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 شكر و تقدير            

 الحمد هللا عز وجل على عظيم نعمه، أوهبنا العقل والتدبير والتوكل

ه وصحبه وسلم،آلة والسالم على سيدنا محمد وعلى والصال  
يسعنا ونحن في هذا المقام إال أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير  ال  

،أستاذتنا الفاضلة اوتوجيهاته إلى من لم تبخل علينا بنصائحه  

" حبيبة مسعودي"  

افية، وجازاها اهللا عنا خير جزاءأطال اهللا في عمرها وأمدها بالصحة والع  

بالشكر الجزيل إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة، كما نتقدم  

ا، ووفر لنا وقتا، ونصح لنا قوالو إلى كل من بذل معنا جهد  

  شكرا جزيال إلى كل هؤالء

 

 *امـــسهــ* اء  ـــأسم*

 



  

  

  ــةــــــمقدم



 مقدمــة

 

 أ 
 

  :      مقدمة

مكانة بارزة بني األجناس األدبية  اكتساب منعرفت الرواية العربية تطورا كبريا وانتشارا واسعا ،مما مكنها         

حماولة بذلك معاجلة مشاكله هذا من جانب،ومن  نتيجة امتالكها مقومات التأثري يف اتمع والتغيري فيه، احلديثة،

وبقدرا على احتواء مهوم اإلنسان ماضيا  ،ريها من الفنونالفنية ومتيزها عن غجانب آخر المتالكها القدرة 

  .وحاضرا ومستقبال

وكانت الرواية حمتلة املركز األول يف جمال األدب بفضل مواكبتها  ريات الواقع وتنوع آلياا السردية       

عاجل مشاكل اتمع يف خمتلف جماالته  واختالف موضوعاا وذلك الرتباطها بالواقع املعاش كسجل حيمل وي

 	البنية السردية يف رواية "وهلذا جاءت هذه   الدراسة املوسومة ب ).اخل.....الثقافية–االجتماعية –السياسية (

ا املوضوع وللجنس  الروائي ملا حيتله هذا الفن من أمهية  ويعود سبب اختيارنا هلذ"حملمد زفزاف ) "املرأة  والوردة(

تعترب الرواية املعاصرة من أهم اإلبداعات السردية هذا فيما خيص  حيث ،بني األجناس األدبية األخرىكبرية 

ليت تتميز مبحاولة جتريبية جادة على مجيع األسباب املوضوعية ،أما األسباب الذاتية تكمن يف الرواية  اجلديدة ا

قيقا للرغبة احلامسة يف اكتشاف مكونات تكون موضوع دراستنا حت وكان سبب هذه الرواية هي أن ،املستويات

 :، وحاولنا من خالل دراستنا هذه مناقشة اإلشكاالت اآلتيةالبنية السردية اليت تنسجم يف النص

         ؟العريب احلديث)القص(سس عليها السردن غريها من أنواع البنيات اليت تأهل هلذه البنية ما مييزها ع - 

 ؟ال أمعلى مجيع عناصر البنية السردية ) والوردة املرأة(رواية وهل توفرت  - 

 يف نسج روايته؟اليت استخدمها الكاتب  السردية هي األدوات وما - 

 . مقدمة وفصل نظري وفصل تطبيقي وخامتة: اعتمدنا على خطة تضمنتوإجابة عن هذه اإلشكالية  

 تناولنا فيهاملبحث األول فمبحثني ، إذ تضمن الفنيةالرواية املغربية وبنيتها : بعنوانالفصل األول  حيث كان        

 .طور الرواية املغربية واجتاهااوتفتناولنا نشأة  أما املبحث الثاين مفهوم الرواية ونشأا وتطورها وأنواعها،



 مقدمــة

 

 ب 

 

، "زفزاف حملمد" )املرأة والوردة(دراسة  تطبيقية للبنية السردية يف رواية : بعنوان فكان أما الفصل الثاين        

التشكيل الزمين يف  ، هيكلة الشخصية يف الرواية، التحديدات الفضائية يف الرواية :ثالثة مباحثحيث يتضمن 

 .الرواية

جبوانب املوضوع حيث  واليت أملمنا فيها ،ناثيف حبإليها  ناأهم النتائج اليت توصل اخلامتة تناولنا فيهاوأخريا         

عتمدنا وجلمع هذه العناصر ا ،"حممد زفزاف"للوقوف عند أهم عناصر النص الروائي عند  بنيوياتبعنا فيه املنهج ال

  :من املصادر واملراجع من بينها على جمموعة

سعيد  بنية النص السردي، :محيد محيداين ،)نالزما-املكان –الشخصية (الروائي بنية الشكل : حسن حبراوي - 

حبث يف تقنيات (وايةيف نظرية الر  :عبد املالك مرتاض، )التبئري–السرد –الزمن (الروائيحتليل اخلطاب  :يقطني

 .الرواية العربية البناء والرؤيا:مسر ر وحي الفضل، )السرد 

   .باملوضوعاليت واجهتنا قلة املصادر واملراجع املتعلقة  ومن الصعوبات

اليت كانت نعم املرشد واىل كل  "حبيبة مسعودي"لألستاذة املشرفة ويف األخري نتقدم بالشكر واإلمتنان          

 . أو بعيد يف إعداد هذا البحث قريبمن اعدنا من س



  

  

  الفصل األول

  الّرواية المغربية وبنيتها الّسردية
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  :مفهوم الرواية -1

حاولت الرواية أن جتعل لنفسها مكانة بني األجناس األدبية إىل أن أصبحت فيما بعد جنسا مهيمنا         

    .  لكوا فنا مرنا، حيتوي على احلرية يف التعبري عن خمتلف األفكار والقضايا

  :لغة- 1-1

: يف معتل الياء "ابن سيده"عن ) لسان العرب (مما يظهر لنا أن  املفاهيم اللغوية للرواية فقد جاء تعريفها يف     

أول الليل فأراد أن درا   روي املاء بالكسر من اللنب يروي ريا، ويقال للناقة العزيزة وهي تروي الصيب ألنه ينام «

. ملاء ويسمى البعري، رواية على تسمية الشيء باسم غريه لقربه منهوالراوية املزادة فيها ا) ...(تعجل قبل نومه

شربت : هو البعري أو البغل أو احلمار الذي يستسقى    عليه املاء، والرجل املستسقي أيضا راوية، ويقال: والراوية

     1.»شربا رويا وروي النبت وتروى وتنعم

املاء مبعىن التزود به ومن استقى البعري مبعىن راوية أي شربت شربا حىت استقيت النبت  يرو  نّ أمما يبدو لنا      

  .حىت تروى وتنعم بالثمار

رويت احلديث والشعر : "اجلواهري" قال. ه له حىت حفظه للرواية عنهروي فالن فالنا شعرا إذا روا« : ويقال    

روايته و أرويته أيضا، وتقول أنشد  علىيته الشعر ترويه أي محلته يف املاء والشعر من قوم رواة، ورو . رواية فأنا راو

  .2»القصيدة يا هذا، وال تقل أروها إال أن تأمره بروايتها أي باستظهارها

نه كان ألشعر حىت حفظه للرواية عنه، حيث استظهاره له ونقله ل ل ذلك يقال روي فالن فالنا مبعىنومن خال    

 . يسرد احلديث والشعر وينقله عن غريه كما محله على روايته، مبعىن االستعراض واالستظهار

روي هو ريان وهي ريا وهم رواء وقد روي من املاء ريا « ): أساس البالغة (فقد جاء تعريف الرواية يف كتاب     

  .وارتوى وتروى، وأروى إبله ورواها

                                                           

  . 270، ص2005، 6، مج1لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط:أبو الفضل مجال الدين حممد بن كرم ابن منظور 1

.271ص  ،املرجع نفسه 2  
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   ري ، وعنده راوية من ماء ، وله راوية   يستقي عليه وهو بعري السقاء واجلمعللوارد فيه : وماء رواء وروى  

وارو لنا يا : استقيت هلم: ورويت على أهلي ورويت هلم ورويتهم. ارتويت قلوصا من اإلبل جعلتها  راوية  ،الروايا

  .فالن

 1»شددت عليه محله : شد احلمل بالرواء وهو احلبل الذي  تشد به األمحال ، ورويت بعريي وأرويته  

مبعىن استقى من املاء حىت تنعم، وبه يستسقي عليه البعري ذات ) روى تروى( نأوعلى هذا األساس نرى ب   

املنظر احلسن،  رويت على أهلي ورويت هلم ورويتهم أي استقيت هلم، وشده احلبل الرواء مبعىن احلبل الذي تشد 

  .به األمحال أي ربطه

: القوم، وعليهم، وهلم- و. استقى: ريا-روى على  البعري « ): معجم الوسيط (فقد جاء تعريفها أيضا يف      

  .استقى هلم املاء

شده عليه لئال يسقط من ظهر البعري عند غلبة : روى على الرجل بالرواء: ويقال. شده عليه بالرواء: البعري -و

  .له فهو راومحله ونق:  النوم واحلديث أو الشعر رواية

  .محله ونقله : البعري املاء رواية  –و . رواة 

  .كذب عليه : روي عليه الكذب : ويقال   

  .سقاه: الزرع - و –أنعم فتله :   احلبل ريا - و  

تنعم، فهو ريان، وهي ريا : والنبت. روى الشجر: شرب وشبع، ويقال: وروى –ريا  –من املاء وحنوه ) روى(

  2 .»وريانة

أي . استقى   له ومحله ونقله للشعر حىت يصبح راو، وشرب النبت شربا: وذلك من خالل روى مبعىن الري   

  .  سقاه باملاء حىت أشبعه وأرواه 

                                                           

  .                                            327ص ،)ت .د( ،)ط .د( لبنان ، مكتبة ناشرون، أساس البالغة ،:حممود بن عمر الزخمشري 1
  .   384ص ،)ت.د(، )ط.د(، كيار ت اسطنبول، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، املعجم الوسيط،:مصطفى وآخرون 2
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ويعين احلمل )روى يروي ريا (مشتقة من الفعل  يف داللتها اللغوية نالحظ أن الرواية ومن خالل هذه التعاريف  

 .ر واحلديث رواية أي محلته ونقلتهوالنقل لذلك يقال رويت الشع

وهي  ،الفعل روى، يروي، ريا، روايةومن خالل  هذه التعاريف يتضح لنا أن املفهوم اللغوي للرواية مشتق من 

، واحلديث عن اخلري و إذاعته وكانت تشرتك يف رمحل ونقل الشع ىوهده اللفظة تذل عل، مبعىن  القصة الطويلة

  .وانتقاله جمموعها يف جريان املاء 

  :اصطالحا – 2- 1      

نظرا الختالف الدارسني إن تعدد املفاهيم اللغوية للرواية قابلها يف ذلك تعدد يف املفاهيم االصطالحية     

  .ضع مفهوم حمدد هلا، وبالتايل من الصعب أن جند تعريفا دقيقا او  جهات نظرهم ومن مثةو  يف واملفكرين

 نص نثري ختيلي « : يوحي بكواأن املقصود بالرواية يف صورا العامة ) معجم مصطلحات النقد(قد جاء يف     

سردي، واقعي غالبا يدور حول شخصيات متورطة يف حدث مهم، وهي متثيل للحياة والتجربة واكتساب 

 1.»املعرفة

لشخصيات والوقائع احملصورة يف قالب سردي له فالرواية من خالل هذا املنظور هي جمموعة من األحداث وا      

سرد «: فقد جاء فيه أن الرواية " براهيم الفتحي ) "عجم املصطلحات األدبية م(أما . قواعده وقوانينه اخلاصة به

قصصي نثري يصور شخصيات فردية من خالل سلسلة من األحداث واألفعال واملشاهد ، والرواية شكل أديب 

، ونشأ مع البواكري األوىل  بظهور الطبقة البورجوازية وما صاحبها ىتعرفه العصور الكالسيكية والوسط جديد مل

  2».من حترير   الفرد من ربقة التبعيات الشخصية 

                                                           

   .99ص ، 2002 ،1ط ،بريوت ،لبنان ،دار النهار للنشر فرنسي ،–انكليزي –الرواية عريب  دمعجم مصطلحات نق:لطيف زيتوين 1

.176، ص  1988، ) ط.د(ين املتحدين، تونس، معجم املصطلحات األدبية، املؤسسة العربية للناشر : براهيمافتحي    2 
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ا املنطلق ركز على  عملية السرد والشخصيات وتسلسل األحداث يف تعريفه ذمن ه"براهيم افتحي "إن      

رواية جنس أديب جديد بسبب ظهوره ظهور الطبقة البورجوازية اليت حترر األفراد من للرواية كما أكد أن ال

   . التبعيات

هي عمل خيايل سردي شعري « : بأا " لعبد املالك مرتاض ) "كتاب نظرية الرواية (جاء تعريف الرواية يف      

مث حتليل نفسياا   ،على رسم شخصيات طويال نسبيا يقوممجيل الذي أصبح فيما بعد بعدا إبداعيا خياليا نثريا 

       .1» ئها وتقصي مصريها ووصف مغامرااوأهوا

ن الرواية هي عمل يقوم على بناء السرد والشخصيات فيما يكون نصا نثريا طويال يقوم على تتبع إومن هذا ف    

    .رسم شخصياا ويبين أهوائها ومتاثالا النفسية 

بناء عضوي يتفق روح احلياة ذاا، ويعتمد هدا التشكيل تشكيل للحياة يف « : بأا  "سعيد الورقي"وقد عرفها 

و ذلك من خالل شخصيات متفاعلة مع . تشكل داخل إطار وجهة نظر الروائياحلدث النامي الذي ي ىعل

خلية األحداث والوسط الذي تدور فيه هذه األحداث، على حنو جيسد يف النهاية صراعا دراميا ذا حياة دا

  2.»متفاعلة

تعد جنس أديب يعتمد على البناء العضوي يف تشكيل حدث نامي داخل - يف تصورنا –ومن خالل هذا         

  .إطار اتمع الذي تدور فيه هذه األحداث والشخصيات والوقائع اليت جسدت صراعا داخل حياة اتمعات

وعة هي نوع من أنواع السرد أو هي فن نثري يتناول جمم ن الروايةأخالل هذه التعاريف  يتبني لنا ب ومن        

، باستخدام ن وزمان تتعمق يف سري أغوار النص، أو تقوم ا شخصيات يف مكامن األحداث اليت تنمو وتتطور

  .عدة مهارات وتقنيات فنية يستطيع من خالهلا الروائي أن يعرب عن موقف يعاجل قضية معينة 

 

                                                           

  .                                       16ص ،1998، )د،ط( الكويت، ،عامل املعرفة حبث يف تقنيات السرد، يف نظرية الرواية ، :عبد املالك مرتاض1

   2 .5ص ،2014 ،)ط.د( مصر، اإلسكندرية، ،دار املعرفة اجلامعية اجتاهات الرواية العربية املعاصرة،:سعيد الورقي 
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   نشأة الرواية العربية -2

من بني القضايا الشائكة اليت اختلف حوهلا الدارسون فمنهم من يرجع نشأا  تعد قضية نشأة الرواية العربية،     

  .جنسا أدبيا دخيل على الثقافة العربية إىل الرتاث العريب القدمي و البعض اآلخر يرى بأا تعد،

صيلي يف الرواية على التسليم بأصالة الرواية يرى أصحاب االجتاه ألتأ"فقد تعددت األراء حول نشأا حيث    

ويثبت هذه األصالة الثقافية  العربية ويعتربها جنسا أصيال يف الرتاث العريب وليس جنسا وافدا من الغرب،

والسري الشعبية البطولية،هذا  برتاث سردي زاخر من القصص الفروسية يف اجلاهلية و أخبار العرب، والتارخيية،

الضخم يعتربه أصحاب هذا االجتاه مبثابة أصول وجذور الرواية العربية مما يؤكد االستمرارية و  الرتاث احلكائي

فهو يرى بأن أصالة  ،)يف الرواية العربية(يف كتابه "فاروق خورشيد"االمتداد بينهما،من ممثلي اخلطاب التأصيلي 

 .1"رافده يف التاريخ العريب القصة العربية املعاصرة ال ميكن أن جتد تفسريها إال يف أصالة أخرى

جتاه التأصيلي أراد أصحابه أن يؤكدوا بأن الرواية العربية مستوحاة من املوروث األديب العريب ومن هذا اإل     

وهذا املوروث الثقايف يعترب القاعدة األساسية اليت انطلقت منها الرواية العربية احلديثة فال وجود لثقافة  القدمي،

  . احلاضر بغياب املوروث الثقايف القدمي

إذ كان بعض الدارسني يربط الرواية بعناصر « :حول نشأة الرواية يف املشرق العريب"صاحل مفقودة"ويقول     

فيعدها شكال عن القصة و احلكاية فإن ذلك يستتبع القول بأن الرواية هلا جذور و أصول يف القصص األخرى 

بديع "ومقامات "ابن املقفع"و"اجلاحظ"األدب العريب الذي عرف هذا الفن ممثال يف بعض ما جاء مبثوثا يف كتب 

   .»2"احلريري"و"الزمان اهلمداين

                                                           

. 18ص م،2010 ،1ط لبنان، بريوت، دار األمان، حممد بوعزة،حتليل النص السردي تقنيات و مفاهيم، 1  
. 10ص ،)دت( ،1ط ،بسكرة ،اجلزائر واألدب العريب، منشورات أحباث يف اللغة أحباث يف الرواية العربية، صاحل مفقودة،2  
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ة العربية كانت هلا جذور مند القدمي يف الرتاث العريب مستدال نرى أن الرواي" صاحل مفقودة"من خالل قول    

بذلك ببعض الكتب الرتاثية اليت تقرتب بشكل كبري من الرواية على خالف املقامات وبعض الكتب الرتاثية 

  .وغريه"للجاحظ"

وبلورا  بداية نشأا مبحاولة إبراز اهلوية القومية، ذقد ارتبطت أساسا من« ية العربية كما يرى البعض بأن الروا     

وهلذا كانت البدايات األوىل لبنيتها التعبريية امتدادا بنيويا ملختلف التعابري  الغريب املستعمر،"اآلخر"يف مواجهة 

 أن يعين هذا أاو الوقائع التارخيية البطولية و املقامات دون  و خاصة احلكايات والسري الشعبية، األدبية السابقة،

كانت ختلو من التأثر يف تشكيلها البنيوي بالبنية االجتماعية واالقتصادية و الوطنية والثقافية السائدة اليت أنشأت 

 250ما يقارب ) نشأة النقد الروائي يف األدب العريب (يف كتابه "علي شلش"الدكتور ىولقد أحص منها وعنها،

     سواء يف عناوينها أو يف املوضوعات املتيسر ،أملنا هذه الرواياتولقد ت 1914- 1870رواية مؤلفة بني 

لتبني لنا أن أغلب هذه الروايات كانت تستلهم الرتاث األديب العريب القدمي يف بعض أبنيته التعبريية كاملقامة   منها،

  .»1"براهيماحافظ "و"املويلحي"و"علي مبارك"ندكما هو الشأن ع

ع أن نقول أن الرواية العربية احلديثة جاءت جراء استلهام الروائيني لرتاث العريب من خالل ما سبق نستطي    

القدمي يف كتابام الروائية وذلك من خالل تأثرهم مبختلف  النصوص السردية القدمية سواء من حيث املوضوعات 

لكن دون إمهاهلم ملختلف القضايا االجتماعية واالقتصادية و الثقافية السائدة يف اتمع الذي  أو البنية التعبريية،

  .  يعيشون فيه

                                                           

 ،1991 ،)دب( ،1391شتاء  السنة الرابع، ،)دراسات يف األدب املعاصر(حملة عن ظهور الرواية العربية و تطورها حممد هادي مرادي وآخرون، 1

  .106ص العدد السادس عشر،
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بطرس "بأن الرواية العربية ظهرت جراء التأثر بالثقافة الغربية، ومن أبرز مؤيدي هذا الطرح ى لكن هناك من ير      

خيتلف اثنان يف أن الرواية العربية نشأت يف العصر احلديث فنا مقتبسا من الغرب أو متأثر بيه ال « :يف قوله"خالق

  .»1تأثرا شديدا

يبدي رأيه بصراحة حول نشأة الرواية العربية، مؤكدا بأا جنسا أدبيا غربيا ظهر يف "بطرس خالق"نالحظ أن      

  . قافة الغربيةالساحة األدبية العربية عن جراء التأثر الكبري بالث

صحاب اإلجتاه أت نتيجة التأثر بالثقافة الغريب ومن بني اإلجتاهات اليت تؤيد فكرة كون الرواية العربية جاء    

حبيث  يعتربون الرواية جنسا غربيا انتقل إىل الثقافة العربية عن طريق الرتمجة والنقل والتعريب، «التغرييب حيث 

 )فجر القصة املصرية(يف كتابه"حيي حقي"نتيجة لثقافة األوروبية، من ممثلي هذا اخلطابتصبح نشأة الرواية العربية 

ولكن تبقي فوق هذا وذاك شيء غريب أمسيه اإلحساس الغريزي بروح الفن القصصي و نبضه  :حيث يقول

فال ضري أن نعرتف ...ومزاجه،مل يفز ذا اإلحساس بقدر كبري أو صغري إال املتعلمون بالثقافة الغربية اتصاال وثيقا

وأن أول من أقام قواعدها عندنا أفرد تأثروا باألدب األورويب و األدب الفرنسي  أن القصة جاءتنا من الغرب،

     .»2بصفة خاصة

جتاه بأن الرواية العربية ظهرت جراء احتكاك األدباء العرب بالغرب وذلك عن طريق من خالل هذا اإل ىنر     

  . التعريب لروايات الغربية إضافة إيل بروز حركة الرتمجة

أشري إىل بداية  «:هي األخرى تصرح بأن الرواية العربية جاءت حماكاة لرواية الغربية فتقول"العيد ميىن"كما جند     

