبيق على نص روائي معاص
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انصّب على معرفة القيمة اجلمالية اليت حيققها فعل التطريس داخل املنت  أّن اهتمامنا إضافة إىلاألخرى، 

  .الّروائي

  :هات  أمهّ ملا كانت لذة الباحث ال تنفصل عن أالمه فقد تعرضنا أثناء اجناز هدا البحث لصعوبا  

 نقص املراجع الّيت تتناول الّرواية اخلليجية. 

 خاصة صعوبة عدم وجود "التطريس"تناولت موضوع حبثنا الّيت ) حديثة قدمية أو(قّلة الدراسات السابقة ،

  .مراجع ختدمنا يف اجلانب التطبيقي

، على توجيها�ا "ليلى بوعكاز"ال يسعنا إّال أن نتقّدم بالشكر اجلزيل إىل األستاذة املشرفة  ،ويف األخري      

ّل من ساعدنا من قريب أو بعيد يف إجناز القيمة وتشجيعا�ا الدائمة، كما نتقدم بالشكر جلميع األساتذة ، وإىل ك

" سيدات القمر"يف " التطريس" هذا البحث، وبعد فإّن دراستنا هذه ما هي إّال حماولة متواضعة لدراسة ظاهرة 

اجلهد  أخلصنا بذلنا فيها جهدا متواصال، فإن أحسنا فمن فضل الّله ونعمه، وما كان دون ذلك فعزاؤنا أنّنا

كون قد ُوفقنا يف وضع هذه اخلطوة العاّمة لبحثنا هذا، ويف عرضها أملني بلوغ حدا مرضيا وحاولنا، ونرجو أن ن

  .من القبول والّله املوفق إىل سبيل الرشاد
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العربي  الّرواية في بالد الخليج نشأة

 وتطورها
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 الشكل، ارتبطت بتحوالت ا�تمعاملضمون و  فقتها تغريات على مستوىاشهدت الّرواية العربّية حتوالت ر 

ا من خالل األدب لت فنيّ سواء على املستوى السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي، ومن ّمث انعكست ومتثّ 

  . الواقعية منها واخلارجية ،حياكيها ويرتمجها يف ذات ا�رىبطبيعة احلال فكان 

واملناسب هلذا  لهذا الواقع وجتسيده لتكون الّرواية بالذات احلاضن األوّ  بإعادة إنتاج فكان بذلك كفيال

 شكل واملتشا�ة داخل ا�تمع، فيفرز لنا النماذج البشرية يف فّن يتسع لدراسة العالقات املتشابكة‹‹التجسيد فهي

تقبّله، إذ متثّلت فيه مالمح اخلري والبطولة والدعوة إىل اإلصالح، وشكل حناول أن نتجنبه إذا بذا وكأنه رمز 

للتخلف والفساد الدعوة  إىل الرذيلة، على ذلك فالفن الّروائي جينح غالبا إىل التهذيب واإلصالح ويفيد العالج 

مضامني الّرواية بالواقع اخلارجي، ومواكبتها  هذا يؤكد عالقة)1(.››االجتماعية األمثل للتغلب على جّل املشاكل

  .الدائمة لسريورة واقع ا�تمع

 من خالل ما سبق ميكننا تتبع تاريخ وأسباب ظهور الّرواية يف بلدان جملس التعاون العريب اخلليجي و 

  .رصد تطّورها الفّين الذي ولد أساسا من رحم ازدهار وارتقاء ا�تمعو 

 ين، أي أّ�ا تكن مواكبة للمراحلالظهور الفعلي للّرواية يف هذه البلدان إىل النصف الثّاين من القرن العشر يعود 

  :من أسباب هذا التأخر جند و  واية يف البلدان العربية عمومااألوىل لظهور الرّ 

االقتصادية، بدليل أّن الّرواية اخلليجية مل تعرف ظهورا أو تطورا إّال بعد الطفرة بطء الّتحوالت السياسية و 

فظهرت معه الطبقة املتوسطّة الّيت �ضت بتحديث ا�تمع، ‹‹ن خالل انفجار النفط يف منابعها،ماالقتصادية 

 )2(.››اجلديد الواقع ن متطلباتلتغيري البنية االجتماعية القدمية فكان ظهور الّرواية حلاجيه ا�تمع، للّتعبري ع

                                                           
، دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع، دمشق، )دراسة موضوعية وفنية ( الكيالين الشخصية الروائية بني علي أمحد باكتري وجنيب : عبد اخلالق )1(

    .26، ص 2009

  .25-24، ص ص، 2016، 1الّرواية اخلليجية، قراءة يف األنساق الثقافية، دار األكادمييون، األردن، ط: فارس البيل: أنظر)2(
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 الّرواية ومن هنا ندرك العالقة املتالزمة بني ظهور وتطّور ا�تمعات وبني ظهور الّرواية، ونستنتج أنّ 

اخلليجية يف سياق هذا ا�رى الوظيفي أو التمثيلي قد متكّنت من مواكبة وحماكاة خصوصية واقعها احملّلي من حتّول 

وهذه الرؤية  ،و تطّور رافقه بنفس القدر ارتقاء بنائها الفّين، ومن هنا ندرك رؤية العالقة املتالمحة بني الواقع والّرواية

الّرواية بتطّور ا�تمع البورجوازي ّمث يعود إىل  رإىل الّتاريخ عندما يربط ظهو  يعود‹‹ الذي " هيجل"جزء من رؤية 

  )1(.››يف مقابلته بني الّسمات الفّنية للّرواية والبناء الشكلي  علم اجلمال

. وهذه الرؤية جتعلنا نفهم طبيعة هذه ا�تمعات من جهة، ونفهم وظيفة الّرواية ومتّثال�ا الّسردية من خالهلا أيضا

  .ايّ نتاجإوفنّيا وحّىت  تارخيياومن جهة أخرى وهي األهّم، ندرك حداثة نشأة الّرواية اخلليجية 

  :مبرحلتني أّن الّرواية اخلليجية مّرت"عبد احلفيظ الشمري"ويرى الباحث 

الّتحّول والّتطّور، فالّتحّول :الّرواية اخلليجية ترتاوح بني فينتني مها ‹‹ مرحلة الّنشأة والّتحّول؛ حيث يرى أّن 

 عام" شاهنده"ألدباء الّرواد الذين كتبوا الّرواية اجتاه غالب وهو الرومانتيكي وقد تكون رواية  بدأها

لى ذلك، واجليل الثّاين محل عبء اجلديد فخرج بكتابة الّرواية إىل منوذجا ع" راشد عبد اهللا النعيمي"ل1993

لكن هذا الرّأي  )2(.››مفاهيم الواقعي باملتخّيل الذاتية تتعالق مع جماالت أرحب، ليجعل البانوراما الوصفية والسرية

ال ميكن الّتسليم مبصداقيته ألنّنا جند أّن الّرواية اخلليجية ولدت من رحم الّرواية احلديثة وأّن إرهاصا�ا األوىل تعود 

  .1930إىل تاريخ 

ميكن القول أّن هذا املصطلح عائد خلصوصية هذه " الّرواية الخليجية"أّما من حيث مفهوم مصطلح 

ا خصائص مشرتكة متقاربة، سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية، والتشابه اجلغرايف والّتارخيي املنطقة، الّيت جتمعه

فشكلت هذه اخلصوصية نسقا إيديولوجيا انضوى حتته مصطلح بلدان ا�لس التعاوين ‹‹ بني هذه البلدان 

                                                           
  .5، ص 1،1990، املركز الثقايف العريب، بريوت ، ط)الشخصية الفضاء، الّزمن، (بنية الشكل الّروائي، : حسن حبراوي)1(

  .15136،2014حتّول أو تطّور؟، جريدة الشرق األوسط، اجلزيرة الثقافية، العدد ... الّرواية الّسعودية: عبد احلفيظ الشمري )2(
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ويت وسلطنة عمان ودولة قطر ومملكة اإلمارات املّتحدة ودولة الكمن اململكة العربية الّسعودية و  اخلليجي، املشّكل

وهذه اخلصوصية هي جمموعة من الّسمات الّيت متّيز أدبا ما وتفّرده عن غريه من اآلداب ومينحه هويّته . البحرين

  )1(››.اخلاّصة به

وقد تكون هذه الّسمات متوفرة يف عناصر الّزمان واملكان والعرق، أو تكون يف املضامني الّيت يُفعلها 

هناك من يرى أّن هذه اخلصوصية قد تكون يف مسات البىن واألشكال األدبية الّيت تبلور اهلويّة ‹‹ األديب، واخلطاب 

بالّلغة أو الّدين أو  األدبية مجالّيا بأسلوب موضوعي وفّين متقارب وهناك بعض النقاد ميّيزون خصوصية األدب

  )2(.››احلدود الّسياسية 

هذا االحتاد املّطل على اخلليج العريب له خصوصية مشرتكة ومسات ‹‹  ومن هنا انبثق هدا املصطلح ألنّ 

ممّيزة مكانا وبيئة، ثقافة وعادات وتقاليد، كما لو أنّه نسيج واحد بقواسم مشرتكة عديدة ميكن أن ختلق إبداعا 

يب يف مشهديه شامال، له خصائص متحّدة خبصوصية مجالية وموضوعية تربر اشرتاك الّرواية يف منطقة اخلليج العر 

أو خريطة واحدة، إذا إن الثقافة العاّمة هلذه الدول على املستوى الكّلي تشرتك يف الكثري من القّيم والعادات، 

  )3(.››حبكم متاثل البيئة وتشابه الواقع إىل حّد كبري 

بنفس القدر وقد كانت الّرواية اخلليجية منذ ظهورها تعاجل مهوم اإلنسان وا�تمع يف حميطها وقضاياها، 

الذي عاجلته الّرواية العربية خاّصة والعاملية عاّمة، فهي من حيث مضامينها متثيل اجتماعي يرصد الّتغّري الذي طرأ 

قد برزت املالمح املشرتكة يف الرواية اخلليجية من هذا الرصد و . على سلوك أبنائها أو جمتمعها على جمتمعها وأثرها

 يعيشها سكان املنطقة فظاهرة الطفرة الّيت ‹‹السياسية ماعية واالقتصادية و ضامني االجتأيضا، يف تشابه امل

                                                           
)1(

، 2011، )ط.د(صدى للنشر، سلسلة كتاب جملة ديب للثقافة، هواجس الّرواية اخلليجية، دار ال: الرشيد بوالشعري: أنظر :الرشيد بوالشعري: أنظر  

  .47ص 

)2(
  .الصفحة نفسها: املرجع نفسه  

)3(
  .25- 24رجع السابق، ص الّرواية اخلليجية، امل: فارس البيل  
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االقتصادية اليت بدأت مند السبعينات، أسهمت يف هذا التحول الكبري يف شىت جوانب احلياة اخلليجية، و منها 

ملمحا بارزا متمثال يف الّرواية احلياة األدبية باالنتقال من دور البداوة و الريفية ايل حلياة العصرية بتعقيدا�ا، كان 

  )1(››.اخلليجية ايل حد كبري

نتجت عن هده التحوالت ظاهرة الصراع االجتماعي الثقايف بني القيم و العادات التقليدية السائدة و 

ياة اجتماعيا يف فضائها الثقايف املغلق علي نفسه، و بني قيم االنفتاح و التواصل مع األخر يف جمتمع يعيش ح

يعيش يف ذات الوقت سياق ا�تمع احملكوم بقيم اجتماعية و ثقافية خمتلطة، و خمتلفة بتعقيدا�ا و�رجها و جديدة 

املتعلقة مثلما طرقت الّرواية اخلليجية بعضا من قضايا الشائكة من مضامينها الّسردية و جسد شكال جديدا 

  )2(.ا، حمدثة بعض اهلزات يف حميطها اقرتبت من بعضهأوالسياسة أو اجلنس أو العرف و  املذهببالّدين، و 

اخلصوصية بني روايات بلدان اخلليج العريب إّال أّن التباين ظاهرة بارزة ورغم املشرتكات واملالمح األدبية و 

ص لية تشكيل النّ آاملضمون ،فمستوى الرواية من حيث الشكل و  ىا علإبداعيّ ا وانتاجّيا و ذه البلدان تارخييّ بني ه

يف  بداع الروائياإلأسباب عّدة يف مقدمتها حداثة ، ويعود ذلك إىل رآخ من بلد إىل. ي تتفاوتوائي اخلليجالرّ 

ويعود ذلك التفاوت إىل . ا املضمون فقد جسد تفاوت نسبيا يف بعض املضامني أيضاعدد من بلدان اخلليج أمّ 

  .ىغريها من جهة أخر يف بعضها دون  خصوصية كّل بلد من جهة، وبعض األحداث السياسية اليت أثرت

ميكن رصد هذا التباين وفقا لسبق التاريخ لظهور الّرواية يف كل بلد على حدة ومن هنا نرصد حتول و 

  .الّرواية اخلليجية  متثلها التجربة الّروائية اخلليجية ،وكم النتائج ونوعية املضامني الّيت 

                                                           
  .47ص  رجع السابقالّرواية اخلليجية، امل: فارس البيل )1(

  .33، ص 2013، 1العربية الّسعودية، النادي األديب يف منطقة الباحة اململكة العربية السعودية، طكة لحتوالت الّرواية يف املم: عايل القرشي: أنظر )2(
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عدا اململكة العربية  بيا يف كل دول اخلليج مايف اخلليج لوجدنا أ�ا ظهرت متأخرة نس ةنا الّروايلولو تأمّ 

حدة خلصوصية   ىوتطورها يف كل قطر من األقطار علتطرق ملراحل ظهور الّرواية نوس.دولة الكويت عودية و السّ 

  .الّرواية فيها مع بيان أعالمها، والتحّديات الّيت وجهتها لة وبيان أسباب وعوامل تأخر ظهوركّل دو 

 :الّسعوديةالّرواية : 1-1

حني ظهرت الّرواية اخلليجية ،كانت أّول بداية هلا يف اململكة العربية السعودية وبعدها الكويت وبقية 

م مثلت استهالال ملسرية 1930الصادرة عام " التوأمان"يف روايته " القدوس األنصاري عبد"البلدان،  ولّعل جتربة 

وأعلن أّن جملته ستنشر على " املنهل"دها بست سنوات أسس جملة الّرواية احمللية السعودية واخلليجية عموما وبع

  .صفحا�ا كّل احملاوالت يف كتابة الّرواية 

وبعدمها توقفت  "حممد علي مغريب"و" أمحد السباعي"لكل من  "البعث"و "فكرة"فظهرت رواية 

الفن الّروائي من  اللتني كانت أقرب إىل "و فكرة البعث"إال  حيث مل نر. ة ملدة ثالثني عاّما االصدارات الّروائي

ومع ذلك أسهمت تلك احملاوالت يف غرس البذور، و�يئة . غريمها رغم جوانب الضعف الكثرية يف بنائهما الفينّ 

  )1(.للّرواية الرتبة لتأيت عوامل أخرى فتزيد القاعدة اجلماهريية

على ثقافات الشعوب األخرى كما ظهرت ومن بني هذه العوامل ، انتشار التعليم وتطّوره واالنفتاح 

اليت يعّدها الّنقاد البداية ، "حامد دمنهوري"لـــ1959الصادرة عام  "مثن التضحية"الّصحافة، فأول رواية فنية هي 

كما سلط الضوء عليها من خالل الكثري من الدراسات . احلقيقية للّرواية الّسعودية وقد ترمجت اىل عّدة لغات

ثقب يف "روايته األوىل وهي " إبراهيم الناصر" عددا من الكّتاب على خوض التجربة، فأصدر الّنقدية ما شجع

                                                           
  .2، ص 2010، )ط.د(، )قراءة بيليومرتية(الّرواية العربية الّسعودية من خالل رؤية معرفية : مجيل محداوي : أنظر )1(
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 زراع"مث تتبعهما "ومرت األيام"ليصدر روايته األخرى وهي " الدمنهوري"، وعاد م1961سنة " رداء الّليل

  .مثّ توالت الكتابات)1(".أمري احلب "فأصدر أّول ّرواية تارخيية وهي "عقبل

  :الكم املنتج من األعمال الّروائية املتميزة، نستطيع أن حندد أن الّرواية الّسعودية مّرت خبمسة مراحل وأمام

  )م1957_1930) ( م 1377_1949: ( المرحلة األولى

حممد علي "و" أمحد السباعي"و" عبد القدوس األنصاري"وهي مرحلة البدايات وأدباء هذه املرحلة هم 

  .)2(هي أّول حماولة ّروائية" فالتوأمان."حلة الكثري من األفكار و القضايا والقيماستوعبت هذه املر "مغريب

ّمث ساد الصمت ملدة أربعة عشر عاما مل نر خالهلا أي "االنتقام الطبيعي "و"فتاة السفوري "ّمث تلتها رواية 

، وبعد مخسة "الصديق الزوجة و "، ّمث "البعث "وبعد عدة أشهر صدرت " فكرة" حماولة روائية، إىل أن صدرت 

ولو حاولنا الغوص يف هذه اخلصائص لوجدنا أ�ا قليلة ". مسراء احلجارية " أعوام صدرت حماولة أخري موسومة بــ 

  . اإلجناز بالرغم من أّ�ا فرتة زمنية طويلة تتعدى الثالثني عاما

يف كتابة املرسوم " السيد ديب حممد"وهذا ما أشار إليه . كما أّ�ا أعمال مل تف مبعايري األعمال الفنية

، فالّرواية يف جانبها الفين قلما سلمت من األسلوب الوعظي بصيغة "فن الّرواية يف اململكة العربية السعودية"بــــ

التقريرية مبتعدة عن اللغة ا�ازية واللفظة  الدالة املوحية، وال غرابة يف ذلك شأن البدايات والبواكري األوىل ألي 

                                                           
  .5صاملرجع السابق، ، )قراءة بيليومرتية(الّرواية العربية الّسعودية من خالل رؤية معرفية : مجيل محداوي )1(

، 1ث، طالرشيد بوالشعري، مساءلة الّنص الّروائي يف الّسرديات العربية اخلليجية املعاصرة، دار الكتب الوطنية، هيئة أبو ظيب للثقافة والرتا: أنظر )2(

  .7، ص 2010
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أي بلد، وتبقى روايات هذه املرحلة أّ�ا جاءت استجابة لظروف بيئتها الثقافية واالجتماعية، واستطاعت فن، ويف 

  )1(.بإمكانا�ا املتواضعة أن متس قضايا وموضوعات ظهرت يف عصرها 

  ) م1979_م1958( _)ه 1399_ه1378 ( المرحلة الثانية

، الّيت عدّها الّنقاد البداية احلقيقية "ريحامد دمنهو "ل" مثن التضحية"م صدرت رواية 1378يف عام 

من الّروايات البارزة يف تلك املرحلة، " مثن التضحية"ملا فيها من متاسك يف البناء الفّين، ورواية . للّرواية السعودية

". وغربت الشمس"ورواية " أمري احلب"ورواية " وهرت األيام"ورواية " سعيد دفرتدار"لــ " األفندي"وظهرت رواية  

  ". الرباءة املفقودة"، "هند صاحل باغفار"ويف هذه املرحلة ظهر القلم النسائي ألول مرّة متمثال يف رواية 

وقد تأثرت الكاتبات السعوديات با�تمع " غذا سيكون اخلميس"حيث كتبت " هدى الرشيد"وظهرت روايات 

البطل يف "يف كتابه املوسوم بــ" احلازمي" األجنيب فجاءت الّروايات لتحكي حكايات ا�تمع السعودي، وقد حدد

مسات هذه املرحلة و خصائصها بزيادة اإلنتاج الروائي يف هذه املرحلة وظهور جيل واع بقواعد " الّرواية السعودية

  )2(.الكتابة الفنّية، وبروز األقالم النسائية

  )م 1992 -م1980(  - )ه1412 -ه1400: ( المرحلة الثالثة 

حممد "الّرواية الّسعودية احلديثة وشهدت جموعة متميزة من الكتاب والكاتبات مثل  وهي مرحلة ظهور

" عبداهللا جفري"و" محزة حممد بوقري"و" عصام خوفري"و " أمل شطا"و" سلطان سعد القحطاين"و" عبده مياين

  .وغريهم" عثمان الصوينغ"و" صفية عنرب"و" عبد العزيز مشري" و

                                                           
  .7، ص 1995، 2فن الّرواية يف اململكة العربية الّسعودية بني الّنشأة والّتطور، املكتبة األزهرية للرتاث، ط: السيد حممد ديب )1(

 جامعة قطر،" حبيب بوهرو"و" هيا ناصر"، رسالة ماجيسرت اشراف )مناذج منتقاة(صورة الرّجل يف املتخيل النسوي يف الّرواية اخلليجية : الشهواين )2(

  .18م ص 2013-2014
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ن القرن العشرين حتوال كبريا يف احلياة الّسعودية حيث وقع الكثري من لقد شهدت فرتة الثمانينات م

التغّريات االجتماعية واالقتصادية والفكرية واالبداعية الّيت انعكست على سائر الفنون األدبية خباصة الّرواية 

كتاب هذه املرحلة ممن باإلضافة إىل تأثري الغرب بدراساته و إبداعاته ومدارسه األدبية والنقدية، وإن استمر بعض  

 )1(.يف متسكهم باهليكل البنائي الروائي" إبراهيم الناصر"مثل . ينتمون إىل أدب الستينات

  :انقسم كتاب هذه املرحلة إىل فريقني 

و قد تأثّر باجتاه جرجي زيدان األديب، و من سار أتباعه علي تقاليد القرن التاسع عشر األدبية و : األّول 

و قد عكس هؤالء مجيعا " عبد العزيز اهلنا"و" فؤاد عنقاري"و" ماهر عوض سالم"و" زراع عقبلحممد "من هؤالء 

  )2(.يف استقصاء حوادث التاريخ، بل ويف رسم الشخصيات وطريقة رواية األحداث" جرجي زيدان"أسلوب 

فلم يطور يف تقنية الّرواية و أسلوب كتابتها و خصائصها الفنية، وعكس تأثره بالّرواية : أّما الفريق اآلخر

حممد "، و"فؤاد صادق"، "عصام خوفري"يف فرتة الّستينات وماقبلها، يف بنائها ولغتها ومن أبرز كتاب هذا الفريق 

  :وميكن أن حندد معامل فئتني يف هذا الفريق". عبده مياين

امللكات األدبية ما مكنها من التطور يف الصياغة ومعاجلة األحداث ورسم مالمح  فئة كان هلا من

وقد أطلعوا على اآلداب العربية يف لغا�ا األصلية . الشخصيات من أمثال هدى الرشيد، محزة بوقري، فؤاد صادق

ية من جانب، و باألدباء وظهرت أثار ذلك على كتابا�م، أما الفئة الثانية فقد تأثّر أصحا�ا بالقراءات األجنب

                                                           
  . 417، ص2006، 1األدب السعودي احلديث، مكتبة الرشد ناشرون، اململكة العربية السعودية، الرياض،  ط: حممد جالء إدريس)1(

  .418ص املرجع السابق، : أنظر)2(
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أمل "و"عبد العزيز مشري " و"عبد اهللا جفري " و"سلطان سعد القحطاين "العرب من جانب آخر، ومن هؤالء 

  )1(.، إذ ظهر واضحا تأثري جنيب حمفوظ و يوسف إدريس و الطيب صاحل على ّروايا�م"صفية عنرب "و"شطا 

م وقد ظهر تأثره فيها بوضوح 1980صدرت عام " ءزائر املسا"روايتني أوهلما " القحطاين"فقد كتب 

وتأثر فيها  1981وصدرت عام " طائر بال جناح"وكانت الثانية " حممد عبد احلليم عبد اهللا"بالّروائي املصري 

م وتأثرت فيها بالكاتب 1980عام " غذا أنسى"فقد كتبت رواية " أمل شطا"أما ". الطيب صاحل"بالكاتب 

عام " ال عاش قليب"م، مث صدرت روايتها الثانية 1928" عصفور من الشرق"يف روايته  وخاصة  "توفيق احلكيم"

  )2(.م اليت عكست نضج موهبتها الّروائية1989

ويرى الباحثون يف الّرواية السعودية، أّن املؤثر احلقيقي األول على األدب السعودي بعامة هو األدب  

قد تأثر سابقا باآلداب األوروبية، وقد انعكس هذا التأثري على  املصري يف بداية النهضة، و كان األدب املصري

يف ثالثيته، حيث " مشري"و" جفري"عند " جنيب حمفوظ"الشكل واألسلوب و بالبناء، فظهر امليل إىل أسلوب 

  )3(. ركّز األخري على العادات والتقاليد وصراع األجيال يف جمموعة من قرى جنوب الّسعودية

ومع اإلقرار بالّتأثري املصري، إّال أّن الّرواية الّسعودية كان هلا طابعها اخلاص هلا وبيئتها، وخباصة يف فرتة  

  .الثمانينات الّيت شهدت فرتة طفرة الّتحول احلضاري يف اململكة العربية الّسعودية

                                                           
  .418األدب السعودي احلديث، املرجع السابق، ص : حممد جالء إدريس : أنظر )1(

 .الصفحة نفسها املرجع نفسه،: أنظر)2(

  .419ص األدب السعودي احلديث، املرجع السابق ،: حممد جالء إدريس : أنظر )3(
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روايات هذه الفرتة مرآة عكست اجتاهات كتا�ا وخلفيا�م الثقافية، ومن الضروري يف هذا املقام  وتعترب

أن نشري إىل تعرض الكثري من الباحثني لتحليل الكثري منها، للوقوف على مالمح الّرواية يف هذه الفرتة املهّمة من 

  )1(.تاريخ هذا الفن األديب

  )مرحلة الّتحوالت الكبرى ( ينات دية في الّتسعالّرواية الّسعو : المرحلة الرابعة 

هي مرحلة من أخصب املراحل لنضج الّرواية الّسعودية سواء على املستوى الكمي أو الّنوعي أو متثيلها 

.ملضامني متباينة ومّتعددة ومتشعبة بني هاجس كسر التابو الديين واالجتماعي وبني رصدها لتناقضات واقعها

ذاكرة رواية التسعينات قراءات يف الّرواية "يف كتابه املوسوم بــ" ني املناصرةحس"حيث يرى الناقد   

أّن الّرواية العربية الّسعودية احلقيقية، كما ونوعا، ولدت يف الّتسعينات، وهي الفرتة األكثر إشراقا يف  ‹‹"الّسعودية

تاريخ الّرواية الّسعودية إذ أّن هذه الفرتة الّيت جتاوزت فيها الروايات مائة رواية تشّكل قفزة مجالية نوعية يف مسرية 

ذه الّرواية اجلديدة يف تشكيل اجلماليات الّسردية املتجّددة الّيت جتاوزت الّرواية العربية الّسعودية، فضال عن دور ه

" محزة بوقري"و" حامد دمنهوري"و" أمحد السباعي"و" إبراهيم الناصر: "جيلي الّرواد واملؤسسني األوائل أمثال

" أبو الفرجغايل محزة "و"عصام خوفري"و" عبد الّله اجلفري"و" عبد القدوس األنصاري"و" مسرية خاشقجي"و

  )2(››.وسواهم

  ) إلى وقتنا الحاضر  -م2000( المرحلة الخامسة من 

متيزت هذه املرحلة بظهور الكثري من األمساء اجلديدة، وقد حققت بذلك تراكما الفتا لالنتباه منذ 

 203حوايل " خالد اليوسف"سنوات التسعينات إىل غاية العقد األّول من سنوات األلفية الثالثة، فقد أحصى 

                                                           
  .420األدب السعودي احلديث، املرجع السابق ، ص : حممد جالء إدريس : أنظر )1(

  .38، ص 2008، 1ذاكرة رواية التسعينات قراءات يف الّرواية الّسعودية، دار الفارايب، بريوت، ط : حسني املناصرة)2(
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رواية  271أّن مثة " سحمي اهلاجري"م، يف حني وجد الدكتور2006م إىل سنة 1990رواية سعودية ما بني 

  )1(م 2006إىل سنة  1990كاتب و كاتبة من سنة   162ل

من اإلبداع " سنوات 10"أي  2010إىل سنة  2000وميكن أن نرصد الكم الّروائي الّسعودي من سنة 

رواية صدرت عرب عشرة عقود زمنية من  282اكم، ولقد توصلنا إىل أّن هناك أكثر من و العطاء و اإلنتاج و الرت 

  .م2010إىل سنة  2000

، "حممد علوان"، "أميمة اخلميس"، "يوسف احملميد"كما برزت أمساء عديدة كما سبق أن ذكرنا منها  

األمساء النسائية ومن أبرز املنتوج الّروائي إخل، ويف هذه الفرتة ملعت و ازدهرت "...هاجر املكي"، "نورة الغامدي"

و " لسارة العلوي" سعوديات"ألميمة اخلميس و" البحريات"رجاء الصانع ورواية "لــ" بنات الرياض"نذكر الّنسوي

  .وغريها كثري، وقد متكنت روايات هذه الفرتة من النفاد إىل عمق ا�تمع)2(" صبااحلرر"لــ"األخرون"

نشأة وتطور الّرواية يف اململكة الّسعودية مّرت مبراحل خمتلفة يف تطّورها، وهي مراحل  نستنتج ممّا سبق أنّ 

ميكن أن توفر قدرا من الفهم لطبيعة الّتطور الفّين املنجز يف كّل مرحلة، أي حتّول يف مسار الّرواية ميكن أن يقرأ 

يفية تقدمي املوضوعات الّروائية املختلفة ضمن سياق الّتحوالت وسواء كان هذا الّتحول يف مسرية الّرواية يف ك

ومجاليات الّسرد وتطّورها من مرحلة إىل أخرى، أو من حيث تعاطي موضوعات بعينها ومدى جرأة التناول يف 

بعض مراحل تطّور الّرواية فإّن الّرواية من خالل هذا املنظور تصبح نوعا من التجارب االجتماعية ومدى عمقها، 

  .والت الكربى، بل تغري من تكوينه اجلمايل واملعريفوتغّذي منوه الّتح

  

                                                           
  .2الّرواية العرية الّسعودية، املرجع السابق، ص : مجيل محداوي: أنظر)1(

  .19صورة الّرجل يف املتخيل النسوي، املرجع السابق، ص :الشهواين،: أنظر )2(
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  :الّرواية الكويتية: 1-2

عرفت الّرواية الكويتية حضورا داخل اخلريطة العربية بصفة عامة واخلليجية بصفة خاصة، فالكويت تأيت 

يف  1948للكويت عام  تالية للّسعودية من حيث األسبقية الّتارخيية لظهور الّرواية فيها، فكانت البدايات الّروائية

، لتنطلق بعدها املسرية الّروائية بإيقاع متسارع بدءا من ستينات "فرحان الرشيد الفرحان "لــ " أالم الصديق"رواية 

، وشكّلت هذه الّروايات الرّيادة 1960الصادرة عام "صبيحة املشاري"لــ " قسوة األقدار"القرن املاضي مع رواية 

  .رهاصات األوىل لظهور الّرواية الكويتية الّدالة عليها واملعربة عن مهوم ا�تمع الكوييتوالبواكري اليت مثّلت اإل

يعرف اجلميع أّن الكويت بلد غّين باملبدعني واملبدعات يف كّل األجناس األدبية والفنية ومن هؤالء 

نورية "و" عبد اهللا خلف"و" صبيحة املشاري"و" فرحان راشد الفرحان: "الّروائيني والّروائيات البد من ذكر

  .وغريهم كثري)1("...هند الدويري"و"ناصرالظفريي"و"خليل حممد الوادي"و" فاطمة العلي"و"الشداين

وميكن تصنيف الّرواية الكويتية إىل عّدة مراحل فّنية قد مهّدت بشكل كبري لظهور الّرواية الكويتية يف 

  :مراحلها املتتالية

  :ئية األولىمرحلة البدايات الّروا: أوال

، ورواية 1948الصادرة عام " آالم الصديق" "شد الفرحانار فرحان "ت هذه املرحلة مع رواية ظهر 

الصادرة عام " عبد اهللا خلف"لــ" مدرسة من املرقاب"و 1960الصادرة عام " قسوة األقدار""صبيحة املشاري"

  )2(...1968الصادرة عام " نوريةالسداين"لــ" احلرمان"و 1962

                                                           
  . 418األدب الّسعودي احلديث، املرجع السابق، ص : حممد جالء إدريس)1(

  .  67، دت، ص 1، شبكة األلوكة، ط) 2008، 1900( بيلوغرافيا األجناس األدبية بالكويت، : مجيل محداوي: أنظر )2(
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  :مرحلة التجنيس و التأسيس الّروائي: اثاني

تشكّلت هذه املرحلة الّيت استهدفت تأسيس فن الّرواية بالكويت وتثبيت دعائمه األدبية وأركانه 

إلمساعيل  1970" كانت الّسماء زرقاء"التجانسية ووضع معايريه الداللية والفنية واجلمالية مع ّروايات مهمة منها 

فاطمة يوسف "و أصدرت " أيتها الصغرية... إيه"روايته بعنوان " حممد وادي"ذاته أصدرويف العام . فهد إمساعيل

وبذلك ظهرت الّرواية الّنسوية مع الرعيل األّول للكتابات يف الكويت عام " وجوه يف الزحام"روايته " العلي

  )1(....1972عام " واحة العبور"و " احلرمان"بروايتها " نورية السداين"، لتليها 1970

  :مرحلة التجريب الّروائي: ثالثا

تعتمد هذه الّرواية على جتريب التقنيات السردية الغربية ومتثلها فنيا ومجاليا مثل بعض روايات إمساعيل فهد 

النيل جيري "وثالثيته 1980" الطيور واألصدقاء"، 1980" خطوة يف احللم"إمساعيل السردية اجلديدة املتمثلة يف 

" ليلى العثمان"، و1983الصادرة عام " الفخ"يف روايته " خالد الشاجيي"وغريها باإلضافة إىل " مشاال البدايات

عندما "، وخولة القزويين يف روايتها "فتيحة ختتار مو�ا"و " مسية خنرج من البحر"و 1985" املرأة و القطة"يف 

مذكرات "و " اإلنسان الباهت"يتها يف روا" طيبة اإلبراهيم"والجيب أن ننسى  1987الصادرة عام " يفكر الرجل

  )2(.يتواصل بعد ذلك إمساعيل فهد إمساعيل بعطائه األديب املستمر" خادم

  :مرحلة التأصيل الّروائي: رابعا

ترتكز هذه الّرواية على توظيف تقنيات السرد الرتاثي العريب القدمي من أجل تأصيل الّرواية العربية ومتيزها 

  )3(.عن الرواية الغربية

                                                           
  .68ص مجيل محداوي، بيلوغرافيا األجناس األدبية الكويت، املرجع السابق، : أنظر )1(

  .73ص  ،املرجع نفسه: أنظر )2(

  . 70املرجع نفسه، ص : أنظر )3(
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مشس يف برج - إحداثيات زمن العزلة"هي مرحلة نضج األدب الكوييت، ومن روايات هذه املرحلة و 

" األبابيليون"و " ذاكرة احلضور"و"دوائر االستحالة "، و"قيد األشياء"، و"احلياة وجه آخر"، و "احلوت

 1995"احلقيقة ظالل "و 1994" لعنة املال "، و1996الصادرة عام " إمساعيل فهد إمساعيل"لـ" العصف"و

خولة "لـ1995" مذكرات مغرتبة"و 1994" سيدات وآنسات"و" طيبة إبراهيم"لـ1995"مذكرات خادم"و

صمت "،و2005" ليلة القهر"، و2003" يوميات الصرب واملر"و" ليلى عثمان"لــ 2002" العصعص"و" القزويين

بعدها الكثري من الّروايات الّيت ال يسعنا املقام لذكرها   لتتواىل )1().ليلى عثمان( لنفس الروائية  2007" الفراشات

  .كّلها

نستنتج من خالل ما سبق أّن دولة الكويت عرفت تراكما روائيا ال بأس به رافقه حتسن نوعي من 

ألّول من القضايا الداللية واملرجعية والبنيات الفنّية واجلمالية، وجند أّن عدد الّروايات من العقد األربعني إىل العقد ا

وقد عاجلت الرواية الكويتية موضوعات خمتلفة . عمال روائيا سرديّا 128قد بلغ ) م2008(األلفية الثالثة 

ومتنوعة، رافقت الّتحول الثقايف واالجتماعي للمجتمع الكوييت، وكان األكثر تداوال يف الّرواية الكويتية، حتديد 

أثر املكان الغريب على الفرد الكوييت، وظاهرة العمالة الوافدة الّيت املنعطفات والّتحوالت االجتماعية واالقتصادية 

  .شكلت مضمونا بارزا ومهيمنا يف املراحل املتقدّمة

  :الّرواية اإلماراتية: 1-3

إّن الّرواية كجنس أديب مسّتقل، قوّيت أصوهلا مع الربجوازية األوروبية، إّال أّن مثّة مربّرات موضوعية 

نس األديب بفعل الّتأثر احلضاري للشعوب الّيت رضخت الستعمار الربجوازية حكمت وصول هذا اجل

                                                           
  .84 - 81- 76ص بيلوغرافيا األجناس األدبية بالكويت، : مجيل محداوي: أنظر )1(
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أّمهها توّفر مناخ ثقايف واجتماعي قادر على استيعاب هذا الّنوع األديب اجلديد ومن ّمث يكون قادرا على ..ٍ.األوروبية

  .اخلوض فيه أو تقليده

ة ما قبل النفط والقادر على استيعاب الّرواية ونظرا لغياب هذا املناخ املطلوب يف جمتمع اإلمارات يف فرت 

" شاهنده"رواية  1971بالشكل الغريب، تأّخر ظهورها حّىت السبعينات من هذا القرن، حيث ظهرت يف عام 

، كأّول رواية إماراتية تارخيية، رائدة يف دولة اإلمارات كتبها صاحبها حني كان يدرس يف " راشد عبد الّله"للكاتب 

  )1(ل رواية مطبوعة يف دولة اإلمارات، نشرت بعد قيام دولة اإلحتادمصر وهي أوّ 

حني كان يدرس يف إحدى اجلامعات 1982وقد كتبها عام " لعلي أبو الرّيش" "اإلعرتاف"كذلك رواية 

املصرية، وطبعت يف اإلمارات بعد بضع سنوات، هذا يدّل على االتصال املباشر مبجتمعات عميقة، واسعة 

فبيئة كّل من الّروايتني هي بيئة إماراتية ...العالقات حيضر الوعي والوجدان با�تمع األصلي للكاتبومتشّعبة 

" دائما حيدث يف الّليل"روايته بعنوان " حمّمد غباش"خليجية بامتياز، وحتمل رائحة ا�تمع اإلمارايت، وكتب أيضا 

  )2(.م وقد نشرت يف جملة األزمنة العربية1974الصادرة عام 

وقد متيّزت روايات هذه الفرتة بأّ�ا روايات تقليدية يف بنائها الفّين والفكري، لكّنها ال ختلو يف الغالب من 

خيط الّروح املعاصرة، اعتمدت على تدفق أحاسيس إنسانية متفاوتة بني احلزن والفراق وبني الفشل واخليبة مع 

وبعد هذه الفرتة مل يسل حرب الكّتاب يف الّرواية اإلماراتية . نشوء جمتمع قائم على عالقات املصاحل والنظرة املادية

م مل يّتم تسجيل أي إنتاج 1979حّىت أّن الروائيني السابقني الذكر انقطعت كتابا�م الّسردية ، أي بعد سنة 

  .أديب

                                                           
رواية من أّي شيء خلقت؟ للّروائية ميثاء املهريي منوذجا، رسالة ماجيستري، إشراف سلوى "البناء الفّين للّرواية اإلماراتية : فراس أمحد شواخ : أنظر  )1(

  .14، ص 2018ا، قسم الّلغة العربية، عثمان أمحد، جامعة النيلني، كّلية الدراسات العلي

  .16 -15البناء الفين للرواية اإلماراتية، املرجع السابق، ص : فراس أمحد شواخ: أنظر )2(
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لي حمّمد ع"برزت الّرواية الّتارخيية من جديد والّيت بدأت على يد  ‹‹ولكن بعد مرور فرتة زمنية معّينة 

: برواياته العميقة" الدكتور سلطان بن حمّمد القامسي" م، ّمث يليه الشيخ1988عام " ساحل األبطال"يف " راشد

من وقد بلغ عدد الّروايات يف سنة 2004"احلقد الدفني" م و1998" األمري الثّائر"م، و1996" الشيخ األبيض"

  )1("قر القامسيميسون ص"ل" رحيانة" م مخس وعشرون رواية آخرها 2003

لتبدأ بعد ذلك الّروايات يف التزايد الكمي املستمر ومل تقف عند ذلك فقط بل ارتقت فكريا وفنيا من 

  .حيث تطبيق التقنيات واملوضوعات السردية احلديثة

  :الّرواية القطرية: 1-4

إشارات متناثرة هنا  إّن الفن الّروائي يف قطر فن طارئ وجديد، ومل تتحدد مالحمه إّال يف التسعينات عرب

وهناك يف الصحافة دون أن تتميز تلك اإلشارات بالبحث العلمي و النقد الرشيد، حتتل الّرواية القطرية املرتبة 

املرتبة األخرية زمنيا وإنتاجيا ( األخرية وفقا لرتاتب السبق الّتارخيي واإلنتاجي لرصد ظهور الّرواية يف بلدان اخلليج 

  ).ونوعيا 

شعاع "حيث أصدرت الكاتبة  1993أّن الّتاريخ الفعلي لنشأة الّرواية يف قطر يعود إىل عام  إذ علمنا  

، وقد صّورت 1990رغم إشارة الكاتبة إىل أّ�ا كتبتها عام " أحالم البحر القدمية"أّول روايا�ا باسم " خليفة

ت، بعد كساد جتارة اللؤلؤ، ولكن اعتربت مشال قطر مؤرخه ألوائل الّستينا" مدينة اخلور"الكاتبة مناذج احلياة يف 

  )2(. 1993أّول رواية قطرية وهي مطبوعة عام "شعاع خليفة"لـ" العبور إىل احلقيقة"رواية " نورة أل سعد"الناقدة 

                                                           

  .18 -17ص ، واية اإلماراتية، املرجع السابقالبناء الفين للر : فراس أمحد شواخ:  أنظر)1( 

   .2017-9-12تطبيق على الرواية القطرية، ا�لة الثقافية اجلزائرية، مقال،  .. و املمارسة املفهوم.. الرواية: أمحد عبد امللك: أنظر )2(

  .https://thakafamag.com: متوفر على الرابط التايل
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أيضا صدرت الّرواية  1993ويف عام . 1994عام " يف انتظار الصافرة"كما صدر لنفس الكاتبة رواية 

: قالت عندها آنذاك بأّن هذه الرواية" أسطورة اإلنسان والبحرية"ليت جاءت حتت عنوان وا" دالل خليفة"األوىل لـ

ويف " أشجار الرباري البعيدة"أصدرت  1994ليست صورة فوتوغرافية للواقع، ولكّنها فن كاريكاتري له، ويف عام 

  )1().األيام والّليايل مهرجان...دنيانا(أصدرت  2000ويف عام " من الّبحار القدمي إليك"أصدرت  1995عام 

مث توالت " أحضان املنايف"روايته األوىل بعنوان " أمحد عبد امللك"أصدر الكاتب  2005يف عام 

املوتى "، 2011عام " األقنعة"، 2010عام " فازع شهيد اإلصالح يف اخلليج"، 2006عام " القنبلة"إصداراته، 

  .2016عام " شو"، 2016عام " يرفضون القبور

عرب روايتها األوىل " مرمي آل سعد"ننسى ظهور صوت مهم يف تاريخ الّرواية القطرية هو صوت  كما ال

وقد حاولت فيها جتسيد الوطن واملواطن، والصراع بني الفساد  2007الّيت صدرت عام " تداعي الفصول"

حتدث فيها " ريضةالع"م أصدرت نفس الكاتبة رواية بعنوان 2010والصالح والوفاء واستغالل السلطة، يف عام 

  .عن مراحل دولة قطر

وهي رواية تارخيية " القرصان"م روايته األوىل بعنوان 2011عام " عبد العزيز احملمود"أصدر الكاتب  كما

عام " الشراع املقّدس"تعترب األوىل يف قطر من حيث نوعيتها، كما أصدر رواية تارخيية بعنوان أخرى بعنوان 

  )2(.م2014

وتناولت موضوعا مهّما هو " زبد الطني"روايته األوىل بعنوان " مجال فايز"الكاتب م أصدر 2013عام 

و يف عام ) شركة ناصر و جون األورويب ( اختالف املذاهب اإلسالمية وتعامل املسلمني مع املسيحيني من خالل 

                                                           
  .املرجع السابق ،تطبيق على الرواية القطرية.. املفهوم و املمارسة.. الرواية: أمحد عبد امللك: أنظر)1(

   .املرجع نفسه)2(
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كنزسازيران بوابة كتارا   "واية ، أعقبها بر "كنزسازيران" "عيسى عبد الّله"م صدرت الّرواية األوىل للكاتب 2013

  )1(.م2015عام " شوك الكوادي" م، و أصدر بعدها 2015عام " ألغاز دملونو 

و يف العام ذاته صدرت الرواية " الشقيقة"بعنوان " أمل السويدي"م صدرت رواية للكاتبة 2014يف عام   

عام " النورهان...أزهار اليامسني روضة"إضافة إىل " بعنوان نوافري الغروب" مشا شاهني الكواري"األوىل للكاتبة 

  )2(.م2016عام " ألقاك بعد عشرين عاما"م و 2015عام " نور العني...هتون"م و رواية 2014

، "لعبد الّله فخرو" "وملا تالقينا: "أيضا جمموعة من الّروايات يف قطر منها  2016وصدرت خالل عام 

" من عيون امرأة"و" ملي النصف" "ربيع ال يأتيه شتاء"و" هلسمية تيش" "ميليا"و" هلاشم السيد" "فسيلة احلياة"و

" ماء الورد"، و"لعبد الّرحيم الّصديقي" "قدم 4000"حملمد احلمادي و " "صار حديثي نشاز"، و"لناصر يوسف"

  )3(.لدانة العبيديل" "ذكريات باقية"و " لنورة فرج"

أّ�ا بدأت بشكل متأّخر جّدا عن أقرا�ا إّال  نستنتج من خالل ما سبق أّن الّرواية القطرية على الرغم من

أّ�ا استطاعت أن تلتزم بظالل قضايا الوطن و العادات والّتقاليد و األخالق، كما أّ�ا هذه الرواية استطاعت يف 

وية ث عن اهلاأللفية الثالثة أن تتماشى مع آفاق و مسات الّرواية احلداثية يف العامل مبا فيها من تعرية للذات والبح

ومخسني رواية  ل األعوام األخرية فقط، صدور سبعاحيث بلغ عدد الّروايات القطرية خالوكسر لكّل احلواجز، 

وهذا يعين أّن الّرواية القطرية استطاعت أن تكون صوتا معّربا وفضاًء فنيّا )  2016إىل  2013( قطرية من 

  .ألدباءها

                                                           
  . املرجع السابق تطبيق على الرواية القطرية.. املفهوم و املمارسة.. الرواية: أمحد عبد امللك)1(

  .املرجع نفسه)2( 

  .املرجع نفسه)3(
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  :الّرواية البحرينية: 1-5

بدأت الّرواية اخلليجية، و البحرينية بوجه خاص يف التّشكل يف فرتة حديثة نسبّيا، يتفق عليها  شّكل عامب

أّن أكثر الّروايات ظهرت يف اململكة العربية " احملادين"الباحثون وهي منتصف القرن العشرين، يؤرخ هلا الباحث 

  )1(.الّسعودية و بعدها  الكويت فبقية األقطار اخلليجية

أّن الّرواية يف البحرين تأّخرت يف الّصدور بسبب عوامل فنّية الشكل؛ ألّن " فهد حسني"ث يرى الباح

  )2(الفن الّروائي حيتاج إىل تقنيات أكثر عمقا من الفن القصصي

يف أوائل الدراسات النقدية ألدب القّصة يف اخلليج أّن القّصة و " إبراهيم غّلوم"هذا ما يؤّكده الدكتور 

  :خاص لن تربز يف هذه املنطقة إالّ وفق شروط معّينة يف قولهالّرواية بشكل 

لعّل هذا ما يدفعنا إىل االعتقاد بأّن فن القّصة مل يك لينشأ و يربز يف جمتمع البحرين و الكويت ما مل  ‹‹

خلق يف باطنه يشهد هذا ا�تمع تطّورا أو تغّريا يف شبكة العالقات القائمة يف احلياة العاّمة بني الّناس و ما مل تت

نطف كثرية من عناصر الدراما الّيت تتوغل �ا الّتحوالت االجتماعية و الّسياسية و االقتصادية حنو طبيعة اإلنسان 

يف اخلليج العريب فتحّدد مساته اإلنسانّية و الفكريّة و حتس نبض حياته و تصعد �ا يف سبيل رسم هويّة هذا 

