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  :مقدمة

الــيت رافقــت تطــور االنســان يف خمتلــف  عــرف أدب اخليــال العلمــي تطورا،باعتبــاره مــن أهــم األجنــاس األدبيــة

، فـأدب اخليـال العلمـي يقـع يف نقطـة تقـاطع الشـهرة يفائق كتابحيث صار يزخر بأمساء المعة من   جماالت احلياة،

، وينشـغل لعلـم املطعـم باملكتسـبات العلميـةا علـى أجنحـة ، باعتباره ميثل االنتقال يف افاق الـزمن،جماالت عديدةمع 

يقــوم علــى  فـأدب اخليــال العلمــي، وكــل أمنــاط العالقــات االجتماعيــة ، باإلفرتاضـات الال�ائيــة بشــأن العلــم والتـاريخ 

الشـكل ميثـل ، ومن هنا كان هذا اجلـنس األديب  يزاوج بني إجراءات علمية وأدبية تخييل، حيث الربط بني العلم وال

كما يسـاهم يف تشـكل العـامل اليـوم يف خمتلـف املسـتويات، التطور الذي يعيشـه السردي األنسب الذي يتماشى مع 

 علــى الكــرة األرضــية االنســانية اةيف ظــل املعطيــات الــيت صــارت حتكــم حيــ واعــادة تشــكل هويــة ا�تمعــات االنســانية

  .من هذا الكون الواسع اليوم صغريا جزءا باعتبارها

 علـى الـرغم مـن التـأخريف الـوطن العـريب،  يربطنـا بواقـع هـذا النـوع مـن الكتابـة ا أخذنا بالدراسـة موضـوعاوهلذ

: ، جعلنـا عنوانـهحبجـم ونوعيـة النصـوص املنجـزة عنـد الغـرب عندنا مقارنـة لنوع من الكتابةالذي مازال يشوب هذا ا

  ."ثابتهلادي  ل أبعاد اهلوية يف رواية اخليال العلمي معبد تانيت "

، ومــدى اف هــذااملنجز علــى املســتوى العــريبمبحاولــة اكتشــ اهلــذا املوضــوع مرتبطــ هوماجعــل ســبب اختيارنــاو 

وموقعنـــا مــــن احلضــــارة ، احلضــــاري  بواقعنـــاو للمســـتقبل يف اتصــــاله صــــور الكاتـــب العــــريب للخيـــال العلمــــي تبيانـــه لت

  .االنسانية على مر التاريخ

مـن منطلـق أن أدب اخليـال العلمـي حضـي  ،واملعرفة املوضوع هو حب التطلعيارنا هلذا كان اهلدف من اختف

 الروايـة يف دراسـة هـذ نااحتكمقد يف حقل الدراسات األدبية، و ا جديدا بإهتمام الكثري من الدارسني، بإعتباره ميدان



 مقدمة

 

 ب 
 

وكـــــذلك معرفـــــة لتحديـــــد توجهـــــات الكاتـــــب الفكريـــــة والسياســـــية،  واحلضـــــارية الســـــياقات السياســـــية والتارخييـــــة: إىل

  .داخل النص السردي بثوثةالدالالت اخلفية والقيم امل

  :األسئلة التاليةميكن طرح وانطالقا مما سبق 

  كيف كان للخيال العلمي دور يف تقدمي مثل هذه التصورات؟ - 

  ؟العاملالنفتاح التكنولوجي على اىل أي مدى كان لرواية اخليال العلمي دور يف مناقشة الراهن العريب يف ظل ا - 

و إىل أي مــدى اســتطاع اهلــادي تابــت مــن خــالل مشــروعه الروائــي أن يعيــد طــرح قضــايا اهلويــة يف ظــل الصــراع  - 

 الفرد العريب على مجيع املستويات؟ هاليومي الذي صار يعيش

مث كيـــف اســـتطاعت الروايـــة مـــنت الدراســـة أن جتســـد جـــزءا مهمـــا مـــن هـــذا التطلـــع يف إعـــادة رســـم ملمـــح للهويـــة  - 

 ؟ة يف ظل ما صار يعانيه الوطن العريب من إحباط صار جزءا من حياة النخبة من أفراد ا�تمع فيهاملغاربي

، الـذي يتـيح لنـا امكانيـة حتليـل النصـوص مـن دنا علـى املـنهج البنيـوي التكـويينوملناقشة هذه االشكالية اعتمـ

  .فيه هذه النصوصتماعي الذي تشكلت واالج ،الناحية البنيوية مع ربط ذلك بالسياق التارخيي

  .وخامتة وقد تشكل هذا البحث من مقدمة وفصلني،

ـــ الفصــل األول ففــي  ـــ   حتديــد املفــاهيم اخلاصــة: الــذي ومسنــاه بـــــــ  األســطورةو ،  ازيــاوالفانت اخليــال العلمــي: بـــــ

اخليــــال العلمــــي مفهــــوم  ملناقشــــةمنهــــا ،خصصــــنا األول وهــــذامن خــــالل أربعــــة مباحــــث ،  اهلويــــة، الروايــــة والتــــاريخو 

مفهــوم  ملعاجلــة بينمــا كــان املبحــث الثالــث وأنواعهــا، مفهــوم األســطورة أمااملبحــث الثــاين فكــان لتحديــد والفانتازيــا،

  .العالقة بني الرواية والتاريخ لتحديد كان املبحث الرابع وأخريا وأبعادها، اهلوية

ايــة معبــد تانيــت للهــادي البنيــة الســردية وتشــكل اهلويــة مــن خــالل رو  :الــذي كــان عنوانــه الفصــل الثــاين  ويف

ـــهثابـــت، قصـــد ـــراز البعـــد اهلويـــايت وجتليات  :إىل أربعـــة مباحـــث حيـــث قســـمنا هـــذا الفصـــل  ،يف ثنايـــا املدونـــة نا اىل اب

ن بنيـة الـزمة ملعاجلـاملبحث الثـاين كان ، يف حني  عالقته بالنص الروائيداللة العنوان و خصصنا املبحث األول لدراسة 



 مقدمة

 

 ج 
 

ــــث  ،يف الروايــــة ــــة يف الروايــــةأمــــا املبحــــث الثال ــــافكــــان لدراســــة األمكن ــــع ا ، وأ�ين ــــة لفصــــل مببحــــث راب ــــل بني يف حتلي

  .الشخصيات املوجودة يف الرواية 

  .ائج اليت توصل اليها البحثأما اخلامتة فقد جعلناها حوصلةألهم النت

  :املصادر واملراجع نذكر منها كل هذه العناصر اعتمدنا على جمموعة من ملعاجلةو 

، وهــو عبـــارة عـــن جمموعــة مـــن الدراســات قـــدمها مهتمـــون شــعيب حليفـــيمجـــع وتنســـيق  العلمــي واخليـــال الروايــة - 

أدب اخليـــال العلمـــي  :كـــذلك كتـــابو   ،خليـــال العلمــيمفـــاهيم ايف معاجلـــة  ااعتمـــدنا عليهــ باخليــال العلمـــي، حيـــث

 والفنتازيــا العلمــياخليــال مفهــوم نقطــة اإلخــتالف بــني مــد اهلــادي عيــاد وكــوثر عيــاد، والــذي حــددنا  مــن خاللــه حمل

  .هي مفصلة يف قائمة املصادر و املراجع  اوغريها من الكتب على اختالف درجة أمهيته

اخليــــال مــــن صــــعوبات تتقــــدمها صــــعوبة احلصــــول علــــى مصــــادر ومراجــــع خاصــــة بــــأدب  وال خيلــــو أي حبــــث

كتـــب املكتبـــة العربيــة للممــا أطـــال فــرتة البحـــث عــن الكتــاب واستقصـــاء مــواطن وجـــوده، إضــافة إىل إفتقــار  ،العلمــي

  .املتعلقة بأدب اخليال العلمي

بالشـــكر ويف األخـــري حنمـــد اهللا عـــز وجـــل الـــذي منحنـــا القـــوة واإلرادة الســـتكمال هـــذا البحـــث، كمـــا نتقـــدم 

على صربه اجلميل ورعايته الطيبـة والـذي كـان سـببا يف إجنـاز هـذا العمـل، كمـا " الدأقيس خ"اجلزيل والكثري لألستاذ 

  .نشكر مجيع األساتذة الذين رافقونا طوال مسريتنا الدراسية

  



 

  :الفصل األول

: تحديد المفـاهيم الخاصة بـــ

الخيال العلمي والفنثازيا،  

األسطورة، الهوية، الرواية  

  والتاريخ
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  .والفنتازيا العلمي الخيال: المبحث األول

  .الخيال العلميـــــ 1

  :مفهوم الخيال العلمي في األدب الغربي -أ

املفاهيم اليت حاولت حتديد مفهوم اخليـال العلمـي جنـد أ�ـا تأخـذ أشـكاال خمتلفـة علـى الـرغم  حصا نتفمنحي

من التقارب الواضح يف نقاط ارتكاز هذه األخرية، وسنتوقف هنا حىت نعمـد إىل رصـد هـذه املفـاهيم، حيـث يعـرف 

هـو نـوع و  ،SF-FI, SCI: مز، ويرمـز إليـه بـالر science fictionاخليال العلمي يف اللغـة اإلجنليزيـة مبصـطلح 

تكـــز علــــى اخليـــال، حيـــث يولّـــد فيـــه الكاتــــب عاملـــا خياليـــا أو كونـــا ذا طبيعـــة جديــــدة تر  يتالـــ ،ة األدبيـــةمـــن الكتابـــ

  .أو استخدام لنظريات علمية فيزيائية أو بيولوجية ،باالعتماد على تقنيات أدبية متضمنة فرضيات

الظـاهرة أو النظريـات �ـدف معرفـة مـا سـتؤول إليـه احليـاة متطرقـا ومن املمكن أن يفرتض الكاتب نتائج هذه 

  .ملواضع فلسفية أحيانا

ث جنــد معجــم يـولقـد تعــددت تعريفـات أدب اخليــال العلمــي، وتباينـت مــن ناقــد آلخـر ومــن دارس آلخــر، ح

  .1"ةليخيال يتعامل مع مكتشفات وخمرتعات علمية حديثة متخ:" إكسفورد يعرفه بأنه

املفهـوم يرتكــز علـى اســتجابة اإلنسـان للتقــدم العلمـي والتطــور التكنولـوجي بطريقــة  هــذا بـأنظ حــومـن هنـا نل

  .خيالية

علـــى ذلـــك الفـــرع مـــن األدب الروائـــي، الـــذي يعـــاجل اســـتجابة " كمـــا يطلـــق النقـــاد مصـــطلح اخليـــال العلمـــي

يف  جيســد تــأمالت اإلنســان اإلنســان لكــل تقــدم يف العلــوم والتكنولوجيــا ســواء يف املســتقبل القريــب أو البعيــد، كمــا

                                                           
1Oxford Advanced learner 's : Dictionary Of CURRENT, English, HormbyWithApCowie 

Oxford university, Press, 1974, P: 76. 
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الفضــــائية األخـــرى، ويهــــدف اخليـــال العلمــــي إىل نقـــل احلقيقــــة العلميـــة بأمانــــة  زامجـــاألحتمـــاالت وجـــود حيــــاة يف ا

  .1"وصدق وبنظرة مستقبلية

التفاعـــل بـــني العـــامل الـــواقعي والعـــامل االفرتاضـــي، بـــني يف مفهومـــه هـــذا يقـــر بعالقـــة  "جـــون جـــريفيس"فالناقـــد 

والكائنات األخرى، كما يعطي تنبؤات للحياة املستقبلية خارج األرض، ووصـف للحضـارة علـى الكواكـب اإلنسان 

  .األخرى

" Mysteriesاأللغـــاز "  لمـــي يف مقدمـــة كتابـــهعيعـــرف أدب اخليـــال ال" ســـحق عظيمـــونبا" أّمـــا الباحـــث 

ة للتجربـة نـجابة حتـرك السلسـلة الكامري العلمي، وتلـك االسـتغيإن أدب اخليال العلمي هو استجابة أدبية للت:" قائال

  .2"اإلنسانية مجيعها، وبعبارة أخرى فإن أدب اخليال العلمي يشمل كل شيء

 قصــص أدب اخليــال العلمــي" يعــرف أدب اخليــال العلمــي مــن خــالل كتابــه " مــوروك"يف حــني أن الباحــث 

بــه أدب اخليــال  وذلــك هــو مــا يعــىن إ�ــا رغبــة يف ذكــر شــيء مــا حــول الظــروف اإلنســانية:" ، قــائالً "عــوامل جديــدةل

  .3"اجلديدالعلمي 

هـو اإلحاطـة بـالظروف  أن أدب اخليال العلمـي" يكل موروكما" و" عظيمون"ونستنتج من تعريفي الباحثني 

  .اإلنسانية وإحداث التغيري عليها وفق التطور العلمي والتكنولوجي

قصـة أدب اخليـال العلمـي تبـىن حـول الكائنـات :" يـرى بـأن " سـتورجنيتيودور "ضافة إىل ذلك جنـد الكاتـب إ

  .4"اإلنسانية، مع حل إنساين، ومل تكن لتحدث باملرة بدون حمتواها العلمي

                                                           
ط، اهليئــة املصــرية العامــة /رؤوف وصــفى، د/ كــي والربيطــاين والروســي الســوفيايت، تيثــالث رؤى للمســتقبل أدب اخليــال العلمــي األمر : جــون جــريفيس 1

  .7:، ص2009للكتاب، القاهرة، 
  .46:، صنفسهاملرجع  2
  .46: املرجع نفسه، ص 3
  .46: املرجع نفسه، ص 4
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ا ال الــيت تعــاجل موقفــ ،وائــيإن أدب اخليــال العلمــي هــو تلــك الفئــة مــن النثــر الر :" يقــول" أمــيس"أمــا الكاتــب 

علــى أســاس جتديــد أو ابتكـــار مــا يف العلــوم أو التقنيـــة أو  ويفــرتض أنــه قـــائم ،ميكــن أن ينشــأ يف العــامل الـــذي نعرفــه

األرض، فباسـتثناء إصـراره علـى أن هـذه املواقـف العلوم الزائفة أو التقنية الزائفـة سـواء كـان منشـؤها إنسـاين أو خـارج 

  .1"ال ميكن أن تنشأ يف العامل الذي نعرفه

أن اخليــال العلمــي هــو نــوع مــن الكتابــة  "أمــيس"و "ســتورجني": نلحــظ مــن خــالل هــذين التعــريفني للكــاتبني

يعمد إىل تقـدمي مغـزى علمـي فلسـفي لـيس مـن جانـب أخالقـي، وإمنـا مـن بـاب  -نوع من القص –األدبية السردية 

التسلية والتنوير، فتكون قصة اخليال العلمي مبنية حول  اإلنسان سواًء يف العامل الواقعي أو الكواكب األخـرى وفـق 

 .اة اليت سيعيشها يف ظل التقدم العلمي والتطور التكنولوجيرؤية مستقبلية للحي

ومـــن ناحيـــة أخـــرى هنـــاك بعـــض الكتـــاب الـــذين يعرفـــون اخليـــال العلمـــي مـــن خـــالل عالقتـــه باملتخيـــل، وهـــم 

ـــال العلمـــي ـــه يف بعـــض " :يؤكـــدون علـــى أّن اخلي ـــيس علمـــا مـــع أن ـــة رئيســـية فهـــو ل جـــنس أديب يعطـــي للخيـــال مكان

التـــاريخ وعلـــم االجتمـــاع  عـــنياضـــيات والفيزيـــاء والفضـــائيات وعلـــم األحيـــاء، وبأمهيـــة أقـــل األحيـــان يعتمـــد علـــى الر 

لكن حتت غطاء الرواية املمتعة أو اجلـادة، فهـو أسـطورة احلداثـة (...) يشبه مجيع أشكال الروايات واللسانيات فهو 

  .2"ورها وككل أسطورة فهو مركز الثقل لكل أحالمنا، ألحالم كل األزمنةطيف ت

وأيضـا الــتالحم  ،نالحـظ مـن خـالل هـذا التعريـف بــأن اخليـال العلمـي لـه عالقـات متعــددة مـع خمتلـف العلـوم

  .الشديد بني األدب واخليال والعلم واألسطورة تتمركز كلها يف نص واحد متعدد األبعاد

                                                           
 .46: ، صالسابقاملرجع 1
كليـة اآلداب ،  1طشـعيب حليفـي ،خمتـرب السـرديات ،:تنسـيق ، أدب اخليال العلمي العريب ، مقـال ضـمن الروايـة واخليـال العلمـي:حممد أمحد مصطفي  2

  .44 -43: ، ص2013لدار البيضاء، املغرب، اإلنسانية ، ابن أمسيك، اوالعلوم 
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ل احلضــارة القيــام بقــراءة كاشــفة ملســتقب" بــأن اخليــال العلمــي يهــدف إىل  يــرى"مــالكوم كــاويل"يف حــني جنــد 

  .1"البشرية يف ظل التطورات العلمية اهلائلة على األرض، ويف فضاء الكون تلك التطورات العلمية احملتملة واملمكنة

يقــر بــأن اخليــال العلمــي هــو عمليــة تنبــؤ للمســتقبل واحلضــارة اإلنســانية يف خضــم  "مــالكوم كــاويل"مبعــىن أن 

مر ثوامل أخــــرى، فهـــو ذلــــك النـــوع مــــن األدب الـــذي يســــتالتقـــدم العلمــــي ســـواء كــــان علـــى ســــطح األرض أو يف عـــ

  .املعطيات العلمية والتكنولوجية من أجل ميالد واقع افرتاضي متخيل يرسم احلياة املستقبلية لإلنسان

جـنس أديب وســنمائي " :يف تعريفـه ألدب اخليـال العلمـي عنـدما قـال بأنـه "هكسـلي ألـدوس"وهـذا مـا أقـّر بـه 

  .2"مؤسس على التقديرات االستقرائية للمعارف العلمية يعرض رؤية لعامل مستقبلي

أدب اخليــال العلمــي هــو الفــرع مــن األدب الــذي يتعامــل مــع تــأثري " :يــرى بــأن "جــون جــيمس"يف حــني أن 

املســتقبل واألمــاكن القاســية و  التغيــري علــى النــاس يف عــامل الواقــع، ويســتطيع أن يعطــي فكــرة صــحيحة عــن املاضــي،

ه بـالتعبري العلمـي أو التكنولـوجي وعـادة مـا يشـمل أمـور ذات أمهيـة أعظـم مـن الفـرد أو ا�تمـع وغالبا ما يشغل نفس

  .3"طره احلضارة أو اجلنس نفسه معرضا خلاحمللي، ويف أغلب األحوال تكون في

مـن النتـاج األديب، لكـن يف ظـل تـأثري ء انطالقا من هذا املفهوم ميكن القول بأن أدب اخليـال العلمـي هـو جـز 

التقـــدم العلمــــي علــــى اإلنســــان وفــــق آليــــات وتقنيــــات متطــــورة، انطالقــــا مــــن املاضــــي لريســــم مســــارًا جديــــًدا للحيــــاة 

  .املستقبلية، معتمدا يف ذلك على اجلنس البشري واحلضارة اإلنسانية

لكـن إذا كـان :" يقـول" الرجـال األوائـل واألواخـر" يف مقدمـة كتابـه  "سـتابلدون فأوال"إضافة إىل ذلك جنـد 

ملثـــل ذلـــك البنـــاء اخليـــايل لالحتمـــاالت املســـتقبلية أن يكـــون فعـــاالّ ومقنعـــا متاًمـــا، فـــال بـــد أن يكـــون خيالنـــا منضـــبطا 

                                                           
 -83: ، ص2007، 71أدب اخليال العلمي الـراهن واملسـتقبل، جملـة فصـول النقـد األديب، اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب، عـدد : حممد أمحد مصطفى1

84.  
: ص 2009/2010أدب اخليال العلمي بني العلمية واألدبية، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري، جامعة فرحات عبـاس، سـطيف، : مجيلة بورحلة 2

112.  
  .112: ملرجع نفسه، صا 3
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حالـة احلضـارة الـيت نعـيش  تصـنعهاانضباطا صارًما، ويتعني علينا أن حنـاول جاهـدين عـدم جتـاوز حـدود املمكـن الـيت 

  .1"قبل بدالً من التطلع إىل املاضيتمؤرخني حياولون التطلع إىل املس(...) داخل نطاقها 

اخليال العلمي يف هذا التعريف على أنـه جمموعـة مـن االحتمـاالت، وتنبـؤ للحيـاة املسـتقبلية، شـريطة أن  مَ سِ وُ 

يكــون هــذا الطــرح مقنعــا وفّعــاال بــني النــاس، ويكــون هنــاك تفاعــل بــني النــاس والتقــدم العلمــي وفــق هــذه الطروحــات 

الــيت متليهـا احلضــارة الـيت نعــيش داخلهـا، فــأدب اخليـال العلمــي هنـا يهــدف إىل التطلــع إىل  املسـتقبلية يف ظــل احلـدود

  .املستقبل دون العودة إىل املاضي والولوج يف أعماقه

يعـرف اخليـال العلمـي  T14C124يف رواية  "اك برهان كافبلنسر هوغو ج"إضافة إىل ذلك جند الكاتب 

  .2"سرد خيايل مثري ممزوج حبقائق علمية ونظرات تنبؤية بعيدة:" بأنه

  .تصورات للحياة املستقبليةيال العلمي هو عبارة عن تنبؤات و يتضح من خالل هذا التعريف بأن اخل

وجمــال الفــن  ومــن هنــا ميكــن القــول بــأن أدب اخليــال العلمــي هــو عمليــة التفاعــل بــني جمــالني مهــا جمــال العلــم

، فهـــو يرتكـــز علـــى عمليـــة تـــأثري التقـــدم العلمـــي والتطـــور )املاضـــي، احلاضـــر، واملســـتقبل(جيمـــع بـــني األزمنـــة الـــثالث 

  ).أي مع التقنيات العلمية احلديثة(التكنولوجي على اإلنسان ومدى تفاعله معها 

يكــون عليــه باســتعمال العديــد ومــا ميكــن أن  ،يســائل الكــون ومــا فيــه مبعــىن أن أدب اخليــال العلمــي هــو أدب

  ية أحيــان أخــرىاملتعــة أحيانــا وإىل رؤيــة استشــراف �ــدف إىل إحــداث ،اءات والتقنيــات واألدوات العلميــةمــن اإلجــر 

ألنــــه ميــــزج بــــني العــــامل الــــواقعي والعــــامل االفرتاضــــي، أي تكــــون أحداثــــه علــــى ســــطح األرض وحــــىت علــــى الكواكــــب 

  .األخرى

                                                           
  .47: ثالث رؤى للمستقبل، املرجع السابق، ص: جون جريفيس 1
  .42: ، ص2013، دار األوطان للنشر والتوزيع، 1قدية، طسرداخليال لدى فيصل األمحر دراسة ن: ملياء عيطو 2
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ســــنات حم(وخبطابــــه األديب ...) فرضــــيات، شــــروحات، وســــائل(علمــــيخبطابــــه الكمــــا يتميــــز اخليــــال العلمــــي 

وجيـري هـذا اخلطـاب بـني شخصـيات الروايـة الـيت تنتمـي إىل عـوامل   ،...)لفظية، بالغيـة تقنيـات التعبـري، فنـون التعبـري

ت وحــروب وتتوســط هــذه العناصــر كلهـا أحــداث ومشــاكل ومعــامالد، فــة وتتواصــل بتقنيــات عاليـة التعقيــكونيـة خمتل

  .1دورا أساسيا يف ميالد العمل األديبيلعب فيها اخليال واالبتكار بفضل اللغة،  ،مروعة ومشوقة

وحــىت العلمــاء فهــي تصــب مجيعهــا يف بوثقــة واحــدة داخــل ون وكــل هــذه املفــاهيم الــيت قــدمها النقــاد والدارســ

الذي يركز اهتمامه على العالقات التفاعلية والتأثرييـة بـني التطـورات العلميـة واحليـاة البشـرية يف  ،أدب اخليال العلمي

علــــى ســــطح  مكانــــت علــــى ســــطح األرض أأســــواء  ،املســــتقبلية الــــيت يعيشــــها اإلنســــان ظــــل تنبــــؤات ورســــم للحيــــاة

  .الكواكب األخرى

  :الخيال العلمي في األدب العربي -ب

ــــة ال عــــدما ســــجلناب ــــذي ظهــــر يف البيئ ــــاّ غبعــــض املفــــاهيم للخيــــال العلمــــي ال والواليــــات املتحــــدة  ،ربيــــة عموًم

يف مخسـينات القـرن  الفرنسـيةات مـن هـذا القـرن قبـل أن يـرتجم إىل ياألمريكية على وجه اخلصوص يف أواخر العشـرين

هـو أول   "سـالمة موسـى"اسـات أن ، يقودنا احلديث عن أدب اخليال العلمي يف البيئة العربية، حيـث تقـّر الدر نفسه

، ويعـين �ــا مصــر "خيمــي:"ـةبـن، حيــث ظهــرت لـه قصــة معنو م1926كاتـب ومفكــر عـريب أنــتج يف هـذا اللــون سـنة 

  .م3105وتدور أحداثها على تنبؤات مستقبلية لسنة 

مصــــــطفى "، "توفيـــــق احلكــــــيم"، "عيســــــى يوســــــف عـــــز الــــــدين": وبعـــــدها ظهــــــر العديـــــد مــــــن الــــــرواد أمثـــــال

  .وغريهم..."د عزيز حليايتحمم""حممود

                                                           
  .46: املرجع السابق، ص ،أدب اخليال العلمي العريب:حممد أمحد مصطفيينظر،  1
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والكتـب ،ومن أهم املختصني العـرب الـذين أعطـوا تعريفـات للخيـال العلمـي الـذي يشـمل الصـميم املعجمـي 

من خالهلا أن املفهوم الذي حيمله هـذا النـوع ينتقـل تـدرجييا مـن الـرؤى البسـيطة إىل  سيتضح اليت ،النقدية واملقاالت

  :ريب نذكراملفهوم الغ لغهوالذي ينتهي تقريبا عند احلد الذي ب ،التقومي اجلاد

ذلــك الفــرع :"يعرفــان اخليــال العلمــي بأنــه" العربيــة املصــطلحات"يف معجــم  "كامــل املهنــدس"و "جمــدي وهبــة"

لنـوع من األدب الروائي الذي يعاجل بطريقة خيالية استجابة اإلنسان لكل تقدم يف العلوم والتكنولوجيا، ويعترب هـذا ا

ضــربا مــن قصــص املغــامرات، إالّ أن أحداثــه تــدور عــادة يف املســتقبل القريــب أو البعيــد أو علــى كواكــب غــري كوكــب 

وهلـذا (...) األرض، وفيه جتسيد لتأمالت اإلنسـان يف احتمـاالت وجـود حيـاة أخـرى يف األجـرام السـماوية األخـرى 

والتأمالت يف أسرار احليـاة واإلهليـات مـن  ،اسي من ناحيةالنوع من األدب القدرة على أن يكون قناًعا للهجاء السي

  .1"ناحية أخرى

الـذي يعتمـد علـى اخليــال يف  ،يتضـح مـن خـالل هـذا التعريـف أن اخليـال العلمـي هـو فـرع مـن األدب الروائـي

 .ظل العالقة الفاعلة بني اإلنسان والتقدم العلمي، وتدور أحداثه حول املستقبل

العلمــي جتعــل مــن أحــداثها مرتبطــة، واخليــال العلمــي ال يتحــدد يف زمــن معــني، وإمنــا يتطــرق إىل  وروايــة اخليــال

إىل املاضــي، كمــا يعطــي هــذا النــوع الروائــي توقعــات لوجــود حيــاة خــارج   صــوالأزمنــة خمتلفــة انطالقــا مــن املســتقبل و 

قناًعــا لتعريــة الواقــع مــن الروايــة يعتــرب ذا النــوع فهــعديــد مــن العلــوم والفــروع املعرفيــة، كوكــب األرض، وتتــداخل فيــه ال

  .السياسي

أدب اخليــــال العلمــــي يــــرتجم املكتشــــفات واملخرتعــــات والتطــــورات :" يقــــول بــــأن "نبيــــل راغــــب"يف حــــني أن 

  .2"اليت على وشك الظهور واليت مل تظهر بعد إىل قضايا إنسانية ومغامرات درامية واقاعات فلسفية ،التكنولوجية

                                                           
  .503: ، ص1984 ، مكتبة لبنان، بريوت،2معجم مصطلحات العربية يف اللغة واألدب، ط: جمدي وهبة وكامل املهندس 1
  .9: ، ص1994، دار طالس للدراسات والرتمجة، دمشق، سوريا، 1األدب، طاخليال العلمي يف : حممد عزام 2
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الــذي جيمــع بــني التقــدم  ،التعريــف أن أدب اخليــال العلمــي هــو ذلــك النــوع مــن األدبويتــنب مــن خــالل هــذا 

  .العلمي والتطور التكنولوجي واحلياة اإلنسانية يف ظل رؤية مستقبلية حلياة جديدة

ـــال العلمـــي انطالقـــا مـــن اهلـــدف الـــذي يســـعى إىل حتقيقـــه أدب هـــذا       "رؤوف وصـــفى"أمـــا  يعـــرف أدب اخلي

وأن تغلفــه بغــالف لــه تــألق القصــة  ،احلقيقــة العلميــة بأمانــة وصـدق وبنظــرة مســتقبلية ضإىل عــر  فهــو يهــدف:" النـوع

  .1"وبريقها

واإلبـداع يف ظـل األمانـة والصـدق واالستشـراق شـريطة  ،هذا التعريف باختصار شديد على حرية اخللـق مَ سِ وُ 

  .أن يتسم بسمة القصة

مســتقبلية تقــوم روايــة :" حيــث تقــول إ�ـا ،لروايــة اخليــال العلمـي اأكادمييـ اتضــع تعريفــ "مهــا مظلـوم"كمـا جنــد 

خــر، شخصــيا�ا رمسيــة أو رقميــة غــري آ اأو املتخيلــة عــن جانــب جمهــول مــن الكــون واحليــاة حينــ الثابتــةعلــى احلقيقــة 

إىل زمـــــان مســـــتقبلي أو  -يف الغالـــــباملســـــرود –مكتملـــــة اهليئـــــة النفســـــية واجلســـــدية تنقـــــل زمـــــان اخلطـــــاب الروائـــــي 

(...) ب أن تكـــون عليـــه احليـــاة يف ظـــل التقـــدم العلمـــي املتســـارع تـــوهم، وإىل حلـــول مســـتقبلية كمـــا جيـــســـرتجاعي مإ

  .2"عنصراها العلم واألدب

روايــة هــذا لعناصــر املكونــة اللروايــة اخليــال العلمــي أ�ــا ركــزت علــى  "مهــا مظلــوم"نالحـظ مــن خــالل التعريــف 

توظـف يف ذلــك  ،بطريقـة مشـوقة ومثـرية) اث الروايـةأحـد(وتعـرض أحــداثها  ،)شخصـيات، زمـان، مكـان(النـوع مـن 

ســواء كانـــت هــذه احليــاة يف العـــامل  ،ية يف ظــل التقـــدم العلمــي املتســارعاخليــال لعــرض صــور مســـتقبلية للحيــاة البشــر 

تقـدمي صـور للحيـاة مبعـىن روايـة اخليـال العلمـي متـزج بـني ثنائيـة العلـم واألدب مـن أجـل  ،الـواقعي أو العـامل االفرتاضـي

  . املستقبلية يف قالب روائي

                                                           
  .44: املرجع السابق، ص ،أدب اخليال العلمي العريب:حممد أمحد مصطفي 1
  .45: املرجع نفسه، ص2
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مصـطلح اخليـال ال يعـين علـى :" ، فهـو يـرى أن"طـارق اجلبـور"أّما إذا توجهنا إىل مفهـوم اخليـال العلمـي عنـد 

اإلطــالق االلتــزام الــدقيق باحلقــائق العلميــة الصــرفة، ومعــىن ذلــك أن ظــاهرة الطمــوح يف أدب قصــص اخليــال العلمــي 

خياليـــة  تحـــاال -بعـــد التحليـــل الـــدقيق–، أي عـــن التنبـــؤ العلمـــي بـــل هـــي ضجمـــال العلـــم احملـــليســـت منبثقـــة مـــن 

، ورمبــا تصــدق يف املســتقبل البعيــد تطــوروجدانيــة قــد تصــدق أحيانًــا أو ال تصــدق يف األعــم األغلــب يف املســتقبل امل

  .1..."ممكن التحقيق يف يوم من األيام  اجلميلة، وإن كان بعضها األماينفهي كاألحالم أو 

عــن علــى األمــور العلميــة فقــط، وإمنــا عبــارة  يــف أن اخليــال العلمــي ال يقتصــريتضــح لنــا مــن خــالل هــذا التعر 

اإلنسانية قـد تتحقـق، وقـد ال تتحقـق، فهـي أشـبه بـاألحالم واألمـاين الـيت ميكـن أن تتحقـق  النفسحاالت توجد يف 

  .يف يوم من األيام

عبـد امللـك "أن اخليال العلمي يعـرف علـى أنـه روايـة اخليـال العلمـي، ومثـال ذلـك تعريـف إىل هذا جند إضافة 

هــا وأحــداثها ز احيلغتهــا وشخصــيا�ا وأزمنتهــا وأبهــي العــامل السـحري اجلميــل :" لروايــة اخليــال العلمــي بقولــه "مرتـاض

  .2"كل ذلك من خصب اخليالعتور  وما ي

ت إىل عـــ، تفر ةالتارخييـــو  ةاالجتماعيـــة و تفاصـــيل الذاتيـــاليـــات و ننحاملمبعـــىن أن رويـــة اخليـــال العلمـــي تبحـــث يف 

  .أشكال روائية جند منها رواية اخليال العلمي

قصـص اخليـال العلمـي تعـين القصـص والروايـات املكتوبـة :" آخر للخيال العلمي على اعتبـاره اكما جند تعريف

اضــر أو املســتقبل يف هــي تتنبـأ بأحــداث أو مواقــف أو جمتمعـات علميــة حمتملـة، يف احلو لألطفـال أو الفتيــان الكبـار، 

  . 3"معروفة يف احلاضرو حبرًا وجًوا، ويف الفضاء اخلارجي انطالقا من حقائق أو فرضيات األرض برًا 

                                                           
  .45: سابق، صال املرجع1
  .7: ، ص1998ط، ا�لس الوطين للثقافة، الكويت، /يف نظرية الرواية املعاصرة، د: عبد امللك مرتاض 2
  .120: أدب اخليال العلمي بني العلمية واألدبية،املرجع السابق، ص: مجيلة بورحلة 3



ازيا، األسطورة، الهوية، الرواية والتاريخ تالفانو  الخيال العلمي :تحديد المفاهيم الخاصة بـ     الفصل األول  

 

14 
 

مـــن خـــالل هـــذا التعريـــف ميكـــن القـــول بـــأن روايـــة اخليـــال العلمـــي هـــي عبـــارة عـــن تنبـــؤات بوقـــائع وجمتمعـــات 

يف الكواكـب األخـرى، انطالقـا مـن معطيـات  ممفرتضة يف احلاضـر أو املسـتقبل، سـواء أكانـت علـى سـطح األرض أ

  .احلاضر

واقعيتـه الطبيعيـة مـن خـالل أدبيـة و ع متام الـوعي يعتمـد العلـم وا  جنس أديب:"ويعرف اخليال العلمي أيضا بأنه

  .1"خاصة به وحده

ثمر اجلانـب العلمـي يف اجلانـب األديب، شـريطة أن تالـذي يسـ ،مبعىن أن اخليال العلمي هـو ذلـك النـوع األديب

  .ة العلمية على ساحة العمل األديبال تطغى الرؤي

مــد إىل معطيــات عمليــة ويتخيــل نــوع أديب أو ســينمائي يع(علــم خيــايل :" وأيضــا يعــرف اخليــال العلمــي بأنــه

  .2")منجزا�ا املستقبلية

الـذي ينطلـق مـن املعطيـات  ،وسم مفهوم اخليال العلمي يف هذا التعريـف بأنـه ذلـك النـوع األديب والسـينمائي

  .ألوفالعلمية لصياغة عوامل أدبية جديدة خارجة عن امل

وجناحهـــا مرهـــون  ،)شخصـــيات، زمـــان، مكـــان، أحـــداث(وترتكـــز روايـــة اخليـــال العلمـــي علـــى ركـــائز أساســـية 

  .بوجود هذه العناصر، والتنبؤ باملستقبل، الرحلة اخليالية والعوامل الغريبة واالسرتجاع

مـزيج بـني هـذين املظهـرين ، وإمنـا هـو اً خالصـ اً أدبيـ اً العلمـي لـيس نوعـ وممّا سبق ميكن القول بأن أدب اخليـال

الصفة األدبية للعمل وأيضـا مـن اجلانـب العلمـي الـذي يـربز مـدى التقـدم العلمـي والتطـور التكنولـوجي احلاصـل، وال 

 .اآلخـر بعناصـره ومقوماتـه جلانبني، ألن كل واحد منهما يكمـلميكن ألدب اخليال العلمي أن يتخلى على إحدى ا

فضاء إمكـاين يثـري فيـه اخليـال عـوامل مفرتضـة، تتجسـد مـن خـالل إعطـاء ":بأنه ومن هنا ميكن تعريف اخليال العلمي

                                                           
  .78: ، ص118أدب اخليال العلمي وصناعة األحالم، جملة عّمان، األردن، ع : شوقي بدر يوسف 1
  .940: ، ص2008، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، 10معجم عبد النور املفصل فرنسي عريب، ط: جبور عبد النور، عبد النور عواد 2
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ــــة املتواجــــدة يف الواقــــع أبعــــاًدا ومتطلبــــات جديــــدة ينجــــذب القــــارئ إىل عواملهــــا  ة الســــحريالظــــواهر واألدوات العلمي

ة الـنص األديب الـذي كما ينجـذب إىل بنيتهـا األدبيـة اخلاصـة الـيت ال تعـرف إالّ مـن خـالل طبيعـ  ،واختالفها وغرابتها

  .1"ينتمي إىل اخليال العلمي

جنــــد أيضـــا اجلـــنس البشـــري، وحــــىت  ،والـــذي جتتمـــع يف هـــذا النـــوع مــــن النصـــوص علـــى غـــرار العلـــم واألدب

املخلوقــات الفضــائية، وتكــون أحــداث أدب اخليــال العلمــي علــى ســطح األرض وحــىت يف الكواكــب األخــرى، قصــد 

ة كــــل هــــذا للــــدخول أو معاجلــــة لقضــــية صــــمريــــق متقعإبـــراز مــــدى التقــــدم العلمــــي وحــــىت التعريــــف حبضــــارة وتـــاريخ 

  .سياسية

يف ا�مــل يتمســك اخليــال العلمــي بإثبــات صــحة احلقيقــة العلميــة  :"مــن خــالل هــذا ميكــن القــول أيضــا بــأنو 

  .2"حىت إذا اختلطت دقة العلم أحيانًا

مبعىن أن اخليال العلمي ينبين على حقيقة جوهريـة مفادهـا رسـم احليـاة املسـتقبلية لإلنسـان يف ضـوء التطـورات 

  .3"حماولة تقدمي ال حمدودية الكون":عاملية هلا مفاهيمها وتطبيقا�ا، فهيلغة احلاصلة، كون هذا العلم 

  . أ�ا تفسريات للكون يف ظل ما هو حاصل، وما حصل وما ميكن أن حيصلعىنمب

الكتابـة األدبيـة، حيـث  ا النـوع مـنحث والكتابـة يف هـذوهذا أيضا ما توصلت إليه اجلهود العربية يف جمال الب

ي ال يرتكـــز علــى زمـــن ارتكــزت أعمــاهلم علـــى ربــط جـــل األحــداث والوقـــائع باجلانــب املســتقبلي، ألن اخليـــال العلمــ

  ).املاضي، احلاضر، املستقبل: (جيمع بني األزمنة الثالث حمدد فقط، بل

                                                           
  .125 -124: أدب اخليال العلمي بني العلمية واألدبية،املرجع السابق، ص: ينظر، مجيلة بورحلة 1
، املركــز القــومي للرتمجــة، القــاهرة 1أميــن علمــي، عــاطف علمــان، وأمحــد الــرويب، ط/العلمــي، ت دليــل كمربيــدج للخيــال: إدوارد جــيمس وفــرح مندلســون 2

  .259: ، ص2013
  .260: ، صنفسه املرجع3



ازيا، األسطورة، الهوية، الرواية والتاريخ تالفانو  الخيال العلمي :تحديد المفاهيم الخاصة بـ     الفصل األول  

 

16 
 

التكنولوجي احلاصـل، ليوسـع ة العلمية، والتقدم العلمي والتطور يكما نلحظ يف أعماهلم االرتكاز على خاص

  .دائرة الرؤية وتتجاوز كوكب األرض إىل كواكب وعوامل أخرى غري العامل الذي يعيشه اإلنسان

يهـــتم بالقضـــايا اإلنســـانية  هباإلضـــافة إىل ذلـــك جنـــد أن اخليـــال العلمـــي العـــريب مل يهمـــل شـــقه القـــومي، إذ أنـــ

  .والسياسية واحلضارية ألي دولة أو جمتمع معني

  ):العجائبية(الفانتازياــــ مفهوم 2

ع إىل كـــون أغلـــب املصـــطلحات مت يقـــع العديـــد مـــن الدارســـني يف إشـــكالية ترمجـــة املصـــطلحات، وهـــذا راجـــ

  .ستريادها من الغرب، مما خلف هلم صعوبة يف وضع ما يقابلها بالعربيةا

يتولـون عمليـة الرتمجـة اختلفـوا مما ال شك فيه أغلب املصطلحات مت استريادها من الغرب، والبـاحثون الـذين "

الــيت  Fantastiqueالعــريب، وهــذا مــا جنــده يف كلمــة  يف ضــبط تلــك املصــطلحات، ووضــع مــا يقابلهــا يف الــدرس

  .1"عربت بصورة خمتلفة عن طريقة الرتمجة

يف وهــذا األمــر يضــعنا أمــام إشــكاليات كبــرية وعديــدة تســتوجب علينــا حتديــد بعــض املصــطلحات وضــبطها و 

 بصيغ وتعابري خمتلفة، وجنـد أن معظـم املعـاجم العربيـة أعطـت لـه يبعرب عن العجائمقدمتها مصطلح العجائبية، وقد 

  .2تقريبا نفس املدلول

  :لغةــــ أ

َعَجــَب، َعجــبَّ منــه، عجبــا وعجبــا أنكــره لقلــة اعتيــاده إيــاه :" ففــي الوضــع اللغــوي جــاء يف املعجــم الوســيط