ذلك أنه لئن كان للعرب تراث .يف تراثنا العريب األديب أن الرواية العربية فن حديث ال تقاليد له سابقة أو موروثة،

فإن علينا كباحثني ونقاد،أن منيز بني الفنون السردية اليت ،كان الرواية العربية أن تفيد منهسردي و كان بإم

                                                           

  .11ص أحباث يف الرواية العربية، ،مفقودةصاحل 1
  .19ص ،)تقنيات و مفاهيم(حتليل النص السردي حممد بوعرة،2




	 ا���د���� ا���� ا�ول                                                        ا��وا�� ا������� و�
 

10 

 

أسلوبا  حماكاة الرواية الغربية، إىل ة العربية يف املراحل األويل من نشأا،هكذا مالت الرواي...منها الفن الروائي

    .»1وقواعد البناء

كما يرى البعض بأن الرواية العربية نشأت من خالل الرتمجة ألعمال روائية غربية،كان هلا الفضل يف        

حممد "هو تعريب الروايات املعربة واملرتمجة،ولعل أقدم ما وصلنا من « ،هورها يف الساحة األدبية العربيةظ

وقد صدرت عن مطبعة  )مطلع مشوس السري يف وقائع كارلوس الثاين عشر(املوسومة "فولتري"لرواية "مصطفي

بطرس "مث تعريب  م،1858بداية من عام  )حديقة األخبار(م مث املعربات اليت نشرا جريدة1842عام"بوالق"

عام "Daneil " Defoe،"دانيال ديفوا"ـل )robinson creuse( ،)كروزاروبنسون  (لرواية "البستاين

 Counte)الكونت دي مونت كريستو(وتعريب لرواية  ،)التحفة البستانية يف األسفار الكروزيه(بعنوان م،1861

de monteCristo)( "إسكندر دوماس"ـل"Iskander Dumes، يف عام " سليم صعب"قام به

م مث تعريب ثاين قام به بشارة 1868يف عام " (Vinlon ) ،)فينيلون(لرواية "ويالطهطا"مث تعريب  م،1866

بول "ـل"حممد عثمان جالل"م مث تعريب 1881يف عام  ،)الكونث دي مونت كريستو(جديدة لرواية

  .»2م1882عام " Paul virginia"،"فرجيين

الروايات الغربية جاءت نتيجة التأثر الكبري بالثقافة الروايات املعربة اليت استوحاها األدباء العرب من   فهذه      

خطي الغرب يف الكتابة الروائية متجاهلني الواقع و الرتاث والثقافة  ىوحماولة األدباء العرب السري عل الغربية ،

) لرواية العربيةبواكري ا(يف كتابه "حممد السيد عبد التواب"فنجد  العربية اليت ختتلف متاما عن الثقافة الغربية الدخيلة،

الغربية املرتمجة هي اليت   فالقول بأن الرواية«:يرفض فكرة أن الرواية الغربية هي اليت أوجدت الرواية العربية فيقول

العربية  إىل فلم يتم ترمجة أي رواية أي دليل واضح يؤكده، زعم يفتقر  صاغت الرواية العربية املؤلفة و أوجدا،

                                                           

  .7ص ،م2011، 1ط لبنان، بريوت، دار الفرايب، ،)املتخيل وبنيته الفنية(الرواية العربية  العيد، ميىن 1
.172ص ،م2007، 1ط مصر، القاهرة، اهليئة العامة املصرية، ،)العربيةدراسة يف تشكيل الرواية (بواكري الرواية حممد السيد عبد التواب،2   
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فالنصوص املعربة كانت ختضع يف تلك الفرتة  لذوق القراء و  احلقيقي ملصطلح الرتمجة، عىنبامل ترمجة دقيقة وكاملة

  .»1لنسق املّرويات الشعبية

من خالل ما سبق ذكره نرى أن نشأة الرواية العربية قد اختذت جانبني حيث جند أن جنس الرواية جنسا      

أديب متأصل يف الرتاث األديب العريب القدمي، ومن جهة أخرى نرى أا جنسا أدبيا جاء نتيجة التأثر بالثقافة 

م اللحظة التارخيية التأسيسية اليت جعلت 1898على مصر عام "نابليون بونابرت "حيث تعترب محلة  الغربية،

  . زدهار احلاصل يف الضفة األخرى من العامل الغريب فتح على خمتلف مظاهر التطور و اإلالبالد العربية تن

  .تطور الرواية العربية -3

إن ظهور الرواية العربية يف العصر احلديث، جعل منها حمط أنظار الدارسني والباحثني الدين واكبوا التطور        

  . احلاصل مع الرواية العربية ، ومدى التحوالت اليت طرأت عليها سواء من حيث اللغة أو املواضيع املعاجلة فيها 

ات اليت واجهتها يف بداية ورها ووقفوا على أهم الصعوبفقد اهتم الباحثون جبنس الرواية وواكبوا مراحل تط     

فقد اتفق الدارسون على  ،االنتباهعوبات فإا تطورت تطورا يلفت إن الرواية العربية رغم ما واجهته من ص« نشأا

رت أساسا قد تطو  ،رين بعد االحتكاك بالعامل الغريبأن الرواية العربية اليت تعود انطالقاا إىل بداية القرن العش

و تطور التجارة احلديثة وبداية  ،و منو املدن نشوء الصناعة، ،تماعية الداخلية يف الوطن العريببتأثري العوامل االج

واختفاء أخرى و ما محله ذلك من تعقيد يف احلياة تطلب جنسا  ،طبقي و ظهور فئات اجتماعية جديدةالتبلور ال

   .2»أدبيا و ملحميا كالرواية

هنا نرى أن تطور الرواية العربية قد واكبت خمتلف التطورات اليت حصلت يف البالد العربية، سواء كانت ومن      

يعرب عن هذه التحوالت  ىت الرواية اجلنس األديب الذي أضحاجتماعية أو سياسية أو اقتصادية حيث أصبح

 . داخل الوطن العريب

                                                           

 .165ص بواكري الرواة العربية ، حممد السيد عبد التواب، 1
  .1ص ،319العددم، 1979 ،دمشق ،األديب، جملة املوقف ، أمنودجا)جسر بنات يعقوب(عربية املكان يف الرواية ال ،غسان السيد 2




	 ا���د���� ا���� ا�ول                                                        ا��وا�� ا������� و�
 

12 

 

تطورات وحتوالت يف الشكل واملوضوع بفعل « ن التاسع عشر،القر حيث شهدت الرواية العربية احلديثة أواخر      

وقد شهدت صريورة الرواية العربية عدة حماوالت  .ومنو بنياته الثقافية واالجتماعية واالقتصادية تطور بنيات اتمع،

بسبب  لتحقيب، غري أن هذا األمر ال خيلوا من الصعوبات حيث أن هذه الصريورة ختتلف من بلد إىل آخر،

تفاوت اإلنتاج الروائي بني البلدان العربية مما جعل صريورة الرواية تعرف ازدهارا مبكرا يف بلدان عربية وتتأخر يف 

  .1»بفعل اختالف وتفاوت الشروط االجتماعية والثقافية بني البلدان العربية أخرى،

ومن كل هذا نالحظ أن التفاوت احلاصل يف اإلنتاج الروائي يف البلدان العربية قد أوجدته جمموعة من        

  .والثقافية لكل بلد واالقتصادية االجتماعيةالظروف املتمثلة يف الظروف السياسية و 

ت كل مرحلة بسمات ومن خالل ماسبق نالحظ أن الرواية العربية يف مشوار تطورها مرت مبراحل اتسم      

وخصائص ختتلف عن املرحلة اليت سبقتها و نذكر باختصار أهم املراحل اليت مرت ا الرواية العربية خالل مسار 

  .تطورها

  :مرحلة التأسيس والتجنيس في الرواية العربية-أ

عشر إىل بداية  بدأت مند أواخر القرن التاسع«تعد هذه املرحلة اإلنطالقة األوىل لرواية العربية حيث     

م كبداية لظهور نصوص روائية بغض النظر عن درجة  1870األربعينيات من القرن العشرين هناك من حيدد سنة 

و قد ظهرت اغلب النصوص الروائية يف هذه املرحلة يف بالد الشام خاصة  اكتمال عناصرها الفنية والشكلية،

االجتماعية والثقافية حيث ظهرت احملاوالت األويل على يد ومصر لتوفر جمموعة من الشروط  وسوريا، لبنان،

لكن النصوص اليت عملت " ...فرج أنطوان"و" نقوال حداد"و"جورجي زيدان"و" علي مبارك"و" رفاعة الطهطاوي"

عيسي بن هشام "حديث :على تأسيس عناصر لرواية عربية تستجيب ملقومات الشكل الروائي تظل قليلة أمهها

  .2»"لطه حسني"،)األيام(و"جلربان خليل جربان"،)ألجنحة املتكسرة ا(و "للمويلحي

                                                           

  .20ص ،)تقنيات ومفاهيم(النص السردي حممد بوعرة ،حتليل  1
  .21ص ،املرجع نفسه 2




	 ا���د���� ا���� ا�ول                                                        ا��وا�� ا������� و�
 

13 

 

حيث جند " حملمد حسني هيكل" ،)زينب(ول رواية عربية إىل رواية كما جند بعض الباحثني يؤرخون لظهور أ     

     يؤرخ معظم الباحثني لظهور الرواية الفنية يف األدب العريب احلديث برواية «: يقول" حممد رياض وثار"

تعجان باملؤثرات  و املالحظ أن الروايتني"لشكيب اجلابري) "قدر يلهو(و رواية " حملمد حسني هيكل"، )زينب(

إىل جانب كوا خطوة هامة على طرائق الرواية الفنية، بسبب ختلصها من كثري من عيوب الروايات  ،الرتاثية

  .1»السابقة و اقرتاا من تقنيات الرواية املعاصرة

  :   لمرحلة الواقعيةا -ب    

متتد من األربعينيات «لشعوب العربية حيث  االجتماعيأما املرحلة الواقعية وهي املرحلة اليت صورت الواقع      

، وبداية االستعمارمن القرن العشرين إىل السبعينيات منه، توافقت هذه املرحلة مع استقالل الشعوب العربية من 

الوطنية، حيث انتقل الصراع من صراع خارجي مع املستعمر إىل صراع داخلي التحرر الوطين وبناء الدولة 

ارتباط األدب بالتعبري عن القضايا االجتماعية واإليديولوجية و اجتاه و ... تماعيةاجتماعي بني الطبقات االج

      نص الصوت اإليديولوجي داخل ال ارتفاعأصوات التمرد و  التقاطالروايات إىل تصوير أسباب اخليبة و 

غسان كنفاين "و "براهيم جربا اجربا "و " ةحنا من"و " جيب حمفوظلن"عرفت هذه املرحلة األعمال األوىل  ،الروائي

جنيب "يف هذه املرحلة يمن صورة "...وعبد الرمحان الشرقاوي"و"يوسف إدريس"و" غائب طعمه فرمان"و "

  .2»بسبب غزارة إنتاجه وتطويره للكتابة الواقعية" حمفوظ

اهتمت هذه املرحلة بتصوير الواقع االجتماعي للمجتمع العريب، حيث تزامنت ظهور هذه املرحلة مع       

و بالتايل أضحت الرواية املرآة العاكسة ملختلف األحداث و القضايا و  ،استقالل العديد من الدول العربية

  .الظروف اليت مير ا اتمع العريب 

  

                                                           

  .33صم، 2002، )د ط(احتاد كتاب العرب، دمشق،  توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة، ،حممد رياض وثار  1
  .22- 21، ص)تقنيات ومفاهيم(حتليل النص السردي  ،حممد بوعزة 2
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  :والتجديدمرحلة التجريب  -ج 

ختتلف هذه املرحلة عن املراحل السابقة فقد بدأ التجريب و التجديد يف الرواية العربية مطلع السبعينيات       

حبيث حتولت بوصلة الرواية من  ،واقعي بتجريب أشكال روائية جديدةالتخلص من الشكل ال اجته الروائيون إىل«

و التاريخ و اجلماعة يف النص الروائي لفائدة صعود صوت الذات اتمع حنو الذات و تراجع صوت اإليديولوجية 

  1.»يمها بأشكال ووسائل تعبريية أخرىو الفرد والوعي، و املضمون، و جتديد الواقعية و تطع

          اتسمت هذه املرحلة بتخلص الروائيني من الواقعية اليت سيطرت على الكتابة الروائية حلقبة من      

الزمن، وتسليطهم الضوء على الذات كما نلتمس اهتمام الروائي بالبناء اجلمايل لشكل الروائي على حساب 

املضمون، إضافة إىل إدخاهلم ألشكال تعبريية جديدة على كتابام الروائية وهي أشكال مل تعهدها الرواية العربية 

  . من قبل

  :أنواع الرواية العربية  -3  

ت أنواع الروايات يف األدب العريب اليت كانت تعاجل مواضيع كثرية ومتعددة كالسياسة واالجتماع لقد تعدد        

ن للرواية العربية أمهية  أارئني  والدارسني لألدب العريب بومما أدت إىل إعطاء مكانة عالية لدى الق اخل،...والتاريخ

  . ا قد عاجلت  موضوعات خمتلفة وهذه األخرية اليت بدوره ،رية ومقام عظيم يف باب الرواياتكب

كان للرواية العربية احلديثة أنواع وأقسام مبا فيها الرواية االجتماعية والنفسية والرمزية والرومانسية اجلديدة 

   	      .اخل....والتعليمية

املعيش يف ظروف  يشبهون شخصيات الواقع هي الرواية اليت تقدم شخوصا«: الرواية االجتماعية - 3-1

   2.»ويسهل التعرف عليها ،اجتماعية خمتلفة

  .    ن الرواية كانت تقدم شخصيات متثل الواقع الذي كانت تعيشه تلك الشخصياتأومن هنا نرى ب      

                                                           

  .22ص ،السابق املرجع  1

.92ص ،م1995،  1ط ،القاهرة ،دار اآلداب ،د صالح رزق:تر قراءة الرواية ، :هينكل ب،.روجر  2  
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امل مياثل  العامل يف هذا الشكل الروائي يعيد الروائي  تشكيل مالمح ع«) :حتليل النص السردي(جاء يف كتاب   

جتماعية مفهوم ولذلك يطلق على الرواية اال ،ات تشبه البشر يف احلياة املعيشةتقدمي شخصي ،نعيش فيه الذي

فكانت روايته  ،جتماعية الواقعية بدرجات خمتلفةمثاال للرواية اال" جنيب حمفوظ"تقدم روايات  ،الرواية الواقعية

  1. » االجتماعية تقدم للمتلقي صورا من نسيج احلياة املصرية 

ومن هذا املعىن يقوم الروائي بتشكيل عامل لشخصيات تشبه شخصيات العامل الذي نعيش فيه، وهلذا أطلق      

مثاال  "حمفوظ جنيب"روايات واقع املعيش وكانت قد مثلت بعليها اسم الرواية الواقعية اليت تقوم بدراسة ظروف ال

  .  ه للرواية ئثناء إلقاأمن نسيج احلياة املصرية للمتلقي واليت كانت تقدم صورا  ،هلا بدرجات متفاوتة

جتماعية أا تقدم  وكان من مؤشرات الرواية اال«: يف قوله " هلينكل" )قراءة الرواية (  وجند أيضا يف  كتاب        

قويا باملكان   إن الروايات االجتماعية متنح القارئ إحساسا ،تفاصيل الدقيقة حول طبيعة املكانمن الكمية كبرية  

من خالل الوصف املستفيض للحجرات واملنازل وشوارع املدينة واألصوات البشرية وضروب األنشطة املختلفة 

نا يف أعماق ذلك العامل املوصوف والقصد من وراء كله هو إعطاؤها من املعلومات ما يكفي جلعلنا نلقي بأنفس

     2. »ملنا اخلاص حىت نفهم طبيعته بنفس الدقة اليت نفهم ا عا... 

وإا  ،الذي تعىن بتصويره من خالل الوصفومما يبدو لنا أن الرواية االجتماعية هي اليت تطلعنا على اتمع  

تقدم لنا بعض التفاصيل حول ذلك املكان الذي نعيش فيه واليت مننحه وعيا من خالل إعطاء ما يكفي لكي 

جنعل أنفسنا يف أعماق العامل حىت لو كنا نفهم طبيعته بنفس الدقة من خالل تصوير ما يطلعنا على وصف ما 

  . يالءم ذلك املكان من تشخيص ملالمح اتمع

  

  

                                                           

  1 24ص ،تقنيات ومفاهيم ،حتليل النص السردي :حممد بوعزة

.93ص قراءة الرواية، :روجر ب هينكل 2  
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ن إة هي تشخيص صور حملية للمجتمع، فإذا كانت بؤرة االهتمام يف الرواية االجتماعي«: نفسيةالرواية ال- 3-2

بؤرة االهتمام يف الرواية النفسية تنصيب على التطور الفردي، احلركة الفردية للفرد، تبلور شخصيته، الدوافع 

  1.»الداخلية املعقدة اليت تبعث فيه احليوية والنشاط 

ن الرواية النفسية ما هي إال  إاتمع  ف الرواية االجتماعية تشخيص ملا كان قائم على صوروإذا كانت     

تنصيب للتطور الفردي الذي كان يقوم على التبلور يف الشخصية ودوافع داخلية أي ما تنبع من ذاته الذي حيتوي 

 . الداخل  على احليوية والنشاط يف ذلك التنصيب يف احلركة الفكرية للفرد يف

أن الشخصية حتليل -بالطبع–مصطلح نفسي ال يعين «:نأب)  حتليل النص السردي(جاء أيضا يف كتاب       

أن األسس املرتابطة يف  - على األصح–ولكنه يعين  ،يء يقدم كما هو داخل وعي الشخصيةو كل شأنفسيا 

و جمموعة من أيف شخصية والتطورات اليت تتجسد  و يف مناطق الرتكيز فيها هي االنعكاساتأ ،الرواية

 وكان من أهم مؤشرات الشكل  الروائي النفسي أن القصة تتكون من أحداث داخلية حتدث يف   ،الشخصيات

والبحث يف  ،تمام والعناية باألحاسيس الفرديةوحترص مجيع الروايات النفسية على االه وعي الشخصيات الروائية،

لنفسي على تطور ومن مثة يهيمن الزمن ا ،فرادتتحكم يف سلوك  األعية اليت الدوافع النفسية الواعية والالوا

 2. »وهو يف الغالب زمن نفسي مكثف حيدث يف وعي الشخصية وتفكريها  ،األحداث

وإمنا كانت تعىن باألسس املتعلقة  ،لشخصية ال حتلل نفسيا داخل الوعيومن هذا  أن  كلمة نفسي يف ا      

 تؤثر فيها ال اليت ،الرتكيز داخل شخصية واحدة أو جمموعة من الشخصيات يف مناطقبالرواية اليت كانت تتجسد 

وأا كانت تتميز  ،ليت كانت حتدث فيها أحداث داخلية، وما كان مييز فيها هي القصة اانعكاسات وتطورات

باالهتمام والعناية باألحاسيس والبحث عن الدوافع الواعية  والالواعية اليت تؤثر على سلوك الفرد بفضل خاصية 

 .    الزمن هي املهيمنة يف تطوير األحداث اليت حتدث يف وعي الشخصية 

                                                           

  . 106ص ،ءة الروايةقرا :روجر ب هينكل1

.25،26ص حتليل  النص  السردي، :مد بوعزةحم 2  
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تمع حمدد، وال تصويرا نفسيا  وهي خبالف النوعني السابقني ال تقدم وصفا تفصيليا«:الرواية الرمزية -3- 3

بناء اجتماعيا غري واقعي غالبا، معزوال ومبالغا يف تصوير - يف احلقيقة–عميقا إلحدى الشخصيات، وإمنا جند 

 1.  »شذوذه

حيث أا ال تقدم وصفا للمجتمع وال لنفس لبعض الشخصيات وإمنا تقدم لنا بناء اجتماعي غري واقعي يف     

 . تهإفراط تصوير شخصيا

السمة املميزة للرواية الرمزية إا توظف احلكاية وجتعل منها «:ن أب)  حتليل النص السردي (يف كتاب جاء و     

 وبالرمز حىت ،رتف املبالغ فيه يف تشخيص الفكرةوتعتمد أسلوب التصوير احمل ،را رمزيا للتعبري عن أفكار جمردةإطا

وقد تكون  ،يات واحلكاية ليست سوى رمز لفكرةأي أن الشخص ،عنهاتصبح الرواية جمرد فكرة ينبغي أن  نبحث 

  2.»فكرة فلسفية وأحيانا متعلقة بالطبيعة البشرية

حيث أا كانت جتعل منها إطارا للتعبري عن أفكار جمردة رسم رموز حكائية وعليه تقوم الرواية  الرمزية   على     

يات واحلكاية حيث أن تلك الشخص ،شخيص فكرته املعتمدةوب مفرط يف تفيها ومن ذلك باعتمادها على أسل

 .    وقد تكون تعرب عن فكرة فلسفية متعلقة بالطبيعة  ،ليست سوى رمز لفكرة

توين ألن" "الربتقالية اآللية"كان يعترب رواية «نه أحيث "هلينكل) "قراءة الرواية (وقد جاء يف كتاب       

"  القصة يرويها مراهق عنيف يدعىهذه  ،املقصود بقصة احلدث الرمزيتشرح  ،مثاال للرواية الرمزية"برجس

ن اهلواية اليت ميارسها إو  ،كما يتخيلها الكاتب يف املستقبل  وهو زعيم عصابة يف إحدى شوارع لندن" لكسأ

احوا حدث مرة أن التقوا بعجوز حيمل كتبا فر  ،رب الناس يف الشوارع أثناء الليلوعصابته هي التسلية بض "لكسأ"

                                                           

.124ص قراءة الرواية، :هينكل.روجر  1  

  2  .27، 26ص ،حتليل النص السردي : حممد بوعزة
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وعصابته ليست سوى حكاية رمزية تشخص موضوع  "لكسأ"وان حكاية  ،يضربونه بعنف ووحشية دون شفقة