  )3(››ه و معتقداته و تطّلعاته أمام مواجهاتالواقع و أزماته املستمرة اإلنسان العريب وصياغة ميوله و أهوائ

  :أّن القّصة و الّرواية مرت بثالث مراحل هي" منصور سرحان"بينما يرى الباحث 

  .مرحلة الصحافة و إبراز الكتابة القصصية عرب الصحافة احمللية و ذلك عرب فرتة األربعينات - 

                                                           
  .11، ص 2001جدلية املكان و الّزمان واإلنسان يف الّرواية اخلليجية، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، : احملادين عبد احلميد)1(

  .12، ص 2003، 1املكان يف الّرواية البحرينية، فراديس للنشر و التوزيع، ط: حسني فهد )2(

  . 28، ص 1981، 1القّصة القصرية يف اخلليج العريب، منشورات مطبعة اإلرشاد، بغداد، ط: غلوم إبراهيم: أنظر )3(
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  .ية تكوين القّصة احلديثة مبقوما�ا الفّنيةمرحلة اخلمسينات اعتربها بدا - 

  )1(.مرحلة الّستينات و السبعينات تطّور القّصة بداية نشرها - 

أّن عقد الثمانينات من القرن العشرين كما ذكرنا سالفا ميّثل "  فهد حسني"ويرى الباحث البحريين 

بروايته الرائدة " حممد عبد امللك"نّية للكاتب الّنشأة احلقيقّية للّرواية البحرينّية، حيث صدرت أّول رواية حبري

  )2(.1980الصادرة عام " اجلذوة"

" الآلىلء"حيث بلغت عنده اثنا عشر عمال روائيا، منها " عبد الّله خليفة" ليأيت بعده الّروائي 

" امرأة" و" 1988" "أغنية املاء و الّنار"و " 1983" "اهلريات"و" 1982" "القرصان و املدينة"، و"م1981"

" 2002" "األقلف"، و "1996" "يعاليناب"و " 1994" "نشيد البحر"و " 1994" "الضباب"و" 1990"

عمر "و " 2006" "رأس احلسني"و 2004" "ساعة ظهور األرواح"و " 2004" " األعمال الّروائية الكاملة"و

  )3(.ي يف الطرحو تأخذ كتاباته طابع األسلوب الواقع" 2007" "التماثيل"و " بن اخلطاب شهيدا

الصادرة عام " رهائن الغيب"و " 1982"عام " أغنية صاد األوىل"فأصدر رواية " أمني صاحل"أّما 

  .وقد امتازت كتاباته الّسردية بالّلغة الشاعريّة" 2006"عام " املنازل الّيت أحبرت أيضا"و " 2004"

ّمث " احلصار"بروايتها الرّائدة " 1983"سائية عام فكانت أوىل جتربة للرواية النّ " فوزية رشيد"كما أّن الّروائية 

  )4("حتوالت الفارس الغريب يف البالد العارية"أصدرت الّرواية الثانية بعنوان 

                                                           
  . 128، ص 2009، 1راسات و البحوث، بريوت، طدور املرأة البحرينية يف رفد الثقافة، املؤسسة العربية للد: منصور حسني)1(

  .13حسني فهد املكان يف الّرواية البحرينية، املرجع السابق، ص : أنظر )2(

  .55، ص 2014، 83الّرواية النسائية يف البحرين، جملة الكلمة، العدد : ليلى السيد: أنظر )3(

  .56ص املرجع نفسه، : أنظر)4(
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لتتواىل بعد ذلك أعمال سردية نسائية لكاتبات هّن بعيدات عن الّساحة األدبية حضورا، عمل روائي 

  :ضهّن، منهاواحد وقد صعب على الباحثني العثور على نتاج بع

  ".1992"عام " شجن بنت القدر احلزين"رواية " حصة مجعة الكعيب"- 1

  ".1997"عام "بدرية حتت الشمس" "رواية " ليلى حسن الصقر" - 2

  ".2004"عام " احلجابان"رواية " فتحية ناصر" - 3

  )1(".2008"عام " نساء املتعة"رواية " منرية سوار" - 4

مل تأت إّال لتعكس جمتمعها ومتّثل  ،الّرواية البحرينّية أّن هذه األخرية نستنتج من خالل رصد نشأة وتطّور

ا جيري بني الّناس من تعبريات وحوارات قضاياه فهي على حّد قو الباحثني أتت لرصد الواقع و تأّمل الكاتب مل

، وانصّب جّل لذلك سخرت كّل اهتمامها لعرض املشكالت املّتعلقة باإلنسان البحريين ،اجتاه النبض اليومي

إبداعها الّسردي على طرح قضايا إنسان ما بعد النفط، وقد شهدت البحرين �ضة حقيقية يف جمال الكتابة 

  .  الّروائية امتزجت بني الكتابات الذكورية والّنسوية على حّد الّسواء

  :الّرواية العمانية: 6- 1

  :) النشأة والّتأسيس( األولى مرحلة ال-1

الّرواية يف عمان أمام إشكالية تارخيية ال ميكن جتاوزها، فحسب الدراسات الّيت يضعنا احلديث عن 

، أي أّن عمر "م1981"تشري إىل أّن أّول رواية عمانية منشورة تعود لعام  - على قّلتها- تناولت الّرواية العمانية

                                                           
  .57، ص  املرجع السابقالّرواية النسائية يف البحرين، : ليلى السيد: أنظر)1(
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م، 1963أقدم من ذلك، إىل عام  وقد يعود بنا الّتاريخ إىل‹‹.عاما فقط 33الّرواية العمانية ال يتجاوز تارخيّيا 

  )1(››"مالئكة اجلبل األخضر"روايته  -الذي يعّد أّول من كتب رواية يف عمان-"عبد الّله الطّائي"حني كتب 

مثّ تتبعها بأعوام روايته . وتسرد هذه الّرواية يف مضمو�ا جتربة الشعب العماين يف مقاومة الّتدخل اإلجنليزي

، غري أّ�ما )2(م1981وهي الّيت نشرت عام ) 1971- 1969(الّيت كتبها ما بني عامي " الشراع الكبري"الثانية 

إرهاصاته " الطّائي"ال ميكن عّدمها روايات باملستوى الفّين املعروف إّال على سبيل الّتأريخ هلذا الفن الذي سجل 

الّله الطاّئي ن غري حتّفظ أو  إّن الّتسلسل الّتارخيي يفرتض عبد ‹‹":سيف الرحيب"األوىل يف عمان، كما يقول 

  )3(››أّول روائي عماين...استثناء 

وبالنسبة للّرواية، فلم تظهر رواية عمانية إّال يف  ‹‹الذي يقول" يوسف الشاروين"وهو بذلك يعارض 

" ائيعبد الّله الطّ "إذا استثنينا رواييت " جراح السنني"روايته األوىل " سيف السعدي"أواخر الثمانينات حني نشر 

  )4(.إذن املولد احلقيقي للّرواية العّمانية على يد الّسعدي" الشراع الكبري" "مالئكة اجلبل األخضر"

قاعا للسقوط امسه " لرواية  –كما تشري الدراسات   - كما حيدث أن تؤرخ الّرواية العمانية أحيانا

م ظهرت جمموعة 1999 عام ومنذ مطلع الثمانينات و حّىت .وما تزال خمطوطة لصاحبها أمحد الزبيدي"مسقط

  .روايات لعدد من كّتاب الّرواية الذي �م تشكّل اجلنس الّروائي على مدى عقدين من الّزمن و بنحو متقارب فنّيا

                                                           
  .111، ص 2016، يناير 85األصوات الّروائية اجلديدة يف عمان، جملة نزوى، العدد : السليمية مىن بنت حرباس )1(

، ص )د ت(، )د ط(ذج، دار األسرة للطباعة و النشر، لنما -املراحل - املناهج  -مدخل إىل دراسة األدب يف عمان، املصادر: أمحد درويش: أنظر)2(

8 .  

  68، ص، 1991، 1ذاكرة الشتات، منشورات دار الفارايب، احتاد كتاب أدباء اإلمارات، بريوت، لبنان، ط: سيف الرحيب: أنظر)3(

  .69املرجع نفسه، ص : أنظر )4(
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م، ولعلنا ننهي املرحلة 1999م حّىت عام 1963وتدور معظم روايات املرحلة الروائية األوىل من عام 

لتنهي " بالّطواف حيث اجلمر"م املوسومة 1999روايتها األوىل يف عام الّيت أصدرت " ببدرية الشحية"األوىل 

بذلك مرحلة من مراحل الّنشأة والّتأسيس للّرواية العمانية، وتعلن بروايتها مرحلة جديدة أوسع أفقا و مبشرة مبرحلة 

ولة باألقالم الّروائية من جديدة من الكتابة الّروائية بطرحها ملوضوعات أكثر جرأة مرتادة مناطق كتابية مل تكن مأه

  )1(.قبل

  :المرحلة الثانية - 2

يف عام " الّطواف حيث اجلمر"أّن املرحلة األوىل تنتهي عند " السليمية مىن بنت حرباس"ترى الباحثة 

، رسم حدود املرحلة الّروائية "شرب املوسوي" ، و �ا تبدأ املرحلة الثانية، يف حني أّن الباحث الدكتور 1999

و هي  -"لعلي املعمري"مهس اجلسور "م حني صدرت رواية 2007م وحّىت عام 1963تارخيّيا من عام  األوىل

بيد أّن عددا من الّروايات  -رواية فقط على امتداد ما يقرتب من نصف قرن من الزمان 30مّدة أنتجت حنو 

اية العمانية القصري، بدءا من كان جديرا أن تؤسس �ا املرحلة الثانية من عمر الّرو   2007صدرت قبل هذا، عام 

  )2(.وحّىت هذه اللحظة" طواف بدرية الشحية حيث اجلمر"

و  - من حيث الطرح و املضمون و حسب -يف طوافها مل تؤسس لنص روائي جديد" فبدرية الشحية"

بة طريقها اخلاص يف إّمنا أّسست مليالد الّرواية الّنسوية العمانية بوصفها أّول روائية عمانية، بدأت ختط لألنثى الكات

ضد قمع املرأة، ودعما هلا يف نضاهلا من أجل حرّيتها " صرخة احتجاج"الّتعبري عن مهوها وقضاياها، وتعّد روايتها 

  .وحّقها يف اختيار شريك حياة حتبه وتتزوجه وفقا الختيارها

                                                           
  .112 عمان، املرجع السابق، ص األصوات الّروائية اجلديدة يف: السليمية مىن بنت حرباس: أنظر )1(
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  :ومن الّروائيني املشهورين يف هذه املرحلة نذكر

الصادرة " رمال و جليد"روايات منذ روايته األوىل  10الذي يعّد الّروائي األكثر إنتاجا ب  ظفرسعود امل- 

الصادرة عام " املعّلم عبد الرزاق"الّيت تعّد البداية الفعلية لكتابة الّرواية يف عمان، ّمث روايته . 1988عام 

م، 1997عام " متطر يف أبريل إّ�ا" م و 1991عام " الشيخ "م، و 1990عام " رجل و امرأة"م، و 1989

وهي اجلزآن األّول " رجال احلجر"م، ثالثييت 2012م، إىل أن أصدر يف عام 1998عام " عاطفة حمبوشة"و

 14ألكثر من   وذلك بعد توّقف عن الكتابة استمرّ " احملّرمات"وثالثية " رجال من جبال احلجر"والثّاين لرواية 

  )1(.عاما

كما " جراح السنني"و" خريف الّزمن: "م أيضا روايتني مها1988ام يف ع" سيف الّسعدي"وأصدر - 

  .م1989يف عام " اجلانب اآلخر"سبق و ذكرنا، مثّ بعد عام أصدر روايته 

الّليلة "و " أوجاع الّزمن املاضي"عددا من الّروايات، و هي على الّتوايل "محد الناصري"كما أصدر   - 

م و 1993عام " مأساة يف املدينة و نريان قلب"م و 1990عام " دقساعيت ال تزال ت"وم،1989عام " األخرية

    .م1995عام " حكاية  سوداء"

م، مثّ 1994عام " مدارات العزلة"أوىل احملاوالت اجلادة يف كتابة الّرواية بروايته " مبارك العامري"وأصدر - 

  )2(.1996عام " شارع الفراهيدي"أتبعها بروايته الثانية بعد عامني 

                                                           
،  إشراف حممود السمرة، رسالة )2000-1958(البنية الّسردية للرواية والقّصة القصرية يف سلطنة عمان : بنت ربيع ساملني بنت مربوك آمنة: أنظر )1(

  . 31، ص2002اجلامعة األردنية، أيار ماجستري، ختصص اللغة العربية وآدا�ا، كلية الدراسات العليا، 

  . 32ص املرجع نفسه، : ظرأن )2(
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م، قبل أن يستأنف يف 1999عام " فضاءات الرغبة األخرية"روايته األوىل "علي املعري"صدر و أ - 

" مهس اجلسور"و" رابية اخلطار"األلفية اجلديدة مشروعه الّروائي، فأتبع روايته األوىل بثالث روايات أخرى وهي 

  )1(".بنسولع"و

موعد مع أمساء روائية جديدة، بدأت تعطي  ومع مطلع األلفية اجلديدة كان املشهد الّروائي العماين على

عام، و قد تنّوعت تلك األمساء  الّرواية العمانية روحها و حيا�ا، وشكلها الذي يقر�ا من الّسياق العريب ال

تعّددت فمنها من يكتب الّرواية للمرة األوىل، ومنها  من قدم من منطقة القّصة القصرية، كما قدم آخرون من و 

وقد واكب أصحا�ا مؤخرا الّرواية يف زمنها ليوجدوا ألنفسهم مكانا يف مساحا�ا الّسردية األوسع،  منطقة الّشعر،

ّر عدد قليل من جيل الثمانينات يف حني استم. وهو ما بدا ظاهرة عاّمة توجه الشعراء إىل الكتابة سردا

  )2(.التسعينات يف كتابة روايات جديدة، و غاب بعضهم اآلخر قسرا أو اختياراو 

وقد بدا أّن مجلة الظروف الّيت أّدت إىل قّلة الّروايات العمانية خالل عقدي الّثمانينات و الّتسعينات، الّيت 

واية كجنس أديب مديين من جهة، من بينها تأّخر نشأة املدينة العمانية باملعىن احلديث للمدينة املقرتنة بظهور الرّ 

لذائقة األدبية و إبعاده لكّل تفكري يف كتابة فنون أدبية أخرى حّىت سيطرة الّشعر يف عمان و دوره يف تكوين او 

  )3(.وقت قريب من جهة أخرى، فضال عن مسة اهلدوء الّيت اّتسمت �ا احلياة العمانية غالبا

وغياب األحداث الكربى الّيت تغّذي الكتابة الّروائية بنحو خيرجها من األمناط الكتابية الّسائدة، تلك 

جو�ت كّلها بنقيضتها الّيت أعطت الّرواية يف عمان دفعة جعلتها تتزايد عددا وبوترية أسرع، و ختوض الظروف قد 

غمار الّتجريب يف حماولة لكسر الطابع الذي شاع يف العقدين السالفني، وقد استفادت روايات هذه املرحلة يف 

                                                           
  .32صاألصوات الّروائية اجلديدة يف عمان، املرجع السابق، : السليمية مىن بنت حرباس: أنظر)1(
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ت يف كثري منها أقرب إىل الفن الّروائي احلقيقي، معظمها من اشتباك كتا�ا باملنجز الّروائي العريب و العاملي فبان

  .متجاوزة مثيال�ا يف القرن العشرين

ونظرا لغياب الدراسات البيليوغرافية الراصدة للمنتج الّروائي العماين فإّن التتبع الفاحص لكّل الروايات 

من مزلق الّسهو الذي قد  لمم الزمّين جهدا مضنيا يف تتبعها ، ذلك التتبع الذي لن يس2000الصادرة منذ عام 

  .يسقط روايات حقها أن تكون حتت دائرة الرصد

إّن األصوات الّروائية احلقيقّية تفرض حضورها يف املشهد الّروائي العماين اجلديد، وقد حاولنا تتبع األمساء 

  :ة نذكرالّيت دخلت العامل الّسردي الّروائي، ومن أهّم الكتابات الّسردية الّيت تتميز بأبعاد فنيّ 

  :يةالحضور الذكوري في الّرواية العمان: أوّال 

  : حسين العبري -1

ولكّنه كّرس نفسه روائيّا بصدور روايته " ديازبيام"م صدرت حلسني العربي روايته األوىل 2001يف عام 

م 2005عام م و الّيت عّدها بعضهم سرية روائية، إذ تناول فيها أحداث 2006الّيت صدرت عام " الوخز"الثانية 

عام " املعلقة األخرية"الذي عرف بالتنظيم الّسري وسعيه إلحياء اإلمامة يف عمان، ليصدر بعدها روايته الثالثة 

  )1(.م2010الّيت صدرت عام " األمحر واألصفر"م، وأخريا روايته الرابعة، 2008"

  :محمد بن عيد العريمي -2

وهي رواية يصّور فيها مكابدته مع اإلعاقة الّيت تعرّض م، 2001عام " مذاق الصرب"أصدر سريته الّروائية 

الّيت صدرت عام " حز القيد"م، وواصل من بعد إصدار روايته الثانية، 1981هلا إثر حادث سري تعّرض له عام 
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حكايات "، ليصدر بعدها روايات "بني الّصحراء و املاء"م، روايته الثالثة 2008م، ّمث يصدر يف عام 2005

  )1(.كتابته" للعرميي"م وفيها يلمس القارئ نفسا مغايرا عّما سبق 2014عام " يونس حيم

  :علي المعمري -3

م، ليصدر بعدها روايته 1999الصادرة عام " فضاءات الرغبة األخرية"بدأ مع جيل الّتسعينات بروايته 

كانت مع " لعلي املعمري"احلقيقية  م ليؤّكد على مسريته الّروائية، إّال أّن البداية2003عام " رابية اخلطار"الثانية 

مفتتحا للمرحلة الّروائية " املوسوي"، الّيت كما سبق جعلها الدكتور 2007الصادرة عام " مهس اجلسور"روايته 

  )2(".بن سولع"م روايته األخرية 2010اجلديدة يف عمان، مثّ أصدر يف عام 

  :محّمد بن سيف الّرحبي-4

رحلة أبو زيد "املاضي ثالث جمموعات قصصية، أصدر روايته األوىل كانت له يف تسعينات القرن 

الّيت تصّور واقعا صادما، ليصدر بعد " اخلشت"بعنوان  2008، ّمث أصدر روايته الثّانية عام 2005عام " العماين

مسقط  ، روايته الرابعة يف معرض2014، و أصدر يف عام 2011عام " السّيد مّر من هنا"ثالثة روايته الثالثة 

  )3(.املهشيني تناول فيها ثيمة" الشويرة"للكتاب بعنوان 

  

  

                                                           
  .114األصوات الّروائية اجلديدة يف عمان، املرجع السابق، ص : السليمية مىن بنت حرباس :أنظر )1(

  .115املرجع نفسه، ص : أنظر )2(

  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها: أنظر )3(



  وتطورها  نشأة الرواية في بالد الخليج العربي                                                         :  مدخل

 

 
33 

  :أحمد الزبيدي-5

أصدر ثالث روايات مثرية للجدل بعد أن كانت له رواية خمطوطة منذ منتصف سبعينات القرن املاضي   

 ، وليس يعلم على وجه الّدقة ما إذا كانت تلك املخطوطة هي إحدى"بقاعا السقوط امسه مسقط"موسومة 

أحوال القبائل عشية "الّروايات الثالث املنشورة، أم ما تزال خمطوطة لدى صاحبها ، أّما أوالها فهي رواية 

م 2012يف عام " الزبيدي"م، وهي رواية تارخيية، وأصدر 2008الصدرة عام " االنقالب اإلنكليزي يف صاللة

  )1(".امرأة من ظفار"عنوان  ''ئالثالثة الّيت محلتم أصدر روايته 2013، مثّ يف عام "سنوات الّنار"روايته الثانية 

  :عبد العزيز الفارسي -6

وهي الرواية الوحيدة الّيت أصدرها " تبكي األرض يضحك زحل"م روايته األوىل 2007أصدر يف عام 

  .حّىت اآلن، لتقّدم بطال متّثال يف الطبيعة الّيت آنسها وجعلها صانع احلدث األّول

  : خالد الكندي -7

م الّيت تّتخذ طابعا بوليسيا يف أجواء قروية، 2010عام " صراع العقول"أصدر سلسلة روايات بداية برواية 

" القافر"روايته " الكندي"و بعدها أصدر . الّيت تتخذ طابعا خيالّيا" أّم الدويس"م أصدر رواية 2012ّمث يف عام 

، الّيت صاغها يف قالب لغوي رصني "مرارة الذئب"روايته األخرية بعنوان  2014م، ّمث أصدر يف عام 2013عام 

  )2(.ذي بعد أخالقي تربوي تعليمي، موثقا الرتاث احلكائي العماين
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  :أحمد الرحبي -8

  .م، و قد بدت قريبة من السرية الذاتية، و هي قّصة طويلة2012عام " الوافد"أصدر روايته 

  : يونس األحزمي -9

  )1(.م، وهي رواية ذات بعد فلسفي مشبع بالّروحانية2012عام " الّصوت"روايته األوىل بعنوان  أصدر

  :سلطان العزري -10

، "تواطأ"، بعد جمموعته القصصية "سفينة نوح"م بعنوان 2012أصدر روايته األوىل والوحيدة حىت اآلن يف عام 

  )2(.متناوال فيها كارثة إعصار جوتو الطبيعية

  :الّرحبي محمود -11

الّيت حياكي " درب املسحورة"بعدما عرف كاتبا ملفتا للقّصة القصرية، يصدر روايتني دفعة واحدة، مها 

  .وهي حتكي عالقة الغرب مع املسلمني" خريطة العامل"فيها حكاية تراثية، أّما روايته الثانية فهي رواية 

وهي  رواية متجد و تعلي من شأن الكتابة " وحاينفراشات الرّ "روايته الثالثة " الرحيب"م يصدر 2013ويف عام 

  .املبدعة

  :سالم آل توبة -12

م، الّيت تنتصر للمهمشني 2009الصادرة عام " أيوب شاهني"سجل حضوره الّروائي عرب روايته اجلريئة 

  )3(.من أبناء ا�تمع العماين
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  . املرجع نفسه، الصفحة نفسها: أنظر )3(
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  :سليمان العمري -13 

، وهي ترصد أحداث "الذي ال حيب مجال عبد الناصر"م بعنوان 2013أصدر روايته األوىل يف عام 

  ".بالربيع العريب"مفي عمان على خلفية السياق العريب العام املسمى 2011

  : نبهان الحنشي -14

مقدما احلب املطارد بأعراف ا�تمع أبرزه " امرأة تضحك يف غري أوا�ا"م روايته األوىل 2014أصدر عام 

  )1(.م2011أحداث عام 

  :د الشكيليحمو  -15

، موظفا أحداث عام 2007عام " صرخة واحدة ال تكفي"روايته األوىل بعنوان " محود الشكيلي"أصدر 

  .م مرورا بإعصار جوتو2005

  : محمود الفزاري -16

فيها أحداث " الفزاري"م، تناول 2013عام " حطاب بني غابات القرب"حممود الفزاري رواية " أصدر

  )2(.م2011

  : سالم الجابري -17 

ممن ظهر فجأة من الّروائيني و قد حققت رواياته نسبة مبيعات هي األعلى، حسب تصريح عام ملدير 

حياة بني "و " الديك: "روايتنت يف عام واحد مها" سامل اجلابري"أصدر الّروائي ".بيت الغشام"دار الّنشر ملؤسسة 

  )3(.م2013عام "زمنني

                                                           
  118ص األصوات الّروائية اجلديدة يف عمان، املرجع السابق، : السليمية مىن بنت حرباس: أنظر )1(

  .119املرجع نفسه، ص  :أنظر )2(

  . املرجع نفسه، الصفحة نفسها: أنظر )3(
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  :عبد الّله الحرسوسي -18

م ، وهي نص يقوم على فكرة بسيطة 2014عام " سنوات العزلة"روايته " عبد الّله احلرسوسي"أصدر 

  )1(.مفادها أّن الشفاء بيد الّله و ليس بيد أحد

  )2(:شعراء روائيون -

ظاهرة الشاعر روائيا فنشط عدد من الشعراء يف الكتابة الّسردية  - كغرية–شهد املشهد الّروائي العماين 

سردياته بكتابة " الرحيب"، إذ بدأ "صاحل العامري"و " زاهر الغافري"و " مساء عيسى"و " سيف الرحيب"ن بدءا م

م غري أن سرده مل يفرز رواية 2013يف عام " من الشرق إىل الغرب"و انتهى بيومياته " منازل اخلطوة األوىل"سريته 

  :كما فعل شعراء آخرون مثل

  :محمد الحارثي -19

م و هو عنوان بدا مستغرب و غري أديب من شاعر، 2013عام " تنقيح املخطوطة"يته الذي أصدر روا

  . حيث أظهرت الّرواية معرفة مؤلفها باجليولوجيا واحلفريات وعلوم تطّور الكائنات

  :زهران القاسمي -20

 م و قد بدا أنّه2014عام " القناص"م و2013عام " جبل الشارع"أصدر روايتني يف عامني متتاليني 

الذي جعل فكر�ا " القناص"ليتجاوز كثريا من هنا�ا يف روايته الثانية " جبل الشارع"استفاد من جتربته الّروائية يف 

  .تدور حول مفهوم احللم، وتصوير الطبيعة اجلبلية يف كلتا الروايتني

                                                           
  .119األصوات الّروائية اجلديدة يف عمان، املرجع السابق ص : السليمية مىن بنت حرباس: أنظر)1(

  .120املرجع نفسه، ص : أنظر )2(
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  :إبراهيم سعيد -21

الّنص الّسردي والّنص  فيها بنيزج مالّيت " احلمدي، األعمى الّشعري"م روايته 2014أصدر يف عام 

  .الّشعري

  :نّيةالحضور الّنسوي في الّرواية العما: ثانيا

حظيت املرأة العمانية باهتمام الدولة منذ االستقالل وحّىت وقتنا الراهن، فقد كانت سلطنة عمان من 

ار�ا مسامهة كبرية خاّصة بعد عودة املرأة العمانية يف بناء حض ‹‹أوائل الدول الّيت أولت املرأة أمهية كبرية، وشاركت 

من أجل املشاركة يف بناء . م1970املتعّلمات واملثقفات الّلوايت أ�ني تعليمهّن يف اخلارج إىل أرض الوطن عام 

حيث الّتطلع و الرغبة يف اإلنتاج واالنفتاح واالنتقال من العصر القدمي إىل عصر عمان املشرق . املسرية العمانية

  )1(.يمية والتطوريةبآفاقه التعل

برزت أمساء المعة يف كافة ا�الت ومنها جمال األدب ُرصدت خالله أقالم نسائية عاجلت قضايا ا�تمع 

ويتجّلى حضور . ودعت لالنفتاح على الثقافات العصرية من خالل األمسيات والندوات يف مجعية املرأة العمانية

  :فاعلية متميزة ومن الروايات الّنسوية العمانية نذكراملرأة يف الّساحة الفنية العمانية بقوة و 

  :بدرية الشحي-1

فمنذ رواية بدرية الشحي  ‹‹يبدو أّن الّرواية الّنسوية يف عمان قد لعبت دورا حموريّا يف الّرواية العمانية، 

جرى حترير الشكل الّروائي العماين من نقاط ضعفه السابقة مبا فيها من تبسيط وترهل، " الطواف حول اجلمر"

ونزعة توثيقية وتارخيية واجتماعية ناقصة و تضخم للرّاوي كلي العلم، و لغة عتيقة ال تتالءم مع متطلبات الّسرد 

وظهرت طبعتها األوىل ببريوت  1994هذه الّرواية الّيت  متت كتابتها مبسقط عام وهكذا ميكن القول اّن . احلديث

                                                           
  .318، ص 1987، 1اليمن عمان، منشورات ذات السالل، الكويت، ط 2أدب املرأة يف اجلزيرة و اخلليج العريب، ج: ليلى حمّمد صاحل )1(
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" الطواف على اجلمر"أي أّن   )1( ››. ، هي الّيت بدأت هذا الّزمن اجلديد يف تاريخ الّرواية العمانية 1999عام  

  ". 1فيزياء "وايتها الثانية بروايتها األوىل، بل أصدرت ر " بدرية الشحي"أّول رواية نسّوية عمانية، ومل تكتف 

  :غالية آل سعيد -2

م، وأحلقتها بعامني روايتها الثّانية 2005عام " أيّام اجلّنة"روايتها األوىل " غالية آل سعيد"أصدرت 

م 2011، لتصدر يف عام "سنني مبعّثرة"م روايتها الثالثة 2008م، ّمث تتبعها يف عام 2007عام " وأصيلة صابرة"

  )2(.أكثر الّروائيات العمانيات إنتاجا" غالية آل سعيد"وبذلك تعّد " جنون اليأس"الرابعة روايتها 

  :  فاطمة الشيدية -3

، حتكي عن الّسحرة 2009عام " حفلة املوت"روايتها األوىل والوحيدة " فاطمة الشيدية"أصدرت 

  .الشعرية املسكونة بالوطن ومقوماتهوالدجالني واملوت الظاهري واختطاف اجلسد، و قد حفلت روايتها بالّلغة 

  :أزهار أحمد -4

العصفور "بالكتابة يف أدب الطّفل، وأصدرت روايتها األوىل و الوحيدة بعنوان " أزهار أمحد"عرفت 

  )3(.وهي رواية حتكي عن هاجس الكتابة وّمهها، يف مقارنة جتمع بني الكتابة والغربة واملعاناة 2009عام  " األّول

  

                                                           
، 81إلبداع، العدد الّسرد الّروائي الّنسوي العماين، جملة نزوى،حول الثقافة وا) 2014-1999(موت احللم : شريفة بنت خلفان اليحيانية: أنظر )1(

  .  47، ص 2015يناير 

  .47 املرجع نفسه، ص: أنظر )2(

  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها: نظرأ )3( 
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  :حمدهدى  -5

م وهي الّرواية الّيت حازت 2009عام " األشياء ليست يف أماكنها"روايتها األوىل " هدى محد"أصدرت 

على املركز األّول يف جائزة الشارقة، حتكي عن قضية التصنيف االجتماعي بني مستويات األشخاص، كما 

  )1(.ولت إشكالية احلننيـم، وهي رواية تنا2014عام " الّيت تعّد السالمل"أصدرت روايتها الثانية 

  :الكلبانية زوينة -6

يف كهف اجلنون "م، و 2011عام " ثالوث و تعويذة"روائيا ، فأصدرت رواية " الكلبانية زوينة"نشطت 

م الّيت سعت فيها إىل حماكاة الّرحلة الّتارخيية 2014عام " اجلوهرة والقبطان"م، و2012عام " تبدأ احلكاية

  )2(".مسقط جوهرة"للسفينة الشراعية 

  :عزيزة الطّائية -7

م، وهي تدرج يف إطار املذكرات، 2013عام " أرض الغياب"عزيزة الطّائية روايتها األوىل "كتبت 

 )3(.فجاءت الّرواية ما بني موضوعية الّتاريخ وذاتية السرية

  :جوخة الحارثي -8

، روايتها األوىل "الغزلةمنامات، سيدات القمر، نارجنة، حرير "روايات 4" جوخة احلارثي"أصدرت "

على جائزة السلطان " جوخة احلارثي"حصلت . م، يف مزج غرائيب بني احللم و الواقع2004عام " منامات"

                                                           
  .48ص املرجع السابق،  الّسرد الّروائي الّنسوي العماين،) 2014-1999(موت احللم : شريفة بنت خلفان اليحيانية)1(

  .48ص املرجع نفسه، : أنظر )2(

  .49نفسه ص  املرجع :أنظر )3(
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مؤخرا " حرير الغزالة"م، كما أصدرت روايتها 2016عام " نارجنة"قابوس للثقافة و الفنون و اآلداب عن روايتها 

  .م2019 معا

 جوخة"م، أصبحت2019يف عام . 2011جلائزة زايد عام " القمرسيدات "رشحت روايتها و   

شادية "قد قالت الباحثة و "  سيدات القمر"ية عن روايتها أّول شخصية عربية تفوز جبائزة مان بوكر العامل"احلارثي

جائزة " حلارثيجوخة ا"يكفي الّرواية العمانية فخرا أّ�ا ارتقت إىل العاملية، إذ نالت الّروائية العمانية  ‹‹"شقروش

الّيت ترمجتها " اجلائزة عن روايتها سيدات القمر م لتكون أّول خليجية تفوز �ذه2019مان بوكر الدولية عام 

   )1(››.مارلني بوث إىل اإلجنليزية

من خالل عرض مراحل نشأة و تطّور الّرواية يف عمان نستنتج أّن الّرواية العمانية رغم أّ�ا بدأت مّتأخرة 

�ا يف دول اخلليج إّال أّ�ا استطاعت أن حتّتل مكانا متفردا يف الّرواية اخلليجية، حيث متّكنت يف أّول عن مثيال

يف " عبد الّله الطّائي"مراحلها من أن تضع يدها على خصوصيات يتمّيز �ا ا�تمع العماين بداية من حماولة 

سيدات "رواية " جبائزة البوكر"خليجّية تفوز  ن أّول روايةإىل عاملية الّرواية العمانية لتكو " مالئكة اجلبل األخضر"

، و "سيدات القمر"ليقع اختيارنا ويزداد شغفنا  حنن أيضا �ذه الّرواية  نشأ،عمانية امل" جلوخة احلارثي" "القمر

تكون شعلة موضوع حبثنا، و ذلك من خالل الوقوف على مجالية الّتطريس يف اخلطاب الّروائي املتمّيز، الذي 

  .يفيدنا يف تقدمي قراءات جديدة، ويسمح لنا بالغوص يف خبايا الّنفس اإلنسانية

  

  

  

                                                           
و  الّرواية العربية يف بالد اخلليج العريب، حماضرة عن طريق تقنية التحاضر املرئي ، املؤمتر الدويل االفرتاضي، مركز الدراسات العربية: شادية شقروش)1(

  . 2021، جامعة جواهر الل �رو، نيودهلي، اإلفريقية
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 :للرواية الخليجية مقاربة نقدية

وبعدما استعرضنا نشأة الرواية يف اخلليج ووقفنا على مراحل تطورها واهم مالحمها،تبني لنا يف حدود 

الدراسة و االطالع أن الرواية اخلليجية وفقا لنشأ�ا، التارخيية احلديثة ،مازالت بعيدة عن االجتاهات و الّدراسات 

االهتمام هي حباجة إىل البحث و الّدراسة و هلا و أبنيتها السردية ، لذلك فالنقدية اّليت تكشف مضامينها  و إشكا

ميكن مالحظة طبيعة  ومالمح الّنشوء و املسرية يف الّرواية اخلليجّية عموما  « :انه " طه عبد الّرمحان"أكثر إذ يرى 

بة اجلديدة اّليت مّيزه اخلطاب الروائي إذ تتشابه يف بدايا�ا املتواضعة و بداية تشّكلها فّنيا، وصوال إىل منط الكتا. 

تبعا حلركة ا�تمع اخلليجي و مراحل تطّوره، وتسعى الّرواية اآلن جبهد مثابر حنو الّنضوج و التمّكن، يقابل ذلك 

  )1( ».ضعف ما للحركة النقدية املصاحبة هلا

اّليت نشأة نتيجة التأثّر  با�تمعات كما تبّني لنا أّن نشأة الّرواية يف اخلليج اختلفت عن الّرواية العربّية 

الغربّية ونظرا لوجود املدينة اّليت تعّد الّشرط األساسي لظهور الرواية ،أّما الّرواية اخلليجّية فقد ظهرت متأثرة بأقرا�ا 

تفّجر أبار من الّدول العربّية  وخباّصة مصر والّشام ،وارتبطت باملدينة اّليت اقرتنت بعوامل الّنهضة اّليت ظهرت مع 

أّن االستجابة السردية للتطّور   » الّرواية اخلليجّية إىل أين « الّنفط وقد تبّني الّرشيد بوالشعري يف كتابه املوسوم ب

  : االقتصادي تتمّثل يف منطني 

، فالنمط املباشر يتمّثل يف االستجابة السّردية اّليت ترصد مالمح الّنمط المباشر والّنمط غير المباشر

بري التارخيي الكرونولوجي الذي يرّكز على املكان وثقافته ، واألعمال الّروائية اليت تندرج يف خانة هذا الّنمط التع

تفصح عن اخلطاب التارخيي الكرونولوجي  بأسلوب صريح غري مضمر وهذا ال يعين أنّه خيرج من دائرة الّتعبري 

لعبده " "مدن تأكل العشب"و" لعبد الرمحان مّنيف" "دن امللحم"الفّين بطبيعة احلال وميكن أن منثل هلذا الّنوع يف 

                                                           
  .38املرجع السابق، ص قراءة يف األنساق الثقافية، : فارس البيل: أنظر )1(
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أّما الّنمط الغري املباشر يف التأريخ للرواية اخلليجّية فهو يرتاءى يف أعمال   " . لفوزية السامل" "الّنواخذة "و" اخلال

  )1(" .سعود بن سعد املظفر"،وأعمال "محد احلمد"و ،" طالب الرّفاعي" 

مالئكة "و  "لألنصاري" "التوأمان"بني الّرواية اخلليجّية يف إرهاصا�ا األّولّية متمثّلة قي ولو حاولنا املقارنة

، حيث بدأت مالمح املدينة تنعكس على الّرواية لتحكي متاهة املدينة وما يسودها " للطاّئي" "اجلبل األخضر 

  )2(من تعّقد العالقات الغرائزيّة و املاديّة ،اّليت تشّوه اإلنسان ،

لقد راهنت الّرواية اخلليجّية يف طفر�ا األوىل والّيت متّتد حّىت �اية  العقد الّتاسع منه على سرديات  

الّصحراء واملاء  بوصفهما عنوانا مؤّكدا هلويتها اخلاّصة ذات الّنكهة املتمّيزة ، ولكن هاتني  الثيمتني  مل تكونا 

 ومبىن ، ولذلك فإّن حضور هاتان الثيمتان يف السرديّات الّروائّية منفصلتني أبدا عن تشّكل املدينة و تطّورها  معىن

  .اخلليجّية كان تعبريا عن التوّجس من تعملق املدينة اخلليجّية وتعنكبها

أّما الطّفرة الثّانية اّليت متتّد من التسعينات حّىت اآلن فقد جنحت الّسرديات اخلليجية إىل الّذات الفردية  

ة القضايا املوضوعّية أو التارخيية املرتّبة باملدنية وهكذا استطاعت السرديّة اخلليجّية أن دون حرص على مالمس

تتمّثل مجاليات السرود الكالسيكّية و الرومانسّية و الواقعّية ومالت يف العقدين اآلخرين   إىل احلداثّية و ما بعد 

لّرواية اخلليجّية هو كثرة األعمال الّروائّية ومنّوها الّسريع احلداثّية كما طالت إىل الّتجريب  ،ومن املظاهر امللفتة يف ا

ولعّل الّسبب الرّئيس هو الّطفرة اهلائلة اّليت شهد�ا املنطقة و�افت دور الّنشر على نشر الّروايات باإلضافة إىل 

  .التغّريات الّسريعة اّليت تعّد منبعا خصبا للمتخّيل الّروائي لدى األديب 

                                                           
  .   8، ص 123  46باحثا وباحثة يناقشون حتوالت الّرواية اخلليجية، الشرق األوسط، جريدة العرب الدولية، العدد ،  21: شاكر نوري: أنظر )1(

  .9باحثا وباحثة يناقشون حتوالت الّرواية اخلليجية، الشرق األوسط، ص  21: شاكر نوري)2(
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لّرواية اخلليجّية من الشفويّة إىل الكتابية انتقاال سهال وسلسا ومن مظاهر الكتابّية اهتمامها كما انتقلت ا  

بالتفاصيل و الّتحليل السيكولوجي مقابل األحداث املروية ، فالسرديات اخلليجّية استفادت كثريا من املوروث 

الّشعيب للتعّمق يف اجلانب السيكولوجي مثل  الّشعيب الّشفوي ويف الوقت ذاته جنده أعمال روائّية اجتازت املوروث

و جلأت الّرواية اخلليجّية إىل " سعد الدوسري "ل "   90الرياض نوفمرب "و " جروح الّذاكرة  لرتكي احلمد " رواية 

 يف" رجاء الصانع " التجديد يف التقنيّات اّليت تعتين جبماليات الكتابة، مثل الكتابة السرديّة الرّقمية كما فعلت 

  " .شات"و " ظالل الواحد "يف " و حمّمد ساجلة أرذي" بنات الرّياض"

حيث نادرا ما تلجأ .فتخّلت الّرواية اخلليجّية عن الّنفس امللحمي الّطويل ومالت إىل الّنفس املتوّسط

، "الّرمحان منيف عبد"ل " " مخاسية مدن امللح وثالثّية أرض الّسواد"الّرواية اخلليجّية إىل املقوالت الّروائّية مثل 

كما .  )1(" فريد رمضان "ل "التّنور "و " مسر املقرن "ل " نساء املنكر "وعملت الّروايات إىل تقليص احلجم مثل 

متيل الّروايات اخلليجّية احلديثة إىل القضايا االجتماعية و السياسية و الفكريّة األكثر حساسّية و اّليت تعّد من 

وكان القناع وراء هذا الطّرح ،هو شعار احلرّية اّلذي جتاوز لدى البعض ، . ليجي احملافظالتابوهات  يف ا�تمع اخل

  " لصبا احلرز" "اآلخرون"و " لعبده اخلال"ترمي بشرر"فأصبح ميّس احملّرمات الّدينّية و ا�تمعّية ، ومثاله األبرز 

املسكوت عنه ،والّنهل من الّتاريخ و  اب إىل األقنعة و الّرمز و اإلسقاطات و االقرتاب منكما مال الكتّ   

الّرتاث األديب وجتار�م الّشخصّية و صياغتها يف قالب الّرواية و خاّصة يف بواكري أعماهلم الروائّية وهو أمر بديّهي 

وصار هذا الّنهل من  .ألّن الكاتب اّلذي يتقّيد بكتابة سريته الّذاتية يكتب رواية واحدة ّمث يتوّقف عن الكتابة

تلف املصادر، يشّكل ظاهرة تستوجب الّدراسة والبحث ، وهذا ما سيتّم خالل املبحث القادم الّذي خصص خم

  ".سيدات القمر"لدراسة حضور الّتطريس يف الّرواية العمانية 

                                                           
  .30القّصة القصرية يف اخلليج العريب، املرجع السابق، ص : إبراهيمغلوم : أنظر )1(



  وتطورها  نشأة الرواية في بالد الخليج العربي                                                         :  مدخل

 

 
44 

  :شعريّة الّتصوير في الّرواية الخليجّية

الّذي خّصص مبحثه " هواجس الّرواية اخلليجّية "إىل القول يف كتابه " بو الشعريالرشيد "انطلق الدكتور 

إىل أّن الكثري من الّروائيّني اخلليجيّني قاموا "شعريّة الّتصوير يف الّرواية اخلليجّية "موضوع _ الكتاب_الثّالث 

ا�ّردة على حّد سواء، وقد أّدت أوصافهم بوصف أمناط القضاءات احلّية و املّيتة ، الواقعّية واحملسوسة و اخليالّية 

  :مجلة من الوظائف من أبرزها 

  :الوظيفة االستهالكية-

فقد قام الكثري من الكّتاب اخلليجيّني باستهالل أعماهلم الّروائّية بوصف فضاءا�ا بداية ، مثلما ظهر يف 

، فقد اّختذ كّل  منهما " لعبده خال" "ا املوت مير من هن"،ورواية " لعبد الّرمحان منيف"  "شرق املتوسط"رواية 

من تصوير الفضاء مدخال إىل الّسرد الّروائي و تقدمي شخصيات الّرواية أي أن الّتصوير الفضاءات وّظف بوصفه 

  )1(.استهالال

  :اإليهامية الوظيفة-

الّروائي ، كما تعّد آلية آليات تعّد الوظيفة الرئيسّية يف الّتصوير  «وهي الوظيفة اّليت يقول عنها املؤّلف إّ�ا

  .  » اإلقناع يف األعمال الّروائّية منذ نشأة هذا الّنوع األديب حّىت اآلن

، حيث بذل جهدا واضحا يف تصوير مشاهد من " حلسن الّشيخ" "الفوراس"وقد مثل هلذه الوظيفة برواية 

" هلديل احلساوي" " املرأة منرية الّشمس"، ورواية " الرّيش لعلي أيب " "زينة امللكة "احلياة اإلجتماعية احلّية ورواية 

اّليت اجتهدت من أجل إ�ام القارئ بفضاءات عملها الّروائي اخليايل ، كما ظهر هذا الّنوع من الوظائف اإليهامّية 

                                                           
  .9، ص 2016الّرواية اخلليجية يف مرآة الرشيد بوالشعري ، كلية اآلداب جامعة عنابة، اجلزائر، : حمّمد سيف اإلسالم بوفالقة)1(
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و " جاء عامللر ""سيدي وحدانة "طريق احلرير و "و " خامت"ورواية " لعبد الّرمحان منيف " "الّنهايات "يف رواية 

  )1(".لفوزية شويش السامل" "حجر على حجر"

للتدليل على هذه الوظيفة ، " ليوسف احمليميد" "نزهة الدلفني"وقد انتقى املؤّلف رواية  : اإليقاع توازن وظيفة-

  )2(.حرص على التوازن بني الّسرد و الّتحليل و الّتصوير"احمليميد " والحظ أن

وهي الوظيفة  اّليت يغدو فيها الّتصوير أداة و ميزة �دف الكشف عن مكنونات  :السيكولوجّية الوظيفة-

  .الالشعور الفردي للشخصيات الّروائّية 

يف حتليل نفسّية " ليلى العثمان " حيث برعت"القطّةاملرأة و "يف رواية " ألشجاربستان ا"تبدى  يف تصوير  وهذا ما

  )3(.اّليت أفلست روحّيا" العّمة"

فشعريّة الّتصوير يف الّرواية اخلليجّية ترتاءى يف وصف الفضاءات "الدكتور الرشيد بو الشعري"وفق رؤية        

الّروائية اّليت تؤدي وظائف متنّوعة كاالستهالل و اإل�ام وتوازن اإليقاع البصري و الّسمعي ، والّتعبري السيكولوجي  

نمائي ،وهو ما يرهص مبيالد  نفس جديد يف الثقافة العربّية مبنطقة فضال عن الّتصوير األسلويب والّتقطيع السي

اخلليج، يتسم بالنزوع البصري على حساب النزوع السمعي الشفوي الذي ظل سائدا ومتجذرا يف الثقافة اخلليجّية 

  .ديدعلى امتداد قرون طويلة ، ولعّل الّرواية بوصفها أدبيا تسهم إسهاما كبريا يف تكريس هذا الّنفس اجل

    

  

  

                                                           
  .9املرجع نفسه، ص  )1(

  .10ص  ،مرآة الرشيد بوالشعريالّرواية اخلليجية يف : حمّمد سيف اإلسالم بوفالقة)2(

  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
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اجلمال قيمة فنّية حضاريّة يف غاية األمهّية للحياة اإلنسانية، فهو يسهم باالرتقاء باإلنسان والسّمو 

با�تمع ،وجيعل احلياة أكثر إشراقا وحيويّة وهو مسة بارزة من مسات الوجود،واإلنسان بفطرته يدرك مجال الكون 

تحّدث عن مصطلح اجلمالّية يف شّقيه الّلغوي وما فيه من الّنظام والتناغم والتناسق، ويف هذا السّياق ن

  واالصطالحي ،البّد أوال  أن منّر على لفظة اجلمال ، ومن هنا نتساءل ما هو اجلمال؟ 

   :في مفهوم الجمال :أوال

  :تعريفه-1

  لغة -أ

مصدر اجلميل، والفعل مجل :اجلمال   « أن):ج، م، ل(يف مادة " ابن منظور "لـ " لسان العرب"يف  جاء  

اجلمال احلسن .ابن سيد.أي �اء وحسن   »ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون « :وقوله عّز وجلّ 

مجل الرجل ، بالّضم مجاال،فهو مجيل ومجال ، بالتخفيف ،هذه عن اللحياين ، خللق وقد يكون يف الفعل و ا

  )1(.تكّلف اجلميل: ّملأمجل من اجلميل ، ومجّله أي زيّنه والتج : ومجّال ، بالضّم و الّتشديد

من الفعل مجل مجاال ، حسن خلقه و حسن خلقه فهو مجيل " املعجم الوسيط"يف حني وردت يف 

  )2(.مجائل ، مجلة  صفة تلحظ يف األشياء ، وتبعث يف النفوس سرور  و رضا)ج(

  :فنجد"أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا الرّازي "أّما يف مقاييس الّلغة ل 