  ".ويقال عجب، عجيب شديد املبالغة وهي عجيبة مجع عجائب واألعجوبة ما يدعو للعجب

                                                           
  .13:، ص2010، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 1النص العجائيب، ط:  حممد تنفو 1
  .584: ، ص1960للطباعة والنشر، القاهرة، ،املكتبة اإلسالمية 1معجم الوسيط، ج: إبراهيم مصطفى 2
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مـــن الفعـــل َعَجـــَب العجـــب والعجـــُب إنكـــار مـــا يـــرد :" أن العجائبيـــة "البـــن منظـــور"وجـــاء يف لســـان العـــرب 

  .1"عليك لقلة اعتياده معجم العجب والَعجب هي النظر إىل شيء غري مألوف وال معتاد

القرآن الكرمي مرتني �ذا اجلـدر حتمـل معـىن الدهشـة واالسـتعجاب كما جند بأن لفظة العجيب قد وردت يف 

يَا َويـَْلَتا أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهـَذا بـَْعلِـي َشـْيخاً ِإنَّ َهـَذا  قَاَلتْ  ﴿:من أمر غري مألوف احلدوث كقوله تعاىل يف سورة هود

ُهْم فـََقــاَل اْلَكــاِفُروَن َهــَذا َشــْيٌء  بَــْل َعِجبُــوا﴿:، وقولــه تعــاىل72ســورة هــود، اآليــة  ﴾َلَشــْيٌء َعِجيــبٌ  ــِذٌر ِمــنـْ أَْن َجــاَءُهْم ُمْن

  .02سورة ق، اآلية  ﴾َعِجيبٌ 

مرأة عمران حني تعجبت من والد�ا يف ذلك العمر، جيعل األمر كاملعجزة اخلارجة عن العـادة واآليـة الثانيـة اف

  .هلا الدهشة نفسها

يفيــد بــأن " عجائــب املخلوقــات وغرائــب املوجــودات"يف كتابــه ) هـــ682ت( "زكريــا القــزويين"والعجيــب عنــد 

  .2"ء أو عن معرفة كيفية تأثريه فيهلإلنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيحرية تعرض 

تغـري الـنفس مبـا خفـي سـببه " فالعجب عنده هـو " التعريفات"يف كتابه ) هـ816ت( "للجرجاين"أما بالنسبة 

  .3"وخرج عن العادة مثله

أي أن النفس تستغرب وتندهش من أي مظهر عجيب غريب، وجنـد أن املعـاجم العربيـة وقفـت عنـد املفهـوم 

مبعـــىن يكـــاد يكـــون واحـــدا، وإن كـــان االخـــتالف يف املظـــاهر النفســـية واالنفعاليـــة الـــيت احنصـــرت يف صـــورة الدهشـــة 

الكرمي، واملعاجم العربية، وهـو حيمـل  يف كل من القرآن" العجاب"واالستعجاب واحلرية وغريها، كما ورد هذا اللفظ 

  .يف طياته الداللة نفسها

                                                           
  .584 -580: ، ص1863دار صادر، بريوت، لبنان، 1،ط،1لسان العرب،مادة َعَجَب، م: ابن منظور ايب الفضل حممد بن مكرم  1
  .453:ص، 2006ط، رؤية للنشر والتوزيع، /الرحلة يف األدب العريب، التجنيس، آليات الكتابة، خطاب املتخيل،د: ليفيحشعيب  2
  .453 :املرجع نفسه، ص3
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ممــا تقــدم تنصــرف كلمــة العجيــب إىل كــل مــا يــدعو إىل العجــب والدهشــة واخلــروج عــن املــألوف وإثــارة احلــرية 

  .واالرتباك من اجلهل باألسباب

  :اصطالحا -ب

 فالعجـــائيب يتغـــري بتغـــري العصـــورتعـــددت مـــدلوالت مصـــطلح العجـــائيب، والعجائبيـــة حســـب رؤيـــة كـــل ناقـــد، 

يضـــــعه مقـــــابال للمـــــدهش وهنـــــاك مـــــن جيعلـــــه مرادفـــــا للـــــومهي أو اخلـــــارق، وهـــــو مـــــرادف " والثقافـــــات، وهنـــــاك مـــــن 

  .1"ملصطلحات عدة كغري الواقعي واخلارجي عن املألوف وفوق الطبيعي

كـل مـا لـه عالقـة :"تعينو  Fantastiqueإن العجائيب يف أصله عند الغربيني، مأخوذة من الكلمة اليونانية 

أو اخلــارق، أو مــا ميــت بصــلة للخيــال  مــدهشلل مرادفــا Fantasticosأن  ةجم الفرنســيا، وجنــد يف املعــ2"باملخيلــة

 ...للعجيــب الشــكل الفــين أو األديب الــذي يســتدعي العناصــر التقليديــة :" والــوهم، واألســطورة وأحيانــا يأخــذ معــىن

  .3"ويربر اقتحام الالعقالنية للحياة الفردية واجلماعية

تلــك الروايــات، والقصــص املســتمدة مــن حيــاة الشــعوب الغــابرة يف طيــات التــاريخ  هــيمبعــىن آخــر فالعجــائيب 

هـو فّالعقالنيـة أهـم السـمات البـارزة يف تلـك األشـكال األدبيـة، كال األدبيـة الفنيـة وهـذا مـا يضـع لحتاول ضم األشـ

  .ع باألساطري وهو يطبع أهم مسات األساطري اليونانية والرومانيةاملألوف الطبيعية، والعجائيب مشي علىيطغى 

الشــكل اجلــوهري :"حيــث اعتــربه" العجــائيب"نتاســتيك أول مــن عــرض لتعريــف الفا "جــورج كاســتني"وجنــد أن 

دعيا األشــباح الــيت يصــادفها الــذي يأخــذ العجيــب عنــدما يتــدخل التخيــل يف حتويــل فكــرة منطقيــة إىل أســطورة مســت

  .4"املنعزل تشردهلاأثناء 

                                                           
  .145:، ص2012، 8سحر العجائيب يف رواية وراء السراب، جملة املخرب، جامعة خيضر، بسكرة، العدد: جناح منصوري 1
  .36: ، ص2006 - 2005العجائبية يف أدب الرحالت، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، : اخلامسة عالوي 2
  .36: املرجع نفسه، ص3
  .36: ، صنفسه املرجع4
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فهــــو يشــــري إىل أن العجيــــب شــــكل جــــوهري، ألنــــه حيــــول فكــــرة واقعيــــة إىل األســــطورة، ومييــــل إىل اســــتدعاء 

  .األشباح يف اجلو املنعزل

ومتزيــق نــاجم عــن اقتحــام مــا هــو خمــالف للمــألوف وتقريبــا غــري  ...فوضــى:"" روجــي كــايوا"والعجــائيب عنــد 

  ".ل احلقيقي املألوفتماحمل

بأنــه خــارق للعــامل العــادي الــواقعي  "العجــائيب"يصــف  "روجــي كــايوا"ومــن خــالل هــذا التعريــف يتبــني لنــا أن 

  ".حني يقتحم داخله عنصرا غري واقعي ويف متثله قطيعة لالنسجام الكوين

تصـبها طبيعـة يف تسـاؤل بعـدما يغللمخيلة اليت تضـع قـوانني ال الشكل:"هو  "كايوا"منظور  والفانتاستيك من

  .1"الفوق طبيعي

أن الفانتاستيك هو تردد كائن، ال يعرف سوى القـوانني الطبيعيـة أمـام حـادث لـه :""تزفطان تودوروف"ويرى 

  .2"صيغة فوق طبيعي

اطق نــيكشــف امل:"ن يف كونــهفالفانتاســتيك لــه أمهيــة تكمــدوروف، فــالرتدد هــو مســة أساســية للعجــائيب عنــد تــو 

أن احلـدث الفـوق ":أيضـا "تـودوروف"، ويـرى 3"وهو إخراج األسطورة بعالمة الوعي....املظلمة يف الالوعي اجلمعي

  .4"معينة على بديهياتطبيعي هو يف جوهره حامل ملعرفة غريبة عن املعرفة املألوفة املرتكزة إىل 

  

  

  

                                                           
  .31: سابق، صالرجع املالرحلة يف أدب العريب، : شعيب حليفي 1
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  :األدب العجائبيمصطلحات  -ج

 الغريب:  

الغريـــب يف اللغـــة هـــو الغريـــب مـــن :" عنـــد ابـــن منظـــور يف لســـان العـــرب بـــأن "الغريـــب"لقـــد ورد ذكـــر اللفظـــة 

  .1"الكالم والغربة والغرب هو القوي والغريب هو البعيد عن وطنه، واستغرب من الضحك أكثر منه

  .2"االستعمال لذا النا�ني من الكتاب والشعراءوالغرابة أن يكون اللفظ غري ظاهر املعىن وال مألوف "

بأن الغريب كل أمر عجيب قليل " " عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات:"قزويين يف كتابهكما ذكر ال

  .3"الوقوع خمالف للعادات املعهودة واملشاهدات املألوفة

ذا لقلة وقوعه، فالغريب يكشف ده ومل يألفه الناس ويستغربون منه وهالغريب إذا هو الشيء الذي مل يعتف

  .لنا سريورة ختالف جمرى احلياة املألوفة

 العجيب:  

وقــات وغرائــب جنــد مصــطلح العجيــب مصــطلح لــيس غريبــا عــن الــرتاث العــريب فقــد ورد ذكــره يف كتــاب املخل

  .4"عن معرفة سبب الشيء هالعجيب حرية تعرض اإلنسان لقصور "املوجودات للقزويين

يعطينـــا أشـــياء خارجـــة عـــن الطبيعـــة وهـــي ليســـت واقعيـــة تتـــدخل يف حياتنـــا العاديـــة والعجيـــب هـــو نـــوع أديب 

اليوميـة فتقـوم بتغيـري منحاهـا، والعجيـب قـد تكـون أحداثـه مدهشـة تـرتك يف نفسـية اإلنسـان التعجـب لعـدم قر�ـا ممــا 

  .ألفه واعتاده

  

                                                           
  .641 -269: ، ص1997، 4لسان العرب، مادة غرب، م: ابن منظور 1
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 السحري:  

ســحر انقطــع ســحره مــن جذبــه بالــدلو بالســحر والســحرة " مــن الفعــل  ذكــر الســحري يف لســان العــرب  جــاء

  .1"السني أكثر مما يستعمل يف سحرأن والسحرة بياض يعلو السواد يقال بالسني والصاد إال 

ضــمن العجائبيــة ويلتقــي  "لــؤي فــاكس"أدخلهــا فاحلكايــة الســحرية جنــد فيهــا مــا جنــده يف الفانتاســتيك وهلــذا 

ى األول من اخليـال ومهـا يزرعـان راعات هذا العامل الواقعي، ويتغذى من صاين يتغذأن الث السحري والفانتاستيك يف

  .اخلوف والرعب يف نفسية املتلقي

جــو  تــدور يفففــي النهايــة الســحرية جنــد بــأن احلكايــة تكــون �ايتهــا ســعيدة، أمــا احلكايــة الفانتاســتيكية فهــي 

  . من الرعب وتنتهي بنهاية غري سعيدة

 :ق بين الخيال العلمي والفانتازياالفر ــــــ  3

خيلــط بعــض النقــاد بــني اخليــال العلمــي والفانتازيــا، إىل درجــة صــنفوها يف نفــس الــنمط األديب، وهنــا ميكــن أن 

أن بعــض الروايــات تصــنف ضــمن اخليــال العلمــي، أمــا الــبعض اآلخــر فيصــنفها يف  ثنضــرب مثــاال عــن ذلــك، حيــ

  .الفانتازياكلة اخللط بني اخليال العلمي و خانة الفانتازيا، ومن هنا برزت مش

خيتلـف اخليـال العلمــي :" مـن الفروقـات بــني اخليـال العلمـي والفانتازيـا حيــث مـن هنـا ميكـن ان نــدرج العديـدو 

والفانتازيــا ال ميكــن أن ختــتلط مــع اخليــال العلمــي رغــم أن كليهمــا ينتمــي إىل أدب اخليــال، ألن لكــل  .عــن الفانتازيــا

  .2"ليت يتميز �امنهما خصائصه ا

  .فاخليال العلمي والفانتازيا شيئان خمتلفان ولكل منهما خصائصه اليت متيزه عن اجلنس الثاين

                                                           
  .5: ، صالسابق املرجع1
  .97:، ص2015،مطبعة جامعة دمشق، 1أدب اخليال العلمي، ط: لعادي عياد، كوثر عيادحممد ا 2
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عمليــة تشــكيل مصــورات لــيس هلــا وجــود بالفعــل، أو القــدرة علــى :"ميكــن القــول بــأن الفانتازيــا هــي ومــن هنــا

منطــق الواقــع واحلقيقــة يف ســرده، مبالغــا يف افتتــان عمــل أديب، يتحــرر مــن :"، أمــا الفانتازيــا األدبيــة فهــي1"تشــكيلها

  .2..."خيال القراء

 بـني أدب اخليـال العلمـي نين املشـرتكين ميـثالن العنصـر يفاخليال يبـث يف نفـس القـارئ الدهشـة والعجـب اللـذ

  .والفانتازيا األدبية، فالتداخل بني هذين النوعني األدبيني يتماهى بشكل يصعب الفصل بينهما

إىل معتقــــدات  يعــــود:" ألدب اخليــــال العلمــــي أن أصــــلهبب يرجــــع الكثــــري مــــن النقــــاد والدارســــني وهلــــذا الســــ

ر األرواح دد كبري من كتـاب هـذا النـوع إىل سـفن يردوا موضوع السفر يف الزمن، الذي تناوله عوتصورات فنتازية، كأ

  .3"عددة بعد مسافات هائلة يف الزمنأو تقمص الروح يف أجساد مت

حــظ بــأن اخليــال العلمــي والفانتازيــا كفــرعني مــن تفرعــات أدب اخليــال، ولكــن لكــل منهمــا نلمــن خــالل هــذا 

  .عامله اخلاص، وقوانينه اخلاصة

فـــإن الفانتازيـــا تعمـــل يف اجتـــاه مغـــاير، فهـــي ختلـــق " ن اخليـــال العلمـــي هـــو األدب املمكـــن ،إذا اتفقنـــا علـــى أ

روجيــه  "الالواقـع فهـي أدب غــري ممكـن احلــدوث، لقـد نشـأت مــن انقطـاع يف نظــام األشـياء ويف تناسـق الواقــع، يـزعم 

يعــة الــذي يعمــل علــى فالفانتازيــا هــو أدب القط"،القطيعــة الغريبــة عــن العــامل الــواقعي"أن الفانتازيــا تعــرب عــن  "كــايوا

  .4"العالقات مع الواقع كما نفهمه فيه فجأة يف ء التجاوزإنشا

فمـن خـالل هـذا نلحـظ بـأن اخليـال العلمـي  .اخليال الالواقعـيالفنتازيا بضل البعض تسمية هلذا السبب يف و

العلمـي مبـا  يتميز نص الفانتازيـا عـن نـص اخليـال:"فهي أدب غري ممكن احلدوث حيث  ممكن احلدوث أما الفانتازيا

                                                           
اخليــال العلمــي يف األدب العــريب احلــديث يف ضــوء الدراســات املقارنــة، أطروحــة جامعيــة لنيــل شــهادة درجــة املاجســتري يف اللغــة : حممــد عبــد اهللا الياســني 1

  .16:، ص2007لعلوم اإلنسانية، العربية وآدا�ا، جامعة البعث، كلية اآلداب وا
  .16:املرجع نفسه، ص2
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لوجــود مفــرتض لقــوانني  خاضــعا ا التناســق الظــاهري للــراهن املعــيشاألوهــام اللســانية والــيت يكــون فيهــيســميه النقــاد 

ه القـــارئ فيـــه يف ممـــرات روايـــة ذات متاهـــات، إذ تتحـــول اللغـــة إىل تيـــعـــادة إىل عـــامل غـــري متجـــانس ي أخـــرى ويفضـــى

  .1"مصيدة توقع يف شباكها أحداث القصة

مــن خــالل هــذا ميكــن القــول بــأن اخليــال العلمــي يتميــز بأســلوب خــاص، أّمــا الفانتازيــا هــو أدب الالواقــع أو 

الالممكــــن كمــــا ميكــــن اإلشــــارة إىل أن اخليــــال العلمــــي خيــــال ممكــــن احلــــدوث أمــــا الفانتازيــــا فهــــي خيــــال الالممكــــن 

ســطة اللغــة أنــه يوجــد واقــع معــاكس للواقــع فقــد بــني كتــاب الفانتازيــا يف العديــد مــن ابتكــارا�م، وذلــك بوا"ث،و احلــد

  .2"موتى أو إظهار شبحللنتازيا تسعى إىل إعادة احلياة  فالفا، ل لذي نتصوره والذي يصل إىل املستحيا

وتى واألحيـاء أو املـ: مثل ،دب الفانتازيا ينتمي إىل عامل ما وراء الطبيعة هذا األساس ميكن القول أن أ وعلى

  .تكون القطيعة بني عامل احلقيقة وعامل اخليال الذي ال حيكمه املنطقحيث ،)مصاصي الدماء(

ث بعـلكن هذه اإلسرتاتيجية، هـي آليـة لومن هذا املنطلق جند أن اللغة إسرتاتيجية للكتابة يف عامل الفانتازيا، 

ر أو االكتشـاف سبب له نوع من القلق، فهنا اللغة ليست أداة يستعان �ـا للتطـو اخلوف والرعب لدى القارئ اليت ت

أن حضـور الغريـب ":للمستقبل بقدر ما هي آلة تثري اخلوف يف نفس املتلقي، هلـذا يـذهب املهتمـون �ـذا ا�ـال إىل 

إن غـري املفكـر فيـه وغـري املتصـور يتحـديان ...، ئ وتزعزعه �دف إبـراز الواقـعمقلق، هذه الغرابة املقلقة ختلخل القار 

  .3"بنا إىل عامل ما وراء الطبيعة انيقدف املنطق، فهما بتحطيمهما االنسجام

وهو ما ميكن أن متثل له بعصا سحرية لساحرة ما انبعثت فيها احلياة فجـأة وشـرعت حتـول األشـياء، وتضـفي 

  .عليها بعًدا ال واقعيا

                                                           
  .102: ، صالسابق املرجع1
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لـــيس كـــذلك، فهـــو إمـــا  إن الفانتازيـــا عـــادة مـــا تكـــون مرتبطـــة مبفهـــوم الرعـــب والفـــزع، بينمـــا اخليـــال العلمـــي"

لإلنســان   ) مبنظـور ســليب( وللكـون، أو كوابيســي بالنسـبة لإلنســان  يبعــث علـى اإلرتيــاح) مبنظــور إنتشـائي(طوبـوي 

  .1"وللكون وهنا ميكن ملشاعر الرعب أن تتكون

لـيس كـذلك الرعب والفـزع، بينمـا اخليـال العلمـي حباليت يف أغلبها ترتبط بأن الفانتازيا طالق مما سبق نفهم ان

  .فهو يقوم على شقني، أوهلما يتعلق باالرتياح لإلنسان والثاين يرتبط مبنظور سليب لإلنسان

أمــا اخلــوف الــذي ينتــاب قـــراء اخليــال العلمــي هــو خــوف ذو طبيعـــة خمتلفــة، إن حضــور الصــور املرعبـــة يف " 

خـرى، يشـرعها املنطـق اخلـاص للروايـة سـخني أو اآلالت املرعبـة، أو سـكان العـوامل األناخليال العلمي مثل صور املست

املستند إىل العلم، جيعل العلم هذا احلضور قريبا مـن املعقـول أو ممكـن التحقيـق، فاخليـال العلمـي يقـدم دائمـا تفسـريا 

  .2"عقالنيا ويعمل دائما على تربير ما يقدمه تربيرا علميا

القابــل للشــرح والتربيــر يف حــني العكــس إىل العــامل املــوازي  وعلــى ضــوء هــذا نــرى بــأن اخليــال العلمــي ينتمــي

  .غري القابل للشرح والتربير املوازيبالنسبة للفانتازيا فهي تنتمي إىل العامل 

كما قلنا سابقا بأن اخليال العلمي اسـتفاد كثـريا مـن األدب العجـائيب، ليبلـور ختـيال خمتلفـا يسـتمد أسسـه مـن 

  .3االستشرافات العلمية الباهرة والفرضيات العلمية

فنجــد العديــد مــن الكتــاب مــن يقــع يف مشــكلة اخللــط بــني اخليــال العلمــي والفانتازيــا العلميــة لكــن البــد مــن 

اخليــال العلمــي مييــل إىل حكــي أشــياء ممكنــة احلــدوث علــى املســتوى :"بــأن "يليــزا تــوتل"لتمييــز بينهمــا، حيــث تــرى ا

                                                           
  .104: ، صالسابق املرجع1
  .104: ، صنفسهاملرجع 2
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  .164: سابق، صالرجع امل، العلمي، تنسيق شعيب حليفي 
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عكس من الفانتازيا العلمية اليت حتكـي عمـا هـو النظري، أو على األقل مبا ال تعرف بأ�ا مستحيلة احلدوث، على ال

  .1"مستحيل، كأعمال السحر اليت ال حتتاج إىل تفسري

، وإذا مــا أردنــا توضــيح الفكــرة "فــن كتابــة الفانتازيــا واخليــال العلمــي:" يف كتا�ــا "ليــزا تــوتلي"وهــذا مــا ذكرتــه 

مصاصــي الــدماء ميكــن أن تنــدرج ضــمن قصــص :" نضــرب مــثال" أكثــر حــول الفــرق بــني الفانتازيــا واخليــال العلمــي

األدب العجــائيب إذا مل تقــدم تفســري واضــح، بســبب ظهــور هــذا النــوع مــن الكائنــات، فمصــاص الــدماء يظهــر هــذا 

منبعثـــا مـــن العـــدم، وقـــد تنـــدرج ضـــمن اخليـــال العلمـــي إذا قـــدم تفســـري للتحـــول اجلـــذري للكـــائن اإلنســـاين مـــن كـــائن 

  .2"ةعرض لإلشعاعات النوويمثال الت طبيعي إىل ما فوق الطبيعي،

ضــمن األدب الفانتــازي وهنــاك مــن  قصــص مصاصــي الــدماءهنــاك كتــاب مــن يــدرج  األســاس فــان علــى هــذا

  .يدرجها ضمن اخليال العلمي

 أو مــا يســميه الـــبعض ،بــني اخليــال العلمــي والفانتازيــا الفــروق املوجـــودة إىل شــارةميكــن اإلمــن جهــة أخــرى و 

الفــرق احلاســم األول يتعلــق بــدافع االهتمــام لــدى القــارئ " :أن "جــان غــاتينيو"دب العجيــب، حيــث يــرى بــاأل أيضــا

 دهاشنــاإل يف اخليــال العلمــي، املفاجــأة و بــهوكــذلك لــدى املؤلــف، فأســاس األدب العجيــب هــو الرعــب، ويســتبدل 

  .3"اإلنسان إىل قيم خمتفيةثة، جلأ فمقابل العقالنية أو العلموية احلدي: إىل أن العجيب هو املستنكر

  .ى األقل يستند إىل قيم غري منكرةفإذا كان األدب العجيب يستند إىل املستنكر، فإن اخليال العلمي عل

                                                           
  16: ، صالسابقاملرجع 1
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فاألدب العجيب هـو احلـرية الـيت يعانيهـا كـائن ال يعـرف القـوانني الطبيعيـة أمـام حـدث يبـدوا يف ظـاهره غـري " 

فيسـبب  الداخلي بني معرفة القوانني الطبيعية ومصـادقة عنصـر يدحضـها ولكنه على وجه التدقيق، التناقض طبيعي،

  .1"ر يف التصديق لكن نقبل املبهماحلرية، خنتا

قلنـا مـن اإلدراك إىل اليقـني، دون أن يتـيح نيف معظمـه علـى  اً من خالل هذا نفهم بأن لألدب العجيـب تـأثري 

  .لنا التوقف عند هذا أو ذاك

 .األسطورة: المبحث الثاني

 :األسطورة مفهومـــــ 1

فهــــــــي أول عمليــــــــة يف حماولــــــــة تطبيــــــــق املفـــــــــاهيم  ،تشــــــــغل األســــــــطورة مركــــــــزا مهمــــــــا يف الفكــــــــر اإلنســــــــاين

الفلســـــــفية يف الـــــــدرس اإلنســـــــاين، لتخلـــــــيص اإلنســـــــان مـــــــن ســـــــيطرة اجلهـــــــل علـــــــى العقـــــــول وتعليمـــــــه ســـــــر وجـــــــود 

الســــــومرية مــــــن أقــــــدم النمــــــاذج وتعــــــد األســــــاطري  ،وكــــــل مــــــا خيتلجهــــــا مــــــن ضــــــوابط وأحكــــــام الطبيعــــــة وظواهرهــــــا،

املنطلــــــــق نتجــــــــه إىل هــــــــذا ومــــــــن  ،الــــــــيت ترتكــــــــز علــــــــى أســــــــاطري الشــــــــرق األدىن ،األدبيــــــــة يف الدراســــــــات التارخييــــــــة

  .حتديد مفهوم األسطورة بشقيها اللغوي واالصطالحي

  :لغة-أ

تســـــــــــــــتعمل كلمـــــــــــــــة أســـــــــــــــاطري يف القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــرمي وكأ�ـــــــــــــــا مصـــــــــــــــطلح دائـــــــــــــــم االســـــــــــــــتعمال وتعبـــــــــــــــري 

ــــــــــــد جــــــــــــاءت كلمــــــــــــة أســــــــــــاطري يف القــــــــــــرآن الكــــــــــــرمي ضــــــــــــمن اآليــــــــــــات  ،مجيــــــــــــع النــــــــــــاسمــــــــــــألوف يفهمــــــــــــه  وق

ــــــــــــة ــــــــــــه تعــــــــــــاىل ،اآلتي ِــــــــــــنيَ  ﴿:يف قول ــــــــــــَذا ِإالَّ َأَســــــــــــاِطُري اَألوَّل ــــــــــــُروا ِإْن َه ــــــــــــوُل الَّــــــــــــِذيَن َكَف ــــــــــــة  ﴾ يـَُق ـــورة األنعــــــــــــام، اآلي ســـــــــ

ـــــــــــَل َهـــــــــــَذا ِإْن َهـــــــــــَذا إِ ويقـــــــــــول أيضـــــــــــا ﴿ ،35 ـــــــــــا ِمْث ـــــــــــا لَـــــــــــْو َنَشـــــــــــاُء َلُقْلَن ْعَن ـــورة  ﴾الَّ َأَســـــــــــاِطُري اَألوَّلِـــــــــــَني قَـــــــــــْد مسَِ ســــــــ

   .31األنفال، اآلية 
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ـــورة  ﴾َوقَــــــــــــاُلوا َأَســــــــــــاِطُري اَألوَّلِــــــــــــَني اْكَتَتبَـَهــــــــــــا َفِهــــــــــــَي ُمتْلَــــــــــــى َعَلْيــــــــــــِه بُْكــــــــــــرًَة َوَأِصــــــــــــيالً ﴿ :أيضــــــــــــاوقــــــــــــال  ســـــــــ

  .5الفرقان، اآلية 

عبـــارة عـــن شـــعور، وأن يتضـــح مـــن خـــالل هـــذه اآليـــات القرآنيـــة بـــأن هنـــاك مـــن اجتـــه إىل أن القـــرآن الكـــرمي 

أساطري األولني هم أصناف من الناس امللحدين من قوم قريش من جهلة وبرامهة حيـث قـالوا عـن القـرآن الكـرمي بأنـه 

  .سحر

 "حمـيط احملـيط"يف قـاموس  جـاء وهـذا مـا احلكايـة،على أ�ا القصة و العربية  املعاجمجل يف حني تعرف األسطورة يف 

  .1"وريا باليونانية ج أساطريطسأاحلكاية والقصة معرب  ،األسطورة:"،حيث يقول "بطرس البستاين "لصاحبه 

  :اصطالحا -ب

، أو أصـول الكـون دور حـول املعتقـدات امليثافيزيقيـةمعلومات منظمـة تـ"رف األسطورة يف االصطالح بأ�ا تع

والـــذي يـــنظم ويشـــرع  ،وأ�ـــا تســـجيل للنظـــام األخالقـــي ،أو املؤسســـات االجتماعيـــة أو تـــاريخ شـــعب مـــن الشـــعوب

أي منـذ عصـر  -املعتقـدات–وأن منابع امليثولوجيا تضرب جبدورها على مـدى سـتة آالف سـنة  ،املواقف واألحداث

  2."السومريني

خنلص من هذا التعريف إىل أن األسطورة هـي عبـارة عـن معطيـات منظمـة جتسـد لنـا مـا هـو موجـود يف العـامل 

اخلــارجي، أو العــامل الــواقعي كمــا ترســم لنــا تــاريخ الشــعوب، وماضــيها وكــل إجنازا�ــا وهــذا املصــطلح راجــع إىل عهــود 

ملعروفــة يف جنــوب بــالد الرافــدين وقــد عــرف هــي مــن أهــم احلضــارات القدميــة ا(قدميــة يف الــزمن أو العصــر الســومري 

  .)ملسمرياتارخيها من األلواح الطينية املدونة باخلط 
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والـيت فيهـا تنـوع ، ث يف تـاريخ ا�تمعـات البشـرية دح:"املوسوعة الربيطانية على أ�ا وقد وردت األسطورة يف

اخليـال النفسـي حلضـارات النـاس  الـذي يتضـح مـن خـالل طبيعـة األسـطورة يف ، من األفكار واخلصـائص واألسـلوب 

ــــيت تعطــــي خاصــــية ، يســــتعمل لدراســــة وجتســــيم األســــطورة  mythologyكمــــا أن مصــــطلح علــــم األســــاطري  ال

  1".سحيقةللمعتقدات ال

وأيضــا احلقــول املعرفيــة وحــىت  ،اإلنســانية يضــح لنــا مــن خــالل هــذا بــأن األســطورة هــي تعبــري عــن الســلوكات

  .االنساين الدال على حضارة كل أمةالتاريخ البشري، حيث تعترب هذه األخرية عبارة عن ختييل نفسي للتفكري 

ـــــا الســـــورية تعريـــــف لألســـــطورة عـــــن الباحـــــث والفيلســـــوف  "                إليـــــاد مريســـــيا"كمـــــا جـــــاء يف كتـــــاب امليثولوجي

تـروي قصـة مقدسـة وحادثـة وقـع يف زمـن البـدء ، غريق تعين حكاية واألسـطورة وهي عند اإل mythosأن امليتوس"

أو جــزء منــه وال يــروي امليتــوس إال مــا حــدث فعــال ويفســر مــا هــو كــائن  هــو الكــون، ســواء أكــان مــا أتــى إىل الوجــود

  2."وموجود فعال لذلك فهو قصة حقيقية

وهـــي عبـــارة عـــن قصــة واقعيـــة أو مقدســـة أو وقـــائع  ،وســم هـــذا التعريـــف بــأن امليثـــوس هـــي نفســـها األســطورة

  .حدثت يف زمن مضى

األســاطري تنبعــث مــن حاجــة دينيــة عميقــة وتــوق أخالقــي وإنضــباطات  :"قولــه بــأن  "إليــاذ مريســيا"ويواصــل 

وحتـديات تظهــر يف صـيغة اجتماعيــة ومتطلبـات عمليــة ويف احلضــارة القدميـة البدائيــة تلعـب األســاطري دورا ضــروريا إذ 

  3."مة العملية كما يقول مالينوفيسكيا تعرب عن املعتقدات أ�ا تشريع حقيقي للديانة البدائية للحكأ�

                                                           
  .17:، صالسابقاملرجع 1
ث مجعيـة التحديـد الثقافيـة االجتماعيـة ، مملكـة ، قسـم الدراسـات والبحـو 1ط سلسة عندما نطـق السـراة،األسطورة توثيق حضاري، :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2

  .19-18: ، ص2005البحرين، 
  .19:املرجع نفسه، ص3
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وجــــــــــــل  ،يتجلــــــــــــى لنــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــالل هــــــــــــذا القــــــــــــول بــــــــــــأن مصــــــــــــدر األســــــــــــاطري نــــــــــــابع مــــــــــــن الديانــــــــــــة

فهــــــــــــي ،كمــــــــــــا لألســــــــــــاطري دور فعــــــــــــال يف احلضــــــــــــارة البدائيــــــــــــة القدميــــــــــــة ،األخــــــــــــالق والضــــــــــــوابط االجتماعيــــــــــــة 

ـــــــــــة القدميـــــــــــة جتســـــــــــيد واضـــــــــــح  للمعتقـــــــــــدات ومـــــــــــرآة عاكســـــــــــة هلـــــــــــا، وهـــــــــــي األســـــــــــاس يف رســـــــــــم معـــــــــــامل الديان

  .وهذا حسب تعبري مالينوفيسكي

ـــــــــــــــى أ�ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن األدب القصصـــــــــــــــي تكيفـــــــــــــــه العواطـــــــــــــــف  :"كمـــــــــــــــا تعـــــــــــــــرف األســـــــــــــــطورة عل ن

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــاريخ حقـــــــــــــــائق جمـــــــــــــــردة فقـــــــــــــــط وال  ،واألحـــــــــــــــالم واألمـــــــــــــــاين واملفـــــــــــــــاهيم واملعتقـــــــــــــــدات الديني ـــــــــــــــيس الت فل

ــــــــــــت احلقــــــــــــائق نســــــــــــبية، وال األســــــــــــطورة خرافــــــــــــة جمــــــــــــ ــــــــــــدوين بقي ــــــــــــة والت ــــــــــــرغم اكتشــــــــــــاف الكتاب ردة فقــــــــــــط، وب

ـــــــــــك  ـــــــــــري مـــــــــــن كشـــــــــــف احلقـــــــــــائق املطموســـــــــــة ومـــــــــــع ذل ـــــــــــك ينقصـــــــــــه كث ـــــــــــات واملمالي ـــــــــــاريخ اإلمرباطوري ـــــــــــزال ت ي

  1."وإن مل تكون هي التاريخ يتبقى األسطورة أحد مصادر االستدالل يف البحث التارخي

بــــــــــــــني التــــــــــــــاريخ واألســــــــــــــطورة ألن هــــــــــــــذا النــــــــــــــوع  اً خنلــــــــــــــص مــــــــــــــن هــــــــــــــذا القــــــــــــــول إىل أن هنــــــــــــــاك دجمــــــــــــــ

القصصــــــــــــــي يســــــــــــــاعد علــــــــــــــى إعــــــــــــــادة إحيــــــــــــــاء التـــــــــــــــاريخ املطمــــــــــــــوس لدولــــــــــــــة مــــــــــــــا أو حضــــــــــــــارة والتعريـــــــــــــــف 

  .مبنجزا�ا

  المدارس المختلفة التي اهتمت بتعريف األسطورة ـــــــ 2

ـــــــــــة ـــــــــــف األســـــــــــطورة أمههـــــــــــا املدرســـــــــــة التارخيي املدرســـــــــــة  ،لقـــــــــــد تعـــــــــــددت املـــــــــــدارس الـــــــــــيت اهتمـــــــــــت بتعري

  .سية، املدرسة اللغوية، مدرسة علم االجتماعالنف

  

  

  

                                                           
  .29: فكرة األسطورة وكتابة التاريخ، املرجع السابق، ص: فضيلة عبد الرحيم حسني1
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األسـطورة مـن هـذا املنطلـق هـي تـاريخ مقـدس، وبالتـايل تـاريخ حقيقـي حلـوادث البشـرية يف ":المدرسـة التاريخيـةـــــ أ 

الدينيـة عهودها الساحقة كاألساطري اليت تتكلم عـن العـادات والتقاليـد والقـيم واألسـاطري الـيت تـتكلم عـن املعتقـدات 

  .1"ليست إال تارخيا للبشرية األوىل فهذه األساطري ،تأو عن احلروب واالنقالبا

  .�تم بتاريخ الشعوب كتلك األساطري اليت تروي عادات وتقاليد األمم يتارخيفاألسطورة من املنظور ال

  :المدرسة النفسية -ب

إميانــا منــه بــأن بواعــث أي عمــل إنســاين يــرى فرويــد بــأن األســطورة يف أصــلها مــا هــي إال تعبــري عــن حــاالت نفســية "

يعـــود إىل الغرائـــز وبالتـــايل فاألســـطورة تعـــرب عـــن املكبوتـــات ،املخزونـــات النفســـية أي أ�ـــا وســـيلة هامـــة تســـاعدهم يف 

  .2"ة النفسية للفرد وال وعي اجلماعةتوضيح بنية ونظام احليا

  ريةيت ختتلج النفس البشملشاعر الفاألسطورة من منظور املدرسة النفسية هي كل األحاسيس وا

  :المدرسة اللغوية-ج

فـإن عـدد مـن البـاحثني قـد  ىاألسطورة عند أصحاب هذه املدرسة هي سرد وحكي متثل التطور التـارخيي للغـة، لـذ"

ركــزوا جهــودهم علــى خصــائص البنيــة اللغويــة ودالال�ــا واعتــربوا أن لغــة األســطورة مكثفــة ورمزيــة اســتخدمت للتعبــري 

  .3"أ إىل عنصر التغريب واالنزياحعن قضايا يصعب البوح �ا مباشرة، فهي لغة تلج

ظـل الداللـة اللغويـة الغامضـة والتأويـل األسـطوري يرى علماء اللغة بأن هناك تـرابط بـني اللغـة واألسـطورة ويف 

  .يكمن مصدر مجيع األساطري وخلودها

                                                           
ط، كليــة اآلداب والعلــوم االنســانية /د املقــارن،مداخلة يف ملتقــى األدب واألســطورة ،منشــورات خمــرب األدب العــام و األدب واألســطورة،: راضــية بــوبكري 1

  .16: ، ص2017واالجتماعية، جامعة باجي خمتار،عنابة، 
  .16:، صنفسه املرجع2
  .16:، صنفسهاملرجع 3
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ــــــــــــأن األســــــــــــطورة  "كس مــــــــــــولرا مــــــــــــ"ويف هــــــــــــذا الصــــــــــــدد يقــــــــــــول  شــــــــــــيء تشــــــــــــرتطه وتنجــــــــــــزه  يهــــــــــــ :"ب

ه أساســــــــــية ومعــــــــــىن متجــــــــــدر يف اللغــــــــــة فكــــــــــل داللــــــــــة لغويــــــــــة صــــــــــفاعليــــــــــة اللغــــــــــة، وهــــــــــو يف احلقيقــــــــــة نتــــــــــاج نقي

الكلمـــــــــــات يكمـــــــــــن مصـــــــــــدر هـــــــــــي داللـــــــــــة غامضـــــــــــة يف جوهرهـــــــــــا ويف هـــــــــــذا الغمـــــــــــوض وهـــــــــــذا االشـــــــــــرتاك يف 

  .1"مجيع األساطري

  .رمزية مكثفة يسودها عنصر الغموض وهذا يدل على أن لغة األسطورة هي لغة

  :علماء االجتماع-د

أن األســـــــــــــــــطورة عبــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن فعـــــــــــــــــل "دوركــــــــــــــــامي  "يؤكــــــــــــــــد علمــــــــــــــــاء االجتمــــــــــــــــاع علـــــــــــــــــى رأســــــــــــــــهم"

ـــــــــــة، أي أ�ـــــــــــا حتـــــــــــاول أن تشـــــــــــرح طريقـــــــــــة تصـــــــــــور ا�تمـــــــــــع  األشـــــــــــخاص باجتـــــــــــاه بعـــــــــــض الظـــــــــــواهر االجتماعي

  .2"ن نظاما أخالقيا وكونيا تارخيياو لإلنسانية والعامل ولنك

ــــــــــــع وا�تمــــــــــــع الــــــــــــذي  إن األســــــــــــطورة مــــــــــــن منظــــــــــــور علمــــــــــــاء االجتمــــــــــــاع مــــــــــــا هــــــــــــي إال تصــــــــــــوير للواق

  .فرد وما يعرتيه من تصورات وتوجهاتيعيش فيه ال

  :أنواع األساطيرـــــ  3 

نظـــــــــــرا لتطـــــــــــور األســـــــــــطورة وتنوعهـــــــــــا واختالفهـــــــــــا مـــــــــــن جمتمـــــــــــع آلخـــــــــــر عـــــــــــرب مراحـــــــــــل زمنيـــــــــــة خمتلفـــــــــــة، 

متعـــــــــــددة وكـــــــــــل دارس يصـــــــــــنفها حســـــــــــب توجهاتـــــــــــه الفكريـــــــــــة والعلميـــــــــــة واحلضـــــــــــارية ومـــــــــــن  اً أخـــــــــــذت أنواعـــــــــــ

  :هذه األنواع جند

  

                                                           
  .23: ، ص2009، هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث، كلمة 1سعيد الغامني، ط/ ، تواألسطورةاللغة :أرنست كاسربر  1
  .16:األدب واألسطورة، املرجع السابق، ص: راضية بوبكري 2
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  :Creativemyth األسطورة الكونية-أ

األسطورة الكونية وسيلة للتعبري عن النوازع واملشاغل الداخلية عند اإلنسان القدمي، والصور اليت تتـألف مـن "

تتحــول إىل حكايــة مــن تلقــاء  حيــث ،ة بالصــور الــيت تتشــكل يف األحــالمإخــراج هــذه الــدوافع الداخليــة شــبيه عمليــة

  .1"نفسها

الــيت ختــرج يف شــكل  ،عــن قصــة تعــرب عمــا خيــتلج اإلنســان القــدمي إن مضــمون األســطورة الكونيــة هــي عبــارة

الــيت حتــدث يف احللــم ومــن هنــا تتجســد فكــرة  ،قالــب مــن الصــور تلــك الصــور تــأيت مماثلــة ملــا هــو موجــود يف الصــور

ميكن أن تتحول أو تنحدر إىل مسـتوى الـدور أو القصـة  :"ن األسطورة الكونيةأميكن القول بعلى هذا و ،األسطورة 

وال شـــيء مينـــع الروايـــة األخالقيـــة أن تـــنظم إال إحـــداها أو لألخـــرى بســـهولة كـــربى، وإن مرونـــة األســـطورة جتعـــل مـــن 

  .2"ل كل منا ، قصة أو إهلاما صوفيا اخلرافة الواحدة تبعا لرؤيا وميو 

ومثـال هــذا النـوع مـن األســاطري الكونيـة الــيت ، لقصـة والروايــة وا األسـطورةمعـىن القـول أن هنــاك تـداخل بــني و 

يف بدايــة األمــر كانــت األرض متزوجــة مــن الســماء :" ســان والكــون تقــول هــذه األســطورة توضــح لنــا كيــف خلــق اإلن

 أجنبــت األرض األبنــاء مــن خــالل هــذاوكانــت الســماء واألرض ملتصــقتني وهلــذا فقــد كــان الظــالم يســود الكــون مث 

األبناء إذا كانوا حمشورين فيما بينهم عندئذ فكـر األبنـاء يف وسـيلة  وكان خيتنق ،وهم الشمس والقمر والنجوملزواج ا