     1.»العنف

انوا ومن الواضح أن تلك الرواية تعتمد على خاصية الرمز ألا كانت تصف مراهق وعصابته حيث أم ك      

والذين كانوا ميارسون التسلية وهي كانت هوايتهم خاصة هلم عند ضرم الناس  ،يتجولون يف إحدى شوارع لندن

 . كانوا يستعملون العنف اجلماعي يف تلك الرواية   إذيف الشوارع  

وأحداث  ،اجلديدة عوامل حكائية خاصة مميزةتشخص الرواية الرومانسية «:الرواية الرومانسية الجديدة - 3-4

و يعمد إىل نقلها بصورة  ،القصة تروي بطريقة غري مباشرة ،البيئة االجتماعية العاديةيد عن تقع يف مكان منعزل بع

    2.»ن أحداثها كلها غريبة مثرية للعجبية تعول على  الوصف كل التعويل ألحرف

  ،  ألن أحداثها كانت توجد يف مكان منعزل عن وتنفيذ لعوامل حكائية  مميزة هلاحيث أا تقوم بتعيني      

 وكان عبارة عن قصة تروي أحداثها عرب خاصية الزمن املباشر بطريقة غري عادية وبإتباع الوصف يف حتليل  ،اتمع

 . أحداثها  الغريبة املثرية للعجب

إن سياق األحداث يف الرواية « :الرواية الرومانسية عن تناولهول ما ح )قراءة الرواية(وقد جاء يف كتاب       

قاييس العادية للنشاط ليعطي أمهية للزمن يف مفهومه االجتماعي بامل )الفضاء املعزول(اجلديدة الرومانسية 

لذلك يظل احلدث يف الرواية  ،ا تعيش يف فضاء معزول خارج الزمنحيث تظهر الشخصيات وكأ ،االجتماعي

ولكن  ،ن يف الرواية االجتماعيةهو  الشأاستجابة للظروف احمليطة كما   أفالدوافع ال تنش ،الرومانسية بال تفسري

ولكننا ال  ،درك تواترا نفسيا عميقا قد انبثقوتبلغ من القوة حبيث ن ،ز إىل دائرة الشعور تامة ومكتملةاملواقف تقف

                                                           

.124ص قراءة الرواية، هينكل، ب،.روجر  1  

.133ص املرجع نفسه، 2  
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منتلك من الضوء شيئا بعينا على ولوج منطقة اإلحساس أو مراقبة التطور الفردي عن كبت كما هو احلال يف 

     1.»الرواية النفسية

     مهية كبرية يف املفهومهلا أ الرومانسية اجلديدة تقوم بأحداث ن الروايةإف وعلى هذا األساس         

خال منه  ، أييف مكان وفضاء معزولني عن الزمن وكان ذلك بفضل شخصيات كانت تعيش ،االجتماعي

فيز دائرة الشعور وتدرك تواترا كما   تقوم على حت ،دوافع ذات مثريات لظروف حميطة بهحيث  أن هلا   ،)الزمن(

  .       نفسيا عميقا قد انبثق منه شيء من القوة بفعل اإلحساس ومراقبة التطور عن الكبت كما يف الرواية النفسية

حممد "ذلك يف قول يزه عن الرومانسية الكالسيكية  و لقد جاء االهتمام بالرومانسية اجلديدة على ما مت        

وكان من املالحظ باجلدر أن اهتمام الكاتب ما يسمي هذا النوع « )حتليل النص السردي(يف كتابه " بوعزة 

س  دافن" ل ملحمة احلب اليونانية القدميةمث"الرومانسية الكالسيكية " بغاية متيزه عن" بالرومانسية اجلديدة"

:   مالمح أسطورية مثل ذاتن  القصص الرومانسية القدمية تصور شخصيات مثالية  وغالبا ما تكون ، أل"وشلوا

 إال أا تستند ،ة غري طبيعية يف كثري من جوانبهاولكن القصة الرومانسية احلديثة على الرغم من كوا غريب ،اآلهلة

    2.»مبعىن أا ال تفقد عالقتها باتمع ،إىل واقع العصر الذي ينتمي إليه

د على قصص رومانسية قدمية باستعمال مقياس أن الرومانسية كانت تعتمحظ ويف ظل هذا السياق نال     

الكالسيكية  به يزتتمنه، على غرار ما أوألا تؤمن بالفرد والرفع من ش ،خليال والعقل يف حتليل تلك القصصا

وألا   ،الصور التقليدية وأهرامات اآلهلة على عتمادإلوا ،ة القدامىاملالحم القدمية واالعتماد على حماكا :مثل

  . وأا كانت ال تفقد عالقتها باتمع  ،الرغم من كوا غريبة غري طبيعيةوب ،كانت تصور شخصيات مثالية

  

  

                                                           

.134ص قراءة الرواية، هينكل ، ب،.وجر ر  1  

.28ص حتليل النص السردي، :حممد بوعزة 2  
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             :نشأة الرواية المغربية-4   

إن الكتابة عن الرواية املغربية كانت حمفوفة  باملصاعب واملتاعب ألا ترتبط جبغرافية بعض الدول وهي        

  . حتمل خصوصيات فكرية وأدبية 

وبالرغم من وجود تراث سردي لدى هذه الشعوب  ،قطار املغرب العريب حديثة الظهورالعربية يف أ إن الرواية       

   1.شهدته املنطقة من تعاقب احلضاراتبفعل التمايز التارخيي نظرا ملا وتتميز  ،عريبتشرتك مع بعض دول املشرق ال

وقد جاء ذلك يف   ،املغرب العريب فكان تطورها سريعاإذا كانت  نشأة الرواية متأخرة نسبيا يف أقطار         

ىل الثلث األول من القرن ني إتعود نشأة الرواية املغربية حسب بعض الدارس« ): أحباث يف الرواية العربية(كتاب 

ان هناك من حيث ك ، "اهللا بن املؤقتلعبد " م1924سنة"الرحلة املراكشية "حيث ظهرت رواية   ،العشرين

 ن الرواية يف تاريخ تكوّ  حيث أن االهتمام ذه املرحلة ميثل يف نظرنا مرحلة أساسية ،اعتربها هي أول رواية

قرب أان ينقص اخليال الفين مما جيعله إذ ك ،وامليل إىل الطابع التقريري ،بالتصنع اللفظيألا كانت تتميز  ،املغربية

مرحلة هامة يف  متثلهذا الرأي حسب ن هذه الرحلة كانت أبومن هذا نرى  2.»إىل أدب الرحلة منه إىل الرواية

قرب إىل تأسيس أ )اخليال(علهعاد عن اخليال الذي جبالتكلف واالبت اية مغربية حيث أا كانت تتمتعتأسيس رو 

  . تلك الرواية

لسعيد ) "قضايا الرواية العربية اجلديدة(خر حول نشأا حسب ما جاء يف كتاب آكان للرواية املغربية رأي       

هي أقدم نص روائي عرفته "للتهامي الوازين" 1942سنة  "الزاوية"خر يعترب أن رواية وكان بعض اآل« ":  يقطني

    3.»األدبية يف املغرب غري أن هذه النصوص مل يكن هلا أي تأثري يف التجربة الروائية الساحة  

  . ن هذا النص الروائي ليس له أي تدخل يف التجربة الروائية على وجه اخلصوصأوحسب هذا نرى ب  

                                                           

.13ص  ،)ت.د( ،1بسكرة، اجلزائر، ط ،لعريبأحباث يف اللغة واألدب ا خمرب، منشورات أحباث يف الرواية العربية :صاحل مفقودة  1  

.15ص ،املرجع نفسه  2  

.71، ص م2012، 1ط الرباط، ،دار األمان ،"الوجود واحلدود"قضايا الرواية  العربية اجلديدة  :سعيد يقطني  3  
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وكان  ،1957ام ن البداية الفعلية للرواية يف املغرب األقصى حتدد بعأب« :ويف حني جند رأي آخر يقول       

حيث توفرت له  ،ي تندرج  ضمن جنس السرية الذاتيةفه "الطفولة"يف روايته " عبد ايد بن جلون" ذلك مع نص

تحداث األجناس التعبريية مقومات اجلنس الروائي ضمن خانة أدبية ظلت فارغة على مدى تاريخ تطور واس

  1.»باملغرب

تتحدث عن مقاربة يف السري الذاتية اليت كانت متثل املرحلة التأسيسية ن الرواية أومن هذا املنطلق نرى ب      

فالنص يكمله اجلنس فهو بدونه  ،واجلنس معا والتداخل فيما بينهم للرواية املغربية ويكون ذلك على مستوى النص

نماذج اليت وقبل هذا التاريخ نعثر على بعض ال .فهما مرتابطان مع بعضهما البعض ستغناء عنه،يستطيع اإل ال

  :    نورد منها

 .  1954عام  "آلمنة اللوة امللكة خناثة"، "عبد اهللا لعبد العزيز بن"الدمية الشقراء"و"غادة أصيال"- 

وكذلك « :إن الرواية املغربية يف نشأا انطلقت من خالل االعتماد على موضوعني السرية الذاتية والتاريخ       

رويب تصدر ليت تعترب أوىل رواية باملعىن األا ،م1966)دفنا املاضي(يف روايته   "عبد الكرمي غالب"جند روايات 

باملغرب، وهي عبارة عن رواية مصريية ورية تصور فرتة حامسة من تاريخ املغرب احلديث فرتة مقاومة لالستعمار 

عرض واحلكي بدل التشخيص حيث كان يهيمن السارد العليم فيها وغلبة ال وإعادة بناء اهلوية الفردية والوطنية،

واالستناد إىل خطية السرد و الزمن واالعتماد يف بناء احلدث والشخصية على اخللفية االجتماعية والسياسية 

لى إعادة هويته الفردية ومن هنا فإا  تصور حالة ومصري الشعب إبان االستعمار ألا تساعد ع 2 .»والثقافية

غري أن هذه األوىل ال جند  ،لسرد والزمن املسلطني على هويتهمعلى تقنييت ا وكان ذلك بسبب االعتماد ،والوطنية

سس الرواية يف املغرب أها اخلاص ،وان ذلك اجليل الذي سيهلا تأثري يف اجليل الذي سيعطي للرواية املغربية طابع

                                                           

1abdas k.p."contributions of Mohammed zafzaf to the fiction in morocco "thesis department of 

Arabic ;  university of Calicut , 2013, p37.  
   .24صم، 2000، 1ط ،الدار البيضاء ،شركة النشر والتوزيع املدارس ،املغاربية ،حتوالت اللغة واخلطابالرواية  :عبد احلميد عقار 2
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لتجربة جنيب  امتداد« :ن جتربة هذا اجليل ما هي إال أل ،"غالب"و "بن جلون"سيكون موقفه مضادا ملوقف 

  1. »يتبلور يف العامل العريب ومصر منذ الستينات سس لتجربته مع ما بداأن سيأل ،خرآحمفوظ بشكل أو ب

امتداد لدراسة أعمال بعض  إال ن جتربة هذا اجليل ما هيأن هذين املوقفني متناقضني أل لنادو ومما يب       

 .ير الرواية املغربية والنهوض ا عرب مراحل خمتلفة الروائيني املغاربة بفضل بدل جهودهم يف تطو 

يقية للتجربة الروائية يف ن البداية احلقأب « ):قضايا الرواية العربية اجلديدة ( يف كتابه " سعيد يقطني"ويرى     

سري على قد تشكلت يف السبعينات مع جيل اخنرط يف جتديد الرواية العربية بتقدميه رواية مغربية جديدة ت ،املغرب

 . 2»ركب الرواية العربية املتطورة 

شهدت الرواية تطورا  مث بعد ذلك  ،ية سارت على سري الرواية العربيةوعلى هذا األساس نرى أن الرواية املغرب       

طور النهوض نه ساهم يف  تأغري  ،نوعا ما مقارنة بالروايات األخرىن كان هذا التطور بطيئا إوحىت و  ،كبريا 

حممد عز الدين " :وكان ذلك من خالل ظهور أجيال عديدة من الكتاب الروائيني أمثال« ،تواصل الروايةبإنتاج 

" للميلودي شغموم) "ع واجلزيرةالضل(و ،"للحميداين جميد)"دهاليز احلبس القدمي (و ،)أبراج املدينة(يف روايته"التازي

ها، وإمنا يكون ملنطق عضوي من جنس الكتابة نفس ن هذا التواصل ال خيضعأوغريها من الكتابات الروائية، و ...

 3.»ختبارات الفنية فيه عشوائية كذلك تواصل عشوائي واإل

أن اهود الذي قام به هؤالء الكتاب الروائيني كان سببا يف تغيري التنوع الذي شهدته بومن هنا نرى          

 .  الرواية املغربية، حيث اخنرط بعض الكتاب املغاربة اجلدد يف التجربة الروائية اجلديدة، واليت قادها جيل الستينات

نطالق من مادة م اإلستوى الشكل وعدفكان التجريب على م« بقوله"سعيد يقطني"وهذا ما جاء يف كتاب       

  4.»حكائية حمددة السمات مشرتكة بني هؤالء الروائيني املشار إليهم سابقا

                                                           

  . 72ص قضايا الرواية العربية اجلديدة، :سعيد يقطني 1
  .  72ص نفسه،املرجع 2

.61ص ،م1983 ط،.، دار احلرية للطباعة، بغداد، داألدب املغريب احلديث :امحد املديين 3   

.77ص قضايا الرواية العربية اجلديدة، :سعيد يقطنيأ 4 
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ن التجريب يكون مرتكز من حيث تقنية شكله وأيضا من حيث إتباعه مادة حمددة يف أومن هنا يبدو ب        

األطراف اليت لوصول إىل انعي  ي قمنا به والذيومن خالل هذا ميكننا التوصيف الذ تكوين رواية مغربية حمددة،

وهي تنجز نصوصها وتقرتح رؤاها يف حبث متواتر «. املغربية مازالت تواصل بداياان الرواية أتدفعنا إىل القول ب

  عن إمكاناا وإمكانات استثمار الصياغة والرؤية الواقعيني فهي ختزن وجتمع وتتجسد يف القالب الكالسيكي 

  1.»وتندفع يف مغامرة التجريب تارة أخرى  تارة،  

ها عتمادإنصوصها وتبين استثمارها بذاا بجناز إة املغربية هي نفسها اليت تقوم بومما يظهر  لنا إن الرواي        

  .القوالب الكالسيكية القدمية املعتمدة يف التجريب   على

الرواية املغربية ن هذا التوصيف يف أب« ) املغريب احلديثاألدب "(ديينمحد امل"وحسب ما جاء يف كتاب       

حيث أن هذه األخرية عامة ما تظل مندفعة يف  هي بنت بلدها وشرعية للرواية العربية يف املشرق،وحدها أا 

   2.»ثقايف للمجتمع العريب-حقل التجريب ضمن املنظومة العامة لوترية النمو والتطور السوسيو

نطلق تعترب الرواية املغربية وليدة بلدها بالنسبة للرواية العربية حيث أا كانت مندفعة حنو حقل ومن هذا امل      

ومما يالحظ أن على الرواية املغربية من مرحلة « .التجريب ضمن حلقة متواصلة من النمو والتطور املتزايدين فيها

  اتية والرجوع إىل التاريخ وابتداء من مرحلة السري الذ :النشأة أا انطلقت من تناول موضوعني أساسيني مها

  : ات حيث عرفت يف هذا العقد أعمال جنديالستين 

:  )دفنا املاضي(، 1965 "عبد الرمحان املريين":  )أمطار الرمحة(، 1963 "حممد بن التهامي": )ضحايا احلب(

   .3»1967 "حممد عبد العزيز اجلناين":  )جبل الظمأ(، 1966 "عبد الكرمي غالب"

وحماكاة  االمتزاج الروائي وسريته الذاتية، :وكل هذه الروايات املذكورة سابقا حتمل خصائص عامة منها           

برز ما يشد انتباه الباحث يف أولعل :متزاج الروائي بالسري ذايتا« :بات الكالسيكية سنعرضها فيما يليالكتا

                                                           

.61ص األدب املغريب احلديث،: محد املديين أ 1  
 . 61ص ،املرجع نفسه2
   .15ص   أحباث يف الرواية العربية، :صاحل مفقودة3
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امتزاج الروائي بالسري ذايت حيث وطغيان  ،بة الروائية املغربيةالكتاأعمال هذه املرحلة التأسيسية اهلامة من مراحل  

 .   ، وما كان يدل على ذلك الواقعلو عمله من هذه األعمال السابقةخي نه الأ

خر آت هي روايات سري ذاتية بشكل أو بأن معظم الروايات املغربية وعلى وجه اخلصوص روايات البدايا       

ورا بصياغة فنية ختتلف من كتاب ستفادة من ماضيه كما هو، أو حمن جتربته حماوال اإلبها محيث غالبا ما ينهل كات

      .1 .»خرآل

ومما  ،دايات  ذات عالقة بالسري الذاتيةوهكذا  يعتمد  امتزاج الروائي بالسري ذايت  على روايات تكون هلا ب      

حيث كان له دور أساسي يف  ،بامتزاج الذات بالروائيله عالقة جيعل  الروائي له حمور أساسي يف تكوين واقع 

اعتماد  .بة يف تسجيل الذكريات القدميةجتسيد خصوصية احلضور يف املطالبة باالستقالل والتحدي بإرضاء الرغ

فمن املالحظ يف  املرحلة، ملالمح الكتابة الروائية يف هذه فعلى املستوى التقين اسد« :قواعد الكتابة الكالسيكية

باحلبكة  األغلب أن يستمد رصيده من مقومات الرواية الكالسيكية املعروفة يمنة احلكاية واالهتمام الكلي

 2.»واحلفاظ على خطية السرد وأيضا يقوم بالزمن الواحد املسلسل   ،الروائية

هتمام بالسرد والزمن اإلقوالب الكالسيكية املهيمنة يف ن الرواية املغربية تعتمد على الأومن خالل هذا نرى ب       

 .    املسلطني يف تطوير احلكاية

ات تقريبا   يوامتدت حىت اية السبعين ،اية املغربية إىل مرحلة الواقعيةمنذ اية اخلمسينات قد دخلت الرو         

       يف م 1967استقالل املغرب ونكسة (شهدت الرواية املغربية تغريات كثرية يف جمال السياسة«  :وفيها

جيل هذه الفرتة من الروائيني أن  يعكس يف  أوقد بد ، الواقعية االجتماعية يف املغربوبالتايل يف ،)فلسطني 

 "عبد الكرمي غالب" ،"حممد زفزاف" :كما كانت تعكس جبالء أعمال كل من روايام معاناة اتمع املغريب،

                                                           

1 Abdas .k.p ."comtributions of mohammed zafzaf to the fiction in morocco .p38. 
2 -abdas.k.p."contributions of mohammad zafzafto the fiction in morocco"  p  40.      
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ورصدهم مظاهر التجديد يف احلياة االجتماعية  ،جهوا إىل موضوعات جمتمعهم اجلديدوغريهم، وقد تو .... 

      1»وآزروها

وهذه  ،والسياسة كاالجتماعغريات يف جماالت متعددة  من خالل هذا نرى بأا قد شهدت اجتاهات وت       

األخرية تعكس لنا ما عاشه الشعب إزاء استقالل املغرب ويف فرتة النكسة  على فلسطني أيضا حيث أدى إىل 

 .     رصد مظاهر التجديد فيها

ن تراكم نصوص أب« ":لعبد احلميد عقار)"الرواية املغاربية حتوالت اللغة واخلطاب(وقد جاء يف كتاب         

           والبنائي  ،لي بالداليلين أفرزت مجلة من القضايا يتداخل فيها الشكروائية خالل العقدين األخري 

ملرآة  ا: وذلك من خالل ما يثري انتباهنا قبل كل شيء يف هذه النصوص مثل، والنسقي بالسياقي باملعنوي،

الا،  مبعىن أن هذا كان يثري انتباهنا هو حضور الوعي النظري بالكتابة وبإشكا اخل وما...لعبة النسيان والوردة،

رة توظيف الذاك .وبوصفها أفقا للمحتمل واملتخيل ،ابة باعتبارها هلا قيمة يف ذااالوعي يربز يف التعامل مع الكت

  غنائها وتطويعها االشتغال على اللغة بأفق البحث إلاخل ، و ....اخلرايفبشكل طاغ واستدعاء العجائيب و 

 مثلما الروايات أصبحت موضوعا لتشخيص أديب حواري هجني وساخر، ومبعىن أن اللغة يف هذه وجتديدها،

ستلذاذ ذا اللعب يف ذاته، وحضور املكونات السري ذاتية بوصفها عناصر أصبحت حقال للعب وخللق أسباب اإل

  2.»...تكوينية باخلطاب الروائي 

ن حضور الوعي يف الرواية املغربية له دور أساسي يف تطوير الذاكرة ومع اشتغاهلا بلغة يف أومما يرتاءى لنا ب      

  .            الروايات حبيث متثل موضوعا أديب حواري باهتمامه باملكونات السري ذاتية

                                                           

1 abdas.k.p. «contributions of Mohammed zazaf to the fiction in morocco"p40-41. 
                                .                                             25ص حتوالت اللغة واخلطاب، الرواية املغاربية، :احلميد عقارعبد 2
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التونسية واجلزائرية  إذن فالرواية املغربية وبالرغم من تأخرها يف الظهور مقارنة بالروايات السابقة كالرواية       

وكان ذلك من خالل بعض التجارب الروائية اليت قام  ،تطورا سريعا خالل فرتة اخلمسيناتإال  أا عرفت  اخل،...