                                                           
، حتقيق عامر أمحد حيدر، مراجعة عبد املنعم خليل )مجل(، مادة6لسان العرب، مج : أبو الفضل مجال الّدين بن مكرم بن منظور األنصاري :أنظر )1(

  .2005، 1العلمية، بريوت، طإبراهيم، دار الكتب 

  .136، ص 2005، 4املعجم الوسيط، جمّمع الّلغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط: وآخرونإبراهيم أنيس  )2(
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يم وامليم والّالم أصالن احدمها جتمع و عظم اخللق و األخر حسن، فاألّول قولك أمجلت الّشيء  مجل ، اجل «

ورجل مجيل و . واألصل األخر اجلمال ، وهو ضد القبح) ...(الّرجل العظيم اخللق  وأمجلته حّصلته، واجلمايلّ 

أصله من اجلميل وهو رّدك الشحم املذاب ،يراد به أن ماء الّسمن جيري يف وجهه   «:" بن قتيبة"مجّال قال 

  )1( ».،ويقال مجالك أن تفعل كذا أي أمجل وال تفعله

حسن   «:أن اجلمال هو" جمدي وهبة " لــ " معجم مصطلحات العربّية يف الّلغة واألدب "وجاء أيضا يف 

ا يثري فينا إحساسا باالنتظام و التناغم و الكمال وقد يكون ذلك مالحة، وسامة �اء حالة ما هو مجيل ، هو م

صفة تالحظ يف األشياء ، : يف مشهد من مشاهد الطبيعة ، أو يف أثر فنّيمن صنع اإلنسان ، كما جند أّن اجلميل

  )2(››.وتبعث يف الّنفس سرور أو رضا

يفها للجمال تشرتك يف تقرير أّن اجلمال من خالل ما سبق ، جند أّن كّال من هذه املعاجم العربّية يف تعر 

هو البهاء واحلسن ، سواء يف اخللق أو اخللق فكلمة اجلمال إذن تطلق على كّل ما يبعث يف الّنفس شعور بالّلذة 

  .و السرور واإلعجاب 

  اصطالحا-ب

اجلمال باب من أبواب الفلسفة يبحث يف اجلمال ومقاييسه، ونظريّاته، تعترب اجلمالّية من املفاهيم  علم

  .  اإلشكالّية الّيت ال تقف على تعريف ّحمدد فتنّوعت تعريفا�ا وهذا ما جعلنا ال نقف على تعريف حمّدد

  : الجمالّية وعلم الجمال

                                                           
 ، دار الكتب العلمية، بريوت1معجم مقاييس الّلغة، تح إبراهيم مشس الّدين، مج : أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا الرازي )1(

  .138، ص 1984، 2عربية يف الّلغة و األدب، مكتبة لبنان، طمعجم املصطلحات ال: جمدي وهبة وكامل املهندس)2(
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واّليت  Arithanesthaiمن الكلمة  Aestheticsمصطلح علم اجلمال ، أو اجلمالّياتشتق ا‹‹   

، الّيت تعين األشياء القابلة لإلدراك ، وذلك يف مقابل األشياء aithetaتشري إىل فعل اإلدراك ، وأيضا من كلمته 

  . » )1(غري املاديّة أو املعنويّة

  :أّما فيما خيص اجلمالية فنجد

رؤيا خاّصة للفن، وطريقة ملالمسة شغاف اجلميل يف الّنص ألجل تذوق فّين يكشف  متثل‹‹اجلمالية

  )2(››.حقيقة تلك الّنصوص وأثرها على الباحث واملتّذوق

 البّد أن ميلك القدرة على متييز مواطن االستحسان واالستهجان –متّذوق اجلمال  –ومعىن هذا أّن هذا األخري 

  .الفن  وأصوله ملعرفة مكامن اجلمال وجوهرهكما البّد له أن يكون مّتصال ب

ويرتبط مصطلح اجلمالية بعلم اجلمال ومبا هو فّين، ويشري إىل جمموعة من املعتقدات حول الفن واجلمال 

  .فاجلمالية لديها عالقة مباشرة بعلم اجلمال أو االستطيقا )3(.ومكانتها يف احلياة

هو علم غرضه صياغة األحكام الّتقديرية من حيث كو�ا  ‹‹علم اجلمال فيقول laland" الالند"ويعّرف 

أي التمييز بني اجلميل والقبيح بواسطة ضابط يسمى بعلم اجلمال، وهذا ما  )4(››قابلة للتمييز بني اجلميل والقبيح

علم يبحث يف شروط اجلمال، ومقاييسه، ونظرياته ويف الّذوق الفّين، ويف  ‹‹:بقوله" مجيل صليبا"ذهب إليه 

                                                           
  .18، ص 2001، )ط.د(الّتفضيل اجلمايل، دراسة يف سيكولوجية الّتذوق الفّين، عامل املعرفة، : شاكر عبد احلميد)1(

  .21، ص 2005، احتاد الكّتاب اجلزائريني، اجلزائر، )دراسة نقدية : ( بني الضفتني: حممد صاحل خريف)2(

  .32، ص 2008، )ط.د(مجاليات الّشعرية، احتاد الكّتاب العرب، دمشقن سوريا، : خليل موسى)3(

  .9، ص )ت.د(، )ط.د(فلسفة اجلمال يف النقد األديب، مصطفى ناصف أمنوذجا، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، : كريب رمضان)4(
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قسم نظري عام، وقسم علمي : حكام القيم املتعّلقة باآلثار الفّنية، وهو باب من الفلسفة وله قسمانأ

  ))1((››...خاص

على أّن علم اجلمال ما مسي �ذه التسمية إّال بغوص ويسرب أغوار اجلمال بكّل " مجيل صليبا"إذن يؤكد 

يكية متغّرية، ال ميكن ألحد أن يشعر باجلمال ذاته فاجلمال ظاهرة دينام ‹‹صغرية وكبرية وهو باب من الفلسفة، 

يف حلظتني خمتلفتني وهو غري منفصل عن إدراكنا إيّاه، إنّه يف تطّوره خيتلف من شخص آلخر، ومن حلظة إىل 

  )2(››...أخرى، إنّه كهذه احلياة ال تتوقف لتلتفت إىل الوراء، اجلمال غري احلقيقة

  .يف األشياء بنسب متفاوتة، وهو حركة مستمرة وغري ثابتة ويتبّني هنا أّن اجلمال صفة تتجلى

ليست سوى إعادة التنظيم  ‹‹إذن اجلمالية كانت من علم اجلمال وهي �ّتم جبميع الفنون واآلداب فاجلمالية 

املّتجددة دوما واملتدفقة دوما للمشاكل الّيت يفرزها الّتفكري يف الفن بني عصر وآخر، وتتوافق اجلمالية متاما مع حّل 

  )3(››املشكالت، ومع نقذ األخطاء الّيت ختّص الّتطور املتمادي للفكر وتغنيه 

ق هدف وغاية نبيلة أال وهي إعادة تنظيم الفّن عرب الّتاريخ، نستنتج ممّا سبق أّن اجلمالية مل تأيت إّال لتحقّ 

فهي مبثابة الّنقد الفّين البّناء الذي يقّيم الفّنان ويساعده يف معرفة مواطن االستحسان واالستهجان إلخراج عمل 

  .فّين إبداعي يرقى إىل املستوى اجلمايل

  

  

                                                           
    .408، ص 1986، )ط.د(كتاب اللبناين، بريوت، لبنان، ، دار ال1املعجم الفلسفي، ج: مجيل صليبا)1(

  .49، ص 1984، 1الفن واجلمال، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط: علي شلق)2(

  .323، ص 2009، 1شربل داغر، مركز الدراسات الوحدة العربية، ط: ما اجلمالية، تر: مارك جيمينيز )3(
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  :مفهوم الجمالية عند الغرب والعرب -2

  :عند الغرب -أ

مالية مصطلح قدمي قدم اإلنسان، حيث صاحبته احلضارات البشرية كّلها واختذت هلا طابعا خاّصا إّن اجل

  :مع كّل حضارة، وإذا حبثنا عن جذور هذا املصطلح عند الغرب وجدناه متّيز مبرحلتني

  ): األفالطوني ( العصر االعتقادي  -1

فالسفة الذين أرسو هذا العلم وجعلوا له أسس رغم مهد اجلمالية ومثّله جمموعة من ال يعترب هذا العصر

  ".أرسطو"و" أفالطون"و " سقراط"اختالف آرائهم، ومنهم 

الّنحات وجعل هذه " كليتون"الّرسام و" جراسيوس"حاول أن جيعل تعريف اجلمالية ثابتا ودقيقا فأشار  فسقراط‹‹

  )1(›› .الطّريقة أحب ما يف النموذج ا�سد

وجود اجلمال يف األرض وداخل امليثافيزيقايف تعريفه واعترب اجلمال عنده جمرد " أفالطون"حني نفى يف 

إنّه ال يعادل اجلمال الذي ميّثل احلق واخلري وأنّه يف هذا الطّريق فقد  ‹‹تقليد لعامل املثل ليخلق عامل احملسوسات 

ـّيت تظم كل كمال وخري ومجال ألّن الطبيعة الّيت حياول تصور أنّه ال ميكن للفنون أن ترتقي إىل مستوى الطبيعة ال

  )2(›› .الفّن حماكا�ا هي األصل، وهي لذلك أكمل وأمجل بكثري من الّصورة أي العمل الفّين 

ال ميكن لكائن أو شيء مؤلفا من أجزاء عّدة أن يكون مجيال إّال  ‹‹:فيقول يف علم اجلمال" أرسطو"أّما 

  )3(››.وفقا لنظام ما متعته حبجم ال اعتباطي ألّن اجلمال ال يستقيم إالّ بالّنسق واملقدار  إذا كانت أجزاؤه منسقة

                                                           
  .21، ص 1980، 2اجلمال، تر ظافر حسني،منشورات عويدات، بريوت، طعلم : ديين هويزمان)1(

، )ت.د(، )ط.د(، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، مصر، )دراسة يف القيم اجلمالية والفنية ( احلسن اجلمايل وتاريخ الفن : راوية عبد املنعم عباس )2(

  .289ص 

  .41علم اجلمال، املرجع السابق، ص : ديين هويزمان)3(
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فهذا " سقراط"و"أفالطون"و" أرسطو"نستنتج مما سبق أّن هناك تفاوت يف تعريف اجلمالية من قبل 

وجود اجلمال يف عامل فنفى " أفالطون"األخري جعل مفهوم اجلمالية دقيقا وثابتا بتعدد واختالف الفنون، أّما 

يف حني جند أرسطو قال بأّن اجلمال نظام منسق  –املثل  - احملسوسات وندى بأنّه من خملفات العامل املثايل

  .كان األوضح بتعريفه" أرسطو"األجزاء، طبيعي حيكمه النسق واملقدار، وجند أّن 

  ):الكانطي ( العصر اإلنتقادي  -2

ّمث عصره ومابعده، فنجد " كانط"لقد توّلد عن هذا العصر ثالث مراحل استهل أوهلا بأسالف 

ما يكون يف ذات الشيء أي إّن اجلمال يكون يف ذاته فالّشيء اجلميل يكون  ‹‹حدد اجلمال بكونه " ديكارت"

مال، فاجلمال غريزة إنسانية يرى أّن الّتذوق هو أساس اجل" يورك"مجيال حيث ما هو وكيف ما كان يف ذاته، بينما 

اجلميل هو الذي يرضي اجلميع من  ‹‹: حدد اجلمال بقوله" فكانط"اجتماعية وذلك لشعورنا باللّذة اإلجيابية، 

  )1(›› .دون سابق فكرة أو صورة ذهنية

أن أساس اجلمال هو التذوق، " يورك"يكمن يف ذاتية الشيء  وعند" ديكارت"وهذا يعين أّن اجلمال عند 

  .حيّدد اجلمال بأنّه إرضاء اجلميع " كانط" حني أّن يف

الذي اعترب أعظم فيلسوف وعّرف " هيجل"و" شلرب"فتمثلوا يف تالمذته أمثال  –كانط–اأّما الذين أتبعو 

  ))2((››إّن الفارق بني احلّق يتلخص يف أّن احلق هو الفكرة حني ينظر إليها يف ذا�ا يف مظهر حسي ‹‹اجلمال بقوله

تطّرق إىل عرض احلكم اجلمايل وخمتلف األمور املّتعلقة " بنقذ ملكة احلكم" فنجده يف كتابه املوسوم 

لكي أقول عن موضوع ما إنّه مجيل وأن أبّني أّنين كونت ذوقا، فإّنين معين ال مبا أعتمد عليه  ‹‹باجلمال إذ يقول 

                                                           
  .19، ص 1998، )ط.د(مفاهيم مجالية يف الشعر العريب القدمي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : حممد مرتاض)1(

  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
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فهو يرى أّن اجلميل مرتبط بإدراك  )1(››.ى هذا التمّثليف وجود الّشيء الواقعي، بل املعىن الذي أستطيع إضفاءه عل

فالشيء اجلميل إّمنا يرتاءى لنا يف صورة ذات أبعاد وحدود، أي يف صورة متناهية  ‹‹العقل وابتعاده عن احملسوس،

  )2(››.تقع يف حدود إدراكنا العقلي

هو ذلك احلكم اجلمايل، الذي يبتعد كّل البعد عن حتقيق غرض أو " انطك"واملالحظ على فلسفة 

يتحرر من ضغط الرغبات، أو امليول، أو األغراض، وبالّتايل ابتعاده عن إشباع لّذة أو حتقيق ‹‹منفعة، فهو 

  .)3(››منفعة

ي حصول أي على أّن اجلمال يعمل على ترك االرتياح والشعور يف نفوسنا، وهو أمر ال يستدع وهذا يدل

ميكن  ‹‹" نقد ملكة احلكم"يعتمد يف فلسفته هذه على ثالت حماور ، وهذا مايشري إليه يف كتابه " كانط"منفعة و

 .)4(››إرجاع مجيع ملكات الذهن إىل ملكة املعرفة، الشعور باللّذة واألمل، وملكة الرغبة 

اختلف من فيلسوف إىل آخر وهذا راجع ملختلف  –كما رأينا   –نستخلص ممّا سبق أّن مفهوم اجلمال 

  .الفنون اليت ظهرت يف عصر كّل فيلسوف، فعربت هذه األخرية عن مثل متباينة للجمال

  :عند العرب -ب

العرب كغريهم من األّمم عرفوا اجلمال واهتموا به، كما كونوا فكرا فلسفيا حول ماهيته وقد أعطى  إنّ 

وأفرد له تفسريات، إذ ما ميّيز نظرة اإلسالم إىل اجلمال عن اليونان، كونه ينطلق من اإلسالم اهتماما بالعا للجمال 

                                                           
  .125، ص 2009، 1نقد ملكة احلكم، تر سعيد الغامني، منشورات اجلميل، بريوت، لبنان، ط: إميانويل كانط )1(

  .41، ص )ت.د(، )ط.د(فلسفة اجلمال ونشأة الفنون اجلميلة، دار املعرفة، جامعة االسكندرية، : ريان أبو علي حمّمد)2(

  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها)3(

  .66-65نقد ملكة احلكم، املرجع السابق، ص ، : إميانويل كانط)4(
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يف كتابه " حمّمد علي أبو ريان"مبادئ وأحكام متعّلقة بالّدين، وهو بذلك يقف موقفني من اجلمال أفردمها 

  :ويتجلى هذان املوقفان يف" فلسفة اجلمال ونشأة الفنون اجلميلة"

و الذي يتطّلبه الشرع، ويصدر عن أصول الّدين ومسلماته، أّما املوقف الثّاين فهو الّذي املوقف األّول ه‹‹

يتعّلق بأساليب احلياة االجتماعية والثقافية، الّيت كان ميارسها املسلمون بالفعل يف واقعهم الّتارخيي، سواء كانوا 

  .)1(››ملتزمني فيها بقواعد الشرع أم مبتعدين عنها

لقي اهتمام بالغ من قبل الفالسفة املسلمني، حيث كونوا فكرا حوله وتعرضوا هلذه  وجند أّن اجلمال

  :القضية يف كتابا�م فنجد مثال

  :حامد الغزالي أبو -1

من أهّم الفالسفة املسلمني الذين اهتموا باجلمال وقضاياه، حيث جنده يربط " حامد الغزايل أبو"يعترب 

هذا خلق حسن، وهذا علم حسن، وهذه سرية حسنة، وهذه أخالق مجيلة، إّمنا  ‹‹اجلمال باألخالق فيقول 

األخالق اجلميلة يراد �ا العلم والعقل، والعّفة والشجاعة والّتقوى والكرم واملروءة وسائر خالل اخلري وشيء من 

  .)2(››هذه الّصفات ال يدرك باحلواس اخلمس بل يدرك بنور البصرية

للجمال " أيب حامد الغزايل"أي أّن األخالق اجلميلة ال يّتم إدراكها إّال عن طريق البصرية ، وقد جعل 

اجلمال ينقسم إىل مجال الّصورة الظاهرة املدركة بعني الرّأس، وإىل مجال  ‹‹قسمني خمتلفني ويّتجلى ذلك يف قوله 

  .ويعين مجال ظاهري وآخر باطين ،)3(››الّصورة الباطنة املدركة بعني القلب ونور الصرية 

  

                                                           
  .29، ص فلسفة اجلمال وإحياء الفنون اجلميلة، املرجع السابق: حمّمد علي أبو ريان )1(

  .1662، ص 2005، 1إحياء علوم الّدين، دار بن حزم، بريوت، لبنان، ط: أيب حامد الغزايل )2(

    .1667ص  املرجع نفسه،  )3(
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  :أبي حّيان الّتوحيدي -2

أّول عريب وضع علم اجلمال العريب  ‹‹من أهّم الفالسفة املسلمني، ويعّد " حّيان الّتوحيديأبو "يعترب 

يربط اجلمال وسائر مجال املوجودات " الّتوحيدي"وخبصوص مسألة اجلمال فـــ(1) ››مأخوذا من آراء معاصريه

  )2(››صفات الّله وأفعاله هي املثل األعلى يف احلسن‹‹باجلمال اإلهلي، كما يقّر بأّن 

بأنّه ال مجال وال حسن أعلى وأفضل من اجلمال اإلهلي " اهلوامل والشوامل"يف كتابه " الّتوحيدي"ويفيد 

ألّ�ا هي سبب حسن كّل حسن، وهي الّيت تفيض باحلسن على غريها إذ كانت معدنه ومبدأه، وإّمنا   ‹‹وصفاته 

  .وهذا يعين أّن ال مجال يفوق اجلمال اإلهلي ،)3(››كانت األشياء كّلها احلسن واجلمال والبهاء منها و�ا

، )لقاجلمال املط( الّنوع األّول هو  ،" حسني الصديق"حسب  بني نوعني من اجلمال" الّتوحيدي"ويفّرق 

ذات . املطلق سبيل الوصول إليه العقل واملادي عن طريق احلواس ‹‹، ألّن )اجلمال املادي (أّما الّنوع الثّاين فهو 

  .)4(››شكل نسّيب، خاضع للّتطورات االجتماعية، ولألسباب والّزمان واملكان

  .ل أّما املادي فسبيله احملسوس أو احلواس كما سلف الذكرفهو �ذا، يرى أّن اجلمال املطلق سبيله العق

أّن [ويف اخلتام نستخلص أّن الّتوحيدي يربط اجلمال يف الكون باجلمال األعلى واألفضل، اجلمال اإلهلي، ويرى 

  .السبيل الوحيد إلدراك اجلمال املطلق هو العقل

  

  

                                                           
  .61، ص 1999، )ط.د(اجلمالية يف الفكر العريب، منشورات احتاد الكتاب العرب، : عبد الفّتاح فيحوح)1(

  .94فلسفة اجلمال ونشأة الفنون اجلميلة، املرجع السابق، ص : حمّمد علي أبو ريان)2(

  .45، ص )ت.د(، )ط.د(اهلوامل والشوامل، اهليئة العاّمة لقصور الثقافة، القاهرة، : أيب حّيان الّتوحيدي ومسكويه )3(

  .98-97، ص، 2003، 1لم العريب، بريوت، طفلسفة اجلمال وسائل الفن عند أيب حني الّتوحيدي، دار الق: حسني الصديق)4(
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  الجمالية في األدب -3

اجلمالية ال تقتصر على األشياء واملواد بل تدخل ضمن باب فلسفي، فهي توضح وجود اجلمال يف 

خمتلف الظواهر، فاجلمال استحوذ على كل جماالت احلياة مبختلف أشكاهلا من فنون تشكيلية وموسيقى وآدابه 

سيس واملشاعر والنفعاالت وقد ارتبطت هذه األخرية بعلم اجلمال، ذلك أن األدب له القدرة على توسيع األحا

  .اآلخريناليت يثريها يف نفس 

ختليص األدب من النفعية  ‹‹لذا شاعت نظرية الفن للفن يف األدب حيث يرى أصحا�ا أنه جيب  

والغائية، إذ ترى أن األدب جيب أن يتحرر من أي قيمة ميكن أن حيتويه الكالم إّال قيمة اجلمال وال ينظر فيه إىل 

أو دينية أو قيم نفعية، فمهمة األدب حنت اجلمال، ورسم الصور واألخيلة الباهرة، من أجل بعث معايري خلقية 

املتعة والسرور يف النفس، فليست مهمة األدب أن خيدم األخالق، وال أن يسخر لقيم اخلري أو ا�تمع فحسبه 

  )1(››.بناء اجلمال ليكون مبثابة واحة خضراء يستظل �ا من عناء احلياة

خيلق األدب املشاعر واألحاسيس والعواطف ويبعث البهجة لدى املتلقي، فعند قراءة رواية أو عمل  إذن

وهذه . أديب آخر، ترك داخلنا انطباعا معينا، مما يدل على أّن تذوق األدب غالبا ما يكون يف جمال اللذة والسعادة

كانت دينية أو اجتماعية إنسانية أو خمتلف   النظرية تدعوا إىل االستغالل التام ملختلف األغراض النفعية سواء

  .األغراض األخرى ألّن االستقالل واالكتفاء الذايت مها اللذان يولدان جوهر العمل األديب أو الفين

ويتجسد  اجلمال على مستوى النص األديب من خالل حماولة حتليل ودراسة بينات النص وفك شفراته 

وعلم اجلمال النص منضبط ألنه يكشف عن مواطن القصور يف النص ويفسر أسبا�ا  ‹‹وهو ذو نظام خاص به 

وتأثريها على جممل النص، وجيرنا هذا االنطالق من أّن الّنص األديب هو جوهر العمل اجلمايل وأنّه تصوير لفكرة 

                                                           
، 1علم اجلمال، مفاهيم وتطبيقات وأسس اجلمال، دار الرضوان للّنشر والّتوزيع، عمان، ط: آالء على احلامتي، مسري عبد املنعم القامسي: أنظر )1(

  .14 -13، ص  2016



 بحث في جمالية التطريس                                                                        :الفصل األول

 

 
57 

املتناص يف آن احد، ومن بعالماته وإشاراته، و ) الّنص ( و) الّناص ( أو حالة أو رؤية يشرتك فيها صاحب الّنص 

  )1(››.هنا جيب أن يرعى دارس اجلمال األديب أنّه يدخل إىل حتليل الّنص

أي أّن الّنص هو لّب العمل األديب اجلمايل الذي هو تصوير لفكرة معّينة مع احلرص على تأمني العالقة 

ألّن مجالية علم غرضه  ‹‹حتليله  السليمة بني املرسل واملّتلقي  ومن هنا على دارس أن حيقق هذا املطلب أثناء

  )2(››.صياغة األحكام الّتقديرية من حيث كو�ا قابلة للّتمييز  بني اجلميل والقبيح

التجربة "أي اجلمالية تبحث عّما هو مجيل يف األدب، كما أّن للجمالية مصطلحات متباينة منها 

شكلي، : لدينا إذن كلمات وأربع وهي ‹‹" الطّاهرعلي جواد "، ففي هذا الصدد يقول "املنهج اجلمايل"، "اجلمالية

الشكلي فّين، مجايل، أسلويب، صارت مصطلحات للداللة على إضفاء األمهية يف الّنص األديب على اجلانب 

  )3(››. توىاخلارجي، و�وين أمهية احمل

الفّن، وجتسيد ما يعرف ألّن ما يقّدمه الفّنانون من أعمال خمتلفة هي الّيت تتيح هلم االرتقاء يف عامل 

حبثا يف القوانني العلمية الّيت حتكم اإلبداع، وقد تطّور ‹‹الّيت تعّد " الّشعرية"أو ما يطلق عليه اسم "  ة اجلماليةباهلويّ 

وغريها، إّن الشعرية يف معناها ...الّشعرية، الشاعرية، األدبية، اجلمالية، اإلنشائية: وأصبح له مسميات كثرية أّمهها

  )4(››. قوانني اخلطاب األديب: م تعينالعا

إذن هذه القوانني هي الّيت متّيز اخلطاب األديب عن غريه ن اخلطابات وتساعد املبدع يف تنظيم وصياغة 

  .حطابه اجلمايل بإحكام ونوع من الصواب

                                                           
  . 183، ص 2005، 1، القاهرة، ط، منتدى سور األزيكة)دراسة مجالية نقدية ( علم الّنص : مدحت اجلبار)1(

  .203، ص 1981مفاهيم اجلمالية والّنقد يف أدب اجلاحظ، مؤسسة نوفل، بريوت، : ميشال ماضي)2(

  .434، ص 1997، )ط.د(مقدمة يف الّنقد األديب، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت : علي جواد الطّاهر )3(

  .140 - 111، ص ، 1994، )ط.د(الشعرية، املركز الثقايف العريب، بريوت،  مفاهيم: حسن ناظم)4(
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فّين، وترمي نزعة مثالية تبحث عن اخللفيات الشكلية لإلنتاج األديب وال ‹‹والّنزعة اجلمالية يف األدب هي 

  )1(››الّنزعة اجلمالية إىل االهتمام باملقاييس اجلمالية 

نستخلص أّن اجلمال يف األدب يتحّقق انطالقا من جمموع التقنيات واألساليب اللغويّة واألسلوبية، وصفة 

ية يف اجلمالية وجدت نفسها يف خمتلف األنواع األدبية من شعر ونثر وعلى سبيل املثال نذكر متظهرات اجلمال

  . الّرواية

  :الجمالية في الّرواية -4

حظها اليوم  تذاجلمالية الروائية جزء من اجلمالية األدبية، ألّن الّرواية تعترب من األشكال النثريّة الّيت أخ

الوافر لدى مجهور عريض من القرّاء ، ألّ�ا تعّرب عن آمال وآالم هؤالء القرّاء ملا فيها من تعبري عن الواقع وعن 

اهلويّة الثقافية لألمم، واجلمال إحدى األثايف الثالثة الّيت قامت عليها منظومة القيم اخلالدة، وهي احلق واخلري 

  .واجلمال، واإلنسان دائما يسعى بفطرته إىل إشباع رغبته يف الّتذوق اجلمايل

ى على حساب الشكل القت الّرواية يف أّول بدايتها �ميشا وعدم اهتمام، الهتمامها باملضمون واحملتو 

يف احلقيقة أّن الّرواية طوال فرتات حيا�ا املاضية، مل تكف عن الّتعرض  ‹‹" حسن حبراوي"الفّين، حيث يقول 

سواء كان ذلك بسبب البواعث ...حلمالت تشنيعيه تدين نثريتها وانفتاحها وتنقص من قيمتها اجلمالية والشكلية

رافقت ظهورها أو باسم املذهبية كما فعل فالريي وبروتن من السرياليني  اجلمالية أو الّتحفظات األخالقية الّيت 

ويلخص روجي كايلوا هذا الوقف . موا ضّد الّرواية وأثاروا حوهلا  نزعات ال حّد هلا يف عشرينات هذا القرناالذين ق

                                                           
  .62معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، املرجع السابق، ص : سعيد علوش)1(



 بحث في جمالية التطريس                                                                        :الفصل األول

 

 
59 

و يسن هلا قوانينها، ليس للّرواية قواعد فكّل شيء مسموح به فيها وليس هناك أي فن بويطيقي يذكرها، أ: بقوله

  )1(››.إّ�ا تنمو كعشب متوحش يف أرض بوار

أي من هنا ختّطت الّرواية مجيع األسباب الّيت قد تعّرضها للّتهميش أو حمدودية القراءة والّتلقي، فوجدت 

من ينظّر هلا من منطلقات مجالية وفنّية ترتبط باملمارسة األدبية اإلبداعية، واستطاعت الّرواية اجلديدة أن تتجاوز 

القواعد وتتنكر لكّل األصول، وترفض كّل القّيم واجلماليات الّيت   تثور على كلّ  ‹‹الّرواية التقليدية ومتكّنت من أن 

كانت سائدة يف كتابة الّرواية الّيت أصبحت توصف بالّتقليدية، فإذ ال الشخصية شخصية وال احلدث حدثا، وال 

  )2(››الّزمان زمانا وال الّلغة لغة 

ختليص الّرواية من أي –إّال قيمة اجلمال  ن أي قيمة ميكن أن حيتويها الكالممأّن الّرواية حتررت  مبعىن

إّن االستماع باجلمال الفّين هو بعبارة أخرى، واحد من التجارب الّيت  ‹‹"حسن علي"حيث يقول  - منفعة أو غاية

ال يعّرب عنها بالّلغة إّال جمازا، وعلى سبيل التقريب فحسب، جتربة فريدة ال تتكّرر، وال يستطيع املرء أن ينقلها إىل 

رء بسهولة ومن هنا كان من أهّم مسات التجربة اجلمالية كو�ا شخصية ذاتية أّما احلقيقة العلمية فال غناء هلا عن امل

إذن اجلمال الفّين هو التجربة الفريدة الّيت يؤذيها الكالم البليغ الّشاعري،  )3(››الّلغة تعرب عنها نفسها من خالهلا 

  وهذه األخرية تعّرب عن التجربة اجلمالية الذي جيّسد التجربة الذاتية للشخصية،

نفهم من خالل ما سبق أّن اجلمالية استطاعت أن ترتبع على صفحات الّرواية اجلديدة طبعا بعد ثور�ا 

على كّل ما هو سائد يف الّرواية الّتقليدية بداية من القّيم الّيت حتّد من قيمة اجلمالية ألّن الّرواية حبّد ذا�ا متّثل 

                                                           
  .12، املرجع السابق، ص )الفضاء، الزمن، الشخصية ( بنية الشكل الّروائي : حسني حبراوي)1(

  .48، ص 1998، )ط.د(ية، حبث يف تقنيات الّسرد، عامل املعرفة، الكويت،يف نظرية الّروا: عبد املالك مرتاض)2(

  .18، ص 2010، 1فلسفة الفّن، رؤية جديدة، التنوير للطباعة والنشر، لبنان،ط: حسني علي)3(
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ايل يف عملية االستمتاع اجلمايل، واإلنسان بفطرته يستطيع إدراك كنه اجلمال، ويسعى إىل إشباع رغبته عنصر مج

  .          يف الّتذوق اجلمايل ومنه الشعور باللّذة اجلمايل لدى الّتلقي أو القارئ

انطالقا من جمموعة صطلح هدا امل وقد تبلورمدار حبثنا  وهيالتطريس ومن اجلماليات نذكر مجالية 

ي ، فريدينان دأمثال رتبط مبجموعة من املفكرينامفهومه لظهوره كما أننا جند الفعلية مفاهيم كانت هي البداية 

 Julia، جوليا كرستيفا Mikhail bak htine، ميخائيل باختيني Ferdinand de saussureسوسري

 kristeva وروالن بارت ،Roland barthجونات،  ، وجريارGérard genentte  وسنتحدث

بالدرجة األوىل على مصطلح التناص الذي يعد قضية نقدية مهمة ملا هلا  من ارتباط وثيق باجلانب اإلبداعي وملا 

بنصوص سابقيه  التأثرعلى  األديبو لعل التناص من املعايري اليت حتدد لنا قدرة من مجالية  داخل النصوص  حتقق

هذا الفعل إمكانيته يف اخللق واإلبداع، ومن أجل التأصيل ملصطلح التطريس يث يربهن لنا بواسطة توظيف ح

والذي يعترب يف هذا العصر مفهوما قائما بذاته وكان  ظهور هذا املصطلح مرتبط مبجموعة أفكار أمهها مقولة ما 

رب مصطلح احلوارية ثني، ووصوال ملفهوم التناص عند جوليا كرستيفا، ويعتخاقبل النص لـ دي سوسري، واحلوارية لب

  .هو األقرب من حيث املعين ملصطلح التطريس

  :مصطلح التطريس -ثانيا

  :ماهيته -1

تعترب ظاهرة التناص فكرة ذات أصول عريقة يف الرتاث النقدي حيث، سامهت العديد من املدارس النقدية  

الثقافات ومتشبع خبلفية نصية متعددة بشىت مكتنز الغربية املعاصرة  يف بلور�ا  من جديد ، إذ يعترب النص تشكيل 

  .ومتنوعة
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ظهر  « :الستينات ضمن ما يعرف بالبنيويةيعد مفهوم التناص من أبرز املفاهيم األساسية اليت قدمت يف  

) 1967( باختنيخائيل يف مقال هلا عن مي" جبوليا كرستيفا" حديث العهد ويرتبط  1967مصطلح التناص منذ 

تقول  . 1969عام ) semiotiké(نشره يف مسيوتيكا  والذي أعيد" احلوار والرواية مةثني الكلخبا" بعنوان 

وعوض (...) كل نص يتكون من فسيفساء من الشواهد، كل نص هو امتصاص وحتويل لنص آخر : "كرستيفا

تؤسس مقولة التناص، فكل كالم شعري يقرأ على ) intersubjective(التداوات مقولة تفاعل، الذوات أو 

فالتناص هو العالقة بني النصوص وحقيقة التفاعل بينهما وذلك  )1(»األقل بوصفه زوجا من النصوص

باستحضارها وباستعاد�ا أو تقليدها بل مبحاكا�ا لنصوص أخرى سابقة أو معاصرة هلا ومبعىن آخر أن كل نص 

  .الحق  ينبثق من خاليا وأنسجة نصوص سابقة

من املفهوم الذي قدمه " جوليا كريستيفا"للغة يف النص فقد انطلقت  عمل اإن التناص عنصر جوهري يف 

مفهوم  ورغم أن" التناص" فطورته إىل مصطلح " أو تعددية األصوات" احلوارية" فهو أطلق عليه اسم "  باحثني" 

احلوارية هي كلمة ذات داللة واحدة  عململ يستعمل من قبله، ذلك ألنه استالتناص ارتبط بباحثني فهو 

dialogisme.  

 -، إنه على ما يبدو ويستعمل الداللة ذا�ا كلمة حوارية أما املدى الزمين أو الفرشاة الكرونولوجية"يقول أريفاي

  )2("1985إىل سنة  1967النتشار املصطلح فقد ضبطه من سنة  –" أريفاي" بعبارة 

وغرافيا النقدية يف بن خالل البيم« يف األول ,متثال انتشار املصطلح من خالل رقمني " أريفاي" وحدد « 

مرجعا،  339وفيها ما اليقل عن ) don bruce(بإشراف دون بروس  1983لعام " 2"ا�لة الكندية رقم 

                                                           
  .37، ص 2018، 1صفافش، ط: مطبعة توهة: تونس: رواية العربية احلديثة، جنيب حمفوظ أمنوذجا الالتطريس يف: دليلة شقرون  )1(

  .نفسه، الصفحة نفسها رجعامل )2(
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 مافيهنعثر ، )a.g.greimas(ج غرمياس .والثاين من خالل تصفح أثرين حديثني ظهرا مبناسبة إحياء ذكرى أ

هوية األبعاد التصورية يف ) j.geninasca(سكا جلاك جنينا  على التناص، األوىلعلى مداخلتني مركزيتني

ملعرفة، ضرورات السيميو األدب املقارن وا) h.g.ruprecht(روبراخت . ج.ه.تداخلها وتضافرها، والثانية لـ 

  .)1(»قا و آفاقهايط

فقد " احلوارية"كلمة " باختني"نت هذه أهم احملطات لظهور مصطلح التناص، وذلك باستعمال اك    

  .سامهت أرائه يف فتح الطريق والنهوض �ذا املفهوم اجلديد

قدمي وجد يف الالتينية ومعناه اجلمع واملزج، ومل يستعمل اللفظ يف ) intertexte" (متناص"وأصل كلمة « 

وتعين  كلمة  )2(» texte و  inter فهو مجع بني ) intertexte(الالتينية باعتباره صفة، أما االسم

"inter "الفرنسية التبادل، بينما كلمة  يف"texte" النص ومنه فإن كلمة ،)intertexte ( ،تعين التبادل الفين

  .للعربية بتعالق النصوص بعضها ببعض وترجم

باعتبار التناص هو  - التناص -وقد ظهرت العديد من املصطلحات املتفرعة عن املصطلح األساسي  

دالال�ا إال نواة حشد من املصطلحات ال تتحول املصطلح الوقد تفرع عن هذا « تداخل نص مع نص آخر 

وجند  métatextualitéوالنصية الواصفة  paratextualitéة يبتحويل السابق ا�اورة، مثل النصية املوزا

ريه ذلك من هذه إىل غ hypertextualité، والنصية الالحقة autotéxtualitéأيضا النصية الذاتية 

  .)3(»عن املصطلح األم أي التناصة عاملصطلحات املتفر 

                                                           
  73املرجع السابق، ص : التطريس يف الرواية العربية احلديثة: دليلة شقرون  )1(

  .74املرجع نفسه، ص   )2(

  .الصفحة نفسها، نفسهاملرجع    )3(
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وسنهتم " باختنيب" مرورا  " يا فل ملصطلح لتناص، انطلقا مع كريستكانت هذه أهم احملطات لظهور والتأصي

الحقا بدراسة جذور التطريس الذي  باألساس العنصر األساسي يف حبثنا هذا، وسننطلق من جذور التطريس عند 

  ).دي سوسري( 

  :وعي جنيني بالمفهوم": دي سوسير"  جذور التطريس لدى -2

تعد أعمال دي سوسري مفتاح التأمالت حول اللغة إذ تعترب العنصر األساسي لكل األعمال اللسانية يف      

وبأعماله اللغوية اليت مل تنشر إال " الدروس يف اللسانيات العامة« بأواخر القرن العشرين، وعرف دي سيسور 

  .)1(»، فكانت دراسته هذه من أهم الدراسات يف اللسانيات البنيوية1916عام بعد وفاته على يد تالميذه 

 سوسريفهو يتحدث عن "  يفاير أ" مثل دراسة ميشال  سوسريثر من لكن الدراسات ميزت بني أك«   

) les anagrannes(أول يف دروسه العامة وعن سيوسو ثان يف حبوثه حول اجلناس التصحيفي أو االنغرامات 

وهو سريكز ) légende germamique(ثالثا من خالل حبوثه يف اخلرافة اجلرمانية  سوسريليها ويضيف إ

  )2(»املبكرة حول التناص لرصد آراء سوسري 3 سوسريو  2 سوسريعلى 

وسيبدأ أريفاي مبفهوم النصية « مفهوم النصية وخاصيتها اجلوهرية تعدد االنغرامات أهم ما درس أريفاي     

)tesctualite ( كل فصل خال منها ينعت  لديه و خاصيتها اجلوهرية هي تعدد األنغرامات إىل درجة أنه

  )passage blanc («)3( بالفصل األبيض 

                                                           
أمال بناصر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف اللغة واألدب : وهامسلف إشراف سوسريالدرس اللساين بني فريديناند دي : ابتسام محود: أنظر  )1(

  .20ص : 2019-2018: العريب، كلية األدب واللغات، ختصص لسانيات عربية

  .75التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، ص :   دليلة شقرون  )2(

  .75املرجع نفسه ، ص   )3(
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كل من التناص والتطريس، وحددها يف عناصر،  مبا يالئم امفهوم   ية سوسري باملبادئ ال" أريفاي  "اهتم     

  :املبادئ نذكرومن أهم هذه . كما جنده قد صاغ  مفهوم للتناص

ال يستقيم نص دون نص سابق موجود قبل إنشاء النص اجلديد،  سوسريضرورة ما قبل النص، فحسب : أوال« 

" ستاروينكسي" استعمل مصطلح غرض ولعل  سوسريواحلقيقة أن أريفاي هو الذي استعمل مصطلح نص، ألن 

  .)1(»هو النص وال شيء غري النص " thèmeأشار إىل أن املقصود بـ 

يف هذه املرحلة عن تعدد العناصر األنقرومية وعما  سوسريالتقطيع الرتكييب الداليل ملا قبل النص، وحتدث : ثانيا« 

  .يسمى فاتسينيوم، أو العنصر السطحي

النشر الصويت ملا قبل النص، وهو دراسة صوتية للنص السطحي أو للدوال الصوتية ومن مميزا�ا خصية : ثالثا

األصوات وتواليها داخل الكلمة الواحدة كما ميكن للصومت الواحد، أن يستعمل يف أكثر من  الدال، أي تالحق 

ويقصد به تعدد استعمال  )2(»كلمة دون تكرار وأن تتاىل العناصر اليت تكون كلمة يف تلك حقيقة من احلقائق

  .الصوت الواحد يف أكثر من كلمة دون اإلحراج من التكرار

آخر سابق نصا و  نا أما نص مزدوج يتضمن نصا سطحياتضع 2 سوسريفاملمارسة النصية اليت وصفها « 

وميكن هلذا النص اآلخر أن يقطع تركيبا وهو ال خيضع بطريقة دائمة ملبدأ خطية الدال إىل درجة أنه يتخطى . عليه

                                                           
  .76، ص رجع السابقاملن التطريس يف الرواية العربية احلديثة ،دليلة شقرو   )1(

  .76، ص نفسهرجع امل )2(
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مل خيض كثريا  سوسريي، لكن املالحظ أن سوسري نظام الدليل وتلك هي خصيصة ما ميكن أن نسميه باملتناص ال

  )1(»يف  العالقات اليت تنشأ بني املتناصات فيما بينها ومل يثر جبالء قضية التناص

بالتنتاص الذي حيدث بني نص ونص آخر، حبيث أن النص اآلخر غري خاضع خلطية  2 ريساهتم سو 

  .الدال

من مفهوم التناص، فقد حضر يف اخلرافة ، هو الذي سيقرب 3 أو سوسري ريسولعل الوجه الثالث لسو «

اجلرمانية ليتجاوز األنغرامات وليؤكد من جديد أنه ال نص دون نص سابق، وال خرافة دون حكاية سالفة، والفرق 

تقوم على اجلديدة وهذا يعين أن النصوص  )2(»الوحيد مع األنغرامات هو أنه معها يكون النص كله سابقا

كلها نصوص ) اجلديدة( جودة أن بوجود األنغرامات تكون النصوص املو  سوسريالنصوص السابقة، ويشري 

  .سابقة

 les  (املدلول فان أما يف اخلرافة « إىل العملية التناصية داخل النصوص اخلرافية   سوسريويشري  «   

signifié ( شديدة هو السابق إال أن أشكال حضور هذا املعىن التارخيي داخل اخلرافة  سوسريفقط كما يقول

تدرجييا وبشكل تصاعدي عن التاريخ إىل درجة يقلعها عرب الزمن اخلصوصية و احلقيقة إن مسار تطور اخلرافة 

ة  ال خيلو من ل الروايواخلرافة أيضا هي جنس آخر مث )3(»يستحيل فيها افرتاض التقاء تام بني اخلرافة والتاريخ

ينفي وجود  سوسريرغم أن « تصادي نصوص بني بعضها البعض إال ن التصاعد التارخيي فيها ما هو آلالتطريس ل

حياول إثبات توصل دي سوسري  " أريفاي" بينهما، إال أن  يعالقة بني اخلرافة والتاريخ، وانعدام وجود تفاعل تناص

                                                           
  .76ص  ،رجع السابق املدليلة شقرون التطريس يف الرواية العربية احلديثة ،  )1(

  .77ص  ، نفسهاملرجع   )2(

    .الصفحة نفسها ،املرجع نفسه   )3(
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يف حماولة دفاع " أريفاي" دم إدراك مقولة النص وال مقولة التناص و للعملية التناصية، رغم اعرتاف دي سوسري بع

  .)1(»بانه أحد املؤسسني ملفهوم التناص على سوسري

إن هذا : ، أيضا»إن التناص السوسريي يبقى يف اجلوهر عنصرا  يستعصي على اإلمساك به« : يقول أريفاي

  .)2(»وجيعله من بني املؤسسني ملقولة التناص هو الذي مينح لسوسري املكانة املتميزة -شكبال –اهلروب 

دي : مع اللساين" أريفاي" اقتصرنا يف هذا اجلزء اإلشارة جلذور مصطلح التطريس واليت كانت حسب       

  .)3("لذة املتناص" العاملية اليت انعقدت حول الندوة الذي افتتحت به " مقال أريفاي" سوسري، يف 

اليت انعقدت حول لذة املتناص كانت بداية ظهور مصطلح التطريس مع اللساين  " أريايف  "انطالقا من  مقالة  

  .الذي قد أثبت وجود نظرية التناص  يف النصوص" دي سوسريي

  :تطريسلل تأصيالالحوارية  -3

  :يف النقد األديب احلديث املعاصر باختنيمنزلة  - 

بصورة فعالة يف بلورة مفهوم التناص، لكن جذوره مل تظهر إال يف بداية الستينات رغم وجد بذور  باختنيشارك 

 توأعاد" باختني"اليت كانت تسيطر على هذا املفهوم، إن مصطلح احلوارية كان بداية ابتكاره مع   ةاإليديولوجي

يف النقد األديب احلديث إذ عد من  باختنيبلورته كما قد أشرنا سابقا لتظهر لنا بذلك مكانة " افجوليا كرستي"

  .أهم املنظرين يف القرن العشرين

                                                           
  .77، ص رجع السابقاملالرواية العربية احلديثة ،دليلة شقرون التطريس يف  :أنظر   )1(

  .77،78ص  املرجع نفسه،: أنظر  )2(

  .78، ص نفسهاملرجع   )3(
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 ةاللغنظرية الرواية على نظرية  باختنيء شىين «" :باختني"احلوارية لذي  شأةنيف "فيصل دراج "ل يقو     

ينقطع، تأخذ   رواية صورة عن اللغة ورأى يف اللغة صورة حوار الالما يقول به متوقع منذ أن رأى يف احلوارية، و 

عامل مع اإلنسان تالرواية يف هذه الرؤية، صفات احلوار وتكون جتسيدا له، أي كتابة دميقراطية إن صح القول، فت

إن : " العادي الذي ال معجزة  لديه وال ينتظر خوارق قادمة وأل�ا على ما هي عليه يكون املبدأ احلواري قوما هلا

رية و توسيعا وإحكامها  وبذلك يتقلص عدد العناصر احملايدة الصلبة، اليت ال تطور الرواية يقوم على تعميق احلوا

 خيتص.)1( » تدرج يف احلوار، فيتغلغل احلوار بالتايل إىل أعماق اجلزئيات  وأخريا إىل أعماق الذرات يف الرواية

مصطلح احلوارية باألجناس النثرية عموما، والرواية خصوصا، حبيث ميكن أن يتطور داخل جنس الرواية إىل أن 

  .تصبح وحدة عميقة ومعقدة

ال ميكن احلديث عن مفهوم التطريس وال عن مفهوم التناص، دون عودة للمفكر والناقد ميخائيل «   

  .)2(»)1915- 1895( باختني

ن كتابتها، وكان موبقية جمهولة ومنسوبة ألمساء مستعارة إال بعد فرتة طويلة  باختنيلجلمالية مل تنتشر األفكار ا« 

ظروف الحتت أمساء مستعارة جراء  باختنينشرت أفكار لقد   )3( » هذا التأخر جراء التحوالت الواقعة يف روسيا

  .الواقعة يف روسيا

، حني أصدر مؤلفة عن دستويفسكي الذي ظهر يف األصل 1963عام  باختنيكان أول ظهور لـ ميخائيل « 

، وحيتوي الكتاب على أجزاء ثالثة مستقلة، األول يتألف من "قضايا شعرية دستويفسكي" بعنوان  1929سنة 

                                                           
  .72، ص 1999، 1نظرية الرواية العربية، املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، املغرب، بريوت، ط: دراج فيصل  )1(

  .78العربية احلديثة، املرجع السابق ص التطريس يف الرواية : دليلة شقرون: أنظر  )2(

  .79ص املرجع نفسه،  )3(
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يكشف عن بعض األجناس فلسفية واجلزء الثاين لغة حول الكون الروائي لدستويفسكي يف  باختنيعرض أطروحة 

لصغرى واحلوارات السقراطية واإلنتاجات الكرنفالية الوسيطة، أما اجلزء الثالث فيحتوي جدول من األدبية ا

  .)1(»لروايات دستويفسكي سات  األسلوبية املدعمة بتحليليالدرا

وميز املفكر الفرنسي بني أكثر « "  املبدأ احلواري" مولفه يف  باختني"" ترفيتان تودورون" درس املؤلف 