  .3"م سهام فانفصلت السماء عن األرض حىت جيدوا جماال للتنفس فأطلق بعضه،يفصلون �ا األرض عن السماء 

  .يكن مبقدوره التمييز بينهماألن اإلنسان القدمي مل ،األسطورة مزج بني اخليال والواقعيف هذه 

  

                                                           
  .32 :فكرة األسطورة وكتابة التاريخ، املرجع السابق، ص: فضيلة عبد الرحيم حسني1
، املؤسســـة احلديثـــة للكتـــاب طـــرابلس، لبنـــان 1يف نقـــد الفكـــر األســـطوري والرمـــزي، أســـاطري ورمـــوز فلكلـــور يف الفكـــر اإلنســـاين، ط: أمحـــد ديـــب شـــعبو 2

  .58:، ص2006
  .33-32: فكرة األسطورة وكتابة التاريخ، املرجع السابق، ص: فضيلة عبد الرحيم حسني 3



ازيا، األسطورة، الهوية، الرواية والتاريخ تالفانو  الخيال العلمي :تحديد المفاهيم الخاصة بـ     الفصل األول  

 

33 
 

  :  Rituel mytheاألسطورة الطقوسية -ب

وعنيــت برصــد اجلــزء الكالمــي مــن الطقــوس قبــل أن تصــبح حكايــة ، ة األســطورة الطقوســية تــرتبط بالعبــاد "

  .1"ي يصفه ذرية خفية ليتمكن منشده اسرتجاع املوقف السحوميتاز ذلك اجلزء بقوة 

هذه األسطورة يف بادئ أمرها عبارة عن عبـادات آلهلـة خمتلفـة وأقـوال كالميـة مث حتولـت بعـد ذلـك إىل  كانت

تصف الكون واخللـق وحيـاة اإلنسـان "، "أوزيريس املصرية " لطقوسية أسطورةومن األمثلة عن األسطورة ا ،حكايات

ه عودتـوت بانتهـاء زمـن اخلصـب وحييـا مـع وهي تتشابه مع أسطورة اخللق األكدية، إن أوزيريس إله اخلصب الذي مي

ن ليقرر مصري األرواح اليت ارحتلت إىل العامل اآلخر، فالصلة هنا تكون مـع طقـوس التحنـيط، وتـربز مواقـف أخـرى مـ

  .2"األسطورة عند الرتتيل الشعائري

  .يف أسطورة أوزيريس، تشابه مع أسطورة اخللق وهي جتمع يف طقوسها بني األفعال واألقوال

  : Civilise mytheاألسطورة الحضارية -ج

�ــتم األســطورة احلضــارية بتقصــي مراحــل تطــور اإلنســان منــذ العصــر البــدائي حــىت انشــاءه للمؤسســات االجتماعيــة 

 الـيتتصـور موقـف اإلنسـان البطـل مـن الكـون ومـن احليـاة " القول بـأن األسـطورة احلضـارية،  ومن هنا ميكن. واملادية

احلضـارية الـيت يعـيش فيهـا حيـث ربـط بـني األسـطورة والظـروف "كلود ليفي سرتاوس "يعيشها ومن رواد هذا االجتاه 

  .3"اإلنسان

نلحــــظ بــــأن هنــــاك تطــــور يف األســــاطري ففــــي البدايــــة كانــــت متصــــلة خبلــــق الكــــون واإلنســــان، مث انتقلــــت إىل 

  . االهتمام بالعبادات لتتطور بعد ذلك إىل مفهوم جديد إذ أصبحت �تم باإلنسان من جانبه الثقايف

                                                           
  .34: ، صالسابقاملرجع 1
  .34: نفسه، ص املرجع2
  .36: ، صع نفسهاملرج3
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  :ألسطورة والتاريخــــــ ا4

ن الـذاكرة اجلماعيــة حـىت يضـمن وجــوده يف هـذا العــامل إن رغبـة اإلنسـان البــدائي القـدمي يف االحتفـاظ بنــوع مـ

ولـذلك  هو الذي دفعه إىل كتابة األساطري، ألن األسطورة تزود اإلنسان بالذاكرة التارخيية وتعطيه وجـودا مميـزا حلياتـه 

ذلـك لـيس  بيد أن،بعضها مرتبط بالبعض اآلخـر سـببيا فهم التاريخ كسلسلة وقائع "كان من السهل على اإلنسان 

...) (خييـــة قائمـــة بـــذا�ا صـــماء بكمـــاء ، فالوقـــائع التار بقـــدر يســـريمـــن شـــأنه أن يســـاعد علـــى فهـــم األســـطورة إال 

  .1" ...لة للفهم أو قاب ائع مفهومةفالتاريخ هو دائما تاريخ وق

مبعــىن أن األحــداث والوقــائع التارخييــة هــي مرتابطــة ومتصــلة ببعضــها الــبعض وفــق عالقــة ســببية، وهــي ســهلة 

أل�ا أحداث ثابتة وغري متطورة، إال أ�ا تسـاعد علـى فهـم األسـطورة بشـيء يسـري، لكـن إذا مـا أخـذ التـاريخ  للفهم

التـاريخ  :"عي اخلـاص، وهلـذا ميكـن القـول بـأنيف القالب األسطوري انتقـل مـن طابعـه الفكـري ا�ـرد إىل نـوع مـن الـو 

الدنيويـــة  األحـــداثهلـــة بعـــامل البشـــر، وهـــو يغفـــل األســـطوري ال حيفـــل بغـــري األحـــداث النامجـــة عـــن تـــداخل عـــامل اآل

مـا، أن ختلـد  يةاملادية، وال يرى فيها ما يستحق العناية جبمعها وحفظها وتذكرها، فإذا ما قبض حلادثة مـا أو شخصـ

مســتوى الواقــع إىل مســتوى احلــدث امليثولــوجي  مــنيف الــذاكرة فــإن ذلــك لــن يتــأتى إال عــن طريــق أشــطر�ا ورفعهــا 

 خلــــدوا بواســــطة...) (مينيالوس وأبطاهلـــا اخلالــــدون و نــــ منوأغــــا وليســــوغن اإلغريقيــــة القــــدماءمن أمثـــال فملـــوك املــــد

  .2" ...األسطورة ال بواسطة التاريخ

التـارخييني علـى وجـه اخلصـوص ال  واألشـخاص لنـا مـن خـالل هـذا الطـرح بـأن األحـداث التارخييـة عامـة نييتب

تتخلـــد يف الـــذاكرة اجلماعيـــة لـــدى اإلنســـان القـــدمي إال لفـــرتات قصـــرية، وإذا مـــا أدجمـــت هـــذه األحـــداث والوقـــائع يف 

ى الـذاكرة التارخييـة الـيت تعطـي لإلنسـان سـر وجـوده، لكـن دقالب لغوي ضمن أبطال خلدهم التاريخ فهي ترتسخ ل
                                                           

  .213: ، ص2000، دار احلوار للنشر والتوزيع، الالذقية، سوريا، 1منذر بدر حلوم، ط/ فلسفة األسطورة ، ت: لوسيف يأليكس 1
، الســاعة 13/04/2009: ، نشــرت بتـاريخ/c:/ utilisateurs/ laptop/bureau األســطورة :و التـاريخ ،الـرابط األســطورة: فـراس السـواح 2

  .20-19: ص،11.44
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واقعيتهـــا ري وجهتهـــا التارخييـــة و ، وتتغـــاألســـطوريلتارخييـــة طابعـــا جديـــدا يف القالـــب ســـرعان مـــا تأخـــذ هـــذه الوقـــائع ا

إبـــراز مـــدى ىل إباالضـــافة بإدخــال عنصـــر التخييـــل عليهـــا وأيضـــا إدخـــال اآلهلـــة علــى املنجـــزات احلضـــارية لإلنســـان، 

ويف خضـم . األرضالتقدم العلمي والتطور التكنولوجي، وأيضا القـوى اخلارقـة املوجـودة يف العـامل اخلـارجي الـيت تغـزو 

تنـت، تانيـت، أو تينـت، أو تانايـت أو تـانيس  :تأخـذ مسـميات عـدة مثـلفهـي " تانيـت"هذا احلديث جند أسـطورة 

 ال وحاميـة مدينـة قرطـاج البونيقيـةانيـت وهـي آهلـة اخلصـوبة واجلمـوهي كلها أمساء آلهلة واحدة تعرف على العمـوم بت

ولقــد عرفــت هــذه اآلهلــة ذات األصــول األمازيغيــة يف جــل الثقافــات، كالثقافــة الرومانيــة و اإلغريقيــة، وتعتــرب مــن بــني 

يقــي يف قرطــاج، وهــي زوجــة لبعــل آمــون، وهــذا األخــري يتكــون مــن شــقني، آمــون أمــازيغي و بعــل فين اتأعظــم اآلهلــ

ويقــر علمــاء التــاريخ بــأن الفينيقيــني تعرضــوا هلزميــة مــن قبــل اإلغريــق وهــذا مــا دفعهــم إىل تغيــري أهــدافهم وخططهـــم 

مــازيغي باإلضــافة إىل ذلــك تبــين آهلــة أمازيغيــة وهــي آهلــة تانيــت، فقــد مزجــوا بــني بعــل الفينيقيــني لكســب الــدعم األ

يف عهـد خالفـة العصـر األمـازيغي، وهـذا مـا أكسـبهم قــوة  مـازيغي مـن أجـل إحـداث تـوازن يف دولـة قرطـاجوآمـون األ

  .1عظمى ضد اإلغريق و الرومان لفرتات زمانية طويلة 

هـــم األمـــة األمازيغيـــة الـــيت تســـتوطن الصـــحراء الكـــربى ،وتانيـــت هـــي آهلـــة قدميـــة كـــان يطلـــق عليهـــا الطـــوارق 

الــثالث، متــاحق، ومتاشـق ومتــاهق، وكــانو  والطـوارق مســلمون، سـنيون، مــالكيون، ويتحــدثون اللغـة الطارقيــة بلهجا�ـا

يـا ويل الصـحراء إلـه األولـني، أنـذرك  : "ء القدامى وأوجبها أوخيـد قـائاليطلقون عليها تسمية وليا من أولياء الصحرا

، وأنــت الســميع أنــت رســياأ بقــي مــن املــرض اخلبيــث وأمحــه مــن جنــو مجــال مسينــا، ســليم اجلســم والعقــل، أشــرف أبل

ألمـر وأعـد مجـال انتظـر لالعليم فكان على أوخيد أن ينفذ هذا الوعد فينحر اجلمل بعـد شـفاء األبلـق، وفعـال اسـتعد 

ليكــرب ليليــق بتنفيــذ النــذر لكــن لقــاءه بـــ آيــور الــيت ستصــبح زوجتــه يلهيــه عنــه وخالفــا للوعــد الــذي قطعــه علــى نفســه 

ت ا�اعـة فاسـتحال مـا بـرغم أن اإللـه القـدمي حـاول تـذكريه عـدة مـرات حـىت حلـينحره يف حفلة العـرس، مث ينسـاه متا

                                                           
 العــام واملقــارن،، منشــورات خمــرب األدب واألســطورة إلبــراهيم الكــوين، مداخلــة يف ملتقــى األدب)  عشــب الليــل(األســطورة واحلــرام يف روايــة :وردة معلــم  1

  .211: ، صنفسهاملرجع 
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طرت اآلهلــة تانيــت إىل ذر فتخلــت عنــه القبيلــة واســتنكر لــه االبــن، وتزوجــت آيــور بغــريه، وهكــذا اضــنــعليــه تنفيــذ ال

  1."التخلي عنه

ه ذبــح مجــل مــن مـن خــالل هــذا القــول يتضــح بــأن أوخيــد الــذي يسـكن القبائــل الصــحراوية وجــب علــى نفســ

بلــق ليشــفى مــن مرضــه ويســتعيد �ــاءه وطهارتــه مــن اخلطيئــة، لكــن أوخيــد مل يفــي �ــذا الوعــد وهــذا ي األدأجــل املهــ

  .ته القبيلة وعاقبته اآلهلة تانيتبسبب اجنذابه المرأة وإغرائها فحلت عليه اللعنة من أبيه وطرد

ت هـــــــــــي اآلهلـــــــــــة القدميـــــــــــة، ومـــــــــــن هـــــــــــذا املنطلـــــــــــق اعتـــــــــــرب ســـــــــــكان الصـــــــــــحراء الكـــــــــــربى أســـــــــــطورة تانيـــــــــــ

هـــــــــي الروايـــــــــة العربيـــــــــة الوحيـــــــــدة الـــــــــيت حيظـــــــــى فيهـــــــــا ( "التـــــــــرب"فقـــــــــد تطـــــــــرق إليهـــــــــا إبـــــــــراهيم الكـــــــــوين يف روايتـــــــــه 

ال يقـــــــــــل تـــــــــــأثريه علـــــــــــى مســـــــــــار األحـــــــــــداث عـــــــــــن  اكونـــــــــــه بطـــــــــــل رئيســـــــــــ) املهـــــــــــري األبلـــــــــــق(حيـــــــــــوان أعجـــــــــــم 

ــــــــــب  أمهــــــــــل، الــــــــــيت )األخــــــــــرىشخصــــــــــيات الروايــــــــــة  ــــــــــزه علــــــــــى اجلان ــــــــــب الــــــــــديين وتركي ، األخالقــــــــــيفيهــــــــــا اجلان

يف ظــــــــل هــــــــذا ا�تمــــــــع الــــــــذي عــــــــم عليــــــــه الشــــــــرك األكــــــــرب وهــــــــو ســــــــبب الصــــــــراع بــــــــني البشــــــــر فلجــــــــأ الكــــــــوين 

ـــــــــــة  ـــــــــــت الغائب ـــــــــــذنب " ،إىل استحضـــــــــــار أســـــــــــطورة تاني ـــــــــــى ا�ـــــــــــرم امل ـــــــــــوم لتســـــــــــلط العقـــــــــــاب عل ـــــــــــو تعـــــــــــود الي ل

ــــــــــذي فقــــــــــده يف غ ــــــــــوره ال ــــــــــرى الظــــــــــالم ن ــــــــــوم وي ــــــــــاح فبيا�ــــــــــا وتنصــــــــــر املظل ــــــــــدين كــــــــــل شــــــــــيء يب ــــــــــاب اهللا وال غي

لوصـــــــــــــايا النـــــــــــــاموس وانتهاكـــــــــــــه باحتقـــــــــــــاره  وانتهـــــــــــــى إليـــــــــــــه اجلـــــــــــــدآل إليـــــــــــــه حـــــــــــــىت اجلرميـــــــــــــة والقتـــــــــــــل الـــــــــــــذي 

  .2"احلرمات

ـــــــــــــــة واحلريـــــــــــــــةاستحضـــــــــــــــار األســـــــــــــــطورة يف ر  إىللقـــــــــــــــد جلـــــــــــــــأ الكـــــــــــــــوين  ـــــــــــــــه ليمـــــــــــــــزج بـــــــــــــــني اخلطيئ ، وايت

بـــــــــــــاألنثى لتأخـــــــــــــذ معـــــــــــــىن ار�ـــــــــــــان قلـــــــــــــب اخلطيئـــــــــــــة تتجـــــــــــــاوز املعـــــــــــــىن اجلنســـــــــــــي املباشـــــــــــــر لعالقـــــــــــــة الـــــــــــــذكر ف

  .اإلنسان بأمور الدنيا كافة

                                                           
  .211:، ص جع السابقاملر 1
  .212-21: ص نفسه،املرجع 2
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ر أثـيم مآلـه اخللـود يف اجلحـيم فـاجللي هنـا أن الكـوين أبقـى علـى اكفـ هكذا صور الكوين هذه الظاهرة فكل"

بأسـطورة تنهنـان حيـث وذلك متاشيا ملا أراد قولـه يف هـذه الروايـة وهـذا علـى خـالف مـا فعلـه  األصل األسطورةمعىن 

  .1"م بتشويههاقا

يتبني بأن الكوين يف هذه الرواية حافظ على املعىن العميق ألسطورة تانيت على خالف رواية أخـرى فإنـه قـد 

  .املعىن الذي حتمله أسطورة تنهنانأخل ب

  .الهوية: المبحث الثالث

  :مفهوم الهويةــــــ 1

الثقــــة، والشــــعور بالوحــــدة والشــــعور باهلويــــة هــــي جمموعــــة مــــن املشــــاعر املختلفــــة، منهــــا الشــــعور باالنتمــــاء، 

  .والتكامل

تعريـف هويـة فـرد مـا فـإن  دفاهلوية جمموعة من السـمات الـيت تسـمح لنـا بتعريـف موضـوع معـني، وعنـدما نريـ"

العمــر، اجلــنس، والوســط : ذلــك يتطلــب منــا أن نواجــه جمموعــة مــن اخليــارات اخلاصــة باملعــايري احملــددة للهويــة، مثــل

  . 2"العاطفية، والنشطات، وردود الفعلالعائلي، الوسط املدرسي، االجتاهات، االهتمامات، العادات، والعالقات 

اهلويـــة إحســـاس مركـــب مـــن مشـــاعر عديـــدة وكـــل مـــا يرتتـــب عنـــه مـــن  مـــن خـــالل هـــذا القـــول يتضـــح لنـــا بـــأن

  .السلوكات داخل ا�تمع

منظومة من املعطيـات املاديـة أو املعنويـة، االجتماعيـة الـيت تنطـوي :" وميكن أن نعطي تعريفا آخر للهوية بأ�ا

حيــز الوجــود مــا مل يكــن علــى نســق مــن عمليــات التكامــل املعرفيــة، وال تســتطيع هــذه املنظومــة أن تأخــذ مكانــا يف 

                                                           
  .212: ، صالسابقاملرجع 1
  .2: ، ص2006، 2، ع4الطالب املراهق وأزمة اهلوية، جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس، م: دعد الشيخ 2
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هنــاك مــا مينحهــا الوحــدة والتكامــل، ويتمثــل ذلــك يف الــروح الداخليــة الــيت تنطــوي علــى خاصــية اإلحســاس باهلويــة 

  .1"والشعور

ولـد أزمـة اهلويـة تنستنتج بأن اهلوية مثل ما قلنا سابقا بأ�ا إحساس مركب من مشاعر عديدة وخمتلفـة، كمـا ت

  .و حتت تأثري عملية الكبتتنتج إثر ضغوطات أو توترات أ

  .2"يتحرك يف جماالت متعددة متشابكاً  خطاباً :"وميكن القول أيضا بأن اهلوية

مبعــىن أن مصــطلح اهلويــة متشــعب ا�ــاالت ويســتعمل يف العديــد مــن اخلطابــات منهــا السياســية، االجتماعيــة 

  .، الفلسفية، األنثربولوجيةالنفسية

الــيت أحـدثت جــدال يف األوسـاط املعرفيــة يف ضـبط املفهــوم  الشـائكة القضــاياتعـد مســألة اهلويـة مــن أهـم كمـا 

سواء من املنظور اللغـوي أو االصـطالحي، وأيضـا مـن حيـث توظيفهـا يف السـياقات املختلفـة والتعامـل معهـا كفضـاء 

القـات املتبادلـة ومرجعية لتحديد االنتماء الـذايت أو اجلمـاعي، وأيضـا تبنيهـا والـدفاع عنهـا مـن أجـل احلفـاظ علـى الع

  .بني األنا واآلخر

يط يف لقـــد وردت العديـــد مـــن املفـــاهيم ملصـــطلح اهلويـــة يف العديـــد مـــن املعـــاجم، فقـــد جـــاء يف املعجـــم الوســـ

ه اسـتعملمصـطلح اهلـاء بضـم " اهلويـة" حقيقة الشيء أو الشخص الـيت متيـزه عـن غـريه، إن :"معناها اللغوي أ�ا تعين

وهــذه النســبة تشــري إىل مــا حيملــه مــن مضــمون، فهــي تعــين كمــا " هــو"منســوب إىل  ســلمون القــدماء، وهــوالعــرب امل

  .3"يقول اجلرجاين احلقيقة املطلقة املشتملة على احلقائق اشتمال النواة على الشجرة يف الغيب املطلق

                                                           
  .2:، صالسابق املرجع1
  . 13:، ص2016مايو  13ط، مؤمنون بال حدود للدراسات واألحباث، /لدين واهلوية  بني ضيق االنتماء وسعة اإلبداع ، دا: احلاج دواق 2
  .23:، ص2009، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، جامعة تونس األوىل، 1بول ريكور، اهلوية والسرد، ط: حامت الورفلي 3
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عريــف أن اهلويــة تعــين جــوهر األشــياء أو الشــخوص أو هــي تلــك الفروقــات الــيت تيتضــح لنــا مــن خــالل هــذا ال

  .يز فرد عن آخرمت

، املشـتملة علـى  املطلـق حقيقة الشـيء أو الشـخص" بأ�ا العربية اللغةيف اهلوية " قاموس املنجد"كما يعرف 

  .1"صفته اجلوهرية

الــــذي يــــدل علــــى حقيقــــة الشــــيء أو  "هــــو"واهلويــــة يف اللغــــة العربيــــة مشــــتقة مــــن الضــــمري الغائــــب املنفصــــل 

مشــــتقة مــــن الكلمــــة  L’identiteالشــــخص يف اآلن ذاتــــه، وإذا انتقلنــــا إىل اللغــــة الفرنســــية جنــــد أن لفظــــة اهلويــــة 

الــيت تقــال عــن األشــياء أو الكائنــات املتشــا�ة أو املتماثلــة متــاثال تامــا مــع االحتفــاظ يف ذات "  ،edémالالتينيــة 

  .2"بعضتمايز بعضها عن بالوقت 

واملميــزات  ،ذلـك املصـطلح الــذي جيمـع جمموعـة مــن اخلصـائص يمـن خـالل هــذا القـول يتضـح بــأن اهلويـة هــ

  .أو الكائنات املتشا�ة دون اإلخالل باخلصائص الفردية لكل صنف ،والصفات املشرتكة بني األشياء

موضوع أو ظاهرة مـا مـع ذا�ـا  مقولة تعرب عن تساوي ومتاثل:" فقد جاءت اهلوية يف املوسوعة الفلسفية بأ�ا

ويتطلــب تعيــني هويــة األشــياء أن يكــون قــد مت متييزهــا مســبقا ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن املوضــوعات املختلفــة (...) 

بــني (مه بــالتمييز صــغالبـا مــا حتتــاج إىل حتديــد هويتهــا �ــدف تصــنيفها وهــذا يعــين أن اهلويــة تــرتبط ارتباطــا ال ميكــن ف

  .3")األشياء

اليت متيز موضوعا مـا أو ظـاهرة مـا  ،املوسوعة الفلسفية أن اهلوية هي جمموع اخلصائص واملميزاتفمن منظور 

هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى ميكــن القــول بــأن اهلويــة هــي عبــارة عــن جمموعــة مــن املعطيــات الــيت تســاعد علــى 

  .تصنيف املوضوعات

                                                           
  .565-564: ت، ص/، بريوت، د8ب والعلوم، مادة اهلوية، طاملنجد يف اللغة واألد: لويس معلوف 1
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ملــيالد ومكانــه، والنســب ســم واللقــب وتــاريخ االــيت حتمــل اال ،أو بطاقــة التعريــف ،ومثــال ذلــك بطاقــة اهلويــة

هي تأكيد موثق يف سجل معتمـد للهويـة الفرديـة، ينتمـي جلماعـة أو  ، وعنوان اإلقامة)األب واألم أي اسم(العائلي 

بلـد مـا، علـى الـرغم مـن أن بعـض البلـدان تسـمح بتغيـري االسـم واللقـب يف عمـر معـني، فحصـول املـواطن مـثال علـى 

د يكـون شـيئا طبيعيـا وعاديـا لكـن سـحبها منـه ألحـد األسـباب يعتـرب جتريـدا هلويتـه الفرديـة وإدخالـه بطاقة التعريف قـ

  .1قانونيا يف قائمة ا�اهيل

ومـــن هنـــا ميكـــن القـــول بـــأن جممـــوع هـــذه الصـــفات واخلصـــائص الفرديـــة املوجـــودة يف بطاقـــة التعريـــف مرتبطـــة 

، يف ظــل التعميمــات الفلســفية، وهــذا راجــع ملــا  قصــةت تبقــى جــد ناداديــحبشــخص مــا دون غــريه، إال أن هــذه الت

ثـة ار ، كما ال ننسـى تـأثري عامـل الو  رجييعرتي اإلنسان أو الفرد من أحاسيس وعواطف وتفاعل الفرد مع العامل اخلا

  .على الفرد الذي يلعب دورا هاما يف تكوين شخصية الفرد

وهـــــــــذا يبـــــــــدو  ،اهتمامـــــــــا كبـــــــــريامـــــــــن خـــــــــالل مـــــــــا ســـــــــبق يتضـــــــــح لنـــــــــا بـــــــــأن مصـــــــــطلح اهلويـــــــــة قـــــــــد نـــــــــال 

ـــــــــى رأســـــــــها املعجـــــــــم الوســـــــــيط ـــــــــا يف املعـــــــــاجم اللغويـــــــــة عل ، ومـــــــــن  ، وقـــــــــاموس املنجـــــــــد هـــــــــذا مـــــــــن جهـــــــــة جلي

ــــــــــــة أخــــــــــــذ أبعــــــــــــادا خمتلفــــــــــــة منهــــــــــــا البعــــــــــــد الفلســــــــــــفي واالجتمــــــــــــاعي،  جهــــــــــــة أخــــــــــــرى جنــــــــــــد أن مفهــــــــــــوم اهلوي

  .العلوم اإلنسانية واألنثربولوجياوالنفسي، ويف 

  :الفلسفيالهوية من المنظور أ ـــــ 

املعـىن :"لينقلوا بواسطته إىل العربية كما يقول الفـرايب" هو"الـ هي كلمة مولدة اشتقها املرتمجون القدامى من " 

ـــذي تؤديـــه كلمـــة  أي فعـــل الكينونـــة الـــذي يـــربط بـــني املوضـــوع ، باليونانيـــة  "أســـتني"بالفارســـية وكلمـــة  "ســـته"ال

                                                           
ط، ديـــوان املطبوعـــات اجلامعيـــة، اجلزائـــر، منشـــورات تالـــة، األبيـــار اجلزائـــر /املســـألة الثقافيـــة وقضـــايا اللســـان واهلويـــة، د: ينظـــر، حممـــد العـــريب ولـــد خليفـــة 1
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والوجـود مكـان اهلويـة، ومـع ذلـك فقـد فرضـت كلمـة " هـو" الــ مكانواحملمول مث عدلوا عندها ووضعوا كلمة املوجود 

  .1"اهلوية نفسها كمصطلح فلسفي يستدل به على كون الشيء هو نفسه

 وإمنــا أخــذ مســميات عديــدة" احلــال  يتبــني لنــا مــن خــالل هــذا القــول بــأن مصــطلح اهلويــة مل يــرد علــى هــذا

  .يه مبصطلح اهلويةومدلوالت خمتلفة وأخذ يف التطور حىت أصبح يصطلح عل

  .2"خطابا متشابكا ألنه يتحرك يف جماالت متعددة:" وميكن تعريف اهلوية بأ�ا

يتضح من خالل هذا التعريف أن اهلوية عبارة عن خطـاب مـتالحم األجـزاء ومرتبطـة بعضـها بـبعض ويشـمل 

  .خمتلف امليادين وا�االت

إنــه األمــر املتعلــق مـن حيــث امتيــازه عــن االعتبــار، أمــا :" اهلويــة يف الــرتاث العـريب يف قولــه فقـد عــرف اجلرجــاين

اهلويــة عنــد ابــن رشــد تقــال بــالرتادف علــى املعــىن الــذي يطلــق عليــه اســم املوجــود، وعنــد الفــرايب هويــة الشــيء عينــة 

  .3"اكرت وتشخصه وخصوصية وجوده املتفرد الذي ال يقع فيه إش

ــــــــــف مــــــــــن  ــــــــــة ختتل ــــــــــأن مفــــــــــاهيم اهلوي ــــــــــد اجلرجــــــــــاين نســــــــــتنتج مــــــــــن هــــــــــذه التعــــــــــاريف ب دارس آلخــــــــــر فعن

ــــــــد الفــــــــرايب يقصــــــــد �ــــــــا  ــــــــة، يف حــــــــني جنــــــــدها عن ــــــــن رشــــــــد فتعــــــــين املماثل ــــــــد اب ــــــــز أمــــــــا عن تعــــــــين الفــــــــرادى والتمي

  .خصوصية األشياء وفراد�ا بعيدة عن التشابه واإلشرتاك

ا اهلوية ليسـت تنظيمـا معرفيـا خـالص، إ�ـ:" بأن اهلوية من املنظور النفسي أ�ا) Tap(تاب  حيث يرى بيري

  مع هذا اآلخر الذي ، حيث يكون الشخص منخرطا بشكل انفعايل يف عالقته  تربز وتتطور خالل الفرتات احلرجة
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  .1"زدواجية والتناقضاإل، والذي هو بالنسبة إليه مصدر  يصدمه، وجيربه

يبــني بــأن اهلويــة ليســت عبــارة عــن معــارف ثابتــة، وإمنــا هــي متغــرية حبســب الظــروف  "بيريتــاب"فهنــا جنــد بــأن 

  .اليت جتعله يتفاعل بشكل أو بآخر مع اجلماعة اليت حتدد هويته

هــو أقــدم مــن أضــاف إىل معــاين اهلويــة بعــدا نفســيا ويتجلــى هــذا يف  "جــون لــوك"يعــد الفيلســوف االجنليــزي 

ــــوالك( " العصــــر احلــــديث، يف معــــرض نقــــده  ــــال" وجيت ــــث ق ــــ" إن الــــذات :" الــــديكاريت، حي  self" ( هــــو"  ـأو ال

روحيـة أو : كائنا ما كانت الصـورة الـيت يتجلـى فيهـا(املفكر، الواعي ) la chose " (هو ذلك الشيء  )soileأو

اهتمامـه حسـاس حنـو املتـع واألمل أو الـواعي �ـا، اخلليـق بالسـعادة أو الشـقاء الـذي يكـون اإل) مادية بسيطة أو مركبة

  .2"ه، واحلال هذه منصبا على ذاته في

، وال تقتصـــر علـــى ...مــن خـــالل هـــذا يتضـــح بـــأن اهلويـــة تأخـــذ مســميات عديـــدة منهـــا الـــذات والشخصـــية 

  .، بل تتعداها إىل اجلانب الروحي مثل احلاالت النفسية كاألمل والسعادة والشقاء السمات الظاهرية فقط

مـن اسـتخدم مصـطلح اهلـوة  لأو   Gradeek باحـث جـورج جروديـككما تشهد الدراسات الغربيـة بـأن ال

عبــارة عــن تشــخص وقــد تطلــق علــى الوجــود علــى املاهيــة مــع التشــخيص :" يف التحليــل النفســي إذ يقــول بــأن اهلويــة

، وال بـني  ، وفلسـفة اهلويـة هـي املصـطلح يعـين عمومـا كـل نظريـة ال تفـرق بـني املـادة والـروح وهي جهة ما هو واحـد

  .3"، وتنظر إليهما على أنه وحدة ال تنفصل وموضوعهاالذات 

ـــذ العصـــر الوســـيط وحييـــل يف املنطـــق إىل مبـــدأ :" لقـــد أدرج مصـــطلح اهلويـــة إىل املعـــاجم الفلســـفية العربيـــة من

: كمقولــــة ميثافيزيقيــــة دالــــة علــــى املاهيــــة، حيــــث أن لفــــظ اهلويــــة يطلــــق علــــى معــــان ثالثــــة) أ=أ( الذاتيــــة أو اهلويــــة 
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 تبـــار حتققـــه يســـمى حقيقـــة وذاتـــامـــا بـــه الشـــيء هـــو باع: شـــخص نفســـه، والوجـــود اخلـــارجي، حيـــثالشخصـــي، وال

  .1"وباعتبار تشخصه يسمى هوية، وإذا أخذ أعم من هذا االعتبار يسمى ماهية

نلحــظ مــن خــالل هــذا املفهــوم بــأن اهلويــة هلــا ارتبــاط باملاهيــة واحلقيقــة فــإذا كــان األمــر مرتكــزا علــى صــفات 

حقيقـة يف حـني إذا تعلـق األمـر بفـرادة وخصائص الفرد ذاته، فتعين ماهية أما إذا ارتبط الفرد بالعامل اخلارجي تسمى 

  .هويةاألشياء وخصوصيتها تسمى 

حقيقة الشيء أو الشخص املطلـق املشـتملة علـى صـفاته اجلوهريـة والـيت متيـزه :"ثة هيفاهلوية يف املعاجم احلدي

  .2"عن غريه ويسمى أيضا وحدة الذات

أو شـخص ، ت الثابتة اليت يتميز �ـا شـيء مـاوسم هذا التعريف بأن اهلوية هي جوهر الشيء وجمموع الصفا

  .ما، واليت جتعله منفردا بصفاته عن اآلخرين

  :المنظور النفسيالهوية من -ب

الفـرد منفـردا علـى ميتلكهـا الـيت  ،ميكن تعريف اهلوية من اجلانـب النفسـي بأ�ـا مجلـة مـن املميـزات واخلصـائص

  .عالقاته االجتماعية وظائفه، أو يفتعلق األمر بصفاته اخلارجية أو  غريه، سواء

مقبـول ومعـرتف يب وصـفي، أنـا  أحس من خالهلـا أين اليت ، وهيأْعِرُف نفسإن هوييت هي اليت من خالهلا "

  .3"من طرف اآلخر

يتبني من خالل هذا املفهوم بأن اهلوية من الناحية النفسية هي ما جتعل الفرد يعي ذاته، وهـذا الـوعي هـو مـا 

  .جيعل منه فردا معرتف به داخل ا�تمع
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أو ذاتيــة الفــرد  الــذي يعتــرب بــأن هويــة " يكســونأريــك أر " ح اهلويــة أيضــا إىل العــامل النفســيكمــا يرجــع مصــطل

تكمـــن مـــن خـــالل اخلصـــائص النوعيـــة للفـــرد الـــيت متيـــزه عـــن غـــريه، فقـــد جعـــل أريكســـون هـــذا املفهـــوم مبثابـــة احملـــور 

ذلـــك :" ، فيعرفهـــا بأ�ـــاezoidentityاألساســـي يف تصـــوراته النفســـية، فقـــد تطـــرق إىل احلـــديث عـــن هويـــة األنـــا 

هيئ القدرة على جتربة ذات الفرد كشيء له استمرارية وكونـه هـو نفـس الشـيء مث تصـرف تبعـا الشعور باهلوية الذي ي

  .1"لذلك

يـــربط منــو األنـــا بنمـــو اهلويـــة ويضـــرب مثـــاال عـــن ذلـــك بفـــرتة  "أريكســـون"يتضــح مـــن خـــالل هـــذا القـــول بـــأن 

 قمة ذرو�ـا،، ففـي هـذه املرحلـة املراهقة اليت اعتربها مرحلة أزمة اهلوية، ففي هذه املرحلة تشتد الصراعات وتصل إىل

فاجلانـب األول يعـين الثقـة بـالنفس وبـاآلخر أيضـا، كمـا حيـس  ؛يتم تعيني اهلوية سواء من اجلانب اإلجيـايب أو السـليب

ب تـالفرد باالستقاللية، كون أن احلياة دوما تقوم على االجتهاد، أما اجلانب الثاين فيأيت على العكس مـن ذلـك فيرت 

  .2بالنفس والشعور بالعجز عنه عدم الثقة

وعــن فــرادة اهلويــة الــيت  ،ســعى مــن خاللــه إىل البحــث عــن كينونتــهي ،فــاملراهق دائمــا يف تســاؤل وحــوار داخلــي

  .متيزه عن هويات اآلخرين

  :الهوية من منظور علم االجتماع -ج

واجلماعيــة، مبعــىن وجــود يـرى علــم الــنفس االجتمـاعي بأنــه مــن املمكـن وجــود ارتبــاط وثيـق بــني اهلويــة الفرديـة 

  .عالقة التفاعل بني خمتلف االنتماءات الفردية واجلماعية

ـــذات، والقطـــب االجتمـــاعي حمـــدد مـــن خـــالل نســـق املعـــايري والفئـــات  فالقطـــب الفـــردي حييـــل إىل مفهـــوم ال

مـــا  يشـــري بشــكل خـــاص إىل أّن هويـــة فـــرد" لفـــتاج"لــذلك فـــإن (...) وا�موعــات االجتماعيـــة اخلاصـــة باالنتمـــاء، 
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ترتبط باملعرفة اليت ميتلكها هـذا الفـرد بشـأن انتمائـه إىل بعـض ا�موعـات االجتماعيـة، وبالداللـة االنفعاليـة والتقومييـة 

  .1"املرتتبة عن هذا االنتماء

وهـذا مـا جيعلنـا منيـز بـأن  ،من خـالل هـذا القـول نلحـظ بـأن اهلويـة ذات تقـاطع مـع العديـد مـن التخصصـات

اهلوية متثل أمهية كبرية بالنسبة ألي اختصـاص معـني، سـواء أكـان يف ميـدان العلـوم االجتماعيـة، أو اإلنسـانية، أو يف 

  .جمال الفلسفة

موضـوع اهلويـة :" ، يف سـياق متصـل أن)C.L. Straauss(  "شـرتاوسكلـود ليفـين   "ويف هذا الصدد يؤكد

، ولكـن عنـد مفـرتق طـرق عديـدة إنـه حيظـى باهتمـام كـل االختصاصـات تقريبـا فقـط واحـدال يقع عند مفرتق طريـق 

  .2...."وحيظى أيضا باهتمام األنثربولوجيني، كما حيظى يف األخري باهتمام األنثربولوجيني خاصة جدا

منـا يتبني لنا من خالل هذا القول بأن اهلوية ال تقتصر على اختصاص معني أو على صنف من الدارسـني، وإ

ـــد مـــن الت ـــزتني ،خصصـــات وكـــل الدراســـات وكـــل البـــاحثنيتشـــمل العدي ـــة والثقافـــة ركي ـــار اهلوي وعلى هـــذا ميكـــن اعتب

  .أساسيتني ألي نظام سياسي

الثقافة واهلوية تسـتخدمان مـن اآلن فصـاعدا لكـل جتنيـد ":إىل القول بأن) Badie( "برتراند بادي"ويذهب 

األداة الــــــيت ســــــتعارض بواســــــطتها األنظمــــــة السياســــــية والداخليــــــة اهلويــــــة، ستصــــــبحان مــــــا احتجــــــاجي، فالثقافــــــة ك

  .3...."واخلارجية

من خالل هذا القول يتضح بأن معارضة الثقافة واهلويـة يشـكل خلـال يف هـذا النظـام وبالتـايل يـؤثر هـذا سـلبا 

  .على الدولة الوطنية، وهذا ما أشار إليه بادي يف طرحه السابق
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أن علمـاء الـنفس يركـزون علـى اجلانـب النفسـي للفـرد، ومـن جهـة أخـرى يركـز ومن هذا املنطلق ميكن القول بـ

  .علماء االجتماع على اجلانب االجتماعي على اعتبار أن الفرد هو من نتاج اجتماعي

الشخصــية هــي :" أن يقــدم تعريفــا جيمــع فيــه بــني علــم الــنفس وعلــم االجتمــاع "أمحــد بــن نعمــان"وهنـا حيــاول 

كاملــة، يف انتظــام اجلســمية والنفســية املتالفــرد والثابــت نســبيا، املكــون مــن جممــوع صــفات  ذلــك الطــابع العــام املميــز

  .1"ة مع البيئة االجتماعية، والطبيعة اليت يعيش فيها الفرد ويتبادل التأثريودينامية واملتكيف

بطبعـه، وهـو ن هويـة الفـرد هـي هويـة اجلماعـة نفسـها، ألن الفـرد اجتمـاعي أيتبني لنا من خالل هـذا القـول بـ

ينصهر داخل اجلماعة، ولذلك ما ينطبق على اهلوية الفردية ينطبق أيضا على اهلوية اجلماعية، أو ما يصطلح عليهـا 

  .اهلوية الوطنية أو اهلوية القومية: مبسميات عدة

  :الهوية من منظور األنثربولوجيا-د

وذلك بسبب تلـك الصـراعات  ،املثرية للجدليعترب البعد األنثربوجلي الذي يتعلق مبشكلة اهلوية من ا�االت 

وذلـك خـالل القـرن املاضـي، وهـذه احلـروب الـيت ضـمرت جمتمعـات بأكملهـا  ،حتدث يف احلروب األهليةالقاتلة اليت 

  .وقعت يف إفريقيا، وكما حدث يف روندا

  :الهوية من منظور العلوم اإلنسانية-ه

ظــل هــذا املفهــوم :" أنــه عــن مصــطلح اهلويــة صــاحب معجــم  العلــوم اإلنســانية "ســو دورتيــهنفرو  جــان"يقــول

مــن ات يوملــدى طويــل، مفهومــا هامشــيا يف العلــوم اإلنســانية، إالّ أنــه شــهد دخــوال مفاجئــا وكثيفــا بــدًءا مــن التســعين

الــيت (ية شــبومــن هنــا كــان اســتخدام اهلويــة لتكــون نقطــة وصــل لتشــري إىل ظــواهر مثــل الصــراعات اإل.القــرن املاضــي

، ثقافة ا�موعة )اهلوية الذكورية، اهلوية والعمل( ، والوضعيات واألدوار االجتماعية )توصف بالصراعات على اهلوية
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، أو للتعبــــري أخــــريا عــــن اهلويــــة )اضــــطرابات اهلويــــة( ، أو اإلشــــارة إىل مــــرض عقلــــي )اهلويــــات القوميــــة أو الدينيــــة( 

  .1)"البحث عن الذات اآلنا( الشخصية 

، لكـن يف هامشـيا نلحظ من خالل هـذا القـول بـأن مفهـوم اهلويـة قـدميا يف الدراسـات اإلنسـانية كـان مفهومـا

الســنوات األخــرية الحــظ هــذا املفهــوم تطــورا كبــريا، فقــد تعــددت اهلويــات، منهــا اهلويــة الشخصــية الــيت تبحــث عــن 

  .الذات، وكذلك اهلويات القومية اليت تعرب عن ثقافة جمتمع ما

 "رجيـــةف بغوتلـــو "، واآلن ننتقـــل إىل مفهـــوم اهلويـــة عنـــد "جـــان فرانســـودورتيه"إىل مفهـــوم اهلويـــة عنـــد  تطرقنـــا

أن اهلويـــة غـــري قابلـــة للتعريـــف مـــا دام كـــل تعريـــف هـــو مبثابـــة هويـــة، كمـــا أّن اهلويـــة مفهـــوم خـــاص "  يـــرى بــــــــ ذيوالـــ