   .ا بعض الروائيون اجلدد واليت كان هدفها التجديد وجتاوز القواعد الكالسيكية السائدة فيها

 : اتجاهات الرواية المغربية -

    جتاهات يف بنائها الفين، مبجموعة من اإل لقد مرت الرواية املغربية يف مراحل نشأا وتطورها خاصة       

الفنية، حيث تبني لنا من خالهلا مدى تنوع يف الكتابة الروائية املغربية، ومن أهم االجتاهات الفنية اليت عرفتها 

  .والتجريبية الطليعية ، الواقعية ، الرومانسية، ،)التقليدية(السيكيةالك :البعض منها الرواية املغربية املعاصرة نذكر

  :)الكالسيكية(الرواية التقليدية  - 3-1

نطالقة األوىل لدى بعض الروائيني املغاربة يف كتابام الروائية قبل ظهور الرواية التقليدية البداية أو اإلتعد        

جتاه التقليدي البوابة اليت دخل منها الروائيني املغاربة حنو الكتابة اإللتجديد يف الرواية، حيث يعترب احلداثة وا

  .الروائية

تبدوا أهم مسات املذهب «نطالقة األوىل لدى الكتاب والروائيني العرب حيث تعد الرواية التقليدية اإل      

اللغة، والعناية بالشكل  )ارستقراطية(الكالسيكي يف حماكاة القدمي واحملافظة على الشخصيات العظيمة، وعلى 

و إذا نقلنا مصطلح الكالسيكية إىل عامل الرواية، أمكن القول أن الرواية التارخيية ... أكثر من العناية باملضمون

اليت تصف أحداث املاضي و الرواية الوطنية اليت تصور بطوالت اآلباء يف مواجهة املستعمر، و الرواية االجتماعية 

  .1»و الشقاء،قد كتبت كلها وفق الرؤية التقليدية جتماعي ضد البؤس،اليت تصور النضال اال

الذي " عبد الكرمي غالب"ومن أبرزهم ) التقليدي(جتاه الروائيني الدين كتبوا يف هذا اإلوقد برز عدد من        

لكن غالب حياول أن يبين الرواية على أساس متني من « :يعترب سيد الرواية الوطنية يف املغرب حيث قيل عنه

رغم أن هذا البناء التقليدي، يقوم على احلكاية والزمن الواحد ).ودفنا املاضي(العناصر الفنية وذلك يف روايته 
                                                           

  .221م، ص 1990، )ط د(  ، املغرب،منشورات إحتاد كتاب العرب ،- دراسات يف الرواية املغربية- وعي العامل الروائي حممد عزام ، 1
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ويف روايته ... العرف بكل شيء، و التعليمات املباشرة والوعظ واخلطابيةو  املطلع  الراوي التقليدياملسلسل، و 

لتفاصيل ، إذ تاليف فيه هنات روايته السابقة فتحاشي ا"غالب"حتسن ألداء الروائي التقليدي عند ) املعلم علي (

  .1»املسح الفولكفوريستطرادات و الدقيقة و اإل

يف بداية كتاباته مل خيرج عن نطاق الرواية التقليدية بل العكس، فقد " عبد لكرمي غالب"نالحظ أن الروائي      

املعلم (و )دفنا املاضي (لتغيري والتطوير يف هذا النوع من الكتابات الروائية و قد برز لنا هذا يف روايتيه حاول ا

  .فقد حاول حتسني البناء الروائي التقليدي) علي

تباعية ومل خيرج عن التقليدية اليت بدأ لقد ظل غالب يراوح عند حدود اإل« ":حممد عزام"ويقول عنه       

                                                              .  2»نتاجه

جتاه التقليدي قد تولد جراء ظروف تارخيية، جعلت من الروائيني يتجهون حنو ذا نستطيع أن نقول أن اإلو       

أن تعاجل  الكتابة يف هذا القالب الفين التقليدي، فرغم اتسام هذه املرحلة  بالضعف الفين إال أا استطاعت

  . مواضيع متعددة سواء كانت تارخيية أو وطنية أو اجتماعية 

  :الرواية الرومانسية : 3-2

غريب احلديث، وذلك ألنه جتاه الرومانسي من أقل املذاهب األدبية وجودا يف األدب امليعترب املذهب أو اإل       

هتمام كبري من قبل الروائيني يف املغرب جراء اهتمامهم بالقضايا االجتماعية و املشكالت اجلديدة اليت إمل حيض ب

  .  تواكب العصر

املذاهب واإلجتاهات األدبية عند أدباء املغرب لكن بعض املذاهب مل تلقى إهتماما واسعا على  تلقد تعدد     

ظلت الرومانسية ظاهرة هامشية ومع ذلك فإننا نستطيع العثور على يف الرواية املغربية « غرار املذهب الرومانسي،

فهو الكاتب املغريب الوحيد الذي خصص "حممد الصباغ "أما " خناثة بنونة" و" حممد الصباغ"ممثلني هلا، مها 

                                                           

  .222، صاملرجع السابق 1
  .223ص ،- دراسات يف الرواية املغربية–حممد عزام، وعي العامل الروائي  2
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ثر من ك يعد املمثل احلقيقي للرومانسية يف األدب املغريب احلديث، على مدى أكلولذ نتاجه األديب هلذا املذهب،

  .1"أربعني عاما

عرتافات غرامية بني إو هذه الرواية كانت عبارة عن  )اللهاث اجلريح(رواية " حممد الصباغ"ومن روايات        

    .صاحب الرواية وشاعرة لبنانية حيث قيل على هذه الرواية على أا عبارة عن سرية ذاتية للكاتب

  الرفض الرومانسي فقد تبنت »من بني املهتمني ذا املذهب " خناثة بنونة "كما جند الكاتبة املغربية        

وهي رواية تصور فيها ) الغد والغضب(ومن رواياا  واالجتماعيفنيا، لتعبري عن واقعها األنثوي أسلوبا، فكريا و 

    .2»ته القوية تؤيدها األعراف املوروثةاملرأة ذات حمرومة، ومقموعة وطموحة، يالحقها صوت األب بسلط

إذن فالرواية الرومانسية ظهرت لدى بعض الكتاب الروائيني املغاربة وذلك جراء تأثرهم باحلركة الرومانسية        

  .يف املشرق العريب وخاصة أدباء املهجر

  .الرواية الواقعية : 3-3

إن التغريات اليت عرفتها الدول العربية عامة واملغرب العريب خاصة يف مجيع جماالت احلياة، االجتماعية        

والفكرية والسياسية سامهت يف بروز كوكبة من األدباء تبنوا االجتاه الواقعي يف أعماهلم الروائية معاجلني فيها الواقع 

  .من كل جوانبه

ألنه يصور الواقع كما هو ها الكتاب يف كتابام الروائية من أهم املذاهب اليت يعتمد يعترب املذهب الواقعي      

يغّل املنتسبني إليه بقيود ، بطريقته اخلاصة، أكثر منها مذهبا عية مناخا عاما تأثر بيه كل أديبكانت الواق«فقد 

  األدب الواقعي أدب ال ، فإن السمة األساسية للمذهب الواقعي هي الدقة و الصحة املوضوعية فذهبية

                                                           

  .224، ص-دراسات يف الرويات املغربية-، وعي العامل الروائيمحممد عزا 1
  .225ص، املرجع نفسه  2
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شخصي، حياذر فيه الكاتب أن يعرض ذاته و يرغب يف أن يكون كتابته تصويرا أمينا للواقع، و لكن األديب 

  .1»الواقعي يقوم بعملية انتقاء واعية، فيبحث عن اجلوهري يف العامل الذي يصوره، ويهمل ما هو سطحي 

أي أن الروائي يف معاجلته للواقعية يف روايته فهو يسلط الضوء على األمور اجلوهرية وابتعاده عن األمور           

حممد "الروائي املغريب  ومن أعالم الرواية الواقعية املغربية،السطحية ، إضافة إىل حتليه باألمانة يف نقل الواقع كما هو 

  ".زفزّاف

يف «يف جل كتاباته الروائية على اإلجتاه الواقعي فقد كتب   اعتمدقد " مد زفزاف حم"جند الروائي املغريب         

 ىاألفع(و )املرأة والوردة(الواقعية احلكائية و  )حماولة عيش(الواقعية الرمزية رواية و  )رواية قبور يف املاء(الواقعية املباشرة 

قعية من خالل روايته هو اآلخر يف الرواية الواقد كتب " مبارك ربيع"، كما جند أيضا )أرصفة وجدران(و) والبحر

، كما يصنفين الغري ضمن الكتابة أصنف نفسي مبدئيا :حيث يقول عن نفسه) الريح الشتوية(و) الطيبون(

  .2»الواقعية

  :الرواية الطليعّية - 3-4

جتاه دخول مرحلة جديدة يف الكتابة الروائية املغربية ملا له من مسات جعلته خيتلف عن يعترب هذا اإل       

 )الغربة(يف روايته " العّرويعبد اهللا "االجتاهات السابقة، فقد مثل هذا اإلجتاه جمموعة من الكتاب ومن أبرزهم 

  .)القمر  رفقة السالح و(يف روايته " مبارك ربيع"و"حممد عز الدين "وكذلك  )اليتيم(و

شهدت الساحة األدبية يف املغرب إجتاهات عديدة يف جمال الكتابة األدبية من بينها الرواية الطليعية وهي         

تتفرع إىل اجتاهات عديدة بعضها يستخدم املونولوج الداخلي، وبعضها يستخدم الشعرية و بعضها يستخدم «

ومن الروايات الطليعية اليت ...نظر إىل احلادثة من زوايا عديدةاإلسقاط التارخيي  و بعضها يستخدم النسبية أو ال

تأيت يف مقدمتها وهي رواية "املبارك ربيع "ـم ل 1983)بدر زمانه (استخدمت اإلسقاط التارخيي فلعل رواية 

                                                           

  .229، ص- دراسات يف الرواية املغربية- ، وعي العامل الروائيمحممد عزا  1
  .233ص ،نفسهاملرجع 2
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، بواسطة القمع، ومسار تارخيي حيكي قصة أسرة تتوالد وتتكاثر وتنطفي مسار معاصر :تتحدث عن مسارين

   .1»يتحدث عن مملكة كان حيكمها الفسادموازي 

  :الرواية التجريبية - 3-5

الرواية الواقعية يف قالب جديد من أجل النهوض اوال لتجاوز الرواية التقليدية و جاء االجتاه التجرييب حم        

  .بالكتابة الروائية املغربية و الدفع ا حنو التقدم والتطور 

ظل التجريب باجلزائر «مل حيضى املذهب التجرييب يف املغرب العريب و باألخص يف اجلزائر واملغرب حيث،       

اثي يف نطاق الوعي حبدود التجريب ذاته دأن يكون مرادفا للنزوع احل ب إال يف حاالت جد قليلة أقرب إىلواملغر 

    غرب ال حيمل بعدا مأزقيا مبالغ فيه، إنه يقرتن بدلفالتجريب يف الكتابة الروائية باجلزائر و امل وبعبارة أخرى،

  .2»ذلك ، بالرغبة يف التأصيل مبنظور جديد لألدب يف عالقته بالواقع وباإليديولوجية 

ميكن القول أن الرواية التجريبية جاءت من أجل التغيري يف الكتابة الروائية اليت عهدها األدباء و الكتاب        

لك على جنس ذامليادين األدبية و ليس مقتصرا  لوفة يف مجيعأاألمناط األدبية املستهلكة و املتلف حماولني جتاوز خم

  .الرواية فقط

البحث عن «لكن فيما بعد شهد املذهب التجرييب إهتمام من قبل بعض الروائيني املغاربة حيث إنطلقوا يف،       

حممد عز "و "أمحد املديين "املعاصر مند اية السبعينيات، مع أشكال روائية جديدة و بديلة يف األدب املغريب 

ة الثاين حاول تأسيس جتاوز فين يعتمد على العناصر الفنيو  ،)الالرواية(، األول كتب يف رواية "الدين التازي 

  .3»ارف عليهااجلذور املضمونية واجلماليات الفنية املتع - "كاملديين"أنه مل ينسق  السابقة و يتجاوزها يف آن مبعىن

                                                           

  .234،ص233، ص - دراسات يف الرواية املغربية- حممد عزام، وعي العامل الروائي  1
  .85ص ،املغاربية حتوالت اللغة واخلطاب عبد احلميد عقار، الرواية 2
  .240، ص- دراسات يف الرواية املغربية–وعي العامل الروائي  ،محممد عزا 3
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إذن من خالل هذه االجتاهات اليت تطرقنا إليها يف الرواية املغربية، فرغم تعددها وتنوعها واختالفها ال           

القدمي فنالحظ أن اجلديد خيدم القدمي و  ،ذلك أا مستقلة عن بعضها البعض، وإمنا هي اجتاهات متداخلة يعين

  .عام خاضعة ملنطق التطور يف احلياةخيدم اجلديد و ذلك أن الرواية بشكل 

 



  

  

  يـــــانــل الثـالفص

دراسة تطبيقية للبنية السردية في 

  رواية المرأة والوردة لمحمد زفزاف
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    :رؤية في الرواية  -1

 :رؤية الرواية من الخارج  - أ

 :قراءة في العنوان-1

فمن خالل العنوان نرى أن املرأة حاضرة بشكل واضح يف الرواية ، فالعنوان " املرأة والوردة "  :عنوان الرواية هو   

تتقاربان من حيث " الوردة"، "املرأة "حيث جند أن الكلمتني " الواو"كلمتني مقرونتني حبرف عطف يتكون من  

 .الداللة 

رتبطت يف األذهان باإلمث و اخلطيئة ا" النجاسة، فاملرأةألعراف االجتماعية إىل اخلطيئة و هي عادة ترمز يف ا": املرأة"

 .1"و النجاسة 

 .نان و العاطفة واإلجنابو رمز للحفاملرأة أيضا رمز للجنس 

يف عنوان الرواية لداللة على " الوردة"فنجدها يف الرواية نادرة الوجود، فالكاتب وظف لفظة " الوردة"أما       

  .شيء ما فرمبا ترمز لسارد نفسه أو متثل له اخلالص يف الرواية

ختلفت مصدرا لسعادة واإلهلام، فقد افهي العطر الفواح اء و هي رمز للجمال واحملبة والسالم الصف": فالوردة"

دالالت ورمزية الوردة عرب العصور املختلفة والثقافات املتعددة، فالوردة يف األساطري اليونانية كانت ترمز إىل 

 .األلوهية، كما جند الوردة يف املعتقدات اإلفريقية كرمز للخصوبة، وهناك من جيعل الوردة رمز للحب

  

                                                           

 .13، صم1990، 4، طراملستقبل بالفجالة و اإلسكندرية، مص ، دار و مطابعنوال السعداوي، املرأة واجلنس  1
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 :ةإخراج وتصميم الرواي -2

  :التشكيل-أ

وهذا يدل على أن الرواية مث  )سم14.5(وعرضها ) سم21.5(طوهلا  ،تربز لنا الرواية بشكل طويل       

، نالحظ يف الغالف األمامي لرواية تتوسطه صورة داخل إطار )14.5×21.5(تصميمها على مقاس متوسط 

صفراء مائلة ، نالحظ داخل املزهرية السوداء زهور زهريتني واحدة سوداء وأخرى بيضاءحيث تتكون الصورة من م

      تلك األزهار شكل يشبه جسد ، ويف املزهرية البيضاء زهور باللون األمحر خترج من بنيإىل اللون الربتقايل

، كما جند يف أعلى مساحات ملونة باألخضر واألزرق واألصفر املائل إىل الربتقايل، كما جند داخل الصورة امرأة

املكتوب  ، مث جند حتته مباشرة عنوان الروايةمكتوب باللون األسود" حممد زفزاف" سم صاحب الرواية ف االغال

، فالصورة اليت وضعت ل الغالف خبط رقيق باللون األسود، كما كتبت دار النشر أسفخبط غليظ باللون األمحر

: ورة يف أحداث الرواية و ذلك يف قوله، فقد جسدت هذه الصرتباطا وثيقا مبضمواية ترتبط اعلى غالف الروا

، امرأة بدينة حترس جمموعة األزهار أمام تألفت جمموعة من األزهار قباليت حتت السقيفة املنحدرة بشكل هرمي«

، فغالف الرواية 1»حتّدق إّيل مرئي املرأة تقف أمام األزهار و  ، خترج من مكان ال، متتد دوائر خيالية من الرمادابيته

ثر األول يف القارئ حبيث جنده يطرح جمموعة من التساؤالت حول مضمون هذه الرواية مبجرد ما يشاهد يعد املؤ 

  .عنوان وغالف الرواية

  :دالالت األلوان في غالف الرواية -ب

عتباطيا أن توظيفه هلذه األلوان مل يكن ا يف غالف الرواية جمموعة من األلوان حيث" حممد زفزاف" وظف       

، األصفر  األبيض، األمحر، األسود( :ا على غالف الروايةهلا دالالت رمزية موحية ومن األلوان اليت مت وضعهوإمنا 

  :ت هذه األلوان حسب علم النفس هيومن دالال) األخضر ، األزرق

                                                           

  .73ص ،حممد زفزاف، املرأة والوردة  1
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  .1"الصدقرمزا لطهارة و النقاء و : " الّلون األبيض •

: ، ويرمز أيضا 2"كل أنواع الشهوة والنشاط اجلنسي و يرمز إىل العاطفة والرغبة البدائية : " اللون األمحر •

  .3"باملتعة اجلنسية من ناحية أخرى من لون الدم و  لشدة من ناحية أخذاباملشقة و إىل إرتباطه "

  .4"ىل التكتم إامليل كما أنه رمز اخلوف من اهول و   رمز احلزن واألمل و املوت: " اللون األسود  •

لتحفز و يؤ للنشاط ، وأهم خصائصه بالبياض و ضوء النهار، ارتبط بالصلته : " اللون األصفر  •

  .5"اإلشعاع وإثارة االنشراح اللمعان و 

ابية، كما جي السلبية أقرب منه إىل اإلاحملافظة على النفس فهو إىليرتبط مبعاين الدفاع و : " ألخضراللون ا •

  . 6"إنه لون الطبيعة اخلصبة  األيام احلافلة للشباب األغرار،أنه ميثل التجدد و النمو و 

املزاج املعتدل أما كس الثقة والرباءة والشباب، ويوحي بالبحر اهلادئ و األزرق الفاتح يع: " اللون األزرق •

  .7"األزرق العميق فيدل على التميز والشعور باملسؤولية و اإلميان برسالة ينبغي تأديتها 

  :رؤية الرواية من الداخل  -ب

قد قسمها الراوي صفحة وهي من احلجم املتوسط و 142 من"حملمد زفزاف " )املرأة والوردة (تتكون رواية        

، كما نتهاء كل فصلاء تدل على بداية وابل اكتفي برتكه مساحات بيض ية فصول غري مرقمة وغري معنونة،إىل مثان

  :تايلالواع خمتلفة من الكتابة وهي كجنده قد وظف أن

 

                                                           

  .185، صم1997، 2أمحد خمتار عمر، اللغة واللون، عامل الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط  1
  .184، صاملرجع نفسه -  2
  .75ص ،املرجع نفسه -  3
  .186ص املرجع نفسه،  4
  .184ص ،املرجع نفسه  5
  .185، صاملرجع نفسه  6
  .183ص، املرجع نفسه  7
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  :طريقة الكتابة -1

  :الكتابة األفقية من اليمين إلي اليسار �

وقد ...اليسار  ، تبتدئ من أقصى اليمني إىل أقصىأفقيةاسطة كتابة وهي استغالل الصفحة بشكل عادي بو «

وقد استخدم . 1»تعطي هذه الطريقة يف الكتابة االنطباع يف تزاحم األحداث أو األفكار يف ذهن البطل الرئيسي 

، و حيمل السطر الواحد اسطر  22، حيث حتمل الصفحة تابة يف صفحات متعددة يف الروايةع من الكهذا النو 

 .، و جند أن الفصل األول من الرواية هو الذي حظي أكثر ذه الكتابة كلمة  11

 :الكتابة العمودية  �

وهي استغالل الصفحات بطريقة جزئية فيما خيص العرض كأن توضع الكتابة على اليمني أو يف الوسط أو «    

 2.»يف اليسار، و تكون عبارة عن أسطر قصرية ال تشغل الصفحة كلها و تتفاوت يف الطول بني بعضها البعض 

 :ات نذكر منها وجند هذه الطريقة يف الكتابة املتمثلة يف احلوارات و املشاهد بني الشخصي

  أعتقد أنك ال حتبني احلروب ؟" 

 ال أحبها 

  ملاذا وضعت يف ذهنك صورة حمارب ؟

 :قالت سوزي وهي حترك السرير

  .لكي أغيظك ، أعرف أنك العريب الوحيد الذي يرفض احلروب - 

 من قال لك ذلك ؟

 3"استنتجته من كالمك السابق 

 :وجند الكتابة العمودية يف قوله أيضا 

                                                           

  .56، صمحيد احلميداين، بنية النص السردي  1
  .57ص-56، صاملرجع نفسه   2
  .65ص ،والوردة املرأةحممد زفزاف،   3
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 : ال مستين سوزي وهي تقول  «

 فيم تفكر ؟- 

 يف ال شيء 

 غري صحيح أنت شارد و متوهم - 

 .ال شارد وال حاجة أتأمل الطبيعة - 

 :ضحكت و كتمت ضحكتها

  .1»مع رومانتيكيرومانتيكي ، غريب؟ مل أكن أعرف أين أخرج 

  :ثنائية البياض والسواد -3

  :البياض  �

ة يعلن البياض عادة عن اية فصل أو نقطة حمددة يف الزمان واملكان وقد يفصل بني اللقطات بإشارة دال «       

على أن البياض قد يتخلل (***) :، كأن توضع يف بياض ختمات ثالث كاتايلعلى اإلنقطاع احلدثي و الزماين

يف هذه احلالة تشغل البياض بني الكتابة ذاا لتعبري عن أشياء حمذوفة أو مسكوت عنها داخل األسطر، و 

 .2»الكلمات واجلمل نقط متتابعة قد تنحصر يف نقطتني وقد تصبح ثالثة نقط أو أكثر

  :وجند البياض يف الرواية يف مواضع كثرية نذكر البعض منها 

 ......حممد ...... «

  :مسعت بيري يثرثر . فهمت أا تتحدث عين 

 3»...مح ...... حممد ...... حممد ...... 