الثالثينات وموجبة  باختنيعلم االجتماع واملاركسي،مث جند  باختنيو الظواهري  باختنيقد ظهر  ف باختنيمن 

  .كثرية إال أنه مل يعلن بأنه مؤلفها و بقيت منسوبة ألشخاص غريه  باختنيرغم أن مؤلفات )2(»رابالي

فقد كان مؤلف و عديد املقاالت، " باختني" حصلت ضجة كربى حني أعلن أن  1973يف سنة « 

اف ومن بني هذه  رينات وخاصة اسم فولوشينوف و مادنشرت كتب حتت أمساء أخرى يف روسيا يف أواخر العش

هو  باختنييعترب  )3(»كتابان موجودان بالفرنسية، األول هو الفرويدية والثاين هو املاركسية، وفلسفة اللغة: الكتب

تنسب  باختنيمبتكر مصطلح التطريس  والتناص، رغم أنه مل ينسب إليه يف بداية األمر فقد كانت معظم كتابات 

  .نتيجة ظروف السائدة يف روسيا أثناء تلك الفرتةهدا إىل غريه من الفالسفة وكان 

، ولكن 1981سنة  املبدأ احلواري  "باختنيميخائيل " أما املقاالت  فقد ترمجها تودوروف يف كتابه « 

، ذلك أننا باختنيورابالي  باختني/ هذه الكتب اجلديدة أثارت حرية كبرية حول نوع العالقة بني دستويفسكي

                                                           
  .79، ص رجع السابقاملدليلة شقرون التطريس يف الرواية العربية احلديثة ،: أنظر  )1(

  .80املرجع نفسه، ص :أنظر  )2(

  .فحة نفسهاصالاملرجع نفسه، : أنظر  )3(
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لنقد   باختنيتعرضت مقاالت )1(»قد الذعا للتحليل النفسي واللسانيات يف نصوص السنوات العشريننسمع ن

  .كبري و كدا وقعت مشاكل جراء عالقته مع دستويفسكي

نشر مؤلفا جديدا يتعلق بقضايا األدب واجلمالية ترجم إىل ) باختنيسنة وفاة (  1975ويف سنة «   

على الدراسات اليت تعود إىل الثالثينات وهي  ، وحيتوي"مالية  ونظرية الروايةاجل"حتت عنوان  1978الفرنسية عام 

  )2(»"دستويفسكي" دراسات متثل مواصلة للبحوث اجلمالية لـ 

من  باختنيوحيتوي أهم ما كتبه " تال كال" ظهر مؤلف آخر غري مطبوع أعده الناشرون يف  1979سنة « 

  .)3(»البداية إىل النهاية

منذ ظهورها إذا احتل مكانة بارزة بفضل أعماله اليت قد " وتنوعا" ثراء  باختنيشهدت املدونة النقدية ل

  .، فكانت حمط اهتمام الدراسات  البنيويةاهتم �ا العديد من املفكرين فدرسوها وترمجوها

  :ونقد الشكالنية باختين -4

أحدث الشكالنيون الروس نقله نوعية يف نظرية األدب فجعلوا اآلثار األدبية نفسها حمور دراستهم ومركز 

  بينة النص األديب ونظام حركة هذه العناصر هتمامهم النقدي، وحبثوا عن عناصرا

ضرورة عقد  املصاحلة بني إىل  ا الروس، حيث  دعنيالنيمشرفا على جمموعة األدباء الشك"  باختني"كان  

قليال عن  باختنياملدرسة الشكلية واملدرسة املاركسية، وذلك عندما أبرز رأيه باجتماعية اللغة، وبذلك يبتعد 

                                                           
  .80العربية احلديثة، املرجع السابق، ص التطريس يف الرواية : دليلة شقرون: أنظر  )1(

  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،   )2(

  .81املرجع نفسه، ص : أنظر  )3(
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األول « : الء األدباء يف موضعنيهؤ  باختنيالقطعية اليت أعلنها الشكالنيون ألوائل مع ما هو خارج النص، نقد 

املنهج " ، والثانية من خالل كتابة 1975والذي نشر ألول مرة يف فايروزي عام  1924املطول عام مقاله يف 

  .)1( »  1928عام " الشكالين يف الدراسات األدبية

مقاربة النص عند الشكالنية الروس بأنه ظاهرة أدبية وفنية مغلقة  ومكتفية بذا�ا وال يرتبط بالوقائع إن  

  .وموقفه عكس هذا ألن النص  بنية حتتكم لظروف اجتماعية وخارجية تؤثر عليه باختنياخلارجية، ولكن 

يف األسس النظرية والفلسفية، ملنظومتهم   ني لكو�م ال يعرفون ما يفعلون وأل�م مل يفكروايالشكالن باختنيقد ن« 

ني أ�م ة العلم والبحث عن احلقيقة متناساخلاصة، وهم يتشا�ون يف ذلك مع مجيع الوضعيني الذين يتومهون ممارس

يستندون إىل منطلقات اعتباطية فاجلمالية الشكالنية هي يف نظره، مجالية بالستيكية أو مجالية مواد أل�ا ختتزل 

  )2(»لق اإلبداعي يف أسئلة  لغة ومن مث تشيئه مفهوم اللغة الشعريةقضايا اخل

يف حق  باختنيمن النقد الذي عرضه "دليلة شقرون  "تعترب هذه املالحظات بعض اآلراء اليت استنتجتها

لقراءة ا حول ريف نقد الشكالنيني  يتمحو  باختنيأن االهتمام   "دليلة شقرون"الشكالنيني الروس تشري الكاتبة 

بالضبط القراءة الالرومنطقية للشكالنيني  باختنيإمنا ينقده «  قول يف هذا الصددتفالالرومنطقية للشكالنيني 

أعاد للمنظومة الرومنطقية "  باختنيواالبتعاد عن العالقة املتينة بني الذايت واملوضوعي، ويعترب تودوروف أن 

باره انصهارا بني الذايت واملوضوعي، واملفرد و الكوين واإلرادة صفاءها األول عندما  نظر إىل األثر الفين باعت

  .)3(»واالضطهاد والشكل املضمون

                                                           
  .82التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، ص : دليلة شقرون  )1(

  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،   )2(

  .83ص  نفسه، املرجع  )3(
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ال ميكن أبدا تشكيلة يف ن يوجد إال متكلم وحيد هو العراف وحده ولكفال أما يف املدرسة البنيوية « 

ال ما، ودعوة ما، ادوما سؤ قالب معني، ألنه هو من يتكلم وجييب يف اآلن ذاته، فاملعىن شخصي خيفي داخله 

احلواري، وهو  احلد األدىن"  باختني" واستباقا ما لإلجابة ومثة دائما داخله ذاتان متحاورتان،وهذا ما يسميه

داخل النص فيعلن مبدأ التعدد الصويت شرطا من شروط احلياة والكتابة معا،  املنغلقةيتحامل بشدة على البنيوية 

  .)1(»أصواتا وعالقات حوارية فيما بينها يف كل ناحيةمسع فأأما أنا، 

ادر على طرح قيف ذاته ال يتداخل مع غريه، فهو برؤيتها إىل أن املتكلم واحد تتجه رغم أن املدرسة البنيوية     

السؤال واإلجابة عنه، إال أن واحد يف ذاته ال يتداخل مع غريه فهو قادر على طرح السؤال واإلجابة عنه، إال أن 

ن التعددية وحلوارية بالنسبة إليه أساس الكتابة واحلياة إذ  أن حتقق عملية الفهم ال تتم ورؤيته غري هذه أل" باختني"

إال على أساس احلوار الذي يقتضي وجود متكلم  ومتلقي، ومنه ال ميكن احلديث عن تطور نظرية التناص دون 

  .د نقطة االنطالقاليت تع" باختني"العودة إىل آراء  

  :باختينية الفكرية والجمالية لـ الرؤ  -5

  "من المطلق إلى النسبي باختين" -أ

من الرواد يف دراسة فلسفة اللغة، حيث عرف بالعديد من الدراسات املختلفة يف  "باختنيميخائيل  "يعد

جماالت شىت، إىل أن وصل جبهوده إىل دراسة الرؤية الفكرية واجلمالية القائمة على مبدأ احلوارية، حيث جنده 

حول " شقرون دليلة" تقول "  دوستويفسكي" أرسى قواعد احلوارية من خالل تعددية األصوات يف روايات لـ

  :الفكري واجلمايل باختنيتأسيس موقف 
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حياة ال جتد معىن،  آيالفكري واجلمايل يف البدايات على القول بأن  "باختني"وقد تأسس موقف « 

فتصبح من مث مكون ممكنا للتكوين اجلمايل، إال إذا نظرنا إليها من اخلارج كال متكامال، جيب أن يكون حماطا 

  )l’extopie («)1(بيا أو املكان اخلارجي لكاتب أو هو األكستو هو ا  بأفق  كائن آخر

اصر إنساين يوجب حضور  عن منجز بصفة خمصوصة حسب منط عالئقيواخللق اجلمايل هو إذن مثال «  

ويعين هذا  )2(»كما يوجب توفر عناصر تدرك من الداخل ليكون األثر بوصفه كال  متعالية، أي خارجية عن الوعي

ال بوجود عناصر راقية وشاخمة تتعدى اخليال والعوامل احملسوسة حبيث تدرك من إالقيمة  اجلمالية لشيء ال تتم 

  .جوهرها لتتصف يف النهاية بالكمال

أن ويؤكد على  هي العالقة بني اخلالق و الكائنات اليت خلقها« األخرية مبسألة  مرحلته يف  باختنييهتم 

   . )3(»تفوق اخلالق على املخلوقات اليت خلقها تنجح به العالقة هذ

ال يرتدد يف أن يقول بعظمة املؤلف وسلطانه املطلق "  باختني" وإن هذا الالتناظر هو الذي جعل«  

يف متاهيه مع املكان اخلارجي  وتكمن ألوهية الفنان على خملوقاته اإللهعامل الذي خلقه متاما كسلطان على ال

  .)4(»اكر أنه يصف قاعدة ال واقعاملتعايل إال أن املفكر ال ين
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بعظمة املؤلف  يف ما ألفه حيث شبهه باإلهلة على خملوقاته وهناك بعض الفالسفة  أمثال  باختنييقول 

هذه الشخصية مع  ةنصبح مكاتدي ستويفسكي يوازي بني املؤلف والشخصية املخلوقة يف العمل األديب حيث 

  .مكانة الكاتب

" ار داخل أعمال عن اجلالية واختذ موقفا منها، من خالل استحضار عناصر احلو  باختنيحتدث 

تناول . 1965مرة أخرى عام " دستوفسكي"بلورة النظرية اجلمالية وتوسع فيها حني درس   فأعاد" دستوفسكي

كان أدائه سلفا فقد حتول  التصور السابق من قانون مجايل وفيه يدمج ما  ": دليلة شقرون" يف هذا العمل حسب 

واملولنولوجي ) monologisme" (حوار الذات"  باختنيإىل ميزة تسيم حالة من حاالت الوعي يسميها 

ثني يقصد خفبا )1( » ليس مثة ملفوظ خال من البعد احلواري" فـ لبعد تناصي  أي حامال" ديالوجيا" يغدو بدوره  

كالم اخل جمموعة نصوص مع بعضها، فكل  الكالم أن كل حوار حيمل يف ثناياه بعد تناصى، أي تدمن هذا 

  .يقال هو يف األصل حوار

ية، إذ أن احلوار قائم على رؤية منفتحة وتنوعات كالمية بني احلوار وبني مونولوج الروا باختنيفرق 

ت البطل لكنه أصبح يساوي بني صوت املؤلف وصو على الشخصية يف العمل،  بمتعددة، ويشري إىل تعايل الكات

عن  يكفويتعاىل هذا الكاتب، صار ال  بني الشخصية واملؤلف التناظريطالب بال« ):دستويفسكي( يف روايات 

كان  يظهر بطل يكون صوته مبنيا على شاكلة صوت ) دستويفسكي( كآثار  (القول بأن يف هذه اآلثار  

والذي كان يؤديه الكاتب، صار « على هذا القول  " وتأكد دليلة شقرون  )2(»املؤلف يف رواية من منط عادي
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من خالل دراسة أعمال دستويفسكي بني املؤلف والبطل حيث  باختنييساوي  )1(»اآلن البطل هو الذي يؤديه

  .يرى أنه ال فضل هلذا على اآلخر والكل يف مستوى  واحد

جتسيد احلوراية باعتبارها رؤية للعامل وباعتبارها أسلوب   إىلارتقت هذه النظرة الدستويفسكية «  

  .)2(»كتابة

وذلك " أنت -أنا"  –) األنا واآلخر" ومنه تكون رواية دستويفكي السباقة يف حتديد تلك العالقة املوجودة بني 

املتكلم أيضا م األصوات وتوزيعها، وأن يتقس - من خالل احلركة تفاعلية حوارية  و الرتكيز على املتكلم وكلمته

أو صوت اآلخر، حىت تكتمل كينونته ) أنت( ميلك مسات شخصيته، ولكي تربز هذه اخلصوصية حيتاج إىل الغري 

  .يف قالب التبادل احلواري

يف حوار عريض مع بقية صور  للتدخبا(...) وليوفنيةبسكي املفكر الواردة يف روايته الإن آراء دستويف«  

أن  وال يقر )3(»فكرته األوىل حول املطلق واحلقيقة املطلقة باختنييعارض . على قدم املساواة املطلقة األفكار

  .إىل مقارنة تعددية بني جمموعة من األعمال الروائية أموقفه يف األساس نسيب إذ يلج

رؤيته يف نفسه معارض فكرة املطلق و احلقيقة املطلقة تلك اليت كانت دعامة " باختني"هكذا وجد « 

السابق وعوض املطلق جند تعدد وجهات النظر، تلك اخلاصة بالشخصيات وتلك اخلاصة باملؤلف الذي يرتبط �ا 
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فكرة املطلق واحلقيقة املطلقة، وركز يف رؤيته الثانية على املؤلف  باختنيعارض  )1(» بيةوال امتيازات  وال ترات

  .والشخصيات داخل العمل

مقارنة تعددية إىل وهو مييل ) relativiste(د أن يقرأ موقفه على أنه نسيب ال يري"  باختنيغري أن 

)pluralisme ( دانيت"دستويفسكي مع تعددية) "danté ( التزامن املثايل نسمع ما دام أثر هذا األخري جيعلنا

  .)2("ع من حيتل األجرام السفلية والعلويةيلألزل وأصوات مج

مؤسسة على نظرية يف الكالم قائمة على مبدأ احلوارية، وهو املهيمن  باختنيستيمولوجية لبفالرؤية اال« 

روائيا ومفكرا، األول الذي استوعب هذه « يعترب دستويفسكي   باختنيف )3(»مهما كان املوضوع الذي يعاجله

ومنه التنوع الكالمي أو الشكل احلواري  )4(»شدة كل آداب العامل باحلوارية وهذا التعدد الصويت الذي حيكم 

لألصوات داخل الرواية الواحدة، هو الصيغة األساسية للتمييز األسلويب، فتظهر لنا تعدد األصوات باعتبارها 

ظاهرة لسانية لفظية وتربز لنا من خالل تعالق أكثر من صوت، وبالتايل تدخل هذه التعددية يف نطاق معاجلة 

فتندمج هذه األصوات داخل العمل الروائي يف  - كائن الذي يستعمل أكثر من صوتال - موضوع اإلنسانيات

  .يف مسارات فكرية خمتلفةرية وتناغم اللغات واأللسن حوا

"  باختني"تويفسكية ومن خال نظرة  صوات واأللسن يف الرواية الدستقول دليلة شقرون حول تعددية األ

احلواري يف الرواية  عموما، أن القضايا اليت تطرح  أن على مركزية املبدربهت، و باختنياآلراء اليت استخلصها ومن «
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ا بكثري مما يطرح يف الرواية ذات الصوت املفرد أو املونولوجية، متاما  الرواية احلوارية أكثر تعقيديف للمؤلف وفكره 

ري العامل افات  بتغغات والثقفقد تغريت الل" نيوتن" ووحدة العامل عند " اينشتاين" كالفرق بني وحدة العامل عند 

املوضع من لغات متعددة تنعكس إحداها على األخرى حمل  ياليلغحل العامل ال: " قائل باختنيعرب عنه وهذا ما 

يعلم عدم القدرة على حتمل نتائج احلقائق  باختنيفنجد  )1("العامل اللغوي البطليموسي املوحد الوحيد املغلق

  .هاعباملطلقة فال بد للخضوع للتعدد الصويت وذلك بسبب تعدد الثقافات وتش

  :كلي في عالم النسبية المطلقة  مبدأالحوارية  -ب

نظريته يف تعدد القيم النصية املتداخلة، وهذا يعين أن املبدع يعيش يف عامل يزدحم " باختني"صاغ 

اآلخرين اليت تتعدد وختتلف عند الشخص الواحد، فيعيد املبدع تأويل الفظ وتشكيلة لينتج بعد ذلك مبلفوظات 

  .خطاب أديب ال حيمل نظرة الكاتب فقط بل حيمل يف طياته أساليب  وأفكار خمتلفة

هو بالضرورة رجوع ال  إمناأن لكل ملفوظ عالقة مبالفيظ أخرى وأن أي إنشاء لقول  باختنيأدرك « 

عبارة عطفة  ثني إالخعامة للخطاب ليست لدى باإن النظرية ال" إىل أقوال سابقة، يقول  تدوروف وردا ك له منل

  .)2(»ملفوظ مع غريه من املالفيظ هي حوارية أليو اللفظ مستعملة لتعيني هذه العالقة [...] منها

ابعة نيولوجية و املناشط االجتماعية الة من الفكر والثقافة والسجالت األيدبمتشععوامل ما دامت الرواية  

حتدث عن احلوارية اليت تنبثق من اخلطاب  باختنيمن رؤى تتداخل وتتصارع قوة التشكيل  مع قوة التعبري فنجد 

الروائي، ذلك أن البطل حياور كل من هم يف الرواية من شخصيات وأفكار كما حياور من هم خارجها، مبا 

  . أنه مفتوح على العامل كىستلفة وهذا ما مييز حوار ديستويفيتميزون بأفكار واعتقادات خم
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الذي رفع الرواية إىل أرقى مواضعها، فقد اكتفى مبرجع واحد " كىسديستويف" يكتب عن  أما وهو« 

التارخيي يقول و منها ز وبني أ�ا تتكون من تعددية العناصر ومن احتكامها إىل املراجع األدبية دون انفصال عن 

  .)1(»احلوارية

طابع عام بطول مجيع عناصر البيئة الروائية وقد وضع بعضها يف مواجهة بعضها اآلخر مثلما حيدث يف " 

  .)2("األحلان عندما متتزج يف عمل موسيقى واحد

 من الرواد املتخصصني يف حتويل اللسانيات إىل أداة طبيعة لتحليل اخلطاب" باختنيميخائيل "يعد   

مجع فيه بني التحليل النصي والبعد االجتماعي وقام بإخراج الدرس اللساين  ايريمغم  بإتباع �ج الروائي، حيث قا

لكن احلوارية ال تنتمي إىل اللغة بل إىل التجاوز اللساين، وليس كل « من نطاق اجلملة إىل رحاب النص والسياق 

أو سيكولوجية أو  عالقة بني اخلطابات هي عالقة تناصية ألن العالقات احلوارية ليست أبدا منطقية أو لسانية

طبيعية إمنا هي منط خمصوص من العالقات الداللية يتحتم على العناصر فيها  أن تكون فقط ملفوظات كاملة 

جديدة حتمل نفس  مالفظتفرض احلوارية تكوين عالقات داللية فتبحث عن امللفوظات فقط أي تكوين  )3(»

  .املعىن السابق

فقوام احلوارية هو العالقة بني « : قوام احلوارية فتقول بذلكأن  من خالل دراستها "دليلة شقرون "ستنتجت

وانطالقا من  )4(»أثرين لغويني وبني خطابني يدخالن يف نوع خمصوص من العالقات الداللية اليت يسميها احلوارية
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املزج بني أكثر من لغتني حيقق لنا تعدد  أنيؤكد على "  باختني"يتضح لنا أن "  دليلة شقرون"استنتاج  الكاتبة 

غوي على حتقيق عملية اخللق لإمتام التحاور يف السياق اللفظي، حيث يعمل هذا املزج الو الرؤى وحتقق الوعي 

ال يؤمن بصفاء اخلطاب وال يؤمن بالصوت الفردي ألن اخلطاب عنده يولد من خالل  باختنياألديب وهلذا جند 

  .ت األخرى فهو يف األساس يقيم معها حوراتواصله مع صيغة اخلطابا

اليت كانت حسب رأيه ختتلف عن  يمعجبا كثريا بروايات دستويفسك" باختنيميخائيل "لقد كان 

الروايات األخرى ومتتع هذه الروايات حبرية البطل، وحرية اختاذ قرارا�ا كانت تنتقل عن سلطة املؤلف وكان صو�ا 

فسكي وليس أحد غريه سبقه إىل �يئة هذه ياألخرى حيث قال، كان دوستو  يقيم عالقة حوارية مع األصوات

أن  ويف نفس الفكرة جند  )1("األرضية احلوارية اليت كان مظهرها التعددية الصوتية والفكرية واللغوية واألسلوبية

بني الذات ( ينبغي تناسخ العالقات املنطقية والعالقات الداللية املوضوعية «حوارية، تصبح  العالقة لكي

أي ينبغي أن تلج دائرة وجود جديدة وتصبح خطابا أي ملفوظ، ولكل ملفوظ مؤلف نعتربه داخل ) واملوضوع

  .)2(»امللفوظ ذاته خالق

واحلوارية هي تالقح نص من نص سابق له، فيتولد النص الثاين من جراء احتكاكه بالنص األول، فيصبح 

  .بينهما عالقة حوارية أأول ومتكلم ثاين فتنشحرى متكلم بذلك متكلم ومستقبل، أو باأل
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وال حقيقة لألدب ولفهم األدب خارج ما هو تارخيي وشخصي حمكوم بالسياق، وإال ملاذا يغيب « 

أول وال آخر ومن مث كل فهم هو  ال�ائي، ب قام دائما شخصي و احلوار دائما الالسياق يف العلوم الطبيعية؟ وامل

  .)1(»لعالقة مع نصوص أخرى، وهو إعادة تأويل داخل سياق جديدلضبط 

فالتناص ينتمي إىل اخلطاب ال إىل اللغة ويتصل من مثة بالتجاوز اللساين ال باللسانيات، ومع ذلك «  

وهذا ما يؤكد على أن التناص قائم على بناء  )2(»ل عالقة بني مالفيظ هي بالضرورة عالقة تناصيةكفليست  

فقط بعيدا عن اللغة، واحلوارية هي عكس ذلك إ�ا �تم باللغة اليت يف األصل كانت جاهزة إذا هي اخلطابات 

  .حوار أفكار وجهات نظر، وتعددية لغوية وإدراج بعض األجناس اخلطابية يف بنية النص

فالعالقة احلوارية «البد أن نستخرج العالقة املنطقية من مبدأ احلوارية أل�ا تعرب يف ذا�ا عن فعل التناص 

أي صنف من  هي عالقة خاصة وال ميكن ردها إىل عالقات منطقية أو لسانية أو نفسية أو ميكانيكية، وال إىل

العالقات الطبيعية، إ�ا نوع خمصوص من العالقات الداللية حيث يشرتط يف العناصر أن تكون خطابات متكاملة  

عرب داخلها، متكلمون بلسان ن يكون وراءها، أو أن يوأ) كاملةاملتكاملة أو ومهيأ مت أو معتربة يف حساب(

موضوع قوم اخلطاب شاهدا على يأو ومهي، مؤلفو اخلطابات املعنية؟، ففي العالقة التناصية  حقيقي

)sujet(«)3(.  

أن كل خطاب ال بد أن يتكون من خطابني مما يشكل حوار يف األخري يقول " باختني"لقد الحظ 

أن كل خطاب حييل على متكلمني اثنني على األقل، وبالتايل على حوار كامن « "دليلة شقرون"حسب  "باختني"

                                                           
  .90، ص السابقعربية احلديثة املرجع التطريس يف الرواية ال: دليلة شقرون  )1(

  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،   )2(

  .91، ص املرجع نفسه  )3(
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)potertiel ( فاألسلوب هو اإلنسان  ولكن ميكننا القول إن األسلوب هو على األقل إنسانان، أو بأكثر دقة

واخلارجي  خليحبيوية يف الكالم الدا ذي يشاركاإلنسان مع طبقته االجتماعية ا�سدة عرب ممثلها األمني السامع ال

  .)1("للطرف األول

على أن كل الكتابات احلالية ما هي إال خطابات سابقة خاضت يف املوضوع املدروس  "باختني"يؤكد 

وعالقة ة، داخل اخلطابات عموما، واحلوارية هي امليزة األساسية لكل خطاب كان هذا التأصيل األول ملبدأ احلواري

النصوص مع بعضها البعض، انطالقا من الكاتب واآلخر، وعالقة املؤلف األول مع املؤلف الثاين، وصوال إىل مبدأ 

سنوضحه فيما يلي عن  ماا احلواري األول على اإلطالق، وهذ لبشريالرواية، واليت تعد اجلنس ا احلوارية داخل 

  .احلوارية يف الرواية

  :األولالحوارية خصيصة الجنس الروائي  -ج

تالقح ال ميكن أن نفهم أسلوب الرواية إال من خالل تراسل األجناس اخلطابية، واليت تشكل يف النهاية 

يبحث عن املناحي السردية، ويف توظيف اللغة جبميع مستويا�ا الصوتية واملعجمية والرتكيبة  ألن أسلو�ا، أجناسي

من األوائل  باختني يف بناء األسلوب ويعد ميخائيل املكونات األساسية اودراسة مجيع أجزائها باعتباره والداللية

الرواية،  يفالكلمة " الذين اهتموا  بتوظيف املبدأ  اللساين يف حتليل اخلطاب الروائي وذلك يف جمموعة من كتبه 

الرواية قائم أساسا  فنجده اهتم  بتداخل اخلطابات احلوارية مربزا  أن تطور" وستوفسكييدية الروائي، شعر اخلطاب 

  .على تعميق  احلوارية وتوسيعها

ال بد من البحث عن العالقة اليت حتتكم إليها احلوارية واللغة داخل اخلطاب الروائي، يبقى التناص « 

ي املتفوق على غريه من األجناس باعتبار كثافة شر رواية وهي اليت تعد حبق اجلنس البللالكثيف السمة املائزة 

                                                           
  .92، ص السابقالتطريس يف الرواية العربية احلديثة املرجع : دليلة شقرون )1(
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إن أهم ما يلفت االنتباه إليه أثناء تناول نص روائي هو تلك العالقة احلوارية بني النصوص  )1(»داخله احلوارية

عن وكيفية تشكيل النص، فالتناص هو أهم ما مييز الرواية حيث أ�ا حتمل عدد كبري من التناصات فهي إذا عبارة 

   .بناء متكامل من نصوص سابقة 

عر اخلايل من احلوارية، ذلك أن الشعر والنثر احلواري يتعارض مع  الش فال جمال للحديث عن حوارية يف«

هو، فهو ينخرط فيها اخنراطا مطلقا، وشائعا، إنه يستعمل كل كلمة، كل عبارة بأسلوب  لغته ة الشاعر هي غل

وألن القصيدة فعل تلفظ [...]  هطابخجمال ألية مسافة بني الشاعر و  فاال)وبعبارة  أصح دون مزدوجني ( مباشر 

كان من  وكما لالناثر ال يتكلم اللغة اليت انفصل عنها نوعا ما ولكنه يتكلم  و كله يف حني أن الرواية متثل التلفظ  

هو خالصة أصوات خمتلطة الناثر موضوع كثر موضوعية وأبعد عن شفتيه ألن دو  أكثر كثافة وأغه تغتخالهلا، فل

  .)2( » وت الذات أيضاينبغي أن يرن داخلها ص

آخر، وبعبارة أخرى   ه، ألنه يف األصل نتاج خطاب لشخصال ميكن ألي كالم أن يسند لقائل وحد 

  .هو العالقة اليت تربط األنا باآلخر" باختني"نتاج عالقات حوارية اجتماعية أخرى، فقد كان ا�تمع لدى 

بدرجات متفاوتة، منظومة حوارية من الصور واأللسنة  مل حواري تعددي يعج باألصوات وهيكل رواية هي عا« 

للغة فكل رواية هي مزيج من أنساق لغوية وتداخل تعددي  )3(»غري منفصلة عن اللغةاحلية والضمائر واألساليب 

  .بني بعضها البعض فتساعد على تشكيل صورة أخرى للغة جديدة، فالرواية هي جتمع ملختلف األساليب

                                                           
  .93التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، ص :   دليلة شقرون  )1(

  .الصفحة نفسها، نفسهاملرجع   )2(
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رواية هي اجلنس األديب الذي يتقاطع مع مجيع األجناس األدبية فيمكن إدراج فيها ميكن أن نقول أن ال

إن دراسة « حيث أن لغة الرواية حية من ناحية الرتاكيب واالستعمال ... .الشعر األمثال، احلكم، القصص،

، وإمنا هي اجلنس فالرواية ليست ببساطة جنسا ضمن بقية األجناس[...] ة لفتيلرواية هي دراسة اللغات احلية اا

ومبا أننا نعلم  )1(»يف جزء منها تةنقضية، منذ زمن بعيد واليت تعد ميالوحيد املتحول والدائم بني بقية األجناس امل

يؤكد على  "باختني"أن الرواية هي اجلنس األديب الرائد يف العصر احلديث ملا تتميز بأسلو�ا البسيط الفريد فإن 

  )2( » لقد ولد مستقبل األدب مع والدة هذا اجلنس وفيه« دور الرواية يف ارتفاع األدب  فيقول

  :الرواية عن باقي األجناس األدبية بثالث ميزات أساسية هي" باختني"وميز 

الرواية وامللحمة  الفرق اجلوهري بنيبالوعي التعددي املتحقق داخله و  األسلوب الثالثي األبعاد للرواية املتصل -1«

االستمرارية املمكنة يف األوىل واستحالتها يف الثانية، فامللحمة ملك املاضي، أما متثيل احلدث على خط يف هو 

  .فذلك شأن الرواية يالزمن انطالقا من جتربة  وخلق شخص

  .التحوالت اجلذرية للمقاييس الزمانية للصورة األدبية يف الرواية - 2

لتشكيل الصورة األدبية للرواية من بينها مساحة االتصال القصوى مع احلاضر يف كنف عدم  املساحة اجلديدة - 3

  .)3(»االنسجام بينهما

التناصية هي ميزة الرواية األوىل، الن هذا اخلطاب السردي حواري ولعل هذا ما مييزه من بقية  لعبةإن ال« 

األجناس وهذا أصيل يف الرواية وال يقرتن بالتجريب الروائي احلديث وال مبوجة الكتابة املعاصرة بل يقرتن أساسا 

                                                           
  .95ص  ،التطريس يف الرواية العربية احلديثة املرجع السابق: دليلة شقرون  )1(

  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه، : أنظر  )2(

  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،  :  أنظر  )3(
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ال جتدها ختلو من التناصية والتعددية، فمعظم أثناء دراسة الرواية احلديثة،   )1(»ل األو  ألجناسيابأصل تكو�ا 

أول " باختني"ويعترب  هذه الروايات هي عبارة عن نصوص متداخلة بني بعضها نصوص سابقة و نصوص الحقة

من التفت إىل مفهوم احلوارية يف اخلطاب بصفة عامة واخلطاب الروائي بصفة خاصة، كما أننا جنده قد استعمل 

انطالقا مما قدمه " جوليا كرستيفا"ح التناص مل حيدد إال على يد الباحثة البلغارية مصطلح التناص ولكن مصطل

  ."باختني"

  :وضع مصطلح التناص" كريستيفا" التطريس لدى  -6

من أعضاء اجلمعية العاملية للسيمولوجيا  1941جوليا كرستيفا هي بلغارية فرنسية من مواليد « 

  )2(»"تال كال"ومن أعضاء  sémiotiqueومن أعضاء جملة سيمونيكا ) 1969(

أي التحليل الداليل وهو نظام يعمل ) sémanalyse( زروجت مصطلح جديدا هو السيمانالي وقد «   

قل من صو�ا الواحد، فالنص باعتباره منتجا  ولية اخلاصة بالعلوم من عزلتها أعلى إخراج جمموعة األنظمة الدال

)produit ( عديدة والنص باعتباره إنتاجية هو وليد تفاعل  ملفوظات)productevité ( يقوم على عالقة

  )3(»باللغة يفككها ويعيد بناءها عرب عملية حتويل النص الواحد إىل نصوص تدخل فيه على أساس التناص

 الذي يقوم على توزيع النظام اللساين بواسطة الربط بني الكالم التواصلى ،لتناصهنا جاءت مبفهوم ا" كرستيفا

ينها مشكلة نص جديد فالنص ميثل جمموعة من األنساق التواصلية يتم تنظيمها وفق سياق تناصي لتتفاعل فيما ب

   .  منفتح

                                                           
  . 96، ص  السابقدليلة شقرون  التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع   )1(

  .98املرجع نفسه، ص   )2(
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مفهوم التناص وما تعلق به، جندها قد عارضت مقولة أن النص نظام مغلق " جوليا كرستيفا" أثناء حتديد 

صوص أخرى وهو ما نقصد به تداخل نصوص مع قائم بنفسه مكتفي بذاته، فالنص هو عبارة عن إنتاجية ن

  .بعضها البعض، حيث يف سياق هذه النصوص تتقاطع امللفوظات مع غريها

األول أفقي باعتبار أن : ومبا أن كل خطاب ضرب من االحتجاج  فاللفظ يتحدد على مستويني« 

اين عمودي باعتبار امللفوظ تقاطعا أو إىل الذات الكاتبة من جهة، وإىل املتلقي من جهة ثانية، والث ينتمي امللفوظ 

و هكذا يكون النص نقطة ) hypertexte(والنص الالحق ) hypotexte(حصيلة نصني مها النص السابق 

وهو ما ) synchronique(و آين ) diachronique(بني ألفاظ أو نصوص على حمورين زماين  قتال

  .)anbivalence(«)1(احلوارية أو االزدواجية  "باختني"يطلق عليه 

فالنص األديب هو كتلة من الفسيفساء املتداخلة باالقتباسات واملعاين اليت أخذت وشربت معاين أخرى 

أحد مميزات النص األساسية واليت حتيل على « : بأنه كذلك"جوليا كرستيفا"جديدة ومطروحة يف النص وعرفته 

وهذا يعين أن كل نص الحق، يتولد من خاليا نصوص سابقة له،   )2(»نصوص أخرى سابقة عنها أو معاصرة هلا

  .لذا فهذه النصوص هي نصوص خاضعة لعملية حتويل وحتوير

أما إنتاجية النص فتفرتض وجود عمليتني أو نصني، األول هو النص الظاهر أو املنجب بالفتح « 

phénotexte عن أشكال التعبري واألمناط اليت ينتمي  وهو ما يظهر على الورق للعيان، وال ميكن قراءته مبعزل

وهو تلك العملية اليت تؤدي   Génotexte) بالكسر(هو النص الباطن أو املنجب  ه والثاينفمنها منحدر . إليها

تدالل أو التوليد الداللة اليت يفرتض الكشف عنها النظر يف الإىل والدة النص الظاهر، لذلك فهو مرتبط مبفهوم 

                                                           
  .99، ص  السابقدليلة شقرون  التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع   )1(

  .215، ص 1985، 1معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناين، الدار البيضاء، ط: سعيد علوش  )2(
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نص وكيف تولد، إنه ذلك الدال الذي ال �اية له وليس  بدال وحيد مفرد بل هو دال متعدد مبا غوي لللالالنسيج 

  .)1(»ال �اية له إنه مبثابة الرصد الذي عرفته اللغة عرب التاريخ

بنية مدلولة فالتناص ليس حماكاة وال ببل قل إنه حمكوم  و املنجب فكل نص حمكوم بثنائية املنجب«   

ا ال بد من أن وهن )2(»ساق العالمات إىل آخرنأحتوير نسق أو عدد من " كريستيفا"ولكنه حسب  " إعادة إنتاج

ل التناص جيب وجود عمليتني األوىل وجود نصوص سابقة متثل وجود تفاعل بني أجزاءها عكد أنه حلدوث  فنؤ 

  .فتؤدي إىل حدوث العملية الثانية وهي والدة نص جديد حيمل دالالت كثرية

أن النص املنجب هو ذلك الدال الذي ال �اية له أي أنه  "باختني"ومن قبلها  -أدركت كرستيفالقد «   

إال أنا  ليس بدال وحيد مفرد بل هو دال متعدد مبا ال �اية له، إنه مبثابة الرصيد الذي عرفته اللغة عرب التاريخ،

عن طريق الرتاكم فإما خارج ذاته، وهو يتم عرب طرق ثالث،  شيءيولد  التوليد ال ميكن أن

)accumulation ( أو اإلمناء للبذور)croiss ce des germes ( أو اإلنباتGermination«)3(  

يف ظهور البذور األوىل ملصطلح التناص على  - هي املسامهة "باختني"بقي فكرة احلوارية اليت جاء �ا تو 

ت  من جهودها  العديد من املصطلحات اجلديدة اإلجرائية الفرعية املتنوعة، وكان فانبثقت، "جوليا كرستيفا"يد 

عد النقطة املركزية لظهور العديد ية األساسية النبثاق التناص الذي القاعد" تل كيل"يف جملة " كرستيفا"إصدارات 

ية فهي ذات طبيعة متغرية متعددة البن بأ�اللرواية  "باختني"من املصطلحات اليت تدور حول النص وكانت نظرة

                                                           
  .99التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، ص: دليلة شقرون )1(
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األزمنة واألمكنة و خمتلفة األصوات واللغات فهي انفتاح على كل ما هو  اذ أ�اومتمردة على بقية األجناس،

  .جديد ومغاير

وهذا االحتفاء باحلوارية متولد من الطبيعة التعددية لآلثار األدبية عموما وللرواية خصوصا لكو�ا بعبارة « 

  )1(»ا مزدوجا خلق من مواد متنوعة وغريبة عن بعضها البعضكيانا فني  "باختني"

تعكس الرواية التعدد الصويت ألنه جنس سردي، إذ تتفاعل هذه األجناس بني بعضها البعض فتكون دائما « 

أجزاء متنوعة وينتهي إىل القول ال جتانس فيه، يصرح بني  اية قائمة على تبادلية احلوارمنفتحة على الدوام، فالرو 

  .)2( » املرغوب وبنهاية تتوالد منها بدايات أخرىو باملتوقع واحملتمل 

طور وتتولد انطالقا من تتتميز الرواية خبصائص فريدة متيزها عن غريها من األجناس األدبية األخرى فهي ت

ا من مسات النص احلواري الذي يقوم انطالقا من نصوص تداخل األجناس وتضافرها فتفتح آفاق أخرى، وهذ

  .سابقة فيتولد لنا نص آخر قائم على حوارية نصوص سابقة

  ":روالن بارت"التطريس وال نهائية الداللة عند  -7

وأن النصوص األخرى ترتاءى فيه مبستويات متفاوتة، وبأشكال  ) تناص( هو ) نص( كل قاد  من بني الن

ليس نسيجا  -عنده - فكل نصنصوص الثقافة السالفة واحلالية  الفهم، إذ فيها نتعرف علىليست عصية على 

هي قدر كل نص، مهما كان جنسه وال تقتصر على  "بارت"عند ) التناصية( جديدا من استشهادات سابقة و 

األجناس التفاعل بني  وص بني بعضها البعض مما خيلق ذلكويعد التناص هو تداخل النص )3(»التأثر فحسب
                                                           

  .97التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، ص : دليلة شقرون  )1(

  .86، د ت، ص 1والرواية العربية املركز الثقايف العريب، املغرب الدار البيضاء، طالرواية وتأويل التاريخ، نظرية الرواية : فيصل دراج: نظرأ  )2(

  .32، ص 2001النص الغائب، جتليات التناص يف الشعر العريب، دراسة، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، : حممد عزام  )3(
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األدبية فكل نص يستدعي ملفوظات غائبة، فتحاور النصوص يستدعي وجود نظام من العالمات اجلديدة فيخلق 

  .بذلك  دالالته املتغرية

ال واملدلول أو مبعىن آخر ضعفت وانعدم الرتابط املنطقي بينهما  مما خيول فتتغري من مث العالقة بني الد«

ة أو قوة مصدرها العامل توحة من الدالالت الال�ائية يف ظل غياب سلطقارئ فرصة الدخول إىل دائرة مفلل

ويتجه بارت إىل أن إنتاج  )roland barthes(«)1(بقوة يف أحباث روالن بارت  ىاخلارجي وهذا ما جتل

فهو يرى أن النص عبارة عن نسيج من شواهد  ه واستنتاج المتناالنصوص األدبية اجلديدة هي عبارة عن حماكاة 

  )2(»أن كل نص ليس إال نسيجا من استشهادات سابقة« بارت   يقولحيث  سابقة له،

ن الكالم كله قدميه ي لنظرية النص بعدها االجتماعي ألإن التناص حسب بارت هو الذي يعط« 

بل على وجه البعثرة ووسط ما يسميه هدير  وحديثه مصبه النص ال على وجه التسلسل البني أو التقليد املقصود

األدب عبارة عن جمموعة من : النص وهي صورة تكفل للنص أن ينزل منزلة إعادة اإلنتاج بل منزلة اإلنتاجية يقول

  .)3(»العالمات اخلطية املشوشة عن قصد

العمل األديب مبادئ بارت كانت تنص على موت املؤلف و�تم بدور القارئ، فقط كما جندهم فرق بني     

ص  منفتح على عوامل كثرية الن نأاحلقيقية يف أي زمن، وأكد على وبني النص واهتم بالنص على أنه شاهد على 

تنص على دور القارئ الفرد « القدر احملتوم لكل نص مهما كان نوعه ي توزيع اللغة والتناصية هيعيد فالنص 

وعلى التناص وغياب املركز أو اإلحالة واحلرية الفردية يف حتديد املعىن، عالوة على موت املؤلف الذي ينتهي 

                                                           
  .101ق، ص التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع الساب: دليلة شقرون  )1(

  .02، ص 2004، 1التناص يف شعر الرواد، دراسة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،ط: أمحد مناهم  )2(
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ة عليه مستقال عن النصوص السابقليس  وجوده حلظة االنتهاء من كتابة األثر أما النص الذي كتبه املؤلف فهو 

  .)1(»هو جمموعة عالقات مع نصوص أخرى

 ىاألساس هو مركز والدة نصوص أخر  كما سبق وذكرنا أن النص ينفتح على عوامل جديدة، فالنص يف

ألن عملية  فكل حماولة إلغالق النص األديب حمكوم عليها سلفا بالفشل،« له، وال ميكن إغالقه إطالقا ة الحق

النصوص  أمام احلاضر مفتوح على الدواممتواصلة ال يقف هديرها، وألن  النص  وصياغته هتشكيلة وإعادة تكوين

حدود النص  تاحهو ذاته مدلوال مراوغا لعالمة هي النص احلاضر، والنصوص األخرى السابقة جتالسابقة يغدو 

  )2(»يفتح الطريق أمام ال �اية املعىناحلاضر لتحوله إىل نص له عالقة بنصوص  أخرى وهذا 

االهتمام باملعىن داخل النص هو اجلزء اهلام يف العملية التناصية اليت تعمل على توليد نصوص  وكان

" دليلة شقرون"جديدة انطالقا من عمليات التحرير و االشتقاق وذلك بإنتاج دالالت من نصوص سابقة، تقول  

أو اإلحيائية يف عالقة بالتفاعل اللغوي  أيضا ألنه انشغل بقضية الداللة  وبالداللة احلافة"بارت  "وإننا سنعتمد على

اليت  تقرتن   homonynieأو    palysénieفوجدنا ما يسميه بظاهرة التعدد الداليل، .والنصي والتناصي

  .)3("بالضرورة بانفتاح النص على غريه من النصوص

 فجميع) صوصالن( إن الرتكيز على مستويات الداللة عند بارت جيعلنا نتحدث عن عدم براءة اخلطاب 

من حيث الغاية يف تصوير وقائعها، فتوحي بأبعاد داللية خترج اخلطاب صوب هذه اخلطابات تتقاطع يف منهجها 

  .عوامل احلياة املتعددة الدالالت فتسهل على الفرد إدراك األمور

                                                           
  .103 التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، ص: دليلة شقرون  )1(

  .104ص املرجع نفسه،    )2(
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ختتص  الداللة احلافة هي من حيث مفهوم تعيني وهي عالقة وهي إعادة إ�ا مسة داللية" يقول بارت « 

�ا قدرة اإلحالة على مراجع سابقة أو الحقة خارجية أو على مواطن أخرى يف النص عينه أو غريه من النصوص 

سقية معينة أما الداللة احلافة نسهلة التناول ضمن بنية  سةمتجانمعلومة ) denotation(فالداللة التصرحيية 

)commotation ( اليت يعسر خضوعها هلذا النظام النسقي الصارم فإ�ا حتتوي على كافة األوجه اللغوية

تدل على املراجع السابقة املرتبطة بسياق " بارت" إن هده الدالالت اليت حتدث عنها.)1("بسبب انعدام التجانس

  . النص السابقة و الالحقة 

ررة، وبني يفرق بارت بني املرجعية التصرحيية اليت ترتبط باملرجع الواقعي وباخلصائص الثابتة واملتك« 

املرجعية الداللية احلافة اليت متثل البنية الرمزية اخلارجة عن الزمن القياسي حبيث متكننا من القراءة املتعددة 

  .)2(»للشخصيات  منفصلة عن مراجعها الواقعية منضوية  يف سياق النص

عبارة عن العناصر  بني مرجعني يف دراسة النص األديب فاألول الثابت غري متغري فهو عنده"بارت " يفرق

  .املتكررة، أما الثاين فيتمثل يف القراءات املتعددة ضمن السياق العام للخطاب 

  

  

  

                                                           
  .104التطريس يف الرواية العربية احلديثة ،املرجع السابق، ص : دليلة شقرون   )1(
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كانت انطالقة بارت ومشروعه حول األدب له مطامح غري اليت وصل إليها اآلن ألننا وجدناه قد فصل 

اليت استطاع من خالهلا بناء جمموعة من التصورات " ال �ائية الداللة"بني العلوم وحركية األدب فكانت نتيجتها  

  .وأمهها أن النص قائم ومفتوح على عوامل كثرية 

هذه الداللة الال�ائية هي روح نظرية  التطريس ألن التعدد الصويت هو بالضرورة «  :تقول دليلة شقرون

  )1(»تعدد داليل وألنه ال جمال للحديث عن بينة داللية ال تأخذ بعني االعتبار

ة فهي مزيج ييسمن مناذج العملية التطر منودج  "روالن بارت"إليها العامل  خلصتعترب  ال �ائية الداللة اليت 

الروح التناصية، وتداخل النصوص لتقدم يف النهاية نص آخر بدالالت لغوية مغايرة ينفتح بقدرته على عوامل من 

« : جديدة متعددة املعاين، ألنه مهما تعددت األشكال التطريسة فهي حتمل قيمة مجالية خاصة بأبعادها الداللية

ال ميكن دراسة  )2(»بعاده الداللية اخلاصة بهاجلمالية املخصوصة وأ هلكل شكل من أشكال التطريس وطائف الن

هلذا خصصنا يف جزء من هذا البحث احلديث عن التجاوز " جونات" التفاعل النصي دون العودة إىل كتابات 

  ".جريار جونات" النصي والنصية الالحقة عند 

  ".عالتصنيف التفري": جيرار جونات" الحقة لدىالتجاوز النصي والنصية ال -8

مثاال رائقا ملا يطلق عليه بالبنيوية املفتوحة ليس باألحرى البقاء على " جريار جونات" اكتشاف يؤسس 

على ذاته، إمنا يركز يف دراسة على العالقة بني النصوص  والطرق اليت تعيد قراءة وكتابة نص انغالقه  و النص ذاته،

بعينات أن يدرس العالقات العديدة منذ أواخر الس" جريار جونات"فلقد استطاع   «نص آخرلمن النصوص 

                                                           
  .105سابق، ص الرجع املالتطريس يف الرواية العربية احلديثة، : دليلة شقرون  )1(

  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،   )2(
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واملعقدة اليت تعقدها النصوص السردية مع غريها من النصوص وعمل على استخالص القوانني  العامة اليت تنتظم 

  .ات التفاعل النصيمستوي

 للنصوص نصا واحدا، بل يف كونه نصا جامعان أدبية النص ليس  يف كونه مكوهو يعلن أن م 

)archittexte(")1(  ،ويعرف هذا املصطلح بأنه جمموعة من املقوالت العامة أو املتعالية أي أمناط اخلطابات

، من تنظرياته "جريار جونات" هذا العامل  ةوأنواع التلفظات واألنواع األدبية اليت جندها يف كل نص واتسعت شهر 