باألنطولوجيا الصورية وخترتق عرضيا كل أمناط اخلطاب، ومن مث فـإن عموميتهـا وطابعهـا التجريـدي هـو أعلـى درجـة 

لـة �ـدف إىل اإلحاطـة مبفهـوم اهلويـة ، وهنـاك صـعوبة مالزمـة لكـل حماو )catégorailes(يـة تمن املقوالت التقابال

  .2...."على مجيع الصعد، ويف خمتلف ا�االت املنطقية وامليثافيزيقية والنفسية واألنثربولوجية

ح ذاتـه لطصـبأنـه ال ميكـن حتديـد مفهـوم اهلويـة ألن هـذا األخـري يـدل علـى امل الطـرحيتبني لنا مـن خـالل هـذا 

، بـدليل أن هـذا العلـم يتجــاوز )الوجــود، أحـد الفـروع األكثـر أصـالة يف امليثافيزيقــاهـو علـم ( الرتباطهـا باألنطولوجيـا 

وخيرتق كل أصـناف اخلطـاب، ومـن هـذا املنطلـق توجـد صـعوبة يف حتديـد مفهـوم اهلويـة يف خمتلـف امليـادين، سـواء مـا 

  .اإلناسة ، أو ما تعلق بعلم النفس أو علم)ما وراء الطبيعة( تعلق باإلنسان أو العامل اخلارجي 

يــــة، سياســــية لــــة مــــن العالقــــات والــــروابط العقليــــة ســــواء كانــــت اجتماعكــــن القــــول ممــــا تقــــدم أن اهلويــــة مجمي

  ...اقتصادية، ثقافية

                                                           
  .14: سابق، صالرجع املاهلوية والفلسفة اللغة العربية، : احلسني الزاوي 1
  .15: ، صنفسه املرجع2
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لعنصــر املكـــان كـــان أيضــا   دو�ــا التعاقــب التــارخيي والتطـــور الــزمين ملصــطلح اهلويــة، ولـــيس هــذا فحســب بــل

  .األوساط املختلفة اسهاما كبريا يف شيوع هذا املصطلح وتداوله يف

عالقـة الـذات بـذا�ا، وتنطـوي علـى النرجسـية يقابلهـا شـعور : وهي ترتكـز علـى ثـالث عالقـات أساسـية هـي

وعالقــة الــذات باملوضــوع، ومعناهــا عالقــة الفــرد بــا�تمع، وعالقــة األنــا بــاآلخر وتنبــين علــى عالقــة الفــرد  .بالدونيــة

تصــرفا�م، والســري علــى �جهــم ويقابلهــا االســتقالل بالــذات، وهــذه بــأفراد ا�تمــع وتقليــدهم يف بعــض ســلوكا�م و 

التوجهات مجيعها تندرج ضمن وعي الفرد بوجوده، وجمتمعه، وأيضا متاثله أو تفرده عـن غـريه مـن األفـراد، وهـذا كلـه 

  .1ما يضع هوية الفرد أو حيددها من خالل انتماءه إىل مؤسسات اجتماعية متعددة

  :الهوياتأنواع ــــــ  2

إذا ما انطلقنا من مفهوم اهلوية الذي هو مفهوم متشعب يشمل العديد من ا�ـاالت ميكـن القـول بـأن هنـاك 

هويــات متعــددة، ومتباينــة فيمــا بينهــا تنتمــي إىل أمــاكن وأزمنــة خمتلفــة، وهــذا مــا جيعــل مــن الفــرد يتبــىن هويــة حمــددة 

 ،لكـن هـذه األخـرية يف ظـل اسـتمرارية احليـاة والتغـريات احلاصـلة يدجمها يف الذات الفردية خييـل لـه أ�ـا هويـة واحـدة،

اهلويـة الوطنيـة، اهلويـة احلضـارية، اهلويـة الثقافيـة : ومن هنا ميكـن القـول بـأن هنـاك أنـواع عديـدة ومتعـددة للهويـة منهـا

  ...اهلوية الرتاثية، اهلوية الدينية، اهلوية التارخيية

  .افية، واهلوية الوطنية، واهلوية التارخييةوحنن هنا نركز لذكر على اهلوية الثق

  :الهوية الثقافية -أ

يعتـرب مفهـوم اهلويـة نقطـة جوهريـة يف أوسـاط الدراســات الثقافيـة خـالل فـرتة التسـعينيات، وهـي مفهـوم يــرتبط 

إنشــاء ثقافيــا ألن املصــادر اخلطابيــة :" باجلانـب الثقــايف لإلنســان، ومــن مث  تعـرف الدراســات الثقافيــة اهلويــة علــى أ�ـا

                                                           
  .31: اهلوية والسرد، املرجع السابق، ص -بولريكور: ينظر، حامت الورفلي 1
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خـاص، فـنحن مشـكلون كـأفراد داخـل عمليـة اجتماعيـة  اليت تكون مادة اهلوية تعد مصادر ثقافيـة بطبعهـا، وبشـكل

  .1"ميكن فهمها عادة كمثاقفة، ودو�ا ال ميكن أن نكون أشخاصا

ومعــىن هــذا أنــه ميكــن القــول بــأن اهلويــة يف ظــل الــدرس الثقــايف تفهــم مــن خــالل العمليــة اخلطابيــة، الــيت تقــوم 

ينـتج عنـه واقـع الـذات وحتديـد اهلويـة الفرديـة مـن خـالل  الـذي ،على ثنائية الفرد والداخل وامتزاجها باخلارج اخلطايب

  .اليت تنتج للفرد العامل املعريف الذي يرتكز على املخزون الثقايف ،املمارسة اخلطابية

وميكـن القـول أيضــا بـأن اهلويـة الثقافيــة ليسـت مــادة معرفيـة جـاهزة، وإمنــا عبـارة عـن معــارف وخـربات وجتــارب 

ى هذا األساس ميكن القـول بـأن اهلويـة الثقافيـة تقـوم علـى ثالثـة ركـائز خمتلفـة ومتداخلـة إنسانية متغرية ومتطورة، وعل

  :مع بعضها البعض، ترتكز حتت مسمى واحد وهو اهلوية الثقافية

هلـــا آخــر داخـــل اجلماعـــة ) أنـــا(فهــو عبـــارة عـــن هويــة متفـــردة ومســتقلة، و : دائــرة الفـــرد داخــل اجلماعـــة الواحـــدة - 

نفســـها مركـــز الـــدائرة عنـــدما تكـــون يف مواجهـــة اجلماعـــة مـــن ناحيـــة الـــدين، املـــذهب، النظـــام تضـــح ) أنـــا(نفســـها، و

      ....السياسي، االجتماعي

هو مثل الفرد داخل اجلماعة، ولكل مجاعة مـا مييزهـا عـن مجاعـة أخـرى داخـل اهلويـة : دائرة اجلماعة داخل األمة - 

 .خاصة �ا) أنا( الثقافية، فلكل مجاعة 

ـــرة األمـــة -  هـــي أوســـع وأمشـــل مـــن هويـــة الفـــرد واجلماعـــة وأكثرهـــا قابليـــة للتنـــوع : الواحـــدة إزاء األمـــم األخـــرى دائ

 .2واالختالف وتعدد اهلويات

                                                           
  .382 -381: ، ص2018، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1مجال بلقاسم،ط/ معجم الدراسات الثقافية، ت: كريس باركر  1
، جامعــة )قــراءة يف أشــكال متثــل اهلويــة يف الــنص الســردي عنــد عبــد الــرمحن منيــف مــدن امللــح منوذجــا( اهلويــة الثقافيــة يف الروايــة العربيــة : ماضــي نــوال 2

  .6 -5: ، ص10.12، الساعة 27/02/2018: ، نشرت بتاريخ/c:/ utilisateurs/ laptop/bureau اهلوية : الرابط جيجل،
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ومن هنا ميكن القول بأن التفاعل احلاصل بني هذه الدوائر الثالثة هو ما ولد مـا يسـمى بأزمـة اهلويـة الثقافيـة    

جمتمــع وجمتمعــات أخــرى، وهــذا مــا يــؤدي إىل النــزوع لألصــل والرغبــة يف  وهــي نتيجــة إدراكهــا للتفــاوت الكبــري بــني( 

  ).التغيري وتقليد اآلخر

الذي أقرت به الدراسات الثقافية اليت إنبنـت علـى فكـرة مفادهـا أن  ،وهذه األزمة كانت جراء التعدد اهلويايت

ومنفصــلة عــن بعضــها الــبعض، إال أنــه ال ميكــن ألي هويــة أن تشــتغل بطريقــة مشوليــة  ،ومتناقضــة ،اهلويــات متعــددة

وواحدة، بل جيذر االرتبـاط بـني اهلويـات واشـتغاهلا معـا ألن هـذه الظـاهرة تتجـه يف خظـم الظـروف التارخييـة والثقافيـة 

 "حممـد عمــارة"األســاس يقـول مث تتبلـور مـن جديـد حــول املمارسـة اخلطابيـة حتــدد هويـة الفـرد أو ا�تمــع، وعلـى هـذا 

اهلويــة احلضــارية والثقافيــة ألمــة مــن األمــم، هــي القــدر الثابــت، واجلــوهري واملشــرتك مــن الســمات والقســمات :" أن

العامة، اليت متيز حضارة هذه األمة عن غريهـا مـن احلضـارات والـيت جتعـل للشخصـية الوطنيـة أو القوميـة طابعـا تتميـز 

  .1"به عن الشخصيات األخرى

ميكــن القــول بــأن اهلويــة الثقافيــة ليســت نتــاج تــارخيي فقــط، وإمنــا تشــرتك فيهــا املنــافع طــرح ن خــالل هــذا المــ

  .واملصاحل الفردية واجلماعية داخل املؤسسات الثقافية املتنوعة

  :الهوية الوطنية -ب

مـع، ويلحــظ علــى تعتـرب اهلويــة مـن أهــم اخلصــائص املميـزة للمجتمــع، فهــي حتـدد التطلعــات املســتقبلية يف ا�ت

معـــامل التطـــور والتقـــدم مـــن خـــالل ســـلوكات األفـــراد وإجنـــازا�م املختلفـــة، وأيضـــا كـــل احلـــوافز واملـــؤهالت الـــيت تـــدفع 

تمـع مـا ال بـد أن ترتكـز فاهلويـة الثقافيـة لشـخص مـا، أو جمباإلنسان إىل حتقيق طموحاته وأهدافـه، وبنـاء علـى ذلـك 

أو يسـهم يف حتديـد توجـه شـخص  ، أخالقيـة واجتماعيـة وكـل مـا لـه صـلةعلى معايري تستمد منهـا قو�ـا، مـن معـايري

  .ما، أو جمتمع ما
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هـي أيضـا أنظمـة مـن التمثـيالت الثقافيـة " هي ممارسة خطابية، فإن اهلوية الوطنيـة  وإذا كانت اهلوية الثقافية 

وألن الثقافـة ليسـت كيانـات جامـدة .من خالهلا تكون اهلوية الوطنيـة مستنسـخة باسـتمرار عـرب الفعـل اخلطـايب(...) 

اجتماعيـة خمتلفـة، فـإن أي هويـة وطنيـة معينـة تفهـم  مسـتوياتبل هي تشكل عرب ممارسات متغـرية تعمـل علـى عـّدة 

ومتثــيالت الثقافــة الوطنيــة عبــارة عــن مقتطفــات مــن الرمــوز واملمارســات الــيت ...) (رب الفئــات االجتماعيــة املختلفــة عــ

 .1"عينة ألغراض خاصة من قبل فئات حمددة من الناستربز يف ظروف تارخيية م

يتبني لنا من خالل هذا القـول بـأن اهلويـة الوطنيـة هـي أداة للجمـع بـني التعدديـة الثقافيـة، وهـذه األخـرية هـي 

ومــن مث فـإن اهلويــة الوطنيـة املوحــدة جتســد نتيجـة للســلطة أو املمارسـة اخلطابيــة الـيت تســد ثغـرة االختالفــات الثقافيـة، 

ريخ املشـرتك ألمـة مـا املشـرتكة والتـاالتارخييـة حـىت متثـل لنـا التجربـة نا احلكايات، الصـور، والطقـوس يف ظـل الظـروف ل

  .أو جمتمع ما

تؤكــد ســرديات األمــة علــى التقاليــد واســتمرارية األمــة كوجــود داخــل طبيعــة األشــياء، جنبــا :" ومــن هــذا املنطــق

عي، وهــذا بـدوره يفــرتض وينــتج رابطــا بـني اهلويــة الوطنيــة والشــعب إىل جنـب مــع األســطورة التأسيسـية لألصــل اجلمــا

األصلي، النقـي، أو التقاليـد الشـعبية، وعلـى هـذا النحـو، ميكـن إدراك األمـة كجماعـة متخيلـة، واهلويـة الوطنيـة كبنـاء 

الوطنيـة مرتبطــة ومـن مث، فاهلويــة  .يـتم جتميعـه مــن خـالل الرمــوز والطقـوس فيمــا يتعلـق باألصــناف اإلداريـة واإلقليميــة

  .2"جوهريا باألشكال االتصالية ومبنية من خالهلا

نستنتج مـن هـذا القـول بـأن قصـص أمـة مـا أو أد�ـا وثقافتهـا الشـعبية هـي جـوهر اسـتمرارية األمـة إىل جانـب 

اليــده وتق ،األســطورة، وهــذه الثنائيــة هــي الــيت ولّــدت التجــانس بــني اهلويــة الوطنيــة وا�تمــع األصــيل املتمســك بعاداتــه

ع حاضره، وعلى هذا األساس ميكن القـول بـأن اهلويـة الوطنيـة متولـدة عـن يصنوكل حيثيات ماضيه ل ،وتارخيه العريق

  .األمناط اخلطابية من قصص وأدب، وثقافة، وحىت وسائل اإلعالم

                                                           
  .385: معجم الدراسات الثقافية، املرجع السابق، ص: كريس باركر  1
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  :الهوية التاريخية-ج

واجتماعيــة، وثقافيــة، وفكريــة التحــوالت ذات األبعــاد املختلفــة، سياســية، مــن حيفــل التــاريخ اإلنســاين جبملــة 

وقد كان هلا تأثري يف متثالت ا�تمعات والبلدان للهوية وتصورا�م عنها، كما أن أي أمة حتس بوجودها بـني خمتلـف 

باعتبــار التــاريخ  أحــد مقومــات اهلويــة، فهــو الســجل الثابــت :" األمــم مــن خــالل التــاريخ العريــق الــذي ميجــد إجنازا�ــا

خر واملآثر، يشرتك فيه أبناء األمة الواحدة، ومن مث يعتـرب طمـس تـاريخ األمـة أو تشـويهه وسـيلة للماضي وديوان املفا

  .1"ناجحة إلخفاء هويتها و�ميشها

حملـو  الغـريبالـذي يكمـن وراء حمـاوالت العـامل  ومـن املؤكـد أن التـاريخ العريـق الـذي تشـهد لـه األمـة العربيـة هـو

نتجـــت سياســـة أخـــرى، وهـــي سياســـة  -سياســـة الســـيطرة–ظـــل هـــذه السياســـة  معـــامل اهلويـــة العربيـــة اإلســـالمية، ويف

م �ــا، ســواء عــن طريــق البعثــات العلميــة أو البعثــات �مكــن انفتــاح املســلمني علــى أوروبــا واتصــاال" االنفتــاح؛ مبعــىن 

أو عــن طريــق احلمــالت العســكرية، مــن أن يتعرفــوا إىل أفكــار  ةاألوروبيــ تالدبلوماســية، أو عــن طريــق اســتقدام اخلــربا

فقد تفاعل املسلمون بأقدار متفاوتـة مـع هـذه (...) ومفاهيم ومنظومات جديدة عليهم متاما على غرار فكرة احلرية 

ولقـــد كانــــت أســــئلة اهلويـــة واشــــكاليا�ا أبرزهــــا (...) ا مـــنهم مجاعــــات ونشــــطت للـــرتويج هلــــا هاألفكـــار فاستحســــنت

�ـا حتـديات  فاألسئلة وتلتقي باقي اإلشكاليات وتفتح أمامهم آفاقا جديدة حتـ رخطرها وحوهلا كانت تدور سائوأ

  .2"مل يألفوها تشمل خمتلف وجوه حيا�م وقواعدها املنظمة

ملــاذا تأخــذ املســلمون علــى غــرار : مبعــىن أن اإلشــكال األكــرب لــدى املفكــرون والعلمــاء واملصــلحون العــرب هــو

تقــدم، وهـــذا نــاتج عــن التبعيـــة للعــام الغــريب والتـــأثر بــه دون األصــالة واإلحيـــاء والبعــث للمقومــات الثقافيـــة الغــرب امل

  .العربية
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ويف ظـل الــتالقح اإلسـالمي الغــريب، تفككـت اإلمرباطوريــة العثمانيـة وا�ــارت سـلطتها بكــل مـا متلــك مـن قــوة 

يف  "أتــاتورك"الواقعــة حتــت ســيطر�ا، وقــد مثــل إعــالن  ومــا ترمــز إليــه مــن وحــدة االنتمــاء لــدى املســلمني يف املنــاطق

إســـقاط اخلالفـــة وتأســـيس اجلمهوريـــة الرتكيـــة، ولقـــد هـــز هـــذا احلـــدث املســـلمني عمومـــا والســـلطات  1924مـــارس 

  . الدينية خصوصا

لكن حبلول الثلث األول من القرن العشرين ظهرت الدول الوطنية احلديثـة الـيت سـعت إىل اسـتقطاب مشـاعر 

اء والوالء لدى ا�موعات البشرية الواقعة داخل حدودها اجلغرافية، ولقد ولد قيام دولـة حديثـة الدولـة القوميـة االنتم

  . 1يف أوروبا تناقضا بني اهلوية اليت سعت هذه الدولة لبنائها والفكرة اليت لدى الفرد واجلماعة عن هويته

بـــل اكتفـــوا بانتمـــائهم اإلســـالمي وحمـــددات التضـــارب مل يـــتمكن املســـلمني مـــن حتديـــد هـــويتهم هـــذا يف ظـــل 

  .هويته تتجاوز حدود تلك الدولة

منــذ القــرن كمــا بــرزت تيــارات فكريــة خمتلفــة التوجهــات فيمــا يتعلــق بالثنائيــة الــيت شــغلت الســاحة اإلســالمية 

بينهـا مـن جهة أخرى، وهي تيـارات متمـايزة فيهـا طرفاها الرتاث اإلسالمي من جهة ، و احلداثة األوروبية من و  19

و حنــحيــث املرجعيــة ، والغايــة، واهلــدف منهــا مــا احتــوى علــى األصــالة والتمســك بــالرتاث اإلســالمي، ومنهــا مــا اجتــه 

ريب عــاملعاصــرة والتقليــد األورويب، ويف ضــوء التقليــد األورويب وســم التــاريخ اإلنســاين بالعوملــة، الــيت فــرض �ــا العــامل ال

  .2مقوماتهمعايريه وقيمه وعاداته وثقافته، وكل 

مفهــــوم التماثــــل أو التجــــانس : وبــــرزت يف هــــذا اإلطــــار مفــــاهيم أساســــية حاكمــــة للعالقــــات العامليــــة، أمههــــا

واهليمنــة؛ إذ يعــد مــن أهــم مصــاحبات العوملــة الــيت تســعى إىل خلــق التماثــل والتشــابه يف الثقافــة ومنــط التفكــري، ولقــد 
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امل باألمركــة أل�ــا وســيلة لتعمــيم أمنــاط التفكــري واســتهالك ومســت العوملــة علــى املســتوى الثقــايف يف مجيــع منــاطق العــ

  .الثقافة األمريكية

يف ظل هذه السريورة التارخيية حتتم على املسلمني إعادة النظر يف القضايا املتعلقة بـرؤيتهم لـذوا�م ولآلخـرين 

فاعـل املتبـادل بـني الطـرفني وعالقا�م �م، ألنه مل يعد تناول هـذه القضـايا مبعـزل عـن معطيـات ذلـك االحتكـاك والت

ومل تعـــد تلـــك الرؤيـــة ذاتيـــة خالصـــة، بـــل هـــي إنتـــاج مجـــاعي نـــاتج عـــن الـــتالحم بـــني الـــذات واآلخـــر، ويف ظـــل هـــذه 

التحوالت اختذ املسمون هويات متعـددة، منهـا مـا ركـزت فيهـا عـن طبيعـة التفكـري، ومنهـا مـا ركـزت فيهـا عـن عالقـة 

  .1التفاعل مع اآلخرين

قافيــة، هويــة مهمــا تعــددت اهلويــات وتنوعـت مــن هويــة وطنيــة، هويــة حضــارية، وث القــول بــأنومـن هنــا ميكــن 

  ....دينية، هوية تارخيية

فهي تعكس توجه اإلنسان وأفكاره وتصوراته واجنازاته سواء ما تعلق خبدمـة مصـلحته، أو خبدمـة ا�تمـع فهـو 

  .ميثل معاملها وثقافتها وتارخيها العريقو ينصهر داخل اجلماعة 

أخـرى، ألن كـل اهلويـات متداخلـة ومرتابطـة مـع بعضـها الـبعض وكـل  عن هويـة  وهلذا ال ميكن أن نعزل هوية

  .واحدة منها ال توجد منعزلة بقدر ما توجد مع غريها من اهلويات

  :أبعاد الهوية في الذات الفرديةــــــ  3

اآلنـا ومـا يـدل عليـه ذلـك األنـا غالبـا مـا تكـون  إذا نظرنا إىل اهلوية من ناحية الفرد ذاته، ال ميكننا القـول بـأن

  .مستحيلة، فال ميكننا القول بأن األنا هو أنا دائما وأبدا، ألن هذا يتوجب االنفصال عن الذات
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ة، أي املولـودين يـأنـا هـو أنـت حـىت بالنسـبة للتـوائم العين":فال ميكن للفرد أن حيدد هويته عن طريق اآلخر كأن يقـول

ضـــال عـــن األشـــقاء عـــن تلقـــيح بويضـــات خمتلفـــة وهـــو أمـــر متـــت الربهنـــة عليـــه يف علـــم األجنـــة مـــن بويضـــة واحـــدة، ف

embiarloge  نفــس النمــو، أمــا التعريــف بــالنحن، مثــل القــول أنــا هــو حنــن، فإنــه يعــين التشــابه ولــيس التماثــل وعلــم

أن جمـرد إجـراء مقارنـة بـني اآلحـاد يعـين  لني بأوجه حمـددة للشـبه بيـنهم، إذعلى مستوى فرد مياثل فردا واجلميع متماث

  .1فصلها عن بعضها ملقارنتها

مـن خــالل هـذا القــول يتضـح بــأن هويــة أي فـرد ال ميكــن أن حنـددها انطالقــا مــن هويـة فــرد آخـر، فــال ميكننــا 

القول بأن شـخص مـا هـو شـخص آخـر حـىت وإن تعلـق األمـر بـالتوائم، كمـا ميكننـا اإلشـارة إىل أن التعريـف بـالنحن 

مثــل قولنــا أنــا هــو حنــن، فنعــين بــه التشــابه علــى عكــس التماثــل الــذي يــدل علــى متاثــل فــرد بفــرد آخــر، فنجــد مجيــع 

  .ه بينهممتماثلني من خالل حتديد أوجه الشب الناس

، كمـــا اهـــتم أيضـــا "أركســـون"إذا نظرنـــا إىل اهلويـــة يف الـــذات الفرديـــة فإننـــا جنـــد أول مـــن اهـــتم باهلويـــة الفرديـــة 

ث أجــراه علــى فئــة مــن الشــباب يف ســن املراهقــة، مــن خــالل بحــطريــق االنتســاب إىل اجلماعــة وذلــك بباهلويــة عــن 

بعنـوان  1986سنة على ضـوء الثقافـة األمريكيـة، نشـر هـذا البحـث سـنة  20و  12الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 

  ".املراهقة وأزمة البحث عن اهلوية" 

لغ مــن الواليــات املتحــدة، علــى عكــس أوروبــا فــال جنــد عنايــة فقــد حظيــت مســألة اهلويــة الفرديــة باهتمــام بــا

  .2علمية

إذا أردنــا إعطــاء مــدلول للهويــة الفرديــة وجــدنا أ�ــا حتيــل إىل معــىن إحســاس الفــرد بفــرد ؟؟؟، أي شــعور الفــرد 

بأنـــه لـــيس ذات غـــريه، وهـــذا اإلحســـاس والشـــعور حيصـــل يف مرحلـــة املراهقـــة، فلـــه خصوصـــية متيـــزه عـــن غـــريه، فهـــذه 
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صوصية والتميز عن الغري هي اليت جتعل الفرد يعرف نفسه، ومن خـالل معرفتـه لنفسـه، يسـتطيع متييـز أفعالـه وفـق اخل

  .تلك املنظومة االجتماعية اليت يعيش فيها أو مجاعته األقرب

ميكن القول إذن بأن اهلوية يف مستوى الفـرد هـي شـبه اخـتالف جيعـل الفـرد يتحـرك يف ثقافتـه، ويعـرب دور �ـا 

، كما أن ثقافته تتحرك فيه، تدعوه تارة ليشـبه غـريه، وهـو مـا تقـوم بـه التنشـئة يف مؤسسـتني علـى درجـة  هوذهاب يأهج

ـــه ثـــكبـــرية مـــن األمهيـــة، مهـــا األســـرة واملدرســـة، وحت ـــارة أخـــرى علـــى إلبـــراز فرديتـــه، وعـــدم الـــذوبان يف ثقافـــة مجاعت ه ت

ف مجاعتـــه الصـــغرى وجمتمعـــه الواســـع، ليؤكـــد وجـــوده الصـــغرى وجمتمعـــه الواســـع، ليؤكـــد وجـــوده وحيصـــل علـــى اعـــرتا

وحيصـــل علـــى اعـــرتاف مجاعتـــه أو جمتمعـــه بـــذلك الوجـــود الفاعـــل بتأكيـــد الـــدور والوظيفـــة، وبنـــاء مكانـــة أو خطـــوة 

 .1"فيها

ـــــــــــى شـــــــــــقني، أوهلمـــــــــــا شـــــــــــبه  مـــــــــــن خـــــــــــالل هـــــــــــذا يتضـــــــــــح بـــــــــــأن اهلويـــــــــــة يف مســـــــــــتوى الفـــــــــــرد هـــــــــــي عل

لفـــــــــرد مـــــــــرة تـــــــــدعوه ليشـــــــــبه اآلخـــــــــر، مثـــــــــل مـــــــــا تقـــــــــوم بـــــــــه والثـــــــــاين اخـــــــــتالف، فهـــــــــي مـــــــــزيج بينهمـــــــــا، فثقافـــــــــة ا

  .األسرة واملدرسة، ومرة أخرى تدعوه إىل عدم الذوبان واالنصهار يف ثقافة جمتمعه

  :من خالل ما سبق ميكن إدراج عدة أبعاد للهوية الفردية، جنملها على النحو التايل

  ـــــــــــــاع خـــــــــــــط مســـــــــــــتقيم يعـــــــــــــرب عـــــــــــــن ـــــــــــــة بإتب ـــــــــــــد اهلويـــــــــــــة الفردي ـــــــــــــذات لتأكي : االســـــــــــــتمرارية، أيجتهـــــــــــــد ال

ـــــــــــــز  ـــــــــــــه واحلي ـــــــــــــذي توجـــــــــــــد في التموقـــــــــــــع يف الزمـــــــــــــان واملكـــــــــــــان مـــــــــــــن خـــــــــــــالل إدراك املقطـــــــــــــع التـــــــــــــارخيي ال

  .اجلغرايف حبدوده الذهنية واخلرائطية أو بأحدمها على األقل
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وعبــارة خــط مســتقيم ال تعــين منطيــة التفكــري والســلوك أو ميكانيكيتــه، بــل تعــين احلــرص علــى االنتمــاء إىل 

  .1ة، تتجسد يف مجاعة مفصلةمرجعية ثقافي

مــن خــالل البعــد األول يتبــني بــأن الــذات تســعى جاهــدة لتأكيــد اهلويــة الفرديــة وذلــك بإتبــاع خــط مســتقيم 

  .من خالل احليز اجلغرايف، أما اآلن سنتطرق إىل البعد املكاين للهوية، ثل يف التموقع يف الزمان واملكانيتم

  ــــــــــــــدما ــــــــــــــب تأكيــــــــــــــد اهلويــــــــــــــة القــــــــــــــدرة علــــــــــــــى االن ظهــــــــــــــور : ج وحتقيــــــــــــــق التجــــــــــــــانس الــــــــــــــداخلي، أييتطل

الســــــــــلوك العــــــــــام للفــــــــــرد يف الزمــــــــــان  تنصــــــــــيفشخصــــــــــية فرديــــــــــة ومــــــــــدى قــــــــــدرة تلــــــــــك الشخصــــــــــية علــــــــــى 

واملكــــــــــــان، غــــــــــــري أن هنــــــــــــاك فرقــــــــــــا بــــــــــــني مفهــــــــــــوم الشخصــــــــــــية ومفهــــــــــــوم اهلويــــــــــــة الفرديــــــــــــة، فالشخصــــــــــــية 

اعيـــــــــــــة، يف تتضـــــــــــــمن هويـــــــــــــة الفـــــــــــــرد أثنـــــــــــــاء الفعـــــــــــــل الفـــــــــــــردي يف مســـــــــــــتوياته العقليـــــــــــــة والنفســـــــــــــية واالجتم

  .2"وضعية ثقافية يعرب عنها الفرد باسم اجلماعة، ونقرأ فيها بصماته املميزة

مـــــــــن بــــــــــني شـــــــــروط تأكيــــــــــد اهلويـــــــــة قــــــــــدرة الفــــــــــرد علـــــــــى التجــــــــــانس الـــــــــداخلي وحتقيقــــــــــه ومعـــــــــىن ذلــــــــــك قــــــــــدرة 

ـــــــــــني وجـــــــــــود تنشخصـــــــــــية الفـــــــــــرد علـــــــــــى  ســـــــــــيق ســـــــــــلوك الفـــــــــــرد ســـــــــــواء يف الزمـــــــــــان واملكـــــــــــان، ومـــــــــــن هنـــــــــــا يتب

الشخصـــــــــية ومفهـــــــــوم اهلويـــــــــة  فـــــــــاألوىل تعـــــــــين هويـــــــــة فـــــــــرد مـــــــــا  أثنـــــــــاء قيامـــــــــه بأفعـــــــــال فروقـــــــــات بـــــــــني مفهـــــــــوم 

ـــــــــر عالقـــــــــة مـــــــــع  ـــــــــربز إث ـــــــــة فهـــــــــي ت ـــــــــة الفردي ـــــــــة، أمـــــــــا اهلوي ـــــــــة والنفســـــــــية واالجتماعي يف خمتلـــــــــف مســـــــــتوياته العقلي

  .اآلخر

 فصـــال ة باالندلكـــي تســـتقر اهلويـــة الفرديـــة باعتبارهـــا نســـقا موحـــدا وذا دميومـــة نســـبية ينبغـــي حتقيقهـــا يف كـــل مـــ

  .والتميز عن اآلخر وإثبات االختالف عنه ذهنيا ووجدانيا
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بــدون االبتعــاد عــن اآلخــر واالقــرتاب منــه واملقارنــة معــه تتحلــل اهلويــة الفرديــة أوال توجــد أصــال، وبالتــايل فــإن 

وعـودة مـن أآخـر حنـو الـذات  لـذاتا intérioritéالكتسـاب بطانـة  اهلوية الفردية هي جهد للـذهاب حنـو اآلخـر

  .1" ثبات وجودها املتميزإل

فاهلويــة الفرديــة دومــا تتحقــق عــن طريــق االنفصــال عــن اآلخــر، وإثبــات نقــاط االخــتالف الــيت متيــز الفــرد عــن 

  .اآلخر

عن مفهوم اهلوية الفردية فقـد عرفهـا بأ�ـا تلـك املسـافة الـيت يسـريها الفـرد يف ) p.tap" (تاب.ب" وقد عرب 

اآلخرين عن الفرد واضطراره للتطابق معهم، فاهلوية الفردية هي جهـد دائـم مـن أجـل حماولة إلقاء الضوء عن ما مييزه 

توحيد آليات الذات، اليت تقصيها تلك الظـروف االجتماعيـة والثقافيـة الـيت يعيشـها الفـرد، ذلـك اإلقصـاء هـو الـذي 

  .2ديد متيزه ورسم حدود هويته الفرديةيدفعه إىل جت

لبعد الثالث للهوية الفردية أمـا اآلن سـنلقى نظـرة علـى البعـد الرابـع للهويـة فيما سبق تطرقنا إىل احلديث عن ا

  .يف الذات الفردية

  تتمثل أوىل مراتب اهلوية الفردية يف االنفصال عن الوسط املـادي إذ أن أول مـا يبـدأ بـه الرضـيع هـو متيـز جسـمه

ة األوىل بعــد املــيالد وحتقيــق  عــن املوجــودات األخــرى، والشــروع يف رســم حــدوده اجلســمية خــالل األشــهر الســت

  .3"كتلة اجلسم، والتحكم يف جماله احلسي احلركي

تتجســد اهلويــة الفرديــة وتتحقــق مــن خــالل انفصــال الــذات عــن الوســط املــادي ومثــال ذلــك الرضــيع يف أيامــه 

  .ةتاألوىل يبدأ يف متيز جسمه عن خمتلف املوجودات األخرى، ورسم حدوده اجلسمية، وذلك خالل األشهر الس
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  ـــة الواحديـــة والتواصـــل ـــة البني أن يشـــبه الشـــخص : ، أي)unicity-uniterruptedness(مـــن أبعـــاد اهلويـــة الفردي

نفســـه يف كـــل األحـــوال وباســـتمرار، وتعمـــل اهلويـــة علـــى أن يـــدرك الشـــخص أنـــه هـــو ولـــيس غـــريه، فـــإذا حـــدث 

الـيت جتعـل  خلصـامخصية أو حالة االش شطارانقطاع يف اإلدراك الواحد واملستمر اعترب ذلك حالة مرضية مثل ان

  .1ذاته هو هويات أخرى ويتوهم أن غريه" يلبس"الشخص 

مــن أبعــاد اهلويــة أيضــا أن حيــس الفــرد بأنــه يشــبه نفســه يف كــل األحــوال، فاهلويــة ترتكــز علــى إدراك الشــخص 

  .بأنه هو نفسه وليس فردا آخر

مثـــل انشـــطار الشخصـــية، وهـــذا يولـــد لـــدى  وهــذا االنقطـــاع يف اإلدراك الواحـــد، ميكـــن أن يعـــد حالـــة مرضــية

  .نه يتوهم أن غريه هو ذاتهكو الشخص هويات أخرى،  

  تتجــذر اهلويــة وتكتســي حيويــة وفاعليــة عليــة عــن طريــق اخلــروج مــن ا�ــال الرمــزي إىل ا�ــال العلمــي، أي الفعــل

ي يلقــى نظـرة إمجاليــة علــى باإلنتـاج الفكــري أو املـادي، أو مهــا معــا، كمـا هــو احلــال عنـد املهنــدس املعمـاري الــذ

األداءات، أل�ــا  ومــن الواضــح أن اهلويــة ال ختــتلط بتلــك.... ورشــته قبــل أن يقــوم بتنفيــذ مــا هــو مطلــوب منــه 

  .2....فقط تعبري عنها

ميــة لمــن طــرق حتقيــق اهلويــة خــروج الفــرد عــن اجلانــب اخليــايل أو الرمــزي إىل اجلانــب العلمــي الــذي يتســم بالع

 حملــة يعطـب الـذي اليـدوي العامــل وكـذلك ،ويشـرف عليهـا عـدة منشــآتبومثـال ذلـك املهنـدس املعمــاري الـذي يقـوم 

  .قبل القيام بأي عمل يدوي، فاهلوية تعبري عن تلك األداءات للورشة عامة

  .الفردية حتدثنا سابقا عن األبعاد الستة للهوية الفردية، وأخريا لنلقي الضوء على البعد األخري للهوية
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  يتمثــل البعــد األخــري للهويــة يف إثبــات الــذات، فتكــون اهلويــة يف حــد ذا�ــا قيمــة كــل القــيم، فيســعى الشــخص

إلعــالء ذاتــه بإظهــار أنــه أكثــر مــن اآلخــرين التزامــا بــالقيم املرعيــة يف ا�تمــع، ســواء يف الســلوكات األساســية أو 

ع منظومــة القــيم الســائدة يف ا�تمــع وإظهــار التفــوق يف اجلانبيـة، ويظهــر يف ســعي اهلويــة لتحقيــق أعلــى تطــابق مـ

، فــال خيلــو ذهــن الفــرد مــن إجــراء مقارنــات بــني ذاتــه AIP"Primum inter pares" ذلــك التطــابق 

  .1....واآلخرين يف الوضعيات واملواقف اليت حتمل شحنة معيارية

الفــرد إىل إظهــار ذاتــه بأنــه أكثــر مــن خــالل هــذا البعــد يتبــني بــأن اهلويــة هــي عمليــة إثبــات الــذات، فيســعى 

شخص ملتزما بالنظام القائم يف ا�تمع، فالفرد دوما يف سعي دائم إلظهـار الفروقـات بينـه وبـني اآلخـرين يف خمتلـف 

  .من نفسه من خالل الدفع من قيمة هويته ياملواقف اليت جتعله يعل

  :الرواية والتاريخ: المبحث الرابع

األدبيـــة الـــيت تعمـــد إىل نقـــل وتصـــوير الواقـــع، بكـــل مظـــاهره، تغرياتـــه، وحوادثـــه تعـــد الروايـــة مـــن أهـــم الفنـــون 

التارخييــة البــارزة، وعلــى هــذا األســاس فقــد انطلــق الكتــاب والــروائيني يف صــياغة الوقــائع التارخييــة، وإعــادة اســتثمارها 

ـــة، هـــي امتـــداد لـــرؤ  خيلقـــه األديـــب، ويضـــفي عليـــه ضـــمن قالـــب فـــين إبـــداعي اه وأفكـــاره، ولعـــل ملســـات فنيـــة ومجالي

راجع إىل مــدى معرفــة الكاتــب لتــاريخ انصــراف هــؤالء الــروائيني إىل إعــادة اســتثمار التــاريخ وصــياغته يف قالــب جديــد

  .وحضارة أمته

وإذا مـــا عـــدنا إىل دراســـة العديـــد مـــن األعمـــال الروائيـــة للعديـــد مـــن الكتـــاب جنـــد أ�ـــا ال ختلـــو مـــن املواضـــيع 

ري بشخصيا�ا التارخيية وحىت حضار�ا اإلنسـانية، ولكـن عـاجلوا هـذه الوقـائع مـن منظـور التارخيية لألمة، وأيضا التذك

  .جديد

                                                           
  .99: ، صالسابق املرجع1
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  .للهادي ثابت واليت هي موضوع الدراسة'' معبد ثانيت''ويف سياق حديثنا هذا نستدل برواية 

رطاجيــة، فهــي تــاريخ والتــذكري باحلضــارة القللهــي إعــادة االســتثمار '' بــد ثانيــتمع''ومــن هنــا جنــد بــأن روايــة  

تلـك األمـاكن  " :بـأن الروايـة تـذهب إىل"فيصـل دراج "ومـن هـذا املنطلـق يـرى ،حماولة هادفة إىل إعادة بعـث التـاريخ

ط الــيت ختــل باحلقيقــة املهملـة واملهمشــة، وتفــتش عــن اجلوانــب املنســية يف كتابــات املــؤرخني املقيــدة بــالكثري مــن الشــرو 

  .1"واملوضوعية

فهـو يؤكـد أن الكتابـة الروائيـة  ،بأن الروائي العريب يقـوم بتصـحيح مـا جـاء بـه املـؤرخ "فيصل دراج"لذلك يرى 

  .هي علم التاريخ الوحيد، أو كتابة موضوعية بدون حذف أو إضافة

مـــن جـــنس ســـرد اخليـــال العلمـــي، وهـــي '' للهـــادي ثابـــت'' ''معبـــد ثانيـــت''ومـــن هـــذا املنطلـــق جنـــد بـــأن روايـــة 

الــيت ظهــر فيهــا القائــد العســكري البــوين الشــهري  ،''لــو عــاد حنبعــل''بعنــوان  2005نة مواصــلة للروايــة الــيت نشــرها ســ

وهـم  ،القامنـاديون"اهلـادي ثابـت"اليت أطلـق عليهـا  ،من جديد بعد أن استنسخه أناس قادمون من الفضاء "حنبعل"

ينتمون إىل حضارة كونية حيث ختيلها اهلادي ثابت أ�ا تستوطن قنمـاد، وهـي أحـد أقمـار املشـرتي، وهـذه احلضـارة 

  .بتقدم علمي وحضاري تفوق ما وصل إليه إنسان األرض متعتت

قرطـاج كنــوز  مدينــة متطـورة للقنمـاديني ليســتخرج مـن أعمـاق اتكنولوجيــ "حنبعـل"ففـي هـذه الروايــة يسـتعمل 

  .نة دفنت حتت أنقاد معبد ثانيت، مث يعيد بناء املعبد يف مكان من هذه املدينةمثي

يتطلـب درجـة ، يكتـب منطـا جديـدا مـن الروايـة'' بـتاهلـادي ثا''ومن هنا نصـل إىل تفعيـل القـول بـأن الروائـي 

كونــه متشــبع باملعرفــة عاليــة مــن القــراءة األدبيــة وجهــدا مركــزا يف ا�ــال املعــريف، والتــداعي هــو أســاس الكتابــة عنــده،  

الناجتـة عـن التفاصـيل اجلزئيـة  ،لمقطـع الروائـي نوعـا مـن الغرابـةل هتلقيـ واملتلقي يلـتمس مـن خـالل ،العلمية والفلسفية

                                                           
: ، ص2004ط،االحتـــاد العـــام لألدبـــاء والكتـــاب يف العـــراق، املركـــز الثقـــايف العـــريب، الـــدار البيضـــاء، بـــريوت، /الروايـــة وتأويـــل التـــاريخ، د:  فيصـــل دراج 1

340.  