 .حمذوف وقد وظفه الراوي بشكل بياضيوجد كالم  وهنا نالحظ مكان النقاط

                                                           

  .65، صوالوردة املرأةحممد زفزاف،   1
  .58، صميداين، بنية النص السرديمحيد احل  2
  .58ص ،حممد زفزاف، املرأة والوردة  3
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 :كما جند البياض يف قوله 

، كما جنده يف 1»هل تشرب برية ؟. أنا غادرت الليسيه مل أهتم مبتابعة الدراسة املال موفور فلماذا العناء ... ال  «

  :قوله أيضا

 ..سو . سوز  - «

  ..ن . نعم  - 

 2».. نذهب إىل احلفري عند احلافة ، احلافة عند احلفري ، نذهب  - 

    فهذه النقاط تدل على وجود كالم مسكوت عنه فنجد هنا أن حممد يطلب من سوزي الذهاب معه إىل 

 جابة سوز بالقبول أو الرفض لذهاب مع حممد إىل املكان الذي إقرتحهحيث نالحظ بأن بدل من إجياد إ ،احلفري

، يرتك للقارئ من خالهلا جمال اض وهي دليل على وجود كالم حمذوفوضعت نقاط متتابعة متثل البي ،عليها

 .لتأويل ذلك الكالم بطريقته اخلاصة 

ستخدمها الروائي جند كذلك توظيفه لعالمات خمتلفة ا إضافة إىل الكتابات املتنوعة اليتكما نالحظ يف الرواية     

  ".االستفهامعالمات "  ،" عالمات التعجب"و " ، "صات التنصيعالم"و املتمثلة يف 

  :حيث نستشهد ببعض األمثلة من الرواية فيما يلي 

   و قوله .»وسوف يقلق إذا مل نعد. إنه ينتظرنا . لنعد – «: وجندها يف قوله : عالمات التنصيص  •

  . »جود مورنينغ «: و أيضا  »غجر غجر غجر  «: أيضا 

  :كثرة يف الرواية حيث نذكر البعض منها وجندها ب: عالمات التعجب  •

 .»األسنان امللعونة أيضا  «: وقوله  »كم هو مجيل ..أنظر الليل  «

                                                           

  .134ص ،حممد زفزاف، املرأة والوردة  1
  .34، صاملصدر نفسه  2
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يف الرواية حيث أن الروائي قد وظف  استخداماوهذه العالمة من أكثر العالمات : عالمات االستفهام •

 :، ونذكر البعض منهامة من بداية الرواية حىت ايتهاهذه العال

 .»هل تعرفني من الذي يعزف ؟  «، »أين نذهب ؟ نشرب هنا ؟ «: و قوله أيضا »أوه ، ماذا تفعلني ؟  «

، وإمنا لكوا مل تأت اعتباطيا" ملرأة والوردة ا"ويف األخري ميكن أن نقول أن بنية الفضاء أو املكان يف رواية     

نت لنا النص صيات و الزمن متثل وحدة متكاملة كوّ أحد العناصر األساسية يف بناء الرواية فهي إىل جانب الشخ

، دون أن نغفل وننسى املكان النصي الذي هو اآلخر يؤدي وائي كان دليل القارئ يف الرواية، فاملكان الر السردي

  .ؤيتهدورا هاما يف التعبري عن نظرة الكاتب ور 

 :التحديدات الفضائية في الرواية -2

  :الفضاء النصي  - أ

يعد الفضاء عنصرا و مكونا هاما وأساسيا يف تكوين البنية السردية حيث أن أمهيته ال تقل عن باقي العناصر    

وألمهية هذا العنصر  حيث يقوم باجلمع بني هذه العناصر السردية الثالث،) الزمن الشخصيات،(السردية األخرى 

      ضع مفهوم للفضاء و اليت سنتطرق إليها السردي فقد حضي باهتمام الباحثني والدارسني حيث حاولوا و 

  : فيما يلي

  :لغة   - ب

 ،فض، يفضوا: سع من األرض والفعل املكان الوا :َفَضى/فَضا): " لسان العرب ( يف معجمه "ن منظوراب"يعرفه 

فالن أي وصل إليه ، وأصله يف فرجته  ، أْفَضي فالن إىلفَضا املكان و أْفَضي، إذا إّتسعفاَض وقد :  افضو  ،فضوا

  1."و فضائه وحّيزه 

                                                           

  .14، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج  1
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جمموعة من  على املكان الواسع الذي حيتوي بداخله ومن خالل هذا التعريف نرى أن الفضاء لغة يشري إىل    

  .األشياء

  :اصطالحا  -

ان فهما قبل أن نتطرق ملصطلح الفضاء البد أن نشري إىل مصطلح آخر معادل للفضاء وهو مصطلح املك    

الفضاء الروائي و املكان " ، وال ميكن فصلهما على الرغم من اختالفهما يف املفهوم مصطلحان مرتبطان ببعضهما

كان الروائي حني يطلق من أي قيد يدل على فامل. الروائي مصطلحان بينهما صلة وثيقة وإن كان مفهومهما خمتلفا

سواء أكان مكانا واحدا أم أمكنة عدة ولكننا حني نضع مصطلح املكان يف مقابل مصطلح . املكان داخل الرواية

الفضاء بغية التمييز بني مفهومهما فإننا نقصد باملكان الروائي املفرد ليس غري، و نقصد بالفضاء الروائي أمكنة 

ويعرف الفضاء بأنه ، 1"يبدو مصطلح الفضاء أكثر مشوال و إتساعا من مصطلح املكان  ومن مثَّ ... يعها مج الرواية

فالفضاء من العناصر السردية املهمة اليت ال ميكن ، 2" جمموعة األماكن الّروائية اليت مت بناؤها يف النص الروائي" 

   .عليها يف أي عمل روائي االستغناء

مع  االتصالكل رواية، فيما يبدو يل هلا نصيب من   «": Remo Micheal" "رميو ميشال" ويقول       

الفضاء إذ تكاد كل مجلة يف الكتابة الروائية حتيل إىل فضاء معني أو تستحضر فضاء معينَا مادامت تعرب عن فعل 

فإن صلة الفضاء بالنص الروائي هي أكثر من وطيدة  وذا املعىن .أو تقدم لنا حظورا ما يف العامل يتم يف الوجود

عن الفضاء فإن السرد يستحضره بصيغة أو  ، ذلك أنه إذا ختلىءنكاد نقول بأن ليست هناك رواية أبدا بال فضا

" سعيد يقطني "، كما أن الفضاء الروائي يكون أوسع من املكان ويقول 3»بأخرى بل أن احلكي هو الفضاء بعينه 

هو أبعد وأعمق من التحديد اجلغرايف و إن كان أساسيا  إن الفضاء أعم من املكان ألنه يشري إىل ما«: يف ذلك 

                                                           

  .74، صوالرؤياالرواية العربية البناء  ،مسر روحي الفيصل 1
  .130ص م،2005 ،1، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، طراهيم نصر اهللابأمحد مرشد، البنية والداللة، يف روايات  2
  .48، صم2000، 1طاملغرب،  ، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،)املتخيل واهلوية يف الرواية العربية(شعرية الفضاء السردي ، حسن جنمي 3
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، فالفضاء الروائي متكون من جمموعة من األمكنة أي 1»إنه يسمح لنا بالبحث يف فضاءات تتعدى احملدد واسد

 .أن املكان يشكل جزء من الفضاء

  :الفضاء الجغرافي -ب

فيه ، إنه الفضاء الذي يتحرك كان و يتولد عن طريق احلكي ذاتههو مقابل ملفهوم امل «إن الفضاء اجلغرايف      

، و مبا أن الفضاء اجلغرايف مكان لتحرك الشخصيات الروائية  فقد 2»، أو يفرتض أم يتحركون فيه األبطال

.                                                                                                         غلقة تنوعت األماكن اليت تواجدت ا  بني أماكن مفتوحة وأخرى م

   :األماكن المفتوحة -1

حسن "حبيث هو مكان ينتقل فيه الفرد بكل حرية دون قيود ويقول  االنتقاليعرف املكان املفتوح مبكان     

أما أماكن االنتقال فتكون مسرحا حلركة الشخصيات و تنقالا و  «) : بنية الشكل الروائي( يف كتابه " حبراوي 

حياء و ، مثل الشوارع و األلما غادرت أماكن إقامتها الثابتةمتثل الفضاءات اليت جتد فيها الشخصيات نفسها ك

  .3 »احملطات وأماكن لقاء الناس خارج بيوم كاحملالت واملقاهي 

  بعض األماكن املفتوحة ) املرأة والوردة ( يف روايته " حممد زفزاف " وقد وظف     

  :واليت نذكر منها 

  :الشوارع و الطرقات  •

ينتقل عربها الناس تكون عادة مقتضة و ، كن املفتوحة فهما جزء من املدينةإن الشوارع و الطرقات من األما       

خمتلفة  عيمزدمحة كما يعد الشارع مكان لتسكع و التجوال فقد وظفهما الكاتب يف روايته بشكل واسع يف مواض

وقفت بدوري يف الرواق املؤدي إىل الشارع املرتفع مشينا بني الفرتينات الالمعة  «: واليت نذكر منها يف قوله

                                                           

  .240، صم1997، 1نيات احلكائية يف السرية الشعبية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء ، املغرب، ط، قال الراوي ، البسعيد يقطني1
  .62، صميداين، بنية النص السرديمحيد احل 2
  .40، صم1990، 1، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط)الشخصية املكان الزمان(، بنية الشكل الروائي حسن حبراوي 3
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على توظيف الكاتب لطرقات يف و العبارات الدالة  »ذهبت حىت رأس الشارع  «: يضا ، وقوله أ1 »النظيفة 

و قوله  2»حىت أم مل يكلفوا أنفسهم إفراغ الطريق لنا. هتمام ا منشي ببطيء و مل يعرنا أحد أدىن اكن  «:قوله

  . 3 »مشينا فوق طريق طويل مسفلت مث صارت أقدامنا ملفوفة وسط الرمل  «: أيضا 

  :المقهى •

شخاص لدردشة وتبادل أطراف ال خيلو أي عمل روائي من فضاء املقهى، فهو مكان مفتوح يلتقي فيه األ     

، بتأثري تقوم املقهى، كمكان انتقال خصوصية« كانا ملختلف املمارسات املشبوهة ، كما تعد املقهى ماحلديث

كان " املرأة والوردة " ففي رواية  .4»ات الروائية املمارسة املشبوهة اليت تنغمس فيها الشخصيحلظات البطالة و 

فضاء املقهى حاضرا بقوة فقد كانت املقهى مكان لوقوع جمموعة من األحداث بني الشخصيات الروائية فهي 

كنت قد تعرفت على جورج و أالن يف   «: ويقول يف ذلك " أالن" و" جورج"و " حممد"فيه  لذي التقىاملكان ا

كما كانت املقهى يف هذه الرواية مكان . 5»و بتدقيق يف املقهى الصغري ذي البابني ... شرة هنا أحد املقاهي املنت

عنيفة وصاخبة يف  املوسيقى« : اء األوروبيات ويتضح ذلك يف قولهلالستمتاع بالرقص وشرب البرية ومعاكسة النس

 كانت امرأة يف أرذل العمر تراقص. و بالفعل داخل املقهى –أن ارقص  ، هزتين رغبة عارمة يفا اجلو احلارهذ

، و عندما وصلنا إىل املكان رأينا املقهى الضيق الذي ميتلئ باهليبةاحندرنا حنو  «: و قوله أيضا. 6»شابا إسبانيَا 

هة و مكان لبيع كما جند أن املقهى يف هذه الرواية كانت مكان إلبرام الصفقات املشبو . 7»أالن جيلس مع فتاة 

بطنجة لقيامه بعملية شراء  بطل الرواية يف أحد املقاهي" حممد" ، ويظهر ذلك أثناء قيام عاتوتعاطي املمنو 

                                                           

  .56، صحممد زفزاف، املرأة والوردة  1
  .48، ص املصدر نفسه  2
  .70، ص املصدر نفسه  3
  .91، ص)الشخصيات املكان الزمان(لروائي ، بنية الشكل احسن حبراوي 4
   .46، صحممد زفزاف، املرأة والوردة -5
   .17، صاملصدر نفسه -6
   .48، صاملصدر نفسه -7
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احلايف القدمني . ففي مقهى احلافة استطعت وأنا جالس وراء كأس شاي أن أحتدث إىل النادل «: الكيف فيقول

  .1»صغرية من الكيف ألدخنه اآلن  كنه أن يبيعين كميةعمن مي

  :الشاطئ •

ألماكن املفتوحة اليت تستقطب كل فئات اتمع حيث يلجأ إليه العامة خاصة يف فصل ايعد الشاطئ من       

        تعددت وظيفة الشاطئ )املرأة والوردة (، ففي رواية االستجمام و التمتع بأشعة الشمس الصيف دف

يلتقيان يف الشاطئ و " سوزي" و صديقته" حممد" ، حيث جعل منه مكان التقاء وجلوس العشاق فقد كان فيها

هل حتبني أن : أمسكتها من ذارعها و حنن منشي علي رمل الشاطئ يف الليل و قلت لسوز «: يقول يف ذلك

نوم حيث جند أن لكما جند الشاطئ يف هذه الرواية أصبح مكان ل.  2»منشي هكذا على طول الشاطئ 

التعب يف اخلامسة صباحا ذهبت و منت على الشاطئ فعندما أدركين «: نوم فيقوللكان يلجأ إليه ل"حممد"

  .3»الرملي

  : البحر  •

أ إليه معظم ، ومكانا لرتفيه عن النفس و إفراغ املكبوتات النفسية  فيلجلراحة النفسيةميثل البحر مكانا ل     

عن وعاء  و عبارة، فهزينة منها والسعيدةأنفسهم، فهو مكان حيمل ذكريات الناس احل الناس حىت خيففوا على

كان البحر « :ف للبحر يف الرواية وذلك يف قوله، فالبحر يتميز مبساحته الشاسعة فقد ورد وصإلفراغ الذكريات

  .4»أمامي شاسعا حتت اهلاوية 

                                                           

  .103، صحممد زفزاف، املرأة والوردة  1
  .80-79، صاملصدر نفسه  2
  .124، صاملصدر نفسه  3
  .104، صاملصدر نفسه  4
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يلجأ للبحر حىت " حممد " كما أن البحر مكان لالستمتاع و االستجمام بزرقة املياه فقد كان بطل الرواية      

  .1»ألقيت نفسي يف البحر و عدت ألمتدد فوق الرمل احلار «: احلّر الشديد فيقولسبح هروبا من ي

  :المدينة •

رواية الواحدة ، فقد جند يف الات كما أن أغلب األحداث تقع فيهاتحرك فيه الشخصيتعترب املدينة مكان ت       

  تضمنت عدة مدن تنقلت عربها ، "حملمد زفزاف )"املرأة والوردة ( ، ففي رواية حتتوي على مدن عدة

  .يف هذه الرواية كانت حاضرة بقوة ، فاملدينةياتالشخص

مدينتني خمتلفتني  يف ، فالرواية جرت أحداثهاالدار البيضاء، طنجة، طورميولينوس، إسبانيا: املدن هي وهذه    

           يضاء ليهرب  حجز متاعه أطلق شعره و ذهب إىل الدار البعندما مت« : ن الدار البيضاء يقولفع

، كما جند مدينة طنجة هؤالء األشخاص لتهريب املمنوعات حيث أن الدار البيضاء مكان يقصده .2»الكيف 

كانت الرحلة بعد ذلك إىل طنجة و كانت اجللسة الرائعة وراء    «كانت حاضرة يف الرواية فيقول   األخرىهي 

عندما وصلنا إىل طنجة قد «: وقوله أيضا . 3»عدن  كؤوس الشاي األسود يف طنجة مثل جلسة أو حظور يف

أو كما تسمي طوري و هي مدينة " طورميولينوس " كما وظف مدينة . 4»قمت باملهمة اليت كلفين ا جورج 

 ءاشاطئية صغرية تقع يف إسبانيا فهذه املدينة كانت حاضرة بقوة يف الرواية ألن معظم األحداث  وقعت فيها بد

رأيت القطار الذي خيرتق طورميولينوس قادما من بعيد  «، )سوزان ،حممد، جورج، أالن(صيات اء الشخمن التق

  .5»دون أن يصفر

                                                           

  .129، صحممد زفزاف، املرأة والوردة1
  .51، صاملصدر نفسه2
   .100، صاملصدر نفسه3
  .103، صاملصدر نفسه 4
  .23، صاملصدر نفسه 5
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ت حاضرة يف كل فاملدينة كان. 1»هنا يف إسبانيا أن حتصل على ما تأكله . هل استطعت  «: قوله أيضاو      

املكانية لوقوع األحداث و التقاء الشخصيات ، فاملدينة هي الوحدة حلظة كمكان يعيش ويتنقل فيه الشخصيات

  .الروائية

  :األماكن المغلقة -2

يكون حميطه أضيق بكثري مكانية تعزله عن العامل اخلارجي و  ميثل احلّيز الذي حيتوي حدودا «فاملكان املغلق        

   كرها أمكنة مغلقة و اليت نذ عدة " وردة املرأة وال" يف رواية " حممد زفزاف "فقد أدرج . 2»من املكان املفتوح 

  :يليفيما 

  :الغرفة  •

، فالغرفة كان للخصوصية والراحة والطمأنينةتعد الغرفة جزء من البيت وهي من األماكن املغلقة وهي م      

حممد "فقد أورد . 3»فالبيت جسد وروح وهو عامل اإلنسان األول «: كان للمكوث الدائم وقيل عن البيتم

و .4»أغلقنا علينا الغرفة و بدأنا نسعل  «فضاء الغرفة والعبارت الدالة على ذلك  )املرأة والوردة(يف روايته " زفزاف 

  . 5»اخل الغرفة ، مسعت صوا من جديدمسعت صوت سوزي حلظتها أدرت وجهي فلم أرها د «: قوله

، فقد كانا ث كانا يتقامسان نفس الغرفةملدة من الزمن حيمع صديقته سوزي يف شقتها " حممد "فقد استقر 

الغرفة لننام  دفعت مثن البريتني و صعدنا إىل« : يلجآن إليها كلما أحسا بتعب و اإلرهاق ويظهر ذلك يف قوله

  .6»منهكني دون أن يكون يف إمكاننا االستمتاع ألي شيء

  

                                                           

  .99، صحممد زفزاف، املرأة والوردة 1
  .39، ص)دت( ،)دط( ، دار األمل لطباعة، اجلزائر،-دراسة بنيوية لنفوس ثائرة–، املكان والقصة القصرية اجلزائرية  الثورية أوريدة عبود  2
  .35، صم1984، 2لبنان، ط ،امعية للدراسات و النشر والتوزيع، بريوتغالب هالسا، املؤسسة اجل: تر ،مجاليات املكان.باشالر غاستون  3
  .58، صحممد زفزاف، املراة والوردة  4
  .67، صاملصدر نفسه 5
  .83، صاملصدر السابق  6
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  :الفندق  •

، فقد إليه األشخاص عادة يف حالة السفرإن الفندق من األماكن املغلقة وهو مكان إلقامة املؤقتة يلجأ       

فقد قاموا " أالن" و" جورج"و" حممد"جأ لبعض الشخصيات أمثال يف الرواية كمل "حممد زفزاف الفندق"وظف 

ريب الكيف و العبارات الدالة على طنجة للقيام بعملية  باملكوث يف الفندق بعد سفرهم إىل هؤالء األشخاص

           حكيت له كل . ذهبت بعدها إىل جورج يف الفندق و أيقظته «: توظيف الفندق يف الرواية يف قوله

يصف لنا " حممد " كما جند بطل الرواية . 2»غادرنا الفندق واجتهنا إىل مقهى سنرتال «: و قوله أيضا. 1 »شيء 

" الشاون"تلك الليلة يف غرفيت الضيقة القدرة يف فندق  «: ا يف أحد الفنادق فيقولالغرفة اليت كان يقيم فيه

  .3»متددت يف فراشي وأنشأت يل حمكمة تارخيية حتاكمين 

 :هيكلة الشخصية في الرواية -3

تعد الشخصية احلكائية مكونا أساسيا من مكونات السرد الروائي، فالشخصية ال تقل أمهية عن باقي         

ريفات حول العناصر السردية األخرى ملا تلعبه من دور هام يف سري األحداث، فقد تعددت وتنوعت التع

  . الروائية اإلجتاهاتالشخصية وذلك بتنوع 

  : لغة -أ    

سواد اإلنسان وغريه «:  لفظة الشخصية واليت تعين) ، صش، خ" (البن منظور) "لسان العرب(جاء يف       

ظهور ومجعة تراه من بعيد ، وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه و الشخص كل جسم له ارتفاع و 

، شخاص و شخص تعين ارتفع و الشخوص ضد اهلبوط كما يعين السري من بلد إىل بلد و أشخاص وشخوص

  .4»شخص ببصره أي رفعه فلم يطرق عند املوت 

                                                           

  .105، صحممد زفزاف، املرأة والوردة 1
  .106، صاملصدر نفسه 2
  .107، صاملصدر نفسه 3
 .36ص ،، مجبلسان العر : نظورابن م 4
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وْأقْـَترَب الَوْعُد الَحق فَإَذا َهي َشاِخَصٌة أْبَصاُر  ﴿ :صية يف القرآن الكرمي لقوله تعاىلقد وردت لفظة الشخو     

 .1﴾الِذيَّْن َكَفُروا

  اصطالحا -ب

، حيث جند الباحث (Persona)يري بعض الدارسني أن كلمة شخصية كلمة مشتقة من الكلمة الالتينية     