) transtextualité(ي للنص التجاوز النص« حول النصوص و العالقة اليت تربط بينها وخاصة ما تعلق بفكرة

فقد أشار فيه جونات إىل أن مصطلح النصية اجلامعة  غري قادر على استيعاب  palinpsestesيف كتابه طروس 

عالقات التفاعل النصي  مجيعها، فقدم مصطلح التجاوز  النصي وهو كل ما جيمع نصا بآخر عن طريق عالقة 

جيعل نصا يتعلق مع نص آخر أو جمموعة نصوص بشكل مباشر أو وهذا معناه هو كل ما ، )2( » ظاهرة أو خفية

تتبع مجيع العالقات النصية اليت  1982من خالل  كتابه أطراس  " جريار جونات"وقد حاول  « بشكل ضمين  

    . )3(»والتفاعل مع نصوص أخرى حاور للتمطية  بإمكان النصوص أن تتخذها 

و جلد كان وه) بالكسر( املصطلح استعاره هي طروس ج طرس لبيان مدلول " جونات"وقد استعمل « 

عليه، وميحى مث تعاد الكتابة عليه، فتظهر آثار الكتابة القدمية يف الكتابة  يستعمل للكتابة، فيكتب

  .ممحوة آثار الكتابة على حيمل معىن "طروس"يف كتابه "جريار جونات " مصطلح طروس الذي تناوله.)4(»اجلديدة

                                                           
  .106التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، ص : دليلة شقرون  )1(

  .106املرجع نفسه، ص   )2(

، ص 2016جوان  10العدد : ، اجلزائر02عبدات النصوص وشعرية احلضور والغياب، جملة مقاليد، جامعة سطيف: نبيلة بومنقاش: حياة ديبون  )3(

150.  
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قد اكتشفت مصطلح التناص وأنبتته من رحم تلك املصطلحات " كرستيفا" رنا أن كما سبق وأش

لنوع ا« ع واحد من أنواعه يقولو ن التناص هو نن عن بقية أنواع التجاوز النصي ألفأعل" جونات"السابقة، أما 

ل حضور كبكونه  (...) فه من جهيت ر عوأ" منذ بضع سنوات مبصطلح تناص  األول هو ذاك الذي عرفته كريستيفا

  )1(»لنص داخل نص آخر 

أشكال الشواهد،  التناص هو العالقة بني نصني أو أكثر، أو حضور نص يف آخر كما يتجلى يف خمتلف 

" كريستيفا" وهذا املصطلح يتقاطع مع مفهوم التناص عند ...والتلميح والسرقة و التحوير ضمنيباس والتتكاإلق

يف أن عملية التجاوز النصي هي العنصر  "ريفاتري"د أن آراء جونات تتقاطع مع آراء من حيث الداللة جن

يف اعتبار التجاوز النصي جوهر اإلنشائية وأساسها ومعناها "ريفاتري " قوهو  يواف«األساسي يف والدة نص آخر 

  .)2(»ويصل به األمر إىل احلد الذي مياهي فيه التناص التجاوز النصي

أن أهم ركن من أركان التجاوز النص هو النصية الالحقة ومدارها على إنشاء نص "جونات "يعترب « 

رة صجديد انطالقا من نص سابق، ويعين التجاوز النصي  انفتاح النص على النصوص األخرى السابقة واملعا

ملشرتك القيمي وهو أوسع  من وارتباطه بالسياق الثقايف والتارخيي واالجتماعي وانتمائه إىل مجلة املقوالت العليا و ا

وفق  ىيرتبط انفتاح النص على النصوص األخر )3(»ور مع نص آخرضيف احلالتناص باعتباره اشرتاك نص أو أكثر 

  .مبا يتناسب والنص  أيما يتناسب و السياقات التارخيي و االجتماعي و الثقايف 

  

                                                           
  .107التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، املرجع نفسه، ص   )1(
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  :أصناف التجاوز النصي لدى جونات - 8-1

  :التناص يف مخسة عناصر هيأمناط " جونات" حدد

  :التناص -1

هو أول أصناف التجاوز النصي يف منظومة وهو يعين اشرتاك نص أو أكثر يف حضور نص آخر، ومن «        

، وهو إحالة دقيقة ومباشرة وترد عادة بني مزدوجتني والسرقة األدبية أو االنتحال citationأمثلة االستشهاد 

palagiat  وهي أقل علنية وهي أيضا أقل قانونية أل�ا إدعاء للنفس ما هو يف األصل للغري، ومنها اإلشارة أو

تتطلب فطنة وتعين امللفوظ الذي يقتضي  litteralitéوهي  أقل علنية وأقل حرفية  alluscionsالتلميح 

  .)1(»فهمه، وجوبا، إدراك العالقة القائمة بني املعىن احلريف واملعىن املراد

  :النصية الموازية -2

ثر أديب مبا ال ميكن نادرا تسميته أا املعىن يف ا�موع الذي يشكله وتعين العالقة الذي يقيمها النص وحيصره«     

، وتشمل هذه النصية العنوان والعنوان الفرعي والعناوين  الداخلية واملقدمات واخلوامت paratexteنصه املوازي 

ما صدر  خر الكتاب والتصدير والرسوم وآخراحلواشي واهلوامش وأول الكتاب واهلوامش آوالتنويهات مثلما تشمل 

بالنصية املوازية، هي تلك املعلومات أو البيانات  ويعين جريار جوانات )autogrqhie«)2واخلط األصيل 

اليت ختص الكاتب،   اهلامشية والتكميلية اليت تدور حول النص ويشمل هذا النوع ما يطلق عليه العتبات املتنوعة

  ...كالعناوين، اإلهداءات، واملالحظات

                                                           
  .108التطريس يف الرواية العربية احلديثة املرجع السابق ، ص : دليلة شقرون  )1(

  .الصفحة نفسهارجع نفسه، امل  )2(
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عالقة التعليق اليت تربط نصا بآخر ويتكلم عليه " جونات"ويعين �ا  : métatexctualitéالنصية الواصفة 

دون أن يذكره وجوب أي من دون أن يستدعيه ومن دون أن يسميه يف آخر التحليل وهي بكل وضوح عالقة 

اب على اخلطاب ككالم روائي على الرواية نفسها أو هي خطاب على آخر داخل خطاب النقد أو هي اخلط

  .ويقصد من هذا النوع النص الذي يتكلم عن العالقة بني نصني أو أكثر، أي عالقة التفسري والتعليق )1(»ذاته

اليت املتعالية العامة أو  categoriوهي جمموع املقوالت  architextualité النصية الجامعة« 

من إشارة نصية إىل . يصدر عنها نص مفرد، وال شيء  يدل على هذا  النوع سوى ما يوجد أحيانا يف العالقات

وهذا الصنف بني من خالله  )2(»اجلنس األديب لذلك اعترب جونات أ�ا عالقة  خرساء متاما أو الضمين فيها مطلق

بذلك خطابات على القارئ تفكيكها وحتديد تداخل األجناس األدبية مع بعضها البعض، مشكلة " جونات"

  .طبيعة تلك األجناس

النصية الالحقة أو الناسخة ويعين هذا املفهوم كل عالقة «: آخر صنف من أصناف التجاوز النصي هو        

، والنصية )hypotexte) (أ(بنص سابق عليه ) hypertexte(بوصفه نصا الحقا ) ب( تربط بني نص 

إال ويثري نصا آخر �ذا املعىن فكل اآلثار األدبية تندرج يف [...] ليس مثة أثر أديب " إذ" ية الالحقة ظاهرة كون

�ذا النوع أن النصوص السابقة موجودة داخل النص " تاجريار جوان"والغاية من اهتمام   )3(»النصية الالحقة

لبحث عن تلك العالقة بني النص الالحق لكنها ال تظهر جراء احلذف الذي يقوم به الكاتب فتدفع بالقارئ ل

أن جيعل من التجاوز النصي نظاما حمكما، " جونات"األول والنص الثاين، ضمن عالقة التحويل وهكذا استطاع  

                                                           
  .109التطريس يف الرواية العربية احلديثة املرجع السابق، ص : دليلة شقرون  )1(

  .الصفحة نفسها املرجع نفسه،  )2(

   .110ص املرجع نفسه، )3(
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 "دليلة شقرون"تقدم ، ، فاستطاع بفضله التمييز بني النصوص ي كبري على تطوير البحث التناصبشكل  عمل 

  .بني النصوص بعض األمثلة اليت توضح وجدود العالقة

شكلني متباينني فبإمكان النص  ....يتخذ االشتقاق يف النصية الالحقةو « تقول : نوع النصية الالحقة -     

" كليس ن نص سوفو ألرسطو يتكلم ع" فن الشعر" مثل كتاب " أ" أن يتكلم عن نص سابق " ب" الالحق 

ميكن أن يوجد دون االتكاء عليه النهل منه فالنص لكنه ال " ا"أال يتكلم أبدا على " ب"ديب ملكا، وبإمكان  و أ

حىت ولو مل يسميه أو يعلن عن ذلك " أ" هو نتاج لعملية حتويل وقعت على النص السابق " ب" الالحق 

  )1(»مباشرة

هو أ�ا تتصل دائما « : إن أهم ما مييز النصية الالحقة حسب جونات هو اتصاهلا دائما بالنص التخيلي        

ومشتق من  يلييلي واخلرايف، والنص الروائي الالحق ختييأو حامل للتخختيلي ، فالنص السابق خييلى لتبالنص ا

حقة ويعطيها الصدراة الهذا ما مييز النصية ال. )2(»لي واخلرايف وسيبقى ختيليا كذلكينص حتليل أو حامل للتخي

  .القة املوجودة بني النصوص، والعنصيع التجاوز البني أنوا 

النوع الثاين من التحويل الذي أطلق عليه جونات تسميه احملاكاة ينطلق من التحويل غري مباشر هذا  "

نصا الحقا كل نص مشتق من نص سابق عرب حتويل مباشر أو عرب حتويل غري مباشر  يسأمس" جونات "يقول 

أن كل نص الحق ما  ألنه يرىسابق احملاكاة عند جونات هي التحويل الذي يقوم على نص  )3("سنسميه حماكاة

  .هو إال حتويل نص قبله ومنه فالعملية هنا هي عملية أخذ وحتويل

                                                           
  .110التطريس يف الرواية العربية احلديثة املرجع السابق ، ص : دليلة شقرون  )1(

  .فحة نفسهاص، الاملرجع نفسه  )2(

  .111املرجع نفسه، ص    )3(
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أن املفهوم مل يتبلور دفعة واحدة  جندرها وتطورها، مدار ظهو و  نا رصد مسار العملية التطريسةتاولبعد حم 

بل كان يف األصل عبارة عن عدد كبري من املصطلحات اليت تدور يف معناه وهو حوارية النصوص وأن كل نص 

أن هذا املصطلح الذي مساه  " باختني' الحق ال بد له من ركيزة أساسية أي نص سابق، ويعترب املنظر الروسي 

  .الروائية أ�ا مفتوحة على غريها وأن قوامها احلواراحلوارية، حيث تعامل مع النصوص 

نفي نالذي أطلق عليه اسم احلوارية ال هو األب  واملؤسس ملصطلح التطريس   "باختني "باعتبارنا أن

ودي سوسري يف التأصيل هلذا ،وجريار جونات ،، وروالن بارت "جوليا كريستيفا "الدور الكبري الذي قدمه كل من

  .النصوص ييف العملية األدبية من خالل تصادبه وإبراز الدور الكبري الذي حيدثه  املصطلح والقيام

  :عند العرب التطريس -ثالثا

  :مفهومه -1

  :لغة -أ

الطلس الطرس الصحيفة، ويقال، هي اليت حميت مث كتبت، وكذلك « جاء يف لسان العريب البن منظور 

واجلمع أطراس وطروس، والطرس الكتاب املمحو الذي وعن أبن سيدة، الطرس الكتاب الذي حمي مث كتب، 

التطريس وطرسه أفسده، ويف احلديث، كان النخعي يأيت عبيدة فيقول : يستطاع أن تعاد عليه الكتابة، وفعلك به

  .)1(»طرسها يا إبراهيم، أي احمها، يعين الصحيفة إذا أنعمت حموها وطرس الكتاب سوده: عبيدة

                                                           
  .226، ص 4ه، جزء1426م، 2005، 1مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم ابن منظور األنصاري، لسان العرب، دار الكتب العلمية، ط  )1(
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على أثر ممحو، فيكتب على الصحيفة نصا مث ميحي ليعاد تشكيل نصا آخر فوقه حيث ومنه التطريس هو الكتابة 

يبقي األثر من النص األول ومنه مسي تطريسا ألن األثر املمحو يبقى ظاهرا وهو أيضا يف معىن أفسده إذ ال بد من 

  .إتالف النص األصلي إلعادة تشكيل نص جديد

شدد للمبالغة و إعادة الكتابة : كطرسه: اه طرسهحمسا، كتبه و الكتاب، طر : طرس« : يف معجم الوسيط لفظ - 

شيء تكرم عنه وترفع عن اإلملام ، وعن الريأنق وختته أو ملبسه أو حنومها، عملى املكتوب املمحو  الطرس يف مطع

ويعين هذا التعريف اللغوي  )1(»أطراسٌ  وّس و طر ) ج( لطرس الصحيفة والكتاب الذي حمى مث كتب ا.ه ب

 فة اليت حميت لتعاد الكتابة فوقها مرة أخرى   الصحي

أطرس : الصحيفة أو اليت حميت مث كتبت ج: الطرس بالكسر« وجاء يف قاموس احمليط يف فصل الطاء

أن ال تطعم وال : تسويد الباب وإعادة الكتابة على املكتوب و التطرس: كضربه، حماه، والتطريس: وطروس وطرسه

  .)2(»التكرم عنه والتجنب، واملتطرس املتأنق املختار وطرسوس كحلزون :تشرب إال طيبا، وعن الشيء

، وحيمل أيضا معىن األكل اوهذا املعىن يصب يف حمطة واحدة وهي إعادة الكتابة على ما كتب سابق

 .والشراب الطيب، وكذا املتأنق و املتزين أي اجلميل

  التطريس اصطالحا   -ب 

لتطريس يف املعاجم العربية سهال واضحا، إال أن حتديد مفهوم بالقدر الذي يبدو فيه مصطلح ا

ذرة يف حقل الدراسات النقدية، جخله مع العديد من املصطلحات املتاصطالحي له ليس باألمر اهلني نظرا لتدا

ما مفهو " التطريس يف الرواية العربية احلديثة"يف مقدمة كتا�ا  " دليلة شقرون"وهذا مكمن الصعوبة، وقد أسست  

                                                           
  .553ه، ص 1426م، 2005، 4مصطفى إبراهيم وآخرون، املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط  )1(

  .577، ص 2009، 3جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس احمليط، دار الكتب العليمة، بريوت، ط  )2(
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التطريس هو مفهوم جامع كلي يف عامل النسبية املطلقة وهو الكتابة على آثار  ممحوة سابقا، « : لفعل التطريس

بق إذ ال شيء وجد من عدم وال أثر خلق من ال شيء، إن العمل اسلوكل ما يف الوجود إن هو إال استعادة 

و اللعبة التطريسية هي موزاييك  ل اجلمالىي التشكي شبيه بلعبة البيزل أو القص والتقطيع وإعادة  يالتطريس

إلخراج تلك هي الصور اليت تفرض نفسها لتصور عادة االقطع و التلصيق وإ او كتابة قوامهبريكوالج أو بيزل أ

  .)1(»يالعمل التطريس

الكاتبة يف هذا التعريف تشري إىل أن التطريس هو عبارة عن كتابة فوق لوح كتبت فوقه آالف النصوص 

حميت فال هي موجودة وال هي غائبة، إذ أن التطريس هو إعادة الكتابة والتشكيل فوق نص  آخر ليخلق مث 

  .بذلك نص مغاير، فهذا التشكيل هو الصورة األساسية يف العمل التطرسي

اإلنسان، ألنه داخل  comménoirالتجميع التخزيين "  اغ والنص املطرس هو استعارة للدم« 

النص املطرس، تنتقش ذكريات ال ميكن لعامل الزمن أن جيعلنا نشعر بوحد�ا ألنه يعرض هوية الدماغ مثلما داخل 

هو الذي صار املوضوع األصيل  اإلنسان للتغريات املستمرة، فكل شيء حيدث كما لو أن التناص حبذ ذاته

د، هي نفسها إىل مصدر ومن مث فإن الوحدة الظاهرة للنص املطرس ختفي هجانة جوهرية، ميكنها أن تر ... للخيال

 اىلليت جتعلنا  منر من انسجام ظاهر إن حركة االرتداد الطويلة او اية املطاف العثور عليه وحفظه، وحيد، ينبغي يف �

  .)2(»انسجام حتمي تضمن، فعال، احلفاظ على استمرارية ووحدة ال يوفرها فعل الزمن

قليال باملصطلحات الغربية وكذا ببعض املعاجم العربية، إذ ينطلق من االهتمام " التطريس" إن التأصيل ملصطلح  - 

أن حضور هذا املصطلح الفعال يف احلقل اإلبداعي والنقدي العريب هو الذي أسس الستعمال فعل التطريس يف 

  .النصوص اإلبداعية

                                                           
  .09احلديثة، املرجع السابق، ص  التطريس يف الرواية العربية: دليلة شقرون  )1(

  .فحة نفسهاصاملرجع نفسه، ال :أنظر )2(
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ثي واعتمادا على ناو دا على املصطلح اجلوقد عرب النقاد العرب واحملدثون التجاوز النصي بكلمة التطريس اعتما« 

أما لفظ التطريس فقد جاء مقابال للفظ الذي أحيا به جريار  " املعاجم العربية األصول يقول أمحد السماوي 

وقد اكتشف له حممد بنيس يف  ) palimpséstos(ستوس باالمسا"  غريقياإلفظ لال)... 1930(جونات 

  .)1(»أمثل مقابال(...) ريسات لفظ التط" الشعر العريب احلديث بنيته و أبداال�ا" كتابه 

س موضوع فريد، هو يطر تأن ال« ناتايل بياغاي غروس حول مفهوم التطريس يف قوهلا : وجاء تعريف

  .مبعىن أنه يعاد الكتابة فوق كتابة أوىل قد حميت )2(»صحيفة أو لفيفة يزال عنها بطريقة متكررة خمطوطها

بد من اإلشارة إىل أننا نتعامل مع لفظ التطريس باعتباره مفهوما واسعا شامال  الف« تقول دليلة شقرون 

امعة والنصية اجل تنضوي حتت لوائه مجيع أنواع التجاوز النصي أي التناص و النصية الالحقة والنصية الواصفة

حماكاة ساخرة وتنكر هزيل والنصية املوازية أيضا غري أن حمط النظر هو النصية الالحقة وبالذات ما تتفرغ إليه من 

  .)3(»إضافة إىل السرقة األدبية والشاهد واإلشارة

استنادا من هذه التعاريف يتبني لنا أ�ا تندرج حتت فعل احملو وإعادة الكتابة، ومبا أن فعل التطريس شامال  

  .وواسع فأنه تنضوي حتته مجيع أنواع التجاوز النصي

أما النظرة : عاريف املختلفة يف وجود نظرتني متباينتني إىل هذا الفعلتشري دليلة شقرون من رؤيتها هلذه الت

: ربعالكالم عموما، فتقرأ يف لسان ال ي يفعوعيبا وتكرار وعالمة  اطريس نقصاألوىل، فهي سلبية ترى يف الت

ة وهي متقاإىل هذا  الفعل ة الئه، فالنظر جسوده وحوله عن بياضه وإشراقته و  وطرسه مبعىن" طرسه مبعىن أفسده 

                                                           
   .30، ص العربية احلديثة، املرجع السابقالتطريس يف الرواية : شقرون دليلة  )1(

  .نفسه، الصفحة نفسهااملرجع : أنظر  )2(

  .31ملرجع نفسه، ص ا   )3(
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والتطريس  مبعناه  )1("الحار مصطلح السرقة والسرقات واالنتتقرتن بنظرة معادية إىل التكرار والتقليد ومن مث انتش

وهذا من  يّ عوهذا حيمل عيبا وسوء ألنه عالمة العام السرقة والسرقات كما جاء يف لسان العرب البن منظور، 

  .يف إعادة الكتابة ما هو إىل تشويه وإفساد للنص السابق وجهة النظر األوىل لدليلة شقرون ألن النظر

ميال وتأنيقا وحتسينا، ومن ذلك ما ترى يف التطريس جت حيث ،بنظرة ثانية إجيابية" ون  وتتوجه دليلة شقر 

 ولعلم هذا التعريف للتطريس أن يقربنا بقوة مفهوم... املتطرس واملتنطرس املتنوق املختار" روى عن ابن األعرايب 

  )2("النصية الالحقة، احلديث باعتبارها إعادة كتابة انطالقا من نص سابق

ية اليت ترى أنه جتميال، ومن هذه التعريفات برزت القيمة اجلمالية واإلبداعية لفعل التطريس فالنظرة الثان

نقيضا يشوبه وجزء  اى عكس النظرة اليت تعتربه حمدودني لألصل وإعادة الشكيل واخللق واإلبداع، علسوأنه حت

  .عيب وحتريف لألصل

اليت تثبت قيمة   قد كشف هؤالء األصوليون النقاب عن عديد التعريفات واألقوال واآلراء واملواقفف« 

أكد جمموعة من  )3(»وتقر حبضوره الالزم حلظة النظم والكتابة وزمن اإلبداع الشعري باألساسي الفعل التطريس

  .يسي اثناء عملية الكتابةالنقاد على أمهية حضور الفعل التطر 

" املثل والتمثيل واملماثلة والتشبيه" فقد خاض القدامى يف اصطالح شىت على صلة مبوضوعنا من قبيل « 

" األمثال" جممع « مثبتني التفاعالت اليت حتدث  بني الالحق والسابق و بني املثل واملمثل عليه، ووجدنا يف كتابة

واملثال واملشا�ة يتصل مبوضوعنا الن ضرب األمثال وعقد صالت الشبه هو بالضرورة للميداين مثال حديثا واملثل 

                                                           
  .31ص  ،احلديثة، املرجع السابقالتطريس يف الرواية العربية : دليلة شقرون  )1(

  .32، ص نفسهاملرجع   :أنظر  )2(

  .33 املرجع نفسه، ص  )3(
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املثل مأخوذ من املثال وهو قول سائر يشبه : استدعاء واشتقاق واتصال بني حال الثاين وحال األول، وقال املربد

  .)1(»به حال الثاين باألول، واألصل فيه التشبيه

  )2(»مياثل شيئا آخر دون أن يطابقههو أن شيئا ما ) بالكسر( املثل« 

" املثل يف العادة هو مطابقة الشيء آلخر، لكن هذا ال ينطبق على املفهوم الذي يتبناه أبو الفضل امليداين

بل يتجاوز معىن املشا�ة واملطابقة، من أجل البحث عن جديد واخللق واإلبداع، إذ ال ينبغي أن يكون املثل 

  .مشابه ملا مثلنا عليه

تناص بني السابق والالحق فما ورد من خوض األمثال إذن وجه من وجوه اإلقرار بالتفاعل اللغوي وال« 

فمعظم املشا�ات هي إذا  )3(»ة يف أن يتحدث األصوليون أغلبهم يف املثل و املماثلة والتشبيه واملشا�ةبوال غرا

  .النصوصحق من الذي يدور بني السابق والال ينوع من أنواع التفاعل التناص

يف حبثه " عبد اهللا التاج" وجاء مصطلح آخر متعلق بالفعل التطريسي هو  االقتداء حيث اشتغل عليه 

وهو مماثلة مطابقة مطلقة، يقال هذا مثله .. اإلقتداء هو املثال الذي يتمثل عليه: "عن مصادر ألف ليلة وليلة

السنة كالم أصل : سنة ثابتة يف الكالم العريب كلهغدا ويقول مربزا سلطة املثال الذي  ) بالفتح( ومثله ) بالكسر(

ومنه  فإن اإلقتداء مبعىن املثل واملاثلة والسري على نفس الطريق وبالتايل املرجع  )4(»ثل عليهيتمالعرب املثال  الذي 

ولذلك يرى عبد اهللا التاج يف اإلقتداء اجتاها إىل معىن املثال النموذجي واملرجع « الذي يعترب املنطلق األول 

                                                           
  .13ص  دط، دت،،،اإلسالمية، بريوت مكتبة مشكاة،، 1ججممع األمثال، :أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين أبو الفضل  )1(

  .14السابق، ص  التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع: دليلة شقرون  )2(

  .34املرجع نفسه، ص   )3(

مصادر ألف ليلة وليلة العربية، دكتوراه دولة يف اللغة العربية وآدا�ا، سوسة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة، دار امليزان، : عبد اهللا التاج  )4(

  .50، ص 2006، جانفي، 1ط
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أو ) modèle(  معىن املثال األساسي يقول ومهما قلبنا النظر يف هذه الدالالت اليت توفرها اللفظة تتجه إىل

ومنه فإن اإلقتداء هو املثال واملرجع األساسي الذي نعتمد عليه ومهما حاولنا البحث  )référant(«)1 (املرجع 

  .عن الداللة فإنه يبقي حتت سياق املرجع واملثال

  :جذور التطريس -2

ال بد من اإلشارة جلذوره قبل احلديث عن فعل التطريس والبحث عن كل ما هو متعلق �ذا املصطلح 

لقد أدرك «  من املدونة النقدية األصوليةينطلق تأصيله أن هذا املصطلح األصلية عند العرب القدامى، إذا 

ب ما هو إال من العدم، وأن أي خطا أقول األديب خصوصا ال ميكن أن ينشالقدامى أن فعل القول عموما وال

سابقة، أو هو استدعاء ال ينتهي ملا خزنته الذاكرة الفردية هو إعادة واستعادة ألقوال و اتكاء على ما سبق 

 خطاب  ما هو إال وليد خطاب آخر ويف األصل هو إعادة اخللق انطالقا من خطابأي أن  مبعىن )2(»واجلماعية

  .أول

حنن نستنري �ا أيضا  فهوم والنسب إىل العرب هذا املنولكننا ال نعود إىل النصوص العربية األصول ل«

والية التطريسية وقوام كل كالم، سواء كان قدميا اإلدي، وإمنا هدفنا التأكيد على ي تدعي السبق العلمي والنقكل

فإنه " )3(»أو حديثا، وحنن نعلم أن التطريس، وإن كان شديد االتصال  جبنس الرواية، وهو جنس أديب حديث

وغريه من " جونات" و صوال إىل " باختني"املنظرون الغربيون بدءا من   يتحكم يف كل كالم مثلما برهن على ذلك

  .)4("دارسي األدب من الدرجة الثانية

                                                           
  .50التطريس يف الرواية العربية احلديثة املرجع السابق، ص : دليلة شقرون  )1(

  .29املرجع نفسه، ص   )2(

  .30 املرجع نفسه، ص )3(

  .29املرجع نفسه، ص  )4(
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املصطلحات القدمية ركزنا على كان مدار هذا البحث ليس الرتكيز على املصطلحات احلديثة فقط بل   

�ذا  ضو هالذين حاولوا النالقدامى مع بعض األدباء التأصيل ملصطلح التطريس بكان حمور الدراسة  مرتبط و 

  املفهوم من أمثال اجلرجاين وحازم القرصاجين وهذا ما سنتناوله فيما يلي

  ريس في الكالم األدبي وفي كتب األصولطالت -3

  :للقراطجني االقتباس والتصرف والتحويل" منهاج البلغاء وسراج األدباء"في كتاب   -أ

عربية متعدد اهليئات ومتشعب يف طرق استعماله، حيث أن هذا جاء التطريس يف األعمال األدبية ال

من خالل " دليلة شقرون" املصطلح قائم على أساس اخللق واإلبداع وإعادة التشكيل كما سبق وذكرنا، تشري 

رق استشارة بالتحديد فصلي ط" أليب احلسن حازم القرطاجي" كتاب منهاج البلغاء وسراج األدباء  لدراستها 

  " واملناسبة واملقارنة بني املعايناملعاين واستنباطها  

 انبىننده صنفان ما باس املعاين وتوليدها وهي عتعلى حديث مستفيض يف أصناف والتكرار وطرق إق« 

األوىل  : على التكرار وما مل يننب عليه وه �ذا الكالم يثبت ممارستني تقعان أثناء إنتاج الكلم وإنشاء معمار األدب

والثانية قوامها االبتكار واإلضافة اخلالقة أو التصرف ا�يد، فاال جمال لنسخ وال لكتابة طبق  واألخذقوامها التكرار 

فمن أحكم التصرف يف هذا الضرب (...) صور متكررة وصور غري متكررة : يقول  وصور املعاين ضربان: األصل

كان كالمه ممتعا من كل فن (...) يهما من جهات أنواع الرتكيبات من املعاين املتكررة و الضرب اآلخر وتصرف ف

من خالل ما جاء يف هذا اجلزء من خلال نظرة الكاتبة دليلة  )1(»من فنون البالغة، وكان حسن املوقع من النفوس

خاصة فيما تعلق باالقتباس و التصرف والتحويل يتضح لنا " أبو احلسن حازم القرطاجي" شقرون يف كتاب  

  .جمموعة من الرؤى متصلة مبوضوع التطريس يف الكالم األديب فهو �ذا انعكاس �موعة من املعاين 

                                                           
  .36التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، ص : دليلة شقرون  )1(
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باس وطرق توليد املعىن وما ينتج عنه ممارسة إذ يتحتم عليه إنشاء النصوص األدبية فقط تأوال أنه مأخوذ من اإلق

أن التحكم اجليد يف صور الكالم من أجد ورع يف  والثانية هي االبتكار و اخللق املعايري للسابق كما أنه أشار إىل

  .استعماهلا كان كالمه ممتعها بليغا

فمن االقتباس ما كان �رد اخليال ومنه ما كان زائدا عن اخليال والفكر والقتباس املعاين  واستشار�ا « 

املخزون السابق أدجمته طريقان أحدمها تقتبس منه �رد اخليال وحبث الفكر أي أن خميلة املبدع استدعت هذا 

 يقصد بذلك جمرد االستشهاد واالقتباس الصريح ينداخل إنتاجها اجلديد دومنا تغري أو تصرف، ولعل القرطاج

  .)1(»والثاين يقتبس منه بسبب زائد على اخليال والفكر أي أن املبدع يزيد وحيذف ويعرب ويتصرف

األول حسبه اقتباس �رد اخليال الذي يقتضي  يف نوعني االقتباس حيث أن جيناطر قويفصل حازم ال

وجود نص سابق فيدجمه داخل سياق النص اجلديد دون حتويل أما الثاين فيجد املبدع فيه حيذف ويغري حسب ما 

  .يريد

يساعد هذا النوع من التفاعل داخل النصوص من توظيف اخليال وإدماج النصوص السابقة على حتقيق  

  .األدبية

قوامها  التحويل والتغيري والتصرف «  الطريقة الثانية من االقتباس وأن أساسها حسبهينويفسر القرطاج

لى ما نظم من قبل وإىل ما مت اخلوض فيه سابقا وإىل جريان الكالم على مثال معروف والطريق الثاين عباالستناد 

الفكر إىل الكالم جرى يف نظم  اقتباس املعاين منه بسبب زائد على اخليال هو ما استند فيه  حبث) هكذا( الذي 

  .)2(»أو نثر أو تاريخ أو حديث أو مثل

                                                           
  .36ص ، املرجع السابق ،العربية احلديثةدليلة شقرون، التطريس يف الرواية   )1(

  .36ص املرجع نفسه، )2(
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فالتحويل  والتغيري والتصرف يقوم باألساس على ما مت إبداعه من قبل من نصوص فال بد من اقتباس 

 اخل مل نعتمد على ما جاء به األصوليني حول مصطلح ..املعاين مما سبق يف الشعر أو النثر و التاريخ واألمثال 

تقول : المفهومالتطريس فقط بل نظرنا إىل هذا املصطلح من جانب وجود مصطلحات عديدة حاملة لنفس هذا 

هد وفرة املصطلحات احلاملة للروح التطريسية، تشدنا بقوة ومبتعة يف اآلن ذاته إىل هذا اجل« : دليلة شقرون

األديب خصوصا والقصص  اخليايل بصفة  ة الكالم العريب عموما و الكالمعانصالتأصيلي من أجل حتديد مبادئ 

 "القلب" "اإلشارة" "التنظيم" "التغيري" "التصرف"بعضه ببعض "  إيراد الكالم" أخص فتواتر عبارات من قبيل 

وانطالقا من هذه الفكرة يتبني لنا أن مصطلح التطريس مرتبط بعديد املفاهيم  )1(»"التحسني" "الزيادة" "اإلمتام"

  .من بينها، التصرف التغيري واإلشارة والنظم والقلب واإلمتام والزيادة والتحسني

فلم تقتصر هذه العمليات التحويلية على فعل التغيري و التحويل من مكان إىل آخر وإمنا تعدت ذلك « 

او حيسن العبارة يد فيه فائدة فيتممه أو يتم �أو ليز : والتحسني والتجميل واإلزانة والتحليةإىل فعل اإلمتام 

وهنا ال يقتصر فعل التطريس على املعين التحويل والتغيري فقط وإمنا هو نوع من اإلزانة واجلمالية داخل  )2(»خاصة

  .وم فائدةالعمل اإلبداعي وكذلك فيه نوع من اإلفادة حيث انه يضيف  على العم

  

  

  

                                                           
  .37ص ، املرجع السابق ،دليلة شقرون، التطريس يف الرواية العربية احلديثة   )1(

  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،   )2(
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مبكان أن نعثر على صنوف من التحويالت تتصل كلها بالكالم عموما  منها التضمني  فوإنه ملن الطري« 

والتصرف واإلشارة واالختصار و التمثيل وهو تنتمي كلها إىل حقل التناص ولكنها ختتلف يف أسلوب التفاعل بني 

حكمة أو مثل على أن يردف معاين كالمه �ا مضمنا هلا ق وحبثه فيما استند إليه من باالسو النصني الالحق 

  .)1(»باجلملة أو مشريا إليها على جهة استدالل أو تعليل أو حنو ذلك

حتويل كلها تنتمي حلقل التناص، لكن  تكون يف النصوص من تطبيق وتصرف إشارة و إن التحويالت اليت 

ه مق، فال بد أن يوظف املبدع يف كالونص الحهناك فارق فيما حتدثه من تفاعل نصي، وذلك بني نص سابق 

  .من كالم السابقني

  :ينأصناف التصرف والتحويل حسب القرطاج -ب

 يف كتابه منهاج البلغاء وسراج األدباء إىل أصناف التصرف والتحوير وال بد من الوقوف ينأشار القرطاج

هذه األصناف تتدرج يف عالقتها مع على هذه األصناف أل�ا تساهم يف تقريبنا من مدار حبثنا هذا والن 

النصوص من اشتقاقا، تصرف، واألخذ وصوال إىل عالقة التمثيل واملشا�ة كما سبق وذكرنا هذه األخرية هي اليت 

  .تعمل على حتقيق اجلمالية داخل النصوص األدبية

تدالل أما الصنف األول فهو التضمني وهو إدخال مثل أو حكمة داخل نص جديد على سبيل االس« 

 )2(»أو التعليل وحبثه فيما استند إليه كمن حكمة مثل على أن يردف معاين كالمه �ا مضمنا هلا باجلملة 

  ).اجلديد( فالتضمني يف النصوص يكون بإدخال مثل أو حكمه يف النص السابق 

                                                           
  .38التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، ،ص : دليلة شقرون  :أنظر )1(

  .الصفحة نفسها ،املرجع نفسه  )2(
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نصي   والصنف الثاين  هو اإلشارة وعي االقتصار على التلميح إىل املثل أو احلكمة دون استدعاء« 

ويعتمد يف بعض  األحيان األدباء يف كتابا�م اإلشارة املوجزة ملثل أو حكمة دون  )1(»كامل، أو مشري إليها

  .ذكرها كاملة، فهم يعتربون هذا األسلوب هو األساس يف حتوير النصوص وتوليد نصوص جديدة عن سابقتها

يتعدى إيراد مثل أو حكمه أو أي أما الصنف الثالث فهو التصرف وهو نوع آخر من التفاعل الذي « 

وهنا توظيف  )2(»سند قدمي إىل التغيري والتحوير وقد يتصرف يف املثل بإبرازه يف عبارة جديدة ال تشبه عبارته األوىل

يف غري موضعه حيث يلجأ بعض املبدعني الستحضار األمثال وذكرها يف عبارات ال تشبه العبارات اليت قيل فيها 

بق هو نوع مندرج يف الصنف السا« يتعلق مضمون الصنف الرابع مبصطلح االختصار، وحسب القرطاجي هو 

الكالم الالحق لفائدة الكالم السابق فنورد يف البيت  والتحويل ومعناه أن يقتصر رأي يف عالقة التصرف أو التحوي

يعد هذا  )3(»الواحد أكثر من مثل وقد ختتصر العبارات عن األمثال فيورد منها يف البيت الواحد املثاالن أو الثالثة

د بذلك الصنف نوعا من التلخيص والتقليص إذ ال يورد فيه الكاتب املثل كامال بل جتده يورد فيه جزء منه وقد يور 

  . يف البيت الواحد أكثر من مثل

بقي الصنف اخلامس الذي يفضله القرطاجي على األصناف األخرى و هو التمثيل وهو أبلغها على « 

  .)4(»اإلطالق ألنه توظيف للمثل يف مواطن جديد وموقع مغاير التمثيل باملثل على غري متثل به األول

سن صياغة وأفضلها إذ أنه نوع من التحويل جيعل ومبا أن حازم قد فضل هذا الصنف فإنه األح 

  .النصوص الالحقة أمجل فتحمل للتأثري على القارئ أكثر من النصوص السابقة احملاكية هلا

                                                           
  .38، ص التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق: دليلة شقرون  )1(

  .39املرجع نفسه، ص   )2(

  .40ص املرجع نفسه،  )3(

  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،   )4(
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درج العمل التطريسي بني اآلثار عله يدرك أرقى حلظة من حلظات اخللق اإلبداعي أو اإلنتاجية توي« 

أما : " يقول » الفاصل بني السرقة املعيبة وبني التفاعل املنجب ترسم اخلط اليت النصية وهي حلظة االخرتاع

األول فهذا  على والشركة منها ما يساوي اآلخر )هكذا( االخرتاع فهو الغاية يف االستحسان واالستحقاق تال له 

  .)1("معيب والسرقة كلها معيبة وإن كان بعضها أشد فضحا من بعضا ينحط ال عيب فيه وفيم

 أنواع السرقات املعيبة واليت ال عيب فيها ويؤكد على مدى أمهيتها يف األعمال اإلبداعية ومن ينالقرطاجيبني حازم 

  .هنا  يكمن أثر الفعل التطريس داخل النصوص

 السرقات تقسيم طريفا وجعلهم ثالثة طوائف حبيث أن التصرف والتحويل عنده مقيد ينقسم القرطاج« 

ابق وربط مصطلح التطريس بلفظ التغري فاألدبية تتحقق بالتغيري بشرط أن ال يتعدى على النص الس

  .)2(»وبالتخيل

تنص ولكن تتلصص وال تتخيل ولكن قفطائفة األوىل ال ت« : كما يلي  -أنواع السرقة - وجنده يذكر هذه األنواع

حيل ولكنها تغري وطائفة ثانية ال تتخيل وال تت" تتحيل باإلغارة على معاين من تقدمها وإبرازها يف معان آخر

ريوا يف ذلك وهم شر العامل وطائفة ثالثة وهو نقلة األلفاظ على صورها يف املوضع املتنزل من غري أن يغ

  .)3(»نفوسا

  .عة األدبية، ألن السرقة تعطي نوعا من اجلمال يف الكالملصنسرقة األدبية اليت حترتم أصول اوهو هنا يسمح بال

                                                           
  .40ثة ،املرجع السابق ، ص يالتطريس يف الرواية العربية احلددليلة شقرون   )1(

  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه، : نظرأ  )2(

  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،   )3(
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ة يف التمهيد لظاهرة التطريس اليت قد يبىن عليها الكالم، وكانت هذه الوقفة جزاء  بتعترب هذه التعاريف املادة اخلص 

  .من رأى القارطاجي من تفاعل النصوص بني بعضها البعض

  :المحاكاة فعل تطريسي في البالغة القديمة -ج

  :المحاكاة في اللسان -

لكالم تقول فالن حيكي الشمس وحياكيها مبعىن بشبهها حكيت عنه ا احملاكاة يف اللسان املشا�ة"    

  .ومنه معىن احملاكاة هي شبيه الشيء ونظريه )1("هحكاية وحكوت لغة اتبعت أثر 

وعرفه هذا البالغي املؤصل مبا من شانه أن يؤكد " ينالقرطاج"جاء استعمال لفظ احملاكاة يف كتاب « 

حماكاة الشيء نفسه وحماكاة الشيء يف : يقول احملاكاة تنقسم قسمني: والالحقالتفاعل  النصي بني السابق 

  .فاحملاكاة مبعناها العام أن تشابه الشيء يف الفعل والقول، ومنه احملاكاة هي مماثلة الشيء )2(»غريه

 كتاب الشعر من كتاب الشفاء فابن سينا  يرد هذا التفاعل" ابن سينا يف  مقولة ينأورد القرطاج« 

األول مثل فطري إىل ما تعودنا عليه لقوهلن إن النفوس تشط وتلتذ : اإلجيايب والعودة إىل السابق إىل سببني

باحملاكاة  فيكون ذلك سببا ألن يقع عندها األمر فضل موقع والثاين عادة إنسانية ثقافية وهي حب اإلنسان 

ابن و  احملاكاة حسب رأي كل من القارطاجينإذا  )3(»للتأليف حسب منوال مألوف وعلى مثال سابق مثقف عليه

الشعر فقط إذ أن احملاكاة عنده خاصة يف الشعر تقوم على التقليد فهي تقوم على  تقوم على أساسا حماكاة سينا

  .تقدمي الشبه وال تنقل الشيء كما هو

                                                           
  .223ص املرجع السابق،: لسان العرب: ابن منظور  )1(

  .43ص  ،السابق املرجعالتطريس يف الرواية العربية احلديثة، : دليلة شقرون  )2(

  .44ص  املرجع نفسه،  )3(
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احلفظ وملكة اغة الكالم وأمهها ملكة يثالثة المتالك ص ت حتدث عن قوى وملكاينحازم القرطاج جند

التمييز وملكة الصياغة و السبك ألنه ليس كل ما يأخذ عن السابقني حسن، وميكن اعتباره  متميزا بل البد من 

  .أن خيضع لشروط حتقق أدبيته

 بني احملاكاة وإدراك احلواس وبينها وبني إدراك العناصر السابقة بطريقة حسنة أو قبيحة ينربط حازم القرطاج« 

وهذا يعين أن  )1(» الذي حياكي لغاية إبراز اجلميل وهناك من حياكي لغاية التقبيح وإبراز العيوبحيث أنه ميز بني

فعل احملاكاة خيتلف يف طرف االستعمال فهناك من جييد استعماله فيربز مجاال من إبداعه وهناك من حياكي فيربز 

  .بذلك قبح من الشيء

نصي حيث أن هذه الدالالت قريبة من الدالالت عديدة من التفاعل ال  أنواعاينتناول القرطاج«

مثل مبدأ اإلحالة على السابق، واالستناد إىل التاريخ واالستشهاد على احلديث القدمي  هكذا : ألصولية الغربيةا

جتتمع يف منحىن واحد وهو األخذ من  كل هذه املصطلحات  )2(»والتصرف أو التصاريف املختلفة واملناسبة

  .حالة تأليف املبدع لنصه - السابق وذلك حسب مقتضي احلال

 جندها تتقاطع مع تصنيفات األصوليني الغرب كما ينومن خالل هذه التصنيفات اليت اعتمد حازم القرطاج

وهذه التصنيفات " جوناتجريار "كما أ�ا ال ختتلف عن تصنيفات الناقد " باختني"سبق وتناولنا وخاصة خطاب 

         ي ك إن قسم احملاكاة حسب مقاصد احملا ينومن ذلك ما فعله حازم القرطاج« : ال ختلو من أنواع احملاكاة

                                                           
  .46دليلة شقرون التطريس يف الرواية العربية احلديثة ،املرجع السابق، ص  :أنظر  )1(

  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه ،   )2(
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أو املقتبس إىل حماكاة تروم حتسني القول السابق وحتميله وحماكاة تروم تشويهه أو تقبيحهن وحماكاة متاثل الكالم 

  .)1(»األول وتطابقه

كاة باعتبارها عملية إدراك ملعطيات سابقة وإعادة صياغتها فهي ال بد أن تكون فعال ختيليا حيث واحملا 

  .أن املبدع يظهر جانب التخيل فتصبح احملاكاة جزء لنقل عامل آخر

ة حماكاة حتسني وقد تكون حماكاة تقبيح، ا، فقد تكون احملاكياتيل واحملاكيوهناك قسمة أخرى للتخا« 

حماكاة مطابقة فإذا كان للشيء حسنا يف حماكاة املطابقة أحلقت مبحاكة التحسني، وإن  الشيء قبيحا وقد تكون 

 ألمهية حماكاة املطابقة وذلك من خالل فهم قيمة التخيل ينتوصل حازم القرطاج )2(»أحلقت مبحاكاة التقبيح

إذا كان  النقاد من « ن بعضها البعضوعالقته مع علم البالغة واحملاكاة إذ أن هذه العناصر ال تفهم بعيدة ع

قدماء وحمدثني مل جيدوا يف حماكاة املطابقة أي قيمة فنية فإن حازم اكتشف هلا قيمة من حيث وصف الشيء ملا 

  .فهذه  احملاكاة قائمة على ما هو حمسوس شيء حمسوس آخر )3(»يطابقه وخييله

احملاكاة ما يتصل  مبحاكاة جزء من معىن  ومن :  حتدث عن نوع آخر من احملاكاةينمث جند القرطاج« 

جبزء من معىن أو حماكاة معىن مبعىن أو حماكاة مرتبط بالتخييل خاصة القصصي ومن فاحملاكاة تكون لنفس 

  .)4(»النوع

                                                           
  .46ص ، التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق: دليلة شقرون   )1(

، 2012، مارس13العدد : السودان(مية بأم درمان الاجلامعة اإلس: جملة األثر: طاجينظرية احملاكاة عند حازم القر : حبيب اهللا على إبراهيم على )2(

  .106ص 

  .106التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، ص : دليلة شقرون )3(

  .47املرجع نفسه، ص   )4(
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وحيسن موقع التخييل من النفس، أن يرتامى بالكالم  إىل أحناء من التعجب فيقوي بذلك تأثر النفس «  

إن فعل احملاكاة وإعادة الكتابة على السابقة متني الصلة بالفعل التخيلي القصصي خصوصا،  )1(»الكالم ىضتملق

يف النصية الالحقة اليت ربطها " جونات"وبالفعل التخيلي مرتبط دوما بالتعجب واالستغراب وهذا ما ركز عليه 

  .بالتخييل

إلطراد وتناسق التتابع أما يف القصص فيحسن فعل احملاكاة الن القص بطبعه لبىن على حسن ا« 

والتشاكل واالقرتان وهلذا جند احملاكاة أبدا يتضح حسنها يف األوصاف احلسنة التناسق، املتشاكلة االقرتان املليحة 

التفصيل ويف القصص احلسن اإلطراد، ويف االستدالل بالتمثيالت و التعديالت ويف التشبيهات واألمثال واحلكم 

إن القصص  )2(»جرت العادة يف أن جيهد يف حتسني األلفاظ واملعاين وترتيبا�ا فيها  ألن هذه أحناء من الكالم قد

هو البناء الذي تتداخل فيه مجع األجناس األدبية األخرى وهذه هي امليزة اليت جتعل فعل احملاكاة والتخييل حيقق 

  .أدبية النصوص

شديد االتصال باألدبية بل مولد جوهري اعة القول انطالقا من مثال متقدم صنأو إن التفاعل  النصي « 

للجمال يف الكلم، وهو أيضا عميق الصلة بفعل التخييل ويتحقق املتعة اجلمالية أو االلتذاذ  باخليال وسحر البيان 

  .)3(»واخللق الفين وهذا كله للتأصيل للظاهرة التناصية يف إنشاء األدب ودراسته

واألدبية حبيث أننا جند يتصل بفعل التخييل فيحقق املتعة  حيقق  التفاعل النصي تلك القيمة اجلمالية

  .اجلمالية اليت ينشأها اخليال وهذا من أجل التاصيل للعملية التناصية

                                                           
  .47التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، ص : دليلة شقرون  )1(

  .48، ص نفسه املرجع  )2(

  .49املرجع نفسه، ص   )3(
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  :مواقف القدامى من السرقات األدبية -4

  :أشكال التفاعل النصي من الموقف من السرقات األدبية - 4-1

ة يف السرقات ونيف خامتة الكتاب املعن" جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع"ما جاء يف كتاب   