ازيا، األسطورة، الهوية، الرواية والتاريخ تالفانو  الخيال العلمي :تحديد المفاهيم الخاصة بـ     الفصل األول  

 

62 
 

ـــزة لألمنـــوذج  إىل مســـتوى اخلصوصـــية الفنيـــة  ،كـــون الروايـــة ذات التوجـــه احلـــداثي متجـــاوزة النمطيـــة األســـلوبية،املمي

  1".كا�ا أن حتمل آفاق القراءة وآليات التأويل وفقا ما متليه طبيعة معطيات التاريخوهذه اخلصوصية بإم ،املنتجة

كــز علــى املعطــى ر الــيت ت ،يتبــني لنــا مــن خــالل هــذا القــول بــأن الروائــي اهلــادي ثابــت مــن رواد الروايــة املعاصــرة

رؤى جديــدة للحيــاة البشــرية، وذلــك ملــا ميلكــه  ن أجــل صــياغته وإعــادة اســتثماره يفمــ ،التــارخيي بــالعودة إىل املاضــي

  .الروائي من معارف وثقافات وعلوم خمتلفة

وإمنـا  ،اعتمادها على املعطى التارخيي يف تشكلها، فهـي ال تكتفـي بنقـل التـاريخ كمـا هـو يف مبعىن أن الرواية 

الروايـة التارخييـة تتخـذ مـن اخلطـاب  "حتلل تلك الوقائع وتعطيها أبعـادا خمتلفـة، كمـا تـرفض بعضـها، وعلـى هـذا فـإن 

التــارخيي املاضــي صــورة مــن صــور إنشــاء اخلطــاب الروائــي الــراهن، وأن اإلبــداع الروائــي ال يــنهض إال عــن فكــرة مــن 

  2."التاريخ

لــيس مبــؤرخ تــارخيي حمــض، وإمنــا يعمــل علــى أن يضــفي علــى  -الروائــي -ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا األخــري 

قدراته ومواهبه اإلبداعيـة، لكـن مـا يهمنـا أكثـر هـو أن املنتـوج الروائـي  فنية ومجالية، كما يربزملسات عمله اإلبداعي 

علـى اعتبـار أن التـاريخ هـو املـادة  ،هو مثرة وحمصلة تارخيية، فال ميكن هلذا األخري أن يؤسس إال بالرجوع إىل التـاريخ

أ ن التـاريخ حكايـات توقظهـا الكتابـة وتعـود  "لى اعتبـار عالروائي، اخلام واألرضية اخلصبة واخللفية اليت ينطلق منها 

  .3"إىل رقادها الطويل آن انتهاء كتابتها، والكتابة فعل مأساوي ترى ظالل التاريخ يف عابر مغرتب

                                                           
  .83-82: ، ص1998الكتلة الوطنية والكتلة املستعمرة، يف نظرية الرواية، د ط، عامل املعرفة، : عبد املالك مرتاض 1
  .83:، ص2012، عامل الكتب احلديث، األردن، 1اخلطاب السردي يف الرواية العربية، ط: علي حممد الشرميعدنان  2
  .368: الرواية وتأويل التاريخ، املرجع السابق، ص: فيصل دراج 3
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وهـــذه األخــــرية تقـــوم علـــى اســــرتجاع  أحـــداث توقظهـــا الكتابــــة الروائيـــة، وهـــذا يعـــين بــــأن التـــاريخ عبـــارة عــــن

واســتثمارها مــن جديــد قصــد تعريــف اإلنســان بتارخيــه  تربهــا مــادة خــام وهــي تعيــد إحياءهــا تعاألحــداث التارخييــة الــيت

  .العريق ا�يد وحضارته اإلنسانية



 

  :الفصل الثاني

البنية السردية وتشكل الهوية من  

معبد تانيت للهادي  "خالل رواية  

 أنموذجا" ثابت



للهادي ثابت أنموذجا" معبد تانيت"الفصل الثاني             البنية السردية وتشكل الهوية من خالل رواية   

 

65 
 

  .عالقته بالنص الروائيداللة العنوان و : المبحث األول

كن من خالله فهم حيثيات تعد قضية العنونة من أهم اإلشكاليات اليت تطغى على العمل األديب، حيث مي

هو مفتوح على الرئيسية للولوج إىل منت النص، و دنا إليه العنوان، باعتبار هذا األخري هو البوابة النص، وأول ما يش

سياسية ،اجتماعية، اقتصادية  ، قراءات متعددة، يعطي دالالت خمتلفة للتعبري عن ظاهرة أدبيةتأويالت و عدة 

  .حىت نفسيةأو 

تمامها على داللة العنوان وسيمائيته تركيز اهلنقدية احلديثة بقضية العنونة، و هلذا اهتمت الدراسات او 

األساسية للنص لنا عن أهم الدالالت اجلوهرية و  يكشفعالقته مبضمون الكتاب أو العمل األديب، كما وتركيبته و 

درجات الرتكيز اللغوي األديب، هلذا حظيا حتليل العنوان باهتمام كبري من قبل الدارسني النقاد ألنه أعلى 

  .مقصدية النصة األساسية للنص األديب أو هدف و على نتيجة تشبع الكاتب بالفكر  للمضمون، ويأيت

 :مفهوم العنوان-1

  :ةلغ-أ

ا نَ نَـ عَ  نُ عَ يُـ و  نُ عِ الشيء يَ  عنَ "  عنن ال خيرج مدلول العنوان يف شقه اللغوي يف اللغة العربية عن املادة األوىل

فعن لنا سربه  : منه قول امرئ القيساعرتض وعرض، و : نتَ اعْ ا، ظهر أمامك، وعَن يَِعُن ويـَُعُن عًنا وعْنونًا و نً وَ نْـ عَ و 

 . كأن نعاجه

الشيء أي اعرتض، وعننت الكتاب، وأعننته لكذا أي عرضته له  من عنَ  ننعالذلك و ف، اإلعرتا اإلعتنانو 

 .1"مشتق من املعىن، علونته مبعىن واحدو . كعنونته، وعنونته: نتهعنَ ا و عنَ  هُ نَ الكتاب يعُ  عنَ وصرفته إليه، و 

                                                           

.31:، ص 2010، دار الكويت للتأليف والرتمجة والنشر، دمشق، سوريا، 1علم العنونة دراسة تطبيقية، ط: عبد القادر رحيم :نقال عن 1 
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عننت : " اللحياينقال و . نة و هي تعين الصرف واإلعرتاضيتبني لنا بأن لفظة عنونة مشتق من لفظة عنَ 

الكتاب من ناحية،  نُ تعنية إذا اعنونته، أبدلو من إحدى النونات ياء، مسي عنوانا ألنه يعُ  نيتهعكتاب تعنينا و ال

أظهر لكتاب جعل النون الما ألنه أخف و ا وانثرت النونات قلبت إحداها واوا، ومن قال علان فلما كأصله عنَ و 

  .1"من النون

لفظة  تأخذما،كقلب أحد أحرف نو�او  َننن هي ناجتة عن قلب يف مادة ععنوامن هنا يتضح بأن لفظة و 

 وانٌ نْ ، وقد يكسر فيقال عِ )العنوان( الفصيحة بضم العني اللغة أنشد، والعنوان األثر، والعنوان : عنوان معىن

  .2عنيانٌ و 

 :اصطالحاب ــــــــــ 

نت وحتدده تغرى القارئ للدخول، والولوج يف منت النص األديب ولطاملا كا العنوان مسة لغوية تعلو النص

  .هذه العناوين هي سبب إنتشار الكتب، وسبب يف شهرة صاحبها

- مفردة -لماتك( جمموع العالمات اللسانية : " يعرف العنوان بأنه "Leohoekليوهوك"فنجد 

  .3"على حمتوى العام، و تغري اجلمهور املقصود اليت ميكن أن تدرج على رأس كل نص لتحدده و تدل...) مجل

يف النص من األقسام الناذرة: " يرى بأن العنوان هو "JaquesFontanilleجاك فونتاين "يف حني أن 

الذي  Transtectualitéهو نص موازي له بل هو نوع من أنواع التعايل النصي اليت تظهر على الغالف، و 

  .  4"ابْ تَ حيدد مسار القراءة اليت ميكن هلا أن تبدأ من الرؤية األوىل للكُ 

                                                           

.31:املرجع السابق، ص 1 

.312: ، ص2000، دار صادر بريوت، لبنان، 10، ج)عنن(لسان العرب، مادة : ينظر إبن منظور  2 
، جانفي،  3. 2العنوان يف النص اإلبداعي، أمهيته وأنواعه، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر ، قسم األدب العريب، العدد : عبد القادر رحيم 3

  . 10: ، ص2008جوان، 
  .   10، ص نفسهاملرجع 4
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بأن العنوان حظي بإهتمام كبري  "جاك فونتاين"و "كهو ليو "ل من بني لنا من خالل الطرح الذي قدمهكيت

يلة األوىل هو الوسو  الدخول إىل منت النص األديب، هو العملية األوىل اليت تساعد القارئ يفيائي، و يف الدرس السم

  .اليت يتسلح �ا صاحب العمل جللب إنتباه القارئ

رسالة لغوية تعَرف بتلك اهلوية، : " بأن العنوان" بشرى البستاين" هذا أيضا ما أقرت به الناقدة العربية و 

  .1"حمتواهالظاهر الذي يدل على باطن النص و هو وحتدد مضمو�ا، وجتدب القارئ إليها، وتغريه بقراء�ا، و 

 للنص األديب أو ة مفتاحية حتدد لنا البعد اهلويايتمن هنا ميكن القول بأن العنوان هو مبثابة شفرة أو كلمو 

  .أثري فيهعدنا يف الدخول إىل عامل النص، وأيضا لفت انتباه القارئ والتتساالكتاب أو العمل األديب عموما، و 

: ون أن العنوانكل هذه التعريفات تصب مجيعها يف  على الرغم من تعدد تعريفات العنوان إال أن كو 

  .2"دقةويا بالنص الذي يعنونه، فيكمله وال خيتلف معه ويعكسه بأمانة و مرتبطا ارتباطا عض"

كأنه نص صغري ينوب عن النص الكبري، فهو ميثل مبعىن أن العنوان يتموضع على رأس النص وينوب عنه، و 

  .العنوان هو مفتاح العمل األديبقوة إنتاج النص أو ضعفه، ألن 

يتموقع خارج نسيج اجلمل النصية ، فإن ملفوظ العنوان يتبدى لنا وكأنه عرض عار،على هذا األساس"

: ، حىت قيل يف هذا الشأنالذي يشغله على رأس الصفحة األوىلاألخرى، حيمل قيمته من خالل موقعه االعتباري 

مع أي عمل بدون إلقاء نظرة أوىل على  -نفسيا–لقارئ أن يتجاوب إن العنوان هو مفتاح الكتاب فال ميكن ل

  3".عنوانه

                                                           
  .10، ص السابقاملرجع 1
وظائف العنوان يف شعر مصطفى حممد الغماري، كلية اآلداب العلوم اإلنسانيةواالجتماعية، قسم األدب العريب، جامعة حممد : رحيم عبد القادر 2

  .3: خيضر، بسكرة، ص

.13: ، ص2011، النايا للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، 1العنوان يف الرواية العربية، ط: عبد املالك أشهبون  3 
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يتبدى لنا من خالل هذا أن العنوان يتموقع خارج النص، فما مييز العنوان هو متوقعه على رأس الصفحة 

  .باألوىل، فهو مبثابة مفتاح الكتاب، فما يتبادر إىل ذهن القارئ هو تفحص العنوان أوال قبل فتح أي كتا

يز انطالقا من بنيته الرتكيبية املتميف اخلطاب الروائي موقعه اخلاص و من هذا املنطلق، يؤسس العنوان " 

باعتباره مكونا و . لسننه اخلاصمولدا  Microtext" نص مصغر" ائية، كما يعلن عن وجود بصفة يموالسي

التشكيلية، ال يفرتض العنوان الزاخرة بالعالمات اللغوية و  Pag de titreمتميزا، يف سياق فضاء صفحة العنوان 

 صورة الغالف(املكونة للخطاب الروائي برمته  االستقالل التام عن النص، فهو بالتايل عنصر من جمموعة العناصر

  .1...)"اإلهداء،

بعالمات  ميزفالعنوان من منظور اخلطاب الروائي هو مكون يأيت يف سياق فضاء صفحة العنوان اليت تت

  .هذا العنوان غري مستقل عن النصو لية،  كشلغوية و 

. لوجيبإمتيازموضوع الدرس السيميو  فقد غدا العنوان الروائي:" ولكون العنوان عالمة نصية وسيمائية ناطقة

يف إمرباطورية علم  اإليديولوجيةاألبعاد مالية و يتمثله الباحث على صورة نظام سيميولوجي متعدد القيم اجل

�ذا املعىن، شكل العنوان الروائي احملطة النقدية األوىل اليت تستهوي الباحث . العالمات اليت ال حدود هلا

مادامت السيميولوجيا هي ذلك العلم الذي  ،تستوقفه لكي يتأملها من أجل استنطاق مكونا�االسيميولوجي، و 

  .2"يبحث يف أنظمة العالمات

القيمة اجلمالية  يأصبح نقطة اهتمام الدرس السيميولوجي ذيتبني بأن العنوان الروائي لقول من هذا ا

  .، على اعتبار أن السيميولوجيا هي علم العالمات والرموزةااليدولوجيواألبعاد 

                                                           

.14: ص السابقاملرجع  1 

. 15-14: ، صنفسهاملرجع  2 
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هذا االطالع هو سر ؤدي بالقارئ إىل االطالع عليه، و له يتضح بأن شهرة الكثري من املؤلفات يكمن هذا  

تور هيجو، لتصبح من بني الروايات العاملية، كما جند كمن بني العناوين جند رواية البؤساء، لفالعنوان، و بية دجا

جلرمية ا"لتولستوي و" احلرب والسالم" ، لفلوبري، ورواية "مدام بوفاري"رى منها عناوين لروايات أخ

كن أننسلط الضوء على بعض كما مي  .لدوستوفسكي، كلها روايات استطاعت الوصول إىل العاملية"العقابو 

ضف إىل ذلك عناوين أعمال  ،جنيب حمفوظ: لـ "أوالد حارتنا"الروايات املشهورة بعناوينها يف العامل العريب منها 

  .ي لـ حممد شكري و أعمال أخرى"اخلبز احلاف"لكتاب حداثيني جدد مثل 

 :أنواع العناوين-  2

  :منأهم أنواع العناوين نذكروتضار�ا فيما بينها، و  تتعدد العناوين وختتلف بتعدد النصوص ووظائفها

 ):Le titre principale: (لعنوان الحقيقيا-أ

 العنوان احلقيقي، أو" يصطلح عليه زه صاحبه للفت إنتباه املتلقي، و يرب وهو ما حيتل واجهة الكتاب، و 

لو صعوبة يف صياغته وضبطه، و ك يالقي الكاتب هو يعطي للعمل األديب هويته لذلاألصلي، أو األساسي، و 

طوق "و" العقد الفريد" و" عالم املوقعني عن رب العاملنيتاب أك"تتبعنا املسار التارخيي لبعض املؤلفات مثل 

كيفية صياغتها ومدى تالئمها مع منت عن   ،من مث يتساءل املتلقيلحظ صياغة طريفة هلذه العناوين و ن" احلمامة

  .1يقي أو الرئيسي هو أول ما يقع عليه بصر املتلقين العنوان احلقالنص، وهلذا كا

 

  

                                                           
  عامل الكتب احلديث، أربد، األردن، 1للشاعر عبد اهللا العشي، ط) مقام البوح(ان سيمائية اخلطاب الشعري يف ديو : ينظر، شادية شقروش 1

  .31:، ص2010 
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 ):Sous Titre(لعنوان الفرعيا-ب

يطلق عليه تسمية يد للعنوان الرئيسي، و كيح وتأة، وهو توضمباشر ) احلقيقي( ن الرئيسي هو يلي العنواو 

تتموقع و العنوان الرئيسيتلك الكتابة اليت تكون أقل مسكا من ، و )Soustitre(اجلزئي " أو " العنوان الفرعي"

إخل فمثال ... وان اجلزئي، إسم املؤلف أو الكاتبحتته، حيث جند يف الصفحة األوىل للكتاب العنوان األصلي، العن

  :جند كتاب

 Le titre entierالعنوان األصلي  اإلختالفالتشابه و 

  Sous titreعنوان جزئي  حنو منهاجية مشولية 

بوع هو العنوان الفرعي املطو  Le titre courantوأيضا يصطلح على العنوان الفرعي بالعنوان اجلاري 

  .1ا عملية تذكري للعنوان احلقيقي يف كل صفحةهو أيضيف أعلى الصفحة أو أسفلها، و 

 )Faux titre: (العنوان المزيفج ـــــــــــ 

جود على ورقة التجليد يف الكتاب بغض النظر عن العنوان املو  رقيقة هو عنوان بسيط يقع يف أول ورقة

هذا من باب إذا تعرضت العناوين الكبرية للتلف فهي تعزي حيمل نص العنوان الكبري نفسه، و  هوالسميكة، و 

 الذي احلقيقيفال داعي لتمثيلها أل�ا جمرد إعادة للعنوان  ،استخالف العنوان احلقيقي، وإذا ضاعت هذه الصفحة

ؤلَ 
ُ
 ْف و حيمل اسم امل

ُ
 .2فْ ؤلِ امل

  

  

                                                           
  .32: ، صالسابقينظر، املرجع 1

.32: ، صنفسهينظر ، املرجع  2 
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 ):Titre courant( العنوان التجاريد ـــ 

هذه األخرية من أبعاد جتارية، وهو يف الغالب ما يتعلق  ما حتملهم أساسا على الوظيفة اإلغرائية و يقو و 

احلقيقية أل�ا ذات ينطبق بصفة مباشرة على العناوين اضيع املعدة لإلستهالك السريع، و ا�الت، أو املو بالصحف و 

  .1طابع إشهاري وإغرائي

 :اإلشارة الشكليةه ـــ 

ميكن ك العناوين اليت متيز نوع النص وجنسه عن باقي األجناس، واليت حتدد هوية النص األديب، و هي تلو 

أن يصطلح عليه تسمية العنوان الشكلي لتمييز العمل عن باقي األشكال األخرى، من حيث هو قصة، أو رواية، 

  .2و شعر، أو مسرحيةأ

 :الوظائف المركزية للعنوان الروائيــــــ 3

رصد املنطلق فإن أمهيته تتجلى من خالل  هذايعترب العنوان هو املدخل الرئيسي ألي عمل أديب، ومن 

  .حب املعرفة بالنسبة للقارئن تتمثل يف عملية إثارة الفضول و فأمهية العنوا ،العديد من الوظائف

، يستهدف ضمنيا نصا مصغرا"  :يرى بأن العنوان" CharlesGrivelشارل غريفل"من هنا جند و 

ذلك أن ."l’intérêt romanrsques " حماولة إفشاء سر امللفوظ الروائي، وأخريا إنتاجه لفائدة الروائي

للعنوان جمموعة من الوظائف اليت يصطلح بعضها، وهي   "شارل غريفل"ما حدد كالعنوان يعلن، و الرواية تفصل

  .3"التسمية، التعيني واإلشهار: كاآليت

                                                           

.52: ، صاملرجع السابقعلم العنونة، : ينظر، عبد القادر رحيم  1 

.51:ينظر، مرجع نفسه، ص  2 

.19: سابق، صالالعنونة يف الرواية العربية، املرجع : عبد املالك أشهبون  3 
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فيحدد وظائف العنوان يف العناصر " G.Gentteرجينتاجري "، أما "شارل غريفل"هذا من منظور 

  :األربعة التالية

 .من خالهلا يعطي الكاتب امسا مييزه بني الكتب األخرى :F.Désingnationوظيفة تعيينية"أ ــــــ 

تتعلق مبضمون الكتاب أو بنوعه، أو �ما معا، أو ترتبط باملضمون  :P.Descriptionوظيفة وصفيةب ـــــــ 

 .اارتباطا غامض

 . تر�ن بالطريقة أو األسلوب الذي يعني العنوان به الكتاب : F.Connotationوظيفة إيحائيةج ــــــ 

 1."تسعى إىل إغراء القارئ بإقتناء الكتاب :F.Séductionوظيفة إغرائية د ـــــ

ية اليت �جها األقدمون كالوصف فجرار جينيت من خالل هذه الوظائف يسعى إىل جتاوز الوظائف التقليد

ان يرتاوح بني من خالل هذا أصبح العنو إبداعية مغايرة ملا كان سائدا، و طريقة  اإلحيائيةتصار، فالوظيفة واالخ

  .الشعريري و واإلجياز، والنثوكذلك الطول  واإلخفاءثنائيات التعيني 

من جهة أخرى جند صرها جريار جنيت، و هذا فيما خيص الوظائف اليت ح

  :ها فيما يليمجعقد حصر وظائف أخرى للعنوان و "  J.PGoldensteinنشتنيكولد"

سيأيت من  ه إىل ماتاستمالك من خالل إثارة انتباه القارئ و و ذل: F.Apéritiveوظيفة فتح الشهية " -أ  

  .بعد

 

                                                           

.  20-19: ، صالسابقاملرجع  1 
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إعالن عن حمتواه للنص، و من منطلق اعتبار العنوان تلخيص  :F.Abréviativeوظيفةتلخيصية -ب 

 .1"بدون أن يكشف عنه كلية

ترك فضول لدى القارئ حىت يكمل ملا هو آت يف الكتاب، فالقارئ فاملقصود من وظيفة فتح الشهية هو 

يشتهي معرفة ما هو آت، أما الوظيفة التلخيصية فتفهم من خالل العنوان، فبمجرد إلقاء نظرة على العنوان، ميكن 

 .فهم ما هو مضمون يف النص

زه مييالذي يعلن عنه، و الة، خيصص النص إذا العنوان، يف هذه احل:F.Distinctiveوظيفة تمييزية "- ج

 .2"عن السلسلة التجنيسية لألعمال األخرى اليت يندرج فيها

  .خيصص النص الذي يعلن عنه، عن باقي األعمال األدبية األخرىفالعنوان يف هذه احلالة مييز و 

فإنه جيد نفسه أمام متاهة   - اجلديدة الروايات -القارئ ببعض العناوين اجلديدة  واحتكاك لفضو ل افنظر 

العنوان يف الرواية  سرتاتيجيةإ هاذنبت تكان احليل، وهذا مامتناه من اخلدع و  كبرية، اليت قد تقوده إىل حنو ال

غري، فهناك من العناوين  والتلخيص ال واإلبانة اإلفصاحالتقليدية عندما اعتربت أن هدف العنوان يكمن يف 

  .النصوص احلداثية اليت ال تعكس مضمون

تعد قدر املستطاع عن العناوين الغامضة اليت يتخللها اللبس اليت تؤدي وهلذا فعلى واضع العنوان، أن يب

 .بالقارئ إىل عسر فهم الكتب

  

  

                                                           

.20: املرجع السابق، ص 1 

.20: املرجع نفسه، ص 2 
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  : أهمية العنوان -4

ناجحا يف مقاربة النصوص  إجرائياعناية كبرية للعنوان، باعتباره مصطلحا  لقد أوىل الدرس السيميولوجي

،ألن ، وذلك ألجل استنطاقه وقراءته وتأويله وفك شفراتهلكونه مفتاحا جوهريا للدخول يف منت النص ،األدبية

جي نبض النص، و يقيس به جتاعيده ويستكشف ترسباته البنيوية العنوان هو مفتاح تقين جيس به السيميولو 

  .الرمزيالداليل و : ، وذلك على املستوينيتضاريسه الرتكيبيةو 

ق أظهر الدرس السيميولوجي أمهية بالغة للعنوان يف دراسته للنص األديب انطالقا من من هذا املنطلو 

القارئ، ألن العنوان هو أول اليت تربط بني النص و ) التناصية–اإلفهامية–املرجعية ( الوظائف األساسية اليت حيملها 

ؤكده وحيدده، ويعلن مشروعيته ويِ عتبة ينطلق منها القارئ يف قراءته ألي عمل أديب، وهو الذي يصوغ منت النص 

  .1إ�اميل عنه كل غموض و ويز  ،هو الذي حيقق للنص اتساقه وانسجامهالقرائية، و 

أسسه اخلاصة به، واليت وان علما قائما بذاته له أصوله وقواعده و نظرا هلذه األمهية أصبحت إشكالية العنو 

  .فضاء أدىن، والبد هلا اإلنطالق من العنوانيقوم عليها، ألن قراءة العنوان هي قراءة استكشافية ألي 

كلود "و ")Léo Hock(ليوهوك"و ")Gerard Genette(جريار جينيت"ولقد اهتم كل من 

بالعنوان، وأمسوا له ما يصطلح عليه اليوم ")Jean Cohen(جون كوهن"و ")ClaudoDuchet(دوشي

 .La Titrologie(2(بعلم العنونة 

  

  

                                                           

.1: ، ص2009-5-21السيميوطيقا والعنونة، : ينظر، مجيل محداوي  1 

.48-47: ، صاملرجع السابقعلم العنونة، : ينظر، عبد القادر رحيم  2 
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  ":الهادي ثابت"لـ" معبد تانيت" سيمائية العنوان  -5

إنطالقا من املعطيات السابقة اليت تعرضنا هلا عن أمهية العنوان ووظائفه، وفق ما حددته الدراسات النقدية 

ين املوضوعة إىل موضوعنا األساسي، وهو مناقشة العناو لنلخص بعدها  ،واألحباث السيميوطيقية يف هذا ا�ال

اهلادي : هي رواية يف اخليال العلمي لـو  "تانيت"لألعمال الروائية، وعلى سبيل املثال وعلى وجه أخص عنوان معبد 

  .ثابث

يف الغالب ما حيدد العالقة الرتابطية بني النص واملتلقي، أداة جللب القارئ و  على اعتبار أن العنوان هو

صح التشبيه، على اعتبار أن العنوان يكشف عن اجلوانب  فالعنوان بالنسبة للنص كالتربج بالنسبة للمرأة إن

  .ةزئياجلمالية للنصوص األدبية لكن بصورة ج

أي  ،أنه عنوان قصري مكون من كلمتني" معبد تانيت"وأول ما يلفت انتباهنا يف عنوان رواية اخليال العلمي 

، لغابريال "رواية احلب يف زمن الكولريا: "مجلة بسيطة مقارنة مع الروايات األخرى ذات العناوين الطويلة مثل

  .للطاهر وطار" الشهداء يعودون هذا األسبوع"غارسيا ماركيز، ورواية 

العنوان  مقرون مبكان وليس أي مكان، فهو من األمكنة الرفيعة السامية، كما أعطى" معبد تانيت"فعنوان 

موقعا اسرتاتيجيا هاما إذ أّن له الصدارة يف دراسة العمل األديب وبروزه ومتيزه بشكله وحجمه وهو أول لقاء بني 

بدل " اهلادي تابت"القارئ والنص، وكأنّه نقطة اإلفرتاق كآخر عمل للروائي وأول أعمال القارئ مبعىن أّن الراوي 

، ووضعه يف املوضع الالئق به، الذي أعطى بعدا مجاليا معينا، وال يسعنا جهدا كبريا القتفاء هذا العنوان الساحر

فاألوىل عبارة عن مكان والثانية هي " تانيت"و" املعبد"املرور دون أن نقف على العالقة الرتابطية التالزمية بني 

من املعاين  فعلى الرغم من قلة عدد كلمات هذا العنوان إال أنه ينطوي على كم هائل. إسم هلذا املكان

  .واملدلوالت
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حتيل إىل مكان يتعبد فيه الشخص وله عدة أشكال، بدءا من املكان املفتوح مع بعض " معبد"إن كلمة 

" كلي تبهكوب"  التعديالت اخلفية وبعض املرفقات، إىل األبنية شديدة التعقيد، حيث تعترب املنشآت املكتشفة يف

  .املغاور أماكن عبادة مغرقة يف القدمن، كذلك تعترب بعض الكهوف و د اآلمن أقدم املعابد املبنية املكتشفة حل

تعترب حامية هي آهلة قرطاجية فينيقية األصل و ) انيسيت، تانايت، تانيت، تينت، أوتينت" (تانيت"أما 

تعترب تانيت رمزا لألمومة واخلصب و  ،"وجه بعل": تسمىكانت ، و "بعل محون"رطاج، عبدت إىل جانب مدنية ق

ات الثمينة ويقسمون ميبني القرطاجيني فكانوا يهبون هلا التقد وكانت مصدر للتقوى واحملبة ،والنماء وازدهار احلياة

، وجه بعل وإىل الرب بعل إىل الربة تانيت:" إثبات وفائهم وصدقهم، وهلذا ورد يف نقش قرطاجي �ا إذا أرادوا

  ".حامون

ادي فاهل"ينقطع عن الواقع،  يعود للوراء لكنه ال تارخيية والتاريخ المن هنا ميكن القول بأن هناك عودة و 

احلاضر لريسم لنا املستقبل، فهي يف الرواية، ليجمع بني املاضي و  التاريخ األسطورييتنفس التاريخ املقدس و " ثابت

ها مع مرور عودة ضاربة يف التاريخ تستحضر رموزا من حضارات قدمية جتردت من معانيها اليت وضعت من أجل

 ، وهي عادة وثنية"و، أو أمك طنقوأمك طنب" تقال على قداستها يف املخيال الشعيب و لكن حافظت  ،العصور

يف شكل  ،األعمدةهلة قرطاج ثانيت، قيل أنه وقع العثور على متثال هلا بطينة صع من احلجارة و يا إىل آخيوترمز تار 

شكل ويعطي الرمز يف مجلة  .شكلني اهلندسيني خط أفقيمثلث شبه منحرف تعلوه دائرة ويفصل بني هذين ال

ل إن تانيت مل جتسد يف متثال أو وثن معروف وذلك على النقيض مما يرد عادة، امرأة بطريقة مبسطة جدا، ويقا

 من قد أثبتت احلفريات حضور هذا الرمز يف أنواع شىتجي أو تارخيي يثبت هذا التجسيد و إن ال دليل أركيولو 

" كروبوليس"و" كوركوان"بعض املعامل اجلزئية واللوحات الفيسيفيائية كما هو يف ثرية كالتمائم و املعامل األ

  .يف صقلية "سيلينوبت"و



للهادي ثابت أنموذجا" معبد تانيت"الفصل الثاني             البنية السردية وتشكل الهوية من خالل رواية   

 

77 
 

على  حضار�ايف ثقافة مشال إفريقيا عموما وثقافة قرطاج و  وهذا كله حييلنا إىل أن القول بأن الروائي متأصل

ليعرفنا بتاريخ  ،بكل معاملها وبساطتها وعقوبتها بطريقة احيائية وجه اخلصوص، إذ أنه استحضر احلضارة القرطاجية

الذي أراد من خالله إحياء التاريخ  "معبد تانيت"وأهم ما ركز عليه هو تارخيها العريق ومعاملها األثرية، قرطاج و 

  .القرطاجي وأيضا مدى احتكاكه بالواقع اإلجتماعي

عودة تارخيية أسطورية لتتعالق هذه الروافد واملعطيات يف قالب فالعودة هنا ليست مبفهومها البسيط وإمنا 

لتعطي  ،واحد تشكل لنا معبد تانيت بغية الوصول إىل رؤية عجائبية تتجاوز الواقع واحلياة الراهنة بكل حيثيا�ا

  .تنبؤ للحياة املستقبلية اليت يطمح اإلنسان لكي يعيشها

موس فقط بل له معىن روحي حييلنا إىل احلضارة العريقة املعبد ال حيمل معىن مادي مل أنومعىن ذلك 

  .من خالل استدعاء شخصيات تارخيية "اهلادي ثابت"املتأصلة يف اإلنسان والذي يريد إحياءها 

انيت هو مكان لتعبد آهلة قرطاج تانيت وفق املفهوم السابق للمعبد نستنتج بأن معبد تعبد و وإذا ربطنا امل

ذكري اإلنسان ت تتعلق بدولة قرطاج وحضار�ا، و القدمية اليت اآلثارأيضا عرض كل و ) اجلمالآهلة اخلصوبة و (

  .باملعامل األثرية اليت يكون من األرجح قد فقدها

تأويل هذا املؤشر الروائي فإننا سنقع على بدائل اختيارية، ميكن أن تتخذ منها و وإذا أمضينا يف تفسري 

عنوان آخر مستقل ميكن أن يوضع على " معبد تانيت"نستطيع أن نستخرج من عنوانا آخر، فعلى سبيل املثال 

  ". ح قرطاجبش"نت الروائي على أكمل وجه، وهو غالف الرواية ويؤدي دوره املنسوب إىل امل

ففي هذه الرواية أراد اهلادي تابت التعريف بتاريخ احلضارة القرطاجية اليت كانت غابرة يف أعماق التاريخ 

  .وبعث معامل جديدة فيها لريسم لنا معامل احلياة البشرية املستقبلية،أراد إحيائها اإلنساين 

، عودة إىل تاريخ مضى واسرتجاعه وحماولة )املاضي، احلاضر، املستقبل: (فهو مجع بني األزمنة الثالث

والواقع ليعطي تنبؤات للحياة املسقبلية خارج كوكب األرض من خالل مجعه بني العامل الواقعي ،التعريف به 
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ا ما ذمزجها بشخصيات ختييلية، وه ،وأيضا توظيفه لشخصيات تارخيية أسطورية روائياإلفرتاضي يف العمل ال

  .يصطلح عليه برواية اخليال العلمي

  :بنية الزمن: المبحث الثاني

مفهوم دقيق للزمن يتفق من خالله املنظرون والدارسون، وهذا ما يدل على أن الزمن لصعب حتديد امن

  .ثة وهي املاضي واحلاضر واملستقبلفال ميكن للزمن أن يتجاوز األزمنة الثال.يسيطر على كل التصورات واألفكار

  : مفهوم الزمنــــــ 1

  : لغة_ أ

اسم لقليل الوقت : الزمن والزمان: زمن:"يف لسان العرب تناولت املعاجم العربية مفهوم الزمن، فنجدهلقد

طال عليه : شديد وأزمن الشيء: الزمن والزمان العصر، واجلمع أزمن وأزمان وأزمنة، وزمن زامن: مويف احملك هوكثري 

  .1"الزمان واالسم من ذلك الزمن والزمنة، وأزمن باملكان أقام به زمان

  .2"اسم لقليل الوقت وكثريه، واجلمع أزمان وأزمنة وأزمن" :أما يف القاموس احمليط فالزمن

أقام به زمن، والشيء طال عليه الزمن، يقال مرض مزمن وعلة : أزمن باملكان" :أما يف املعجم الوسيط

  .3"الوقت قليله وكثريه: نة، والزمانمزم

 

 

  

                                                           
  .60: ، دار صادر بريوت، ص7، م 1لسان العرب،ط: ابن منظور أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم1
  .234-  233: ، ص1952، مصر، 3قاموس احمليط، شركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، جال: الفريوز أبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب 2
  .16: ، ص2004، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 1إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، ط: أمحد محد النعيمي 3
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  : اصطالحا -ب

معاين  بموحد له، أذ أنه يكتسلقد تناثرت وتضاربت الرؤى حول موضوع الزمن ووضع مفهوم دقيق 

  .اجتماعية، نفسية، علمية ودينية متباينة يصعب حصرها

أن أشرحه ملن يسألين عنه  هسألين أحد عن الزمن فإنين أعرفه، وإذا أردتيإذا ما " :يقول القديس أوغسطني

  .1"فإنين ال أعرفه

صر اليوناين، حيث كانوا يتخذونه جنده قد اختذ دالالت متعددة منذ الع ،إذا تتبعنا مسرية الزمن تارخييا

  .الها، وقد جتسد ذلك خاصة يف إلياذة هومريوسإ

أن الزمن واحلركة متالزمان، ويؤكد ":"ابن رشد"وعلى هذا األساس هناك وجهة نظر أخرى حيث يرى 

ن الزمان هو شيء يفعله الذهن يف احلركة ألنه إن تالزم احلركة والزمان صحيح وإ: استحالة الفصل بينهما فيقول

ليس مينع وجود الزمان إال مع املوجودات اليت ال تقبل احلركة، أما وجود املوجودات املتحركة أو تقدير وجودها 

  .2"فيلحقها الزمان ضرورة

  .ركةعبارة أخرى ميكن القول بأن ابن رشد يربط الزمن باحلركة فالزمن هو ما يفعله الذهن يف احلبو 

فقد كان الزمن حمل جدال بني النقاد والفالسفة، فقد اختلفوا يف تعريفه فنجد مثال الفيلسوف األملاين 

الذي خيتربه الفرد ذاته ال كما  فإننا نعين �ذا الزمن ،إذا كان الزمن أحد املقوالت األساسية للوجود": هيدغر يقول

                                                           
  .16:لسابق، ص املرجع1
  .17:نفسه، ص املرجع2
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يف ظل الزمان فإن الزمان جزء من خربتنا الذاتية وليس فقط  يسجله العامل الطبيعي، ومبا أن حياة اإلنسان تعاش

  .1"من الطبيعة

فالزمن من منظور هيدغر هو أساس الوجود، فالزمن كما هو موجود يف ذهن الفرد، وليس كما هو موجود 

  .يف العامل الطبيعي، فهو جزء من اخلربات الذاتية لإلنسان

الصــــــــــورة املميــــــــــزة ": بــــــــــأن الــــــــــزمن هــــــــــو نز مريهــــــــــوفوهنــــــــــاك وجهــــــــــة نظــــــــــر أخــــــــــرى، حيــــــــــث يــــــــــرى هــــــــــا

ـــــــــــــه أعلـــــــــــــم وأمشـــــــــــــل مـــــــــــــن املســـــــــــــافة  ـــــــــــــداخلي لالنطباعـــــــــــــات و  ،)املكـــــــــــــان ( خلرباتنـــــــــــــا إن ـــــــــــــه بالعـــــــــــــامل ال لعالقت

االنفعــــــــــــاالت واإلفقــــــــــــار الــــــــــــيت ال ميكـــــــــــــن أن نضــــــــــــفي عليهــــــــــــا نظامــــــــــــا مكانيـــــــــــــا، والزمــــــــــــان كــــــــــــذلك معطـــــــــــــى 

  2".بصورة أكثر حوارا من املكان 

  .هو وسيط الرواية كما هو وسيط احلياة "هانز مريهوف"فالزمن من منظور 

ولكــــــــــن بصــــــــــياغة  "هيجــــــــــل وبريجســــــــــون"فقــــــــــد أخــــــــــذ مفهومــــــــــه للــــــــــزمن مــــــــــن  "شجــــــــــورج لوكــــــــــات"أمــــــــــا 

ـــــــــــأن الـــــــــــزمن ـــــــــــة احنطـــــــــــاط متواصـــــــــــلة، وشاشـــــــــــة تقـــــــــــف بـــــــــــني اإلنســـــــــــان ":أخـــــــــــرى، حيـــــــــــث يـــــــــــرى ب هـــــــــــو عملي

  3".واملطلق

مهمـــــــــــة يف مـــــــــــن هنـــــــــــا اكتســـــــــــب الـــــــــــزمن مكانـــــــــــا مهمـــــــــــا يف الدراســـــــــــات النقديـــــــــــة نظـــــــــــرا لكونـــــــــــه بنيـــــــــــة 

  .الروح للجسد نشعر �ا وال نراها تأسيس العمل الروائي بات مبثابة

 

  
                                                           

  .47: ت، ص/، دار غريب للطباعة والنشر ،د2الزمان الداليل لدراسة لغوية ملفهوم الزمن وألفاظ الثقافة العربية،ط: كرمي زكي حسام الدين  1
  .40:، ص2010ط، عامل الكتب احلديث، األردن، /بنية اخلطاب الروائي، دراسة يف روايات جنيب الكيالين، د: الشريف حبيلة 2
  .152:، ص2006ط، عامل الكتب احلديث، األردن، /رواية والتاريخ، حبث يف مستويات اخلطاب يف الرواية التارخيية العربية، دال: نضال الشمايل3
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  ):االسترجاع،االستباق(ظام الزمن ـــــ ن2

إن النظام الزمين متعلق بدراسة الرتتيب الزمين، وذلك عن طريق املقارنة بني ترتيب األحداث يف احلكاية 

وترتيبها يف اخلطاب القصصي، وإن املفارقة الزمنية تتم عندما خيالف زمن السرد ترتيب أحداث القصة وذلك من 

  : خالل اسرتجاع حدث أو استباقه، وبذلك فهو يتضمن

  :االسترجاع_ أ

األول من أجل  القصالالحقة، يقصد به أن يرتك الراوي مستوى االستذكار و : ه عدة تسميات منهاول

حداث املاضية، حىت يرويها يف حلظة الحقة من حدوثها، حيث أن زمن القصة خيضع للتتابع العودة إىل بعض األ

ودة راوي السرد وحمركه إىل حدث هو خمالفة صرحية لسري السرد يكون بع":ومنه فاالسرتجاع .املنطقي لألحداث

كرها لسبب أو آلخر وحبسب املادة ذ ماضية أمهل السرد  أحداثسابق، يهدف إىل استعادة ) ضمونميف عرف (

  1".املعاد إليها تنكشف أنواع االسرتجاع أكانت داخلية أم خارجية

يث طول أو قصر يتضح من هذا القول أن االسرتجاع يبدأ يف سرد األحداث اليت مرت وتتفاوت من ح

اغات والفجوات، فقد حددت أنواع الفر  ءاملدة اليت استغرقها أثناء العودة إىل املاضي حيث تتمثل وظيفتها يف مل

  .سرتجاعات منها الداخلية واخلارجيةالا

 تداعي األحداث املاضية اليت سبق حدوثها حلظة السرد" :يضاف إىل كل هذا مفهوم آخر لالسرتجاع

يف الزمن احلاضر، أو يف اللحظة اآلنية، وغالبا ما يستخدم فيها الراوي الصفة املاضية، لكونه  سرتجعها الراويوا

  .2"يسرد أحداث ماضية

                                                           
  .157: الرواية والتاريخ، املرجع السابق، ص: نضال الشمايل1
  .34: إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، املرجع السابق، ص: أحممد محد النعيمي 2
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ويف فلك واحد  ،السابقة يتضح بأن مفهوم االسرتجاع يدور يف مفهوم واحد تعاريفمن خالل ال

  .فاالسرتجاع هو استعادة ألحداث وقعت يف زمن القصة سبق حدوثها

  :ل هذا ميكن حتديد ثالثة أنواع لالسرتجاعمن خال

  :استرجاع خارجي_ 1

ويقصد به العودة إىل مقابل بداية الرواية، يلجأ إليه الكاتب مللء فراغات زمنية تساعد على فهم مسار 

  .1"يعود إىل ما قبل بداية الرواية: "األحداث

تارخييا يف القصة وفنيا يف اخلطاب، وحيتل  يكون سببا ألحداث الحقة يربر حدوثها "اخلارجي فاالسرتجاع

  .2"السرد املستقبل إال ناذرا رواية يرتاوح بني املاضي واحلاضر، وال يستشرفكامل االفتتاحية، فيجعل زمن ال

إن هذا النوع يتمثل يف الرجوع إىل املاضي ويكون يف مستهل الرواية ويدمج كال من الزمن املاضي واحلاضر 

هناك " :الرواية هذا النوع من االسرتجاع اخلارجي إذ جتسد لنا يف مستهل الرواية، يقول الراويوقد توفر يف .معا

جمموعة من سكان فلسطني يدعو�م اليهود أطردهم احلاكم الروماين احملتل ألرض فلسطني منذ ما يقارب األلفي 

  .3"سنة

من خالل قوله منذ ما يقارب  ،من خالل هذا املثال يتضح جليا أن الروائي وظف االسرتجاع اخلارجي