نكليزية ومصطلح يف اإل Personalityأن كلمة « :قد حبث يف أصل هذه الكلمة حيث يقول" ألبورث"

Personalite  بالفرنسية، ولفظPersonlickeit حد كبري كلمة  ىلألملانية يشبه كل منها إبا

Personalitas بينما كانت الكلمة الالتينية يت كانت متداولة يف العصور الوسطىيف اللغة الالتينية ال ،

Persona   يف األصل لتشري إىل "البريسونا"وحدها هي املستخدمة يف اللغة الالتينية القدمية، وقد استخدمت

وجهه  املمثل اليوناين كان يضع عادة علىأن ...القناع املسرحي الذي استخدم ألول مرة يف املسرحيات اإلغريقية

  .«2ذا الدور ليكون من الصعب التعرف إىل الشخصيات اليت تقوم" بريسونا"قناعا يدعو 

، خاصة اليونانية منها، و اليت جذور قدمية يف احلضارة اإلنسانيةومن هنا نالحظ أن لفظة شخصية هلا         

  .الذي كان يشري إىل القناع الذي يرتديه املمثلني عندهمتعترب أول من جاء ذا املصطلح و 

الشخصية القصصية هي أحد « :ريفاا نذكر منهاأما مفهوم الشخصية من الناحية األدبية فقد تعددت تع       

، ألن وال جيوز الفصل بينها وبني احلدث، ني الذين تدور حوهلم أحداث القصةاألفراد اخلياليني أو الواقعي

جود أي أن الشخصية الروائية جندها دائما متصلة بأحداث القصة فال و   .3»الشخصية هي اليت تقوم ذه احلدث

  .دون شخصيات لألحداث يف القصة

                                                           

  .96، اآلية رآن الكرمي ، برواية ورش عن نافع، سورة األنبياءالق 1
  .37ص ،م1987، 4ط ،مصر ،ة، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندريةأمحد حممد عبد اخلالق، األبعاد األساسية للشخصي 2
  .30ص ،م1998 ، )دط( ،نية يف القصة اجلزائرية املعاصرة، إحتاد الكتاب العرب  دمشق، سورياشريبط أمحد شريبط، تطور البنية الف 3
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خيلقه الروائي ليحقق بواسطته هدفا مجاليا . أن الشخصية الروائية إنسان من ورق «:وتعرف الشخصية أيضا       

  .1»ما

شخصية إن الشخصية الروائية تكون شخصية ورقية ينسجها الكاتب من حمض خياله حيث جيلها وكأا        

  .الروايةتساهم يف سري أحداث  حقيقية

، كائن أن الشخصية الروائية ما هي سوى« :يف قوهلا"تقنيات السرد " كتاا يف  " آمنة يوسف"وقد عرفتها        

  .2»ل الفين للروائي مبخزونه الثقايفذلك أا شخصية متتزج يف وصفها باخليا...من ورق 

ألن الشخصية هنا ، وذلك ب دورا أساسيا يف كل عمل روائيومن هنا نقول أن الشخصية الروائية تلع         

  .، لكوا عنصرا هاما يف تشكيل جمري احملكيما باألحداث اليت تقع يف الروايةلصيقة دائ

  :أنواع الشخصيات-

   .تتنوع الشخصيات الروائية حبسب دورها يف العمل الروائي بني شخصيات رئيسة وأخرى ثانوية       

  :ت الرئيسةالشخصيا -1

هي الشخصية الفنية اليت «:، والشخصية الرئيسة ة اليت تدور حوهلا أحداث الروايةوهي الشخصيات احملوري      

كم يصطفيها القاّص لتمثل ما أراد تصويره أو ما أراد التعبري عنه من أفكار وأحاسيس وتتمتع الشخصية الفنية احمل

ه الشخصية قوية ذات كون هذ، وتال النص القصصياحلركة داخل جمحرية يف يف الرأي و  باستقالليةبناؤها 

  .3»فعالية

ان هلا دور رئيسي يف جمموعة من الشخصيات اليت ك" املرأة والوردة"يف روايته " حممد زفزاف "فقد وظف       

  :األحداث و اليت نستعرضها فيما يلي  جمرى

                                                           

  .163ص ،م2003 ،)دط( ،العرب، دمشق، سوريا ، منشورات إحتاد الكتابالرواية العربية البناء و الرؤيا، مسر روحي الفيصل 1
  .35-34صم، 2015 ،2طلبنان،  بريوت، ،رللدراسات والنش العربيةاملؤسسة  ،قنيات السرد يف النظرية والتطبيق، تآمنة يوسف  2
  .31، صنية يف القصة اجلزائرية املعاصرة، تطور البنية الفشريبط أمحد شريبط  3
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  :محمد •

فمحمد شاب مغريب اث الرواية تدور حول هذه الشخصية، وهو شخصية حمورية يف الرواية حيث أن جممل أحد

كنا نعاين من اجلوع الشديد و   «:ها الفقر و البؤس، حيث يقوليضاء، عاش طفولة صعبة وقاسية ميلؤ من الدار الب

نبات غرنيش مثال أو احلميضة  - كنا نأكل أي شيء...كان أيب يعود بأي شيء يستطيع أن ميأل البطن...الفقر

  .1»مع البقولة  اليت ختتلط

بأن يسري " حممد"ا و الذي نصح بصديق له يف الدار البيضاء الذي سرد عليه مغامرته يف أوروب"حممد "يلتقي     

     ، وهي الفكرة اليت أثارت عيش يف حياة مرتفة و حبرية مطلقةخطاه و ركوب موجة املغامرة، إذ كان يريد ال على

            عن.كنت متيقنا من شيء، هو أنه نفخ يف روحا جديدا حىت كنت راضيا  « :إعجاب حممد فيقول

بفتاة  و هناك التقى" طورميولينوس"دينة إىل أوروبا و بالضبط يف أحد شواطئ إسبانيا مب"حممد " ، يذهب2»نفسي 

       ريضتنيذاك مع سوز نظرت من خلف نظاراا العتالقت نظرايت أن«  :يقول" سوزان "دمناركية تدعي 

يعيش " حممد"ث كان دارت بني حممد وسوز عالقة حب حي ، 3»أثارت انتباهي  ، تنظر،الواسعتني، بدأت تنظر

، كما يلتقي النساء اليت تعرف ن ، فهو يرى بأا ختتلف عن باقيمعها يف شقتها، فقد كان حممد معجب بسوز

، فقد 4»قد تعرفت على جورج وأالن يف أحد املقاهي كنت   « :يف أحد املقاهي يقول"أالن " و" جبورج"حممد 

يف و احلشيش من طنجة ، اقرتحا عليه هذان الصديقان أن خيوض معهما مغامرة ريب الكأصبح صديق هلما

طنجة  جورج وأالن، بأن يكون الوسيط يف العملية، حيث يعود معهما إىل على اقرتاح "حممد"، وافق حنو إسبانيا

ذهبت بعدها إىل جورج يف الفندق و أيقظته حكيت له كل شيء أمسكين « :يت فشل فيها فيقولويقوم بالعملية ال

  :من كتفي وهو يقول 

                                                           

  .43ص.42، صم2007، 1لوردة، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط، املرأة واحممد زفزاف  1
  .14املصدر السابق، ص  2
  .14، صاملصدر نفسه  3
  .46، صاملصدر نفسه 4
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ذلك الرجل فستنتهي إىل السجن  بتلك السهولة أعرف أنك إذا عدت إىلهل تعتقد أن املسألة تتم . أنت بليد

أما قاما خبداعه فمكان عليه ، حيث أدرك "حممد"عن أنظار  "جورج"و "أالن"، بعد مرور أيام خيتفي 1 »فورا

الفندق و أشرتي تذكرة العودة إىل  كرت أن أض على التو، و أذهب إىلف «: أن يعود إىل موطنه فيقول سوى

  .2»الدار البيضاء لعل ذلك يكون أحسن

تظر دائما أن أن...سوز أحبك و أحب الدمنارك «تاركا ورائه رسالة إىل صديقته سوز اليت كتب فيها،       

  .فهو ينتظر أن تنقده سوزان من حالة الضياع اليت يعيشها3 »تنقديين

  :جورج •

 "جورج"كان «: ، ال يتكلم كثريا يقول يف ذلكيف الرواية على أا شخصية هادئةتظهر هذه الشخصية       

يعلق يف كلمات قصرية ...، يستمع أيضا يف صمت ا دائما يفكر يف صمت، وال يشرك أحدا فيما يفكر فيهصامت

ل و السرقة واملتاجرة رجل فرنسي حيرتف االحتيا "جورج. "4»يوجز كالمه يف تلك الكلمات القليلة ...

، فقد أورد 5 »مل أعرف شيئا عن جورج سوى أنه لص قضي عامني يف أحد سجون باريس «:يقول ،باملمنوعات

أما  « :، حيث ذكر بأنه شخص ذكي وحمتال و يظهر ذلك يف قولهيةالكاتب لبعض الصفات هلذه الشخص

يقول  ،فات أخرى له كحمله لوشم يف ذراعه، كما ذكر ص6»، ذكي حمتال لكنه ليس قوي فهو داهية" جورج"

شعر  "جلورج"، كما كان 7»عندما سألته عنه قال أنه وضعه يف السجن. وشم "جورج"كان على ذراع « :يف ذلك

، فقد كان جورج هو العقل املدبر يف كل 8»رفع رأسه فارمتي شعره الطويل إىل اخللف « :شعر طويل يقول عنه

                                                           

  .106،ص105، صحممد زفزاف، املرأة والوردة  1
  .140، صهاملصدر نفس  2
  .140، صاملصدر نفسه  3
  .54، صنفسهاملصدر   4
  .54، صصدر نفسهامل 5
  .95املصدر نفسه، ص   6
  .50، صاملصدر نفسه  7
  .105، صاملصدر نفسه  8
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عملية التهريب للحشيش من طنجة إىل يف  "حممد"، فهو الذي أقحم "أالن"العمليات اليت كان يقوم ا مع 

، يقول يف بالسرقة واملتاجرة باملمنوعات لقيدعوه بالرئيس ألنه صاحب خربة فيما يتع "حممد"، حيث كان إسبانيا

ل الثقة مبا يتلفظ به هذا األخري، إنه خبري يف ، كانت له كامو مل يرد عليه" جورج"أمام  "أالن"سكت  « :ذلك

، و عندما يستدعينا كان رئيسا حقا، يفرتق عنا وجيوبه فارغة  –الرئيس فيما بعد أصبحت أمسيه  السرقة حىت أين

اقي أحداث الرواية بعد الذهاب ، ختتفي هده الشخصية من ب1»ن امتألت جيوبه بقدر قادرلنأكل ونشرب تكو 

  .طنجة  إىل

  :سوزان* •

، الاليت يتمتعن متثل عينة من النساء األوروبيات سوز فتاة دمناركية كان هلا دور فعال يف هده الرواية حيث     

كانت سوزي تعيش مع أخيها يف عمارة   « :يف قولهو يظهر هذا " بيري" باحلرية كانت سوزان تعيش مع أخيها 

، حيث تأخذه ليعيش معها وتقدم له جسدها "طوري"بطل الرواية يف شاطئ " مبحمد" "سوز"، تلتقي  2»خاصة 

أنا ملحدة مل أعمد  «فتاة ملحدة على حد تعبريها  "سوزان"ـ، فث تتم بينهما لقاءات جنسية عديدةجسدها حي

...« 3.  

قد مشت عند حافة  "سوزي"كانت   «: بعض املواصفات هلذه الشخصية يقول يف ذلك  فقد وظف الراوي     

، مث ختتفي  5»، نزعت نظارتيها الكبريتني مشت حنوي«  :، وقوله أيضا4»املاء و قد نزعت قبقابيها اجللديني 

  .هذه الشخصية هي األخرى عن باقي أحداث الرواية القادمة

  

                                                           

  .53،ص52، صوالوردةحممد زفزاف، املرأة  1
  .44، صاملصدر نفسه  2

  .33، صاملصدر نفسه  3
  .81، صاملصدر نفسه  4
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  ):المساعدة(الّشخصيات الثانوية -2

على الشخصية «سري أحداث الرواية أو القصة حيث إن الشخصية الثانوية هي األخرى هلا دور يف       

ل ، و يالحظ أن وظيفتها أقة معناه واإلسهام يف تصوير احلدثاملساعدة أن تشارك يف منو احلدث القصصي وبلور 

، فأي عمل 1»ريية أحيانا يف حياة الشخصية الرئيسة ، رغم أا تقوم بأدوار مصقيمة من وظيفة الشخصية الرئيسة

  .روائي ال خيلو من الشخصيات الثانوية ألا عنصر يساهم يف بناء عملية السرد

ثانويا و اليت نستعرضها فيما شخصيات لعبت فيها دورا  )املرأة والوردة(يف روايته "حممد زفزاف "فقد وظف      

  :يلي

  :أالن  •

بعد  "جورج"ـ، فهو شاب فرنسي أصبح صديق لمن الشخصيات الثانوية يف الروايةه الشخصية ذتعترب ه     

ى أا ، وتظهر لنا هذه الشخصية يف الرواية علاء قيام جورج بعملية ريب للكيفأثن "الدار البيضاء"التقائهما يف 

املواصفات هلذه  أورد الكاتب لبعض، كما  2»الذي يثرثر كثريا  "أالن" ـب التقى«: شخصية ثرثارة يقول يف ذلك

ثر عليه ري األبيض مثل الشمع و الذي مل تؤ صدره العا كنت أرى...ومل يرد " أالن"سكت  « :الشخصية يف قوله

             ، كان أبيض مثل الشمع و عليه بضع شعريات منتشرة وحبيبات محراء متناثرة وقد أبيضتمشس

             الغضب و االنفعال  ، ال يتقن سوى، صيب أشقر طفل غر" أالن" «: ، وقوله أيضا3»رؤوسها 

 إىل" حممد"و "جورج"، عندما ذهب مع صديقه ار هذه الشخصية يف أحداث الرواية، و ينتهي مس4»السريع 

  ."حممد"عن أنظار  "جورج"مع  حيث اختفى "إسبانيا"من أجل القيام بعملية ريب احلشيش إىل  "طنجة"

                                                           

  .32، صاجلزائرية املعاصرة ، تطور البنية الفنية يف القصةشريبط أمحد شريبط 1
  .51، صحممد زفزاف، املرأة والوردة  2
  .100، صاملصدر نفسة  3
  .95، صاملصدر نفسه  4
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  ):جو(صديق محمد  •

وهو شاب مغريب يبلغ من العمر ثالثني سنة وهو صديق حملمد حيث جند أن هذه الشخصية تبدي سخطها       

بلد الذي حتكمه أقلية بيضاء من الوضع االجتماعي يف بالده املغرب و الذي يرى بأن حقوقه مضطهدة يف هذا ال

   ائعي نسائهم فيبنون الشركات و يستثمرون األموال هنا تسرينا أقلية بيضاء من املغامرين والقوادين و ب «: يقول

فال مكان يل أو لك يف  «: ، حيث يرى بأن ال حياة له يف هذه املدينة فيقول1 »و يطردوننا من املقاهي واملراقص

ه ، حيث تبدأ هذ2»هذه املدينة الكبرية إال إذا كنت ذات بشرة بيضاء وتتكلم الفرنسية بطالقة الباريسيني

 "أوروبا"ـ، فيبدى حبه الكبري ليف أوروباو هي املغامرة اليت خاضها  "حممد"يف سرد مغامرته علي صديقه  الشخصية

" أمسرتدام"يتاجر باملمنوعات يف " جو"، فقد كان  3» "أوروبا"أريد أن أقول لك إنين أحب « :حيث يقول

كان يبعثها لنا إيطايل مقيم هناك وهو بدوره يتوصل ا من .  "النمسا"كنا نتوصل باحلشيش من «:فيقول

وهذا " جو"إىل  امسه ، فقد قام هذا الصديق بتغيريعد ميلك حمال للقهوة تديره زوجته، أصبح فيما ب4» "بريوت"

ويف  "أمسرتدام"فأنا ال أعرف يف  «: مؤشر يدل على ختلصه من كل ما يربطه ويته وحياته السابقة فيقول

يقدم النصيحة  "جو"، كما جند الصديق 5»الزوجة  أطلقته علي" ...جو"سم سوى بإ" بروكسل"ويف  "باريس"

أنصحك كصديق أن تركب « :بأن يركب موجة املغامرة مثله إذ أراد أن يعيش حياة مرتفة فيقول "حممد"لصديقه 

         ص من احلياة البائسة اليت ، ألنه يرى بأا الطريقة الوحيدة ليتخل6»كن شجاعا .، ال ختف املغامرة

                                                           

  .07، صحممد زفزاف، املرأة والوردة 1
  .07، صاملصدر نفسه  2
  .09، صاملصدر نفسه  3
  .10، صاملصدر نفسه  4
  .13ص ،املصدر نفسه  5
  .13، صاملصدر نفسه  6
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، ينتهي دور هذه الشخصية يف الفصل األول من الرواية حيث ختتفي من باقي أحداث الرواية وكأن يعيشها

  .الكاتب أراد أن جيعل من هذه الشخصية احملفز و الدافع حملمد من أجل القيام باملغامرة

  :الحاجة صاحبة الفندق •

تظهر هذه الشخصية يف اجلزء األخري من الرواية و هي سيدة مغربية متلك فندقا من سنوات عديدة تقول يف     

 "جورج"، وهي مالكة الفندق الذي استأجرا فيه  1»إين أملك هذا الفندق مند مخسة عشرة سنة «: ذلك

مجاعة من  مها ليس سوى« : جة عنهما، تقول احلاار دون أن يدفعا هلا مثن اإلجياراللذان قاما بالفر  "أالن"و

، فنجد الكاتب قد أورد بعض املواصفات هلذه 2»اللصوص لطاملا هربوا دون أن يدفعوا مثن الليايل اليت قضوها هنا 

يتها ترفع ثوا الطويل عن ساقها و حتكه مث تعيد ثوا إىل مكان سكتت احلاجة بدورها، ورأ« : الشخصية يقول

  .4»السيدة البدينة صاحبة الفندق«: ا، وقوله أيض3»عليه 

  :التشكيل الزمني في الرواية2- 

إذ مل ، رسني، حيث تعددت مفاهيمه واختلفتيعد الزمن من املواضيع املهمة اليت اهتم ا النقاد والدا        

  .، فعنصر الزمن عنصرا أساسيا يقوم عليه الفن القصصيستقروا له على تعريف واحد

  :لغةتعريف الزمن  -أ

الّزمٌن  :احملكم ، ويفهالّزمٌن والّزماٌن اسم لقليل الوقت وكثري  « :، كاآليت)لسان العرب (جاء تعريف الزمن يف      

سم من ذلك الّزمٌن ، و االطال عليه الّزمانٌ : وأزمن الشيء...أزماَن و أْزمنٌة  ، و اجلمع أزمَن ووالّزماٌن العصر

   .5»...أقام به زمانا: و أزْمَن باملكان  والّزْمَنٌة،

                                                           

  .138، صحممد زفزاف، املرأة والوردة 1
  .137، صاملصدر نفسه  2
  .137املصدر نفسه، ص  3
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على  ، و هو الزاء و امليم و الّنون أصٌل واحد يدلالّزمان «: هو" رسفا البن" ،)مقاييس اللغة (أما يف معجم   

  .1»، قليلة وكثرية يقال زماٌن و زمٌن و اجلمع أْزمان و أْزمَنٌة وقت من وقت ومن ذلك الّزمان، وهو اخلنب

  .هو املّدة مهما كانت طويلة أو قصريةأساسي أال و  اللغة يركز على معىنإذن الزمن يف      

  :اصطالحا  - ب

األحداث على مرأى من  أنه ضرب من اخليط املتحرك الذي جيرّ « :الزمن على"أندري الالند "رف يع       

الزمن يف العمل الروائي هو املّدة  «:بأنه" آال نروب غربيه " ، كما يعرفه 2»مالحظ هو أبدا يف مواجهة احلاضر 

أي أن . 3»اآلن زمن الرواية ينتهي مبجرد من قراءة الرواية ...الزمنية اليت تستغرقها عملية القراءة أي قراءة الرواية 

وينتهي  ي أن الزمن يبدأ من الصفحة األوىلينحصر من بداية قراءة الرواية حىت ايتها أ" آالنروب"الزمن حسب 

  .لصفحة األخرية من الرواية با

مفهوم له تقسيماته يف التصور  «أنه  هو اآلخر قد تطرق لعنصر الزمن على" سعيد يقطني "كما جند        

  .4»رؤية نظرية وتطبيقية يف دراسة الزمن الروائي يف النص العريب  نقدي يف حماولة للوصول إىلال

  :الّزمني -المسار -1

  :مسارين ها حيدد الزمن من خالل      

بداية و اية خيضع زمن القصة ، فلكل قصة ن وقوع األحداث املروية يف القصةوهو زم « :زمن القصة  - أ

  5.»التتابع املنطقي  إىل

 

                                                           

  .202م، ص1999، ، دار اجليل، بريوت، لبنان7فارس أيب احلسني أمحد، معجم مقاييس اللغة، مج ابن  1
  .172، صرية الرواية، يف نظعبد املالك مرتاض  2
  .23، صم2006 ،3سعيد يقطني، إنفتاح النص الروائي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط 3
  68-67م، ص3،1997لبنان، ط ،، بريوت، املركز الثقايف العريب)التبئري ،الزمن، السرد(ني، حتليل اخلطاب الروائي سعيد يقط  4
  .87، صبوعزة، حتليل النص السرديحممد  5
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ي للرواية خصوصا يف املسار الزمين الطبيع )املرأة والوردة(يف روايته " اف حممد زفز " فقد حدد لنا الروائي       

بطل الرواية " مد حم"تبدأ الرواية مبقطع من الشعر املنثور مث تنطلق األحداث بالتقاء ، حيث سرده لألحداث