الشعرية وما يتبعها، وانطالقا كذلك من مواقف القدامى حول السرقات األدبية عموما ومدى ارتباطها بالنص، 

ربها البعض هجينة ومفسدة لألدب والبعض فإن العملية التطريسية هي األخرى نوع من حوارية النصوص، اليت اعت

  .اآلخر قد عدها تطويرا و إعادة خلق و إبداع لنصوص جديدة

 )1(»وسلخ لنفسه وهي ثالثة أنواع، نسخ ومسخهي أن يأخذ الشخص كالم الغري وينسبه : والسرقة« 

  .ويفصل فيها السيد أمحد اهلامشي مربزا خمتلف الفروق بينها

هو أن يأخذ السارق اللفظ واملعىن معا، بال تغيري وال تبديل، أو بتبديل األلفاظ   ،انتحاال يه اهلامشي أيضاويسم« 

  .)2(»كلها، أو بعضها  مبرادفها وهذا مفهوم وسرقة حمضة

  .)3(»هو أن يأخذ بعض اللفظ بعض النظم فإن امتاز الثاين حبسن السبك فممدوح: ارةعاملسخ أو اإل« 

  .)4(»ويسمى إملاما، هو أن يأخذ السارق املعىن وحدة فإن امتاز الثاين فهو أبلغ: والسلخ« 

ما نالحظه من هذه التعريفات أن املعىن األول جاء مكروه ألنه ربطها بالتشويه واملسخ، إن طمس كل ما هو 

 برعو  دخرى فإنه إذا أجامجيل عذب يف القول السابق فيكون البديل يف الكالم مستنكر وقبيح، لكن من جهة أ

                                                           
  .337، ص )اخلامتة يف السرقات الشعري(ت، .ط، د. السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، املكتبة العصرية، بريوت، د  )1(

  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،   )2(

  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،   )3(

  .338املرجع نفسه، ص   )4(
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الثاين يف طريقه السبك فإنه بطيعة احلال أبلغ وأحسن من األصل مث يشري اهلامشي إىل أن السرقات الشعرية متصلة  

�ا أكثر من مثانية أمور حيث تساعد هذه األخرية يف نشأة ذلك التفاعل النصي فتكون أكثر ارتباط بالعملية 

  .التناصية

باس، أو التضمني، والعقد واحلل، والتلميح، واالبتداء، تعرية مثانية  أمور، اإلقيتصل بالسرقات الش« 

  والتخلص واالنتهاء

هو أن يضمن املتكلم منثوره أو منظمه شيئا من القرآن أو احلديث على وجه ال يشعر بأنه «  االقتباس -1

  .)1(»منهما

  .)2("إليه) هكذا( هو أن يضمن الشاعر كالمه شعرا من شعر الغري مع التنبه : التضمين -2

هو نظم النثر مطلقا ال على وجه االقتباس ومن شروطه أن يؤخذ املنثر حبملة لفظة أو مبعظمه فيزيد « : العقد -3

  .)3(»الناظم فيه وينقص ليدخل يف وزن الشعر

  .»كان جيد السبك حسن املوقعهو نثر النظم وإمنا يقبل إذا  «  : الحل -4

  .)4(»هو اإلشارة إىل قصة معلومة أو شعر مشهورا أو مثل سائر من غري ذكره« : التلميح -5

  

                                                           
  ..338، ص املرجع السابق  السيد امحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،  )1(

  .340ص املرجع نفسه،   )2(

  .341املرجع نفسه، ص   )3(

  .342املرجع نفسه، ص   )4(
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حسن االفتتاح داعية  الكالم رقيقا سهال قال ابن رشيف أو براعة املطلع، هو أن جيعل  أول« حسن االبتداء -6

  )1(»االنشراح

  .)2(»مما ابتدئ به الكالم إىل الفرض املقصودهو اخلروج واالنتقال « التخلص -7

  .)3(»ويقال له حسن اخلتام وهو أن جيعل املتكلم آخر كالمه عذب اللفظ حسن السبك« حسن االنتهاء -8

تتصل بالسرقات أمور عديدة حيث أن املؤلف يكتب على شاكلتها فتجد فيها احلسن والقبيح، ومن خالل هذه 

النصي فتكون هذه األصناف وسيلة يف إنتاج العملية التناصية اليت من أجلها األصناف يتحقق ذلك التفاعل  

  .حتدث عملية اخللق واإلبداع أي توليد نصوص جديدة انطالقا من نصوص سابقة

إىل جانب اهتمام اهلامشي يف مؤلفة مبوضوع السرقات األدبية هناك العديد الذين اهتموا به أيضا ولكن الدراسات 

يد أمحد اهلامشي السرقة األدبية هي األقرب يف االتصال بالبحث املعنون التطريس فنجد اجلاحظ اليت قدمها الس

  ".دليلة شقرون" حتدث عن موضوع السرقات األدبية وأ�ا مرتبطة باألدب منذ أول ظهوره فنجده يقول حسب 

بأخذ الشخص  افمقرا ومعرت . ..فاجلاحظ األصويل قد حتدث منذ والدة الكتابة هي ظاهرة السرقات« 

  .)4(»ة فيما يسمى بالتناص اخلارجيرايمن العلم والد من غريه، مهما أويت

  

                                                           
  .343ق، ص ملرجع السابا  السيد امحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،  )1(

  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،   )2(

  .344ص  رجع نفسه،امل )3(

  .52التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، ص : دليلة شقرون: نظرأ  )4(
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تبني لنا هذه  الفكرة أن الشخص ال بد من أن يأخذ عن غريه حىت وكان له من العلم والدراية �ر، الن 

  .التناص مرتبط بالتقاء نصوص خارجية يف ذهن الكاتب

عند العرب قائم على األمثال واالشتقاقات وأن الداللة تتولد من أن بناء  الكالم « : يرى اجلاحظ

. )1(»مواضع أصلية يف الكلم وأن تغيري تلك املواضيع يسمح بتوليد دالالت أخرى وينسخ ا�ال للتوسع والتأويل

قي أن وليد الكالم بدالالت جديدة قائم يف األساس على ما قد قيل سابقا، فإنه من املنطتإن نظرة اجلاحظ يف 

  .ودالالت جديدة اينيتكلم الشاعر مبا قاله غريه فينتج انطالقا منه مع

حسن األخذ وحل "قسم يهتم بدراسة  " كتاب الصناعتني : يف كتابه" أبو هالل العسكري"تناول  

ومسعت ما قيل إن من « يتناول موضوع السرقات الشعرية ويبني كيف يوظف هذا األخذ عند الشعراء" املنظوم 

معىن بلفظه كان له سارقا، ومن أخذه ببعض لفظه كان له سالفا، ومن أخذه فكساه لفظا من عنده أجود  أخذ

  .)2(»من لفظه كان هو أوىل به ممن تقدمه

يشري أبو هالل العسكري أن أخذ املعىن كما هو يعترب سرقه، أما إذا مت التغيري يف هذا املعىن فهو بعيد كل 

  .به الثاين ألنه قد قدم ما هو جديد عن سابقهالبعد عن السرقة وينسب لصاح

إن أبا عذرة الكالم من سبك لفظه على معناه، من أخذ « مث جنده قسم السرقات الشعرية، حسنة وسيئة

معىن بلفظه فليس فيه نصيب، على أن ابتكار املعىن والسبق إليه هو فضيلة يرجع إىل املعىن، وإمنا فضيلة ترجع إىل 

                                                           
  .52التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، ص : دليلة شقرون  )1(

، ص 1953- 1471، 1ت ح، على حممد الياجاوي، حممد أبو الفضل، دار حياء الكتب العربية، ط: كتاب الضاعتني: أبو هالل العسكري  )2(

130.  
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، وإن يكونا والرديء رديءمسبوقا إليه، والوسط وسط،  إليه، فاملعىن اجليد جيد وإن كانالذي ابتكره وسبق 

  )1(»مسبوقا إليهما

املواقف جراء التفاعل  النصي عديدة وخمتلفة، وهذا ما وجدناه يف اآلراء القدمية وهي متشا�ة فيما بينها، 

املآخذ يف إحداث التفاعل النصي و ارتباطها بالعملية لذي مل �تم بإرادها كلها ولكننا اهتممنا مبدى أمهية هذه 

  .التطريسية على العموم

  :نايا نظرية النظم لعبد القاهر الجرجانيثالتطريس في  -5

من أهم مؤلفات " القاهر احلرجاين"لشيخ البالغيني عبد  " يعد كتاب أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز    

السرقات الشعرية، فالنظم ال يقوم إال �ما السرقات الشعرية وكانت وجهة البالغة بال منازع  وقد تناول موضوع 

نظر عبد القاهر اجلرجاين  ملا هلا شيء ليس باخلاطئ إن اعتربها قوام تلك األشعار، ملا هلا من تأثري بالغي عذب 

عبد الذي أورده هذا القول  )2(»إن من أحد معىن عرايا، فكساه لفظا من عنده كان أحق له به« على املتلقي 

كد على أن الكالم إذا أخذ من الغري ومث تغيري اللفظ  فيه أصبح  ملكا لك ألنك ؤ ر اجلرجاين  يف كتابه يهالقا

  .أحق به

ال غىن ر ابق أموهو يعترب العودة إىل الس« أن العودة واألخذ من السابق أمر ال غىن عنه  عبد القاهريؤكد 

اعة الكالم يف شيء وإن نص زيادة واجتهاد، فإ�ا ليست من مىت كانت من غريعنه، ولكنه يؤكد أن هذه العودة 

و يعين هذا أن كل أديب ال )3(»هذا املعيار جوهري من معايري النقد األديب وميكن أن نسميه  أيضا أدبية التطريس

                                                           
  .130 ، املرجع السابق، صكتاب الضاعتني: أبو هالل العسكري  )1(

م، ص 2001-ه1422، 1وت، ت،ج، عبد احلميد هنداوي، طدالئل اإلعجاز يف علم املعاين، دار الكتب لعلمية بري : عبد القاهر اجلرجاين  )2(

304.  

  .54دليلة شقرون، التطريس يف  الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، ص   )3(
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األديب الذي يقوم على يكتب من فراغ بل إنه يعود ملا سبقه غريه من األدباء  فيأخذ منهم وهذا معيار النقد 

  .أساس العمل التطريسي

ولو كان املعىن يكون معادا على صورته وهيئته وكان األخذ له من صاحبه ال يضع شيئا غري أن يبدل « 

فيه إخراجه يف الصورة اليت ليس ن اللفظ ال خيفي املعىن وإمنا خيلفظا مكان لفظ لكان اإلخفاء فيه حماال أل

رادف ال خيفي املعىن بشكل املالتحويل لن يكون يف املعىن فقط، وإمنا يف اللفظ ألن اللفظ وهو يعين أن  )1(»عليها

ق الصياغة واألسلوب ألن أي كاتب ميلك ذلك األسلوب الذي مييزه، فيكون ر عام إذ يبقى نفسه وإمنا ختفيه ط

ي أخذه منه إن كان هو فمن أين جيب إذا وضع لفظا عن معىن أن يصري أحق به من صاحبه الذ« فريد عن غريه 

   )2(»يضع باملعىن شيئا، وال حيدث فيه صفة وال يكسيه فضيلة ال

ن صاحبه حيث استطاع أن يؤكد على أنه من وضع لفظا جديدا على معىن سابقا أصبح أحق بأن يكو 

فإذا رأيتهم « ومبعىن آخر يشري إىل  )3(»ألنه حمال أن يناسب الشيء نفسه« : السرقات األدبية اكلةخيرج من ش

جيعلون األلفاظ زينة للمعاين وجلية عليها، أو جيعلون املعاين كاحلواري، واأللفاظ كاملقارض هلا، وكالوشي احملرب 

 )4(»...واللباس الفاخر، والكسوة الرائقة إىل أشباه ذلك مما يفحمون به أمر اللفظ وجيعل املعىن ينبل به ويشرف

  .إىل أن تزينهم األلفاظ وتعددها يزيد من قيمة املعين بصفة أخص وهنا  يشري

ما يدلك « : العالقة املوجودة بني التشبيه والتمثيل ويفصل فيها" أسرار البالغة" يشري اجلرجاين يف مؤلفه 

بالغة فيه باملشاهدة يزيدك أنسا، وإن مل يكن بك احلاجة إىل تصحيح املعىن، أو بيان ملقدار امل"على أن التمثيل  

                                                           
  .355املرجع السابق، ص : عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين  )1(

  .304ص  املرجع نفسه،)2(

  .355ص  املرجع نفسه،  )3(

  .183املرجع نفسه، ص  )4(
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أن لتصوير الشبه من الشيء يف غري جنسه وشكله، والتقاط ذلك (...) نك قد تعرب عن املعىن بالعبارة اليت تؤديه إ

له من غري حملته واحتال به إليه من الشقا البعيد، بابا أخر من الظرف واللطف ومذهب من مذاهب اإلحسان ال 

ول أن التمثيل لد دور كبري يف التعبري عن املعىن ويؤكد على أن ويذهب هنا إىل الق )1(»خيفي موضعه من العقل 

  .التمثيل والتصوير له، من احلسن واجلمال مكانة كبرية

ب جراء األثر الذي حيدثه عالقة احملاكاة بالتخيل وبالتعج  يفينيتفق اجلرجاين مع حازم القرطاج«  

جيعل الكالم أشرف وأنبل وأفخم فالتمثيل  يفخم  وألنهالتمثيل السابق على الالحق وأثره الكبري على املستمعني 

املعىن ويضيف إليه حسنا  ويعطي إضافة مبدع للكالم فنجد اجلرجاين يقول أن الكاتب والشاعر الذي حيلى  

  .)2(»كالمه بالتمثيل وبني من الذي يفعل ذلك بصورة من يتكلم دون حجاب ومن يتكلم من وراء  حجاب

  :البالغة القديمة القصص فعل تطريس في -6

  :في  األصول المعجمية -أ

يعتمد معظم الدارسني العرب الذين يدرسون السرد قدميا وحديثا على املعاجم العربية يف تفسري وشرح 

لبيان تأصيل داللة  القص يف اللغة ) ، ص، صق(يف جذر ورد يف لسان العرب « ا لو�املفاهيم اليت يتناو  كتل

بكو�ا، اخلرب وهو القصص بكسر ) قصص( إىل مدلول  القصة يف اللسان ف مادة العربية وقد رجع أغلبهم 

القاف، مجع القصة اليت  تكتب، وقد ساعدت هذه على تناول القصة باعتبارها حكاية ومنطا من اخلطاب 

رب ومنه فالقصة هي منط من اخلطاب قوامه السرد أما يف اللسان فالقصة معناها اخل )3(»خمصوصا قوامه السرد

  .القصص

                                                           
  .110، ص 2001ه، 1942، 1أسرار البالغة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: عبد القاهر اجلرجاين: نظرأ  )1(

  .57ص  ،العربية احلديثة، املرجع السابق التطريس يف الرواية: دليلة شقرون: نظرأ  )2(

  .، الصفحة نفسهااملرجع نفسه   )3(
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ويف ما ورد يف « : على ما هو موجود يف املعاجم العربية اخلاصة بفعل القص، تقول"  دليلة شقرون" تركز 

لسان العرب وحده مادة عظيمة الفائدة، عزيزة الداللة تتصل بفعل القص باعتباره تطريسا و خاصة تواتر عبارة  

يعترب فعل القصص تطريسا ألنه  )1(»كالم سابق أو أثر قدمياليت تثبت فعل احلكاية بكونه انتقاء ل" تتبع األثر"

  .حيمل معىن تتبع األثر لكالم سابق أو كالم  قدمي فيعاد الكتابة على شاكلته

بقصه وقصصه وقصاه على ) بالنظم (قص الشعر والصوف، والظفر « : وجاء يف لسان العرب أيضا

ص اجلناح والقص أخذ الشعر باملقص وأصل القص التحويل، قطعة وقصاصة الشعر ما قص منه، وطائر مقصو 

تصب كل هذه  )2(»تريات قصك وذلك  أ�ا كلما جزت بنألزم لك من شع: القطع، قال األصمعي يف مثل هو

  .التعريفات يف معىن القطع، وبالدرجة األوىل قطع الشعر أما دالالت هذا الفعل فهو احلسن واجلمال

يقال قصصت الشيء إذ أتتبعت أثره شيئا بعد شيء ومنه « : لقص ما يليوجاء يف موضع آخر توضيحا ملفهوم ا

ويف احلديث، قص اهللا �ا (...) وقالت ألخته قصيه أي اتبعي أثره، وجيوز بالسني قسست قسا"قوله تعاىل  

  .ومعىن القص  أيضا تتبع أثر الشيء )3(»خطاياه أي نقص وأخذ

 وهذا ما يربز إقدامنا على املضي يف« التطريسية حيث تقول تشري دليلة شقرون لدور القصص يف العملية 

هذه الثنايا أو املسالك اليت ال تغلو من جمازفات إن يبدوا البحث عن تعريف الرواية من جهة التطريس يف الكتب 

  .)4(»األصول من قبيل التوهم والتكهن يف الظاهر

                                                           
  .58، ص العربية احلديثة، املرجع السابق التطريس يف الرواية :دليلة شقرون )1(

  .225لسان العرب، املرجع السابق، ص: ابن منظور  )2(

  .225ص نفسه،املرجع   )3(

  .60التطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع السابق، ص : دليلة شقرون  )4(
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معىن واحد وهو تتبع األثر وهذا ما  تصب يففالتعريفات الواردة يف معجم املصطلحات البن منظور كلها 

ر سابقا فنجد قوامه الكتابة على أثر ممحوة أي الكتابة على أث باألساس جيمع بينها وبني فعل التطريس الذي

وقص أثارهم  «انطالقا من السابقني فهو انتقاء األثر ومالحقة املاضي كان لفعل القص واخلرب القدامى يف التأسيس

فارتدا على : " صصا، وتقصصها تتبعها بالليل وقبيل هو تتبع األثر يف أي وقت كان، قال تعاىليقصها  قصا وق

  .)1(»"أثارمها قصصا

ومعىن اآلية رجعا من الطريق الذي « اجتمعت التعريفات يف لسان العرب أن القص هو تتبع األثر، 

 ثكلما ازداد الشرح ملفهوم القص يف لسان العرب ازداد مفهوم التطريس، حي  )2(»سلكاه يقصان األثر أي يتبعانه

أن ال رواية وال كتابة من فراغ بل جندها تستند لنص سابق ومنه فكل هذا املعىن يدور حول معىن التطريس حيث 

يف ) ى.و.ر(  أما اجلذور« أننا قد استطعنا أن ندرك أنه ال كالم دون منبت، فكل قول ناتج جراء ما كان سابق

رواه له حىت حفظه ورويته الشعر ترويه أي محلته على أى فالن فالن شعرا إذا و اللسان فمعناه احلفظ يقال ر 

  .)3(»روايته

وتعريف فعل حكى يف اللسان ما يوضح « وجاء مفهوم حكي يف لسان العرب مبعىن املماثلة و املطابقة      

احلكاية كقولك حكيت فالنا وحاكيته فعلت مثل " املاثلة والتطابقاحملاكاة و التفاعل النص بني حديثني إىل درجة 

  .)4(»فعله أو قلت مثل قوله سواء مل أجاوز

                                                           
  .225ص ،السابقابن منظور، لسان العرب، املرجع   )1(

  .61، ص السابق ديثة، املرجعالتطريس يف الرواية العربية احل :دليلة شقرون: أنظر  )2(

  62،ص  نفسهاملرجع  )3(

  .الصفحة نفسها املرجع نفسه،  )4(
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يدل على ذلك التقاطع بني النصوص حيث يصبح النص الثاين قريب من النص األول  يإن فعل احلك

والرواية إال أننا جندها تصب يف منحىن  يكوبعبارة أخرى مياثله أو يطابقه  رغم تعدد املفاهيم بني القص واحل

باس وأخذ وقول وكل هذا ال خيرج عن داللة تواحد وهو تداخل وتالقح النصوص مع بعضها البعض من إق

  .مصطلح التطريس

يبة هو اآلخر يؤكد على أن تفاعل النصوص بني بعضها البعض واألخذ من اآلخرين أمر حمتوم تابن ق« 

نصوص جديدة وأعم أننا مل نزل نتلفظ هذه األحاديث يف احلداثة واالكتهال عمن فوقنا  ال بد منه من أجل توليد

يف السن  واملعرفة وعن جلسائنا وإخواننا ومن كتب األعاجم وسريهم وبالغة الكتاب يف فصول من كتبهم وعمن 

وال عن األمة الوكعاء  تهساسخلغري قدرا صني أن نأخذ عن احلديث سنا حلداثة وال عن الكفتنهو دوننا غري مس

ن قتيبة هذا على أن بايدل حديث . )1(»جلهلها فضال عن غريها فإن العلم ضالة ملؤمن من حيث أخذه نفعه

أصل صناعة الكالم، أساسها تناقل الروايات واألحاديث وإلزامية التفاعل النصي الالحق مع السابق دون البحث 

  .ة فقطعن أصلها ألنه ما يهم هو اإلنتاجية اجلديد

احلسن دائما، ومدى ارتباط كالم  واألخذإن أهم ما مييز العملية التفاعلية والرواية هو عملية التوليد « 

  .)2(»الكالم على التناقل يف األخبار واألحاديث.... الالحقني بكالم السابقني وضرورة 

 وعي يف معظم كالمه، تتجدر فكرة التطريس يف الكالم بصفة عامة إذ أن اإلنسان يوظفه عن وعي وبغري

أما يف الكالم األديب فالنصوص تبين على سابقتها ما حيدث ذلك التفاعل جراء تعدد األقوال فتتجذر لنا فكرة 

  .التطريس

                                                           
  .62ص  املرجع السابق، ،التطريس يف الرواية العربية احلديثة: دليلة شقرون  )1(

  .63، ص نفسهاملرجع : أنظر  )2(
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  :في نشأة القصص -ب

أدبنا العريب حافل بقصص قد حتاورت مع بعضها البعض ، حيث أن كل شكل من هذه القصص 

ورد احلديث " كرينواملذ كتاب القصاص "يف مؤلف  ابن اجلوزي  « تتفاعل مع غريها فتضيف إليها شيء مغاير

 - رسول اهللامل يقص عل عهد : عن نشأة القصص، وقد حدد نشأة القص حتديدا تارخييا،يقول عن ابن عمر قوله

أول من : ينري قال ابن س" (..) صلى اهللا عليه وسلم وال أيب بكر وال عمر وإمنا كانت القصص حني كانت الفتنة 

فالقصص كانت مشافهة بني الناس حيث كانت تنقل من شخص آلخر  وقد  )1(»قص احلرورية أو اخلوارج

  .حددت تارخييا بأ�ا تعود للحورية أو اخلوارج

وحلظة اختالل التوازن وسواد التوتر بني  حدد والدة القصص إىل زمن الفتنة وزي فقدجلاأما ابن « 

كانت القصص حني    ائمي موارد قول ابن اجلوزي وإمنارومانسية العامل الروحي وإلزامية الواقع املتدهور يقول الق

، ويقول  أيضا مدعما هذه وهنا يتمحور رأي ابن اجلوزي أن القصة نشأة مع ظهور الفتنة )2(»(...)كانت الفتنة

وها حنن جند أن ممارسة السرد يف اللغة العربية هي افتنان  بنص ما واجنذاب إليه إ�ا الوقوع حتت إغرائه « الفكرة 

  .)3(»وفتنة

ويعين أن بوادر السرد والكتابة يف األدب العريب ناتج عن االفتنان بالنص السابق حيث يدفعك للوقوع 

  .شكيل ملضمون آخرتلورة والحتت إغرائه فتعيد الب

                                                           
  .64-63، ص السابقالتطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجع : دليلة شقرون :أنظر )1(

  .64املرجع نفسه، ص    )2(

  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه ،   )3(



 بحث في جمالية التطريس                                                                        :الفصل األول

 

 
124 

عقد الغامني تشابه بني تعريف ابن اجلوزي والقدامى عموما للقصص  بكو�ا ترتبط بالفتنة الكربى « 

يف اللغات األوروبية ترتبط القصة " رب عموما هلا وربطها بالفتنة واالبتداع و البدعة، يقول غكاتش واللو " وتعريف 

، أما يف اللغة العربية فتعين )history(بالتاريخ ) story(وترتبط الرواية novel) (باحلدة واالستحداث والبدعة

ويصبح املعىن نفسه يف مادة " سرد األحداث إذ أتى به على والئه: " مادة السرد معىن الرواية والتتابع والفتنة

طالقا مما أضافه الغائمي، ويتبني لنا أن تعريف القصص خيتلف بني الغرب والعرب ان )1(»قصص فهي تعين التتابع

فجعلها مرتبطة  أ�ا مرتبطة باجلدة أما الرواية حيث أن القصة عند الغرب ترتبط بالفتنة و البدعة وأكد على

بالتاريخ ألن التاريخ يساعد على والدة النصوص السردية، ومنه فإن معىن التتابع واحلوارية هو أساس  والدة فن 

  .القصص أو بعبارة أخرى النصوص

كانت هذه أهم احملطات اليت جيب أن نقف عليها للتأصيل ملفهوم التطريس والقيام كمصطلح جديد من 

اللسان، احليوان، منهاج البلغاء، أسرار ( أجل دراسة اخلطابات السردية، فوجدنا يف جمموعة املدونات العربية 

قني من حتوير وحماكاة وجند أن بذ من الساؤكد على أن فعل القص عمال تطريسا بالضرورة ألنه األخ، ما ي البالغة

ني العرب قد عاجلوا مسألة التطريس بربطها مبجموعة من املصطلحات كالتضمني، التمثيل، االنتحال، يالبالغ

  .، وصنفوها بني ما هو سيء وما هو حسن جراء ما حتققه من مجالية داخل النصوص األدبية...السرقة

  :ن التطريس و التناصبيالفرق  -7

إىل تلك  ناالتناص عند الغرب و العرب، لفت انتباهل ما قدمنا حول مفهوم التطريس و من خال    

لك راجع للتقارب الداليل تباط كل منهما باألخر وذار  ىين املصطلحني مدالعالقة املتداخلة بني هذ

   .للمصطلحني

                                                           
  65-64ص   السابق، لتطريس يف الرواية العربية احلديثة، املرجعا: دليلة شقرون )1(



 بحث في جمالية التطريس                                                                        :الفصل األول

 

 
125 

لك التداخل العميق بني النصوص و تلك العالقة سواء كانت ظاهرة ذإن أهم ما مييز مصطلح التطريس 

إن إعادة اخللق اإلبداعي و التشكيل . إخفائهخفية حيث آن األثر القدمي يبزر يف النص اجلديد مهما حاولت  أو

ة للنص غري واعية هو الذي حيقق تلك القيمة اجلمالية و الفني أوو التحوير الذي يقوم به الكاتب بطريقة واعية 

املطرس ، ال خيتلف مهوم التناص عن التطريس إطالقا بل هوا أصل التطريس  فالتناص هو تقاطع النصوص يف 

  . ا ينطبق على مفهوم التطريس و منه أصل التطريس تناص ذالسياق و األلفاظ و املعاين و ه

ائم بنفسه يتجاوز فكرة يكمن الفرق اجلوهري بني املفهومني يف االستعمال فقط فالتطريس كمفهوم ق    

مشل و أوسع من مصطلح التناص الذي يرتبط بالوقع كما هوا أانه  النص التارخيي األصلي و الوقائع احلقيقة  مبعىن

ا نقل حريف فقط على عكس التطريس الذي يتجاوز الواقع بالتعالق مع مفهوم ذمصور و كما وجد سابقا وهوا �

  .ما يدل عليه فقط  إبقاءز هدا الواقع و التعبري عن بطريقة جديدة كليا مع اخليال و التخييل الذي يستدعي جتاو 

جتاوز مفهوم التناص من خالل التوظيف  ثر ممحوة ،ياملفهوم الذي يوحي بالكتابة على أا ذالتطريس ه

تبات نه يوظف يف النص انطالقا من السياق التارخيي و الثقايف و االجتماعي فيتجاوز العأاللغوي فلقد تبني 

  .النصية املرتبطة بالوقائع و يتجاوز التاريخ 
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اطون يف تنويع أشكاهلا ن اخلطّ ي ما تتجسد فيه عيانا، فقد تفنّ ،أابة تاريخ طويل مع حاملها املاديّ للكت  

والزجاج والقماش دي رب وورق ال األلواح شة وحمفورة ومكتوبة علىجر، ومنقو ها منحوتة على احلنويف حتسي ،اجلمالية

  .ورقائق اجللد وغريها

؛ نظرا الحتالل نصوص فضاء "طريسالتّ "ــاال اشتهرت بحصوص اجللد أن الكتابة عرفت فيه ونعلم خب  

بهم ورسائلهم تون يف اجللد كطّ ا ما كانوا خيبألن القدماء غال ؛أخرى سابقة عليها باعتالئها إياها أو بقيامها مقامها

دون أن متحو وا مكا�ا نصوصا أخرى، لّ حلي ،إىل حموها ونيلجئانتهوا من حفظها عن ظهر قلب  وكانوا إذا ما

  .الكتابة املتأخرة بقايا األوىل

 واية نص تطريسي بامتياز أل�ا مبىن أديب تعددي قوامهو الكتابة على آثار ممحوة، والرّ  طريسالتّ إذا  

 سيدات"وإعادة التشكيل وسنحاول من خالل قراءتنا يف رواية  الرتكيب لصاق و إلاخللق الفين فيه عمل القطع وا

، واملزج ةد األجناس األدبية وغري األدبيدت بتعدّ طريس اليت تعدّ التّ  ياتلّ أن نرصد جت" ة الحارثيجوخ" لـ   "القمر

الفنية  اليت مجعت لك التالحم النصي املكثف باجلمالية التطريسية ذالغريب واملوروث العريب لتحقق ب بني املوروث

ا إىل �بداية من عنوا" سيدات القمر"طريس على صفحات رواية تداخلة، فرتبع التّ ملبني خمتلف الفنون النثرية ا

دات يجتلت مجالية التطريس يف رواية س بادر إىل أذهاننا اإلشكالية اليت  مفادها، كيفت، ومن هنا تاهختام متن

 واية؟احلارثي مع تطريس خمتلف الفنون النثرية يف الرّ القمر؟ وكيف تعاملت الكاتبة  جوخة  
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  العنوان تطريس: أوال

قاربة النص األديب ا يف مناجح مصطلح إجرائيا«يف تأسيس حركة النص إذ يعترب  العنوان عنصر جوهري

فهو إذا يشكل عتبة  )1(»ص العميقة قصد استنطاقها وتأويلهال للولوج إىل أغوار النّ ح به احمللّ تسلّ يومفتاح أساسي 

  .هملا من خالهلا نلج عو ص الّيت النّ 

إذا العنوان  )2(»ميات لألشياءصوص مبثابة املسّ لنّ لية فالعناوين ص من دون عنوان فاقد للهوّ النّ «وكذلك  

ار جري " هو سفر العبور إىل املنت ألنه العالمة اللسانية األوىل اليت يقار�ا القارئ على سطح الغالف، حيث يعرفه 

ل ص لتدّ قد تظهر على رأس النّ  ، نصوصحّىت و ائية من كلمات ومجل، ييمجمموعة العالمات السّ «بأنه " جينيت

ح به القارئ ا يتسلّ العنوان مفتاحا رئيسيّ  أي أنّ  )3(»ي، وجلذب مجهوره املستهدفعليه، وتعنيه، وتشري حملتواه الكلّ 

  .ذهنوآخر شيء يبقى عالقا بالد البصر شّ يل ما ص ألنه أوّ للولوج إىل أعماق النّ 

ص ا يسمح باختزال النّ ه كربى ممّ يلداعم ةية حيث يؤشر إىل بنيصالعنوان ضمن املتعاليات النّ « ويندرج  

اليل، وتكون شاهدة على انسجام عناصر اخلطاب، وحتقق مجلة من حفيز الدّ بالتّ  ضة تنهعرب عالقة توليديّ 

الوظيفة الشعرية اليت حتيل ملتلقي، و فهامية اليت تستهدف ابينها الوظيفة اإلرة للموضوع، من الوظائف املرجعية املبئ

  .)4(»على الرسالة ذا�ا

                                                           
والعشرون ع الثالث، ا�الس الوطين للثقافة والفنون  و األدب، الكويت، ص الواحد يقا والعنونة، جملة عامل الفكر، مج طميو السي: مجيل محداوي )1(

79.  

  .45، ص 1998، )د ط( العنوان وسيميوطيقا االتصال األديب، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة: حممد فكري اجلزار:   نظرأ )2(

  .40، ص 2008، 1جريار جنيت من النص إىل املناص، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات االختالف، اجلزائر، طعتبات، : عبد احلق بلعابد )3(

  .22، ص 1996، دار األمان، الرباط، املغرب، )لعبة النسيان( مجالية النص الروائي، مقاربة حتليلية لرواية : فرشوخ أمحد )4(
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  .نيمثود القارئ بزاد لعنوان أمهية بالغة وهو الذي يزّ لمبعىن أن 

م بوضوح سيتّ وهو عنوان  "سيدات القمر"لروايتها عنوان  "جوخة الحارثي"اختارت األدبية العمانية 

وائية، لدى توظيفها هلذا العنوان قي إىل معرفة املقاصد اجلمالية اليت ترمي إليها الرّ ويساهم يف تشويق املتلّ املعىن، 

  :ه ينقسم إىل معلمني لغوينينّ أائق، ونالحظ الشّ 

  .داتسيّ : املعلم األول - 

  القمر: املعلم الثاين - 

ع أحداث  للقارئ بعد تتبّ هذا سيتبّني دات بالقمر، و ح لنا أن هناك عالقة جتمع السيّ هذا املقطع يوضّ  

 "د يف إحدى شخصيا�ا، وهي امرأة تلقب بالقمر، إذ يتعلق األمر بشخصية املرأة اجلميلة القمر جمسّ  نّ ،أوايةالرّ 

  .حررصل باحملبة والعشق، والتّ تّ  تردية الّيت بعض الوظائف السّ إليها ، وهي شخصية بارزة، أسندت "جنية

من قاطع املا يف بعض واية، هلا صالت وثيقة بالعنوان بل إ�ّ الواردة يف مقاطع الرّ أيضا بعض األفكار  

ة، كما شخصيات نسائيّ بتفي واية حت، والرّ "داتسيّ "فالكلمة األوىل يف العنوان هي  واية ترتبط به ارتباطا وثيقا،الرّ 

  " رالقم"ق بدالالت لّ عرومانسية تت تجهابعض احملطات توّ  ا تتوجه يفأ�ّ 

ه يعود إىل يبدو أنّ فقد ّمت بشكل غري علين، و  سيدات القمر"يف عنوان "طريسالتّ " ماد ا من حيث اعتمّ أ

أحبها رجل الشمس نويل،  ،ة، وتعيش على األرض بني أهلهابيالقمر كان فتاة امسها را أسطورة تشري إىل أنّ 

ا من توظيف هذا العنوان، ه ميكن فهموهذه من بني الدالالت األسطورية الّيت  ،ر معاقبتهاله، فقرّ ّصدت ولكنها ت

به به املرأة تشّ  ،أمل، مصدر للمناجاةه، مصدر للتّ ها أنّ دة أمهّ يوحي بدالالت متعدّ " القمر"وأيضا اعتمادها على 

  .بناء القمرأاس هم النّ  نّ أقمر رمز األنوثة، و ال األساطري، منها أنّ  من لةه مرآة يتصل جبماجلميلة، كما أنّ 
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ا لإلبداع لدى الكثري من رافدا مهمّ  القمر، شكلّ  نا نكتشف أنّ حنو اجلانب األديب، فإنّ  ياحوباالنز  

 طّني خيت نّ هىسيدات عمانيات حيملن املشعل، و  ه إشارة إىل، كأنّ "سيدات القمر"وائيني، والعنوان عراء والرّ الشّ 

ف من العنوان رمزية ترتبط باحلزن، حيث شّ نستنا نّ واية، كما أا تفاصيل الرّ �روب الوعرة، والشائكة اليت حتفل الد

القمر يتصل يف بعض جوانبه باحلزن والشجن، وميكن أن نستحضر يف هذا الصدد عنوان ديوان الشاعر  أنّ 

ا صلة باحلزن، واية هلوقد الحظنا أن األفكار الواردة يف أحداث  الرّ " حزن يف ضوء القمر"وري حممد املاغوط السّ 

  .ة وحزينةمعلت الروائية أغلب شخصيا�ا مأزو فقد ج

بعناية فائقة، وهي ترمي من ورائه إىل إيصال " العنوان"ما سبق أن الكاتبة قد وظفت هذا  ليبدو من خال 

لكّنها هذه الّرواية استدعت األساطري وغريها من األشعار و  -الّروائية–رمبا وهي تكتب   إىل املتلقي،رسائل معينة 

أو داللّيا  بل خترتقه سواء شكلّيا أي يف مستوى البناء التخييلي األسطوريال تكّرر وال تقّلد وإّمنا خترج عن الّنص 

ىل تطريس غري إدون وعي قد جنحت ) تغيري املوضوع وحتوير مضمون الّنص السابق (أي يف مستوى املضموين 

فيه شيء من مضمون هذا العنوان " طو اغأمحد امل" ولديوان شاعر لعنوان ألساطري حتمل شيئا من هذا امباشر 

  .- "لقمرا"لفظة منه "

  غير األدبيةو   التطريس في األجناس األدبية: ثانيا

ب فيها اآلثار األدبية، فاملسرحية مثال جنس أديب وكذا  تصّ اجلنس األديب هو أحد القوالب الّيت «  

متييز فقط بني النصوص املفردة، ولكن هو متييز بني أمناط وعليه فاجلنس األديب ليس  )1(»وهكذا... ةالقصّ 

نظيم  متارس سلطتها العليا على التّ جمموعة األنظمة والقوانني املوضوعة يف نسق عام والّيت « صوص ألنه النّ 

 افظة عليه وعدم السماحزه عن غريه، وهي تعمل جاهدة على احملاإلبداعي للمنتج وتصبغه بآليات وكيفيات متيّ 

                                                           
  .141، ص 1984، 2صطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبنان، بريوت، طمعجم امل: كامل املهندس  ،جمدي وهبة )1(
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ز كل جنس عن غريه لة من األنظمة متيّ تاجلنس األديب ك أي أنّ  )1(»ع مبظاهر التجديدنملبدعه التغيري يف معامله والتق

  .متاشيا مع روح العصر ، والتطور أيضاوهو قابل للتغّري 

ا كما هو معلوم تعرف دبية، أل�ّ واية أكثر الفنون انفتاحا على األجناس واألنواع األدبية وغري األالرّ  وتعدّ   

  .مبلحمة العصر احلديث، كو�ا تشكل عوامل خمتلطة قائمة على اخليال االفرتاضي، توازي العامل احلقيقي

واألجناس األدبية متعددة ومتنوعة يف حني أن األجناس الغري أدبية قليلة، وهذه األخرية ختتلف عن  

م اهللا تعاىل املعجز بلفظة ومعانيه أو  ا كالاألوىل يف كو�ا حقائق أزلية ال تتغري وال تبدل وال حترف وال تتطور أل�ّ 

التاريخ هو الشاهد الوحيد على   ، أو حقائق تارخيية ألنّ كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي  يعد تشريع من اهللا

قعات املستقبل، ودراسته تعد من أهم العناصر اليت يستند عليها أي جمتمع كل األحداث املاضية واحلاضر وتوّ 

  .، أو الواقع ألنّه سواء يف �وضه وتطوره أو احنطاطه

الوصية، واملثل الشعيب، واملثل :  أدبية، مثلأجناس عديدة، أدبية وغري" دات القمررواية سيّ "حضرت يف   

باإلضافة إىل القرآن الكرمي واحلديث  والواقع الفصيح والشعر الفصيح، واحلكاية الشعبية، واألسطورة، والتاريخ

عة ففي فضاء نص معني تتالحم واية فن منفتح على أجناس متنوّ الرّ  النبوي الشريف،وهذا تأكيد على أنّ 

  " سيدات القمر" نحوت على صفحات م تطفة من نصوص أخرى لتشكل لنا مجالية تطريسملفوظات عديدة مق

حرفة؛ وهي نص يكسر احلواجز، وخيرق احلدود، فتتداخل األجناس " جوخة احلارثي"إّن الكتابة عند 

الّتطريس وشعريته  زيج بني لغة النثر والّشعر، وهذا ما شّكل مجاليةماألدبية وغري األدبية فيه مشكلة عاملا روائّيا هو 

، بل تعمل على إقامة عالئق بني جزيئات العمل األديب تلك الّيت األديبال تسعى إىل حتديد املعىن يف الّنص  ‹‹الّيت 

                                                           
، 2017- 11-07، جملة فكر الثقافية، مقاالت الكتاب، )مصطلح اجلنس األديب يف املنظور العريب اإلشكالية والوظيفة: سامي شهاب اجلبوري )1(

0057:35.  
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تكون متالمحة، وهي بنيات ناسخة ألي عمل إبداعي كالنظر يف مدارات الوصف وخصائص احلوار وتظهرات 

الّلفظي  ىواملستو ) املظهر املرجعي، احلريف، املادي(املستوى الداليل : الّسرد وكّلها مكونات ذات مستويات عّدة

النظام املنطقي، الزماين، ) املستوى الرتكييب(املقوالت الواقعية البالغية، التجريدية، الذاتية والتناصية وأخري (

  )1(››.املكاين

وهي مستويات اعتمد�ا الكاتبة وشكّلت مجالية لغوية أخرجت نّصها من شرنقة الّتقليد إىل فضاء 

، )الّلغة(حاولت التغيري والّتجديد فيه على مستوى الشكل واملضمون مشتغال يف كّل هذا على عنصر أساس هو 

ومن هذه خمتلف األجناس  ريستط هاجس الكاتب وحتّولت يف هذا الّنص إىل كتابة على كتابة أي الّيت أصبحت

  :األدبية والغري أدبية نذكر األجناس

  :ويتمثل في: س في األجناس األدبيةالتطري  -1

  :الوصية - 1-1

 على أية حال حماولة ي واملعنوياملادّ  نينيصال املعصال ويتضمن هذا االتّ الوصية من الوصل واالتّ 

سور املعرفة ج اخلربة ونقل التجربة ومدّ  إيصال«و على التواصلإذا فالوصية تقوم . )2(الستمرار فهو ضد االنقطاع ل

لوك صال السّ  هلم بشكل عام أيا كان ميدان تلك الوصية، فالوصية تضمن اتّ رييتناقلها البشر بغية حتقيق اخل الّيت 

                                                           

.  162، ص 2011، 1ي املغاريب، املطبعة املغاربية للطباعة واإلشهار، طبربوش شعرية اخلطاب الّروائي يف الّسرد الّنسائ حياة  (1)
 

الوصايا يف األدب األندلسي، إشراف صالح حرار، رسالة ماجيسرت يف اللغة العربية وآدا�ا، كلية الدراسات العليا، اجلامعة :  حنيفة عبد اهللا عزام)2(

  .8، ص 2007األردنية، 
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شاد والوعظ س بالنصح واإلر لني أيضا وعليه فالوصية تتلبّ يجامديد عن طريق نقله لألجيال وللسّ أي الالسليم والرّ 

  .ىل من حيب لينتفع بهإوجه ي بإذا الوصية قول حكيم صادر عن جمر ،)1(»واحلكمة

حتمل يف و  عرفها العرب يف اجلاهلية، وهي قطعة نثرية تشبه اخلطبة وهي فن نثري من ألوان النثر الّيت 

  ا ىل ابنتهإ من أمّ ئح قد تكون من أب إىل أبنائه، طيا�ا جتربة من التجارب تقال على شكل حكم ونصا

أمامة " وصية " جاءت على شكل تطريس علين  من خالل"  سيدات القمر"جند الوصية يف ثنايا رواية 

  .البنتها ليلة زواجها "احلارث تبن

قالت » تتذكرين وصية أعرابية البنتها العروس اليت وجدناها يف كتاب املستطرف يف املخزن؟« تقول أمساء

ما أدراك أنت بالكتب؟ كانت « :غضبت أمساء» تطرف يف كل فن مستظرفمل تكن يف كتاب املس« : ميا

توصي العروس  األعرابية. الوصية يف كتاب املستطرف يف كل فن مستظرف، الكتاب ا�لد باألمحر يف الّرف الثاين

 نعم وأن أضحك إذا ضحك وأبكي إذا بكي« :، قالت ميا سامهة»ل واالهتمام بالطعام والشرابحكباملاء وال

قصد أن تفرحي لفرحه وحتزين ت.. ما بك يا مّيا؟ مل تقل األعرابية ذلك« :تدخلت خولة» وأرضى إذا رضي

  )2(»حلزنه

التاسعة  والسادسة، الثالثة والرابعة، اخلامسة الوصية"سّيدات القمر"يف "جوخة احلارثي"استحضرت 

فالتعّهد ملوضع عينيه والّتفقد " العشر، فأّما الثالثة والرابعة فتقول فيها "أمامة بنت احلارث"والعاشرة من وصايا 

                                                           
  .8 ، ص2010، 1، بريوت، لبنان، طالقمر، دار األدب للنشر والتوزيعسيدات : جوخة احلارثي)1(

  .9- 8ص املصدر نفسه، )2(
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ملوضع أنفه، فال تقع على قبيح وال يّشم منك إّال أطيب ريح، واعلمي أّن الكحل أحسن احلسن املوجود، وأّن 

  ." املاء أطيب الطيب املوجود

فقد حلني منامه فإّن حرارة اجلوع ملهبه، بالتعاهد لوقت طعمه والت"اخلامسة والسادسة فتوصيها "وأّما 

  "وتنغيص الّنوم مغضبه

فال تفشني له سرّا وال تعصني له أمرا ، فإّنك إن أفشيت سرّه فلن تأمين غدره "وأّما التاسعة والعاشرة  

 واالكتئاب إذا كان فرحا، فإنّ ) أي حزينا(وإن عصيت أمره أوغرت صدره واتقي مع ذلك كّل الفرح إذا كان ترحا

  ".األوىل من التقصري والثانية من التكدير وأشّد ما تكونني له إعظاما أشّد ما يكون لك إكراما

هي وصية عظيمة من ، حني زفتها إىل زوجها "بنت عوفاس أم إيّ "البنتها  "أمامة بنت احلارث"وصية ف

ا إيديولوجيا وعيمل يف طياته واية حيحضور الوصية يف الرّ  امرأة عربية صقلتها التجربة وحنكتها احلياة، أي أنّ 

  .يف حقبة ما قبل االنفتاح) رسيدات القم( طر على فتيات اإليديولوجي املسيّ  الوعي مماثال، يشبه يف كثري منه

وائية تسعى �ذه الوصية إىل التلميح إىل ما هو واية، والرّ فضاء موازيا لفضاء الرّ  وهذا احلضور للوصية يعدّ  

موضوع الزواج قد محل عددا من اآلباء على أن  ح لنا أنّ ارها للوصية يوضّ يمباشرة، فاختد وعدم اإلفصاح عنه سائ

أيقونة مشعة بالدالالت داخل الرواية، بأسلوب  -الوصية - ة على حد سواء أي أ�ايوصوا أبنائهم وبنا�م والعامّ 

  . تطريسي ساهم يف كشف بعض دواخل الشخصيات وبنائهافّين 

ا تّزوج مرمي، قال يل إّن قلبه مل يعد  ‹‹أيضا يف ثنايا الّرواية يف قول عزّان " الغزايل للمريد" وحتضر وصية 
ّ
ومل

مرآة جلمال الكون كما كان، فقلبه مشغول مبرمي وباألوالد، ومرّة قال يل إنّه نادم ألنّه جتاهل وصّية الغزايل للمريد 

  .››بالبعد عن الزواج زمن الطلب
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  ...الغزايل صاحب الكتاب اللي يقراه جيّن؟‹‹: جنّية تأفّفت

  )1(..وايش املريد وزمن الطلب؟

تقوم " الغزايل"وصية الغزايل على لسان عزّان ملناسبتها ملقام احلكي، فوصية " جوخة حلارثي"استحضرت 

بتداء أمره، ينبغي أن ال يشغل يف ترك التزويج وفعله، ألّن املريد يف ا) املتجّرد عن إرادته( على بيان ما على املريد 

نفسه بالتزويج فإّن ذلك شغل شاغل مينعه من السلوك ويستجره إىل األنس بالزوجة ومن أنس بغري الّله تعاىل 

  .شغل عن الّله

على املصدر األصلي  لكّنها حّولت عناصر يف كلتا الوصيتني  قد أحالت " جوخة احلارثي" جند أنّ 

على بناء املعىن، فحدث متازج منتج بني الالحق والسابق، فالعالقة ليست تنافرا بل  الشكل الفّين الّلغوي وأبقت

هي تفاعل إجيايب بني نص قدمي ونص جديد ُولد من رحم احلوار بني احلاضر واملاضي، ومن هنا تربز مجالية عمل 