  .األلفي سنة، فهنا يقوم باستحضار أيامه املاضية

                                                           
  .34: ، صالسابقاملرجع1
  .125: بنية اخلطاب الروائي، املرجع السابق، ص: الشريف حبيلة 2
  .13-12: ، ص2012،تونس، gmsplusمطبعة ،1،طمعبد تانيت، رواية يف اخليال العلمي: اهلادي ثابت 3
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  1".وال ينحصر حضور االسرتجاع اخلارجي يف عرض األحداث فقط بل يتعداها إىل ماضي الشخصيات"

فهو ال يقتصر على شخصية ما وإمنا يقتصر على العديد منها، إذ  ،وقد لقي هذا العنصر رواجا يف الرواية

 وقتمنذ ذلك ال" حيث يتجسد هذا يف قول تانيت .شخصية حنبعل، عمر احللفاوي وزوجته، جون والس جند

مثل سكان قرطاج اليوم الذين كنت تنوي طردهم منها  ،أصحاب األرض مأطردوا يف العصر وهمن والصراع بني 

  .2"ألن أجدادك سكنوها

برغبته يف البحث عن خبايا حضارة  "حنبعل"املرأة القامنادية اليت استنسخت  "تانيت"وهنا تربز شخصية 

  .قرطاج

وهذا الصراع ما زال قائما منذ أكثر من نصف قرن وهو يهدد حبب شاملة بني :"كما يقول الراوي

  3".األرضيني

فالراوي هنا يريد أن يوصل ،فنجد أن هذا االسرتجاع اخلارجي منفصل عن القصة أل�ا مرت منذ سنوات

فشخصية حنبعل تبدو قوية، من خالل محاسه لتجهيز خطته  ورواد الفضاء، األرضيني بنيلنا فكرة الصراع القائم 

فهو يريد إلقاء الضوء على شخصية  ،فالراوي هنا يوضح طريقة حديث تانيت مع حنبعل ،اليت ينوي تنفيذها

  .مهمة يف الرواية

  4".ا الرجل يريد أن يعيد حياة توقفت منذ أكثر من ألفي سنةغريب هذ"يقول الراوي 

                                                           
  .125: الشريف حبيلة، بنية اخلطاب الروائي، املرجع السابق، ص 1
  .13: الرواية، ص 2
  .13:الرواية، ص 3
  .90:الرواية، ص 4
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وهي عمر احللفاوي فهذه الشخصية مناضلة جتعل من  ،فالراوي هنا يريد إلقاء الضوء على شخصية جديدة

  .نفسها شخصية بارزة ال ختاف املوت

املوضوعة على ن بدأت صور الشريط تتعاقب عرب النضارات اخلاصة إوما "ويف موضع آخر يقول الراوي 

وهنا أردا الراوي  .1"حىت أحسوا أ�م ينتقلون يف الزمان إىل الوارد أكثر من ثالمثائة وألفي سنة ،عيون السياح

وهو أستاذ متقاعد متخصص يف  ،حبديثه اإلشارة إىل شخصية جديدة يف املنت الروائي أال وهي دليل السياح

اليت سائح عن كيفية استعمال تلك اآلالت اليت وزعت على كل  حيث كان يعطي تعليماته للسياح ،التاريخ القدمي

  .تسمح هلم بالسفر إىل عامل االفرتاض وهو عامل دولة قرطاج القدمية

فهذا النوع من االسرتجاع يقوم بإعطاء أشياء جديدة حول شخصيات جديدة اليت تكون هلا أثرا يف املاضي 

  .وتأثريها يستمر إىل احلاضر

  :الداخلياالسترجاع - 2

شتملت الرواية على اسرتجاع خارجي، فهي تشتمل أيضا على االسرتجاع الداخلي، وهذا النوع من امثلما 

االسرتجاع يؤدي دورا بنائيا يف سد الثغرات بني األحداث، وهو اسرتجاع يقع داخل احلقل الزمين للحكاية 

كاية أي بعد بدايتها وهو الصيغة املضادة هو الذي يستعيد أحداثا وقعت ضمن زمن احل": فاالسرتجاع الداخلي

  .2"لالسرتجاع اخلارجي

يف الرواية تكون يف حلظة متأخرة من بداية  إليهفاالسرتجاع الداخلي هو إدراك متأخر لألحداث، فاإلشارة 

  :احلكي، ويبدو ذلك جليا يف الرواية

                                                           
  .112:الرواية، ص 1
  .158: الرواية والتاريخ، املرجع السابق، ص: نضال الشمايل2
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  .1"جيمع الصور واملعلومات للقنمادينيقضى حنبعل أياما بني مساء قرطاج واحملطة العلمية األرضية "

وذلك من أجل العودة بنا  ،عل وإبراز حضارة قرطاجبجلأ الراوي إىل هذا االسرتجاع من أجل عرض قوة حن

إىل املاضي، وهي رمبا من أجل أن يقوم الراوي خبلق سلطته على األحداث، حىت جيعل  ذلك املاضي موجودا يف 

  .ز مدى قوة اشتغال ذاكرة حنبعل يف قراءة تلك الصور وذلك مبساعدة تانيتاحلاضر، فهنا الراوي يريد إبرا

بعد أسبوع فتح املتحف كان عدد الزوار ضئيال ،لكن " :ويف موضع آخر من الرواية يقول الكاتب

  .2"اليت فرضت عليهم كانت غريبة اإلجراءات

وتلك املواصفات اخليالية اليت يتصف �ا ذلك  ،فاهلدف من هذا االسرتجاع هو إبراز عظمة معبد تانيت

  .املعبد، والقوانني اليت تفرض على الزوار تلقائيا، فبهر الزوار بشكلها وبذلك النور البلوي الذي يتخللها

ومل متض مدة قصرية حىت تعلم حنبعل إدخال تقنيات "لمس هذا النوع من االسرتجاع يف قول الراوي نكما 

  .3"د تسجيل شريطه مث طلب من أمساء زوجته أن تشاهده معهالنشاط احلواري، وأعا

فالراوي يقوم بسرد أحداث من وقائع ماضية، تكون مرتبطة مبدلوالت لغوية حتيلنا إىل املاضي، فهو يسرد 

ستطاعحنبعل غرس الكثري من املعارف إات، فبواسطة التعليم االفرتاضي لنا مدى سرعة حنبعل يف اكتساب اخلرب 

  .والعجيبة، وهذا كله هو ولعه بقرطاج وبأهل األرضالغريبة 

فقد عاد  ،ورغم تقدم الليل فقد كانت قاعة استقبال النزل يف نشاط دؤوب"يف الرواية يقول  هكما جند

  .4"السياح من األحياء الليلية ملدينة زيوريخ املعروفة بلياليها اخلليجية احلمراء

                                                           
  .8: الرواية، ص 1
  .56:الرواية، ص 2
  .75:الرواية، ص 3
  .85:الرواية، ص 4
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اضي، فهو يروي لنا عن ذلك املكان املعروف مبدينة زيوريخ يلقي الراوي الضوء على أحداث حدثت يف امل

وبعد نصف "يف الرواية كما يرد.لوان الرائعةوهي إحدى املناطق السياحية يف سويسرا فهو يصف لياليها ذات األ

السياحة ساعة من العدو اجلنويب، غادر الطريق السريعة يف اجتاه اجلبل، كانت اخلريطة اليت مدته �ا املوظفة وكالة 

  .1"إىل البيت بسرعة اللجوء إىل استشارة أحد ىواضحة حبيث اهتد

ح بريد الوصول إىل املعبد أو باألحرى شيعضو يف املخابرات األمريكية  "توم"وهنا يبني لنا الراوي أن 

يصدقها   قرطاج، كما يريد اخرتاقه وأخذ معلومات عنه، كونه أغرب من اخليال فكل املواصفات اليت تنطبق عليه مل

  .ويريد أن يعرف من وراء هذا املعبد اليت تتخلله جدران من بلور

كما ميكننا أن نضيف إىل تقنية االسرتجاع ما ميكن أن يسمى بأشكال االسرتجاع من الناحية العاطفية 

  :وهذه األشكال متثل ركنا رئيسيا من أركان اللعبة الروائية وهي

 االسترجاع المؤلم:  

ومثال ذلك قد ورد  .2"ما هو مؤمل يف حيا�ا أو حياة غريها -أو تعيد علينا-تتذكر الشخصية  هوفي"

لت زوجته من نز : "، إذ جنده مع زوجة عمر احللفاويالعديد من صفحات الرواية ومع خمتلف الشخصيات

فعلوها يا : ، وارمتت يف أحضانه وهي تبكي يف صمت، وتقول بعبارات ختنقها الغصةالتاكسي فتوجه حنوها

  .3"مل أقدر على املقاومة هامجوين بالسيوف ففررت جبلدي :قال هلا بعد فرتة من الصمت.عمر

                                                           
  .98:الرواية، ص 1
  .35:رجع السابق ، صإيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، امل: أمحد محد النعيمي 2
  .43:الرواية، ص 3
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فهنا الراوي يقوم باسرتجاع حدث ماضي مؤمل، وهو حماولة حنبعل �ديد عمر احللفاوي وزوجته من أجل 

أزعجهم مبختلف الوسائل املخيفة حىت ف ،ا الذي كان مقربة يف املاضي ، فحنبعل يريد بناءه معبداماخلروج من بيته

  .اعتقدوا أنه اجلن من يسكن بيتهم فلدوا بالفرار

 االسترجاع السار:  

  .1"ما هو سار يف حياتنا أو حياة غريها _تعيد علينا _وفيه تتذكر الشخصية أو"

 "فالروائي ذكر يف روايته العديد من االسرتجاعات السارة، وهو خيتلف من شخصية ألخرى، ومثال ذلك 

وتالعبت الصور باخليال وأحس كل واحد منهم أنه علة جواد  .وانتقلوا تدرجييا إىل القرن الثاين قبل ميالد املسيح

عديدة فهذا البحر يطوقها من جهيت الشرق يطوف بأسوار املدينة العاتبة الضخمة، حتيط �ا املياه من جهات 

فهنا الراوي يسرتجع حدثا سارا وهو تلك الرحلة اليت  .2"واجلنوب، وهذه البحرية املاحلة حتدها من جهة الغرب

وهذه الرحلة قامت يف خيمة سحرية حيث سافر فيها السياح إىل العامل  ،اختذها السياح إىل مدينة قرطاج

  .االفرتاضي

حتولوا لفرتة من الزمن إىل  :"االسرتجاع السار يف العديد من صفحات الرواية حيث يقول كما جند أيضا

 يشعر بأنه وضع اجلالس عامل غريب لكنه أليف، عامل فقد فيه اجلسد هيمنته وتالشت كتلته، فكان املتفرج ال

من الدقة جتعله يف عامل  تسكب له املوسيقى الرقيقة رحيقايشعر بأنه حممول بني أحضان ناعمة، كان   .على كرسي

  .3"األبعاد واحملسوسات

                                                           
  .35:املرجع السابق، ص،إقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة: أمحد محد النعيمي 1
  .142:الرواية، ص 2
  .176: الرواية، ص 3
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من خالل القول يتضح أن الراوي يريد اسرتجاع أحداث سارة وهي إعجاب السياح بتلك الكراسي الغريبة 

  .فال يشعرون بوضع اجلالس بل وكأ�م مرمتون يف أحضان ناعمة.اليت تلتف حول اجلسم

 االسترجاع المحايد:  

وفيه تعيدنا الرواية إىل أحداث ماضية ال نستطيع اجلزم مبدى تأثريها إال يف مراحل الحقة من السرد  "

  :، ومن أمثلة ذلك يف الرواية جند 1"الروائي

شاهد األضواء تشتعل يف البيت اخلشيب فظهرت له السكرترية مقيدة حببل  ،لكنه بعد فرتة زمنية قصرية"

 .ط يف نوم عميقممددا على أريكة قرب السكرترية يغكما ظهر له رجل املخابرات   ،وهي ملفوفة يف حلاف أبيض

كانت الساعة تشري إىل الثالثة ليال عندما صعد   :"ويف موضع آخر جند االسرتجاع احملايد .2"فكقيود السكرترية

ملتواجدة يف حي منعزل غري جون واالس قائد خلية املخابرات املركزية بتونس إىل سطح البناية اخلاصة �ذه اخللية وا

  .3"يعيد عن ربوة بريصة بقرطاج

  :الستباقا -ب

يقوم به  ،منية تسري حنو األمام على عكس االسرتجاع ،وهو التنبؤ حبدث سردي سابق ألوانهويعترب مفارقة ز 

الرواية بشكل ستباقات يف حلاضر إىل املستقبل، وقد وردت االوميثل فخرا على ا ،السارد وذلك لكسر زمن القصة

القصة وجتاوز زمن القفز على فرتة ما من  :"قليل، باملقارنة مع اإلسرتجاعات ومنه ميكن القول بأن االستباق هو

  .4"النقطة اليت وصلها اخلطاب الستشراق مستقبل األحداث والتطلع إىل ما سيحصل من مستجدات يف الرواية

                                                           
  .35:إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، املرجع السابق، ص: أمحد محد النعيمي 1
  .109-108:الرواية، ص 2
  .130:الرواية ، ص 3
  .132:، ص1990،املركز الثقايف العريب، بريوت،  1بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية، ط: حسن حبراوي 4
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وجنده يلجأ إىل بعض الرموز واإلشارات  ،عد يف الروايةمعىن هذا أن االستباق يقوم على أحداث مل حتصل ب

  .والتلميحات اليت يوظفها السارد فقد تعمل على حتقق أحداث أو وقوع أفعال يف املستقبل

من الواضح  :"أما مفهوم االستباق عند جرار جنيت فهو ،فمعىن هذا املفهوم يصب يف مفهوم القول األول

أقل تواترا من احملسن النقيض، وذلك يف التقاليد السردية الغربية على األقل ،  ،أو االستباق الزمين ،أن االستشراف

تبتدئ كلها بنوع من ا�مل  ،واألوديسةواإلنياذة،وهذا مع أم املالحم الثالث الكربى القدمية وهي اإللياذة

  .1"االستشرايف

سردية تقوم على أن يروى حدث يريد به كل حركة ":أما فوزية لعيوس غازي اجلابري فهي تعرف االستباق

  .2"الحق أو يذكر مقدما

يف مفهوم واحد، فاالستباق يضفي كّلها تصب من هذه التعاريف ملفهوم االستباق نستنتج بأن   انطالقا

وقد جاء هذا يف أغلبية مقاطع .إذ تتمثل يف استدراك األحداث اليت مل تقع بعد ،على الرواية مجالية يف مضمو�ا

  .ه فرقا جوهريا عن االسرتجاعالرواية مما ل

اإلستباقات الداخلية وأخرى خارجية ونبدأ مع اإلستباقات  ،منهامن اإلستباقاتوميكن متييز نوعني 

  .اخلارجية

  

  

  

                                                           
  .76: ، ص1997، تر، حممد معتصم، اهليئة العامة للمطابع األمريية، 2خطاب احلكاية حبث يف املنهج، ط: جرار جنيت1
  .156: ، ص2011، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  1التحليل البنيوي للرواية العربية، ط: فوزية لعبوس غازي اجلابري 2
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  :اإلستباق الخارجي-1

وتظهر وظيفة هذا النوع من  : "وهذا النوع من االستباق يعمل على تقدمي ملخص ملا سيحدث مستقبال 

  .1"املنطقية تصلح للدفع خبط عمل ما إىل �ايته اإلستباقات على أ�ا ختامية كو�ا

وهي �دف إىل وضعنا على عتبة  ،وهذه اإلستباقات تعمل على تقدمي ملخص ملا سيحدث مستقبال

يف البداية سوف أستخرج ما هو مدفون حتت األرض  : "النهاية، ومثال ذلك يف الرواية جند هذا يف قول حنبعل

  .2"اليت كان يقام عليها معبد تانيت

ج، وهذه ا ومعىن هذا أن حياة شخصية حنبعل كانت حياة ملؤها البحث والتنقيب عن معادن وثروات قرط

  .الثروات موجودة مكان ذلك املعبد الذي حياول إجنازه

لقد خاطبين رجل  : "وع من االستباق يف قول عمر احللفاوي كما ميكن أن نشري أيضا إىل وجود هذا الن

وسوف  سوء حالنايف غضون أسبوع وإال سوف تقال يل علينا أن نغادر البيت  .يتكلم مثل أساتذة العربية باملعهد

  .3"نتعرض ملضايقات ترغمنا على مغادرة البيت

  .أسبوع وإال سوف تسوء حالنامن خالل هذا القول يتضح أن االستباق يتضمن يف كلمة يف غضون 

  :اإلستباق الداخلي-2

تطرح نوع  : "ت يقولتعترب هذه اإلستشرافات الزمنية احملور األساسي للسرد، ويف هذا جند جرار جني

مشكل املزاوجة  ،تطرحه اإلسرتجاعات اليت من النمط نفسه، أال وهو مشكل التداخلالذي املشاكل نفسه 

                                                           
  .156:املرجع السابق، ص1
  .9:الرواية، ص 2
  .22:الرواية، ص 3
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إذن اتفقنا  ": ويأيت هذا يف قول حنبعل .1"واحلكاية اليت يتوالها املقطع اإلستباقي املمكنة بني احلكاية األوىل

وأوقات الزيارة تكون يف النهار وال يفتح املتحف يف  .وبداية من األسبوع القادم سوف تفتح أبواب املتحف للزوار

  .2"الليل

فهو اآلخر يعتمد على فكرة التداخل فهذا اإلستباق الداخلي ال خيتلف يف داللته عن اإلسرتجاع اخلارجي، 

على استشراف أحداث " اهلادي ثابت "واملزج يف األحداث، وهذا واضح من خالل قول حنبعل إذ يعتمد الكاتب

وهذا " سوف تفتح"،وذلك من خالل استعماله أفعال تدل على ذلك الزمن من مثله آنية يكون حدوثها مستقبال

  .ا هو آتاإلسرتجاع يوحي باألخبار والتنبؤ مل

دعين أزر  : "مر احللفاوي فأجابه عمر احللفاويكما جند هذا النوع من اإلستباق عندما خاطب حنبعل ع

، ويتضح اإلستباق من خالل هذا القول يف قول عمر 3"املتحف وسوف نتحدث بعد ذلك يف كل دقائق اخلطة

قبال، ويف موضع آخر من فاهلادي ثابت يستبق أحداث يكون حدوثها مست" وسوف نتحدث" :احللفاوي

ومل تصدق  ،يف يوم األيام زار املتحف أحد املختصني يف احلضارة البونية " :صفحات الرواية جند الراوي يقول 

، وهذا ىومل تصدق عيناه ما رأ" يف يوم من األيام" فالراوي استبق احلدث من خالل كلمة  .4"عيناه ما رأى

  .ختصني ملعبد تانيت الذي يشرف عليه عمر احللفاوياإلستباق متثل يف زيارة أحد السياح امل

  :الوظيفة اليت يؤديها فهي نوعان ثحيمن  أما أنواع اإلستباق

  

  

                                                           
  .79:خطاب احلكاية، املرجع السابق، ص: جرار جنيت1
  .54:الرواية، ص 2
  .49:الرواية، ص 3
  .56:الرواية، ص 4
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 اإلستباق التمهيدي:  

الغرض منه التطلع إىل ما هو متوقع أو حمتمل احلدوث يف العامل  ": أي توظيف أحداث مل حين وقوعها بعد

  .1"ساسية لإلستشرافات بأنواعها املختلفةكي، وهذه هي الوظيفة األصلية واألاحمل

أريدك أن تشرف على املتحف لفرتة  ": عثر على متهيد من خالل قول حنبعلفما ورد يف رواية معبد تانيتن

شراف عليه لكن يتطلب العمل منك سوى احلضور لتجيب عن تساؤالت بعض ستقصرية، حىت أتدبر أمر اإل

  .2"الزائرين

هو حدث أو ملحوظة أو إحياء أويل ميهد حلدث أكرب منه سيقع الحقا، وقد يأخذ  :"فاإلستباق التمهيدي

  .3"شكل حلم أو حدث عابر جمزوء

سيزور املتحف أجانب خمتصون يف  :وبعد فرتة من التفكري عاد يقول: "ومثال ذلك يف رواية معبد تانيت

ر احللفاوي، بل مسكه من يده ومشى به عمأورمبا علي هذه األسئلة مل ي ،وسوف يطرحون عليك ،تاريخ قرطاج

  .4"بناه يف أحد أركان األرض اليت كانت تضم بيته يبه حىت املقهى الصغري الذ

ج، فهو يوجه كالمه وهذا القول منسوب ألحد السياح يف شبح قرطا  ،يف هذا القول متهيد ملا سيأيت الحقا

 .لعمر احللفاوي

  

  

                                                           
  .133:ة الشكل الروائي، املرجع السابق، صبني: حسن حبراوي 1
  .49:ص: الرواية 2
  .166:نضال الشمايل، الرواية والتاريخ ، املرجع السابق، ص 3
  .56:الرواية، ص 4
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 اإلستباق اإلعالني:  

عندما خيرب صراحة عن سلسلة األحداث اليت سيشهدها السرد يف وقت  : "اإلعالينيوظف هذا اإلستباق 

متهيدي أي إىل جمرد إشارة  استشرافالحق، ونقول صراحة ألنه إذا أخرب عن ذلك بطريقة ضمنية يتحول توا إىل 

  .1"يف حينها ونقطة انتظار جمردة من كل التزام جتاه القارئ هلا ال معىن

غريب هذا الرجل يريد أن يعيد حياة توقفت منذ أكثر من  " :اية هو قول عمر احللفاويومثال ذلك يف الرو 

  .2"حىت الطعام والشراب يريدمها أن يكونا كما كان القرطاجيون يتناولون يف حيا�م ،ألفي سنة

ح هذا النوع من اإلستباق يضطلع مبهمة إخبارية حامسة وتطر  :"كما ميكن القول بأن اإلستباق اإلعالين

ففي رواية معبد تانيت  .3"بشكل مباشر حدثا سيجري تفصيله فيما سيأيت غري قابل للنقص أو إمتناع احلدوث

إلخبار عن حدث سيجري تفصيله الحقا حيث أعلن صراحة على ما وقع يف  ،نرصد هذا اإلستباق اإلعالين

أطلب يل الطبق الطائر اخلاص يب  :"أن يطلب له الطبق الطائر "وسواس"معبد تانيت حيث طلب حنبعل من 

وأعلم عنكس عن عزمي التوجه اآلن إىل قرطاجنة ملعاينة ما وقع، ومل متض نصف ساعة حىت كان الطبق ،حاال

  .4"الطائر حيوم حبنبعل يف فضاء مدينة قرطاجنة املستسلمة للنوم رغم تأجج فوانيس شوارعها اخلالية من كل حركة

الذي يعمد إليه الكاتب لتحقيق  ،لرواية تدخل يف صميم التحريف الزمينإن مثل هذه اإلستشرافات يف ا

وحتفيزه على املسامهة يف بناء السرد وإنتاج املتعة الروائية، ومن هنا كان الفرق بني نوعي اإلستباق   ،مشاركة القارئ

  .راحة واليقني غالباكتمهيد وكإعالن متجليا من حيث أن األول ينبين على الضمنية واإلحتمال والثاين على الص

 

                                                           
  .137:بنية الشكل الروائي، املرجع السابق، ص: حسن حبراوي 1
  .90:الرواية، ص 2
  .168:الرواية والتاريخ، املرجع السابق، ص: نضال الشمايل3
  .186: الرواية ، ص 4
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  :بنية المكان:المبحث الثالث 

شأنه شأن بقية العناصر األخرى املكونة للخطاب  ،يعترب املكان أحد مكونات وعناصر اخلطاب السردي

باعتباره األرضية اليت جتري فيها  ،الروائي لكن ال جيب أن نغفل الدور الكبري والفعال الذي يلعبه عنصر املكان

األحداث بل إن هلذا األخري الدور احلاسم واألثر الكبري يف التأثري على تصرفات وسلوكات الشخصيات، ومن 

  .هذا املنطلق نستشف أن املكان بكل أبعاده له تأثري على اإلنسان

  :مفهوم المكان-1

  :لغة - أ

بغية دراسة علمية ممنهجة، وقبل الولوج يف املعاين اليت حيملها يستوجب على الباحث يف الدراسات احلديثة 

مبثابة املصادر الرئيسية اليت ينطلق  وهيالعودة إىل املعاجم اللغوية، مصطلح ما، أن ينطلق من جذرها اللغوي ب

نا استيعاب منها الباحث قبل الوصول إىل املدلوالت املختلفة اليت حيملها املصطلح، ويف ضوء هذا التصور ال ميكن

  .وفهمه فهما صحيحا إال بالعودة إىل جذره اللغوي الذي اتفق عليه معظم اللغويني العرب" املكان"داللة 

 املوضع: املكان:"على أن" ن منظوراب"ل" لسان العرب"يف املعجم اللغوي " مكن"فلقد وردت مادة 

كن مكانك، وقم مكانك، واقعد مقعدك فقد : واجلمع أمكنة كقذال وأقذله، وأماكن مجع اجلمع والعرب تقول

  .1"دل هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منه، وإمنا أمكنة فعاملوا امليم الزائدة معاملة أصلية

من الكون " كون"اللغويني حتت اجلذرين " مكان"أورد لفظة " ابن منظور"يتبني من خالل هذا املفهوم بأن 

  ".نَ كَ مَ "أي احلدث، واجلذر اللغوي 

                                                           
  .414:، ص1990، دار صادر، بريوت، 13، م1لسان العرب،ط: أبو الفضل مجال الدين مكرم بن منظور 1
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هو رفيع املكاِن واملوضع مجع أمكنٍة : املنزلُة، يقال: "على أنه" املعجم الوسيط"أيضا ورد املكان يف 

  .1"املكان مبعنييه السابقني: واملكانةُ 

واملوضع، يف حني جند املكان يف قاموس املنزلة : محل العديد من املعاين أمهها" املعجم الوسيط"فاملكان يف 

، إذ قال بأن املكان "املعجم الوسيط"حيمل نفس الداللة اليت جاء �ا " بطرس البستاين"لصاحبه " حميط احمليط"

ي بذله، وكان أهذا مكاُن هذا : َن قليال، ويقالاملوِضُع أو هو َمْفَعُل من الكون، مجع أمكنة، وأماكُن وأمك: "هو

  .2"رتبٍة ومنزلةٍ : لعقل مبكان، أيمن العلم وا

َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب َمْرَميَ  ﴿:كما وردت لفظة مكان مبعناها الثابت املستقر يف القرآن الكرمي، يف قوله تعاىل

  .مبعىن اختذت هلا مكانا جبهة الشرق،16:اآلية : سورة مرمي ﴾ِإْذ انَتَبَذْت ِمْن أَْهِلَها َمَكاناً َشْرِقّياً 

َواْسَتِمْع يـَْوَم يـَُناِد ﴿:جاءت هذه اللفظة مبعىن املنزلة الرفيعة يف العديد من اآليات، منه قوله تعاىلوأيضا 

  .41:اآلية : سورة ق ﴾اْلُمَناِدِمْن َمَكاٍن َقرِيبٍ 

  :اصطالحا -ب

، لذلك يعترب املكان من القضايا نايثا ملا له من أثر بالغ على حياتعرف اإلنسان احليز املكاين قدميا وحد

ألن إدراك اإلنسان للمكان مباشر "اهلامة اليت توجب على اإلنسان أن يكون فاعال فيها، أو يتفاعل معها، 

وحسي، وصراعه معه ما هو إالّ تأكيد لذاته وتأصيل هلويته فبقدر إحساس اإلنسان باملكان تكمن أمهيته ووجوده 

                                                           
  .806:، صت/اعة والنشر والتوزيع، اسطنبول، د، املكتبة اإلسالمية للطب1ط،ج/معجم الوسيط، د: إبراهيم مصطفى وآخرون 1
  .859:صاملرجع السابق، ، حميط احمليط :بطرس البستاين2
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ان يستمر معه طوال عمره، فال تكسب الذات أمهيتها إال من خالل تفاعلها مع ألن وجوده يف هذا املك(...) 

  .1"املكان املوجودة فيه

وهذا ما هو إال دليل على مدى ارتباط اإلنسان باحليز املكاين الذي يتواجد فيه، وهو الذي يكسبه هويته 

ا هي عالقة تفاعلية، فاملكان وثيق الصلة ووجوده، كما يعطي اإلنسان أمهية هلذا املكان، وبالتايل فالعالقة بينهم

باإلنسان إذ يسكن ذكرياته ويظل حبيسها، فهو ليس ذلك املكان اهلندسي الذي تراه حواسنا فقط، بل يتعداها 

الذي يرى بأن املكان " جاستونباشالر"إىل الذاكرة اإلنسانية، ولعل أول تعريف وصل إىل أيدي نقادنا هو تعريف 

جلغرايف الذي يؤثر على تصرفات الشخصيات داخل الرواية، أي أنه ال يبقى بأبعاده اهلندسية ذلك احليز ا: " هو

ال ميكن أن تبقى عليه هندسيا فهي  ،املرسوم عليها أو وفقها يف الرواية، فاألمكنة اليت نعيش فيها أو حنلم �ا

  .2"تسكن يف الذاكرة وتأسر اخليال

، واملكانة البالغة األمهية اليت حيتلها املكان يف حياة اإلنسان وأيضا ومن هذا املنطلق نستشف القيمة الكبرية

فلما كان املكان أكثر إلتصاقا حبياة البشر فال شك أن :" إسهامه يف بناء العمل الروائي، وعلى هذا األساس

غري مباشر من  لإلنسان خربة باملكان، وإدراكه له خيتلف عن خربته وإدراكه للزمان، وبينما يدرك الزمان إدراكا

  .3"خالل فعله يف األشياء، فإّن املكان يدرك إدراكا حسيا مباشرا

، لكن ومما الشك فيه أن عناصر )الزمان واملكان(ومن هنا يتبني االختالف بني عنصري اخلطاب السردي 

يف وقت  باعتباره املسوغ الرئيسي وملعب األحداث اليت جتري ،اخلطاب تبقى يف حاجة ماسة إىل عنصر املكان

احلدث والشخصية ال ميكن أن ينفصال عنه فال :"معني وفقا ملتطلبات السرد والسارد، وعلى هذا ميكن القول بأن

                                                           
  .95:، ص2006، دار جمدالوي، عمان، 1، طغسان كنفاين مجاليات السرد يف اخلطاب الروائي: دة زعربصبيحة عو  1
  .31:، ص1984، سات والنشر والتوزيع، املؤسسة اجلامعية للدرا2طغالب هلسا، :تمجاليات املكان، : باشالر غاستون2
  .43:، ص2010، عامل الكتب احلديث، األردن، 1رواية مدن امللح، طاملكان وداللته يف : صاحل ولعة 3
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ميكن تصور أن يقع احلدث يف الفراغ، وحىت يكتسي هذا األخري مصداقيته البد له من مكان جيرى فيه، ومادامت 

  .1"يمات اليت تـَُتواىل يف احلكايةثا حبسب الاألماكن وتنوع جتليا� األحداث وتغريا�ا تقتضي تعدد

يتبني لنا من خالل هذا القول مدى ترابط عناصر اخلطاب السردي وتالمحها وكل من عنصري الزمان 

املكان ال يعيش منعزال عن باقي عناصر السرد :" والشخصيات تدور يف كنف املكان، ويف هذا الصدد يقال بأن

مع املكونات احلكائية األخرى للسرد، كالشخصيات واألحداث والرؤيات السردية وإمنا يدخل يف عالقات متعددة 

وعدم النظر إليه ضمن هذه العالقات اليت يقيمها جيعل من العسري فهم الدور النصي الذي ينهض به (...) 

  .2"الفضاء الروائي داخل السرد

عناية من قبل العديد من الدراسات وعلى غرار ما سبق ميكن القول بأن املكان قد احتل مكانة كبرية، و 

حنو اخليال ب املكان الذي ينجد: " أنّ " باشالر غاستون"النظرية، وقد أولته هذه األخرية اهتماما كبريا، إذ يرى 

ال ميكن أن يبقى مكانا ال مباليا ذا أبعاد هندسية وحسب، فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي 

من حتيز تنجذب حنوه ألنه يكشف الوجود يف حدود تتسم باحلماية، يف جمال الصورة فقط، بل بكل ما يف اخليال 

صور اليت تسري يف اجتاهني، إ�ا يف داخلها بنفس الال تكون العالقات املتبادلة بني اخلارج واأللفة املتوازية، إّن 

  .3"القدر الذي تكون هي يف داخلها

وهذا تبعا ألحداث الرواية  ،يف أي رواية منته وحمدودعالوة على ذلك فال جيب أن ننسى بأن املكان 

  فهو الفضاء الذي"فبمجرد أن تنتهي القصة تنتهي أحداثها، ويتالشى كيان ذلك املكان الذي صوره الكاتب لنا،

                                                           
  .18:،ص2000، املركز الثقايف العريب، لبنان،1شعرية الفضاء املتخيل واهلوية يف الرواية العربية،ط: حسن جنمي 1
  . 10:،ص2003، دار حممد علي للنشر، تونس،1املكان يف الرواية العربية الصورة والداللة،ط: عبد الصمد زايد 2
  .41:املكان وداللته يف رواية مدن امللح، املرجع السابق، ص: صاحل ولعة 3
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تلك األحداث، وبانتهاء السرد ينتهي هذا املكان، فهو مليء باحلواجز والعقبات، فهو ميثل بؤرة ه فيتسبح  

  .1"أحداث الرواية وتغري مسارهاتوتر 

ومن هنا ال ميكن أن نغفل ذلك االرتباط الوثيق الصلة بني املكان واملكونات السردية األخرى، فهو شديد 

االرتباط بوجهات النظر واألحداث والشخصيات، ومرتبط كذلك بزمن القصة وبطائفة من الصور األسلوبية 

فإ�ا ستكتسبها يف األدب كما يف احلياة  ،ات مكانية يف األصلوالسيكولوجية اليت وإن كانت ال تتضمن صف

  .اخل...اليسار/املنخفض، اليمني/ األسفل، املرتفع/األعلى: اليومية، وذلك على شكل مفهومات مثل

وبذلك يصبح الوضع املكاين يف الرواية حمددا أساسيا للمادة احلكائية، ولتالحق األحداث واحلوافز، وبالتايل 

  .2كديكور  هروائي جوهري حيدث قطيعة مع مفهوم �اية املطاف إىل مكون سيتحول يف

  :أهمية المكان-2

يسهم إىل حد كبري يف نقل  ،مما ينبغي اإلشارة إليه هو أال نغفل عن فكرة جوهرية مفادها أن املكان

وإيصال رؤية الكاتب، ووجهات نظره وبعده اهلويايت من منطلق أن هناك عالقة وطيدة وتالزمية يف احلضور، فمىت  

كان اإلنسان فالبد أن هناك مكان يتواجد فيه، وعلى سبيل ذكرنا هلذا العنصر ويف إطار دراستنا له وكما ذكرنا 

اد خيلو من عنصر املكان، وأي نص روائي يشتمل على العديد من األمكنة، هي سابقا أّن النص الروائي ال يك

  .حمطات وبؤر تدور على متنها األحداث

  

                                                           
  .62:،ص2000، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع،3بنية النص السردي من منظور النقد األديب، ط:محيد حلميداين 1
  .43:بنية الشكل الروائي ،املرجع السابق، ص: ينظر، حسن حبراوي 2
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الرواية حتتاج إىل نقطة انطالق يف : "والرواية هنا حتتاج إىل مكان من أجل رسم حركة الشخصيات مبا أن

أي أن اهلجرة أو الرحلة مثال ال  ،لشخصيات يف املكانوللثانية تنظيم حركة ا(...) الزمن ونقطة اندماج يف املكان 

  .1"يأخذ داللته يف الرواية إال مبدى ابتعاد إحدى الشخصيات عن موقع أو حتركها بني موقعني

فاملكان يساهم يف خلق املعىن داخل الرواية و ال يكون دائما تابعا أو سلبيا، فاملوقف من املكان متأت من 

سيس ومشاعر، فهو يرتك أثره على نفس اإلنسان سواء باأللفة أو العدوانية وقد يتجاوز قيمته وما يثريه من أحا

األثر النفسي،فهناك بعض األماكن حمملة بدالالت خمتلفة تساهم يف توضيح املعىن وإثراء النص الروائي، ويف هذا 

جيعل  ،يط الذي يوجدون فيهفإسقاط احلالة الفكرية أو النفسية لألبطال على احمل: "الصدد يقول محيد حلميداين

إنه يتحول يف هذه احلالة إىل حماور حقيقي  ،للمكان داللة تفوق دوره املألوف كديكور أو كوسيط يؤطر األحداث

  .2"ويقتحم عامل السرد حمررا نفسه هكذا من أغالل الوصف

ه حيدد لنا يف أبسط ويتبني لنا من خالل هذا القول بأن قيمة املكان ال تنحصر فيه كمكان هندسي، بل إن

جتلياته وأبعاده، ويكون بذلك باعث حمفز على معرفة اهلوية اليت حيملها املكان، ومن مثة هوية الكاتب وهوية 

الشخصيات اليت تتواجد يف هذا املكان، وليس ببعيد أن تتعدد اهلويات يف النص الروائي، وبتعدد األمكنة، من 

دسي حامل هلوية معينة، ومبا أن األمكنة قد شغلت حيزا كبريا يف منطلق أن املكان فضاء جغرايف، وحيز هن

اهلادي "لـ " معبد تانيت:"مكنة اليت دارت على متنها األحداث يف رواية الروائية،فقد اهتدينا لدراسة األ الكتابات

فقد عمد لتقدمي  اليت تشكل أبنية تارخيية وحضارية وعلمية واجتماعية وفكرية متعددة، فكغريه من الروائيني" ثابت

                                                           
ط، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، /البينية السردية عند الطيب صاحل ،البنية الزمنية واملكانية يف موسم اهلجرة إىل الشمال، د: عمر عاشور 1

  .30: ، ص2010
  .71:بنية النص ، املرجع السابق،ص: محيد حلميداين 2
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:  شخصياته وأبطاله يف إطار مكاين، فمن دون شك أن هذه الشخصيات ستشغل مكانا وتلجأ غليه من منطلق

  .1"أن املكان ال ميكنه أن يقوم مبعزل عن جتربة اإلنسان أو خارج اليت رمسها له"

عل منه هذه اجلمالية راسخًا يف كما يتسم املكان الروائي باجلمالية واإلحيائية، فيؤثر املكان  يف القارئ وجت

  .ذاكرة القارئ، و�ذا حيفظ العمل الروائي من النسيان واإلندثار فهو جيسد عبقرية اإلبداع

  :أنواع األمكنةــ ـــــــ 3

من خالل دراستنا للمكان، ومعرفة أمهيته الكبرية يف حياة اإلنسان عموما والكاتب والقارئ على وجه 

لنتعرف على أهم وأبرز احملطات " تمعبد ثاني: " ائي الذي هو بعنوانالعمل الرو  اخلصوص سنتوقف عند هذا

املكانية اليت سامهت يف سريورة وحركية األحداث وتناميها عرب صفحات الرواية، حماولني من وراء ذلك أن 

يف حيزها األحداث  وما توحي به على اعتبار أ�ا امتدادات تدور ،نستشف البعد اهلويايت اليت حتمله هذه األمكنة

 .اعتمادا على ثنائية املكان املفتوح واملكان املغلق

  : األماكن المفتوحة-أ

حيز مكاين خارجي ال حتدده حدود ضيقة، يشكل فضاء رحبا وغالبا ما يكون لوحه : "يعترب املكان املفتوح

واألنشطة املتنوعة، وجند هذا النوع من يتنقل فيه الناس ويزخر بأنواع خمتلفة من احلركة .2"طبيعية يف اهلواء الطلق

  :خاللمن " اهلادي ثابت"تجسد يف رواية األمكنة ي

قام الروائي بتقدمي املكان من اللحظة األوىل وحتديده من خالل ذكر اإلسم وكذا رسم معامل :مدينة قرطاج -1

تونسية، حيدها البحر األبيض هذا املكان قبل عرض أحداث الرواية، تقع قرطاج قرب مدينة تونس يف اجلمهورية ال

                                                           
  .112:، ص2013عاصمة الثقافة العربية، اجلزائر،  ط،/الرؤية والبنية يف روايات الطاهر وطار، د: إدريس بوديبة 1
  .51:، ص2009ط، دار األمل للطباعة والنشر، اجلزائر، /املكان يف القصة اجلزائرية الثورية دراسة بنيوية لنفوس ثائرة، د: أوريدة عبود2
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 814املتوسط شرقا وبلدية سيدي أيب سعيد مشاال وبلدية املرسى غربا وبلدية الكرم جنوبا، تأسست قرطاج سنة 

  .، وهي مدينة أثرية وسياحية"امللكة ديدون"م على يد األمرية الفينيقية املعروفة باسم .ق

عن طريق  هوياتي تاريخيحقيقيا وإعطائه بعدا ويف هذا الذكر ملدينة قرطاج، فالراوي يقدم مكانا

استحضاره لشخصية حنبعل التارخيية وإعادة إحياء تاريخ هذه املدينة وإعادة بناء حضار�ا والتعريف بتارخيها 

لكن حنبعل مل : " على هذه األرض، وذلك من خالل قوله يف الرواية تالعاملي، وإعادة بناء معبد ثاني وتراثها

كان يرغب يف البحث والتنقيب مثل بقية سكان . يرض بتلك احلياة اهلادئة وأال يكون فاعال يف حياة البشر

احملطة، وكان اهتمامه الرئيسي قرطاج، وحضار�ا اليت حميت من التاريخ ومل يعد يذكرها سوى بعض الباحثني 

أضع فيه ما ميكن وضعه للزوار حىت يطلع أهل األرض احلاليون عن حقيقة  تسوف أبين معبدا لثاني(...) الئل لقا

  .1"حضارتنا

وإعادة بعثه من جديد  ،ف إحياء املاضيدمن جديد إىل حياة البشرية كان � يتضح لنا بأن عودة حنبعل

  .وأيضا نقل التاريخ القرطاجي ألجداده

وما حتمله من نسيجها العمراين ومجلة مركبا�ا حتمل خطابا مضاعفا، هو يف جزء منه فمدينة قرطاج هنا 

خطاب مباشر يرشد الناس إىل طبيعة األشياء واملوجودات، وهو يف جزئه اآلخر خطاب ملتوي خفي، يتوجه إىل 

  .أهم امللكات كاخليال والعقل والذاكرة والقلب

بسبب التاريخ العريق اخلالد يف الذاكرة وحىت معبد تانيت،فما  ،اعتارها داء التغري فمدينة قرطاج فجأة ما

يستقر على حال حىت تنتابه أعراض التحول من جديد، وما يأنس أهله إىل ما بدا هلم يف حقيقته حىت يطالعهم 

  باملزيد من التعقد والغموض، وهذا ما وقعت فيه مدينة قرطاج بعد ما كانت مستقرة حىت ظهر حنبعل يف حياة 