، ويف نفس وإفصاحه على مدى إعجابه ا "أوروبا"يف ، الذي سرد له مغامراته اليت خاضها بصديقه املغرتب

ومن العبارات الدالة على ، )املغرب(جتماعي املزري يف بالده الوقت يعرب عن سخطه وتدمره من الواقع والوضع اال

، حيث 1»" الدار البيضاء"مما حنن عليه هنا يف  "أوروبا"إننا حمظوظون يف  «:قوله  طأوروبا"ـإعجاب الصديق ب

، فنالحظ فيما بعد أن باقي أحداث الرواية تدور على املغامرة اليت "حممد" الصديق روح املغامرة عندأيقض هذا 

، كما نالحظ أن هذه الرواية وقعت يف فصل الصيف و من "إسبانيا"بالضبط يف و  "أوروبا"يف  "حممد"قام ا 

تركت سوزي النافدة مفتوحة ألن احلرارة  «: ، و قوله2»إن اهلواء حار ، يف الليل«: العبارات الدالة على ذلك 

عندما فتحت عيين كانت احلادية عشر ، و احلرارة شديدة و األجسام مبثوثة فوق «: ، وقوله أيضا3»شديدة 

  .4»الرمل 

  ):الخطاب(زمن السرد -ب

                                                           

  .07ص ،حممد زفزاف، املرأة والوردة 1
  .58، صاملصدر نفسه  2
  .97، ص املصدر نفسه 3
  .125ص، املصدر نفسه  4
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زمن السرد يتيح ...،يكون بالضرورة مطابق لزمن القصة ، والالذي يقدم من خالله السارد القصةهو الزمن «    

، ذلك أن القصة الواحدة ميكن أن تروى بطرق متعددة ةللروائي إمكانيات واحتماليات متعددة إلعادة كتابة القص

  :يتحدد زمن السرد فيها من خالل "حملمد زفزاف ") املرأة والوردة(، ففي رواية  1»و خمتلفة 

 .التواتر، الزمنية ،املدة ،الرتتيب - 

  :النظام الّزمني -2

  :الترتيب  - أ

، و ترتيب ترتيب األحداث يف النص القصصيني تقوم دراسة الرتتيب الّزمين للنص القصصي على املقارنة ب «

أن يتطابق تتابع األحداث ...ليس من الضروري  »، وقيل عن الرتتيب أيضا 2»تتابع هذه األحداث يف احلكاية

أي أن زمن القصة و  .3»، كما يفرتض أا جرت بالفعل يف رواية ما أو يف قصة، مع الرتتيب الطبيعي لألحداث

و ذلك اإلختالف بينهما ينتج عنه مفارقات زمنية تكون أحيانا  ،ة أن يكونا متطابقنيليس بالضرور  زمن اخلطاب

  .استباقا وأحيانا أخرى اسرتجاع

تقنيه الرتتيب و نوضح ذلك من خالل ترتيبنا  )املرأة والوردة(يف روايته " حممد زفزاف " وقد وظف          

لألحداث حسب ما قدمته الرواية ، كما قمنا برتتيب األحداث ضمن زمن القصة حىت نستطيع حتديد املسار 

  :الذي بنيت عليه األحداث يف الرواية من خالل اجلدول التايل 

 الترتيب األصلي لألحداث ترتيب األحداث في الرواية

طفولة صعبة وقاسية مع أبيه  "حممد"عيش - 1 . "طنجة"مع صديقه يف  طحممد"إلتقاء  - 1

 .وأمه وإخوته

                                                           

  .88-87، صحممد بوعزة، حتليل النص السردي 1
  .75م، ص1999،  )دط(، ، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، بغداد)احتليال و تطبيق(، مدخل إيل نظرية القصة مسري املرزوقي، ومجيل شاكر 2
  .73، صم1991، 1طريوت، لبنان، ، املركز الثقايف للطباعة والنشر والتوزيع، بمحيد احلميداين، بنية النص السردي  3
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حرمانه لتهميش يف بالده و  "حممد"تعرض - 2  ".إسبانيا"إىل " حممد"سفر  - 2

 .من أبسط احلقوق

 التقاء حممد مع صديقه جو يف طنجة- 3 ".إسبانيا"ـيف أحد شواطئ ب "سوزي"مع  "حممد"التقاء  - 3

يف شقتها  "سوزي"للعيش مع صديقته  طحممد"انتقال  - 4

 .مدة من الزمن

 إسبانيا سفر حممد إىل- 4

يف شاطئ  "سوزي"ـب "حممد"التقاء - 5  ".أالن"و "جورج"ـب "حممد"التقاء - 5

 ".إسبانيا"ـب

لعيش مع صديقته  "حممد"نتقال ا- 6 .طفولة صعبة وقاسية مع عائلته "حممد"عيش - 6

 ".سوزي"

لتهميش يف بالده وحرمانه من أبسط  "حممد"تعرض - 7

  .حقوقه

 ".أالن"و "جورج"ـب "حممد"التقاء  - 7

 "جورج"ملغامرة املتاجرة باملمنوعات مع  "حممد"خوض   - 8

  ".أالن"و

ملغامرة املتاجرة بالكيف  "حممد"خوض  - 8

  ".أالن"و "جورج"مع 

للقيام   "طنجة" إىل" جورج"و "أالن"مع  "حممد"سفر  - 9

واختفاء  "إسبانيا"إىل  "طنجة"بصفقة ريب الكيف من 

  "جورج"و "أالن"

 رفقة صديقيه بالسفر إىل" حممد"قيام  - 9

للقيام بصفقة ريب الكيف واليت  "طنجة"

 "أالن"مث اختفاء  "حممد"فشل فيها 

  ".جورج"و

لقرار العودة إىل وطنه بعد حتطم مجيع  "حممد"اختاذ  -10

  أحالمه

لقرار العودة إىل وطنه بعد  "مدحم"اختاذ  -10

  حتطم مجيع أحالمه
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التايل لتوضيح هذه وحىت نستطيع توضيح العالقة اليت بني زمن القصة و زمن اخلطاب قمنا برسم املخطط  -   
 :العالقة اليت بينهما

 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
 

زمن اخلطاب فالعالقة أن هناك اختالف بني زمن القصة و  البياين املنحىننالحظ من خالل املخطط و        

اخلطاب جراء توظيف الروائي  بينهما متغرية و ليست ثابتة وقد طرأ هذا التغري و االختالف بني زمن القصة و زمن

  .لتقنييت االستباق و االسرتجاع
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1 

6 7 1 2 3 4 5 8 9 10
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  :المفارقة الّزمنية -1

، مقارنة نظام ترتيب األحداث أو املقاطع الزمنية يف اخلطاب السردي تيب الزمين حلكاية ماتعين دراسة الرت «       

  .1»بنظام تتابع هذه األحداث أو املقاطع الزمنية نفسها يف القصة 

، مرات عديدة واليت )داخلي(هذا النوع من االسرتجاع  )املرأة والوردة(يف روايته  " حممد زفزاف " وظف 

حركت قدمي و تذكرت كل ماضي الشيء « :االسرتجاع اخلارجي يف قولهث جند حي :منها سنستعرض البعض

س أو جبال الريف أو سهول الشاوية، و الذي عشته واحدا مثل املاليني يف قرى قدرة منتشرة يف جبال األطل

، كما جند حممد  2»المي الكثرية اليت قصمت ظهري الضعيف صحراء طنطان املرتامية، و تذكرت صوت آ

                                                           

  .47م، ص1997، 2، ط)دب(، اهليئة العامة للمطابع األمريية ،حممد معتصم وآخرون: تر ،)حبث يف املنهج(خطاب احلكاية : جرار جنات1
  .75، صحممد زفزاف، املرأة والوردة2
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سنوات .يف سنوات معينة  «: عاشها رفقة عائلته و يقول يف ذلكت املعاناة و الفقر واجلوع اليت يسرتجع سنوا

  .1»كنا نعاين من اجلوع الشديد و الفقر   - منطبعة حبد السكني يف ذاكريت و قليب

ا غادرنا إىل البالج بعدم "بربرا"، أنا ونزلنا يف الصيف املاضي« : كما جند االسرتجاع اخلارجي يف قوله      

يف ذلك اجلو اللطيف من اية الليل أن ننزل  "بربارا"و اقرتحت . كنا مثلني  - كانت الساعة الرابعة ليال  - البايربز 

، وكل هذه "بربارا"بطل الرواية األوقات اليت كان يقضيها مع صديقته " حممد "، وهنا يسرتجع 2»إىل البالج 

  .األحداث  وقعت خارج إطار احلكاية األصلية

  :ع داخليا استرج  - ب

، و جند االسرتجاع  3»اإلسرتجاعات اليت حقلها الزمين متضمن يف احلقل الزمين للحكاية األوىل« :يقصد بهو      

شربنا " طنجة"كانت قد انقضت علينا أربعة أيام يف «: يف قوله" حملمد زفزاف" ، )املرأة والوردة(الداخلي يف رواية 

كما جند االسرتجاع الداخلي يف اسرتجاع .  4"، و فوق الرمل على الشاطئ مننا يف الفندق ، وفيها الشاي

، الرجل احلقيقي هو "جورج"تذكرت عكس الفكرة اليت يقول ا  «: يف قوله" جورج"لكالم صديقه " حممد"

، وباخلصوص يف "أوروبا"وجدت ذايت يف  « :، كما جنده يف قوله 5»الذي ينبذ العمل مبفهومه عند الناس 

 "حممد"، وهنا يسرتجع صديق 6 »قضيت هناك أربعة سنوات وعشت مثلما يعيش امللوك واألباطرة  "مسرتدامأ"

االسرتجاع اخلارجي أيضا يف  ، وجندحيث انه كان يعيش عيشة امللوك" أمسرتدام"السنوات اجلميلة اليت قضاها يف 

وهنا يسرتجع لنا  .7»، كان فندق الشاون مغلق األبواب املريادور أمس يف اخلامسة صباحا عندما غادرت«: قوله

الفندق الذي استأجرا فيه  ن اختفيا عن األنظار حيث توجه إىلاللذا" أالن" و" جورج "أثناء حبثه عن " حممد"

  .فوجده مغلق األبواب 

  :)االستشراف(االستباق  •
                                                           

  .42، صاملصدر نفسه 1
  . 38، صاملصدر السابق 2

  .61حممد معتصم وآخرون، ص: تر ،)يف املنهج  حبث(خطاب احلكاية: جرار جينات  3
  .122، صحممد زفزاف، املرأة والوردة 4
  .140، صاملصدر نفسه 5
  .10، صاملصدر نفسه 6
  .123، صاملصدر نفسه  7
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  .1»كل حركة سردية تقوم على رواية حدث الحق أو ذكره مقدما   «: ويعرف االستباق بأنه

تحقق هذه التوقعات و قد ، حيث أا قد تأي أن االستباق هو إشارة إىل حدث ما قبل وقوعه يف املستقبل     

اق إىل تعريف االستب"تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق "قد تطرقت يف كتاا  "آمنه يوسف"، كما جند ال تتحقق

  2.»يف امتداد بنية السرد الروائي ...تقدمي األحداث الالحقة: -من حيث مفهومه الفين  –وهو يعين  «: يف قوهلا

: يف مواضع كثرية نذكر منها يف قوله )املرأة والوردة(تقنية االستباق يف روايته " حممد زفزاف " فقد وظف     

بالتهريب  "أالن"و "جورج"، سيتكفل "طنجة"فسي يف ر يف الغد ال شيء بعيد أو مستحيل، سأجد نكنت أفك«

ويقوم بعملية  "طنجة" ينتظر اليوم الذي يذهب فيه إىل"  حممد"، وهنا جند أن 3»أما أنا فسأجين الثمرة ناضجة 

 ملاذا ال أتزوج املرأة البدينة اليت «: ، كما جند االستباق يف قوله أيضا "جورج"و "أالن"التهريب اليت اتفق عليها مع 

يطمح أن يصري إهلا بعد أن يتزوج املرأة البدينة " حممد " ، فبطل الرواية 4»ا ميكن أن تساعدين على أن أصري إهل

      كنت أفكر يف هذا املستقبل اجلميل الذي   «: ، ويقول أيضانقده من حالة الضياع اليت يعيشهااليت ست

متفائل  "حممد"، نرى أن 5»، مغامرة جريئة تسهل أمور العامل وتبسطه أمامكحدة بسيطةينتظرين، مغامرة وا

  . "إسبانيا"إيل  "طنجة"للمستقبل الذي ينتظره بعد القيام بعملية ريب الكيف من 

قدم ت ا عبارة عن حركتني سرديتني األوىلمه" و االسرتجاع " االستباق " و من هنا نستطيع أن نقول أن تقنييت     

  .، أما الثانية فرتجع إىل األحداث اليت وقعت يف زمن املاضيحداث الالحقة أي يف زمن املستقبلاأل

  :المدة •

                                                           

  .195، صسطوري يف القصة العربية املعاصرة، النزوع األنضال صاحل 1
  .119، صلتطبيق، تقنيات السرد يف النظرية واآمنة يوسف  2
  .99، صحممد زفزاف، املرأة والوردة 3
  .75، صاملصدر نفسه 4
  .94، صاملصدر نفسه 5
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: اخلطاب وميكن تعريفها على أا تعترب املدة ذلك التفاوت النسيب الذي يصعب قياسه بني زمن القصة وزمن    

استعراضها عددا  ، بني حلظات قد يغطي إيل آلخرة النص الروائي من مقطع ، فقد ترتاوح سرعقياس السرعة« 

األمر الذي ينشأ عنه ظهور ما يسمى حركات ، ضعة أسطربني عدة أيام قد تذكر يف بو  ،كبريا من الصفحات

  .1"اته األربعة السرد أو تقني

  :إبطاء السرد -1

  :يتم إبطاء السرد وإيقافه من خالل عنصرين هامني مها

  :المشهد  •

   هو حمور األحداث «: صد بهيعد املشهد أحد تقنيات السرد الذي يساهم يف احلركة الزمنية للرواية ويق     

   ، وفيه يتم التطابق بني زمن القول و زمن ، وهو حيظي بعناية املؤلف، و يقوم على العرض الدرامياهلامة

  .3»زمن احلكاية  تطابق زمن احملكي «: يف قوله"جرار جينات "، ويعرفه  2 »احلدث

، حيث داث الروايةقد وظف تقنية املشهد كتقنية مسامهة يف أح"حملمد زفزاف " )املرأة والوردة(نالحظ يف رواية    

  :يف روايته و اليت نذكر منها لى بعض املشاهد اليت جسدها الراوينسلط الضوء ع

  تقلبت سوزيف مكاا وهي مس«

  كم هو مجيل...أنظر الليل 

 نعم

  

  هل تسمعها...امسع احلشرات 

                                                           

  .102، صنيات السرد يف النظرية و التطبيق، تقآمنة يوسف  1
  .162م ، ص2003،  )دط(، سوريا، علي ضوء املناهج النقدية احلديثة، إحتاد الكتاب العرب، دمشق، حتليل اخلطاب األديب حممد عزام  2
م 1989، 1، ططفي، دار اخلطاب للطباعة و النشر، الدار البيضاء، املغربناجي مص:تر ،التبئري نظرية السرد من وجهة النظر إىل: جرار جينات 3

  .26،ص
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  نعم أصوات كثرية 

  و البحر

  1.»أيضا أمسعه 

  :وجند املشهد يف قوله أيضا

، فعلت ببساطة و قابلته وجها جلس إيل جانبه فوق احلاجز احلجريعندما وقفت أمام جورج أشار إىل أن أ «

  لوجه

  :قال

  .مل تري أالن ؟

  ال

  :صمتنا قليال مث قال وهو يقف

  إىل أين ؟- 

  .املقهى كنت ذاهبا إىل

 :فشد خيوط حذائه املهرتئ فوق احلاجز احلجري وهو يقول

  . البالج هيا ننزل إىل

  اجتزنا السكة احلديدية . وافقت دون معارضة

و املرأة السمينة اليت " حممد"و يف سياق آخر دار حوار بني  2.»و احندرنا حنو املقهى الضيق الذي ميتلئ باهلييب 

  من أنت؟ –املرأة  «: رآها يف منامه حيث يقول

  .، هل هذا ممكن ؟أحاول أن أصري إهلا ، إنسان لكنرجل - أنا

                                                           

  .36، ص، املرأة والوردةحممد زفزاف 1
  .48ص ،47، ص، املرأة والوردةحممد زفزاف  2
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  . يء صعب و عسري على أمثالكإن األلوهية ش –املرأة 

  ...كانت آهلة فصارت أزهارا. أنظر هذه األزهار مثال 

  :تربعت جيدا، و ضعت كفي على ركبيت و قلت - أنا

  .وأنت من أنت ؟.أيتها املرأة البدينة

  .1»امرأة من الدمنارك  - أنا سوز –املرأة 

  :الوقفة أو االستراحة •

زمن السرد يف الرواية،  ويقصد     إن الوقفة هي األخرى عنصرا مهما يشارك مع تقنية املشهد يف إبطاء        

، إن الوقفة إذن فيها احلكاية و تغيب عن األنظار، و يستمر خطاب السرد وحده املقاطع اليت تتوقف «: به

ثها تكون يف مسار السرد الروائي توقفات معينة حيد« ويعرف أيضا بأن الوقفة . 2»اختالل زمين غري سردي 

، ففي رواية 3»، و يعطل حركتها ةضي عادة انقطاع الصريورة الزمني، فالوصف يقتالراوي بسبب جلوئه إىل الوصف

عدة وقفات وصفية سامهت يف إبطاء السرد يف الرواية واليت نستعرض " حممد زفزاف " د جسّ  )املرأة والوردة(

 :البعض منها فيما يلي 

 

 

  

                                                           

  .74ص ،املرجع نفسه  1
  .127، صىناجي مصطف :من وجهة النظر إيل التبئري ،ترنظرية السرد : جرار جينات 2
  .76، صيد احلميداين، بنية النص السرديمح 3
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، وهنا يصف لنا الراوي الفتاة اليت شاهدها  1»، قصرية القامة بال جراب وال حقيبة يد وقفت الفتاة يف تثاقل« 

و فتحت قميصها  "سوز"جلست  «: ، كما جند الوقفة يف قوله"سوز"ه على الشاطئ و هو برفقة صديقت"حممد "

  .2»عن صدرها يف الليل برز داها الكبريان 

وهنا يصف . 3»جديد  كان جورج قد أحىن رأسه فغطي شعره الكثيف املتديل وجهه ، مث رفعه من  «: وقوله أيضا

  .صاحب الشعر الكثيف" جورج " صديقه " حممد"

امرأة بدينة . حتت السقيفة املنحدرة بشكل هرمي تألفت جمموعة من األزهار قباليت  «: كما ترد الوقفة يف قوله

  .4»حترس جمموعة األزهار أمام بيتها 

الوصفية اليت وردت يف الرواية قد سامهت بشكل كبري يف ومن خالل هذه األمثلة اليت متثل خمتلف  الوقفات        

  .إبطاء السرد الروائي

  :تسريع السرد  -1

  :يتم تسريع السرد من خالل تقنيتني أساسيتني مها 

  : الخالصة •

ا سرد أحداث ووقائع يفرتض أ«: ريع السرد و تعرف اخلالصة بكواتعترب اخلالصة تقنية سردية تقوم بتس       

     دون التعرض ... ، واختزاهلا يف صفحات أو أسطر أو كلمات ات أو أشهر أو ساعاتجرت يف سنو 

زة ، حيث جندها بار بشكل الفت) املرأة والوردة(هذه التقنية يف روايته  " حممد زفزاف"، وقد وظف 5»لتفاصيل 

عشيت هناك ... "أوروبا"وجدت ذايت يف  «: اليت نستعرض البعض منها يف قولهبكثرة يف هذا العمل الروائي و 

                                                           

  .31، صحممد زفزاف، املراة والوردة 1
  .33، صملصدر نفسها 2
  .95، صنفسهاملصدر   3
  .73، صاملصدر نفسه 4
  .195، صوري يف الرواية العربية املعاصرة، النزوع األسطنضال صاحل  5
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 "أوروبا"عن السنوات األربع اليت قضاها يف  "حممد"، وهنا يتحدث صديق  1»أربعة وعشت مثلما يعيش امللوك 

  خمتصرا له هذه السنوات يف مجلة واحدة دون سرد خمتلف املواقف واألحداث اليت جرت خالل تلك األربع 

د إىل البيت إال بعد أربعة أيام ألن أيب منعنا من ذلك و هددنا أغلقت أمي فمها و مل نع«: ، وقوله أيضا سنوات

؟ "جورج"؟ أين  "أالن"، أين متددت فوق السرير بضعف ووهن« : ، كما جند اخلالصة يف قوله 2»بالقتل 

  .3" وأخذت أفكر أين ميكنهما أن يكونا اآلن مند ثالثة أيام مل أرامها 

، نالحظ أن اخلالصة سامهت يف ها من الرواية حول تقنيه اخلالصةراجمن خالل األمثلة اليت قمنا باستخ      

لذي القراء بتقليص األحداث الطويلة ا، كما سامهت اخلالصة بكسر امللل سرد و بالتايل جتاوز زمن الروايةتسريع ال

  .يف مجل قصرية تلخص لنا كل األحداث

  

  

  :الحذف أو القطع •

احلذف تقنية زمنية مهمة حيث يسمح بإسقاط فرتات معينة دون التطرق إليها و يعرف احلذف على أنه       

، ويعرف أيضا على أنه 4»جتاوز بعض املراحل من القصة أو أن مثة أجزاء من احلكاية مسكوت عنها يف النص «

تكون هناك أمارة دالة على ، و جيب أن ة يسكت عنها متاما من طرف احملكييتعلق األمر مبدة من احلكاي «

  .5»احلذف 

                                                           

  .10، صحممد زفزاف، املرأة والوردة 1
  .43، ص املصدر نفسه 2
  .135، صاملصدر نفسه3 
  .195، صوري يف الرواية العربية املعاصرة، النزوع األسطنضال صاحل4
  .127، صىاجي مصطفن: تر التبئري، نظرية السرد من النظرية إىل :تجرار جينا5
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املرأة (يف روايته  " حممد زفزاف" فاحلذف يلعب دورا أساسيا يف تسريع السرد يف الرواية و قد وظف الروائي     

  :تقنية احلذف و اليت نذكر منها ) والوردة

مرت مخسة عشرة أيام ...لعلهما خيرجان من زاوية يف شارع  "جورج"و "أالن"لت بعد ذلك أياما طويلة أنتظر ظ«

كما جند احلذف يف قوله . 1»بالضبط كانت نقودي القليلة اليت أحصل عليها ذه الطريقة أو تلك قد نفدت 

  .2 »حممد ماذا تفعل ؟... أيه  «: أيضا

  حشرات «: وقوله أيضا

  من تعين أنا أم جورج ؟: قلت

  .3»... ماذا فعل يل جورج حىت أعنيه يا : قال يل

  .النقاط دالة على وجود كالم حمذوفوهنا يظهر لنا احلذف من خالل وضع نقاط متتابعة هذه 

  

  

  :التواتر •

الذي " جرار جينات "النقاد خاصة  ىكبريا لد  اهتمامامة و اليت لقيت التواتر تقنية من التقنيات الزمنية امله     

عدد ، و احلكاية دد مناسبات احلدث يفويهم العالقة بني ع «: ده التقنية حيث يعرفها يف قولهيعد أول من جاء 

  .4»املرات اليت يشار إليه يف احملكي 

، و احملكي احملكي التفردي، و احملكي التكراري: ن التواتر و هيثالث حاالت م" جرار جينات " قد حدد و     

 .بالتفصيلاإلعادي و اليت سنقوم بشرحها 

                                                           

  .139، صحممد زفزاف، املرأة والوردة 1
  .96، صاملصدر نفسه 2
  .95، صاملصدر نفسه3

  .128، صىناجي مصطف: تر ،التبئري نظرية السرد من وجهة النظر إىل: تجرار جينا 4
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  :المحكي التفردي  -1

هذا احملكي التفردي يف الرواية من خالل  ، و قد جتلى1»، حدثا وقع مرة واحدة و هو ما يقص مرة واحدة« 

" العجوز "حدث وقع مرة واحدة وذكر كذلك مرة واحدة دون أن يتكرر، و قد جتسد هذا احملكي يف طلب 

أوروبيا ، رأيت علي مقربة مين عجوزا«  :، و ذلك يف قولهمنزله أن يذهب لينام معه يف" مد حم" من  "األورويب"

نظرت إليه من .. .جهيترأيته يبتسم ... بفضول كبري  ا وقعت عيناي عليه رأيته حيدق إيلّ ، عندموقد متدد قباليت

  .جديد فابتسم و هزيل برأسه

  :وقال الرجل بعربية رطنة 

  .متشي معايا - 

  فني ؟- 

  .معايا يف بييت ، متشي تنعس - 

  .قلت و أنا أنظر إليه ... 