اجية الداخلية الّيت تقع ال تتأتى من االشتقاق فحسب بل من إعادة الصهر ومن تلك احلركة اإلنت التطريس الّيت 

  .العميقة للمنت احلكائي البينداخل 

  :المثل - 1-2

ة وجودة يانز حبسن الكعبية يتميّ  عن خالصة جتربة، مصدره كامل الطبقات الشّ املثل قول وجيز يعّرب «   

املثل عبارة عن مجلة من الكلمات املشحونة  مبعىن أنّ  )2(»عن لغة التواصل العادي  ىه له طابع تعليمي ويرقيالتشب

                                                           

.163ص سيدات القمر، املصدر السابق،: جوخة احلارثي (1) 

  .95، ص 201، 2األدب الشعيب الدرس والتطبيق، مطبعة سخري، الوادي، ط: أمحد زغب )2(
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ة يف لفظه ة واخلاصّ وهو ما ترضاه العامّ «خص عمل إنسان أو نتيجة هلذا العمل يف كافة جماالت احلياة با�از تلّ 

  .اعةمه اجلبذأي أّن املثل قول سائر حت )1(»راء ابتذلوه فيما بينهم وفاهوا به يف الّسراء والضّ ومعناه، حّىت 

مات يرسل ز خبصائص ومقوّ قول سائر أو مأثور، فرضي أو خرايف يتميّ « فه أحد األدباء بأنهحيث يعرّ 

ستعمل يف الّند، وإذا كان يف الكيفية امعىن أو مبىن، فإذا كان اجلوهر  لذاته وينتقل من ورد فيه إىل ما حياكيه يف

هلا لفظ املساوي، وإذا كان يف القدر واملساحة عرب بلفظ التشكل  اختذه الشبه، وإذا كان يف الكمية استعمل في

وجه تشبيه حال حك فيه حبال يف املعىن على خالف اللفظ وعلى  يء دون التغيريفهو يدل على ما ميثل به الشّ 

  )2(»الذي قيل ألجله

سواء استعمل يف  ل على من وقع عليه يف معىن أو مبىنينتقثور وسائر على صاحبه لأل  قول مثامل أي أنّ 

  .ه حال حبال أخرىيالشبه أو املساواة يف اللفظ أو خالف ذلك مع احملافظة على املعىن لتشب

: املّتوصف"يدّل عليه لفظة  ،يف ثنايا الّرواية جاءت بشكل مطّرس علّين   الكثري من األمثال الشعبيةجند   

استثناء مثل واحد ورد على لسان مرتبطة �ا، بأو " ظريفة"لسان ها على وردت كلّ  )3("كناية عن قائل املثل

بعدما " سنجر" باألمثال عن ابنها " ساملة" عت بني العامي والفصيح، فظريفة تبادل احلديث مع وتنوّ " ساملة"

« أي » هي على كود وتعبأشتومني ما  الفواد حمبّ  نيم بّ يول ختمتشي الرّ « : فاملتوصّ قال ": ساملة" قالت هلا 

 كودّ يي لّ لا«ظريفة ابتها أجف» قل و التعبثاوحيث ال أشتهي أشعر بالت  مسرعة حيث حيب الفؤاد، متشي األرجل

ومن  ،ردك أردهدك بادله الوّد، ومن يُ من يوّ « أي » ..وري عليك أدعيهشبروحه  ي يصدّ ي يباكأبغيه واللّ اللّ ّده و و 

                                                           
  .23، ص 1988، 1األمثال العربية، دراسة تارخيية حتليلية، دار الفكر دمشق، سويا، ط: عبد ا�يد قطامش )1(

  .4-3ص  ، 2005، 1ثل واللغز العاميار، طامل: رابح العويب )2(

.22ص سيدات القمر، املصدر السابق، : جوخة احلارثي  (3) 
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املتوصف وأيضا يقول » ه واملعايف اهللاهوتش أعط املريض« ف يقول املتوصّ  .رتكهتبنفسه عنك أشري عليك أن  دّ صي

  .)1(»رفسيا يشبع احلمار مل« 

قول يف موضع آخر يقول تال جاءت من نصيب لسان ظريفة حيث كما قلنا سابقا أغلب األمث  

احملبوب  يظل حمبوبا مهما   «  مبعىن أنّ » ، والرامد رامد جاء حاش وسامد ضحىاحملبوب حمبوب جاء « ف املتوصّ 

ل غري مرضي عنه مهما اجتهد يف احلصاد غروب، وغري احملبوب يظّ أو عند ال كان الوقت الذي جييء فيه، ضحى

،  «»يها كفّ طّ غالشمس ما ت« ف، يقول املتوصّ »ما أعرف شيء يت راحيترفيت معآف«ف توصّ امل، يقول )2(والسماد

يء الذي انتقده ثل الشّ مباس يصب من ينتقد النّ « مبعىن » املنقود فيهي ينقد يطيح اللّ « فقال املتوصّ 

  . )4(»دابه الشقاء للشقاء« وتقول ظريفة أيضا عن زوجة ابنها ،)3(»فيهم

متّثل هذه األمثال جزءا من املخزون الثقايف الرتاثّي الذي انفتحت عليه عوامل الرواية احلديثة واملعاصرة،   

ن املوروث الشعّيب لتدّسه يف أعطاف الّنص املتخّيل ويصبح خطابا من جمموع اخلطابات فاستعارته بل اقتطعته م

  . الّيت ال تكون الّرواية رواية إّال �ا

وال خيفى أّن هذه األمثال املعلنة باملزدوجتني نوع من التطريس العلّين يؤّكد حرص املؤلف على الّتأصيل 

واية وهذا حضر املثل بقوة يف الرّ لّيت تالئم طبيعة الشخصيات ولغتها، حيث وعلى تكثيف العبارة اليومّية والشعبّية ا

مثال على عت األجيسد حضوره الدائم يف كل حيثيات احلياة يف ا�تمع العماين انطالقا مما تعيشه األسر، فتنوّ 

                                                           
  . 22، ص سيدات القمر، املصدر السابق: ثيجوخة احلار )1(

  .24ص  ،املصدر نفسه )2(

  .59-38-31ص املصدر نفسه،  )3(

  .96املصدر نفسه، ص  )4(
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ال ميكن اإلفصاح عنه ا ري عمّ عبلتها وسيلة للتاستغجتها، أي ح لتربر كالمها، وتقوي السان ظريفة، حيث اعتمد�

ا لواقعية سبتهامنمزية، وعفويتها و بأبعادها الرّ " يفالعوا" �تمع القروي الذي يقطن  عن اوهذه األمثال تعّرب  ،مباشرة

  .القول احملاكي للواقع

  :الشعر - 1-3

ل لديه يأي التخي )1(»اةل مؤلف من أقوال موزونة متساوية، وعند العرب مقفّ عر هو كالم خميّ شّ لا«

 ىه قول موزون مقفإنّ « الشعر بقوله "قدامة بن جعفر"ف وقد عرّ  - نابن سي- مشروط باحملاكاة اليت أمساها التشبيه 

قول دال على أصل الكالم الذي هو مبنزلة اجلنس : فقولنا« را هذا التعريف ه يضيف مفسّ مث إنّ »  ل على معىنيدّ 

سب، املديح، واهلجاء، والنّ « عر دون النثر، وهيص �ا الشّ ختّ  ااألغراض الّيت  "قدامة"د ، وقد حدّ )2(»للشعر

  .ها على روي واحد وهو القافيةعر هو الكالم الذي تكون أوزانه كإذا الش )3(»واملراثي، والوصف والتشبيه

. ومن عناصر تأصيله وتكثيف روح األدبية والتّنوع داخله" سيدات القمر"رافد من روافد نص  الّشعر

  .فالتقى املنظوم واملنثور وهذا ليس غريبا عن الكتابة الّروائية اجلديدة

، ويف لعبة وقد ورد بشكل علينّ  لفصيح  العموديعر اياتا من الشّ بأ) دات القمرسيّ (ص احملكي ن النّ تضمّ 

خصيات وكشف مكونا�ا أمام املتلقي، يكمن فيه املسكوت عنه الذي ية سامهت يف معرفة بعض الشّ فنّ  يةتطريس

                                                           
  .65،  ص2004، 1النشر والتوزيع املدارس، الدار البيضاء، ط" اخلرب يف السرد العريب الثوابت واملتغريات شركة : سعيد جبار )1(

  .16، ص 1998، 3نقد الشعر، تح كمال مصطفى، ط: قدامة بن جعفر )2(

  .13املرجع نفسه، ص  )3(
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 ،ن امللوح، وامرئ القيسبيس قل، و ء، والسمو اس، واملتنّيب نوّ فصاح به مباشرة، فيحضر شعر أيب ائية اإلو ال تريد الرّ 

  .�ماقاءلل خال ةيّ جنان و ان أو بني عزّ ي بني أمساء وأبيها عزّ عرّ وامل

كان « ومعرفة بناته بتفاصيل هذه العالقة" ةجنيّ " بعد افتضاح أمر عالقته بالبدوية" انعزّ "اوي عن يقول الرّ   

تزايد من حوله، ويف مساجلته الشعرية باألمس ت، بدأت التلميحات ...ان حيث اخلطى إىل بيته عائدا من البدوعزّ 

ني اثنني وال يبدأ بيتإذا ما زدته نظرا، يزيدك وجهه حسنا : يتهمع ابنته أمساء خرقت قواعد اللعبة وردت على ب

  :أحدمها حبرف الرّاء كما ينبغي

  يلمجه يرداء يرتد من اللؤم عرضه فكلّ  سء مل يدنر إذا امل  

  اين  والثّ 

  عت عن جدا كل جبسنت نفسي عما يدنس نفسي وترفّ ص

  .)1(!ة القمرجنيّ .. !ون بالقمر؟ القمراس حيسّ فهل  بدأ النّ  

هر باحا يثري النفس ويأخذ لبا�ا، ويكل أجناسي هجني لتنتج أرجبا فوّ عر يف تشّ واية مع الشّ تالمحت الرّ 

دات عرية يف املنت احلكائي، سيّ ة الشّ لته، وهو ما جتلى بوضوح يف حضور القدرات األدبية وخاصّ العقل ويأخذ بأخيّ 

يف   "البخرتي"و  "لءالسمو "ت األخرية شعر حيث استحضر  ،)ان وأمساءعزّ ( القمر يف حديث الشخصيتني 

 تعاين منها الكثري من ا�تمعات، ومن وهي األمور الّيت " أمساء" كو�ما يلتقيان يف نفس البؤرة اليت ترصدها 

ومن حيافظ على نفسه  ،ب حسن الثناءساكتله ال فس على مكارهها فال سبيل صرب النّ  يُ آفة اللؤم وأن ماملبينها

  .من اجلبان اللئيمويلوث مسعته، يرفعه عن طلب العطاء  ما يسيء من كلّ 
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ال وهو  بذلك يغازل حبيبته أمام ابنته متأمّ  "اسأبو نوّ "الذي استحضر أبيات "  انعزّ "ها الدردا على و  

ري ثنائية ضدية عالشّ  رو اى مجال، فنشأت عن هذا التحل فيه مجاال علل  اجلمال يزيد املتأمّ فتأمّ " جنية"  اجلمال

  .ي إذا أحسنا القول يف هذا املقامعر هارة والعفاف والغزل الغري شعميقة بني الطّ 

سئلة أيف قالب حواري مفعم باإلجابة عن عر واية والشّ لة بني الرّ طريس حدودا متصّ ومن هنا أنتج التّ  

يف حني يدعو الثاين  مسك بالتقاليد والعرفني بقدرات أدبية، إذ تدعو األوىل للتّ تز املتميّ الشخصيتني حول القارئ 

  .عإىل التجديد والتطلّ 

د هلا ردّ و ديه، يبكلتا " جنية" ان وجه اوي أمسك عزّ يقول الرّ ": جنية"و" انعزّ "عر يف لقاء بني وحضر الشّ  

  :أبيات جمنون ليلى

  الفجروقومي مقام الشمس ما استأخر           ل البدر         في مكان البدر إن أنري أ

  رـــــم والثغــــــسوليس هلا منك التبّ املنرية ضوؤها                  مس ففيك من الشّ 

  حرنوال ائبرت وليس هلا منك ال              الء والبدر طالع      آلة النظر لك ال

  مبكحولة العينني يف طرفها فرت   ومن أين للشمس املنرية بالضحى              

  رعها الذمل قد مسّ بعيين مهاة الرّ       ليلى إذا انثنت               هلا من دلّ وأىنّ 

مجالك  القمر أنّ لك يا دهي أمجل أنواع املها، وجمنون ليلى يؤكّ : ان وجههااعب عزّ دمل؟ يمهاة الرّ  :فتضحك جنية

  .)1(عينيك أمجل من عيون املها  مس والقمر، وأنّ ك أكثر نورا من الشّ هبة اخلالق، وأنّ 
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حيث رسم " ةجنيّ " ومانسية مع حبيبته شعر قيس بن امللوح حملبوبته ليلى يف جلسته الرّ " انعزّ " استحضر   

حمبوبته " قيس" كما وصف بالشمس  " ةجنيّ " حمبوبته " انعزّ " رية مبفردات شعرية، حيث وصف حلوحة سردية س

، صورة شعرية مستوحاة من عمق بل أضاف عليه أن مجاهلا هبة وهي مشرقة أكثر من الشمس والقمر" ليلى"

  .احربأنوثتها الكاملة ومجاهلا السّ " ةجنيّ " موعد مجيل وخلوة بني حبيني، أبيات غزلية مثرية، حتسس 

أبيات شعرية ردية املتالحقة مع عرية املثرية، الوظيفة اجلمالية السّ ورة الشّ وائية بتوظيفها هذه الصّ أبرزت الرّ 

 تعكس بنية واخلطابات الّيت  ى متالقح، وشبكة من الرؤ يث وأنتجت جوهر فّين متأصلة مجعت بني القدمي واحلد

  .املعاصرةحظة احلضارية اللّ 

عر، ومنذ الذي كان يتذاكر معه هذا الشّ " القاضي يوسف" املرحوم " انعزّ "ما يتذكر  عر عندر الشّ ضوحي

  :الشيخ سعيد بن خلفان اخلليليحبزن عميق بعدما أخذ يردد أبيات " ناعزّ " ذلك اليوم الذي أصيب فيه 

  منه �ا قد تكرما ةن رضا                  سوى نسبومايل من سعي ومايل م          

  رد كنت أظلماأن أريد مراده                       فكيف مرادي إن أُ  وال قدرة يل

  )1(عمىمرادي يل أن ال أرى يل إرادة                   وتلك له عني اإلرادة يف ال

د بن برعت الروائية براعة كبرية يف استغالل الطاقات اخلفية للشعر داخل سردها الروائي، فحضور سعي  

 ويف الذي يعاين منه عزان،الصّ ) القلق( احلكائي هو حضور يناسب حالة الوجوم  نهمتخلفان اخلليلي العماين يف 

  .وانفعاالت وجدانية قويةت نفسية فهذه األبيات ترتجم معاين نفسية تعرب عن دالال
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يف  أدائهعري، أو بقدرته على ص الشّ ومتواليا يف النّ  ار تقاس هذه االنفعاالت مبقدار ورود اللفظ مكرّ  

 تعكس حقيقة غوية فيه أداء صادر عن أعمق أعماق الشاعر وانفعاالته املتدفقة الّيت صاله بالرتاكيب اللّ ياق واتّ السّ 

ها الوظيفة الكشفية أمهّ  ة ال ميكن جتاهلها لعلّ داخل سرد يضفي عليها مسات سرديّ  وفية، صورة معربةالتجربة الصّ 

  .تّلقياملربزة لدواخل الشخصيات أمام امل

ب على برد الرمل البارد يتقلّ "  انعزّ " تدق كان " أمساء"حني كانت آخر طبول عرس  « ورد الشعر أيضا  

  :أبيات املتنيبويرد هلا   ،أمجل منه شيئال وجهها الذي مل ير يف حياته يتأمّ " ةجنيّ " مع 

  بياحلواج زجّ  الكالم وال غما عرفن �ا                 مض ةأفدي ظباء فال

  بيبات الرعاما أوجه احلضر املستحسنات به               كأوجه البدويّ 

  لبداوة حسن غري جملوبيف ارية                  و تطجملوب بحسن احلضارة 

  نه؟ي قلت يل عي امسه املتنيب اللّ ة يف صمت الصحراء، هذا صاحبك اللّ لتها ا�لجضحك رجففتن

  )1(»ب هذه؟بيلرعاا وايش:ة هو فتعود للضحكا جنيّ يهو « :انهد عزّ تنّ في

حات يف  يدي احلسناوات البدويات الفصفويات فهو ير ات القيدة جبمال العربيب هنا مندّ أبيات املتنّ   

مال الغري خاضع للمعاجلات وال اجلنجا، أي اجلميالت بالفطرة، تغحاجة ملضغه كاحلضريات  الكالمهن ف

املتنيب يفدي اجلمال الفطري البدوي على اجلمال املصنوع  لألصباغ التجميلية، ال يصبغن حواجبهن مبعىن أنّ 

  .ساءعن كل النّ " جنية" يفضل مجال " عزان" احلضري كذلك 
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وحيضر الشعر .طريسية لوحة ارتقت باللغة ومنحتها قدرات مجاليةعرية التّ ردية الشّ ورة السّ خلقت الروائية �ذه الصّ  

  .أريدك يل... يا لقمر... آه يا جنية: ضمها عزان إليه بقوة« يقول الراوي " عزان وجنية"  لقاء أيضا يف

  . لكولكّين : مهست جنية

  ري غري؟لست يل متاما، الغ.. ال: هدتنّ 

  .صاهلا وهذا أقسى أنواع العزلة يف اتّ ة حّىت يعين الكائنات املنفصلة منفصلة يا جنيّ : قال

  هل تدركني ابن الرومي؟: نظرت إليه باستنكار، فابتسم هلا

  ؟ أذكرهئماملتشا: ابتسمت

  أتعرفني ماذا يقول؟: ضمها ثانية

  ينالعناق تدا إليها هل بعد        بعد مشوقة          فسأعانقها والنّ 

  د ما ألقى من اهليماني تزول حراريت                 فيشتّ كم فاها  ثوأل

  ه ما ترشف الشفتانشفيَ يوما كان مقدار الذي يب من اجلوى         ل

  )1(وحان متتزجانسوى أن ترى الرّ  ي ليس يشفى  رسيسهفؤاد نّ كأ

  .اصنيبل قنّ  قاشااالمتالك مل يكونوا ع تغنوا بلذة نالشعراء الذي إنّ : انتنهدا معا، مث اسرتسل عزّ 

  قناصون؟: ابتسمت جنية بسخرية خفيفة
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ذ به، املعشوق يا جنية كائن ة ال ميتلك املعشوق مهما احتد معه وتلذّ نعم قناصون، العاشق يا جنيّ : ان بثقةقال عزّ 

  .)1(مثلك، كائن ال ميتلك

صادقة تقطر  - حملها- كانت يف بؤر�ا " جنية" ليتلوها على حبيبته " عزان"أبيات بن الرومي اليت اختارها    

ه ال ينطفئ إال بان متتزج أمظق مث اللثم والرشف، ولكن غليله و  عن شوقه حلبيبته بدأ بالعناشغفا، فهو يعّرب 

 -ها لفكرة واحدة تعمقها، وتستقصي أطرافهاخالل تتبعردية من ورة الشعرية السّ روحهما، وهنا تتالحم الصّ 

جهة واجلمالية هذه األبيات وظيفتها التواصلية من وقد أدت" عزان" يف اغرتاب وجودي صويف يعاين منه  - الروائية

  :يقول خالد "أمساء"و " خالد"  "حديث" عر أيضا يف من جهة أخرى وورد الشّ  - للصورة -الشخصية

مسلم البهالين كاملة، أفهمين مرارا أن أبا مسلم البهالين ال يقل شاعرية عن  إلقاء نونية أيب ويطلب مّين 

  :دمعه وأنا أردّ دساقط ونية فقط، كم تريب حفظ ديوانه كامال وليس النّ ه جيدأمحد شوقي، وأنّ 

  وسنان جولشافما لطرفك يا ذا        يهن مرنان         حادتلك البوارق 

  )2(ميدان تزجي مخيسا له يف اجلوّ        ت صوارمها األرجاء واهتزعت  قّ ش

  :اتهذين البيتني طلب مين إعاد�ما عشرات املرّ  ت إذا ما تلو حّىت 

  انتلك املعاهد ما عهدي �ا انتقلت          وهن وسط ضمريي اآلن سكّ 

  فرتقت روح وجثمانا اأفارقها                 بلى كم أيت عنها ولكن الن
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  :مث يكمل األبيات بنفسه حىت يصل إىل

  نزحت عنها حبكم ال أغالبه          ال يغلب القدر احملتوم إنسان

  .)1(فيتنهد ويطلب مين إكمال القصيدة ويستمع صامتا 

 ، تعّرب - حفظها بأمر من والده-" أمساء" ليتلوها على " خالد" اليت اختارها  "أيب مسلم البهالين"أبيات 

ق رب واحلزن الشديد لفراق وطنه، فال القلب،ح الشوق واحلنني الضاربني يف جوار عمان، و  وطنه األمّ  ن احلنني إىلع

أعاد له أحزانه ومعاناته، لكن رغم البعد ستبقى ذكرى الوطن ساكنة وخالدة يف القلب، وهذا البعد قضاء وقدر 

وبذلك كشفت " خالد" يف حديث  "ارثيجوخة احل"�ا حمتوم، صورة سردية شعرية ممزوجة باآلالم واحلنني، صورّ 

  .بالوقوف عند قراءة املشهد ير معربة، تسمح للمتلقعن دواخل الشخصيات مبفردات دالة وصوّ 

ى غامضة ال محّ رة أبيها الذي صرعته بعيد عرسها جاءت أمساء العروس لزيا«وحضر الشعر كذلك عندما  

منها أن تقرأ له من ديوان املتنيب، انطلق  صوت أمساء تكأ على وسادة وطلب ا"انعزّ "�دأ حرار�ا، حني رآها 

  :خافتا يف البداية مث ازداد محاسة

  طوال وليل العاشقني طويل    ول           كليايل بعد الظاعنني ش

  وخيفني بدرا ما إليه سبيل   يل البدر الذي ال أريده            ُيِنبّ 

  ائبات محوللنّ لين ولكنّ وما عشت من بعد األحّبة سلوة         
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  .)1(»أشار هلا أبوها  بيده فسكتت، انتبهت لوهن يديه ولشعرات بيض يف مفرقه فارتبكت

قصر وتطول حبسب اختالف تاس ملقام احلديث فليايل النّ ملناسبته " املتنيب"شعر " أمساء" ستحضرت ا

وجيوز أن تكون بسبب بعد أمساء  عينيه،عن  ومطوال لبعد احلبيب وامتناع النّ " انعزّ " الشتاء والصيف ولكن ليال 

"  عزان"  نّ وأضي، قنها وال نوما فلياليها بعدهم ال تا ال جتد روحا فيعن بيت أبيها بعد زواجها من حيث أ�ّ 

  .وائب والشديده حيتمل النّ سلوى ولكنّ " جنية" ليس لبقائه بعد 

الالت داخل املنت احلكائي، ع بالدّ مشّ  يقونأواية،و حضر فضاء يوازي فضاء الرّ تسي" املتبين" حضور شعر   

  .يساهم حضورها يف حتديد املوجل الصحيح إىل عوامله الباطنية

وأصبحت جنية حتس أرق املتنيب وطموحاته «ردعر وأمساء الشعراء يف ثنايا وأحضان السّ وحيضر الشّ   

 املتوكل ينظران للبحرية اليت جالس على ميني ي، ختيلت البحرت ا طموحا�ا وإحباطا�ا هي نفسهاوإحباطاته كأ�ّ 

دها يف شعره، وراقتها كثريا صورة امرئ القيس يطارده الليل الذي أرخى سدوله كموج البحر، أصبحت تنهي خلّ 

ات الثقيلة اليت تنتظرها يف ، لتشري إىل املهمّ »اليوم مخر وغدا أمر« امرئ القيس بعبارة " عزان"سهرا�ا الطويلة مع  

مي األرض من بقايا دن يكون أأومل حتب فكرة  ها مل تفهم شعرهاملعري ولكنّ  ىليال مع عم، تعاطفت قهارالنّ 

  .)2(»األجساد

ليس ترفا لغويا الغرض منه تزيني السرد  ته، لغة السرد من خالل طريقة كتابحضور الشعر وتداخله يف

رة واية إىل لغة تقريرية مفسّ ل لغة الرّ احملوّ د بنمط لغوي خمتلف، وليس جمرد وسيلة اعتمد�ا الروائية لتجنب االستطرا

                                                           
  .197ص  سيدات القمر، املصدر السابق،: جوخة احلارثي)1(
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خالية من البعد احلكائي اجلاذب للقارئ الستكمال عملية القراءة، فهو كاشف لقدرات الشخصيات، فاملتنيب 

  .اضر يف معظم ثنايا السرد احلكائيح )1(»والقرطاس والقلم يل والبيداء والرمح والسيفتعرفه اخليل واللّ « احلكيم 

يف  "املتنيب"و "يب نواسأ"و  "قيس بن امللوح"مسك باملبادئ والتقاليد ويف التّ  "لءسمو ال"و"البحرتي"و 

يف  "أبا مسلم البهالين"ويف النفسي ويف الوجود الصّ  "وميبن الرّ "و"سعيد بن خلفان اخلليلي"والغزل ومة احلب ثي

مقتطفات شعرية ألقدر الشعراء من خمتلف البلدان  "ة احلارثيجوخ"ني والشوق إىل الوطن، استحضرت احلن

  .ة فأنتجت زوج  �يج منظم سلسة سردية شعريكة فنيّ بها ضمن حستمان وطر ز واأل

حبيث أنّنا جبمعنا هلذه الشواهد العلنّية نالحظ أمامنا لوحة تطريسية كتبت على آثارها احلكاية الالحقة، 

رواية حديثة / شعر قدمي ،ة، ثنائية ضديةيديف ظل هذه الشعرية اجلدواية بالرّ ذا اتسعت نقطة التماس الشعر �و 

  .تلقيع املر وميتّ احا يسّ و ولدت أرجيا ف

األصوت  نستشف ممّا سبق أّن الّشعر من املطرسات العلنّية إىل جانب أقوال األدباء والفقهاء، وهذه

لك أّ�ا تثري نّص الّرواية بعديد الفنون وختلق من تتفاعل كّلها داخل الّنص الّروائي وتؤّكد الّروح التطريسية داخله ذ

  .التنوّع مجالّية يّصح أن نسّميها مجاليات التطريس

  :األغنية الشعبية - 1-4

عبية ركنا من أركان ثقافتنا وصفحة تعكس جانبا من عاداتنا وتقاليدنا، واألغنية الشعبية األغنية الشّ  تعدّ   

عن طريق الكلمة واللحن معا، ال عن طريق  ىا تؤدو�ري الشعيب يف كعبتلف عن غريها من سائر أشكال التخت

حن ني، شق خيتص بالكلمة وشق خيتص باللّ قن البحث يف األغنية الشعبية دو شكاالكلمة وحدها  ومن مث ّ 

                                                           
  .163ص ، سيدات القمر، املصدر السابق: ثيجوخة احلار )1(
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ا ة،أمّ الباحثني يف املوسيقى الشعبية بصفة خاصّ  ص أن يكون من اختصافينبغىيملوسيقى اا الشق واملوسيقى،أمّ 

  )1(.ورية واالجتماعيةليف اختصاص أصحاب الدراسات الفلك  ل دخجلانب الكالمي فيا

  .شعبيا باملعىن الصحيح دباأإذا األغنية الشعبية تعبري حي واضح عن ا�تمع وهي ما ميكن أن نسميه 

املاضية، وما ني يف األزمنة يقصيدة شعرية ملحنة جمهولة املؤلف كانت تشيع بني األم« واألغنية الشعبية  

  .ا ولدت من رحم اجلماعة أل�ّ األغنية إىل مؤلف معّني نسبة  أي عدم )2(»ة يف االستعمالتزال حيّ 

عن تطريس األغنية الشعبية الّيت تؤنث عامل الّرواية، وتتالءم مع األجواء " جوخة احلارثي"مل تغفل   

مل تعد خترج يف " حيث يقول الرّاويمرتبطة بأمساء  ةأغنية شعبي بني دفاّ�ا  -الّرواية–الشعبية، حبيث أّ�ا محلت 

  :بدايات شهر ذي احلجة لتعين مع رفيقا�ا

  د هابط الواديحممّ 

  بال ماي وال زادي

  ةحممد هابط اجلنّ 

  هبنات احلور جيرنّ 

  يبمتت صاليت على النّ 

                                                           
  .265، ص 1981، 1أشكال التغيري يف األدب الشعيب، دار املعراف، القاهرة، ط: نبيلة إبراهيم أنظر )1(

، 1967ر، دار الكتاب، القاهرة، علم الفولكلور، تر، أمحد رشدي صاحل، وزارة الثقافة املصرية، مؤسسة التأليف والنش: كراب   ألكسندر هجريت )2(

  .65 ص



 "سيدات القمر"تجليات جمالية التطريس في رواية                                              :الفصل الثاني

 

 
148 

  .متت صاليت على الرسول

وم يف أحضان فمن منا ال يسكن ذاكرته النّ عا يف ا�تمع اخلليجي، شيو صوص هذه األغنية من أكثر النّ   

ها الفائض بلنابع من صو�ا احلنون، وق يف نوم عميق يف هدوء وسالم ص يغه، وكما كانت تدندن له حّىت أمّ 

الذكريات ترتاكم يف شكل .. فبعيدا عن الفن واألدب، ذاكرة اإلنسان نفسها نوع من الطّرس  الكبري، باحلبّ 

ت من عقولنا كلّيا، تظّل موجودة وآثارها تلعب دورا كبريا ة الّيت نفكر أنّنا نسيناها وامنحطبقات، والذكريات القدمي

ال يف الذاكرة الفردية وال اجلماعية، وحّىت لو .. فال شيء ينمحي. يف شكل الذكريات اجلديدة وطريقة رؤيتنا إليها

املمارسة التطريسية الّيت تعكس الوعي الرتاكمي امنحت فآثار احملو تبقى أكرب دليل على الوجود، و�ذا تتضح معامل 

حول يف شخصية ري إىل التّ شاستحضرته  لت "جوخة احلارثي" ون الغنائي تقليدي، يبدو أنّ هذا اللّ ، ف"العوايف"�تمع 

، وبذلك خّلدت الّرواية يع اخلروج لالحتفال مع رفيقا�ات مرحلة الطفولة، وأصبحت ال تستططّ  ختأمساء الّيت 

نية الشعبية يف ذاكرة الكتاب، رّددت أصدائها الّلغة بعد أن خّلد�ا الذاكرة اجلماعية فّردد�ا خناجر الصغار األغ

  ".العوايف"وسط حي 

  :الخرافة - 1-5

ف هذه اللفظة من مقطعني األول ة، وتتألّ تينية األصل، وتعين القصّ الالّ   »الفابيوال«تعرف اخلرافة باسم   

« fab »  ويعين يتكلم، والثاين« Ula »  وأبطاهلا (...)  تعين قليل أو قصري ليصبح معناها قصة قصرية الّيت

مة ودرس أخالقي يف �اية ة وضعف البشر حيث تنقل لنا حكحيوانات حتاكي اإلنسان وتعكس قوّ (...) 

  .ة أبطاهلا حيواناتافة قصّ ر إذا اخل)1(.»احلكاية

                                                           
  .21-20، ص ص 2003، 27احلكاية الشعبية، جملة دراسات املوصل، جامعة املوصل، العدد : ميسر اخلشاب)1(
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قصة بسيطة قصرية، تكون شخصيا�ا من احليوانات عادة، « ااألدبية بأ�ّ ها معجم املصطلحات رّفوقد ع

اخلرافة تعادل  مبعىن أنّ )1(»خرافة احليوان"وتستهدف تعليم احلقائق األخالقية، وتسمى هذه القصص أحيانا 

  .ا جتسم غاية أخالقية وهي جنس أديب ذائع يف آداب العاملاخلروج عن الواقع واملنطق ولكنهّ 

من خالل مشهد عبد اهللا الذي يسرتجع ذكرياته " العنزة وأوالدها"خرافة التطريس واضحا علنّيا ف يتجّلى  

أنا يف حجر طريقة يف احلوش الشرقي من البيت الكبري، عيوين مفتوحة على القمر « قبل الوصول إىل فرانكفورت

أوالدها وأكربهم زيد ورباب، وكل  ة متسد شعري وحتكي كانت عنزة تسكن يف بيتها معيفر ظماء و املكتمل يف السّ 

  )2(:يوم خترج من البيت بعد إرضاعهم، وحتذرهم قائلة

وزيد، يو ي« : كم، ولكن إن طرقت أنا فسأقولرق، لئال يأتيكم الذئب، فيأكلاال تفتحوا الباب ألي ط«  

الباب، فحينئذ تفتحوا » ك الباب، يف قرنا�ا حشيش حشيش، يف ضروعها حليب حليبرباب، افتح ألمّ 

ب، ا، وملا خرجت، أخذ يدق البام مسع  الذئب العنزة وهي توصي أوالدهاويف أحد األيّ « فأطاعها األوالد 

 وغّري » ا حشيش حشيش، يف ضروعها حليب حليبا�ك الباب، يف قرانيو زيد، يو رباب، افتح ألمّ : لقو وي

  .)3(هم الذئبصوته فاخندع األوالد وفتحوا الباب فأكلّ 

                                                           
  .151، ص 1986معجم مصطلحات األدبية، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، صفافس، تونس، : إبراهيم فتيح )1(
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يو رباب، افتح ألمك الباب، يف  زيد يو« أخذت تطرق الباب مرارا بال فائدة وهي تردد األمّ حني عادت   

رو�ا ودخلت فلم بقأحد، نطحت الباب يف ضلوعها حليب، حليب،وعندما مل جيبها ا حشيش حشيش، ا�قران

  )1(.جتد ال زيد وال رباب

 ت على خراف وسألتها، والكلّ مرّ ت على عنكبوت مث خرجت العنزة راكضة لتبحث عن أوالدها، فمرّ   

الذئب من هنا، وكان بطنه كبريا، ال  مرّ « ت على محامة فحني سألتها قالت احلمامة مرّ رؤية أوالدها، حّىت ينفي 

قرو�ا  فأسرعت العنزة للحداد، وطلبت منه أن حيدّ » ه أكل أوالدك، احلقي به، ستجدينه نائما عند احلصاأنّ  بدّ 

ت بطنه فخرج أوالدها ورجعت معهم مث ذهبت حيث نام الذئب  فنطحته بقرو�ا وشقّ كني، حىت أصبحت كالسّ 

  .)2(للبيت

وأحالت عليها دون ذكر مصدرها، لكن يف كثري من األحيان  وائية حكاية العنزة وأوالدهااستحضرت الرّ   

ي الفلكلور األملان ، ألّ�ا من تأليف جامع"الذئب واملاعز السبعة"هذه خرافة شعبية ال يصدق تعترب شعبية 

، ظهرت بعد ترمجة كتب األخوان إىل الّروسية، وسرعان ما )1815-1812(لألخوين يعقوب وويلهم جرمي 

  .ذابت يف اجلماعة ّمت نسيان املؤلف احلقيقي ، وذاعت بني األقوام  ليست يف روسيا فقط بل يف أحناء العامل

قد " جوخة احلارثي"لشعيب العريب، ميكن أن تكون هذه احلكاية غربية املنشأ لكن منتشرة يف األدب ا  

-استحضر�ا دون وعي ألّن احلكاية الشعبية وخاّصة اخلرافية تعّد من ممتلكات الذاكرة، لكن مبقارنة الّنص السابق

أمساء العنزات، لغة احلكاية، طريقة " على مستوى(والّنص الالحق نالحظ مظاهر التحويل والتحوير  - األصلي
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ختتلف من شعب آلخر، ومن هنا ندرك كيفية تشكيل البىن  -البيئة–لكن املضمون واحد ولغة التداول  ...)السرد

  .الفّنية اجلمالّية وفق رؤية تطريسّية

واية ال سيما شخصية عبد اهللا الذي فقد لتلقي الضوء على شخصيات الرّ " استحضر�ا جوخة احلارثي

ت أمها، مث أبوها، فحرصت على رعاية يته، وشخصية ناجية اليت توفيّ رت ب) ظريفة(ية بت جارية ألفّ ه طفال، وتكأمّ 

 دور األم وبنا�ا جمهوالت األب، حكاية العنزات، تبّني " حفيظة" ترتبط أيضا بـ  احد، كما أ�ّ أخيها املصاب بالتوّ 

  .وحرصها على رعايتهم أبنائهاحياة  يف

ار يف حبكن املتلقي من اإلية على شخصيا�ا ليتمّ وائية إىل  إسقاط هذه احلكاية الشعبمن هنا سعت الرّ 

غاية مجالية من  الشخصيات وكشف حقيقة كل واحدة منهم ضمن سرد حكائي خرايف يهدف إىل حتقيقل دواخ

واية يف تطريس دائم من لرّ لة، وهذا ما جعل العناصر املشكلة ية  وداللتها االجتماعية والثقافياكاحلخالل معطيات 

  . �ايتهبداية العمل إىل

  :األسطورة - 1-6

صلة  هي جمموعة أساطري وخباصة األساطري املتّ والّيت  mythologyاخلرافة وهي كلمة « تعين األسطورة   

 وهي األباطيل واألحاديث الّيت  )1(»واألبطال اخلرافيني عند شعب معّني ) يف عصور الوثنية (باآلهلة وأنصاف اآلهلة

 
ّ
ا نوعا من الفلسفة اجلاهلية يف األصل هي كلمة ا تعرف عندهم بأ�ّ أعجمية فإ�ّ ا كانت اللفظة ال نظام هلا ومل

املعتقدات الوثنية موضوعا هلا،  خذ منتت  هي القصص واملالحم الّيت لت إىل األسطورة الّيت حتوّ  مثّ  historyتاريخ 
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األسطورة   أي أنّ  )1(ري منظورةضها إثارة اخليال دون تدخل قوى غ يستهدف بعو�ذا املعىن ختتلف عن اخلرافة الّيت 

  .رد القصصي من حبكة وعقدة وشخصيات، وهي إبداع مارسته اجلماعةقصة حتكمها مبادئ السّ 

حر عالجا، بالسّ  يؤمنّ  واية، فكلهنّ نساء الرّ فات األسطورة يف سيدات القمر، يف جل تصرّ  طريست ورد  

واية يف ممارسة الطقوس ح اشرتاك جمتمع الرّ جال،هذا يوضّ والرّ وكذلك جند األسياد والعبيد سيلة لتفريح الكرب، و و 

  .حريةالسّ 

ميكن  أن نسميه أسطورة  ما واية، حر  وكل ما هو خارق للعادة بشدة يف طيات الرّ اإلميان بالسّ  ىوجتلّ  

وورد "- يفلعوااجمتمع - واية، طرة على مجاعة الرّ الت وخياالت مسيّ نتجت من ممارسات وتأمّ ) طقوسية(كونية 

  :قف على أمههاندات القمر من خالل مواقف عدة حر يف سيّ لسّ ا

 إنّ « : يت قالتمل أجد من أسأله كيف ماتت، حني كربت سألت عمّ « ه استفهام عبد اهللا عن وفاة أمّ  

عبد اهللا كان أسطوريا  ةجواب عمّ  )2(»ان قتلتها يضعون زهورا يف طاوالت املؤمترات وال يضعون الرحيانحيشجرة الر 

أيضا " فظريفة" ر غيبية ة يكون لسبب متصال بأمو خياليا لكن عبد اهللا يظل يستفسر عن سبب الوفاة ويف كل مرّ 

أخذوها ... انحياس شجرة الر ك حية، حرّ ، أمّ "ةك حيّ مّ أ" ك مل متت يا ولدي عبد اهللاأمّ « ة ل العمّ ثأجابته م

  )3(».ها حيةلكنّ 

                                                           
  .91، ص 1993، 1معجم املفصل يف األدب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: حممد النوجتي )1(

  .30، ص سيدات القمر، املصدر السابق: جوخة احلارثي)2(

  .128 ص ،نفسهاملصدر  )3(
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د روحها ك، اهللا يغمّ وأمّ » ف النهار حال حدّ يا ولدي يا عبد اهللا يقول املتوصّ " ه ا مسعودة فتخرب أمّ  

اجلنية خادمة شيوخ اجلن، جاءت تصيب، صابت رأس ولد ا تعرف أيش بميل، رمت حبصاة، ة، مشت يف اللّ اجلنّ 

بيكرب ويلعب عندها حيان يف احلوش، رائحتها جتلب األفاعي، باكر ولدك أقلعي شجرة الرّ « :ك وقالت هلاألمّ 

  .)1(»قتهاك، اهللا �د روحها اجلنة، ظنت اجلنية امرأة مسكينة وصدّ ، وأمّ »وبتلدغه أفعى

ي ساكنني حتت الشجرة، وطاحت املسكينة اللّ  ان، وغضب شيخ اجلنّ حييف الفجر قطعت شجرة الر   

عبد اهللا إغوائها يف املزرعة صرخت  ة فعندما رفضا شنّ أمّ » ةد روحها اجلنّ بغمّ يضة، يومني ثالثة، وماتت، اهللا مر 

ك احلطبة، وأمّ  فنة، وأبوك دبة، سحروها أخذوها، خلو مكا�ا حطك حيّ ك ما ميتة، أمّ أمّ «عليه وقالت له 

يف حني  )2(»بسة أبيضاحية الضيل يف الها يف اللّ فا خادمته، أبوي شاهب عقلها وخالّ احر غيّ ة، السّ ّيبصارت مغ

  .»ا ماتت مسحورة؟�ّ أاس عن جديت ملاذا يقول النّ « قول فت" عبد اهللا" تسأل أبوها " لندن" أن 

استطاعت  جوخة احلارثي  )3(»جتاه كل موت مفاجئ ومرض غامضاألن هذا كان تفسريهم « قلت هلا   

ظريفة ومسعودة "واية فكل من حر، مع شخصيات الرّ بأخيلتها الواسعة أن تطرس لوحة فنية امتزج فيها حضور السّ 

وهو  "عبد اهللا"ذ شكل األسطورة الطقوسية وحىت  تتخّ ؤمن �ذه األقاويل الّيت ت املثقفة الطبيبة"لندن"وحىت  "ةو شنّ 

وم مل أستطيع النّ «يستفسر ومل يقتنع �ذه األجوبة املتداولة يقول لّ ظرة و سلم من هذه احلكايات املتكرّ يرجل مل 

                                                           
  .128، ص سيدات القمر، املصدر السابق: ثيجوخة احلار   )1(

  .129املصدر نفسه، ص  )2(

.160، ص املصدر نفسه  (3) 
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، ظريفة وحدها مل تكن تستجيب للحديث يف حرة واجلنّ دون كالما ما مشا�ا عن السّ اس يردّ النّ تلك الليلة، كل 

  )1(.»موضوع مرض أمي

  .دات القمر، تكشف عن خبايا جمتمع بدوي  يؤمن إميانا مطلقا باجلن والسحرشخصيات سيّ  إنّ 

ال خالد بعد ق« زوجته  -األسطورة بصفة جلية يف املنت احلكائي يف حديث خالد وأمساء تطريس وحيضر  

ه منذ صغرها عن األرواح املشطورة اليت تبحث عن شطرها املنفصل تص  الذي حفظأمساء النّ  هأن تلت عليه عروس

وهل « :لت إليه أمساءمانه ص مهذا النّ  وأظنّ  )...(فقيه أندلسي امسه ابن حزم« : وقال ابتسم علي(...) لتكتمل 

  انفصلت؟  فعال يا خالد كانت موحدة مثّ اس أرواح النّ  ن  أنّ تظّ 

ذكرا وأنثى يف الوقت نفسه : اس جنس واحداه يستند على أسطورة قدمية، كان النّ يا أمساء إنّ « : ضحك

اس فشطر�م وذ هؤالء النّ سان، ولكن اآلهلة خافت من نفأر إنسان أربع أيد و أربع أرجل و  وهم أبناء القمر، لكلّ 

يبحث كل شطر عن اس جنسني و رة يف البطن تذكريا هلم �ذا االنفصال، وهكذا أصبح النّ شطرين وبقي مكان السّ 

  )2(»!! له من جديد حدّ شطره الضائع ليت

طوق " املأخوذ من " خالد" ص احلكائي الذي استحضرته حوخة احلارثي على لسان نّ هذا ال يعدّ  

واية خاصة أن عنوان الرواية يف األصل  مطرس من مجلة وردت فيه حتكي عن أسطورة مفادها صلب الرّ ، "احلمامة

إال أن اآلهلة خافت من نفوذهم فشطر�م شطرين وهكذا أصبح " أبناء القمر" م هواحدا اس كانوا جنس أن النّ 

  .ني ويبحث كل شطر عن شطره الضائع باالنفصال ليتحد به من جديدساس جنالنّ 

                                                           
  .161، ص سيدات القمر، املصدر السابق: ثيجوخة احلار  )1(

  .176ص  ،املصدر نفسه )2(
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رة هاجس الكثري من و هو جامع الشطرين إىل االحتاد، لذا كان البحث عن هذه األرواح املشط احلبّ  

الشخصيات، وكثري من هذه الشخصيات راحت ضحية البحث عن النصف اآلخر، وقد وصل األمر إىل اهلروب  

تطريسي واحد  جسينمن ضنا تتداخل  األسطورة مع الواقع كما يف حكاية أم منني، وحكاية أم عبد اهللا، وه

تعارض  تساء مع الرجال، النّ  ،مع الضعيف ادة، القويّ السّ مع  ه حقيقة لعامل يتصارع فيه اجلميع العبيدوكأنّ 

  .ساء مع قوانني الرجالطموحات النّ 

  :التطريس في األجناس الغير أدبية ويتمثل في -2

  :القرآن الكريم - 2-1

د د صلى اهللا عليه وسلم، املعجز بلفظه، املتعبّ ه حممّ على نبيّ  لالقرآن الكرمي هو كالم اهللا تعاىل املنزّ 

ه  فالقول بأنّ  )1(اس، املكتوب يف املصاحف، واملنقول إلينا بالتواتربتالوته، املفتتح بسورة الفاحتة، واملنتهي بسورة النّ 

ه صفة قرآن كالم اهللا حقيقة وأنّ واملالئكة،  وال كالم اهللا تعاىل؛ متييزا له عن سائر كالم املخلوقني من األنس واجلنّ 

 - هسله ر اهللا سبحان-�ا  ماوية اليت أيدّ وهو  آخر الكتب السّ  )2(إليه يعود بال كيفية و  منذ بدأ ،وصفة فعلية ،ذاتية

  .الة والسالم، ويتميز القرآن الكرمي بفصاحته وبالغته وإعجازهعليهم الصّ 

، فحضرت ثالث آيات من وهو تطريس علّين وغري علينّ " القمرسيدات "جند الّنص القرآين يف ثنايا رواية   

يكنزون املال يقول زايد بن  نجار الذيياء وتكديس املال والتّ غن عن موقف األستاذ ممدوح من األسورة اهلمزة لتعّرب 

                                                           
  .14، د ت، ص 3اهل العرفان يف علوم القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طنم: اينقحممد عبد العظيم الزز : ظرأن)1(

  .12، ص 2004، 1ط لنشر،مدبويل لوسوعة القرآن العظيم، مكتبة م: عبد املنعم احلنفي )2(
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مهزة ملزة الذي مجع ماال  ويل لكلّ ﴿اآليات دشزار حني أخدنا نردّ  نظر إىل»  درسنا سورة اهلمزةنيوح« منني

  .فاض أستاذ ممدوح يف شتم األغنياءأ )1(﴾وعّدده، حيسب أّن ماله أخلده 

ين، حني كنت داع يصمّ الصّ «  عبد الّله طريس الغري مباشر أثناء حديثمن خالل التّ  وحضر القرآن 

 ماء األرضسكن يف السّ وله ما « : د داع منه، يضهى عليه، ويردّ الصّ  صغريا كانت يد أيب على رأسي متتصّ 

  )2(»سي ويذهب أملهأفيسكن ر 

س غري يتطر ب .13 األنعام ﴾ميع العليم وله ما سكن يف الّليل والّنهار وهو السّ ﴿عن اآلية الكرمية ة منقول

ب يا ميا أثبت الطّ  تعايل« يف قول أمساءسورة األنعام، وحضر القرآن الكرمي أيضا بصورة غري مباشرة مباشر من آية 

ورطبا دة مرمي النخلة فتساقط عليها فساء مثلما ورد يف القرآن حني هزت السيّ احلديث أن التمر مفيد للنّ 

وهّزي إليك جبدع الّنخلة تساقط ﴿يس مع اآلية الكرميةهي تطر و )3(»بالتشكيل رطبا« ت أمساء كله قطن»جنيا