                                                           
  .7:الرواية ، ص 1
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، وهو يرغب بإعادة إحياء حضارة تء منزله ألنه عّمر فوق معبد ثانييطالبه بإخال" عمر احللفاوي"السيد 

ستخرج ما هو أداية سوف يف الب: " أجمادها من خالل إعادة بناء هذا املعبد، يف قولهوالتعريف بتارخيها و قرطاج 

حىت يتعرفوا على مدى تطور  ،ا على األرضينيوعرضه(...)  تض اليت كان يقام عليها معبد ثانيمدفون حتت األر 

  .1"حضارة قرطاج

وأصبح شريكا  ،بعد ما ظهر حنبعل يف حياته وظهور شبح قرطاج للعيان" عمر احللفاوي"ولتتحول حياة 

  .يف مشروع حنبعل السياحي وهو املسؤول القانوين هلذه الشركة السياحية، سواء أكانت داخل قرطاج أو خارجها

  لعبت أدوارا هامة يف التاريخ القدمي من عهد الفينيقيني والقرطاجيني ،هي دولة تقع يف مشال إفريقيا :تونس-2

، وهي تر معبد ثانيالونداليني والروم، وكانت مدينة تونس هي مقر املخابرات األمريكية، املكلفة بالبحث يف أسراو 

به من حضارات خمتلفة ومتنوعة الختالف وتعدد ملا تزخر  ،عمد الروائي إىل التذكري �ا هوية حضاريةحتمل 

قبل أن تصل احلافلة مدينة تونس، حاول الدليل أن يطلب : "...عهودها وحكامها وذلك من خالل قول الراوي

  .2(...)"رجل املخابرات لكنه عجز، فأرسل إليه إرسالية قصرية

ا املخابرات األمريكية مقرا ملكتبها ولذلك اختذت منه ،فمدينة تونس مكان مفتوح على املدن ا�اورة هلا

  .وتسيري شؤو�ا

" برن"مع " كانتون"هي مجهورية فيدرالية تتكون من ستة وعشرون ،سويسرا أو االحتاد السويسري:سويسرا-3

أملانيا من الشمال وإيطاليا : كمقر للسلطات االحتادية، تقع سويسرا يف غرب أوروبا، وحتيط �ا مخس دول هي

  .نمسا وإمارة ليختنشتاين من الشرق وفرنسا من الغربمن اجلنوب وال
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لكنها متيزت منذ �اية القرن الثالث عشر حبصرها  ،تشكلت الفيديرالية السويسرية على مدى عدة قرون

وابتعادها عن الدخول يف حروب مع جريا�ا، ومع أ�ا تقع يف قلب أوروبا، إال أ�ا متتاز عن معظم  على احلياد

  .ا�اورة هلا بتنوعها الديين واللغوي ومتسكها مبمارسة الدميقراطية املباشرةالدول 

لتوسطها قلب أوروبا وانفتاحها على خمتلف الدول األوروبية، وظفها الروائي  هوية ثقافيةومن مث فهي حتمل 

االصطدام مع  يف عمله هذا على أساس أ�ا البلد الذي اختاره حنبعل ليكون مقر الشركة بقرطاج حىت يتفادى

أعوان املخابرات األمريكية وحىت تكون شركته قانونية وموثقة يف السجل التجاري واملؤسسايت، وهذا من خالل 

تصل حنبعل ا(...) الساهرة على تسيري املتحف فكرت يف تكوين شركة ومهية مقرها يف سويسرا، تكون هي: "قوله

 .1"ليه إمضاء عقد انتقال امللكية إىل الشركة السويسريةبعمر احللفاوي وشرح له خطته اجلديدة وأعلمه أن ع

  حبـــرية علـــى األملانيـــة احلـــدود مـــن قربـــة علـــى ،الـــبالد مشـــال وســـط تقـــع سويســـرا مـــدن وأهـــم أكـــرب هـــي :زيـــوريخ-4

  هايتـــرو  يف ثابـــت اهلـــادي عمــد ولقـــد ،دوءواهلـــ والنظافـــة األمــن ألجـــل العـــامل يف للعـــيش مدينــة أفضـــل وهـــي ،زيــوريخ

 ألن ونتيجـة غايـة هـو فاخلروجسويسـرا إىل قرطـاج مدينـة مـن اخلروج يف صخلتت الروائية احلركة نقل إىل تانيث معهد

 عـن البحـث أجـل من ،األيام بعضل األمريكية املخابرات عون توم السيد �ا استقر للخربات مةعاص زيوريخ ةينمد

   .السويسرية الشركة شأن يف البحث يأ املتحف، ملكية إليها انتقلت اليت ةكالشر 

نااملك  وجعلها  وخربات معارف  من  لهحيم  ما  خالل  من  املكان هلذا  ثقافية هوية أعطى  هنا"ثابت  فاهلادي"

  احملدد  

: قوله  خالل  من  وهذا ومديرها  الشركة ىعل  والتحري  تنقلال  له  يتسىن  حىتت،املخابرا عون  به ميكث الذي

ة مرمس  الشركة  كانت،الشركة  تكوين  مالبسات  يف  حبثه يف وانطلق  ،بزيوريخ  األيام  لبعض  واستقر  الاحل يف سافر"

                                                           
  .63-62:الرواية، ص1



للهادي ثابت أنموذجا" معبد تانيت"الفصل الثاني             البنية السردية وتشكل الهوية من خالل رواية   

 

104 
 

يف فوجده ،الشركة  مقر  عن حبث (...)  السويسرية  الشركات دفاتر  يف مسجل  رقم  هلا  ،بزيوريخ التجارية الغرفة  لدى

  .1"زيوريخ  قلب  يف  فخمة عمارة  

هذا خالل من  توم فالسيد ،الرواية يف للشخصية  وأيضا ،للكاتب  بالنسبة  املكان أمهية على دليل كله  وهذا

 مظاهر  من  قرطاج مدينة  يف  مارآه ألن  والتطاول  التحدي  يف  وأمعن  ،ومواقعها  األشياء  حقيقة فهم  استطاع نااملك  

   .حقائق  من  يرى  ما مع  به ترضى ال اخلوارق

ذا أو املكان  هذا  قيمة  والر آخ موطن إىل  موطن  من  االنتقال  معىن  نلمس  ال  قد   ضرورية  عبور نقطة  فزيوريخ

  .املكان هذا لغز  حل  حماولة  يف  املخابرات  لعون  اإلرادة قوة  وأيضا  الرواية  أحداث  لتطور أداة  فهي  بفضلها، إال  ك

  العناصر لتعدد  نتيجة  ،�ا اآلهلة  تعددت ولقد ،احلالية  لقرطاج تسمية  وهي  القدمية  قرطاج هي :البونية قرطاجــــــ  5

  .القرطاجيون مارسها  اليت  والطقوس العبادات  تنوع  يف  ساهم  مما  القرطاجية،  حضارةلل  كونةامل

 ،اجلماعية  الذاكرة  له  تشهد عريق  تاريخ  من  هلا  ملا  ،حضارية  هوية وإعطائها  توظيفها  إىل الروائي عمد وهلذا  

 حنبعل  عرفها كما البونية  قرطاج مدينة":قوله  خالل  من  وذلك العتيقة،  املدينة  هذه لسكان واآلثار املخلفات وأيضا

    .واألزقة والشوارع  والبيوت  والساحات البنايات (...) سقراط  عرب والده مع سفرهقبل 

   املدينة  أحياء يف املنتشرة  املعابد وعلى واملارة، واملتسوقني بالباعة  املكتظة ألسواقا لىع  تتوقف  الكامريا وكانت

  .املؤمنونيؤمها

 ،األصــــلية جيـــادهم علـــى والفرســـان بـــاخليول ا�ـــرورة العربـــات فيهـــا متـــر مللســـاءا باحلجـــارة املبلطـــة والطرقـــات

 الكرميـة احلجـارة مثل العتيق الزمان رونق املدينة على فأضفت ،متأللئة البحر وزرقة (...) وحتط نئتري مواحل لوالبغا 

  .2"األسود الرتاب طبقات يف املغمورة
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 هي السياحي  املشروع  هذا  �ا  يفتتح واليت  السياحية  رحالته أول  يف  حنبعل سطره الذي  اهلدف  أن مبعىن

  .العامل  أصقاع عربخمتلفالتارخيوهذا  املدينة هلذه  اآلثار  �ذه التعريف  هدفه  كان  البونية،  قرطاج ةنمدي

  ميناء وهو  م1988  سنة  أسس  التونسية  راداس  مدينة  يف  يقع حكومي جتاري  ميناء هو :راداس ميناء  -6

   .البحرية  واملوانئ  احلاويات  حركات  يف  خمصص  

  خصبة مادة  شكل وهو  االتساع،  صفة  يعطيه فضائه يف والتأمل  املفتوحة، األماكن ضمن امليناء  ويدرج

 الذات ومن  اخلارج  إىل الداخل من انتقال  نقطة  امليناء هذا ويشكل  وتنقلهم، الشخصيات حترك  يف  ئيالرو ا

  األماكن  زيارة  إىل  ينتقلون فيه، املوجودة اآلثار ومشاهدة املتحف  يزورون  السياح كان ما بعد  أنه مبعىن  العامل، إىل

   إىل  احللفاوي  عمر  سارع  ":الراوي  قول خالل من الرواية يف ذلك ويتضح واآلثار،  املخلفات  هذه هلا تشهد  ليتا

  .1...." راداس ميناء  إىل بالشركة  اخلاصة  احلافالت  تلك  وصلت     حاملا  اقتناه  الذي  اجلديد  تاحلافالمستودع 

  .احللفاوي  عمر  عليها أشرف  اليت السياحية  الرحلة  منه  انطلقت  الذي  األول  املكان  هو  امليناء  هذا  يعترب  إذ

  خليج  جنوب  من  ومتتد التونسية، للجمهورية  الشرقي  الوسط  يف  تقع ساحلية منطقة هي:التونسيالساحل  -7

   .راداس ميناء فيه  يوجد  واملهدية، املانستري،  سوسة،  :واليات  ثالث وتضم  قابس،  خليج  مشال إىل  احلمامات  

 من شبه جزيرة اجلنويب  الطرف  عند  آسيا شرق  جنوب  يف  جزيرة  على  سنغافورة،تقع مجهورية هي  :سنغافورة  -8

  املراكز  أهم   سنغافورة وتعد  ،سنغافورة  مضيق  األندونيسية ريار جز   وعن ،رجهو   مضيق ماليزيا عن ويفصلها ،مااليو

    .العامل  يف  املالية املراكز  أربع من أي  ،املالية

   يقيم الذي املكان تكونل   واختارها الروائي، عمله  يف  األماكن  أهم  ضمن  إدراجها  إىل ثابت اهلادي  عمد

   لكين  سنغافورة،  يف  يقيم يريكفريد السيد  :"قوله  خالل من وهذا سويسرا، يف الشركة مدير  فريديريك سيدالفيه  
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تسيري  يف  تتلخص  مهامي(...)  بالشركة  مهامي  أستلم أن  قبل  مرات عدة  الفيديو  طريق  عن معه  حتادثت

  .1" للشركة واملالية  اإلدارية شؤونال  

  تعد  أ�ا  إذ ي،ملالعا  االقتصاد  يف  مهما دورا  تلعب اليت ،العاملية  املدن أهم من  سنغافورة  أن يعين فهذا

    .النشاط التجاري و االقتصادي ناحية  من العامل يف مرفأ سخام  

 من يشقا�ا عريضان شارعان  هلا ،متحللة  زرقة متألها  ،القدمية قرطاج  مدن من ربوة  على  تقع :كركوان  مدينةـــــــــــ 9

    الصغري  امليناء  داخل  حىت اجها�  كل  من  حيدها ،أمتار  عشرة من أكثر إىل  يرتفع  سور  الربوة،كان  أعايل  ىلإ البحر

 .بأسلحتهم  املدينة عن املدافعني بعض فوقها يظهر أرجواين جبري مصبوغة عالية املدينة أسوار

   هلم   تظهر  كانت البداية  يف  " :تثاب اهلادي  قول يف الرواية  خالل  من  ذلك  ويتضح  ،متقاطعة اجتاهات  يف  يتنقلون و

  قدمية  عصور  من  املدينة خرجت(...) هادئ  حبر  قبالة صغرية  ربوة على ترسو  روعتها  بكل كركوان الزراعية  لقريةا

ها، وحكمة معمارها،وألوا�ا اليت كانت تعرب عن وتنوع  تناسقها  يف  والتآزر  التضامن وبروح  باحلياة، تشع  لكنها

  .2"رفضها للون واحد مبا أن آهلتهم كانت متعددة

    البيوت  عن  احلديث  طريق عن الروائي املنت  داخل للمكان تراثية  هوية لتقدمي مناسبة  كركوان  مدينة  انتك كما

  فطر   من  املتعمد  ستحضاراال  ذلك يالحظ حيث  القرطاجي،  ا�تمع  بتاريخ  ارتباطها وأيضا املنتشرة  التقليدية

  األول املكان  وهي  ريق،عال تارخيها  وحىت  وأنشطة منازل  من  املدينة هذه حتتويه  ما  لكل  دقيق لوصف  الكاتب  

خالل من  قرطاج  لسكان احلضاري الوجود  عن  تعرب  أل�ا هلا، خطط سياحية رحلة  أول  يف حنبعل  استهدفه  الذي  

    من احلجارة  بفسيفساء  مبلطة  كبرية  الساحة فهذه "...  :قوله  يف  وآثارهم  وتارخيهم  حبضار�م  للتعريف هدفه  

  .3  ..."القدمية األساطري من الناس  عقيدة  ختلد ملشاهدة  زاهية بألوان  صورا  تعرض املنّممة
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كما اهلويـة، عـن التعبـري أشـكال مـن شـكال وتعتـرب بـل القرطاجيـة، الدولـة وصـريورة اسـتمرارية علـى دليـل وهـذا

 االجتماعيــة ،العالقــات بــنيي القرطاجيــة املــدن خــالل مــن األزمنــة عــرب املتنقــل الثقــايف الفضــاء هــذا عــن لكشــفا أن

 النســــــــــــــــــــق  ســــــــــــــــــــتمرارإ ظــــــــــــــــــــاهرة وتفســــــــــــــــــــري  كركــــــــــــــــــــوان فضــــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــــن الناشــــــــــــــــــــئة واالقتصــــــــــــــــــــاديةوالثقافية

   .املدينة فضاء داخل البدوي القيمي 

 ،يف)إمرباطور( أغسطس عهد يف بناءها أعيد ألنه الرومانية، باإلمرباطورية قرطاج أحلقت: الرومانية قرطاج -10

  . رومانية مدينة به متتاز مبا فزودت امليالد، قبل األول القرن أواخر

   ملقاطعة  وحضارية إدارية  عاصمة  قرطاج وعدت  دينية، عمومية ومنشآت وحضرية  التحتية  البىن بكثرة  متتاز

  أصاب الذي التقهقر يصيبها  أن قبل الرتف  من  عالية  درجة وعاشت الكبري زدهاراال  من  فرتة  فعاشت  أفريكا،

     .م235  سنة  جنمها  أفول عند الرومانية  اإلمرباطورية  

    .عهدها  �اية إىل  وصوال  قرطاج الفوضى  وعمت الضطرابات  وتعرضت

األخ األلفية  يف  املتوسط مدن  أكرب  بقايا  هي  اليت الصغرية  املدينة هذه :"ثابت اهلادي  قول خالل من وذلك

 ،املسيح ميالد  قبل  يرة

وختت تظهر  الربوة وتلك  (...)  القدمي عزها  فقدان تبكي  وكأ�ا حزينة  واطئة  بيوت األنقاض  فوق روابيها  يف  تنتشر  

  .1..."  والعابر التسلية إىل  احلاضر وركون املاضي بعظمة  مذكرة تظل وكأ�ا   ،سعيد  أيب يسيدمنارة   أنوار  مع  يف

 الهوية الحضاريةومن خالل هذه املداخل الرتاثية اليت حتملها مدينة قرطاج الرومانية يقارب الروائي   

ليعرف " معبد ثانيت"املتجدرة يف هذه املدينة واستحضارها لتكون أحد أهداف حنبعل يف هذا العمل الروائي 

  .السياح بكل آثار هذه املدينة العتيقة وإجنازا�ا وتارخيها العريق احملفور يف الذاكرة اإلنسانية
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هي أهم األماكن األثرية البونية اليت دفنها التاريخ، وهي ربوة شهرية هدمها الرومان حىت :ربوة بيرصة-11

مشقة مما كانت عليه من أيام البونيني، حىت تشعر األمة  يتسىن هلم بناء معبد فوقها يكون الوصول إليه أقل

  .بوجودها الديين من خالل منشآ�ا وهياكلها الدينية وهذا ما عمدت إليه الرومان بإقامة املعبد على ربوة بريصة

، من خالل مقاربة دينية للهويةإىل التذكري باملكان ملا حيمله من " اهلادي ثابت"ومن هنا عمد الروائي 

لة، انطلقت يف الرح رفاقهدفع الدليل جون واالس أمامه ليصعد إىل احلافلة، مث طلب منه أن جيلس بني : "هقول

  .1..."ةصاحلافلة إىل ربوة بري 

عن طريق الشركة " حنبعل"وهو املكان الثاين الذي استهدفته الرحلة السياحية اليت سطر هلا بطل الرواية   

  ".عمر احللفاوي"السياحية واليت يكون مديرها السيد 

فربوة بريصة تقف شاخمة مبآد�ا الشرقية ختلت عنها اآلهلة وحتولت إىل مكان تقام فيه احلفالت الرتفيهية 

وحنبعل من هذا املنطلق أراد التذكري مبا كانت عليه وما آلت إليه من خالل املنجزات .وفقدت كل قدسيتها

  .يهاحلضارية واهلياكل األثرية والتاريخ الذي مرت عل

كما يسميها القرطاجيون، وهي أحد املدن القرطاجية عمد اهلادي " هيبو"بنزرت أو مدينة :بنزرت-12

ثابت إىل استحضار أماكن عديدة ومنها غري معروفة، ولكنها جتمع العديد من الصفات املشرتكة بني األماكن 

  .القرطاجية، وهلذا كانت مدنه متثل دولة قرطاج

ن أصالة بقدر ما تستحضر أمساؤها اخليال والذاكرة اجلماعية، ومدينة بنزرت بكل وال تنشأ مع هذه األماك

بالبعد الذي رمسه اهلادي ثابت  هوية حضاريةمقوما�ا ومظاهر احلياة فيها عرب مراحلها التارخيية حتمل يف طيا�ا 

هي مدينة تشرف على البحر مبينائها : "من خالل تقدمي وصف شامل ودقيق هلذه املدينة، من خالل قوله

 يدب فيها نشاط مستمر بني األسواق املكتضة. وأسوارها األرجوانية ومعابدها املتمركزة على الروايب احمليطة باملدينة
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غري بعيد ميناء هيبو تعج يف أحواضه السفن وترتفع من كل اجلهات صيحات و (...) باملتسوقني والباعة 

  .1..."البحارة

وهذه إ�ا احلضارة مبعناها العميق اليت جتمع بني النشاط التجاري واالقتصادي، وغزو هذه البيئة باألنشطة 

  .ياالقتصادية سعيا إىل حتقيق النجاح وإبراز التفوق �دف الرتويج إىل نظامها العامل

هي دولة عضو يف االحتاد األورويب، تقع يف جنوب غرب أوروبا يف شبه اجلزيرة اإلبريية، حيد :إسبانيا-13

برها الرئيسي من اجلنوب والشرق البحر األبيض املتوسط باستثناء احلدود الربية الصغرية مع إقليم ما وراء البحار 

خليج بسكاي، وإىل الشمال الغريب والغرب احمليط الربيطاين جبل طارق، حيدها من الشمال فرنسا وأندورا و 

  .األطلسي والربتغال

مـــــــــن منطلـــــــــق  ،هلـــــــــذا املكـــــــــان بعـــــــــد هويـــــــــاتي حضـــــــــاريومـــــــــن هـــــــــذا املنطلـــــــــق أعطـــــــــى اهلـــــــــادي ثابـــــــــت 

ـــــــــــة قرطـــــــــــاج إىل خارجهـــــــــــا �ـــــــــــدف نقـــــــــــل  ـــــــــــداخل علـــــــــــى اخلـــــــــــارج؛ أي مـــــــــــن دول أنـــــــــــه نقطـــــــــــة انتقـــــــــــال مـــــــــــن ال

�ـــــــــــــا وتارخيهـــــــــــــا خـــــــــــــارج مدينـــــــــــــة قرطـــــــــــــاج واســـــــــــــتهدفت احلضـــــــــــــارة القرطاجيـــــــــــــة إىل إســـــــــــــبانيا والتعريـــــــــــــف مبنجزا

ــــــــــــدول  ــــــــــــة: وهــــــــــــي ةاألوروبيــــــــــــبــــــــــــذلك أحــــــــــــد ال وعكــــــــــــف : " إســــــــــــبانيا وذلــــــــــــك مــــــــــــن خــــــــــــالل قولــــــــــــه يف الرواي

حنبعــــــــــل علــــــــــى تســــــــــجيل األشــــــــــرطة، واإلشــــــــــراف علــــــــــى مراقبــــــــــة البــــــــــث، وإحــــــــــداث التغــــــــــريات حــــــــــىت حنصــــــــــل 

علــــــــــــى عــــــــــــدد مــــــــــــن األشـــــــــــــرطة يكفــــــــــــل نظــــــــــــرة شـــــــــــــاملة علــــــــــــى احليــــــــــــاة يف مـــــــــــــدن إســــــــــــبانيا أثنــــــــــــاء الوجـــــــــــــود 

ــــــــــت(...) القرطــــــــــاجي �ــــــــــا  ــــــــــد ثاني ــــــــــه شــــــــــركة معب ــــــــــت أول مــــــــــا قامــــــــــت ب ــــــــــاء معبــــــــــد  وكان يف إســــــــــبانيا هــــــــــو بن

  .2"ثانيت فجاء نسخة مطابقة للمعبد الذي بىن يف قرطاج
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  :ب ـــــــ األماكن المغلقة

احليز الذي حيوي حدود مكانية تعزله عن العامل اخلارجي، ويكون حميطه أضيق بكثري "يقصد باملكان املغلق 

  :جند هذا النوع من األمكنة يف الرواية متمثال يف ،1"بالنسبة للمكان املفتوح

هي عبارة عن جمموعة من األبنية تتوىل عملية تنظيم االتصاالت السلكية :المحطة األرضية-1

والالسلكية، والفضائية، وتكون تابعة لدولة معينة أو شركة اتصاالت أو حمطة تلفزيونية، كما توجد حمطة إرسال 

، وذلك "أمساء"مع زوجته " حنبعل"موجات صوتية قصرية وطويلة املدى وتستخدم لبث إرسال الراديو، سكنها 

املستنسخ مع زوجته أمساء يف احملطة األرضية للبعث العلمية القنمادية،  لحنبعاستقر : "من خالل قول الراوي

 .2..."بعدما أن فرّا من هجوم رجال الشرطة

فعالقة حنبعل �ذا املكان كانت جد وطيدة، فهو مل يأنس العيش يف مكان غريه احلافل باحلركة واألنس 

  .والسعادة

ة األرضية هي املكان الذي يشعر حنبعل باحلماية والتفاعل مع مشاريعه �دف البحث يف مدينة فاحملط

  .قرطاج

هو معبد آهلة اخلصوبة واحلب أعاد بناءه حنبعل يف مدينة قرطاج، فلقد قام الراوي بتقدمي :معبد ثانيت-2

وكذا رسم معامل هذا املكان قبل عرض أحداث الرواية،  ،املكان منذ اللحظة األوىل وحتديده من خالل ذكر اإلسم

السرايا املرمرية الوردية " يف ظاهره بناية عجيبة غريبة بأشكال إغريقية مجيلة وبداخله ممر عريض مبلط باملرمر الوردي

لثة، فوقها جبهية مث(...) اللون، العريضة يف الوسط، الرقيقة عند السقف وعند القاعدة تزوقها خطوط ملتوية 

  .3..."داخلها زخارف مجيلة
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حضاري  بعدمن خالل هذا الوصف الدقيق أن يعطيه صفة الواقعية، وإعطائه " اهلادي ثابت"حاول 

، ألن هذا املعبد ميثل حضارة وتاريخ قرطاج وحنبعل أعاد إحيائه، وجتمع فيه النفائس اليت خلفها للهوية

من الذهب والفضة حلي مرصع باألحجار الكرمية، فخاريات  أوان: وضعت فيه جل األشياء الثمينةو  ونالقرطاجي

  . ...رقيقة ومجيلة

هومن املنازل اليت تعمر مدينة قرطاج، وهو مكان مغلق يوحي باهلدوء والطمأنينة،وهو شغل :المنزل– 3

عمر ىل تدمري منزل السيد إ، وهو يسعى " حنبعل"ظار الشخصية بؤرة اإلهتمام يف هذه الرواية إذ كان حمط أن

ويتجلى ذلك يف الرواية من خالل قول  ،احللفاوي الذي يقطن فيه مع زوجته ألنه يتواجد على أرض معبدثانيت

سأختلى عن �دمي بيوت سكان قرطاج احلالية ، سوف أسعى إىل إعادة بناء معبد ثانيت يف املكان الذي  ":الراوي

  .1"كان مقاما عندما كان الناس يعبدون ثانيت 

إشرتاه صاحبه من رجل أجنيب يف فرنسا ،عمد حنبعل إىل تدمريه ألنه يرى فيها أرض أجداده وهذا املنزل 

حتتها من نفائس ، وخاصة  ما هو مدفون حتت هذه البيوت، وإستخراج وهو يطمع بذلك إىل إستخراج كل ما

  .إعادة إحياء معبد ثانيت الذي يوجد يف باطن األرض

باحلديت عن البيوت التقليدية  ألنه إهتم هوية تراثيةاملنزل حيمل وبالتايل ومن هذا املنطلق كان فضاء 

ملقرت بريقا ،إبن قرطاج اليت   أنا حنبعل:" داخل املنت السردي ، وأيضا تقدمي  دقيق لذلك املنزل ، وذلك يف قوله 

ومعبد هذه اآلهلة يوجد مع األسف (...) كانت أعظم قوة يف املتوسط لكنها إندثرت ومل يبقى منها سوى آثارها 

 .2"وهذا البيت وأن تبحث عن بيت آخر املطلوب منكم أن تصادر (...) حتت بيتكم 
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ية والشعبية اليت حيملها املنزل ، ألنه روح وكل هذه املداخيل الرتاثية توحي بالقيم التارخيية واحلضار 

  .املاضي،وروح احلاضر وروح املستقبل

أعطاه " اهلادي ثابت"تتبعنا أحداث الرواية جند أن  ثل املتحف املكان األثري ،وإذ مامي:متحف قرطاج  4

لقد أعلمين :" ،من خالل قوله  هجل خدمة ا�تمع القرطاجي وتطوير حنبعل من أة ألنه مقر إقام هوية تراثية

واصال جتواهلما بني معروضات املتحف ،كانت أشياء مجيلة (...)يف املتحف هو إداري حبث يحنبعل أن دور 

  .1....." معروضة يف صناديق بلورية 

وهو مكان مفتوح للعامة ،ويقوم جبمع وحفظ، وعرض الرتاث اإلنساين لسكان قرطاج ، وهو جيمع فيه 

وفنية ، كما حيمل أمهية تارخيية ألنه مرتبط حبضارة قرطاج وثرا�ا اإلنساين عرب مراحلها األشياء ذات قيمة علمية 

  .التارخيية

هي فرع االستخبارات بقرطاج للوكالة الرئيسية جلمع االستخبارات يف :مركز المخابرات األمريكية - 5

املركز مجع املعلومات عن احلكومات احلكومة الفدرالية للواليات املتحدة ، يوجد مقرها بواشنطن مهمة هذا 

والشركات واألفراد، حىت تتمكن من تقييم املعلومات املتعلقة باألمن القومي وتقدميها لكبار صانعي السياسة 

  .األمريكية، وبناءا على طلب رئيس الواليات املتحدة تقوم بعمليات هجومية على املؤسسات واهلياكل املشبوهة 

ذه الرواية أن مركز املخابرات األمريكية ،أو مكتب املخابرات األمريكية ،وهو وكما هو واضح وجلي يف ه

املكتب الذي يسهر على عملية البحث يف الشركة السياحية السويسرية وأصحا�ا، وأيضا حماولة معرفة 

ام باب من الغد كان رجل املخابرات األمريكني أم: "أسرارها،وجند ذلك يف الرواية من خالل قول اهلادي ثابت

عليك بكتابة : البد أن وراء هذا املتحف سرا  البد لنا أن نكشفه،قال له زميله غاضبا(....) املعبد /املتحف 
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فمهمة هذا الفرع املخابرايت هو التحقيق يف مشكلة شبح قرطاج وكيفية  .1..."تقرير نرسله إىل مقرنا يف واشنطن 

  .بتسيريه وحىت املدير املسؤول عنهاظهورها للعيان ،وأيضا عن أصل الشركة اليت تقوم 

ميثل البيت املالذ وامللجأ الذي يركن إليه اإلنسان طالبا للراحة واهلدوء ، ولكن سرعان :الدارة الخشبية -6

  .يتحول البيت يف هذه الرواية إىل فضاء آخر وهو ممارسة األعمال التعسفية والتعذيب ما

جبال زيوريخ  يفة ،توجد يف أعايلثتفت حوله حديقة وغابات كوأنيق،إلوالدارة اخلشبية هنا هي بيت مجيل 

من وكالة السياحة ،وحجز فيه سكرترية ) عون املخابرات األمريكية " ( جون واالس"ستأجرها، وهو املكان الذي 

كل شيء جاهز : "بعد اختطافها،ويتضح ذلك يف الرواية من خالل قول الراوي" إميلي"الشركة السويسرية اآلنسة 

عند وكالة املخابرات العاملية من أجل الوصول إىل املعلومة ، وعاد إىل سيارته ومفاتيح الدارة اخلشبية يف 

  .2...."يده

ستجوابه بغية الوصول إىل بعض املعلومات اليت إل تريةالسكر  ختطافاون املخابرات األمريكية عمد إىل فع

  .ختص الشركة ومديرها 

أل�ا حتتل مكانة خاصة  ،م املساكن األكثر اتساقا مع واقع الصحراءتعترب اخليمة من أه:الخيمة  -7

تغري ،إىل نوع آخر من مواطن اإلقامة ومحلت مواصفا تتتحول يف رواية معبد تاني رعان ما،لكن س ببعدها التراثي

  .املواصفات اليت تنطبق على اخليمة التقليدية 

هي خيمة عجيبة تغطي احلافلة عند لفرض آخر،ف،أل�ا وظفت هوية علميةفاهلاذي ثابت هنا أعطاها 

  .نتصا�ا يف املكان،صنعت خصيصا لعرض األفالم االفرتاضية اليت يقوم حنبعل بإجنازهاا

                                                           
  61: الرواية، ص 1
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توجد �ا كراسي عجيبة ،حاملا جيلس السياح عليها تلتف بأجسادهم ،فيشعروا وكأ�م يرتفعون عن األرض 

اخليمة �ا تيارات كهربائية خفيفة تشبه نور النهار جتعل السياح هذه :" حتتضنهم مادة ناعمة ، وذلكفي قوله 

للتعريف  يسرتخون مستسلمني لنوع من الرقة مل حيسو ا به من قبل، �ا شاشة كبرية تعرض عليها خمتلف الصور

 .1"بتلك املدينة السياحية 

يمة تشهد على مدى التطور يتبني لنا بأن اخل ،ومن خالل هذه املواصفات اليت قدمها الراوي هلذا املكان

و مغايرة أوإقناعه حبياة مستقبلية مناقضة  العلمي والتقدم التكنولوجي الذي يطمح الراوي أن يقحم فيه اإلنسان

  .للحياة اليت يعيشها 

وقد يدل على  ،املكتب بشكل عام هو عبارة عن غرفة أو مساحة يعمل فيها اإلنسان:مكتب حنبعل -8

نلحظه يف الرواية أن مكتب الشركة  وظيفة ما داخل مؤسسة أو منظمة ذات مهام حمددة ومرتبطة �ا ،وهذا ما

  .مرتبط باألمور القانونية والتسيري املؤسسايت للشركة السياحية اليت يرأسها عمر احللفاوي 

  .2"ية القيادية عث العلمهو مكتب يف مركز األحباث األرضية للب:"أما مكتب حنبعل 

وهو املكان الذي يتتبع فيه حنبعل كل األمور اليت حتدث داخل شركته السياحية يف قرطاج ، وأيضا يف 

  .سويسرا  ويتبع أمور معبد تانيث بقرطاج وإسبانيا

هو مكان خمصص للتخزين، وهو من األماكن املغلقة، ويف هذا النص السردي شغل :المستودع-9

لقد اتصل يب السائق : "احلافالت اخلاصة بالشركة السياحية، وجند ذلك يف قول الراوياملستودع مكان تواجد 

  .3"وقال إن أحدا اقتحم املستودع وسرق اخليمة من صندوق احلافلة

                                                           
  .114: الرواية، ص 1
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وبذلك كاناملستودع مكان وموقف للحافالت اخلاصة بالشركة، من منطلق أنه مكان خاص مت اقتحامه 

افلة، تلك اخليمة العجيبة اليت تقوم بعرض األشرطة عن املدن األثرية ملدينة والسطو على اخليمة اليت توجد باحل

  .قرطاج

هو مكان يقوم داخله تصوير الصور املتحركة عن طريق تسجيل األضواء أو أنواع :مخبر التصوير-10

سسة أخرى من اإلشعاعات الكهرومغناطيسية، بواسطة أجهزة استشعار رقمية أو كيميائية بواسطة مواد متح

إلنتاج جمموعة من األشرطة ) خمرب التصوير(للضوء، ويتضح ذلك يف الرواية من خالل استعمال حنبعل هذا املكان 

�دف عرضها يف الرحالت السياحية اليت تقام داخل مدينة قرطاج، حاملا يغزو إسبانيا والتعريف باحلضارة 

إذن عليك أن تعود إىل خمرب (...) الصور العامل ماذا يشغلك؟ فكرت أن تغزو هذه : "القرطاجية، وذلك يف قوله

  .1..."لن أتأخر. التصوير

من خالل ما يعرتيه من تطور علمي وتقدم  ،هلذا املكان هوية علميةومن هذا املنطلق أعطى اهلادي ثابت 

  .تكنولوجي، ومدى تطور وعصرنة املكان

و رغبة حنبعل يف غزو العامل والتعريف حبضارة قرطاج، يف حني كان هدف اهلادي ثابت رسم حياة  

  .مستقبلية لإلنسان يف ظل هذا التطور احلاصل

ومن هنا ميكن القول بأن املكان يكتسب وجوده من خالل أبعاده اهلندسية والوظيفية اليت يقوم �ا، سواء 

مرتبط باإلنسان وعصره وفق ما متليه التغريات اليت تفرضها حاجة اإلنسان، أكان املكان مفتوح أو مغلق، فهو 

  .وإن احلاجة ذا�ا تربط اإلنسان �ذا املكان يسكن بعضها ويستخدم بعضها

                                                           
  .174: الرواية، ص 1
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وعلى الرغم من أن األمكنة املغلقة تقوم كنقيض لألمكنة املفتوحة إال أ�ما يتالمحان داخل املنت الروائي 

  .ائع والشخصياتلتحتضن األحداث والوق

من إنتاج الفئات االجتماعية " معبد ثانيت"يف روايته " اهلادي ثابت"ومن مث كانت األمكنة اليت وظفها 

األكثر توغال وارتباطا با�تمع، وقيمه احلضارية، كما ساهم هو اآلخر يف تطويرها، فأصبحت تلك األمكنة 

ر�ا، وذلك عن طريق إعطائها هويات خمتلفة بني املوظفة ذات عمق مكاين حيمل تاريخ مدينة قرطاج وحضا

وأيضا عن طريق الربط بني املاضي واحلاضر لبناء مستقبل أفضل ،...)التارخيية، واحلضارية، الثقافية، والعلمية(

  .وإعطاء توقعات وتنبؤات حلياة مستقبلية

يف رسم البعد اهلويايت وجعلها وثيقة الصلة بالشخصية ساهم  ،وهو بذلك منح الرواية خصوصية باألمكنة

وظف األمكنة توظيفا خاصا جعل منها طابعا " اهلادي ثابت"لألمكنة كما شارك يف تفعيل األحداث، مبعىن أن 

أال وهي العدوانية اليت أدت إىل فشل  ،للشخصية اليت تسكنها، وأيضا حاملة للمعاين والسلوكات اإلنسانية

 ".نبعلح"املشروع الذي جاء به بطل الرواية 
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  .بنية الشخصية: المبحث الرابع 

  :مفهوم الشخصية -1

الة هذا املصطلح باهتمام العديد من الدارسني منذ القدم، وذلك ألص'' الشخصية''لقد حظي مصطلح 

 من هنا، النقش على مادة صلبةواليت تشري إىل عملية احلفر أو  ،" kharatten"ليونانية ألنه يعود إىل الكلمة ا

شخصية إنسان معني هي اليت متيزه عن شخص آخر، وكلما كانت الشخصية حمددة املعامل وواضحة، أصبح من 

إنسان ": السهل التعرف على صاحبها، ولذلك جند يف األدب والكالم اليومي تعريفات ومصطلحات مثال

  .1"إنسان بدون شخصية"أو  "صاحب شخصية

التقليدي كانت تدل على ذاتية الفرد وجمموعة قدراته ودوافعه مبعىن أن مصطلح الشخصية يف مفهومها 

  .وقيمه واجتاهاته، وسلوكاته، ومن مث ميكن احلكم على هذا الشخص

يوعه أكسبه أمهية بالغة وخاصة يف حقل الدراسات األدبية والسيما شلالهتمام الكبري �ذا املصطلح و  ونظرا

على اعتبار حلديث إىل الرتكيز واالهتمام بعنصر الشخصية الروائية، فلقد اجتهت الدراسات يف العصر ا الروائية، 

أن هذه األخرية هي العمود الفقري يف العمل الروائي، بل هي العنصر الفاعل والبارز يف العملية السردية، كيف ال 

نبغي وهي بؤرة احلدث، وال خيفى علينا أن حضور الشخصية يف اخلطاب الروائي بات من األساسيات اليت ي

إذ ال ميكن ألية رواية أن تقوم بغري الشخصية، حىت وإن كان دورها ،"ائي قدميا أو حديثاحضورها يف أي عمل رو 

  .2"مقزما، خمتصرا يف رقم أو بدون اسم

و�ا ومالبسها وأدوارها، فهي تلعب الدور األكرب يف أي عمل ا يدل على أن للشخصية، مالحمها وصوهذ

فل ذلك االتصال الوثيق بني الشخصية ومكونات وعناصر اخلطاب الروائي، حيث ترى روائي، كما ال جيب أن نغ

                                                           

  .18:، ص2011، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، 1اخليال العلمي يف األدب العريب، طبناء الشخصية يف روايات :  عصام عساقلة1

، مذكرة مكملة حث عن الوجه اآلخر ، زمن القلب مقاربة أسلوبيةالب ،الطموح ،عمال حممد العايل عرعار الروائيةالبناء الروائي يف أ: بوراس منصور 2

  .32:، ص2009/2010لنيل شهادة املاجستري، 
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هو خلق الشخصيات وال شيء أن أساس الرواية اجليدة "Virginia Woolfفريجينيا وولف "يبة والناقدة األد

  .1"سوى ذلك

 الشخصيات هي العنصر املهيمن واملتحكم يف سريورة وجمرى األحداث، ومن هذا وسم هذا الطرح بأن

  .2"الشخصية تضع احلدث وتوجهه عرب الزمان واملكان وتتأثر �ما : "املنطلق نستشف أن 

مبعىن أن الشخصية هي جمموعة من احلوافز والصفات، وهي البناء املنظم ألجزاء الرواية وهي اليت تسهم يف 

  .داث وجمريا�ا ضمن العمل السرديتطور األح

لكن اجلدير بالذكر أن الكتاب الروائيني قد جلؤوا يف كتابا�م إىل اكتساب شخصيا�م اليت هي يف احلقيقة 

هذه الشخصيات صفات  عض اآلخر منها من نسيج خياهلم، وتكسبالبو امتداد لنماذج أشخاص واقعيني، 

  .مكثفةت رمزية يف طيا�ا شحنات ودالال ومالمح مفردة حتمل

وباعتبار أن الفنان والكاتب الروائي مبدعا، فهو يسعى إىل خلق الشخصيات يف عمله السردي بنسخة 

وميكن أن تكون هذه الشخصية هي جمرد عاًءا فكريا لشخصية ما، ثانية للواقع، ألن هذه األخرية قد متثل و 

عيشي وحماولة التملص من مظاهره والسعي إىل التغيري انعكاس لتجربة الكاتب، وأيضا يكون هدفه انتقاد الواقع امل

  .فيه

، واملعىن النتائج هو جممل )خلق –صفة أو طابع يف مسرحية  –خصيصة (": كانت الشخصيةهنا  ومن 

  السمات واملالمح اليت تشكل طبيعة شخص أو كائن حي، وهي تشري إىل الصفات اخللقية واملعايري واملبادئ 

                                                           

  .99: بناء الشخصية يف روايات اخليال العلمي يف األدب العريب، املرجع السابق، ص:  عساقلة عصام 1

  .32: البناء الروائي يف أعمال حممد العايل عرعار الروائية، املرجع السابق، ص: بوراس منصور2
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دب معاين نوعية أخرى، وعلى األخص ما يتعلق بشخص متثله قصة أو رواية أو األخالقية، هلا يف األ

  .1"مسرحية

ها الكثري من الدارسني واقتحمت عامل السرديات وقد نتضونظرا ألمهية الشخصية يف العمل الروائي، فقد اح

عرفت عرب مسرية الفن الروائي ومنذ القدمي إىل غاية العصر احلديث العديد من التعريفات، إذ يتحدد التصور 

 ،2"نتاج علمي تأليفي " :من خالل اعتباره أن الشخصية هي عبارة عن "روالن بارت"احلديث للشخصية عند 

هويتها موزعة يف النص عرب األوصاف واخلصائص اليت تستند إىل اسم يتكرر ظهوره عرب  حيث كان يقصد أن

املنت الروائي وتنسب إليه أفعال ووقائع وأحداث تساهم يف تطورها وتعدد األمكنة واختالف األزمنة تبعا �ريات 

  .األحداث

لة الشخصية الروائية، وذلك من من النقاد والدارسني املتميزين يف موضوع مقو  "فليب هامون"كما يعترب 

  :ولوجية الشخصيات  الروائية، حيث تطرق إىل مدلول الشخصية على أ�ايخالل كتابه سيم

وحدة داللية، وذلك يف حدود كو�ا مدلوال منفصال، وسنفرتض أن هذا املدول قابل للتحليل والوصف،  "