 .2»إنك عجوز معتوه - 

 

  

  : المحكي التكراري -2

: يف قوله )املرأة والوردة(، وجند احملكي التكراري يف رواية  3»و هو ما يقص مرات عديدة حدثا وقع مرة واحدة «

 «: ، وقوله أيضا4»وذهبت إىل حافة بعيدة ومدت ذراعيها ورمست الصليب جبسدها يف الليل  "سوز"وقفت «

                                                           

م ، 1999،  )دط(، امة لشؤون املطابع ألمريية، بريوت، لبنانرشيد بن حدو، اهليئة الع: تر ،)تقنيات ومناهج (النص الروائي : برينار فاليط  1
  .113ص
  .132، صزفزاف، املرأة والوردة حممد 2
  .113رشيد بن حدو، ص: ، تر)تقنيات ومناهج(النص الروائي  :برينار فاليط 3
  .32ص حممد زفزاف، املرأة والوردة  4



  دراسة تطبيقية للبنية السردية في رواية المرأة والوردة لمحمد زفزاف             :لفصل الثانيا

 

69 

 

ذهبت مرة  «: وقوله كذالك. 1»يف الظالم  الصليب مثل املرة األوىلووقفت عند رأسي و رمست  "سوزي"عادت 

  .2»، ذراعاها أفقيان ورأسها متدل جهة الشمال مثل شيء ما إىل احلافة ورمست الصليب جبسدها أخرى

اليت كانت ترسم الصليب جبسدها حيث تكرر هذا  "سوز"فنجد احملكي التكراري هنا من خالل تكلمه عن      

  .الفعل عدة مرات

  :المحكي اإلعادي -3

الرواية بكثرة و اليت نذكر  جند هذا النوع السردي يف  3.»وهو ما يقص مرة واحدة حدثا وقع مرات عديدة  «

لقصة كل يوم و تتكرر ا، و هكذا زالن إىل البالج وينامان من جديدعندما تشرق الشمس يف الصباح ين «: منها

عرضت نفسي «: ا النوع من التكرار يف قوله أيضاكما جند هذ. 4»، رافضان لذلك باطنيا مها راضيان ظاهريا

 .5»فعلت نفس الشيء يف األيام السابقة . على بعض املارة القالئل الذين ميرون أمام املقهى 

كل يوم اجللوس أمام املقهى وكأنه يعرض نفسه على املارة فالكاتب هنا ذكر لنا ما   اعتاد" حممد"فنجد هنا أن 

  .كل يوم مرة واحدة  "حممد"يقوم به 

فهذه املقاطع التكرارية مل جيلها الكاتب يف الرواية بشكل اعتباطي وإمنا وظفها دف كسر امللل و الضجر      

 .القارئ مقتصرا إياها يف بضع كلمات فقط لدى

                                                           

  .33، صاملصدر نفسه  1
  .35، صاملصدر نفسه 2
  .114ص ،رشيد بن حدو: تر ،النص الروائي: برينار فاليط 3

  .10 ص ،، املرأة والوردةفحممد زفزا4
  .15، صاملصدر نفسه  5



  

  

  ةــــــــخاتم



  خاتمــة
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   :خاتمـــة  

توصلنا إىل مجلة من النتائج " حملمد زفزاف) "املرأة والوردة(انطالقا مما تناولناه حول البنية السردية يف رواية        

  :أمهها

  . والبحث عن الذات يف اآلخر، بارة عن صراع بني األنا واآلخر، هي ع)املرأة والوردة (ن رواية إ - 

سم إوائي بعملية السرد ليكون ناطقا بحيث كلفه الر  ،الشخصية احملوريةإنه  ،لروايةا مبثابة البطل يفالراوي كان  - 

  .الروائي كما نالحظ أن الشخصيات األخرى ال تظهر إال من خالل عالقتها به

يف النهوض  إحتوت الرواية على جمموعة من الشخصيات منها رئيسة وأخرى ثانوية سامهت بشكل كبري - 

  .حليثيات الواقعواقعية نظرا لوصفها  أمساءحتمل هذه الشخصيات ، حيث بأحداث الرواية

إن املكان يف الرواية حتدد بشكل واضح حبيث جند أن أحداث الرواية جرت يف الكثري من األماكن و اليت  - 

األحداث اليت وقعت بني  إىل أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة سامهت يف الكشف عن أهم انقسمتبدورها 

  .الشخصيات

يزا نظرا لطريقة كتابته و مدى تم، وقد كان ميتمثل يف التشكيل الفين للرواية يف الروايةا جند الفضاء النصي كم - 

  .إحتوائه على خمتلف األشكال الكتابية

ب يف ذبذجند أن سري األحداث مل يكن خطيا، حيث ظهر ت عند املقارنة بني زمن القصة وزمن اخلطاب - 

  .واإلسرتجاع مما أدى إىل عدم التوافق بينهما االستباقتقنييت الروائي ل األحداث وذلك لكثرة توظيف 

اخلالصة (اهر لتسريع احلكي مثل كما جاءت املدة الزمنية يف الرواية من خالل توظيف الروائي بعض املظ  - 

  ).املشهد و الوقفة (كما عمل على تبطيئه بتوظيف تقنييت )ف ذاحلو 

  .كل مكثف حىت ال حيدث نوعا من امللل يف النص الروائيبش كما جند أن التواتر مل يأت  - 

أن نكون قد وفقنا ولو بالقليل يف إعطاء حملة  ، نرجوها يف حبثنا هذاكانت هذه أهم النتائج املتوصل إلي      

 .ضعستفدنا من هذا العمل املتوا، وأن نكون قد أفدنا وإلسردية اليت إحتوا هذه الروايةوجيزة على أهم البنيات ا

  



  

  

  ــقــــــــملح
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 ق        ــملح  

 :"محمد زفزاف"ـالتعريف ب-1      

مبدينة سوق  "حممد زفزاف"ولد  ،اصني املغاربة على الصعيد العريبيعد من أشهر الق ،هو قاص  و روائي         

       حيث تويف والده وهو ابن  طفولة صعبة، "زفزاف"و عاش  ،1945سنة  "املغرب"ـباألربعاء الغرب 

تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي مبدينة  ،رة وهو ال يناهز  السنة من  عمرهانتقلت  أسرته إىل مدينة القنيط ،اخلامسة

لدراسة الفلسفة بكلية  "زفزاف"انتقل  م،1965بعد حصوله على شهادة البكالوريا سنة  .القنيطرة حيث ترعرع

 .  اآلداب بالرباط

ن تدريس اللغة العربية بإحدى اعداديات مدينة هامت ،بة الفلسفةلدراسة اجلامعية يف شعوبعد مرحلة ا       

حي "مث ترك التدريس ليتوىل أمانة مكتبة اإلعدادية، انتقل بعد ذلك للعيش مبدينة الدار البيضاء ب "القنيطرة"

" رية باألديبني املغريبنيحيث تفرغ للكتابة وعاش يف عزلة بوهيمية بني  فضاءات املدينة ومجعته صداقة كب" املعاريف

حيث  أيام هدوئه واختالط اجلاليات األوروبية فيه،"ريف  حي املعا"سكن ب".حممد شكري"و"وريخلاإدريس 

ة من أعالم احلي ورموزه األدبي "زفزاف"، ولقد أصبح حياته نقة صغرية قضى فيها منذئذ بقية سناستأجر ش

 .الذي اضطر للعيش يف الرباط " إدريس اخلوري " و"ماريمحد اجلو أ"واإلنسانية إىل جانب املرحوم 

وكانت بداياته عرب نشر قصصه ، أن ينتقل للقصة والرواية يف الستينات يف الشعر،قبل "زفزاف"كانت بدايات      

وهو ما مكنه من  ،الم العراقية واآلداب اللبنانيةقاملصرية واأل" الة"يف جمموعة من االت األدبية املشرقية كمجلة 

 .    فرض امسه يف الساحة األدبية العربية

حوار "لقصصية  تهام أوىل جمموع1970 سنة واصدر يف م،1968الحتاد كتاب املغرب سنة "زفزاف"انضم     

استمر إنتاج  .مهما حوهلا يادواليت حققت زمخا نق م1972سنة "املرأة والوردة"مث روايته  األوىل  ،"يف ليل متأخر

" ورواية  من اموعات القصصية والروايات الناجحة كمجموعة العربة، م عرب جمموعة1993إىل غاية  "زفزاف"
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م قامت وزارة الثقافة املغربية بإصدار أعماله الكاملة على املستوى 1999، ويف سنة"الثعلب الذي يظهر وخيتفي

 .   عرف زفزاف بقربه من الناس باحتضانه لألدباء الشباب .اإلنساين

 .  ثر مضاعفات مرض السرطانإعن سن الثامنة واخلمسني  "حممد زفزاف"م تويف 2001يوليوز 13يف    

 :جائزته-2      

بسن جائزة أدبية بامسه متنح كل ثالث سنوات خالل مهرجان أصيلة الثقايف الدويل باملغرب  "زفزاف"كرم         

م 2010حنا مينا والسوري2005للييب إبراهيم الكوينوا م،2002فاز ا السوداين الطيب صاحل سنة(

 ).م2013والفلسطينية سحر خليفةسنة

  :آثاره األدبية-3 

 :تسع روايات منذ بداية الستينات حىت اية التسعينات من القرن العشرين ومنها "حممد زفزاف"ألف        

 .19672املرأة والوردة  - 1

 .1974أرصفة وجدران - 2

 .1978املاءقبور يف  - 3

 .1979األفعى والبحر - 4

 .1984بيضة الديك - 5

 .1985حماولة عيش - 6

 .1989الثعلب الذي يظهر وخيتفي - 7

 .1992احلي اخللفي - 8

 .1988أفواه واسعة - 9

  : وله آثار أخرى  يف  القصص ومنها  
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 .1970خرأحوار يف ليل مت - 1

 .1977بيوت واطئة - 2

 .1978قوىاأل - 3

 . 1980الشجر املقدسة - 4

 .1982الغابةغجر يف  - 5

 .1988ملك اجلن - 6

 . 1988بيضأمالك  - 7

 .1933العربة  - 8

 .1996بائعة الورد  - 9

  .لوةؤ وله مسرحية املهارة والل
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  ملخص الرواية

وهو بطل الرواية حيث عاش كل "حممد"تدور أحداث هذه الرواية حول حياة شاب من املغرب يدعى         

يف يوم من األيام اهلجرة إىل الضفة األخرى وبضبط إىل إسبانيا أشكال احلرمان و القهر يف وطنه حيث قرر ، 

باحثا فيها عما افتقده من حرية وكرامة وحب يف وطنه األم اليت مل جيد فيها سوى الظلم والتهميش، وبوصول بطل 

رته حيث الرواية إىل إسبانيا شعر وكأنه ولد من جديد ففي هذه املدينة ال أحد يقيد حريته، ومن هنا تنطلق مغام

دارت بينهما عالقة حب عاش معها فرتة من الزمن كما دارت بينهما عالقة " سوز"يلتقى بفتاة دامناركية تدعى 

جنسية يف العديد من املرات، فقد عاش مع هذه الفتاة أيام عوضته سنوات من احلرمان والكبت اليت عاشها يف 

اللذان أصبحا صديقان له فخاض " أالن"و"جورج" بالده حبجة الدين واألعراف، كما يلتقي بطل الرواية مع

إثر وصوهلما "أالن"و" جورج"معهما مغامرة املتاجرة باملخدرات واليت انتهى به املطاف إىل البقاء وحيدا بعد اختفاء

إىل طنجة حيث قرر فيما بعد العودة إىل مسقط رأسه بدار البيضاء متسائل عن املستقبل اهول الذي ينتظره 

 .اليت ينتظر منها أن تنقده من الضياع  سالة إىل حمبوبته سوزيتاركا ر 

  



  

  

ائمة المصادر ق

 والمراجع



 ا����در وا���ا������  

75 

 :قائمة المصادر والمراجع

.96، اآلية سورة األنبياء، برواية ورش عن النافع: القرآن الكريم-  

 :المصادر

 .2007،  1حممد زفزاف ، املرأة والوردة ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ،ط - 

  :العربية المراجع

 . م1983، )دط(ة ، بغداد، العراق، األدب املغريب احلديث ، دار احلرية لطباع:أمحد املديين -

، 4األبعاد األساسية لشخصية ، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ط: أمحد حممد عبد اخلالق -

 .م1987

  م1997، 2اللغة واللون ، عامل الكتب لنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر، ط: أمحد خمتار عمر  -

راهيم نصر اهللا ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت، لبنان، البنية والداللة يف روايات إب: أمحد مرشد  -

 .م2005، 1ط

، 2تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، ط: آمنة يوسف  -

 .م2015

، دار األمل لطباعة ، اجلزائر، )ةدراسة بنيوية لنفوس ثائر (املكان والقصة القصرية اجلزائرية الثورية: أوريدة عيود -

 ).دت(، )دط(

، 1، املركز الثقايف العريب، بريوت ،لبنان، ط)الشخصية، املكان، الزمان(بنية الشكل الروائي : حسن حبراوي -

 .م1990
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، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء، )املتخيل واهلوية يف الرواية العربية(شعرية الفضاء السردي:حسن جنمي  -

 . م2000، 1املغرب ،ط

، 1بنية النص السردي ، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر و التوزيع، بريوت، لبنان ، ط:محيد احلميداين  -

 .م1991

 .م2004إجتاهات الرواية العربية املعاصرة ، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، دط ، : سعيد الورقي  -

 .م2006، 3الروائي ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء، املغرب، ط إنفتاح النص: سعيد يقطني  -

، 3، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، لبنان، ط)الزمن ،السرد، التبئري(حتليل اخلطاب الروائي : سعيد يقطني  -

 .م1997

 .م2012، 1اط ، طدار األمان ، الرب" الوجود واحلدود" قضايا الرواية العربية اجلديدة : سعيد يقطني  -

قال الراوي، البنيات احلكائية يف السرية الشعبية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، : سعيد يقطني -

 .م1997، 1ط

، )دط(الرواية العربية البناء والرؤيا ، منشورات إحتاد الكتاب العرب ، دمشق، سوريا، : مسر روحي الفيصل  -

 .م2003

، الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، دار) حتليال و تطبيقا(مدخل إىل نظرية القصة : يل شاكرمسري املرزوقي ومج -

 .م1999، )دط(العراق ، 

تطور البنية الفنية يف القصة اجلزائرية املعاصرة ، إحتاد الكتاب العرب ، دمشق، سوريا، : شريبط أمحد شريبط  -

 . م1998، )دط(
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عربية، منشورات خمربأحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، بسكرة، أحباث يف الرواية ال: صاحل مفقودة -

 ).دت(،1اجلزائر،ط

الرواية املغاربية حتوالت اللغة واخلطاب ، شركة النشر و التوزيع املدارس، الدار البيضاء، : عبد احلميد عقار  -

 .م2000، 1املغرب ، ط

 .م1998، عامل املعرفة ، الكويت ،دط، يف نظرية الرواية ،حبث يف تقنيات السرد : عبد املالك مرتاض  -

، اهليئة العامة املصرية ، القاهرة، )دراسة يف تشكيل الرواية العربية(بواكر الرواية العربية : حممد السيد عبد التواب -

 .م2007، 1مصر، ط

 .م2010، 1، دار األمان ، بريوت ، لبنان ، ط)تقنيات ومفاهيم(حتليل النص السردي : حممد بوعزة  -

، )دط(منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة، : حممد رياض وتار  -

2002. 

شورات إحتاد الكتاب العرب ، حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلديثة، من: حممد عزام  -

 .م2003، )دط(، سوريا، دمشق

، منشورات إحتاد الكتاب العرب ، املغرب،  - دراسات يف الرواية املغربية -وعي العامل الروائي : حممد عزام  -

 .م1990، )دط(

النزوع األسطوري يف القصة العربية املعاصرة ، منشورات إحتاد الكتاب العرب ، دمشق، سوريا، : نضال صاحل  -

 .م2001، )دط(

 .م1990، 4إلسكندرية، مصر، طاملرأة واجلنس ، دار ومطابع املستقبل بالفجالة وا: نوال السعداوي  -
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  .م2011، 1، دار الفرايب ، بريوت ، لبنان، ط) املتخيل و بنيته الفنية(الرواية العربية : ميين العيد   -

 : المعاجم

 .م1999، دار اجليل ، بريوت، لبنان، 7معجم مقاييس اللغة ، مج: إبن فارس أيب احلسني أمحد -

، 6، مج4، مج1لسان العرب ، دار صادر،بريوت، ط: منظور أبو الفضل مجال الدين حممد بن كرم إبن  -

 .م  7،2005مج

 .م1988،)دط(معجم املصطلحات األدبية ، املؤسسة العربية للناشرين املتحدين، تونس، : فتحي إبراهيم  -

، دار النهار لنشر ، بريوت، لبنان،  - عريب إنكليزي فرنسي–معجم مصطلحات نقد الرواية : لطيف زيتوين  -

 .م2002، 1ط

 ).دت(،)دط(أساس البالغة ، مكتبة ناشرون، لبنان، : حممد بن عمر الزخمشري  -

 ).دت(،)دط(معجم الوسيط ، املكتبة اإلسالمية للطباعة و النشر والتوزيع ، اسطنبول،: مصطفي وآخرون -

 :لمراجع المترجمةا

عامة لشؤون املطابع األمريية، رشيد بن حدوا، اهليئة ال:، تر)تقنيات و مناهج(النص الروائي: برينارفاليط  -

 .م1999، )دط(بريوت،لبنان، 

ناجي مصطفي، دار اخلطاب للطباعة والنشر،الدار : نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري،تر: جرار جينات  -

 .م1،1989البيضاء، املغرب،ط

للمطابع األمريية،  حممد معتصم وآخرون، اهليئة العامة: ،تر)حبث يف املنهج(خطاب احلكاية: جرارجينات  -

 .م2،1997، ط)دب(
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 .م1،1995صالح رزق، دار اآلداب، القاهرة ، ط:قراءة الرواية،تر: روجر هينكل -

غالب هالسا ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر و التوزيع، بريوت، :مجاليات املكان، تر: غاستون باشالر -

 .م1984، 2لبنان، ط

 : المجاالت والدوريات  -

، 319أمنودجا، جملة املوقف األديب، دمشق، العدد)جسر بنات يعقوب (املكان يف الرواية العربية: غسان السيد -

 .م1997

، العدد )دب(،)دراسات يف األدب املعاصر(الرواية العربية وتطورها حملة عن ظهور:حممد هادي مرادي وآخرون -

 .م1991السادس عشر،

  : المراجع األجنبية

- Abbas K.P. « Contributiaons of Mohammed Zafzaf to the Fiction in 

Morocco ». Thesis. Department of Arabic, University of Calicut, 2013. 
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