25مرمي،  ﴾عليك رطبا جنّيا
خري برهان ودليل  فأمساء تقنع أختها بأمهية التمر من خالل كالم اهللا ألن القرآن   

  .اإلقناع السامع

لكن مسكينة أم عبد اهللا متنت ظريفة اهللا يرمحها،  « وحضر القرآن أيضا يف حديث ظريفة أم عبد اهللا 

فقال ﴿س ونقل عن اآلية الكرميةيوهذه العبارة تطر  )4(»كانت يف حاهلا، ناقة اهللا وسياقها، لكن الناس ما ترحم 

إنسان  كلّ   م الشيخ سعيد إنّ أقالت « القرآن يف حديث منني ورد و  13الشمس،  ﴾هلم رسول الّله ناقة الّله وسقياها

                                                           
  .66سيدات القمر، املصدر السابق، ص :  جوخة احلارثي )1(

  .66ص نفسه، املصدر)2(

  .24املصدر السابق، سيدات القمر، : جوخة احلارثي  )3(

  .66، ص املرجع نفسه )4(
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وال ﴿ية الكرمية آلومناسبة لبغري وعي  تطريس)1(»اهللا ميهل وال يهمل م يف دنياه، وإنّ على ما قدّ  هراأخيقدم يف 

   .42إبراهيم،  ﴾حتسّنب الّله غافل عّما يعمل الظاملون إّمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار 

ت البنات مبشيته اهلويثا، تدهلّ « اهراوي عن مروان الطّ تطريس القرآن الكرمي أيضا يف حديث الرّ وحضر 

إّن أولياء الّله ال خوف  ﴿بصورة غري مباشرة عن اآلية الكرمية  )2(»مشية من ال خوف عليهم وال هم حيزنون

62يونس ﴾عليهم وال هم حيزنون
   

فالّنص القرآين ظّل وال يزال مرجع  . إّن حضور القرآن الكرمي شديد الكثافة يف املّدونة الرتاثية اإلسالمية 

إّن الّنص القرآين ظّل منذ نزوله نّصا مبدعا يف ‹‹: محادي املسعودي يف هذا الصدد"يقول . كّل خطاب ورافدا له

  )3(››فقد كان نّصا مركزا دارت يف فلكه عديد الّنصوص، وكان موّلدا غري متناه من الّنصوص. عديد احلقول املعرفية

والشاهد القرآين حاضر يف النصوص العاصرة، بل هو مصدر إهلام ال غىن عنه يف نّص الّرواية اجلديدة 

تكثيف الروحاّين واألسطوري داخل الّنص ويساهم يف فتح الّنص على جذور الثقافة العربية  يضطلع بوظيفة

  اإلسالمية عموما، تأصيال له

سان شخصيا�ا بعض األفكار واملعاين من النص القرآين واستحضر�ا على ل "جوخة احلارثي"تاستلهم

ه مكثفة ساهم يف فمدت هذا األسلوب بصاآليات وقد اعتعالقة تطريس بينها وبني بعض  لتنشأ من خالهلا 

حيث أّن املقتطع القرآين اكتسى دالالت جديدة داخل احلكاية املتخّيلة، وأصبح من ّمث  مجال اللفظ واملعىن،

  .عنصرا بنائيا ينتمي إىل الّنص الالحق ويفقد تدرجيّيا دالالته األصلية يف للّنص السابق

                                                           
  .199ص  املصدر السابق، سيدات القمر،: جوخة احلارثي )1(

  ..201 ، صاملرجع نفسه )2(

  .156، ص2007، 1متخيل النصوص املقدسة يف الرتاث العريب اإلسالمي، دار املعرفة للنشر، سلسلة مقال تونس، ط: محادي املسعودي  )3( 
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من املصدر األصلي وذلك  ،وتقرتب قوالب التطريس تبتعد تارةبلورة صورة مجيلة ل من وائيةالرّ  متكنت

رسم صورة مجالية مستمدة من منابع دينية وواقعية أي ، ليهإلغرض الذي تسعى لتابة املعىن واللفظ القدمي خدمة كب

  .ز واالنفراد والتميّ واية، فيحصل االنصهار الفّين ص األصلي والرّ ليحصل التعالق بني النّ 

  :النبوي الشريفالحديث - 2-2

وصف  يب صلى اهللا عليه وسلم من قول، أو فعل أو تقرير، أو صفة له، أوكل ما ورد عن النّ « هو   

عين ون)1(»دث جرى يف زمانه، وتعد أقوال الصحابة رضي اهللا عنهم، وأقوال التابعني من باب احلديث الشريف حل

  .ةعليه وسلم وال جيوز  تغيريه ألنه حجّ يب صلى اهللا احلديث النبوي الشريف منسوب إىل النّ  أنّ 

 فحات مثّ قلبت أمساء الصّ « الراويء عن صحة معارفها الدينية يقول بوي أثناء دفاع أمساحضر احلديث النّ 

عليه وسلم يف الّله  ى بينما رسول اهللا صلّ : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: بصوت  عال وقرأتابتسمت فجأة 

ن مبعىن أّ  )2(»ت يف يدكيسحيضتك ل إنّ « فقال : إين حائض: فقالت» شة ناوليين الثوبيا عائ« : املسجد فقال

ة عن الرسول إلقناع حديث بن هرير  هر، فاستحضرت تتطّ نفساء حّىت هناك خطأ االعتقاد القائل بعزل املرأة الّ 

احلديث بصورة مباشرة وائية قاش فيه، فأحضرت الرّ نة وبرهان ال جزوجة املؤذن الن احلديث النبوي الشريف ح

  .صيا النّ هخلدمة تطريس

ل اهر احلديث الشريف الذي يدّ وحفظ مروان الطّ « : بوي الشريف أيضا يف قول الراويويرد احلديث النّ  

فجاءت  العبارة غري مباشرة عن »ه نشأ يف طاعة اهللا ظله، ألنّ هم اهللا بظله يوم ال ظل إّال على أنه من الذين يظلّ 

                                                           
  .37، ص 2003، 1تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، تح طارق عوض اهللا، دار العصمة، السعودية، ط: يوطيسجالل الدين ال: أنظر )1(
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ام إمّ : سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله« الشريف الذي يقول فيه صلى اهللا عليه وسلماحلديث النبوي 

  .وهو تطريس غري مباشر مع احلديث القدسي» دة اهللاباعادل نشأ يف ع

حضور القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف بني أحضان املنت الروائي ساهم يف خلق لوحة تطريسية   

الية فنية ال سيما اآليات واألحاديث الغري مباشرة تدفع القارئ واملتلقي إىل الرجوع إىل املصدر مجوجة حبضور ز مم

ات القمر يف حقبة رواية، والكشف عن الوعي اإليديولوجي املسيطر على شخصيات سيدص وربطه بالّ األصلي للنّ 

  .مباشرة وائية اإلفصاح بهن فيه املسكوت عنه الذي ال تريد الرّ مكزمنية معينة، ي

  :اريخالتّ  - 2-3

مجلة األحوال « ه فه بأنّ اريخ وقد عرّ تّ للية يف اللغة واألدب تعريف موجز جاء يف معجم املصطلحات العرب  

أي  )1(»ةة واإلنسانيّ �ا كائن ما، وتصدق على الفرد وا�تمع كما تصدق على الظواهر الطبيعيّ   ميرّ واألحداث الّيت 

يعرف بأنه شامل ملختلف  والظواهر الطبيعية اإلنسانية ومنه فالتاريخ مصطلح التاريخ يرتبط بالكائن احليّ  أنّ 

  .الظواهر

ص وبقيمة مادة تشكيل أديب ره النّ ة أو سردا أدبيا، ما يقصه ويصوّ حكاية أو قصّ « هفهو أيضا يوصف بأنّ 

احلكائية يف األدب عن التاريخ عن  ةتلف التاريخ ماد سياق زمين، وخيتاريخ، بسبب اندراجها يفميلك بعدها التّ 

منه عاملا مكونا  شئينو�ا، األدب ال يكتب التاريخ بل ضهة وغائية لألحداث اليت يعر املؤرخني، فهؤالء صورة موجّ 

                                                           
  .82معجم املصطلحات العربية يف اللغة و األدب، املرجع السابق، ص : جمدي وهبة وكامل املهندس )1(
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 حدث يف زمن حمدد) صة أو حكايةق(اريخ نوع أديب إذا التّ  )1(»الةمات الدّ من اجلذور و الشرائح الداخلية والسّ 

  .كم لضوابط أدبيةتوحي

ق باالقتصاد العام واألمناط الفكرية، والعملية ما يتعلّ  حا كلّ اريخ يبحث يف اإلنسان، وجمتمعاته موضّ التّ «  

ره وبذلك يصبح هذا العلم سرية واله، وتطوّ حاريخ أن يصف أوعلى التّ  و كائن حيّ من هذه ا�تمعات ه كلّ   فإنّ 

طور البشري ويصل األحياء ر التّ ا أخبارها، ويصوّ ن انتقلت إلياألزمنة الّيت فهو يرقى إىل  ؛ة لإلنسانيةعامّ 

  .)2(»باألموات

اريخ أي مبثابة  عودة أو استعادة كيز على وقائع التّ الرتّ  عينواية ياريخ يف األدب وخصوصا الرّ إذا اعتماد التّ 

د العالقة ا توطّ طور البشري، كما أ�ّ التّ ذلك تصور بفهي مّتسق خيية ماضية، وإعادة تشكيلها يف قالب روائي ر تا

  .واتمحياء واألمهزة وصل بني األ لذا فهي تعدّ  ،وأمم الحقة ،سابقة مضت بني أهمّ 

اريخ يف سيدات القمر وفق سرد تارخيي وتوثيقي نوعا ما، فيسرد عن سلطة عمان يف حقبة زمنية حضر التّ   

ت عمان إىل مسّ ق، اليت م1920ب يعاهدة السمب ايث، مرور العصر احلدطويلة تبدأ من عهد اإلمامة وصوال إىل 

عمان الداخل وحتكمها اإلمامة، وحكومة مسقط وبعض املناطق، وحالة احلراك الثوري اليت لفضت إىل االستقالل 

  .والسيادة التامة

قد قسمت عمان إىل عمان الداخل وحتكمها  1920كانت معاهدة السبب املربمة عام «يقول الراوي  

ت عوم باإلجنليز، وقد ظلّ ز لطان املكمها  السّ حياملناطق الساحلية التابعة هلا و  امة، وحكومة مسقط وبعضاإلم

                                                           
، 1طالرواية يف األدب العريب احلديث، دراسة يف البنية السردية، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، األردن، عمان، : حسن سامل هندي إمساعيل)1(

  .18، ص 2014

  .103، ص 1986ط، دين، تونس، دّ تحة، املؤسسة العربية للناشرين املمعجم املصطلحات األدبي :إبراهيم فتحي )2(
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 وقع السلطان اتفاقية مع شركة بريطانية للتنقيب عن النفط يف منطقة تابعة لإلمامة يف ا حّىت زمنرتمة االتفاقية حم

 عتصاماال القبائل املتحالفة معه إىل يبعه من حمار اضطر اإلمام غالب وأتبا 1955ويف عام (...)  دصحراء فهو 

  )1(»من العوايف والتحق با�اهدين ليتسلّ  دّ األمور قد وصلت إىل هذا احل نّ ذ أباجلبل األخضر، وحني علم معان

ق وفقا كتاريخ إلغاء الرّ  احلوادث الكربى عتين بتسجيلاريخ ومييل إىل سرد توثيقي ير التّ ضوأحيانا حي

البنتها يف العوايف، وهزمية اإلمام " عنكبوتة" ، هو تاريخ  يتوافق مع والدة1926سبتمرب  25التفاقية جنيف يف 

جئني للعودة بدعوة الالّ  ،للمصاحلة ةإعالن احلكومة اجلديدو ، 1959اهلنائي يف حرب اجلبل األخضر عام 

  )2(.للمشاركة يف بناء النهضة اجلديدة لعمان موحدة

عمان  -سرد إليغوري توثيقي، يرتجم حكاية عن وطنوخة احلارثي تطريس التاريخ وفق استحضرت ج 

بتارخيه وتشكله وصراعاته، وحتوالته اجلذرية سواء بعد االستقالل، أو يف صراعه اجلديل بني احلداثة واألصالة، 

اضية هادفة وذات  بعد إهلامي م ةمتماشيا مع مسار الشخصيات وعالقتها وتنامي وعيها، عرب حكايات تارخيي

هي نسيج حلياة اإلنسان، ولعواطفه : واية أو القصة التارخييةفالرّ « معريف، تسعى إىل إقامة وظيفة تعليمية 

  :وانفعاالته يف إطار تارخيي ومعىن ذلك أ�ا تقوم على عنصرين مها

  .وحقائقه اريخ، وتفهم روحهامليل إىل التّ   - 1

  )3(»ية، وتقدير أمهيتها يف احلياةفهم الشخصية اإلنسان - 2

                                                           
  .131جوخة احلارثي، سيدات القمر، املصدر السابق، ص  )1(

.124 املصدر نفسه، ص: أنظر  (2) 

  .23، ص 1989، 1جورجي زيدان يف امليزان، دار الفكر، دمشق، ط: شوقي أبو اجلليل )3(
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–وائية فأنتجت سرد تارخيي اريخ مع الشخصيات الرّ وائية باعتمادها على تطريس التّ وهذا ما حققته الرّ   

ه يهرب إىل عيد نفسه لكنّ يل املاضي املنقرض، الذي ميكن أن من خالش املعييسعى إىل تفسري الواقع  - رواية

  .طريس التارخييميه بالتّ فيقوم مبا ميكن أن نسّ فرتات متشا�ة  للحظة احلاضرة، 

  :الواقع - 2-4

وغرافيا حرفيا، وإبعاد عناصر مالحظة الواقع وتسجيل تفاصيله وتصويره تصويرا فوت«عنيبهنالواقع يف األدب 

أي )1(»ويقصد به أحيانا أخرى احليادية أو املوضوعية الصارمة اليت متنع تسرب أفكار الكاتب وعواطفه... الياخل

  .ة العاكسة هلذا ا�تمع الذي يعيش فيه، فهمته نقل وتصوير الواقع كما هوآاألديب الواقعي هو املر  أنّ 

رت للقارئ اخلروج بتصور شامل عن واقع يومي يف سياق إىل تقنيات سردية يسّ  "جوخة احلارثي"دت عم

فت أفكارها ومعتقداته  حيث حضر اجتماعي ديناميكي تفاعلت فيه جممل الفئات والشرائح االجتماعية اليت كش

تك اآلن تسمح أظن صح« يا وميا حيث تقول األوىلدات القمر من خالل، حديث امرأة عم زوج مالواقع يف سيّ 

ة بّ ليش يا ح« : نت األم حاضرة فغضبتكا  ،ساملة أّمكيها على اسم مسّ ... لك بالتفكري مرة ثانية يف اسم البنت

عبارة أم  )2(»من أجل أن ختلفين البنت؟.. ة أرزق تتفاءيل يل باملوت؟وأنا حيّ  يها على امسيعيين تردي أن تسمّ 

يف الذهن وهذا تعبري عن واقع يومي  سة من واقع بدوي يؤمن بأفكار خرافية عالقةساملة مستوحاة ومطرّ "ميا 

  :واية منهاالواقع يف املنت احلكائي يف خمتلف  مقاطع الرّ  ويرد حضور" العوايف"معاش يف 

                                                           
  .07، ص 1996، 1بو الشعري، الواقعية وتيارا�ا يف اآلداب السردية األوروبية، األهايل للطباعة، والنشر والتوزيع، دمشق، طالرشيد  )1(

  .12سيدات القمر، املصدر السابق، ص : جوخة احلارثي )2(
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الوقت قد حان لرتجع ابنتها وحفيد�ا إىل بلدها العوايف لتكمل أربعني  قررت ساملة أنّ « قول عبد اهللا  

ها وتريب إخو�ا نريد ك تبكرت ببنت والبنت بركة تساعد أمّ متامسع يا ولدي يا عبد اهللا حر « وقول ساملة » فاسالنّ 

  )1(».ة مسن بقر بلديوزجاجلي ة وزجاجة عسل من عسل اجلبل األصفساء أربعني دجاجة حيّ للنّ 

حم على ذبح عنها شاة ووزع اللّ او ة ق بوزنه فضشعرها وتصدّ  قلّ حملا تكمل أسبوعا « وقوهلا أيضا 

ويف موضع آخر يقول » فساءالنّ  المرأتكوأحضر عشرين دجاجة حية  ناذبح عن لند« تقول أيضا ساملة » الفقراء

  )2(».صديقا�ا كلّ ت  يف مسقط ودعديد ت اجليلباوليمة كبرية مبناسبة  وميا طبخت« عبد اهللا 

يف عني  على احلبيب باسم اهللا هم صلّ يب اللّ على النّ  هم صلّ باسم اهللا ما شاء اهللا اللّ « وظريفة تقول 

كل هذا احلضور   )3(» إخو�ا  عشرة صبيان يلحقوها إن شاء اهللار بنت والبنت ترّيب كباحلاسد ما شاء اهللا ال

  .حريةأ�ا ملحمة عائلية من الواقعية السّ للواقعية يوحي  ب

واية بشكل كبري مع أحداث تقاطع الرّ تيف قرية العرايف العمانية و " قمرسيدات ال" وتدور أحداث رواية   

ميا : دات هنّ ة ثالث سيّ واية قصّ  مثانينات القرن املاضي، وحتكي الرّ الواقع العماين بداية من حقبة الثالثينات وحّىت 

  .وخولةوأمساء  

هي فتاة تقع يف حب رجل من النظرة األوىل بعد  ،وايةرّ المها لنا  تقدّ سائية األوىل الّيت وميا الشخصية النّ  

احلف لك يا ريب إين ال أريد غري « أن تلتقي به يف مكان عام وال تتمىن سوى أن تراه من بعيد فقط حيث تقول

                                                           
  .13ص  سيدات القمر، املصدر السابق،:  يجوخة احلارث )1(

  15-14املصدر نفسه، ص  )2(

  .21ص املصدر نفسه،  )3(
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بداخلها ال يستمر، إذ املكتوم  حبها ولكن حّىت  ة حبّ يش قصّ ن تعأإذ ال يسمح هلا ا�تمع  )1(»ة أخرىرؤيته مرّ 

اب الذي الشّ  ألنّ " لندن" تزوجه فيما بعد وتسمي ابنتها األوىل  تاجر الذي ها خبرب خطبتها البن التّ ختربها أمّ 

ور لكمن فلالكثري " جوخة احلارثي" نا تسرد علي" عبد اهللا"وزوجها " ميا" ته سافر إىل لندن من خالل حكاية أحبّ 

  .السلطنة العمانية يف املاضي

رت الزواج حبثا عن األمان والطمأنينة  انصاعت لتقاليد ا�تمع وقرّ فهي تلك الفتاة الّيت "  أمساء"ا أمّ 

تمرد على أعراف ا�تمع  وترفض تفهي فتاة " خولة"النسبة لشخصية وإرضاء ملتطلبات الواجب االجتماعي وب

ه كان على عالقة بامرأة ها تكتشف أنّ فاشل دراسيا يف كندا وحني يعود تتزوج منه ولكنّ الزواج بانتظار حبيبها ال

  .بعد عشر سنوات من الزواج ر الطالقأخرى يف كندا فتقرّ 

حوالت ة والتّ نتطرح من خالل شخصيا�ا الواقع االجتماعي والثقايف للسلط"  سيدات القمر"إذا  

واية  نكتشف بعض فعلى هامش شخصيات الرّ  ؛لني خمتلفنييوذلك عرب ج  شهد�ا عمانالسياسية والعمرانية الّيت 

فن اليت حشروا بداخلها  بعد أن سرقوهم من الدول اإلفريقية احلكايات عن جمتمع العبيد واإلماء ومعانا�م يف السّ 

سبعون وسبعة و  مت جتميع العبيد يف كلوا مث شحن مائتان« اويوباعوهم إىل التجار والشيوخ يف اخلليج يقول الرّ 

جار باقتسام قام التّ (...) ب ار ام بال طعام أو شثالثة أيّ  لةحبار، استغرقت الرّ جنعبدا منهم على سفينة إىل ر 

بريطانيا وفرنسا بني فينة املستفيد من تضارب املصاحل ان السّ ربّ  اليوم التايل أما العبيد، ومل تنته املنازعات بينهم حّىت 

  )2(»الفرنسيةأ األعالم فقد خبّ 

                                                           
  .9، ص السابقملصدر سيدات القمر، ا: جوخة احلارثي)1(

  .128-127، ص املصدر نفسه )2(
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صدور قانون حترير العبيد وهروب الكثري منهم إىل أماكن أخرى خارج السلطنة وبقاء اجليل القدمي  مثّ  

اء صور متكاملة عن مجال بيئة ّنسمت لنا الرواية بعيدا عن قصص الأسريا لفكرة العبودية كقدر كما قد الذي ظلّ 

  .ا ا�معيةحراوية وطبيعة أهلها و عادا�ا وتقاليدهعمان الصّ 

م لنا عاملا غنيا وخصبا حيشد باملفارقات املختلفة حيث تتداخل قدّ ناستطاعت خوجة احلارثي أن   

�ا، فكل تلك األحاسيس دجمت  االغرتاب وخسارة األحالم والتشبثبعور وق واخليبة مع الشّ والشّ  عالقات احلبّ 

هات بني مع اختالف الرؤى والتوجّ و ياسية واالقتصادية واالجتماعية يف البالد، حوالت السّ مع التّ  قويّ  بشكل

  .ات كثريةحتت سطحه متغريّ  درامية لواقع مترّ  ملت الكاتبة عوالّ األجيال املتعاقبة يف ا�تمع العماين كما شك

يت تنتقل بسالسة ع أحداثها الواقعية البّ توائية وتها الرّ توهذا ما يتطلب من القارئ وقتا لتفكيك حبك

من زمن إىل آخر وينتقل بني عواملها ،يتابع مراحلها واحدة إىل أخرى ،كيز فيهاوسهولة جتعل القارئ دائم الّرت 

  .املرتبطة بعضها ببعض

قة وذات مستويات طبقية اجتماعية قارئ أزمنة خمتلفة يف أماكن متفرّ للتناول تت الروائية من أن لقد متكنّ   

،حيث حيفل نّص الّرواية باألصوات املختلفة وباألجواء سياسية واجتماعية ،ت داخلية وخارجيةالخمتلفة، وسط حتوّ 

حكاية،  أمثال، أسطورة،( واية يف ثنايا حوارات الرّ  العامّية عبيةوالتعابري احمللية والشّ  توظيف املفرداتالشعبية و 

لص للكشف ة تستحق معجما خيشاعت مفردات خاصّ  اح من خمزون اجتماعي ومن مثّ تواية لغة متفلغة الرّ ) شعر

  .عن حمموال�ا الداللية

مه، اريخ يف تقدّ أن تنتصر للتّ وائية من خالله تطريس واقعي بامتياز استطاعت الرّ  إذا كل هذا عبارة عن  

  .قدم تسهم يف هذا التّ االجتماعية الّيت  ىو للقو 
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األجناس  ل األصوات اليت تنادي فيه من كلّ وظفت الكاتبة التطريس داخل النص اإلبداعي من خال ذإ 

وقدر�ا  - الكاتبة–عن صنعتها  نبئتناسق ي احلقائق املتجاذبة يف  ذلك حقال مغناطيسيا منواألحقاب وأنتجت ب

  قطعاطع تقف على بعض آثارها دون أن تق ،سة تراها وال تراهاصوص املطرّ صارة من النّ هُ على أن جتعل إبداعها 

ك وال يفال هي قائمة بني عين ،حميت صوص مثّ النّ كامال بوجودها هو متاما الكتابة على لوح كتبت فوقه آالف 

ميل وضرب من ضروب حتسني األصل وإعادة  تشكيله وحتليته طريس جتذلك هو التّ  ،غائبة عنها يف آنهي 

  .اللفظي وأرقى األلوان دون انقطاع عن هذا األصل بأمجل احلليّ 

  :ربيغربي والعالتطريس مع الموروث ال :ثالثا

و اكتسبتها عرب تارخيها الطويل يف مجيع أاليت أجنز�ا ت هو جمموع اخلربا«ة مّ أتراث أي  ال شك أنّ   

ة بألوا�ا فهو ن أجيال األمّ  تلوّ اريخ والذاكرة الشخصية الّيت ة فالرتاث هو التّ وحية ومن مثّ ية والرّ املادّ  احلياة جماالت

فسي، وبكيا�ا وموقعها والنّ  يارخيشخصية هلا وجودها التّ به اعرتاف بالوجود اعرتاف اخلريات واملعارف ولكنّ تراكم 

اجلذور هي  بال مستقبل ألنّ  ةبال جذور  بل هي أمّ  ةبال تراث، أمّ  ةأمّ  فنحن كثريا ما نسمع أو نقرأ أنّ  ،يف العامل

  )1(».ورها على اإلنسانيةنع بي شجرة احلياة، لتعطي مثارها وتشّ ذّ  تغالّيت 

لعريب كما اث الف والرتّ  يتوارثها اإلنسان عن السّ م والعادات والتقاليد الّيت الرتاث حصيلة القيّ  مبعىن أنّ 

م والشعوب قدميا وحديثا، وزاد يف كغريه من الرتاث  أثر وتأثري حبضارات غريه من األمّ   "عابد اجلابري"يقول  

  .)2("التأثري والرتمجة والتبادل املباشر يف تلك احلضارات وبني احلضارة العربيةاقتصاد به تطورات صالت 

                                                           
، 2007، 1األدب العريب القدمي واحلديث، عنابة، اجلزائر، طتوظيف الرتاث يف الشعر اجلزائري احلديث، منشورات خمرب : عيو وآخرونيبومجعة بو  )1(

  .19ص 

  .14، ص1992الرتاث واحلداثة، املركز الثقايف، الدار البيضاء، املغرب، د ط، : حممد عابد اجلابري )2(
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هات ومصادر الكتب مجلة من أمّ  للرتاث العريب من خال اتطريس ايف روايته" جوخة احلارثي"استحضرت   

  :هارس العريب أمهّ ة يف الدّ العربية املهمّ 

فن يف  فالوصية يف كتاب املستطر  تتبك"  ةحيث قالت خول "املستطرف يف كل فن مستظرف"كتاب   

ف ورقي عادي الفاكهة ابن السبيل بغ كتاب" إضافة إىل)1(»مستطرف الكتاب ا�لد باألمحر يف الرف الثاين

اجلزء «  :وجملد كبري بورق أصفر وعلى صفحة األوىل(...) ت غالف جلدي وكتبت عليه تعليقاديوان عنرتة ب

ده ه األندلسي املالكي تغمّ بد ربّ عين أمحد املعروف بابن مام الفاضل الوحيد شهاب الدّ إلاين من العقد الفريد لالثّ 

سحاق إبراهيم بن علي املعروف إر األلباب أليب مثاآلداب و  رهز مني، و�امشه آسكنه فسيح جناته أاهللا برمحته و 

  )2(»باحلصري القريواين املالكي رمحه اهللا تعاىل

» عريب عبد اهللا بن املقفعت الفيلسوف اهلندي باون بكليلة ودمنة، لبيدالكتاب األزرق املعنّ « وأيضا  

إضافة  )3(»فقيه أندلسي امسه ابن حزم وأظن هذا النص منه« طوق احلمامة البن قفيه أندلسي تقول أمساءوكتاب 

  .اناألعيان يف تاريخ أهل عمّ إىل كتاب الزهرة أليب بكر  حممد بن داود األصبهاين، وكتاب حتفة 

كتاب   لّ ها احلكائي فلكدم نصّ خيذه الكتب العربية األصلية لغرض ه "جوخة احلارثي"رتثماستوقد  

كيزه واية، برت ا جعل املوروث العريب جزءا من أجزاء الرّ ة واختصاصه وميدانه احلكائي وبعده اإليديولوجي، ممّ تأمهي

 د احلضور الفكري املزدهر لكلّ سّ ة، وجتايو ة للرّ تب تتماشى والفكرة العامّ وهي ك وايةرّ على عالقته بشخصيات ال

                                                           
  .09سيدات القمر، املصدر السابق، ص : جوخة احلارثي )1(

  .35املصدر نفسه، ص  )2(

  .176املصدر نفسه، ص  )3(
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صي طريس النّ ة، وهذا احلضور مل ينحصر يف التّ ة والعمانية بصفة خاصّ مصدر من هذه املصادر العربية بصفة عامّ 

  .ج نفسهاألديب وذاكرة النتا ابط الرتاث ى ذلك إىل احلضور اإليديولوجي املفعم  برت املباشر وغري املباشر، بل ختطّ 

واج أثناء احلديث عن خولة الرافضة للزّ وقد ورد هذا األخري  غريب، املوروث العريب حيضر املوروث ال جبانب  

ال يقبل الريب الذي حياول  قنييانتظرت ناصر بو « يقول الرّاوي  ها ناصر املبتعث إىل كندامن أجل انتظار ابن عمّ 

ت، ية روميو وجولييف قصّ  لييتو جو  ،ة ا�نونوليلى يف قصّ  ،بول وفرجيين ة يف قصّ جيينفر  إّ�اعوه بداخلها، زر أن ي

وايات الغربية املشهورة باإلضافة إىل بعض الرّ »الصادق أحبنب إىل األبد، وضحني يف سبيل احلبّ وايت اللّ  وكلّ 

  :ولة وأمساء  يقول الراوي عن خولةمن خ والغزل يف حديث كلّ  واملفعمة باحلبّ 

يقة اها على طر طية إيّ عجتد صورة لت م يف رسالة طويلة، وملاهامست له قلوبا محراء مطعونة بالسّ بكت ور «   

 جلبتها هلا إحدى صديقا�ا من وايات الّيت هذه الرّ  ت أنّ أحسّ « عن أمساء  - الرّاوي-ويقول» بطالت روايات 

تدور " خفايا القصور" عنوا�ا  ة  قرأ�ا كانن الواقع، آخر رواية وبعيدة متاما عيبكتبة صغرية يف مسقط غر م

  .»أحداثها يف فرنسا

الكّم من املصادر العربية والغربية املّتنوعة يشرّع أكثر للقول بالّتطريس  ذاهل" جوخة احلارثي" اعتماد إنّ   

عل مع أّي نّص والّنص اجلديد مل يتفا. الذي يفرتض بالضرورة تعّدد الروافد السابقة وذوابا�ا يف حمرق نّص واحد

كان له دور كبري يف قدمي وال مع أي فرتة من الفرتات بل تعامل بانتقائية واضحة مع املوروث وحّول وحّور، و 

د األغراض واحملتويات العريب كان متعدّ املوروث  ا علىهداالكشف عن حالة احلب املسيطرة على شخصيا�ا فاعتم

جوم، ومنها ما يرتبط باالنفتاح على ة النّ كر حبداوي ا ما يكتفي بالتّ لعريب ومنهق باملنجز الفكري افمنها ما يتعلّ 

  .حفاء والغرام امللكي املليء بالفر اآلخر يف حني أن املوروث الغريب زاخر مبحتوى واحد أال وهو احلب والو 

  .هي عالقة متاثل) املصادر، الرتاث(مع السابق )  الكتابة الروائية ( وبذلك كانت عالقة الالحق   
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ختلو من تشويق ومتعة أدبية خصصناها تنظريا وتطبيقا جلمالية التطريس يف  يف ختام رحلة حبث طويلة ال

الّرواية، حنط الّرحال عند آخر جزئية منه وهي اخلامتة لتكون آخر حمطة نقف عندها، والّيت أردناها أن تكون 

افة ملوضوع قابل حوصلة شاملة وخمتصرة ألهّم النقاط الّيت مسحت هذه الدراسة بالتوّصل إليها، لعّلها تكون إض

للقراءة والتوليد الحقا،  وهذا ال يعين أنّنا نّدعي تقدي حقائق �ائية وال يقينا مطلقا وال آراء ثابتة ، وإّمنا هي 

  :جمموعة من املواقف واآلراء النسبية، ومن جمم ما ميكن أن نستنجه ما يلي

 اجلمال بوجود اإلنسان، باعتباره ظاهرة تنبع من أعماق الفّنان، واجلمالية مبعناها الدقيق  فكرة ارتبط ظهور

 .ذي تتيحها لنا حدوث املعرفةالعرفة املنشودة �رد اللّذة التكمن يف 

  توضحت صورة اجلمالية عند الغرب وعند العرب على حد السواء، واجلمالية يف األدب تتحّقق   انطالقا من

وجدت نفسها يف خمتلف األنواع  - اجلمالية–وهذه الصفة  تقنيات واألساليب اللغويّة واألسلوبيةجمموع ال

 . األدبية من شعر ونثر وعلى سبيل املثال نذكر متظهرات اجلمالية يف الّرواية

 كتبت احلارثي روايتها من خالل وعي كامل مفهوم التطريس، فاستطاعت اإلمساك خبيوط اللعبة السردية كّلها 

  .وحتريكها وفق رؤية واضحة، كي تنتج نّصا تطريسّيا

   ،إّن التطريس مصطلح نقذي يعود يف األصل الّلغوي إىل الطّرس وهو يدل على الصحيفة الّيت كتبت ّمث حميت

كما أّن حمكوم عليه بتداخل النصوص مع بعضها البعض، السابقة مع الالحقة أي احلضور الفعلي لنص سابق 

 .يف نص آخر جديد

  حيث كان أّول من تناوله، وكانت اإلشارة "باختنيميخائيل "ارتبط ظهور مصطلح التطريس بالناقد الّروسي ،

هي الّيت نظرت له بشكل متكامل من " جوليا كريستيفا"األوىل له مرتبطة مبفهوم التناص، لكن الناقدة البلغارية 

 .خالل دراستها املتمثّلة يف الّنصية 



 الخاتمة

 

 
170 

 الذي اهّتم بالّلسانيات الّنصية، وأبرز التداخل " دي سوسري"ملصطلح التطريس مع  انطلقت عملية التأصيل

 .الّنصي يف اخلرافة أو النصوص الّسردية بصفة عاّمة

  بالّنص التخييلي دائما وهذا هو أساس الفعل التطريسي حيث " جونات"ترتبط الّنصية الالحقة الذي قال �ا

 .ا فوق الواقعأنّه يتجاوز الواقع الّتارخيي إىل م

  التحوير، (يف احلقيقة أمشل من التناص ألنّه مفهوم جامع) التطريس" (جريار جونات"التفاعل الّنصي حسب

 ...)السرات، التحويل، التشيه، املاثلة

  جاء مفهوم التطريس مرتبط بعّدة مصطلحات يف الّدرس النقدي العريب، حيث أنّه يقوم على أساس اخللق

تشكي، وهذا املصطلح ال يرتبط بالفهوم البالغي العريب القدمي للّسرقات الشعرية حّىت وإن  واإلبداع وإعادة ال

 .كان هناك تداخل بني املصطلحني

 تنطوي حتت مصطلح التطريس... إّن مجلة املصطلحات العربية القدمية من تضمني ،اقتباس، حتويل، وحماكاة. 

  ّلصاق والرتكيب إلدي قوام اخللق الفين فيه عمل القطع واواية نص تطريسي بامتياز أل�ا مبىن أديب تعدالر

 .وإعادة التشكيل

  ّبشكل علّين وغري علين، اها إىل ختام متن�بداية من عنوا" سيدات القمر"طريس على صفحات رواية تربع الت. 

  الوصية ،(على أكتاف جمموعة فردات هي تعدد األجناس األدبية " سيدات القمر"يقوم الّنص التطريس 

القرآن الكرمي، واحلديث النبوي الشريف، والّتاريخ، (، وغري األدبية )واملثل، الشعر ، واخلرافة، واألسطورة

  .داخلها ، وحضور املوروث، والتّنوع االيديولوجي) والواقع

  كتبت احلارثي روايتها من خالل وعي كامل مفهوم التطريس، فاستطاعت اإلمساك خبيوط اللعبة السردية كّلها

  .ريكها وفق رؤية واضحة، كي تنتج نّصا تطريسّياوحت
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  من عديد الّنصوص السابقة لتنتج نّصا هو ملتقى نصوص أو هو البؤرة لّنص واحد " جوخة احلارثي"انطلقت

 .تنصهر يف حمرقه مجيع النصوص الغائبة

 بلغته اإلنشائية املمّيزة،  أثر فّين مجايل رائع ال بكثرة الشواهد والّنصوص املوظّفة وإمنّا" سيدات القمر"رواية

 .وخمّيلته املبدعة، وبقدرته على التفاعل اإلجياّيب البناء مع نصوص غريه

  من خالل خلق نص فيه منهج التأليف العريب الرتاثي وفيه األسلوب " سيدات القمر"جتّلت مجالية التطريس يف

العودة إىل الرتاث تلك الفكرة اإلحيائية الّيت احلكائي، فيه امليل إىل االستطراد وتداعي املعاين، وال تعين هذه 

ترى يف استلهام نصوص القدامى إحياء للرتاث، بل هي تلبية حلاجة مجالية هي الكتابة على آثار السابق 

 .واهلويّة االنتماءوحلاجة حضارية هي تأكيد 

بشيء قليل يف إعطاء جلة كانت هذه مبثابة أهّم النتائج الّيت خلص إليها حبثنا، ونرجو أنّنا وفقنا ولو   

ا استفدنا من هذا العمل م، ونكون قد أفدنا بشيء قليل ك"سيدات القمر" وجيزة عن مجالية التطريس يف رواية

املتواضع ، الذي يبقى مفتوحا أمام املزيد من الدراسات والقراءات اجلدية والواسعة، الّيت تتجوز ما توقفنا، ونتمىن 

  .ذا هي نقطة بداية لدراسات أحرىأن تكون نقطة �اية حبثنا ه
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  01الملحق رقم 

  جوخة الحارثي :التعريف بالكاتبة 

جوخة احلارثي تربت يف بيت أديب يعشق القراءة و الشعر فجدها و خاهلا كانا شاعرين معروفني يف الساحة       

العمانية ووالد�ا كانت أفضل من حيفظ الشعر و يردده يف أروقة البيت الذي كان يتميز بضخامة مكتبته اليت 

جرب جوخة احلارثي استباق سنوات عمرها بقراءة  كتب قد تكون أحيانا أا ذهخلت من كتب األطفال ، كل 

تكون طريقا  اآلنعصية على الصغار ،و هوا ما در�ا على ترويض اللغة اليت عشقتها بكل مجاهلا و رشاقتها 
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، أول روائية عمانية يرتجم هلا عمل إىل االجنليزية ،مث "السلطان قابوس "مشارك بقسم اللغة العربية يف جامعة 

حصلت على درجة الدكتوراه يف األدب ،مث   2003حصلت على درجة املاجستري يف اللغة العربية فيال عام 

  )2(."ادنربه باسكتلندا "العريب من جامعة 

كما "منامات ،سيدات القمر و نارجنة : "جمموعات من القصص القصرية و ثالث روايات ) 3(هلا  

لندنية ، و ال"نبال "ألغت إعمال اكادمية ، و ترمجة أعماهلا إىل االجنليزية و األملانية و الصربية و نشرت يف جملة 

وحاصلة على عدة .ة هلا مقاالت و دراسات يف الصحف و ا�الت العربية و االلكرتوني"لسان "نشرت جملة 

                                                           
االدب العريب يفتقد اليات الوصول اىل القارئ الغريب ، : العني االخبارية ، منارات جوخةاحلارثي : حسان حممد   )1(

  م2019،7:42_11_23:االحد

    Kataranoveis.comجائزة كتارا، الرواية العربية،  -KATARAموقع كتارا، : د مؤلف  )2(
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بسلطنة عمان و الفت العديد من  األدبيةعربية، شاركت يف العديد من الندوات و الفعاليات جوائز حملية و 

  .احملاضرات 

سيدات "أوىل األعمال الروائية جلوخة احلارثي  رشحت روايتها  هي 2004تعد رواية املنامات الصادرة عام      

الدولية لتكون الشخصية العربية " مان بوكر"حازت على جائزة 2019و يف عام  2011جلائزة زايد عام "القمر 

  .)1(األوىل اليت تفوز �ده اجلائزة 

  حيث نشرت :هلا أعمال أخري 

  .2010عش العصافري عام _

  . 2015عام و السحابة تتمين _

  .2007صيب على السطح عام  _

  . 2008عام.و هي جمموعة  قصصية يف مديح احلب ( 2001الرحيل عام  أن ذإو مقاطع من سرية لبىن _

منهج التأليف األديب ريف كتاب جريدة القصر للعماد األصفهاين دراسة دار الدوسري عام : مالحقة الشموس_

2010.)2( 

  

  

                                                           
  .كتارا، الرواية العربية، املرجع السابقجائزة   -KATARAموقع كتارا، : د مؤلف  )1(

  .، الشريك اإلسرتاتيجي، بنك االحتادWomen in business arabia، 1978سيدات أعمال، جوخة احلارثي عمان : د مؤلف  )2(
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  02الملحق رقم 

  "سيدات القمر "برواية جوخة الحارثي التعريف 

فازت بالرتمجة اىل االجنليزية جبائزة  2010طبعة هلا عام أولكانت " جوخة احلارثي"لكاتبة العمانية رواية ا

ترمجت ألكثر من اثنني و عشرين لغة منها الفرنسية، األملانية، الروسية، الصينية،  2019مان بوكر الدولية لعام 

بريوت لبنان ، تعرض الكاتب يف _دار اآلداب :من طرف  األوىل، نشرت يف طبعتها ...السويدية، الرتكية، 

ض سريع لتاريخ عمان االجتماعي  و حياة النساء فيها و الرجال مع عر "العوايف "الرواية القصرية قرية  طعمقا

جوخة احلارثي عامل خاص بالنساء حيث تربز من  السياسي من أربعينيات القرن و حىت العصر احلاضر ، تبنيو 

ت و التقاليد بني هده العائالت و خاصة العاداخالل جتربتها يف عرض عامل النساء جتربة الثقافة العمانية القدمية 

و تبز كيفية التعامل ) الرتبية احلب و الزواج(طرق التعامل خاصة مع فئة العبيد مث مع النساء يف املواقف املختلفة و 

  .مع املوت 

صفحة، وينقسم فيها السرد بني ضمري الغائب و ذلك من  224قسمت الرواية إىل مقاطع صغرية يف 

اوي الذي حيكي مواقف الشخصيات الروائية و فصول أخرى تأيت بضمري املتكلم ويسرد فيها الراوي خالل الر 

حياة العائلة فيكون السرد فيها أكثر شاعرية من املقاطع األخرى و هدا ما مينح السرد حيوية و يدفع القارئ 

  .)1(على تلك األحداث الغريبة و املميزة بني سطور الرواية  ةملواصل

  

  

                                                           
  .2001، 1، بريوت لبنان ،طاآلدابسيدات القمر ، مكتبة دار :جوخة احلارثي  )1(
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  03لحق رقم الم

  ملخص الرواية

ات االجتماعية يف ا�تمع نة من سبعة ومخسني مقطعا،بال عنونة وال ترقيم، حول التغريّ واية املكوّ تدور الرّ   

العماين، بداية من منتصف القرن التاسع عشر وحىت العقد التاسع من القرن املاضي، من خالل تركيز بؤرة احلكي 

التاجر سليمان، ( والديهما ) لندن، وسامل، وحممد( ان، وأبنائها عزّ  تزوج ميا بن على عائلة عبد اهللا بن سليمان،

  .وما بني هذه العائلة واآلخرين من عالقات وصالت نسب وجوار) الشيخ يوسف

عبد اهللا وموقفه من عبيده  هاجر سليمان وعائلته،وعالقته بابنتستشرف وتسرتجع أحداثا، ترتبط بالتّ 

ومن له عالقة �م من ) وأمساء ميا، وخولة،(، وبنا�ا )ساملة بنت الشيخ مسعود( ه توزوج) انبعز ( رجاال ونساء و 

  .من مدينة مسقطة بالقري) العوايف( ان قرية سك

ب الذي رد املركّ سّ لوائي يف مسارين متداخلني ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر، بسبب ايسري احملكي الرّ 

ة أجزاء، ومن جهة نظر عدد من الشخصيات، على عدّ  أةز الواحدة جم ألزمان، وعرض احلكايةتتداخل فيه ا

  .ل احلكائي شغلت مساحة كبرية يف املتخيّ الّيت  رّ داعي احلومساحات التّ 

) ميا( ادة، يتناول زواج عبد اهللا ابن التجار سليمان بـ ميكن تسميته مبسار حكايات السّ  لالمسار األوّ  

راغب يف تزوجيه بأختها ماكينة اخلياطة، بتخطيط من أبيه العلى لسة اها جرآها يف بيت أبي ذ عشقها منالّيت 

ة داخل لكل منهم حكايته اخلاصّ ) لندن، وسامل، وحممد( ثالثة من األبناء، هم  اوإجنابه منه) خولة(اجلميلة 

على حكاية بة بعروس الفلج، ونتعرف امللقّ ) ساملة(من خالله تتعرف على حكاية األم ص، وخباصة لندن، و النّ 

( ل أبيه، وعلى حكاية اليتيم الفقري الذي أصبح ضابطا، لكن أهل قريته مل ينسوا فقره، وال تسوّ ) زايد بن منني(

  ؟اس بالقمراليت اشتهرت بني النّ ) جنية( مع البدوية اجلملية ) عزان
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باخليزرانة اليت جاء  بنت عنكبوتة الشهرية) ظريفة( مسار العبيد واإلماء، حيكي حكاية اني  لمسار الثّ وا 

، )مسعودة أم شنة( ، وحكاية )سنجر( ، وابنها )حبيب( ا من شرق أفريقيا، وعن زوجها عمان عبيد أجدادها إىل

آباءهن، وحكاية سنجور والد عنكبوتة، وهو مسار متشابك   أجنبت ثالث بنات ال يعرفنّ الّيت ) حفيظة( وحكاية 

ها حمظية وعالقتها بابنه عبد اهللا الذي رأى ذختاسليمان، بظريفة اليت  قة التاجرمع املسار األول، من خالل عال

( سنجر ومرهون، عبدي أبيه اللذين تربيا معه، وعالقة الضابط موت قتل أمه، وعالقة عبد اهللا بـا بعد فيها أمّ 

  .حبفيظة، وبنا�ا بعدما تزوج الوسطى بينهن)  زايد

 حكمت مسار حيا�م واألعراف الّيت  سكانهفا بعادات وتقاليد كان، وتعريوخالل املسارين نقرأ تأرخيا مل

ية واخلالص من داءات املكتومة املطالبة باحلرّ اليومية، ونتعرف على خرافا�م، وحكايا�م العجائبية، ونسمع النّ 

نتصف  بدأت صرحية يف مة عمان، الّيت نالت االجتماعية وا�تمعية يف سلطالعبودية، ومن سلطة اآلخر، والتحوّ 

  .العقد الستيين من القرن املاضي
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يهــــدف البحــــث املعنــــون جبماليــــة التطــــريس يف روايــــة ســــيدات القمــــر لـــــخوخة احلــــارثي، إىل رصــــد مجاليــــة 

التطــريس، مــن خــالل الوقــوف علــى كيفيــة توظيــف الروايــة العربيــة املعاصــرة للــنص الغائــب، ومــدى مســامهة هــذا يف 

ـــة علـــى النصـــوص احلاضـــرة، إذ حضـــيت مقاطعهـــا مبجموعـــة مـــن الت طريســـات املنتقـــات مـــن إضـــفاء اللمســـة اجلمالي

الوصية، املثل، الشعر، اخلرافـة، األغنيـة الشـعبية، األسـطورة، إضـافة إىل القـرآن الكـرمي، وتوظيـف التـاريخ العمـاين مـن 

ـــ  ـــ الروايــة ــــــ خــالل تضــمينها ألحــداث ووقــائع بلــدها، هــذا وال تنســى الــدور الكثــري الــذي لعبــه الواقــع يف مقاطعهــا ـــــ

لي ـــــ العماين ــــــ والعريب ـــــــ والغـريب ـ ومـن هنـا نلحـظ تفاوتـا يف جتليـات التطـريس ــــــ أجنـاس أدبيـة، وتوظيف الرتاث احمل

  .غري أدبية ــــــ موروث عريب غريب، بطرق مباشرة واعية، وبأخرى غري مباشرة غري واعية

 ...السابق، النص الالحق اجلمالية، التطريس، التناص، احملاكاة، القصص، النص :الكلمات المفتاحية

Summary : 

 The research entitled "The Aesthetic of Embroidery in the Al-Harthi 

Ladies of the Moon," aims to monitor the aesthetic of embroidery, by examining 

how the contemporary Arabic version of the absent text is used, and the extent 

to which this contributes to the aesthetic touch of the texts at hand, the legend, in 

addition to the Holy Koran, and the use of Omani history through its inclusion 

of the events and events of her country, do not forget the great role that reality 

has played in its narrative and the use of Omani, Arab and Western local 

heritage. 

Keywords: Aesthetic, embroidery, embroidery, simulation, stories, earlier text, 

later text... 

 

 

 

 

 

 

 