ن وحدات املعىن، وأن هذه الشخصية ال تبىن إال من وإذ قبلنا فرضية املنطق القائلة بأن شخصية رواية ما تولد م

  .3"خالل مجل تتلفظ �ا أو يتلفظ �ا عنها

متتد لتشمل مجيع بنيات النص، فقد يعيد بناءها القارئ كما يقوم النص  "فليب هامون"فالشخصية عند 

  .بدوره ببنائها

                                                           

  .209:، ص1986مهورية السورية، ط، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، اجل/معجم املصطلحات األديب، د: فتحيإبراهيم  1

  .51: ، صاملرجع السابق ،منظور النقد األديب بنية النص السردي من: محيد حلميداين 2

  .39 - 38:، ص2013سعيد بنكراد، دار احلوار، سورية، : ، ت1يولوجية الشخصية الروائية، طمسي:   ليب هامونيف 3
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تعد الشخصية  ":"ليوري لومتان"فيبدو أن كل سيميائي احلكاية يتفقون حول هذا املفهوم، فبالنسبة 

  1."(...)جتميعها لصفات أخالقية 

بفعل عالقات  باملعىن األمريكي، تنتظم )مورفيم(لكسيماتفإن املمثلني يعتربون  ":"غرمياس"لأما بالنسبة 

  .2"تركيبية يف ملفوظات وحيدة املعىن 

النقاد الذين استفاد منهم، من خالل هذا يتبني أن مفهوم فيليب هامون للشخصية يتقاطع مع عدد من 

  .ثابتة بل تتكون بعملية بناء من خالل القراءات وسريورة احلكايةقبلية  فالشخصية عنده ليست هوية

  :أنواع الشخصيات -2

تكتسب الشخصية بعدا وطابعا معقدا، شديد الرتكيب والتباين فبمجرد اقتحامها لعامل الرواية، ومما الشك 

فيه أن الكاتب يعمد أثناء عرضه لألحداث يف عمله الفين، إىل تقسيم الشخصيات إىل ثالثة فئات وفق التقسيم 

ادي ثابت  لله" معبد تانيت"واية ميكننا تصنيف شخصيات ر ، ومن هذا املنطلق "فليب هامون"الذي وضعه 

  :كالتايل

معىن ممتلئ  ": إن الشخصيات املرجعية يف أي رواية هي اليت حتيل على :فئة الشخصيات المرجعية -أ

وثابت،حددته ثقافة ما، كما حتيل على أدوار وبرامج، واستعماالت ثابتة، إن قراء�ا مرتبطة بدرجة استيعاب 

  .3"القارئ هلذه الثقافة

تفرضه ثقافة معينة وإن مدلوهلا يظل رهينا وحبيسا بدرجة   ،الشخصية املرجعية معطى منجز ال يتغري أي أن

  .كبرية من خالل مشاركة القارئ وتوغله يف الثقافة

                                                           

  .39:، صالسابقاملرجع -1

  .39:املرجع نفسه، ص -2

  .36-35:،  صنفسهاملرجع -3
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تتضمن شخصيات متنوعة ميكن تقسيمها إىل شخصيات تارخيية، أسطورية،  "معبد ثانيت"ومبا أن الرواية 

  .اجتماعية

  .عيات تاريخيةشخصيات ذات مرج -1

للتاريخ حضور كبري يف احلقل األديب، وهذا ما جعل الرواية العربية حتظى مبكانة هامة، وهذه األخرية توظف 

  .فيها شخصيات، منها التارخيية واالجتماعية

ادي ثابت يف روايته معبد ثانيت مل يكن هدفه تارخييا حمضا فالشخصيات التارخيية اليت ذكرت،  غري أن اهل

دف رسم حياة السياسية واالقتصادية، � هلا شأن آخر فتوظيفها كان �دف تغيري األوضاع االجتماعية وحىتكان 

مستقبلية مغايرة للحياة اليت كان يعيشها ا�تمع التونسي، من خالل استثمار حضارة قرطاج، وحماولة الكشف عن 

البالد اقتصاديا وثقافيا، وذلك من خالل التعريف بقيمة الثروة التارخيية لقرطاج وإمكانية استغالهلا حاليا يف تنمية 

  .قرطاج احلضارية من خالل إعادة احلياة للزخم احلضاري لتاريخ البالد

  .فقد اعتمد الروائي على شخصية حنبعل وهي شخصية رئيسية تارخيية

  :حنبعل المستنسخ -

وينسب إليه اخرتاع العديد من  ،عريقةيعترب حنبعل قائدا عسكريا لدولة قرطاج ينتمي إىل عائلة بونيقية 

التكتيكات احلربية يف املعارك، فكان إصراره على إعادة املسامهة يف صناعة التاريخ يف التصميم على إعادة بعث 

 " :متثل يف املنت الروائي من خاللوقد . رطاجية، بوسائل وتقنيات متطورة، تفوق ما وصل إليه اإلنساناحلضارة الق

  .1"م بني مساء قرطاج واحملطة العلمية األرضية للقنماديني جيمع الصور واملعلوماتقضى حنبعل أيا

                                                           

  .8:الرواية، ص -1
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حيــــــــــــث .كمـــــــــــا جنـــــــــــد هلـــــــــــذه الشخصـــــــــــية التارخييـــــــــــة حضــــــــــــور كبـــــــــــري مـــــــــــن بدايـــــــــــة الروايـــــــــــة إىل �ايتهـــــــــــا

  .1"ومل ميض أسبوع حىت لبيت كل رغبات حنبعل ":يقول الروائي

فقـــــــــــــد توصـــــــــــــل يف فـــــــــــــرتة  اخـــــــــــــره، ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــككـــــــــــــان الصـــــــــــــيف يف أو   ": ويف موضـــــــــــــع آخـــــــــــــر يقـــــــــــــول

منيـــــــــــة قصـــــــــــرية إىل مجـــــــــــع كـــــــــــل لـــــــــــوازم الطعـــــــــــام الـــــــــــذي كـــــــــــان حنبعـــــــــــل يريـــــــــــد تقدميـــــــــــه لضـــــــــــيوفه مـــــــــــن أحنـــــــــــاء ز 

  .2"العامل

ـــــــــــة األشـــــــــــرطة الـــــــــــيت ســـــــــــوف تعـــــــــــرض   ": ي أيضـــــــــــااو كمـــــــــــا يقـــــــــــول الـــــــــــر  كـــــــــــان حنبعـــــــــــل منشـــــــــــغال بتهيئ

  .3"...للسياح يف رحال�م عرب املدن البونية القدمية

ة تارخييـــــــــــــة مت استنســـــــــــــاخه �ـــــــــــــدف إعـــــــــــــادة املســـــــــــــامهة تعتـــــــــــــرب شخصـــــــــــــية حنبعـــــــــــــل شخصـــــــــــــية مرجعيـــــــــــــ

يف صــــــــــــناعة التـــــــــــــاريخ، والتفكــــــــــــري بـــــــــــــه والتغــــــــــــين ببطوالتـــــــــــــه، وأيضــــــــــــا إعـــــــــــــادة بعــــــــــــث احلضـــــــــــــارة القرطاجيـــــــــــــة، 

  .والكشف عن ثروات مدينة قرطاج

ـــــــــــــ مثومـــــــــــــن  ارخيي، ميكـــــــــــــن القـــــــــــــول بـــــــــــــأن شخصـــــــــــــية حنبعـــــــــــــل حتمـــــــــــــل يف مـــــــــــــدلوهلا بعـــــــــــــدا هويـــــــــــــايت ت

الظـــــــــــاهري الكشـــــــــــف  حنبعـــــــــــل يف املـــــــــــنت الروائـــــــــــي كـــــــــــان هدفـــــــــــهلشخصـــــــــــية فـــــــــــالروائي مـــــــــــن خـــــــــــالل توظيفـــــــــــه 

ــــــــــت  ــــــــــك الوق ــــــــــع التونســــــــــي يف ذل ــــــــــض الواق ــــــــــه احلقيقــــــــــي هــــــــــو رف ــــــــــاريخ قرطــــــــــاج وحضــــــــــار�ا، أمــــــــــا هدف عــــــــــن ت

والســــــــــــعي إىل تغيــــــــــــريه، وإعطــــــــــــاء تنبــــــــــــؤات مســــــــــــتقبلية حليــــــــــــاة الفــــــــــــرد فاهلــــــــــــادي ثابــــــــــــت اســــــــــــتعمل شخصــــــــــــية 

  .الذي يطمح إليهحنبعل �ويته التاريخ من أجل مترير فكرته وحتقيق اهلدف 

  

                                                           

  .13:الرواية، ص -1

  .91:الرواية، ص -2

  .104:الرواية، ص -3
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  :ةشخصيات ذات مرجعيات أسطوري -2

  :تانيت

إذا ما عدنا إىل حقل الدراسات األدبية، والسيما الروائية جندها تزخر بالشخوص ذات األبعاد األسطورية 

السياسي،  يقتحم عامل اخليال العلمي ليقول الواقع القرطاجي املعاش، وخاصة "اهلادي ثابت"حيث جند أن 

قد الواقع وتفكك معضالته وكشف عمق بشاعة املسكوت عنه من خالل محله هذا، وذلك اول أ ن تنفكتاباته حت

وظف أسطورة ثانيت يف عمله  "اهلادي ثابت"، ونلحظ أن ةمن خالل استثمار شخوص ورموز تارخيية وأسطوري

من خالل عملية استنساخ  ،الروائي ليكتب تاريخ قرطاج من ناحية ويكتب واقع األمة العربية من ناحية ثانية

  .القائد القرطاجي وإعادة بعثه إىل احلياة، وتسخري املرأة ثانيت ملساعدته

حيث تعترب ثانيت آهلة قرطاجية فينيقية األصل، وتعترب حامية مدينة قرطاج، عبدت إىل جانب بعل 

، للتقوى واحملبة بني القرطاجيني روالنماء وازدهار احلياة، وكانت مصد ةبو حامون، وتعترب ثانيت رمز األمومة واخلص

ت يف روايته معبد ثانيت ملساعدة بطله الروائي كها هذه اآلهلة وظفها اهلادي ثابوانطالقا من القدرات اليت متتل

  .اجلديد وهو إعادة بناء معبد ثانيت اوتوفري الدعم للشخصية وكل ما حتتاجه يف مشروعه) حنبعل(

اليت متتلكها اآلهلة جسدها اهلادي ثابت يف ثانيت املرأة القنمادية اليت وانطالقا من هذه القدرات اخلارقة 

املتطورة يف احلضارة القنمادية، ويتجلى ذلك يف  و التكنولوجيا استنسخت حنبعل، وهي توفر له مجيع الوسائل

 يف هذه احلالة سوف نساعدك بكل ما نستطيع، لكن ماذاستفعل بكل ما سوف ": الرواية من خالل قوله

يل طبقا طائرا جمهزا باآلالت  البد أن توفر": ثانيت قائال ويف قوله أيضا، حيث خياطب حنبعل. 1"تستخرجه

أنت عبقري حقا  ": ، كما خاطبت ثانيتحنبعل قائلة.2"متكنين من تصوير طبقات األرض السفلى يف مدينة قرطاج

                                                           

  .08: الرواية، ص -1

  .08: الرواية، ص -2
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لقد استوعبت بسرعة وسائل االتصال املتطورة اليت ميتلكها مركزنا لألحباث وطوعتها لتنفيذ هذه  ،يا حنبعل

  .1"اللعبة

دية قامت باستنساخ حنبعل وإعادة إحياءه من جديد ليعيد هو اامرأة قنم ومن هنا يتضح بأن ثانيت هي

وحماولة نشرها يف جل أصقاع العامل، ويف اآلخر إحياء حضارة قرطاج وتارخيها العريق وأيضا كل نفائسها الثمينة، 

إلبراز الديانات والعقائد  ،ظل هذا املشروع وهو إعادة بناء معبد ثانيت، وظف اهلادي ثابت ثانيت �ويتها الدينية

اليت كانت سائدة يف مدينة قرطاج، وأيضا القدرة اخلارقة اليت متتلكها يف ظل وسائل و األدوات التكنولوجية 

  ."حنبعل" قدمتها لبطل الرواية املتطورة اليت

  :شخصيات ذات مرجعيات اجتماعية -3

  :عمر حلفاوي -

تلخص حياة السكان يف مدينة قرطاج ليعرب عن الواقع  ،ادي ثابت يف متنه الروائيهو شخصية وظفها اهل

ىل التقاعد، لكن بعد أن كبري كان يستغل دفرت حانة وأحيل إخ  شياملعاش يف ا�تمع القرطاجي التونسي، وهو 

لقد خاطبين ": دخل حنبعل حياته أحدث فيها العديد من االنقالبات ويتضح ذلك من خالل الرواية يف قوله

  .2"معتوه مسى نفسه حنبعل وطلب مين أن أغادر البيت ألنه مبين على أنقاض معبد ثانيت حسب زعمه

كان عمر احللفاوي قد قرر مغادرة البيت لكنه يريد أن يتفاوض مع هذا احلنبعل إذا ما   ": يكما يقول الراو 

  .3"ظهر له عرب الشاشة

                                                           

  .73: الرواية، ص -1

  .18:   الرواية، ص -2

  .42: الرواية، ص -3
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ضح لنا بأن شخصية عمر احللفاوي ذات هوية اجتماعية ألنه ميثل سكان مدينة قرطاج، وما تومن هنا ي

التحوالت أصبح عمر يف ظل هذه تعرضوا إليه من خالل بناء معبد ثانيت مكان سكان بيوت مدينة قرطاج، و 

حلنبعل يف تسيري املعبد، وذلك بعد قبوله مغادرة بيته وإجنازه كمتحف للزوار والسياح، وعرض  ا احللفاوي شريك

ل على الشركة و كل اآلثار اخلارقة املتعلقة حبضارة قرطاج، وهو يسهر على االتصاالت بالسلطة اإلدارية، وهو املسؤ 

  .نبعل يف مدينة قرطاج وحىت يف اسبانيااإلدارية اليت أقامها ح

وبعد أن استلم عمر احللفاوي زمام أمور املعبد والشركة السياحية وأصبح مديرا قانونيا هلا، وأصبح يتلقى 

تساؤالت واستفسارات من قبل السياح عن هذه اآلثار وهذه الشركة، ويف ظل هذه التساؤالت ملعرفة أسرار هذا 

  .روع إىل وكالة املخابرات األمريكية وأثار فضوهلم يف حماولة اكتشاف أسرار هذه الشركةاملعبد وصل خرب هذا املش

احللفاوي، وأيضا السطو  ر استجوابات سكرترية الشركة، وعمإذ عمدت أعوان املخابرات األمريكية إىل

على الشركة للوصول إىل معلومات تفيدهم يف الوصول إىل حل لغز هذه الشركة ومعرفة مديرها، ولكن باءت كل 

  .هذه احملاوالت بالفشل، حىت وبعد أن انتقل مشروع املعبد إىل اسبانيا تبعته قضية التحقيق فيه

لشخصية اليت استعان �ا اهلادي ثابت ملساعدة هي ا "عمر احللفاوي"ومن هنا ميكن القول أن شخصية 

تدمري معبد قرطاج ومعبد  هذا املشروع بالفشل وقرر حنبعل حنبعل يف املشروع الذي جاء من أجله، ولكن باء

ثانيت يف اسبانيا ألنه طغت عليه تصرفات البشر وتصرفاته البشعة اليت سعت إىل تدمري هذا املشروع، ويعود 

  .إىل حياته وبيته السيد عمر احللفاوي
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  :فئة الشخصيات اإلشارية -ب

بعدما تطرقنا إىل فئة الشخصيات املرجعية يف رواية معبد ثانيت، نتطرق اآلن إىل التقسيم الثاين الذي وظفه 

دليل على حضور املؤلف أو القارئ أو من ": يف تصنيفه للشخصيات، فالشخصية اإلشارية هي "ليب هامونيف"

  :النصينوب عنهما يف 

شخصيات ناطقة بامسه، جوقة الرتاجيديا القدمية، احملدثون سقراطيون، شخصيات عابرة، رواة ومن 

  .1"...شا�هم

بسبب تدخل عناصر  ،من خالل هذا القول يتضح بأن الشخصية اإلشارية يصعب الكشف عنها

  .الل الرواية يف شخصيةويتجسد ذلك من خ. التشويش أو اإلقناع اليت تأيت لرتبك الفهم املباشر للشخصية

  : علية المرغني -

وهي زوجة السيد عمر احللفاوي، وهي امرأة متخوفة من دخول حنبعل إىل حيا�م، ونلحظ ذلك من 

أهال بك السيد عمر احللفاوي، أهال بك أيتها  ": قائال حنبعل للسيد عمر احللفاوي وزوجتهخالل خماطبة 

  .2"...السيدة علية املرغين

  .3"ضان زوجها، وأخذت تقرأ التعاويذحارمتت زوجة عمر احللفاوي يف أ ": خر يقول الراويويف موضوع آ

يتنب لنا من خالل هذه االستشهادات اليت وظفها الراوي يف املنت الروائي أ�ا شخصية مضطربة، وخائفة 

  .عبدمن خالل ذلك التهديد الذي وجهه حنبعل هلما من أجل اخلروج من بيتهم �دف بناء ذلك امل

                                                           

  .36: املرجع السابق، ص، يولوجية الشخصية الروائية مس: ليب هامونيف -1

  .24: الرواية، ص -2

  .28: الرواية، ص -3
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  :اآلنسة إميلي -

من أجل إبعاد أنظار املخابرات  ،وهي سكرترية الشركة السويسرية اليت نقلها حنبعل من قرطاج إىل سويرا

جيد آنسة إميلي، إىل حد اآلن تسري األمور  ": ومثال ذلك يف الرواية. األمريكية عن املعبد الذي قام بإعادة بنائه

  .1"على ما يرام، فإن واصلت اإلجابة بدون عصبية عن أسئليت فلن حيدث أي ضرر

كــــــــــل مالبســــــــــك آنســــــــــة إميلــــــــــي وحــــــــــىت الداخليــــــــــة منهــــــــــا، فقــــــــــد توصــــــــــلوا إىل صــــــــــنع   ": ويقــــــــــول أيضــــــــــا

توضـــــــــــــــــع يف آالت صـــــــــــــــــغرية ميكنهـــــــــــــــــا أن تبـــــــــــــــــث إىل األقمـــــــــــــــــار االصـــــــــــــــــطناعية، وميكـــــــــــــــــن هلـــــــــــــــــذه اآلالت أن 

  .2"أماكن ال ميكن أن نتصورها

يتبـــــــــــني لنـــــــــــا بـــــــــــأن اآلنســـــــــــة إميلـــــــــــي مـــــــــــن خـــــــــــالل الروايـــــــــــة بأ�امتحصـــــــــــلة علـــــــــــى الشـــــــــــهادة يف التـــــــــــاريخ 

ــــــــــــــة دون  ــــــــــــــة وجتاري ــــــــــــــت مهمتهــــــــــــــا يف الشــــــــــــــركة إداري القــــــــــــــدمي، وهلــــــــــــــا شــــــــــــــهادة يف تســــــــــــــيري املؤسســــــــــــــات، وكان

  .التدخل يف أمور أخرى، حيث كانت الشركة تصرف هلا راتبا مهما

الشخصــــــــــــية ذات هويــــــــــــة ثقافيــــــــــــة، مــــــــــــن خــــــــــــالل املعــــــــــــارف والشــــــــــــهادات املتحصــــــــــــلة عليهــــــــــــا،  وهــــــــــــذه

ـــــــــــــت إىل توظيفهـــــــــــــا يف هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة، �ـــــــــــــدف مســـــــــــــاعدة حنبعـــــــــــــل يف أمـــــــــــــور  حيـــــــــــــث عمـــــــــــــد اهلـــــــــــــادي ثاب

  .الشركة، واالحتفاظ بأسرارها

شــــــــــركة حنبعــــــــــل هــــــــــي نتــــــــــاج حلضــــــــــارة قرطــــــــــاج، إذ اســــــــــتعان �ــــــــــا الكاتــــــــــب لتكــــــــــون مناســــــــــبة ومبــــــــــا أن 

  .الذي خيدم الشركة هلذا املنصب

  

  

                                                           

  .100:   الرواية، ص -1

  .100: الرواية، ص -2
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  : فئة الشخصيات االستذكارية -ج

هـــــــــــذه  : "ديـــــــــــد هويـــــــــــة هـــــــــــذه الفئـــــــــــة مـــــــــــن الشخصـــــــــــياتيقصـــــــــــد بالشخصـــــــــــية االســـــــــــتذكارية، هـــــــــــو حت

ج شـــــــــــبكة مـــــــــــن التـــــــــــداعيات والتـــــــــــذكري بـــــــــــأجزاء ملفوظيـــــــــــة ذات فـــــــــــوظ بنســـــــــــالشخصـــــــــــيات تقـــــــــــوم داخـــــــــــل املل

مـــــــــن طبيعـــــــــة تنظيميـــــــــة وترابطيـــــــــة وتكـــــــــون وظيفتهـــــــــا ) جـــــــــزء مـــــــــن اجلملـــــــــة، كلمـــــــــة، فقـــــــــرة(أحجـــــــــام متفاوتـــــــــة 

  .1"باألساس

  : نذكر "معبد ثانيت"وأمثلة ذلك من خالل رواية 

  :جون واالس -

هـــــــــــــو عضـــــــــــــو للمخـــــــــــــابرات األمريكيـــــــــــــة، مهمتـــــــــــــه الكشـــــــــــــف عـــــــــــــن حقيقـــــــــــــة معبـــــــــــــد ثانيـــــــــــــت، ومـــــــــــــن 

مـــــــــــــن الغـــــــــــــد كـــــــــــــان رجـــــــــــــل « :يقـــــــــــــف رواء كـــــــــــــل هـــــــــــــذه األشـــــــــــــياء الغريبـــــــــــــة، ومثـــــــــــــال ذلـــــــــــــك قـــــــــــــول الـــــــــــــراوي

املعبــــــــــــــد اقتــــــــــــــىن تــــــــــــــذكرة وهــــــــــــــم بالــــــــــــــدخول مــــــــــــــن البــــــــــــــاب / اب املتحــــــــــــــفاملخـــــــــــــابرات األمريكــــــــــــــي أمــــــــــــــا بــــــــــــــ

  .2" ...احلديدي

ات األمريكيــــــــــــــــة مدينــــــــــــــــة مل يغــــــــــــــــادر جــــــــــــــــون والس، عضــــــــــــــــو املخــــــــــــــــابر ": ويقــــــــــــــــول يف موضــــــــــــــــع آخــــــــــــــــر

ـــــــــز  ـــــــــوريخ، وال ن ـــــــــائق شـــــــــركة زي ـــــــــيش عـــــــــن وث ـــــــــيت قضـــــــــاها بعـــــــــد التفت ـــــــــة التســـــــــعة ال ـــــــــان، بعـــــــــد الليل ل ســـــــــان جوت

  .3"الغريبة) شبح قرطاج(

  

                                                           

  .36: ، صمسيولوجية الشخصية ، الروائية، املرجع السابق:فيليب هامون -1

  .61: الرواية، ص  -2

  .93: الرواية، ص -3
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د جون واالس قائد خلية املخابرات املركزية بتونس إىل سطح البناية اخلاصة �ذه اخللية صع": ويقول أيضا

  .1"واملتواجدة يف حي منعزل غري بعيد عن ربوة بريصة بقرطاج

مث وجه رشاشة (...) نزل جون واالس من فوق جدار السور، وتوجه حنو رفاقه ": ويف موضع آخر يقول

  .2" أجسادهم كلما احتوته جعبة الرشاشالصوت إىل رفاقه، وأفرغ يفبكامت 

ات املنت حومن هنا ميكن القول بأن السيد جون واالس عون املخابرات األمريكية يتكرر يف مجيع صف

: تلفة هيالروائي وهذا دليل على أمهية الشخصية بأبعادها الشريرة االجتماعية، فهو انتحل شخصيات خم

بدافع التحقيق يف خلفيات معبد ثانيت، واستعمل يف ذلك مجيع الطرق جورج فرسرت،  -والبراهامل -ألبارتربودر

 ، لكن باءت كل حماوالته بالفشل، فقد كان الصراع بني حنبعل يصل �ا إىل حل هذا اللغز احملريوالوسائل اليت

يال العلمي، ذا وظف اهلادي ثابت هذه الشخصية يف روايته اخلامناديني واملخابرات األمريكية، هلاملسند من قبل الق

  .ليربز لنا ذلك الصراع القائم بني األرضيني وسكان الفضاء

  

  

  

 

  

  

                                                           

  .130: الرواية، ص -1

  .185: الرواية، ص -2
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  :خاتمةال

دراسـتنا توصـلنا إليهـا مـن خـالل الـيت نتـائج الميكننا يف �اية هذا البحث أن نسجل جمموعة مـن النقـاط متثـل 

  :ه النقاط إىل، حيث ميكن تفصيل هذ"للهادي ثابت معبد تانيت"ملنت رواية 

ينشـأ مـن  ،بإعتبـاره أدبـا تأمليـامـا يقدمـه أدب اخليـال العلمـي فيسـتثمار االفرتاضية من خالل ا تقدم الرواية عوامل - 

 .خالله الكتاب عوامل خمتلفة عما ميثله الوجود احلقيقي والواقعي حلياة الناس الطبيعية

كمــا أن الروايــة تنبــين علــى الواقــع اإلفرتاضــي مربوطــا بــاملنجز التــارخيي ملنطقــة الشــمال اإلفريقــي، وهــذا يف إطــار  - 

ه املنطقــة مــن خــالل حلضــارة القرطاجيــة يف تــاريخ هــذعلــى مــا ســجلته االتأثيــث للهويــة املغاربيــة مــن خــالل االتكــاء 

، وهــذا مــا وجــدناه يعكــس هــروب كاتــب الروايــة مــن واقعــه املعــاش الــذي مل يعــد يعكــس "حنبعــل "شــخص قائــدها 

 .مستوى آمال وأحالم شعوب الشمال اإلفريقي على وجه العموم وا�تمع التونسي بشكل حمدد

التــاريخ مــن خــالل اســرتجاع شخصــية حنبعــل الــيت حتولــت مــن منــوذج القــوة العســكرية  تعمــل الروايــة علــى أســطرة - 

الــيت تعتمــد علــى الــبطش والتحــدي، إىل كونــه صــار ميثــل قــوة العقــل يف منوذجــه املرتكــز علــى القــوة العقليــة واخلطــاب 

 .رة اإلنسانيةاحلضاري املبين على املعرفة املتصورة داخل النص الروائي اليت تفوق ما وصلت إليه احلضا

يظهر أّن الروايـة مـن خـالل �ايتهـا دراميـة، الـيت خلصـت إىل إفشـال مشـروع حنبعـل، يف مقابـل عمـل املخـابرات  - 

دليل قاطع على نزعة األديب التشاؤمية، الـيت جتعـل منـه مرتبطـا بواقـع احليـاة العربيـة يف ظـل هيمنـة اآلخـر  ،األمريكية

فّضـل اإلنسـحاب أمـام املواجهـة مـع مـن هـو  هوموقع حنبعل املستنسخ، إالّ أنّ ة احلضارة القنمادية و فعلى الّرغم من ق

  .أقل منه قوة
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، دار احلــوار للنشــر والتوزيــع، الالذقيــة، ســوريا، 1مندريــد حلــوم، ط / فلســفة األســطورة، ت: أليكســي لوســيف .60

2000. 

، دار طــــالس للدراســــات والرتمجــــة 1املهنــــدس ميشــــيل خــــوري، ط/ أدب اخليــــال العلمــــي، ت: ان غــــاتينيوجــــ .61

 .1990والنشر، دمشق، 

، اهليئـــة العامـــة للمطـــابع األمرييـــة،  2حممـــد معتصـــم،ط/ خطـــاب احلكايـــة حبـــث يف املـــنهج، ت: جـــرار جينيـــت .62

1997. 

/ تثـــالث رؤى للمســتقبل، أدب اخليـــال العلمــي األمريكــي والربيطـــاين والروســي الســـوفيايت، : جــون جــريفيس .63

 .2009ط، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، /رؤوف ومضى، د

غالــب هلســا، / ، املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، ت2مجاليــات املكــان، ط : غاســتون باشــالر .64
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  :والدوريات والمقاالت المجالت :خامسا

 .2009ــــــــ 5ـ ــــــ 21،ا والعنونةطيقالسيميو : مجيل محداوي .66

 .2006-2005العجائبية يف أدب الرحالت، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، : اخلامسة عالوي .67

، 2ع -4لـــنفس، م الطالـــب املراهـــق وأزمــة اهلويـــة، جملـــة احتـــاد اجلامعــات العربيـــة للرتبيـــة وعلـــم ا: د عــد الشـــيخ .68

2006. 

 .118أدب اخليال العلمي وصناعة األحالم، جملة عمان، األردن ع : شوقي بدر يوسف .69

  . 2010العوملة واهلوية الثقافية، خمرب علم اإلتصال للبحث والرتمجة، جامعة قسنطينة،: صاحل فياليل وآخرون .70

جامعـــة حممـــد خيضـــر بســـكرة، اجلزائـــر، قســـم العنـــوان يف الـــنص اإلبـــداعي أمهيتـــه وأنواعـــه، : عبـــد القـــادر رحـــيم .71

 .2008جوان –، جانفي 3و 2األدب العريب، ع 

ــــــراس الســــــواح .72 ــــــرابطاألســــــطورة والتــــــاريخ: ف  \c:\Utilisateurs\laptop\Bureauاألســــــطورة : ، ال

 .11:44، الساعة 13/04/2009نشرت بتارخ 

والعلــوم اإلنســانية، سوســة، تــونس، يوليــو قضــايا هلويــة عــن اإلســالم واملعاصــر، كليــة األداب : فريــد بــن بلقاســم .73

2016. 

اهلوية والثقافة يف الرواية العربية، قراءة يف أشكال متثل اهلوية يف النص السردي عند عبد الرمحان : ماضي نوال .74

اهلوية : ، الرابطجامعة جيجل، حممد الصديق بن حيىي -مدن امللح منوذًجا–منيف 

c:\Utilisateurs\laptop\Bureau\ 10:12الساعة 27/02/2018ت بتارخ ، نشر  
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 .2007، 71للكتاب، ع 

 .2012، 8سحر العجائيب يف رواية وراء السراب، جملة املخرب، جامعة خيضر، بسكرة، ع: جناح منصوري .76
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  و األطروحات الجامعية المذكرات : سادسا

البناء الروائي يف أعمـال حممـد العـايل عرعـار الروائيـة، الطمـوح، البحـث عـن الوجـه اآلخـر، زمـن : بوراس منصور .77

 .2010/  2009، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري،  ةالقلب  مقاربة أسلوبي

مكملة لنيل شهادة املاجستري، جامعـة فرحـات أدب اخليال العلمي بني العلمية واألدبية، مذكرة : مجيلة بورحلة .78

 .2008/ 2007عباس، سطيف، 

وظـــــائف العنـــــوان يف شـــــعر مصـــــطفى حممـــــد الغمـــــاري، كليـــــة اآلداب والعلـــــوم اإلنســـــانية : عبـــــد القـــــادر رحـــــيم .79

 .2008واالجتماعية، قسم األدب العريب، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

ب العـريب احلـديث يف ضـوء الدراسـات املقارنـة، أطروحـة جامعيـة اخليال العلمـي يف األد: حممد عبد اهللا الياسني .80

  .2007لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية وآدا�ا، جامعة البعث، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 



 

 المالحق



 المالحق

 

 :حقالمال

  :لمحة عن الهادي ثابت -1

للكتابــة  واحــدا مــن أهــم الــروائيني التونســيني الــذين قــدموا إضــافة نوعيــة، رغــم اقتحامــه" هــادي ثابــت"يعــّد الكاتــب 

  .الروائية، ليكتسب طريقا بكرا ويفتح بابا جديدا يف عامل السرد هو أدب اخليال العلمي

درس باملعهـــد الفرنســـي . 1972عـــام علـــى األســـتاذية يف األدب الفرنســـي املعاصـــر " اهلـــادي ثابـــث"حتصـــل 

للعمـل ضـمن اتفاقيـات التعـاون الفـين بـني العـراق  1979سـافر إىل العـراق عـام . مث بقابس و الزهـراء) ليسي كارنو(

ورجـع  1982تـونس عـام وتونس، وانتدب كأستاذ للغة و اآلداب الفرنسية  باجلامعة املستنصرانية ببغداد، عـاد إىل 

حبركـة الـدميقراطيني االشـرتاكيني  1985إىل تدريس اللغة الفرنسية يف معهـد الزهـراء، اشـتغل بالسياسـة و اخنـرط عـام 

  .و تفرغ للكتابة األدبية منذ ذلك الوقت1995غادر حزب حركة الدميقراطيني إىل االشرتاكيني عام 

  .آلداب الفرنسية املعاصرةخريج جامعة باريس كلية اآلداب األستاذية يف ا - 

-1979أستاذ اللغة الفرنسية و أد�ـا باملعاهـد التونسـية، وبكليـة اآلداب جبامعـة املستنصـرانية ببغـداد مـن سـنة  - 

1982. 

 .2004القرنفلة يعيش يف الصحراء سنة : نال جائزة كومار الذهيب على روايته - 

 .يف إذاعة تونس الثقافية) ائل علميةمس(لربنامج علمي " أمحد ذياب"منشط باالشرتاك مع الدكتور  - 

 .مهتم برتمجة أدب اخليال العلمي - 

 ".فيليب كورفال"ترجم عدة قصص للكاتب الفرنسي  - 

 ".جوال دي روين"اإلنسان املتعايش للعامل الفرنسي : ترجم من الفرنسية كتاب علمي استشرايف - 



 المالحق

 

ألنــه يعتقــد أن مســتقبل البشــرية موكــول إىل التقــدم  ،الكتابــة يف ميــدان اخليــال العلمــي" اهلــادي ثابــت"اختــار

الـــذي تــردى فيـــه نتيجــة املفارقـــة املتمثلـــة يف . العلمــي الـــذي ال بــد أن ينجـــزه اإلنســـان للخــروج مـــن املــأزق احلضـــاري

ة انبثاق احلضارة العلمية اليت أخذت تزحف على حياة البشرية، بكل تنوعا�ا الثقافية مع بقاء عقليـة اهليمنـة املتخلفـ

 .املوروثة، من عهود الصرع احلضاري الطويل بني مكونات هذه البشرية

الكتابـــة يف ميـــدان اخليـــال العلمـــي مكنـــت اهلـــادي ثابـــت مـــن بلـــورة طوباويـــة يصـــل فيهـــا اإلنســـان إىل الرقـــي 

اخليـال  وهو مشروع يثرى من رواية إىل أخـرى وحـىت كتاباتـه األدبيـة الـيت ليسـت هلـا صـبغة. املادي، و العقلي املتوازن

  .العلمي فهي باألساس تعاجل جدلية رقي اإلنسان وختلفه

  ":للهادي ثابت"أهم األعمال الروائية  -2

  :ومن أهم أعماله الروائية نذكر

  .1999غار اجلن  - 

 .2001جبل عليني  - 

 .2004يعيش يف الصحراء  القرنفل ال - 

 .2005لو عاد حنبعل  - 

 .2008االغتصاب  - 

 .2012تانيت  -معبد تانيت - 

 .2015النهار األزيل مدينة  - 

 .2016عصري اهلواء  - 

-les ganymediens arrivent :’’ jeu de miroir ‘‘ 2017  
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  ":للهادي ثابت""معبد تانيت"ملخص رواية  -3

لـو عـاد " ، بعنـوان 2005هـذه الروايـة مـن جـنس سـرد اخليـال العلمـي وهـي مواصـلة للروايـة الـيت نشـرها سـنة 

الـــيت ظهـــر فيهـــا القائـــد العســـكري البـــوين الشـــهري حنبعـــل مـــن جديـــد بعـــد أن استنســـخه أنـــاس قـــادمون مـــن " حنبعـــل

الفضــاء دعــاهم بالقنمــاديون، وهــم ينتمــون إىل حضــارة كونيــة قنمــاد، أحــد أقمــار املشــرتي، و هــذه احلضــارة تتمتــع 

تانيـــــت يســــتعمل حنبعـــــل ففـــــي روايــــة معبــــد . بتقــــدم علمــــي و حضـــــاري يفــــوق إىل مــــا وصـــــل إليــــه إنســــان األرض

ـــد  ،التكنولوجيـــا املتطـــورة للقنمـــاديني ـــا حتـــت أنقـــاض معب ـــة قرطـــاج كنـــوزا مثينـــة دفن ليســـتخرج مـــن أعمـــاق ارض مدين

تانيــت، مث يعيــد بنــاء املعبــد يف مكــان مــن هــذه املدينــة يــدعي أنــه املكــان الــذي يقــام عليــه املعبــد ليعــرض فيــه تلــك 

اتصــال املعبــد بالفضــاء أثــار انتبــاه املخـــابرات عبــد و عــرض اآلثــار القرطاجيــة، و لكــن طريقــة بنــاء امل. الكنــوز البــاهرة

  .املخابرات األمريكية حنبعل املسند بني القنماديني و األمريكية فكان الصراع بني

ومـــن خـــالل ســـرد قصـــة هـــذا الصـــراع تتواصـــل أجـــزاء الروايـــة و تكشـــف مـــدى التطـــور التكنولـــوجي ألنـــاس           

  .تطور حضارة قرطاج املنسية حىت من قبل أهلهاالفضاء و مدى 

هذه الرواية حتاول الكشف عن الثروة التارخيية لقرطـاج و إمكانيـة اسـتغالهلا حاليـا يف تنميـة الـبالد اقتصـاديا          

وذلك بالتعريف بقيمة قرطاج احلضارية من خالل إعادة احلياة للزخم احلضاري لتاريخ هـذه الـبالد، لكـن سـرعان مـا 

ألنــه رأى ،فشـل املشــروع الــذي جــاء بــه حنبعـل و قــرر حتطــيم معبــد تانيــت الــذي أعـاد بنــاءه مــع االحتفــاظ بنفائســه 

احلملـة الـيت خطـط لـى إيقـاف التجربـة الـيت بـدأ �ـا و بأن األرضيون ال �مهم الثقافـة أو التـاريخ الغـابر، و هلـذا عـزم ع

  . العنف على عقوهلمهلا للتعريف باحلضارة القرطاجية ألن األرضيون استوىل
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  :ملخص

يف خمتلــف  اإلنســانباعتبــاره مــن أهــم األجنــاس األدبيــة الــيت رافقــت تطــور  عــرف أدب اخليــال العلمــي تطــورا

ومن هنـــا كـــان هــذا اجلـــنس األديب ميثـــل اء المعـــة مـــن كتــاب فـــائقي الشــهرة،جمــاالت احليـــاة، حيــث صـــار يزخـــر بأمســ

يف ظــل املعطيــات الــيت  اإلنســانيةتشــكل هويــة ا�تمعــات  وإعــادةســاهم يف تشــكل الــذي الشــكل الســردي األنســب 

نـــوع مـــن وهلـــذا أخـــذنا بالدراســـة موضـــوعا يربطنـــا بواقـــع هـــذا ال، علـــى الكـــرة األرضـــية اإلنســـانيةصـــارت حتكـــم حيـــاة 

  .اأمنوذج" هلادي ثابتل أبعاد اهلوية يف رواية اخليال العلمي معبد تانيت  : "جعلنا عنوانهالكتابة يف الوطن العريب 

  :طرح األسئلة التاليةومن هنا ن

  كيف كان للخيال العلمي دور يف تقدمي مثل هذه التصورات؟ - 

و إىل أي مــدى اســتطاع اهلــادي تابــت مــن خــالل مشــروعه الروائــي أن يعيــد طــرح قضــايا اهلويــة يف ظــل الصــراع  - 

 اليومي الذي صار يعيشه الفرد العريب على مجيع املستويات؟

مـــنت الدراســـة أن جتســـد جـــزءا مهمـــا مـــن هـــذا التطلـــع يف إعـــادة رســـم ملمـــح للهويـــة  مث كيـــف اســـتطاعت الروايـــة - 

 املغاربية يف ظل ما صار يعانيه الوطن العريب من إحباط صار جزءا من حياة النخبة من أفراد ا�تمع فيه؟

النصـوص مـن وملناقشة هذه االشكالية اعتمـدنا علـى املـنهج البنيـوي التكـويين، الـذي يتـيح لنـا امكانيـة حتليـل 

واســتقينا مادينــا ، الناحيــة البنيويــة مــع ربــط ذلــك بالســياق التــارخيي، واالجتمــاعي الــذي تشــكلت فيــه هــذه النصــوص

  .يت أفادتنا وشكلت زاد هذا البحث العلمية من جمموعة من املصادر واملراجع ال

املفـاهيم اخلاصـة تحديـد ل ولقد تشـكل هـذا البحـث مـن مقدمـة وفصـلني وخامتـة ، فالفصـل األول خصصـناه 

ـــ البنيــة الســردية : كــان عنوانــه   الفصــل الثــاين ،امــااخليــال العلمــي والفانتازيــا ، واألســطورة واهلويــة، الروايــة والتــاريخ : بـــ

   .وتشكل اهلوية من خالل رواية معبد تانيت للهادي ثابت، قصدنا اىل ابراز البعد اهلويايت وجتلياته يف ثنايا املدونة

  :نتائج منهااللة من مجومن خالل حبثها هذا توصلنا إىل 

تقدم الرواية عوامل افرتاضية من خالل االسـتثمار فيمـا يقدمـه أدب اخليـال العلمـي بإعتبـاره أدبـا تأمليـا، ينشـأ مـن  - 

 .خالله الكتاب عوامل خمتلفة عما ميثله الوجود احلقيقي والواقعي حلياة الناس الطبيعية

أســطرة التــاريخ مــن خــالل اســرتجاع شخصــية حنبعــل الــيت حتولــت مــن منــوذج القــوة العســكرية تعمــل الروايــة علــى  - 

الــيت تعتمــد علــى الــبطش والتحــدي، إىل كونــه صــار ميثــل قــوة العقــل يف منوذجــه املرتكــز علــى القــوة العقليــة واخلطــاب 

 .احلضارة اإلنسانيةاحلضاري املبين على املعرفة املتصورة داخل النص الروائي اليت تفوق ما وصلت إليه 

يظهر أّن الروايـة مـن خـالل �ايتهـا دراميـة، الـيت خلصـت إىل إفشـال مشـروع حنبعـل، يف مقابـل عمـل املخـابرات  - 

األمريكية، دليل قاطع على نزعة األديب التشاؤمية، الـيت جتعـل منـه مرتبطـا بواقـع احليـاة العربيـة يف ظـل هيمنـة اآلخـر 

ادية وموقع حنبعل املستنسخ، إالّ أنّه فّضـل اإلنسـحاب أمـام املواجهـة مـع مـن هـو فعلى الّرغم من قوة احلضارة القنم

 .أقل منه قوة
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